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Ο ENISA, o Οξγαληζκόο Κπβεξλεηηθήο Αζθάιεηαο ηεο ΕΕ, 

θπθινθνξεί έλαλ νδεγό ζρεηηθά κε ηελ απνηειεζκαηηθή δεκηνπξγία 

θνηλνπξαμηώλ δεκόζηνπ θαη ηδησηηθνύ ηνκέα γηα ηελ αζθάιεηα ησλ 

πιεξνθνξηαθώλ ζπζηεκάησλ  

 Έλαο λένο νδεγόο κε 36 ζπζηάζεηο γηα ηε δεκηνπξγία απνηειεζκαηηθώλ θνηλνπξαμηώλ 

δεκόζηνπ θαη ηδησηηθνύ ηνκέα γηα ηελ αλζεθηηθή αζθάιεηα ησλ πιεξνθνξηαθώλ 

ζπζηεκάησλ, δεκνζηεύηεθε ζήκεξα από ηνλ Οξγαληζκό Κπβεξλεηηθήο Αζθάιεηαο 

ENISA 

Σηελ Επξσπατθή Έλσζε, ε πιεηνςεθία ησλ θξίζηκσλ ππνδνκώλ ησλ θξαηώλ κειώλ είλαη 

ζηα ρέξηα ηνπ ηδησηηθνύ ηνκέα. Καηά ζπλέπεηα, νη εηαηξίεο θαη νη θπβεξλήζεηο πξέπεη λα 

δνπιέςνπλ από θνηλνύ γηα λα παξέρνπλ αζθαιή θαη αμηόπηζηε πξόζβαζε ζηα πιεξνθνξηαθά 

ζπζηήκαηα ηόζν ζηνπο πνιίηεο όζν θαη ζηηο επηρεηξήζεηο. Οη θξίζηκεο πιεξνθνξηαθέο 

ππνδνκέο (critical information infrastructures - CII) ζηελ Επξώπε είλαη θαηαθεξκαηηζκέλεο, 

ζε γεσγξαθηθό επίπεδν αιιά θαη εμαηηίαο ηνπ πθηζηάκελνπ αληαγσληζκνύ κεηαμύ ησλ 

παξόρσλ ηειεπηθνηλσληαθώλ ππεξεζηώλ. Η ελίζρπζε ηεο αλζεθηηθόηεηαο ησλ θξίζηκσλ 

πιεξνθνξηαθώλ ππνδνκώλ (CII-Resilience) είλαη θαηά ζπλέπεηα θξίζηκε γηα ηελ Επξώπε. 

Γηα λα ηθαλνπνηεζεί απηή ε αλάγθε, έρνπλ αλαπηπρζεί νη θνηλνπξαμίεο δεκόζηνπ θαη 

ηδησηηθνύ ηνκέα γηα ηελ πξνζηαζία ηεο ςεθηαθήο νηθνλνκίαο ζε πνιιά θξάηε κέιε, ζε 

δηαθνξεηηθά ρξνληθά δηαζηήκαηα, θαη θάησ από δηαθνξεηηθά λνκηθά πιαίζηα. Απηή ε θπζηθή 

εμέιημε ζεκαίλεη όηη δελ ππάξρεη θνηλόο νξηζκόο ηνπ ηη είλαη κία θνηλνπξαμία δεκόζηνπ θαη 

ηδησηηθνύ ηνκέα. Σε έλα θόζκν όπνπ νη απεηιέο ελαληίνλ ησλ ππνδνκώλ δελ γλσξίδνπλ 

εζληθά ζύλνξα, ν λένο νδεγόο κε ηηο 36 πξνηάζεηο γηα ηελ επηηπρεκέλε ζύζηαζε 

θνηλνπξαμηώλ δεκόζηνπ θαη ηδησηηθνύ ηνκέα ηνπ Επξσπατθνύ Οξγαληζκνύ γηα ηελ Αζθάιεηα 

Δηθηύσλ θαη Πιεξνθνξηώλ, ENISA, ππνγξακκίδεη ηελ αλάγθε γηα ηελ ύπαξμε κίαο θνηλήο 

αληίιεςεο ηνπ δεηήκαηνο ζηελ Επξώπε. Απηό είλαη ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο γηα ηελ Επξσπατθή 

Κνηλνπξαμία Δεκόζηνπ θαη Ιδησηηθνύ Τνκέα γηα ηελ Αλζεθηηθόηεηα ησλ Πιεξνθνξηαθώλ 

Σπζηεκάησλ (EP3R), κία πξσηνβνπιία ηεο Επξσπατθήο Έλσζεο, ζε ζπλεξγαζία κε ηηο 

εζληθέο θνηλνπξαμίεο δεκόζηνπ θαη ηδησηηθνύ ηνκέα γηα δεηήκαηα πξνζηαζίαο ησλ θξίζηκσλ 

πιεξνθνξηαθώλ ζπζηεκάησλ (CIIP). 

Ο Εθηειεζηηθόο Δηεπζπληήο ηνπ ENISA, ν θαζεγεηήο Udo Helmbrecht, αλαθέξεη: «Υπάξρεη 

αλάγθε γηα κία πξαγκαηηθά δηεζλή, θαζνιηθή πξνζέγγηζε ζηελ θπβεξλναζθάιεηα θαη ζηελ 

πξνζηαζία ηωλ θξίζηκωλ πιεξνθνξηαθώλ ζπζηεκάηωλ. Κακία ρώξα δε κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη 

ζηξαηεγηθή CIIP ελ θελώ, επεηδή δελ ππάξρνπλ εζληθά ζύλνξα ζηνλ θπβεξλνρώξν. Οη 

θνηλνπξαμίεο δεκόζηνπ θαη ηδηωηηθνύ ηνκέα απνηεινύλ επνκέλωο έλα από ηα ζέκαηα ηεο 

ζπδήηεζεο γηα ηελ εηδηθή Οκάδα εξγαζίαο γηα ηελ θπβεξλναζθάιεηα θαη ην θπβεξλνέγθιεκα 

ηωλ ΕΕ-ΗΠΑ.» 

https://www.enisa.europa.eu/act/res/other-areas/national-public-private-partnerships-ppps
https://www.enisa.europa.eu/act/res/other-areas/national-public-private-partnerships-ppps
http://www.enisa.europa.eu/
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Ταμηλόκεζε θνηλνπξαμηώλ 

Ο Οδεγόο ηαμηλνκεί ηηο θνηλνπξαμίεο δεκόζηνπ θαη ηδησηηθνύ ηνκέα γηα ηελ αζθάιεηα θαη ηελ 

αλζεθηηθόηεηα ζε ηξεηο ηύπνπο: Οη θνηλνπξαμίεο πνπ εζηηάδνπλ ζηελ Πξόιεςε, νη 

θνηλνπξαμίεο πνπ εζηηάδνπλ ζηελ Απόθξηζε θαη νη Καζνιηθέο θνηλνπξαμίεο δεκόζηνπ 

θαη ηδησηηθνύ ηνκέα. Ο Οδεγόο νκαδνπνηεί θαη επηθπξώλεη ηελ ηαμηλόκεζε ησλ 

θνηλνπξαμηώλ δεκόζηνπ θαη ηδησηηθνύ ηνκέα, θαη πξνζθέξεη ζπκβνπιέο ζε πέληε θύξηνπο 

ηνκείο: 

 Γηαηί είλαη απαξαίηεηε ε ζύζηαζε κίαο θνηλνπξαμίαο δεκόζηνπ θαη ηδησηηθνύ 

ηνκέα; (ζθνπόο/απεηιέο) 

 Πνηνη πξέπεη λα ζπκκεηέρνπλ; (θάιπςε, γεσγξαθία/ εζηίαζε, αιιειέλδεηεο 

ζρέζεηο) 

 Από ηη νθείιεη λα δηέπεηαη κία θνηλνπξαμία δεκόζηνπ θαη ηδησηηθνύ ηνκέα; 

 Τη ππεξεζίεο θαη θίλεηξα πξέπεη λα πξνζθέξνληαη; 

 Πνηα είλαη ε θαιύηεξε ρξνληθή ζηηγκή γηα ηε δεκηνπξγία κηαο θνηλνπξαμίαο 

δεκόζηνπ θαη ηδησηηθνύ ηνκέα θαη άιια δεηήκαηα ζρεηηθά κε ηε ρξνληθή 

ζηηγκή; 

Τα πνξίζκαηα ηνπ Οδεγνύ έρνπλ πξνθύςεη από 30 εξσηεκαηνιόγηα θαη 15 ζε βάζνο 

ζπλεληεύμεηο κε παξάγνληεο από ηνλ ηδησηηθό θαη ην δεκόζην ηνκέα ζε είθνζη ρώξεο. Ο 

Οδεγόο ραξηνγξαθεί επίζεο θαη πεξηγξάθεη ηηο θνηλνπξαμίεο δεκόζηνπ θαη ηδησηηθνύ ηνκέα 

ζηηο ΗΠΑ, ηνλ Καλαδά θαη ηελ Απζηξαιία, εληνπίδνληαο θξίζηκνπο παξάγνληεο επηηπρίαο 

γηα ηελ θνηλή ρξήζε ησλ πιεξνθνξηώλ, θαζώο θαη ηξόπνπο πνπ ζα δηεπθνιύλνπλ ηε δηεζλή 

ζπλεξγαζία. 

Η πιήξεο έθζεζε: 

Ιζηνξηθό: Αλαθνίλσζε ηεο Επξσπατθήο Επηηξνπήο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ θξίζηκσλ 

πιεξνθνξηαθώλ ππνδνκώλ (CIIP) θαη ηελ Επξσπατθή Κνηλνπξαμία Δεκόζηνπ θαη Ιδησηηθνύ 

Τνκέα γηα ηελ Αλζεθηηθόηεηα ησλ Πιεξνθνξηαθώλ Σπζηεκάησλ (EP3R) 

Γηα ζπλεληεύμεηο: Ulf Bergstrom, Εθπξόζσπνο ηύπνπ, ENISA, press@enisa.europa.eu, 

Κηλεηό ηει.: + 30-6948-460-143, ή Lionel Dupre, Εκπεηξνγλώκνλαο, ENISA, 

lionel.dupre@enisa.europa.eu  

Μεηάθξαζε. Τν αγγιηθό πξσηόηππν είλαη ε κόλε έγθπξε εθδνρή. 
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