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Ο ENISA παρουσιάζει βίντεο ευαισθητοποίησης σχετικά με την 

ασφάλεια των πληροφοριών σε 23 ευρωπαϊκές γλώσσες 

Το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ προωθεί τα βίντεο του ENISA στο 

πλαίσιο του Μήνα Ευαισθητοποίησης σχετικά με την Εθνική Κυβερνοασφάλεια 

Ο ENISA (ο Οργανισμός της ΕΕ για την «κυβερνοασφάλεια») παρουσίασε σειρά δωρεάν 

βίντεο και στις 23 επίσημες γλώσσες της ΕΕ. Έχοντας στόχο να συνδράμουν στη βελτίωση 

της ευαισθητοποίησης σχετικά με τους κινδύνους που περιβάλλουν την ασφάλεια των 

πληροφοριών και να προάγουν τον ασφαλή χειρισμό των ηλεκτρονικών δεδομένων, τα 13 

βιντεοκλίπ έχουν ως αντικείμενο ποικιλία θεμάτων, από τον τρόπο χρήσης ισχυρών κωδικών 

πρόσβασης και την προστασία ευαίσθητων δεδομένων μέχρι το κλείδωμα και την ασφάλιση 

του υπολογιστή σας. Τα βίντεο είναι διαθέσιμα προς μεταφόρτωση από τον δικτυακό τόπο 

του Οργανισμού (http://www.enisa.europa.eu/act/ar/material/awareness-raising-video-clips) 

και είναι κατάλληλα για χρήση στο πλαίσιο εκπαιδευτικών προγραμμάτων σχετικά με την 

ασφάλεια των πληροφοριών και άλλες πρωτοβουλίες για τη βελτίωση της ευαισθητοποίησης. 

«Θεωρήσαμε ότι ήταν σημαντικό να καταστήσουμε διαθέσιμο το σύνολο του υλικού μας σε 

βίντεο σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ, ώστε να επιτύχουμε τον μεγαλύτερο δυνατό 

αντίκτυπο στους πολίτες, τις επιχειρήσεις και τις κυβερνήσεις της ΕΕ», δήλωσε ο καθηγητής 

Udo Helmbrecht, εκτελεστικός διευθυντής του ENISA. «Η κυβερνοασφάλεια είναι κοινή 

ευθύνη όλων και, ως εκ τούτου, στον σημερινό κόσμο του ηλεκτρονικού εμπορίου 24x7, των 

μέσων κοινωνικής δικτύωσης και των επικοινωνιών, αποτελεί ζήτημα ζωτικής σημασίας να 

γνωρίζουμε όλοι τους κινδύνους και να λαμβάνουμε απλά μέτρα προστασίας της ταυτότητας και 

των πληροφοριών μας. Τα βίντεο είναι ένας γρήγορος και σαφής τρόπος μετάδοσης αυτών των 

μηνυμάτων· επιθυμούμε να ενθαρρύνουμε τις κυβερνήσεις, τους οργανισμούς, τις επιχειρήσεις, 

τα σχολεία και τα πανεπιστήμια να τα χρησιμοποιούν για να βοηθήσουν στην μετάδοση του 

μηνύματος». 

Η παρουσίαση των βίντεο αποτελεί μέρος της συνεχούς δέσμευσης του ENISA να βελτιώνει 

την ευαισθητοποίηση σχετικά με την ασφάλεια των πληροφοριών. Ευθυγραμμίζεται επίσης 

με τους στόχους της κοινής ομάδας εργασίας ΕΕ-ΗΠΑ για την κυβερνοασφάλεια και το 

κυβερνοέγκλημα, οι οποίοι αφορούν στην εξασφάλιση αξιόπιστων, ανθεκτικών και 

φερέγγυων ψηφιακών υποδομών μέσω της συνεργασίας. Τον Οκτώβριο, το Υπουργείο 

Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ διοργάνωσε προωθητικές ενέργειες για τα βίντεο του 

ENISA στη διάρκεια μιας εκ των τεσσάρων θεματικών εβδομάδων στο πλαίσιο του όγδοου 

ετήσιου Μήνα Ευαισθητοποίησης σχετικά με την Εθνική Κυβερνοασφάλεια, εστιάζοντας 

στην ηλεκτρονική ασφάλεια για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. 

http://www.dhs.gov/files/programs/gc_1158611596104.shtm 

http://www.enisa.europa.eu/
http://www.enisa.europa.eu/act/ar/material/awareness-raising-video-clips
http://www.enisa.europa.eu/about-enisa/structure-organization/executive-director/
http://www.enisa.europa.eu/about-enisa/structure-organization/executive-director/
http://www.dhs.gov/files/programs/gc_1158611596104.shtm


 

 

18/11/2011 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

www.enisa.europa.eu 

ENISA is a Centre of Expertise in Network and Information Security in Europe  

Για συνεντεύξεις ή περισσότερες πληροφορίες: Ulf Bergstrom, εκπρόσωπος τύπου, 

ENISA, press@enisa.europa.eu, Κινητό τηλέφωνο: +30-6948-460-143, ή Isabella Santa, 

ανώτερη εμπειρογνώμων, ENISA, isabella.santa@enisa.europa.eu. 

Μετάφραση. Η έκδοση στην αγγλική γλώσσα είναι η μόνη έγκυρη. 

 


