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Ο πρώτος Ευρωπαϊκός Μήνας για την Ασφάλεια στον Κυβερνοχώρο ξεκινάει
σήμερα στην Ευρώπη· «Be Aware, Be Secure» («Ενημερωθείτε, παραμείνετε
ασφαλείς»)
Για πρώτη φορά ο Ευρωπαϊκός Μήνας για την Ασφάλεια στον Κυβερνοχώρο θα εφαρμοστεί πιλοτικά
στην Ευρώπη. Σε αυτήν την πρώτη δοκιμή, η Τσεχική Δημοκρατία, το Λουξεμβούργο, η Νορβηγία, η
Ρουμανία, η Σλοβενία, η Ισπανία, η Πορτογαλία, και το Ηνωμένο Βασίλειο συμμετέχουν σε διάφορες
δραστηριότητες και εκδηλώσεις όλον τον Οκτώβριο ώστε να ενημερώσουν σχετικά με την ασφάλεια
στον κυβερνοχώρο.
Η προώθηση της ευαισθητοποίησης για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο μεταξύ των πολιτών, η
τροποποίηση της αντίληψής τους για τις απειλές στον κυβερνοχώρο και η παροχή ανανεωμένων
πληροφοριών ασφαλείας μέσω της εκπαίδευσης, των καλών πρακτικών και διαγωνισμών αποτελούν τους
στόχους του Ευρωπαϊκού Μήνα για την Ασφάλεια στον Κυβερνοχώρο (ECSM). Μια ποικιλία
δραστηριοτήτων θα λάβουν μέρος σε όλη την Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένων τηλεοπτικών και
καθημερινών ραδιοφωνικών διαφημίσεων, καμπάνιες μέσω κοινωνικών δικτύων και κουίζ με βραβεία,
ειδήσεων, συνεδρίων, εκθέσεων φοιτητών, καθώς και μια συνάντηση μη κυβερνητικών φορέων για τη
συζήτηση σχετικά με την προστασία των παιδιών στο διαδίκτυο.
Ο εκτελεστικός διευθυντής του ENISA, ο καθηγητής Udo Helmbrecht, σχολιάζει:
«Ο πρώτος Ευρωπαϊκός Μήνας για την Ασφάλεια στον Κυβερνοχώρο είναι μια ευρωπαϊκή εκστρατεία για
να γίνουμε πιο έξυπνοι ηλεκτρονικά. Με το να έχουμε έναν μόνο μήνα να εστιάζει στην ασφάλεια στον
κυβερνοχώρο είναι πιο εύκολο να περάσουμε το μήνυμα. Η εκστρατεία αυτή αυξάνει την εμπιστοσύνη των
πολιτών στην ασφάλεια του Διαδικτύου, βοηθώντας έτσι στη μείωση του αριθμού ατυχημάτων και
παραβιάσεων στον κυβερνοχώρο. Εντέλει, αυτό είναι ζωτικό για την επιτυχία της ψηφιακής οικονομίας
στην Ευρώπη.»
Η Αντιπρόεδρος και Επίτροπος για την Ψηφιακή Ατζέντα, Nellie Kroes, σχολιάζει, «Είναι προς συμφέρον
όλων μας να διατηρήσουμε το Διαδίκτυο ασφαλές. Είτε είστε γονέας, ιδιοκτήτης επιχείρησης, ή απλώς
κάποιος που αγαπάει το «smartphone» του– ισχύουν οι ίδιες αρχές. Να είστε ενημερωμένοι, να
χρησιμοποιείτε την κοινή λογική. Χαίρομαι που τόσος κόσμος υποστηρίζει τον Ευρωπαϊκό Μήνα για την
Ασφάλεια στον Κυβερνοχώρο – έναν εξαιρετικό τρόπο να παρουσιάσει κανεί τα θέματα αυτά στο κοινό με
διασκεδαστικό και ενδιαφέρον τρόπο.»
Υλικό ECSM
Ο ENISA έχει αναπτύξει μια σειρά ελεύθερου υλικού (π.χ. ένα βίντεο κλιπ, ένα εμπλουτισμένο λογότυπο
σε 23 γλώσσες) για να υποστηρίξει τις χώρες που συμμετέχουν στον ECSM. Αυτό το υλικό αποτελεί
σημαντικό τρόπο για την προσέγγιση του κόσμου και για να πειστούν να αλλάξουν ή να ενισχύσουν τη
συμπεριφορά τους. Το υλικό περιλαμβάνει επίσης κόλπα και συμβουλές για το πώς να προστατεύσει το
χρήστη σε διάφορους διαδικτυακούς χώρους, όπως χώρους κοινωνικής δικτύωσης, χώρους παιχνδιών και
σε φορητές συσκευές. Παρακαλείσθε να κάνετε κλικ για περισσότερο υλικό.
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Ιστορικό
Η Ψηφιακή Ατζέντα για την Ευρώπη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σημείο δράσης 32
Η Ομάδα Εργασίας ΕΕ – ΗΠΑ για την ασφάλεια στον Κυβερνοχώρο και το Ηλεκτρονικό Έγκλημα (Βλέπε
ευρωπαϊκό δελτίο τύπου)
Η μελέτη σκοπιμότητας του ECSM του ENISA 2011 αξιολόγησε 130 συμβάντα ασφάλειας στον
κυβερνοχώρο στην Ευρώπη και αναγνώρισε τους παράγοντες επιτυχίας τους.
Για συνεντεύξεις: Graeme Cooper, Επικεφαλής Δημοσίων Υποθέσεων, Κινητό τηλέφωνο: +30 6951 782
268, press@enisa.europa.eu, ή Isabella Santa, Εμπειρογνώμων, awareness@enisa.europa.eu
Ακολουθείστε μας στο Facebook, Twitter, LinkedIn YouTube και RSS feeds
Μετάφραση. Η έκδοση στην αγγλική γλώσσα είναι η μόνη έγκυρη.
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