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Πρόκειται για την ψηφιακή ζωή σας. Ασφαλέστεροι στο διαδίκτυο – οι πολίτες στο επίκεντρο 

του 1ου ευρωπαϊκού μήνα για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο 

Ο Οργανισμός ENISA της ΕΕ για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, μαζί με τη ΓΔ Επικοινωνιακών Δικτύων, 
Περιεχομένου και Τεχνολογιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ξεκινά την πρώτη πλήρως ανεπτυγμένη 
εκστρατεία σχετικά με τον ευρωπαϊκό μήνα για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο. Τον Οκτώβριο, 
περισσότεροι από 40 δημόσιοι και ιδιωτικοί ενδιαφερόμενοι φορείς θα ενημερώσουν τους πολίτες και τα 
παιδιά για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, και θα προωθήσουν μια αλλαγή στην αντίληψη για τις 
απειλές στον κυβερνοχώρο.  

Βίντεο-μήνυμα της Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Επιτρόπου Neelie Kroes 
 
Είστε στο διαδίκτυο, ως ενεργός ψηφιακός πολίτης; Τότε μείνετε ασφαλής! Ακολουθεί μια γρήγορη ματιά 
στις δραστηριότητες για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο και από τις 25 χώρες που συμμετέχουν: 
Αυστρία: ευαισθητοποίηση για την ασφάλεια, προστασία δεδομένων στις επιχειρήσεις και τις δημόσιες 
εκστρατείες: «Safe Usage of the Internet» («Ασφαλής χρήση του διαδικτύου») 
Βέλγιο: διαδικτυακή εκστρατεία, διάσκεψη για τις λύσεις στην ασφάλεια των πληροφοριών  
Βουλγαρία: ασφάλεια πληροφοριών και αποθήκευση δεδομένων 
Γαλλία: διαδικτυακές εκστρατείες «Rester alerte, rester serein: la sécurité informatique se construit avec 
vous» («Μείνετε σε εγρήγορση, μείνετε ήσυχοι: η ασφάλεια της πληροφορικής οικοδομείται μαζί σας»), 
συναντήσεις με σπουδαστές 
Γερμανία: ημέρα διαδικτύου, έκθεση και συνέδριο για την ασφάλεια, διαδικτυακές εκστρατείες: ασφαλής 
πλοήγηση, ασφάλεια στην κινητή τηλεφωνία και ασφάλεια στις αγορές, χρήση των κοινωνικών δικτύων, 
δραστηριότητες για τις ΜΜΕ, τους δημοσιογράφους και τους πολίτες. 
Ελλάδα: τάσεις στον τομέα της ασφάλειας και εργαστήρια για την προστασία των υποδομών πληροφοριών 
ζωτικής σημασίας (ΥΖΣ) για σπουδαστές και νέους επαγγελματίες 
Εσθονία: ΤΠΕ για επιχειρήσεις, διαλέξεις για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο. 
Ηνωμένο Βασίλειο: διαγωνισμός αφίσας, εβδομάδα ευαισθητοποίησης για τη συμπεριφορά, δεοντολογική 
πληροφορική πειρατεία, ιοί και κακόβουλο λογισμικό, χρήση του οικιακού υπολογιστή σας, κοινωνικά 
μέσα, μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
Ιρλανδία: έναρξη του Ερευνητικού κέντρου για την ψυχολογία στον κυβερνοχώρο  
Ισλανδία: κατανόηση σε βάθος του τομέα της ασφάλειας πληροφοριών «Hacker Halted» («Τέλος στον 
πληροφορικό πειρατή») 
Ισπανία: αντίκτυπος της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο, εκστρατείες για την ασφάλεια, πανεπιστημιακές 
διαλέξεις 
Ιταλία: εργαστήριο σχετικά με το κανονιστικό πλαίσιο για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, διαδικτυακή 
απάτη, κοινωνικά δίκτυα, προστασία των παιδιών στο διαδίκτυο 
Κάτω Χώρες: ευαισθητοποίηση για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο & βοήθεια και ανοιχτή γραμμή 
επικοινωνίας για την ακεραιότητα, επιφυλακή στο διαδίκτυο, περιήγηση σε κολέγια 
Λετονία: τα κοινωνικά δίκτυα χρησιμοποιούμενα ως μέθοδος στοχευμένων επιθέσεων, δωρεάν 
προληπτικοί έλεγχοι υπολογιστών: απομάκρυνση ιών υπολογιστών και κακόβουλου λογισμικού 
Λιθουανία: ασφάλεια δικτύου πληροφοριών 
Λουξεμβούργο: κουίζ για το ηλεκτρονικό εμπόριο, τη δικτυοτραπεζική και τον κυβερνοεκφοβισμό 
Μολδαβία: η ασφάλεια στον κυβερνοχώρο κατά την κυβερνητική εβδομάδα 
Νορβηγία: διαδικτυακές και υπαίθριες εκστρατείες, συμβουλές ασφαλείας 

http://www.youtube.com/watch?v=r7l0V3QqxYQ
http://cybersecuritymonth.eu/ecsm-countries/austria
http://cybersecuritymonth.eu/ecsm-countries/belgium
http://cybersecuritymonth.eu/ecsm-countries/bulgaria
http://cybersecuritymonth.eu/ecsm-countries/france
http://cybersecuritymonth.eu/ecsm-countries/germany
http://cybersecuritymonth.eu/ecsm-countries/greece
http://cybersecuritymonth.eu/ecsm-countries/estonia
http://cybersecuritymonth.eu/ecsm-countries/united-kingdom
http://cybersecuritymonth.eu/ecsm-countries/ireland
http://cybersecuritymonth.eu/ecsm-countries/iceland
http://cybersecuritymonth.eu/ecsm-countries/spain
http://cybersecuritymonth.eu/ecsm-countries/italy
http://cybersecuritymonth.eu/ecsm-countries/netherlands
http://cybersecuritymonth.eu/ecsm-countries/latvia
http://cybersecuritymonth.eu/ecsm-countries/lithuania
http://cybersecuritymonth.eu/ecsm-countries/luxembourg
http://cybersecuritymonth.eu/ecsm-countries/republic-of-moldova
http://cybersecuritymonth.eu/ecsm-countries/norway
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Πολωνία: ΤΠΕ στην εκπαίδευση, διαδικτυακά κουίζ 
Πορτογαλία: κατάρτιση για την ασφάλεια των πληροφοριών, συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης, εργαστήρια  
Ρουμανία: σειρά τεχνικών εργαστηρίων, διαδικτυακή εκστρατεία, διάσκεψη για την ασφάλεια στον 
κυβερνοχώρο 
Σλοβενία: διαδικτυακή εκστρατεία: Ασφαλείς στο διαδίκτυο 
Σουηδία: συμβουλές για την προστασία των προσωπικών στοιχείων, της ταυτότητας, των προσωπικών 
υπολογιστών/συσκευών χειρός, ασφαλής χρήση Wi-Fi, πώς να δημιουργήσει κανείς δυνατούς κωδικούς 
πρόσβασης 
Τσεχική Δημοκρατία: διαδικτυακές και υπαίθριες εκστρατείες, εργαστήριο για τις ΜΚΟ που έχουν θέσει σε 
λειτουργία τηλεφωνικές γραμμές βοήθειας 
Φινλανδία: ψηφιακή περιήγηση, ιστός και κοινωνικά μέσα, εκπαίδευση στη δικτυακή συμπεριφορά για 
τους ενδιαφερόμενους φορείς από αγροτικές περιοχές 
Ο Udo Helmbrecht, εκτελεστικός διευθυντής του ENISA, σχολίασε: 
«Η ασφάλεια στον κυβερνοχώρο έχει να κάνει με τη δυνατότητα να ζήσετε την ψηφιακή ζωή σας. Σας 
προτρέπουμε να συμμετάσχετε ενεργά στην εκστρατεία: η διαδικτυακή ασφάλεια χρειάζεται την ενεργό 
συμμετοχή σας!» 
Για συνεντεύξεις: Ulf Bergström, Εκπρόσωπος Τύπου, press[at]enisa.europa.eu, κινητό: +30 6948 460 143, 
ή Δημοσθένης Οικονόμου, Επικεφαλής μονάδας, stakeholderrelations[at]enisa.europa.eu 
Γενικό πλαίσιο και περαιτέρω πληροφορίες: 

www.cybersecuritymonth.eu @enisa_eu and @CyberSecMonth #OctoberNIS #CyberSecMonth 
Στρατηγική της ΕΕ για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, σελ. 8  
 
Μετάφραση. Η μόνη επίσημη έκδοση είναι η αγγλική.  
http://www.enisa.europa.eu/media/enisa-in-greek/ 
www.enisa.europa.eu 
 

http://cybersecuritymonth.eu/ecsm-countries/poland
http://cybersecuritymonth.eu/ecsm-countries/portugal
http://cybersecuritymonth.eu/ecsm-countries/romania
http://cybersecuritymonth.eu/ecsm-countries/slovenia
http://cybersecuritymonth.eu/ecsm-countries/sweden/awareness-campaign
http://cybersecuritymonth.eu/ecsm-countries/czech-republic
http://cybersecuritymonth.eu/ecsm-countries/finland
mailto:graeme.cooper@enisa.europa.eu
mailto:stakeholderrelations@enisa.europa.eu
http://www.cybersecuritymonth.eu/
http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/dae/document.cfm?doc_id=1667
http://www.enisa.europa.eu/media/enisa-in-greek/
http://www.enisa.europa.eu/

