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"Η εμπειρία αποτελεί καλό σχολείο. Ωστόσο τα δίδακτρα είναι ακριβά"1.                                                                  

Ο ENISA προτρέπει τους ιθύνοντες να αναλάβουν δράση προτού υπάρξει σημαντική 

κρίση στον κυβερνοχώρο στην Ευρώπη 

Ο ENISA ανέλυσε τα πλαίσια διαχείρισης κρίσεων σε επίπεδο ΕΕ σε πέντε διαφορετικούς τομείς, ώστε να 
προβεί σε συστάσεις για πιο αποτελεσματική συνεργασία και διαχείριση κρίσεων στον κυβερνοχώρο. Η 
έκθεση που προκύπτει από αυτή τη μελέτη επισημαίνει τα διδάγματα που μπορούν να υπάρξουν από 
άλλους τομείς, τα οποία θα μπορούσαν να εφαρμοστούν στον τομέα του κυβερνοχώρου.  Η μελέτη 
ολοκληρώνεται με μια σειρά συστάσεων σχετικά με τις προτεραιότητες σε επίπεδο ΕΕ, με στόχο την 
αλλαγή του αντίκτυπου πιθανών κρίσεων στον κυβερνοχώρο. Πιο πρόσφατα, ο ENISA δημοσίευσε βίντεο 
που σχετίζεται με τη μελέτη αυτή, συνοψίζοντας τα συμπεράσματα που βασίζονται σε μαρτυρίες από 
εμπειρογνώμονες σε άλλους τομείς. 

Η συγκεκριμένη μελέτη του ENISA παρέχει επισκόπηση της τρέχουσας κατάστασης στη διαχείριση κρίσεων 
σε επίπεδο ΕΕ, ενώ προσφέρει ανάλυση, από τη σκοπιά της κρίσης στον κυβερνοχώρο, πολλών διδαγμάτων 
και προκλήσεων από δεκαετίες διαχείρισης κρίσεων στους ακόλουθους τομείς: αεροπορία, πολιτική 
προστασία, συνοριακός έλεγχος, καταπολέμηση της τρομοκρατίας και υγεία και έλεγχος ασθενειών. Η 
μελέτη πηγαίνει ένα βήμα παραπέρα, παρέχοντας πέντε βασικές συστάσεις για το πώς να αυξηθεί η 
ωριμότητα για διαχείριση κρίσεων στον κυβερνοχώρο σε επίπεδο ΕΕ. Η μελέτη βασίζεται σε διεξοδική 
αναθεώρηση των βασικών νομικών εγγράφων και πολιτικών, καθώς επίσης σε συνεντεύξεις με βασικούς 
εμπειρογνώμονες των τομέων εφαρμογής. 

Επί του παρόντος, η διαχείριση κρίσεων στον κυβερνοχώρο σε επίπεδο ΕΕ στερείται των κατάλληλων 
μηχανισμών, καθώς επίσης τη συνέπεια για να υποστηρίξει αποτελεσματικά την πανευρωπαϊκή 
διαδικτυακή κοινότητα σε περίπτωση κρίσης στον κυβερνοχώρο, παρά την ύπαρξη αρκετών πρόσφατων 
πρωτοβουλιών εντός της κοινότητας NIS.  

 

Οι πέντε βασικές συστάσεις του ENISA σχετικά με τις προτεραιότητες για ενίσχυση των δυνατοτήτων σε 
επίπεδο ΕΕ με στόχο την αποτελεσματική διαχείριση της επόμενης κρίσης στον κυβερνοχώρο έχουν ως εξής: 

 Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, από κοινού με τα κράτη μέλη της ΕΕ, θα πρέπει να επανεξετάσουν την ισχύουσα 
νομοθεσία της ΕΕ σχετικά με τη διαχείριση κρίσεων στον κυβερνοχώρο, ώστε να αντανακλά καλύτερα τη 
διάκριση μεταξύ αιτίου και αποτελέσματος και να μοχλεύει καλύτερα την ανάπτυξη του τομέα διαχείρισης 

                                                           

1
Heinrich Heine 

"Το μήνυμα που προσπαθούμε να περάσουν με αυτή τη μελέτη είναι πως ο αποτελεσματικός 
μετριασμός κάθε είδους κρίση που προκλήθηκε από περιστατικά στον κυβερνοχώρο δεν εξαρτάται 
μόνο από το μετριασμό των επιπτώσεων της συγκεκριμένης κρίσης. Εξαρτάται επίσης σε μεγάλο 
βαθμό από τον αποτελεσματικό μετριασμό των συμβάντων στον κυβερνοχώρο που την προκάλεσαν.  
Σήμερα, οι φορείς λήψης αποφάσεων της ΕΕ βρίσκονται στην προνομιακή θέση να αναλαμβάνουν 
δράση προτού συμβεί μια τέτοια κρίση στον κυβερνοχώρο. Η μελέτη αυτή προσφέρει πληροφορίες 
για το τι μπορεί να γίνει", δήλωσε ο Udo Helmbrecht, Εκτελεστικός Διευθυντής του ENISA.  

https://www.enisa.europa.eu/activities/Resilience-and-CIIP/cyber-crisis-cooperation/nis-cooperation-plans/ccc-management/eu-level-crisis-man-study
https://www.enisa.europa.eu/about-enisa/structure-organization/executive-director
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κρίσεων στον κυβερνοχώρο, ως βασικό εργαλείο για μετριασμό των κρίσεων που προκαλούνται από 
συμβάντα στον κυβερνοχώρο. 

 Τα κράτη μέλη της ΕΕ θα πρέπει να αναπτύξουν και να υιοθετήσουν επίσημα σχέδιο διαχείρισης κρίσεων 
σε επίπεδο ΕΕ, ειδικά για τις κρίσεις που προκαλούνται από συμβάντα στον κυβερνοχώρο. 

 Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη μέλη της ΕΕ θα πρέπει να δημιουργήσουν ομάδα εμπειρογνωμόνων 
για τον τομέα του κυβερνοχώρου σε επίπεδο ΕΕ, με πρωταρχικό στόχο την ανταλλαγή πληροφοριών και 
βέλτιστων πρακτικών. 

 Τα κράτη μέλη θα πρέπει να αναπτύξουν και να υιοθετήσουν επισήμως τυποποιημένες διαδικασίες 
λειτουργίας (SOP) για τον κυβερνοχώρο σε επίπεδο ΕΕ. 

 Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να χρηματοδοτήσει το σχεδιασμό και την ανάπτυξη πλατφόρμας 
συνεργασίας σε κρίσεις στον κυβερνοχώρο σε επίπεδο ΕΕ, ώστε να προσφέρει στήριξη σε δραστηριότητες 
διαχείρισης κρίσεων στον κυβερνοχώρο και συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών, σε συνδυασμό με την 
Πλατφόρμα Βασικής Υπηρεσίας των Υποδομών Ψηφιακών Υπηρεσιών Ασφάλειας στον Κυβερνοχώρο (του 
χρηματοδοτικού προγράμματος Διευκόλυνσης "Συνδέοντας την Ευρώπη"). 
Ο ENISA έχει δεσμευθεί πλήρως να στηρίξει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη μέλη της ΕΕ όσον αφορά 
την εφαρμογή αυτών των συστάσεων.  
 
Για να έχετε εικόνα του τι διακυβεύεται, προτού διαβάσετε την έκθεση παρακολουθήστε το εισαγωγικό 
βίντεο με κύριους Ευρωπαίους εμπειρογνώμονες στη διαχείριση κρίσεων, από EEAS, Eurocontrol και ACI. 
 
Σημειώσεις προς συντάκτες: Στο πλαίσιο του τομέα πολιτικής του, ο ENISA υποστηρίζει τον τομέα της 
ευρωπαϊκής διαχείρισης κρίσεων στον κυβερνοχώρο εδώ και  αρκετά χρόνια, με δραστηριότητες που 
εκτείνονται από προσομοιώσεις κρίσεων μέχρι εκπαιδεύσεις, στήριξη των κρατών μελών της ΕΕ στην 
ανάπτυξη των σχεδίων κρίση και των δομών τους, διεθνή συνέδρια και εκθέσεις όπως αυτή.  
 
Δείτε το βίντεο 
Η συνοπτική περίληψη είναι διαθέσιμη εδώ 
Η πλήρης έκθεση είναι διαθέσιμη εδώ 
 

Για τεχνικές πληροφορίες επί του θέματος επικοινωνήστε με την ομάδα συνεργασίας κρίσεων στον 
κυβερνοχώρο c3@enisa.europa.eu 

 
Για ΜΜΕ και ερωτήματα από τον Τύπο επικοινωνήστε με τα press@enisa.europa.eu, Τηλ.: +30 2814 
409 576 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=k4xycFcOnMY
https://www.youtube.com/watch?v=k4xycFcOnMY
https://www.enisa.europa.eu/activities/Resilience-and-CIIP/cyber-crisis-cooperation/nis-cooperation-plans/ccc-management/eu-level-crisis-man-study/at_download/execSummary
https://www.enisa.europa.eu/activities/Resilience-and-CIIP/cyber-crisis-cooperation/nis-cooperation-plans/ccc-management/eu-level-crisis-man-study/
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