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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ TΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ 

σχετικά µε την προστασία υποδοµών πληροφοριών ζωτικής σηµασίας 
 

«Επιτεύγµατα και επόµενα βήµατα: προς την παγκόσµια ασφάλεια στον κυβερνοχώρο» 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Στις 30 Μαρτίου 2009, η Επιτροπή εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά µε την προστασία 
υποδοµών πληροφοριών ζωτικής σηµασίας - «Προστασία της Ευρώπης από επιθέσεις στον 
κυβερνοχώρο και διαταραχές µεγάλης κλίµακας: αναβάθµιση της ετοιµότητας, της ασφάλειας 
και της ικανότητας αποκατάστασης»1 όπου καθορίζεται σχέδιο (το «σχέδιο δράσης για την 
προστασία των ΥΖΣ») µε σκοπό την ενίσχυση της ανθεκτικότητας (ικανότητας 
αποκατάστασης) υποδοµών ζωτικής σηµασίας στις τεχνολογίες πληροφοριών και 
επικοινωνιών (TΠΕ). Σκοπός ήταν να τονωθεί και να υποστηριχθεί η ανάπτυξη υψηλού 
επιπέδου ικανοτήτων ετοιµότητας, ασφάλειας και ανθεκτικότητας – σε εθνικό και σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο. Η προσέγγιση αυτή υποστηρίχθηκε ευρύτερα από το Συµβούλιο το 
2009.2  

Το σχέδιο δράσης για την προστασία των ΥΖΣ (CIIP) στηρίζεται σε πέντε πυλώνες: 
ετοιµότητα και πρόληψη, εντοπισµός και αντιµετώπιση, άµβλυνση των επιπτώσεων και 
αποκατάσταση, διεθνής συνεργασία και, τέλος, κριτήρια για ευρωπαϊκές υποδοµές ζωτικής 
σηµασίας στον τοµέα των ΤΠΕ. Προσδιορίζονται οι εργασίες που πρέπει να εκτελεστούν σε 
κάθε πυλώνα από την Επιτροπή, τα κράτη µέλη ή/και τον κλάδο, µε την υποστήριξη του 
Ευρωπαϊκού Οργανισµού για την Ασφάλεια ∆ικτύων και Πληροφοριών (ENISA). 

Στο Ψηφιακό θεµατολόγιο για την Ευρώπη3, που εγκρίθηκε το Μάιο του 2010, όπως και στα 
σχετικά συµπεράσµατα του Συµβουλίου4 υπογραµµίζεται η συναντίληψη ότι η εµπιστοσύνη 
και η ασφάλεια αποτελούν θεµελιώδεις προϋποθέσεις για την ευρύτερη αφοµοίωση των ΤΠΕ, 
εποµένως και για την επίτευξη των στόχων όσον αφορά τη διάσταση της «έξυπνης 
ανάπτυξης» που περιλαµβάνεται στη στρατηγική Ευρώπη 2020.5 Στο Ψηφιακό θεµατολόγιο 
για την Ευρώπη τονίζεται η ανάγκη όλοι οι εµπλεκόµενοι να ενώσουν τις δυνάµεις τους σε 
µια καθολική προσπάθεια για την επίτευξη ασφάλειας και ανθεκτικότητας των υποδοµών 
ΤΠΕ, εστιάζοντας στην πρόληψη, την ετοιµότητα και την ευαισθητοποίηση, καθώς επίσης 
και στην ανάπτυξη αποτελεσµατικών και συντονισµένων µηχανισµών αντιµετώπισης νέων 
και ολοένα πιο προηγµένων µορφών επιθέσεων και αξιόποινων πράξεων στον κυβερνοχώρο. 
Με την προσέγγιση αυτή εξασφαλίζεται η δέουσα συνεκτίµηση όλων των διαστάσεων, τόσο 
πρόληψης όσο και αντιµετώπισης. 

                                                 
1 COM(2009)149. 
2 Ψήφισµα του Συµβουλίου, της 18ης ∆εκεµβρίου 2009, για µια ευρωπαϊκή συνεργατική προσέγγιση της 

ασφάλειας δικτύων και πληροφοριών (2009/C 321/01) 
3 COM(2010)245. 
4 Συµπεράσµατα του Συµβουλίου της 31ης Μαΐου 2010 σχετικά µε το ψηφιακό θεµατολόγιο για την 

Ευρώπη (10130/10) 
5 Συµπεράσµατα του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου στις 25/26 Μαρτίου 2010 (EUCO 7/10). 
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Τα ακόλουθα µέτρα, τα οποία έχουν αναγγελθεί στο Ψηφιακό θεµατολόγιο, ελήφθησαν τους 
τελευταίους µήνες: η Επιτροπή εξέδωσε το Σεπτέµβριο του 2010 πρόταση οδηγίας για τις 
επιθέσεις κατά των συστηµάτων πληροφοριών.6 Η πρόταση αποβλέπει στην ενίσχυση της 
καταπολέµησης των αξιόποινων πράξεων στον κυβερνοχώρο µέσω της προσέγγισης των 
κανόνων του ποινικού δικαίου των κρατών µελών και της βελτίωσης της συνεργασίας µεταξύ 
των δικαστικών και των λοιπών αρµόδιων αρχών. Επίσης, εισάγονται διατάξεις για την 
αντιµετώπιση νέων µορφών κυβερνοεπιθέσεων, ιδίως από δίκτυα προγραµµάτων ροµπότ 
(botnets). Προς συµπλήρωση των παραπάνω ενεργειών, η Επιτροπή υπέβαλε ταυτόχρονα 
πρόταση7 νέας εντολής για την ενίσχυση και τον εκσυγχρονισµό του Ευρωπαϊκού 
Οργανισµού για την Ασφάλεια ∆ικτύων και Πληροφοριών (ENISA), ώστε να δοθεί ώθηση 
στην εµπιστοσύνη και την ασφάλεια των δικτύων. Η ενίσχυση και ο εκσυγχρονισµός του 
ENISA θα βοηθήσει επίσης την ΕΕ, τα κράτη µέλη και ιδιωτικούς φορείς να αναπτύξουν τις 
ικανότητες και την ετοιµότητά τους για πρόληψη, εντοπισµό και αντιµετώπιση προκλήσεων 
στο τοµέα της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο. 

Ως τελευταίο - αλλά όχι έσχατο – µέτρο, στο Ψηφιακό θεµατολόγιο για την Ευρώπη, στο 
πρόγραµµα/σχέδιο δράσης της Στοκχόλµης8 και στην στρατηγική εσωτερικής ασφάλειας της 
EE στην πράξη9 (ISS) υπογραµµίζεται η δέσµευση που έχει αναλάβει η Επιτροπή για την 
οικοδόµηση ενός ψηφιακού περιβάλλοντος, όπου κάθε ευρωπαίος πολίτης θα µπορεί να 
αναπτύξει πλήρως τις οικονοµικές και κοινωνικές δυνατότητές του.  

Η παρούσα ανακοίνωση βασίζεται στα αποτελέσµατα που επετεύχθησαν µετά την έγκριση 
του σχεδίου δράσης για την προστασία των ΥΖΣ (CIIP) το 2009. Περιγράφονται τα επόµενα 
βήµατα που έχουν σχεδιαστεί για κάθε δράση, σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Εστιάζεται 
επίσης την παγκόσµια διάσταση των προβληµάτων και στη σηµασία της προώθησης της 
συνεργασίας µεταξύ των κρατών µελών και του ιδιωτικού τοµέα, σε εθνικό, ευρωπαϊκό και 
διεθνές επίπεδο, ώστε να ληφθούν υπόψη οι παγκόσµιες αλληλεξαρτήσεις. 

2. ΕΝΑ ΣΕΝΑΡΙΟ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ 

Η ανάλυση των επιπτώσεων που συνοδεύει το σχέδιο δράσης CIIP10, καθώς και ευρύ φάσµα 
αναλύσεων και εκθέσεων από ιδιωτικούς και δηµόσιους ενδιαφερόµενους φορείς, δεν 
περιορίζονται µόνο στην υπογράµµιση των πτυχών της κοινωνικής, πολιτικής και 
οικονοµικής εξάρτησης από τις ΤΠΕ, αλλά τονίζουν και την συνεχή αύξηση του αριθµού, του 
πεδίου εφαρµογής, της πολυπλοκότητας και των δυνητικών επιπτώσεων των απειλών - 
φυσικών ή ανθρωπογενών.  

Έχουν ανακύψει νέες και τεχνολογικά πολυπλοκότερες αλλαγές. Η παγκόσµια γεωπολιτική 
τους διάσταση καθίσταται σταδιακά σαφέστερη. Παρατηρείται τάση για χρήση των ΤΠΕ 
προς επίτευξη πολιτικής, οικονοµικής και στρατιωτικής υπεροχής, συµπεριλαµβανοµένων και 
επιθετικών ικανοτήτων. Στο πλαίσιο αυτό γίνεται ενίοτε άναφορά σε «ηλεκτρονικό πόλεµο» 
ή «κυβερνο-τροµοκρατία».  

                                                 
6 COM(2010) 517 τελικό 
7 COM(2010)521. 
8 COM(2010)171. 
9 COM(2010)673. 
10 SEC(2009) 399 
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Επιπλέον, όπως προκύπτει απτά από τα πρόσφατα γεγονότα στη νότια Μεσόγειο, ορισµένα 
καθεστώτα είναι επίσης πρόθυµα και ικανά να στερήσουν ή να παρεµποδίσουν την πρόσβαση 
των πολιτών τους σε ηλεκτρονικά µέσα επικοινωνιών - ιδίως στο διαδίκτυο και σε κινητές 
επικοινωνίες - κατά αυθαίρετο τρόπο για πολιτικούς σκοπούς. Τέτοιου είδους µονοµερείς 
εγχώριες παρεµβάσεις µπορεί να συνεπάγονται σοβαρά αποτελέσµατα σε άλλα µέρη του 
κόσµου11. 

Για σφαιρικότερη αντίληψη των διαφορών αυτών απειλών µπορεί να αποδειχθεί χρήσιµη η 
οµαδοποίησή τους στις ακόλουθες κατηγορίες: 

– για σκοπούς εκµετάλλευσης, όπως «προηγµένες συνεχείς απειλές»12 για οικονοµική και 
πολιτική κατασκοπεία (π.χ. GhostNet13), υποκλοπή ταυτότητας, οι πρόσφατες προσβολές 
κατά του συστήµατος εµπορίας δικαιωµάτων εκποµπών (ΕΤS)14 ή κατά 
κρατικών/κυβερνητικών συστηµάτων ΤΠ15; 

– για σκοπούς διαταραχής, όπως οι επιθέσεις κατανεµηµένης άρνησης υπηρεσίας 
(Distributed Denial of Service) ή µαζική αποστολή ανεπίκλητων µηνυµάτων (spamming) 
µέσω δικτύων προγραµµάτων ροµπότ (botnets, π.χ. το δίκτυο Conficker µε 7 εκατοµµύρια 
µηχανές και το εγκατεστηµένο στην Ισπανία δίκτυο Mariposa µε 12,7 εκατοµµύρια 
µηχανές16), το Stuxnet17 και η αποκοπή µέσων επικοινωνίας, 

– για σκοπούς καταστροφής. Πρόκειται για σενάριο που δεν έχει ακόµα υλοποιηθεί, αλλά - 
δεδοµένης της αυξανόµενης διείσδυσης των ΤΠΕ σε υποδοµές ζωτικής σηµασίας (π.χ. 
έξυπνα δίκτυα και συστήµατα υδροδότησης) - δεν µπορεί να αποκλειστεί για τα επόµενα 
χρόνια.18 

3. Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΈΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

Οι επικείµενες προκλήσεις δεν αναφέρονται ειδικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), ούτε 
µπορούν να εξουδετερωθούν από αυτήν αποκλειστικά. Η διάδοση των ΤΠΕ και του 
διαδικτύου διευκολύνουν την αποδοτικότερη, αποτελεσµατικότερη και οικονοµικότερη 
επικοινωνία, συντονισµό και συνεργασία µεταξύ των ενδιαφερόµενων φορέων, µε 
αποτέλεσµα ένα σφύζον οικοσύστηµα καινοτοµιών σε όλους τους τοµείς της ανθρώπινης 
δραστηριότητας. Ωστόσο, οι απειλές µπορούν πλέον να προέρχονται από οποιοδήποτε σηµείο 
του κόσµου και, εξαιτίας της δυνατότητας για παγκόσµια διασύνδεση, µπορούν να 
επηρεάσουν οποιοδήποτε τµήµα του κόσµου.  

                                                 
11 Κοινή ανακοίνωση σχετικά µε εταιρική σχέση µε τις χώρες της νότιας Μεσογείου για τη δηµοκρατία 

και την κοινή ευηµερία, COM(2011)200 της 08.03.2011. 
12 ∆ηλ. συνεχείς και συντονισµένες επιθέσεις εναντίον κυβερνητικών οργανισµών και του δηµόσιου 

τοµέα. Καθίστανται πλέον µέληµα για τον ιδιωτικό τοµέα (βλ. την έκθεση «RSA 2011 cybercrime 
trends report»).  

13 βλ. τις εκθέσεις του έργου Information Warfare Monitor: «Tracking GhostNet: investigating a Cyber 
Espionage Network» (2009) και «Shadows in the Cloud: Investigating Cyber Espionage 2.0» (2010). 

14 βλ. τις ερωταποκρίσεις στην ιστοσελίδα 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/11/34&format=HTML&aged=0&lan
guage=EN&guiLanguage=fr.  

15 Π.χ. τις πρόσφατες επιθέσεις εναντίον της γαλλικής κυβέρνησης 
16 Βλ. το έργο του ΟΟΣΑ/IFP «Future Global Shocks», «Reducing systemic cyber-security risks», 14 

Ιανουαρίου 2011, στην ηλε-διεύθυνση . 
17 Βλ. http://www.enisa.europa.eu/media/press-releases/stuxnet-analysis 
18 Βλ. World Economic Forum, Global Risks 2011. 

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/11/34&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=fr
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/11/34&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=fr
http://www.enisa.europa.eu/media/press-releases/stuxnet-analysis
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Για την αντιµετώπιση των επικείµενων προκλήσεων δεν επαρκεί µια καθαρά ευρωπαϊκή 
προσέγγιση. Μολονότι ο στόχος της συγκρότησης µιας συνεκτικής και συνεργατικής 
προσέγγισης στο εσωτερικό της ΕΕ παραµένει πάντοτε σηµαντικός, πρέπει πάντως να 
ενταχθεί σε µια παγκόσµια στρατηγική συντονισµού που θα συµπεριλαµβάνει καίριους 
εταίρους, είτε µεµονωµένα κράτη είτε σηµαντικούς διεθνείς οργανισµούς.  

Οφείλουµε να εργαστούµε προς την κατεύθυνση παγκόσµιας συναντίληψης των κινδύνων 
που συνεπάγεται η ευρεία και µαζική χρήση ΤΠΕ σε όλους τους τοµείς της κοινωνίας. Ακόµα 
περισσότερο, επιβάλλεται επινόηση στρατηγικών για την κατάλληλη και αποτελεσµατική 
διαχείριση αυτών των κινδύνων - πρόληψη, αντιµετώπιση, άµβλυνση των επιπτώσεων και 
επέµβαση. Το ψηφιακό θεµατολόγιο καλεί σε «συνεργασία των σχετικών φορέων […] σε 
παγκόσµιο επίπεδο προκειµένου να είναι πράγµατι σε θέση να καταπολεµήσει και να µετριάσει 
τις επιπτώσεις των απειλών για την ασφάλεια» και θέτει ως στόχο «συνεργασία παγκοσµίως µε 
ενδιαφερόµενους, ιδίως για την ενίσχυση της παγκόσµιας διαχείρισης κινδύνων στο ψηφιακό 
και στο φυσικό χώρο και διεξαγωγή διεθνώς συντονισµένων στοχοθετηµένων δράσεων 
εναντίον του πληροφορικού εγκλήµατος και των προσβολών κατά της ασφάλειας». 

4. Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ∆ΡΑΣΗΣ CIIP : ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΚΑΙΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ 

Σε παράρτηµα διατίθεται η πλήρης έκθεση των επιτευγµάτων και των επόµενων σταδίων του 
σχεδίου δράσης για την προστασία των ΥΖΣ (CIIP). Ακολουθούν ορισµένα καίρια σηµεία 
της τρέχουσας κατάστασης. 

4.1. Ετοιµότητα και πρόληψη  

• Το Ευρωπαϊκό φόρουµ των κρατών µελών (EFMS) σηµείωσε σηµαντική πρόοδο στην 
ενίσχυση των συζητήσεων και ανταλλαγών µεταξύ αρµόδιων αρχών σχετικά µε ορθή 
πολιτική πρακτική που αναφέρεται στην ασφάλεια και την ανθεκτικότητα υποδοµών ΤΠΕ. 
Το EFMS αναγνωρίζεται από τα κράτη µέλη ως σηµαντική πλατφόρµα για συζήτηση και 
ανταλλαγή ορθής πολιτικής πρακτικής.19 Για τις µελλοντικές δραστηριότητες θα συνεχίσει 
να επωφελείται από την υποστήριξη του ENISA και θα εστιαστεί στην συνεργασία µεταξύ 
εθνικών/κυβερνητικών οµάδων αντιµετώπισης έκτακτων αναγκών στην πληροφορική 
(CERT), προσδιορίζοντας οικονοµικά και κανονιστικά κίνητρα για ασφάλεια και 
ανθεκτικότητα (µε παράλληλη τήρηση των ισχυόντων κανόνων για τον ανταγωνισµό και 
τις κρατικές ενισχύσεις), αξιολογώντας την κατάσταση της «καλής κατάστασης της 
ασφάλειας στον κυβερνοχώρο» στην Ευρώπη, διοργανώνοντας ασκήσεις σε 
πανευρωπαϊκή κλίµακα, καθώς και εξετάζοντας τις προτεραιότητες για διεθνή παρέµβαση 
σε θέµατα ασφάλειας και ανθεκτικότητας. 

• Η Ευρωπαϊκή σύµπραξη δηµόσιου-ιδιωτικού τοµέα για την ανθεκτικότητα (EP3R) 
δροµολογήθηκε ως πλαίσιο διακυβέρνησης σε ευρωπαϊκή κλίµακα σχετικά µε την 
ανθεκτικότητα υποδοµών ΤΠΕ. Αποβλέπει στην ενίσχυση της συνεργασίας µεταξύ του 
δηµόσιου και του ιδιωτικού τοµέα σε στρατηγικής σηµασίας θέµατα πολιτικής όσον 
αφορά την ασφάλεια και την ανθεκτικότητα στην ΕΕ. Ο ENISA διαδραµάτισε καταλυτικό 
ρόλο για τις δραστηριότητες της EP3R και, κατ' εφαρµογή της πρότασης της Επιτροπής 
του 2010 για τον εκσυγχρονισµό του ENISA, θα εξασφαλίσει µακροχρόνιο και αειφορικό 

                                                 
19 Στην απάντηση της κυβέρνησης του ΗΒ στην πέµπτη έκθεση της επιτροπής για την Ευρωπαϊκή Ένωση 

της Βουλής των Λόρδων, µε θέµα το σχέδιο δράσης CIIP, αναφέρεται ότι το EFMS «υπήρξε επιτυχές 
και κάλυψε µια γνήσια ανάγκη ανταλλαγής εµπειριών µεταξύ των υπευθύνων χάραξης πολιτικής».  
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πλαίσιο για την EP3R. Η EP3R θα χρησιµεύσει επίσης ως πλατφόρµα διεθνούς επίδρασης 
για θέµατα δηµόσιων πολιτικών, οικονοµίας και αγοράς όσον αφορά την ασφάλεια και την 
ανθεκτικότητα, ιδίως για την ενίσχυση της παγκόσµιας διαχείρισης κινδύνων σε υποδοµές 
ΤΠΕ.  

• Έχει εκπονηθεί η ελάχιστη δέσµη βασικών ικανοτήτων και υπηρεσιών20 και συναφείς 
συστάσεις για λήψη µέτρων πολιτικής21 ώστε οι εθνικές/κυβερνητικές οµάδες 
CERT να λειτουργούν αποτελεσµατικά και ως κύρια συνιστώσα της εθνικής ικανότητας 
για ετοιµότητα, ανταλλαγή πληροφοριών, συντονισµό και αντιµετώπιση. Τα 
αποτελέσµατα αυτά θα είναι ένα δοµοστοιχείο για τη συγκρότηση, έως το 2012 και µε την 
υποστήριξη του ENISA, ενός εύρυθµου δικτύου εθνικών/κυβερνητικών οµάδων CERT σε 
όλα τα κράτη µέλη. Το δίκτυο αυτό θα αποτελέσει τον κορµό του Ευρωπαϊκού 
συστήµατος ανταλλαγής πληροφοριών και έγκαιρης προειδοποίησης (EISAS) για πολίτες 
και ΜΜΕ, που πρόκειται να έχει δηµιουργηθεί έως το 2013 από εθνικούς πόρους και 
ικανότητες.  

4.2. Εντοπισµός και αντιµετώπιση 

• Ο ENISA έχει επεξεργαστεί έναν χάρτη πορείας υψηλού επιπέδου για την ανάπτυξη, έως 
το 2013, του Ευρωπαϊκού συστήµατος ανταλλαγής πληροφοριών και έγκαιρης 
προειδοποίησης (EISAS),22 το οποίο θα στηρίζεται στην υλοποίηση βασικών υπηρεσιών 
σε επίπεδο εθνικών/κυβερνητικών οµάδων CERT και υπηρεσιών διαλειτουργικότητας ώστε 
εθνικά συστήµατα ανταλλαγής πληροφοριών και έγκαιρης προειδοποίησης να ενταχθούν 
στο EISAS. Ένα από τα καίρια στοιχεία της δραστηριότητας αυτής θα είναι η 
ενδεδειγµένη προστασία των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα. 

4.3. Άµβλυνση των επιπτώσεων και αποκατάσταση 

• Μέχρι στιγµής, 12 µόνο κράτη µέλη έχουν οργανώσει ασκήσεις αντιµετώπισης σε 
συµβάντα και αποκατάστασης από καταστροφές στην ασφάλεια δικτύων µεγάλης 
κλίµακας.23. Ο ENISA έχει εκπονήσει οδηγό ορθής πρακτικής για ασκήσεις εθνικής 
κλίµακας24 καθώς και συστάσεις για λήψη µέτρων πολιτικής για τη χάραξη εθνικών 
στρατηγικών25 προς υποστήριξη των δραστηριοτήτων των κρατών µελών που πρέπει να 
ενταθούν. 

• Η πρώτη πανευρωπαϊκή άσκηση σε µεγάλης κλίµακας για συµβάντα στην ασφάλεια 
δικτύων (Cyber Europe 2010) πραγµατοποιήθηκε στις 4 Νοεµβρίου 2010 µε τη 
συµµετοχή όλων των κρατών µελών (19 από τα οποία συµµετείχαν ενεργά), καθώς και της 
Ελβετίας, της Νορβηγίας και της Ισλανδίας. Οι µελλοντικές πανευρωπαϊκές ασκήσεις στον 
κυβερνοχώρο αναµφισβήτητα θα επωφεληθούν από το κοινό πλαίσιο που στηρίζεται και 

                                                 
20 Βλ. http://www.enisa.europa.eu/act/cert/support/files/baseline-capabilities-for-national-

governmental-certs.  
21 Βλ. http://www.enisa.europa.eu/act/cert/support/files/baseline-capabilities-of-national-governmental-

certs-policy-recommendations.  
22 http://www.enisa.europa.eu/act/cert/other-work/eisas_folder/eisas_roadmap.  
23 Πηγή: ENISA.  
24 Βλ: http://www.enisa.europa.eu/act/res/policies/good-practices-1/exercises/national-exercise-good-

practice-guide/at_download/fullReport.  
25 Βλ: http://www.enisa.europa.eu/act/cert/support/files/baseline-capabilities-of-national-governmental-

certs-policy-recommendations.  

http://www.enisa.europa.eu/act/cert/support/files/baseline-capabilities-for-national-governmental-certs
http://www.enisa.europa.eu/act/cert/support/files/baseline-capabilities-for-national-governmental-certs
http://www.enisa.europa.eu/act/cert/support/files/baseline-capabilities-of-national-governmental-certs-policy-recommendations
http://www.enisa.europa.eu/act/cert/support/files/baseline-capabilities-of-national-governmental-certs-policy-recommendations
http://www.enisa.europa.eu/act/cert/other-work/eisas_folder/eisas_roadmap
http://www.enisa.europa.eu/act/res/policies/good-practices-1/exercises/national-exercise-good-practice-guide/at_download/fullReport
http://www.enisa.europa.eu/act/res/policies/good-practices-1/exercises/national-exercise-good-practice-guide/at_download/fullReport
http://www.enisa.europa.eu/act/cert/support/files/baseline-capabilities-of-national-governmental-certs-policy-recommendations
http://www.enisa.europa.eu/act/cert/support/files/baseline-capabilities-of-national-governmental-certs-policy-recommendations
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διασυνδέει τα εθνικά σχέδια έκτακτης ανάγκης, παρέχοντας έτσι µηχανισµούς βάσης και 
διαδικασίες επικοινωνίας και συνεργασίας µεταξύ των κρατών µελών. 

4.4. ∆ιεθνής συνεργασία 

• Στο πλαίσιο του EFMS εξετάστηκαν και αναπτύχθηκαν ευρωπαϊκές αρχές και 
κατευθυντήριες γραµµές για την ανθεκτικότητα και τη σταθερότητα του 
διαδικτύου.26 Η Επιτροπή θα εξετάσει και θα προωθήσει τις αρχές αυτές στους εκάστοτε 
ενδιαφερόµενους, ιδίως στον ιδιωτικό τοµέα (µέσω EP3R), διµερώς µε βασικούς διεθνείς 
εταίρους, ιδίως µε τις ΗΠΑ, καθώς και πολυµερώς. Εντός των αρµοδιοτήτων της, θα 
προωθήσει την υπόθεση και σε άλλα βήµατα, όπως την G8, τον OΟΣΑ, το NATO (ιδίως 
βάσει της νέας στρατηγικής του που εγκρίθηκε τον Νοέµβριο του 2010 και των 
δραστηριοτήτων του συλλογικού κέντρου αριστείας Cooperative Cyber-defense Center of 
Excellence), της ITU/∆ΕΤ (στο πλαίσιο της ανάπτυξης ικανοτήτων στο πεδίο της 
ασφαλείας στον κυβερνοχώρο), τον OΑΣE (µέσω του οικείου φόρουµ για συνεργασία σε 
θέµατα ασφάλειας)· τον ASEAN, Meridian27, κλπ. Στόχος είναι οι εν λόγω αρχές και 
κατευθύνσεις να καταστούν κοινό πλαίσιο για διεθνή συλλογική προσπάθεια στην 
κατεύθυνση µακροπρόθεσµης ανθεκτικότητας και σταθερότητας του διαδικτύου. 

4.5. Κριτήρια για ευρωπαϊκές υποδοµές ζωτικής σηµασίας στον τοµέα των ΤΠΕ 

• Η τεχνική εξέταση στους κόλπους του EFMS κατέληξε σε ένα αρχικό σχέδιο των 
τοµεακών κριτηρίων ΤΠΕ για την αναγνώριση ευρωπαϊκών υποδοµών ζωτικής 
σηµασίας, εστιάζοντας στις σταθερές και κινητές επικοινωνίες και στο διαδίκτυο. Η 
τεχνική εξέταση θα συνεχιστεί και θα τροφοδοτηθεί από τις διαβουλεύσεις σχετικά µε το 
σχέδιο κριτηρίων, σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο (µέσω EP3R), µε τον ιδιωτικό τοµέα. 
Η Επιτροπή θα συζητήσει επίσης µε τα κράτη µέλη τα τοµεακά κριτήρια ΤΠΕ που θα 
ληφθούν υπόψη για την ανασκόπηση της οδηγίας σχετικά µε τον προσδιορισµό και τον 
χαρακτηρισµό των ευρωπαϊκών υποδοµών ζωτικής σηµασίας, καθώς και σχετικά µε την 
αξιολόγηση της ανάγκης βελτίωσης της προστασίας τους το 201228. 

5. ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

Η υλοποίηση του σχεδίου δράσης CIIP συνοδεύτηκε από θετικά επιτεύγµατα, ιδίως όσον 
αφορά την αναγνώριση της ανάγκης για συλλογική προσέγγιση στην ασφάλεια δικτύων και 
πληροφοριών, µε τη συµµετοχή όλων των ενδιαφεροµένων φορέων. Συµβαδίζει επίσης, σε 
γενικές γραµµές, µε τους ενδιάµεσους στόχους και τα χρονοδιαγράµµατα που καθορίστηκαν 
το 2009. ∆εν πρέπει, ωστόσο, να επαναπαυόµαστε, διότι αποµένουν ακόµα πολλά να γίνουν, 
σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, ώστε οι προσπάθειες αυτές να αποβούν επιτυχείς.  

Είναι επίσης ιδιαίτερα σηµαντικό να ενταχθούν σε µια σφαιρική στρατηγική συντονισµού και 
εποµένως να αναπτυχθούν οι προσπάθειες στη διεθνή σκηνή, µε όλους τους σχετικούς 
εµπλεκόµενους, να επεκταθούν σε άλλες περιφέρειες, χώρες ή οργανισµούς που 

                                                 
26 Βλ. http://ec.europa.eu/information_society/policy/nis/index_en.htm  
27 Με τη διαδικασία Meridian επιδιώκεται να δοθεί στις κυβερνήσεις, σε παγκόσµια κλίµακα, ένα µέσο 

για την εξέταση τρόπων συνεργασίας σε επίπεδο µέτρων πολιτικής και σε θέµατα προστασίας 
υποδοµών ζωτικής σηµασίας (CIIP). Βλ. http://meridianprocess.org/  

28 Οδηγία 2008/114/ΕΚ του Συµβουλίου 
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αντιµετωπίζουν παρεµφερή θέµατα και να αναπτυχθούν κοινοπραξίες για την ανταλλαγή 
µεθόδων και σχετικών δραστηριοτήτων, καθώς και για αποφυγή αλληλεπικαλύψεων.  

Πρέπει να προωθήσουµε µια σφαιρική νοοτροπία αναφορικά µε τη διαχείριση κινδύνων. Οι 
προσπάθειες πρέπει να εστιαστούν στην προώθηση συντονισµένων δράσεων για την 
αποτροπή, ανίχνευση, περιστολή και αντιµετώπιση κάθε είδους διαταραχής, φυσικής ή 
ανθρωπογενούς, καθώς και στη δίωξη συναφών αξιόποινων πράξεων στον κυβερνοχώρο. Σε 
αυτά περιλαµβάνεται η διεξαγωγή στοχευµένων δράσεων εναντίον απειλών για την ασφάλεια 
και κατά του ηλεκτρονικού εγκλήµατος. 

Προς το σκοπό αυτό, η Επιτροπή: 

• θα προωθήσει αρχές και την ανθεκτικότητα και σταθερότητα του διαδικτύου - 
Πρέπει να αναπτυχθούν διεθνείς αρχές και την ανθεκτικότητα και σταθερότητα του 
διαδικτύου, από κοινού µε άλλες χώρες, διεθνείς οργανισµούς και, κατά περίπτωση, µε 
παγκόσµιας κλίµακας οργανισµούς του ιδιωτικού τοµέα - µε χρήση υφιστάµενων φόρουµ 
και διαδικασιών, όπως αυτές που αναφέρονται στην διοίκηση του διαδικτύου. Οι αρχές 
αυτές πρέπει να χρησιµεύσουν ως εργαλείο για όλους τους ενδιαφερόµενους κατά την 
πλαισίωση των δραστηριοτήτων τους, αναφορικά µε την σταθερότητα και την 
ανθεκτικότητα του διαδικτύου. Ως βάση προς τούτο µπορούν να χρησιµεύσουν 
ευρωπαϊκές αρχές και κατευθύνσεις. 

• θα συγκροτήσει στρατηγικές διεθνείς κοινοπραξίες - Πρέπει να συγκροτηθούν 
στρατηγικές κοινοπραξίες µε βάση τις συνεχιζόµενες προσπάθειες σε πεδία καθοριστικής 
σηµασίας, όπως η διαχείριση συµβάντων στον κυβερνοχώρο, συµπεριλαµβανοµένων 
ασκήσεων και συνεργασίας µεταξύ των CERT. Εξέχουσας σηµασίας είναι η συµµετοχή 
του ιδιωτικού τοµέα που λειτουργεί σε παγκόσµια κλίµακα. Η οµάδα εργασίας ΕΕ - ΗΠΑ 
για την ασφάλεια και τις αξιόποινες πράξεις στον κυβερνοχώρο, που συγκροτήθηκε κατά 
τη διάρκεια της συνόδου κορυφής ΕΕ - ΗΠΑ το Νοέµβριο του 2010, συνιστά σηµαντικό 
βήµα στην κατεύθυνση αυτή. Η οµάδα εργασίας θα εστιάσει τις προσπάθειές της στη 
διαχείριση συµβάντων στον κυβερνοχώρο, σε κοινοπραξίες δηµόσιου - ιδιωτικού τοµέα, 
στην ευαισθητοποίηση του κοινού και στο ηλεκτρονικό έγκληµα. Ενδέχεται επίσης να 
εξετάσει δυνατότητες παρέµβασης σε άλλες περιφέρειες ή χώρες, ιδίως κατά την 
αντιµετώπιση παρεµφερών θεµάτων, κατά περίπτωση, για την ανταλλαγή µεθόδων και 
συναφών δραστηριοτήτων και την αποφυγή αλληλεπικάλυψης προσπαθειών. Πρέπει να 
επιδιωχθεί η περαιτέρω επίδραση και συντονισµός σε διεθνή φόρουµ, ιδίως στην οµάδα 
των G8. Στην ευρωπαϊκή πλευρά, βασικοί παράγοντες επιτυχίας θα είναι ο καλός 
συντονισµός µεταξύ όλων των θεσµικών οργάνων της ΕΕ, των σχετικών οργανισµών 
(ιδίως του ENISA και της Europol) και των κρατών µελών. 

• θα αναπτύξει την εµπιστοσύνη στο υπολογιστικό νέφος - Είναι σηµαντικό να ενταθεί η 
συζήτηση γύρω από στρατηγικές βέλτιστης διακυβέρνησης όσον αφορά αναδυόµενες 
τεχνολογίες παγκόσµιας επίδρασης, όπως το υπολογιστικό νέφος. Στις συζητήσεις αυτές 
πρέπει βεβαίως µεταξύ των άλλων να συµπεριλαµβάνεται το ενδεδειγµένο πλαίσιο 
διακυβέρνησης όσον αφορά την προστασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα. Η 
εµπιστοσύνη είναι κεφαλαιώδης ώστε να εξασφαλιστούν πλήρως τα οφέλη.29 

                                                 
29 Βλ. π.χ. τις εκθέσεις του ENISA «Cloud Computing Information Assurance Framework» (2009), στην 

ηλε-διεύθυνση http://www.enisa.europa.eu/act/rm/files/deliverables/cloud-computing-information-
assurance-framework/at_download/fullReport) και«Security and resilience in governmental clouds» 

http://www.enisa.europa.eu/act/rm/files/deliverables/cloud-computing-information-assurance-framework/at_download/fullReport
http://www.enisa.europa.eu/act/rm/files/deliverables/cloud-computing-information-assurance-framework/at_download/fullReport
http://www.enisa.europa.eu/act/rm/emerging-and-future-risk/deliverables/security-and-resilience-in-governmental-clouds/
http://www.enisa.europa.eu/act/rm/emerging-and-future-risk/deliverables/security-and-resilience-in-governmental-clouds/
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∆εδοµένου ότι η ασφάλεια αποτελεί κοινή ευθύνη του καθενός, πρέπει όλα τα κράτη µέλη να 
εξασφαλίσουν ότι τα εθνικά µέτρα και οι προσπάθειές τους θα συµβάλουν συλλογικά ως 
συντονισµένη ευρωπαϊκή προσπάθεια για την αποτροπή, την τον εντοπισµό, την περιστολή 
και την αντιµετώπιση κάθε είδους διαταραχών και προσβολών στον κυβερνοχώρο. Από την 
άποψη αυτή, τα κράτη µέλη πρέπει να αναλάβουν δέσµευση για: 

• βελτίωση της ετοιµότητας της ΕΕ µε τη συγκρότηση, έως το 2012, δικτύου εύρυθµων 
εθνικών/κυβερνητικών CERT. Παροµοίως, τα θεσµικά όργανα της ΕΕ θα έχουν επίσης 
έως το 2012 συγκροτήσει µια CERT στο επίπεδό τους. Όλες αυτές οι προσπάθειες 
αναµένεται ότι θα επωφεληθούν από τη σχετική ελάχιστη δέσµη βασικών ικανοτήτων και 
υπηρεσιών και τις συναφείς συστάσεις µέτρων πολιτικής που έχει συντάξει ο ENISA, που 
θα συνεχίσει να παρέχει τη στήριξη του στις εν λόγω πρωτοβουλίες. Η δραστηριότητα 
αυτή θα προωθήσει επίσης την ανάπτυξη, έως το 2013, Ευρωπαϊκού συστήµατος 
ανταλλαγής πληροφοριών και έγκαιρης προειδοποίησης (EISAS) για το ευρύ κοινό. 

• την κατάρτιση έως το 2012, ευρωπαϊκού σχεδίου έκτακτης ανάγκης για συµβάντα 
στον κυβερνοχώρο, καθώς και τακτικές ασκήσεις στον κυβερνοχώρο, σε 
πανευρωπαϊκή κλίµακα. Οι ασκήσεις στον κυβερνοχώρο είναι σηµαντικό στοιχείο µιας 
συνεκτικής στρατηγικής σχεδιασµού έκτακτης ανάγκης και ανάκτησης όσον αφορά 
συµβάντα στον κυβερνοχώρο, σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Οι µελλοντικές 
πανευρωπαϊκές ασκήσεις στον κυβερνοχώρο πρέπει να βασίζονται σε ευρωπαϊκό σχέδιο 
έκτακτης ανάγκης για συµβάντα στον κυβερνοχώρο, το οποίο να βασίζεται και να 
συνδέεται µε τα εθνικά σχέδια έκτακτης ανάγκης. Ένα τέτοιο σχέδιο πρέπει να διαθέτει 
βασικούς µηχανισµούς και διαδικασία επικοινωνιών µεταξύ κρατών µελών και - τελευταίο 
αλλά όχι έσχατο - να στηρίζει το αντικείµενο και τη διοργάνωση µελλοντικών ασκήσεων 
σε πανευρωπαϊκή κλίµακα. Ο ENISA θα συνεργαστεί µε τα κράτη µέλη ώστε µέχρι το 
2012 να έχει αναπτυχθεί σχετικό ευρωπαϊκό σχέδιο έκτακτης ανάγκης για συµβάντα στον 
κυβερνοχώρο. Στο ίδιο χρονικό πλαίσιο πρέπει όλα τα κράτη µέλη να έχουν εκπονήσει 
τακτικά εθνικά σχέδια έκτακτης ανάγκης για συµβάντα στον κυβερνοχώρο, καθώς και 
ασκήσεις αντιµετώπισης και ανάκτησης. 

• ευρωπαϊκές συντονισµένες προσπάθειες σε διεθνή φόρουµ και συζητήσεις για τη 
βελτίωση της ασφάλειας και της ανθεκτικότητας του διαδικτύου. Τα κράτη µέλη 
πρέπει να συνεργάζονται µεταξύ τους και µε την Επιτροπή για την προώθηση της 
ανάπτυξης µιας µεθόδου βάσει αρχών ή προτύπων όσον αφορά την παγκόσµια 
σταθερότητα και ανθεκτικότητα του διαδικτύου. Σκοπός πρέπει να είναι η προαγωγή της 
πρόβλεψης και ετοιµότητας σε όλα τα επίπεδα και όλους τους ενδιαφερόµενους, 
αντισταθµίζοντας έτσι την τρέχουσα τάση οι συζητήσεις να εστιάζονται σε πτυχές 
στρατιωτικής ή/και εθνικής ασφάλειας. 

6. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 

Από την υφιστάµενη πείρα προκύπτει ότι για την αντιµετώπιση των προκλήσεων που 
αφορούν την ασφάλεια και την ανθεκτικότητα δεν αρκούν προσεγγίσεις σε αµιγώς εθνική ή 
περιφερειακή κλίµακα. Η ευρωπαϊκή συνεργασία έχει προχωρήσει σηµαντικά από το 2009 
σηµειώνοντας ενθαρρυντικά επιτεύγµατα, ιδίως την άσκηση Cyber Europe 2010. Η Ευρώπη 
πρέπει, ωστόσο, να συνεχίσει τις προσπάθειές της για την συγκρότηση συνεκτικής και 

                                                                                                                                                         
(2011), στην ηλε-διεύθυνση http://www.enisa.europa.eu/act/rm/emerging-and-future-
risk/deliverables/security-and-resilience-in-governmental-clouds/). 
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συνεργατικής προσέγγισης σε ολόκληρη την ΕΕ. Ένας εκσυγχρονισµένος ENISA πρέπει να 
αναβαθµίσει την υποστήριξή του στα κράτη µέλη, τα θεσµικά όργανα της ΕΕ και στον 
ιδιωτικό τοµέα, στο πλαίσιο της µακροχρόνιας αυτής προσπάθειας.  

Για να είναι επιτυχείς, πρέπει οι ευρωπαϊκές προσπάθειες να εντάσσονται σε συντονισµένη 
προσέγγιση σε παγκόσµια κλίµακα. Προς τούτο, η Επιτροπή θα προωθήσει σε όλα τα 
κατάλληλα διεθνή φόρουµ συζητήσεις περί την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο. 

Στις 14 - 15 Απριλίου 2011 θα πραγµατοποιηθεί υπουργική διάσκεψη CIIP, που διοργανώνει 
η ουγγρική προεδρία της ΕΕ. Τούτο θα αποτελέσει σηµαντική ευχέρεια για την ενδυνάµωση 
των ανειληµµένων δεσµεύσεων προς την κατεύθυνση ενισχυµένης συνεργασίας και 
συντονισµού µεταξύ των κρατών µελών, τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε διεθνές επίπεδο. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Το σχέδιο δράσης CIIP: Λεπτοµερής ανασκόπηση επιτευγµάτων και επόµενα βήµατα 

Τα αποτελέσµατα των δραστηριοτήτων που διεξήχθησαν στο πλαίσιο του σχεδίου δράσης 
CIIP σε γενικές γραµµές συµβαδίζουν µε τους ενδιάµεσους στόχους και το χρονοδιάγραµµα 
που είχε καθορίσει η Επιτροπή το 2009. Στη συνέχεια περιγράφονται τα «επιτεύγµατα» και 
τα «επόµενα βήµατα» για κάθε πυλώνα. Στο στιγµιότυπο αυτό λαµβάνεται υπόψη ότι 
ορισµένες δραστηριότητες έτυχαν περαιτέρω επεξεργασίας στο Ψηφιακό θεµατολόγιο για την 
Ευρώπη και στην Στρατηγική εσωτερικής ασφάλειας της EE στην πράξη (ISS).  

1. Ετοιµότητα και πρόληψη  

Α Βασικές ικανότητες και υπηρεσίες για πανευρωπαϊκή συνεργασία 

Επιτεύγµατα 

– Το 2009, ο ENISA, µαζί µε τις οµάδες αντιµετώπισης έκτακτων αναγκών στην 
πληροφορική (CERT) στην Ευρώπη, εκπόνησαν και συµφώνησαν ελάχιστη δέσµη 
βασικών ικανοτήτων και υπηρεσιών που πρέπει να διαθέτουν οι εθνικές/κυβερνητικές 
CERT ώστε να λειτουργούν αποτελεσµατικά υποστηρίζοντας την πανευρωπαϊκή 
συνεργασία. Επιτεύχθηκε συναίνεση σε κατάλογο απαραίτητων απαιτήσεων στα πεδία της 
επιχειρησιακής λειτουργίας, των τεχνικών ικανοτήτων, της εντολής και της συνεργασίας.30 

– Το 2010, ο ENISA συνεργάστηκε µε τις οµάδες CERT στην Ευρώπη για την µετατροπή 
των παραπάνω επιχειρησιακών απαιτήσεων σε δέσµη συστάσεων για µέτρα πολιτικής31 
ώστε εθνικές/κυβερνητικές οµάδες CERT να λειτουργήσουν ως η βασική συνιστώσα των 
εθνικών ικανοτήτων ετοιµότητας, ανταλλαγής πληροφοριών, συντονισµού και απόκρισης.  

– Έως σήµερα, 20 κράτη µέλη32 έχουν αναπτύξει εθνικές/κυβερνητικές CERT και σχεδόν 
όλα τα υπόλοιπα διαθέτουν σχέδια συγκρότησης. Όπως ανακοινώθηκε στο Ψηφιακό 
θεµατολόγιο για την Ευρώπη και εξειδικεύτηκε περαιτέρω στην ISS, η Επιτροπή πρότεινε 
µέτρα ώστε, ενώ στο 2012, να έχει ιδρυθεί CERT για τα θεσµικά όργανα της ΕΕ. 

Τα επόµενα βήµατα 

– Ο ENISA θα συνεχίσει να υποστηρίζει τα κράτη µέλη που δεν έχουν ακόµα ιδρύσει 
εθνικές/κυβερνητικές CERT που να ικανοποιούν τις παραπάνω αναφερόµενες 
συµφωνηµένες βασικές απαιτήσεις, ώστε να εξασφαλιστεί η επίτευξη, έως το τέλος του 
2011, του στόχου για ύπαρξη εύρυθµων εθνικών/κυβερνητικών CERT σε όλα τα κράτη 
µέλη. Ο ενδιάµεσος αυτός στόχος διανοίγει το δρόµο για την καθιέρωση ενός εύρυθµου 
δικτύου CERT σε εθνικό επίπεδο έως το 2012, όπως προβλέπεται στο Ψηφιακό 
θεµατολόγιο. 

– Ο ENISA, µε τη συνεργασία των εθνικών/κυβερνητικών CERT, θα εξετάσει εάν και πώς 
θα επεκτείνει τις «βασικές ικανότητες» για την προσαρµογή της ικανότητας των CERT να 

                                                 
30 Βλ.: http://www.enisa.europa.eu/act/cert/support/files/baseline-capabilities-for-national-

governmental-certs.  
31 Βλ. .  
32 Πηγή: ENISA  

http://www.enisa.europa.eu/act/cert/support/files/baseline-capabilities-for-national-governmental-certs
http://www.enisa.europa.eu/act/cert/support/files/baseline-capabilities-for-national-governmental-certs
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υποστηρίζουν τα κράτη µέλη µε σκοπό την εξασφάλιση ανθεκτικότητας και σταθερότητας 
ζωτικών υποδοµών ΤΠΕ, καθώς και για να καταστούν ο πυρήνας του Ευρωπαϊκού 
συστήµατος ανταλλαγής πληροφοριών και έγκαιρης προειδοποίησης (EISAS) για τους 
πολίτες και τις ΜΜΕ, που έως το 2013 θα έχει συγκροτηθεί µε εθνικούς πόρους 
ικανότητες, όπως ανακοινώθηκε στην ISS. 

Ευρωπαϊκή εταιρική συνεργασία δηµόσιου-ιδιωτικού τοµέα για την ανθεκτικότητα (EP3R). 

Επιτεύγµατα 

– Το 2009, δροµολογήθηκε η EP3R ως πλαίσιο διακυβέρνησης ευρωπαϊκής κλίµακας για 
την ανθεκτικότητα υποδοµών ΤΠΕ, την ενδυνάµωση της συνεργασίας µεταξύ του 
δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα σε θέµατα ασφάλειας και ανθεκτικότητας, βασικών 
απαιτήσεων, πρακτικής και µέτρων ορθής πολιτικής. Όπως δηλώθηκε στην ISS, η EP3R 
πρόκειται επίσης να «συνεργαστεί µε τους διεθνείς εταίρους για την ενίσχυση της 
διαχείρισης των κινδύνων στα δίκτυα ΤΠ». Ο ENISA έχει διευκολύνει τις δραστηριότητες 
της EP3R. 

– Πραγµατοποιήθηκαν διαβουλεύσεις µε ενδιαφερόµενους του ιδιωτικού και του δηµόσιου 
τοµέα σχετικά µε τον καθορισµό των στόχων, των αρχών και της δοµής της EP3R, καθώς 
και για τον προσδιορισµό κινήτρων για την ενθάρρυνση ενεργού συµµετοχής των 
σχετικών ενδιαφεροµένων.33 Στην πρόταση για τον εκσυγχρονισµό του ENISA 
προσδιορίστηκαν πεδία προτεραιότητας για την EP3R.34 

– Παράλληλα µε τον καθορισµό της δοµής της EP3R, στα τέλη του 2010 δροµολογήθηκαν 
τρεις οµάδες εργασίας, σχετικά µε (α) βασικά στοιχεία, πόρους και λειτουργίες για συνεχή 
και ασφαλή παροχή ηλεκτρονικών επικοινωνιών διασυνοριακά, (β) βασικές απαιτήσεις για 
την ασφάλεια και ανθεκτικότητα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, (γ), ανάγκες και 
µηχανισµοί συντονισµού και συνεργασίας για προετοιµασία και αντιµετώπιση διαταραχών 
µεγάλης έκτασης που επηρεάζουν τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες. 

– Το 2010, η πρόταση της Επιτροπής για τον εκσυγχρονισµό του ENISA αποτέλεσε 
µακροπρόθεσµο και αειφορικό πλαίσιο για την EP3R: Προτάθηκε ότι ο ENISA θα πρέπει 
να «στηρίξει τη συνεργασία µεταξύ των ενδιαφεροµένων του δηµόσιου και του ιδιωτικού 
τοµέα σε επίπεδο Ένωσης, µεταξύ άλλων, προωθώντας την ανταλλαγή πληροφοριών και την 
ευαισθητοποίηση, και διευκολύνοντας τις προσπάθειές τους για ανάπτυξη και χρήση 
προτύπων για τη διαχείριση κινδύνου και για την ασφάλεια των ηλεκτρονικών προϊόντων, 
δικτύων και υπηρεσιών». 

Τα επόµενα βήµατα 

– Το 2011, η EP3R θα συνεχίσει να ενισχύει τη συνεργασία µεταξύ των ενδιαφερόµενων του 
δηµόσιου και του ιδιωτικού τοµέα µε σκοπό τη βελτίωση της ασφάλειας και της 
ανθεκτικότητας µε καινοτοµικά µέτρα και µέσα, καθώς και για τον προσδιορισµό των 
αρµοδιοτήτων των ενδιαφεροµένων. Αξιοποιώντας τον καταλυτικό ρόλο και την 
υποστήριξη του ENISA, οι οµάδες εργασίας της EP3R θα παραγάγουν τα αρχικά τους 
αποτελέσµατα. Οι µελλοντικές δραστηριότητες θα αφορούν επίσης προβλήµατα 

                                                 
33 Βλ. 

http://ec.europa.eu/information_society/policy/nis/strategy/activities/ciip/impl_activities/index_en.htm  
34 COM(2010)521. 

http://ec.europa.eu/information_society/policy/nis/strategy/activities/ciip/impl_activities/index_en.htm
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ασφάλειας των έξυπνων δικτύων στον κυβερνοχώρο, έχοντας ως βάση τις προκαταρκτικές 
εργασίες της Επιτροπή και του ENISA. 

– Η EP3R θα χρησιµεύσει ως πλατφόρµα παγκόσµιας παρέµβασης σε θέµατα δηµόσιας 
πολιτικής, οικονοµίας και αγοράς, που είναι συναφή µε την ασφάλεια και την 
ανθεκτικότητα. Η Επιτροπή προτίθεται να αξιοποιήσει την EP3R για στήριξη των 
δραστηριοτήτων της οµάδας εργασίας EΕ-ΗΠΑ σε θέµατα ασφάλειας στον κυβερνοχώρο 
και ηλεκτρονικού εγκλήµατος, µε σκοπό την επίτευξη συνεκτικού περιβάλλοντος 
συνεργασίας µεταξύ του δηµόσιου και του ιδιωτικού τοµέα, µε παράλληλη τήρηση των 
ισχυόντων κανόνων για τον ανταγωνισµό και τις κρατικές ενισχύσεις. 

– Μακροπρόθεσµα, και σύµφωνα µε την πρόταση για νέο κανονισµό περί ENISA, 
προβλέπεται η EP3R να καταστεί βασική δραστηριότητα του εκσυγχρονισµένου ENISA. 

Ευρωπαϊκό φόρουµ των κρατών µελών (EFMS) 

Επιτεύγµατα 

– Το 2009 ιδρύθηκε το Ευρωπαϊκό φόρουµ των κρατών µελών (EFMS), µε σκοπό την 
προώθηση των διαβουλεύσεων και των ανταλλαγών όσον αφορά τις ορθές πολιτικές 
πρακτικές µε σκοπό την από κοινού επιδίωξη πολιτικών στόχων και προτεραιοτήτων για 
την ασφάλεια και την ανθεκτικότητα της υποδοµής των ΤΠΕ, αντλώντας επίσης άµεσα 
οφέλη από τις εργασίες και τη στήριξη που παρέχει ο ENISA. Το EFMS, που συνέρχεται 
σε τριµηνιαία βάση, υποστηρίχτηκε από τα µέσα του 2010 από αποκλειστική δικτυακή 
πύλη υπό τη διαχείριση του ENISA. 

– Το EFMS σηµείωσε σηµαντική πρόοδο όσον αφορά: (α ) τον καθορισµό κριτηρίων για τον 
προσδιορισµό υποδοµών ευρωπαϊκών ΤΠΕ στο πλαίσιο της οδηγίας σχετικά µε τον 
προσδιορισµό και τον χαρακτηρισµό των ευρωπαϊκών υποδοµών ζωτικής σηµασίας35, (β) 
τον προσδιορισµό ευρωπαϊκών προτεραιοτήτων, αρχών και κατευθύνσεων για την 
ανθεκτικότητα και σταθερότητα του διαδικτύου, (γ) την ανταλλαγή ορθών πρακτικών 
πολιτικής, ιδίως σε ασκήσεις στον κυβερνοχώρο. 

– Τα κράτη µέλη αναγνωρίζουν το EFMS ως σηµαντική πλατφόρµα για συζήτηση και 
ανταλλαγή ορθών πρακτικών πολιτικής.36  

Τα επόµενα βήµατα 

– Το 2011, το EFMS θα οριστικοποιήσει την τεχνική συζήτηση σχετικά µε τα κριτήρια ΤΠΕ 
σχετικά µε ευρωπαϊκές υποδοµές ζωτικής σηµασίας, καθώς επίσης θα παράσχει τους 
µακροπρόθεσµους προσανατολισµούς και τις προτεραιότητες για πανευρωπαϊκές ασκήσεις 
µεγάλης κλίµακας σε θέµατα ασφάλειας δικτύων και πληροφοριών.  

– Το EFMS θα συµµετάσχει σε περαιτέρω συζητήσεις σχετικά µε προτεραιότητες διεθνούς 
παρέµβασης σε θέµατα ασφάλειας και ανθεκτικότητας, ιδίως σε σχέση µε τις 

                                                 
35 Οδηγία 2008/114/EΚ του Συµβουλίου. 
36 Στην απάντηση της κυβέρνησης του ΗΒ στην πέµπτη έκθεση της επιτροπής για την Ευρώπη της 

Βουλής των Λόρδων σχετικά µε το σχέδιο δράσης CIIP αναφέρεται ότι το EFMS «ήταν επιτυχές και 
ανταποκρίθηκε σε πραγµατική ανάγκη των υπευθύνων χάραξης πολιτικής να τους δοθεί η δυνατότητα 
για ανταλλαγή εµπειρίας». 
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δραστηριότητες της οµάδας εργασίας ΕΕ-ΗΠΑ για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο και 
το ηλεκτρονικό έγκληµα. 

– Στα πεδία προτεραιότητας για µελλοντικές δραστηριότητες του EFMS, που θα στηριχθούν 
και θα επωφεληθούν από την άµεση στήριξη του ENISA, περιλαµβάνονται37 
προσδιορισµός µεθόδων για αποτελεσµατική συνεργασία µεταξύ εθνικών/κυβερνητικών 
CERT αξιοποίηση ελάχιστων απαιτήσεων στις δηµόσιες συµβάσεις για βελτίωση της 
ασφάλειας στον κυβερνοχώρο, προσδιορισµός οικονοµικών και ρυθµιστικών κινήτρων για 
ασφάλεια και ανθεκτικότητα (µε τήρηση των ισχυόντων κανόνων για τον ανταγωνισµό και 
τις κρατικές ενισχύσεις), αξιολόγηση της «καλής κατάστασης» της ασφάλειας στον 
κυβερνοχώρο στην Ευρώπη. 

2. Α Εντοπισµός και αντιµετώπιση 

Ευρωπαϊκό σύστηµα συναγερµού και ανταλλαγής πληροφοριών (EISAS). 

Επιτεύγµατα 

– Η Επιτροπή έχει χρηµατοδοτήσει δύο έργα πρωτότυπων (FISHAS και NEISAS), τα οποία 
βρίσκονται στη διαδικασία παραγωγής των τελικών τους αποτελεσµάτων.  

– Βασιζόµενος στην οικεία έκθεση εφικτότητας του 200738 και την ανάλυση σχετικών έργων 
σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, ο ENISA καθόρισε χάρτη πορείας υψηλού επιπέδου για 
την ανάπτυξη της EISAS έως το 2013.39 

Τα επόµενα βήµατα 

– Το 2011, ο ENISA θα στηρίξει τα κράτη µέλη στην υλοποίηση του χάρτη πορείας της 
EISAS µε την ανάπτυξη των «βασικών υπηρεσιών» που απαιτούνται από τα κράτη µέλη 
για την καθιέρωση του οικείου εθνικού συστήµατος ανταλλαγής πληροφοριών και 
έγκαιρης προειδοποίησης (ISAS) που βασίστηκε στις ικανότητες της 
εθνικής/κυβερνητικής CERT. 

– Το 2012, ο ENISA θα αναπτύξει τις «υπηρεσίες διαλειτουργικότητας», που παρέχουν τη 
δυνατότητα σε κάθε εθνική ISAS να είναι λειτουργικά πλήρως ενταγµένη στην EISAS. Ο 
ENISA θα υποστηρίξει επίσης τα κράτη µέλη στη δοκιµή των υπηρεσιών αυτών µέσω της 
σταδιακής ένταξης εθνικών συστηµάτων.  

– Στην πορεία του 2011-2012, ο ENISA θα αναθέσει σε εθνικές/κυβερνητικές CERT να 
εντάξουν τις υπηρεσίες τους ικανότητες της ISAS. 

3. Άµβλυνση των επιπτώσεων και αποκατάσταση 

Σχεδιασµός αντιµετώπισης έκτακτης ανάγκης και ασκήσεις σε εθνική κλίµακα. 

Επιτεύγµατα 

                                                 
37 COM(2010)251. 
38 Βλ.   
39 http://www.enisa.europa.eu/act/cert/other-work/eisas_folder/eisas_roadmap.  

http://www.enisa.europa.eu/act/cert/other-work/eisas_folder/eisas_roadmap
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– Στα τέλη του 2010, δώδεκα κράτη µέλη είχαν αναπτύξει εθνικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης 
ή/και οργανωµένες ασκήσεις για αντιµετώπιση και αποκατάσταση µετά από καταστροφές 
σε µεγάλης κλίµακας συµβάντα στην ασφάλεια δικτύων.40  

– Αντλώντας διδάγµατα από την εθνική και διεθνή πείρα, ο ENISA εκπόνησε έναν οδηγό 
ορθής πρακτικής για ασκήσεις εθνικής κλίµακας41· οργάνωσε εκδηλώσεις µε κράτη µέλη 
και τη CERT σε όλο τον κόσµο µε την ευκαιρία ασκήσεων εθνικής κλίµακας· ενώ 
πρόσφατα εξέδωσε συστάσεις µέτρων πολιτικής όσον αφορά την εκπόνηση εθνικών 
στρατηγικών όπου σε εθνικές/κυβερνητικές CERT/CSIRT αποδίδεται καίριος ρόλος στη 
διεύθυνση εθνικών ασκήσεων και δοκιµών σχεδιασµού έκτακτης ανάγκης, µε συµµετοχή 
ενδιαφερόµενων από τον ιδιωτικό και τον δηµόσιο τοµέα.42 

Τα επόµενα βήµατα 

– Ο ENISA θα συνεχίσει να υποστηρίζει τις προσπάθειες των κρατών µελών να 
καταρτίσουν εθνικά σχέδια έκτακτης ανάγκης και να διοργανώνουν τακτικά ασκήσεις για 
αντιµετώπιση και αποκατάσταση καταστροφών σε περιπτώσεις µεγάλης κλίµακας 
συµβάντων σε δίκτυα ασφάλειας, ως βήµα προς στενότερο πανευρωπαϊκό συντονισµό.  

Πανευρωπαϊκές ασκήσεις για περιπτώσεις συµβάντων ασφάλειας µεγάλης κλίµακας. 

Επιτεύγµατα 

– Η πρώτη πανευρωπαϊκή άσκηση για µεγάλης κλίµακας συµβάντα στην ασφάλεια δικτύων 
(Cyber Europe 2010) πραγµατοποιήθηκε στις 4 Νοεµβρίου 2010 µε τη συµµετοχή όλων 
των κρατών µελών (19 από τα οποία συµµετείχαν ενεργά) καθώς και της Ελβετίας, της 
Νορβηγίας και της Ισλανδίας. Η άσκηση διοργανώθηκε και αξιολογήθηκε43 από τον 
ENISA µε ενεργό συµµετοχή οκτώ κρατών µελών στην οµάδα σχεδιασµού και µε την 
τεχνολογική στήριξη του Κοινού Κέντρου Ερευνών (ΚΚΕρ). 

Τα επόµενα βήµατα 

– Το 2011, τα κράτη µέλη θα συµµετάσχουν στην εξέταση του αντικειµένου και του πεδίου 
εφαρµογής της επόµενης πανευρωπαϊκής άσκησης στον κυβερνοχώρο, η οποία 
προγραµµατίζεται για το 2012. Θα εξεταστεί η επιλογή σταδιακής προσέγγισης, µε 
περισσότερες εις βάθος ασκήσεις, µε εµπλοκή µικρότερου αριθµού κρατών µελών και τη 
πιθανή συµµετοχή διεθνών συντελεστών. Ο ENISA θα συνεχίσει να στηρίζει την εν λόγω 
διαδικασία. 

– Η Επιτροπή στηρίζει οικονοµικά το έργο EuroCybex που πρόκειται να διεξάγει άσκηση 
επί χάρτου στο δεύτερο εξάµηνο του 2011.  

– Οι ασκήσεις στον κυβερνοχώρο είναι σηµαντικό στοιχείο µιας συνεκτικής στρατηγικής 
σχεδιασµού έκτακτης ανάγκης όσον αφορά συµβάντα στον κυβερνοχώρο, σε εθνικό και 

                                                 
40 Βλ.: http://www.enisa.europa.eu/act/res/policies/good-practices-1/exercises/national-exercise-good-

practice-guide/at_download/fullReport.  
41 Βλ.: http://www.enisa.europa.eu/act/res/policies/good-practices-1/exercises/national-exercise-good-

practice-guide/at_download/fullReport.  
42 Βλ.: http://www.enisa.europa.eu/act/cert/support/files/baseline-capabilities-of-national-governmental-

certs-policy-recommendations.  
43 Βλ. http://www.enisa.europa.eu/.  

http://www.enisa.europa.eu/act/res/policies/good-practices-1/exercises/national-exercise-good-practice-guide/at_download/fullReport
http://www.enisa.europa.eu/act/res/policies/good-practices-1/exercises/national-exercise-good-practice-guide/at_download/fullReport
http://www.enisa.europa.eu/act/res/policies/good-practices-1/exercises/national-exercise-good-practice-guide/at_download/fullReport
http://www.enisa.europa.eu/act/res/policies/good-practices-1/exercises/national-exercise-good-practice-guide/at_download/fullReport
http://www.enisa.europa.eu/act/cert/support/files/baseline-capabilities-of-national-governmental-certs-policy-recommendations
http://www.enisa.europa.eu/act/cert/support/files/baseline-capabilities-of-national-governmental-certs-policy-recommendations
http://www.enisa.europa.eu/
http://www.enisa.europa.eu/
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ευρωπαϊκό επίπεδο. Οι µελλοντικές πανευρωπαϊκές ασκήσεις στον κυβερνοχώρο πρέπει 
εποµένως να βασίζονται σε ευρωπαϊκό σχέδιο έκτακτης ανάγκης για συµβάντα στον 
κυβερνοχώρο, το οποίο να βασίζεται και να συνδέεται µε τα εθνικά σχέδια έκτακτης 
ανάγκης. Ένα τέτοιο σχέδιο πρέπει να διαθέτει βασικούς µηχανισµούς και διαδικασία 
επικοινωνιών µεταξύ κρατών µελών και - τελευταίο αλλά όχι έσχατο - να στηρίζει το 
αντικείµενο και τη διοργάνωση µελλοντικών ασκήσεων σε πανευρωπαϊκή κλίµακα. Ο 
ENISA θα συνεργαστεί µε τα κράτη µέλη ώστε µέχρι το 2012 να έχει αναπτυχθεί σχετικό 
ευρωπαϊκό σχέδιο έκτακτης ανάγκης για συµβάντα στον κυβερνοχώρο. Στο ίδιο χρονικό 
πλαίσιο πρέπει όλα τα κράτη µέλη να έχουν εκπονήσει τακτικά εθνικά σχέδια έκτακτης 
ανάγκης για συµβάντα στον κυβερνοχώρο, καθώς και ασκήσεις αντιµετώπισης και 
ανάκτησης. Ο απαραίτητος συντονισµός για την επίτευξη αυτού του αποτελέσµατος θα 
διεξαχθεί από το EFMS. 

Ενισχυµένη συνεργασία µεταξύ εθνικών/κυβερνητικών οµάδων CERT. 

Επιτεύγµατα 

– η Η συνεργασία µεταξύ εθνικών/κυβερνητικών οµάδων CERT έχει ενταθεί. Οι εργασίες 
του ENISA σε βασικές ικανότητες για εθνικές/κυβερνητικές οµάδες CERT, ασκήσεις 
CERT και εθνικές ασκήσεις, καθώς και η διαχείριση συµβάντων στον κυβερνοχώρο έχουν 
συµβάλει στην τόνωση και στήριξη ισχυρότερης πανευρωπαϊκής συνεργασίας µεταξύ 
εθνικών/κυβερνητικών οµάδων CERT. 

Τα επόµενα βήµατα 

– Ο ENISA θα συνεχίσει να στηρίζει την συνεργασία µεταξύ εθνικών/κυβερνητικών οµάδων 
CERT. Προς το σκοπό αυτό, το 2011, θα συντάξει ανάλυση των απαιτήσεων και θα 
παράσχει κατεύθυνση της σχετικά µε ένα κατάλληλο κανάλι ασφαλών επικοινωνιών µε τις 
οµάδες CERT, συµπεριλαµβανοµένου χάρτη πορείας για την υλοποίηση και τη µελλοντική 
ανάπτυξη. Ο ENISA πρόκειται επίσης να αναλύσει τα λειτουργικά κενά σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο και να υποβάλει έκθεση σχετικά µε τρόπους ενίσχυσης της διασυνοριακής 
συνεργασίας µεταξύ οµάδων CERT και σχετικών ενδιαφεροµένων, ιδίως όσον αφορά το 
συντονισµό της αντιµετώπισης συµβάντων. 

– Το Ψηφιακό θεµατολόγιο καλεί τα κράτη µέλη, έως το 2012, να έχουν εγκαταστήσει 
εύρυθµα δίκτυα CERTs σε εθνικό επίπεδο. 

4. ∆ιεθνής συνεργασία 

Ανθεκτικότητα και σταθερότητα του διαδικτύου 

Επιτεύγµατα 

– Στο πλαίσιο του EFMS εξετάστηκαν και αναπτύχθηκαν ευρωπαϊκές αρχές και 
κατευθυντήριες γραµµές για την ανθεκτικότητα και τη σταθερότητα του διαδικτύου. 44  

Τα επόµενα βήµατα 

                                                 
44 Βλ. http://ec.europa.eu/information_society/policy/nis/index_en.htm 
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– Το 2011, η Επιτροπή : θα προαγάγει και να εξετάσει τις αρχές, τόσο σε διµερή συνεργασία 
µε διεθνείς εταίρους, ιδίως τις ΗΠΑ, όσο και σε πολυµερείς συζητήσεις στο πλαίσιο των 
G8, OΟΣΑ, Meridian και ITU/∆ΕΤ, θα διαβουλευθεί µε σχετικούς ενδιαφερόµενους, ιδίως 
από τον ιδιωτικό τοµέα σε ευρωπαϊκό επίπεδο (µέσω EP3R) και διεθνώς (µέσω του 
φόρουµ για τη διοίκηση του διαδικτύου και άλλων ενδεδειγµένων βηµάτων συζήτησης), 
και θα προωθήσει τις συζητήσεις µε βασικούς συντελεστές/οργανισµούς του διαδικτύου. 

– Το 2012, οι διεθνείς εταίροι, µε βάση τις αρχές και τις κατευθύνσεις, πρόκειται να 
σχηµατίσουν κοινό πλαίσιο διεθνούς συλλογικής δέσµευσης για τη µακροπρόθεσµη 
ανθεκτικότητα και σταθερότητα του διαδικτύου. 

Ασκήσεις σε παγκόσµια διάσταση σχετικά µε την αποκατάσταση και την άµβλυνση των 
επιπτώσεων συµβάντων µεγάλης κλίµακας στο διαδίκτυο. 

Επιτεύγµατα 

– Επτά κράτη µέλη45 έλαβαν µέρος ως διεθνείς εταίροι στην άσκηση Cyber Storm III στον 
κυβερνοχώρο που διοργανώθηκε από τις ΗΠΑ . Η Επιτροπή και ο ENISA συµµετείχαν ως 
παρατηρητές. 

Τα επόµενα βήµατα 

– Το 2011, η Επιτροπή, από κοινού µε τις ΗΠΑ, θα εκπονήσουν, υπό την αιγίδα της οµάδας 
εργασίας ΕΕ-ΗΠΑ για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο και το ηλεκτρονικό έγκληµα, 
κοινό πρόγραµµα και χάρτη πορείας για κοινές/συγχρονισµένες διηπειρωτικές ασκήσεις 
στον κυβερνοχώρο, το 2012/2013. Θα εξεταστούν επίσης δυνατότητες παρέµβασης σε 
άλλες περιφέρειες ή χώρες που αντιµετωπίζουν παρόµοια θέµατα µε σκοπό την ανταλλαγή 
µεθόδων και συναφών δραστηριοτήτων. 

5. Κριτήρια για ευρωπαϊκές υποδοµές ζωτικής σηµασίας στον τοµέα των ΤΠΕ 

Τοµεακά κριτήρια για προσδιορισµό ευρωπαϊκών υποδοµών ζωτικής σηµασίας για τον τοµέα 
των ΤΠΕ  

Επιτεύγµατα 

– Η τεχνική συζήτηση στο πλαίσιο του EFMS όσον αφορά τοµεακά κριτήρια στις ΤΠΕ 
κατέληξε στην εκπόνηση σχεδίων κριτηρίων για τις σταθερές και κινητές επικοινωνίες και 
το διαδίκτυο.  

Τα επόµενα βήµατα 

                                                 
45 FR, DE, HU, IT, NL, SE και UK. 
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– Το EFMS θα συνεχίσει την τεχνική συζήτηση σχετικά µε τα τοµεακά κριτήρια για τις ΤΠΕ 
αποβλέποντας στην ολοκλήρωσή τους έως το τέλος του 2011. Παράλληλα, ορισµένα 
κράτη µέλη προγραµµατίζουν διαβουλεύσεις µε τον ιδιωτικό τοµέα σχετικά µε τα σχέδια 
κριτηρίων για τον τοµέα των ΤΠΕ, ενώ σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα διεξαχθούν 
διαβουλεύσεις µέσω της EP3R. 

– Η Επιτροπή θα συζητήσει µε τα κράτη µέλη τα τοµεακά στοιχεία ΤΠΕ που θα ληφθούν 
υπόψη κατά την επανεξέταση, το 2012, της οδηγίας 2008/114/EΚ σχετικά µε τον 
προσδιορισµό και τον χαρακτηρισµό των ευρωπαϊκών υποδοµών ζωτικής σηµασίας.  

–  


