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Συγχαρητήρια στην Ευρωπαϊκή ΟμάδαΝικήτρια της 1ης Διεθνούς Πρόκλησης
Κυβερνοασφάλειας!

Ο Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την
Κυβερνοασφάλεια (ΕΝΙSA) συγχαίρει την
Ευρωπαϊκή ομάδα, νικήτρια του πρώτου διεθνούς
διαγωνισμού για την κυβερνοασφάλεια (ICC
2022), καθώς και όλες τις περιφερειακές ομάδες
για την ενεργό συμμετοχή και τη δέσμευσή τους.
Η 1η Διεθνής Πρόκληση Κυβερνοασφάλειας (ICC) ολοκληρώθηκε την Παρασκευή 17 Ιουνίου,
μετά από δύο ημέρες έντονου και σκληρού ανταγωνισμού μεταξύ των ομάδων προκειμένου να
αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις κυβερνοασφάλειας. Η ομάδα που κατόρθωσε να αντιμετωπίσει
τις περισσότερες προκλήσεις και να αναδειχθεί νικήτρια της ICC 2022 είναι η Ομάδα «Ομάδα
Ευρώπη»,, ακολουθούμενη από την «Ομάδα Ασία» στη δεύτερη θέση και από την «Ομάδα
Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής» στην τρίτη θέση. Η πλήρης σειρά κατάταξης των επτά
περιφερειακών ομάδων παρατίθεται εδώ. Η «Ομάδα Ευρώπη» συγκέντρωσε τη μεγαλύτερη
βαθμολογία στο σύνολο των προκλήσεων που συνδέονται με τον διαγωνισμό όσον αφορά το
‘’Jeopardy’’ ενώ η oμάδα «Ομάδα Ασία» συγκέντρωσε την υψηλότερη βαθμολογία στον
διαγωνισμό με θέμα το ‘’Attack & Defence’’. Ο διαγωνισμός πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα,
Ελλάδα.
Οι δύο επικεφαλής της «Ομάδας Ευρώπη», Danique Lummen (NL) και Nuno Miguel da Silva
Sabino (PT), δήλωσαν τα εξής:
«Είμαστε πραγματικά ευτυχείς που συμμετείχαμε σε αυτήν την εξαίσια εκδήλωση. Ήταν μια
εξαιρετική ευκαιρία να ανταγωνιστούμε όλες τις άλλες μεγάλες ομάδες από όλο τον κόσμο στις
διεθνείς προκλήσεις κυβερνοασφάλειας. Είμαστε επίσης πολύ χαρούμενοι και περήφανοι που
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κερδίσαμε την πρώτη θέση και ανυπομονούμε να συμμετάσχουμε στον επόμενο διαγωνισμό ICC
στις ΗΠΑ.»
Ο Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Μαργαρίτης Σχοινάς, απένειμε το βραβείο στη
νικήτρια ομάδα δηλώνοντας:
«Ο κόσμος χρειάζεται περισσότερους επαγγελματίες στον τομέα της κυβερνοασφάλειας. Η
κοινωνία μας χρειάζεται περισσότερα άτομα που να διαθέτουν τις κατάλληλες δεξιότητες στον
τομέα της ασφάλειας για την προστασία των δημοκρατιών μας, των αξιών μας και του
διασυνδεδεμένου κόσμου μας. Κατά συνέπεια, σήμερα αντιμετωπίζουμε αυτήν την πρόκληση της
έλλειψης δεξιοτήτων στον τομέα της κυβερνοασφάλειας με μια πρόκληση άλλου τύπου, τον διεθνή
διαγωνισμό κυβερνοασφάλειας. Ο διαγωνισμός αυτός αποτελεί σημαντική ευκαιρία ενίσχυσης της
ευαισθητοποίησης σχετικά με την ανάγκη για περισσότερους εμπειρογνώμονες στον τομέα της
κυβερνοασφάλειας. Αποτελεί ένα παράδειγμα του πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε από κοινού
την έλλειψη δεξιοτήτων στον τομέα της κυβερνοασφάλειας και να φέρουμε τους νέους στο
προσκήνιο της αναζήτησης λύσεων για τη θωράκισή μας από τις σημερινές και ολοένα πιο
σοβαρές απειλές.»
Ο εκτελεστικός διευθυντής του ENISA, Juhan Lepassaar, πρόσθεσε:
«Εάν θέλουμε να εξασφαλίσουμε ικανό αριθμό εξειδικευμένων και άρτια καταρτισμένων
εμπειρογνωμόνων στον τομέα της κυβερνοασφάλειας στο μέλλον, θα πρέπει να επενδύσουμε σε
ταλαντούχους νέους. Αυτοί θα διατηρήσουν τον ψηφιακό κόσμο ασφαλή. Χαίρομαι ιδιαιτέρως
βλέποντας τη διεθνή κοινότητα του τομέα της κυβερνοασφάλειας να συνεργάζεται με τον ENISA
για την προώθηση των δεξιοτήτων, της ευαισθητοποίησης και της εκπαίδευσης στον τομέα της
κυβερνοασφάλειας. Πρόκειται για μία από τις μεθόδους που εξασφαλίζουν την απόκτηση και τη
διατήρηση του εργατικού μας δυναμικού στον τομέα της κυβερνοασφάλειας.»
Ο διαγωνισμός ολοκληρώθηκε με την παρέμβαση του καθηγητή του Καθολικού Πανεπιστημίου
της Λουβαίνης, Bart Preneel, ο οποίος τόνισε ότι τον ικανοποίησαν ιδιαίτερα ο ενθουσιασμός, η
περιέργεια και ο ζήλος της επόμενης γενιάς εμπειρογνωμόνων στον τομέα της
κυβερνοασφάλειας.
«Σε αυτούς εναπόκειται η οικοδόμηση ενός καλύτερου ψηφιακού μέλλοντος που θα αντανακλά
τις κοινές μας αξίες και θα συμβάλλει στη βελτίωση της ασφάλειας σε παγκόσμιο επίπεδο. »
Οι διοργανωτές της ICC και ο ENISA επιθυμούν να ευχαριστήσουν τον Αντιπρόεδρο της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ. Μαργαρίτη Σχοινά, τον καθηγητή Bart Preneel του Καθολικού
Πανεπιστημίου της Λουβαίνης, τον κ. Aθανάσιο Στάβερη Πολυκαλά, Γενικό Γραμματέα
Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης της Ελληνικής
Δημοκρατίας, και τον κύριο Antonio ‘’T’’ Scurlock, αναπληρωτή υπεύθυνο σε θέματα κατάρτισης
(DCLO) της υπηρεσίας ‘’US Cybersecurity & Infrastructure Security Agency’’ (CISA), για την
υποστήριξη και τη συμμετοχή τους. Ευχαριστούμε επίσης τους ακόλουθους χορηγούς που
προσέφεραν τα βραβεία: ‘’Accenture, Census-labs, Cyber Noesis, ISACA, Netcompany Intrasoft,
Trend Micro, UbiTech,και Yes We Hack.
Ο ENISA εκφράζει την βαθιά ευγνωμοσύνη του προς τους εταίρους που συμμετείχαν στον
διαγωνισμό, τους εκπαιδευτές των ομάδων και όλους τους εμπειρογνώμονες και τα μέλη του
προσωπικού που υποστήριξαν τη διοργάνωση της εκδήλωσης.
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Επόμενα βήματα
Η επόμενη «Διεθνής Πρόκληση Κυβερνοασφάλειας» (ICC) θα πραγματοποιηθεί τον Αύγουστο
του 2023. Θα φιλοξενηθεί από το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ (U.S. Department
of Homeland Security) και την Υπηρεσία CISA, στις Ηνωμένες Πολιτιείες Αμερικής.
Εάν ενδιαφέρεστε να συμμετάσχετε στον Διεθνή Διαγωνισμό για την κυβερνοασφάλεια
για το 2023, μπορείτε να βρείτε αναλυτικές πληροφορίες στον ειδικό διαδικτυακό τόπο : Αρχική
σελίδα — ICC 2022 (icc-games.com) <https://icc-games.com/>

Περαιτέρω πληροφορίες
Δελτίο Τύπου του ENISA – Vice-President Schinas announces Team EU for the first Cyber World Cup
(Ο Αντιπρόεδρος κ. Σχοινάς ανακοινώνει την oμάδα που θα εκπροσωπήσει την ΕΕ στο πρώτο παγκόσμιο
κύπελλο για την κυβερνοασφάλεια)
Διαδικτυακός τόπος της ICC - International Cybersecurity Challenge
Τρέιλερ βίντεο της ICC - 1st International Cybersecurity Challenge (1η Διεθνής Πρόκληση
Κυβερνοασφάλειας)
Έκθεση του ENISA – Capture the flags competitions’’(CTFs) [Οι διαγωνισμοί «Capture the flags»]
Αρμόδιοι επικοινωνίας:
Για ερωτήματα σχετικά με τον Τύπο και τις συνεντεύξεις, επικοινωνήστε μέσω
εμαιλ: press(at)enisa.europa.eu
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