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Ο Οπγανιζμόρ ηηρ ΕΕ ENISA εκδίδει ηην ηελική ηος έκθεζη και 

βίνηεο με θέμα «Cyber Europe 2010»- η ππώηη πανεςπωπαϊκή 

άζκηζη αζθάλειαρ ζηον κςβεπνοσώπο για δημόζιοςρ οπγανιζμούρ 

 

Ο νξγαληζκόο γηα ηελ αζθάιεηα ζηνλ θπβεξλνρώξν ηεο ΕΕ, ENISA, εμέδωζε ηελ ηειηθή ηνπ 

έθζεζε ζρεηηθά κε ηελ πξώηε παλεπξωπαϊθή άζθεζε αζθάιεηαο ζηνλ θπβεξλνρώξν γηα 

δεκόζηνπο νξγαληζκνύο, κε ηίηιν «Cyber Europe 2010». Η έθζεζε επηζεκαίλεη ηελ αλάγθε 

γηα πεξηζζόηεξεο αζθήζεηο αζθάιεηαο ζηνλ θπβεξλνρώξν ζην κέιινλ, γηα απμεκέλε 

ζπλεξγαζία κεηαμύ ηωλ θξαηώλ κειώλ θαη ηε ζεκαζία ηνπ ηδηωηηθνύ ηνκέα ζηε δηαζθάιηζε 

ηεο αζθάιεηαο ηωλ πιεξνθνξηαθώλ ζπζηεκάηωλ. Ο ENISA έδωζε επίζεο ζηελ θπθινθνξία 

θαη έλα επηγξακκηθό βίληεν γηα λα ππνζηεξίμεη ηελ έθζεζε. 

 

Η ππνζηήξημε αζθήζεωλ εηνηκόηεηαο γηα ηελ αζθάιεηα ζηνλ θπβεξλνρώξν πνπ θαιύπηνπλ 

όιε ηελ Επξώπε απνηειεί πξνηεξαηόηεηα γηα ηελ ΕΕ ζύκθωλα κε ην «Ψεθηαθό ζεκαηνιόγην 

γηα ηελ Επξώπε», πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί όηη νη επηρεηξήζεηο θαη νη πνιίηεο είλαη 

αζθαιείο όηαλ είλαη ζπλδεδεκέλνη ζην δηαδίθηπν.  

 

Η άζθεζε «Cyber Europe 2010» δηεμήρζε ζηηο 4 Ννεκβξίνπ 2010. Σθνπόο ηεο ήηαλ λα 

απνηειέζεη ην έλαπζκα γηα ηην επικοινωνία και ηη ζςνεπγαζία κεηαμύ ηωλ θξαηώλ ζηελ 

πεξίπηωζε θπβεξλνεπηζέζεωλ κεγάιεο θιίκαθαο. Πεξηζζόηεξνη από 70 εκπεηξνγλώκνλεο 

από ηνπο ζπκκεηέρνληεο δεκόζηνπο νξγαληζκνύο εξγάζηεθαλ από θνηλνύ γηα λα 

αληηκεηωπίζνπλ ηελ εμνκνίωζε 300 επηζέζεωλ ππό κνξθή πεηξαηείαο πνπ ζθνπό είραλ λα 

παξαιύζνπλ ην Δηαδίθηπν θαη ηηο επηγξακκηθέο ππεξεζίεο δωηηθήο ζεκαζίαο ζε όιε ηελ 

Επξώπε. Σηε δηάξθεηα ηεο άζθεζεο πξαγκαηνπνηήζεθε εμνκνίωζε απώιεηαο ζύλδεζεο ζην 

Δηαδίθηπν κεηαμύ ηωλ ρωξώλ, ε νπνία απαηηνύζε δηαζπλνξηαθή ζπλεξγαζία γηα ηελ απνθπγή 

ηεο (εμνκνηωζείζαο) ζπλνιηθήο θαηάξξεπζεο ηνπ δηθηύνπ. 

 

Η αμηνιόγεζε ηεο άζθεζεο αθνξνύζε ηξία επίπεδα: 

1. Εζληθό, 

2. Παλεπξωπαϊθό θαη 

3. Γεληθό. 

 

Τα κύπια εςπήμαηα ηηρ έκθεζηρ πεξηιακβάλνπλ ζεκεία όπωο: 

 Οη νξγαληζκνί πιεξνθνξηαθώλ ηερλνινγηώλ ηωλ θξαηώλ κειώλ επηθνηλωλνύλ κε 

πιήζνο ηξόπωλ. Η ελαξκόληζε ηωλ ηππηθώλ δηαδηθαζηώλ ιεηηνπξγίαο ζα ζπκβάιεη 

ζηε δεκηνπξγία αζθαιέζηεξωλ θαη απνηειεζκαηηθόηεξωλ επηθνηλωληώλ κεηαμύ ηνπο. 

 Η ηθαλόηεηα ηωλ ζπκκεηερόληωλ λα εληνπίδνπλ ηα ζρεηηθά ζεκεία επηθνηλωλίαο 

ζηνπο νξγαληζκνύο ήηαλ πνηθίιε. Σε πεξίπηωζε πξαγκαηηθήο θξίζεο, πνζνζηό ηεο 

ηάμεο ηνπ 55%  ηωλ ρωξώλ δελ λνηώζαλε ζίγνπξνη γηα ην αλ ήηαλ ηθαλνί λα 

εληνπίζνπλ γξήγνξα ην ζωζηό πξόζωπν επηθνηλωλίαο, αθόκα θαη όηαλ 

ρξεζηκνπνηνύζαλ ηνπο δηαζέζηκνπο θαηαιόγνπο. 

http://www.enisa.europa.eu/act/res/cyber-europe-2010/cyber-europe-2010-report%20/at_download/file
http://www.enisa.europa.eu/act/res/cyber-europe-2010/cyber-europe-2010-report%20/at_download/file
http://www.enisa.europa.eu/media/news-pictures
http://www.enisa.europa.eu/media/news-pictures
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 Οη ζπκκεηέρνληεο ήηαλ κνηξαζκέλνη ζηε κέζε ζρεηηθά κε ην εάλ ζα ήηαλ θαιύηεξν 

λα ππήξρε έλα «Εληαίν Σεκείν Επηθνηλωλίαο» (SPOC) ή «Πνιιαπιά Σεκεία 

Επηθνηλωλίαο» (MPOC). Η ύπαξμε ελόο SPOC ζα ήηαλ επθνιόηεξε, παξόι’ απηά 

ζηελ πξαγκαηηθόηεηα ζήκεξα ππάξρνπλ πνιιαπιά ζεκεία επηθνηλωλίαο.  

Με ηελ ύπαξμε MPOC απνθεύγεηαη επίζεο ε ύπαξμε ελόο κνλαδηθνύ ζεκείνπ 

απνηπρίαο. 

Οη κύπιερ πποηάζειρ ηεο έθζεζεο πεξηιακβάλνπλ ελέξγεηεο όπωο: 

 Η Επξώπε ζα πξέπεη λα ζπλερίζεη λα δηεμάγεη αζθήζεηο γηα ηελ πξνζηαζία ηωλ 

ππνδνκώλ πιεξνθνξηώλ δωηηθήο ζεκαζίαο (ΥΠΖΣ): 86% ηωλ ζπκκεηερόληωλ 

ζεωξεί ηνπο «δνθηκαζηηθνύο γύξνπο» «πνιύ» ή «εμαηξεηηθά» ρξήζηκνπο. 

 Ο ηδηωηηθόο ηνκέαο κπνξεί λα πξνζζέζεη αμία ζηηο κειινληηθέο αζθήζεηο απμάλνληαο 

ην επίπεδν ηνπ ξεαιηζκνύ. 

 Τα «εληνπηζζέληα δηδάγκαηα» ζα πξέπεη λα κνηξαζηνύλ κε άιινπο πνπ δηεμάγνπλ 

(εζληθέο ή δηεζλείο) αζθήζεηο. 

 Τα θξάηε κέιε ζα πξέπεη λα είλαη ζωζηά νξγαλωκέλα εζωηεξηθά, γηα παξάδεηγκα, 

όζνλ αθνξά ηελ αλάπηπμε θαη ηνλ έιεγρν εζληθώλ ζρεδίωλ θαη αζθήζεωλ έθηαθηεο 

αλάγθεο. Οη Επξωπαϊθέο ρώξεο είλαη νξγαλωκέλεο ζε εζληθό επίπεδν κε πιήζνο 

ηξόπωλ. Με δεδνκέλεο ηηο δηαθνξέο ζηηο ππνδνκέο θαη ηηο δηαδηθαζίεο, είλαη δωηηθό 

λα γλωξίδνπκε κε πνηνλ πξέπεη λα επηθνηλωλήζνπκε. 

Ο δηάινγνο ζρεηηθά κε ηελ αλαγθαηόηεηα ελόο SPOC ή MPOC ζην επίπεδν ηεο ΕΕ 

πξέπεη λα ζπλερηζηεί, θαη ν ENISA κπνξεί λα δηαδξακαηίζεη ξόιν παξάγνληα 

δηεπθόιπλζεο. 

 Πξέπεη λα δεκηνπξγεζεί έλαο παλεπξωπαϊθόο νδηθόο ράξηεο αζθήζεωλ. Απηόο ζα 

πξέπεη λα πεξηιακβάλεη έλα νξηζκό ηωλ ηππηθώλ δηαδηθαζηώλ θαη δνκώλ γηα 

ζπκβάληα κεγάιεο θιίκαθαο. 

«Η έθζεζε Cyber Europe εληνπίδεη πώο κπνξνύκε λα θάλνπκε ηηο επηγξακκηθέο νηθνλνκηθέο 

θαη θνηλωληθέο καο δξαζηεξηόηεηεο πην αζθαιείο. Ο ENISA είλαη αθνζηωκέλνο ζηελ 

ππνζηήξημε ηωλ επξωπαϊθώλ αζθήζεωλ, δηαδηθαζηώλ θαη ζρεδίωλ γηα ηελ πξνζηαζία ηωλ 

ππνδνκώλ ηεο ηερλνινγίαο ηωλ πιεξνθνξηαθώλ επηθνηλωληώλ, ζηηο νπνίεο βαζηδόκαζηε όινη 

καο όιν θαη πεξηζζόηεξν,» δήιωζε ν θαζεγεηήο Udo Helmbrecht, Εθηειεζηηθόο Δηεπζπληήο 

ηνπ ENISA. 

 

Απόζπαζμα βίνηεο ηηρ έκθεζηρ «Cyber Europe 2010» είλαη δηαζέζηκν εδώ. 

 

 Για ενημέπωζη: 

 

https://www.enisa.europa.eu/media/news-pictures
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Σρέδην δξάζεο γηα ηελ πξνζηαζία ηωλ ππνδνκώλ πιεξνθνξηώλ δωηηθήο ζεκαζίαο (ΥΠΖΣ)  

 

Ψεθηαθό ζεκαηνιόγην  

 

θαη ε πξόζθαηε αλαθνίλωζε γηα ηηο ΥΠΖΣ ζηηο 30/03/2011  

 

Η πλήπηρ έκθεζη 

 

Για ζςνενηεύξειρ, ή ζςμπληπωμαηικέρ πληποθοπίερ: Ulf Bergstrom, εθπξόζωπνο ηύπνπ, 

ENISA, press@enisa.europa.eu, Κηλεηό ηει.: +30-6948-460-143, ή Παλαγηώηεο Τξηκίληδηνο, 

εκπεηξνγλώκνλαο, ENISA, panagiotis.trimintzios@enisa.europa.eu. 

    Μεηάθξαζε. Η Αγγιηθή είλαη ε κόλε έγθπξε έθδνζε. 

http://ec.europa.eu/information_society/policy/nis/strategy/activities/ciip/index_en.htm
http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/index_en.htm
http://ec.europa.eu/information_society/policy/nis/docs/comm_2011/comm_163_en.pdf
(%20http:/www.enisa.europa.eu/act/res/cyber-europe-2010/cyber-europe-2010-report%20/at_download/file
mailto:panagiotis.trimintzios@enisa.europa.eu

