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«Cyber Europe 2010»: νινθιεξώζεθε κε επηηπρία ε άζθεζε γηα ηελ 

θπβεξλναζθάιεηα κε πξνζνκνίωζε 320 «επηζέζεωλ» 

Η πξώηε παλεπξωπαϊθή άζθεζε θπβεξλναζθάιεηαο «Cyber Europe 2010» πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε πνηέ νινθιεξώζεθε ρζεο κε επηηπρία. Σηελ άζθεζε ζπκκεηείραλ 

πεξηζζόηεξνη από 150 εκπεηξνγλώκνλεο από 70 δεκόζηνπο θνξείο από νιόθιεξε ηελ 

Επξώπε. Εθηέζεθαλ ζε πεξηζζόηεξεο από 320 «επηζέζεηο» ή «injects». Η άζθεζε 

απνηέιεζε έλα πξώην βαζηθό βήκα γηα ηελ ελίζρπζε ηεο θπβεξλνάκπλαο ηεο Επξώπεο. 

Η θύξηα πξόθιεζε είλαη πιένλ λα εθαξκόζνπλ ηα θξάηε κέιε ηα «δηδάγκαηα» πνπ 

δηακνξθώζεθαλ θαηά ηελ άζθεζε. Ο Οξγαληζκόο ζπληζηά επίζεο όια ηα θξάηε κέιε 

ζηελ Επξώπε λα εμεηάζνπλ ην ελδερόκελν δηεμαγωγήο αζθήζεωλ ζε εζληθό επίπεδν 

πξνθεηκέλνπ λα βειηηώζνπλ ηελ πξνζηαζία ηωλ ππνδνκώλ πιεξνθνξηώλ δωηηθήο 

ζεκαζίαο (CIIP). 

Καηά ηελ άζθεζε εληνπίζηεθαλ αξθεηά ζεκεία όπνπ ζα κπνξνύζαλ λα πξαγκαηνπνηεζνύλ 

βειηηώζεηο όζνλ αθνξά ηνπο δηαύινπο θαη ηηο δηαδηθαζίεο επηθνηλσλίαο. 

 Ο εθηειεζηηθόο δηεπζπληήο ηνπ ENISA, Γξ. Udo Helmbrecht παξαηήξεζε: 

«Η άζκηζη αςηή ήηαν ένα ππώηο βαζικό βήμα για ηην ενίζσςζη ηηρ κςβεπνοάμςναρ ηηρ 

Εςπώπηρ.Κάθε λάθορ και ζθάλμα πος έγινε ζςνειζέθεπε ζηη διαμόπθωζη σπήζιμων 

«διδαγμάηων». Αςηόρ είναι ο λόγορ για ηον οποίο διεξάγονηαι οι αζκήζειρ. Η ππόκληζη πλέον 

είναι ηα κπάηη μέλη να αναλύζοςν και εθαπμόζοςν καηάλληλα ηα εν λόγω ποπίζμαηα, ώζηε να 

βπεθεί ο ηπόπορ βεληίωζηρ ηων διαύλων και ηων διαδικαζιών επικοινωνίαρ, ηόζο ζηο 

εζωηεπικό ηος κάθε κπάηοςρ μέλοςρ, όζο και μεηαξύ κπαηών μελών, ζε ολόκληπη ηην Εςπώπη, 

πποκειμένος να ενιζσύζοςμε ηην κοινή ζςνεπγαζία μαρ. 

Σηόρνη ηεο άζθεζεο ήηαλ: 

 Η εκπέδσζε πλεύκαηνο εκπηζηνζύλεο κεηαμύ ησλ παξαγόλησλ εληόο θάζε θξάηνπο  

  κέινπο, θαη κεηαμύ ησλ θξαηώλ κειώλ (ΚΜ) 

 Η βειηίσζε ηεο θαηαλόεζεο ηνπ ηξόπνπ δηαρείξηζεο ησλ πεξηζηαηηθώλ ζηα  

  δηαθνξεηηθά ΚΜ ζηελ Δπξώπε. 

 Ο έιεγρνο ησλ δηαύισλ επηθνηλσλίαο, ησλ ζεκείσλ θαη ησλ δηαδηθαζηώλ 

επηθνηλσλίαο ζην θάζε ΚΜ/κεηαμύ ησλ ΚΜ. 

 Η αλάδεημε ησλ αιιειεμαξηήζεσλ κεηαμύ ΚΜ ζηελ Δπξώπε. 

 Η αύμεζε ησλ δηαδηθαζηώλ ακνηβαίαο ππνζηήξημεο ζηε δηάξθεηα πεξηζηαηηθώλ ή 

καδηθώλ θπβεξλνεπηζέζεσλ 

 

ηελ άζθεζε ζπκκεηείραλ 22 θξάηε κέιε σο παίθηεο θαη 8 θξάηε κέιε σο παξαηεξεηέο. 

πλνιηθά, ζην θέληξν ειέγρνπ άζθεζεο, πνπ βξηζθόηαλ ζηελ Αζήλα, ήηαλ παξόληα πεξίπνπ 
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50 άηνκα ηα νπνία εθηέζεθαλ ζε πεξηζζόηεξα από 320 απνθαινύκελα «injects» αζθαιείαο 

πνπ ζρεηίδνληαλ κε ηε δηαζεζηκόηεηα Γηαδηθηύνπ θαη ηηο αληίζηνηρεο επηγξακκηθέο ππεξεζίεο 

δσηηθήο ζεκαζίαο. ηα ζπκκεηέρνληα θξάηε κέιε ζε νιόθιεξε ηελ Δπξώπε, 80 αθόκε 

άηνκα ελεξγνύζαλ ππό ηηο νδεγίεο ησλ εζληθώλ δηαρεηξηζηώλ  ζηελ Αζήλα. Οη παίθηεο πνπ 

είραλ έδξα ην θξάηνο ηνπο ελδέρεηαη λα ήιζαλ ζε επαθή κε άιινπο παίθηεο εληόο ηνπ 

θξάηνπο ηνπο. Σππηθά πξνθίι παηθηώλ ήηαλ νη Οκάδεο Αληίδξαζεο Έθηαθηεο Αλάγθεο 

Τπνινγηζηώλ, Τπνπξγεία, Δζληθέο Ρπζκηζηηθέο Αξρέο, θηι. 

 

Η άζθεζε Cyber Europe 2010 δηνξγαλώζεθε από ηα θξάηε κέιε ηεο ΔΔ θαη ππνζηεξίρζεθε 

από ηνλ Δπξσπατθό Οξγαληζκό γηα ηελ Αζθάιεηα Γηθηύσλ θαη Πιεξνθνξηώλ (ENISA) από 

θνηλνύ κε ην Κνηλό Κέληξν Δξεπλώλ (JRC) ηεο ΔΔ. 

Επόκελα βήκαηα 

 ηηο 10 Ννεκβξίνπ, ν Οξγαληζκόο ζα ελεκεξώζεη ηα κέζα ελεκέξωζεο ζην 

Βεξνιίλν, ζηελ αληηπξνζσπεία ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο, παξέρνληαο 

πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο θαη ζρέδηα ζπκπεξαζκάησλ ζρεηηθά κε ηελ έθβαζε ηεο 

άζθεζεο. 

 Η άζθεζε ζα αμηνινγεζεί εηο βάζνο. Θα πξαγκαηνπνηεζνύλ επίζεο αμηνινγήζεηο ζε 

εζληθό επίπεδν. Οη ελ ιόγσ αμηνινγήζεηο ζα πεξηιεθζνύλ αξγόηεξα ζε κία 

ζπγθεληξσηηθή δεκόζηα έθζεζε ζε επίπεδν ΔΔ ζρεηηθά κε ηελ άζθεζε. Η πιήξεο 

έθζεζε αλακέλεηαη λα δεκνζηεπηεί ζηηο αξρέο ηνπ επόκελνπ έηνπο, δειαδή ζηηο αξρέο 

ηνπ 2011. 

ύλδεζκνο κε πρλέο εξσηήζεηο 

ύλδεζκνο κε ην δειηίν ηύπνπ ηεο Δπηηξνπήο  

ύλδεζκνο κε ην ινγόηππν CYBER EUROPE 2010 πςειή αλάιπζε. 

    Πνιηηηθό πιαίζην: 

Αλαθνίλσζε ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ ππνδνκώλ πιεξνθνξηώλ δσηηθήο ζεκαζίαο 

(CIIP)COM(2009)   

The 'Digital Agenda' ηνπ Δπηηξόπνπ Kroes. 

Γηα ζπλεληεύμεηο ή πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο: Ulf Bergstrom, εθπξόζσπνο ηύπνπ, 

ENISA, press@enisa.europa.eu , Κηλεηό ηειέθσλν: +30-6948-460-143 
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