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Διεξάγεται σήμερα, 3 Νοεμβρίου 2011, η πρώτη κοινή άσκηση
κυβερνοασφάλειας ΕΕ-ΗΠΑ
Σήμερα (3 Νοεμβρίου) διεξάγεται στις Βρυξέλλες η πρώτη κοινή άσκηση
κυβερνοασφάλειας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και των Ηνωμένων
Πολιτειών (ΗΠΑ) με την υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την
Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA) και του Υπουργείου Εσωτερικής
Ασφάλειας των ΗΠΑ. Στο πλαίσιο της ολοήμερης άσκησης επί χάρτου με τον
τίτλο Cyber Atlantic 2011 πραγματοποιείται η εφαρμογή σεναρίων
προσομοίωσης κρίσης στον κυβερνοχώρο με σκοπό να διερευνηθεί ο τρόπος
συνεργασίας μεταξύ ΕΕ και ΗΠΑ σε περίπτωση κυβερνοεπιθέσεων κατά
υποδομών πληροφοριών ζωτικής σημασίας.
Σύμφωνα με το πρώτο σενάριο, πραγματοποιείται «αόρατη» στοχευμένη
κυβερνοεπίθεση (Προηγμένη συνεχής απειλή - APT) με σκοπό την υφαρπαγή και
δημοσίευση στο διαδίκτυο απόρρητων πληροφοριών από τις υπηρεσίες
κυβερνοασφάλειας κρατών μελών της ΕΕ. Η δεύτερη προσομοίωση επικεντρώνεται
στη διακοπή λειτουργίας συστημάτων εποπτικού ελέγχου και απόκτησης δεδομένων
(SCADA) σε υποδομές παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.
Στην άσκηση συμμετέχουν περισσότερα από 20 κράτη μέλη της ΕΕ, 16 εκ των
οποίων συμμετέχουν ενεργά, με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να παρέχει υψηλού
επιπέδου καθοδήγηση. Η άσκηση Cyber Atlantic 2011 αποτελεί απόρροια της
δέσμευσης των ΕΕ-ΗΠΑ για την προάσπιση της κυβερνοασφάλειας την οποία
ανέλαβαν στο πλαίσιο της συνόδου κορυφής ΕΕ-ΗΠΑ στις 20 Νοεμβρίου 2010 στη
Λισαβόνα. Οι στόχοι είναι η «αντιμετώπιση των νέων απειλών για τα παγκόσμια
δίκτυα από τα οποία εξαρτώνται ολοένα και περισσότερο η ασφάλεια και η ευημερία
των ελεύθερων κοινωνιών μας».[1]. Η άσκηση βασίζεται στα διδάγματα που
αντλήθηκαν στο πλαίσιο της πρώτης πανευρωπαϊκής άσκησης κυβερνοασφάλειας
«προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων» με τίτλο Cyber Europe 2010, την οποία
διοργάνωσε πέρυσι ο ENISA[2]. Ο ρόλος του ENISA έγκειται στην παροχή
υποστήριξης στα κράτη μέλη της ΕΕ για τη διοργάνωση ασκήσεων
κυβερνοασφάλειας και τη διαμόρφωση εθνικών σχεδίων έκτακτης ανάγκης μέσω της
παροχής οδηγών ορθής πρακτικής και διοργάνωσης σεμιναρίων.
Ο εκτελεστικός διευθυντής του ENISA, καθηγητής Udo Helmbrecht, δήλωσε:
«Αποτελεί τιμή για τον ENISA να παρέχει την υποστήριξή του στη διοργάνωση αυτού
του σημαντικού ορόσημου στο πλαίσιο της διεθνούς συνεργασίας για την
κυβερνοασφάλεια. Ο Ευρωπαίος αντιπρόεδρος Neelie Kroes μίλησε για τη σημασία της
τεχνολογίας επικοινωνιών και πληροφοριών για τους σύγχρονους πολίτες και για την
οικονομία. Η συμμετοχή της Επιτροπής, των κρατών μελών της ΕΕ και, φυσικά, των
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ΗΠΑ στη σημερινή άσκηση καταδεικνύει το υψηλό επίπεδο της δέσμευσής μας να
διασφαλίσουμε την προστασία των ψηφιακών υποδομών μας προς όφελος του συνόλου
των πολιτών».
Τα διδάγματα που θα αντληθούν από την άσκηση Cyber Atlantic 2011 θα
χρησιμοποιηθούν για το σχεδιασμό περαιτέρω πιθανών κοινών ασκήσεων στον
κυβερνοχώρο μεταξύ ΕΕ-ΗΠΑ στο μέλλον.
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Κοινή δήλωση, σύνοδος κορυφής ΕΕ-ΗΠΑ, Νοέμβριος 2010
Εκθέσεις του ENISA σχετικά με την άσκηση Cyber Europe 2010
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