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Η μεγαλύτερη μέχρι σήμερα άσκηση στην ΕΕ σχετικά με την ασφάλεια 

στον κυβερνοχώρο: η Cyber Europe 2014 λαμβάνει χώρα σήμερα 

Σήμερα, 28 Απριλίου 2014, οι ευρωπαϊκές χώρες ξεκινούν την άσκηση Cyber Europe 2014 
(CE2014). Η CE2014 είναι μια εξαιρετικά σύνθετη άσκηση στον κυβερνοχώρο, στην οποία 
συμμετέχουν περισσότεροι από 600 συντελεστές ασφαλείας από ολόκληρη την Ευρώπη. 

Περισσότεροι από 200 οργανισμοί και 400 επαγγελματίες του τομέα της ασφάλειας στον 
κυβερνοχώρο από ολόκληρη την Ευρώπη ενώνουν σήμερα τις δυνάμεις τους κατά την πρώτη 
φάση της Cyber Europe 2014, της άσκησης μεγάλης κλίμακας του ENISA σχετικά με την 
ασφάλεια στον κυβερνοχώρο που διεξάγεται κάθε δύο χρόνια. Είκοσι εννιά χώρες της ΕΕ και 
της ΕΖΕΣ συμμετέχουν στη CyberEurope2014. 

Στη φάση αυτή, οι συμμετέχοντες καλούνται να επιλύσουν αρκετά τεχνικά περιστατικά 
ασφάλειας στον κυβερνοχώρο, παρόμοια με πρόσφατες περιπτώσεις από την πραγματική 
ζωή. Στο πλαίσιο αυτό, οι παίκτες της άσκησης από τον δημόσιο (Υπηρεσίες ασφάλειας στον 
κυβερνοχώρο, εθνικές/κυβερνητικές ομάδες αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών στην 
πληροφορική (CERT), υπουργεία και θεσμικά όργανα) και τον ιδιωτικό τομέα (Ενέργεια και 
Τηλεπικοινωνίες) καλούνται να εξετάσουν και να αναλύσουν αρκετά σενάρια που θα 
μπορούσαν να επηρεάσουν το απόρρητο, την ακεραιότητα ή τη διαθεσιμότητα ευαίσθητων 
πληροφοριών ή υποδομών ζωτικής σημασίας. 

Η άσκηση οργανώνεται κάθε δύο χρόνια από τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για 
την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών σε συνεργασία με όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ και 
την Ευρωπαϊκή Ζώνη Ελεύθερων Συναλλαγών (ΕΖΕΣ). Σε σύγκριση με τις δύο 
προηγούμενες ασκήσεις, που εκτελέστηκαν το 2010 και το 2012, η Cyber Europe 2014 έχει 
διευρυνθεί σημαντικά από άποψη πεδίου εφαρμογής, κλίμακας και πολυπλοκότητας. Θα 
λάβει χώρα σε τρεις φάσεις: 1) τεχνική (σήμερα) και, αργότερα στη διάρκεια του έτους, σε 
2) επιχειρησιακό/τακτικό επίπεδο και 3) στρατηγικό/πολιτικό επίπεδο. 

Ο Καθηγητής Udo Helmbrecht, Εκτελεστικός Διευθυντής του ENISA, σχολίασε: «Τα 
περιστατικά στη Cyber Europe 2014 είναι πολύ ρεαλιστικά, καθώς μιμούνται τις ταραχές και 
την πολιτική κρίση σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, διαταράσσοντας τις υπηρεσίες για 
εκατομμύρια πολίτες σε ολόκληρη την Ευρώπη. Η Cyber Europe 2014 αντιπροσωπεύει ένα 
σημαντικό ορόσημο στις προσπάθειες ενίσχυσης της συνεργασίας, της ετοιμότητας και της 
απόκρισης στις κρίσεις στον κυβερνοχώρο σε ολόκληρη την Ευρώπη. Αυτό βελτιώνει την 
ανθεκτικότητα των υποδομών πληροφοριών ζωτικής σημασίας της Ευρώπης». 

Οι στόχοι της Cyber Europe 2014 περιλαμβάνουν  

http://www.facebook.com/ENISAEUAGENCY
https://twitter.com/enisa_eu
http://www.linkedin.com/company/european-network-and-information-security-agency-enisa-
https://www.youtube.com/user/ENISAvideos
http://www.pinterest.com/enisaeu/
http://www.slideshare.net/enisa_eu/presentations
http://www.enisa.europa.eu/front-page/RSS
http://www.enisa.europa.eu/about-enisa/structure-organization/executive-director/the-executive-director
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 τον έλεγχο των υφιστάμενων τυποποιημένων διαδικασιών και μηχανισμών 
συνεργασίας για τη διαχείριση των κρίσεων στον κυβερνοχώρο στην Ευρώπη,  

 τη βελτίωση των ικανοτήτων σε εθνικό επίπεδο, 

  τη διερεύνηση της υφιστάμενης συνεργασίας ανάμεσα στον ιδιωτικό και τον 
δημόσιο τομέα,  

 την ανάλυση των διαδικασιών κλιμάκωσης και αποκλιμάκωσης (τεχνικό, 
επιχειρησιακό και στρατηγικό επίπεδο),  

 την κατανόηση των θεμάτων δημοσίων υποθέσεων που συνδέονται με μεγάλης 
κλίμακας επιθέσεις στον κυβερνοχώρο. 

 

Γενικές πληροφορίες: 
Η Στρατηγική της ΕΕ για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο και η πρόταση για μια οδηγία της 
ΕΕ για την ασφάλεια δικτύων και πληροφοριών 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ σχετικά με την προστασία υποδομών πληροφοριών ζωτικής σημασίας 

COM/2009/149 

Ψηφιακό θεματολόγιο για την Ευρώπη 

Πρώτη άσκηση Cyber Europe το 2010 

Δεύτερη άσκηση Cyber Europe το 2012 

Η ΕΕ, τα κράτη μέλη της ΕΖΕΣ και ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια Δικτύων και 

Πληροφοριών (ENISA) οριστικοποίησαν τις τυποποιημένες επιχειρησιακές λειτουργίες για 

τη διαχείριση πολυεθνικών κρίσεων στον κυβερνοχώρο 

Σημ.: 
Η άσκηση δεν θα έχει επιχειρησιακό αντίκτυπο στις υποδομές, τα συστήματα ή τις 
υπηρεσίες πληροφοριών ζωτικής σημασίας. 
Για συνεντεύξεις επικοινωνήστε με τον: Ulf Bergström, Προϊστάμενο μονάδας επιχειρηματικής 

επικοινωνίας και Εκπρόσωπο Τύπου, +30 6948 460 143, ή τον Δημοσθένη Οικονόμου, 

Επικεφαλής μονάδας, +30 6948 460 142 

Μετάφραση. Η μόνη επίσημη έκδοση είναι η αγγλική.  
http://www.enisa.europa.eu/media/enisa-in-greek/ 
www.enisa.europa.eu 

 

http://www.facebook.com/ENISAEUAGENCY
https://twitter.com/enisa_eu
http://www.linkedin.com/company/european-network-and-information-security-agency-enisa-
https://www.youtube.com/user/ENISAvideos
http://www.pinterest.com/enisaeu/
http://www.slideshare.net/enisa_eu/presentations
http://www.enisa.europa.eu/front-page/RSS
http://www.eeas.europa.eu/policies/eu-cyber-security/
http://eeas.europa.eu/policies/eu-cyber-security/cybsec_directive_en.pdf
http://eeas.europa.eu/policies/eu-cyber-security/cybsec_directive_en.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0149:FIN:EL:PDF
http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/blog/digital-agenda-review-has-been-adopted-today
http://www.enisa.europa.eu/media/press-releases/eu-agency-enisa-issues-final-report-video-clip-on-cybereurope-2010-the-1st-pan-european-cyber-security-exercise-for-public-bodies
http://www.enisa.europa.eu/activities/Resilience-and-CIIP/cyber-crisis-cooperation/cce/cyber-europe/cyber-europe-2012
http://www.enisa.europa.eu/media/press-releases/standard-operational-procedures-to-manage-multinational-cyber-crises-finalised-by-eu-efta-member-states-and-enisa
http://www.enisa.europa.eu/media/press-releases/standard-operational-procedures-to-manage-multinational-cyber-crises-finalised-by-eu-efta-member-states-and-enisa
http://www.enisa.europa.eu/media/press-releases/standard-operational-procedures-to-manage-multinational-cyber-crises-finalised-by-eu-efta-member-states-and-enisa
http://www.enisa.europa.eu/media/enisa-in-greek/
http://www.enisa.europa.eu/

