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Νέα Απογραφή των "ψηφιακών πυροσβέσεων" των CERT (Oμάδες Aντιμετώπισης 

Έκτακτων Περιστατικών στην Πληροφορική) από την ENISA, που περιλαμβάνει 

διαδραστικό χάρτη 

Ο ENISA έχει δημοσιεύσει ένα νέο διαδραστικό χάρτη των CERTs και την Απογραφή των Δραστηριοτήτων των 

CERTs στην Ευρώπη που περιέχει δημοσιευμένες λίστες ομάδων και δραστηριότητες συνεργασία, υποστήριξης και 

τυποποίησης. Η νέα βελτιωμένη μορφή της απογραφής καταγράφει τις "ψηφιακές πυροσβέσεις" στην Ευρώπη, 

ανά τομέα για κάθε χώρα, ενώ ο νέος χάρτης των ομάδων CERTs παρέχει δυνατότητες φιλτραρίσματος των 

ομάδων CERTs στην ευρύτερη γεωγραφική περιοχή της ΕΕ. Αυτή περιλαμβάνει τώρα 195 ομάδες CERTs, 22 

περισσότερες από την τελευταία απογραφή που ενημερώθηκε για τελευταία φορά την άνοιξη του 2012. 

Ένα επιπλέον χαρακτηριστικό του χάρτη είναι η ένταξη της Γενικής Έκθεσης CERTs και της Εθνικής Κυβερνητικής 

Έκθεσης CERTs, οι οποίες παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τις εθνικές ομάδες CERTs, με το πάτημα ενός μόνο 

κουμπιού. 

Η Aπογραφή και ο χάρτης είναι διαθέσιμοι στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 

https://www.enisa.europa.eu/activities/cert/background/inv και τις υποσελίδες της. 

 
Περισσότερα για τη δουλειά του ΕNISA με τις CERTs 
 
Οι τελευταίες αυτές εκδόσεις δημοσιεύτηκαν μετά το 7ο ετήσιο σεμινάριο του ENISA για τις ομάδες CERTs, που 
πραγματοποιήθηκε νωρίτερα φέτος, στη Μάλτα και τη Χάγη. Η πιο πρόσφατη συνεδρία που πραγματοποιήθηκε 
από κοινού με την Europol επικεντρώθηκε στις CERTs και τις εθνικές υπηρεσίες επιβολής του νόμου. Συνολικά, η 
θεματολογία περιέλαβε δίκτυα μετριασμού (botnets mitigation), κινητό κακόβουλο λογισμικό (mobile malware), 
ανάπτυξη δυνατοτήτων και αντιμετώπιση περιστατικών στη διευκόλυνση της συνεργασίας μεταξύ των ομάδων 
CERTs και των υπηρεσιών επιβολής του νόμου. 

 
Μέχρι το τέλος του 2012, ο ENISA θα ξεκινήσει εκθέσεις σχετικά με τις τρέχουσες δυνατότητες των 
εθνικών/κυβερνητικών CERTs στην Ευρώπη. Επιπλέον, ο ENISA υποστηρίζει τα κράτη-μέλη στη σύσταση ομάδων 
CERTs με εργαστήρια κατάρτισης, σεμινάρια και ενημερωμένες πληροφορίες, καθώς και τις πρόσφατα 
επισημοποιημένες ΕU-CERTs για τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 
Ο Εκτελεστικός Διευθυντής του ENISA, Καθηγητής Udo Helmbrecht παρατήρησε: 

«Το έργο του Οργανισμού για τα “ψηφιακά πυροσβεστικά σώματα” είναι μια ιστορία επιτυχίας, η οποία 

περιγράφει τη δημιουργία μιας κοινότητας ευρωπαϊκών ομάδων CERTs που αποπνέει εμπιστοσύνη η οποία 

αντανακλάται σε αυτόν τον κατάλογο και χάρτη. Οι ομάδες CERTs παρέχουν τη λειτουργική ραχοκοκαλιά 

(επιχειρησιακά) για την προστασία των συστημάτων ICT, σε περίπτωση επιθέσεων στον κυβερνοχώρο. Είμαι 

ιδιαίτερα ικανοποιημένος με την ομαλή συνεργασία μας με την Europol, όπου η τεχνογνωσία του ENISA και η 

προληπτική δράση στηρίζει την επιχειρησιακή τους εργασία για την καταπολέμηση του εγκλήματος στον 

κυβερνοχώρο.» 

https://www.enisa.europa.eu/activities/cert/background/inv/certs-by-country-interactive-map
https://www.enisa.europa.eu/activities/cert/background/inv/files/inventory-of-cert-activities-in-europe/at_download/fullReport
https://www.enisa.europa.eu/activities/cert/background/inv/files/inventory-of-cert-activities-in-europe/at_download/fullReport
https://www.enisa.europa.eu/activities/cert/background/inv/
http://www.enisa.europa.eu/media/news-items/focus-on-the-fight-against-cybercrime-7th-annual-cert-part-ii-workshop
https://www.enisa.europa.eu/activities/cert/support/baseline-capabilities
http://www.enisa.europa.eu/media/news-items/cyber-security-strengthened-at-eu-institutions-following-successful-pilot-scheme
http://www.enisa.europa.eu/media/enisa-in-greek/#section-1
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Ιστορικό 
 
Η απογραφή του χάρτη και των αποθεμάτων των CERTs ενημερώνεται δύο φορές το χρόνο. Η επόμενη ενημέρωση 
αναμένεται μέχρι το τέλος του 2012. Για τις τελευταίες ενημερώσεις, μπορείτε να εγγραφείτε στο RSS feeds μας. 

 
Οι ομάδες CERTs έχουν συσταθεί από την κυβερνήσεις των κρατών-μελών της ΕΕ και άλλους δημόσιους και 

ιδιωτικούς φορείς προκειμένου να καταστεί δυνατή η άμεση ανταπόκριση σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, που 

θα μπορούσαν να επηρεάσουν ζωτικά δίκτυα ηλεκτρονικών υπολογιστών ή τσυστημάτων πληροφοριών. 

Ο ενημερωμένος χάρτης των CERTs 

Η Ενημερωμένη Καταγραφή των CERTs 

Για συνεντεύξεις: Graeme Cooper, Επικεφαλής Δημοσίων Υποθέσεων, Κινητό: + 30 6951 782 268, 

press@enisa.europa.eu, ή cert-relations@enisa.europa.eu. 

Ακολουθήστε τα θέματα ασφάλειας δικτύου της ΕΕ μέσω του ENISA στο: Facebook, Twitter, LinkedIn 

YouTube και RSS feeds 

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

 

 

 

 

https://www.enisa.europa.eu/activities/cert/whats-new/latest/RSS
https://www.enisa.europa.eu/activities/cert/background/inv/certs-by-country-interactive-map
https://www.enisa.europa.eu/activities/cert/background/inv/files/inventory-of-cert-activities-in-europe/at_download/fullReport
mailto:press@enisa.europa.eu
mailto:cert-relations@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.enisa.europa.eu/front-page/RSS
http://www.enisa.europa.eu/media/enisa-in-greek/
http://www.enisa.europa.eu/

