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Νέο από τον ENISA - Ενημερωμένος Χάρτης και Κατάλογος «Ψηφιακής
Πυρόσβεσης» στην Ευρώπη που περιλαμβάνει 173 ομάδες Ομάδες Αντιμετώπισης
Έκτακτων Αναγκών στην Πληροφορική
Ο πιο πρόσφατος χάρτης «Ψηφιακής Πυρόσβεσης» της Ευρώπης, οι Ομάδες Αντιμετώπισης Έκτακτων
Αναγκών στην Πληροφορική (Computer Emergency Response Teams - CERTs), ο χάρτης των CERTs, v.2.7, είναι
τώρα διαθέσιμος online. Ο «χάρτης των CERTs στην Ευρώπη» περιλαμβάνει τώρα 173 ομάδες. Οι CERTs
θεσπίστηκαν από τις κυβερνήσεις των κρατών-μελών και άλλους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς
προκειμένου να καταστεί δυνατή η ταχεία αντίδραση σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης που ενδέχεται να
επηρεάσουν ζωτικά δίκτυα ηλεκτρονικών υπολογιστών ή πληροφοριακών συστημάτων. Ταυτόχρονα με τη
δημοσίευση του χάρτη, μια ενημερωμένη έκδοση του Καταλόγου των Δραστηριοτήτων των CERTs στην
Ευρώπη είναι διαθέσιμη. Περιέχει έναν κατάλογο των ομάδων αντιμετώπισης ανά χώρα και περιλαμβάνει ένα
δείκτη συνεργασίας, υποστήριξης και τυποποίησης των δραστηριοτήτων.
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https://www.enisa.europa.eu/activities/cert/background/inv/.
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Οι τελευταίες εκδόσεις για τις CERTs δημοσιεύτηκαν 12 μήνες μετά την επισήμανση της Επιτρόπου της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΕ) Neelie Kroes στο συνέδριο της Ουγγρικής Προεδρίας της ΕΕ στο Balatonfüred
σχετικά με τη σημασία των ομάδων αυτών. Η Επίτροπος Kroes εισήγαγε, επίσης, την ιδέα των "ιπτάμενων
γιατρών", που παραμένουν σε ετοιμότητα και βρίσκονται στη διάθεση των κρατών -μελών, με την ιδέα να
εξελιχθούν σε «Κινητή Ομάδα Βοήθειας» από τον ENISA. Η ιδέα αυτή ενισχύθηκε με την επιστολή της
Επιτρόπου Kroes προς τον ούγγρο υπουργό Zsolt Nyitrai, ενώ αργότερα διατυπώθηκε ξανά σε ομιλία της. Στη
συνέχεια, ο ENISA δημιούργησε την Κινητή Ομάδα Βοήθειας, που λειτουργεί από το γραφείο στην Αθήνα, από
όπου οι εμπειρογνώμονες του Οργανισμού διαχειρίζονται τα αιτήματα των κρατών-μελών για βοήθεια.
Επιπλέον, ο ENISA εξακολουθεί να υποστηρίζει τα κράτη-μέλη στη σύσταση CERTs με σεμινάρια, εργαστήρια
και διαρκή πληροφόρηση. Ο επόμενος χάρτης των CERTs και η ανανέωση του Καταλόγου (Q4) θα
περιλαμβάνει την αναβάθμιση του διαδικτυακού περιεχομένου, ένα πιο φιλικό προς το χρήστη, διαδραστικό
χάρτη για ευκολότερη πρόσβαση στις διαθέσιμες πληροφορίες. Ο Οργανισμός θα δημοσιεύσει, ακόμη, μια
έκθεση σχετικά με το επίπεδο ανάπτυξης της σημερινών βασικών δυνατοτήτων των Ευρωπαϊκών εθνικών/
κυβερνητικών CERTs.
Ο Εκτελεστικός Διευθυντής του ENISA, καθηγητής Udo Helmbrecht σχολιάζει: « Οι τελευταίες εκδόσεις του
ENISA επιβεβαιώνουν ότι εφόσον η Επίτροπος Kroes υπογράμμισε τη σημασία των CERTs και εισήγαγε την
έννοια της Κινητής Ομάδας Βοήθειας, οι ομάδες συνέχισαν τη θετική τους πορεία. Επιπλέον, η Κινητή Ομάδα
Βοήθειας του ENISA διαδραματίζει σήμερα έναν ολοένα και σημαντικότερο ρόλο στα κράτη-μέλη,
ανταποκρινόμενη σε ένα ευρύ φάσμα αιτημάτων που λαμβάνει από διάφορους τομείς ασφάλειας δικτύων
και πληροφοριών.»

Ιστορικό:
Ο χάρτης των CERTs και ο Κατάλογος ενημερώνονται κάθε έξι μήνες. Η επόμενη ενημέρωση αναμένεται στα
τέλη Νοεμβρίου. Για να έχετε πάντα την πιο πρόσφατη έκδοση και τα τελευταία νέα/ ενημερώσεις για τις
δραστηριότητες του EΝΙΣΑ, παρακαλούμε εγγραφείτε στα RSS feeds.
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