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Ο Οργανισμός ENISA της ΕΕ δημοσίευσε σε 23 γλώσσες μια έκθεση για τη «Cyber 

Europe 2012», τη μεγαλύτερη άσκηση σχετικά με την ασφάλεια στον 

κυβερνοχώρο 

Ο ENISA δημοσίευσε τη νέα έκθεση για τη μεγαλύτερη πανευρωπαϊκή άσκηση σχετικά με την 

ασφάλεια στον κυβερνοχώρο που διενεργήθηκε ποτέ, τη Cyber Europe 2012. Η έκθεση διατίθεται σε 

23 γλώσσες. Για πρώτη φορά, έλαβαν μέρος σχεδόν 600 μεμονωμένοι συμμετέχοντες, 

συμπεριλαμβανομένων φορέων από τον ιδιωτικό τομέα (χρηματοπιστωτικό τομέα, τομέα 

τηλεπικοινωνιών και διαδικτύου). Το συμπέρασμα που προέκυψε ήταν: για την ταχεία και 

αποτελεσματική αντίδραση στα συμβάντα στον κυβερνοχώρο, η γνώση των διαδικασιών και των 

ροών πληροφοριών είναι ζωτικής σημασίας. 

Το πεδίο εφαρμογής, η κλίμακα και η πολυπλοκότητα της άσκησης «Cyber Europe 2012» σε 

αριθμητικά στοιχεία:  

 Στην άσκηση συμμετείχαν 29 κράτη μέλη της ΕΕ (Ευρωπαϊκή Ένωση) και της ΕΖΕΣ (Ευρωπαϊκή Ζώνη 

Ελεύθερων Συναλλαγών), εκ των οποίων τα 25 συμμετείχαν ενεργά και τα 4 ως παρατηρητές. 

Επιπλέον, έλαβαν μέρος αρκετά θεσμικά όργανα της ΕΕ. 

 Συνολικά, έλαβαν μέρος και εκτέθηκαν σε χιλιάδες συμβάντα (injects: επιθέσεις με προσθήκη 

κακόβουλου κώδικα) 571 μεμονωμένοι συμμετέχοντες από 339 οργανισμούς. Μεταξύ αυτών ήταν: 

οργανισμοί και οργανώσεις του τομέα της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο, αρμόδια υπουργεία, 

πάροχοι υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα (60), πάροχοι 

υπηρεσιών διαδικτύου (ISP) (60), και φορείς εκμετάλλευσης τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών. 

 Η πλειονότητα (88%) των συμμετεχόντων αξιολόγησε θετικά την άσκηση. 

 Η άσκηση Cyber Europe 2012 βρέθηκε στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος των παγκόσμιων μέσων 

ενημέρωσης: δημοσιεύθηκαν περισσότερα από 600 άρθρα σε 19 γλώσσες.  

 

Βασικά συμπεράσματα (αποσπάσματα) 

• Η γνώση των διαδικασιών και των ροών πληροφοριών είναι ζωτικής σημασίας για την ταχεία και 
αποτελεσματική αντίδραση  

• Είναι αναγκαίο να υπάρχει συχνή συνεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των φορέων από 
τον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα  

• Οι δομές συνεργασίας δημόσιου - ιδιωτικού τομέα διαφέρουν από χώρα σε χώρα. Η ύπαρξη 
παράλληλων και ενίοτε αλληλεπικαλυπτόμενων διαδικασιών στον δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα 
σε εθνικό επίπεδο υπονόμευσε τη συνεργασία σε εθνικό επίπεδο 

 
• Ορισμένες χώρες αντιμετώπισαν προκλήσεις στη λήψη αποφάσεων για τη διαχείριση κρίσεων, αν και η 

διαδικασία αυτή δεν συμπεριλαμβανόταν στους στόχους της άσκησης (π.χ. οι αποφάσεις πρέπει να 
λαμβάνονται σε πιο στρατηγικά επίπεδα) 

https://www.enisa.europa.eu/activities/Resilience-and-CIIP/cyber-crisis-cooperation/cyber-europe/cyber-europe-2012/ENISA_2012_00490000_EL_TRA.pdf
https://www.enisa.europa.eu/media/press-releases/e-europe-enonei-tis-dunameis-tes-sto-cyber-europe-2012
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• Η δυνατότητα κλιμάκωσης των επιχειρησιακών διαδικασιών αποτέλεσε πρόκληση λόγω του μεγάλου 
αριθμού χωρών 

• Η ύπαρξη αναβαθμισμένων τεχνικών υποδομών και εργαλείων ήταν ζωτικής σημασίας για την 
αποτελεσματική συνεργασία 

• Ο αποτελεσματικός σχεδιασμός είναι ζωτικής σημασίας για την πραγματοποίηση ασκήσεων μεγάλης 
κλίμακας 

Βασικές συστάσεις  

• Χρειάζονται περισσότερες πανευρωπαϊκές και εθνικές ασκήσεις στον κυβερνοχώρο, ώστε να βελτιωθεί 
η διακρατική συνεργασία σχετικά με την αντιμετώπιση των κρίσεων στον κυβερνοχώρο, κάτι που 
υποστηρίζει ο Οδηγός ορθής πρακτικής για τις εθνικές ασκήσεις του ENISA. 

• Τα κράτη μέλη της ΕΕ και οι χώρες της ΕΖΕΣ θα πρέπει να βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα, τη 
δυνατότητα κλιμάκωσης και τη γνώση σχετικά με τους υπάρχοντες μηχανισμούς και τις υφιστάμενες 
διαδικασίες και ροές πληροφοριών, τόσο για την εθνική όσο και για τη διεθνή συνεργασία 

• Χρειάζεται περισσότερη κατάρτιση όλων των ενδιαφερόμενων μερών στον τομέα αντιμετώπισης των 
κρίσεων στον κυβερνοχώρο σχετικά με τις διαδικασίες αντιμετώπισης κρίσης 

• Για τις μελλοντικές ασκήσεις, θα πρέπει να εξεταστεί το ενδεχόμενο αυξημένης συμμετοχής του 
ιδιωτικού τομέα σε εθνικό επίπεδο 

 • Ένα καλό επόμενο βήμα είναι η συμβολή άλλων ζωτικής σημασίας ευρωπαϊκών τομέων (π.χ. ενέργεια, 
μεταφορές). 

 

Ο Καθηγητής Udo Helmbrecht, εκτελεστικός διευθυντής του ENISA, κατέληξε λέγοντας: «Η άσκηση 

Cyber Europe 2012 ήταν ένα σημαντικό ορόσημο στην οικοδόμηση εμπιστοσύνης, στην καλύτερη 

κατανόηση για τους υπάρχοντες ευρωπαϊκούς μηχανισμούς συνεργασίας στον κυβερνοχώρο, και στην 

ενίσχυση της διαχείρισης από την Ευρώπη των συμβάντων στον κυβερνοχώρο» 

Για την πλήρη έκθεση και στις 23 επίσημες γλώσσες της ΕΕ 

Γενικές πληροφορίες: Η πρώτη άσκηση Cyber Europe το 2010, COM/2009/149, Ψηφιακή ατζέντα για την 

Ευρώπη, και COM/2011/163. 

Για συνεντεύξεις: Ulf Bergstrom, Εκπρόσωπος Τύπου, press@enisa.europa.eu, κινητό: +30 6948 460 143, ή 

Δρ. Παναγιώτης Τριμίντζιος, Διευθυντής άσκησης, resilience@enisa.europa.eu 

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/media/press-releases/e-anatomia-ton-ethnikon-kai-diethnon-askeseon-asphaleias-ston-kubernokhoro-nea-ekthese-apo-ton-organismo-tes-ee-gia-ten-asphaleia-ston-kubernokhoro-enisa
http://www.enisa.europa.eu/media/enisa-in-greek/#section-1
https://www.enisa.europa.eu/activities/Resilience-and-CIIP/cyber-crisis-cooperation/cyber-europe/cyber-europe-2012/cyber-europe-2012-key-findings-report-1
https://www.enisa.europa.eu/media/press-releases/prs-in-gr/39f-39f3c13b33b13bd3b93c33bc3c2-3c43b73c2-395395-enisa-3b53ba3b43b43b53b9-3c43b73bd-3c43b53bb3b93ba-3c43bf3c5-3ba3b83b53c33b7-3ba3b13b9-3b23bd3c43b53bf-3bc3b5-3b83bc3b1-abcyber-europe-2010bb
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://ec.europa.eu/digital-agenda/en/blog/digital-agenda-review-has-been-adopted-today
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0163:FIN:EL:PDF
mailto:press@enisa.europa.eu
mailto:resilience@enisa.europa.eu
http://www.enisa.europa.eu/media/enisa-in-greek/
http://www.enisa.europa.eu/

