ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

European Cyber Security Challenge 2018:
Έφτασε η ώρα των προκριματικών
Ο Ευρωπαϊκός Διαγωνισμός Κυβερνοασφάλειας αποτελεί μια διοργάνωση που αποσκοπεί στην
ανεύρεση, προσέλκυση και ανάδειξη νέας γενιάς ταλέντων στο χώρο της προστασίας και
ασφάλειας πληροφοριακών συστημάτων και δικτύων.
Αθήνα, 21 Μαρτίου 2018–Ανακοινώνεται για τρίτη συνεχή χρονιά η συμμετοχή της Ελλάδας
στο μεγάλο πανευρωπαϊκό διαγωνισμό κυβερνοασφάλειας European Cyber Security
Challenge 2018 (ECSC ’18), που θα διεξαχθεί μεταξύ 15 και 19 Οκτωβρίου 2018 στο
Λονδίνο.
Ο διαγωνισμός αποτελεί μία πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια
Δικτύων και Πληροφοριών ENISA (European Union Agency for Network and
Information Security), που λειτουργεί ως το κέντρο εμπειρογνωμοσύνης σε θέματα
ασφάλειας των δικτύων και πληροφοριών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στόχος είναι η ανεύρεση,
προσέλκυση και ανάδειξη μιας νέας γενιάς ταλέντων στο χώρο της κυβερνοασφάλειας, μέσω
μιας σειράς απαιτητικών δοκιμασιών. Οι χώρες που συμμετέχουν κάθε χρόνο σε αυτή τη
διαγωνιστική δοκιμασία εκπροσωπούνται από μία και μοναδική ομάδα, που αποτελείται από δέκα
άτομα, έναν προπονητή και έναν κριτή.
Ο 1ος διαγωνισμός πραγματοποιήθηκε τον Οκτώβριο του 2015 στη Λουκέρνη της Ελβετίας με τη
συμμετοχή 6 ομάδων προερχόμενων από κράτη-μέλη της ΕΕ και από χώρες της Ευρωπαϊκής
Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών. Το 2016 ο διαγωνισμός διεξήχθη στη Γερμανία με συμμετοχή
10 εθνικών ομάδων, ενώ πέρυσι, η διοργάνωση πραγματοποιήθηκε στη Μάλαγα της Ισπανίας,
με τη συμμετοχή 15 ομάδων.
Στην ψηφιακή εποχή, η ασφάλεια πληροφοριών αποτελεί βασική προτεραιότητα, σε παγκόσμιο
επίπεδο. Αυτό οφείλεται στον ιδιαίτερο ρόλο που διαδραματίζει η πληροφορία στη σύγχρονη
κοινωνία, την οικονομία, την παραγωγή και τις γεωπολιτικές σχέσεις. Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι
επιθέσεις με στόχο την πληροφορία αυξάνονται συνεχώς, αποσκοπώντας τόσο στο κέρδος όσο
και στην αποσταθεροποίηση βασικών δομών, η ψηφιακή ασφάλεια θα πρέπει να διασφαλίζεται
και να αξιολογείται σε κάθε τομέα και δραστηριότητα, καθημερινά. Το γεγονός αυτό απαιτεί
καλύτερα οργανωμένες δομές, μεγαλύτερες επενδύσεις, αλλά, κυρίως, κατάλληλα εκπαιδευμένο
ανθρώπινο δυναμικό. Η διεξαγωγή διαγωνισμών όπως το ECSC αποτελεί το κατάλληλο έρεισμα
για την εκπαίδευση των ανθρώπων και κυρίως των νέων, που με τις γνώσεις και το ταλέντο
τους θα αποτελέσουν την ασπίδα της ψηφιακής κοινωνίας.

O φετινός διαγωνισμός ECSC 2018
Την ευθύνη της Eλληνικής συμμετοχής στο διαγωνισμό φέρει και φέτος το Τμήμα Ψηφιακών
Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Με επικεφαλής τον Αναπληρωτή Καθηγητή του
Τμήματος κύριο Χρήστο Ξενάκη, μια εξειδικευμένη ομάδα εθελοντών που ασχολούνται με τον
χώρο της κυβερνοασφάλειας θα προετοιμάσουν την ελληνική συμμετοχή για τον πανευρωπαϊκό
διαγωνισμό ECSC 2018, αποβλέποντας σε μία υψηλή διάκριση.
Η Εθνική Ομάδα Κυβερνοασφάλειας που θα εκπροσωπήσει τη χώρα μας στον ECSC 2018, θα
αποτελείται από τους 10 νέους και νέες μεταξύ 14-25 ετών που θα ξεχωρίσουν με τις επιδόσεις
τους στο διαγωνισμό EthiHak 2018 ο οποίος θα λάβει χώρα στις 18-19 Απριλίου 2018,
στον εκθεσιακό χώρο Δαΐς στα πλαίσια του 8ου συνεδρίου Infocom Security. Ο φετινός
διαγωνισμός EthiHak θα λειτουργήσει ουσιαστικά και ως προκριματικός διαγωνισμός για την
σύσταση της φετινής εθνικής ομάδας στα πλαίσια του ECSC 2018.
Πρόκειται για τη μεγαλύτερη live-hacking εμπειρία που έγινε θεσμός και έχει ως στόχο την
ενημέρωση και εξάσκηση των συμμετεχόντων στις σύγχρονες απειλές, τα κενά ασφαλείας αλλά
και τα μέσα που χρησιμοποιούν οι hackers για την παράκαμψη των συστημάτων ασφάλειας.
Συμμετοχή στην Εθνική Ομάδα Κυβερνοασφάλειας μπορούν να δηλώσουν νέοι μεταξύ 14 και 25
ετών από οποιαδήποτε γωνιά της Ελλάδας. Επαγγελματίες και μη, hackers, ερευνητές
ασφαλείας, αλλά και απλοί fans θα έχουν τη δυνατότητα να αγωνιστούν έναντι πολλαπλών live
στόχων, δοκιμάζοντας τις ικανότητες τους. Ακόμα, και αν κάποιος δεν έχει τη δυνατότητα να
ταξιδέψει στην Αθήνα τις συγκεκριμένες ημερομηνίες μπορεί να συμμετάσχει στον
προκριματικό διαγωνισμό on-line.
Οι δηλώσεις συμμετοχής στο διαγωνισμό γίνονται ηλεκτρονικά στον ιστότοπο:
Φόρμα εγγραφής για τα προκριματικά του ECSC2018
Για την προετοιμασία των συμμετεχόντων, σε όποιο επίπεδο και αν βρίσκονται, οι προπονήσεις
μπορούν να ξεκινήσουν στο https://www.hackthebox.eu/
Η εθνική μας ομάδα, διαθέτει το δικό της ψηφιακό χώρο στη διεύθυνση www.ecsc.gr όπου οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται για όλες τις λεπτομέρειες του ECSC 2018.
Επιπλέον ακολουθήστε την ελληνική ομάδα και στα social media:
Facebook: Hellenic Team-European Cyber Security Challenge
LinkedIn: European Cyber Security Challenge - Hellenic Team
Twitter: Hellenic Cyber Security Team @ECSCGR
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