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ΝΕΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΧΩΡΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΣΗΣ 

ΠΡΑΓΑ 2021 

Λόγω της πανδημίας και της έλλειψης δεδομένων σχετικά με την εξέλιξή της,  η 

συντονιστική επιτροπή του Πανευρωπαϊκού Διαγωνισμού Κυβερνοασφάλειας (ECSC) 

μαζί με την Αυστριακή οργανωτική επιτροπή και την υποστήριξη του Οργανισμού της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κυβερνοασφάλεια (ENISA) αποφάσισαν ομόφωνα όπως 

μεταφερθούν οι ημερομηνίες του Πανευρωπαϊκού Διαγωνισμού Κυβερνοασφάλειας 

2020 που είχε προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί στη Βιέννη τον Νοέμβριο. 

Η συντονιστική επιτροπή του ECSC, έχοντας ως πρώτιστο μέλημα τη διασφάλιση της 

υγεία όλων των συμμετεχόντων πήρε την πιο πάνω απόφαση λαμβάνοντας υπόψη ότι 

η διοργάνωση συγκεντρώνει περισσότερους από 350 νέους από όλη την Ευρώπη. Για 

να δοθεί μια δίκαιη ευκαιρία σε όλους και να επιτραπεί σε κάθε χώρα να συνεχίσει τη 

διαδικασία επιλογής της εθνικής της ομάδας αποφασίστηκε να τροποποιηθούν οι  

προϋποθέσεις ηλικίας συμμετοχής  προσθέτοντας ένα έτος σε κάθε  κατηγορία για το 

2021. 

Με βάση τα παραπάνω, η 6η διοργάνωση του Πανευρωπαϊκού Διαγωνισμού 

Κυβερνοασφάλειας θα πραγματοποιηθεί στην Πράγα της Τσεχίας το 2021. 

Ο ετήσιος διαγωνισμός  συγκεντρώνει κορυφαία ταλέντα στον κυβερνοχώρο από όλη 

την Ευρώπη με στόχο να δικτυωθούν και να συνεργαστούν, να συναντηθούν με 

κορυφαίους οργανισμούς και να ανταγωνιστούν ο ένας τον άλλον για να διεκδικήσουν 

το έπαθλο του ECSC. Οι διαγωνιζόμενοι ασχολούνται με την επίλυση προκλήσεων που 

σχετίζονται με την ασφάλεια σε θέματα όπως η ασφάλεια στο διαδίκτυο και τα δίκτυα, 

την ασφάλεια των κινητών συσκευών, την κρυπτογράφηση, την αντίστροφη μηχανική 

και την ψηφιακή εγκληματολογία.  

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΚΥΒΕΡΝΟΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

Η αυξανόμενη ανάγκη για τους επαγγελματίες ασφάλειας πληροφορικών συστημάτων 

ανα το παγκόσμιο έχει ήδη αναγνωριστεί και για τον μετριασμό της έλλειψης δεξιοτήτων, 

πολλές χώρες ξεκίνησαν εθνικούς διαγωνισμούς κυβερνοασφάλειας που απευθύνονται 
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σε φοιτητές, πτυχιούχους πανεπιστημίου ή ακόμη και μη επαγγελματίες πληροφορικής. 

Στόχος είναι η εξεύρεση νεων ταλέντων στον κυβερνοχώρο μεσα από την ενθάρρυνση 

των νέων να ακολουθήσουν μια σταδιοδρομία στην ασφάλεια στον κυβερνοχώρο. O 

ECSC αξιοποιεί αυτούς τους διαγωνισμούς σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Η διαγωνισμός 

είναι μια πρωτοβουλία του ENISA και των κρατών μελών και αποσκοπεί στην ενίσχυση 

των ταλέντων στον τομέα της κυβερνοασφάλειας σε ολόκληρη την Ευρώπη και στη 

δικτύωση τους με κορυφαίους οργανισμούς της βιομηχανίας. 

 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές  συμμετοχής και τις 

ημερομηνίες της επερχόμενης πρόκλησης μπορείτε να βρείτε εδώ στην επίσημη 

ιστοσελίδα του διαγωνισμού https://ecsc.eu/   

Αν ενδιαφέρεστε να συμμετέχετε στο ECSC 2021 το διαδραστικό χάρτη στο 

https://ecsc.eu/ όπου θα βρείτε τις  επαφές όλων των εθνικών διαγωνισμών που 

διεξάγονται στην Ευρώπη και να επικοινωνήσετε με τον αντίστοιχο εθνικό διοργανωτή 

του διαγωνισμού. 

 

Ερωτήσεις σχετικά με την διοργάνωση: press@enisa.europa.eu  
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