ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

5η θέση για την Ελλάδα στο
European Cyber Security Challenge 2018
Αθήνα, 22 Οκτωβρίου 2018– Με μεγάλη επιτυχία επέστρεψε η Εθνική ομάδα που
εκπροσώπησε τη χώρα μας στο μεγάλο πανευρωπαϊκό διαγωνισμό κυβερνοασφάλειας
European Cyber Security Challenge 2018, ο οποίος διεξήχθη 15 - 18 Οκτωβρίου 2018 στο
Λονδίνο.
Η Ελληνική 10μελής αποστολή κατάφερε να διακριθεί στην 1η πεντάδα και να διεκδικήσει επάξια
μια θέση ανάμεσα σε ομάδες που θεωρούνταν φαβορί και με μεγάλη εμπειρία στο συγκεκριμένο
τομέα. Καθ’ όλη τη διάρκεια του διαγωνισμού τα μέλη της εθνικής ομάδας αντιμετώπισαν χώρες
που παραδοσιακά διακρίνονται σε διαγωνισμούς κυβερνοασφάλειας, όπως η νικήτρια Γερμανία
και έδειξαν ότι είναι κατάλληλα προετοιμασμένα για να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις σε
ευρωπαϊκό επίπεδο.
Νικήτρια στην 1η θέση του διαγωνισμού, αναδείχτηκε η Γερμανία, ενώ στη 2η θέση βρέθηκε η
Γαλλία και στην 3η η Αγγλία (όλη η τελική κατάταξη στο www.ecsc.eu). Να σημειώσουμε ότι η
ελληνική ομάδα συγκέντρωσε τους περισσότερους πόντους στο κομμάτι του awareness, μία
κατηγορία του διαγωνισμού που αφορούσε στην ευρύτητα των γνώσεων της σε θέματα
κυβερνοασφάλειας. Η ελληνική ομάδα έλυσε 1η με επιτυχία, όλες τις ασκήσεις που αφορούσαν
την κατηγορία web security, αποδεικνύοντας τη βαθιά γνώση και εμπειρία στον τομέα.
«Η παρουσία της ελληνικής αποστολής στο Λονδίνο ήταν ιδιαίτερα επιτυχημένη. Αξίζει να

αναφέρουμε ότι τα νέα ταλαντούχα παιδιά της ομάδας αλλά και οι προπονητές, καθώς και όλη η
ομάδα υποστήριξης, έβαλαν φέτος τα δυνατά τους και απέδειξαν ότι μπορούν να τα
καταφέρουν με στόχο τη συγκομιδή εμπειριών και γνώσεων από έναν διεθνή διαγωνισμό όπως
το ECSC», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Χρήστος Ξενάκης επικεφαλής της ελληνικής αποστολήςΑναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων Πανεπιστημίου Πειραιώς.

Στο διαγωνισμό συμμετείχαν 17 ομάδες, με ταλέντα στο χώρο της κυβερνοασφάλειας, μεταξύ
15-25 ετών, από όλη την Ευρώπη. Ο διαγωνισμός αποτελεί μία πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού
Οργανισμού για την ασφάλεια δικτύων και πληροφοριών ENISA (European Union Agency for
Network and Information Security), υποστηρίζεται ενεργά από το Υπουργείο Ψηφιακής
Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών & Ενημέρωσης και τη Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Πολιτικής. Την
ευθύνη της Ελληνικής συμμετοχής φέρει το Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου
Πειραιώς.
Η προετοιμασία της δεκαμελούς ομάδας που εκπροσώπησε τη χώρα μας στο φετινό διαγωνισμό
ESCS, καθ’ όλη τη διάρκεια των προπονήσεων συντονίστηκε από τον κ. Κωνσταντίνο Βαβούση,
διευθυντή του Secnews.gr (https://www.secnews.gr/) και πραγματοποιήθηκε από ειδικούς σε
θέματα κυβερνοασφάλειας της ομάδας Greunion (https://twitter.com/greunion_ctf) και την
ανοιχτή πλατφόρμα cybertraining, Hack the Box (https://www.hackthebox.eu/).

Η Ελληνική ομάδα:
Στράτος Καπλανέλης
Πέτρος Μάντος
Παύλος Κολιός
Αναστάσης Τσιμπούκης
Δήμος Πούπος
Νίκος Μουρούσιας
Γιώργος Τσεκαλάς
Νίκος Βανταλιάντς
Νικόλας Καμαρινάκης
Θωμάς Ρογδάκης
Προπονητές
Χάρης Μυλωνάς
Θωμάς Τουμπούλης
Χάρης Πυλαρινός
Μεγάλοι αρωγοί σε αυτή την προσπάθεια ήταν οι χορηγοί, εξασφαλίζοντας τις κατάλληλες
συνθήκες για την επιτυχία της. Πιο συγκεκριμένα:
Diamond Sponsors: ADACOM, UBITECH
Diamond Transportation Sponsor: Aegean Airlines
Platinum Sponsor: Όμιλος Quest (Info Quest Technologies, Uni Systems)
Gold Sponsors: Algosystems, IDE - INTRACOM Defense Electronics
Silver Sponsors: Thales
Supporters: Cybernoesis, devolo, FutureTPM & SealedGRID, GReunion, Hack The Box,
Netsquare, The Cube, Yenkee, Αθήνα – Διεθνής Αερολιμένας Ελευθέριος Βενιζέλος
Media Sponsors: Biztech.gr, Epixeiro.gr, Huffington Post, IT Professional Security, NetFax,
Netweek, SecNews, Spoudazo.gr, Tech Matrix
Περισσότερα για την εθνική μας ομάδα και το διαγωνισμό θα βρείτε:
Website: www.ecsc.gr
Facebook: Hellenic Team-European Cyber Security Challenge
LinkedIn: European Cyber Security Challenge - Hellenic Team
Twitter: Hellenic Cyber Security Team @ECSCGR
Σχετικά με το European Cyber Security Challenge
Ο διαγωνισμός αποτελεί μια πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια
Δικτύων και Πληροφοριών ENISA (European Union Agency for Network and Information

Security), και έχει ως στόχο να ανακαλυφθούν νέα ταλέντα στο χώρο της κυβερνοασφάλειας,
καθώς και να ενθαρρυνθούν οι νέοι να ακολουθήσουν καριέρα στη συγκεκριμένη επιστημονική
περιοχή. 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 το 2017 η διοργάνωση πραγματοποιήθηκε στη Μάλαγα της
Ισπανίας, με τη συμμετοχή 15 ομάδων. 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. www.ecsc.eu
Για περισσότερες πληροφορίες:

Γραφείο Τύπου

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων

Red Communications
Στέλλα Τσιτσούλα
Τηλ./Fax: (+30) 210 62 62 140
E-mail: info@red-comm.gr

Hellenic Cyber Security Team
Χρήστος Ξενάκης - Αναπληρωτής Καθηγητής
Τηλ: (+30) 210 41 42 773
E-mail: ecsc@unipi.gr

