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Προς: Όλους τους ενδιαφερόμενους
Απο: Τμήμα Υπηρεσιών, Εμπορίου & Ψηφιοποίησης
Θέμα: Πλατφόρμα Cyber Security Atlas
Κύριε/Κυρία,
Επιθυμούμε να σας ενημερώσουμε σχετικά με το European Cybersecurity Atlas, μια
πλατφόρμα διαχείρισης γνώσης που έχει αναπτύξει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία
παρέχει τη δυνατότητα για αποθήκευση,
κατηγοριοποίηση
και προβολή
πληροφοριών για τους φορείς που διαθέτουν εξειδίκευση στον τομέα της
κυβερνοασφάλειας στην Ευρώπη.
Βασικός στόχος της πλατφόρμας είναι η προώθηση της συνεργασίας μεταξύ των
φορέων που ειδικεύονται στον τομέα της Κυβερνοασφάλειας, όπως προνοείται και
στη Στρατηγική Κυβερνοασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Στην πλατφόρμα υπάρχει η δυνατότητα καταχώρησης φορέων από διαφορετικούς
τομείς, όπως για παράδειγμα ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα, ιδιωτικές
επιχειρήσεις και δημόσιους φορείς και είναι δυνατή αναζήτηση φορέων βάσει του
τομέα στον οποίον εντάσσονται, και του πεδίου στο οποίο εξειδικεύονται. Το Atlas
στοχεύει στη συγκέντρωση της πληροφόρησης αναφορικά με τους φορείς που
δραστηριοποιούνται στον τομέα της κυβερνοασφάλειας, και στην προώθηση των
δράσεων ενημέρωσης, έρευνας και ανάπτυξης.
Τα βασικά πλεονεκτήματα που μπορεί να αποκομίσει ένας οργανισμός μέσω της
καταχώρησής του στην πλατφόρμα είναι η ανάδειξη της αποστολής του, των εργασιών
που επιτελεί και των έργων στα οποία συμμετέχει, έτσι ώστε να είναι ευκολότερο
να δικτυωθεί και να αναπτύξει συνεργασίες σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Επιπλέον, η
πλατφόρμα αναμένεται να χρησιμοποιείται από άτομα τα οποία αναζητούν εργασία
στον τομέα της κυβερνοασφάλειας, αλλά και από φοιτητές και αναλυτές της αγοράς
για την πραγματοποίηση μελετών που αφορούν το επίπεδο εξειδίκευσης στον τομέα
της κυβερνοασφάλειας στην Ευρώπη.
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εγγραφή στην πλατφόρμα μπορούν να
βρεθούν ΕΔΩ
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πλατφόρμα μπορείτε να βρείτε στον
σύνδεσμο https://cybersecurity-atlas.ec.europa.eu , ενώ μπορείτε να αποκτήσετε
πρόσβαση στην πλατφόρμα πατώντας ΕΔΩ
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Σημειωτέον ότι για εγγραφή δεν απαιτείται η καταβολή οποιουδήποτε χρηματικού
ποσού.
Για περισσότερες πληροφορίες ή/και διευκρινήσεις επικοινωνείτε με την Αρχή
Ψηφιακής Ασφάλειας
contact@dsa.ee.cy
+357 22 693000
https://www.dsa.cy
Με εκτίμηση,

Πόλυς Περατικός
Ανώτερος Λειτουργός
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