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Επίσκεψη της Ευρωβουλευτού κ. Jutta Haug στον ENISA 
 
Η ευρωβουλευτής κ. Jutta Haug επισκέφτηκε σήμερα τον ENISA, στην έδρα του στο 

Ηράκλειο, ώστε να ενημερωθεί για τους τομείς εργασίας και τον μελλοντικό 

προγραμματισμό του Οργανισμού. 

 

Η κ. Jutta Haug είναι Ευρωβουλευτής από το 1994 και μέλος του Προεδρείου του 

Γερμανικού Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος (SPD) από το 1999. Διατελεί επίσης 

Ευρωβουλευτής της Ομάδας της Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και 

Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. 

  

Κατά την διάρκεια της επισκέψεως της, η κ. Haug, συναντήθηκε με τον Εκτελεστικό 

Διευθυντή του ENISA, καθηγητή κ. Udo Helmbrecht, καθώς και με μέλη της διεύθυνσης του 

Οργανισμού. 

 

Ανάμεσα στα θέματα που συζητηθήκαν ήταν το Πρόγραμμα Εργασιών (Work Programme) 

του ENISA για το 2013, η πρόταση του Νέου Κανονισμού Λειτουργίας (New Regulation 

Proposal) καθώς και η μελλοντική στελέχωση και χρηματοδότηση του Οργανισμού. Η κ. 

Haug, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Προϋπολογισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, 

παρακολούθησε παρουσιάσεις σχετικά με την εξέλιξη του προϋπολογισμού του ENISA, τον 

οικονομικό απολογισμό του Οργανισμού και την πρόσφατη έκθεση του Ευρωπαϊκού 

Ελεγκτικού Συνεδρίου, για το οικονομικό έτος 2011. 

 

Σχολιάζοντας την επίσκεψή της η κ.  Haug σημείωσε: « ο ENISA έχει επιτύχει εντυπωσιακά 

αποτελέσματα και άριστη αξιοποίηση κονδυλίων (value for money). Είναι ιδιαίτερα 

εμφανής η εξαιρετική του επίδοση σε διεθνές επίπεδο, κατά την διοργάνωση του Cyber 

Europe 2012, της άσκησης κυβερνοασφάλειας που πραγματοποιήθηκε τον Οκτώβριο. Ο 

ENISA έχει επιτύχει αποτελέσματα μακράν καλυτέρα απ’ ότι αναμένει κανείς από έναν 

σχετικά μικρό Οργανισμό, που όμως καλύπτει ένα ιδιαίτερα ευρύ φάσμα εργασιών. Για 

την επίτευξη και διατήρηση αυτού του υψηλού επίπεδου ο ENISA λειτουργεί στα όρια των 

δυνατοτήτων του. Με περισσότερους πόρους και προσωπικό στη διάθεση του θα 

μπορούσε να ενισχύσει την υψηλή επίδοση και να επιτύχει ακόμη περισσότερα». 

 

Σχόλια προς εκδότες: 

Συνημμένα θα βρείτε φωτογραφία από την σημερινή συνάντηση. 

 

http://www.europarl.europa.eu/meps/el/1914/JUTTA_HAUG.html
http://www.enisa.europa.eu/
https://www.enisa.europa.eu/media/files/ED_CV_GR
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- Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ελεύθερα  τις φωτογραφίες ως σκηνικό και 
υποστηρικτικό υλικό για την απεικόνιση του θέματος σχετικά με τον ΕΝΙΣΑ.  

 

- Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ελεύθερα τις φωτογραφίες, υπό την προϋπόθεση ότι 
γίνεται αναφορά στο όνομα του φωτογράφου: Bastian Parschau/ATHANATI. 

 

 
Για περισσοτερες πληροφορίες: Sarah Capogrossi , Υπεύθυνη Δημοσίων Υποθέσεων 

 Sarah.Capogrossi@enisa.europa.eu  Κινητό: + 30 6948 460 124 ή  

Graeme Cooper, Επικεφαλής Δημοσίων Υποθέσεων, Graeme.Cooper@enisa.europa.eu, 

 Κινητό: + 30 6951 782 268 

Ακολουθήστε τα θέματα ασφάλειας δικτύου της ΕΕ μέσω του ENISA στο: Facebook, Twitter,  

LinkedIn, YouTube και RSS feeds 

 
Μετάφραση. Η μόνη επίσημη έκδοση είναι η αγγλική. 
http://www.enisa.europa.eu/media/enisa-in-greek/ 
www.enisa.europa.eu 
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