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Νέος κανονισμός για τον οργανισμό για την Ασφάλεια 

Δικτύων και Πληροφοριών ENISA της ΕΕ, με νέα καθήκοντα 

 

Ο οργανισμός ENISA για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), έλαβε 

σήμερα 18 Ιουνίου) ένα νέο κανονισμό, ο οποίος ανανεώνει την εντολή εξουσιοδότησής του για 

επτά έτη με διευρυμένο σύνολο καθηκόντων. Ο κανονισμός δημοσιεύτηκε στη σημερινή Επίσημη 

Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης [http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:165:0041:0058:EN:PDF], και θα τεθεί σε ισχύ 

αύριο [19 Ιουνίου 2013].i  

O εκτελεστικός διευθυντής του ENISA, καθηγητής Udo Helmbrecht, δήλωσε:  

«Ο νέος κανονισμός είναι πολύ σημαντικός για τον ENISA και για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο 

στην Ευρώπη. Σημαίνει ότι ο ENISA διαθέτει πλέον το πεδίο εφαρμογής καθώς και τις αρμοδιότητες  

για να συμβάλλει ακόμα περισσότερο στην προστασία του κυβερνοχώρου της Ευρώπης. Θα 

συνεργαζόμαστε πιο στενά με τα κράτη-μέλη δίνοντας μεγαλύτερη έμφαση στην εγκληματικότητα 

στον κυβερνοχώρο, σε συνεργασία με την Ευρωπόλ. 

«Για να επιτευχθεί αυτή η πολύ θετική έκβαση, είχαμε μεγάλη υποστήριξη από τα κράτη-μέλη, τα 

μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, την Επιτροπή και τους επιτρόπους 

σε ατομική βάση. Ειδικότερα, η υποστήριξη των Μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Giles 

Chichester και Christian Ehler, και της αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Neelie Kroes ήταν 

ουσιαστική. Επίσης, το προσωπικό, το διοικητικό συμβούλιο, η Μόνιμη Ομάδα Ενδιαφερομένων 

και οι ανταποκριτές των κρατών-μελών του ENISA μας υποστήριξαν σε όλη τη διαδικασία. Τους 

ευχαριστώ όλους. Τώρα εργαζόμαστε για να εξασφαλίσουμε τους πόρους που χρειαζόμαστε για να 

ανταποκριθούμε στα σημαντικά καθήκοντα ασφαλείας που μας ανέθεσαν οι πολίτες της Ευρώπης.»  

Ο νέος κανονισμός διαφυλάσσει τα επιτεύγματα του ENISA σε τομείς όπως οι ομάδες 

αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών στην πληροφορική (CERT) στα κράτη-μέλη, καθώς και τις  

παγκοσμίου κύρους ασκήσεις ασφάλειας στον κυβερνοχώρο, όπως η Cyber Europe 2012, με 600 

συμμετέχοντες από όλη την Ευρώπη.  

Άλλα βασικά σημεία του νέου κανονισμού περιλαμβάνουν τα εξής:  

 Με το Ευρωπαϊκό Κέντρο για Εγκλήματα στον Κυβερνοχώρο (EC3) της Ευρωπόλ ο ENISA 

αποκτά μια ισχυρή διασύνδεση καταπολέμησης του εγκλήματος στον κυβερνοχώρο – με 

έμφαση στην πρόληψη και τον εντοπισμό.  

 Την υποστήριξη εκ μέρους του ENISA για την ανάπτυξη της πολιτικής και νομοθεσίας για 

την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο της ΕΕ 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:165:0041:0058:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:165:0041:0058:EN:PDF
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 Την υποστήριξη εκ μέρους  του οργανισμού για την έρευνα, την ανάπτυξη και την 

τυποποίηση, με τα πρότυπα της ΕΕ για τη διαχείριση των κινδύνων και την ασφάλεια των 

ηλεκτρονικών προϊόντων, δικτύων και υπηρεσιών 

 Την υποστήριξη εκ μέρους του ENISA για την πρόληψη, τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση 

διασυνοριακών απειλών στον κυβερνοχώρο 

 Την ευθυγράμμιση του ENISA πιο στενά με τις κανονιστικές διαδικασίες της ΕΕ, παρέχοντας 

βοήθεια και συμβουλές στις χώρες και τα θεσμικά όργανα της ΕΕ 

Ο κανονισμός επιβεβαιώνει επίσης ότι η έδρα του Οργανισμού (η βάση του), θα παραμείνει στο 

Ηράκλειο Κρήτης, με ένα επιχειρησιακό γραφείο στην Αθήνα.  

Η στρατηγική ασφάλειας στον κυβερνοχώρο της ΕΕ, καθώς και η οδηγία που δημοσιεύθηκε τον 

Φεβρουάριο, προβλέπει επίσης έναν καθοριστικό ρόλο του ENISA στην προστασία του 

κυβερνοχώρου της Ευρώπης.   

-τέλος- 

                                                             

Σημείωση: 
 
i Ο κανονισμός του ENISA εγκρίθηκε από το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 14 Μαΐου 

2013, αφού προηγουμένως ψηφίστηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 15 Απριλίου, με 

συντριπτική πλειοψηφία: 626 ψήφοι υπέρ, από τους 687 ψηφίσαντες, 45 κατά και 16 αποχές. Ο 

κανονισμός υπεγράφη από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

στις 21 Μαΐου του 2013.  

Ο ENISA ιδρύθηκε το 2004, σύμφωνα με τον κανονισμό Regulation (EC) No 460/2004, με πενταετή 

θητεία. Αυτή η θητεία επεκτάθηκε στη συνέχεια, το 2008 και το 2011, ώστε να υπάρξει χρόνος για 

την ανάπτυξη του νέου κανονισμού.    

 

Βασικές πληροφορίες: 

Για να δείτε το νέο κανονισμό του ENISA στο σύνολό του, μεταβείτε στη διεύθυνση: 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:165:0041:0058:EN:PDF 

Δελτίο τύπου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την ψηφοφορία του κανονισμού ENISA στις 15 

Απριλίου: 

http://www.europarl.europa.eu/news/en/pressroom/content/20130416IPR07353/html/ENISA-a-

new-mandate-to-face-the-challenges-of-network-and-information-security 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32004R0460:EL:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:165:0041:0058:EN:PDF
http://www.europarl.europa.eu/news/el/pressroom/content/20130416IPR07353/html/ENISA-a-new-mandate-to-face-the-challenges-of-network-and-information-security
http://www.europarl.europa.eu/news/el/pressroom/content/20130416IPR07353/html/ENISA-a-new-mandate-to-face-the-challenges-of-network-and-information-security
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Δελτίο  τύπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ψηφοφορία του κανονισμού ENISA στις 15 
Απριλίου: 
 

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-341_en.htm 
 
Βασικές πληροφορίες για την στρατηγική της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο της ΕΕ: 
 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-94_en.htm?locale=en 
 

 
  

Επικοινωνία: 
 
Για περαιτέρω πληροφορίες και συνεντεύξεις επικοινωνήστε με τον: Graeme Cooper, 
Διευθυντή Δημοσίων Σχέσεων/Εκπρόσωπο Τύπου στα τηλέφωνα: Γραφείο: (+30) 2814 
409571 ή κινητό: (+30) 6951 782268 
 
Ε-mail: Graeme.cooper@enisa.europa.eu 
 
Ιστοσελίδα: www.enisa.europa.eu 
 
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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