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Επετεύχθη πολιτική συμφωνία σχετικά με τη νέα εντολή εξουσιοδότησης  

του ENISA 
 
Η Ιρλανδική Προεδρεία του συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανακοίνωσε την περάτωση των 
συζητήσεων για την νέα εντολή εξουσιοδότησης του ENISA. Η είδηση δημοσιεύθηκε χθες το 
απόγευμα (29 Ιανουαρίου) μετά από την συμφωνία που επετεύχθη στον τελευταίο τριμερή διάλογο 
μεταξύ του συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της 
Ευρωπαϊκής επιτροπής. 
 
Η εξέλιξη αυτή είναι ένα βασικό βήμα προς ένα νέο Ευρωπαϊκό Κανονισμό που θα επιβεβαιώσει 
την αρμοδιότητα του ENISA και θα εδραιώσει την ικανότητά του να ενισχύει την ασφάλεια στον 
κυβερνοχώρο για την Ευρώπη. 
   
Η συμφωνία πρέπει να λάβει την τελική έγκριση από την επιτροπή των μόνιμων αντιπροσώπων 
(COREPER) και «θα οδηγήσει σε ένα πιο ισχυρό Οργανισμό, που θα είναι σε καλύτερη θέση να 
ανταποκριθεί στις τεχνολογικές προκλήσεις και απαιτήσεις που αντιμετωπίζει η ΕΕ, τώρα και στο 
μέλλον,» καταλήγει η Ιρλανδική προεδρεία της ΕΕ. 
 
Η αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής επιτροπής Neelie Kroes (υπεύθυνη για τον ENISA και την ασφάλεια 
στον Κυβερνοχώρο) σχολίασε: «Μια πολιτική συμφωνία για την ανανέωση της εντολής 
εξουσιοδότησης του ENISA  επετεύχθη σήμερα στον τρίτο τριμερή διάλογο που πραγματοποιήθηκε 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.  Η εξέλιξη αυτή ήρθε σε μια καλή στιγμή, ιδιαίτερα υπό το πρίσμα της 
Στρατηγικής για την ασφάλεια στον Κυβερνοχώρο και της νομοθετικής πρότασης για την ασφάλεια 
των δικτύων και των πληροφοριών που θα υιοθετηθεί σύντομα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.» 
 
Ο εκτελεστικός Διευθυντής του ENISA, καθηγητής Udo Helmbrecht πρόσθεσε: «Εκ μέρους όλων των 
συναδέλφων στον ENISA, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συμμετέχοντες στην επιτυχή 
ολοκλήρωση του τριμερούς διαλόγου. Χαιρετίζουμε αυτές τις θετικές ενδείξεις και την αυξανόμενη 
έμφαση που δίνεται στην ασφάλεια του Κυβερνοχώρου. Θα παρακολουθήσουμε τα επόμενα 
βήματα  της νομοθετικής διαδικασίας, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Θεωρώντας σαν δεδομένο ότι 
αυτή η πολιτική συμφωνία έχει υιοθετηθεί, και όλα προχωρούν κατά το προβλεπόμενο, ο ENISA  θα 
έχει ένα σταθερό πλαίσιο για να υποστηρίξει μια ισχυρή ασφάλεια του κυβερνοχώρου της 
Ευρώπης, προς όφελος των πολιτών, των επιχειρήσεων και της Ευρωπαϊκής οικονομίας. 
 
Πρόσθετες πληροφορίες: 
 

 Η Ευρωπαϊκή επιτροπή σχεδιάζει να υιοθετήσει μια στρατηγική για την ασφάλεια στον 
Κυβερνοχώρο και τη συναφή νομοθετική οδηγία στις 7 Φεβρουαρίου.  

 H εντολή εξουσιοδότησης του ENISA θα έχει διάρκεια 7 χρόνων ξεκινώντας από την 
επίσημη δημοσίευση της συμφωνίας. 
 

Για το πλήρες κείμενο της Ιρλανδικής Προεδρίας 
 
 

 
 
Μετάφραση. Η μόνη επίσημη έκδοση είναι η αγγλική. 
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