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Συνάντηση του Εκτελεστικού Διευθυντή του ΕΝΙΣΑ Udo Helmbrecht με την 

Ευρωβουλευτή κ. Καιλή,  τον γ.γ. Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων κ. Τζώρτζη, και το 

νέο μέλος του Διοικητικού συμβουλίου του ΕΝΙΣΑ κ. Βατικιώτη  

 

Ο Εκτελεστικός Διευθυντής του ΕΝΙΣΑ Udo Helmbrecht υποδέχτηκε σήμερα 15 Μαΐου 2015 την 

Ευρωβουλευτή κ. Καιλή, τον νέο γ.γ. Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων κ. Τζώρτζη, και το νέο μέλος 

του Διοικητικού συμβουλίου του ΕΝΙΣΑ κ. Βατικιώτη, στις εγκαταστάσεις του Οργανισμού στην 

Αθήνα. 

Θέματα που συζητήθηκαν αφορούν στις δραστηριότητες του Οργανισμού για ασφαλείς και έξυπνες 

υποδομές (συμπεριλαμβανομένου και των υποδομών διαδικτύου), το υπολογιστικό νέφος (στην 

δημόσια διοίκηση για κυβερνητικά υπολογιστικά νέφη και στις ΜμΕ), στον τομέα των 

τηλεπικοινωνιών  (αναφορά συμβάντων, NIS directive, eIDAS) και την διαφύλαξη προσωπικών 

δεδομένων και τεχνολογιών που αφορούν στην ιδιωτικότητα. Παράλληλα συζητήθηκε η συνεισφορά 

του Οργανισμού στην ανάπτυξη εθνικών στρατηγικών ασφαλείας στα Κράτη-Μέλη, το έργο του 

ΕΝΙΣΑ για την ανάπτυξη των Ομάδων Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών στην πληροφορική (CERT 

teams) στην Ευρώπη, την οργάνωση της παν-Ευρωπαϊκής κυβερνο-άσκησης, και της συνεργασίας με 

τον τομέα EC3 της Europol σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος. 

 «Σήμερα είχαμε την ευκαιρία να συναντηθούμε με την κ. Καιλή και τους κ.κ. Τζώρτζη και Βατικιώτη 

ώστε να παρουσιάσουμε το έργο του ΕΝΙΣΑ για την κυβερνο-ασφάλεια της Ευρώπης. Ήταν ιδιαίτερα 

εποικοδομητική η συζήτηση σε θέματα που σχετίζονται και με την ανακοίνωση της ΕΕ για την Ενιαία 

Ψηφιακή Αγορά, η οποία και εμπίπτει στους τομείς δράσης του Οργανισμού. Η συνάντηση, μας έδωσε 

την ευκαιρία να παρουσιάσουμε πώς ο ΕΝΙΣΑ συνεισφέρει ενεργά άνω από δέκα συναπτά έτη στην 

Ευρωπαϊκή αγορά και ανάπτυξη μέσω των δράσεων του με τα Κράτη-Μέλη, την ανάπτυξη συνεργιών 

μεταξύ του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα και της συνεισφοράς του στην διαμόρφωση και εφαρμογή 

του νομοθετικού πλαισίου. Είμαι σίγουρος ότι θα έχουμε μια εποικοδομητική συνεργασία η οποία θα 

αναπτυχθεί περεταίρω, στην υπηρεσία των ευρωπαίων πολιτών και  της ευρωπαϊκής βιομηχανίας.» 

δήλωσε ο Εκτελεστικός Διευθυντής Udo Helmbrecht 

 

 

Για συνεντεύξεις και δηλώσεις για ΜΜΕ  επικοινωνήστε  press@enisa.europa.eu, Τηλ. 2814 409576 
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