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Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δίνει το πράσινο φως σε έναν 

νέο κανονισμό για τον Οργανισμό ENISA της ΕΕ για την 

ασφάλεια στον κυβερνοχώρο 
 

Εχθές, στις 16 Απριλίου, ψηφίστηκε στην ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο 

Στρασβούργο η νέα πρόταση κανονισμού για την ενίσχυση του ENISA, του οργανισμού της ΕΕ για την 

«ασφάλεια στον κυβερνοχώρο» (επισήμως, Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια 

Δικτύων και Πληροφοριών). Η πρόταση κανονισμού εγκρίθηκε όπως υποβλήθηκε, χωρίς 

επιπρόσθετες τροπολογίες, με συντριπτική πλειοψηφία των βουλευτών του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου (ΒΕΚ), με 626 ψήφους υπέρ ενός ενισχυμένου Οργανισμού από συνολικά 687 

ψήφους. 

  

Ο Καθηγητής Udo Helmbrecht, εκτελεστικός διευθυντής του ENISA, σχολίασε ως εξής το αποτέλεσμα:  

«Καλωσορίζουμε αυτό το σημαντικό βήμα της πολιτικής διαδικασίας, όπου η ολομέλεια του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου επιδοκίμασε και υποστήριξε πλήρως την ενίσχυση του ENISA, δίνοντάς του 

τη δυνατότητα να επικεντρώσει περισσότερο τις προσπάθειές του για την πρόληψη και την ετοιμότητα 

στον τομέα της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο. Λαμβάνοντας υπόψη την πολιτική πραγματικότητα, 

όπου η ασφάλεια στον κυβερνοχώρο κατέχει υψηλότερη θέση από ποτέ στο πολιτικό θεματολόγιο, 

αυτή η ισχυρή αναγνώριση του έργου μας είναι ένα σημαντικότατο βήμα. Η ψήφος του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου δίνει το πράσινο φως στο συνεχιζόμενο και βελτιωμένο έργο του ENISA στην ευθύνη που 

έχει αναλάβει να βοηθήσει τα κράτη μέλη να βελτιώσουν το επίπεδο της ασφάλειας των δικτύων και 

των πληροφοριών σε ολόκληρη την ΕΕ». 

 

«Με αυτή τη νέα εντολή ο ENISA μπορεί να υποστηρίξει πλήρως τη Στρατηγική της ΕΕ για την ασφάλεια 

στον κυβερνοχώρο, η οποία προβλέπει την ενίσχυση του ρόλου του ENISA, με την πρόθεση να 

αυξηθούν οι πόροι, ώστε να συμβάλλουμε στην προστασία της ψηφιακής κοινωνίας και οικονομίας της 

Ευρώπης. Η Στρατηγική παρέχει επίσης στον ENISA ένα πλαίσιο τόσο για στενότερη συνεργασία όσο 

και για παροχή της εμπειρογνωμοσύνης του σε άλλους φορείς της ΕΕ, όπως η Europol, που έχει την 

επιχειρησιακή ευθύνη για το έγκλημα στον κυβερνοχώρο, και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής 

Δράσης, σε ό,τι αφορά την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο σε παγκόσμιο επίπεδο», καταλήγει ο 

Helmbrecht. 

 

Συνολικά στοιχεία ψηφοφορίας των ΒΕΚ: 687 

Ψήφοι υπέρ:  +626 

Ψήφοι κατά: - 45 

Αποχές:   16 

 

http://www.europarl.europa.eu/sed/reports.do?orderBy=rapporteur
http://www.enisa.europa.eu/media/enisa-in-greek/#section-1
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Γενικές πληροφορίες: Η στρατηγική ασφαλείας στον κυβερνοχώρο της ΕΕ 
Τελικός κανονισμός για τον ENISA (Προχωρήστε μέχρι το σημείο που γράφει Chichester, amendments 
(τροπολογίες). Κάντε κλικ στο Amendments (πράσινο «κουμπί») και θα ανοίξει από κάτω ένα μενού με 
μόνο μία τροπολογία.  Πρόκειται για την ενοποιημένη μορφή του κειμένου που συμφωνήθηκε με το 
Συμβούλιο, σε Word και διαθέσιμη σε όλες τις γλώσσες 
Δελτίο Τύπου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου  
Δελτίο Τύπου της Επιτροπής 
 
Για συνεντεύξεις: Ulf Bergstrom, Εκπρόσωπος Τύπου, press@enisa.europa.eu, κινητό: +30 6948 460 
143 ή Steve Purser, επικεφαλής του επιχειρησιακού τμήματος του ENISA, κινητό τηλέφωνο: 00 30 6948 
460 139. 
 
Μετάφραση. Η μόνη επίσημη έκδοση είναι η αγγλική.  
http://www.enisa.europa.eu/media/enisa-in-greek/ 
www.enisa.europa.eu 
 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-94_el.htm
http://www.europarl.europa.eu/sed/reports.do?orderBy=rapporteur
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://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-341_en.htm
mailto:press@enisa.europa.eu
http://www.enisa.europa.eu/media/enisa-in-greek/
http://www.enisa.europa.eu/

