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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

1. ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 

1.1. Πλαίσιο πολιτικής 

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισµός για την Ασφάλεια ∆ικτύων και Πληροφοριών (ENISA) ιδρύθηκε 
το Μάρτιο του 2004 για αρχική περίοδο πέντε ετών βάσει του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 
460/20041µε βασικό σκοπό «να εξασφαλιστεί υψηλό και ουσιαστικό επίπεδο ασφάλειας 
δικτύων και πληροφοριών εντός της Κοινότητας και να αναπτυχθεί η αντίληψη της 
ασφάλειας δικτύων και πληροφοριών προς όφελος των πολιτών, των καταναλωτών, των 
επιχειρήσεων και των οργανισµών του δηµόσιου τοµέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
συµβάλλοντας έτσι στην οµαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς». Με τον κανονισµό (ΕΚ) 
αριθ. 1007/20082 παρατείνεται η εντολή του ENISA έως το Μάρτιο του 2012. 

Με την παράταση της εντολής του ENISA το 2008 ξεκίνησε επίσης µια συζήτηση σχετικά µε 
τη γενική κατεύθυνση των ευρωπαϊκών προσπαθειών για την ασφάλεια δικτύων και 
πληροφοριών (NIS), στην οποία η Επιτροπή συνέβαλε µε την έναρξη δηµόσιας διαβούλευσης 
για τους πιθανούς στόχους µιας ενισχυµένης πολιτικής ασφάλειας δικτύων και πληροφοριών 
σε επίπεδο Ένωσης. Η δηµόσια διαβούλευση διήρκεσε από το Νοέµβριο 2008 έως τον 
Ιανουάριο 2009 και απέφερε περί τις 600 συνεισφορές3. 

Στις 30 Μαρτίου 2009, η Επιτροπή εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά µε την προστασία 
υποδοµών πληροφοριών ζωτικής σηµασίας4 (CIIP), µε επίκεντρο την προστασία της 
Ευρώπης από επιθέσεις και διαταραχές στον κυβερνοχώρο µε ενίσχυση της ετοιµότητας, της 
ασφάλειας και ανθεκτικότητας, µε ένα σχέδιο δράσης που καλεί τον ENISA να αναλάβει 
ρόλο κυρίως σε υποστήριξη των κρατών µελών. Το σχέδιο δράσης έτυχε ευρείας έγκρισης 
κατά τη συζήτηση στην Υπουργική ∆ιάσκεψη για την προστασία των υποδοµών 
πληροφοριών ζωτικής σηµασίας (CIIP) που πραγµατοποιήθηκε στο Ταλίν της Εσθονίας, στις 
27 και 28 Απριλίου 20095. Στα συµπεράσµατα της Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
τονίζεται η σηµασία της «αξιοποίησης της επιχειρησιακής υποστήριξης» του ENISA· 
δηλώνεται ότι ο ENISA «συνιστά πολύτιµο εργαλείο για την ενίσχυση των προσπαθειών 
συνεργασίας στον τοµέα αυτό σε ενωσιακή κλίµακα» και επισηµαίνεται η ανάγκη να 
επανεξεταστεί και να αναδιατυπυπωθεί η εντολή του οργανισµού «για καλύτερη εστίαση στις 
προτεραιότητες και τις ανάγκες της ΕΕ· για την επίτευξη µιας πιο ευέλικτης ικανότητας 
αντίδρασης· την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων· και για την ενίσχυση της λειτουργικής 

                                                 
1 Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 460/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 10ης 

Μαρτίου 2004, για τη δηµιουργία του Ευρωπαϊκού Οργανισµού για την Ασφάλεια ∆ικτύων και 
Πληροφοριών ( ΕΕ L 77 της 13.3.2004, σ. 1). 

2 Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1007/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 24ης 
Σεπτεµβρίου 2008 , περί τροποποιήσεως του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 460/2004 για τη δηµιουργία του 
Ευρωπαϊκού Οργανισµού για την Ασφάλεια ∆ικτύων και Πληροφοριών ως προς τη διάρκειά του (EE L 
293 της 31.10.2008, σ.1). 

3 Η συνοπτική έκθεση των αποτελεσµάτων της δηµόσιας διαβούλευσης µε τίτλο «Προς µια πολιτική 
ενισχυµένης ασφάλεια δικτύων και πληροφοριών στην Ευρώπη» επισυνάπτεται ως παράρτηµα 11 της 
εκτίµησης του αντίκτυπου που συνοδεύει την παρούσα πρόταση. 

4 COM(2009) 149 της 30.3.2009. 
5 Έγγραφο συζήτησης: http://www.tallinnciip.eu/doc/discussion_paper_-_tallinn_ciip_conference.pdf 
 Συµπεράσµατα της Προεδρίας 
 http://www.tallinnciip.eu/doc/EU_Presidency_Conclusions_Tallinn_CIIP_Conference.pdf. 

http://www.tallinnciip.eu/doc/discussion_paper_-_tallinn_ciip_conference.pdf
http://www.tallinnciip.eu/doc/EU_Presidency_Conclusions_Tallinn_CIIP_Conference.pdf
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αποτελεσµατικότητας και του συνολικού αντίκτυπου του οργανισµού», προκειµένου ο 
οργανισµός να καταστεί «µόνιµο κεκτηµένο για κάθε κράτος µέλος και την Ευρωπαϊκή Ένωση 
στο σύνολό της». 

Ύστερα από συζήτηση στο Συµβούλιο Τηλεπικοινωνιών της 11ης Ιουνίου 2009, όπου τα 
κράτη µέλη εξέφρασαν την υποστήριξή τους στην παράταση της εντολής του ENISA και την 
αύξηση των πόρων του υπό το πρίσµα της σηµασίας της ασφάλειας δικτύων και 
πληροφοριών και τα υπό εξέλιξη προβλήµατα στην περιοχή, η συζήτηση ολοκληρώθηκε στο 
πλαίσιο της Σουηδικής Προεδρίας της Ένωσης. Το ψήφισµα του Συµβουλίου, της 18ης 
∆εκεµβρίου 2009, σχετικά για µια ευρωπαϊκή συνεργατική προσέγγιση όσον αφορά την 
ασφάλεια δικτύων και πληροφοριών6 (ΝΙS), αναγνωρίζει το ρόλο και τις δυνατότητες του 
ENISA, καθώς και την ανάγκη για «περαιτέρω ανάπτυξη του ENISA ώστε να καταστεί µια 
αποτελεσµατική υπηρεσία». Υπογραµµίζει επίσης την ανάγκη να εκσυγχρονιστεί και να 
ενισχυθεί ο οργανισµός για να υποστηρίξει την Επιτροπή και τα κράτη µέλη στη γεφύρωση 
του χάσµατος µεταξύ τεχνολογίας και πολιτικής, χρησιµεύοντας ως κέντρο 
εµπειρογνωµοσύνης της Ένωσης σε θέµατα ασφάλειας δικτύων και πληροφοριών. 

1.2. Γενικό πλαίσιο 

Οι Τεχνολογίες των Πληροφοριών και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ) αποτελούν σήµερα τη 
ραχοκοκαλιά της οικονοµίας της ΕΕ και της κοινωνίας στο σύνολό της. Οι ΤΠΕ είναι 
ευάλωτες σε επιβουλές που δεν ακολουθούν πλέον εθνικά σύνορα και που έχουν µεταβληθεί 
µε τις εξελίξεις στην τεχνολογία και την αγορά. Καθώς οι ΤΠΕ είναι παγκόσµιες, 
διασυνδεµένες και αλληλοεξαρτώµενες µε άλλες υποδοµές, η ασφάλεια και η ανθεκτικότητά 
τους δεν µπορεί να εξασφαλιστεί µε αµιγώς εθνικές και ασυντόνιστες προσεγγίσεις. 
Ταυτόχρονα, οι προκλήσεις που σχετίζονται µε την ασφάλεια δικτύων και πληροφοριών 
εξελίσσονται γρήγορα. Τα δίκτυα και τα συστήµατα πληροφοριών πρέπει να προστατεύονται 
αποτελεσµατικά από όλα τα είδη διαταραχών και αστοχιών, συµπεριλαµβανοµένων των 
ανθρωπογενών επιθέσεων.  

Οι πολιτικές για την ασφάλεια δικτύων και πληροφοριών (NIS) διαδραµατίζουν κεντρικό 
ρόλο στο «Ψηφιακό θεµατολόγιο για την Ευρώπη»7 (DAE), µια εµβληµατική πρωτοβουλία 
στο πλαίσιο της στρατηγικής ΕΕ 2020, για την αξιοποίηση και προώθηση του δυναµικού των 
ΤΠΕ και τη µετατροπή αυτού του δυναµικού σε αειφόρο ανάπτυξη και καινοτοµία. Η 
ενθάρρυνση της αφοµοίωσης των ΤΠΕ και της ενίσχυσης της εµπιστοσύνης στην κοινωνία 
της πληροφορίας αποτελούν βασικές προτεραιότητες του ψηφιακού θεµατολογίου για την 
Ευρώπη.  

Ο ENISA δηµιουργήθηκε αρχικά για να εξασφαλίσει ένα υψηλό και αποτελεσµατικό επίπεδο 
ασφάλειας των δικτύων και πληροφοριών εντός της Ένωσης. Η πείρα που αποκτήθηκε στο 
πλαίσιο του Οργανισµού και οι προκλήσεις και απειλές υπογράµµισαν την ανάγκη 
εκσυγχρονισµού της εντολής του προκειµένου να ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίες οφείλονται:  

• στον κατακερµατισµό των εθνικών προσεγγίσεων αντιµετώπισης των αυξανόµενων 
προκλήσεων· 

                                                 
6 Ψήφισµα του Συµβουλίου, της 18ης ∆εκεµβρίου 2009 , για µια ευρωπαϊκή συνεργατική προσέγγιση 

όσον αφορά την ασφάλεια δικτύων και πληροφοριών (ΕΕ C 321 της 29.12.2009, σ. 1).  
 
7 COM(2010) 245 της 19.05.2010. 
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• στην έλλειψη συνεργατικών µοντέλων υλοποίησης των πολιτικών για την ασφάλεια 
δικτύων και πληροφοριών· 

• στο ανεπαρκές επίπεδο ετοιµότητας που οφείλεται επίσης στις περιορισµένες ικανότητες 
της Ευρώπης για έγκαιρη προειδοποίηση και αντίδραση· 

• στην έλλειψη αξιόπιστων ευρωπαϊκών δεδοµένων και στις περιορισµένες γνώσεις σχετικά 
µε τα εξελισσόµενα προβλήµατα· 

• στο χαµηλό επίπεδο ευαισθητοποίησης για τους κινδύνους και τις προκλήσεις που 
αφορούν την ασφάλεια δικτύων και πληροφοριών· 

• στην πρόκληση της ενσωµάτωσης των πτυχών ασφάλειας δικτύων και πληροφοριών στις 
πολιτικές για την αποτελεσµατικότερη καταπολέµηση της εγκληµατικότητας στον 
κυβερνοχώρο. 

1.3. Οι πολιτικοί στόχοι 

Γενικός στόχος του προτεινόµενου κανονισµού είναι να δώσει τη δυνατότητα στην Ένωση, 
στα κράτη µέλη και στους άµεσα ενδιαφερόµενους να αναπτύξουν ένα υψηλό επίπεδο 
ικανοτήτων και ετοιµότητας για την πρόληψη, τον εντοπισµό και την καλύτερη ανταπόκριση 
σε προβλήµατα ασφάλειας δικτύων και πληροφοριών. Αυτό θα βοηθήσει στην οικοδόµηση 
εµπιστοσύνης, η οποία υποστηρίζει την ανάπτυξη της κοινωνίας της πληροφορίας, µε σκοπό 
τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων και τη διασφάλιση της 
αποτελεσµατικής λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς. 

1.4. Ισχύουσες διατάξεις στον τοµέα της πρότασης 

Η παρούσα πρόταση συµπληρώνει τις ρυθµιστικές και µη ρυθµιστικές πολιτικές 
πρωτοβουλίες για την ασφάλεια δικτύων και πληροφοριών που ανελήφθησαν σε επίπεδο 
Ένωσης µε σκοπό την ενίσχυση της ασφάλειας και της ανθεκτικότητας των ΤΠΕ:  

• Το σχέδιο δράσης που δροµολογήθηκε µε την ανακοίνωση CIIP προέβλεπε τη δηµιουργία 
αµφοτέρων των κάτωθι: 

(1) Ενός Ευρωπαϊκού Φόρουµ των Κρατών Μελών (EFMS) µε σκοπό την 
προώθηση των διαβουλεύσεων και των ανταλλαγών όσον αφορά τις ορθές 
πολιτικές πρακτικές µε σκοπό την από κοινού επιδίωξη πολιτικών στόχων και 
προτεραιοτήτων για την ασφάλεια και την ανθεκτικότητα της υποδοµής των 
ΤΠΕ, αντλώντας επίσης άµεσα οφέλη από τις εργασίες και τη στήριξη που 
παρέχει ο Οργανισµός. 

(2) Μιας ευρωπαϊκής σύµπραξης δηµόσιου-ιδιωτικού τοµέα για την 
ανθεκτικότητα (EP3R), η οποία θα αποτελεί ένα ευέλικτο πανευρωπαϊκό 
πλαίσιο διακυβέρνησης για την ανθεκτικότητα της υποδοµής των ΤΠΕ, και 
θα λειτουργεί µε σκοπό την προώθηση της συνεργασίας µεταξύ δηµόσιου και 
ιδιωτικού τοµέα µε αντικείµενο τους στόχους, τις βασικές απαιτήσεις, τις 
ορθές πολιτικές πρακτικές και µέτρα για την ασφάλεια και την 
ανθεκτικότητα.  

• Το πρόγραµµα της Στοκχόλµης, το οποίο εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο στις 11 
∆εκεµβρίου 2009, προωθεί πολιτικές οι οποίες διασφαλίζουν την ασφάλεια δικτύων και 
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επιτρέπουν την ταχύτερη αντίδραση σε περίπτωση επιθέσεων στον κυβερνοχώρο εντός της 
Ένωσης.  

• Οι εν λόγω πρωτοβουλίες συµβάλλουν στην υλοποίηση του ψηφιακού θεµατολογίου για 
την Ευρώπη. Οι πολιτικές για την ασφάλεια δικτύων και πληροφοριών διαδραµατίζουν 
κεντρικό ρόλο για το µέρος εκείνο της στρατηγικής που επικεντρώνεται στην προώθηση 
της εµπιστοσύνης και της ασφάλειας στην κοινωνία της πληροφορίας. Υποστηρίζουν 
επίσης τα µέτρα στήριξης και την πολιτική της Επιτροπής για την προστασία της ιδιωτικής 
ζωής (κυρίως «προστασία της ιδιωτικής ζωής εκ κατασκευής») και των προσωπικών 
δεδοµένων (επανεξέταση του πλαισίου), το δίκτυο «Συνεργασία για την Προστασία των 
Καταναλωτών» (CPC), τη διαχείριση της ταυτότητας και το πρόγραµµα για ασφαλέστερη 
χρήση του ∆ιαδικτύου. 

1.5. Εξελίξεις στην υφιστάµενη πολιτική για την ασφάλεια δικτύων και 
πληροφοριών που σχετίζονται µε την πρόταση 

Ορισµένες από τις τρέχουσες εξελίξεις όσον αφορά την πολιτική για την ασφάλεια δικτύων 
και πληροφοριών, κυρίως αυτές οι οποίες εξαγγέλθηκαν στο ψηφιακό θεµατολόγιο για την 
Ευρώπη, αξιοποιούν τη στήριξη και την εµπειρογνωσία του ENISA. Σε αυτές 
συγκαταλέγονται: 

• η ενίσχυση της πολιτικής συνεργασίας για την ασφάλεια δικτύων και πληροφοριών µε 
εντατικοποίηση των δραστηριοτήτων εντός του Ευρωπαϊκού Φόρουµ των Κρατών 
Μελών (EFMS), η οποία, µε την άµεση στήριξη του ENISA, θα βοηθήσει: 

– να προσδιορισθούν τρόποι καθιέρωσης ενός αποτελεσµατικού ευρωπαϊκού 
δικτύου µέσω της διασυνοριακής συνεργασίας µεταξύ εθνικών/κυβερνητικών 
Οµάδων Αντιµετώπισης Έκτακτων Αναγκών στην Πληροφορική (CERT)· 

– να προσδιορισθούν οι µακροπρόθεσµοι στόχοι και προτεραιότητες για 
πανευρωπαϊκές ασκήσεις µεγάλης κλίµακας όσον αφορά περιστατικά σχετικά µε 
την ασφάλεια δικτύων και πληροφοριών· 

– να προωθηθούν οι ελάχιστες απαιτήσεις στις δηµόσιες συµβάσεις για την 
ενίσχυση της ασφάλειας και της ανθεκτικότητας των δηµοσίων συστηµάτων και 
δικτύων·  

– να προσδιορισθούν οικονοµικά και ρυθµιστικά κίνητρα για την ασφάλεια και την 
ανθεκτικότητα· 

– να αξιολογηθεί η κατάσταση όσον αφορά την ευρωστία της ασφάλειας δικτύων 
και πληροφοριών στην Ευρώπη. 

• η ενίσχυση της συνεργασίας και της σύµπραξης µεταξύ δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα, 
στηρίζοντας την Ευρωπαϊκή σύµπραξη δηµόσιου-ιδιωτικού τοµέα για την 
ανθεκτικότητα (EP3R). Ο ENISA διαδραµατίζει έναν ολοένα και µεγαλύτερο ρόλο 
διευκολύνοντας τις συνεδριάσεις και τις δραστηριότητες της EP3R. Στις επόµενες δράσεις 
της EP3R θα συµπεριληφθούν: 

– η συζήτηση καινοτόµων µέτρων και µέσων για τη βελτίωση της ασφάλειας και 
της ανθεκτικότητας, όπως: 
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(1) οι βασικές απαιτήσεις ασφάλειας και ανθεκτικότητας, ιδίως στις δηµόσιες 
συµβάσεις για προϊόντα ή υπηρεσίες των ΤΠΕ, προκειµένου να 
διασφαλισθούν ισότιµοι όροι ανταγωνισµού ενώ θα εξασφαλίζεται ένα 
κατάλληλο επίπεδο ετοιµότητας και πρόληψης·  

(2) η διερεύνηση θεµάτων σχετικά µε την οικονοµική ευθύνη των οικονοµικών 
φορέων, παραδείγµατος χάριν όταν αυτοί καθιερώνουν ελάχιστες απαιτήσεις 
ασφάλειας· 

(3) τα οικονοµικά κίνητρα για την ανάπτυξη και χρήση πρακτικών διαχείρισης 
κινδύνου, διαδικασιών και προϊόντων ασφάλειας· 

(4) τα προγράµµατα εκτίµησης και διαχείρισης του κινδύνου για την εκτίµηση 
και διαχείριση µειζόνων περιστατικών επί µιας κοινής βάσης κατανόησης· 

(5) η συνεργασία µεταξύ ιδιωτικού και δηµόσιου τοµέα σε περίπτωση 
συµβάντων µεγάλης κλίµακας· 

(6) η διοργάνωση µιας επιχειρηµατικής διάσκεψης κορυφής µε αντικείµενο 
τους οικονοµικούς φραγµούς και τους µοχλούς προώθησης όσον αφορά την 
ασφάλεια και την ανθεκτικότητα. 

• η πρακτική εφαρµογή των απαιτήσεων για την ασφάλεια της δέσµης ρυθµιστικών µέτρων 
για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες, για την οποία απαιτείται η εµπειρογνωσία και η 
συνδροµή του ENISA προκειµένου:  

– να στηρίξει τα κράτη µέλη και την Επιτροπή, λαµβάνοντας υπόψη τις απόψεις του 
ιδιωτικού τοµέα, κατά περίπτωση, θεσπίζοντας ένα πλαίσιο κανόνων και 
διαδικασιών για την εφαρµογή των διατάξεων για την κοινοποίηση παραβιάσεων 
της ασφάλειας (προβλέπεται στο άρθρο 13 στοιχείο α) της αναθεωρηµένης 
οδηγίας πλαισίου). 

– να θεσπίσει ένα ετήσιο φόρουµ για τους αρµόδιους εθνικούς φορείς/τις εθνικές 
ρυθµιστικές αρχές στον τοµέα της ασφάλειας δικτύων και πληροφοριών, καθώς 
και τους άµεσα ενδιαφερόµενους από τον ιδιωτικό τοµέα προκειµένου να 
συζητούν τα διδάγµατα που αντλήθηκαν και να ανταλλάσσουν ορθές πρακτικές 
για την εφαρµογή των ρυθµιστικών µέτρων όσον αφορά την ασφάλεια δικτύων 
και πληροφοριών. 

• η διευκόλυνση ασκήσεων ετοιµότητας όσον αφορά την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο 
σε πανευρωπαϊκό επίπεδο µε τη στήριξη της Επιτροπής και τη συµβολή του ENISA, µε 
σκοπό οι εν λόγω ασκήσεις να επεκταθούν σε µεταγενέστερο στάδιο σε διεθνές επίπεδο.  

• η σύσταση µιας CERT (Οµάδας Αντιµετώπισης Έκτακτων Αναγκών στην 
Πληροφορική - ΟΑΕΑΠ) για τα θεσµικά όργανα της ΕΕ. Η κεντρική δράση 6 του 
ψηφιακού θεµατολογίου για την Ευρώπη συνίσταται στην παρουσίαση από την Επιτροπή 
«µέτρων που αποσκοπούν σε µια ενισχυµένη και υψηλού επιπέδου πολιτική ασφάλειας 
δικτύων και πληροφοριών, όπου συµπεριλαµβάνονται […] µέτρα τα οποία επιτρέπουν 
ταχύτερη αντίδραση σε περίπτωση επιθέσεων στον κυβερνοχώρο, συµπεριλαµβανοµένης 
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µιας ΟΑΕΑΠ για τα θεσµικά όργανα της ΕΕ»8. Αυτό θα απαιτήσει από την Επιτροπή και 
τα άλλα θεσµικά όργανα της Ένωσης να αναλύσουν και να συγκροτήσουν µια Οµάδα 
Αντιµετώπισης Έκτακτων Αναγκών στην Πληροφορική, στην οποία ο ENISA µπορεί να 
παράσχει τεχνική στήριξη και εµπειρογνωσία. 

• η κινητοποίηση και η στήριξη των κρατών µελών προκειµένου να ολοκληρώσουν και, 
όπου είναι αναγκαίο, να συγκροτήσουν εθνικές/κυβερνητικές ΟΑΕΑΠ προκειµένου να 
καθιερώσουν ένα αποτελεσµατικό δίκτυο ΟΑΕΑΠ το οποίο θα καλύπτει ολόκληρη 
την Ευρώπη. Η εν λόγω δραστηριότητα θα είναι επίσης αποφασιστικής σηµασίας για την 
περαιτέρω ανάπτυξη του Ευρωπαϊκού Συστήµατος Ανταλλαγής Πληροφοριών και 
Έγκαιρης Προειδοποίησης (EISAS) για τους πολίτες και τις ΜΜΕ, το οποίο πρέπει να 
δηµιουργηθεί µε εθνικούς πόρους και ικανότητες έως τα τέλη του 2012. 

• η ενίσχυση της συνειδητοποίησης των προκλήσεων όσον αφορά την ασφάλεια δικτύων 
και πληροφοριών, όπου συµπεριλαµβάνονται: 

– η συνεργασία της Επιτροπής µε τον ENISA για την εκπόνηση κατευθυντήριων 
γραµµών µε σκοπό την προώθηση προτύπων ασφάλειας δικτύων και 
πληροφοριών, ορθών πρακτικών και µιας αντίληψης για τη διαχείριση του 
κινδύνου. Αναµένεται να εκπονηθεί το πρώτο δείγµα κατευθυντήριων γραµµών.  

– η διοργάνωση από τον ENISA, σε συνεργασία µε τα κράτη µέλη, του 
«ευρωπαϊκού µήνα για την ασφάλεια δικτύων και πληροφοριών για όλους», 
κατά τον οποίο προβλέπεται η προκήρυξη εθνικών/ευρωπαϊκών διαγωνισµών για 
την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο. 

1.6. Συνοχή µε άλλες πολιτικές και στόχους της Ένωσης 

Η πρόταση είναι σύµφωνη µε τις υφιστάµενες πολιτικές και στόχους της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και εναρµονίζεται πλήρως µε τον στόχο της συµβολής στην οµαλή λειτουργία της 
εσωτερικής αγοράς µέσω της ενίσχυσης της ετοιµότητας και της ικανότητας αντιµετώπισης 
των προκλήσεων που αφορούν την ασφάλεια δικτύων και πληροφοριών. 

2. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ∆ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ 
ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 

2.1. ∆ιαβουλεύσεις µε τα ενδιαφερόµενα µέρη 

Η παρούσα πολιτική πρωτοβουλία είναι αποτέλεσµα µιας ευρείας διαβούλευσης η οποία 
διεξήχθη µε βάση µια προσέγγιση χωρίς αποκλεισµούς και η οποία σέβεται τις αρχές της 
συµµετοχής, της ανοικτής πρόσβασης, της υπευθυνότητας, της αποτελεσµατικότητας και της 
συνοχής. Η ευρεία διαδικασία που έλαβε χώρα συµπεριέλαβε την αξιολόγηση του 
Οργανισµού τα έτη 2006/2007, ακολούθησαν οι συστάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του 
ENISA, δύο δηµόσιες διαβουλεύσεις (2007 και 2008-2009) και µια σειρά εργοµηγύρεων µε 
θέµατα σχετικά µε την ασφάλεια δικτύων και πληροφοριών.  

                                                 
8 Το ψήφισµα του Συµβουλίου, της 18ης ∆εκεµβρίου 2009, για µια ευρωπαϊκή συνεργατική προσέγγιση 

της ασφάλειας δικτύων και πληροφοριών προέβλεπε επίσης ότι: «Το Συµβούλιο […] αναγνωρίζει τη 
σηµασία της διερεύνησης των στρατηγικών αποτελεσµάτων, κινδύνων και προοπτικών συγκρότησης 
διαφόρων ΟΑΕΑΠ για τα θεσµικά όργανα της ΕΕ και της εξέτασης του πιθανού µελλοντικού ρόλου του 
ENISA εν προκειµένω». 
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Η πρώτη δηµόσια διαβούλευση δροµολογήθηκε σε σχέση µε την ανακοίνωση της επιτροπής 
για την ενδιάµεση αξιολόγηση του ENISA. Επικεντρώθηκε στο µέλλον του Οργανισµού, 
διεξήχθη από τις 13 Ιουνίου έως τις 7 Σεπτεµβρίου 2007 και συγκέντρωσε συνολικά 44 
επιγραµµικές εισηγήσεις, συν δύο που υποβλήθηκαν γραπτώς. Οι απαντήσεις προήλθαν από 
ένα µεγάλο εύρος άµεσα εµπλεκόµενων και ενδιαφερόµενων, στους οποίους 
συµπεριλαµβάνονται υπουργεία των κρατών µελών, ρυθµιστικοί φορείς, ενώσεις του κλάδου 
και καταναλωτών, ακαδηµαϊκά ιδρύµατα, εταιρείες και ιδιώτες. 

Οι απαντήσεις ανέδειξαν ορισµένα ενδιαφέροντα θέµατα σχετικά µε την εξέλιξη του 
σεναρίου απειλών, την ανάγκη διασάφησης του κανονισµού και µεγαλύτερης ευελιξίας του 
προκειµένου να δοθεί η δυνατότητα στον ENISA να προσαρµοσθεί στις προκλήσεις, την 
σηµασία της διασφάλισης αποτελεσµατικής διάδρασης µε τους άµεσα ενδιαφερόµενους και 
τη δυνατότητα περιορισµένης αύξησης των πόρων του. 

Η δεύτερη δηµόσια διαβούλευση, η οποία πραγµατοποιήθηκε από τις 7 Νοεµβρίου 2008 έως 
τις 9 Ιανουαρίου 2009, είχε σκοπό να προσδιορίσει τους στόχους προτεραιότητας για µια 
ενισχυµένη πολιτική ασφάλειας δικτύων και πληροφοριών σε ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς και 
τα µέσα επίτευξης των εν λόγω στόχων. Ελήφθησαν σχεδόν 600 εισηγήσεις από τις αρχές 
των κρατών µελών, ακαδηµαϊκά/ερευνητικά ιδρύµατα, ενώσεις του κλάδου, ιδιωτικές 
εταιρείες και άλλους άµεσα ενδιαφερόµενους, όπως οργανώσεις προστασίας δεδοµένων και 
γραφεία συµβούλων, και από ιδιώτες.  

Η µεγάλη πλειονότητα των συµµετεχόντων9 στήριξε την παράταση της θητείας του 
Οργανισµού και τάχθηκε υπέρ της διεύρυνσης του ρόλου του για τον συντονισµό των 
δραστηριοτήτων σχετικά µε την ασφάλεια δικτύων και πληροφοριών σε ευρωπαϊκό επίπεδο, 
καθώς και υπέρ της ενίσχυσης των πόρων του. Στις κύριες προτεραιότητες συγκαταλέγονται 
η ανάγκη µιας πιο συντονισµένης προσέγγισης των απειλών στον κυβερνοχώρο σε ολόκληρη 
την Ευρώπη, η διακρατική συνεργασία για την αντιµετώπιση µεγάλης κλίµακας επιθέσεων 
στον κυβερνοχώρο, η οικοδόµηση εµπιστοσύνης και η βελτίωση της ανταλλαγής 
πληροφοριών µεταξύ των άµεσα ενδιαφεροµένων.  

∆ιεξήχθη εκτίµηση επιπτώσεων της πρότασης, η οποία άρχισε τον Σεπτέµβριο του 2009, µε 
βάση µια προπαρασκευαστική µελέτη που πραγµατοποιήθηκε από εξωτερικό ανάδοχο. 
Συµµετείχε µεγάλος αριθµός άµεσα ενδιαφερόµενων και εµπειρογνωµόνων. Στους εισηγητές 
συµπεριλαµβάνονταν φορείς για την ασφάλεια δικτύων και πληροφοριών των κρατών µελών, 
εθνικές ρυθµιστικές αρχές, τηλεπικοινωνιακοί φορείς και πάροχοι υπηρεσιών ∆ιαδικτύου και 
σχετικές ενώσεις του κλάδου, ενώσεις καταναλωτών, κατασκευαστές ΤΠΕ, Οµάδες 
Αντιµετώπισης Έκτακτων Αναγκών στην Πληροφορική (ΟΑΕΑΠ), πανεπιστηµιακοί και 
εταιρικοί χρήστες. Επιπλέον, συστάθηκε µια διυπηρεσιακή οµάδα καθοδήγησης, η οποία 
απαρτιζόταν από τις αρµόδιες Γενικές ∆ιευθύνσεις της Επιτροπής, µε σκοπό τη στήριξη της 
διαδικασίας εκτίµησης επιπτώσεων. 

2.2. Εκτίµηση επιπτώσεων 

Η ύπαρξη ενός Οργανισµού θεωρήθηκε ως η κατάλληλη λύση για την επίτευξη των στόχων 
της ευρωπαϊκής πολιτικής10. Μετά από διαδικασία προκαταρκτικού ελέγχου επελέγησαν 
πέντε πολιτικές επιλογές για περαιτέρω ανάλυση: 

                                                 
9 Βλέπε παράρτηµα XI της εκτίµησης επιπτώσεων.  
10 Βλέπε παράρτηµα IV της εκτίµησης επιπτώσεων. 
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• Επιλογή 1 — Απουσία πολιτικής· 

• Επιλογή 2 — ∆ιατήρηση της υπάρχουσας κατάστασης, δηλαδή παρόµοια εντολή και ίδιο 
επίπεδο πόρων· 

• Επιλογή 3 — Επέκταση των καθηκόντων του ENISA µε συµµετοχή των αρχών επιβολής 
του νόµου και προστασίας της ιδιωτικής ζωής ως ενδιαφεροµένων µε πλήρη δικαιώµατα· 

• Επιλογή 4 — Προσθήκη στα καθήκοντα του Οργανισµού της καταπολέµησης των 
επιθέσεων στον κυβερνοχώρο και της αντιµετώπισης περιστατικών στον κυβερνοχώρο· 

• Επιλογή 5 — Προσθήκη στα καθήκοντα του Οργανισµού της υποστήριξης των αρχών 
επιβολής του νόµου και των δικαστικών αρχών στην καταπολέµηση της εγκληµατικότητας 
στον κυβερνοχώρο.  

Μετά από συγκριτική ανάλυση κόστους-οφέλους, η επιλογή 3 θεωρήθηκε ως η πλέον 
αποτελεσµατική ως προς το κόστος και ως ο πλέον αποδοτικός τρόπος επίτευξης των 
πολιτικών στόχων.  

Η επιλογή 3 προβλέπει την επέκταση του ρόλου του ENISA για να επικεντρωθεί στα εξής:  

• συγκρότηση και διατήρηση ενός δικτύου σχέσεων µεταξύ των άµεσα ενδιαφεροµένων και 
ενός δικτύου γνώσεων προκειµένου να διασφαλισθεί ότι ο ENISA ενηµερώνεται συνολικά 
για την κατάσταση όσον αφορά την ασφάλεια δικτύων και πληροφοριών στην Ευρώπη· 

• λειτουργία του ως κέντρου στήριξης της ασφάλειας δικτύων και πληροφοριών για τη 
χάραξη πολιτικής και την εφαρµογή πολιτικής (ιδίως όσον αφορά την ηλεκτρονική 
ασφάλεια, τις ηλεκτρονικές υπογραφές, την ηλεκτρονική ταυτοποίηση και τις 
προδιαγραφές των προµηθειών για την ασφάλεια δικτύων και πληροφοριών)· 

• στήριξη της πολιτικής της Ένωσης για την προστασία των Υποδοµών Πληροφοριών 
Ζωτικής Σηµασίας (CIIP) και την ανθεκτικότητα (ασκήσεις, EP3R, Ευρωπαϊκό Σύστηµα 
Ανταλλαγής Πληροφοριών και Έγκαιρης Προειδοποίησης, κ.λπ.)· 

• συγκρότηση πλαισίου της Ένωσης για τη συγκέντρωση δεδοµένων σχετικά µε την 
ασφάλεια δικτύων και πληροφοριών, συµπεριλαµβανοµένης της ανάπτυξης µεθόδων και 
πρακτικών κατάρτισης εκθέσεων µε νοµική ισχύ και ανταλλαγών· 

• µελέτη των οικονοµικών της ασφάλειας δικτύων και πληροφοριών· 

• ενίσχυση της συνεργασίας µε τρίτες χώρες και διεθνείς οργανισµούς για την προώθηση 
µιας κοινής παγκόσµιας προσέγγισης της ασφάλειας δικτύων και πληροφοριών και την 
ενθάρρυνση διεθνών πρωτοβουλιών υψηλού επιπέδου στην Ευρώπη· 

• εκτέλεση µη λειτουργικών καθηκόντων που αφορούν τις πτυχές ασφάλειας δικτύων και 
πληροφοριών σε σχέση µε την επιβολή του νόµου και τη δικαστική συνεργασία για την 
καταπολέµηση της εγκληµατικότητας στον κυβερνοχώρο. 
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3. ΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 

3.1. Σύνοψη της προτεινόµενης δράσης 

Ο προτεινόµενος κανονισµός αποσκοπεί στην ενίσχυση και στον εκσυγχρονισµό του 
Ευρωπαϊκού Οργανισµού για την Ασφάλεια ∆ικτύων και Πληροφοριών (ENISA) και στην 
ανάθεση νέας εντολής για περίοδο πέντε ετών. 

Η πρόταση περιλαµβάνει ορισµένες κύριες αλλαγές σε σύγκριση µε τον αρχικό κανονισµό: 

(1) Μεγαλύτερη ευελιξία, προσαρµοστικότητα και ικανότητα επικέντρωσης. Τα 
καθήκοντα επικαιροποιούνται και αναδιατυπώνονται σε µεγάλο βαθµό, προκειµένου 
να διευρυνθεί το πεδίο δραστηριοτήτων του Οργανισµού· οι εν λόγω δραστηριότητες 
είναι αρκετά ακριβείς για την περιγραφή των µέσων µε τα οποία πρέπει να 
επιτευχθούν οι στόχοι. ∆ίνεται έτσι µεγαλύτερο βάρος στην αποστολή του 
Οργανισµού, βελτιώνεται η ικανότητά του για επίτευξη των στόχων του και 
ενισχύονται τα καθήκοντά του για τη στήριξη της υλοποίησης της πολιτικής της 
Ένωσης. 

(2) Καλύτερη εναρµόνιση του Οργανισµού µε την πολιτική και ρυθµιστική 
διαδικασία της Ένωσης. Τα ευρωπαϊκά θεσµικά όργανα και οργανισµοί µπορούν να 
απευθύνονται στον Οργανισµό για παροχή συνδροµής και συµβουλών. Αυτό 
εναρµονίζεται µε τις πολιτικές και ρυθµιστικές εξελίξεις: στα ψηφίσµατά του το 
Συµβούλιο έχει αρχίσει να απευθύνεται απευθείας στον Οργανισµό, και το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο έχουν αναθέσει στον Οργανισµό καθήκοντα σχετικά 
µε την ασφάλεια δικτύων και πληροφοριών εντός του ρυθµιστικού πλαισίου για τις 
ηλεκτρονικές επικοινωνίες.  

(3) ∆ιάδραση µε την καταπολέµηση της εγκληµατικότητας στον κυβερνοχώρο. Για 
την επίτευξη των στόχων του ο Οργανισµός λαµβάνει υπόψη την καταπολέµηση της 
εγκληµατικότητας στον κυβερνοχώρο. Οι αρχές επιβολής του νόµου και προστασίας 
της ιδιωτικής ζωής καθίστανται πλήρη µέλη του Οργανισµού, ιδίως της Μόνιµης 
Οµάδας Ενδιαφεροµένων. 

(4) Ενισχυµένη δοµή διακυβέρνησης. Η πρόταση ενισχύει τον εποπτικό ρόλο του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου του Οργανισµού, στο οποίο εκπροσωπούνται τα κράτη µέλη 
και η Επιτροπή. Παραδείγµατος χάριν, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µπορεί να καθορίζει 
τις γενικές κατευθύνσεις επί θεµάτων προσωπικού, ενώ προηγουµένως αυτό 
αποτελούσε αποκλειστική ευθύνη του εκτελεστικού διευθυντή. Μπορεί επίσης να 
συγκροτεί όργανα εργασίας προκειµένου να το συνδράµουν στην εκτέλεση των 
καθηκόντων του, όπου συµπεριλαµβάνεται η παρακολούθηση της εφαρµογής των 
αποφάσεών του.  

(5) Εξορθολογισµός των διαδικασιών. Απλοποιούνται οι διαδικασίες οι οποίες 
απεδείχθη ότι είναι υπέρµετρα επαχθείς. Παραδείγµατος χάριν: α) απλοποίηση της 
διαδικασίας για τον εσωτερικό κανονισµό του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, β) η 
γνωµοδότηση επί του προγράµµατος εργασίας του ENISA παρέχεται από τις 
υπηρεσίες της Επιτροπής και όχι µε απόφαση της Επιτροπής. Το ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο διαθέτει επίσης επαρκείς πόρους σε περίπτωση που χρειαστεί να λάβει 
εκτελεστικές αποφάσεις και να τις εφαρµόσει (π.χ. εάν κάποιο µέλος του προσωπικού 
υποβάλλει καταγγελία κατά του εκτελεστικού διευθυντή ή του ίδιου του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου). 
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(6) Σταδιακή αύξηση των πόρων. Για να αντιµετωπισθούν οι ενισχυµένες ευρωπαϊκές 
προτεραιότητες και οι αυξανόµενες προκλήσεις, χωρίς να θιγεί η πρόταση της 
Επιτροπής για το επόµενο πολυετές δηµοσιονοµικό πλαίσιο, προβλέπεται να 
αυξηθούν βαθµιαία οι δηµοσιονοµικοί και οι ανθρώπινοι πόροι του Οργανισµού από 
το 2012 έως το 2016. Με βάση την πρόταση κανονισµού της Επιτροπής για το 
πολυετές δηµοσιονοµικό πλαίσιο µετά το 2013 και λαµβάνοντας υπόψη τα 
συµπεράσµατα της εκτίµησης επιπτώσεων, η Επιτροπή θα υποβάλει τροποποιηµένο 
νοµοθετικό δηµοσιονοµικό δελτίο. 

(7) ∆υνατότητα παράτασης της θητείας του εκτελεστικού διευθυντή. Το ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο µπορεί να παρατείνει τη θητεία του εκτελεστικού διευθυντή κατά µία 
τριετία. 

3.2. Νοµική βάση 

Η παρούσα πρόταση βασίζεται στο άρθρο 114 της συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης11 (ΣΛΕΕ). 

Σύµφωνα µε απόφαση του ∆ικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης12, πριν από την έναρξη 
ισχύος της συνθήκης της Λισαβόνας, το άρθρο 95 της συνθήκης ΕΚ θεωρήθηκε ως η 
κατάλληλη νοµική βάση για την δηµιουργία ενός οργανισµού µε σκοπό τη διασφάλιση 
υψηλού και αποτελεσµατικού επιπέδου ασφάλειας δικτύων και πληροφοριών εντός της 
Ένωσης. Χρησιµοποιώντας την έκφραση «µέτρα προσέγγισης» στο άρθρο 95, οι συντάκτες 
της συνθήκης θέλησαν να παράσχουν στον νοµοθέτη της Ένωσης τη διακριτική ευχέρεια να 
επιλέξει τα κατάλληλα µέτρα για την επίτευξη του επιθυµητού αποτελέσµατος. Εποµένως, η 
ενίσχυση της ασφάλειας και της ανθεκτικότητας των υποδοµών των ΤΠΕ αποτελεί σηµαντικό 
στοιχείο το οποίο συµβάλλει στην οµαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. 

∆υνάµει της συνθήκης της Λισαβόνας, το άρθρο 114 της ΣΛΕΕ13 περιγράφει — σχεδόν µε 
ταυτόσηµους όρους — την ευθύνη για την εσωτερική αγορά. Για τους λόγους που εκτίθενται 
ανωτέρω θα εξακολουθήσει να αποτελεί την ισχύουσα νοµική βάση για την έγκριση µέτρων 
βελτίωσης της ασφάλειας δικτύων και πληροφοριών. Η ευθύνη για την εσωτερική αγορά 
αποτελεί τώρα κοινή αρµοδιότητα µεταξύ της Ένωσης και των κρατών µελών (άρθρο 4 
παράγραφος 2 στοιχείο α) της ΣΛΕΕ). Αυτό σηµαίνει ότι η Ένωση και τα κράτη µέλη 
µπορούν να εγκρίνουν (δεσµευτικά) µέτρα και ότι τα κράτη µέλη ασκούν τις αρµοδιότητές 
τους εάν η Ένωση δεν έχει ασκήσει τις αρµοδιότητές της ή έχει αποφασίσει να παύσει να τις 
ασκεί περαιτέρω (άρθρο 2 παράγραφος 2 της ΣΛΕΕ).  

Τα µέτρα στο πλαίσιο της ευθύνης για την εσωτερική αγορά θα απαιτήσουν τη συνήθη 
νοµοθετική διαδικασία (άρθρα 289 και 294 της ΣΛΕΕ), η οποία είναι παρόµοια14 µε την 
προηγούµενη διαδικασία συναπόφασης (άρθρο 251 της συνθήκης ΕΚ). 

Με τη συνθήκη της Λισαβόνας έχει πλέον απαλειφθεί η προηγούµενη διάκριση µεταξύ 
πυλώνων. Η πρόληψη και η καταπολέµηση του εγκλήµατος αποτελεί κοινή αρµοδιότητα της 

                                                 
11 ΕΕ C 115 της 9.5.2008, σ. 94. 
12 Απόφαση του ∆ικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 2.5.2006, υπόθεση C-217/04, Ηνωµένο 

Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και Βορείου Ιρλανδίας κατά Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

13 Πρβλ. ανωτέρω. 
14 Η συνήθης νοµοθετική διαδικασία διαφέρει ιδίως ως προς τις απαιτήσεις περί πλειοψηφίας στο 

Συµβούλιο και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. 
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Ένωσης. ∆όθηκε έτσι η δυνατότητα στον ENISA να παίξει ρόλο πλατφόρµας για τις πτυχές 
που αφορούν την ασφάλεια δικτύων και πληροφοριών στην καταπολέµηση της 
εγκληµατικότητας τον κυβερνοχώρο και να ανταλλάξει απόψεις και βέλτιστες πρακτικές µε 
τις αρχές που είναι αρµόδιες για την άµυνα στον κυβερνοχώρο, την επιβολή του νόµου και 
την προστασία της ιδιωτικής ζωής. 

3.3. Αρχή της επικουρικότητας 

Η πρόταση συµµορφώνεται µε την αρχή της επικουρικότητας: η πολιτική ασφάλειας δικτύων 
και πληροφοριών απαιτεί µια συνεργατική προσέγγιση και οι στόχοι της πρότασης δεν 
µπορούν να επιτευχθούν από τα κράτη µέλη κατά µόνας. 

Μια απολύτως µη παρεµβατική στρατηγική από πλευράς Ένωσης στις εθνικές πολιτικές για 
την ασφάλεια δικτύων και πληροφοριών θα ανέθετε καθ’ ολοκληρίαν το καθήκον στα κράτη 
µέλη, αγνοώντας την προφανή αλληλεξάρτηση µεταξύ των υφιστάµενων συστηµάτων 
πληροφοριών. Συνεπώς, ένα µέτρο το οποίο διασφαλίζει επαρκή βαθµό συντονισµού µεταξύ 
των κρατών µελών προκειµένου να εξασφαλισθεί ότι οι κίνδυνοι για την ασφάλεια δικτύων 
και πληροφοριών µπορούν να αποτελέσουν αντικείµενο σωστής διαχείρισης στο 
διασυνοριακό πλαίσιο εντός του οποίου ανακύπτουν, σέβεται όντως την αρχή της 
επικουρικότητας. Επιπροσθέτως, η ευρωπαϊκή δράση θα βελτιώσει την αποτελεσµατικότητα 
των υφιστάµενων εθνικών πολιτικών και, συνεπώς, θα επιφέρει προστιθέµενη αξία. 

Επιπλέον, η χάραξη συντονισµένης και συνεργατικής πολιτικής για την ασφάλεια δικτύων 
και πληροφοριών θα έχει επωφελείς επιπτώσεις στην προστασία των θεµελιωδών 
δικαιωµάτων και ειδικά στο δικαίωµα της προστασίας των προσωπικών δεδοµένων και της 
προσωπικής ζωής. Η ανάγκη προστασίας των δεδοµένων είναι επί του παρόντος κρίσιµης 
σηµασίας δεδοµένου του γεγονότος ότι οι Ευρωπαίοι πολίτες εµπιστεύονται ολοένα και 
περισσότερο τα δεδοµένα τους σε πολύπλοκα συστήµατα πληροφορικής, είτε από επιλογή 
είτε εξ ανάγκης, χωρίς να είναι απαραιτήτως σε θέση να εκτιµήσουν σωστά τους κινδύνους 
σχετικά µε την προστασία των δεδοµένων. Συνεπώς, εάν ανακύψει κάποιο περιστατικό δεν 
είναι απαραιτήτως σε θέση να λάβουν τα κατάλληλα µέτρα, ούτε είναι σίγουρο ότι τα κράτη 
µέλη είναι σε θέση να αντιµετωπίσουν αποτελεσµατικά τυχόν διεθνή περιστατικά εάν 
απουσιάζει ο ευρωπαϊκός συντονισµός της ασφάλειας δικτύων και πληροφοριών. 

3.4. Αρχή της αναλογικότητας 

Η παρούσα πρόταση συµµορφώνεται µε την αρχή της αναλογικότητας δεδοµένου ότι δεν 
υπερβαίνει όσα είναι αναγκαία για την επίτευξη του στόχου της. 

3.5. Επιλογή τύπου νοµοθετικής πράξης 

Προτεινόµενος τύπος νοµοθετικής πράξης: κανονισµός, ο οποίος ισχύει άµεσα σε όλα τα 
κράτη µέλη. 

4. ∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ 

Η πρόταση θα έχει επιπτώσεις στον προϋπολογισµό της Ένωσης. 

∆εδοµένου ότι καθορίζονται τα καθήκοντα που πρέπει να συµπεριληφθούν στη νέα εντολή 
του ENISA, προβλέπεται ότι θα δοθούν στον Οργανισµό οι απαιτούµενοι πόροι για να 
διεξάγει αποτελεσµατικά τις δραστηριότητές του. Η αξιολόγηση του Οργανισµού, η εκτενής 
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διαδικασία διαβουλεύσεων µε τους άµεσα ενδιαφερόµενους σε όλα τα επίπεδα και η 
εκτίµηση των επιπτώσεων καταδεικνύουν ότι υπάρχει γενική οµοφωνία ότι το µέγεθος του 
Οργανισµού υπολείπεται της κρίσιµης µάζας του και ότι απαιτείται αύξηση των πόρων του. 
Οι συνέπειες και οι επιπτώσεις της αύξησης του προσωπικού και του προϋπολογισµού του 
Οργανισµού αναλύονται στην εκτίµηση επιπτώσεων η οποία συνοδεύει την πρόταση. 

Η χρηµατοδότηση της ΕΕ µετά το 2013 θα εξετασθεί στο πλαίσιο διαλόγου στον οποίον θα 
συµµετάσχουν όλες οι υπηρεσίες της Επιτροπής επί του συνόλου των προτάσεων για την 
περίοδο µετά το 2013. 

5. ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

5.1. ∆ιάρκεια 

Ο κανονισµός καλύπτει περίοδο πέντε ετών. 

5.2. Ρήτρα αναθεώρησης 

Ο κανονισµός προβλέπει την αξιολόγηση του Οργανισµού, καλύπτοντας την περίοδο που 
διανύθηκε µετά την προηγούµενη αξιολόγηση του 2007. Θα αξιολογηθούν η 
αποτελεσµατικότητα του Οργανισµού ως προς την επίτευξη των στόχων του όπως τίθενται 
στον κανονισµό, κατά πόσο εξακολουθεί να αποτελεί αποτελεσµατικό µέσο και κατά πόσο 
πρέπει να παραταθεί περαιτέρω η θητεία του Οργανισµού. Με βάση τα πορίσµατα, το 
∆ιοικητικό Συµβούλιο θα υποβάλλει στην Επιτροπή συστάσεις για τροποποιήσεις του 
παρόντος κανονισµού, για αλλαγές στον Οργανισµό και στις εργασιακές πρακτικές του. 
Προκειµένου η Επιτροπή να είναι σε θέση να εκπονήσει εγκαίρως πρόταση για παράταση της 
θητείας, η αξιολόγηση πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως τα τέλη του δεύτερου έτους της 
θητείας που προβλέπεται από τον κανονισµό. 

5.3. Ενδιάµεσο µέτρο 

Η Επιτροπή γνωρίζει ότι η νοµοθετική διαδικασία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συµβούλιο µπορεί να απαιτήσει εκτενή χρόνο διαβουλεύσεων επί της πρότασης και υπάρχει 
κίνδυνος νοµικού κενού εάν η νέα θητεία του Οργανισµού δεν εγκριθεί εγκαίρως πριν από 
την εκπνοή της τρέχουσας θητείας. Συνεπώς, η Επιτροπή προτείνει, παράλληλα µε την 
παρούσα πρόταση, κανονισµό ο οποίος παρατείνει την τρέχουσα θητεία του Οργανισµού για 
18 µήνες προκειµένου να δοθεί επαρκής χρόνος για τις διαβουλεύσεις και τη δέουσα 
διαδικασία. 
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2010/0275 (COD) 

Πρόταση 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

σχετικά µε τον Ευρωπαϊκό Οργανισµό για την Ασφάλεια ∆ικτύων και Πληροφοριών 
(ENISA) 

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ 
ΕΝΩΣΗΣ, 

Έχοντας υπόψη: 

τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 114, 

την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 

τη γνώµη της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής15, 

τη γνώµη της Επιτροπής των Περιφερειών16, 

έπειτα από διαβίβαση της πρότασης στα εθνικά Κοινοβούλια, 

αποφασίζοντας σύµφωνα µε τη συνήθη νοµοθετική διαδικασία, 

Εκτιµώντας τα ακόλουθα: 

(1) Οι ηλεκτρονικές επικοινωνίες, οι υποδοµές και οι υπηρεσίες αποτελούν ουσιαστικό 
παράγοντα για την ανάπτυξη της οικονοµίας και της κοινωνίας. ∆ιαδραµατίζουν 
ζωτικό ρόλο για την κοινωνία και έχουν καταστεί πανταχού παρούσες υπηρεσίες 
κοινής ωφελείας όπως η ηλεκτροδότηση και η υδροδότηση. Η διακοπή της παροχής 
τους µπορεί να προκαλέσει σηµαντικές οικονοµικές ζηµίες, γεγονός που υπογραµµίζει 
τη σηµασία λήψης µέτρων για την ενίσχυση της προστασίας και της ανθεκτικότητας 
τα οποία θα αποσκοπούν στη διασφάλιση της συνέχισης παροχής των κρίσιµης 
σηµασίας υπηρεσιών. Η ασφάλεια των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, των υποδοµών 
και των υπηρεσιών, ιδίως η ακεραιότητα και η διαθεσιµότητα τους, αντιµετωπίζουν 
συνεχώς αυξανόµενες προκλήσεις. Αυτό προκαλεί ολοένα και µεγαλύτερη ανησυχία 
στην κοινωνία, ιδίως εξαιτίας του ενδεχοµένου να ανακύψουν προβλήµατα λόγω της 
πολυπλοκότητας των συστηµάτων, λόγω ατυχηµάτων, σφαλµάτων και επιθέσεων που 
µπορούν να έχουν επιπτώσεις στην υλική υποδοµή που παρέχει υπηρεσίες ζωτικής 
σηµασίας για την ευηµερία των Ευρωπαίων πολιτών. 

(2) Η φύση των απειλών µεταβάλλεται συνεχώς και τα περιστατικά που σχετίζονται µε 
την ασφάλεια µπορούν να κλονίσουν την εµπιστοσύνη των χρηστών. Ενώ οι σοβαρές 

                                                 
15 ΕΕ C […], […], σ. […]. 
16 ΕΕ C […], […], σ. […].  
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διαταραχές των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, των υποδοµών και των υπηρεσιών 
µπορούν να επιφέρουν µείζονες οικονοµικές και κοινωνικές επιπτώσεις, οι 
καθηµερινές παραβιάσεις της ασφάλειας, τα προβλήµατα και οι οχλήσεις κινδυνεύουν 
επίσης να διαβρώσουν τη εµπιστοσύνη του κοινού στην τεχνολογία, στα δίκτυα και 
στις υπηρεσίες.  

(3) Συνεπώς, η τακτική εκτίµηση της κατάστασης της ασφάλειας δικτύων και 
πληροφοριών στην Ευρώπη µε βάση αξιόπιστα ευρωπαϊκά δεδοµένα είναι σηµαντική 
για τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, τον κλάδο και τους χρήστες. 

(4) Οι εκπρόσωποι των κρατών µελών, κατά τη συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου 
της 13ης ∆εκεµβρίου 2003, αποφάσισαν ότι ο Ευρωπαϊκός Οργανισµός για την 
Ασφάλεια ∆ικτύων και Πληροφοριών (ENISA), ο οποίος επρόκειτο να ιδρυθεί βάσει 
πρότασης υποβαλλόµενης από την Επιτροπή, θα είχε την έδρα του σε πόλη της 
Ελλάδας η οποία θα προσδιοριζόταν από την ελληνική κυβέρνηση. 

(5) Το 2004, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο ενέκριναν τον κανονισµό 
(ΕΚ) αριθ. 460/200417 για τη δηµιουργία του Ευρωπαϊκού Οργανισµού για την 
Ασφάλεια ∆ικτύων και Πληροφοριών µε σκοπό να συµβάλει στους στόχους της 
διασφάλισης υψηλού επιπέδου ασφάλειας των δικτύων και των πληροφοριών εντός 
της Ένωσης και να διαπλάσσει µια αντίληψη για την ασφάλεια των δικτύων και των 
πληροφοριών προς όφελος των πολιτών, των καταναλωτών, των επιχειρήσεων και 
των οργανισµών του δηµόσιου τοµέα. Το 2008 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συµβούλιο ενέκριναν τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1007/200818 για την παράταση της 
θητείας του Οργανισµού έως τον Μάρτιο του 2012.  

(6) Από τη δηµιουργία του Οργανισµού και µετέπειτα, οι προκλήσεις όσον αφορά την 
ασφάλεια δικτύων και πληροφοριών µεταβλήθηκαν λόγω των τεχνολογικών 
εξελίξεων, των εξελίξεων στην αγορά και των κοινωνικοοικονοµικών εξελίξεων, και 
αποτέλεσαν αντικείµενο περαιτέρω προβληµατισµού και διαλόγου. Ανταποκρινόµενη 
στις µεταβαλλόµενες προκλήσεις, η Ένωση έχει επικαιροποιήσει τις προτεραιότητες 
της πολιτικής της όσον αφορά την ασφάλεια δικτύων και πληροφοριών σε µια σειρά 
εγγράφων, όπου συµπεριλαµβάνονται η ανακοίνωση της Επιτροπής του 2006 
«Στρατηγική για ασφαλή κοινωνία της πληροφορίας – ∆ιάλογος, πνεύµα συνεργασίας 
και ενίσχυση των ικανοτήτων»19, το ψήφισµα του Συµβουλίου του 2007 για µια 
«Στρατηγική για ασφαλή κοινωνία της πληροφορίας στην Ευρώπη»20, η ανακοίνωση 
του 2009 «Προστασία υποδοµών πληροφοριών ζωτικής σηµασίας - Προστασία της 
Ευρώπης από επιθέσεις στον κυβερνοχώρο και διαταραχές µεγάλης κλίµακας: 
αναβάθµιση της ετοιµότητας, της ασφάλειας και της ικανότητας αποκατάστασης»21, τα 
συµπεράσµατα της προεδρίας της υπουργικής διάσκεψης για την «Προστασία 
υποδοµών πληροφοριών ζωτικής σηµασίας» (CIIP), το ψήφισµα του Συµβουλίου του 
2009 «για µια ευρωπαϊκή συνεργατική προσέγγιση όσον αφορά την ασφάλεια δικτύων 
και πληροφοριών»22. Αναγνωρίστηκε η ανάγκη εκσυγχρονισµού και ενίσχυσης του 

                                                 
17 ΕΕ L 077 της 13.03.2004, σ. 1 
18 ΕΕ L 293 της 31.10.2008, σ. 1 
19 COM(2006) 251 της 31.05.2006. 
20 Ψήφισµα του Συµβουλίου, της 22ας Μαρτίου 2007, για µια στρατηγική για ασφαλή κοινωνία της 

πληροφορίας στην Ευρώπη (ΕΕ C 68 της 24.3.2007, σ. 1). 
21 COM(2009) 149 της 30.3.2009. 
22 Ψήφισµα του Συµβουλίου, της 18ης ∆εκεµβρίου 2009, για µια ευρωπαϊκή συνεργατική προσέγγιση 

όσον αφορά την ασφάλεια δικτύων και πληροφοριών (ΕΕ C 321 της 29.12.2009, σ. 1). 
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Οργανισµού ώστε να συµβάλλει επιτυχώς στις προσπάθειες των ευρωπαϊκών 
θεσµικών οργάνων και των κρατών µελών να αναπτύξουν ευρωπαϊκά µέσα για την 
αντιµετώπιση των προκλήσεων που αφορούν την ασφάλεια δικτύων και 
πληροφοριών. Πιο πρόσφατα, η Επιτροπή ενέκρινε το «Ψηφιακό θεµατολόγιο για την 
Ευρώπη»23, µια εµβληµατική πρωτοβουλία στο πλαίσιο της στρατηγικής «Ευρώπη 
2020». Το εν λόγω σφαιρικό θεµατολόγιο αποσκοπεί στην εκµετάλλευση και 
προώθηση των δυνατοτήτων των ΤΠΕ προκειµένου οι εν λόγω δυνατότητες να 
µετασχηµατιστούν σε αειφόρο ανάπτυξη και καινοτοµία. Η προώθηση της 
εµπιστοσύνης και της πίστης στην κοινωνία της πληροφορίας αποτελεί έναν από τους 
κύριους στόχους του εν λόγω σφαιρικού θεµατολογίου, στο πλαίσιο του οποίου 
αναγγέλθηκαν ορισµένες δράσεις που πρόκειται να αναλάβει η Επιτροπή στο εν λόγω 
πεδίο, στις οποίες συµπεριλαµβάνεται η παρούσα πρόταση. 

(7) Τα µέτρα για την εσωτερική αγορά στον τοµέα της ασφάλειας των ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών και γενικότερα της ασφάλειας δικτύων και πληροφοριών απαιτούν 
διαφορετικές µορφές τεχνικών και οργανωτικών εφαρµογών από τα κράτη µέλη και 
την Επιτροπή. Η ετερόκλητη εφαρµογή των εν λόγω απαιτήσεων µπορεί να οδηγήσει 
σε έλλειψη αποδοτικότητας και να δηµιουργήσει φραγµούς στην εσωτερική αγορά. 
Υπάρχει ανάγκη δηµιουργίας, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ενός κέντρου εµπειρογνωσίας το 
οποίο θα παρέχει κατευθυντήριες γραµµές, συµβουλές και, εφόσον κληθεί, συνδροµή 
επί θεµάτων που σχετίζονται µε την ασφάλεια δικτύων και πληροφοριών, στο οποίο 
να µπορούν να στηρίζονται τα κράτη µέλη και τα ευρωπαϊκά θεσµικά όργανα. Ο 
Οργανισµός µπορεί να ανταποκρίνεται στις εν λόγω ανάγκες αναπτύσσοντας και 
διατηρώντας ένα υψηλό επίπεδο εµπειρογνωσίας και συνδράµοντας τα κράτη µέλη, 
την Επιτροπή και, κατά συνέπεια, τον επιχειρηµατικό κλάδο, παρέχοντας βοήθεια 
ώστε να ανταποκριθούν στις νοµικές και ρυθµιστικές απαιτήσεις της ασφάλειας 
δικτύων και πληροφοριών, συµβάλλοντας έτσι στην οµαλή λειτουργία της εσωτερικής 
αγοράς. 

(8) Ο Οργανισµός πρέπει να εκτελεί τα καθήκοντα που του ανατίθενται από την ισχύουσα 
νοµοθεσία της Ένωσης στο πεδίο των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και, γενικά, να 
συµβάλλει σε ένα ενισχυµένο επίπεδο ασφάλειας των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, 
µεταξύ άλλων, παρέχοντας εµπειρογνωσία και συµβουλές και προωθώντας την 
ανταλλαγή ορθών πρακτικών.  

(9) Η οδηγία 2002/21/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 7ης 
Μαρτίου 2002, σχετικά µε κοινό κανονιστικό πλαίσιο για δίκτυα και υπηρεσίες 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών (οδηγία πλαίσιο)24 απαιτεί περαιτέρω από τους παρόχους 
δηµοσίων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή υπηρεσιών ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών που διατίθενται στο κοινό να λάβουν κατάλληλα µέτρα για τη 
διασφάλιση της ακεραιότητας και της ασφάλειάς τους και εισάγει απαιτήσεις σχετικά 
µε την κοινοποίηση παραβιάσεων της ασφάλειας και απώλειας ακεραιότητας. Κατά 
περίπτωση, ο Οργανισµός πρέπει επίσης να ενηµερώνεται από τις εθνικές ρυθµιστικές 
αρχές, οι οποίες οφείλουν επίσης να υποβάλλουν στην Επιτροπή και στον Οργανισµό 
ετήσια συνοπτική έκθεση για τις κοινοποιήσεις που έλαβαν και τις δράσεις που 
ανέλαβαν. Η οδηγία 2002/21/EΚ καλεί επιπλέον τον Οργανισµό να συµβάλει στην 

                                                 
23 COM(2010)245, 19.5.2010. 
24 ΕΕ L 108 της 24.04.2002, σ. 33. 
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εναρµόνιση των κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών µέτρων ασφαλείας 
παρέχοντας γνωµοδοτήσεις.  

(10) Η οδηγία 2002/58/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 12ης 
Ιουλίου 2002, σχετικά µε την επεξεργασία των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα 
και την προστασία της ιδιωτικής ζωής στον τοµέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών 
(οδηγία για την προστασία ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες)25 απαιτεί 
από τον πάροχο υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών που διατίθενται στο κοινό να 
λάβει κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά µέτρα προκειµένου να διασφαλίσει την 
ασφάλεια των υπηρεσιών του και απαιτεί επίσης το απόρρητο των επικοινωνιών και 
των σχετικών δεδοµένων κυκλοφορίας. Η οδηγία 2002/58/ΕΚ εισάγει απαιτήσεις 
σχετικά µε την ενηµέρωση και κοινοποίηση παραβιάσεων των δεδοµένων 
προσωπικού χαρακτήρα για τους παρόχους υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών. 
Απαιτεί επίσης από την Επιτροπή να συµβουλεύεται τον Οργανισµό για κάθε τεχνικό 
εκτελεστικό µέτρο που πρόκειται να εγκρίνει σχετικά µε τις συνθήκες ή τη µορφή και 
τις διαδικασίες που ισχύουν για τις απαιτήσεις ενηµέρωσης και κοινοποίησης. Η 
οδηγία 95/46/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 24ης 
Οκτωβρίου 1995, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας 
δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδοµένων 
αυτών26, απαιτεί από τα κράτη µέλη να µεριµνήσουν ώστε ο ελεγκτής να εφαρµόζει τα 
κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά µέτρα προκειµένου να προστατεύσει τα δεδοµένα 
προσωπικού χαρακτήρα από τυχαία ή παράνοµη καταστροφή ή από τυχαία απώλεια, 
µετατροπή, µη εξουσιοδοτηµένη αποκάλυψη ή πρόσβαση, ιδίως όταν η επεξεργασία 
περιλαµβάνει τη µετάδοση δεδοµένων επί δικτύου, καθώς επίσης και κατά κάθε άλλης 
παράνοµης µορφής επεξεργασίας. 

(11) Ο Οργανισµός πρέπει να συµβάλλει σε ένα υψηλό επίπεδο ασφάλειας δικτύων και 
πληροφοριών εντός της Ένωσης και να διαπλάθει µια αντίληψη για την ασφάλεια 
δικτύων και πληροφοριών προς όφελος των πολιτών, των καταναλωτών, των 
επιχειρήσεων και των οργανισµών του δηµόσιου τοµέα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 
συµβάλλοντας έτσι στην οµαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. 

(12) Για µια σειρά καθηκόντων πρέπει να καταδειχθεί ο τρόπος µε τον οποίο Οργανισµός 
οφείλει να επιτύχει τους στόχους του, παρέχοντάς του παράλληλα ευελιξία στο έργο 
του. Στα καθήκοντα που εκτελεί ο Οργανισµός πρέπει να συγκαταλέγονται η συλλογή 
κατάλληλων πληροφοριών και δεδοµένων που είναι αναγκαία για τη διεξαγωγή 
αναλύσεων των κινδύνων που αφορούν την ασφάλεια και την ανθεκτικότητα των 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών, των υποδοµών και των υπηρεσιών, καθώς και για την 
εκτίµηση, σε συνεργασία µε τα κράτη µέλη, της κατάστασης όσον αφορά την 
ασφάλεια δικτύων και πληροφοριών στην Ευρώπη. Ο Οργανισµός πρέπει να 
διασφαλίζει τον συντονισµό µε τα κράτη µέλη και να ενισχύει τη συνεργασία µεταξύ 
των άµεσα ενδιαφεροµένων στην Ευρώπη, ιδίως εµπλέκοντας στις δραστηριότητές 
του τους αρµόδιους εθνικούς φορείς και εµπειρογνώµονες του ιδιωτικού τοµέα στο 
πεδίο της ασφάλειας δικτύων και πληροφοριών. Ο Οργανισµός πρέπει να παρέχει 
συνδροµή στην Επιτροπή και στα κράτη µέλη κατά τη διεξαγωγή του διαλόγου µε τον 
κλάδο για την αντιµετώπιση προβληµάτων ασφαλείας σε προϊόντα υλισµικού και 

                                                 
25 ΕΕ L 201 της 31.07.2002, σ. 37. 
26 ΕΕ L 281 της 23.11.1995, σ. 31. 
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λογισµικού, συµβάλλοντας έτσι σε µια συνεργατική προσέγγιση της ασφάλειας 
δικτύων και πληροφοριών. 

(13) Ο Οργανισµός πρέπει να λειτουργεί ως σηµείο αναφοράς και να εµπνέει εµπιστοσύνη 
χάρη στην ανεξαρτησία του, την ποιότητα των συµβουλών που παρέχει και των 
πληροφοριών που διαδίδει, τη διαφάνεια των διαδικασιών και µεθόδων λειτουργίας 
του και την ταχύτητα µε την οποία εκτελεί τα καθήκοντα που του ανατέθηκαν. Ο 
Οργανισµός πρέπει να έχει ως βάση τις εθνικές προσπάθειες και τις προσπάθειες σε 
επίπεδο Ένωσης και, εποµένως, να εκτελεί τα καθήκοντά του σε στενή συνεργασία µε 
τα κράτη µέλη και να είναι ανοικτός σε επαφές µε τον κλάδο και άλλους σχετικούς 
άµεσα ενδιαφερόµενους. Επιπροσθέτως, ο Οργανισµός πρέπει να αξιοποιεί τις εισροές 
από τον ιδιωτικό τοµέα και τη συνεργασία µε αυτόν, καθώς ο εν λόγω τοµέας 
διαδραµατίζει σηµαντικό ρόλο στη διασφάλιση των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, των 
υποδοµών και των υπηρεσιών.  

(14) Η Επιτροπή δηµιούργησε την Ευρωπαϊκή Σύµπραξη ∆ηµόσιου-Ιδιωτικού Τοµέα για 
την Ανθεκτικότητα, η οποία αποτελεί ένα ευέλικτο πανευρωπαϊκό πλαίσιο διαχείρισης 
της ανθεκτικότητας των υποδοµών ΤΠΕ και στην οποία ο Οργανισµός πρέπει να 
διαδραµατίσει διευκολυντικό ρόλο, συνενώνοντας τους άµεσα ενδιαφερόµενους του 
δηµοσίου και του ιδιωτικού τοµέα προκειµένου να συζητήσουν τις προτεραιότητες 
της δηµόσιας πολιτικής καθώς και τις οικονοµικές και εµπορικές διαστάσεις των 
προκλήσεων και των µέτρων για την ανθεκτικότητα της υποδοµής των ΤΠΕ και να 
προσδιορίσουν την ευθύνη των άµεσα ενδιαφεροµένων. 

(15) Ο Οργανισµός πρέπει να παρέχει συµβουλές στην Επιτροπή µέσω γνωµοδοτήσεων 
και τεχνικών και κοινωνικοοικονοµικών αναλύσεων, κατόπιν αιτήµατος της 
Επιτροπής ή µε δική του πρωτοβουλία, προκειµένου να βοηθήσει τη χάραξη πολιτικής 
στο πεδίο της ασφάλειας δικτύων και πληροφοριών. Ο Οργανισµός πρέπει επίσης να 
συνδράµει, κατόπιν αιτήµατός τους, τα κράτη µέλη και τα ευρωπαϊκά θεσµικά όργανα 
και φορείς στις προσπάθειές τους να εκπονήσουν την πολιτική και τα µέσα για την 
ασφάλεια δικτύων και πληροφοριών. 

(16) Ο Οργανισµός πρέπει να συνδράµει τα κράτη µέλη και τα ευρωπαϊκά θεσµικά όργανα 
στις προσπάθειές τους να οικοδοµήσουν και να αναπτύξουν διασυνοριακά µέσα και 
την ετοιµότητα για πρόληψη, εντοπισµό, µετριασµό και αντιµετώπιση προβληµάτων 
και περιστατικών που αφορούν την ασφάλεια δικτύων και πληροφοριών· εν 
προκειµένω, ο Οργανισµός πρέπει να διευκολύνει τη συνεργασία µεταξύ των κρατών 
µελών και µεταξύ κρατών µελών και Επιτροπής. Για το σκοπό αυτό, ο Οργανισµός 
πρέπει να διαδραµατίσει ενεργό ρόλο στη στήριξη των κρατών µελών στις συνεχείς 
προσπάθειες που καταβάλλουν για βελτίωση της ικανότητας αντίδρασής τους και να 
διοργανώσει και πραγµατοποιήσει εθνικές και ευρωπαϊκές ασκήσεις µε αντικείµενο 
περιστατικά που αφορούν την ασφάλεια. 

(17) Η επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα που πραγµατοποιείται σύµφωνα 
µε τον παρόντα κανονισµό διέπεται από την οδηγία 95/46/ΕΚ. 

(18) Για την καλύτερη κατανόηση των προκλήσεων στο πεδίο της ασφάλειας δικτύων και 
πληροφοριών, ο Οργανισµός χρειάζεται να αναλύσει τους υφιστάµενους και 
αναδυόµενους κινδύνους. Για το σκοπό αυτό, ο Οργανισµός πρέπει σε συνεργασία µε 
τα κράτη µέλη και, όπου κρίνεται σκόπιµο, µε τις στατιστικές υπηρεσίες να συλλέγει 
τις σχετικές πληροφορίες. Επιπροσθέτως, ο Οργανισµός πρέπει να συνδράµει τα 
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κράτη µέλη και τα ευρωπαϊκά θεσµικά όργανα και φορείς στις προσπάθειές τους να 
συλλέξουν, να αναλύσουν και να διαδώσουν τα δεδοµένα σχετικά µε την ασφάλεια 
δικτύων και πληροφοριών. 

(19) Κατά τη διεξαγωγή δραστηριοτήτων παρακολούθησης στην Ένωση, ο Οργανισµός 
πρέπει να διευκολύνει τη συνεργασία µεταξύ της Ένωσης και των κρατών µελών κατά 
την εκτίµηση της κατάστασης της ασφάλειας δικτύων και πληροφοριών στην Ευρώπη 
και να συµβάλλει στις δραστηριότητες εκτίµησης σε συνεργασία µε τα κράτη µέλη.  

(20) Ο Οργανισµός πρέπει να διευκολύνει τη συνεργασία µεταξύ των αρµοδίων δηµόσιων 
οργανισµών των κρατών µελών, ιδίως υποστηρίζοντας την ανάπτυξη και ανταλλαγή 
ορθών πρακτικών και προτύπων για προγράµµατα εκπαίδευσης και µέτρα 
ευαισθητοποίησης. Η ενίσχυση της ανταλλαγής πληροφοριών µεταξύ των κρατών 
µελών θα διευκολύνει την εν λόγω δράση. Ο Οργανισµός πρέπει επίσης να 
υποστηρίξει τη συνεργασία µεταξύ των ενδιαφεροµένων του δηµόσιου και του 
ιδιωτικού τοµέα σε επίπεδο Ένωσης, κατά ένα µέρος προωθώντας την ανταλλαγή 
πληροφοριών, τις εκστρατείες ευαισθητοποίησης και τα προγράµµατα εκπαίδευσης 
και επιµόρφωσης.  

(21) Οι αποδοτικές πολιτικές ασφαλείας πρέπει να βασίζονται σε σωστά εκπονηθείσες 
µεθόδους εκτίµησης κινδύνου, τόσο στον δηµόσιο όσο και στον ιδιωτικό τοµέα. Οι 
µέθοδοι και οι διαδικασίες εκτίµησης κινδύνου χρησιµοποιούνται σε διαφορετικά 
επίπεδα, και δεν υπάρχουν κοινές πρακτικές όσον αφορά την αποδοτική εφαρµογή 
τους. Η προώθηση και ανάπτυξη βέλτιστων πρακτικών για την εκτίµηση κινδύνου και 
για διαλειτουργικές λύσεις διαχείρισης κινδύνου σε οργανισµούς του δηµοσίου και 
του ιδιωτικού τοµέα θα βελτιώσει το επίπεδο ασφάλειας των δικτύων και των 
συστηµάτων πληροφοριών στην Ευρώπη. Για το σκοπό αυτό, ο Οργανισµός πρέπει να 
υποστηρίζει τη συνεργασία µεταξύ των ενδιαφεροµένων του δηµοσίου και του 
ιδιωτικού τοµέα σε επίπεδο Ένωσης, διευκολύνοντας τις προσπάθειές τους σχετικά µε 
την εκπόνηση και χρήση προτύπων για τη διαχείριση κινδύνου και τη µετρήσιµη 
ασφάλεια ηλεκτρονικών προϊόντων, συστηµάτων, δικτύων και υπηρεσιών.  

(22) Κατά την εκτέλεση των εργασιών του, ο Οργανισµός θα πρέπει να λαµβάνει υπόψη 
τις τρέχουσες δραστηριότητες έρευνας, ανάπτυξης και τεχνολογικής αξιολόγησης, 
ιδίως εκείνες που διεξάγονται στο πλαίσιο διαφόρων ερευνητικών πρωτοβουλιών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

(23) Όταν κρίνεται σκόπιµο και χρήσιµο για την εκπλήρωση της αποστολής, των στόχων 
και των καθηκόντων του, ο Οργανισµός πρέπει να ανταλλάσσει εµπειρίες και γενικές 
πληροφορίες µε οργανισµούς και φορείς που συστάθηκαν δυνάµει του δικαίου της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και ασχολούνται µε την ασφάλεια δικτύων και πληροφοριών. 

(24) Κατά τις επαφές του µε τα όργανα επιβολής του νόµου σχετικά µε τις πτυχές 
ασφάλειας της εγκληµατικότητας στον κυβερνοχώρο, ο Οργανισµός αξιοποιεί τους 
υφιστάµενους διαύλους ενηµέρωσης και τα καθιερωµένα δίκτυα όπως τα σηµεία 
επαφής που µνηµονεύονται στην πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συµβουλίου σχετικά µε τις επιθέσεις κατά των πληροφοριακών συστηµάτων, η 
οποία καταργεί την οδηγία πλαίσιο 2005/222/JHA, ή την οµάδα ειδικών καθηκόντων 
της Ευρωπαϊκής Αστυνοµικής Υπηρεσίας (Europol) η οποία απαρτίζεται από 
προϊσταµένους µονάδων επιφορτισµένων µε την εγκληµατικότητα υψηλής 
τεχνολογίας.  



EL 20   EL 

(25) Προκειµένου να διασφαλίσει την πλήρη επίτευξη των στόχων του, ο Οργανισµός 
πρέπει να έρχεται σε επαφή µε τα όργανα επιβολής του νόµου και τις αρχές 
προστασίας της ιδιωτικής ζωής για να αναδείξει και να αντιµετωπίσει κατάλληλα τις 
πτυχές της καταπολέµησης της εγκληµατικότητας στον κυβερνοχώρο που αφορούν 
την ασφάλεια δικτύων και πληροφοριών. Εκπρόσωποι των εν λόγω αρχών πρέπει να 
καταστούν µέλη του Οργανισµού µε πλήρη δικαιώµατα και να εκπροσωπούνται στη 
Μόνιµη Οµάδα Ενδιαφεροµένων του Οργανισµού.  

(26) Τα προβλήµατα ασφάλειας δικτύων και πληροφοριών είναι παγκόσµια. Υπάρχει 
ανάγκη στενότερης διεθνούς συνεργασίας για τη βελτίωση των προτύπων ασφαλείας, 
τη βελτίωση της ανταλλαγής πληροφοριών και την προώθηση µιας κοινής παγκόσµιας 
προσέγγισης των θεµάτων ασφάλειας δικτύων και πληροφοριών. Για το σκοπό αυτό, ο 
Οργανισµός πρέπει να υποστηρίζει τη συνεργασία µε τρίτες χώρες και διεθνείς 
οργανισµούς, συνεργαζόµενος, ενδεχοµένως, µε την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία 
Εξωτερικής ∆ράσης (EEAS). 

(27) Ο Οργανισµός, κατά την άσκηση των καθηκόντων του, δεν πρέπει να προσκρούει στις 
αρµοδιότητες, ούτε να σφετερίζεται, παρακωλύει ή επικαλύπτει τις σχετικές εξουσίες 
και καθήκοντα που ανατέθηκαν: στις εθνικές ρυθµιστικές αρχές, όπως προβλέπεται 
στις οδηγίες για τα δίκτυα και τις υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, καθώς και 
στον Φορέα Ευρωπαϊκών Ρυθµιστικών Αρχών στις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες 
(BEREC) που συστάθηκε δυνάµει του κανονισµού 1211/200927 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου και της επιτροπής επικοινωνιών που αναφέρεται 
στην οδηγία 2002/21/ΕΚ, στους ευρωπαϊκούς οργανισµούς τυποποίησης, στους 
εθνικούς οργανισµούς τυποποίησης και στη µόνιµη επιτροπή που προβλέπεται στην 
οδηγία 98/34/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 22ας 
Ιουνίου 1998, για την καθιέρωση µιας διαδικασίας πληροφόρησης στον τοµέα των 
τεχνικών προτύπων και κανονισµών, και των κανόνων για τις υπηρεσίες της 
κοινωνίας της πληροφορίας28, και στις εποπτικές αρχές των κρατών µελών ενόψει της 
προστασίας των φυσικών προσώπων από την επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού 
χαρακτήρα και την ελεύθερη κυκλοφορία των εν λόγω δεδοµένων.  

(28) Προκειµένου να διασφαλισθεί ότι ο Οργανισµός είναι αποτελεσµατικός, τα κράτη 
µέλη και η Επιτροπή πρέπει να εκπροσωπούνται στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο, το οποίο 
πρέπει να καθορίσει τη γενική κατεύθυνση των εργασιών του Οργανισµού και να 
διασφαλίσει ότι ο Οργανισµός εκτελεί τα καθήκοντά του σύµφωνα µε τον παρόντα 
κανονισµό. Πρέπει να εκχωρηθούν στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο οι αναγκαίες εξουσίες 
για την κατάρτιση του προϋπολογισµού, τον έλεγχο της εκτέλεσής του, την έγκριση 
κατάλληλων δηµοσιονοµικών κανόνων, τη θέσπιση διαφανών διαδικασιών εργασίας 
για τη λήψη αποφάσεων από τον Οργανισµό, την έγκριση του προγράµµατος εργασίας 
του Οργανισµού, την έγκριση του εσωτερικού κανονισµού και των εσωτερικών 
κανόνων λειτουργίας του Οργανισµού καθώς και τον διορισµό και τη λήψη απόφασης 
για παράταση ή λήξη της θητείας του εκτελεστικού διευθυντή. Το ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο πρέπει να είναι σε θέση να συγκροτεί όργανα εργασίας που θα το 
συνεπικουρούν στην εκτέλεση των καθηκόντων του· τα εν λόγω όργανα θα µπορούν 
παραδείγµατος χάριν να εκπονούν τις αποφάσεις του ή να παρακολουθούν την 
εφαρµογή τους.  

                                                 
27 ΕΕ L 337, 18.12.2009, σ.1. 
28 ΕΕ L 204 της 21.07.1998, σ. 37.  
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(29) Για την οµαλή λειτουργία του Οργανισµού, ο εκτελεστικός διευθυντής του 
επιβάλλεται να διορίζεται βάσει προσόντων και αποδεδειγµένων διοικητικών και 
διευθυντικών ικανοτήτων, καθώς και βάσει ικανοτήτων και πείρας στον τοµέα της 
ασφάλειας δικτύων και πληροφοριών, και να εκτελεί τα καθήκοντά του σε πλήρη 
ανεξαρτησία ως προς την οργάνωση της εσωτερικής λειτουργίας του Οργανισµού. Για 
το σκοπό αυτό, ο εκτελεστικός διευθυντής πρέπει να εκπονήσει πρόταση για το 
πρόγραµµα εργασίας του Οργανισµού, κατόπιν προηγούµενης διαβούλευσης µε τις 
υπηρεσίες της Επιτροπής, και να λάβει όλα τα αναγκαία µέτρα για να διασφαλίσει την 
ορθή εκτέλεση του προγράµµατος εργασίας του Οργανισµού. Κάθε χρόνο πρέπει να 
καταρτίζει σχέδιο γενικής έκθεσης το οποίο θα υποβάλλει στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο, 
να εκπονεί σχέδιο της κατάστασης των εκτιµώµενων εσόδων και εξόδων του 
Οργανισµού, και να εκτελεί τον προϋπολογισµό. 

(30) Ο εκτελεστικός διευθυντής πρέπει να έχει τη δυνατότητα να συγκροτεί ad hoc οµάδες 
εργασίας για την αντιµετώπιση ειδικών θεµάτων, ιδίως επιστηµονικής, τεχνικής, 
νοµικής ή κοινωνικοοικονοµικής φύσεως. Κατά τη συγκρότηση των ad hoc οµάδων 
εργασίας ο εκτελεστικός διευθυντής πρέπει να επιδιώκει να συγκεντρώνει και να 
λαµβάνει υπόψη τις γνωµοδοτήσεις των σχετικών εξωτερικών εµπειρογνωµόνων οι 
οποίες είναι αναγκαίες προκειµένου ο Οργανισµός να µπορεί να έχει πρόσβαση στις 
πλέον επικαιροποιηµένες διαθέσιµες πληροφορίες για τις προκλήσεις σε θέµατα 
ασφάλειας που αναδύονται από την αναπτυσσόµενη κοινωνία της πληροφορίας. Ο 
Οργανισµός πρέπει να διασφαλίζει ότι τα µέλη των ad hoc οµάδων εργασίας 
επιλέγονται σύµφωνα µε τα υψηλότερα πρότυπα εµπειρογνωσίας, λαµβάνοντας 
δεόντως υπόψη µια ισορροπηµένη εκπροσώπηση - όπου κρίνεται σκόπιµο αναλόγως 
του συγκεκριµένου θέµατος- των δηµόσιων διοικήσεων των κρατών µελών, του 
ιδιωτικού τοµέα, συµπεριλαµβανοµένου του επιχειρηµατικού κλάδου, των χρηστών 
και των πανεπιστηµιακών που είναι ειδικοί στο πεδίο της ασφάλειας δικτύων και 
πληροφοριών. Ο Οργανισµός µπορεί, εάν παραστεί ανάγκη, να προσκαλέσει 
µεµονωµένους ειδικούς αναγνωρισµένων προσόντων στο σχετικό πεδίο να 
συµµετάσχουν στις δραστηριότητες των οµάδων εργασίας, κατά περίπτωση. Τα έξοδά 
τους πρέπει να καλύπτονται από τον Οργανισµό, σύµφωνα µε τους εσωτερικούς 
κανόνες λειτουργίας του και βάσει των υφιστάµενων δηµοσιονοµικών κανονισµών. 

(31) Ο Οργανισµός πρέπει να διαθέτει µια µόνιµη οµάδα ενδιαφεροµένων ως 
συµβουλευτικό όργανο, προκειµένου να διασφαλίσει τον τακτικό διάλογο µε τον 
ιδιωτικό τοµέα, τις οργανώσεις καταναλωτών και τους άλλους σχετικούς άµεσα 
ενδιαφερόµενους. Η µόνιµη οµάδα ενδιαφεροµένων, η οποία συγκροτείται από το 
∆ιοικητικό Συµβούλιο κατόπιν πρότασης του εκτελεστικού διευθυντή πρέπει να 
επικεντρώνεται σε θέµατα που αφορούν όλους τους άµεσα ενδιαφερόµενους και να τα 
θέτει υπόψη του Οργανισµού. Ο εκτελεστικός διευθυντής µπορεί, κατά περίπτωση και 
ανάλογα µε την ηµερήσια διάταξη των συνεδριάσεων, να προσκαλεί εκπροσώπους 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και άλλων αρµοδίων φορέων να συµµετάσχουν στις 
συνεδριάσεις της οµάδας.  

(32) Ο Οργανισµός λειτουργεί, αντιστοίχως, σύµφωνα µε (i) την αρχή της 
επικουρικότητας, διασφαλίζοντας επαρκή βαθµό συντονισµού µεταξύ των κρατών 
µελών επί θεµάτων που αφορούν την ασφάλεια δικτύων και πληροφοριών και 
βελτιώνοντας την αποτελεσµατικότητα των εθνικών πολιτικών, προσφέροντας µε τον 
τρόπο αυτό προστιθέµενη αξία σε αυτές και (ii) την αρχή της αναλογικότητας, µη 
υπερβαίνοντας όσα είναι αναγκαία για την επίτευξη των στόχων που τίθενται στον 
παρόντα κανονισµό.  
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(33) Ο Οργανισµός πρέπει να εφαρµόζει τη σχετική νοµοθεσία της Ένωσης σχετικά µε τη 
δηµόσια πρόσβαση σε έγγραφα όπως προβλέπεται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 
1049/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου29 και την προστασία 
των φυσικών προσώπων όσον αφορά την επεξεργασία προσωπικών δεδοµένων η 
οποία προβλέπεται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 18ης ∆εκεµβρίου 2000, σχετικά µε την 
προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού 
χαρακτήρα από τα όργανα και τους οργανισµούς της Κοινότητας και σχετικά µε την 
ελεύθερη κυκλοφορία των δεδοµένων αυτών30.  

(34) Στο πλαίσιο της αποστολής του, των στόχων του και για την εκτέλεση των 
καθηκόντων του, ο Οργανισµός πρέπει να συµµορφώνεται ιδίως µε τις διατάξεις που 
ισχύουν για τα ευρωπαϊκά θεσµικά όργανα, καθώς και µε την εθνική νοµοθεσία 
σχετικά µε το χειρισµό ευαίσθητων εγγράφων. Πρέπει να εκχωρηθούν στο ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο εξουσίες για λήψη απόφασης µε την οποία θα επιτρέπεται στον Οργανισµό 
να χειρίζεται διαβαθµισµένες πληροφορίες. 

(35) Προκειµένου να διασφαλισθεί η πλήρης αυτονοµία και ανεξαρτησία του Οργανισµού 
θεωρείται αναγκαίο να του διατεθεί αυτόνοµος προϋπολογισµός του οποίου τα έσοδα 
προέρχονται πρωτίστως από εισφορές της Ένωσης και από εισφορές τρίτων χωρών 
που συµµετέχουν τις εργασίες του Οργανισµού. Πρέπει να επιτρέπεται στο κράτος 
µέλος υποδοχής ή σε οποιοδήποτε άλλο κράτος µέλος να συνεισφέρει εθελοντικά στα 
έσοδα του Οργανισµού. Η δηµοσιονοµική διαδικασία της Ένωσης παραµένει σε ισχύ 
όσον αφορά τις επιδοτήσεις που βαρύνουν τον γενικό προϋπολογισµό της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Επιπλέον, το Ελεγκτικό Συνέδριο πρέπει να προβαίνει σε έλεγχο των 
λογαριασµών. 

(36) Ο Οργανισµός πρέπει να διαδεχθεί τον ENISA όπως συστάθηκε δυνάµει του 
κανονισµού αριθ. 460/2004. Στο πλαίσιο της απόφασης των εκπροσώπων των κρατών 
µελών, κατά τη συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου της 13ης ∆εκεµβρίου 2003, 
το κράτος µέλος υποδοχής πρέπει να διατηρήσει και να αναπτύξει τις υφιστάµενες 
πρακτικές ρυθµίσεις προκειµένου να διασφαλίσει την οµαλή και αποδοτική 
λειτουργία του Οργανισµού, λαµβάνοντας ιδιαιτέρως υπόψη τη συνεργασία του 
Οργανισµού και την παροχή συνδροµής στην Επιτροπή, στα κράτη µέλη και στους 
αρµόδιους φορείς αυτών, σε άλλα θεσµικά όργανα και φορείς της Ένωσης, και σε 
ενδιαφερόµενους του δηµοσίου και ιδιωτικού τοµέα από ολόκληρη την Ευρώπη. 

(37) Ο Οργανισµός πρέπει να συσταθεί για περιορισµένο χρονικό διάστηµα. Το έργο του 
πρέπει να αξιολογείται µε γνώµονα την αποτελεσµατικότητα επίτευξης των στόχων 
και των εργασιακών πρακτικών του, προκειµένου να καθοριστεί κατά πόσο οι στόχοι 
του Οργανισµού εξακολουθούν να ισχύουν ή όχι και βάσει αυτού κατά πόσο πρέπει 
να παραταθεί περαιτέρω η διάρκεια λειτουργίας του. 

                                                 
29 Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 30ής 

Μαΐου 2001, για την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του 
Συµβουλίου και της Επιτροπής (ΕΕ L 145 της 31.5.2001, σ. 43). 

30 Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 18ης 
∆εκεµβρίου 2000, σχετικά µε την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας 
δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα από τα όργανα και τους οργανισµούς της Κοινότητας και σχετικά 
µε την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδοµένων αυτών (ΕΕ L 8 της 12.1.2001, σ. 1). 
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ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ: 

ΤΜΗΜΑ 1 ΑΠΟΣΤΟΛΗ, ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ  

Άρθρο 1 
Αντικείµενο και αποστολή 

1. Με τον παρόντα κανονισµό ιδρύεται ο Ευρωπαϊκός Οργανισµός για την Ασφάλεια 
∆ικτύων και Πληροφοριών (εφεξής «ο Οργανισµός») µε σκοπό να συµβάλει σε ένα υψηλό 
επίπεδο ασφάλειας των δικτύων και των πληροφοριών εντός της Ένωσης, να 
ευαισθητοποιήσει την κοινωνία και να προωθήσει µια αντίληψη ασφάλειας των δικτύων και 
των πληροφοριών προς όφελος των πολιτών, των καταναλωτών, των επιχειρήσεων και των 
οργανισµών του δηµόσιου τοµέα της Ένωσης, συµβάλλοντας έτσι στην οµαλή λειτουργία της 
εσωτερικής αγοράς. 

2. Οι στόχοι και τα καθήκοντα του Οργανισµού δεν θίγουν τις αρµοδιότητες των κρατών 
µελών σχετικά µε την ασφάλεια δικτύων και πληροφοριών ούτε, σε κάθε περίπτωση, τις 
δραστηριότητες που αφορούν τη δηµόσια ασφάλεια, την άµυνα, την κρατική ασφάλεια 
(συµπεριλαµβανοµένης της οικονοµικής ευηµερίας του κράτους όταν πρόκειται για θέµατα 
που αφορούν κρατικά ζητήµατα ασφάλειας) ή τις δραστηριότητες του κράτους σε τοµείς του 
ποινικού δικαίου. 

3. Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισµού, ως «ασφάλεια δικτύων και πληροφοριών» 
νοείται η ικανότητα ενός δικτύου ή ενός συστήµατος πληροφοριών να ανθίσταται, σε ένα 
δεδοµένο επίπεδο εµπιστοσύνης, σε τυχαία γεγονότα ή σε παράνοµες ή κακόβουλες δράσεις 
που θέτουν σε κίνδυνο τη διαθεσιµότητα, την αυθεντικότητα, την ακεραιότητα και το 
απόρρητο των αποθηκευµένων ή διαβιβασµένων δεδοµένων και των σχετικών υπηρεσιών 
που προσφέρονται ή καθίστανται προσβάσιµες από τα εν λόγω δίκτυα ή συστήµατα.  

Άρθρο 2 
Στόχοι 

1. Ο Οργανισµός συνεπικουρεί την Επιτροπή και τα κράτη µέλη στην εκπλήρωση των 
νοµικών και ρυθµιστικών απαιτήσεων της ισχύουσας και µελλοντικής νοµοθεσίας της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά µε την ασφάλεια δικτύων και πληροφοριών, συµβάλλοντας έτσι 
στην οµαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. 

2. Ο Οργανισµός ενισχύει την ικανότητα και την ετοιµότητα της Ένωσης και των κρατών 
µελών να προλαµβάνουν, να εντοπίζουν και αντιµετωπίζουν προβλήµατα και περιστατικά 
που αφορούν την ασφάλεια δικτύων και πληροφοριών. 

3. Ο Οργανισµός αναπτύσσει και διατηρεί ένα υψηλό επίπεδο εµπειρογνωσίας και 
χρησιµοποιεί την εν λόγω εµπειρογνωσία προκειµένου να ενισχύσει την ευρεία συνεργασία 
µεταξύ φορέων του δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα. 

Άρθρο 3 
Καθήκοντα 

1. Στο πλαίσιο του στόχου που τίθεται στο άρθρο 1, ο Οργανισµός εκτελεί τα ακόλουθα 
καθήκοντα: 
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α) Συνεπικουρεί την Επιτροπή, κατόπιν αιτήµατός της ή µε δική του πρωτοβουλία, στη 
χάραξη πολιτικής για την ασφάλεια δικτύων και πληροφοριών, παρέχοντας συµβουλές και 
γνωµοδοτήσεις, τεχνικές και κοινωνικοοικονοµικές αναλύσεις, καθώς και µε 
προπαρασκευαστικό έργο για την εκπόνηση και επικαιροποίηση της νοµοθεσίας της Ένωσης 
στο πεδίο της ασφάλειας δικτύων και πληροφοριών· 

β) ∆ιευκολύνει τη συνεργασία µεταξύ των κρατών µελών και µεταξύ κρατών µελών και 
Επιτροπής στις προσπάθειες που καταβάλλουν σε διασυνοριακό πλαίσιο για την πρόληψη, 
εντοπισµό και αντιµετώπιση περιστατικών που αφορούν την ασφάλεια δικτύων και 
πληροφοριών· 

γ) Συνδράµει τα κράτη µέλη και τα ευρωπαϊκά θεσµικά όργανα και φορείς στις προσπάθειές 
τους να συλλέξουν, να αναλύσουν και να διαδώσουν δεδοµένα σχετικά µε την ασφάλεια 
δικτύων και πληροφοριών·  

δ) Αξιολογεί σε τακτά χρονικά διαστήµατα, σε συνεργασία µε τα κράτη µέλη και τα 
ευρωπαϊκά θεσµικά όργανα, την κατάσταση όσον αφορά την ασφάλεια δικτύων και 
πληροφοριών στην Ευρώπη·  

ε) Στηρίζει τη συνεργασία µεταξύ των αρµόδιων δηµόσιων οργανισµών στην Ευρώπη, ιδίως 
υποστηρίζοντας τις προσπάθειές τους να αναπτύξουν και να ανταλλάξουν ορθές πρακτικές 
και πρότυπα· 

στ) Συνεπικουρεί την Ένωση και τα κράτη µέλη στην προώθηση της χρήσης ορθών 
πρακτικών και προτύπων διαχείρισης κινδύνου και ασφάλειας όσον αφορά τα ηλεκτρονικά 
προϊόντα, συστήµατα και υπηρεσίες· 

ζ) Στηρίζει τη συνεργασία µεταξύ των ενδιαφεροµένων του δηµόσιου και του ιδιωτικού 
τοµέα σε επίπεδο Ένωσης, µεταξύ άλλων, προωθώντας την ανταλλαγή πληροφοριών και την 
ευαισθητοποίηση, και διευκολύνοντας τις προσπάθειές τους για ανάπτυξη και χρήση 
προτύπων για τη διαχείριση κινδύνου και για την ασφάλεια των ηλεκτρονικών προϊόντων, 
δικτύων και υπηρεσιών·  

η) ∆ιευκολύνει το διάλογο και την ανταλλαγή ορθών πρακτικών µεταξύ των ενδιαφεροµένων 
του δηµόσιου και του ιδιωτικού τοµέα για την ασφάλεια δικτύων και πληροφοριών, όπου 
συµπεριλαµβάνονται πτυχές της καταπολέµησης της εγκληµατικότητας στον κυβερνοχώρο· 
συνδράµει την Επιτροπή στη χάραξη πολιτικών οι οποίες λαµβάνουν υπόψη τις πτυχές 
ασφάλειας δικτύων και πληροφοριών στην καταπολέµηση της εγκληµατικότητας στον 
κυβερνοχώρο· 

θ) Συνδράµει τα κράτη µέλη και τα ευρωπαϊκά θεσµικά όργανα και φορείς, κατόπιν 
αιτήµατός τους, στις προσπάθειές τους για την ανάπτυξη µέσων για τον εντοπισµό, την 
ανάλυση και την αντιµετώπιση επί θεµάτων ασφάλειας δικτύων και πληροφοριών· 

ι) Στηρίζει τον διάλογο και τη συνεργασία της Ένωσης µε τρίτες χώρες και διεθνείς 
οργανισµούς, σε συνεργασία, κατά περίπτωση, µε την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής 
∆ράσης (EEAS) για την προώθηση της διεθνούς συνεργασίας και µιας παγκόσµιας κοινής 
προσέγγισης θεµάτων που αφορούν την ασφάλεια δικτύων και πληροφοριών· 

ια) Εκτελεί τα καθήκοντα που ανατέθηκαν στον Οργανισµό από τις νοµοθετικές πράξεις της 
Ένωσης. 
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ΤΜΗΜΑ 2 ΟΡΓΑΝΩΣΗ 

Άρθρο 4 
Όργανα του Οργανισµού 

Ο Οργανισµός απαρτίζεται από: 

α) το ∆ιοικητικό Συµβούλιο· 

β) τον εκτελεστικό διευθυντή και το προσωπικό· και 

γ) τη µόνιµη οµάδα ενδιαφεροµένων. 

Άρθρο 5 
∆ιοικητικό Συµβούλιο 

1. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο ορίζει τις γενικές κατευθύνσεις λειτουργίας του Οργανισµού και 
διασφαλίζει ότι ο Οργανισµός λειτουργεί σύµφωνα µε τους κανόνες και τις αρχές που 
θεσπίστηκαν στον παρόντα κανονισµό. Επίσης, διασφαλίζει τη συνοχή των εργασιών του 
Οργανισµού µε τις δραστηριότητες που διεξάγονται από τα κράτη µέλη, καθώς και σε 
επίπεδο Ένωσης.  

2. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο εγκρίνει τον εσωτερικό κανονισµό του κατόπιν συµφωνίας µε τις 
αρµόδιες υπηρεσίες της Επιτροπής.  

3. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο εγκρίνει τους εσωτερικούς κανόνες λειτουργίας του Οργανισµού 
κατόπιν συµφωνίας µε τις αρµόδιες υπηρεσίες της Επιτροπής. Οι εν λόγω κανόνες 
δηµοσιοποιούνται. 

4. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο διορίζει τον εκτελεστικό διευθυντή σύµφωνα µε το άρθρο 10 
παράγραφος 2 και µπορεί να τον ανακαλέσει. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο ασκεί πειθαρχική 
αρµοδιότητα επί του διευθυντή. 

5. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο εγκρίνει το πρόγραµµα εργασίας του Οργανισµού σύµφωνα µε 
το άρθρο 13 παράγραφος 3 και τη γενική έκθεση επί των δραστηριοτήτων του Οργανισµού 
για το προηγούµενο έτος σύµφωνα µε το άρθρο 14 παράγραφος 2.  

6. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο εγκρίνει τους δηµοσιονοµικούς κανόνες που ισχύουν για τον 
Οργανισµό. Οι διατάξεις αυτές δεν πρέπει να αποκλίνουν από τον κανονισµό (ΕΚ, Ευρατόµ) 
αριθ. 2343/2002 της Επιτροπής, της 19ης Νοεµβρίου 2002, για τη θέσπιση δηµοσιονοµικού 
κανονισµού πλαισίου για τους κοινοτικούς οργανισµούς του άρθρου 185 του κανονισµού 
(ΕΚ, Ευρατόµ) αριθ. 1605/2002 του Συµβουλίου, ο οποίος θεσπίζει το δηµοσιονοµικό 
κανονισµό που εφαρµόζεται στον γενικό προϋπολογισµό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων31 
εκτός εάν µια τέτοια απόκλιση απαιτείται ειδικά για τη λειτουργία του Οργανισµού και αφού 
η Επιτροπή έχει δώσει προηγουµένως τη συγκατάθεσή της. 

                                                 
31 ΕΕ L 357 της 31.12.2002, σ. 72. 
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7. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, µε τη σύµφωνη γνώµη της Επιτροπής, θεσπίζει τα αναγκαία 
εκτελεστικά µέτρα, σύµφωνα µε το άρθρο 110 του Κανονισµού Υπηρεσιακής Κατάστασης. 

8. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µπορεί να συγκροτεί όργανα εργασίας που απαρτίζονται από τα 
µέλη της προκειµένου να τη συνδράµουν στην άσκηση των καθηκόντων της, όπου 
συµπεριλαµβάνονται η εκπόνηση των αποφάσεών της και η παρακολούθηση της εφαρµογής 
τους. 

9. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µπορεί να εγκρίνει το πολυετές σχέδιο πολιτικής προσωπικού, 
κατόπιν διαβούλευσης µε τις υπηρεσίες της Επιτροπής και εφόσον έχει δεόντως ενηµερώσει 
την αρχή του προϋπολογισµού.  

Άρθρο 6 
Σύνθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

1. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο απαρτίζεται από έναν εκπρόσωπο από κάθε κράτος µέλος, τρεις 
εκπροσώπους που διορίζονται από την Επιτροπή, και τρεις εκπροσώπους χωρίς δικαίωµα 
ψήφου που διορίζονται από την Επιτροπή, καθένας από τους οποίους προέρχεται από µια από 
τις ακόλουθες οµάδες: 

α) κλάδος των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών· 

β) ενώσεις καταναλωτών· 

γ) πανεπιστηµιακοί, ειδικοί σε θέµατα ασφάλειας δικτύων και πληροφοριών. 

2. Τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και οι αναπληρωτές τους διορίζονται µε βάση το 
βαθµό της σχετικής πείρας και εξειδίκευσής τους στο πεδίο της ασφάλειας δικτύων και 
πληροφοριών.  

3. Η θητεία των εκπροσώπων των οµάδων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχεία α), 
β) και γ) είναι τετραετής. Η θητεία αυτή µπορεί να παραταθεί άπαξ. Εάν ένας εκπρόσωπος 
παύσει τη συµµετοχή του στην αντίστοιχη οµάδα συµφερόντων, η Επιτροπή διορίζει 
αναπληρωτή. 

Άρθρο 7 
Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο εκλέγει πρόεδρο και αναπληρωτή πρόεδρο µεταξύ των µελών του 
για θητεία τριών ετών, η οποία µπορεί να ανανεωθεί. Ο αναπληρωτής πρόεδρος αντικαθιστά 
ex officio τον πρόεδρο εάν ο τελευταίος δεν είναι σε θέση να εκτελέσει τα καθήκοντά του. 

Άρθρο 8 
Συνεδριάσεις 

1. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο συγκαλείται από τον πρόεδρό του.  

2. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο συνέρχεται σε τακτική συνεδρίαση δύο φορές ετησίως. 
Συνέρχεται επίσης σε έκτακτες συνεδριάσεις µε πρωτοβουλία του προέδρου ή κατ' αίτηση 
τουλάχιστον ενός τρίτου των µελών του που διαθέτουν δικαίωµα ψήφου.  
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3. Ο εκτελεστικός διευθυντής συµµετέχει στις συνεδριάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
χωρίς δικαίωµα ψήφου. 

Άρθρο 9 
Ψηφοφορία 

1. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αποφασίζει µε την πλειοψηφία των µελών του που διαθέτουν 
δικαίωµα ψήφου. 

2. Απαιτείται πλειοψηφία δύο τρίτων όλων των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου που 
έχουν δικαίωµα ψήφου για την έγκριση του εσωτερικού κανονισµού του, των εσωτερικών 
κανόνων λειτουργίας του Οργανισµού, του προϋπολογισµού, του ετήσιου προγράµµατος 
εργασίας, καθώς και για τον διορισµό και την παύση του εκτελεστικού διευθυντή.  

Άρθρο 10 
Εκτελεστικός διευθυντής  

1. Ο Οργανισµός διοικείται από τον εκτελεστικό διευθυντή του, ο οποίος ενεργεί ανεξάρτητα 
κατά την άσκηση των καθηκόντων του. 

2. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο διορίζει και απολύει τον εκτελεστικό διευθυντή. Ο διορισµός 
πραγµατοποιείται από κατάλογο υποψηφίων που προτάθηκε από την Επιτροπή για θητεία 
πέντε ετών, µε βάση τα προσόντα και τις τεκµηριωµένες διοικητικές και διευθυντικές 
ικανότητες, καθώς και τις ειδικές ικανότητες και πείρα. Πριν από τον διορισµό, ο 
επιλεγόµενος από το διοικητικό συµβούλιο υποψήφιος είναι δυνατόν να κληθεί να προβεί σε 
δήλωση ενώπιον της αρµόδιας επιτροπής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και να απαντήσει 
σε ερωτήσεις των µελών της.  

3. Κατά τη διάρκεια των εννέα µηνών πριν από το τέλος της θητείας αυτής η Επιτροπή 
προβαίνει σε αξιολόγηση. Κατά την αξιολόγηση, η Επιτροπή εκτιµά κυρίως τα ακόλουθα:  

– την επίδοση του εκτελεστικού διευθυντή, 

– τα καθήκοντα και τις ανάγκες του Οργανισµού κατά τα επόµενα έτη.  

4. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, µετά από πρόταση της Επιτροπής, λαµβάνοντας υπόψη την 
έκθεση αξιολόγησης και µόνο εφόσον δικαιολογείται από τα καθήκοντα και τις ανάγκες του 
Οργανισµού, δύναται να παρατείνει τη θητεία του εκτελεστικού διευθυντή για διάστηµα που 
δεν υπερβαίνει τα τρία έτη. 

5. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο γνωστοποιεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την πρόθεσή του να 
παρατείνει τη θητεία του εκτελεστικού διευθυντή. Εντός ενός µηνός πριν από την παράταση 
της θητείας του, ο εκτελεστικός διευθυντής είναι δυνατόν να κληθεί να προβεί σε δήλωση 
ενώπιον της αρµόδιας επιτροπής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και να απαντήσει σε 
ερωτήσεις των µελών της.  

6. Εάν δεν παραταθεί η θητεία του, ο εκτελεστικός διευθυντής εξακολουθεί να ασκεί τα 
καθήκοντά του µέχρι να διοριστεί ο αντικαταστάτης του. 

7. Ο εκτελεστικός διευθυντής είναι υπεύθυνος για: 
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α) την τρέχουσα διοίκηση του Οργανισµού· 

β) την εκτέλεση του προγράµµατος εργασίας και των αποφάσεων που έχουν εγκριθεί 
από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο· 

γ) τη διασφάλιση ότι ο Οργανισµός ασκεί τις δραστηριότητές του σύµφωνα µε τις 
απαιτήσεις εκείνων που χρησιµοποιούν τις υπηρεσίες του, ιδίως όσον αφορά την 
καταλληλότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών· 

δ) όλα τα ειδικά θέµατα προσωπικού, διασφαλίζοντας τη συµµόρφωση προς τις γενικές 
κατευθύνσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, καθώς και προς τις γενικής φύσεως 
αποφάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου· 

ε) την ανάπτυξη και διατήρηση των επαφών µε τα ευρωπαϊκά θεσµικά όργανα και 
οργανισµούς· 

στ) την ανάπτυξη και διατήρηση επαφών µε την επιχειρηµατική κοινότητα και τις 
ενώσεις καταναλωτών ώστε να εξασφαλίζεται τακτικός διάλογος µε τους σχετικούς 
άµεσα ενδιαφερόµενους· 

ζ) άλλα καθήκοντα που του ανατίθενται δυνάµει του παρόντος κανονισµού. 

8. Εφόσον κρίνεται αναγκαίο και στο πλαίσιο των στόχων και των καθηκόντων του 
Οργανισµού, ο εκτελεστικός διευθυντής µπορεί να συγκροτήσει ad hoc οµάδες εργασίες οι 
οποίες απαρτίζονται από εµπειρογνώµονες. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο ενηµερώνεται εκ των 
προτέρων. Οι διαδικασίες, ιδίως όσον αφορά τη σύνθεση, τον διορισµό των 
εµπειρογνωµόνων από τον εκτελεστικό διευθυντή και τη λειτουργία των ad hoc οµάδων 
εργασίας, προσδιορίζονται στους εσωτερικούς κανόνες λειτουργίας του Οργανισµού. 

9. Ο εκτελεστικός διευθυντής θέτει στη διάθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, εφόσον είναι 
αναγκαίο, διοικητικό υποστηρικτικό προσωπικό και άλλους πόρους. 

Άρθρο 11 
Μόνιµη Οµάδα Ενδιαφεροµένων 

1. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο συγκροτεί µια Μόνιµη Οµάδα Ενδιαφεροµένων, κατόπιν 
πρότασης του εκτελεστικού διευθυντή, η οποία απαρτίζεται από εµπειρογνώµονες που 
αντιπροσωπεύουν τους σχετικούς ενδιαφερόµενους, όπως τον κλάδο των τεχνολογιών των 
πληροφοριών και των επικοινωνιών, τις οµάδες καταναλωτών, τους πανεπιστηµιακούς που 
είναι ειδικοί στην ασφάλεια δικτύων και πληροφοριών, και τις αρχές επιβολής του νόµου και 
προστασίας της ιδιωτικής ζωής. 

2. Οι διαδικασίες, ιδίως όσον αφορά τον αριθµό, τη σύνθεση και τον διορισµό των µελών από 
το ∆ιοικητικό Συµβούλιο κατόπιν πρότασης του εκτελεστικού διευθυντή, καθώς και τη 
λειτουργία της οµάδας καθορίζονται στους εσωτερικούς κανόνες λειτουργίας του 
Οργανισµού και δηµοσιοποιούνται. 

3. Πρόεδρος της Οµάδας είναι ο εκτελεστικός διευθυντής. 
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4. Η διάρκεια της θητείας των µελών της οµάδας είναι δυόµισι έτη. Τα µέλη του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου δεν επιτρέπεται να είναι µέλη της Οµάδας. Το προσωπικό της Επιτροπής έχει 
δικαίωµα να παρίσταται στις συνεδριάσεις και να συµµετέχει στις εργασίες της Οµάδας. 

5. Η Οµάδα παρέχει συµβουλές στον Οργανισµό κατά την εκτέλεση των δραστηριοτήτων 
του. Η Οµάδα παρέχει συµβουλές ειδικότερα στον εκτελεστικό διευθυντή κατά την 
κατάρτιση πρότασης για το πρόγραµµα εργασίας του Οργανισµού και για τη διασφάλιση της 
επικοινωνίας µε τους σχετικούς ενδιαφερόµενους επί όλων των θεµάτων που σχετίζονται µε 
το πρόγραµµα εργασίας.  

ΤΜΗΜΑ 3 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

Άρθρο 12 
Πρόγραµµα εργασίας 

1. Ο Οργανισµός εκτελεί τις εργασίες του σύµφωνα µε το πρόγραµµα εργασίας του, το οποίο 
περιλαµβάνει όλες τις προγραµµατισµένες δραστηριότητές του. Το πρόγραµµα εργασίας δεν 
εµποδίζει τον Οργανισµό να αναλαµβάνει µη προγραµµατισµένες δραστηριότητες που 
εµπίπτουν στους στόχους και στα καθήκοντά του, και εντός των ορίων του προϋπολογισµού. 
Ο εκτελεστικός διευθυντής ενηµερώνει το ∆ιοικητικό Συµβούλιο για τις δραστηριότητες του 
Οργανισµού που δεν προβλέπονται στο πρόγραµµα εργασίας. 

2. Ο εκτελεστικός διευθυντής είναι υπεύθυνος για την κατάρτιση του σχεδίου του 
προγράµµατος εργασίας του Οργανισµού κατόπιν προηγούµενης διαβούλευσης µε τις 
υπηρεσίες της Επιτροπής. Πριν από τις 15 Μαρτίου κάθε έτους ο εκτελεστικός διευθυντής 
υποβάλλει το σχέδιο του προγράµµατος εργασίας του επόµενου έτους στο ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο. 

3. Πριν από τις 30 Νοεµβρίου κάθε έτους το ∆ιοικητικό Συµβούλιο εγκρίνει το πρόγραµµα 
εργασίας του Οργανισµού για το επόµενο έτος κατόπιν διαβουλεύσεων µε τις υπηρεσίες της 
Επιτροπής. Το πρόγραµµα εργασίας περιλαµβάνει τις πολυετείς προοπτικές. Το ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο διασφαλίζει ότι το πρόγραµµα εργασίας συνάδει µε τους στόχους του 
Οργανισµού, καθώς και µε τις νοµοθετικές και πολιτικές προτεραιότητες της Ένωσης στο 
πεδίο της ασφάλειας δικτύων και πληροφοριών.  

4. Το πρόγραµµα εργασίας διαρθρώνεται σύµφωνα µε την αρχή της διαχείρισης βάσει 
δραστηριοτήτων (∆Β∆). Το πρόγραµµα εργασίας εναρµονίζεται µε τη δήλωση εκτίµησης 
εσόδων και εξόδων του Οργανισµού και τον προϋπολογισµό του Οργανισµού για το ίδιο 
οικονοµικό έτος. 

5. Ο εκτελεστικός διευθυντής διαβιβάζει το πρόγραµµα εργασίας, µετά από την έγκρισή του 
από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συµβούλιο, την Επιτροπή και 
τα κράτη µέλη, και µεριµνά για τη δηµοσίευσή του. 
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Άρθρο 13 
Γενική έκθεση 

1. Κάθε έτος, ο εκτελεστικός διευθυντής υποβάλλει στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο ένα σχέδιο 
γενικής έκθεσης το οποίο καλύπτει όλες τις δραστηριότητες του Οργανισµού κατά το 
προηγούµενο έτος.  

2. Πριν από τις 31 Μαρτίου κάθε έτους, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο εγκρίνει τη γενική έκθεση 
δραστηριοτήτων του Οργανισµού για το προηγούµενο έτος. 

3. Ο εκτελεστικός διευθυντής διαβιβάζει τη γενική έκθεση του Οργανισµού, µετά από την 
έγκρισή της από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συµβούλιο, την 
Επιτροπή, το Ελεγκτικό Συνέδριο, την Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή και 
την Επιτροπή των Περιφερειών, και µεριµνά για τη δηµοσίευσή της. 

Άρθρο 14 
Αιτήµατα προς τον Οργανισµό 

1. Τα αιτήµατα παροχής συµβουλών και συνδροµής που εµπίπτουν στους στόχους και τα 
καθήκοντα του Οργανισµού απευθύνονται στον εκτελεστικό διευθυντή και συνοδεύονται από 
τεκµηρίωση µε την οποία επεξηγείται το θέµα περί του οποίου πρόκειται. Ο εκτελεστικός 
διευθυντής ενηµερώνει το ∆ιοικητικό Συµβούλιο για τα αιτήµατα που του υποβλήθηκαν και, 
εν ευθέτω χρόνω, για τη συνέχεια που δόθηκε σε αυτά. Σε περίπτωση που ο Οργανισµός 
αρνηθεί ένα αίτηµα πρέπει να το αιτιολογήσει. 

2. Τα αιτήµατα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 µπορούν να υποβάλλονται από: 

α) το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο·  

β) το Συµβούλιο· 

γ) την Επιτροπή·  

δ) οποιονδήποτε αρµόδιο φορέα που ορίζεται από κράτος µέλος, όπως η εθνική ρυθµιστική 
αρχή κατά την έννοια του άρθρου 2 της οδηγίας 2002/21/ΕΚ. 

3. Οι πρακτικές λεπτοµέρειες εφαρµογής των παραγράφων 1 και 2, ιδίως όσον αφορά την 
υποβολή, ιεράρχηση και παρακολούθηση των αιτηµάτων προς τον Οργανισµό, καθώς και την 
ενηµέρωση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, θεσπίζονται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο στους 
εσωτερικούς κανόνες λειτουργίας του Οργανισµού. 

Άρθρο 15 
∆ήλωση συµφερόντων 

1. Ο εκτελεστικός διευθυντής και οι υπάλληλοι που αποσπώνται προσωρινά από τα κράτη 
µέλη υποβάλλουν γραπτή δήλωση δεσµεύσεων και γραπτή δήλωση συµφερόντων όπου 
καταδεικνύεται ότι δεν εξυπηρετούν οιαδήποτε άµεσα ή έµµεσα συµφέροντα, τα οποία 
µπορούν ενδεχοµένως να επηρεάσουν την ανεξαρτησία τους.  

2. Οι εξωτερικοί εµπειρογνώµονες που συµµετέχουν στις ad hoc οµάδες εργασίας δηλώνουν 
σε κάθε συνεδρίαση οιαδήποτε συµφέροντα τα οποία µπορούν ενδεχοµένως να επηρεάσουν 
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την ανεξαρτησία τους σε σχέση µε τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης και δεν συµµετέχουν 
στη συζήτηση των εν λόγω θεµάτων. 

Άρθρο 16 
∆ιαφάνεια 

1. Ο Οργανισµός διασφαλίζει ότι οι δραστηριότητές του διεξάγονται µε ένα υψηλό επίπεδο 
διαφάνειας και σύµφωνα µε τα άρθρα 13 και 14. 

2. Ο Οργανισµός µεριµνά ώστε να παρέχονται στο κοινό και σε κάθε ενδιαφερόµενο µέρος 
αντικειµενικές, αξιόπιστες και εύκολα προσβάσιµες πληροφορίες, ιδίως όσον αφορά τα 
αποτελέσµατα των εργασιών του, οσάκις ενδείκνυται. Ο Οργανισµός δηµοσιοποιεί τις 
δηλώσεις συµφερόντων που υποβάλλονται από τον εκτελεστικό διευθυντή και τους 
υπαλλήλους που αποσπώνται προσωρινά από τα κράτη µέλη, καθώς επίσης και τις δηλώσεις 
συµφερόντων που υποβάλλονται από τους εµπειρογνώµονες σε σχέση µε τα θέµατα της 
ηµερήσιας διάταξης των συνεδριάσεων των ad hoc οµάδων εργασίας. 

3. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, ενεργώντας κατόπιν προτάσεως του εκτελεστικού διευθυντή, 
µπορεί να επιτρέπει στα ενδιαφερόµενα µέρη να συµµετέχουν ως παρατηρητές σε ορισµένες 
δραστηριότητες του Οργανισµού. 

4. Ο Οργανισµός θεσπίζει, στους εσωτερικούς κανόνες λειτουργίας του, τα πρακτικά µέτρα 
εφαρµογής των κανόνων διαφάνειας που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2. 

Άρθρο 17 
Τήρηση απορρήτου 

1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 14, ο Οργανισµός δεν αποκαλύπτει σε τρίτους πληροφορίες 
που επεξεργάζεται ή λαµβάνει και για τις οποίες έχει ζητηθεί η τήρηση του απορρήτου. 

2. Τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, ο εκτελεστικός διευθυντής, τα µέλη της Μόνιµης 
Οµάδας Ενδιαφεροµένων, οι εξωτερικοί εµπειρογνώµονες που συµµετέχουν στις ad hoc 
οµάδες εργασίας, καθώς και τα µέλη του προσωπικού του Οργανισµού, 
συµπεριλαµβανοµένων των υπαλλήλων που αποσπώνται προσωρινά από τα κράτη µέλη, 
υπόκεινται, ακόµη και µετά την παύση των καθηκόντων τους, στις απαιτήσεις τήρησης του 
απορρήτου, σύµφωνα µε το άρθρο 339 της συνθήκης. 

3. Ο Οργανισµός θεσπίζει, στους εσωτερικούς κανόνες λειτουργίας του, τα πρακτικά µέτρα 
εφαρµογής των κανόνων περί απορρήτου που προβλέπονται στις παραγράφους 1 και 2.  

4. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µπορεί να αποφασίσει να επιτρέψει στον Οργανισµό να 
χειρίζεται διαβαθµισµένες πληροφορίες. Σε αυτή την περίπτωση, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, 
κατόπιν συµφωνίας µε τις αρµόδιες υπηρεσίες της Επιτροπής, εγκρίνει τους εσωτερικούς 
κανόνες λειτουργίας του εφαρµόζοντας τις αρχές ασφαλείας που περιλαµβάνονται στην 
απόφαση 2001/844/ΕΚ, ΕΚΑΧ, Ευρατόµ της Επιτροπής, της 29ης Νοεµβρίου 2001, για την 
τροποποίηση του εσωτερικού κανονισµού της32. Τούτο καλύπτει, µεταξύ άλλων, τις διατάξεις 

                                                 
32 ΕΕ L 317 03.12.2001 σ. 1. 
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που έχουν σχέση µε την ανταλλαγή, την επεξεργασία και την αποθήκευση διαβαθµισµένων 
πληροφοριών. 

Άρθρο 18 
Πρόσβαση σε έγγραφα 

1. Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 εφαρµόζεται για τα έγγραφα που τηρεί ο Οργανισµός. 

2. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο εγκρίνει διατάξεις για την εφαρµογή του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 
1049/2001 εντός έξι µηνών από την ίδρυση του Οργανισµού. 

3. Οι αποφάσεις που λαµβάνονται από τον Οργανισµό σύµφωνα µε το άρθρο 8 του 
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 είναι δυνατόν να αποτελέσουν αντικείµενο καταγγελίας 
στον ∆ιαµεσολαβητή ή προσφυγής ενώπιον του ∆ικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
σύµφωνα µε τα άρθρα 228 και 263 της συνθήκης, αντιστοίχως. 

ΤΜΗΜΑ 4 ∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Άρθρο 19 
Έγκριση του προϋπολογισµού 

1. Τα έσοδα του Οργανισµού προέρχονται από εισφορές από τον προϋπολογισµό της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, εισφορές τρίτων χωρών που συµµετέχουν στις εργασίες του 
Οργανισµού όπως προβλέπεται στο άρθρο 29 και εισφορές των κρατών µελών.  

2. Στα έξοδα του Οργανισµού συγκαταλέγονται οι δαπάνες προσωπικού, οι δαπάνες 
διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης, τα έξοδα υποδοµής και τα λειτουργικά έξοδα, καθώς 
και οι δαπάνες για τη σύναψη συµβάσεων µε τρίτους. 

3. Το αργότερο έως την 1η Μαρτίου κάθε έτους, ο εκτελεστικός διευθυντής καταρτίζει σχέδιο 
κατάστασης προβλεπόµενων εσόδων και εξόδων του Οργανισµού για το επόµενο οικονοµικό 
έτος και το διαβιβάζει στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο, µαζί µε σχέδιο πίνακα προσωπικού. 

4. Τα έσοδα και τα έξοδα ισοσκελίζονται. 

5. Κάθε έτος, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο καταρτίζει, βάσει σχεδίου κατάστασης 
προβλεπόµενων εσόδων και εξόδων το οποίο εκπονεί ο εκτελεστικός διευθυντής, την 
κατάσταση προβλεπόµενων εσόδων και εξόδων του Οργανισµού για το επόµενο οικονοµικό 
έτος. 

6. Η εν λόγω κατάσταση προβλέψεων, η οποία συµπεριλαµβάνει ένα σχέδιο πίνακα 
προσωπικού και το προσωρινό πρόγραµµα εργασίας, διαβιβάζεται από το ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο το αργότερο έως τις 31 Μαρτίου στην Επιτροπή και στα κράτη µε τα οποία η 
Ευρωπαϊκή Ένωση έχει συνάψει συµφωνίες βάσει του άρθρου 24. 

7. Η κατάσταση προβλέψεων διαβιβάζεται από την Επιτροπή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και στο Συµβούλιο (εφεξής «αρµόδια για τον προϋπολογισµό αρχή») µαζί µε το προσχέδιο 
του γενικού προϋπολογισµού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
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8. Βάσει της εν λόγω κατάστασης προβλέψεων, η Επιτροπή εγγράφει στο προσχέδιο του 
γενικού προϋπολογισµού της Ευρωπαϊκής Ένωσης τις προβλέψεις που κρίνει αναγκαίες για 
τον πίνακα προσωπικού και το ποσό της επιδότησης που θα βαρύνει τον γενικό 
προϋπολογισµό, τα οποία υποβάλλει στην αρµόδια για τον προϋπολογισµό αρχή, σύµφωνα µε 
το άρθρο 314 της συνθήκης. 

9. Η αρµόδια για τον προϋπολογισµό αρχή εγκρίνει τις πιστώσεις για την επιδότηση του 
Οργανισµού. 

10. Η αρµόδια για τον προϋπολογισµό αρχή εγκρίνει τον πίνακα προσωπικού του 
Οργανισµού. 

11. Παράλληλα µε το πρόγραµµα εργασίας, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο εγκρίνει τον 
προϋπολογισµό του Οργανισµού. Ο προϋπολογισµός καθίσταται οριστικός µετά την τελική 
έγκριση του γενικού προϋπολογισµού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εφόσον κρίνεται σκόπιµο, το 
∆ιοικητικό Συµβούλιο προσαρµόζει τον προϋπολογισµό και το πρόγραµµα εργασίας του 
Οργανισµού σύµφωνα µε τον γενικό προϋπολογισµό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο τον διαβιβάζει αµελλητί στην Επιτροπή και στην αρµόδια για τον προϋπολογισµό 
αρχή. 

Άρθρο 20 
Καταπολέµηση της απάτης 

1. Για την καταπολέµηση της απάτης, της διαφθοράς και άλλων παράνοµων πράξεων, 
εφαρµόζονται, χωρίς κανένα περιορισµό, οι διατάξεις του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1073/1999 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 25ης Μαΐου 1999, σχετικά µε τις 
έρευνες που πραγµατοποιούνται από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέµησης της Απάτης 
(OLAF)33. 

2. Ο Οργανισµός προσχωρεί στη διοργανική συµφωνία της 25ης Μαΐου 1999 µεταξύ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Επιτροπής των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σχετικά µε τις εσωτερικές έρευνες που πραγµατοποιούνται από την 
Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέµησης της Απάτης (OLAF)34 και εκδίδει αµελλητί τις 
ενδεδειγµένες διατάξεις που εφαρµόζονται σε όλους τους υπαλλήλους του Οργανισµού. 

Άρθρο 21 
Εκτέλεση του προϋπολογισµού 

1. Ο προϋπολογισµός του Οργανισµού εκτελείται από τον εκτελεστικό διευθυντή. 

2. Ο εσωτερικός ελεγκτής της Επιτροπής ασκεί τις ίδιες εξουσίες έναντι του Οργανισµού 
όπως και έναντι των υπηρεσιών της Επιτροπής. 

3. Έως την 1η Μαρτίου το αργότερο µετά τη λήξη κάθε οικονοµικού έτους, ο υπόλογος της 
υπηρεσίας κοινοποιεί τους προσωρινούς λογαριασµούς στον υπόλογο της Επιτροπής µαζί µε 
έκθεση σχετικά µε τη δηµοσιονοµική και χρηµατοοικονοµική διαχείριση για το εν λόγω 
οικονοµικό έτος. Ο υπόλογος της Επιτροπής ενοποιεί τους προσωρινούς λογαριασµούς των 
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34 ΕΕ L 136 της 31.5.1999, σ. 15. 
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θεσµικών οργάνων και των αποκεντρωµένων οργανισµών σύµφωνα µε το άρθρο 128 του 
κανονισµού (ΕΚ, Ευρατόµ) αριθ. 1605/2002 του Συµβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2002, για τον 
δηµοσιονοµικό κανονισµό που εφαρµόζεται στον γενικό προϋπολογισµό των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων35 (εφεξής «γενικός δηµοσιονοµικός κανονισµός»). 

4. Το αργότερο έως τις 31 Μαρτίου µετά τη λήξη κάθε οικονοµικού έτους, ο υπόλογος της 
Επιτροπής διαβιβάζει τους προσωρινούς λογαριασµούς του Οργανισµού στο Ελεγκτικό 
Συνέδριο, συνοδευόµενους από την έκθεση για τη δηµοσιονοµική και χρηµατοοικονοµική 
διαχείριση για το εν λόγω οικονοµικό έτος. Η έκθεση για τη δηµοσιονοµική και 
χρηµατοοικονοµική διαχείριση του εν λόγω οικονοµικού έτους διαβιβάζεται επίσης στην 
αρµόδια για τον προϋπολογισµό αρχή. 

5. Μετά την παραλαβή των παρατηρήσεων του Ελεγκτικού Συνεδρίου επί των προσωρινών 
λογαριασµών του Οργανισµού, σύµφωνα µε το άρθρο 129 του γενικού δηµοσιονοµικού 
κανονισµού, ο εκτελεστικός διευθυντής καταρτίζει µε δική του ευθύνη τους οριστικούς 
λογαριασµούς του Οργανισµού και τους διαβιβάζει στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο για 
γνωµοδότηση. 

6. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο γνωµοδοτεί επί των τελικών λογαριασµών του Οργανισµού. 

7. Ο εκτελεστικός διευθυντής διαβιβάζει, το αργότερο έως την 1η Ιουλίου µετά τη λήξη κάθε 
οικονοµικού έτους, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συµβούλιο, την Επιτροπή και το 
Ελεγκτικό Συνέδριο τους τελικούς λογαριασµούς, συνοδευόµενους από τη γνώµη του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

8. Ο εκτελεστικός διευθυντής δηµοσιεύει τους τελικούς λογαριασµούς. 

9. Ο εκτελεστικός διευθυντής αποστέλλει στο Ελεγκτικό Συνέδριο απάντηση στις 
παρατηρήσεις του έως τις 30 Σεπτεµβρίου το αργότερο. Αποστέλλει επίσης την απάντηση 
αυτή στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο. 

10. Ο εκτελεστικός διευθυντής υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, κατόπιν αιτήµατος 
του τελευταίου, κάθε πληροφορία που απαιτείται για την οµαλή εφαρµογή της διαδικασίας 
απαλλαγής για το συγκεκριµένο οικονοµικό έτος, σύµφωνα µε το άρθρο 146 παράγραφος 3 
του γενικού δηµοσιονοµικού κανονισµού. 

11. Έπειτα από σύσταση του Συµβουλίου, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προβαίνει έως τις 30 
Απριλίου του έτους N + 2 σε απαλλαγή του εκτελεστικού διευθυντή για την εκτέλεση του 
προϋπολογισµού του οικονοµικού έτους Ν.  

ΤΜΗΜΑ 5 ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Άρθρο 22 
Νοµικό καθεστώς 

1. Ο Οργανισµός αποτελεί οργανισµό της Ένωσης. Έχει νοµική προσωπικότητα. 
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2. Σε κάθε κράτος µέλος, ο Οργανισµός διαθέτει την ευρύτερη δυνατή νοµική ικανότητα που 
παρέχεται στα νοµικά πρόσωπα βάσει του εθνικού δικαίου. ∆ύναται ιδίως να αποκτά και να 
διαθέτει κινητή και ακίνητη περιουσία και να παρίσταται ενώπιον δικαστηρίου. 

3. Ο Οργανισµός εκπροσωπείται από τον εκτελεστικό διευθυντή του. 

Άρθρο 23 
Προσωπικό 

1. Οι κανόνες και οι κανονισµοί που ισχύουν για τους υπαλλήλους και το λοιπό προσωπικό 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης εφαρµόζονται και στο προσωπικό του Οργανισµού, 
συµπεριλαµβανοµένου του εκτελεστικού διευθυντή του. 

2. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο ασκεί, όσον αφορά τον εκτελεστικό διευθυντή, τις εξουσίες που 
ανατίθενται στην αρµόδια για τους διορισµούς αρχή από τον κανονισµό υπηρεσιακής 
κατάστασης των υπαλλήλων και στην αρµόδια για τη σύναψη συµβάσεων αρχή από το 
καθεστώς επί του λοιπού προσωπικού. 

3. Ο εκτελεστικός διευθυντής ασκεί, όσον αφορά το προσωπικό του Οργανισµού, τις 
εξουσίες που ανατίθενται στην αρµόδια για τους διορισµούς αρχή από τον κανονισµό 
υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων και στην αρµόδια για τη σύναψη συµβάσεων αρχή 
από το καθεστώς επί του λοιπού προσωπικού. 

4. Ο Οργανισµός µπορεί να απασχολεί εθνικούς εµπειρογνώµονες από τα κράτη µέλη µε 
απόσπαση. Ο Οργανισµός θεσπίζει στους εσωτερικούς κανόνες λειτουργίας του τις πρακτικές 
λεπτοµέρειες εφαρµογής αυτής της διάταξης. 

Άρθρο 24 
Προνόµια και ασυλίες 

Το πρωτόκολλο περί προνοµίων και ασυλιών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων εφαρµόζεται 
στον Οργανισµό και στο προσωπικό του. 

Άρθρο 25 
Ευθύνη 

1. Η συµβατική ευθύνη του Οργανισµού διέπεται από το εφαρµοστέο στην οικεία σύµβαση 
δίκαιο. 

Το ∆ικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι αρµόδιο να αποφαίνεται δυνάµει ρήτρας 
διαιτησίας που περιλαµβάνεται σε σύµβαση που συνάπτει ο Οργανισµός. 

2. Σε περίπτωση µη συµβατικής ευθύνης, ο Οργανισµός αποκαθιστά, σύµφωνα µε τις γενικές 
αρχές που είναι κοινές στο δίκαιο των κρατών µελών, οποιαδήποτε ζηµία προκαλείται από 
αυτόν ή από τους υπαλλήλους του κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους. 

Το ∆ικαστήριο είναι αρµόδιο για την εκδίκαση οποιασδήποτε διαφοράς η οποία συνδέεται µε 
την αποκατάσταση αυτών των ζηµιών. 
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3. Η προσωπική ευθύνη των υπαλλήλων έναντι του Οργανισµού διέπεται από τους σχετικούς 
όρους που ισχύουν για το προσωπικό του Οργανισµού. 

Άρθρο 26 
Γλώσσες 

1. Οι διατάξεις του κανονισµού αριθ. 1, της 15ης Απριλίου 1958, για τον καθορισµό των 
γλωσσών που πρέπει να χρησιµοποιούνται στην Ευρωπαϊκή Οικονοµική Κοινότητα36, 
ισχύουν όσον αφορά τον Οργανισµό. Τα κράτη µέλη και οι άλλοι φορείς τους οποίους 
ορίζουν µπορούν να απευθύνονται στον Οργανισµό και να λαµβάνουν απάντηση στη γλώσσα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης της επιλογής τους. 

2. Οι µεταφραστικές υπηρεσίες που απαιτούνται για τη λειτουργία του Οργανισµού 
παρέχονται από το Μεταφραστικό Κέντρο των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Άρθρο 27 
Προστασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα 

Κατά την επεξεργασία δεδοµένων που αφορούν φυσικά πρόσωπα, ο Οργανισµός υπόκειται 
στις διατάξεις του κανονισµού (EΚ) αριθ. 45/2001. 

Άρθρο 28 
Συµµετοχή τρίτων χωρών 

1. Ο Οργανισµός είναι ανοικτός στη συµµετοχή τρίτων χωρών που έχουν συνάψει συµφωνίες 
µε την Ευρωπαϊκή Ένωση, δυνάµει των οποίων έχουν υιοθετήσει και εφαρµόζουν τη 
νοµοθεσία της Ένωσης στο πεδίο που καλύπτει ο παρών κανονισµός. 

2. Στο πλαίσιο των σχετικών διατάξεων των εν λόγω συµφωνιών, θεσπίζονται ρυθµίσεις οι 
οποίες προσδιορίζουν ιδίως τη φύση, το εύρος και τον τρόπο µε τον οποίο οι εν λόγω χώρες 
συµµετέχουν στις εργασίες του Οργανισµού, συµπεριλαµβανοµένων διατάξεων σχετικά µε τη 
συµµετοχή στις πρωτοβουλίες που αναλαµβάνει ο Οργανισµός, τις χρηµατοδοτικές 
συνεισφορές και το προσωπικό. 

ΤΜΗΜΑ 6 ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Άρθρο 29 
Ρήτρα αναθεώρησης 

1. Εντός τριών ετών από την ηµεροµηνία σύστασης που αναφέρεται στο άρθρο 34, η 
Επιτροπή, λαµβάνοντας υπόψη τις απόψεις όλων των σχετικών άµεσα ενδιαφεροµένων, 
διεξάγει αξιολόγηση µε βάση την εντολή καθηκόντων που συµφωνήθηκε µε το ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο. Κατά την αξιολόγηση εκτιµώνται οι επιπτώσεις και η αποτελεσµατικότητα του 
Οργανισµού ως προς την επίτευξη των στόχων που τίθενται στο άρθρο 2, και η 

                                                 
36 ΕΕ 17 της 6.10.1958, σ. 385/58. Κανονισµός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την πράξη 

προσχώρησης του 1994. 
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αποτελεσµατικότητα των µεθόδων εργασίας του Οργανισµού. Η Επιτροπή προβαίνει στην 
αξιολόγηση κυρίως προκειµένου να καθορίσει κατά πόσο ο Οργανισµός εξακολουθεί να 
αποτελεί ένα αποτελεσµατικό µέσο και κατά πόσο η θητεία του Οργανισµού πρέπει να 
παραταθεί πέραν του χρονικού διαστήµατος που ορίζεται στο άρθρο 34.  

2. Τα συµπεράσµατα της αξιολόγησης διαβιβάζονται από την Επιτροπή στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και στο Συµβούλιο και δηµοσιοποιούνται. 

3. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο παραλαµβάνει την αξιολόγηση και διατυπώνει συστάσεις 
σχετικά µε τροποποιήσεις επί του παρόντος κανονισµού, τον Οργανισµό και τις µεθόδους 
εργασίας του, και τις υποβάλλει στην Επιτροπή. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο και ο εκτελεστικός 
διευθυντής λαµβάνουν υπόψη τα αποτελέσµατα της αξιολόγησης στον πολυετή 
προγραµµατισµό του Οργανισµού. 

Άρθρο 30 
Συνεργασία του κράτους µέλους υποδοχής 

Το κράτος µέλος υποδοχής του Οργανισµού εξασφαλίζει τις βέλτιστες δυνατές συνθήκες για 
την εύρυθµη και αποδοτική λειτουργία του Οργανισµού. 

Άρθρο 31 
∆ιοικητικός έλεγχος 

Οι δραστηριότητες του Οργανισµού υπόκεινται στην εποπτεία του διαµεσολαβητή, σύµφωνα 
µε τις διατάξεις του άρθρου 228 της συνθήκης. 

Άρθρο 32 
Κατάργηση και διαδοχή  

1. Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 460/2004 καταργείται. 

Οι παραποµπές στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 460/2004 και στον ENISA θεωρείται ότι 
αποτελούν παραποµπές στον παρόντα κανονισµό και στον Οργανισµό. 

2. Ο Οργανισµός διαδέχεται τον Οργανισµό που συστάθηκε δυνάµει του κανονισµού (ΕΚ) 
αριθ. 460/2004 όσον αφορά όλα τα δικαιώµατα ιδιοκτησίας, τις συµφωνίες, τις νοµικές 
υποχρεώσεις, τις συµβάσεις εργασίας, τις οικονοµικές δεσµεύσεις και ευθύνες.  

Άρθρο 33 
∆ιάρκεια λειτουργίας 

Ο Οργανισµός ιδρύεται στις […] για θητεία πέντε ετών. 
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Άρθρο 34 
Έναρξη ισχύος 

Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την εποµένη της δηµοσίευσής του στην Επίσηµη 
Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και εφαρµόζεται από τις 14 Μαρτίου 2012 ή από την 
εποµένη της δηµοσίευσής του, αναλόγως µε το ποια ηµεροµηνία είναι µεταγενέστερη. 

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε 
κράτος µέλος. 

Έγινε στ […], 

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συµβούλιο 
Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος 
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ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

1. ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ  

1.1. Τίτλος της πρότασης/πρωτοβουλίας 

Πρόταση κανονισµού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε τον 
Ευρωπαϊκό Οργανισµό για την Ασφάλεια ∆ικτύων και Πληροφοριών (ENISA)) 

1.2. Σχετικός(-οί) τοµέας(-είς) πολιτικής στη διάρθρωση ∆Β∆/ΠΒ∆37  

Κοινωνία της Πληροφορίας και Μέσα Ενηµέρωσης. 

Κανονιστικό πλαίσιο για το ψηφιακό θεµατολόγιο. 

1.3. Φύση της πρότασης/πρωτοβουλίας  

 Η πρόταση/πρωτοβουλία αφορά νέα δράση  

 Η πρόταση/πρωτοβουλία αφορά νέα δράση µετά από πιλοτικό έργο/προπαρασκευαστική 
δράση38. 

 Η πρόταση/πρωτοβουλία αφορά την παράταση υφιστάµενης δράσης  

 Η πρόταση/πρωτοβουλία αφορά δράση προσανατολισµένη προς νέα δράση 

1.4. Στόχοι 

1.4.1. Ο(οι) στρατηγικός(-οί) πολυετής(-είς) στόχος(-οι) της Επιτροπής που επιδιώκεται(-ονται) από 
την πρόταση/πρωτοβουλία  

Συνοχή των κανονιστικών προσεγγίσεων – παροχή κατευθυντήριων γραµµών και 
συµβουλών στην Επιτροπή και στα κράτη µέλη για την επικαιροποίηση και ανάπτυξη ενός 
ολιστικού κανονιστικού πλαισίου στο πεδίο της ασφάλειας δικτύων και πληροφοριών. 

Πρόληψη, εντοπισµός και αντιµετώπιση – βελτίωση της ετοιµότητας, συµβάλλοντας στην 
ανάπτυξη ευρωπαϊκών µέσων έγκαιρης προειδοποίησης και αντιµετώπισης περιστατικών, 
πανευρωπαϊκών σχεδίων και ασκήσεων επείγουσας επέµβασης.  

Ενίσχυση των γνώσεων των υπευθύνων χάραξης πολιτικής – παροχή συνδροµής και 
συµβουλών στην Επιτροπή και στα κράτη µέλη προκειµένου να επιτύχουν ένα υψηλό επίπεδο 
γνώσεων, σε ολόκληρη την Ένωση, επί θεµάτων που σχετίζονται µε την ασφάλεια δικτύων 
και πληροφοριών και την εφαρµογή της στις επιχειρήσεις του κλάδου. Συµπεριλαµβάνονται 
επίσης η παραγωγή, η ανάλυση και η διαθεσιµότητα δεδοµένων σχετικά µε τις οικονοµικές 
πτυχές και τις επιπτώσεις των παραβιάσεων της ασφάλειας δικτύων και πληροφοριών, τα 
κίνητρα για τους ενδιαφερόµενους να επενδύσουν σε µέτρα για την ασφάλεια δικτύων και 

                                                 
37 ∆Β∆: διαχείριση βάσει δραστηριοτήτων – ΠΒ∆: προϋπολογισµός βάσει δραστηριοτήτων. 
38 Όπως προβλέπονται στο άρθρο 49 παράγραφος 6 στοιχεία α) ή β) του δηµοσιονοµικού κανονισµού. 
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πληροφοριών, ο εντοπισµός κινδύνων, οι δείκτες της κατάστασης της ασφάλειας δικτύων και 
πληροφοριών στην Ένωση, κ.λπ. 

Ευαισθητοποίηση των άµεσα ενδιαφεροµένων – ανάπτυξη µιας αντίληψης για την 
ασφάλεια και τη διαχείριση κινδύνου, µε ενθάρρυνση της ανταλλαγής πληροφοριών και της 
ευρείας συνεργασίας µεταξύ φορέων του δηµόσιου και του ιδιωτικού τοµέα, επίσης προς 
άµεσο όφελος των πολιτών, και ανάπτυξη µιας αντίληψης για την ευαισθητοποίηση στην 
ασφάλεια δικτύων και πληροφοριών. 

Προστασία της Ευρώπης από διεθνείς απειλές – επίτευξη υψηλού επιπέδου συνεργασίας µε 
τρίτες χώρες και µε διεθνείς οργανισµούς για την προώθηση µιας κοινής παγκόσµιας 
προσέγγισης της ασφάλειας δικτύων και πληροφοριών και για την υλοποίηση διεθνών 
πρωτοβουλιών υψηλού επιπέδου στην Ευρώπη). 

Επιδίωξη ή υλοποίηση σε πλαίσιο συνεργασίας – διευκόλυνση της συνεργασίας κατά την 
εφαρµογή πολιτικών για την ασφάλεια δικτύων και πληροφοριών.  

Καταπολέµηση της εγκληµατικότητας στον κυβερνοχώρο – ενσωµάτωση των σχετικών µε 
την ασφάλεια δικτύων και πληροφοριών πτυχών της καταπολέµησης της εγκληµατικότητας 
στον κυβερνοχώρο στις συνοµιλίες και στην ανταλλαγή ορθών πρακτικών µεταξύ των 
ενδιαφεροµένων του δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα, ιδίως µέσω της συνεργασίας µε τις αρχές 
του (πρώην) δεύτερου και τρίτου πυλώνα, π.χ. µε την Ευρωπαϊκή Αστυνοµική Υπηρεσία 
(Europol). 

1.4.2. Συγκεκριµένος(-οι) στόχος(-οι) και σχετική(-ές) δραστηριότητα(-ες) ∆Β∆/ΠΒ∆  

Ειδικός στόχος 

Ενίσχυση της ασφάλειας δικτύων και πληροφοριών (NIS), ανάπτυξη µιας αντίληψης για την 
ασφάλεια δικτύων και πληροφοριών προς όφελος των πολιτών, των καταναλωτών, των 
επιχειρήσεων και των οργανισµών του δηµόσιου τοµέα, και εντοπισµός των πολιτικών 
προκλήσεων που θα αναδυθούν από µελλοντικά δίκτυα και από το Ίντερνετ. 

Σχετική(-ές) δραστηριότητα(-ες) ∆Β∆/ΠΒ∆ 

Πολιτική για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες και την ασφάλεια δικτύων 
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1.4.3. Αναµενόµενο(-α) αποτέλεσµα(αποτελέσµατα) και επίπτωση 

Η πρωτοβουλία αναµένεται να επιφέρει τις ακόλουθες οικονοµικές επιπτώσεις: 

- αύξηση της διαθεσιµότητας πληροφοριών σχετικά µε τις σηµερινές και µελλοντικές 
προκλήσεις και κινδύνους για την ασφάλεια και την ανθεκτικότητα  

- αποφυγή περιττών προσπαθειών κατά τη συλλογή σχετικών πληροφοριών για τους 
κινδύνους, τις απειλές και τα τρωτά σηµεία από κάθε επιµέρους κράτος µέλος  

- αύξηση του επιπέδου ενηµέρωσης των υπευθύνων χάραξης πολιτικής κατά τη λήψη 
αποφάσεων  

- βελτίωση της ποιότητας των προβλέψεων για την πολιτική ασφάλειας δικτύων και 
µεταφορών στα κράτη µέλη χάρη στη διάδοση βέλτιστων πρακτικών 

- οικονοµίες κλίµακας κατά την αντιµετώπιση περιστατικών σε επίπεδο ΕΕ 

- περισσότερες επενδύσεις οι οποίες ευνοούνται από τους κοινούς στόχους πολιτικής και τα 
πρότυπα ασφαλείας, και από την ανθεκτικότητα σε επίπεδο ΕΕ 

- µικρότερος επιχειρηµατικός κίνδυνος για τις επιχειρήσεις χάρη στο υψηλότερο επίπεδο 
ασφάλειας και ανθεκτικότητας  

- συνεκτικότερα µέτρα για την καταπολέµηση της εγκληµατικότητας στον κυβερνοχώρο 

Η πρωτοβουλία αναµένεται να επιφέρει τις ακόλουθες κοινωνικές επιπτώσεις:  

- µεγαλύτερη εµπιστοσύνη των χρηστών στις υπηρεσίες και τα συστήµατα της κοινωνίας της 
πληροφορίας· 

- µεγαλύτερη εµπιστοσύνη στη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς της ΕΕ µε την επίτευξη 
υψηλότερων επιπέδων προστασίας των καταναλωτών· 

- ενίσχυση της ανταλλαγής πληροφοριών και γνώσεων εντός των χωρών µη µελών της ΕΕ· 

- καλύτερη διασφάλιση των θεµελιωδών ανθρωπίνων δικαιωµάτων στην ΕΕ µέσω της 
εξασφάλισης ίδιου επιπέδου προστασίας των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και της 
ιδιωτικής ζωής για τους πολίτες της ΕΕ. 

Οι αναµενόµενες περιβαλλοντικές επιπτώσεις είναι ελάχιστες: 

- µειωµένος αντίκτυπος των εκποµπών CO2 λόγω π.χ. των λιγότερων µετακινήσεων που 
προκύπτουν από την υψηλότερη εµπιστοσύνη στη χρήση των συστηµάτων και υπηρεσιών 
ΤΠΕ και µικρότερη κατανάλωση ενέργειας η οποία προκύπτει από οικονοµίες κλίµακας κατά 
την εφαρµογή των υποχρεώσεων ασφαλείας. 

1.4.4. ∆είκτες αποτελεσµάτων και επίπτωσης 

Οι δείκτες παρακολούθησης ανά στόχο είναι οι ακόλουθοι: 

Συνοχή των ρυθµιστικών προσεγγίσεων: 

- Αριθµός κρατών µελών που χρησιµοποίησαν τις συστάσεις του Οργανισµού στην οικεία 
διαδικασία χάραξης πολιτικής  

- Αριθµός µελετών που αποσκοπούν στον εντοπισµό των κενών και των ασυνεπειών στο 
πεδίο της τυποποίησης σχετικά µε την ασφάλεια δικτύων και πληροφοριών  
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- Μεγαλύτερη σύγκλιση των προσεγγίσεων των κρατών µελών όσον αφορά την ασφάλεια 
δικτύων και πληροφοριών. 

Πρόληψη, εντοπισµός και αντιµετώπιση: 

- Αριθµός επιµορφώσεων που διοργανώθηκαν µε αντικείµενο την ασφάλεια δικτύων  

- ∆ιαθεσιµότητα ενός λειτουργικού συστήµατος έγκαιρης προειδοποίησης για αναδυόµενους 
κινδύνους και επιθέσεις  

- Αριθµός ασκήσεων µε αντικείµενο την ασφάλεια δικτύων και πληροφοριών σε επίπεδο ΕΕ 
τις οποίες συντόνισε ο Οργανισµός  

Ενίσχυση των γνώσεων των υπευθύνων χάραξης πολιτικής: 

- Αριθµός µελετών µε σκοπό τη συγκέντρωση πληροφοριών σχετικά µε τους σηµερινούς και 
τους προβλεπόµενους κινδύνους που αφορούν την ασφάλεια δικτύων και πληροφοριών, και 
τις τεχνολογίες πρόληψης κινδύνου  

- Αριθµός διαβουλεύσεων µε δηµόσιους φορείς που ασχολούνται µε την ασφάλεια δικτύων 
και πληροφοριών  

- ∆ιαθεσιµότητα ενός ευρωπαϊκού πλαισίου για την οργάνωση της συγκέντρωσης δεδοµένων 
που αφορούν την ασφάλεια δικτύων και πληροφοριών  

Ευαισθητοποίηση των άµεσα ενδιαφεροµένων: 

- Αριθµός καθορισµένων ορθών πρακτικών για τον κλάδο  

- Επίπεδο επενδύσεων σε µέτρα ασφάλειας από ιδιώτες ενδιαφεροµένους 

Προστασία της Ευρώπης από διεθνείς απειλές: 

- Αριθµός διασκέψεων/συνεδριάσεων µεταξύ των κρατών µελών της ΕΕ για τον καθορισµό 
από κοινού συµφωνηθέντων στόχων για την ασφάλεια δικτύων και πληροφοριών  

- Αριθµός συνεδριάσεων µεταξύ Ευρωπαίων και διεθνών ειδικών σε θέµατα ασφάλειας 
δικτύων και πληροφοριών 

Επιδίωξη η υλοποίηση σε πλαίσιο συνεργασίας: 

- Αριθµός εκτιµήσεων της συµµόρφωσης προς τις ρυθµιστικές διατάξεις  

- Αριθµός πανευρωπαϊκών πρακτικών που αφορούν την ασφάλεια δικτύων και πληροφοριών  

Καταπολέµηση της εγκληµατικότητας στον κυβερνοχώρο: 
- Τακτικές αλληλεπιδράσεις µε τους οργανισµούς των πρώην δεύτερου και τρίτου πυλώνα  

- Αριθµός υποθέσεων για τις οποίες παρασχέθηκε εµπειρογνωσία σε ποινικές έρευνες  

1.5. Αιτιολογία της πρότασης/πρωτοβουλίας 

1.5.1. Απαίτηση(-εις) που πρέπει να καλυφθεί(-ούν) βραχυπρόθεσµα ή µακροπρόθεσµα  

Ο ENISA ιδρύθηκε αρχικά το 2004 για να αντιµετωπίσει τις απειλές και τις πιθανές 
επακόλουθες παραβιάσεις της ασφάλειας δικτύων και πληροφοριών. Έκτοτε, οι προκλήσεις 
που αφορούν την ασφάλεια δικτύων και πληροφοριών µεταβλήθηκαν λόγω των τεχνολογικών 
εξελίξεων και των εξελίξεων στην αγορά, και αποτέλεσαν αντικείµενο περαιτέρω 
προβληµατισµού και διαλόγου, οδηγώντας σήµερα στην επικαιροποίηση και λεπτοµερέστερη 
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περιγραφή των συγκεκριµένων προβληµάτων που διαπιστώθηκαν και του τρόπου µε τον 
οποίο αυτά επηρεάζονται από το µεταβαλλόµενο περιβάλλον στην ασφάλεια δικτύων και 
πληροφοριών.  

1.5.2. Προστιθέµενη αξία της συµµετοχής της ΕΕ 

Τα προβλήµατα σχετικά µε την ασφάλεια δικτύων και πληροφοριών δεν περιορίζονται στα 
εθνικά σύνορα και, ως εκ τούτου, δεν µπορούν να αντιµετωπισθούν αποτελεσµατικά µόνο σε 
εθνικό επίπεδο. Συγχρόνως, οι τρόποι µε τους οποίους αντιµετωπίζεται το πρόβληµα από τις 
δηµόσιες αρχές των διαφόρων κρατών µελών είναι πολύ διαφορετικοί. Οι εν λόγω διαφορές 
είναι δυνατόν να αποτελέσουν µείζον εµπόδιο στην εφαρµογή κατάλληλων πανευρωπαϊκών 
µηχανισµών για την ενίσχυση της ασφάλειας δικτύων και πληροφοριών στην Ευρώπη. 
Εξαιτίας της διασύνδεσης των υποδοµών ΤΠΕ, η αποτελεσµατικότητα των µέτρων που 
λαµβάνονται σε εθνικό επίπεδο σε ένα κράτος µέλος επηρεάζεται ακόµη σε µεγάλο βαθµό 
από το χαµηλότερο επίπεδο µέτρων σε άλλα κράτη µέλη και την έλλειψη συστηµατικής 
διασυνοριακής συνεργασίας. Η ανεπάρκεια των µέτρων ασφάλειας δικτύων και πληροφοριών 
µπορεί να σταθεί η αιτία ενός περιστατικού σε ένα κράτος µέλος και να προκαλέσει 
ενδεχοµένως διαταραχές στις υπηρεσίες άλλων κρατών µελών.  

Επιπροσθέτως, ο πολλαπλασιασµός των απαιτήσεων ασφαλείας συνεπάγεται οικονοµική 
επιβάρυνση για τις επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται σε επίπεδο Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, και οδηγεί σε κατακερµατισµό και έλλειψη ανταγωνιστικότητας στην εσωτερική 
αγορά της Ευρώπης. 

Ενώ αυξάνει η εξάρτηση από συστήµατα δικτύων και πληροφοριών, η ετοιµότητα για την 
αντιµετώπιση περιστατικών αποδεικνύεται ανεπαρκής.  

Τα σηµερινά εθνικά συστήµατα έγκαιρης προειδοποίησης και αντιµετώπισης περιστατικών 
παρουσιάζουν σηµαντικές ελλείψεις. Οι διαδικασίες και οι πρακτικές παρακολούθησης και 
κοινοποίησης περιστατικών που αφορούν την ασφάλεια δικτύου διαφέρουν σηµαντικά µεταξύ 
κρατών µελών. Σε ορισµένες χώρες οι διαδικασίες χρήζουν τυποποίησης, ενώ σε άλλες χώρες 
δεν υπάρχει κάποια αρµόδια αρχή για την παραλαβή και επεξεργασία των κοινοποιήσεων των 
περιστατικών. ∆εν υπάρχουν ευρωπαϊκά συστήµατα. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα να µπορεί να 
διαταραχθεί σηµαντικά η κάλυψη βασικών αναγκών εξαιτίας περιστατικών στην ασφάλεια 
δικτύων και πληροφοριών και, εποµένως, είναι σκόπιµο να προετοιµασθεί η κατάλληλη 
αντιµετώπιση. Στην ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά µε την προστασία των υποδοµών 
πληροφοριών ζωτικής σηµασίας (CIIP) τονίζεται επίσης η ανάγκη δηµιουργίας ευρωπαϊκών 
µέσων έγκαιρης προειδοποίησης και αντιµετώπισης περιστατικών, τα οποία ενδεχοµένως θα 
υποστηρίζονται από ασκήσεις σε ευρωπαϊκή κλίµακα. 

Υπάρχει σαφής ανάγκη πολιτικών µέσων τα οποία θα αποσκοπούν στον εκ των προτέρων 
προσδιορισµό των κινδύνων που αφορούν την ασφάλεια δικτύων και πληροφοριών και των 
τρωτών σηµείων, καθιέρωσης κατάλληλων µηχανισµών αντιµετώπισης (π.χ. µέσω του 
εντοπισµού και της διάδοσης ορθών πρακτικών), και διασφάλισης ότι οι εν λόγω µηχανισµοί 
αντιµετώπισης είναι γνωστοί και εφαρµόζονται από τους άµεσα ενδιαφερόµενους. 

1.5.3. ∆ιδάγµατα από ανάλογες εµπειρίες του παρελθόντος 

Βλέπε σηµεία 1.5.1 και 1.5.2 
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1.5.4. Συνοχή και δυνατότητα συνέργειας µε άλλα συναφή µέσα 

Η παρούσα πρωτοβουλία είναι πλήρως σύµφωνη µε τον γενικό διάλογο για την ασφάλεια 
δικτύων και πληροφοριών και τις άλλες πολιτικές πρωτοβουλίες που επικεντρώνονται στο 
µέλλον της ασφάλειας δικτύων και πληροφοριών. Αποτελεί µία από τις κύριες συνιστώσες 
του ψηφιακού θεµατολογίου για την Ευρώπη, το οποίο αποτελεί εµβληµατική πρωτοβουλία 
της στρατηγικής «Ευρώπη 2020».  

1.6. ∆ιάρκεια και δηµοσιονοµική επίπτωση 

 Πρόταση/πρωτοβουλία περιορισµένης διάρκειας 

–  Η ηµεροµηνία έναρξης της πενταετούς παράτασης είναι η 14/03/2012 ή η ηµεροµηνία 
κατά την οποία ο νέος κανονισµός αρχίζει να ισχύει, αναλόγως ποια ηµεροµηνία είναι 
µεταγενέστερη.  

–  ∆ηµοσιονοµική επίπτωση από το 2012 έως το 2017 

 Πρόταση/πρωτοβουλία απεριόριστης διάρκειας 

– Περίοδος σταδιακής εφαρµογής από το ΕΕΕΕ έως το ΕΕΕΕ 

– και στη συνέχεια λειτουργία µε κανονικό ρυθµό. 

1.7. Προβλεπόµενη(-ες) µέθοδος(-οι) διαχείρισης39  

 Κεντρική άµεση διαχείριση από την Επιτροπή  

 Κεντρική έµµεση διαχείριση µε ανάθεση καθηκόντων εκτέλεσης σε: 

–  εκτελεστικούς οργανισµούς 

–  οργανισµούς που δηµιουργούνται από τις Κοινότητες40 

–  εθνικούς δηµόσιους οργανισµούς/οργανισµούς µε αποστολή δηµόσιας υπηρεσίας 

–  πρόσωπα τα οποία είναι επιφορτισµένα µε την εφαρµογή συγκεκριµένων δράσεων 
σύµφωνα µε τον τίτλο V της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και προσδιορίζονται στη 
σχετική βασική πράξη, σύµφωνα µε το άρθρο 49 του δηµοσιονοµικού κανονισµού 

 Επιµερισµένη διαχείριση µε τα κράτη µέλη 

 Αποκεντρωµένη διαχείριση µε τρίτες χώρες 

 Από κοινού διαχείριση µε διεθνείς οργανισµούς (να προσδιορισθεί) 

                                                 
39 Οι εξηγήσεις σχετικά µε τους τρόπους διαχείρισης καθώς και οι παραποµπές στον δηµοσιονοµικό κανονισµό 

διατίθενται στον ιστότοπο BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_fr.html 
40 Όπως αναφέρονται στο άρθρο 185 του δηµοσιονοµικού κανονισµού. 

http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_fr.html
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2. ΜΕΤΡΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

2.1 Κανόνες παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων 

Ο εκτελεστικός διευθυντής είναι υπεύθυνος για την αποτελεσµατική παρακολούθηση και 
αξιολόγηση των επιδόσεων του Οργανισµού ως προς τους στόχους του και υποβάλλει ετησίως 
έκθεση στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο. 

Ο εκτελεστικός διευθυντής εκπονεί γενική έκθεση που καλύπτει όλες τις δραστηριότητες του 
Οργανισµού κατά το προηγούµενο έτος, στην οποία ειδικότερα γίνεται σύγκριση των 
επιτευχθέντων αποτελεσµάτων ως προς τους στόχους του ετήσιου προγράµµατος εργασίας. 
Αφού εγκριθεί από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, η εν λόγω έκθεση διαβιβάζεται στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, το Συµβούλιο, την Επιτροπή, το Ελεγκτικό Συνέδριο, την Ευρωπαϊκή 
Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών, και δηµοσιεύεται. 

2.2. Σύστηµα διαχείρισης και ελέγχου 

2.2.1 Αναγνωρισµένος(-οι) κίνδυνος(-οι) 

Μετά από την ίδρυσή του το 2004, ο ENISA έχει αποτελέσει αντικείµενο εξωτερικών και 
εσωτερικών αξιολογήσεων. 

Σύµφωνα µε το άρθρο 25 του κανονισµού για τον ENISA, το πρώτο βήµα σε αυτή τη 
διαδικασία ήταν η ανεξάρτητη αξιολόγηση του ENISA από οµάδα εξωτερικών 
εµπειρογνωµόνων το 2006/2007. Στην έκθεση της οµάδας εξωτερικών εµπειρογνωµόνων41 
επιβεβαιώνεται ότι εξακολουθούν να ισχύουν το αρχικό πολιτικό σκεπτικό που οδήγησε στην 
ίδρυση του Οργανισµού και οι αρχικοί του σκοποί. Η έκθεση συνετέλεσε επίσης 
αποφασιστικά στην επισήµανση ορισµένων θεµάτων που χρήζουν αντιµετώπισης. 

Τον Μάρτιο του 2007, η Επιτροπή κοινοποίησε την αξιολόγηση στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο, 
το οποίο στη συνέχεια διατύπωσε τις συστάσεις του για το µέλλον του Οργανισµού και τις 
τροποποιήσεις του κανονισµού για τον ENISA42.  

Τον Ιούνιο του 2007, η Επιτροπή υπέβαλε τη δική της αξιολόγηση για τα αποτελέσµατα της 
εξωτερικής αξιολόγησης και τις συστάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου σε ανακοίνωση προς 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο43. Η Επιτροπή δήλωσε ότι χρειάζεται να ληφθεί 
απόφαση σχετικά µε το αν θα παραταθεί η θητεία του Οργανισµού ή αν θα αντικατασταθεί ο 
Οργανισµός από άλλον φορέα, όπως ένα µόνιµο φόρουµ άµεσα ενδιαφεροµένων ή ένα δίκτυο 
οργανισµών επιφορτισµένων µε θέµατα ασφαλείας. Με την ανακοίνωση ξεκίνησε επίσης µια 
δηµόσια διαβούλευση επί του θέµατος και ζητήθηκε από τους Ευρωπαίους ενδιαφερόµενους 

                                                 
41 http://ec.europa.eu/dgs/information_society/evaluation/studies/index_en.htm 
42 Όπως προβλέπεται στο άρθρο 25 του κανονισµού ENISA. Το πλήρες κείµενο που εγκρίθηκε από το ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο του ENISA, το οποίο περιλαµβάνει επίσης τους προβληµατισµούς του Συµβουλίου, διατίθεται στον 
ακόλουθο ιστότοπο: http://enisa.europa.eu/pages/03_02.htm 

43 Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο σχετικά µε την αξιολόγηση του 
Ευρωπαϊκού Οργανισµού για την Ασφάλεια ∆ικτύων και Πληροφοριών (ENISA), COM(2007) 285 τελικό της 
1.6.2007: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007DC0285:FR:NOT 

http://enisa.europa.eu/pages/03_02.htm
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007DC0285:EN:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007DC0285:EN:NOT
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να συµβάλουν απαντώντας σε έναν κατάλογο ερωτήσεων ώστε να προσανατολισθούν οι 
περαιτέρω συζητήσεις44. 

2.2.2. Προβλεπόµενη(-ες) µέθοδος(-οι) ελέγχου 

Βλέπε σηµείο 2.1 και σηµείο 2.2.1 ανωτέρω. 

2.3. Μέτρα για την πρόληψη της απάτης και των παρατυπιών 

Πριν καταβληθούν οι πληρωµές για κάθε απαιτούµενη υπηρεσία ή µελέτη ελέγχονται από το 
προσωπικό του Οργανισµού, λαµβάνοντας υπόψη τις συµβατικές υποχρεώσεις, τις 
οικονοµικές αρχές και τις ορθές οικονοµικές και διαχειριστικές πρακτικές. Οι διατάξεις περί 
καταπολέµησης της απάτης (εποπτεία, απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων, κ.λπ.) 
περιλαµβάνονται σε όλες τις συµφωνίες και συµβάσεις που συνάπτει ο Οργανισµός µε τους 
δικαιούχους των πληρωµών. 

                                                 
44 http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=EnisaFuture&lang=en 
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3. ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ* 

3.1. Επηρεαζόµενος(-οι) τοµέας(-είς) του πολυετούς δηµοσιονοµικού πλαισίου και γραµµή(-ές) προϋπολογισµού για τις δαπάνες 

• Υπάρχουσες γραµµές προϋπολογισµού για τις δαπάνες 

Γραµµή προϋπολογισµού Είδος  
δαπάνης Συνεισφορά  

Τοµέας πολυετούς 
δηµοσιονοµικού 

πλαισίου Αριθµός/Περιγραφή ∆Π/Μ∆Π 
(45) 

από 
χώρες 
ΕΖΕΣ46 

από 
υποψήφιες 
χώρες47 

από 
τρίτες 
χώρες 

σύµφωνα µε το 
άρθρο 18 

παράγραφος 1 
στοιχείο αα) του 
δηµοσιονοµικού 
κανονισµού 

09 02 03 01 Ευρωπαϊκός Οργανισµός 
για την Ασφάλεια ∆ικτύων και 
Πληροφοριών – Επιδότηση στο 
πλαίσιο των τίτλων 1 και 2 

∆Π ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 1.α 
Ανταγωνιστικότη

τα για την 
ανάπτυξη και την 
απασχόληση 

09 02 03 02 Ευρωπαϊκός Οργανισµός 
για την Ασφάλεια ∆ικτύων και 
Πληροφοριών – Επιδότηση στο 
πλαίσιο του τίτλου 3 

∆Π ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 

09 01 01 ∆απάνες σχετικές µε το εν 
ενεργεία προσωπικό του τοµέα 
πολιτικής «Κοινωνία της 
πληροφορίας και µέσα επικοινωνίας» 

Μ∆Π ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 

5 ∆ιοικητικές 
δαπάνες 

09 01 02 11 Άλλες δαπάνες 
διαχείρισης Μ∆Π ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 

                                                 
45 ∆Π= ∆ιαχωριζόµενες πιστώσεις / Μ∆Π= Μη διαχωριζόµενες πιστώσεις 
46 EFTA: Ευρωπαϊκή Ζώνη Ελεύθερων Συναλλαγών.  
47 Υποψήφιες χώρες και, κατά περίπτωση, εν δυνάµει υποψήφιες χώρες των ∆υτικών Βαλκανίων. 
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* Η εκτιµώµενη δηµοσιονοµική επίπτωση της πρότασης για την περίοδο που εκτείνεται πέραν της τρέχουσας περιόδου δηµοσιονοµικού 
προγραµµατισµού 2007-2013 δεν καλύπτεται από το παρόν νοµοθετικό δηµοσιονοµικό δελτίο. Η Επιτροπή θα υποβάλει τροποποιηµένο 
νοµοθετικό δηµοσιονοµικό δελτίο µε βάση την πρόταση κανονισµού της Επιτροπής για τη θέσπιση του πολυετούς δηµοσιονοµικού 
πλαισίου για την περίοδο µετά το 2013 και λαµβάνοντας υπόψη τα συµπεράσµατα της εκτίµησης επιπτώσεων. 

3.2. Εκτιµώµενη επίπτωση στις δαπάνες 

3.2.1. Συνοπτική παρουσίαση της εκτιµώµενης επίπτωσης στις δαπάνες 

εκατ. ευρώ (µε 3 δεκαδικά ψηφία) 

Τοµέας πολυετούς δηµοσιονοµικού 
πλαισίου: 1.α Ανταγωνιστικότητα για την ανάπτυξη και την απασχόληση 

 

ENISA 

 1 
Ιανουαρίου-
13 Μαρτίου 

2012 

14 Μαρτίου -
31 ∆εκεµβρίου 

2012 
2013 2014 2015 2016 

1 Ιανουαρίου -
13 Μαρτίου 

2017 

ΣΥΝΟΛΟ 14 
Μαρτίου 2012 – 13 
Μαρτίου 2017 

Επιχειρησιακές πιστώσεις 

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων (1) 0,454 1,976 2,470 -- -- -- -- -- 09 02 03 02 

Ευρωπαϊκός 
Οργανισµός για την 
Ασφάλεια ∆ικτύων και 
Πληροφοριών – 
Επιδότηση στο πλαίσιο 
του τίτλου 3 

Πληρωµές (2) 0,454 1,976 2,470 -- -- -- -- -- 

∆ιοικητικές πιστώσεις 

09 02 03 01 
Ευρωπαϊκός 
Οργανισµός για την 
Ασφάλεια ∆ικτύων και 
Πληροφοριών – 
Επιδότηση στο πλαίσιο 

 (3) 1,293 4,697 6,120 -- -- -- -- -- 



 

EL 49   E

των τίτλων 1 και 2 

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων =1+3 1,747 6,673 8,590 -- -- -- -- -- ΣΥΝΟΛΟ 

πιστώσεων 
υπό τον ΤΟΜΕΑ 1α Πληρωµές =2+3 1,747 6,673 8,590 -- -- -- -- -- 

 

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων (4) 0,454 1,976 2,470 -- -- -- -- -- ΣΥΝΟΛΟ 

επιχειρησιακών 
πιστώσεων Πληρωµές (5) 0,454 1,976 2,470 -- -- -- -- -- 

ΣΥΝΟΛΟ πιστώσεων διοικητικού 
χαρακτήρα χρηµατοδοτούµενων από το 
κονδύλιο ειδικών προγραµµάτων 

(6) 1,293 4,697 6,120 -- -- -- -- -- 

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων =4+6 1,747 6,673 8,590 -- -- -- -- -- ΣΥΝΟΛΟ πιστώσεων 

υπό τον ΤΟΜΕΑ 1.α 
του πολυετούς 
προγράµµατος 
πλαισίου 

Πληρωµές =5+6 1,747 6,673 8,590 -- -- -- -- -- 
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εκατ. ευρώ (µε 3 δεκαδικά ψηφία) 

Τοµέας πολυετούς δηµοσιονοµικού 
πλαισίου:  5  ∆ιοικητικές δαπάνες  

 

 1 Ιανουαρίου-
13 Μαρτίου 

2012 

14 Μαρτίου-31 
∆εκεµβρίου 

2012 
2013 2014 2015 2016 

1 Ιανουαρίου -
13 Μαρτίου 

2017 
Σύνολο 

Ανθρώπινοι πόροι 0,085 0,342 0,427 -- -- -- -- -- 
Άλλες διοικητικές δαπάνες 0,002 0,013 0,015 -- -- -- -- -- 

ΣΥΝΟΛΟ Γ∆ INFSO Πιστώσεις 0,087 0,355 0,442 -- -- -- -- -- 

 

ΣΥΝΟΛΟ πιστώσεων 

υπό τον ΤΟΜΕΑ 5 του 
πολυετούς 

δηµοσιονοµικού 
πλαισίου 

(Σύνολο 
αναλήψεων 
υποχρεώσεων 

= σύνολο 
πληρωµών) 

0,087 0,355 0,442 -- -- -- -- -- 

 

 1 Ιανουαρίου-
13 Μαρτίου 

2012 

14 Μαρτίου -31 
∆εκεµβρίου 

2012 
2013 2014 2015 2016 

1 Ιανουαρίου -
13 Μαρτίου 

2017 
Σύνολο 

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων 1,834 7,028 9,032 -- -- -- -- -- ΣΥΝΟΛΟ πιστώσεων 

υπό τον ΤΟΜΕΑ 1 
έως 5 του πολυετούς 
δηµοσιονοµικού 
πλαισίου 

Πληρωµή 
1,834 7,028 9,032 -- -- -- -- -- 
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3.2.2. Εκτιµώµενη επίπτωση στις επιχειρησιακές πιστώσεις 

–  Η πρόταση/πρωτοβουλία δεν συνεπάγεται τη χρησιµοποίηση επιχειρησιακών πιστώσεων  

–  Η πρόταση/πρωτοβουλία απαιτεί τη χρήση επιχειρησιακών πιστώσεων, όπως εξηγείται παρακάτω: 

Πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων σε εκατ. ευρώ (µε τρία δεκαδικά ψηφία ) 

Να προσδιορισθούν οι στόχοι και 
τα αποτελέσµατα  

 

 

1 Ιανουαρίου-
13 Μαρτίου 

2012 

14 Μαρτίου-
31 

∆εκεµβρίου 
2012 

2013 2014 2015 2016 
1 Ιανουαρίου 
-13 Μαρτίου 

2017 

ΣΥΝΟΛΟ 14 
Μαρτίου 2012 – 

13 Μαρτίου 2017 

Συνοχή ρυθµιστικών 
προσεγγίσεων 

0,114 0,494 0,620  -- -- -- -- -- 

Πρόληψη, εντοπισµός και 
αντιµετώπιση 

0,114 0,494 0,620  -- -- -- -- -- 

Αύξηση των γνώσεων των 
υπευθύνων χάραξης πολιτικής 

0,068 0,297 0,370 -- -- -- -- -- 

Ευαισθητοποίηση των 
ενδιαφεροµένων 

0,050 0,218 0,270 -- -- -- -- -- 

Προστασία της Ευρώπης από 
διεθνείς απειλές 

0,023 0,099 0,120 -- -- -- -- -- 

Επιδίωξη ή υλοποίηση σε 
πλαίσιο συνεργασίας 

0,064 0,276 0,340 -- -- -- -- -- 

Καταπολέµηση της 
εγκληµατικότητας στον 
κυβερνοχώρο 

0,023 0,098 0,120 
-- -- -- -- -- 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 0,454 1,976 2,460 -- -- -- -- -- 
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3.2.3. Εκτιµώµενη επίπτωση στις πιστώσεις διοικητικής φύσεως48 

3.2.3.1. Συνοπτική παρουσίαση 

–  Η πρόταση/πρωτοβουλία δεν συνεπάγεται τη χρησιµοποίηση πιστώσεων 
διοικητικού χαρακτήρα  

–  Η πρόταση/πρωτοβουλία απαιτεί τη χρήση διοικητικών πιστώσεων, όπως 
εξηγείται παρακάτω: 

α) ∆ιοικητικές δαπάνες του τοµέα 5 του πολυετούς δηµοσιονοµικού πλαισίου 

εκατ. ευρώ (µε 3 δεκαδικά ψηφία) 

ΤΟΜΕΑΣ 5 του 
πολυετούς 

δηµοσιονοµικού 
πλαισίου 

1 
Ιανουαρίου

-13 
Μαρτίου 

2012 

14 
Μαρτίου -

31 
∆εκεµβρίο
υ 2012 

2013 2014 2015 2016 

1 
Ιανουαρίου

-13 
Μαρτίου 

2017 

Σύνολο 14 
Μαρτίου 2012 
– 13 Μαρτίου 

2017 

 

Ανθρώπινοι πόροι 0,085 0,342 0,427 -- -- -- -- -- 

Άλλες διοικητικές 
δαπάνες 0,002 0,013 0,015 -- -- -- -- -- 

 

ΣΥΝΟΛΟ 0,087 0,355 0,442 -- -- -- -- -- 

β) ∆ιοικητικές δαπάνες που αφορούν τον ENISA – καλύπτονται από τη γραµµή του 
προϋπολογισµού «09.020301 Ευρωπαϊκός Οργανισµός για την Ασφάλεια ∆ικτύων και 
Πληροφοριών: Τίτλος 1 – Προσωπικό και Τίτλος 2 – Λειτουργία του Οργανισµού»  

εκατ. ευρώ (µε 3 δεκαδικά ψηφία) 

 1 
Ιανουαρίο

υ-13 
Μαρτίου 

2012 

14 
Μαρτίου -

31 
∆εκεµβρίο
υ 2012 

2013 2014 2015 2016 

1 
Ιανουαρίο

υ-13 
Μαρτίου 

2017 

Σύνολο 14 
Μαρτίου 2012 
– 13 Μαρτίου 

2017 

 

Ανθρώπινοι πόροι – 
Τίτλος 1 – 
Προσωπικό 

1,153 4,329 5,607 -- -- -- -- -- 

Λοιπές δαπάνες  
διοικητικής φύσεως – 
Τίτλος 2 – 
Λειτουργία του 
Οργανισµού  

0,140 0,368 0,513 -- -- -- -- -- 

                                                 
48 Το παράρτηµα του νοµοθετικού δηµοσιονοµικού δελτίου δεν συµπληρώνεται διότι είναι άνευ 

αντικειµένου στην παρούσα πρόταση. 
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ΣΥΝΟΛΟ 1,293 4,697 6,120 -- -- -- -- -- 

3.2.3.2. Εκτιµώµενες απαιτήσεις ανθρωπίνων πόρων 

Κάθε έτος, ο πίνακας προσωπικού του Οργανισµού επεξηγείται και αιτιολογείται σε έγγραφο 
αποκαλούµενο σχέδιο πολιτικής προσωπικού το οποίο υποβάλλεται στην αρχή του 
προϋπολογισµού. 

–  Η πρόταση/πρωτοβουλία δεν συνεπάγεται τη χρησιµοποίηση ανθρώπινων 
πόρων  

–  Η πρόταση/πρωτοβουλία απαιτεί τη χρήση ανθρωπίνων πόρων, όπως εξηγείται 
παρακάτω: 

α) Ανθρώπινοι πόροι εντός της Επιτροπής 
 1 

Ιανουαρίου
-13 

Μαρτίου 
2012 

14 Μαρτίου 
-31 

∆εκεµβρίου 
2012 

2013 2014 2015 2016 

1 
Ιανουαρίου-
13 Μαρτίου 

2017 

Θέσεις απασχόλησης του πίνακα προσωπικού (θέσεις µόνιµων και έκτακτων υπαλλήλων) 

ΧΧ 01 01 01 (Έδρα και 
γραφεία αντιπροσωπείας της 
Επιτροπής) 

3,5 3,5 3,5 -- -- -- -- 

ΣΥΝΟΛΟ 3,5 3,5 3,5 -- -- -- -- 

 

β) Ανθρώπινοι πόροι του ENISA  
 1 

Ιανουαρίου 
-13 

Μαρτίου 
2012 

14 Μαρτίου 
-31 

∆εκεµβρίου 
2012 

2013 2014 2015 2016 
1 Ιανουαρίου 
-13 Μαρτίου 

2017 

Πίνακας προσωπικού του ENISA (σε ισοδύναµο πλήρους απασχόλησης (ΙΠΑ)) 

AD 29 31 31 -- -- -- -- 
Μόνιµοι ή έκτακτοι 
υπάλληλοι 

AST 15 16 16 -- -- -- -- 

ΣΥΝΟΛΟ µονίµων ή 
εκτάκτων υπαλλήλων 44 47 47 -- -- -- -- 

Λοιπό προσωπικό (σε ΙΠΑ) 

Συµβασιούχοι 13 14 14 -- -- -- -- 
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Αποσπασµένοι εθνικοί 
εµπειρογνώµονες (ΑΕΕ) 5 5 5 -- -- -- -- 

Σύνολο λοιπού προσωπικού 18 19 19 -- -- -- -- 

ΣΥΝΟΛΟ 62 66 66 -- -- -- -- 

 

Περιγραφή καθηκόντων που πρέπει να εκτελεσθούν από το προσωπικό του Οργανισµού: 

Μόνιµοι και έκτακτοι υπάλληλοι Ο Οργανισµός θα εξακολουθήσει: 

– να έχει συµβουλευτικό και συντονιστικό ρόλο κατά τη συγκέντρωση και 
ανάλυση δεδοµένων για την ασφάλεια των πληροφοριών. Σήµερα, τόσο οι 
δηµόσιοι όσο και οι ιδιωτικοί οργανισµοί, µε διαφορετικούς στόχους, 
συγκεντρώνουν δεδοµένα για περιστατικά στο πεδίο της τεχνολογίας των 
πληροφοριών (ΤΠ), καθώς και άλλα δεδοµένα σχετικά µε την ασφάλεια των 
πληροφοριών. Ωστόσο, δεν υπάρχει κάποιος κεντρικός φορέας σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο ο οποίος να είναι σε θέση, συγκεντρωτικά, να συλλέγει και να αναλύει 
δεδοµένα και να παρέχει γνωµοδοτήσεις και συµβουλές για τη στήριξη του 
πολιτικού έργου της Ένωσης σε θέµατα ασφάλειας δικτύων και πληροφοριών·  

– να χρησιµεύει ως κέντρο εµπειρογνωσίας στο οποίο µπορούν να 
απευθύνονται τα κράτη µέλη και τα ευρωπαϊκά θεσµικά όργανα για 
γνωµοδότηση και παροχή συµβουλών σε τεχνικά θέµατα ασφάλειας· 

– να συµβάλλει στην ευρύτερη συνεργασία µεταξύ διαφόρων παραγόντων 
στο πεδίο της ασφάλειας των πληροφοριών, παραδείγµατος χάριν παρέχοντας 
συνδροµή στις δραστηριότητες πλαισίωσης για την ενίσχυση της ασφάλειας του 
ηλεκτρονικού επιχειρείν. Η εν λόγω συνεργασία θα αποτελέσει προαπαιτούµενο 
ζωτικής σηµασίας για την ασφαλή λειτουργία των δικτύων και των συστηµάτων 
πληροφοριών στην Ευρώπη. Είναι αναγκαία η συµµετοχή και η σύµπραξη όλων 
των άµεσα ενδιαφεροµένων· 

– να συµβάλλει σε συντονισµένη προσέγγιση της ασφάλειας των 
πληροφοριών, παρέχοντας στήριξη στα κράτη µέλη, παραδείγµατος χάριν για 
την προώθηση της εκτίµησης του κινδύνου και των δράσεων 
ευαισθητοποίησης·  

– να εξασφαλίζει τη διαλειτουργικότητα δικτύων και συστηµάτων 
πληροφοριών, όταν τα κράτη µέλη εφαρµόζουν τεχνικές απαιτήσεις οι οποίες 
επηρεάζουν την ασφάλεια·  

– να καταγράφει τις σχετικές ανάγκες τυποποίησης και να αξιολογεί τα 
υφιστάµενα πρότυπα ασφαλείας και συστήµατα πιστοποίησης, καθώς και να 
προάγει την ευρύτερη δυνατή χρήση τους για τη στήριξη της ευρωπαϊκής 
νοµοθεσίας· 

– να υποστηρίζει τη διεθνή συνεργασία στο εν λόγω πεδίο, η οποία 
καθίσταται όλο και περισσότερο αναγκαία, δεδοµένης της παγκόσµιας 
διάστασης της ασφάλειας δικτύων και πληροφοριών.  

Εξωτερικό προσωπικό Βλέπε ανωτέρω. 
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3.2.4. Συµβατότητα µε το τρέχον πολυετές δηµοσιονοµικό πλαίσιο 

–  Η πρόταση/πρωτοβουλία είναι συµβατή µε το ισχύον πολυετές δηµοσιονοµικό 
πλαίσιο. 

–  Η πρόταση/πρωτοβουλία απαιτεί επαναπρογραµµατισµό του σχετικού τοµέα 
του πολυετούς δηµοσιονοµικού πλαισίου. 

–  Η πρόταση/πρωτοβουλία απαιτεί εφαρµογή του µέσου ευελιξίας ή της 
αναθεώρησης του πολυετούς δηµοσιονοµικού πλαισίου49. 

Η χρηµατοδότηση της ΕΕ µετά το 2013 θα εξετασθεί στο πλαίσιο διαλόγου στον 
οποίο θα συµµετάσχουν όλες οι υπηρεσίες της Επιτροπής επί του συνόλου των 
προτάσεων για την περίοδο µετά το 2013. Αυτό σηµαίνει ότι µετά την υποβολή από 
την Επιτροπή της πρότασής της για το επόµενο πολυετές δηµοσιονοµικό πλαίσιο, η 
Επιτροπή θα υποβάλει τροποποιηµένο νοµοθετικό δηµοσιονοµικό δελτίο, 
λαµβάνοντας υπόψη τα συµπεράσµατα της εκτίµησης επιπτώσεων. 

3.2.5. Συνεισφορές τρίτων 

–  Η πρόταση/πρωτοβουλία δεν προβλέπει συγχρηµατοδότηση από τρίτα µέρη  

–  Η πρόταση/πρωτοβουλία προβλέπει τη χρηµατοδότηση που εκτιµάται 
παρακάτω: 

Ενδεικτικές πιστώσεις σε εκατ. ευρώ (µε τρία δεκαδικά ψηφία) 

 

1 
Ιανουαρίου-
13 Μαρτίου 

2012 

14 Μαρτίου-
31 ∆εκεµβρίου 

2012 
2013 2014 2015 2016 

1 Ιανουαρίου 
-13 Μαρτίου 

2017 

Σύνολο 14 
Μαρτίου 2012 
– 13 Μαρτίου 

2017 

ΕΖΕΣ 0,042 0,160 0,206 -- -- -- -- -- 

 

3.3. Εκτιµώµενη επίπτωση στα έσοδα 

–  Η πρόταση/πρωτοβουλία δεν έχει κανένα δηµοσιονοµικό αντίκτυπο στα 
έσοδα. 

–  Η πρόταση/πρωτοβουλία έχει τον δηµοσιονοµικό αντίκτυπο που περιγράφεται 
κατωτέρω: 

–  στους ιδίους πόρους  

–  στα διάφορα έσοδα 

                                                 
49 Βλέπε σηµεία 19 και 24 της διοργανικής συµφωνίας. 




