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Το μέλλον της ασφάλειας των δικτύων και πληροφοριών στην Ευρώπη 

Γιατί είναι απαραίτητη η υπογραφή σας τώρα! 

 

Η ασφαλής διακίνηση πληροφοριών και η ασφάλεια των τηλεπικοινωνιών είναι 
σήμερα μία αναγκαιότητα για την ευημερία της Ευρώπης. Ο συνεχώς 
αυξανόμενος αριθμός παραβιάσεων που παρατηρείται στην ασφάλεια των 
πληροφοριών έχει σημαντικές οικονομικές συνέπειες και  επηρεάζει αρνητικά 
την εμπιστοσύνη των πολιτών. Αναγνωρίζοντας την ανάγκη αυτή, η Ευρωπαϊκή 
Ένωση ίδρυσε το 2004 τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια Δικτύων 
και Πληροφοριών (ENISA - European Network and Information Security 
Agency). 

Ακολουθώντας με συνέπεια την πολιτική της αποκέντρωσης και περιφερειακής 
ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αποφάσισε, το Δεκέμβριο του 2003, η 
έδρα του ENISA να είναι στην Ελλάδα. Εν συνεχεία, το Φεβρουάριο του 2004, η 
Ελληνική Κυβέρνηση όρισε ως πόλη-έδρα του ENISA το Ηράκλειο Κρήτης. Η 
Κρήτη είναι γνωστή για την αρχαία ιστορία και τις φυσικές της ομορφιές, αλλά 
έχει αποκτήσει και αναγνωρισμένη φήμη, τα τελευταία χρόνια, για την εξέχουσα 
δραστηριότητα  των επιστημονικών και τεχνολογικών ιδρυμάτων της που 
λαμβάνουν διεθνείς διακρίσεις. Ο ENISA εγκαταστάθηκε στο Ηράκλειο το 
Σεπτέμβριο του 2005 και έχει μέχρι σήμερα παράξει αξιοσημείωτο έργο αντάξιο 
της αποστολής του. 

Σήμερα ο ENISA είναι βαθιά ριζωμένος στην Κρητική γη. Οι φιλόξενοι κάτοικοι 
της Κρήτης τον υποδέχτηκαν φιλικά και ανέλαβαν πρωτοβουλίες για να νιώθουν 
οι εργαζόμενοί του «σαν στο σπίτι τους». Ανταποδίδοντας, ο ENISA έφερε στην 
Κρήτη αξιόλογα και ουσιαστικά οφέλη, όπως την ίδρυση του Ευρωπαϊκού 
Σχολείου, αλλά κυρίως το αίσθημα και την ικανοποίηση ότι η Κρήτη αποτελεί 
αναπόσπαστο μέρος της Ευρώπης, και συμβάλλει έμπρακτα στην ανάπτυξη 
μιας ευημερούσας Ευρωπαϊκής κοινωνίας που βασίζεται στην οικονομία της 
υψηλής τεχνολογίας.  

Δυστυχώς, όμως, υπάρχουν και κάποιοι στην Ευρώπη που θεωρούν ότι το 
Ηράκλειο δεν είναι η κατάλληλη έδρα για τον ENISA. Μήπως γιατί απαιτούνται 
τρεις με τέσσερις ώρες ταξίδι για να φτάσει κανείς από την κεντρική Ευρώπη 
στο Ηράκλειο; Μήπως γιατί θεωρούν ότι η αποστολή του ENISA δεν είναι 
ιδιαίτερα σημαντική για τον Ευρωπαίο πολίτη, αλλά ένα «παιχνίδι» στα χέρια 
γραφειοκρατών ώστε να εξυπηρετήσουν δικά τους συμφέροντα; Ή, μήπως, 
γιατί η Κρήτη είναι πολύ απομακρυσμένη για να ασκούν στον ENISA την 
«επιρροή» τους, σε καθημερινή βάση, οι ισχυροί της βιομηχανίας; 

Πρόσφατα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε την ίδρυση ενός νέου 
Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τις Τηλεπικοινωνίες (European Electronic 
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Communications Market Authority), για να αναλάβει τις αρμοδιότητες του ENISA 
με ξεκάθαρη πρόθεση ο νέος οργανισμός να εδρεύει σε κάποιο άλλο μέρος της 
Ευρώπης. Το να καλείται ένας Κοινοτικός Οργανισμός να αλλάξει έδρα, 
αποτελεί πρωτοφανή προσβολή για τη χώρα, την περιφέρεια και την πόλη που 
τον φιλοξενεί. Υπάρχουν πολλοί λόγοι για τους οποίους οι Ευρωπαίοι πολίτες 
οφείλουν να διαφωνήσουν και να εναντιωθούν σε αυτή την πρόταση, 
λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι πολλοί άλλοι Ευρωπαϊκοί Οργανισμοί έχουν επί 
του παρόντος έδρα στη περιφέρεια της Ευρώπης. Αυτό αναδεικνύεται από τα 
παρακάτω ζητήματα:  

 

Ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος για να εξασφαλισθεί στο μέλλον η ασφάλεια 
των δικτύων και πληροφοριών στην Ευρώπη;  

Η Ευρώπη χρειάζεται συστηματικές, συνεπείς, ανεξάρτητες και 
αποτελεσματικές δράσεις για την προστασία των πληροφοριών και 
τηλεπικοινωνιών, και τις χρειάζεται άμεσα! Δεν χρειάζεται οργανισμούς που 
στήνονται και στη συνέχεια διαλύονται κατά το δοκούν και τα καπρίτσια 
ορισμένων γραφειοκρατών. Εκείνοι που επιθυμούν τη διάλυση του ENISA 
ευκολόπιστα βασίζονται σε παραπληροφόρηση και προκαταλήψεις, 
θυσιάζοντας το έργο που έχει ήδη παραχθεί και την τεχνογνωσία που έχει ήδη 
αποκτηθεί από τον ENISA. 

 

Πως επενδύονται οι πόροι των Ευρωπαίων πολιτών;  

Η Ευρώπη θα πρέπει να αντιμετωπίσει σοβαρά την κατασπατάληση δημοσίων 
πόρων για επαναλαμβανόμενες και αλληλο-επικαλυπτόμενες δραστηριότητες. 
Όσοι επιθυμούν τη διάλυση του ENISA δεν υπολογίζουν ούτε τα χρήματα που 
έχουν δαπανηθεί από τους Ευρωπαίους φορολογούμενους πολίτες, αλλά ούτε 
και τους πόρους που έχουν αφιερωθεί από την Ελλάδα για την υποστήριξη της 
λειτουργίας του Οργανισμού. 

 

Ποιο είναι το μέλλον της αποκέντρωσης και περιφερειακής ανάπτυξης στην 
Ευρώπη; 

Εάν η Ευρώπη επιθυμεί την ανάπτυξη της περιφέρειας, πρέπει να τηρήσει την 
αρχή της αποκέντρωσης. Η επιδιωκόμενη απομάκρυνση του ENISA από την 
Κρήτη αποτελεί παραβίαση αυτής της θεμελιώδους αρχής. Σημαίνει, de facto, 
ότι Ευρωπαϊκές περιοχές της περιφέρειας, όπως η Κρήτη σήμερα, και ίσως 
κάποιες άλλες περιοχές αύριο, στερούνται ίσων ευκαιριών για να συμβάλλουν 
στο όραμα για ισόρροπη ανάπτυξη σε μια ενωμένη Ευρώπη. Όσοι επιθυμούν 



3 
 

την απομάκρυνση του ENISA από το Ηράκλειο προωθούν, ίσως άθελα τους, 
μία Ευρώπη δύο ταχυτήτων με διοικητικό υπερ-συγκεντρωτισμό. 

 

Ως μέλη του Συλλόγου «Φίλοι του ENISA» είμαστε αποφασισμένοι να 
υπερασπιστούμε το δικαίωμά μας να συμβάλουμε στην ανάπτυξη της 
Ευρωπαϊκής περιφέρειας και την εξέλιξη μίας ασφαλούς κοινωνίας της 
πληροφορίας, υποστηρίζοντας τον ENISA. Αν νομίζετε ότι το θέμα αυτό 
σας αφορά και ότι είναι προς το συμφέρον της Ευρώπης, παρακαλούμε 
βοηθήστε μας υπογράφοντας το ψήφισμα αυτό. 


