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Μαρούσι, 10 Απριλίου 2013
Αρ. πρωτ.: 872
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

AΠΟΦΑΣΗ
( αριθ.:122/2013 )
Θέμα:

Συμμετοχή της Α.Δ.Α.Ε. στη 10η προγραμματισμένη συνάντηση που διοργανώνει ο
Ευρωπαϊκός Οργανισμός ENISA για την εφαρμογή του Άρθρου 13α της Οδηγίας
2009/140/EC από τα Κράτη-Μέλη, αναφορικά με την Ασφάλεια και Ακεραιότητα Δικτύων
και Υπηρεσιών, καθώς και στην 1η αντίστοιχη συνάντηση για την εφαρμογή του Άρθρου 4
της Οδηγίας 2002/58/EC όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2009/136/EC.

Η Ολομέλεια της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών στη συνεδρίαση της 10ης Απριλίου
2013 παρισταμένων του Προέδρου της ΑΔΑΕ, κ. Ανδρέα Λαμπρινόπουλου, του Αντιπροέδρου της Αρχής, κ.
Κωνσταντίνου Μαραβέλα και των τακτικών μελών, κκ. Μιχαήλ Γεωργιακόδη, Χρήστου Καψάλη και Δημήτριου
Βαρουτά και απόντων των κκ. Κωνσταντίνου Λαμπρινουδάκη και Νικόλαου Καλουπτσίδη, οι οποίοι δεν
παρευρέθησαν λόγω κωλύματος αν και είχαν νομίμως και εμπροθέσμως προσκληθεί, έχοντας υπόψη:
1. το άρθρο 37 του νόμου 4070/2012 με τίτλο «Ασφάλεια και ακεραιότητα δικτύων και υπηρεσιών» που
ενσωμάτωσε τις απαιτήσεις του Άρθρου 13α της Οδηγίας 2009/140/EC με τίτλο «Ασφάλεια και ακεραιότητα
δικτύων και υπηρεσιών»,
2. το άρθρο 173 του νόμου 4070/2012 που τροποποιεί το νόμο 3471/2006 και ενσωματώνει τις απαιτήσεις της
Οδηγίας 2009/136/EC και αφορά ζητήματα e-privacy και απορρήτου των επικοινωνιών,
3. την έως τώρα συμμετοχή της Α.Δ.Α.Ε στις υπάρχουσες δράσεις (φόρουμ, λίστα ηλεκτρονικής
αλληλογραφίας, teleconferences, συναντήσεις) για την υλοποίηση του Άρθρου 13α,
4. τη γραπτή ενημέρωση από τον Enisa ότι η 1η συνάντηση της ομάδας εργασίας για ζητήματα e-privacy θα
πραγματοποιηθεί αμέσως μετά το πέρας της συνάντησης της ομάδας εργασίας για το Άρθρο 13α. Επίσης την
ενημέρωση από το Υπεύθυνο της Ομάδας Εργασίας του Άρθρου 13α του ENISA, ότι ο ENISA επισήμως έχει
αναλάβει το κομμάτι της αναφοράς περιστατικών ασφάλειας στο σύνολο της ασφάλειας δηλαδή πέρα των
περιστατικών που αφορούν ζητήματα ακεραιότητας δικτύων και υπηρεσιών επιπροσθέτως και για ζητήματα
απορρήτου (εμπιστευτικότητας και ακεραιότητας), επικοινωνιών όπως εξάλλου αναφέρεται στην Ευρωπαϊκή
Οδηγία 2009/136/EC,
5. τη σχετική πρόβλεψη στον προϋπολογισμό της ΑΔΑΕ του οικονομικού έτους 2013.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Τη συμμετοχή ενός υπαλλήλου της Α.Δ.Α.Ε., στις συναντήσεις που διοργανώνει ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός
ENISA για την εφαρμογή του Άρθρου 13α της Οδηγίας 2009/140/EC και ακολούθως του Άρθρου 4 της
Οδηγίας 2002/58/EC αναφορικά με την ασφάλεια της επεξεργασίας όπως τροποποιείται από την Οδηγία
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2009/136/EC, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν η πρώτη στις 21-22 Μαΐου και η δεύτερη στις 22-23 Μαΐου εν
συνεχεία της πρώτης, στον ίδιο χώρο, στις Βρυξέλλες Βελγίου.

Κρίθηκε και αποφασίστηκε την 10.04.2013.

Ο Πρόεδρος

Ανδρέας Λαμπρινόπουλος
Εσωτερική διανομή:
1. Τμήμα Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών
2. ΔΥΑΤΥ - ΔΥΑΥΕΔ

