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Αριθ. πρωτ.:  2380 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ 
 ( αριθ.: 307/2016 )  

 
Θέμα: Συμμετοχή της Α.Δ.Α.Ε. στον Ευρωπαϊκό Μήνα Κυβερνοασφάλειας  που διοργανώνει ο ENISA  

Ο Πρόεδρος της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (Α.Δ.Α.Ε.), έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις: 

α.  του Ν. 3115/03 («Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών», ΦΕΚ Α’ 47) όπως ισχύει, ιδίως το 
άρθρο 6 παρ. 1 περ. α’, β’, δ’ και 6 παρ. 2 αυτού,  

β. του Ν.3051/2002 «Συνταγματικά κατοχυρωμένες ανεξάρτητες αρχές, τροποποίηση και συμπλήρωση του 
συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και συναφείς ρυθμίσεις» (ΦΕΚ Α’ 220/2002), όπως  
τροποποιήθηκε και ισχύει, 

γ. της παρ. 7 του άρθρου 26 του Ν.4325/2015 «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης – Καταπολέμηση 
Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση Αδικιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 47/2015), 

2. Τη διοργάνωση του Ευρωπαϊκό Μήνα για την Ασφάλεια στον Κυβερνοχώρο (ΕΜΑΚ)  από  τον Οργανισμός της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA), τη Γενική Διεύθυνση Επικοινωνιακών 
Δικτύων, Περιεχομένου και Τεχνολογιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής καθώς και διαφόρων Εταίρων ο αποτελεί 
εκστρατεία της ΕΕ με στόχο την προώθηση της ασφάλειας των πολιτών στον κυβερνοχώρο, την αλλαγή της 
αντίληψής τους για τις απειλές στον κυβερνοχώρο και την παροχή ενημερωμένων πληροφοριών ασφαλείας 
μέσω της εκπαίδευσης και της ανταλλαγής ορθών πρακτικών.  

3.  Το πρακτικό της Ολομέλειας της Αρχής της συνεδρίασης της 12ης Οκτωβρίου 2016. 

4.  Την ανάγκη διασφάλισης του απορρήτου των επικοινωνιών. 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 

Τη συμμετοχή της Α.Δ.Α.Ε. στον Ευρωπαϊκό Μήνα Κυβερνοασφάλειας  2016 με την ανάρτηση στον ενημερωτικό κόμβο 
της Αρχής ερωτηματολογίου με θέμα το απόρρητο και την ασφάλεια των ηλεκτρονικών επικοινωνιών στόχος του 
οποίου είναι ο εμπλουτισμός των γνώσεων των χρηστών μέσω των σχολίων που ενσωματώνονται σε κάθε ερώτηση και 
θα εμφανίζονται αφού ο συμμετέχων έχει καταχωρήσει  την απάντησή του καθώς και με παρουσίαση της κ. 
Αναστασίας Λύρα με θέμα «Ενημέρωση χρηστών και συνδρομητών για την προστασία του απορρήτου των 
επικοινωνιών» στο συνέδριο που θα πραγματοποιηθεί υπό την αιγίδα του ENISA στις 21 Οκτωβρίου 2016 στο 
Πανεπιστήμιο Πειραιώς.  
 

 
 
Εσωτερική Διανομή: Αυτοτελή Τμήματα Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών και Δημοσίων Σχέσεων & Διεθνών 
Συνεργασιών 
Κοινοποίηση:  Οι αναφερόμενοι 

   Ο Πρόεδρος 

  

  
 
 
 
 

Χρήστος Ζαμπίρας 
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