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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ 
 ( αριθ.: 308/2016 )  

 
Θέμα: Συμμετοχή της Α.Δ.Α.Ε. στην επιτροπή για την ενσωμάτωση της Οδηγίας (Ε.Ε.) 2016/1148  

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. Την Οδηγία (Ε.Ε.) 2016/1148 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 6ης Ιουλίου 2016 «σχετικά με μέτρα 
για υψηλό κοινό επίπεδο ασφάλειας συστημάτων δικτύου και πληροφοριών σε ολόκληρη την Ένωση (οδηγία NIS)». 

3. Το υπ.αριθμ. πρωτ. Α.Δ.Α.Ε. 2226/29.09.2016 έγγραφο του Γενικού Γραμματέα Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων του 
Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων με θέμα «Σύσταση επιτροπής (ή ομάδας εργασίας) για την ενσωμάτωση 
της Οδηγίας (Ε.Ε.) 2016/1148». 

4. Το γεγονός ότι τα ζητήματα που άπτονται της Οδηγίας (Ε.Ε.) 2016/1148 ήδη αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας στο 
πλαίσιο ομάδας εργασίας του ΓΕΕΘΑ, της ομάδας εργασίας για την «Εθνική Στρατηγική Κυβερνοασφάλειας» του 
Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, καθώς και των σχετικών ομάδων εργασίας του IRG και του ENISA, στις 
οποίες η Α.Δ.Α.Ε. συμμετέχει δια εκπροσώπων της κατά τα τελευταία 3 έτη.  

5. Την ανάγκη συμμετοχής της Α.Δ.Α.Ε. στην επιτροπή για την ενσωμάτωση της Οδηγίας (Ε.Ε.) 2016/1148 δια εκπροσώπων 
τόσο των τεχνικών διευθύνσεων όσο και της νομικής υπηρεσίας της Αρχής, ενόψει του ευρέος φάσματος των θεμάτων που 
θα απασχολήσουν την επιτροπή. 

6. To πρακτικό της Ολομέλειας της Αρχής της συνεδρίασης της 12ης Οκτωβρίου 2016. 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

Να οριστούν ως εκπρόσωποι της Α.Δ.Α.Ε. για τη συμμετοχή στην επιτροπή ή ομάδα εργασίας του Υπουργείου Υποδομών, 

Μεταφορών και Δικτύων, για την εκπόνηση πρότασης νόμου για την ενσωμάτωση της Οδηγίας (Ε.Ε.) 2016/1148 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 6ης Ιουλίου 2016 σχετικά με μέτρα για υψηλό κοινό επίπεδο ασφάλειας συστημάτων δικτύου 

και πληροφοριών σε ολόκληρη την Ένωση (οδηγία NIS), ο Μανιάτης Σωτήριος, (ΕΕΠ, Μηχανικός Η/Υ και Πληροφορικής, 

Προϊστάμενος του Τμήματος Υποδομών Διαδικτύου,  ΔΔΥΑΥΕΔ), ως τακτικό μέλος, και η Τζαγκαράκη Φλώρα (Δικηγόρος, ΕΕΠ στο 

Γραφείο Νομικού Συμβούλου και Νομικών Υπηρεσιών της Αρχής), ως αναπληρωματικό μέλος.  

 

 
Εσωτερική Διανομή: Αυτοτελή Τμήματα Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών, ΔΔΥΑΥΕΔ, ΔΔΥΑΤΥ, Νομική Υπηρεσία 
Κοινοποίηση:  Οι αναφερόμενοι 

   Ο Πρόεδρος 

  

  
 
 
 
 

      Χρήστος Ζαμπίρας 

ΑΔΑ: 6ΒΞΒΙΔ1-ΖΟΥ
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