
  

          29/03/2017 
 

           

7ο INFOCOM SECURITY CONFERENCE 
 
Χαιρετισμός  κ. Μιχάλη Σακκά 
Αντιπροέδρου της Αρχής Διασφάλισης Απορρήτου των Επικοινωνιών,  ΑΔΑΕ 
      
Κυρίες και κύριοι, 

Ευχαριστώντας για την πρόσκληση της Αρχής στο 7ο Συνέδριό σας, επιθυμώ να συγχαρώ τους 
διοργανωτές για την έβδομη αυτή σημαντική συνάντηση διαλόγου και εξελίξεων που 
προσφέρουν στους αρμόδιους αλλά και στο εξειδικευμένο κοινό. 

Οι εκδόσεις του δραστήριου φίλου Κώστα Νόστη και των άξιων συνεργατών του μας 
εκπλήσσουν ευχάριστα και δημιουργικά, πολλά χρόνια τώρα, με τη διοργάνωση ημερίδων και 
συνεδρίων σχετικών με το τρίπτυχο τηλεπικοινωνίες, πληροφορική, μέσα ενημέρωσης. 

Οι ραγδαίες και συνεχείς εξελίξεις της τεχνολογίας σ’ αυτούς τους τομείς δημιουργούν 
αυξημένες υποχρεώσεις στους απασχολούμενους και στις συναφείς εταιρίες, στις κρατικές 
Αρχές, στους Διεθνείς Οργανισμούς και σε όλους τους εμπλεκόμενους, γιατί είναι 
διαπιστωμένο ότι η αύξηση των κινδύνων για την ασφάλεια είναι συνεχής και οι προκλήσεις 
για την αντιμετώπισή τους πολυπλοκότερες. 

Με βάση τις εξελίξεις, μεταξύ των θεμάτων που μας απασχολούν εντονότερα σήμερα, είναι η 
ασφάλεια των διαδικτυακών επικοινωνιών. Η τηλεφωνία, για παράδειγμα, τείνει να παρέχεται 
ολοένα και περισσότερο μέσω πρωτοκόλου IP (VoIP). Η μέχρι σήμερα ισχύουσα Οδηγία για 
την προστασία της ιδιωτικής ζωής (eprivacy) έχει εφαρμογή μόνο για τους παρόχους 
παραδοσιακών τηλεπικοινωνιών υπηρεσιών. Με βάση, όμως την πρόσφατη πρόταση 
κανονισμού για την προστασία της ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες, που θα 
αντικαταστήσει την παραπάνω Οδηγία, οι σχετικές ρυθμίσεις αφορούν πλέον και τους 
παρόχους νέων υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών όπως το WhatsApp, το Facebook 
messenger, το iMessage, το Viber κ.λπ. 
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Η Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών, η γνωστή ως ΑΔΑΕ, έχει 
θεσμοθετηθεί από το Σύνταγμα της χώρας μας, λειτουργεί από το 2003 και καταβάλλει άοκνες 
προσπάθειες για την προστασία του απορρήτου στις κάθε είδους επικοινωνίες. 

Κι αυτό, παρά τα νομοθετικά κενά που δημιουργούνται με την εξέλιξη της τεχνολογίας, παρά 
το λίγο προσωπικό και τους λιγοστούς πόρους (οικονομικούς και τεχνολογικούς) που διαθέτει.  

Η ΑΔΑΕ παρακολουθεί και συμμετέχει στις διεθνείς εξελίξεις. Ενδεικτικά να αναφέρω ότι 
είναι μέλος της Ομάδας του άρθρου 13α της Οδηγίας 2009/140/ΕΚ  που συντονίζει ο 
Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA), 
καθώς και της Ομάδας για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών του Διεθνούς Δικτύου 
Εθνικών Ρυθμιστικών Αρχών (IRG). 

Επίσης, η ΑΔΑΕ, εκτός από τη συμμετοχή της στην Ομάδα που εκπόνησε και παρέδωσε 
πρόσφατα το σχέδιο «Εθνικής Στρατηγικής Κυβερνοασφάλειας», έχει κληθεί να συμμετάσχει 
στη Νομοπαρασκευαστική επιτροπή για την ενσωμάτωση της Οδηγίας  (Ε.Ε.) 2016/1148, 
γνωστή και ως Οδηγία NIS, την οποία τα κράτη μέλη οφείλουν να ενσωματώσουν στην εθνική 
έννομη τάξη τους μέχρι τον Μάιο του 2018, θεσπίζοντας τα προβλεπόμενα μέτρα για την 
επίτευξη υψηλού κοινού επιπέδου ασφάλειας συστημάτων δικτύου και πληροφοριών. 

Παράλληλα, πληθαίνουν οι αναφορές παρακολουθήσεων σε διεθνές επίπεδο, όπως είναι οι  
αποκαλύψεις των Wikileaks, και οι ειδήσεις σχετικά με υποκλοπές σε βάρος υψηλών 
προσώπων και ηγετών, αναφορές που καταλήγουν στην σοφιστική διαπίστωση ότι πίσω από 
όλες τις τεχνολογικές δυνατότητες για ασφάλεια των επικοινωνιών είναι πάντοτε ο παράγων 
Άνθρωπος. 

Το αυτόνομο και θεμελιώδες δικαίωμα στο απόρρητο των επικοινωνιών αποτελεί, θεωρώ, ένα 
από τα σημαντικότερα έννομα αγαθά διεθνώς. Συνεπώς απαιτείται να εντείνουμε όλοι μας, 
Κράτη, Οργανισμοί, Αρχές, εταιρίες του κλάδου, επιστήμονες, αλλά και ψηφιακοί χρήστες, τις 
προσπάθειές μας για την προστασία του δικαιώματος αυτού. 

 

Σας ευχαριστώ και εύχομαι καλή επιτυχία στις εργασίες του Συνεδρίου. 

 


