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Χαιρεηιζμός ηοσ Ανηιπροέδροσ ηης ΑΔΑΕ Μιτ. Σακκά 

Infocom Security 2021 

 

Κύξηε Πξόεδξε ηεο Οξγαλσηηθήο Δπηηξνπήο,  

Κύξηε….. 

Κπξίεο θαη Κύξηνη,  

 

αο επραξηζηώ γηα ηελ πξόζθιεζε θαη ζαο ζπγραίξσ γηα ηελ επηηπρεκέλε δηνξγάλσζε ηνπ πλεδξίνπ 

ζαο πνπ έρεη θαηαζηεί ζεζκόο. 

 

Δπηηξέςηε κνπ λα μεθηλήζσ κε κία ζύληνκε αλαθνξά ζηελ Αξρή Γηαζθάιηζεο ηνπ Απνξξήηνπ ησλ 

Δπηθνηλσληώλ, ηελ νπνία εθπξνζσπώ. Η ΑΓΑΔ είλαη αλεμάξηεηε αξρή θαη ζπζηάζεθε κε ην Νόκν 

3115/2003 θαηά ην άξζξν 19 ηνπ πληάγκαηνο κε θύξην ζθνπό ηελ πξνζηαζία ηνπ απνξξήηνπ ησλ 

επηθνηλσληώλ, ηνπ ζεκειηώδνπο απηνύ αηνκηθνύ δηθαηώκαηνο πνπ θαηνρπξώλεη ην ύληαγκα ηεο 

ρώξαο. Οη δξαζηεξηόηεηεο ηεο ΑΓΑΔ πεξηιακβάλνπλ ηαθηηθνύο θαη έθηαθηνπο ειέγρνπο ζηνπο 

παξόρνπο θαη ζε εζληθέο Αξρέο, δηεξεύλεζε θαηαγγειηώλ πνπ ππνβάιινπλ νη πνιίηεο, έθδνζε 

ζπζηάζεσλ θαη νδεγηώλ, θαζώο θαη ζπλεξγαζία  κε επξσπατθέο Αξρέο θαη Οξγαληζκνύο. 

 

Μέρξη ην 2012 ε ΑΓΑΔ ήηαλ ππεύζπλε απνθιεηζηηθά γηα ηε δηαζθάιηζε  ηνπ απνξξήηνπ ησλ 

επηθνηλσληώλ θαη πξνο ηνύην, ην 2004, είρε εθδώζεη 6 ζρεηηθνύο θαλνληζκνύο, ηνπο νπνίνπο κεηά από 

7 ρξόληα εθαξκνγήο, επνπηείαο θαη ειέγρνπ ηεο ηειεπηθνηλσληαθήο αγνξάο, ηνπο πξνζάξκνζε 

θαηόπηλ δηαβνύιεπζεο κε ηνπο παξόρνπο, ζε έλα θαλνληζκό πνπ ηζρύεη αθόκα θαη ζήκεξα. θνπόο 

καο είλαη ν θαλνληζκόο λα αλαζεσξεζεί κε ηελ θύξσζε ηεο λέαο e-privacy νδεγίαο, ε νπνία 

πεξηπαηώληαο βξίζθεηαη ζε δηαβνύιεπζε από ην 2017, ιακβάλνληαο έηζη ππόςε όπνηα ηειεπηαία 

εμέιημε ζε ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ην απόξξεην ζε επξσπατθό επίπεδν. 

 

Υξεηάζηεθαλ 4 ρξόληα, πξηλ νη επξσπατθέο θπβεξλήζεηο ζπκθσλήζνπλ επηηέινπο ζηηο 10 

Φεβξνπαξίνπ  2021 γηα ηνπο λένπο θαλόλεο απνξξήηνπ 

4 ρξόληα πίεζεο, δηαπξαγκαηεύζεσλ θαη αλαηξνπώλ από ην ιόκπηλγθ ησλ εκπιεθνκέλσλ,  

4 ρξόληα θαζπζηέξεζεο ηεο εθαξκνγήο ησλ λέσλ θαλόλσλ γηα ην απόξξεην. θεθζείηε κόλν όηη 

ζήκεξα εθαξκόδεηαη ε Οδεγία ΔΚ/58/2002, δειαδή έλα λνκνζέηεκα εηθνζαεηίαο… 
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‘Όπσο έρσ αλαθέξεη θαη παιηόηεξα , ν Καλνληζκόο ππέζηε κία από ηηο πην έληνλεο εθζηξαηείεο 

επηξξνήο (ιόκπηλγθ) πνπ έρνπλ δεη πνηέ ζηελ Δπξώπε ζρεηηθά κε ξπζκίζεηο γηα ςεθηαθά δεηήκαηα. 

Οη εηαηξείεο-θνινζζνί ηνπ θιάδνπ (Amazon, Apple, Facebook, Google θαη Microsoft),  γλσζηέο θαη σο 

«big tech”,  νη ελώζεηο ησλ παξόρσλ ηειεπηθνηλσληώλ θαη ησλ εθδνηώλ ειεθηξνληθνύ Σύπνπ πίεζαλ 

κε κεγάιε έληαζε γηα αιιαγέο ζηηο ξπζκίζεηο, ππνζηεξίδνληαο όηη ν πξνηεηλόκελνο θαλνληζκόο ζα 

εκπόδηδε ηελ θαηλνηνκία θαη ζα πεξηόξηδε ηελ πνιπθσλία ησλ κέζσλ ελεκέξσζεο. 

 

ήκεξα, παξόηη ζπληειέζηεθε έλα κεγάιν βήκα πξνόδνπ, ππάξρεη αθόκε καθξύο δξόκνο γηα λα γίλεη 

νόμος ν λένο Καλνληζκόο e-privacy, θαζώο ην θείκελν ηνπ λνκνζρεδίνπ πνπ ελέθξηλαλ νη 

θπβεξλήζεηο (ην πκβνύιην ηεο ΔΔ) πξέπεη λα απνηειέζεη αληηθείκελν δηαπξαγκαηεύζεσλ κεηαμύ ηνπ 

πκβνπιίνπ ηεο ΔΔ, ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο θαη ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ. Πξέπεη δειαδή λα 

νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία ηνπ επνλνκαδόκελνπ ηξηιόγνπ, ε νπνία αλακέλεηαη λα είλαη δύζθνιε. 

 

Σν 2012 ν λνκνζέηεο αληηιακβαλόκελνο ηελ Οιηζηηθή πξνζέγγηζε πνπ έπξεπε λα ππάξρεη ζηελ 

αζθάιεηα ησλ δηθηύσλ θαη ησλ ππεξεζηώλ, πέξα από ηελ δηαζθάιηζε ηεο εκπηζηεπηηθήο κεηάδνζεο 

ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ ειεθηξνληθώλ επηθνηλσληώλ, αλέζεζε ζηελ ΑΓΑΔ, κε ηνλ λόκν 4070/2012, ηελ 

δηαζθάιηζε ηεο αθεξαηόηεηαο θαη δηαζεζηκόηεηαο ησλ δηθηύσλ θαη ησλ ππεξεζηώλ, θαη πξνο απηό ε 

Αξρή, θαη πάιη θαηόπηλ ζρεηηθήο δηαβνύιεπζεο, εμέδσζε ην 2013 ζρεηηθό θαλνληζκό. 

 

Πξόζθαηα κε ην Νόκν 4727/2020, ν νπνίνο ελζσκάησζε ζην ειιεληθό δίθαην ηελ Οδεγία (ΔΔ) 

2018/1972 ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ , ηεο 11εο Γεθεκβξίνπ 2018, γηα ηε 

ζέζπηζε ηνπ Δπξσπατθνύ Κώδηθα Ηιεθηξνληθώλ Δπηθνηλσληώλ, ε αξκνδηόηεηα ηεο ΑΓΑΔ επεθηάζεθε 

θαη ζε απηήλ ηεο επνπηείαο θαη ειέγρνπ εθαξκνγήο κέηξσλ πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίδεηαη ε κέγηζηε 

δπλαηή δηαζεζηκόηεηα ππεξεζηώλ θσλεηηθώλ επηθνηλσληώλ θαη ππεξεζηώλ πξόζβαζεο ζην δηαδίθηπν, 

ζε πεξίπησζε θαηαζηξνθηθήο βιάβεο ηνπ δηθηύνπ ή ζε πεξηπηώζεηο αλσηέξαο βίαο, εμαζθαιίδνληαο 

παξάιιεια ηελ αδηάιεηπηε πξόζβαζε ζε ππεξεζίεο έθηαθηεο αλάγθεο θαη αδηάιεηπηε δηαβίβαζε 

πξνεηδνπνηήζεσλ ηνπ θνηλνύ. Πξνο εθαξκνγή ησλ παξαπάλσ αξκνδηνηήησλ, απηήλ ηελ ζηηγκή, 

επεμεξγάδεηαη θείκελν ΚΤΑ όπνπ θαζνξίδνληαη νη ειάρηζηεο ππνρξεώζεηο πξνο ηηο νπνίεο νθείινπλ λα 

ζπκκνξθώλνληαη νη πάξνρνη.  

 

Μειεηώληαο ηνπο παξαπάλσ θαλνληζκνύο ηεο ΑΓΑΔ κπνξεί λα δηαπηζηώζεη θάπνηνο κε ζαθήλεηα ηελ 

θαηλνηνκία, ηνπο δεδνκέλνπ όηη γίλνληαη ζαθείο πξνβιέςεηο εθαξκνγήο κνληέινπ 4Π-Πξόβιεςε-

Πξνζαξκνγή-Πξνηεξαηόηεηα-Πξαθηηθή, πνπ πξαγκαηεύεηαη ην ζεκεξηλό ζπλέδξην, θαζώο επίζεο θαη 
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ζηελ ζεκαληηθόηεηα ηνπ ηξηπηύρνπ Σερλνινγίεο-Άλζξσπνη-Γηαδηθαζίεο, ιακβάλνληαο ππόςε ηελ 

δπλακηθόηεηα θαη ηελ επειημία ηεο πξνζαξκνγήο κε βάζε ηηο εθάζηνηε ζπλζήθεο, πξνθεηκέλνπ λα 

επηηεπρζνύλ ηα επηζπκεηά επίπεδα αζθάιεηαο. Βεβαίσο θάζε ζνβαξή επηρείξεζε πνπ ζέβεηαη ηόζν  

ηελ εκπηζηνζύλε πνπ ηεο δίλνπλ νη πειάηεο ηεο πξνθεηκέλνπ λα δηαρεηξίδεηαη ηηο επηθνηλσλίεο ηνπο 

όζν θαη ηνπο ζηόρνπο πνπ ηεο έρνπλ ζέζεη νη κέηνρνί ηεο, πξέπεη λα πηνζεηεί θαη λα αλαπηύζζεη 

ζπλερώο ηελ θαηάιιειε θνπιηνύξα αζθάιεηαο εθπαηδεύνληαο ην πξνζσπηθό ηεο ζε όιεο ηηο 

βαζκίδεο. 

 

ε κεγαιύηεξε θιίκαθα, ραηξεηίδνπκε ηελ ζέζε ζε ηζρύ ηνπ λ. 4577/2018 πνπ ελζσκαηώλεη ζηελ 

ειιεληθή λνκνζεζία ηελ Οδεγία 2016/1148/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ 

ζρεηηθά κε κέηξα γηα πςειό θνηλό επίπεδν αζθάιεηαο ζπζηεκάησλ δηθηύνπ θαη πιεξνθνξηώλ ζε 

νιόθιεξε ηελ Έλσζε θαη ηελ πηνζέηεζε ηνπ θεηκέλνπ ηεο ΔΘΝΙΚΗ  ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ 

ΚΤΒΔΡΝΟΑΦΑΛΔΙΑ 2020-2025 ηνπ Γεθεκβξίνπ , θαη δηαβεβαηώλνπκε ηελ ελεξγό ζπκκεηνρή θαη 

ηελ ζπλεξγαζία ηεο ΑΓΑΔ κε ηηο ππόινηπεο αξρέο θαη ππεξεζίεο ηνπ θξάηνπο, αιιά θαη κε δηεζλείο 

θνξείο όπσο ν ENISA, ζε ό,ηη αθνξά ζηελ επίηεπμε ηνπ ζηόρνπ ηεο ζσξάθηζεο ηεο ειιεληθήο 

θνηλσλίαο θαη ησλ πνιηηώλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο έλαληη απεηιώλ πνπ πξνέξρνληαη από ηνλ 

θπβεξλνρώξν. 


