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Μαρούσι,  11 Οκτωβρίου 2019  
Αρ. πρωτ.: 3172 

         ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ  287 / 2019 
 

Θέμα: «Έγκριση ενημερωτικής καμπάνιας της Α.Δ.Α.Ε στο πλαίσιο του μήνα κυβερνοασφάλειας και 
αποστολή ενημερωτικού υλικού προς τους Δήμους».  

 

Η Ολομέλεια της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών στη συνεδρίαση της 11ης 
Οκτωβρίου 2019 παρισταμένων του Προέδρου της ΑΔΑΕ, Χρήστου Ράμμου, του Αντιπροέδρου της 
Αρχής, Μιχαήλ Σακκά, του τακτικού μέλους Αικατερίνης Παπανικολάου και του Σπυρίδωνα Σκουλαρίκη, 
αναπληρωματικού μέλους του Γεώργιου Μπακάλη ο οποίος δεν παρευρέθηκε στην συνεδρίαση λόγω 
κωλύματος, αν και νομίμως και εμπροθέσμως είχε ειδοποιηθεί, έχοντας υπόψη: 

 

1. Τις διατάξεις: 

α) του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143Α΄/28.6.2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωμάτωση της  Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 
β) του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147Α΄/8.8.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), 
γ) του Ν.3115/2003 (ΦΕΚ 47 Α΄/27.2.2003) «Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών», 
δ) του Π.Δ. 80/2016  (ΦΕΚ 145 Α’/5.8.2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες», 

ε) της υπ’ αριθ. 16887/17.03.2016 (ΦΕΚ 151/τ.ΥΟΔΔ/21.03.2016) Υπουργική Απόφαση που αφορά 
στην συγκρότηση της Ολομέλειας της Α.Δ.Α.Ε.  

στ) της υπ’ αριθ. 34051/29.05.19 (ΦΕΚ 326/τ.ΥΟΔΔ/05.06.2019) Υπουργική Απόφαση που αφορά 
στον διορισμό Προέδρου της Α.Δ.Α.Ε. όπως διορθώθηκε εις το ορθό με το ΦΕΚ 
396/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./20.06.2019. 

2. Την υπ’ αριθμ. 230/2019 εισήγηση προς την Ολομέλεια της Α.Δ.Α.Ε.   

3. Το πρακτικό της από 11/10/2019 Συνεδρίασης της Ολομέλειας της Α.Δ.Α.Ε.  

4. Την ανάγκη γνωστοποίησης των δράσεων και πρωτοβουλιών της ΑΔΑΕ προς τον πολίτη ώστε να 

γνωρίσει το έργο της Αρχής και να κάνει χρήση των υπηρεσιών της. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

Α. Την έγκριση ανάληψης πρωτοβουλίας από την ΑΔΑΕ για ενημερωτική καμπάνια στο πλαίσιο του 

Ευρωπαϊκού Μήνα για την Ασφάλεια στον Κυβερνοχώρο 2019 με στόχο την ενημέρωση του κοινού 

σχετικά με μέτρα αυτοπροστασίας που θα πρέπει να λαμβάνονται από τους χρήστες και συνδρομητές 

για την προστασία του απορρήτου των ηλεκτρονικών επικοινωνιών τους. Ειδικότερα εγκρίνουμε, την 

αποστολή ενημερωτικού υλικού  σχετικά με τα ραδιοφωνικά μηνύματα, το έντυπο, το βίντεο, την 

αφίσα και τις σχετικές πληροφορίες που βρίσκονται αναρτημένες στον ενημερωτικό διαδικτυακό 
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κόμβο της Αρχής προς τους Δήμους της χώρας (330 τον αριθμό), ώστε να ενημερώσουν σχετικά τους 

δημότες τους, και 

Β. Την έναρξη των διαδικασιών για:   

1.  την επανεκτύπωση από το Εθνικό Τυπογραφείο των ενημερωτικών αφισών του προγράμματος σε 

1.000 αντίτυπα με συνολικό κόστος ενενήντα ευρώ (90,00€) (αναλογούν τρία αντίτυπα /Δήμο),  

2. την αγορά 150 κυλίνδρων (κόστος περίπου 1,20 ευρώ ανά τεμάχιο) προκειμένου να αποσταλεί το 

υλικό σε όλους τους Δήμους,  

3. την αποστολή του υλικού μέσω Ταχυδρομείου. Το βάρος της κάθε μιας από τις 330 συσκευασίες 

υπολογίζεται στα 500 γραμμάρια και το κόστος αποστολής περίπου ένα ευρώ και πενήντα λεπτά ανά 

τεμάχιο,  

από το Αυτοτελές Τμήμα Προσωπικού και Διοικητικών Υπηρεσιών.  

Το συνολικό κόστος της ενέργειας υπολογίζεται ότι δεν θα ξεπεράσει τα 850 ευρώ. 

 
 

Κρίθηκε και αποφασίστηκε την 11.10.2019 

 

 

 
  Ο Πρόεδρος 
   

 
 

Χρήστος Ν. Ράμμος 
 
 
 
 
 
 
 
Κοινοποίηση :  
- Αυτοτελές Τμήμα Διεθνών Συνεργασιών και Δημοσίων Σχέσεων  
- Αυτοτελές Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών 
- Αυτοτελές Τμήμα Προσωπικού και Διοικητικών Υπηρεσιών 
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