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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ 69/2022 
 
 

Θέμα:  Οπτικοακουστικό υλικό για την ευαισθητοποίηση των ταχυδρομικών επιχειρήσεων  
 
 
 
Η Ολομέλεια της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών στη συνεδρίαση της 16ης 
Φεβρουαρίου 2022 παρισταμένων του Προέδρου της ΑΔΑΕ, Χρήστου Ράμμου και των τακτικών μελών 
Δημητρίου Βέργαδου, Στέφανου Γκρίτζαλη, Γεωργίου Μπακάλη, Νικολάου Παπαδάκη και Αικατερίνης 
Παπανικολάου και των Κωνσταντίνου Μουστάκα, αναπληρωματικό μέλος του Αντιπροέδρου της Αρχής  
Μιχαήλ Σακκά, ο οποίος δεν παρέστη στην συνεδρίαση λόγω υπηρεσιακού κωλύματος, αν και είχε 
νομίμως και εμπροθέσμως προσκληθεί, 
 
έχοντας υπόψη: 
 
1. Τις διατάξεις του  Ν.3115/2003 "Αρχή ∆ιασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών" (ΦΕΚ 

47/Α/27.2.2003), 
2. Το πρακτικό υπ’ αριθμ. 22 της 22ης Συνεδρίασης της 10ης Νοεμβρίου 2021 της Ολομέλειας της ΑΔΑΕ, 
3. Το υπ’ αριθ. πρωτ. Α.Δ.Α.Ε.: 225/16.11.2021 πρωτογενές αίτημα της Διεύθυνσης Διασφάλισης του 

Απορρήτου των Ταχυδρομικών Υπηρεσιών  περί ανάγκης παροχής υπηρεσιών οπτικοακουστικού 
υλικού για την εκπαίδευση, ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των ταχυδρομικών επιχειρήσεων με 
σκοπό τη σωστή διαχείριση και διασφάλιση του απορρήτου των ταχυδρομικών αντικειμένων, 

4. Την υπ΄ αριθ. πρωτ. Α.Δ.Α.Ε.: 3131/16.11.2021 ηλεκτρονική προσφορά της εταιρείας  POLLEN 
ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ A.E.,  

5. Την υπ’ αριθμ. 376/2021 Απόφαση της ΑΔΑΕ (25.11.2021) έγκρισης απευθείας ανάθεσης για την 
παροχή υπηρεσιών δημιουργίας οπτικοακουστικού υλικού, 

6. Tη συνεργασία της ΑΔΑΕ με την εταιρεία POLLEN ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ A.E., σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 
376/2021 Απόφασης της Αρχής, για τη δημιουργία video που έχει ως αντικείμενο την εκπαίδευση, 
ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των ταχυδρομικών επιχειρήσεων με σκοπό τη σωστή διαχείριση και 
διασφάλιση του απορρήτου των ταχυδρομικών αντικειμένων.  
Την ολοκλήρωση του οπτικοακουστικού υλικού (video)  της ΑΔΑΕ  το οποίο διατίθεται στον ακόλουθο 
σύνδεσμο, μέσω  We Transfer (https://we.tl/t-B18vJL3Hqn) και στο Δίκτυο της ΑΔΑΕ,  μέσω VPN 
(folder /Plenary/eisigiseis/Διαφημιστικό Spot). 

7. την με αριθμ. 36/2022 εισήγηση προς την Ολομέλεια της Α.Δ.Α.Ε., 
8. το πρακτικό της από 16.02.22 συνεδρίασης της Ολομελείας της Α.Δ.Α.Ε. , 
9. την ανάγκη διασφάλισης του απορρήτου των επικοινωνιών. 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 
Α) Τη δημοσιοποίηση και  ανάρτηση του οπτικοακουστικού υλικού (video) της ΑΔΑΕ με αντικείμενο τη 
σωστή διαχείριση ταχυδρομικών αντικειμένων στο διαδικτυακό τόπο της Αρχής και άλλων φορέων όπως 
και ταχυδρομικών επιχειρήσεων και την προώθησή του για  εκπαιδευτικές  δράσεις. 

Μαρούσι,16-2-2022 

Αριθ. Πρωτ.:435 

ΑΔΑ: 661ΞΙΔ1-7ΧΤ
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Β) Την εκτύπωση του «σήματος» που δημιουργήθηκε με το video και τη χρήση του ως μέσο υπενθύμισης, 
το οποίο θα χρησιμοποιηθεί και  για άλλες δράσεις της Αρχής. 

 
 
Κρίθηκε και αποφασίστηκε την 16.02.2022 
 
 
 

 Ο Πρόεδρος 
  

 
Χρήστος Ράμμος 

 
        
  
 
 
 
Εσωτερική Διανομή:  
1. ΔΔΑΤΥ 
2. Α.Τ. Δημ. Σχέσεων 
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