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ΑΠΟΦΑΣΗ  225 / 2019 
 
 

Θέμα:  Συμμετοχή της ΑΔΑΕ στο ερευνητικό έργο “ΝewPost: Upgarding the EU Postal Sector with 
new Skills”,  ως  “Συνεργαζόμενος εταίρος - Associated Partner”. 

 
 

Η Ολομέλεια της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών στη συνεδρίαση της 19ης 
Ιουλίου 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 Γεωργίου Μπακάλη ο οποίος δεν παρευρέθηκε στη συνεδρίαση λόγω 
κωλύματος, αν και νομίμως και εμπροθέσμως είχε ειδοποιηθεί, έχοντας υπόψη: 

 
1. Τις διατάξεις του Ν. 3115/2003 (ΦΕΚ Α’ 47/2003) «Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των 

Επικοινωνιών», όπως ισχύει. 

2. Τις διατάξεις του Κανονισμού για τη «Διασφάλιση του Απορρήτου των Ταχυδρομικών 
Υπηρεσιών» (ΦΕΚ Β’ 384/2005). 

3. Την πρόσκληση συμμετοχής σε Δράσεις των ……… στο Πρόγραμμα ΕRASMUS+, που υποβλήθηκε 
μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου την 11.04.2019 (αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ 1587/19.4.2019)  

4. Τη συμμετοχή στελεχών της Διεύθυνσης Διασφάλισης Απορρήτου Ταχυδρομικών Υπηρεσιών, 
της Νομικής Υπηρεσίας και του Αυτοτελούς Τμήματος  Διεθνών Συνεργασιών και Δημοσίων 
Σχέσεων σε συνάντηση με τα …………………., στο πλαίσιο μιας οργανωμένης συλλογικής 
συνέντευξης (Focus Group), που είχε ως στόχο να συλλεχθεί λεπτομερής γνώση επί των 
ζητημάτων που πραγματεύεται ο καθολικός πάροχος ………………. για το έργο «ΝewPost: 
Upgrading the EU Postal Sector with new Skills”. 

5. Τη συμμετοχή στελεχών της Διεύθυνσης Διασφάλισης Απορρήτου Ταχυδρομικών Υπηρεσιών σε 
εκπαίδευση για το έργο “Ιnnov’Age in the Postal Sector” στο πλαίσιο του Προγράμματος 
Erasmus+.   

6. Την πρόσκληση που έστειλαν τα …………………… (μήνυμα ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου/10.7.2019), με σκοπό να συμμετέχει η ΑΔΑΕ ως “Associated Partner” 
(Διακρατικός Εταίρος) στο έργο “NEW POST”, Erasmus + Program, Project number:  597876-
EPP-1-2018-1-EL-EPPKA3-VET-JQ.  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 

Τη συμμετοχή της ΑΔΑΕ ως συνεργαζόμενου εταίρου (Αssociated partner) στο έργο “ΝewPost: 
Upgrading the EU Postal Sector with new Skills”, το οποίο εντάσσεται στο Πρόγραμμα Erasmus +2018 
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της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με σκοπό την ανάδειξη του έργου της ΑΔΑΕ στο ευρωπαϊκό γίγνεσθαι, τη 
συμβολή της Αρχής στις εργασίες του Προγράμματος και στη διάχυση των αποτελεσμάτων του Έργου.  

Mέσω του Έργου τα ζητήματα του απορρήτου των ταχυδρομικών υπηρεσιών επικοινωνιών, θα 
συμπεριληφθούν στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση του Ευρωπαϊκού Ταχυδρομικού 
Κλάδου μαζί με τα Ελληνικά, Ρουμανικά και Βουλγαρικά Ταχυδρομεία που συμμετέχουν στο 
Πρόγραμμα και αποτελούν μέρος της σύμπραξης. Στο πλαίσιο του έργου “NewPost” θα δημιουργεί ένα 
κοινό πρόγραμμα σπουδών με βάση το οποίο θα  μπορούν να συμμετέχουν οι υπάλληλοι των 
ταχυδρομικών υπηρεσιών υπό την ομπρέλα της “PostEurop”. Επίσης, θα δημιουργηθεί ένα νέο  
επαγγελματικό προφίλ που θα περιλαμβάνει νέες δεξιότητες στον ταχυδρομικό τομέα, θα διευρυνθούν 
τα ζητήματα της διαλειτουργικότητας μεταξύ των παρόχων ταχυδρομικών υπηρεσιών των κρατών 
μελών της ΕΕ με στόχο τη θεσμική σύγκλιση της  ταχυδρομικής αγοράς σε επίπεδο Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. 

Διαβιβάζονται οι προτάσεις της ΑΔΑΕ για το Ευρωπαϊκό  Έργο “NewPost” που ζητήθηκαν από τα ……. 
(Focus Group:Main Findings).  
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Συνημ.: 
Focus Group:Main Findings 
 
Κοινοποίηση :  
- Αυτοτελές Τμήμα Διεθνών Συνεργασιών & Δημοσίων Σχέσεων 
- ΔΔΑΤΥ 
- Αυτοτελές Τμήμα Προσωπικού και Διοικητικών Υπηρεσιών 
 


