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ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ 
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Αρ. πρωτ.: 3559 
         ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ 

 
ΑΠΟΦΑΗ  319 / 2019 

 
Θζμα: υμμετοχή τησ ΑΔΑΕ ςτο ερευνητικό ζργο «Cultural Mediators in the Postal Sector (CULMD)» 
 
 
Η Ολομζλεια τθσ Αρχισ Διαςφάλιςθσ του Απορριτου των Επικοινωνιϊν ςτθ ςυνεδρίαςθ τθσ 13θσ 
Νοεμβρίου 2019 παριςταμζνων του Προζδρου τθσ ΑΔΑΕ, Χριςτου Ράμμου, του Αντιπροζδρου τθσ 
Αρχισ, Μιχαιλ ακκά και των τακτικϊν μελϊν, Αικατερίνθσ Παπανικολάου και Γεωργίου Μπακάλθ, 
ζχοντασ υπόψθ: 
 
1. τισ διατάξεισ του άρκρου 6, παρ. 1, εδάφια αϋ, βϋκαι δϋκαι παρ. 2 του Ν.3115/2003 «Αρχι 

Διαςφάλιςθσ του Απορριτου των Επικοινωνιϊν» (ΦΕΚ 47/Α/27.2.2003), 
2. τισ διατάξεισ του άρκρου 3, παρ. 2, εδ. (ι) του Ν.3051/2002 «υνταγματικά κατοχυρωμζνεσ 

ανεξάρτθτεσ αρχζσ, τροποποίθςθ και ςυμπλιρωςθ του ςυςτιματοσ προςλιψεων ςτο δθμόςιο 
τομζα και ςυναφείσ ρυκμίςεισ» (ΦΕΚ Α’ 220/2002), όπωσ ιςχφει,  

3. τθν υπ’ αρικμ. 16887/17-03-2016 Απόφαςθ του Τπουργοφ Δικαιοςφνθσ, Διαφάνειασ και 
Ανκρωπίνων Δικαιωμάτων περί ςυγκρότθςθσ τθσ Αρχισ Διαςφάλιςθσ του Απορριτου των 
Επικοινωνιϊν (ΦΕΚ Τ.Ο.Δ.Δ. 151/21-03-2016), 

4. τθν υπ’ αρικμ. 34051/29.05.2018 Απόφαςθ του Τπουργοφ Δικαιοςφνθσ, Διαφάνειασ και 
Ανκρωπίνων Δικαιωμάτων περί διοριςμοφ Προζδρου τθσ Αρχισ Διαςφάλιςθσ του Απορριτου των 
Επικοινωνιϊν (ΦΕΚ 326/τ.Τ.Ο.Δ.Δ./5-6-2019), όπωσ διορκϊκθκε εισ το ορκό με το ΦΕΚ 
396/τ.Τ.Ο.Δ.Δ./20.06.2019, 

5. τισ διατάξεισ τθσ υπ’ αρικμ. 165/2011 Απόφαςθσ τθσ Α.Δ.Α.Ε. «Κανονιςμόσ για τθν Διαςφάλιςθ του 
Απορριτου των Ηλεκτρονικϊν Επικοινωνιϊν» (ΦΕΚ Β’ 2715/17.11.2011), 

6. τισ διατάξεισ τθσ υπ’ αρικμ. 1001/Φ21/17.3.2005 Απόφαςθσ τθσ Α.Δ.Α.Ε.  «’Ζγκριςθ του 
Κανονιςμοφ για τθ Διαςφάλιςθ του Απορριτου των Σαχυδρομικϊν Τπθρεςιϊν» (ΦΕΚ 
Βϋ384/24.3.2005), 

7. Σισ διατάξεισ του άρκρου 19 παρ. 1 του υντάγματοσ, 
8. Σισ διατάξεισ του Ν. 3115/2003 (ΦΕΚ Α’ 47/2003) «Αρχι Διαςφάλιςθσ του Απορριτου των 

Επικοινωνιϊν», όπωσ ιςχφει, 
9. Σισ διατάξεισ του Κανονιςμοφ για τθ «Διαςφάλιςθ του Απορριτου των Σαχυδρομικϊν Τπθρεςιϊν» 

(ΦΕΚ Β’ 384/2005), 
10. Σθ ςυμμετοχι τθσ ΑΔΑΕ ςτο  ζργο «ΝewPost: Upgrading the EU Postal Sector with new Skills». 

(Απόφαςθ τθσ ΑΔΑΕ υπ’ αρικμ. 225/2019), 
11. τθν υπ’ αρικμ. πρωτ. 243/2019 ειςιγθςθ προσ τθν Ολομζλεια τθσ Α.Δ.Α.Ε., 
12. το πρακτικό τθσ από 13.11.2019 ςυνεδρίαςθσ τθσ Ολομζλειασ τθσ Α.Δ.Α.Ε., 
13. τθν ανάγκθ διαςφάλιςθσ του απορριτου των επικοινωνιϊν, 

 
κακϊσ επίςθσ και ότι τo ζργο ζχει ωσ ςτόχο τον ςχεδιαςμό και τθ δθμιουργία ενόσ κοινοφ 
προγράμματοσ ςπουδϊν με ςτόχο τθν εκπαίδευςθ των υπαλλιλων κυρίδασ ςτθν υποδοχι και παροχι 
ταχυδρομικϊν υπθρεςιϊν ςε πολίτεσ διαφορετικισ εκνικότθτασ τρίτων χωρϊν 
(μετανάςτεσ/πρόςφυγεσ), που δεν ζχουν τθν ανάλογθ ι ενδεδειγμζνθ κατάρτιςθ ςχετικά με το ατομικό 
τουσ δικαίωμα που αφορά ςτθ διαςφάλιςθ του απορριτου τθσ ταχυδρομικισ τουσ επικοινωνίασ.  
το ζργο “Culmed” ςυμμετζχουν οκτϊ ςυνεργαηόμενοι φορείσ από τρεισ χϊρεσ (Ελλάδα, Ρουμανία, 
Βζλγιο). Η ΑΔΑΕ μζςω του ςυγκεκριμζνου προγράμματοσ μπορεί να αναδείξει τα ηθτιματα του 
απορριτου των ταχυδρομικϊν υπθρεςιϊν και τον τρόπο αντιμετϊπιςθσ αυτϊν μζςω των ευπακϊν 
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ομάδων. υγκεκριμζνα ςκοπόσ του ζργου “Culmed” είναι θ δθµιουργία ενόσ πολυπολιτιςμικοφ 
περιβάλλοντοσ ςτα ταχυδρομεία, ο ςχεδιαςµόσ ενόσ κοινοφ προγράμματοσ ςπουδϊν, µε ςτόχο τθν 
εκπαίδευςθ των υπαλλιλων ςτθν παροχι υπθρεςιϊν ςε αυτό το πολυπολιτιςµικό περιβάλλον.  
Οι υπικοοι τρίτων χωρϊν (ΤΣΧ), πρόςφυγεσ και µετανάςτεσ ςε µια ξζνθ χϊρα ςυναντοφν ςυχνά 
δυςκολίεσ όταν ςυναλλάςςονται και ςυνεργάηονται µε «άγνωςτουσ» ανκρϊπουσ ςε άγνωςτα 
περιβάλλοντα. Λόγω αυτοφ του γεγονότοσ, µζςω του ςυγκεκριµζνου ζργου κα εκπαιδευτοφν 
Πολιτιςµικοί ∆ιαµεςολαβθτζσ (Cultural Mediators), οι οποίοι, ωσ επαγγελµατίεσ, κα αποτελζςουν τθ 
«γζφυρα» επικοινωνίασ µεταξφ των µεταναςτϊν και των ταχυδροµείων, διευκολφνοντασ ζτςι τθ 
διαδικαςία τθσ κοινωνικισ ζνταξθσ των µεταναςτϊν και τισ ςχζςεισ µεταξφ ντόπιων και ξζνων πολιτϊν.  
 
Οι ςτόχοι του ζργου ςυνοψίηονται ςτα εξισ:  
1. Καταπολζµθςθ των διακρίςεων και των ςτερεοτφπων µζςω τθσ παροχισ ταχυδρομικϊν υπθρεςιϊν 

µε επίκεντρο τθν καλφτερθ αναγνϊριςθ τθσ πολυπολιτιςµικισ ταυτότθτασ ςτθν Ευρϊπθ.  
2. Ενκάρρυνςθ τθσ κοινωνικισ ζνταξθσ µε τθν οργάνωςθ ενόσ περιβάλλοντοσ όπου οι μετανάςτεσ κα 

αιςκάνονται "ευπρόςδεκτοι" και κα ζχουν πρόςβαςθ ςε πολλζσ υπθρεςίεσ.  
3. Βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ των υπθρεςιϊν που παρζχονται ςτουσ µετανάςτεσ/πρόςφυγεσ.  
4. Βελτίωςθ τθσ διαφάνειασ και τθσ αναγνϊριςθσ των δεξιοτιτων και των προςόντων (Πιςτοποιθτικό 

Europass) που ςχετίηονται µε τον ταχυδροµικό τοµζα. 
Οι ςυμμετζχοντεσ φορείσ ςτο ζργο “Culmed”  είναι τα Ελλθνικά Σαχυδρομεία Α.Ε–ΕΛΣΑ, το Εκνικό 
Κζντρο Ερευνϊν ΕΚΚΕ, τα Ρουμανικά Σαχυδρομεία (Compania Nationala Posta Romana- CNRP), θ Ζνωςθ 
Σαχυδρομικϊν Τπθρεςιϊν PostEurope ςτο Βζλγιο, το Εκνικό Κζντρο Ερευνϊν τθσ Ρουμανίασ (ICI 
BUCURESTI),  τα ΚΕΚ-ΕΛΣΑ Α.Ε., θ υμβουλευτικι Εταιρεία  (EEO Group S.A.) και θ EUROFED ςτθ 
Ρουμανία. Η πικανι ςυμμετοχι τθσ Αρχισ ςτο εν λόγω ζργο δεν κα επιβαρφνει τον προχπολογιςμό τθσ 
Αρχισ.  
 

ΑΠΟΦΑΙΖΕΙ 
 
Εγκρίνει τθ ςυμμετοχι τθσ ΑΔΑΕ ςτο ζργο “Cultural Mediators in the Postal Sector (CULMED)”,  το 
οποίο εντάςςεται ςτο Πρόγραμμα Erasmus +2018 τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, με ςκοπό τθν ανάδειξθ του 
ζργου τθσ ΑΔΑΕ ςτο ευρωπαϊκό γίγνεςκαι, τθ ςυμβολι τθσ Αρχισ ςτισ εργαςίεσ του Προγράμματοσ και 
ςτθ διάχυςθ των αποτελεςμάτων του Ζργου. Με τον τρόπο αυτό τα ηθτιματα του απορριτου των 
ταχυδρομικϊν επικοινωνιϊν κα ςυμπεριλθφκοφν ςτθν επαγγελματικι εκπαίδευςθ και κατάρτιςθ του 
Ευρωπαϊκοφ Σαχυδρομικοφ Κλάδου μαηί με τουσ εταίρουσ που ςυμμετζχουν ςτο Πρόγραμμα και 
αποτελοφν μζροσ τθσ ςφμπραξθσ. 
 
Κρίκθκε και αποφαςίςτθκε ςτισ 13.11.2019 

 
  Ο Πρόεδροσ 
   

 
 

Χριςτοσ Ν. Ράμμοσ 
 
 
 
Κοινοποίηςη :  
- ΔΔΑΣΤ 
- Νομικι Τπθρεςία 
- Αυτοτελζσ Σμιμα Προςωπικοφ και Διοικθτικϊν Τπθρεςιϊν 
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