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Θέζεηο ηεο ΕΕΤΤ ζηηο παξαηεξήζεηο ηωλ ζπκκεηερόληωλ επί ηεο 

δηεμαρζείζαο Δεκόζηαο Δηαβνύιεπζεο, αλαθνξηθά κε ηελ θαηάξηηζε 

Καλνληζκνύ πεξί θαζνξηζκνύ κεζνδνινγίαο ππνινγηζκνύ ηνπ Καζαξνύ 

Κόζηνπο παξνρήο Καζνιηθήο Ταρπδξνκηθήο Υπεξεζίαο ζύκθωλα κε ην 

άξζξν 5, παξ. 1, εδάθην δ’ ηνπ λ. 4053/2012 

 

  

 

Εηζαγωγή  

Σηηο 12.09.2012 ε ΕΕΤΤ δεκνζίεπζε θείκελν Δεκφζηαο Δηαβνχιεπζεο αλαθνξηθά κε 

ηνλ Καλνληζκφ πεξί θαζνξηζκνχ κεζνδνινγίαο ππνινγηζκνχ ηνπ Καζαξνχ Κφζηνπο 

παξνρήο Καζνιηθήο Ταρπδξνκηθήο Υπεξεζίαο ζχκθσλα κε ην άξζξν 5, παξ. 1, 

εδάθην δ’ ηνπ λ. 4053/2012.  

Η ΕΕΤΤ πξνζθάιεζε φινπο ηνπο ελδηαθεξφκελνπο θνξείο ηεο αγνξάο λα 

δηαηππψζνπλ ηηο απφςεηο ηνπο ζηελ σο άλσ Δηαβνχιεπζε, ε νπνία δηήξθεζε απφ 

12.09.2012 σο 21.09.2012.  

Η παξνχζα αλαθνξά παξνπζηάδεη ηε ζχλνςε ησλ απφςεσλ ησλ ζπκκεηερφλησλ ζην 

θείκελν ηεο Δεκφζηαο Δηαβνχιεπζεο, θαζψο θαη ηηο ζέζεηο ηεο ΕΕΤΤ ζηηο 

παξαηεξήζεηο ησλ σο άλσ ζπκκεηερφλησλ. Εηδηθφηεξα, ηελ 25.09.2012 αλαξηήζεθαλ 

ζηνλ ηζηφηνπν ηεο ΕΕΤΤ νη ηνπνζεηήζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ, πνπ δελ είραλ 

εκπηζηεπηηθφ ραξαθηήξα. Σην παξφλ θείκελν επηρεηξείηαη λα απνηππσζνχλ νη ζέζεηο 

ηεο ΕΕΤΤ ζηηο ηνπνζεηήζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ.  

Η ΕΕΤΤ ζέιεη λα επραξηζηήζεη φινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο γηα ηελ νπζηαζηηθή αξσγή 

πνπ πξφζθεξαλ κέζσ ησλ ηνπνζεηήζεσλ ηνπο ζηε βειηίσζε ηνπ ζρεδηαζκνχ ηνπ 

Καλνληζκνχ πεξί θαζνξηζκνχ κεζνδνινγίαο ππνινγηζκνχ ηνπ Καζαξνχ Κφζηνπο 

παξνρήο Καζνιηθήο Ταρπδξνκηθήο Υπεξεζίαο ζχκθσλα κε ην άξζξν 5, παξ. 1, 

εδάθην δ’ ηνπ λ. 4053/2012. 



Θέζεηο ηεο ΕΕΤΤ ζηηο Τνπνζεηήζεηο ηωλ Σπκκεηερόληωλ ζηε Δηαβνύιεπζε 

 

Ο ππνινγηζκφο ηνπ θαζαξνχ θφζηνπο  ζα πξέπεη λα γίλεηαη κε ηξφπν πνπ λα κελ 

ζπληζηά νηθνλνκηθφ πιενλέθηεκα ρξεκαηνδνηψληαο αλαπνηειεζκαηηθφ θφζηνο ηνπ 

Φνξέα Παξνρήο Καζνιηθήο Υπεξεζίαο. Ωο εθ ηνχηνπ, ε ΕΕΤΤ έρεη πξνρσξήζεη ζε 

θαιχηεξε δηαηχπσζε ηνπ Καλνληζκνχ γηα ην ζθνπφ απηφ. 

Γηα ηνλ ππνινγηζκφ θαη ηελ αμηνιφγεζε ηνπ θαζαξνχ θφζηνπο, θαζνξηζηηθφο 

παξάγνληαο είλαη ε δεκηνπξγία / χπαξμε ελφο ξεαιηζηηθνχ κνληέινπ αλαθνξάο, ζην 

νπνίν λα ιακβάλνληαη ππφςε φινη νη ζρεηηθνί παξάγνληεο / αξρέο, θαζψο θαη ηα 

νθέιε, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ άπισλ νθειψλ θαη νθειψλ ηεο αγνξάο, πνπ 

απνξξένπλ απφ ηνλ θαζνξηζκφ ελφο ηαρπδξνκηθνχ παξφρνπ σο θαζνιηθνχ ΦΠΚΥ. 

Δεδνκέλνπ ηνπ δπλακηθά κεηαβαιιφκελνπ νηθνλνκηθνχ πεξηβάιινληνο θαη ιφγσ ηεο 

κεηαβαηηθήο πεξηφδνπ πνπ δηαλχεη ε ειιεληθή ηαρπδξνκηθή αγνξά, ζηφρνο ηεο ΕΕΤΤ 

κέζσ ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ είλαη ν θαζνξηζκφο ησλ αξρψλ ελφο γεληθνχ πιαηζίνπ 

αλαθνξάο, ην νπνίν ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ ΚΚΚΥ. Η ΕΕΤΤ 

βξίζθεηαη ζε δηαξθή ζπλεξγαζία θαη αληαιιαγή απφςεσλ κε ηνπο επξσπαίνπο 

ξπζκηζηέο, κέζσ ηεο ζπκκεηνρήο ηεο ζην ERGP, πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγεζεί κία 

θνηλή πξαθηηθή γηα ηε δηακφξθσζε ηνπ κνληέινπ αλαθνξάο θαη ησλ κεζφδσλ θαη 

αξρψλ βάζεη ησλ νπνίσλ ην κνληέιν απηφ ζα αμηνινγείηαη. 

1. Σε εξψηεζε ζπκκεηέρνληα ζρεηηθά κε πνηνλ ηξφπν θαη κε πνηα θξηηήξηα ζα 

πξνζδηνξηζηεί πνηα ζα ήηαλ ε ιεηηνπξγία ηνπ ΦΠΚΥ ρσξίο ηελ ππνρξέσζε 

παξνρήο Καζνιηθήο Υπεξεζίαο, αλαθέξεηαη φηη ζχκθσλα κε ην λ. 4053/2012 

άξζξν 6, παξ. 4, νη ππεξεζίεο πνπ εκπίπηνπλ ζηελ θαζνιηθή ππεξεζία 

νξίδνληαη κε απφθαζε ηνπ Υπνπξγνχ Υπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Δηθηχσλ, 

έπεηηα απφ γλψκε ηεο ΕΕΤΤ. 

2. Σε ζρφιην ζπκκεηέρνληα ζρεηηθά κε ηε ζπγθεθξηκελνπνίεζε ηνπ ηξφπνπ 

ππνινγηζκνχ ησλ εχινγσλ θεξδψλ, άπισλ νθειψλ θαη ηελ παξνρή θηλήηξσλ 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ Φνξέα Παξνρήο Καζνιηθήο Υπεξεζίαο, αλαθέξεηαη 

φηη ε ΕΕΤΤ ζα ιάβεη ππφςε ηεο κεηξήζηκνπο δείθηεο ζχκθσλα κε ηελ 

νηθνλνκηθή ζεσξία θαη εκπεηξία επξσπατθψλ θαη δηεζλψλ πξαθηηθψλ θαη έρεη 

ζπκπεξηιεθζεί ζρεηηθή δηάηαμε ζηνλ Καλνληζκφ. 

3. Σε ζρφιην γηα ζπκκεηνρή ησλ θνξέσλ παξνρήο ηαρπδξνκηθψλ ππεξεζηψλ ζην 

ζηάδην αμηνιφγεζεο γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ θαζαξνχ θφζηνπο, ε ΕΕΤΤ 



πξνζθαιεί ηε ζπκκεηνρή φισλ θαηά ηε δηαδηθαζία θαηάξηηζεο ησλ 

Καλνληζκψλ, αιιά ζχκθσλα κε ην λ. 4053/2012, ε ΕΕΤΤ ηεξεί εκπηζηεπηηθά 

ηηο πιεξνθνξίεο απφ ην θνζηνινγηθφ ζχζηεκα ηνπ ΦΠΚΥ πνπ ηίζεληαη ζηε 

δηάζεζή ηεο. Οη πιεξνθνξίεο απηέο δχλαηαη λα ππνβιεζνχλ ζηελ Επξσπατθή 

Επηηξνπή εθφζνλ δεηεζνχλ. Θα πξνζηεζεί φκσο ε δπλαηφηεηα ζπλεξγαζίαο 

ηεο ΕΕΤΤ κε θνξείο παξνρήο ηαρπδξνκηθψλ ππεξεζηψλ ζε πεξηπηψζεηο πνπ 

θξηζεί απαξαίηεην. 

4. Αλαθνξηθά κε ην ζρφιην ζπκκεηερφλησλ γηα ηε ξεηή αλαθνξά ζηελ παξ. 5 

ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 4053/2012 ζρεηηθά κε ηελ εμαίξεζε ησλ πξφζζεησλ 

ππεξεζηψλ πέξαλ ησλ ππνρξεψζεσλ θαζνιηθήο ππεξεζίαο απφ ην κεραληζκφ 

απνδεκίσζεο, ζα γίλεη θαιχηεξε δηαηχπσζε ζηνλ Καλνληζκφ. 

5. Σε ζρφιην ζπκκεηέρνληα ζρεηηθά κε ηε ρξήζε κεηξήζηκσλ θαη ζπγθξίζηκσλ 

δεηθηψλ παξαγσγηθφηεηαο θαηά ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ κνληέινπ αλαθνξάο, 

ζεκεηψλεηαη φηη ζα γίλεη ζρεηηθή πξνζζήθε ζην θείκελν ηνπ Καλνληζκνχ. 

6. Σε ζρφιην ζπκκεηέρνληα αλαθνξηθά κε ηνλ επηκεξηζκφ ηνπ θαζαξνχ θφζηνπο 

θαζνιηθήο ππεξεζίαο κεηαμχ ηνπ Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ θαη ησλ 

ππφρξεσλ παξφρσλ, ζεκεηψλεηαη φηη ζχκθσλα κε ην λ. 4053/2012 ε ΕΕΤΤ 

είλαη αξκφδηα γηα ηνλ ππνινγηζκφ θαη ηελ εμαηνκίθεπζε ησλ εηζθνξψλ πνπ 

αθνξνχλ ζηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο θαζνιηθήο ππεξεζίαο γηα θαζέλα θνξέα 

παξνρήο ηαρπδξνκηθήο ππεξεζίαο.  

 


