
   

Κεντρική Υπηρεσία

Hμερ.: 21/09/2012
A.Π.:    --

Σχόλια  επί  του  Σχεδίου  Κανονισμού  περί  καθορισμού  μεθοδολογίας  
υπολογισμού  του  Καθαρού  Κόστους  παροχής  Καθολικής  Ταχυδρομικής  
Υπηρεσίας, σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 1 εδάφιο ζ του ν. 4053/2012.

Γενική παρατήρηση:

Προκειμένου να προσδιοριστεί  η έννοια της άυλης ωφέλειας, όπως αναφέρεται στο 

σχέδιο του  παρόντος  κανονισμού,  θα πρέπει  να  βασίζεται  σε  ευρεία  ανάλυση της 

αγοράς.    

Για  παράδειγμα,  στη  Γαλλία  τέθηκε  σε  δημόσια  διαβούλευση  η  ανάλυση  των 

επιμέρους στοιχείων προκειμένου να καθοριστεί η μεθοδολογία. 

Άρθρο 7:

- Προτείνεται  η  προσθήκη  διάταξης,  στην  οποία  θα  καθίσταται  σαφές  ότι  το 

πιθανό όφελος που προσμετράται  πρέπει να περιορίζεται  στα πιθανά οφέλη 

από  την  παροχή  της  Καθολικής  Υπηρεσίας  και  μόνον,  χωρίς  να 

συνυπολογίζονται τα πιθανά οφέλη που έχει ο ΦΠΚΥ από λοιπές υπηρεσίες 

γενικού  οικονομικού  συμφέροντος.  Επίσης,  θα  πρέπει  να  αποφεύγεται  η 

καταμέτρηση του ίδιου στοιχείου σε περισσότερα οφέλη. 

- Επίσης,  προτείνεται  η  προσθήκη διάταξης  ότι  τα άυλα οφέλη θα πρέπει  να 

υπολογίζονται μόνον βάσει διεθνώς αναγνωρισμένων πρακτικών,   δεδομένου 

ότι  τα  θέματα  αυτά  είναι  νέα  από  πλευράς  σχεδιασμού  και  εφαρμογής  σε 

επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και  θα πρέπει  η  παραπάνω υποχρέωση του 
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ΦΠΚΥ να ισχύσει  στις περιπτώσεις που υπάρχουν διεθνείς  αναγνωρισμένες 

πρακτικές  για  τον  υπολογισμό των  άυλων  και  τα  εμπορικών  οφελών  της 

αγοράς.

- Η αναφορά στο σημείο (ζ)  της παραγράφου 2,  «διαπραγματευτική  ισχύς με 

Κυβέρνηση, ρυθμιστή, εργαζόμενους και προμηθευτές» αποτελεί ένα καθαρά 

ποιοτικό  (και  όχι  ποσοτικό)  χαρακτηριστικό  και  επομένως  δεν  μπορεί  να 

υπολογιστεί παρά μόνον βάσει διεθνώς αναγνωρισμένων πρακτικών. 

Επιπρόσθετα και ενδεικτικά :

• Παράγραφος  2,  σημείο  «(η)  ειδικά  προνόμια»:  Ειδικές  κανονιστικές 

διατάξεις  οι  οποίες  αφορούν στην παροχή καθολικής υπηρεσίας από το 

ΦΠΚΥ, έχουν θεσπιστεί  με βάση τις απαιτήσεις και υποχρεώσεις για την 

παροχή  της  καθολικής  υπηρεσίας  που  απορρέουν  από  το  νόμο,  κατά 

συνέπεια δεν μπορούν να θεωρηθούν ‘‘ειδικά προνόμια’’.   

• Παράγραφος  2,  σημείο  «(θ)  προνομιακή  τοποθέτηση  στην  αγορά  

φιλοτελισμού»:  Η  έκδοση  γραμματοσήμων  είναι  μία  υπηρεσία  δημοσίου 

συμφέροντος  διαφορετική  από  την  παροχή  Καθολικής  Υπηρεσίας,  κατά 

συνέπεια δεν μπορεί να συνεκτιμηθεί για τον υπολογισμό του οφέλους της 

Καθολικής Υπηρεσίας.
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