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Απαληήζεηο ηεο ΕΕΤΤ ζηηο παξαηεξήζεηο ηωλ ζπκκεηερόληωλ επί ηεο 

δηεμαρζείζαο Δεκόζηαο Δηαβνύιεπζεο, αλαθνξηθά κε ηε δηακόξθωζε 

θαλνληζηηθώλ θεηκέλωλ: α) γηα ηε ξύζκηζε ηωλ όξωλ παξνρήο ππεξεζηώλ 

ππό θαζεζηώο γεληθήο αδείαο, β) ηνλ θαζνξηζκό Κώδηθα Δενληνινγίαο πνπ 

δηέπεη ηελ παξνρή ηωλ ηαρπδξνκηθώλ ππεξεζηώλ, γ) ηνλ θαζνξηζκό ηωλ 

δηαδηθαζηώλ επίιπζεο δηαθνξώλ κεηαμύ θνξέωλ παξνρήο ηαρπδξνκηθώλ 

ππεξεζηώλ, κεηαμύ απηώλ θαη ηωλ ρξεζηώλ, θαη δ) γηα  ηε ξύζκηζε 

ζεκάηωλ πξνζηαζίαο ηωλ ρξεζηώλ»  

  

Εηζαγωγή  

Σηηο 10.10.2012 ε ΔΔΤΤ δεκνζίεπζε θείκελν Γεκόζηαο Γηαβνύιεπζεο αλαθνξηθά κε 

ηε δηακόξθσζε θαλνληζηηθώλ θεηκέλσλ ηαρπδξνκηθνύ ηνκέα βάζεη ηνπ λ. 4053/2012.  

 

Ζ ΔΔΤΤ πξνζθάιεζε όινπο ηνπο ελδηαθεξόκελνπο θνξείο ηεο αγνξάο λα 

δηαηππώζνπλ ηηο απόςεηο ηνπο ζηελ σο άλσ Γηαβνύιεπζε, ε νπνία δηήξθεζε από 

10.10.2012 σο 31.10.2012,  θαηά ηε δηαδηθαζία νξηζηηθνπνίεζεο ησλ πξνηάζεώλ ηεο. 

 

Ζ παξνύζα αλαθνξά παξνπζηάδεη ηε ζύλνςε ησλ απόςεσλ ησλ ζπκκεηερόλησλ ζην 

θείκελν ηεο Γεκόζηαο Γηαβνύιεπζεο, θαζώο θαη ηηο απαληήζεηο ηεο ΔΔΤΤ αλαθνξηθά 

κε ηα βαζηθόηεξα ζεκεία ησλ παξαηεξήζεσλ ησλ ζπκκεηερόλησλ. Δηδηθόηεξα, ηελ 

16.11.2012 αλαξηήζεθαλ ζηνλ ηζηόηνπν ηεο ΔΔΤΤ νη ηνπνζεηήζεηο ησλ 

ζπκκεηερόλησλ, πνπ δελ είραλ εκπηζηεπηηθό ραξαθηήξα.  

 

Ζ ΔΔΤΤ ζέιεη λα επραξηζηήζεη όινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο γηα ηελ νπζηαζηηθή αξσγή 

πνπ πξόζθεξαλ κέζσ ησλ ηνπνζεηήζεσλ ηνπο ζηε βειηίσζε ηνπ ζρεδηαζκνύ ησλ 

Θαλνληζκώλ γηα ηνπο όξνπο παξνρήο ηαρπδξνκηθώλ ππεξεζηώλ. 
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Θέζεηο ηεο ΕΕΤΤ ζηηο Τνπνζεηήζεηο ηωλ Σπκκεηερόληωλ ζηε Δηαβνύιεπζε 

Δλόςεη ηεο πιήξνπο απειεπζέξσζεο ηεο ηαρπδξνκηθήο αγνξάο από ηελ 01.01.2013, 

ε πξνώζεζε ηεο έθδνζεο ηεο σο άλσ δεπηεξνγελνύο λνκνζεζίαο, θαζώο θαη ηεο 

ππνβνιήο ησλ πξνβιεπνκέλσλ ζην Ν. 4053/2012 εηζεγήζεσλ πξνο ηνλ/ηνπο 

αξκόδην/νπο Υπνπξγό/νύο, θξίλεηαη αλαγθαία, ηόζν γηα ηελ απνηειεζκαηηθόηεξε 

ξύζκηζε ηεο ηαρπδξνκηθήο αγνξάο, όζν θαη γηα ηελ θαιύηεξε εμππεξέηεζε θαη 

πξνζηαζία ησλ ρξεζηώλ.  

 

α) θαλνληζηηθό θείκελν γηα ηε ξύζκηζε ηωλ όξωλ παξνρήο ππεξεζηώλ ππό 

θαζεζηώο γεληθήο αδείαο 

Γεδνκέλνπ ηνπ δπλακηθά κεηαβαιιόκελνπ νηθνλνκηθνύ πεξηβάιινληνο θαη ιόγσ ηεο 

κεηαβαηηθήο πεξηόδνπ πνπ δηαλύεη ε ειιεληθή ηαρπδξνκηθή αγνξά, ζηόρνο ηεο ΔΔΤΤ 

κέζσ ηνπ παξόληνο θαλνληζκνύ είλαη ε απινπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο εγγξαθήο ζην 

Μεηξών Ταρπδξνκηθώλ Δπηρεηξήζεσλ ηεο ΔΔΤΤ, ε ππνρξεσηηθή ειεθηξνληθή 

ππνβνιή δειώζεσλ/αηηεκάησλ κέζσ δηαδηθηπαθήο εθαξκνγήο, ε άξζε ησλ 

δπζρεξεηώλ, ζε έλα γεληθό πιαίζην αλαθνξάο ην νπνίν ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ 

αλάπηπμε ηεο ηαρπδξνκηθήο αγνξάο θαζώο επίζεο θαη ηελ πξνζηαζία ησλ ρξεζηώλ.  

Από ηελ θαηαγξαθή θαη αλάιπζε ησλ απόςεσλ θαη ζρνιίσλ ησλ ζπκκεηερόλησλ ζην 

θείκελν ηεο Γεκόζηαο Γηαβνύιεπζεο, ε ΔΔΤΤ έρεη πξνρσξήζεη ζε θαιύηεξε 

δηαηύπσζε ηνπ Θαλνληζκνύ θαζώο θαη ζε δηόξζσζε ηπρόλ ηππνγξαθηθώλ ιαζώλ. 

1. Σε ζρόιηα θη εξσηήκαηα ζρεηηθά κε ηνλ νξηζκό ησλ ηαρπκεηαθνξώλ, άξζξν 

3, παξ. 3.α, ε ΔΔΤΤ ζπκθσλεί λα επαλαδηαηππσζνύλ ηα ζεκεία πνπ 

ραξαθηεξίδνπλ ηελ ηαρπκεηαθνξά  Σπγθεθξηκέλα αληί εγγπεκέλε επίδνζε ζε 

πξν-θαζνξηζκέλν ρξόλν, λα γίλεη ζε πξν-ζπκθσλεκέλν ρξόλν, πέξαλ ηνπ 

νπνίνπ γελλάηαη δηθαίσκα απνδεκίσζεο ιόγσ θαζπζηέξεζεο. Δπίζεο αληί 

έθδνζε απνδεηθηηθώλ παξαιαβήο θαη επίδνζεο, ζε έθδνζε απνδεηθηηθώλ 

παξαιαβήο θαη επίδνζεο. Ζ δπλαηόηεηα ηξνπνπνίεζεο ηνπ πξννξηζκνύ θαη 

ηνπ παξαιήπηε θαηά ηελ κεηαθνξά λα γίλεη δπλαηόηεηα ηξνπνπνίεζεο ηνπ 

πξννξηζκνύ θαη ηνπ παξαιήπηε θαηά ηελ κεηαθνξά ζύκθσλα κε όξνπο πνπ 

ζέηεη ε επηρείξεζε.  

2. Σε ζρόιηα ζρεηηθά κε ηηο ππεξεζίεο πνπ δελ απαηηείηαη γεληθή άδεηα ζα 

επαλαδηαηππσζεί ε πεξίπησζε πνπ αθνξά ζηα απηνηειή δίθηπα θαζώο θαη ε 
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πεξίπησζε πνπ αθνξά ηηο επηρεηξήζεηο πνπ ιεηηνπξγνύλ θαη΄εληνιή θαη γηα 

ινγαξηαζκό άιισλ αδεηνδνηεκέλσλ επηρεηξήζεσλ. Γηα ηηο ππεξεζίεο θιεηήξα, 

ην ζρόιην ησλ εηαηξεηώλ γηα λα ζπκπεξηιεθζεί σο θαηεγνξία ζηηο ππεξεζίεο 

πνπ δελ απαηηείηαη ε εγγξαθή ζην Μεηξών ηεο ΔΔΤΤ, δελ γίλεηαη δεθηό. 

Σύκθσλα κε ην λ. 4053/2012 νη εκπνξηθέο ππεξεζίεο πνπ παξέρνληαη ζην 

θνηλό θαη δελ αθνξνύλ απηνηειή δίθηπα γηα εμππεξέηεζε ηδίσλ αλαγθώλ 

ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ λόκνπ.  

3. Σε ζρόιηα ησλ εηαηξεηώλ γηα έιεγρν ηεο ΔΔΤΤ ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα 

ηεο θνξνινγηθήο θαη αζθαιηζηηθήο ελεκεξόηεηαο ησλ αδεηνδνηεκέλσλ 

εηαηξεηώλ θαζώο θαη ηε ιήςε κέηξσλ ζε πεξίπησζε πνπ ε αδεηνδνηεκέλε 

επηρείξεζε αδπλαηεί λα πξνζθνκίζεη ηηο αληίζηνηρεο ελεκεξόηεηεο, όπσο 

αλάθιεζε ηεο άδεηαο γηα ηελ πξνζηαζία ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ πγηνύο 

αληαγσληζκνύ, ε ΔΔΤΤ ζεσξεί όηη βάζεη ηνπ λ.4053/2012 θαη ζην πιαίζην ησλ 

ππνρξεώζεσλ πνπ ζέηεη γηα ηνπο θνξείο ηαρπδξνκηθώλ ππεξεζηώλ, δύλαηαη 

λα δεηήζεη κόλν αζθαιηζηηθή ελεκεξόηεηα γηα ηε δηαζθάιηζε θαη  ηελ ηήξεζε 

ησλ όξσλ θαη πξνϋπνζέζεσλ ηνπ θαζεζηώηνο απαζρόιεζεο θαη θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο. Ζ επηβνιή θπξώζεσλ πξνβιέπεηαη ζε ζρεηηθό άξζξν ηνπ 

Θαλνληζκνύ θαη πξνϋπνζέηεη ηελ αθξόαζε ησλ εηαηξεηώλ πξηλ ηε ιήςε ησλ 

κέηξσλ.  

4. Τα ζρόιηα γηα αληηθαηάζηαζε ή δηεπθξηλήζεηο επί ησλ ππνρξεώζεσλ πνπ 

αθνξνύλ ζηελ εζληθή άκπλα θαη αζθάιεηα δελ γίλνληαη δεθηά. Οη 

ππνρξεώζεηο απηέο νξίδνληαη ζην λ.4053/2012.  

5. Τν ζρόιην εηαηξεηώλ γηα δηαγξαθή από ην κεηξών ηαρπδξνκηθώλ 

επηρεηξήζεσλ ζε πεξίπησζε πνπ κηα αδεηνδνηεκέλε επηρείξεζε έρεη νθεηιέο 

ζε ηέιε πξνο ΔΔΤΤ, δεκόζην, αζθαιηζηηθνύο Φνξείο, γηα ηε δηαζθάιηζε 

πγηνύο αληαγσληζκνύ θαη ηελ πξνζηαζία ησλ ρξεζηώλ δε γίλεηαη δεθηό. Γηα 

νθεηιέο ζηελ ΔΔΤΤ πξνβιέπεηαη ζην πιαίζην ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο ε ιήςε 

κέηξσλ κεηά από αθξόαζε ζε ζρεηηθό άξζξν. 

6. Τν ζρόιην πνπ αλαθέξεηαη ζηελ αλάγθε λα πηζηνπνηείηαη ε ζπλεξγαζία ζηε 

ζπλδπαζκέλε δηαθίλεζε γηα λα κελ ρξεηάδεηαη ε αιιαγή ΣΥΓΔΤΑ θαζώο θαη 

ζηελ αλάγθε ζρεηηθήο ελαξκόληζεο ηνπ Υπνπξγείνπ Αλάπηπμεο, 

Αληαγσληζηηθόηεηαο, Υπνδνκώλ, Μεηαθνξώλ θαη Γηθηύσλ ζε πεξηπηώζεηο 

ειέγρσλ λνκηκόηεηαο, δειαδή ζε πεξίπησζε πνπ κηα αδεηνδνηεκέλε 
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επηρείξεζε δηαθηλεί απνζηνιή άιιεο αδεηνδνηεκέλεο ρσξίο ηελ έθδνζε δηθνύ 

ηεο ΣΥΓΔΤΑ δελ γίλεηαη δεθηό. Σρεηηθή ελεκέξσζε γηα ηα λέα θαλνληζηηθά 

θείκελα ζα ζηαιεί από ηελ ΔΔΤΤ πξνο ην αξκόδην ππνπξγείν 

7. Σε ζρόιην γηα  αληηθαηάζηαζε ηεο ππνρξεσηηθήο αλαγξαθήο ηνπ δηαθξηηηθνύ 

αλαγλώξηζεο ζε όια ηα έληππα ή θαη δηαθεκηζηηθέο θαηαρσξήζεηο  θιπ ε 

ΔΔΤΤ ζπκθσλεί θαη ζα επαλαδηαηππώζεη ηε ζρεηηθή παξάγξαθν. 

8. Τν ζρόιην ησλ εηαηξεηώλ γηα έθδνζε καδηθνύ ΣΥΓΔΤΑ θαηά ηελ παξαιαβή 

πνιιώλ ηαρπδξνκηθώλ αληηθεηκέλσλ πξνο δηαθνξεηηθνύο παξαιήπηεο ζην 

νπνίν ζα αλαγξάθνληαη ππνρξεσηηθά ηα ζηνηρεία ηνπ απνζηνιέα θαη ν 

αξηζκόο ησλ απνζηνιώλ, θαη ζα ζπλνδεύεη ηελ καδηθή απηή απνζηνιή κέρξη 

ην ηαρπδξνκηθό θαηάζηεκα όπνπ ζα εθδίδεηαη θαη επηθνιιάηαη μερσξηζηό 

αλαιπηηθό ΣΥ.ΓΔ.ΤΑ γηα θάζε απνζηνιή δελ γίλεηαη δεθηό αθνύ αληηβαίλεη 

ζηελ έλλνηα ηνπ νξηζκνύ ησλ ηαρπκεηαθνξώλ θαη ηεο παξαθνινύζεζεο ηνπ 

ηαρπδξνκηθνύ αληηθεηκέλνπ end- to end. 

9. Σε ζρόιην γηα πξόβιεςε ηεο δπλαηόηεηαο ύπαξμεο ζπκθσληώλ κε πειάηεο γηα 

ηελ επίηεπμε ρακειόηεξσλ ηηκώλ (θαηόπηλ δηαπξαγκάηεπζεο.). Γει. «νη 

ζπκβάζεηο δύλαηαη λα  δηαθνξνπνηνύληαη γηα ηελ επίηεπμε ησλ αλαγθώλ ησλ 

ρξεζηώλ θαηόπηλ έγγξαθεο ζπκθσλίαο ηνπ ρξήζηε κε ην θνξέα 

ηαρπδξνκηθώλ ππεξεζηώλ» ε ΔΔΤΤ επηζεκαίλεη όηη νη επηρεηξήζεηο κπνξνύλ λα 

πξαγκαηνπνηνύλ ζπκβάζεηο πνπ δελ αληηβαίλνπλ ζηηο δηαηάμεηο ηνπ 

θαλνληζκνύ. 

10. Τν ζρόιην γηα αληηθαηάζηαζε ηεο ιέμεο ηηκνιόγηα   κε ηε ιέμε "νη επίζεκνη 

ηηκνθαηάινγνη ιηαληθήο" δελ γίλεηαη δεθηό αθνύ ν όξνο ηηκνιόγηα νξίδεηαη ζην 

λ.4053/2012 θαη ζπκπεξηιακβάλεη ηνπο επίζεκνπο ηηκνθαηαιόγνπο.  

11. Σε ζρόιηα ησλ εηαηξεηώλ γηα ηα πνζνζηά ππνινγηζκνύ ησλ ηειώλ όηη είλαη 

πςειά θαη δελ ζπλάδνπλ κε ην ζηόρν αληαγσληζηηθόηεηαο θαη επελδύζεσλ 

θαη πξνηάζεηο γηα επηβνιή εθάπαμ ηέινπο ή επηβνιή ηειώλ κε βάζε ηελ αξρή 

ηεο αλαινγηθόηεηαο ή θαη πιήξεο θαηάξγεζε απηώλ ε ΔΔΤΤ επηζεκαίλεη όηη κε 

ην λέν θαλνληζκό πξνρσξά ζε κεηώζεηο θαη ζην πνζνζηό θαη ζην όξην βάξνπο 

κε ηελ επηθύιαμε επαλεμέηαζεο ηνπ ζέκαηνο ζην κέιινλ. 

12. Σε ζρόιην πνπ αθνξά ηελ πεξίπησζε ζπλδπαζκέλεο δηαθίλεζεο, πνπ 

πξαγκαηνπνηείηαη από ηαρπδξνκηθέο επηρεηξήζεηο κε μερσξηζηή Γεληθή Άδεηα ε 



5 

 

θάζε κία,  ηα αληαπνδνηηθά ηέιε ΔΔΤΤ πξέπεη λα θαηαβάιιεη κόλνλ  ε 

επηρείξεζε πνπ ζπκβάιιεηαη κε ηνλ ρξήζηε." κε ηελ αηηηνινγία όηη 

επηβάιιεηαη λα ζπκπεξηιεθζεί ζηνλ θαλνληζκό γηα ηελ απνθπγή πιεξσκήο 

ηειώλ δύν θνξέο γηα ηελ ίδηα απνζηνιή. Ζ εηαηξεία πνπ ηηκνινγεί ηνλ ρξήζηε 

θαηαβάιιεη ην ηέινο ζηελ ΔΔΤΤ, ελώ ε ζπλεξγαδόκελε κε απηήλ 

αδεηνδνηεκέλε εηαηξεία ιεηηνπξγεί ππεξγνιαβηθά ζε απηή." Ζ ΔΔΤΤ 

επηζεκαίλεη όηη από ηηο ηνλ θαλνληζκό απνξξέεη ε ζρεηηθή αλαθνξά. 

13. Τν ζρόιην γηα αθξηβή πξνζδηνξηζκό ηνπ πνζνζηνύ επί ησλ ηειώλ πνπ ζα 

αθαηξεζεί γηα επελδύζεηο ζε αληηξξππαληηθήο ηερλνινγίαο θαη θηιηθά πξνο ην 

πεξηβάιινλ κέζα δελ γίλεηαη δεθηό δεδνκέλνπ όηη δελ κπνξεί λα 

πξνζδηνξηζζεί εμ αξρήο. 

β) θαλνληζκόο γηα ηνλ θαζνξηζκό Κώδηθα Δενληνινγίαο πνπ δηέπεη ηελ 

παξνρή ηωλ ηαρπδξνκηθώλ ππεξεζηώλ  

1. Σρεηηθά κε ζρόιην γηα δηαγξαθή ηεο εηζαγσγηθήο αλαθνξάο ζην λόκν ησλ 

ηειεπηθνηλσληώλ (Ν. 4070/2012), ιόγσ ηνπ όηη ζε απηόλ πξνβιέπεηαη ε 

δεκηνπξγία Θώδηθα Γενληνινγίαο κόλν γηα ηηο Τειεπηθνηλσλίεο θαη όρη γηα ηηο 

Ταρπδξνκηθέο Υπεξεζίεο όπνπ αθνξά ε δηαβνύιεπζε, ην ζρόιην ιακβάλεηαη 

ππ’ όςηλ ελ κέξεη θαη ζα αθαηξεζεί κόλν ε εηδηθή κλεία πνπ γίλεηαη γηα ην 

ζηνηρείν γ’ ζην άξζξν 12 (ηα νπνία θαη αθνξνύλ κόλν ηνλ Θώδηθα 

Γενληνινγίαο ησλ Τειεπηθνηλσληώλ). Ζ γεληθή αλαθνξά ζην ζπγθεθξηκέλν 

λόκν παξακέλεη, ιόγσ παξάζεζεο ζε απηόλ ηνπ ηξόπνπ θαη πιαηζίνπ 

ιεηηνπξγίαο ηεο ΔΔΤΤ. 

2. Όια ηα ιεθζέληα ζρόιηα γηα ην άξζξν 3 (Βαζηθέο Υπνρξεώζεηο ησλ 

Παξόρσλ) ηνπ Θώδηθα Γενληνινγίαο (Θ.Γ.), απαληώληαη ζηηο ζέζεηο ηεο ΔΔΤΤ 

αλαθνξηθά κε ηνλ Θαλνληζκό Γεληθώλ Αδεηώλ, δεδνκέλνπ όηη κεηά ην πέξαο 

ηεο δηαβνύιεπζεο ην άξζξν 3 ζπξξηθλώζεθε έηζη ώζηε λα κελ απνηειεί 

επαλάιεςε ηόζν ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ ππό έθδνζε λένπ Θαλνληζκνύ Γεληθώλ 

Αδεηώλ παξνρήο ηαρπδξνκηθώλ ππεξεζηώλ όζν θαη ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ ππό 

έθδνζε λένπ Θαλνληζκνύ Δηδηθώλ Αδεηώλ παξνρήο ηαρπδξνκηθώλ ππεξεζηώλ. 

3. Σε ζρόιην επί ηνπ άξζξνπ 4 (Τηκνθαηάινγνο παξερόκελσλ ππεξεζηώλ- 

παξνπζίαζε ρξεώζεσλ) ηνπ Θ.Γ. γηα αλαγξαθή επί ηνπ ηηκνθαηαιόγνπ ηεο 

ηειεπηαίαο εκεξνκελίαο ηξνπνπνίεζεο απηνύ, ην ζρόιην απηό νπζηαζηηθά 
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ζπκπίπηεη κε ηελ ήδε ππάξρνπζα αλαθνξά ζην ίδην άξζξν γηα αλαγξαθή ηεο 

εκεξνκελίαο έλαξμεο ηζρύνο ηνπ ηηκνθαηαιόγνπ (εε/κκ/έηνο). 

4. Σε ζρόιηα επί ηνπ ζηνηρείνπ 4 ηνπ άξζξνπ 4 θαη ζπγθεθξηκέλα όηη νη 

παξαπνκπέο θαη νη αζηεξίζθνη δύλαηαη λα ρξεζηκνπνηνύληαη  επεμεγεκαηηθά 

κηαο ππεξεζίαο κε ζαθή θαη εκθαλή ηξόπν, ε ΔΔΤΤ απνδέρεηαη απηό ην 

ζρόιην θαη ηξνπνπνηεί ηε ζρεηηθή πξόηαζε σο εμήο: «Παξαπνκπέο, 

αζηεξίζθνη, «ςηιά γξάκκαηα» θαζώο θαη νη ιέμεηο πνπ αθπξώλνπλ νη ζέηνπλ 

ππό αίξεζε ηηο παξερόκελεο ππεξεζίεο δελ ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνύληαη 

παξά κόλνλ επεμεγεκαηηθά κηαο ππεξεζίαο κε ζαθή θαη εκθαλή ηξόπν.» 

5. Σε ζρόιην επί ηνπ ζηνηρείνπ 4 ηνπ άξζξνπ 4 αλαθνξηθά κε ηελ πξνζζήθε 

επηθύιαμεο γηα ηηο πεξηπηώζεηο θσιύκαηνο ιόγσ αλσηέξαο βίαο, ε ΔΔΤΤ 

απνδέρεηαη ην ζρόιην απηό θαη ηξνπνπνηεί ην θείκελν σο εμήο : «...ην 

ζπκθσλεκέλν επίπεδν ηεο παξερόκελεο ππεξεζίαο δελ κπνξεί ζε θακία 

πεξίπησζε λα είλαη ππό αίξεζε, κε ηελ επηθύιαμε πεξηπηώζεσλ θσιύκαηνο 

ιόγσ αλσηέξαο βίαο.» Δπηπιένλ, ιόγσ απηή ηεο πξνζζήθεο, ε ΔΔΤΤ 

απνδέρεηαη θαη ην επηπιένλ ζρόιην γηα πξνζζήθε ζρεηηθνύ άξζξνπ (άξζξν 10 

ηνπ Θ.Γ.) ζην νπνίν θαη αλαθέξνληαη νη πεξηπηώζεηο θαηά ηηο νπνίεο δελ 

ηζρύνπλ νη ππνρξεώζεηο ησλ παξόρσλ ηαρπδξνκηθώλ ππεξεζηώλ πνπ 

αλαθέξνληαη ζηνλ Θ.Γ. 

6. Σε πξνηεηλόκελε πξνζζήθε επί ηνπ άξζξνπ 5 (Παξαιαβή θαη επίδνζε 

ηαρπδξνκηθώλ αληηθεηκέλσλ ηαρπκεηαθνξώλ) όπνπ πξνηείλεηαη ν πάξνρνο λα 

έρεη ηελ ππνρξέσζε λα ελεκεξώλεη ηνλ ρξήζηε γηα ηα πην βαζηθά ζηνηρεία 

ζπλδηαιιαγήο ηνπ κε απηόλ (όπσο ηελ αηνκηθή ζύκβαζε, ηηο πξνδηαγξαθέο 

ηεο ππεξεζίαο πνπ επηιέγεη, ηε ρξέσζε ηεο ππεξεζίαο πνπ επηιέγεη, ην ρξόλν 

επίδνζεο, θιπ.) κόλνλ εθόζνλ ν ρξήζηεο ην δεηήζεη, απηή ε πξνζζήθε δελ 

γίλεηαη δεθηή από ηελ ΔΔΤΤ δεδνκέλνπ όηη έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηα όζα 

νξίδνληαη ζηνλ λέν ηαρπδξνκηθό λόκν (Ν. 4053, 7/3/2012) θαη ζπγθεθξηκέλα 

ζην άξζξν 16 ην νπνίν θαη πξνβιέπεη «απνδεκίσζε ηνπ ρξήζηε εληόο 

δηαζηήκαηνο 6 κελώλ από ηελ θαηάξηηζε ηεο αηνκηθήο ζύκβαζεο» θαη σο εθ 

ηνύηνπ ν ρξήζηεο ζα πξέπεη λα γλσξίδεη ηελ ύπαξμε απηήο ηεο αηνκηθήο 

ζύκβαζεο έηζη ώζηε λα κπνξεί δπλεηηθά λα αζθήζεη ην δηθαίσκά ηνπ γηα 

απνδεκίσζε εληόο ηνπ πξνβιεπόκελνπ από ην λόκν ρξόλνπ. Οκνίσο ε 

πξνζζήθε έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηα όζα πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 14 ηνπ 
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ηαρπδξνκηθνύ λόκνπ (Ν. 4053, 7/3/2012)  - άξζξν πεξί ηεο πξνζηαζίαο ησλ 

ρξεζηώλ ηαρπδξνκηθώλ ππεξεζηώλ. 

7. Ζ ΔΔΤΤ, κε αθνξκή ην παξαπάλσ ζρόιην θαη θαηαλνώληαο ηελ πξαθηηθή 

αλάγθε ησλ παξόρσλ γηα νινθιήξσζε ηεο ζπλαιιαγήο κε ην ρξήζηε ζε 

ζύληνκν ρξνληθό δηάζηεκα, ρσξίο  όκσο λα δηαθπβεύεηαη ε γλώζε ηνπ 

ρξήζηε αλαθνξηθά κε ηα δηθαηώκαηα ηνπ ηξνπνπνηεί ζην άξζξν 5 ην ζεκείν 

(bullet) 2, δηακνξθώλνληάο ην σο εμήο: « ν πάξνρνο έρεη ηελ ππνρξέσζε λα 

ελεκεξώλεη ην ρξήζηε γηα ηελ ύπαξμε ηεο αηνκηθήο ζύκβαζεο ηελ νπνία θαη 

νθείιεη λα ηνπ παξαδώζεη». 

8. Σε ζρόιην επί ηνπ άξζξνπ 5 θαη ζπγθεθξηκέλα γηα ηελ αλάγθε πξνζζήθεο ζην 

ζεκείν (bullet) 4 πνπ αλαθέξεηαη ζηνλ πάξνρν θαη αθνξά ηελ επίδνζε ηνπ 

ηαρπδξνκηθνύ αληηθεηκέλνπ ελαιιαθηηθά ζε ζύλνηθν πξόζσπν, ζε πεξίπησζε 

απνπζίαο ηνπ παξαιήπηε, ην ζρόιην απηό γίλεηαη δεθηό από ηελ ΔΔΤΤ θαη ζα 

ππάξμεη ε ζρεηηθή ηξνπνπνίεζε ζην ηειηθό θείκελν ηνπ Θ.Γ.. 

9. Σε πξνηεηλόκελε πξνζζήθε επί ηνπ άξζξνπ 5 θαη ζπγθεθξηκέλα γηα ηε 

δπλαηόηεηα έγγξαθεο εηδνπνίεζεο αιιαγήο δηεύζπλζεο επίδνζεο από ην 

ρξήζηε/απνζηνιέα, ε παξαηήξεζε απηή γίλεηαη δεθηή από ηελ ΔΔΤΤ θαη ζην 

θείκελν ζα πξνζηεζεί σο ελαιιαθηηθόο ηξόπνο δήισζεο αιιαγήο δηεύζπλζεο 

επίδνζεο. 

10. Σε ζρόιηα ζρεηηθά κε ηελ πξνζζήθε αλαθνξάο γηα επηπιένλ ρξέσζε ζε 

πεξίπησζε αιιαγήο δηεύζπλζεο επίδνζεο, γηα επίδνζε ηνπ ηαρπδξνκηθνύ 

αληηθεηκέλνπ ζε άιιε πεξηνρή εμππεξέηεζεο από ηελ αξρηθή, ε πξνζζήθε 

απηή γίλεηαη δεθηή θαη ζα ζπκπεξηιεθζεί ζηνλ ηειηθό Θ.Γ. κε ηε δηεπθξίληζε 

όηη ε ηπρόλ πξόζζεηε ρξέσζε ζε πεξίπησζε δηαθνξεηηθήο πεξηνρήο 

εμππεξέηεζεο ζα πξέπεη λα γίλεηαη βάζεη ηνπ ηηκνθαηαιόγνπ ηεο επηρείξεζεο 

ηαρπκεηαθνξώλ. Ζ πξνζζήθε απηή ζα γίλεη ηόζν γηα ηελ πεξίπησζε αιιαγήο 

δηεύζπλζεο επίδνζεο από ην ρξήζηε/απνζηνιέα όζν θαη ην 

ρξήζηε/παξαιήπηε. 

11. Σρόιην αλαθνξηθά κε ηελ εμ’ νινθιήξνπ απαινηθή ηεο δπλαηόηεηαο 

παξαιαβήο ηνπ ηαρπδξνκηθνύ αληηθεηκέλνπ κε επηθύιαμε από ηνλ παξαιήπηε, 

απηό δε γίλεηαη δεθηό από ηελ ΔΔΤΤ. Ο θαηαλαισηήο/παξαιήπηεο έρεη ην 

δηθαίσκα λα κπνξεί λα ειέγμεη ηελ θαηάζηαζε ηνπ πεξηερνκέλνπ απηνύ πνπ 
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παξαιακβάλεη, όπνπ όηαλ δελ ηνπ δίδεηαη απηή ε δπλαηόηεηα από ηνλ 

ππάιιειν ηεο επηρείξεζεο πνπ θάλεη ηελ επίδνζε, λα κπνξεί λα παξαιάβεη ην 

ηαρπδξνκηθό αληηθείκελν κε επηθύιαμε. 

12. Σρόιηα πνπ αλαθέξνπλ όηη νη επηρεηξήζεηο πνπ εθαξκόδνπλ ηελ ειεθηξνληθή 

ππνγξαθή επηβεβαίσζεο παξαιαβήο από ηνλ παξαιήπηε (δειαδή ηελ 

ππνγξαθή ηνπ παξαιήπηε πάλσ ζε ειεθηξνληθή  νζόλε ηε ζηηγκή ηεο 

επίδνζεο ηνπ ηαρπδξνκηθνύ αληηθεηκέλνπ) δελ έρνπλ ηε δπλαηόηεηα γηα 

θαηαγξαθή απηήο ηεο επηθύιαμεο πάλσ ζηελ ειεθηξνληθή νζόλε θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο επίδνζεο, ιακβάλνληαη ππ’ όςηλ από ηελ ΔΔΤΤ θαη γη απηόλ ηνλ 

ιόγν ζηνλ Θ.Γ. ζα γίλεη ηξνπνπνίεζε ηνπ ελ ιόγσ θεηκέλνπ αλαθέξνληαο όηη 

ε επηρείξεζε ζα πξέπεη λα κεξηκλήζεη είηε γηα ειεθηξνληθή θαηαγξαθή ηεο 

παξαιαβήο κε επηθύιαμε είηε γηα ζρεηηθή έγγξαθε κλεία παξαιαβήο κε 

επηθύιαμε επί ηνπ έληππνπ ΣΥ.ΓΔ.ΤΑ. 

13. Αλαθνξηθά κε ηελ επίδνζε αληηθεηκέλσλ θαη δηαρείξηζε αλεπίδνησλ ηνπ 

άξζξνπ 5, ε πξνηεηλόκελε πξνζζήθε γηα έγγξαθε εηδνπνίεζε ζε πεξίπησζε 

απνπζίαο ηνπ παξαιήπηε γίλεηαη δεθηή από ηελ ΔΔΤΤ θαη ην θείκελν ζα 

ηξνπνπνηεζεί αλαιόγσο. 

14. Σρεηηθό ζρόιην αλαθνξηθά κε ηελ απαινηθή ηεο κε επίδνζεο γηα 

νπνηαδήπνηε αηηία, απηό γίλεηαη δεθηό από ηελ ΔΔΤΤ θαη ην θείκελν ζα 

ηξνπνπνηεζεί αλαιόγσο. 

15. Σρόιηα αλαθνξηθά κε ηνλ αξηζκό πξνζπαζεηώλ επίδνζεο ηνπ ηαρπδξνκηθνύ 

αληηθεηκέλνπ ζηνλ παξαιήπηε γίλνληαη ελ κέξεη απνδεθηά από ηελ ΔΔΤΤ θαη 

σο εθ ηνύηνπ ζα αθαηξεζεί ε αλαθνξά ζηηο πεξηζζόηεξεο από δύν 

πξνζπάζεηεο επίδνζεο. 

16. Σρόιην αλαθνξηθά κε ηε κείσζε ηνπ ρξόλνπ θύιαμεο ησλ αλεπίδνησλ 

αληηθεηκέλσλ ζε 7 εκέξεο από 6 κήλεο, απηό δελ γίλεηαη δεθηό από ηελ ΔΔΤΤ 

δηόηη θάπνηα ηέηνηα δξαζηηθή κείσζε είλαη εηο βάξνο ηόζν ηνπ ρξήζηε όζν θαη 

ηεο επηρείξεζεο δεδνκέλνπ όηη επλνεί ηε δεκηνπξγία παξάπνλσλ/ θαηαγγειηώλ 

θιπ. Δπηπιένλ, θάπνηα ηέηνηα αιιαγή έξρεηαη ζε πιήξε αληίζεζε κε ηα όζα  

πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 16 ηνπ Ν. 4053, 7/3/2012 πεξί «απνδεκίσζεο ηνπ 

ρξήζηε εληόο δηαζηήκαηνο 6 κελώλ από ηελ θαηάξηηζε ηεο αηνκηθήο 

ζύκβαζεο». 
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17. Τν ζρόιην γηα παξαθξάηεζε ησλ απνζηνιώλ πνπ έρνπλ θαηαζηεί αλεπίδνηεο 

ή κε επηζηξαθείζεο από ηελ επηρείξεζε γηα λα θαιύςεη απηή ηα δηθά ηεο 

έμνδα δηεξεύλεζεο θαη δηνηθεηηθήο εξγαζίαο, δε γίλεηαη απνδεθηό από ηελ 

ΔΔΤΤ. Οκνίσο, δε γίλεηαη απνδεθηό ην ζρόιην γηα απαινηθή ηεο δηαδηθαζίαο 

δσξεάο απηώλ ησλ νξηζηηθά αλεπίδνησλ αληηθεηκέλσλ ζε θνηλσθειή ή άιια 

ηδξύκαηα. 

18. Σρόιην αλαθνξηθά κε αλαγξαθή επί ηεο αηνκηθήο ζύκβαζεο (ή θαη ηνπ 

αληίζηνηρνπ ζηειέρνπο ηνπ ΣΥΓΔΤΑ πνπ αλαγξάθεη όξνπο ηεο ζύκβαζεο) γηα 

παξαθξάηεζε ηνπ ηαρπδξνκηθνύ αληηθεηκέλνπ από ηελ επηρείξεζε έσο όηνπ 

απηό εμνθιεζεί, δε γίλεηαη δεθηή από ηελ ΔΔΤΤ, δεδνκέλνπ όηη θάηη ηέηνην 

δελ πξνβιέπεηαη ζε θακία λνκνζεηηθή δηάηαμε. 

19. Σρόιην επηρείξεζεο όπνπ ζεσξεί όηη ελ γέλεη ην άξζξν 6 (Πξνζσπηθό 

Παξόρνπ γηα ηελ Δμππεξέηεζε ησλ Θαηαλαισηώλ) πξνδηαγξάθεη απζηεξά 

πξνθαζνξηζκέλνπο θαλόλεο ιεηηνπξγίαο ελώ ζα έπξεπε λα ππάξρνπλ πην 

ρακειά πξόηππα δηαρείξηζεο ιεηηνπξγίαο θαη εμππεξέηεζεο ηνπ θαηαλαισηή, 

ε ΔΔΤΤ είλαη ηεο άπνςεο όηη όζα πεξηγξάθνληαη ζην άξζξν 6 είλαη απηά πνπ 

ζα πξέπεη λα εθαξκόδνληαη θαη’ ειάρηζηνλ από νπνηαδήπνηε είδνο επηρείξεζεο 

παξνρήο ππεξεζηώλ. Δπηπιένλ, ε ΔΔΤΤ ζεσξεί όηη κε ηα όζα πεξηγξάθνληαη 

ζην άξζξν 6 δηαζθαιίδεηαη ν θαηαλαισηήο/ρξήζηεο γηα ηε κεηαρείξηζε πνπ 

ζα ηύρεη από ηηο επηρεηξήζεηο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θιάδνπ αιιά θπξίσο 

δηαζθαιίδεηαη ε ηαρπδξνκηθή αγνξά (εηδηθά νύζα ππό θαζεζηώο ειεύζεξνπ 

αληαγσληζκνύ) πξναζπίδνληαο ηηο ππεύζπλεο θαη ζνβαξέο επηρεηξήζεηο ηνπ 

θιάδνπ από πηζαλέο επθαηξηαθέο θαη πξόρεηξεο επηρεηξεκαηηθέο πξσηνβνπιίεο. 

Τν κνλαδηθό ζεκείν ην νπνίν, ελδερνκέλσο, λα απνηειεί απζηεξή 

πξνδηαγξαθή ιεηηνπξγίαο είλαη ε αλαθνξά γηα ύπαξμε ηκήκαηνο 

εμππεξέηεζεο πειαηώλ, ην νπνίν θαη ζα ηξνπνπνηεζεί από ηελ ΔΔΤΤ ζε 

«παξνρή εμππεξέηεζεο πειαηώλ» ε νπνία κπνξεί λα γίλεηαη θαη από έλαλ 

εξγαδόκελν ηεο επηρείξεζεο. 

20. Αλαθνξηθά κε ζρόιην επί ηνπ άξζξνπ 8 (ΣΥ.ΓΔ.ΤΑ. – Δ.Σ.Π.Δ.ΤΑ.) γηα ηελ 

πξνϋπόζεζε ύπαξμεο ηξνπνπνίεζεο ησλ νδεγηώλ ηνπ Υπνπξγείνπ Αλάπηπμεο, 

Αληαγσληζηηθόηεηαο, Υπνδνκώλ, Μεηαθνξώλ θαη Γηθηύσλ γηα ζπλδπαζκέλε 

δηαθίλεζε κόλν κε ην αξρηθό ΣΥ.ΓΔ.ΤΑ. θαη θπξίσο ζε ό,ηη αθνξά  ζηνλ 
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έιεγρν λνκηκόηεηαο ησλ Φ.Η.Φ., ζρεηηθή ελεκέξσζε γηα ηα λέα θαλνληζηηθά 

θείκελα ζα ζηαιεί από ηελ ΔΔΤΤ πξνο ην ππνπξγείν. 

21. Σρόιην πξνζζήθεο επηπιένλ άξζξνπ ζηνλ Θ.Γ. όπνπ ζα αλαθέξνληαη νη 

πεξηπηώζεηο θαηά ηηο νπνίεο δελ ηζρύνπλ νη ππνρξεώζεηο ησλ παξόρσλ 

ηαρπδξνκηθώλ ππεξεζηώλ πνπ αλαγξάθνληαη ζηνλ Θ.Γ. γίλεηαη δεθηό από ηελ 

ΔΔΤΤ θαη σο εθ ηνύηνπ θαη ε αλάινγε πξνζζήθε ελόο λένπ άξζξνπ (άξζξν 

10). 

γ) θαλνληζκόο πεξί δηαδηθαζηώλ επίιπζεο δηαθνξώλ πνπ αλαθύνληαη 

κεηαμύ ηωλ θνξέωλ παξνρήο ηαρπδξνκηθώλ ππεξεζηώλ, κεηαμύ απηώλ θαη 

ηωλ ρξεζηώλ, θαζώο θαη πεξί δηαδηθαζηώλ εμέηαζεο παξαπόλωλ ηωλ 

ρξεζηώλ. 

1. Σηνλ θαλνληζκό, άξζξν 2, ζεκείν 5, αλαθέξεηαη όηη ε θαηαγγειία 

ππνβάιιεηαη ζε πξνζεζκία έμη (6) κελώλ αθόηνπ έιαβε γλώζε ησλ θξίζηκσλ 

πεξηζηαηηθώλ ν ελδηαθεξόκελνο. Σηα ζρόιηα ησλ εηαηξεηώλ, πνπ ζπκκεηείραλ 

ζηε δηαβνύιεπζε, δεηείηαη λα κεησζεί απηόο ν ρξόλνο ζηνπο δύν ή ηξεηο 

κήλεο από ηελ απνζηνιή ηνπ αληηθεηκέλνπ κε ηελ αηηηνινγία όηη ην ρξνληθό 

δηάζηεκα γηα ηελ ππνβνιή ηεο θαηαγγειίαο πξέπεη λα είλαη κηθξό, ώζηε λα 

δηεπθνιύλνληαη νη εηαηξείεο ζηελ δηεξεύλεζή ηεο.  Τν ζρόιην ησλ εηαηξεηώλ 

γίλεηαη απνδεθηό όζνλ αθνξά ην γεγνλόο όηη ν ρξόλνο γηα ηελ ππνβνιή ηεο 

θαηαγγειίαο πξέπεη λα κεηξάηαη από ηελ θαηάζεζε ηνπ απνζηειιόκελνπ 

ηαρπδξνκηθνύ αληηθεηκέλνπ, δελ γίλεηαη όκσο απνδεθηό όζνλ αθνξά ηε 

κείσζε ηνπ ρξόλνπ ησλ έμη κελώλ.  Τν ρξνληθό δηάζηεκα ησλ έμη κελώλ από 

ηελ θαηάξηηζε ηεο ηαρπδξνκηθήο ζύκβαζεο δηαηεξείηαη ιακβάλνληαο ππόςε 

ην άξζξν 16, παξ. 4 ηνπ Ν. 4053/2012.  Τν δηάζηεκα ησλ έμη κελώλ είλαη ην 

ειάρηζην δπλαηό πνπ κπνξνύκε λα νξίζνπκε γηα ηελ πεξίπησζε απηή.   

2. Σην ζεκείν 6 ηνπ ίδηνπ άξζξνπ ηνπ θαλνληζκνύ αλαθέξεηαη όηη πξέπεη ε 

δηαθνξά κεηαμύ θαηαγγέιινληνο θαη θαηαγγειιόκελεο εηαηξείαο λα επηιύεηαη 

κέζσ ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ Φηιηθνύ Γηαθαλνληζκνύ ή κέζσ ηεο ζπγθξόηεζεο 

ηεο Δπηηξνπήο Δπίιπζεο Γηαθνξώλ (ΔΔΓ) εληόο 20 εκεξώλ ή αλ απαηηνύληαη 

επηπιένλ ζηνηρεία 40 εκεξώλ.  Σύκθσλα κε ηα ζρόιηα ησλ εηαηξεηώλ ε 

επίιπζε ηεο δηαθνξάο κε ηνπο παξαπάλσ ηξόπνπο δελ κπνξεί λα είλαη 

ππνρξεσηηθή γηαηί ππάξρεη πεξίπησζε λα κελ κπνξεί λα γίλεη επίιπζε ιόγσ 

ππεξβνιηθώλ αμηώζεσλ ηνπ πειάηε ή κε ζπκθσλίαο ηνπ. Γεληθόηεξα δελ 
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κπνξεί λα πξνεμνθιεζεί θηιηθή επίιπζε ηεο δηαθνξάο. Τν αίηεκα ησλ 

εηαηξεηώλ γίλεηαη δεθηό, κε ην ζθεπηηθό όηη ν θηιηθόο δηαθαλνληζκόο έρεη ηελ 

έλλνηα ηεο πξνζπάζεηαο επίιπζεο ηεο δηαθνξάο, νπόηε ε θξάζε «πξέπεη λα 

επηιύεηαη» αληηθαζίζηαηαη κε ηε θξάζε «πξέπεη λα θαηαβάιιεηαη πξνζπάζεηα 

λα επηιύεηαη».  Δπίζεο, νη εηαηξείεο δήηεζαλ λα δνζεί πεξηζζόηεξνο ρξόλνο 

γηα ηε θηιηθή επίιπζε ηεο δηαθνξάο.  Γίλεηαη δεθηό ην αίηεκα ησλ εηαηξεηώλ 

θαη ηα ρξνληθά δηαζηήκαηα, πνπ αλαθέξνληαη παξαπάλσ, κεηαηξέπνληαη ζε 

20 εξγάζηκεο εκέξεο θαη 40 εξγάζηκεο εκέξεο αληίζηνηρα.   

3. Σην άξζξν 4, ηόζν ζηνλ ηίηιν ηνπ άξζξνπ όζν θαη ζην ζεκείν 1, αλαθέξεηαη 

όηη ε ΔΔΤΤ έρεη ηελ αξκνδηόηεηα γηα «επίιπζε δηαθνξώλ κεηαμύ θνξέσλ 

παξνρήο ηαρπδξνκηθώλ ππεξεζηώλ ή/θαη κεηαμύ απηώλ θαη άιισλ 

επηρεηξήζεσλ».  Σύκθσλα κε ην ζρόιην εηαηξείαο πνπ ζπκκεηείρε ζηε 

δηαβνύιεπζε, ν λόκνο 4053/2012 δελ πξνβιέπεη επίιπζε δηαθνξώλ κεηαμύ 

θνξέσλ θαη άιισλ επηρεηξήζεσλ.  Τν ζρόιην γίλεηαη δεθηό θαη ε θξάζε 

ηξνπνπνηείηαη σο εμήο: «επίιπζε δηαθνξώλ κεηαμύ θνξέσλ παξνρήο 

ηαρπδξνκηθώλ ππεξεζηώλ ή/θαη κεηαμύ απηώλ θαη ηνπ Γεκνζίνπ ή ησλ 

επηρεηξήζεσλ-ρξεζηώλ».   

4. Σρεηηθά κε ην άξζξν 4 ζεκείν 2 δεηείηαη ε απόθαζε γηα ηελ επίιπζε ηεο 

δηαθνξάο λα ιακβάλεηαη εληόο νθηώ κελώλ θαη’ αλώηαην όξην από ηελ 

ππνβνιή πιεξνθνξηώλ πνπ ηπρόλ δεηήζεη ε ΔΔΤΤ ή/θαη Υπνκλεκάησλ 

Αθξόαζεο ή/θαη ηπρόλ δηεπθξηλήζεσλ επί ησλ Υπνκλεκάησλ.  Σε πεξίπησζε 

κε έθδνζεο Απόθαζεο επί ηεο θαηαγγειίαο εληόο 8 κελώλ ν αηηώλ κπνξεί λα 

απεπζπλζεί ζηελ ΔΔ επηθαινύκελνο αξλεζηδηθία.  Εεηείηαη, επίζεο, ε Αθξόαζε 

λα δηελεξγείηαη εληόο δύν κελώλ από ηελ εκεξνκελία θαηάζεζεο ηεο 

θαηαγγειίαο θαη λα απνθεπρζεί ε αλαθνξά ηνπ άξζξνπ ζε «εμαηξεηηθέο 

πεξηπηώζεηο» , γηαηί έηζη πθίζηαηαη θίλδπλνο λα εθθξεκεί κία ππόζεζε πξνο 

όθεινο ηνπ θνξέα πνπ παξαλνκεί.  Γελ γίλνληαη δεθηά ηα ζρόιηα ηεο 

εηαηξείαο, δεδνκέλνπ όηη, όπσο παγίσο γίλεηαη δεθηό, όιεο νη πξνζεζκίεο πνπ 

ηάζζνληαη γηα ηε δηνίθεζε, είλαη ελδεηθηηθέο αθόκα θη αλ δελ ζπληξέρνπλ 

εμαηξεηηθέο πεξηπηώζεηο.  Δπίζεο ιόγσ ηεο πνιππινθόηεηαο ησλ ππνζέζεσλ 

θαη ηνπ απαηηνύκελνπ ρξόλνπ γηα ηελ επαξθή δηεξεύλεζή ηνπο, δελ 

ελδείθλπηαη ε ζέζε πξνζεζκίαο γηα ηε δηεμαγσγή ησλ Αθξνάζεσλ.   
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5. Σην άξζξν 4, ζεκείν 4 ην ζρόιην αλαθέξεη όηη ρξεηάδεηαη λα αλαθέξεηαη πνηλή 

γηα ηα κε ζπλεξγαδόκελα κέξε.  Ζ απάληεζε ηεο ΔΔΤΤ είλαη όηη δελ κπνξεί λα 

γίλεη αλαθνξά ζε πνηλή, γηαηί πνηλή κπνξεί λα επηβιεζεί κόλν ζε πεξίπησζε 

παξαβίαζεο ζπγθεθξηκέλσλ δηαηάμεσλ ηνπ λόκνπ θαη όρη αόξηζηα γηα κε 

ζπλεξγαζία.   

δ) θαλνληζκόο γηα ηε ξύζκηζε ζεκάηωλ ηωλ ρξεζηώλ «Καζνξηζκό ηωλ 

πεξηπηώζεωλ πνπ επηβάιιεηαη θαη’ απνθνπή απνδεκίωζε γηα πιεκκειή 

παξνρή ηαρπδξνκηθώλ ππεξεζηώλ» 

 

1. Τα ζρόιηα ησλ ζπκκεηερόλησλ γηα ηε κε επηβνιή ειάρηζηνπ πνζνύ 

απνδεκίσζεο γίλνληαη δεθηά, θαζώο ζύκθσλα κε ην Ν.4053 αξ. 16, ε ΔΔΤΤ 

θαζνξίδεη ην κέγηζην ύςνο ηεο θαη’ απνθνπήλ απνδεκίσζεο. Γηα ην ιόγν απηό, 

ην άξζξν 1 κεηνλνκάδεηαη ζε «Μέγηζηε απνδεκίσζε γηα πιεκκειή παξνρή 

ηαρπδξνκηθώλ ππεξεζηώλ». 

2. Όζνλ αθνξά ζηα ζρόιηα γηα ην ύςνο ηεο κέγηζηεο θαη’ απνθνπή 

απνδεκίσζεο, ε ΔΔΤΤ εκκέλεη ζηηο αξρηθέο ηεο ζέζεηο, πξνθεηκέλνπ λα 

δηαζθαιίζεη ηα δηθαηώκαηα ησλ ρξεζηώλ. Οη ζπγθεθξηκέλεο ηηκέο έρνπλ 

πξνθύςεη από ελδειερή κειέηε θαη αλάιπζε ησλ απνδεκηώζεσλ, πνύ ήδε 

δίδνληαη ζηνπο ρξήζηεο γηα ιόγνπο πιεκκεινύο παξνρήο ηαρπδξνκηθώλ 

ππεξεζηώλ. 

3. Τν ζρόιην γηα ηε ζπκπεξίιεςε ηνπ ηαρπδξνκηθνύ ηέινπο ζην πνζό ηεο 

απνδεκίσζεο, δε γίλεηαη δεθηό. Ζ απνδεκίσζε δίδεηαη πξνθεηκέλνπ λα 

θαιύςεη ην θόζηνο ηεο απώιεηαο/θινπήο/θαηαζηξνθήο ηνπ ηαρπδξνκηθνύ 

αληηθεηκέλνπ θαη κόλν, ελώ ην ηαρπδξνκηθό ηέινο επηζηξέθεηαη, δεδνκέλεο 

ηεο κε νινθιήξσζεο ηεο ηαρπδξνκηθήο απνζηνιήο. 

4. Τα ζρόιηα, πνπ αλαθέξνληαη ζηελ απνδεκίσζε ησλ 

αζθαιηζκέλσλ/δεισζείζαο αμίαο ηαρπδξνκηθώλ αληηθεηκέλσλ θαη ηδηαίηεξα 

ζηνπο όξνπο αζθάιηζεο απηώλ, δε γίλνληαη δεθηά, σο πιενλάδνληα. Ζ 

δηαηύπσζε παξακέλεη σο έρεη. 

5. Τν ζρόιην γηα ηηο πεξηπηώζεηο κεξηθήο απώιεηαο/θινπήο/θαηαζηξνθήο, 

ζύκθσλα κε ην νπνίν ε απνδεκίσζε δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ην κέγηζην 
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πνζό ηεο απνδεκίσζεο γηα νιηθή απώιεηα/θινπή/θαηαζηξνθή γίλεηαη δεθηό 

θαη πξνζηίζεηαη. 

6. Τν ζρόιην γηα ηε κε θαηαβνιή απνδεκίσζεο ζηελ πεξίπησζε επηζηξνθήο 

αληηθεηκέλνπ γηα άγλσζην ιόγν απνξξίπηεηαη, θαζώο νη πεξηπηώζεηο κε 

ππαηηηόηεηαο ηνπ Παξόρνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 2 ηνπ θαλνληζκνύ. 

7. Ζ παξάγξαθνο γηα θαηαβνιή απνδεκίσζεο ζηελ πεξίπησζε θαζπζηέξεζεο  

αλαδηαηππώλεηαη σο πξνο ην κέγηζην ύςνο ηεο απνδεκίσζεο. Δπίζεο, 

ιακβάλεηαη ππόςε ζρόιην ζπκκεηέρνληα θαη γίλεηαη αλαθνξά ζηηο εμαηξέζεηο 

ιόγσ αλσηέξαο βίαο. 

8. Τν ζρόιην ζηελ παξάγξαθν πεξί απνδεκηώζεσο γηα εζηθή βιάβε δε γίλεηαη 

δεθηό σο πιενλάδνλ, δεδνκέλνπ όηη ε παξάγξαθόο απνξξέεη άκεζα από ην 

Ν.4053, αξ. 5, παξ. ηδ’. 

9. Σηελ παξάγξαθν γηα απνδεκίσζε κεγαιύηεξε ηεο πξνβιεπόκελεο θαηόπηλ 

ζπκθσλίαο κε ηνπο ρξήζηεο, ην ζρόιην ησλ ζπκκεηερόλησλ γηα έγγξαθε 

ζπκθσλία θξίλεηαη πεξηηηό, δεδνκέλνπ όηη ε παξάγξαθνο απνξξέεη άκεζα 

από ην Ν.4053, αξ. 16, παξ. 3. 

10. Τα ζρόιηα πνπ αλαθέξνληαη ζηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ «δέκαηνο» κε 

«απνζηνιή κε δέκαηα» δελ γίλνληαη δεθηά, ζεσξώληαο όηη θάζε δηαθξηηό 

ηαρπδξνκηθό αληηθείκελν απνζηνιήο νθείιεη λα ηπγράλεη εμαηνκηθεπκέλεο 

αληηκεηώπηζεο. 

11. Σηελ παξάγξαθν γηα ηελ θαηαβνιή ησλ απνδεκηώζεσλ ζηνλ 

απνζηνιέα/παξαιήπηε γίλεηαη δεθηή ε πξνζζήθε «ππέξ ηνπ παξαιήπηε», 

δερόκελνη ηα ζρόιηα ζπκκεηερόλησλ. 

12. Σηηο πεξηπηώζεηο έιιεηςεο επζύλεο ηνπ Παξόρνπ, ε ΔΔΤΤ δέρεηαη ηελ 

πξνζζήθε ησλ ζπκκεηερόλησλ γηα απώιεηα ηαρπδξνκηθνύ αληηθεηκέλνπ. 

13. Ζ παξάγξαθνο κε ηηο πεξηπηώζεηο αλσηέξαο βίαο επαλαδηαηππώλεηαη, 

πξνθεηκέλνπ λα αληηθαηνπηξίζεη ηηο πεξηπηώζεηο απηέο, όπσο αλαθέξνληαη 

ζηνλ Θώδηθα Γενληνινγίαο, δερόκελνη ζρόιην ζπκκεηέρνληα. 



14 

 

14. Ζ παξάγξαθνο, πνπ αλαθέξεηαη ζηελ εππαζή θύζε ηνπ ηαρπδξνκηθνύ 

αληηθεηκέλνπ, αλαδηαηππώλεηαη, πξνθεηκέλνπ λα δηεπθξηληζηνύλ νη 

πξνϋπνζέζεηο κε επζύλεο ηνπ Παξόρνπ. 

15. Ζ παξάγξαθνο γηα ηε κε παξαιαβή ηνπ ηαρπδξνκηθνύ αληηθεηκέλνπ 

από ηνλ παξαιήπηε ζπκπιεξώλεηαη, πξνθεηκέλνπ λα δηεπθξηληζηνύλ νη 

πξνϋπνζέζεηο κε επζύλεο ηνπ Παξόρνπ. 

16. Όζνλ αθνξά ζηελ παξαιαβή κε επηθύιαμε, ε ΔΔΤΤ ιακβάλεη ππόςε 

ηα ζρόιηα ησλ ζπκκεηερόλησλ θαη επαλαπξνζδηνξίδεη ηνλ αξηζκό ησλ εκεξώλ 

επηθύιαμεο ζε κία (1) εκέξα, πξνθεηκέλνπ λα πξνζηαηεύζεη ηνλ Πάξνρν, από 

πηζαλό δόιν από ηελ πιεπξά ηνπ ρξήζηε, ελώ παξάιιεια δηαθπιάζζεη ην 

δηθαίσκά ηνπ ρξήζηε ζηελ έθθξαζε επηθύιαμεο. 


