
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μαρούσι, Αύγουστος 2019 

Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων 

 

  

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ: 

«ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 1 

ΕΩΣ ΚΑΙ 6 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 2018/644 ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΔΕΜΑΤΩΝ» 



 

Ι. Πρόλογος 

Η παρούσα δημόσια διαβούλευση έχει συνταχθεί από την Εθνική Επιτροπή 

Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) και αφορά σε θέματα που άπτονται της 

εφαρμογής των διατάξεων των άρθρων 1 έως και 6 του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/644 

για τις υπηρεσίες διασυνοριακής παράδοσης δεμάτων, δεδομένου ότι οι απαιτήσεις 

που καθορίζονται στον Κανονισμό της ΕΕ συνιστούν ελάχιστες απαιτήσεις και δεν 

εμποδίζουν τα κράτη μέλη να διατηρούν ή να θεσπίζουν πρόσθετα, αναγκαία και 

κατάλληλα μέτρα ώστε να επιτυγχάνονται καλύτερες υπηρεσίες διασυνοριακής 

παράδοσης δεμάτων, υπό την προϋπόθεση ότι τα μέτρα αυτά είναι συμβατά με το 

δίκαιο της Ένωσης.   

 

ΙΙ. Διαδικασία διαβούλευσης 

Με την παρούσα δημόσια διαβούλευση, η ΕΕΤΤ επιθυμεί να λάβει απόψεις και 

σχόλια από όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς σχετικά με τα ζητήματα στα οποία 

της δίνεται από τον Κανονισμό (ΕΕ) 2018/644 διακριτική ευχέρεια και αφορούν 

κυρίως: 

 Το όριο του πλήθους των εργαζομένων που απασχόλησαν κατ’ ελάχιστον οι 

φορείς παροχής υπηρεσιών παράδοσης δεμάτων, οι οποίοι είναι 

εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Ταχυδρομικών Επιχειρήσεων, που τηρεί η ΕΕΤΤ,  

ώστε να υποχρεούνται να παρέχουν στοιχεία στην ΕΕΤΤ σε συμμόρφωση του 

υπό διαβούλευση Κανονισμού 

 Διευκρινήσεις για τη διαδικασία  καταχώρησης των τιμών των προϊόντων 

του παραρτήματος του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/644, και τη χρήση της 

εφαρμογής διαδικτυακής PARCEL που ανέπτυξε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή  

 Διευκρινήσεις για τη διαδικασία αξιολόγησης των διασυνοριακών 

τιμολογίων καθολικής υπηρεσίας σύμφωνα με το άρθρο 6 του Κανονισμού 

(ΕΕ) 2018/644 και τις κατευθυντήριες γραμμές στην από 12.12.2018 

Ανακοίνωση της ΕΕ και το παράρτημα αυτής. 

 

Σημειώνεται ότι διατάξεις που προέρχονται από τον Κανονισμό (ΕΕ) 2018/644 και 

τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2018/1263 και δεν παρέχουν κάποιου είδους 

διακριτική ευχέρεια στην ΕΕΤΤ, δεν σχολιάζονται. Τα ανωτέρω κείμενα είναι 

διαθέσιμα εδώ.   

Η διάρκεια της δημόσιας διαβούλευσης είναι από 01.08.2019 μέχρι 25.09.2019. Οι 

απαντήσεις πρέπει να υποβληθούν επωνύμως, στην Ελληνική γλώσσα, σε έντυπη 

και σε ηλεκτρονική μορφή όχι αργότερα από την 25.09.2019 και ώρα 15:00 μμ. 

Τυχόν ανώνυμες απαντήσεις δεν θα ληφθούν υπόψη. Οι απαντήσεις θα 

https://www.eett.gr/opencms/opencms/admin/News_new/news_0947.html


δημοσιευτούν αυτούσιες και επωνύμως. Σε περίπτωση που οι απαντήσεις 

περιέχουν εμπιστευτικά στοιχεία αυτά θα πρέπει να τοποθετηθούν σε ειδικό 

Παράρτημα με την επισήμανση «ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ», προκειμένου να μην 

δημοσιευθούν.   

Οι απαντήσεις πρέπει να φέρουν την ένδειξη: 

«Δημόσια Διαβούλευση επί του σχεδίου Κανονισμού σχετικά με την εφαρμογή των 

διατάξεων των άρθρων 1 έως και 6 του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/644 για τις υπηρεσίες 

διασυνοριακής παράδοσης δεμάτων».   

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν, επωνύμως, τις παρατηρήσεις τους, 

σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, στην ελληνική γλώσσα, στη διεύθυνση:  

 

ΕΕΤΤ 

Λ. Κηφισίας 60, 

15125 Μαρούσι 

Αττική 

Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου : info@eett.gr.  

 

Κατά τη διάρκεια της Δημόσιας Διαβούλευσης είναι δυνατόν να παρέχονται από την 

ΕΕΤΤ διευκρινιστικές απαντήσεις σε ερωτήσεις των ενδιαφερομένων, οι οποίες 

πρέπει να υποβάλλονται επώνυμα, µόνο µέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη 

διεύθυνση: info@eett.gr  

Το παρόν κείμενο δεν δεσμεύει την ΕΕΤΤ ως προς το περιεχόμενο της ρύθμισης που 

θα επακολουθήσει.   
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ΙΙΙ. Κείμενο προς διαβούλευση (βάσει της ΕΕΤΤ ΑΠ.: 904/4/29.7.2019) 

 

Μαρούσι, ….-….-2019 

ΑΠ.: …../…. 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

 

 

Θέμα:  «Κανονισμός σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων των 

άρθρων 1 έως και 6 του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/644 για τις 

υπηρεσίες διασυνοριακής παράδοσης δεμάτων»  

 

Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) 

 

Έχοντας υπόψη : 

 

α΄.  το ν. 4053/2012 «Ρύθμιση λειτουργίας της ταχυδρομικής αγοράς, θεμάτων 

ηλεκτρονικών επικοινωνιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 

44/Α΄/07.03.2012), όπως ισχύει  ιδίως μετά την τροποποίηση με το άρθρο 

43 του ν. 4597/2019 «Για την κύρωση των Συμβάσεων Παραχώρησης που 

έχουν συναφθεί μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και των Οργανισμών 

Λιμένος Α.Ε. - Διατάξεις για τη λειτουργία του συστήματος λιμενικής 

διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 35/Α΄/28.2.2019), 

 

β΄.   το ν. 4070/2012 «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, 

Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 82/Α΄/10.04.2012), όπως 

ισχύει, 

 

γ΄. το ν. 2251/1994 «Προστασία των καταναλωτών» (ΦΕΚ 191/Α΄/16.11.1994), 

όπως ισχύει,  

 

δ΄.  το ν. 4305/2014 «Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, 

πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα, τροποποίηση του ν. 

3448/2006 (Α΄ 57), προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της 

Οδηγίας 2013/37/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 

περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας, ρυθμίσεις θεμάτων Εισαγωγικού 

Διαγωνισμού Ε.Σ.Δ.Δ.Α. και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 237/Α΄/2014),  

 

ε΄.  την Απόφαση ΕΕΤΤ ΑΠ. 686/064/2013 «Κανονισμός Γενικών Αδειών 

παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών» (ΦΕΚ 1700/Β΄/2013), 

 

στ΄. την Απόφαση ΕΕΤΤ ΑΠ. 686/065/2013 «Κανονισμός Ειδικών Αδειών 

Παροχής Ταχυδρομικών Υπηρεσιών» ΦΕΚ (1876/Β΄/31.7.2013),  

 



ζ΄.  την Απόφαση ΕΕΤΤ ΑΠ.  687/328/2013 «Κώδικας Δεοντολογίας Παροχής 

Ταχυδρομικών Υπηρεσιών» (ΦΕΚ 1874/Β΄/2013), 

 

η΄.  την Απόφαση ΕΕΤΤ ΑΠ.  790/017/2016 «Επικαιροποίηση των συνόλων 

εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων που κατέχει η Εθνική Επιτροπή 

Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.) κατ’ εφαρμογή των 

νομοθετικών ρυθμίσεων του ν. 4305/2014 για την αρχή της ανοικτής 

διάθεσης και περαιτέρω χρήσης εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων 

του δημόσιου τομέα»,  

 

θ΄.   τον Κανονισμό  (ΕΕ) 2018/644 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 18ης Απριλίου 2018 σχετικά με τις υπηρεσίες 

διασυνοριακής παράδοσης δεμάτων (ΕΕ της 2.5.2018, αριθ. L 112/19), 

 

ι΄. τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2018/1263 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 

20ης  Σεπτεμβρίου 2018, για την κατάρτιση των εντύπων υποβολής 

πληροφοριών από τους φορείς παροχής υπηρεσιών παράδοσης δεμάτων 

σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2018/644 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (EE της 21.9.2018, αριθ. L 238/65), 

 

ια΄. την από 12.12.2018 Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τις 

κατευθυντήριες γραμμές προς τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές  για τη 

διαφάνεια και την αξιολόγηση των διασυνοριακών τιμολογίων δεμάτων 

σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2018/644 και τον εκτελεστικό 

Κανονισμό (ΕΕ) 2018/1263 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής [COM (2018) 838 

final], 

 

ιβ΄. το από 12.12.2018 Παράρτημα της ανακοίνωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές προς τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές 

για τη διαφάνεια και την αξιολόγηση των διασυνοριακών τιμολογίων 

δεμάτων σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2018/644 και τον εκτελεστικό 

Κανονισμό (ΕΕ) 2018/1263 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής [COM (2018) 838 

final],   

 

ιγ΄.  την Κ.Υ.Α. αριθ. Z1-891/13.8.2013 (ΦΕΚ Β’ 2144/2013) «Προσαρμογή της 

Ελληνικής νομοθεσίας προς την Οδηγία 2011/83/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2011, σχετικά με 

τα δικαιώματα των καταναλωτών, την τροποποίηση της οδηγίας 

93/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου και της οδηγίας 1999/44/ ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την κατάργηση της οδηγίας 

85/577/ΕΟΚ του Συμβουλίου και της οδηγίας 97/7/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η οποία δημοσιεύθηκε στην Επίσημη 

Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αριθμ. L 304 της 22.11.2011», 

 



ιδ΄.  την Απόφαση ΕΕΤΤ ΑΠ. 887/12/18.3.2019 «Παροχή πληροφοριών στην 

ΕΕΤΤ από τους φορείς παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών μέσω 

ερωτηματολογίων»,  

 

ιε΄.  την από …….. έως …… Δημόσια Διαβούλευση της ΕΕΤΤ ….  και τα 

αποτελέσματα αυτής, 

 

ιστ΄. Την απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ …………………. «Αποδελτίωση Δημόσιας 

Διαβούλευσης για τον Κανονισμό ……»,  

 

ιζ΄. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη στον 

ετήσιο κρατικό προϋπολογισμό ούτε στον προϋπολογισμό της ΕΕΤΤ,  

 

ιη΄.  Την υπ’ αριθμ. ……………… εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας της ΕΕΤΤ 

και κατόπιν προφορικής εισήγησης του Αντιπροέδρου της ΕΕΤΤ Δρ. 

Σπυρίδωνος Παντελή. 

 

 

Επειδή : 
 

1.  Σύμφωνα με το άρθρο 43 του ν. 4597/2019 (ΦΕΚ 35/Α΄/28.2.2019) η ΕΕΤΤ 

«...κζ. Εκδίδει Κανονισμό, σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων των 

άρθρων 1 έως και 6 του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/644 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης Απριλίου 2018 και επιβάλει τις 

κυρώσεις του άρθρου 17 του παρόντος νόμου». 

 

2.  Σύμφωνα με το άρθρο 3 του Κανονισμού  (ΕΕ) 2018/644 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης Απριλίου 2018 που έχει ως 

τίτλο «Επίπεδο εναρμόνισης»   

«Οι απαιτήσεις που καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό συνιστούν 

ελάχιστες απαιτήσεις και δεν εμποδίζουν τα κράτη μέλη να διατηρούν ή να 

θεσπίζουν πρόσθετα, αναγκαία και κατάλληλα μέτρα προκειμένου να 

επιτυγχάνονται καλύτερες υπηρεσίες διασυνοριακής παράδοσης δεμάτων, 

υπό την προϋπόθεση ότι τα μέτρα αυτά είναι συμβατά με το δίκαιο της 

Ένωσης».   

 

3.  Σύμφωνα με το άρθρο 8 του Κανονισμού  (ΕΕ) 2018/644 που έχει ως τίτλο 

«Κυρώσεις»    

«1. Τα κράτη μέλη καθορίζουν τους κανόνες για τις κυρώσεις που 

επιβάλλονται σε περίπτωση παραβιάσεων των διατάξεων του παρόντος 

κανονισμού και λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για να διασφαλίσουν την 

εφαρμογή τους. Οι προβλεπόμενες κυρώσεις είναι αποτελεσματικές, 

αναλογικές και αποτρεπτικές. 2. Τα κράτη μέλη, έως τις 23 Νοεμβρίου 

2019, κοινοποιούν στην Επιτροπή τις διατάξεις του δικαίου τους που 

θεσπίζουν δυνάμει της παραγράφου 1 και την ενημερώνουν, χωρίς 

καθυστέρηση, για κάθε μεταγενέστερη τροποποίηση που τις επηρεάζει».  



 

4.  Σύμφωνα με το άρθρο 10 του Κανονισμού  (ΕΕ) 2018/644 που έχει ως τίτλο 

«Εφαρμογή»  

«Εκτός αν στον παρόντα κανονισμό ορίζεται άλλως, ο παρών κανονισμός 

εφαρμόζεται με την επιφύλαξη των διατάξεων του ενωσιακού και του 

εθνικού δικαίου, των κατάλληλων διαδικασιών έγκρισης που ισχύουν για 

τους φορείς παροχής υπηρεσιών παράδοσης δεμάτων, των κοινωνικών και 

εργασιακών κανόνων και των απαιτήσεων περί υποβολής πληροφοριών 

στις εθνικές ρυθμιστικές αρχές». 

 

5.  Σύμφωνα με το άρθρο 13 του Κανονισμού  (ΕΕ) 2018/644 που έχει ως τίτλο 

«Έναρξη ισχύος»  

«Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη 

δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο 

παρών κανονισμός εφαρμόζεται από τις 22 Μαΐου 2018, με εξαίρεση το 

άρθρο 8, το οποίο εφαρμόζεται από τις 23 Νοεμβρίου 2019.»  

 

6.  Η ΕΕΤΤ, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της περί διενέργειας δημοσίων 

διαβουλεύσεων, ενεργεί σύμφωνα με τις αρχές της διαφάνειας, της 

αμεροληψίας, της αντικειμενικότητας, της ίσης μεταχείρισης και της 

τεχνολογικής ουδετερότητας και λαμβάνει υπόψη τις απόψεις που 

διατυπώθηκαν στην εκάστοτε δημόσια διαβούλευση πριν καταλήξει στην 

υιοθέτηση αποφάσεων/μέτρων επί θεμάτων τα οποία εξετάσθηκαν σε αυτήν, 

χωρίς ωστόσο να δεσμεύεται ως προς το περιεχόμενο της ρύθμισης που 

ενδέχεται να ακολουθήσει.   

 

7.  Μετά από επεξεργασία των παρατηρήσεων των ενδιαφερομένων μερών που 

κατατέθηκαν στο πλαίσιο της διεξαχθείσας δημόσιας διαβούλευσης και την 

απάντηση της ΕΕΤΤ στις κυριότερες εξ αυτών, σύμφωνα με την «Αποδελτίωση 

Δημόσιας Διαβούλευσης» (ιστ.΄), συντάχθηκε το παρόν τελικό σχέδιο 

κανονισμού: 

 

Αποφασίζει : 

 

Εκδίδει κανονισμό για τη διασυνοριακή παράδοση δεμάτων ως ακολούθως: 

 

 

Άρθρο 1 

Σκοπός και πεδίο εφαρμογής του κανονισμού 

 

1.1  Σκοπός του παρόντος κανονισμού είναι η ρύθμιση ζητημάτων της 

διασυνοριακής παράδοσης δεμάτων σε συμπλήρωση του Κανονισμού 

(ΕΕ) 2018/644 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 

18ης Απριλίου 2018 σχετικά με τις υπηρεσίες διασυνοριακής παράδοσης 

δεμάτων που  εφαρμόζει η ΕΕΤΤ από 22 Μαϊου 2018. Τα έντυπα για την 

υποβολή των πληροφοριών, που αναφέρονται στο άρθρο 4 παρ. 1 και 



παρ. 3 του Κανονισμού αυτού, ορίζονται στον εκτελεστικό κανονισμό 

(ΕΕ) 2018/1263 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την κατάρτιση των 

εντύπων υποβολής πληροφοριών από τους φορείς παροχής υπηρεσιών 

παράδοσης δεμάτων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2018/644 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Ο Εκτελεστικός 

Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1263 ισχύει από 11 Οκτωβρίου 2018. 

 

1.2 Η ΕΕΤΤ εφαρμόζει την από 12.12.2018 Ανακοίνωση με το συνημμένο σε 

αυτήν Παράρτημα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την παροχή 

πληροφοριών, τη διαφάνεια των διασυνοριακών τιμολογίων και την 

αξιολόγηση διασυνοριακών τιμολογίων μεμονωμένων απλών δεμάτων 

(αναφορικά με τα άρθρα 4, 5 και 6 αντίστοιχα του ανωτέρω Κανονισμού). 

Στο Παράρτημα (Annex) της Ανακοίνωσης περιλαμβάνονται  πρακτικά 

παραδείγματα σχετικά με την αναφορά των πληροφοριών του άρθρου 4 

σε διαφορετικά εμπορικά/επιχειρησιακά σενάρια. 

 

 

Άρθρο 2 

Ορισμοί  

 

2.1 Ισχύουν οι ορισμοί του άρθρου 2 της οδηγίας 97/67/ΕΚ, οι οποίοι έχουν 

ενσωματωθεί στο άρθρο 2 του νόμου 4053/2012 και του άρθρου 2 σημεία 

1), 2) και 5) της οδηγίας 2011/83/ΕΕ, οι οποίοι έχουν ενσωματωθεί στο 

άρθρ. 2 της  Κ.Υ.Α. αριθ. Z1-891/13.8.2013 (ΦΕΚ Β’ 2144/2013) 

«Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς την Οδηγία 2011/83/ΕΕ 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 

2011, σχετικά με τα δικαιώματα των καταναλωτών, την τροποποίηση της 

οδηγίας 93/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου και της οδηγίας 1999/44/ ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την κατάργηση της 

οδηγίας 85/577/ΕΟΚ του Συμβουλίου και της οδηγίας 97/7/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η οποία δημοσιεύθηκε 

στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αριθμ. L 304 της 

22.11.2011», το οποίο τροποποίησε το άρθρο 3 του ν. 2251/1994 (ΦΕΚ 

Α’ 191/1994) «Προστασία των καταναλωτών».   
 

2.2. .Επιπλέον, για την εφαρμογή του παρόντος, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:  

α) «δέμα»: ταχυδρομικό αντικείμενο που περιέχει αγαθά με ή χωρίς 

εμπορική αξία το οποίο διαφέρει από το αντικείμενο αλληλογραφίας και 

έχει βάρος που δεν υπερβαίνει τα 31,5 kg,  

β) «υπηρεσίες παράδοσης δεμάτων»: οι υπηρεσίες που συνίστανται στην 

περισυλλογή, τη διαλογή, τη μεταφορά και τη διανομή δεμάτων,  

γ) «φορέας παροχής υπηρεσιών παράδοσης δεμάτων»: επιχείρηση που 

παρέχει μία ή περισσότερες υπηρεσίες παράδοσης δεμάτων με εξαίρεση 

τις επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες σε ένα μόνο κράτος μέλος και 

παρέχουν μόνο υπηρεσίες εγχώριας παράδοσης δεμάτων σύμφωνα με 



σύμβαση πώλησης και σύμφωνα με τη σύμβαση παραδίδουν προσωπικά 

στον καταναλωτή εμπορεύματα που υπόκεινται σε αυτήν τη σύμβαση,  

δ) «υπεργολάβος»: επιχείρηση που παρέχει την περισυλλογή, τη διαλογή, 

τη μεταφορά ή τη διανομή δεμάτων για τον φορέα παροχής υπηρεσιών 

παράδοσης δεμάτων. 

 

 

Άρθρο 3 

Συλλογή δεδομένων 

 

3.1 Όλοι οι φορείς παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών, οι οποίοι είναι 

εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Ταχυδρομικών Επιχειρήσεων, που τηρεί η 

ΕΕΤΤ, και κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος, είτε απασχόλησαν 

κατ’ ελάχιστον 50 πρόσωπα ως εργαζομένους και συμμετέχοντες στην 

παροχή υπηρεσιών παράδοσης δεμάτων, είτε οι εν λόγω φορείς παροχής 

ήταν εγκατεστημένοι σε περισσότερα από ένα κράτη μέλη υποχρεούνται 

να παρέχουν στοιχεία στην ΕΕΤΤ σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις του 

παρόντος Κανονισμού. 

 

 3.2 Με βάση το άρθρο 4 του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/644 και μέχρι 30 Ιουνίου 

κάθε ημερολογιακού έτους οι φορείς παροχής υπηρεσιών της 

παραγράφου 3.1 θα πρέπει να αποστέλλουν στην ΕΕΤΤ, 

συμπληρώνοντας τα έντυπα συλλογής στοιχείων που περιλαμβάνονται 

στο παράρτημα ΙΙ του εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2018/1263 της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής:  

α) τον ετήσιο κύκλο εργασιών όσον αφορά τις υπηρεσίες παράδοσης 

δεμάτων για το προηγούμενο ημερολογιακό έτος στο κράτος μέλος στο 

οποίο είναι εγκατεστημένοι, με ανάλυση των υπηρεσιών παράδοσης 

δεμάτων σε εγχώριες και εισερχόμενες και εξερχόμενες διασυνοριακές 

υπηρεσίες παράδοσης δεμάτων, 

β) τον αριθμό των προσώπων που εργάζονταν σε αυτούς κατά το 

προηγούμενο ημερολογιακό έτος και συμμετείχαν στην παροχή 

υπηρεσιών παράδοσης δεμάτων στο κράτος μέλος στο οποίο είναι 

εγκατεστημένοι, περιλαμβάνοντας αναλύσεις στις οποίες εμφαίνεται ο 

αριθμός των προσώπων ανά καθεστώς απασχόλησης, ιδίως δε τον αριθμό 

των προσώπων που εργάζονταν με καθεστώς πλήρους απασχόλησης και 

με καθεστώς μερικής απασχόλησης, των προσωρινά απασχολούμενων 

και των αυτοαπασχολούμενων,  

γ) τον αριθμό των δεμάτων που διεκπεραιώθηκαν κατά το προηγούμενο 

ημερολογιακό έτος στο κράτος μέλος στο οποίο είναι εγκατεστημένοι, με 

ανάλυση σε εγχώρια, εισερχόμενα και εξερχόμενα διασυνοριακά δέματα,  

δ) τα ονόματα των υπεργολάβων τους, μαζί με τυχόν πληροφορίες στην 

κατοχή των φορέων σχετικά με τα χαρακτηριστικά των υπηρεσιών 

παράδοσης δεμάτων που παρείχαν οι εν λόγω υπεργολάβοι,  



ε) κατά περίπτωση, οποιονδήποτε δημοσίως διαθέσιμο τιμοκατάλογο που 

ισχύει την 1η Ιανουαρίου κάθε ημερολογιακού έτους για τις υπηρεσίες 

παράδοσης δεμάτων. 

 

 

Άρθρο 4 

Διαφάνεια των διασυνοριακών τιμολογίων 

 

4.1 Οι φορείς που εμπίπτουν στις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού και 

παρέχουν υπηρεσίες διασυνοριακής παράδοσης δεμάτων υποχρεούνται 

να υποβάλλουν στην ΕΕΤΤ τον δημόσιο κατάλογο των τιμολογίων που 

ισχύουν την 1η Ιανουαρίου κάθε ημερολογιακού έτους για όσες από τις 

υπηρεσίες παρέχουν που αναφέρονται στο παράρτημα του Κανονισμού 

(ΕΕ) 2018/644, δηλαδή για 15 απλά, συστημένα και με δυνατότητα 

εντοπισμού και παρακολούθησης πορείας ταχυδρομικά αντικείμενα σε 

διαφορετικές κατηγορίες βάρους από 500 g έως 5 Kg.  

 

4.2 Οι μέγιστες διαστάσεις των ταχυδρομικών αντικειμένων που 

παρατίθενται στα στοιχεία α) έως θ) του παραρτήματος του Κανονισμού 

(ΕΕ) 2018/644 (προϊόντα επιστολικού ταχυδρομείου) λαμβάνουν υπόψη 

τις σχετικές διαστάσεις που ορίζονται στη Σύμβαση της Παγκόσμιας 

Ταχυδρομικής Ένωσης. Στοιχεία που αναφέρονται στα στοιχεία ι) έως ιε) 

(δέματα) δεν πρέπει να είναι μικρότερα από την ελάχιστη διάσταση για 

τα προϊόντα επιστολικού ταχυδρομείου, που είναι 20 mm.  

 

4.3 Αν υπάρχουν περισσότερα από ένα ταχυδρομικά αντικείμενα που 

εμπίπτουν σε μία από τις κατηγορίες των στοιχείων α) έως θ), όπως 

ορίζονται στο παράρτημα του Κανονισμού, θα πρέπει να δηλώνεται μόνο 

το αντικείμενο με το φθηνότερο τιμολόγιο.  

 

4.4 Οι τιμές καταχωρούνται χωρίς ΦΠΑ αλλά περιλαμβάνουν χρεώσεις που 

ενδεχομένως είναι διακριτές, αλλά όχι προαιρετικές (π.χ. επίναυλο 

καυσίμων).  

 

4.5 Οι φορείς παροχής καθολικής υπηρεσίας υποχρεούνται να επισημαίνουν 

τα προϊόντα που υπόκεινται σε υποχρέωση παροχής καθολικής 

υπηρεσίας και να υποβάλλουν επιπρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τα 

προϊόντα που περιλαμβάνονται στην κατηγορία αυτή, ως εξής: i) 

εμπορική ονομασία του προϊόντος που επιτρέπει την ταυτοποίησή του, ii) 

ειδικά χαρακτηριστικά του προϊόντος (συμπεριλαμβανομένης, ιδίως, της 

μορφής) και iii) πληροφορίες σχετικά με πιθανούς γεωγραφικούς 

περιορισμούς που σχετίζονται με την παράδοση του προϊόντος. 

 

4.6 Οι φορείς παροχής υπηρεσιών παράδοσης δεμάτων υποχρεούνται να . 

υποβάλουν στην ΕΕΤΤ έως την 31η Ιανουαρίου κάθε ημερολογιακού 

έτους, τις πληροφορίες που αφορούν τις τιμές σύμφωνα με το άρθρο 5 



παρ. 1 του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/644 μέσω της εφαρμογής PARCEL 

που ανέπτυξε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.  

 

Η ΕΕΤΤ αποστέλλει τις πληροφορίες στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/644, μέσω της 

ίδιας εφαρμογής, έως την 28η Φεβρουαρίου κάθε ημερολογιακού έτους. 

Η ΕΕΤΤ μπορεί να ελέγχει τα ληφθέντα δεδομένα πριν την υποβολή τους 

στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.   

 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσιεύει όλα τα δημόσια τιμολόγια που 

λαμβάνει σε ειδικό για τον σκοπό αυτό δικτυακό τόπο έως την 31η 

Μαρτίου κάθε ημερολογιακού έτους. 

 

 

Άρθρο 5 

Αξιολόγηση διασυνοριακών τιμολογίων καθολικής υπηρεσίας 

 

 

5.1 Η ΕΕΤΤ, σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/644, 

προσδιορίζει, για καθένα από τα μεμονωμένα ταχυδρομικά αντικείμενα 

της ανωτέρω παραγράφου 4.1, τα διασυνοριακά τιμολόγια τα οποία 

υπόκεινται στην υποχρέωση παροχής καθολικής υπηρεσίας που η ΕΕΤΤ 

αντικειμενικά κρίνει απαραίτητη την αξιολόγησή τους.  

 

5.2 Για τον σκοπό της παραγράφου 5.1, η EETT χρησιμοποιεί τον επιλεκτικό 

μηχανισμό προκαταρκτικής αξιολόγησης, σύμφωνα με την αρχή της 

αναλογικότητας, ο οποίος προτείνεται στην από 12.12.2018 Ανακοίνωση 

της ΕΕ «σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές προς τις εθνικές 

ρυθμιστικές αρχές για τη διαφάνεια και την αξιολόγηση των 

διασυνοριακών τιμολογίων δεμάτων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 

2018/644 και τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2018/1263 της Επιτροπής».  

Ο μηχανισμός είναι απλός και σαφής και δεν βασίζεται στο κόστος (ή σε 

δείκτες κόστους) που αποτελούν μέρος της διαδικασίας αξιολόγησης. Ο 

μηχανισμός αυτός έχει το πλεονέκτημα της δημιουργίας μιας 

πανευρωπαϊκής σύγκρισης των αντίστοιχων τιμολογίων, η οποία θα είναι 

διαθέσιμη στην ΕΕΤΤ μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής.  Για να επιτευχθεί μια αληθινή και δίκαιη 

σύγκριση, τα τιμολόγια στην ιστοσελίδα της Επιτροπής διορθώνονται 

σύμφωνα με τις ισοτιμίες αγοραστικής δύναμης, όπως καθορίζονται από 

την Eurostat.   

 

Η ΕΕΤΤ δύναται με δική της απόφαση να αξιολογεί άλλα τιμολόγια εκτός 

από αυτά που προσδιορίζονται στο πλαίσιο του συγκρίσιμου επιλεκτικού 

μηχανισμού σε επίπεδο ΕΕ, ως αποτέλεσμα δικής της απόφασης ή με 

βάση έναν επιπρόσθετο επιλεκτικό μηχανισμό προκαταρκτικής 

αξιολόγησης.  

https://webgate.ec.europa.eu/parcel/
https://ec.europa.eu/growth/sectors/postal-services/parcel-delivery/public-tariffs-cross-border_en


 

5.3 Η ΕΕΤΤ αξιολογεί τα προεπιλεγμένα τιμολόγια της παραγράφου 5.1 

ανωτέρω, με βάση τις παραγράφους 2 και (προαιρετικά) 3 του άρθρου 6 

του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/644, προκειμένου να εντοπιστούν τα 

διασυνοριακά τιμολόγια που θεωρεί ότι είναι υπερβολικά υψηλά:  

Επιπλέον εφαρμόζονται οι «…κατευθυντήριες γραμμές προς τις εθνικές 

ρυθμιστικές αρχές για τη διαφάνεια και την αξιολόγηση των 

διασυνοριακών τιμολογίων δεμάτων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 

2018/644 και τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2018/1263 της Επιτροπής» 

στην από 12.12.2018 Ανακοίνωση της ΕΕ.   

 

5.4. Για τους σκοπούς της αξιολόγησης που αναφέρονται στην παράγραφο 

5.3, η ΕΕΤΤ, όταν το κρίνει απαραίτητο, ζητεί τυχόν επιπλέον 

αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με τα προς αξιολόγηση τιμολόγια. Τα 

αποδεικτικά στοιχεία υποβάλλονται στην ΕΕΤΤ εντός μηνός από την 

παραλαβή του αιτήματος, μαζί με κάθε αιτιολόγηση των υπό αξιολόγηση 

τιμολογίων. 

 

5.5 Η ΕΕΤΤ υποβάλλει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή την αξιολόγησή της μέχρι 

τις 30 Ιουνίου του σχετικού ημερολογιακού έτους.  Επιπλέον, η ΕΕΤΤ 

διαβιβάζει μια μη εμπιστευτική έκδοση αυτής της αξιολόγησης στην 

Επιτροπή.  Η Επιτροπή δημοσιεύει χωρίς καθυστέρηση τη μη 

εμπιστευτική έκδοση της αξιολόγησης που υποβάλει η ΕΕΤΤ εντός μηνός 

από την παραλαβή της. 

 

Άρθρο 6 

Κυρώσεις 

 

Η παραβίαση των διατάξεων του παρόντος κανονισμού και του Κανονισμού 

(ΕΕ) 2018/644 επισύρει τις κυρώσεις που προβλέπει το άρθρο 17 του ν. 

4053/2012.  

 

Άρθρο 7 

Έναρξη ισχύος 

… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΣΣΕΛΟΣ 

 

 

ΤΕΛΟΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ 


