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Απανηήζειρ ηηρ ΕΕΤΤ ζηιρ παπαηηπήζειρ ηυν ζςμμεηεσόνηυν επί ηηρ 

διεξασθείζαρ Δημόζιαρ Διαβούλεςζηρ, αναθοπικά με ηη διαμόπθυζη 

κανονιζηικών κειμένυν: α) για ηη πύθμιζη ηυν όπυν παποσήρ ςπηπεζιών 

ςπό καθεζηώρ ειδικήρ αδείαρ, και β) για ηη διενέπγεια Ακποάζευν ηηρ 

Εθνικήρ Επιηποπήρ Τηλεπικοινυνιών και Τασςδπομείυν, για ηη ζςγκπόηηζη 

και λειηοςπγία Διαπκών Επιηποπών Ακποάζευν επί ηασςδπομικών θεμάηυν, 

για ηη λήτη άμεζυν και επειγόνηυν μέηπυν για ηη διαθύλαξη ηηρ ομαλήρ 

λειηοςπγίαρ ηηρ ηασςδπομικήρ αγοπάρ, καθώρ και για ηον καθοπιζμό ηος 

είδοςρ και ηηρ διαδικαζίαρ διενέπγειαρ επεςνών ή άλλυν ελεγκηικών 

ππάξευν από ηην ίδια απσή, για ηη διαπίζηυζη παπαβάζευν ηος N. 

4053/2012. 

 

Ειζαγυγή  

Σηηο 30.11.2012 ε ΕΕΤΤ δεκνζίεπζε θείκελν Δεκόζηαο Δηαβνύιεπζεο αλαθνξηθά κε 

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

 

Η ΕΕΤΤ πξνζθάιεζε όινπο ηνπο ελδηαθεξόκελνπο θνξείο ηεο αγνξάο λα 

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

30.11.2012 σο 17.12.2012,  θαηά ηε δηαδηθαζία νξηζηηθνπνίεζεο ησλ πξνηάζεώλ ηεο. 

 

Η παξνύζα αλαθνξά παξνπζηάδεη ηηο απαληήζεηο ηεο ΕΕΤΤ αλαθνξηθά κε ηα 

βαζηθόηεξα ζεκεία ησλ παξαηεξήζεσλ ησλ ζπκκεηερόλησλ. Εηδηθόηεξα, ηελ 

31.01.2013 αλαξηήζεθαλ ζηνλ ηζηόηνπν ηεο ΕΕΤΤ νη ηνπνζεηήζεηο ησλ 

ζπκκεηερόλησλ, πνπ δελ είραλ εκπηζηεπηηθό ραξαθηήξα.  

 

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

πνπ πξόζθεξαλ κέζσ ησλ ηνπνζεηήζεσλ ηνπο ζηε βειηίσζε ηνπ ζρεδηαζκνύ ησλ 

Καλνληζκώλ γηα ηνπο όξνπο παξνρήο ηαρπδξνκηθώλ ππεξεζηώλ. 
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Θέζειρ ηηρ ΕΕΤΤ ζηιρ Τοποθεηήζειρ ηυν Σςμμεηεσόνηυν ζηη Διαβούλεςζη 

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

θείκελν ηεο Δεκόζηαο Δηαβνύιεπζεο, ε ΕΕΤΤ έρεη πξνρσξήζεη ζε επαλαδηαηύπσζε 

εδαθίσλ ή παξαγξάθσλ ηνπ Καλνληζκνύ θαζώο θαη ζε δηόξζσζε ηπρόλ 

ηππνγξαθηθώλ ιαζώλ. 

 

α) κανονιζηικό κείμενο για ηη πύθμιζη ηυν όπυν παποσήρ ςπηπεζιών ςπό 

καθεζηώρ ειδικήρ αδείαρ 

 

1. Η ΕΕΤΤ ζα επαλαδηαηππώζεη ηα εδάθηα άξζξν 3, παξ.3(α, δ, ) δει ηηο 

πεξηπηώζεηο ησλ επηρεηξήζεσλ κειώλ δηθηύσλ θαζώο θαη ηα απηνηειή δίθηπα 

ιακβάλνληαο ηα ζρόιηα ζπκκεηερόλησλ. 

2. Δεθηό γίλεηαη ην αίηεκα ησλ ζπκκεηερόλησλ γηα αληηθαηάζηαζε ηεο ιέμεο 

θαζνιηθήο ππεξεζίαο κε ηε ιέμε εηδηθήο άδεηαο ζην άξζξν 3, παξ.5.  

3. Δεθηό γίλεηαη ην αίηεκα ησλ ζπκκεηερόλησλ γηα ζπκπιήξσζε ηνπ εδαθίνπ   

ζ παξ 1 ηνπ άξζξνπ 15 θαη ζα ζπκπιεξσζεί κε ηηο ιέμεηο «εάλ ζπληξέρεη 

πεξίπησζε». 

4. Σρεηηθά κε ην αίηεκα ησλ ζπκκεηερόλησλ παξ 7 ηνπ άξζξνπ 17 γηα 

πξνζδηνξηζκό ηνπ πνζνζηνύ επί ησλ αλαινγνύλησλ ηειώλ πνπ ζα αθαηξεζεί 

γηα πνζά πνπ έρνπλ δηαζέζεη νη εηαηξείεο γηα επελδύζεηο αληηξξππαληηθήο 

ηερλνινγίαο, δελ γίλεηαη δεθηό δεδνκέλνπ όηη δελ κπνξεί λα πξνζδηνξηζζεί εθ 

ησλ πξνηέξσλ. 

 

β) κανονιζηικό κείμενο για ηη διενέπγεια Ακποάζευν ηηρ Εθνικήρ 

Επιηποπήρ Τηλεπικοινυνιών και Τασςδπομείυν, για ηη ζςγκπόηηζη και 

λειηοςπγία Διαπκών Επιηποπών Ακποάζευν επί ηασςδπομικών θεμάηυν, για 

ηη λήτη άμεζυν και επειγόνηυν μέηπυν για ηη διαθύλαξη ηηρ ομαλήρ 

λειηοςπγίαρ ηηρ ηασςδπομικήρ αγοπάρ, καθώρ και για ηον καθοπιζμό ηος 

είδοςρ και ηηρ διαδικαζίαρ διενέπγειαρ επεςνών ή άλλυν ελεγκηικών 

ππάξευν από ηην ίδια απσή, για ηη διαπίζηυζη παπαβάζευν ηος N. 

4053/2012 
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1.  Ωο πξνο ηηο «ζπγθεθξηκέλεο πξνζεζκίεο νινθιήξσζεο θάζε ζηαδίνπ εμέηαζεο 

ησλ θαηαγγειζεηζώλ ππνζέζεσλ θαη έθδνζεο ησλ ζρεηηθώλ Απνθάζεσλ» :  

Η πξόβιεςε ζπγθεθξηκέλσλ πξνζεζκηώλ δελ είλαη δπλαηή, θαζόζνλ ε εμέιημε 

θάζε ππόζεζεο εμαξηάηαη από πιήζνο παξαγόλησλ, όπσο : α΄) ε βαξύηεηα ηεο 

ππόζεζεο θαη ν αληίθηππνο ηεο απόθαζεο ζηελ αγνξά, β΄) ε ζπρλόηεηα 

εκθάληζεο ηεο ελδερόκελεο παξαβαηηθήο ζπκπεξηθνξάο ζηελ αγνξά, γ΄) ν 

όγθνο ησλ θαηαηεζέλησλ ζηνηρείσλ θ.α. Καηά ζπλέπεηα, θαη κε δεδνκέλν όηη ν 

θύξηνο ζθνπόο ηεο Ε.Ε.Τ.Τ. είλαη ε θαιύηεξε δπλαηή ξύζκηζε ηεο αγνξάο, ε 

πξόβιεςε ζπγθεθξηκέλσλ πξνζεζκηώλ, όρη κόλνλ δελ ζα βνεζήζεη, αιιά 

ηνπλαληίνλ, ελδερνκέλσο ζα δπζρεξάλεη ην έξγν ηεο. 

Σε θάζε πεξίπησζε, ζηνλ λέν Καλνληζκό πξνβιέπεηαη ε δπλαηόηεηα ιήςεο 

άκεζσλ θαη επεηγόλησλ κέηξσλ, γηα ηελ πξνζσξηλή ξύζκηζε κίαο ελδερόκελεο 

παξαβαηηθήο ζπκπεξηθνξάο ζηνλ ηνκέα παξνρήο ηαρπδξνκηθώλ ππεξεζηώλ, 

παξέρνληαο ην δηθαίσκα ζε νπνηνδήπνηε πάξνρν λα θηλήζεη ηε ζρεηηθή 

δηαδηθαζία.  

 

2. Ωο  πξνο ηελ «επηβνιή πνηλώλ» : Οη θπξώζεηο πνπ δύλαηαη λα επηβάιιεη ε 

Ε.Ε.Τ.Τ. πξνβιέπνληαη εηδηθώο ζηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4053/2012. 

3.  Ωο πξνο «.. ε Ε.Ε.Τ.Τ. νθείιεη λα ζηγνπξέςεη όηη ην ηίκεκα ησλ ρξεκαηηθώλ 

πνηλώλ ζα θαηαβιεζεί ζην αθέξαην…»  

Η είζπξαμε ησλ πξνζηίκσλ πξαγκαηνπνηείηαη, ζύκθσλα κε ηελ πξνβιεπόκελε 

ζηνλ  Κ.Ε.Δ.Ε. δηαδηθαζία.  

4.  Άξζξν 13 :  

Δεθηό ην αίηεκα πεξί 5 εξγαζίκσλ εκεξώλ, αιιά γηα όιεο ηηο ππνζέζεηο. 

Απνξξίπηεηαη ε πξνζεζκία θνηλνπνίεζεο ησλ πξαθηηθώλ, θαζόζνλ ε 

νινθιήξσζε ηεο απνκαγλεηνθώλεζεο δελ εμαξηάηαη από ηελ Ε.Ε.Τ.Τ. 

Δεθηή ε πξόηαζε γηα ηελ θαηάζεζε πξνζζήθεο επί ηνπ ζπκπιεξσκαηηθνύ 

ππνκλήκαηνο, εληόο πξνζεζκίαο, όκσο, ηξηώλ εξγαζίκσλ εκεξώλ, από ηελ 

πάξνδν ηεο πξνζεζκίαο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ.  
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Δεδνκέλνπ όηη ε πξσηνβνπιία θαη ε επζύλε γηα ηε δηαρείξηζε θάζε ππόζεζεο, 

από πιεπξάο θαινπκέλσλ πξνζώπσλ, αλήθεη απνθιεηζηηθά ζε απηά, δελ 

δηθαηνινγείηαη ε θνηλνπνίεζε ησλ ππνκλεκάησλ ησλ ινηπώλ κεξώλ ζε θάζε 

θαινύκελν πξόζσπν. Τα ππνκλήκαηα απηά, ζα βξίζθνληαη ζηε δηάζεζε θάζε 

θαινπκέλνπ πξνζώπνπ, κέρξη ηελ παξέιεπζε ησλ ηξηώλ εξγαζίκσλ εκεξώλ, 

από ηελ πάξνδν ηεο πξνζεζκίαο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ. 

Θα κπνξνύζακε λα επεθηείλνπκε ηελ πξνζεζκία θαηάζεζεο ζπκπιεξσκαηηθνύ 

ππνκλήκαηνο ζε ππνζέζεηο αληαγσληζκνύ. 

5. Άξζξν 16 

Παξαπέκπνπκε ζε γεληθή παξαηήξεζε επί ηνπ ρξόλνπ. 

6. Άξζξν 18 :  

Σηα ζηνηρεία ηνπ θαθέινπ ζπκπεξηιακβάλνληαη ηα έγγξαθα θαη νη πιεξνθνξίεο 

πνπ θαηαηίζεληαη από ηα θαινύκελα πξόζσπα. Ωο εθ ηνύηνπ, ε πξνηεηλόκελε 

δηεπθξίληζε δελ θξίλεηαη απαξαίηεηε.    

7. Άξζξν 19 :  

Δελ είλαη ζθόπηκε ε πξόβιεςε νπνηαζδήπνηε πξνζεζκίαο γηα ηελ νινθιήξσζε 

ηεο δηεξεύλεζεο κίαο ππόζεζεο αληαγσληζκνύ, θαζόζνλ, εθ ηεο θύζεσο ηνπ 

αληηθεηκέλνπ, απαηηείηαη ιεπηνκεξήο θαη εηο βάζνο εμέηαζε ησλ ζηνηρείσλ πνπ 

ζπγθεληξώλνληαη. Εμάιινπ, πξνβιέπεηαη ε δπλαηόηεηα ιήςεο άκεζσλ θαη 

επεηγόλησλ κέηξσλ, ζηελ πεξίπησζε πνπ πιεξνύληαη νη ζρεηηθέο 

πξνϋπνζέζεηο.  

8. Άξζξν 20 :     

Εθόζνλ δελ ηξνπνπνηείηαη ε πξνζεζκία ησλ είθνζη εκεξώλ πνπ πξνβιέπεηαη 

ζην άξζξν 19, δελ θξίλεηαη ζθόπηκνο ν πξνζδηνξηζκόο ηεο πξνζεζκίαο ηνπ 

άξζξνπ 20 παξ. 1 ζε εξγάζηκεο εκέξεο. Τνύην δηόηη, ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε, 

δεδνκέλνπ όηη ε πξώηε πξνζεζκία θάλεη ιόγν γηα πιήξεηο εκέξεο, ελώ ε 

δεύηεξε γηα εξγάζηκεο εκέξεο, δελ ζα πξνθύπηεη επαξθήο ρξόλνο γηα ηε 

ζύληαμε ησλ ππνκλεκάησλ ησλ θαινπκέλσλ πξνζώπσλ.  

9. Γηα ηνλ ίδην ιόγν, δελ ηξνπνπνηείηαη θαη ε πξνζεζκία ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ σο 

άλσ άξζξνπ.  
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10. Γηα ην ζέκα ηεο θνηλνπνίεζεο, βι. αλσηέξσ, ζρόιην Δ΄. 

11. Άξζξν 25 παξ. 6 :  

Η ππνγξακκηζκέλε θξάζε ηξνπνπνηείηαη, σο εμήο : «… από ηελ εκεξνκελία 

ζπδήηεζεο…». 

12. Ωο πξνο ηελ παξ. 7 ηνπ ηδίνπ άξζξνπ :  

Ο ζθνπόο θαη ν ραξαθηήξαο ησλ άκεζσλ θαη επεηγόλησλ κέηξσλ δελ 

δηθαηνινγεί ηελ πξόβιεςε λέαο πξνζεζκίαο γηα ηελ θαηάζεζε πξνζζήθεο.   

 

 


