
Σσόλια Γ Σαπζαπούδη ζσεηικά με ηη «Δημόζια Διαβούλεςζη αναθοπικά με ηην 

έκδοζη Απόθαζηρ πεπί καθοπιζμού ηυν πποϋποθέζευν διανομήρ ηυν 

ηασςδπομικών ανηικειμένυν, ηυν πιθανών παπεκκλίζευν και πποϋποθέζευν 

αςηών, καθώρ και θέζπιζηρ ειδικών πςθμίζευν για ηην καη’ οίκον διανομή 

ηασςδπομικών δεμάηυν βάποςρ ηο πολύ είκοζι (20) σιλιόγπαμμυν, ζηο πλαίζιο 

ηηρ παποσήρ ηηρ Καθολικήρ Τασςδπομικήρ Υπηπεζίαρ» 

 

Σσόλιο πος αθοπά όλοςρ ηοςρ πολίηερ/ σπήζηερ ηασ. ςπηπεζιών:  

ην Άξζξν 2, παξ. 2.3.2, ην ηειεπηαίν εδάθην αλαθέξεη όηη "ε ηνπνζέηεζε ηωλ απιώλ 

ηαρπδξνκηθώλ αληηθεηκέλωλ θαη ζε αζθαιέο ζεκείν ηεο εηζόδνπ ηωλ πνιπθαηνηθηώλ, 

θαηά ηελ θξίζε ηνπ δηαλνκέα".  

Απηή ε δπλαηόηεηα λα θξίλεη ν δηαλνκέαο πνπ ζα αθήζεη ηα ηαρ αληηθείκελα γηα λα 

είλαη αζθαιή ζα πξέπεη λα ηζρύεη μόνο ζηην πεπίπηυζη πος δεν διαηίθενηαι 

γπαμμαηοκιβώηια επαπκούρ ζήμανζηρ (αλαγξαθή νλόκαηνο), άιιωο δελ ζα 

δηαζθαιίδεηαη ε αζθάιεηα ή/θαη ην απόξξεην ηεο αιιεινγξαθίαο.  

εκεηώλεηαη όηη πνιιά ηαρ. αληηθείκελα όπωο εθθαζαξηζηηθά εθνξίαο, βεβαηώζεηο 

αζθαιηζηηθώλ ηακείωλ, εηδνπνηεηήξηα πιεξωκήο εηζθνξώλ ΟΑΕΕ θιπ, πεξηέρνπλ 

πποζυπικά και εμπιζηεςηικά ζηοισεία, ε αζθάιεηα ηωλ νπνίωλ πξέπεη λα 

δηαζθαιίδεηαη 100% και ανά πάζα ζηιγμή, θαη ζίγνπξα λα κελ εμαξηάηαη από ηελ 

θξίζε ηνπ θάζε δηαλνκέα.  

Επηζεκαίλεηαη επίζεο όηη ζηηο παξ. 4.1 θαη 4.2 δίδεηαη έκθαζε ζηε δηαζθάιηζε ηεο 

αζθάιεηαο θαη ηνπ απνξξήηνπ ηεο αιιεινγξαθίαο, ελώ κε ηελ παξ. 2.3.2, ωο έρεη, ε 

δηαζθάιηζε ηεο αζθάιεηαο θαη ηνπ απνξξήηνπ ηεο αιιεινγξαθίαο εμαξηάηαη από ηελ 

θξίζε ηνπ θάζε δηαλνκέα, ωο πξνο ην πνπ ζα ηνπνζεηήζεη ηα ηαρπδξνκηθά 

αληηθείκελα θαη αζσέηυρ ηηρ ύπαπξηρ γπαμμαηοκιβυηίυν επαπκούρ ζήμανζηρ. 

Άξα εάλ παξακείλεη ε παξ. 2.3.2 ωο έρεη, ηόηε δελ ππάξρεη ζπλέπεηα ζηελ Απόθαζε 

ηεο ΕΕΣΣ ζρεηηθά κε ηε δηαζθάιηζε ηεο αζθάιεηαο θαη ηνπ απνξξήηνπ ηεο 

αιιεινγξαθίαο.   

Παξαθαιείηαη ε ΕΕΣΣ λα ηξνπνπνηήζεη ηελ παξάγξαθν 2.3.2 ωο αθνινύζωο::  

" ε ηνπνζέηεζε ηωλ απιώλ ηαρπδξνκηθώλ αληηθεηκέλωλ θαη ζε αζθαιέο ζεκείν ηεο 

εηζόδνπ ηωλ πνιπθαηνηθηώλ, θαηά ηελ θξίζε ηνπ δηαλνκέα, μόνο ζε πεπιπηώζειρ 

έλλειτηρ γπαμμαηοκιβυηίυν επαπκούρ ζήμανζηρ."  

Με εθηίκεζε, 

Γεώξγηνο αξζαξνύδεο 

ύκβνπινο – Θέκαηα Ρύζκηζεο Αγνξώλ θαη Αληαγωληζκνύ 

 

 


