
 
 

 
 

 
 

     Μαρούσι, 24 / 7 / 2014 
Αριθ. ΑΠ.: 728 / 5  

 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ  
 
ΘΕΜΑ: «Θέσεις της ΕΕΤΤ επί των σχολίων των συµµετεχόντων στη ∆ηµόσια 

∆ιαβούλευση, αναφορικά µε την έκδοση Κανονισµού για την πρόσβαση στο 
Ταχυδροµικό ∆ίκτυο του Φορέα Παροχής Καθολικής Υπηρεσίας (Φ.Π.Κ.Υ.) 
από Παρόχους Ταχυδροµικών Υπηρεσιών µε Ειδική Άδεια»  

 
Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών & 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), ιδίως 
το άρθρο 5 παρ. κστ., σύµφωνα µε το οποίο «… Εφόσον, κατόπιν µελέτης, κριθεί 
απαραίτητο για τη διασφάλιση των συµφερόντων των χρηστών και την 
προώθηση του ανταγωνισµού και δεν επιβαρύνεται η παροχή της καθολικής 
υπηρεσίας, εκδίδει κανονισµό, µε τον οποίο καθορίζονται οι όροι πρόσβασης των 
φορέων παροχής ταχυδροµικών υπηρεσιών σε υποδοµές και υπηρεσίες του 
φορέα παροχής καθολικής υπηρεσίας …», 

β. το ν. 4070/2012 «Ρυθµίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, ∆ηµοσίων 
Έργων και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 82/Α΄/10.04.2012), 

γ. τον Κανονισµό Ειδικών Αδειών Παροχής Ταχυδροµικών Υπηρεσιών (ΦΕΚ 
1876/Β/31-7-2013), 

δ. τη µελέτη µε τίτλο «Όροι πρόσβασης των φορέων παροχής ταχυδροµικών 
υπηρεσιών σε υποδοµές και υπηρεσίες του Φ.Π.Κ.Υ.», το τελικό παραδοτέο της 
οποίας υπεβλήθη από την ανάδοχο εταιρεία µε αρ. πρωτ. ΕΕΤΤ 8823/28.2.2014, 

ε. την Απόφαση Ολοµέλειας ΕΕΤΤ 714/13/10-4-2014 µε θέµα «∆ιεξαγωγή 
∆ηµόσιας ∆ιαβούλευσης, αναφορικά µε την έκδοση Απόφασης για την πρόσβαση 
στο Ταχυδροµικό ∆ίκτυο του Φορέα Παροχής Καθολικής Υπηρεσίας (Φ.Π.Κ.Υ.) 
από Παρόχους Ταχυδροµικών Υπηρεσιών µε Ειδική Άδεια», 

στ. τις µεαρ. πρωτ. ΕΕΤΤ 20320/16-5-14 και 20505/19-5-14 απαντήσεις της εταιρείας 
ACS ΑΕΕ επί του υπό ∆ιαβούλευση Σχεδίου Κανονισµού Πρόσβασης και το από 
16-5-14 µήνυµα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου της εταιρείας Delta Post SA, 

ζ. την υπ. αριθµ. 29525/18-7-2014 Εισήγηση της αρµόδιας υπηρεσίας της ΕΕΤΤ, 
 
και ύστερα από προφορική εισήγηση του Προέδρου και του Αντιπροέδρου ∆ρ. 
Κων/νου Σ. ∆εληκωστόπουλου 
 

 
Αποφασίζουµε: 

 
1. Την έγκριση του κειµένου που ακολουθεί και περιέχει τις θέσεις της ΕΕΤΤ επί των 

σχολίων που έλαβε στο πλαίσιο της ∆ηµόσιας ∆ιαβούλευσης µε θέµα: «Έκδοση 
Απόφασης για την πρόσβαση στο Ταχυδροµικό ∆ίκτυο του Φορέα Παροχής 
Καθολικής Υπηρεσίας (Φ.Π.Κ.Υ.) από Παρόχους Ταχυδροµικών Υπηρεσιών µε 
Ειδική Άδεια». 

 



 
 

 
 

«∆ηµόσια ∆ιαβούλευση αναφορικά µε την κατάρτιση Κανονισµού πρόσβασης 
στο Ταχυδροµικό ∆ίκτυο του Φορέα Παροχής Καθολικής Υπηρεσίας (Φ.Π.Κ.Υ.) 

από Παρόχους Ταχυδροµικών Υπηρεσιών µε Ειδική Άδεια» 
 
Απαντήσεις της ΕΕΤΤ στα σχόλια των συµµετεχόντων στη ∆ηµόσια ∆ιαβούλευση 
 
1. Απαντήσεις στα Γενικά Σχόλια των εταιρειών «ACS AEE» και «DELTA POST SA» 
1.1. Σχετικά µε σχόλια παρόχων ότι ο προς έκδοση Κανονισµός  

• « … είναι σε πολλά σηµεία γενικού και απροσδιόριστου περιεχοµένου …»,  

• « …Στον Κανονισµό Πρόσβασης να επισυνάπτεται µια ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ όπου θα αναφέρονται λεπτοµερέστατα και 
συγκεκριµένα όλοι οι όροι (τιµές, ποιότητα, υποχρεώσεις / δικαιώµατα ένθεν κ’ 
ένθεν κλπ) για κάθε διαδικασία πρόσβασης σε κάθε σηµείο πρόσβασης … Η 
Προσφορά Αναφοράς Πρόσβασης θα αποτελεί τη σύµβαση µεταξύ των 
εναλλακτικών παρόχων και του ΦΠΚΥ, η οποία θα είναι διαφανής (αφού θα 
αποτελεί αναπόσπαστο µέρος του εκδοθέντος Κανονισµού) και θα είναι η ίδια 
για όλους τους εναλλακτικούς παρόχους … Η ΕΕΤΤ θα εγκρίνει την Προσφορά 
Αναφοράς Πρόσβασης (και κάθε τροποποίησή της) προτού αυτή εφαρµοστεί, 
κατόπιν σχετικής δηµόσιας διαβούλευσης επί του περιεχοµένου της .. », 

• «…το παρόν σχέδιο Κανονισµού Πρόσβασης περιέχει πολλά σηµεία που είναι 
αόριστα και, κατά συνέπεια, αφήνουν περιθώριο για κατά το δοκούν ερµηνείες 
των διατάξεων και των σχετικών διαδικασιών κατάθεσης και πρόσβασης – όλες 
οι διαδικασίες και όροι κατάθεσης και πρόσβασης πρέπει να περιγράφονται 
συγκεκριµένα και αναλυτικά …» 

Επισηµαίνεται ότι µετά από ανάλυση της αγοράς και των ιδιαιτεροτήτων της, 
επιλέχθηκε η ρυθµιστική προσέγγιση δηµιουργίας ενός γενικού πλαισίου εντός του 
οποίου θα αναπτυχθεί η συνεργατική διακίνηση των ταχυδροµικών αντικειµένων των 
παρόχων ταχυδροµικών υπηρεσιών µε Ειδική Άδεια, δεδοµένου ότι παρόµοιες 
συνεργασίες έχει ήδη αναπτύξει ο ΕΛΤΑ µε κοµιστές µεγάλων όγκων επιστολών. 
H αντιµετώπιση επιµέρους τεχνικοοικονοµικών θεµάτων τα οποία θα αναδειχθούν κατά 
την εφαρµογή του Κανονισµού πρόσβασης, θα επιλύονται λαµβάνοντας υπόψη τις 
εκάστοτε συνθήκες της Αγοράς, τη λειτουργία των δικτύων των συνεργαζοµένων 
παρόχων, τις ισχύουσες τιµολογιακές πολιτικές καθώς και τα χαρακτηριστικά των 
παρεχοµένων υπηρεσιών. Η πρακτική αυτή εφαρµόζεται σε πολλές Ευρωπαϊκές 
χώρες σήµερα. 
 
1.2. Αναφορικά µε σχόλια συµµετέχοντος στη διαβούλευση αναφερόµενα στην 
κοστολόγηση / τιµολόγηση των παρεχοµένων υπηρεσιών στα πλαίσια του προς 
έκδοση Κανονισµού, σύµφωνα προς τα οποία:  

• « … (ο Κανονισµός) αγνοεί τις στοιχειώδεις αρχές που διέπουν τη ρύθµιση της 
πρόσβασης, όπως την αρχή της µη συµπίεσης τιµών, ήτοι του περιθωρίου 
µεταξύ τιµών λιανικής και χονδρικής, της κοστοστρέφειας τιµών, της 
αποτελεσµατικής τιµολόγησης (efficient pricing), της ελεγξιµότητας των 
στοιχείων του ΦΠΚΥ που θα τροφοδοτούν την κοστολόγηση/τιµολόγηση των 
υπηρεσιών πρόσβασης και της διαφάνειας των όρων πρόσβασης … »,  

• «…Να διεξαχθεί διαβούλευση αναφορικά µε την κατάλληλη µεθοδολογία 
υπολογισµού των τελών πρόσβασης ανά σηµείο πρόσβασης και να 
διενεργηθούν συγκρίσεις των προτεινόµενων τιµηµάτων µε τιµολόγια και 
χρησιµοποιούµενες µεθοδολογίες για αντίστοιχες υπηρεσίες σε άλλες 
Ευρωπαϊκές χώρες …», 

• «… Σε κάθε περίπτωση οι τιµές που θα προκύψουν, ήτοι οι τιµές χονδρικής 
που θα καταβάλλουν οι πάροχοι, πρέπει να είναι χαµηλότερες από τις λιανικές 
τιµές και ικανές να περάσουν µε επιτυχία τα σχετικά price squeeze tests …», 



 
 

 
 

• «... Όποια προσέγγιση βάσει κόστους ή τεκµηριωµένων µειώσεων λιανικής 
τιµής χρησιµοποιηθεί στον υπολογισµό των εύλογων τιµολογίων θα πρέπει να 
βασίζεται σε ελέγξιµα και αξιόπιστα στοιχεία του ΦΠΚΥ …», 

• «… Όσον αφορά τον προσδιορισµό του τιµολογίου πρόσβασης, ο παρόν 
Κανονισµός Πρόσβασης δεν αναφέρεται στη διασφάλιση ενός περιθωρίου 
τιµών µεταξύ των τιµών λιανικής του ΦΠΚΥ και των τιµών χονδρικής για τους 
εναλλακτικούς παρόχους που θα ζητούν πρόσβαση, ώστε να διασφαλίζεται ο 
ανταγωνισµός. Αντί αυτού, ο Κανονισµός αναφέρεται σε «εύλογα» 
ανταλλάγµατα και σε ανταλλάγµατα ανάλογα του «πραγµατικού» κόστους του 
ΦΠΚΥ, παρόλο που είναι γνωστόν πάσοις ότι δεν υπάρχει «εύλογο» όταν 
διαπραγµατεύεται ένα µικρός νεοεισερχόµενος µε τον φορέα που κατέχει 
δεσπόζουσα θέσης στην αγορά, ενώ κάθε αντάλλαγµα που βασίζεται στο 
πραγµατικό κόστος του ΦΠΚΥ είναι εξ’ ορισµού αντάλλαγµα που επιδοτεί κάθε 
αναποτελεσµατικότητα του ΦΠΚΥ …», 

Από την ανάλυση της αγοράς επιστολικού ταχυδροµείου και του υφιστάµενου νοµικού 
πλαισίου δεν προκύπτει η δυνατότητα ρυθµιστικής επιβολής τιµών χονδρικής 
χαµηλότερων των εκπτώσεων όγκου και τζίρου που ήδη χορηγεί ο ΦΠΚΥ, σε όποια 
επιχείρηση επικαλείται απλά την ιδιότητά της ως πάροχος ταχυδροµικών υπηρεσιών. 
Η ρυθµιστική προσέγγιση που προτάθηκε έχει πρωτίστως σκοπό την ανάπτυξη του 
ανταγωνισµού από άκρο σε άκρο, διασφαλίζοντας ένα περιβάλλον χωρίς εµπόδια 
εισόδου και χωρίς διακρίσεις, για όλους και όχι απλώς την ενίσχυση ανταγωνισµού σε 
επίπεδο πωλήσεων, όπου όλοι οι ανταγωνιστές θα πουλάνε ουσιαστικά την ίδια 
υπηρεσία του ΦΠΚΥ. 
Επισηµαίνεται ότι ο ισχύων τιµοκατάλογος του ΦΠΚΥ εµπεριέχει υπηρεσίες οι οποίες 
εντάσσονται στα πλαίσια του παρόντος Κανονισµού και η εφαρµογή των αρχών 
κοστολόγησης για τις υπηρεσίες αυτές εξετάζονται στα πλαίσια του ετήσιου 
κοστολογικού ελέγχου. Για υπηρεσίες οι οποίες δεν περιλαµβάνονται στον 
τιµοκατάλογο του ΦΠΚΥ (π.χ. πρόσβαση σε Ταχυδροµικές Θυρίδες εντός 
καταστηµάτων), αναπτύχθηκαν δύο προσεγγίσεις για τον προσδιορισµό της τιµής 
πρόσβασης: 

• η πρώτη βασισµένη στον Κανόνα Τιµοδότησης Αποτελεσµατικού Στοιχείου 
(ECPR), 

• η δεύτερη βασισµένη στο πλήρες κατανεµηµένο κόστος (FDC). 

Οι προσεγγίσεις στηρίζονται στα στοιχεία του κοστολογικού µοντέλου του ΦΠΚΥ, είναι 
βασισµένες σε αναγνωρισµένες µεθοδολογίες κοστολόγησης και λαµβάνουν υπόψη τις 
αποδεκτές παραδοχές του περιβάλλοντος που διαµορφώνεται. 
 
1.3. Σχετικά µε τα σχόλια  

• « … Ο Κανονισµός Πρόσβασης να προσδιορίζει συγκεκριµένο χρονικό 
διάστηµα για την έκδοση των Αποφάσεών ΕΕΤΤ που αφορούν τη επίλυση 
διαφορών µεταξύ ΦΚΠΥ και εναλλακτικών παρόχων καθώς και συγκεκριµένο 
χρονικό διάστηµα για παροχή απαντήσεων εκ µέρους του ΦΠΚΥ σε αιτήµατα 
της ΕΕΤΤ ή/και των εναλλακτικών παρόχων …»,  

• « … κατά συνέπεια, οι εναλλακτικοί πάροχοι θα είναι αναγκασµένοι να 
προσφύγουν στην ΕΕΤΤ για επίλυση διαφορών, µε αποτέλεσµα να 
καθυστερήσει για απροσδιόριστο χρονικό διάστηµα η αιτούµενη πρόσβαση 
προς όφελος πάντα του ΦΠΚΥ και εις βάρος του ανταγωνισµού και του 
οφέλους των τελικών χρηστών. Σηµειώνεται ότι στο άρθρο 10 η ΕΕΤΤ δεν 
προσδιορίζει συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα για έκδοση αποφάσεών για 
επίλυση διαφορών, ενώ αυτό αποτελεί σηµαντικό στοιχείο στην αποτελεσµατική 
ρύθµιση της αγοράς …» 

Τα ανωτέρω θέµατα αντιµετωπίζονται ικανοποιητικά στα πλαίσια του Κανονισµού 
της ΕΕΤΤ 687/327/2013 περί «… διαδικασιών επίλυσης διαφορών που αναφύονται 



 
 

 
 

µεταξύ των φορέων παροχής ταχυδροµικών υπηρεσιών, µεταξύ αυτών και των 
χρηστών, καθώς και περί διαδικασιών εξέτασης παραπόνων των χρηστών …» 
(ΦΕΚ Β’ 1874), καθώς και του Κανονισµού της ΕΕΤΤ 686/063/2013 για τη 
διενέργεια Ακροάσεων, τη συγκρότηση και λειτουργία ∆ιαρκών Επιτροπών επί 
ταχυδροµικών θεµάτων, για τη λήψη άµεσων και επειγόντων µέτρων για τη 
διαφύλαξη της οµαλής λειτουργίας της ταχυδροµικής αγοράς, καθώς και τον 
καθορισµό του είδους και της διαδικασίας διενέργειας ερευνών ή άλλων ελεγκτικών 
πράξεων, για τη διαπίστωση παραβάσεων του N. 4053/2012, όπως εκάστοτε 
ισχύουν. 

 
1.4. Σχετικά µε το σχόλιο  

• « … το σχέδιο Κανονισµού χρειάζεται να προσδιορίζει συγκεκριµένα σηµεία 
πρόσβασης. Θεωρούµε αποδοτικό για κάθε πλευρά να υπάρχουν τρία επίπεδα 
πρόσβασης για ΤΑ και τα ΤΑ προς ΤΘ και ΥΓ, ήτοι α) σε ένα σηµείο ανά την 
Ελλάδα, β) σε ένα Κεντρικό Σηµείο ανά κάθε Νοµό και γ) στα Σηµεία από όπου 
εκτελείται το last mile …»,  

Επισηµαίνεται ότι τα σηµεία πρόσβασης, οι διαδικασίες που λαµβάνουν χώρα κατά 
τη διεκπεραίωση των αντικειµένων κατά την παραµονή τους στο δίκτυο (π.χ. 
ταξινόµηση, τυποποίηση), οι συµφωνηθείσες τιµές για την παρεχόµενη υπηρεσία, 
δε δύναται να συµπεριληφθούν σε έναν Κανονισµό που θέτει το γενικό πλαίσιο 
πρόσβασης στο δίκτυο του ΦΠΚΥ. Ήδη τα υφιστάµενα «επίπεδα πρόσβασης» στο 
δίκτυο του ΦΠΚΥ καλύπτουν το επίπεδο Α (ΚΕΜΠ Κ∆Α), Β (ένα τουλάχιστον 
κεντρικό Κατάστηµα ανά Νοµό) και Γ (τοπική κατάθεση σε Κατάστηµα που ανήκει 
Μονάδα ∆ιανοµή). Τονίζεται ότι το επίπεδο Γ επηρεάζεται άµεσα από την 
επιχειρησιακή λειτουργία/διάρθρωση/οργάνωση του ΦΠΚΥ, αφού όλα όσα 
κατατίθενται στο συγκεκριµένο επίπεδο θα επιστρέφουν στο κέντρο διαλογής (που 
ανήκει το εν λόγω Κατάστηµα) για περαιτέρω ταξινόµηση και εν συνεχεία διανοµή 
τους. Σε κάθε περίπτωση τα ζητήµατα που προκύπτουν θα αντιµετωπιστούν όπως 
αναγράφεται στο σηµείο 1.1. 

 
1.5. Επισηµαίνεται ότι δε γίνεται διάκριση στον προς έκδοση Κανονισµό µεταξύ 

πελατών χονδρικής, εναλλακτικού παρόχου, κοµιστή/consolidator δεδοµένου ότι 
όπως προβλέπεται στο άρθρο 9, παρ. 3, του ν. 4053 « … Ο φορέας παροχής 
καθολικής υπηρεσίας δύναται να εφαρµόζει ειδικά τιµολόγια για ορισµένες 
υπηρεσίες, όπως είναι οι υπηρεσίες που παρέχονται σε επιχειρήσεις, σε 
αποστολείς µεγάλων ποσοτήτων αλληλογραφίας ή σε φορείς που χρησιµοποιούν 
µέρος της παρεχόµενης ταχυδροµικής υπηρεσίας. Στην περίπτωση αυτή, τα 
τιµολόγια και οι όροι παροχής των υπηρεσιών πρέπει να τηρούν τις αρχές της 
διαφάνειας και της αποφυγής διακρίσεων. Τα τιµολόγια αυτά πρέπει να 
εφαρµόζονται επίσης τόσο προς τρίτους όσο και προς φορείς παροχής 
ταχυδροµικών υπηρεσιών που παρέχουν ισοδύναµες υπηρεσίες. Κάθε τέτοιο 
τιµολόγιο πρέπει να είναι στη διάθεση των χρηστών, ιδίως των µεµονωµένων 
χρηστών και των µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων που χρησιµοποιούν τις 
ταχυδροµικές υπηρεσίες υπό παρόµοιες συνθήκες …». 

 



 
 

 
 

2. Απαντήσεις στα κατ’ άρθρο σχόλια της εταιρείας «ACS AEE» 
 

Άρθρο 1:  
Αντικείµενο και Ορισµοί 

παρ. 2α.: Γίνεται αποδεκτή η προσθήκη « … Η ταχυδροµική Θυρίδα βρίσκεται εντός 
καταστηµάτων του Ταχ δικτύου του ΦΠΚΥ .. » 
παρ. 2β.: ∆ε γίνεται αποδεκτή η προσθήκη « … Υπαίθριες ταχυδροµικές Θυρίδες 
βρίσκονται σε υπαίθριο σηµείο και είναι συγκεντρωµένες µε ελάχιστο πλήθος τις ΧΧ 
θυρίδες ανά σηµείο ..». 
Γενικά: Αναφορικά µε το σχόλιο « … Χρειάζεται να συµπεριληφθούν κατ’ ελάχιστο οι 
ορισµοί και για τις ακόλουθες λέξεις: α) Λιανική τιµή ΦΠΚΥ, β) Χονδρική Τιµή που θα 
καταβάλλουν οι εναλλακτικοί πάροχοι, γ) Συµπίεση τιµών (περιθωρίου), δ) Λιανικός 
πελάτης του ΦΠΚΥ, δ) Πελάτης Χονδρικής του ΦΠΚΥ (ήτοι οι εναλλακτικοί πάροχοι), ε) 
Εναλλακτικός πάροχος, στ) Κοµιστής, ζ) Consolidator, η) Προσφορά Αναφοράς 
Πρόσβασης, θ) επίπεδα (σηµεία) πρόσβασης, ι) Φυσική πρόσβαση στις θυρίδες...», 
βλ. σηµείο 1.5. ανωτέρω. 

Άρθρο 2 
Πρόσβαση σε κατάντη (downstream) ταχυδροµικές υπηρεσίες 

παρ 1.: Αναφορικά µε την προσθήκη περί «Προσφοράς Αναφοράς Πρόσβασης του 
ΦΠΚΥ» και τη δυνατότητα κατάθεσης σε διαφορετικά επίπεδα πρόσβασης, βλ. τα 
σηµεία 1.1. και 1.4. ανωτέρω.  
παρ. 2.: Αναφορικά µε το αίτηµα περί λεπτοµερούς περιγραφής των διαδικασιών 
κατάθεσης των ταχυδροµικών αντικειµένων στο δίκτυο του ΦΠΚΥ, βλ. σηµείο 1.4. 
ανωτέρω. 
παρ. 3α. : Γίνεται αποδεκτή η προσθήκη «   ή το λογότυπό του …». 
παρ 3γ.: ∆ε γίνεται αποδεκτή η διαγραφή του « … σηµείου κατάθεσης …», καθότι η 
αναγραφή του συγκεκριµένου στοιχείου προσδιορίζει τόσο τις διαδικασίες όσο και την 
τιµολόγηση της παρεχόµενης υπηρεσίας. 
παρ 3στ.: τροποποιείται ως ακολούθως « … προαιρετικά µπορεί να τυπώνεται 
χρονοσφραγίδα (timestamp) στους φακέλους που καταθέτουν οι εναλλακτικοί πάροχοι 
ή/και barcode, µε δυνατότητα ελέγχου ορθότητας από τον Φ.Π.Κ.Υ…». 
παρ 4.: Αναφορικά µε τον λεπτοµερή καθορισµό των όρων «ταξινοµηµένα, 
τυποποιηµένα», βλ. σηµείο 1.4. ανωτέρω. 
παρ 5.: σχετικά µε την τιµολόγηση των παρεχοµένων υπηρεσιών βλ. σηµείο 1.2. 
ανωτέρω. 

Άρθρο 3 
Πρόσβαση σε Ταχυδροµικές Θυρίδες (Τ.Θ.) εντός καταστηµάτων 

παρ 1.: Γίνεται αποδεκτή η προσθήκη « … διεύθυνση (οδός / αριθµός)…» στα στοιχεία 
του Ταχυδροµικού καταστήµατος. Αναφορικά µε την επιστροφή των αντικειµένων σε 
περίπτωση αλλαγής κατόχου γραµµατοθυρίδας εντός ταχυδροµικού καταστήµατος 
εφαρµόζονται τα σχετικά στο άρθρο 6. 
παρ 2. και παρ. 3. και παρ. 5.: Αναφορικά µε την «Προσφορά Αναφοράς Πρόσβασης 
του ΦΠΚΥ» βλ. σηµείο 1.1. ανωτέρω. 
σχόλιο επί της προστιθέµενης παρ. 6. από «ACS AEE»: Η κατοχή master keys από 
εναλλακτικούς παρόχους θα δηµιουργούσε προβλήµατα δυσλειτουργίας και θα έθετε 
θέµατα ασφάλειας. Τυχόν µετατροπή γραµµατοθυρίδων ώστε οι πάροχοι να έχουν 
πρόσβαση σε αυτές, εγείρει το θέµα χρηµατοδότησης του εν λόγω εγχειρήµατος 
σύµφωνα µε το άρθρο 8 του ν. 4053. Το θέµα µπορεί να εξετασθεί σε µεταγενέστερο 
στάδιο όταν θα υπάρχουν και στοιχεία διακινούµενων όγκων από ιδιωτικούς παρόχους. 
Ο τρόπος προσδιορισµού της τιµολόγησης για πρόσβαση στις γραµµατοθυρίδες εντός 
καταστηµάτων, ακολουθεί διεθνείς πρακτικές, βλ. 1.2 ανωτέρω.  

Άρθρο 4 
Πρόσβαση σε Υπαίθριες Γραµµατοθυρίδες 

παρ 1.: Θα γίνει η προσθήκη «ακριβής θέση» δεδοµένου ότι στις εν λόγω περιοχές δεν 
υπάρχει οδαρίθµηση. Η γνώση του κατόχου της υπαίθριας θυρίδας είναι σηµαντική για 
τους αποστολείς επιστολών στους κατόχους υπαίθριων γραµµατοθυρίδων. 



 
 

 
 

προσθήκη παρ 3. ως ακολούθως: Ο εναλλακτικός φορέας, κάνοντας χρήση της 
βάσης δεδοµένων των υπαίθριων γραµµατοθυρίδων, θα δύναται να παραδίδει τις 
αποστολές αυτές στον ΦΠΚΥ έναντι του αντίστοιχου εύλογα κοστολογηµένου 
ανταλλάγµατος (ανάλογο µε το σηµείο κατάθεσης των ταχυδροµικών αντικειµένων) 
σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στη σχετική σύµβαση, και ο ΦΠΚΥ ακολούθως θα 
επιδίδει τα αντικείµενα στις υπαίθριες γραµµατοθυρίδες. 
σχόλιο αναφορικά µε προσθήκη παρ. 4. από «ACS AEE»:  βλ. άρθρο 3 ανωτέρω. 

Άρθρο 5 
Πρόσβαση σε πληροφορίες ανακατεύθυνσης 

παρ 3.: ∆εν είναι κατανοητό το σχετικό σχόλιο «…Η έγκριση της εκάστοτε αίτησης 
εναλλακτικού φορέα θα αποστέλλεται εντός 7 εργασίµων ηµερών …». Σε κάθε 
περίπτωση διαδικαστικές λεπτοµέρειες µπορούν να συµφωνηθούν µεταξύ των 
παρόχων. 

Άρθρο 6 
∆ιαδικασίες Επιστροφής 

παρ 1.: ∆ε γίνεται αποδεκτή η προσθήκη «…Οι αποστολές αυτές θα πρέπει να 
επιστρέφουν στον (αρχικό) αποστολέα που αναγράφεται επί της αποστολής µε ευθύνη 
του ΦΠΚΥ…». 
προσθήκη παρ 4 : Στην περίπτωση ανεπίδοτων ταχυδροµικών αποστολών οι οποίες 
διεκπεραιώθηκαν εξ’ ολοκλήρου από δίκτυο εναλλακτικού παρόχου, και οι οποίες 
επιστρέφονται από τους χρήστες σε σηµείο του ταχυδροµικού δικτύου του ΦΠΚΥ (πχ 
υπαίθριο γραµµατοκιβώτιο ή κατάστηµα), ο ΦΠΚΥ ενηµερώνει άµεσα τον εναλλακτικό 
πάροχο και παραδίδει τα αντικείµενα σε αυτόν µε εύλογα κοστολογηµένο αντάλλαγµα.  

Άρθρο 7 
Πρόσβαση στο σύστηµα Ταχυδροµικών Κωδικών 

παρ 1.: Αναφέρεται στο κείµενο ότι το εν λόγω αρχείο θα είναι ενηµερωµένο. 
Άρθρο 10 

∆ιαδικασία επίλυσης διαφορών – Κυρώσεις 
παρ. 1.: Οι σχετικοί χρόνοι επίλυσης διαφορών καθορίζονται στον Κανονισµό της 
ΕΕΤΤ 687/327/2013 περί « … διαδικασιών επίλυσης διαφορών που αναφύονται µεταξύ 
των φορέων παροχής ταχυδροµικών υπηρεσιών, µεταξύ αυτών και των χρηστών, 
καθώς και περί διαδικασιών εξέτασης παραπόνων των χρηστών …» καθώς και τον 
Κανονισµό της ΕΕΤΤ 686/063/2013 για τη διενέργεια Ακροάσεων, τη συγκρότηση και 
λειτουργία ∆ιαρκών Επιτροπών επί ταχυδροµικών θεµάτων, για τη λήψη άµεσων και 
επειγόντων µέτρων για τη διαφύλαξη της οµαλής λειτουργίας της ταχυδροµικής 
αγοράς, καθώς και τον καθορισµό του είδους και της διαδικασίας διενέργειας ερευνών 
ή άλλων ελεγκτικών πράξεων, για τη διαπίστωση παραβάσεων του N. 4053/2012. 
 
 
Σχόλια επί της θέσης της «ACS AEE» αναφορικά µε τη µεθοδολογία 
προσδιορισµού του «εύλογου» τιµήµατος ανά κατάθεση σε ΤΘ η οποία οδηγεί 
σε τιµές που δεν ευνοούν τον ανταγωνισµό. 
 
Επισηµαίνεται ότι η προτεινόµενη τιµολόγηση αφορά την πρόσβαση σε θυρίδες εντός 
καταστηµάτων και όχι τις υπαίθριες γραµµατοθυρίδες. Η µέθοδος υπολογισµού 
χρησιµοποίησε τα πιο πρόσφατα στοιχεία (κατά την εκπόνηση της µελέτης) των 
αναφορών του κοστολογικού συστήµατος του ΦΠΚΥ.  
 
Tο συµπέρασµα «το εύλογο τίµηµα σε καµία περίπτωση δεν είναι κοστοστρεφές και 
µεθοδολογικά άρτιο» δεν ευσταθεί, αφού τα στοιχεία µε χρήση των οποίων έχει 
υπολογιστεί, απορρέουν από το κοστολογικό σύστηµα του ΦΠΚΥ, ενώ έχουν 
χρησιµοποιηθεί δύο διεθνώς αναγνωρισµένες προσεγγίσεις, του Κανόνα Tιµοδότησης 
Αποτελεσµατικού Στοιχείου (ECPR) και του σχετικού πλήρως κατανεµηµένου κόστους 
(FDC) και έχει εκτενής ανάλυση και εκτίµηση των περιορισµών της κάθε µεθόδου αλλά 
και του γεγονότος ότι σήµερα ο ΦΠΚΥ εφαρµόζει ενιαία τιµή λιανικής για όλη την 
Ελλάδα. 



 
 

 
 

 
Το «σταθερό» ποσό των 0,53 € ανά «συναλλαγή», δεν µπορεί να ενέχει 
«διπλοϋπολογισµό» αφού αφορά «νέες» δραστηριότητες (ως απόρροια της απαίτησης 
πρόσβασης) που σήµερα δεν υφίστανται. 

Σε ότι αφορά τον υπολογισµό του συντελεστή προσαύξησης α, θα επανεξετασθεί η 
ενδεικτική τιµή της Μελέτης, πάντα στο πλαίσιο διασφάλισης της καθολικής υπηρεσίας 
και ενίσχυσης του ανταγωνισµού. 
 
Σε ότι αφορά τα προβλήµατα και τις καθυστερήσεις της διαδικασίας κατάθεσης που 
αναφέρονται, θα εξετασθούν µετά τη θέση σε ισχύ του παρόντος και εφόσον κριθεί 
απαραίτητο για την επίτευξη του παρόντος, θα ληφθούν τα αναγκαία ρυθµιστικά µέτρα. 
 
Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να τονισθεί ότι η ΕΕΤΤ παρακολουθεί συνεχώς τις 
εξελίξεις και καθώς οι συνθήκες της αγοράς και του ανταγωνισµού ωριµάζουν ή/και 
µεταβάλλονται (π.χ. µε την ενδεχόµενη εισαγωγή τιµολόγησης ανά γεωγραφική 
περιοχή από τον ΕΛΤΑ) ο κανονισµός θα αναµορφώνεται αντίστοιχα. 
 
 
2. Τη δηµοσίευση του ανωτέρω κειµένου στην Ιστοσελίδα της ΕΕΤΤ 
 
 
 

 Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
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Εσωτερική ∆ιανοµή: 
1. Πρόεδρο ΕΕΤΤ 
2. Αντιπρόεδρο Ταχυδροµείων 
3. ∆/νση Ταχυδροµείων 
4. Τµήµα Νοµικών Υπηρεσιών 
 


