
 
 

   

Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι)                                                                                                                                              Κ.Δ.Π. 492/2014 
Αρ. 4829, 7.11.2014    

Αριθμός 492 

 
 

   Ο ΠΔΡΗ ΡΤΘΜΗΔΩ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΩΝ ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΩΝ ΚΑΗ ΣΑΥΤΓΡΟΜΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2004 
_________________ 

Γηάηαγκα δπλάκεη ησλ άξζξσλ 20(θδ), 23, 123 θαη 152 
 
 Ο Δπίηξνπνο Ρπζκίζεσο Ζιεθηξνληθψλ Δπηθνηλσληψλ θαη Σαρπδξνκείσλ αζθψληαο ηηο εμνπζίεο πνπ 

ηνπ παξέρνπλ ηα άξζξα 20(θδ), 23, 123, 126 θαη 152 ηνπ πεξί Ρπζκίζεσο Ζιεθηξνληθψλ 
Δπηθνηλσληψλ θαη Σαρπδξνκηθψλ Τπεξεζηψλ Νφκνπ ηνπ 2004, εθδίδεη ην αθφινπζν Γηάηαγκα  
 

 Μέξνο 1 – Δηζαγσγηθέο δηαηάμεηο 
 

πλνπηηθφο 
Σίηινο 
 

1. Σν παξφλ Γηάηαγκα ζα αλαθέξεηαη σο ην ‘Πεξί ηνπ ηξφπνπ ππνινγηζκνχ ηνπ θαζαξνχ θφζηνπο ηεο 
παξνρήο θαζνιηθήο ηαρπδξνκηθήο ππεξεζίαο θαη ηεο ίδξπζεο  Σακείνπ Απνδεκηψζεσο’ Γηάηαγκα ηνπ 
2014. 
 

Δξκελεία 
 

2. (1) ην παξφλ Γηάηαγκα, εθηφο αλ απφ ην θείκελν πξνθχπηεη δηαθνξεηηθή έλλνηα: 
 

Ν.112(Η)/2004 
Ν.84(I)/2005 
Ν.149(I)/2005 
Ν.67(I)/2006 
Ν.113(I)/2007 
Ν.134(I)/2007 
Ν.46(I)/2008 
Ν.103(I)/2009 
Ν.94(Η)/2011 
Ν.51(Η)/2012 
Ν.160(Η)/2013 
Ν.77(Η)/2014 

«Νφκνο» ζεκαίλεη ηνλ πεξί Ρπζκίζεσο Ζιεθηξνληθψλ Δπηθνηλσληψλ θαη Σαρπδξνκηθψλ Τπεξεζηψλ 
Νφκν ηνπ 2004, 112(Η)/2004, θαη πεξηιακβάλεη θάζε λφκν πνπ ηνλ ηξνπνπνηεί ή ηνλ αληηθαζηζηά, 
 
«Αξρή ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο» ζεκαίλεη ηελ αξρή κε ηελ νπνία ε δηαρείξηζε ησλ πφξσλ ηνπ Φνξέα 
γίλεηαη νξζνινγηζηηθά, έηζη ψζηε κηα δξαζηεξηφηεηα λα δηεμάγεηαη κε ηνλ πιένλ απνδνηηθφ ηξφπν,  
 
«Δπηηξνπή Γηαρείξηζεο» ζεκαίλεη ηελ Δπηηξνπή Γηαρείξηζεο ηνπ Σακείνπ Απνδεκηψζεσο γηα ην 
θαζαξφ θφζηνο ηεο Καζνιηθήο Σαρπδξνκηθήο Τπεξεζίαο  ε νπνία δηνξίδεηαη απφ ηνλ Δπίηξνπν 
ζχκθσλα κε ην άξζξν 123 (5) ηνπ Νφκνπ  
 
«Καζαξφ Κφζηνο Καζνιηθήο Τπεξεζίαο» ζεκαίλεη θάζε θφζηνο ζπλαθέο θαη αλαγθαίν γηα ηε 
ιεηηνπξγία ηεο παξνρήο θαζνιηθήο ηαρπδξνκηθήο ππεξεζίαο, ην νπνίν ππνινγίδεηαη, σο ε δηαθνξά 
κεηαμχ ηνπ θαζαξνχ θφζηνπο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ΠΚΣΤ κε ππνρξεψζεηο παξνρήο θαζνιηθήο 
ηαρπδξνκηθήο ππεξεζίαο θαη ηνπ θφζηνπο ιεηηνπξγίαο ηνπ ηδίνπ θνξέα παξνρήο ρσξίο ππνρξεψζεηο 
παξνρήο θαζνιηθήο ηαρπδξνκηθήο ππεξεζίαο. 
 
«Κνζηνζηξέθεηα» ζεκαίλεη ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ησλ ηειψλ κηαο ππεξεζίαο ή/θαη πξντφληνο ζην 
θφζηνο. 
 
Παξνρέαο Καζνιηθήο Σαρπδξνκηθήο Τπεξεζίαο ζεκαίλεη ηνλ δεκφζην ή ηδησηηθφ θνξέα πνπ παξέρεη 
ηελ θαζνιηθή ηαρπδξνκηθή ππεξεζία ζην ζχλνιν ηεο Γεκνθξαηίαο ζχκθσλα κε ην άξζξν 119Α ηνπ 
Νφκνπ. 
 

 (2) Οπνηνηδήπνηε άιινη φξνη ρξεζηκνπνηνχληαη ζην παξφλ Γηάηαγκα θαη νη νπνίνη δελ νξίδνληαη 
δηαθνξεηηθά ζ’ απηφ ζα έρνπλ ηελ έλλνηα πνπ απνδίδεη ζηνπο φξνπο απηνχο ν Νφκνο. 
 

Πεδίν 
Δθαξκνγήο 
 
 
 
 

3. Σν παξφλ Γηάηαγκα ηπγράλεη εθαξκνγήο ζηνλ ηξφπν ππνινγηζκνχ ηνπ θαζαξνχ θφζηνπο ηεο 
θαζνιηθήο ηαρπδξνκηθήο ππεξεζίαο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 123 θαη ην Γεχηεξν Παξάξηεκα ηνπ 
Νφκνπ θαη ζηελ ίδξπζε Σακείνπ Απνδεκίσζεο ζχκθσλα κε ην άξζξν 123(5) ηνπ Νφκνπ 
 

 Μέξνο 2 –  Τπνινγηζκφο ηνπ θαζαξνχ θφζηνπο ηεο θαζνιηθήο  
ηαρπδξνκηθήο ππεξεζίαο 

 
Γεληθέο Αξρέο 
Κνζηνιφγεζεο 
 
 
 
 
Μεζνδνινγία 
ππνινγηζκνχ 
ηνπ θαζαξνχ 
θφζηνπο ηεο 
παξνρήο ηεο 
θαζνιηθήο 
ηαρπδξνκηθήο 
ππεξεζίαο 

4. Καηά ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ θαζαξνχ θφζηνπο ηεο Καζνιηθήο Σαρπδξνκηθήο Τπεξεζίαο ηζρχνπλ θαη 
εθαξκφδνληαη νη Αξρέο Κνζηνιφγεζεο, φπσο πεξηγξάθνληαη ζην ’Πεξί θαζνξηζκνχ ινγηζηηθψλ 
ζπζηεκάησλ ηνπ Φνξέα Παξνρήο Καζνιηθήο Σαρπδξνκηθήο Τπεξεζίαο, θαη ηνπ ηξφπνπ θαηακεξηζκνχ 
ηνπ θφζηνπο ησλ πξντφλησλ ηνπ πεδίνπ ηεο θαζνιηθήο ηαρπδξνκηθήο ππεξεζίαο’,  Γηάηαγκα ηνπ 2014. 
 
5. Ζ κεζνδνινγία ππνινγηζκνχ ηνπ θαζαξνχ θφζηνπο ηεο παξνρήο θαζνιηθήο ηαρπδξνκηθήο 
ππεξεζίαο απνηειείηαη απφ ηα αθφινπζα ζηάδηα: 
 
(1) Καζνξηζκφ ηνπ ζελαξίνπ αλαθνξάο ζην νπνίν απνηππψλεηαη ε απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηνπ 

Φνξέα Παξνρήο Καζνιηθήο Σαρπδξνκηθήο Τπεξεζίαο πεξηιακβαλνκέλεο ηεο παξνρήο θαζνιηθήο 
ηαρπδξνκηθήο ππεξεζίαο (factual scenario) θαη θαζνξηζκφ ζελαξίνπ  ιεηηνπξγίαο ηνπ ίδηνπ Φνξέα 
ρσξίο ηελ ππνρξέσζε παξνρήο θαζνιηθήο ηαρπδξνκηθήο ππεξεζίαο (counterfactual scenario).  
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(2) Τπνινγηζκφ ηνπ νθέινπο πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ παξνρή ηεο θαζνιηθήο ππεξεζίαο, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη νπνηνπδήπνηε άπινπ θαη εκπνξηθνχ νθέινπο πνπ απνθνκίδεη ν 
Φνξέαο Παξνρήο Σαρπδξνκηθήο Τπεξεζίαο  ππφ ηελ ηδηφηεηά ηνπ σο Φνξέαο Παξνρήο  
Καζνιηθήο  Σαρπδξνκηθήο Τπεξεζίαο φπσο ελδεηθηηθά αλαθέξεηαη πην θάησ: 

(α) αχμεζε ηεο δήηεζεο ζε πξντφληα πνπ ζπλεηζθέξνπλ ζηελ θεξδνθνξία, κέζσ ηεο 
πψιεζεο δεκηνγφλσλ πξντφλησλ  

(β) κεηεμέιημε δεκηνγφλσλ πεξηνρψλ/πειαηψλ ζε πεξηνρέο πνπ ζπλεηζθέξνπλ ζηελ 
θεξδνθνξία 

(γ) νηθνλνκίεο θιίκαθαο θαη γθάκαο πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ 

(δ) δπλαηφηεηεο δηαθήκηζεο 

(ε) ρξεκαηννηθνλνκηθφ φθεινο απφ πξντφληα/ππεξεζίεο πνπ πξνπιεξψλνληαη 

(ζη) ρακειφ θφζηνο ζπλαιιαγψλ θαη εκπνξηθφ φθεινο, ιφγσ εληαίαο ηηκήο, 

(δ) δηαπξαγκαηεπηηθή ηζρχο κε πειάηεο θαη πξνκεζεπηέο 

(ε) εηδηθά πξνλφκηα (π.ρ. ζρεηηθά κε ηελ απφθηεζε θαη θίλεζε κεηαθνξηθψλ κέζσλ, 
ηεισλεηαθέο δηαδηθαζίεο θ.η.ι.) 

(ζ) παξνπζία θαη παξνρή ππεξεζηψλ (ηαρπδξνκηθψλ θαη άιισλ) ζε φιε ηελ επηθξάηεηα ηεο 
Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο  

(η) εηαηξηθή θήκε θαη αλαγλσξηζηκφηεηα 

(ηα) πξνλνκηαθή ηνπνζέηεζε ζηελ αγνξά θηινηειηζκνχ 

(ηβ) βάζεηο δεδνκέλσλ ρξεζηψλ, δηεπζχλζεσλ θαη αιιαγήο δηεχζπλζεο θαη 

(ηγ) εμαίξεζε απφ ηελ ππνρξέσζε  επηβνιήο Φ.Π.Α. 
 
(3) Σν θαζαξφ θφζηνο παξνρήο ηεο θαζνιηθήο ηαρπδξνκηθήο ππεξεζίαο ππνινγίδεηαη σο ε δηαθνξά 

ηνπ θαζαξνχ θφζηνπο πνπ πξνθχπηεη απφ ηε ιεηηνπξγία ηνπ Φνξέα Παξνρήο Σαρπδξνκηθήο 
Τπεξεζίαο κε ηελ ππνρξέσζε παξνρήο θαζνιηθήο ηαρπδξνκηθήο ππεξεζίαο (factual scenario) θαη 
ρσξίο ηελ ππνρξέσζε ηεο Καζνιηθήο Τπεξεζίαο (counterfactual scenario).αθαηξψληαο ην φθεινο 
πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ παξάγξαθν 2 πην πάλσ. 

6. Ο ππνινγηζκφο ηνπ θαζαξνχ θφζηνπο, πξνθχπηεη απφ έιεγρν θαη αμηνιφγεζε ησλ ζηνηρείσλ ησλ 
ηαρπδξνκηθψλ ππεξεζηψλ θαη πξντφλησλ ηεο θαζνιηθήο ηαρπδξνκηθήο ππεξεζίαο πνπ πξνθχπηεη φηη 
πξνζθέξνληαη κφλν κε δεκία ή κε ζπλζήθεο θφζηνπο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηα ζπλήζε εκπνξηθά 
πξφηππα φπσο π.ρ. ν αξηζκφο εκεξψλ δηαλνκήο, ν αξηζκφο ζεκείσλ πξφζβαζεο, ε θνζηνζηξέθεηα 
θαη πξνζηηφηεηα ησλ ηηκψλ, ε εθαξκνγή εληαίσλ ηηκψλ θαη νη δσξεάλ ππεξεζίεο ζε άηνκα ηπθιά ή κε 
ζνβαξά πξνβιήκαηα φξαζεο, εηδηθνί ρξήζηεο ή νκάδεο ρξεζηψλ. 
 
7. Σν πιαίζην ιεηηνπξγίαο ηνπ Φνξέα Παξνρήο Καζνιηθήο Σαρπδξνκηθήο Τπεξεζίαο  πνπ ζα 
ρξεζηκνπνηεζεί ζην ζελάξην αλαθνξάο νθείιεη λα αληηθαηνπηξίδεη ηελ ππάξρνπζα θαηάζηαζε 
(νηθνλνκηθή, πνιηηηθή, θνηλσληθή θαη ηερλνινγηθή) βαζηδφκελε ζηελ αξρή ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο,  
 
8. Σν ελαιιαθηηθφ (counterfactual) ζελάξην βαζίδεηαη ζηελ επηρεηξεκαηηθή ζηξαηεγηθή θαη ηνλ ηξφπν κε 
ηνλ νπνίν ζα ιεηηνπξγνχζε απνηειεζκαηηθά ν Φνξέαο Παξνρήο Καζνιηθήο Σαρπδξνκηθήο Τπεξεζίαο 
ζηελ αγνξά, ρσξίο ηελ ππνρξέσζε Καζνιηθήο Σαρπδξνκηθήο Τπεξεζίαο, κε ηελ πηνζέηεζε επηπέδνπ 
πνηφηεηαο ην νπνίν ζα πξνζέθεξε ν ελ ιφγσ Φνξέαο γηα θάζε ππεξεζία θαη πξντφλ θάησ απφ απηέο 
ηηο δηαθνξνπνηεκέλεο ζπλζήθεο. 
 
9. Δηδηθφηεξα, ην ζελάξην ρσξίο ηελ ππνρξέσζε γηα παξνρή θαζνιηθήο ηαρπδξνκηθήο ππεξεζίαο 
(counterfactual) ζα πξέπεη, θαη’ ειάρηζηνλ, λα πεξηιακβάλεη ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπ Φνξέα 
Παξνρήο Καζνιηθήο Τπεξεζίαο σο πξνο ηε ζπρλφηεηα δηαλνκήο, ηα ζεκεία πξφζβαζεο, ηε 
γεσγξαθηθή θάιπςε, ηηο πξνζθεξφκελεο ππεξεζίεο θαη πξντφληα, ην επίπεδν πνηφηεηαο ησλ 
ππεξεζηψλ θαη ηελ ηηκνιφγεζε ησλ ππεξεζηψλ θαη πξντφλησλ.  
 

Έιεγρνο θαη 
Δπαιήζεπζε 
ηνπ θαζαξνχ 
θφζηνπο ηεο 
θαζνιηθήο 
ηαρπδξνκηθήο 
ππεξεζίαο 

10. (1) Σν θαζαξφ θφζηνο ηεο ππνρξέσζεο ηεο Καζνιηθήο Τπεξεζίαο ππνινγίδεηαη, απνινγηζηηθά, ζε 
εηήζηα βάζε, απφ ηνλ Φνξέα Παξνρήο Καζνιηθήο Τπεξεζίαο, ν νπνίνο ππνβάιεη ζρεηηθφ αίηεκα 
ζπλνδεπφκελν απφ ην ζχλνιν ησλ ζηνηρείσλ ππνινγηζκνχ ηνπ θαζαξνχ θφζηνπο θαη ζρεηηθήο 
ηεθκεξίσζεο 
 
(2) Σν αίηεκα θνηλνπνηείηαη ζηνλ Δπίηξνπν ην αξγφηεξν εληφο ηξηψλ (3) κελψλ κεηά ηελ δεκνζίεπζε 
ησλ ειεγκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ  ηνπ Παξνρέα αιιά φρη αξγφηεξα απφ ηνλ φγδνν κήλα πνπ 
αθνινπζεί ηε ιήμε ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο. 
 
(3) Ο έιεγρνο θαη ε επαιήζεπζε ηνπ ππνινγηζκνχ ηνπ θαζαξνχ θφζηνπο δηελεξγείηαη απφ ηνλ 
Δπίηξνπν βάζεη ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ κνληέινπ ππνινγηζκνχ ηνπ θαζαξνχ θφζηνπο ηεο Παξνρήο 
Καζνιηθήο Σαρπδξνκηθήο Τπεξεζίαο θαη ησλ θνζηνινγηθψλ κνληέισλ πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί απφ ην 
ΓΔΡΖΔΣ γηα ηνλ ζθνπφ απηφ θαη ηα νπνία ζπκκνξθψλνληαη πιήξσο κε ηηο ζρεηηθέο πξφλνηεο ηεο 
θείκελεο λνκνζεζίαο. 
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Μέξνο 3 –  Σακείν Απνδεκίσζεο θαζαξνχ θφζηνπο παξνρήο θαζνιηθήο ηαρπδξνκηθήο ππεξεζίαο 
 

Ίδξπζε Σακείνπ 
Απνδεκίσζεο 
θαζνιηθήο 
ηαρπδξνκηθήο 
ππεξεζίαο 

11. (1) Ο Δπίηξνπνο ηδξχεη  Σακείν απνδεκίσζεο γηα ηελ θάιπςε ηνπ θαζαξνχ θφζηνπο παξνρήο ηεο 
θαζνιηθήο ηαρπδξνκηθήο ππεξεζίαο ζην νπνίν ζπλεηζθέξνπλ φινη νη θάηνρνη εηδηθήο άδεηαο 
(ηαρπδξνκεία).  
 
(2) Ζ ζπλεηζθνξά θάζε αδεηνδνηεκέλνπ θνξέα κε εηδηθή άδεηα (ηαρπδξνκεία) απνηειείηαη απφ πνζφ 
ίζν κε ην κεξίδην (%) αγνξάο πνπ απηφο θαηέρεη ζηηο ππεξεζίεο εληφο ηνπ πεδίνπ θαζνιηθήο 
ηαρπδξνκηθήο ππεξεζίαο θαηά ην νηθνλνκηθφ έηνο ππνινγηζκνχ ηνπ θαζαξνχ θφζηνπο ηεο θαζνιηθήο 
ηαρπδξνκηθήο ππεξεζίαο. ε πεξίπησζε κε δξαζηεξηνπνίεζεο νπνηνπδήπνηε θνξέα παξνρήο 
ηαρπδξνκηθψλ ππεξεζηψλ εληφο ηεο θαζνιηθήο ππεξεζίαο ηφηε ην θαζαξφ θφζηνο παξνρήο ηεο 
θαζνιηθήο ππεξεζίαο ζα θαιχπηεηαη απφ ηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ θαη ζα θαηαηίζεηαη απεπζείαο 
ζην ηακείν απνδεκίσζεο 
  
(3) Ο Δπίηξνπνο δηνξίδεη αλεμάξηεην ζψκα, ηελ Δπηηξνπή Γηαρείξηζεο,  απνηεινχκελν απφ ηξία κέιε, 
έλαλ νηθνλνκηθήο θαηεχζπλζεο, έλαλ ινγηζηηθήο θαηεχζπλζεο θαη έλαλ λνκηθήο θαηεχζπλζεο, εθ ησλ 
νπνίσλ ην έλα δηνξίδεηαη σο Πξφεδξνο ηνπ ζψκαηνο απφ ηνλ Δπίηξνπν δπλάκεη ηνπ Νφκνπ, ησλ 
εθδνζέλησλ Γηαηαγκάησλ θαη Απνθάζεσλ. Ζ Δπηηξνπή Γηαρείξηζεο η ιεηηνπξγεί θαη δηαρεηξίδεηαη ην 
ηακείν απνδεκίσζεο ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ηεο δηαθάλεηαο, ηεο ηζφηηκεο κεηαρείξηζεο, ηεο 
αλαινγηθφηεηαο θαη εηδηθά θαηά ηνλ ππνινγηζκφ θαη θαζνξηζκφ ηνπ χςνπο ησλ ρξεκαηηθψλ 
ζπλεηζθνξψλ ζε απηφ, δπλάκεη ηνπ Νφκνπ, ησλ εθδνζέλησλ Γηαηαγκάησλ θαη Απνθάζεσλ. Οη 
Απνθάζεηο πνπ ιακβάλεη ην αλεμάξηεην ζψκα βαζίδνληαη ζε αληηθεηκεληθά θαη επαιεζεχζηκα θξηηήξηα  
θαη δεκνζηεχνληαη.  
 
(4) Σα έμνδα ιεηηνπξγίαο ηεο Δπηηξνπήο Γηαρείξηζεο θαζψο επίζεο ηεο πξνεηνηκαζίαο θαη ειέγρνπ 

ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηνπ Σακείνπ Απνδεκίσζεο επηβαξχλνπλ ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ 
ΓΔΡΖΔΣ. 

 
(5)  Σν Σακείν Απνδεκίσζεο ππφθεηηαη ζε αλεμάξηεην έιεγρν ησλ ινγαξηαζκψλ ηνπ. 
 
(6) Ο Δπίηξνπνο δεκνζηεχεη ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Γεκνθξαηίαο εηεζίσο φιεο ηηο ζπλεηζθνξέο 
πνπ έρνπλ γίλεη ζην ηακείν απνδεκίσζεο. 
 

 Μέξνο 4 –-Δκπηζηεπηηθφηεηα-Σξνπνπνηήζεηο-πκκφξθσζε 
 

Δκπηζηεπ-
ηηθφηεηα 
Πιεξνθνξηψλ 

12. (1) Ο Δπίηξνπνο δηαθπιάηηεη θαη δέρεηαη σο εκπηζηεπηηθή θάζε πιεξνθνξία πνπ παξέρεηαη απφ 
πξφζσπν θαη θαηεγνξηνπνηείηαη απφ απηφ σο εκπηζηεπηηθή, εθηφο απφ ηηο πεξηπηψζεηο φπνπ ν 
Δπίηξνπνο έρεη βάζηκνπο ιφγνπο λα θξίλεη δηαθνξεηηθά. Ο Δπίηξνπνο ιακβάλνληαο ππφςε, κεηαμχ 
άιισλ, ην επξσπατθφ δίθαην θαη ηελ εζληθή λνκνζεζία ζρεηηθά κε ην επηρεηξεκαηηθφ απφξξεην δχλαηαη, 
θαηά ηελ θξίζε ηνπ, λα ζεσξήζεη φηη ην δεκφζην ζπκθέξνλ πνπ πξνθχπηεη θαη ζπλδέεηαη κε ηελ 
αλάγθε γηα δηαθάλεηα απαηηεί ηελ απφξξηςε ηνπ αηηήκαηνο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ κεξψλ πνπ 
επηδηψθνπλ λα κε δεκνζηνπνηεζεί ην ζχλνιν ή κέξνο ησλ ρσξηζηψλ ινγαξηαζκψλ θαη ησλ ζπλαθψλ 
πιεξνθνξηψλ, θαη λα κελ απνδεθηεί εμ’ νινθιήξνπ ή ελ κέξεη ην αίηεκα ησλ ελδηαθεξνκέλσλ κεξψλ 
αλαθέξνληαο θαη ηε ζρεηηθή αηηηνινγία. 
 
(2) Ο Φνξέαο Παξνρήο Καζνιηθήο Σαρπδξνκηθήο Τπεξεζίαο δχλαηαη λα δεηεί απφ ηνλ Δπίηξνπν, 
ηνπιάρηζηνλ δεθαπέληε (15) εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ απφ ηελ ππνβνιή αηηήκαηνο φπσο αλαθέξεηαη 
ζηελ παξάγξαθν 9 ηνπ παξφληνο Γηαηάγκαηνο, θαη κε εηδηθά αηηηνινγεκέλν έγγξαθν αίηεκα, ηε κε 
δεκνζίεπζε νξηζκέλσλ πιεξνθνξηψλ πνπ απνηεινχλ κέξνο ησλ εθζέζεσλ, ρσξηζηψλ ινγαξηαζκψλ 
θαη άιισλ ζηνηρείσλ πνπ θνηλνπνηνχληαη γηα ιφγνπο πξνζηαζίαο ηνπ εκπηζηεπηηθνχ ραξαθηήξα ησλ 
πιεξνθνξηψλ απηψλ. 
 
(3) Καηά ηελ εμέηαζε αηηήκαηνο ν Δπίηξνπνο απνθαζίδεη ιακβάλνληαο ππφςε ηνπ: 
 

(1) ην βαζκφ ζηνλ νπνίν ην ζρεηηθφ αίηεκα θξίλεηαη εχινγν, ιακβάλνληαο ππφςε ην βαζκφ 
εκπηζηεπηηθφηεηαο ησλ ελ ιφγσ πιεξνθνξηψλ. 

(2) ηελ αλάγθε δεκνζηνπνίεζεο πιεξνθνξηψλ πνπ ζα είλαη αξθεηέο γηα λα επηηξέςνπλ ζε 
άιινπο Οξγαληζκνχο θαη ηπρφλ ελδηαθεξφκελνπο θνξείο ηελ θαηαλφεζε θαη ηνλ έιεγρν ηνπ 
αμηφπηζηνπ ηεο κεζφδνπ ππνινγηζκνχ ησλ ηειψλ ησλ παξερφκελσλ απφ ηνλ παξνρέα 
θαζνιηθήο ηαρπδξνκηθήο ππεξεζίαο  ππεξεζηψλ θαη ηεο ζχγθξηζήο ηεο κε ηηο κεζφδνπο πνπ 
ρξεζηκνπνηνχληαη απφ άιινπο θνξείο ζην εζσηεξηθφ θαη ηα Κξάηε Μέιε ηεο Δπξσπατθήο 
Έλσζεο. 

(3) ηε ζρεηηθή πξαθηηθή πνπ αθνινπζείηαη απφ ηηο αξκφδηεο ξπζκηζηηθέο αξρέο ζηα Κξάηε Μέιε 
ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. 

Γεκφζηεο 
Γηαβνπιεχζεηο 
θαη Αθξνάζεηο 
 
 
 

13. Ο Δπίηξνπνο δχλαηαη κε Γηάηαγκα ή Απφθαζε ηνπ λα ηξνπνπνηεί θαη/ή λα αληηθαζηζηά ην παξφλ 
Γηάηαγκα. Γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ παξφληνο Γηαηάγκαηνο, ν Δπίηξνπνο δχλαηαη λα πξνβαίλεη ζε 
δηαβνπιεχζεηο θαη ή αθξνάζεηο κε ηνπο ελδηαθεξφκελνπο θνξείο, θαη εηδηθφηεξα ηνπο παξνρείο 
ηαρπδξνκηθψλ ππεξεζηψλ  θαη ηνπο εθπξνζψπνπο ησλ θαηαλαισηψλ ή ρξεζηψλ ηαρπδξνκηθψλ 
ππεξεζηψλ. 
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πκκφξθσζε/ 
Κπξψζεηο 

 
14. Γπλάκεη ηνπ εδαθίνπ (θ) ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ Νφκνπ θαη ρσξίο πεξηνξηζκφ ησλ ηπρφλ 
απζηεξφηεξσλ θπξψζεσλ πνπ κπνξεί λα πξνβιέπεη ν Νφκνο, ηα δπλάκεη απηνχ εθδηδφκελα 
Γηαηάγκαηα, Απνθάζεηο ή νη φξνη ηεο ζρεηηθήο άδεηαο ηνπ Τπφρξενπ Οξγαληζκνχ, ν Δπίηξνπνο 
δχλαηαη λα επηβάιεη δηνηθεηηθφ πξφζηηκν θαη’ εθαξκνγή ηνπ Γηαηάγκαηνο πεξί πιινγήο Πιεξνθνξηψλ 
θαη επηβνιήο Γηνηθεηηθνχ Πξνζηίκνπ ζε θάζε ππφρξεν νξγαληζκφ πνπ παξαβηάδεη νπνηαδήπνηε απφ 
ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ, πνπ νξίδνληαη ζην παξφλ Γηάηαγκα. 
 
 Μέξνο 5 – Σειηθέο Γηαηάμεηο 
 

Έλαξμε Ηζρχνο 15. Σν παξφλ Γηάηαγκα ηίζεηαη ζε ηζρχ κε ηε δεκνζίεπζε ηνπ ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο 
Γεκνθξαηίαο. 
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