
 
 

   

Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι)                                                                                                                                              Κ.Δ.Π. 493/2014 
Αρ. 4829, 7.11.2014    

Αριθμός 493 

 
Ο ΠΔΡΗ ΡΤΘΜΗΔΩ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΩΝ ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΩΝ ΚΑΗ ΣΑΥΤΓΡΟΜΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2004 

_________________ 

Γηάηαγκα δπλάκεη ησλ άξζξσλ 20(θδ), 23, 123, 126 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 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. 
 

Δξκελεία 
 

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

 «Άκεζν θφζηνο» ζεκαίλεη ην θφζηνο πνπ εμ νινθιήξνπ θαη αλακθίβνια κπνξεί λα θαηαινγηζηεί ζε 
ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηφηεηα. 
 

 «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. 
 

 «Αξρή ηεο κε δηάθξηζεο» ζεκαίλεη ηελ αξρή βάζεη ηεο νπνίαο ε πξφζβαζε ζε κηα ππεξεζία ή/θαη 
πξντφλ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη  απφ ηνλ Φνξέα Παξνρήο Καζνιηθήο Σαρπδξνκηθήο Τπεξεζίαο δελ 
παξέρεηαη κε δηαθνξεηηθνχο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο  ζην ζπκβαιιφκελν κέξνο, εθηφο εάλ βάζεη 
αληηθεηκεληθψλ θαη δηαθαλψλ θξηηεξίσλ δηθαηνινγείηαη θαη ηεθκεξηψλεηαη νπνηαδήπνηε ζρεηηθή 
απφθιηζε. 
 

 «Αξρή ηεο δηαθάλεηαο» ζεκαίλεη ηελ αξρή βάζεη ηεο νπνίαο ε κεζνδνινγία πνπ εθαξκφδεηαη είλαη 
ζαθήο, μεθάζαξε, ειέγμηκε θαη επαιεζεχζηκε, θαζψο θαη αλαιπηηθή, έηζη ψζηε λα πξνθχπηνπλ κε 
επθξίλεηα νη ζρέζεηο θαη ζπλδέζεηο κεηαμχ ησλ επηκέξνπο ζηνηρείσλ. 
 

 «Αξρή ηεο αληηθεηκεληθφηεηαο» ζεκαίλεη ηελ αξρή βάζεη ηεο νπνίαο ε κεζνδνινγία πνπ εθαξκφδεηαη 
αληαλαθιά ηηο αληηθεηκεληθέο ζρέζεηο ησλ δηαθφξσλ ζηνηρείσλ, ρσξίο λα γίλεηαη αιινίσζε ηνπ 
θφζηνπο κηαο ππεξεζίαο ή/θαη πξντφληνο πξνο φθεινο κηαο άιιεο ππεξεζίαο ή/θαη ελφο άιινπ 
πξντφληνο.  
 

 «Αξρήο ηεο θαηαλνκήο ηνπ θφζηνπο ή εζφδνπ» ζεκαίλεη ηελ αξρή βάζεη ηεο νπνίαο ην θφζηνο ή ην 
έζνδν νθείιεη λα ζρεηίδεηαη κε ηηο εχινγεο θαη ηεθκεξησκέλεο αηηίεο δεκηνπξγίαο ηνπ, είηε κε άκεζε 
είηε κε έκκεζε ζρέζε. Σν άκεζν θφζηνο ή έζνδν θαηαλέκεηαη απεπζείαο ζηε δξαζηεξηφηεηα κε ηελ 
νπνία ζπζρεηίδεηαη άκεζα ελψ ην έκκεζν θφζηνο ή έζνδν επηκεξίδεηαη,  
 

 (1) βάζεη άκεζεο αλάιπζεο ηεο πξνέιεπζεο ηνπ ηδίνπ ηνπ θφζηνπο / εζφδνπ, ή/θαη 

(2) βάζεη έκκεζνπ ζπζρεηηζκνχ κε άιιε θαηεγνξία θφζηνπο / εζφδνπ ή νκάδαο θαηεγνξηψλ 

θφζηνπο / εζφδνπ κε ζπγθξίζηκεο δνκέο θφζηνπο, γηα ηελ νπνία ππάξρεη ε δπλαηφηεηα 

άκεζεο απφδνζεο ή θαηαινγηζκνχ, ή/θαη  

(3) βάζεη γεληθήο θιείδαο ππνινγηδφκελεο κε ηε ρξήζε ηνπ ιφγνπ φισλ ησλ δαπαλψλ / εζφδσλ 

πνπ άκεζα ή έκκεζα απνδίδνληαη ή θαηαινγίδνληαη.  

 «Αξρή ηεο πξνζηηφηεηαο» ζεκαίλεη ηελ αξρή βάζεη ηεο νπνίαο κία ηαρπδξνκηθή ππεξεζία ή/θαη 
πξντφλ πξνζθέξεηαη κε ηηκή ε νπνία δελ απνηξέπεη ηελ αγνξά ηεο απφ ην ζχλνιν ησλ ρξεζηψλ ζηελ 
Κππξηαθή Γεκνθξαηία, θαη ειέγρεηαη ζχκθσλα κε ηα ηέιε αληίζηνηρσλ ππεξεζηψλ πνπ πξνζθέξνληαη 
απφ «πγθξίζηκνπο παξνρείο θαζνιηθήο ηαρπδξνκηθήο ππεξεζίαο» αλαπξνζαξκνζκέλα βάζεη ηεο 
Ηζφηηκεο αγνξαζηηθήο δχλακεο (Purchasing Parity Power). 
 
«Αξρή ηεο ζεκαληηθφηεηαο» ζεκαίλεη φηη ηπρφλ παξάιεηςε ή ιαλζαζκέλε δηαηχπσζε νπνηνπδήπνηε 
ζηνηρείνπ κπνξεί λα επεξεάζεη ηελ νηθνλνκηθή απφθαζε ε νπνία ιακβάλεηαη κέζα ζηα πιαίζηα 
ππνινγηζκνχ ηνπ θφζηνπο. 
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«Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα» ζεκαίλεη ηα πξφηππα πνπ εθδίδνληαη απφ ηνλ νξγαληζκφ ησλ δηεζλψλ 
ινγηζηηθψλ πξνηχπσλ. ε αλαιπηηθή θαηάζηαζε ινγαξηαζκψλ πνπ δηακνξθψλεηαη ζχκθσλα κε ηα 
δηεζλή ινγηζηηθά πξφηππα αληηθαηνπηξίδεηαη ε πξαγκαηηθή θαη δίθαηε εηθφλα ησλ δηαθφξσλ ηχπσλ 
ζπλαιιαγψλ θαη άιισλ γεγνλφησλ. 

 «Έκκεζν θφζηνο» ζεκαίλεη ην θφζηνο πνπ δελ κπνξεί νηθνλνκηθά λα πξνζδηνξηζηεί θαη λα 
θαηακεξηζηεί άκεζα ζε ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηφηεηα, 
 

 «Δχινγν πεξηζψξην θέξδνπο» ζεκαίλεη ην ινγηθφ θαη κε θαηαρξεζηηθφ θέξδνο, ην νπνίν κπνξεί λα 
έρεη ν Φνξέαο Παξνρήο Καζνιηθήο Σαρπδξνκηθήο Τπεξεζίαο γηα θάζε ηαρπδξνκηθή ππεξεζία ή/θαη 
δέζκε ππεξεζηψλ πέξαλ ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο πνπ είλαη αλαγθαίν γηα ηελ παξνρή ηεο ελ ιφγσ 
ππεξεζίαο ή/θαη δέζκεο ππεξεζηψλ. 
 

 «Ζιεθηξνληθφ Έληππν  Κνηλνπνίεζεο Κνζηνινγηθψλ ηνηρείσλ» ζεκαίλεη ην ειεθηξνληθφ έληππν ην 
νπνίν ηεξεί ην ΓΔΡΖΔΣ αλαθνξηθά κε ηα απνηειέζκαηα ηνπ θνζηνινγηθνχ ζπζηήκαηνο ηνπ Φνξέα 
Παξνρήο Καζνιηθήο Σαρπδξνκηθήο  Τπεξεζίαο θαη απνζηέιιεηαη ζηνλ ππφρξεν Φνξέα γηα 
ζπκπιήξσζε. 
 

 «Ηζηνξηθφ θφζηνο» ζεκαίλεη ηελ κεζνδνινγία θαηαγξαθήο ηνπ πξαγκαηηθνχ θφζηνπο ην νπνίν έρεη 
πξνθχςεη απφ ηηο δηάθνξεο ιεηηνπξγίεο ηνπ Οξγαληζκνχ, 
 
«Κέξδε πξν θφξσλ θαη ηφθσλ θαη απνζβέζεσλ (ΔΒΗΣDA)» ζεκαίλεη ηα θέξδε κηαο εηαηξείαο πξηλ 
αθαηξεζνχλ νη θαηαβιεηένη θφξνη, απνζβέζεηο θαη νη πηζαλνί ηφθνη ή αιιηψο ηα θέξδε πνπ ζα είρε ε 
εηαηξεία αλ δελ είρε θνξνινγηθέο θαη δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο. Απνηεινχλ έλδεημε θεξδνθνξίαο 
απαιιαγκέλε απφ επηδξάζεηο ησλ επηηνθίσλ, θνξνινγίαο θαη απνζβέζεσλ.  
 
«Κνζηνζηξέθεηα» ζεκαίλεη ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ησλ ηειψλ κηαο ππεξεζίαο ή/θαη πξντφληνο ζην 
θφζηνο. 
 

 «Μαθξνπξφζεζκν κεζνζηαζκηθφ απμεηηθφ Κφζηνο» ή «Long Run Average Incremental Cost» ή 
«LRΑIC» ζεκαίλεη ην κέζνζηαζκηθφ θφζηνο πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ αχμεζε ηεο παξαγσγήο κίαο 
κνλάδαο ελφο πξντφληνο ζε καθξνπξφζεζκε βάζε, δειαδή κέζα ζε έλα ρξνληθφ νξίδνληα πνπ 
εχινγα κπνξνχλ λα δηεθπεξαησζνχλ φιεο νη αλαγθαίεο πξνζαξκνγέο φισλ ησλ ζηνηρείσλ εηζφδνπ, 
έηζη ψζηε λα αληηκεησπηζηεί ε ελ ιφγσ αχμεζε ηεο παξνρήο ηνπ ζρεηηθνχ πξντφληνο. 
 

 «Μεζνζηαζκηθφ θφζηνο θεθαιαίνπ» ή «Weighted Average Cost of Capital» ή «WACC» ζεκαίλεη ην 
θφζηνο θεθαιαίνπ ηνπ Φνξέα Παξνρήο Καζνιηθήο  Τπεξεζίαο ην νπνίν αληηθαηνπηξίδεη ην 
επθαηξηαθφ θφζηνο ησλ θεθαιαίσλ, ηα νπνία είλαη επελδπκέλα ζε ζηνηρεία δεκφζηνπ δηθηχνπ 
ηαρπδξνκηθψλ ππεξεζηψλ θαη άιια ζρεηηθά ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ, θαη ην νπνίν ππνινγίδεηαη σο ην 
άζξνηζκα ηεο ζρέζεο ηνπ θφζηνπο ησλ ίδησλ θεθαιαίσλ σο πξνο ηα ζπλνιηθά θεθάιαηα, θαη ηεο 
ζρέζεο ηνπ θφζηνπο ησλ μέλσλ θεθαιαίσλ σο πξνο ηα ζπλνιηθά θεθάιαηα. 
 

 «Μέζν πλνιηθφ Κφζηνο» ή «Average Total Cost» ή «ATC» ζεκαίλεη ηε κέζνδν ινγηζηηθήο 
θνζηνιφγεζεο ζχκθσλα κε ηελ νπνία ην κνλαδηαίν θφζηνο κηαο ηαρπδξνκηθήο ππεξεζίαο ή/θαη 
πξντφληνο ππνινγίδεηαη σο ν ιφγνο ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο ηεο ππεξεζίαο ή θαη ηνπ πξντφληνο ην 
νπνίν αληαλαθιά ηελ επίδνζε απνδνηηθνχ Φνξέα, δηά ηνλ αληίζηνηρν φγθν. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 

«Μεηαβηβαζηηθέο Πιεξσκέο» ζεκαίλεη ηα ηέιε κεηαθνξάο ή αγνξαπσιεζίεο κεηαμχ ππεξεζηψλ ή/θαη 
πξντφλησλ ηνπ Φνξέα Παξνρέα Καζνιηθήο Τπεξεζίαο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ζπλαιιαγψλ 
κεηαμχ θπβεξλεηηθψλ ηκεκάησλ, ηα νπνία δχλαηαη λα πεξηιακβάλνπλ κεηαμχ άιισλ (α) ηελ παξνρή 
πξντφλησλ, ππεξεζηψλ, εγθαηαζηάζεσλ θηι. κεηαμχ ππεξεζηψλ ή/θαη πξντφλησλ ηνπ (β) ηε 
δαλεηνδφηεζε κεηαμχ ππεξεζηψλ ή/θαη πξντφλησλ ηνπ, (γ) ηε ρξήζε πξνζσπηθνχ θαη άιισλ 
ιεηηνπξγηθψλ εμφδσλ κεηαμχ ππεξεζηψλ ή/θαη πξντφλησλ ηνπ, (δ) ηε ρξήζε νηθνλνκηθψλ πφξσλ 
κεηαμχ ππεξεζηψλ ή/θαη πξντφλησλ ηνπ. 
 
«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. 
 
«Οηθνλνκηθφ έηνο» ζεκαίλεη ηε δσδεθάκελε πεξίνδν απφ 1

ε
 Ηαλνπαξίνπ κέρξη 31

ε
 Γεθεκβξίνπ γηα 

ηελ νπνία εηνηκάδνληαη νη ειεγκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Οη ειεγκέλεο θαηαζηάζεηο γηα ην 
νηθνλνκηθφ έηνο x-1 ππνβάιινληαη ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία εληφο ζπγθεθξηκέλεο 
πξνζεζκίαο εληφο ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο x ην νπνίν έπεηαη ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο x-1.  
  
«Παξνρέαο Καζνιηθήο Σαρπδξνκηθήο Τπεξεζίαο» ζεκαίλεη ην δεκφζην ή ηδησηηθφ θνξέα πνπ παξέρεη 
ηελ θαζνιηθή ηαρπδξνκηθή ππεξεζία ζην ζχλνιν ηεο Γεκνθξαηίαο ζχκθσλα κε ην άξζξν 119Α ηνπ 
Νφκνπ. 
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«Πεξηζσξίν ΔΒΗΣDA επί ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ» ζεκάλεη ην EBITDA δηά ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ.  
 

 «Πιήξσο θαηαλεκεκέλν θφζηνο» ή «Fully Distributed Cost» ή «FDC» ζεκαίλεη ηε κέζνδν ινγηζηηθήο 
θνζηνιφγεζεο ζηελ νπνία ην ζπλνιηθφ θφζηνο ελφο νξγαληζκνχ θαηαλέκεηαη πιήξσο, άκεζα ή 
έκκεζα, ζε φια ηα πξντφληα ή θαη ππεξεζίεο ηνπ νξγαληζκνχ. 
 

 «Πξνυπνινγηζηηθά ζηνηρεία ή/θαη απνηειέζκαηα ηνπ θνζηνινγηθνχ ζπζηήκαηνο» ζεκαίλνπλ ηα 
ζηνηρεία ή/θαη απνηειέζκαηα ηνπ θνζηνινγηθνχ ζπζηήκαηνο ηνπ Φνξέα πνπ βαζίδνληαη ζε εθηηκήζεηο 
ηνπ θφζηνπο θαη φγθνπ, νη νπνίεο είλαη ηεθκεξησκέλεο κε ζπγθεθξηκέλεο, θνηλά απνδεθηέο πξαθηηθέο, 
κεζνδνινγίεο θαη δηαδηθαζίεο. Σα ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ην νηθνλνκηθφ έηνο x  ππνβάιινληαη 
ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία εληφο ζπγθεθξηκέλεο πξνζεζκίαο εληφο ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο x. 
 
«πγθξίζηκνη παξνρείο θαζνιηθήο ηαρπδξνκηθήο ππεξεζίαο» ζεκαίλεη ηνπο παξνρείο νη νπνίνη θαηά 
ην ρξνληθφ ζεκείν πνπ επηρεηξείηαη ε ζχγθξηζε  πιεξνχλ ζσξεπηηθά ηα αθφινπζα θξηηήξηα: 
 

(1) έρνπλ ππνρξέσζε παξνρήο θαζνιηθήο ηαρπδξνκηθήο ππεξεζίαο φπσο απηή νξίδεηαη ζην 
Νφκν, 

(2) παξέρνπλ παξφκνηεο νκάδεο πξντφλησλ φπσο ν Φνξέαο Παξνρήο Καζνιηθήο 
Σαρπδξνκηθήο Τπεξεζίαο ζηελ Κχπξν, 

(3) δηαζέηνπλ πξνζσπηθφ φρη ιηγφηεξν απφ ην 60% ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ Φνξέα Παξνρήο 
Καζνιηθήο Τπεξεζίαο ζηελ Κχπξν, 

(4) θαηά ηα πξνεγνχκελα 2 ρξφληα δελ ήηαλ δεκηνγφλνη.  

«Tαρπδξνκηθέο Τπεξεζίεο» ζεκαίλεη ηηο ππεξεζίεο πνπ ζπλίζηαληαη ζηελ πεξηζπιινγή, ηε δηαινγή, 
ηε κεηαθνξά θαη ηε δηαλνκή ηαρπδξνκηθψλ αληηθεηκέλσλ.  Ζ ηαρπδξνκηθή ππεξεζία δχλαηαη λα 
πεξηιακβάλεη δηαθνξεηηθέο βαζκίδεο βάξνπο ή/θαη κεγέζνπο ηαρπδξνκηθνχ αληηθεηκέλνπ  λννπκέλνπ 
φηη ηα ππφινηπα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ππεξεζίαο παξακέλνπλ ηα ίδηα. 
 

 

 «Σαρπδξνκηθφ πξντφλ» ζεκαίλεη ηα πξντφληα κηαο ηαρπδξνκηθήο ππεξεζία, ηα νπνία έρνπλ ηα ίδηα 
ραξαθηεξηζηηθά εθηφο απφ ηελ δηαθνξνπνίεζε ηνπο ζε βάξνο  ή/θαη κέγεζνο. 
 

 «Σξέρνλ θφζηνο» ζεκαίλεη ηε κεζνδνινγία απνηίκεζεο ηνπ θφζηνπο κε βάζε ηελ ηξέρνπζα αμία 
ηζνδχλακσλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ, ε νπνία κπνξεί λα ππνινγίδεηαη (α) βάζεη ηνπ θφζηνπο 
αληηθαηάζηαζεο ηνπ ζηνηρείνπ ελεξγεηηθνχ πνπ απνηηκάηαη απφ άιιν ζηνηρείν ελεξγεηηθνχ κε 
παξφκνηα ραξαθηεξηζηηθά θαη παιαηφηεηα ή (β) βάζεη ηεο αλαθηήζηκεο αμίαο ηνπ ελ ιφγσ ζηνηρείνπ 
ελεξγεηηθνχ, δειαδή ηελ πςειφηεξε νηθνλνκηθή αμία πνπ είλαη πηζαλφ λα παξάγεη ην ελ ιφγσ 
ζηνηρείν ελεξγεηηθνχ ή ηελ θαζαξή πξαγκαηνπνηήζηκε αμία ηνπ εάλ επσιείην ή (γ) βάζεη ηεο θαζαξήο 
ζεκεξηλήο αμίαο κειινληηθψλ ρξεκαηηθψλ ξνψλ απφ ην ελ ιφγσ ζηνηρείν ελεξγεηηθνχ. 
 

 (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: 
 
(α) ζηνλ θαζνξηζκφ ησλ ινγηζηηθψλ ζπζηεκάησλ θαη ηνλ ηξφπν θαηαλνκήο ηνπ θφζηνπο   ησλ 
πξντφλησλ ηνπ πεδίνπ  Καζνιηθήο Σαρπδξνκηθήο  Τπεξεζίαο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 126 (2) ηνπ 
Νφκνπ, 
 
(β) ζηνλ έιεγρν ησλ απνηειεζκάησλ ησλ θνζηνινγηθψλ ζπζηεκάησλ ηνπ Φνξέα Παξνρήο Καζνιηθήο 
Σαρπδξνκηθήο Τπεξεζίαο, 
 
(γ) ζηνλ θαζνξηζκνχ πιαηζίνπ ρνλδξηθψλ θαη ιηαληθψλ ηηκψλ ησλ πξντφλησλ/ππεξεζηψλ πνπ 
αλήθνπλ ζην πεδίν ηεο θαζνιηθήο ηαρπδξνκηθήο ππεξεζίαο.   
 

 Μέξνο 2 – Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο θαη Υσξηζηνί Λνγαξηαζκνί 
 

Διεγκέλεο 
Οηθνλνκηθέο 
Καηαζηάζεηο  

4. (1) Ο Φνξέαο Παξνρήο Καζνιηθήο Σαρπδξνκηθήο Τπεξεζίαο έρεη ππνρξέσζε λα θνηλνπνηεί 
ζχκθσλα κε ηα ρξνλνδηαγξάκκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 12 ηνπ παξφληνο δηαηάγκαηνο, ηηο 
ειεγκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο απφ αλεμάξηεηνπο εγθεθξηκέλνπο ειεγθηηθνχο νίθνπο γηα 
νηθνλνκηθφ έηνο Υ-1.  
 
(2) Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο εηνηκάδνληαη ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα. 
 

Διεγκέλνη 
Υσξηζηνί 
Λνγαξηαζκνί  

5. (1) Ο Φνξέαο Παξνρήο Καζνιηθήο Σαρπδξνκηθήο Τπεξεζίαο έρεη ππνρξέσζε λα θνηλνπνηεί 
ζχκθσλα κε ηα ρξνλνδηαγξάκκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 12 ηνπ παξφληνο δηαηάγκαηνο, ηνπο 
ειεγκέλνπο ρσξηζηνχο ινγαξηαζκνχο απφ αλεμάξηεηνπο εγθεθξηκέλνπο ειεγθηηθνχο νίθνπο γηα ην 
νηθνλνκηθφ έηνο Υ-1.  
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(2) Οη ρσξηζηνί ινγαξηαζκνί εηνηκάδνληαη βάζεη ηεο κεζνδνινγίαο ηνπ πιήξσο θαηαλεκεκέλνπ 
θφζηνπο ζε ηξέρνλ θφζηνο θαη εκπεξηέρνπλ ρσξηζηνχο ινγαξηαζκνχο γηα: 

 
(1) θάζε πξνζθεξφκελε ηαρπδξνκηθή ππεξεζία/πξνηφλ ζε ιηαληθφ επίπεδν 
(2) θάζε πξνζθεξφκελε ηαρπδξνκηθή ππεξεζία/πξνηφλ ζε ρνλδξηθφ επίπεδν 
(3) γηα φιεο ηηο ππφινηπεο ππεξεζίεο πνπ δελ είλαη ηαρπδξνκηθέο ππεξεζίεο 
(4) γηα φιεο ηηο ηαρπδξνκηθέο ππεξεζίεο πνπ εκπίπηνπλ ζηελ θαζνιηθή ηαρπδξνκηθή 
ππεξεζία, σο απηή θαζνξίδεηαη ζηνλ λφκν. 

 
 (3)   Οη ρσξηζηνί ινγαξηαζκνί πεξηιακβάλνπλ ηηο αθφινπζεο θαηαζηάζεηο / εθζέζεηο:  

(1) θαηάζηαζε θεξδψλ θαη δεκηψλ,  
(2) ηζνινγηζκφ , 
(3) θαηάζηαζε απαζρνινχκελνπ θεθαιαίνπ,  
(4) επηπξφζζεηεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο πιεξνθνξίεο,  
(5) πίλαθα κε ηηο κεηαβηβαζηηθέο πιεξσκέο , 
(6) έθζεζε ζπκθηιίσζεο κεηαμχ ησλ ειεγκέλσλ ρσξηζηψλ ινγαξηαζκψλ θαη ησλ ειεγκέλσλ 
νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ,  
(7) πεξηγξαθή ηεο ηαρπδξνκηθήο ππεξεζίαο θαη ησλ ρσξηζηψλ ινγαξηαζκψλ. 

 
 Μέξνο 3 –  ηνηρεία Κφζηνπο ππεξεζηψλ/πξντφλησλ 

Κνζηνινγηθά 
ζηνηρεία 
Παξνρέα 
θαζνιηθήο 
ηαρπδξνκηθήο 
ππεξεζίαο 

6. (1) Ο Φνξέαο Παξνρήο Καζνιηθήο Σαρπδξνκηθήο Τπεξεζίαο έρεη ππνρξέσζε λα αλαπηχμεη 
θνζηνινγηθφ ζχζηεκα βαζηζκέλν ζηελ Αξρή ηεο Απνηειεζκαηηθφηεηαο,  ηεο Με Γηάθξηζεο, ηεο 
Γηαθάλεηαο, ηεο Αληηθεηκεληθφηεηαο, ηεο εκαληηθφηεηαο θαη ηεο Καηαλνκήο ηνπ θφζηνπο. 
 

 (2) Ο Φνξέαο Παξνρήο Καζνιηθήο Σαρπδξνκηθήο Τπεξεζίαο έρεη ηελ ππνρξέσζε λα θνηλνπνηεί ζηνλ 
Δπίηξνπν ζχκθσλα κε ηα ρξνλνδηαγξάκκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζην Άξζξν 12 ηνπ παξφληνο 
δηαηάγκαηνο ηα αθφινπζα: 

 
(1) Απνινγηζηηθά απνηειέζκαηα γηα φιεο ηηο ιηαληθέο ππεξεζίεο θαη πξντφληα πνπ αθνξνχλ 

ην νηθνλνκηθφ έηνο x-1 βάζεη ηνπ ηζηνξηθνχ θφζηνπο θαη ηεο κεζνδνινγίαο ηνπ πιήξσο 
θαηαλεκεκέλνπ θφζηνπο. 
 

(2) Απνινγηζηηθά απνηειέζκαηα γηα φιεο ηηο ρνλδξηθέο ππεξεζίεο θαη πξντφληα πνπ 
αθνξνχλ ην νηθνλνκηθφ έηνο x-1 βάζεη ηζηνξηθνχ θφζηνπο θαη ηεο κεζνδνινγίαο ηνπ 
Μέζνπ πλνιηθνχ Κφζηνπο. 

 
(3) Πξνυπνινγηζηηθά απνηειέζκαηα γηα φιεο ηηο ιηαληθέο ππεξεζίεο θαη πξντφληα πνπ 

αθνξνχλ ην νηθνλνκηθφ έηνο x βάζεη ηνπ ηζηνξηθνχ θφζηνπο θαη ηεο κεζνδνινγίαο ηνπ 
πιήξσο θαηαλεκεκέλνπ θφζηνπο. 
 

(4) Πξνυπνινγηζηηθά απνηειέζκαηα γηα φιεο ηηο ρνλδξηθέο ππεξεζίεο θαη πξντφληα πνπ 
αθνξνχλ ην νηθνλνκηθφ έηνο x βάζεη ηνπ ηζηνξηθνχ θφζηνπο θαη ηεο κεζνδνινγίαο ηνπ 
Μέζνπ πλνιηθνχ Κφζηνπο. 
 

(5) Σα πξαγκαηηθά ζηνηρεία φγθνπ ηαρπδξνκηθψλ ππεξεζηψλ θαη πξντφλησλ γηα φιεο ηηο 
ιηαληθέο θαη ρνλδξηθέο ππεξεζίεο θαη πξντφληα πνπ αθνξνχλ απνινγηζηηθά ζηνηρεία ηνπ 
νηθνλνκηθνχ έηνπο x-1 θαη ην κνληέιν πξφβιεςεο φγθνπ ηαρπδξνκηθψλ ππεξεζηψλ θαη 
πξντφλησλ γηα φιεο ηηο ιηαληθέο θαη ρνλδξηθέο ππεξεζίεο θαη πξντφληα πνπ αθνξνχλ 
πξνυπνινγηζηηθά ζηνηρεία γηα ην νηθνλνκηθφ έηνο x. 
 

(6) Πίλαθα κε ηηο ρξεζηκνπνηεζείζεο θιείδεο επηκεξηζκνχ ηνπ θφζηνπο θαη θιείδεο 
επηκεξηζκνχ ησλ εζφδσλ γηα ηα απνινγηζηηθά ζηνηρεία ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο x-1 θαη ηα 
πξνυπνινγηζηηθά ζηνηρεία ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο x. 
 

(7) Πίλαθα πνπ πεξηιακβάλεη ηηο δηαθνξνπνηήζεηο ησλ θιείδσλ επηκεξηζκνχ ηνπ θφζηνπο 
θαη εζφδσλ κεηαμχ ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο x, x-1 θαη x-2.  
 

(8) ηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ εχινγνπ πεξηζσξίνπ θέξδνπο, ην νπνίν 
κπνξεί λα ππνινγηζηεί είηε βάζεη ηεο κεζνδνινγίαο ηνπ κεζνζηαζκηθνχ θφζηνπο 
θεθαιαίνπ (Weighted Average Cost of Capital) είηε ζχκθσλα κε ζπγθξηηηθή αμηνιφγεζε 
ηνπ πεξηζσξίνπ ΔΒΗΣDA επί ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ απφ ηαρπδξνκηθέο ππεξεζίεο άιισλ 
ζπγθξίζηκσλ παξνρέσλ θαζνιηθήο ηαρπδξνκηθήο ππεξεζίαο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη 
ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε.  
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(9) Έθζεζε ζπκθηιίσζεο κεηαμχ ησλ απνηειεζκάησλ ησλ θνζηνινγηθψλ ζπζηεκάησλ γηα 
ην νηθνλνκηθφ έηνο x-1 θαη ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ γηα ην νηθνλνκηθφ έηνο x-1. 
 

(10)  Πεξηγξαθή ησλ θνζηνινγηθψλ ζπζηεκάησλ ηνπ Φνξέα Παξνρήο Καζνιηθήο 
Σαρπδξνκηθήο Τπεξεζίαο ε νπνία λα ζπκπεξηιακβάλεη θαηά ειάρηζην ηα αθφινπζα: 
 

(α) Σε κεζνδνινγία θαη δηαδηθαζία θνζηνιφγεζεο. 
(β) Σε κεζνδνινγία ππνινγηζκνχ ηνπ εχινγνπ πεξηζσξίνπ θέξδνπο. 
(γ) Σηο κειέηεο ζηηο νπνίεο βαζίδνληαη νη θιείδεο επηκεξηζκνχ. 
(δ) Σε κεζνδνινγία  ζπιινγήο ηνπ  φγθνπ ηαρπδξνκηθψλ ππεξεζηψλ θαη πξντφλησλ 
θαζψο επίζεο ηεο πξφβιεςεο ηνπ φγθνπ γηα ηα πξνυπνινγηζηηθά ζηνηρεία. 
(ε) Σε δηαδηθαζία ζπιινγήο ζηνηρείσλ πνπ εηζάγνληαη ζηα θνζηνινγηθά ζπζηήκαηα. 

 
(11)  Γήισζε ζπκκφξθσζεο κε ηηο πξφλνηεο ηνπ παξφληνο δηαηάγκαηνο. 

 
 Μέξνο 4 –  Κνζηνινγηθφο Έιεγρνο 

 
Τπνρξέσζε 
ζπκπιήξσζεο 
ηνπ 
Ζιεθηξνληθνχ 
Αξρείνπ 
Κνηλνπνίεζεο 
Κνζηνινγηθψλ 
ηνηρείσλ ηνπ 
ΓΔΡΖΔΣ (EIF) 

7. (1) Ο Φνξέαο Παξνρήο Καζνιηθήο Σαρπδξνκηθήο Τπεξεζίαο έρεη ππνρξέσζε λα ζπκπιεξψζεη ην 
Hιεθηξνληθφ Έληππν Kνηλνπνίεζεο Kνζηνινγηθψλ ηνηρείσλ (ΔIF) γηα ηα απνινγηζηηθά 
απνηειέζκαηα πνπ αθνξνχλ ην νηθνλνκηθφ έηνο x-1 θαζψο επίζεο θαη γηα ηα πξνυπνινγηζηηθά 
απνηειέζκαηα πνπ αθνξνχλ ην νηθνλνκηθφ έηνο x θαη λα ηα θνηλνπνηεί ζηνλ  Δπίηξνπν ζχκθσλα κε 
ηα ρξνλνδηαγξάκκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 12 ηνπ παξφληνο Γηαηάγκαηνο. 
 

 (2) ε πεξίπησζε πνπ ν Φνξέαο Παξνρήο Καζνιηθήο Σαρπδξνκηθήο Τπεξεζίαο δελ θνηλνπνηήζεη 
φια ηα ζηνηρεία πνπ δεηνχληαη κε ην ειεθηξνληθφ έληππν θνηλνπνίεζεο θνζηνινγηθψλ ζηνηρείσλ, ν 
Δπίηξνπνο  δχλαηαη λα ρξεζηκνπνηεί γηα ηελ ζπκπιήξσζε ησλ κε θνηλνπνηεζέλησλ ζηνηρείσλ άιιεο 
πεγέο πιεξνθφξεζεο απνθιεηζηηθά θαηά ηε δηαθξηηηθή ηνπ επρέξεηα. Ο Δπίηξνπνο νθείιεη λα 
ηεθκεξηψλεη ηελ θάζε επηινγή ηνπ. 
 

Κνζηνινγηθφο 
έιεγρνο 
Ληαληθψλ θαη 
Υνλδξηθψλ 
Σαρπδξνκηθψλ 
Τπεξεζηψλ θαη 
Πξνηφλησλ ηνπ 
Παξνρέα 
Καζνιηθήο 
Σαρπδξνκηθήο 
Τπεξεζίαο 

Δπεμεξγαζία 
ζηνηρείσλ ζην 
Ζιεθηξνληθφ 
Αξρείν 
Κνηλνπνίεζεο 
Κνζηνινγηθψλ 
ηνηρείσλ 
 
 

Υξήζε 
απνηειεζκάησλ 
θνζηνινγηθψλ 
κνληέισλ απφ ην 
ΓΔΡΖΔΣ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. (1) Ο έιεγρνο ησλ απνηειεζκάησλ ησλ θνζηνινγηθψλ ζπζηεκάησλ ηνπ Φνξέα Παξνρήο 
Καζνιηθήο  Σαρπδξνκηθήο Τπεξεζίαο δηελεξγείηαη απφ ηνλ Δπίηξνπν ζε πξψην ζηάδην απφ ηα 
ζηνηρεία πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην ζπκπιεξσκέλν Ζιεθηξνληθφ Έληππν Κνηλνπνίεζεο 
Κνζηνινγηθψλ ηνηρείσλ. 

(2) ε πεξίπησζε πνπ ζην πξψην ζηάδην ειέγρνπ ν Δπίηξνπνο  έρεη εληνπίζεη ζέκαηα, ηα νπνία 
ρξήδνπλ πεξαηηέξσ δηεξεχλεζεο, ηφηε ν έιεγρνο δηεπξχλεηαη ζηα θνζηνινγηθά ζπζηήκαηα ηνπ Φνξέα 
Παξνρήο Καζνιηθήο Σαρπδξνκηθήο Τπεξεζίαο, θαη δχλαηαη λα πεξηιακβάλεη επί ηφπνπ ελδειερή 
έξεπλα θαη κειέηε ησλ ζπζηεκάησλ, πιεξνθνξηψλ θαη ζηνηρείσλ. 

9 (1) Σα ζηνηρεία πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην Ζιεθηξνληθφ έληππν Κνηλνπνίεζεο Κνζηνινγηθψλ 
ηνηρείσλ ηπγράλνπλ ειέγρνπ θαη αμηνιφγεζεο θαη αθνχ ηθαλνπνηήζνπλ ηνλ Δπίηξνπν φηη 
αληαλαθινχλ ηελ νξζή εηθφλα ησλ απνηειεζκάησλ ησλ θνζηνινγηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ Φνξέα Παξνρήο 
Καζνιηθήο Σαρπδξνκηθήο Τπεξεζίαο, εηζάγνληαη ζηα κνληέια ππνινγηζκνχ θφζηνπο πνπ έρεη 
αλαπηχμεη ην ΓΔΡΖΔΣ. 

(2)Σα κνληέια ππνινγηζκνχ ηνπ θφζηνπο  ηνπ ΓΔΡΖΔΣ  νθείινπλ λα ηεξνχλ  ηελ Αξρή ηεο 
Απνηειεζκαηηθφηεηαο,  ηεο κε Γηάθξηζεο, ηεο Γηαθάλεηαο, ηεο Αληηθεηκεληθφηεηαο, ηεο εκαληηθφηεηαο 
θαη ηεο Καηαλνκήο ηνπ θφζηνπο. 

10. Σα απνηειέζκαηα ησλ κνληέισλ ππνινγηζκνχ ηνπ θφζηνπο ηνπ ΓΔΡΖΔΣ ρξεζηκνπνηνχληαη σο 
αθνινχζσο: 

(1) Σα απνηειέζκαηα ησλ θνζηνινγηθψλ ζπζηεκάησλ ηνπ Φνξέα Παξνρήο Καζνιηθήο  Τπεξεζίαο 
αλαθνξηθά κε ηηο ιηαληθέο ηαρπδξνκηθέο ππεξεζίεο θαη πξντφληα, ηα νπνία  έρνπλ θνηλνπνηεζεί 
ζχκθσλα κε ηα άξζξα 6(2)(3) θαη 7 ηνπ παξφληνο δηαηάγκαηνο, ειέγρνληαη ζε ζρέζε θαη 
ζπλάξηεζε κε ηα απνηειέζκαηα ησλ θνζηνινγηθψλ κνληέισλ ηνπ ΓΔΡΖΔΣ βάζεη ηεο 
κεζνδνινγίαο ηνπ κέζνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο (ATC) γηα ηηο ίδηεο ιηαληθέο ππεξεζίεο. 

ε πεξίπησζε απφθιηζεο κεηαμχ ησλ απνηειεζκάησλ ησλ θνζηνινγηθψλ ζπζηεκάησλ ηνπ 
Φνξέα Παξνρήο Καζνιηθήο Τπεξεζίαο θαη ησλ απνηειεζκάησλ ησλ θνζηνινγηθψλ κνληέισλ 
ηνπ ΓΔΡΔΖΣ, ν Δπίηξνπνο απνζηέιιεη ηηο παξαηεξήζεηο ηνπ ζην Φνξέα Παξνρήο Καζνιηθήο 
Τπεξεζίαο γηα ηξνπνπνίεζε ησλ δεδνκέλσλ, δηαδηθαζηψλ θαη ππνινγηζκψλ πνπ 
ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαηά ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ θφζηνπο θάζε ιηαληθήο ππεξεζίαο/πξντφληνο κε ηε 
ρξήζε ησλ θνζηνινγηθψλ ζπζηεκάησλ ηνπ. Ο Φνξέαο Παξνρήο Καζνιηθήο Σαρπδξνκηθήο 
Τπεξεζίαο ππνρξενχηαη λα ρξεζηκνπνηήζεη ηα λέα ζηνηρεία ζηα θνζηνινγηθά ηνπ ζπζηήκαηα, λα 
επαλαυπνινγίζεη ην θφζηνο ησλ ιηαληθψλ ππεξεζηψλ/πξντφλησλ θαη λα  απνζηείιεη ηα 
ηξνπνπνηεκέλα απνηειέζκαηα ησλ θνζηνινγηθψλ ηνπ ζπζηεκάησλ, ηα νπνία ειέγρνληαη εθ λένπ 
απφ ηνλ Δπίηξνπν. Δάλ ν Δπίηξνπνο εμαθνινπζεί λα έρεη ελζηάζεηο ηφηε είλαη δπλαηφλ ε 
δηαδηθαζία λα επαλαιεθζεί.    
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Καζνξηζκφο 
Πιαηζίνπ 
Ληαληθψλ θαη 
Υνλδξηθψλ 
Σειψλ 
Σαρπδξνκηθψλ 
Τπεξεζηψλ 
 
 

(2) Σα απνηειέζκαηα ησλ θνζηνινγηθψλ ζπζηεκάησλ ηνπ Φνξέα Παξνρήο Καζνιηθήο  Τπεξεζίαο 
αλαθνξηθά κε ηηο ρνλδξηθέο ηαρπδξνκηθέο ππεξεζίεο θαη πξντφληα, ηα νπνία  έρνπλ θνηλνπνηεζεί 
ζχκθσλα κε ηα άξζξα 6(2)(4) θαη 7 ηνπ παξφληνο δηαηάγκαηνο, ειέγρνληαη ζε ζρέζε θαη 
ζπλάξηεζε κε ηα απνηειέζκαηα ησλ θνζηνινγηθψλ κνληέισλ ηνπ ΓΔΡΖΔΣ βάζεη ηεο 
κεζνδνινγίαο ηνπ κέζνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο (ATC) γηα ηηο ίδηεο ρνλδξηθέο ππεξεζίεο 
ηεξνπκέλσλ  ησλ αξρψλ ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ηεο κε δηάθξηζεο.  

ε πεξίπησζε απφθιηζεο κεηαμχ ησλ απνηειεζκάησλ ησλ θνζηνινγηθψλ ζπζηεκάησλ ηνπ 
Φνξέα Παξνρήο Καζνιηθήο Σαρπδξνκηθήο Τπεξεζίαο θαη ησλ απνηειεζκάησλ ησλ 
θνζηνινγηθψλ κνληέισλ ηνπ ΓΔΡΔΖΣ, ν Δπίηξνπνο πηνζεηεί ηα απνηειέζκαηα ηα νπνία 
ζπλάδνπλ κε ηελ Αξρή ηεο Απνηειεζκαηηθφηεηαο. Σα ελ ιφγσ απνηειέζκαηα ειέγρνληαη 
πεξαηηέξσ ζχκθσλα κε ηεο Αξρή ηεο κε δηάθξηζεο, βάζεη κνληέινπ ειέγρνπ ζπκπίεζεο 
πεξηζσξίνπ θέξδνπο κεηαμχ ρνλδξηθψλ θαη αληίζηνηρσλ ιηαληθψλ ηειψλ ηαρπδξνκηθψλ 
ππεξεζηψλ θαη πξντφλησλ. ε πεξίπησζε χπαξμεο ζπκπίεζεο πεξηζσξίνπ θέξδνπο, ηφηε ε Αξρή 
ηεο κε δηάθξηζεο ππεξηζρχεη ηεο Αξρήο ηεο θνζηνζηξέθεηαο. 

(3) Σα απνηειέζκαηα ηνπ κνληέινπ φγθνπ ηαρπδξνκηθψλ ππεξεζηψλ θαη πξντφλησλ ηνπ Φνξέα 
Παξνρήο Καζνιηθήο Τπεξεζίαο, ηα νπνία έρνπλ θνηλνπνηεζεί ζχκθσλα κε ηα άξζξα 6(2)(5) θαη 
7 ηνπ παξφληνο δηαηάγκαηνο, ειέγρνληαη ζε ζρέζε θαη ζπλάξηεζε κε ηα απνηειέζκαηα ηνπ 
κνληέινπ φγθνπ ηαρπδξνκηθψλ ππεξεζηψλ θαη πξντφλησλ  ηνπ ΓΔΡΖΔΣ. 

11. Με ηελ νινθιήξσζε ηνπ ειέγρνπ ησλ θνζηνινγηθψλ ζπζηεκάησλ ν Δπίηξνπνο θαζνξίδεη ην 
πιαίζην ηηκψλ ηνπ Φνξέα Παξνρήο Καζνιηθήο Σαρπδξνκηθήο Τπεξεζίαο ζχκθσλα κε ηα άξζξα 
20(ηε), 124 θαη ην ηέινο πξφζβαζεο ζην δίθηπν ηαρπδξνκηθψλ ππεξεζηψλ φζνλ αθνξά ηε ρξήζε 
εγθαηαζηάζεσλ θαη πξφζβαζεο ζχκθσλα κε ηα άξζξα 24 θαη 126Α ηνπ Νφκνπ σο αθνινχζσο: 

 
(1) Σν πιαίζην ηηκψλ γηα ηηο ιηαληθέο ηαρπδξνκηθέο ππεξεζίεο θαη πξντφληα βαζίδεηαη ζηελ 

Αξρή ηεο Κνζηνζηξέθεηαο θαη θαζνξίδεηαη σο:  

(η) θαηψηαην φξην βάζεη ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ ειέγρνπ ζχκθσλα κε ην άξζξν 10(1) 
ηνπ παξφληνο δηαηάγκαηνο 

(ηη) αλψηαην φξην βάζεη ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ ειέγρνπ ζχκθσλα κε ην άξζξν 10(1) 
ηνπ παξφληνο δηαηάγκαηνο επαπμεκέλν κε ην εχινγν πεξηζψξην θέξδνπο ή ην 
κεζνζηαζκηθφ θφζηνο θεθαιαίνπ (WACC). 

(ηηη) ην πιαίζην ηηκψλ πνπ θαζνξίδεηαη βάζεη ησλ (i) θαη (ηη)  νθείιεη λα ζπλάδεη κε ηελ 
Αξρή ηεο Πξνζηηφηεηαο, δει. ην θνζηνζηξεθέο πιαίζην λα είλαη πξνζηηφ ζε φινπο ηνπο 
ρξήζηεο. ε πεξίπησζε πνπ ην θνζηνζηξεθέο πιαίζην ηηκψλ βξίζθεηαη εθηφο ησλ νξίσλ 
ηεο πξνζηηφηεηαο, ηφηε ην πιαίζην πξνζαξκφδεηαη  βάζεη ηεο αξρήο ηεο Πξνζηηφηεηαο.  

(2) Σν πιαίζην ηειψλ γηα ηηο ρνλδξηθέο ηαρπδξνκηθέο ππεξεζίεο θαη πξντφληα θαζνξίδεηαη 
σο: 

(η) θαηψηαην φξην βάζεη ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ ειέγρνπ ζχκθσλα κε ην άξζξν 10(2) 
ηνπ παξφληνο δηαηάγκαηνο 

(ηη) αλψηαην φξην βάζεη ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ ειέγρνπ ζχκθσλα κε ην άξζξν 10(2) 
ηνπ παξφληνο δηαηάγκαηνο, επαπμεκέλν κε ην εχινγν πεξηζψξην θέξδνπο ή ην 
κεζνζηαζκηθφ θφζηνο θεθαιαίνπ (WACC). 

 

 Μέξνο 5 – πκκφξθσζε-Δκπηζηεπηηθφηεηα-Σξνπνπνηήζεηο 
 

Υξφλνο 
πκκφξθσζεο 
 
 
 
 
 
 
Δκπηζηεπηηθφηεη
α Πιεξνθνξηψλ 

12. Ο Φνξέαο Παξνρήο Καζνιηθήο Σαρπδξνκηθήο Τπεξεζίαο, κε ηελ επηθχιαμε ηνπ άξζξνπ 17(2) 
ηνπ παξφληνο δηαηάγκαηνο, νθείιεη λα θνηλνπνηεί, θαηά ην έηνο x,  φια ηα ζηνηρεία πνπ απαηηνχληαη 
ζην παξφλ δηάηαγκα εληφο ηξηψλ (3) κελψλ κεηά ηελ δεκνζίεπζε ησλ ειεγκέλσλ νηθνλνκηθψλ 
θαηαζηάζεσλ  ηνπ αιιά φρη αξγφηεξα απφ ηνλ φγδνν κήλα πνπ αθνινπζεί ηε ιήμε ηνπ νηθνλνκηθνχ 
έηνπο x-1. 
 
13. (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 ην δίθαην 
ηεο επξσπατθήο έλσζεο 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. 
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(2) Ο Φνξέαο Παξνρήο Καζνιηθήο  Σαρπδξνκηθήο Τπεξεζίαο δχλαηαη λα δεηεί απφ ηνλ Δπίηξνπν, 
ηνπιάρηζηνλ δεθαπέληε (15) εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ απφ ηελ ππνρξέσζε φπσο απηή επηβάιιεηαη 
ζηελ παξάγξαθν 12 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: 
 

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

(5) 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 Φνξέα 
Παξνρήο Καζνιηθήο Σαρπδξνκηθήο Τπεξεζίαο ππεξεζηψλ θαη ηεο ζχγθξηζήο ηεο κε ηηο 
κεζφδνπο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ άιινπο θνξείο ζην εζσηεξηθφ θαη ηα Κξάηε Μέιε ηεο 
Δπξσπατθήο Έλσζεο, 

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

 
Γεκφζηεο 
Γηαβνπιεχζεηο 
θαη Αθξνάζεηο 
 
 
 
 
πκκφξθσζε/ 
Κπξψζεηο 

14. 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. 
 
15. 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 Δπηβνιήο Γηνηθεηηθνχ Πξνζηίκνπ ζε θάζε ππφρξεν νξγαληζκφ πνπ παξαβηάδεη 
νπνηαδήπνηε απφ ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ νξίδνληαη ζην παξφλ Γηάηαγκα. 
 

Μέξνο 6 – Σειηθέο Γηαηάμεηο θαη Μεηαβαηηθέο Γηαηάμεηο 
 

Καηάξγεζε 
Κ.Γ.Π. 321/2010 
 
 
 

Έλαξμε Ηζρχνο 
 
 
 

16.  Με ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο Γηαηάγκαηνο, θαηαξγείηαη ην πεξί Καζνξηζκνχ 
Μεζνδνινγίαο Τπνινγηζκνχ ηνπ Κφζηνπο θαη Μεζνδνινγίαο Λνγηζηηθνχ Γηαρσξηζκνχ ηνπ Παξνρέα 
Καζνιηθήο Σαρπδξνκηθήο Τπεξεζίαο θαη ηεο Ίδξπζεο, Λεηηνπξγίαο θαη Γηαρείξηζεο ηνπ Σακείνπ 
Απνδεκηψζεσλ Γηάηαγκα ηνπ 2010.  
 
17. (1) Σν παξφλ Γηάηαγκα, κε ηελ επηθχιαμε ηεο παξαγξάθνπ (2) ηνπ παξφληνο άξζξνπ, ηίζεηαη ζε 
ηζρχ κε ηε δεκνζίεπζε ηνπ ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Γεκνθξαηίαο. 
 

(2) Ο Φνξέαο Παξνρήο Καζνιηθήο ηαρπδξνκηθήο Τπεξεζίαο έρεη ππνρξέσζε λα 
θνηλνπνηήζεη  ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία απνινγηζηηθά 2013 θαη πξνυπνινγηζηηθά 2014 
εληφο 30 εκεξψλ απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο δηαηάγκαηνο.  
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