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Αριθμός 569 

 
Ο ΠΕΡΙ ΡΤΘΜΙΕΩ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΣΑΥΤΔΡΟΜΙΚΩΝ 

ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2004  
 
Ο Επίηξνπνο Ρπζκίζεσο Ηιεθηξνληθώλ Επηθνηλσληώλ θαη Σαρπδξνµείσλ, αζθώληαο ηηο εμνπζίεο πνπ ηνπ παξέρνπλ ηα 
άξζξα 20 (θγ), 20 (θδ) θαη 130 ηνπ πεξί Ρπζκίζεσο Ηιεθηξνληθώλ Επηθνηλσληώλ θαη Σαρπδξνκηθώλ Τπεξεζηώλ Νόκνπ 
112(Ι)/2004 θαη ην άξζξν 9 ηνπ πεξί Ρπζκίζεσο Γεληθώλ Εμνπζηνδνηήζεσλ θαη Εηδηθώλ αδεηώλ (Σαρπδξνµηθέο 
Τπεξεζίεο) Δηαηάγκαηνο  Κ.∆.Π. 432/2005, εθδίδεη ηελ αθόινπζε Απόθαζε: 
 
πλνπηηθόο Σίηινο.  1. Η παξνύζα Απόθαζε ζα αλαθέξεηαη σο ε πεξί Καζνξηζκνύ ηνπ Καζεζηώηνο ησλ Γεληθώλ 

Εμνπζηνδνηήζεσλ  (Σαρπδξνµηθέο Τπεξεζίεο) Απόθαζε ηνπ 2014.  

Εξµελεία.  2.(1) ηελ παξνύζα Απόθαζε εθηόο αλ από ην θείµελν πξνθύπηεη δηαθνξεηηθή έλλνηα:  

 «Δηάηαγκα» ζεκαίλεη ην πεξί Ρπζκίζεσο ησλ Γεληθώλ Εμνπζηνδνηήζεσλ θαη Εηδηθώλ Αδεηώλ 
(Σαρπδξνκηθέο Τπεξεζίεο) Δηάηαγκα, Κ.∆.Π. 432/2005 θαη πεξηιακβάλεη νηνδήπνηε ∆ηάηαγκα ή 
Απόθαζε ην ηξνπνπνηνύλ ή ην αληηθαζηζηνύλ. 
 
 «Εηδηθό ύζηεκα Παξαθνινύζεζεο θαη Εληνπηζκνύ Σαρπδξνκηθώλ Αληηθεηκέλσλ» ζεκαίλεη ην 
πιεξνθνξηαθό ζύζηεκα γηα ηελ παξαθνινύζεζε θαη ηνλ εληνπηζκό ησλ ηαρπδξνκηθώλ αληηθεηκέλσλ 

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

«Νόµνο» ζεµαίλεη ηνλ πεξί Ρπζµίζεσο Ηιεθηξνληθώλ Επηθνηλσληώλ θαη Σαρπδξνκηθώλ Τπεξεζηώλ 
Νόκν 112(Ι)/ 2004 θαη πεξηιακβάλεη θάζε Νόκν πνπ ηνλ ηξνπνπνηεί ή ηνλ αληηθαζηζηά 
 
«πλνδεπηηθό Δειηίν Σαρπκεηαθνξάο» ζεκαίλεη ην έληππν ην νπνίν πξνζαξηάηαη ζην ηαρπδξνκηθό 
αληηθείκελν ηαρπκεηαθνξάο, ζην πιαίζην δηαθίλεζεο ηνπ από ηαρπκεηαθνξέα θαη πεξηέρεη ηα 
ζηνηρεία ηαπηνπνίεζεο απηνύ. 
 
«Παξνρέαο» ζεκαίλεη ηνλ Οξγαληζκό ν νπνίνο παξέρεη ηαρπδξνκηθέο ππεξεζίεο ππό θαζεζηώο 
Γεληθήο Εμνπζηνδόηεζεο 
 

 (2) Οπνηνηδήπνηε άιινη όξνη ρξεζηµνπνηνύληαη ζηελ παξνύζα Απόθαζε θαη νη νπνίνη δελ νξίδνληαη 
δηαθνξεηηθά ζ΄απηήλ ζα έρνπλ ηελ έλλνηα πνπ απνδίδεη ζηνπο όξνπο απηνύο ν Νόµνο θαη ηα 
Δηαηάγκαηα. 
 

Πεδίν Εθαξµνγήο.  3. Η παξνύζα Απόθαζε ηπγράλεη εθαξκνγήο ζηνλ θαζνξηζµό ηνπ είδνπο ή ηα είδε ηαρπδξνµηθώλ 
δξαζηεξηνηήησλ πνπ ππόθεηληαη ζε Γεληθή Εμνπζηνδόηεζε θαη ησλ όξσλ πνπ ηίζεληαη ζε ηέηνηεο 
εμνπζηνδνηήζεηο, δπλάµεη ησλ άξζξσλ 20 (θγ), 20 (θδ), 127 θαη 130 ηνπ Νόµνπ θαη ηνπ άξζξνπ 9 
ηνπ Δηαηάγκαηνο.   

Γεληθέο Αξρέο.  
 
 
 

Καηεγνξίεο ησλ 
Γεληθώλ 
Εμνπζηνδνηήζεσλ. 

4. Η εθαξµνγή, εξµελεία, ελεξγνπνίεζε θαη θάζε ηξνπνπνίεζε ησλ θαηεγνξηώλ ησλ ηαρπδξνµηθώλ 
ππεξεζηώλ πνπ ππόθεηληαη ζε Γεληθή Εμνπζηνδόηεζε θαη ησλ όξσλ πνπ ηίζεληαη ζε ηέηνηεο 
εμνπζηνδνηήζεηο δπλάµεη ηεο παξνύζαο Απόθαζεο είλαη ζπκβαηή θαη δηαζθαιίδεη ηε ζπµµόξθσζε 
πξνο ηηο βαζηθέο απαηηήζεηο θαη ηηο αξρέο ηεο µε δηάθξηζεο, ηεο αλαινγηθόηεηαο θαη ηεο δηαθάλεηαο.  

5. (1) Καη’ εθαξµνγή ησλ άξζξσλ 20 (θγ), 20 (θδ) θαη 127 ηνπ Νόµνπ θαη ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ 
Δηαηάγκαηνο, ν Επίηξνπνο δηα ηνπ παξόληνο θαζνξίδεη όηη Γεληθή Εμνπζηνδόηεζε απαηηείηαη θαη, 
όπνπ θξίλεηαη δένλ, ρνξεγείηαη γηα ηελ παξνρή ηαρπδξνµηθώλ ππεξεζηώλ νη νπνίεο είλαη εθηόο ηεο 
θαζνιηθήο ππεξεζίαο σο αλαθέξνληαη εηδηθά ζην Παξάξηεµα Ι ηεο παξνύζαο Απόθαζεο. 
 
  (2) Ο θαηάινγνο ησλ ππεξεζηώλ πνπ αλαθέξνληαη ζην Παξάξηεµα Ι ηεο παξνύζαο Απόθαζεο δελ 
είλαη εμαληιεηηθόο. Ο Επίηξνπνο µπνξεί µε µεηαγελέζηεξε Απόθαζε λα πξνζζέζεη ή θαη λα 
αθαηξέζεη νπνηαδήπνηε ηαρπδξνµηθή ππεξεζία γηα ηελ νπνία δελ πξνλνείηαη εμαίξεζε από ηελ 
ππνρξέσζε εμαζθάιηζεο άδεηαο θαη ε νπνία είλαη εθηόο ηνπ πεδίνπ ηεο θαζνιηθήο ηαρπδξνµηθήο 
ππεξεζίαο.  

Γεληθνί Όξνη  
Γεληθώλ 
Εμνπζηνδνηή 
ζεσλ. 

6. (1) (α) Οη παξνρείο, νθείινπλ όπσο ηεξνύλ ηνπο Γεληθνύο Όξνπο ηεο άδεηάο ηνπο, όπσο απηνί 
πεξηγξάθνληαη πην θάησ, δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ Δηαηάγκαηνο κε ζθνπό, κεηαμύ άιισλ, ηε 
δηαζθάιηζε ηεο ζπκκόξθσζεο πξνο ηηο βαζηθέο απαηηήζεηο, ηνπο θαλόλεο πξνζηαζίαο ησλ 
θαηαλαισηώλ, ηελ αλάπηπμε ηνπ αληαγσληζκνύ θαη ηελ εμαζθάιηζε παξνρήο ησλ απαηηνύκελσλ 
από ηνλ Επίηξνπν πιεξνθνξηώλ.  
 
 (β)   Εηδηθόηεξα, νη παξνρείο νθείινπλ λα ζπκκνξθώλνληαη κε ηηο βαζηθέο απαηηήζεηο παξνρήο 
ηαρπδξνκηθώλ ππεξεζηώλ, ηδίσο γηα: 
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 εβαζκό θαη δηαζθάιηζε ηνπ απόξξεηνπ ηεο αιιεινγξαθίαο 

 Αζθάιεηα ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ηαρπδξνκηθνύ δηθηύνπ ζε ό,ηη αθνξά ηε κεηαθνξά 
βηνινγηθώλ πιηθώλ θαη επηθίλδπλσλ νπζηώλ  

 Σήξεζε ησλ θαλνληζκώλ ηεο Παγθόζκηαο Σαρπδξνκηθήο Έλσζεο αλαθνξηθά κε ηε 
κεηαθνξά επηθίλδπλσλ ηαρπδξνκηθώλ αληηθεηκέλσλ  

 Σήξεζε ησλ όξσλ θαη πξνϋπνζέζεσλ ησλ θαζεζηώησλ απαζρόιεζεο θαη θνηλσληθήο 
αζθάιηζεο, όπσο νξίδνληαη από ην λόκν, ηνπο θαλνληζκνύο ή δηνηθεηηθέο δηαηάμεηο θαη/ή από 
ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο πνπ έρνπλ ππνγξαθεί από ηνπο εζληθνύο θνηλσληθνύο εηαίξνπο, 
ζύκθσλα κε ην θνηλνηηθό θαη ην εζληθό δίθαην . 

 Πξνζηαζία ησλ δεδνκέλσλ, πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ρσξνηαμίαο, ζε 
αηηηνινγεκέλεο πεξηπηώζεηο. 

 
γ)  Οη παξνρείο νθείινπλ αθόκε λα: 
 

 Παξέρνπλ ηζόηηκε κεηαρείξηζε όισλ ησλ ρξεζηώλ 

 Να δηαζθαιίδνπλ ηε ζπλερή παξνρή ησλ ηαρπδξνκηθώλ ππεξεζηώλ ηνπο θαζ’ όιε ηε 
δηάξθεηα ηζρύνο ηεο άδεηαο ηνπο 

 Να ιακβάλνπλ κέηξα ώζηε λα κε δηαθπβεύεηαη ε εζληθή άκπλα θαη αζθάιεηα  
 

  (2) Οη παξνρείο ηαρπδξνκηθώλ ππεξεζηώλ ππό θαζεζηώο γεληθήο εμνπζηνδόηεζεο νθείινπλ όπσο 
πιεξνθνξήζνπλ ηνλ Επίηξνπν, όπνπ εθαξκόδεηαη, αλάινγα θαη κε ηελ θάζε ππεξεζία γηα ηα 
αθόινπζα ζηνηρεία: 
 
(α) ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο επηρείξεζεο παξνρήο ηαρπδξνκηθώλ ππεξεζηώλ, ηα νπνία 
πεξηιακβάλνπλ κεηαμύ άιισλ ηελ επσλπκία ηεο επηρείξεζεο, ηε δηεύζπλζε θαη ηα ηειέθσλα ησλ 
θεληξηθώλ γξαθείσλ θαη ησλ ππνθαηαζηεκάησλ πνπ ππάξρνπλ αλά επαξρία, ην σξάξην 
ιεηηνπξγίαο, ηε λνκηθή κνξθή ηεο επηρείξεζεο, ην εύξνο ηνπ δηθηύνπ θαη ηα  δηαζέζηκα κεηαθνξηθά 
κέζα. 
 
(β) αλαιπηηθή πεξηγξαθή ησλ παξερόκελσλ ππεξεζηώλ κε αλαθνξά ζηα αθόινπζα ραξαθηεξηζηηθά: 
(i) είδνο θαη όξηα βάξνπο ησλ ηαρπδξνκηθώλ αληηθεηκέλσλ (ii) ελεκέξσζε εθ ησλ πξνηέξσλ ησλ 
ρξεζηώλ ηεο ππεξεζίαο γηα ηε δπλαηόηεηα παξάδνζεο ησλ ηαρπδξνκηθώλ αληηθεηκέλσλ ζηα 
ππνζηαηηθά ηνπ παξαιήπηε (iii) δπλαηόηεηα παξνρήο επίδνζεο κε βεβαίσζε ή/θαη αληηθαηαβνιή 
ή/θαη βάζεη αζθαιηζηηθήο θάιπςεο (vi) δπλαηόηεηα παξνρήο ππεξεζίαο νκαδηθώλ απνζηνιώλ.  
 
(γ) ηηο αλαιπηηθέο ρξεώζεηο πξνο ηνπο ηειηθνύο ρξήζηεο ησλ παξερόκελσλ ππεξεζηώλ πνπ 
αλαθέξνληαη ζηελ πξναλαθεξόκελε παξάγξαθν, (β) κε βάζε ηα ζηνηρεία πνπ ηηο δηακνξθώλνπλ.  
 
 (δ) ύπαξμε ζπζηήκαηνο παξαθνινύζεζεο θαη εληνπηζκνύ ηαρπδξνκηθώλ αληηθεηκέλσλ (track and 
trace) ην νπνίν λα πεξηιακβάλεη θαηά ειάρηζην ηα αθόινπζα: (i) ηνλ αξηζκό ηαπηνπνίεζεο ηνπ 
ηαρπδξνκηθνύ αληηθεηκέλνπ (ii) ηα ζηνηρεία ηνπ απνζηνιέα θαη παξαιήπηε (iii) ηελ εκεξνκελία, 
ηόπνο θαη ώξα παξαιαβήο θαη παξάδνζεο ηνπ ηαρπδξνκηθνύ αληηθεηκέλνπ (iv) ην βάξνο ή θιίκαθα 
βάξνπο ηνπ ηαρπδξνκηθνύ αληηθεηκέλνπ (v) ην είδνο ηνπ ηαρπδξνκηθνύ αληηθεηκέλνπ κε ειάρηζηε 
δηάθξηζε ζε έγγξαθν ή δέκα θαη (vi) ηελ εκεξνκελία θαη ώξα ησλ απνηπρεκέλσλ πξνζπαζεηώλ 
επίδνζεο.  
 
(ε) ην ειάρηζην επίπεδν πνηόηεηαο παξνρήο ησλ ππεξεζηώλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ 
πξναλαθεξόκελε παξάγξαθν (β), ην νπνίν εθθξάδεηαη κε ην ρξόλν από ηελ θαηάζεζε, ζπιινγή 
κέρξη ηελ παξάδνζε ηνπ ηαρπδξνκηθνύ αληηθεηκέλνπ ζηα ππνζηαηηθά ηνπ παξαιήπηε ή /θαη ηε 
δηαζεζηκόηεηα ηνπ αληηθεηκέλνπ γηα παξαιαβή από ηνλ παξαιήπηε από ηα ππνζηαηηθά ηνπ 
παξνρέα, ζύκθσλα κε ηηο πξόλνηεο ηεο Αηνκηθήο ύκβαζεο κε ηνλ Υξήζηε (ζη) ηα ζεκεία 
πξόζβαζεο πνπ έρνπλ νη ρξήζηεο ησλ ππεξεζηώλ ηνπ παξνρέα θαζώο επίζεο νη ώξεο ιεηηνπξγίαο 
ησλ ζεκείσλ πξόζβαζεο. 
 
(δ) ην δίθηπν θάιπςεο ηνπ παξνρέα, εηδηθά σο πξνο ηνλ ηξόπν θαη ηόπν παξάδνζεο ησλ 
ηαρπδξνκηθώλ αληηθεηκέλσλ,. Να θνηλνπνηεζεί θαηάινγνο κε όινπο ηνπο ηαρπδξνκηθνύο θώδηθεο ηεο 
Κύπξνπ, ζηνλ νπνίνλ λα αλαθέξνληαη νη ηαρπδξνκηθώλ θώδηθεο γηα ηνπο νπνίνπο  γίλεηαη 
παξάδνζε ζηα ππνζηαηηθά ηνπ ρξήζηε θαη νη ηαρπδξνκηθνί θώδηθεο γηα ηνπο νπνίνπο γίλεηαη 
παξάδνζε κε άιιν ηξόπν.  Γηα θάζε ηξόπν παξάδνζεο, ζα πξέπεη λα ηεξνύληαη νη πξόλνηεο ηεο 
Αηνκηθήο ύκβαζεο κε ηνλ Υξήζηε.  
 
(ε) ηηο δηεπθνιύλζεηο πξόζβαζεο ηνπ ρξήζηε ησλ ππεξεζηώλ ζε πιεξνθνξίεο κέζσ παξνρήο θαη 
αλαγξαθήο ηνπ αξηζκνύ αηεινύο θιήζεο (ηεο ζεηξάο 800ΥΥΥΥΥ) θαη ηεο ηζηνζειίδαο ηνπ παξνρέα 
Σαρπδξνκηθώλ Τπεξεζηώλ . 

 
(ζ)  ηε δηαδηθαζία ππνβνιήο παξαπόλσλ από θαηαλαισηέο ε νπνία πξέπεη λα είλαη εύθνιε, 
θαηαλνεηή, θαη λα έρεη ειάρηζην θόζηνο γηα απηόλ πνπ ππνβάιιεη ην παξάπνλν.  
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Αλαθνξηθά κε ηα πην πάλσ νη Παξνρείο  ππνρξενύληαη λα παξέρνπλ αθξηβείο θαη ζαθείο   
πιεξνθνξίεο αλαθνξηθά κε ηε δηαδηθαζία ππνβνιήο ζρεηηθώλ παξαπόλσλ από ηνπο θαηαλαισηέο. 
Οη ελ ιόγσ πιεξνθνξίεο ζα πεξηέρνπλ θαηά ειάρηζην ηα αθόινπζα: 
 

i. ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν νη θαηαλαισηέο δύλαληαη λα επηθνηλσλνύλ ηειεθσληθώο, 
αλαθέξνληαο ηνλ ρξόλν ιεηηνπξγίαο ηεο ζρεηηθήο ππεξεζίαο. Γηα ηα ρξνληθά δηαζηήκαηα 
όπνπ ε ελ ιόγσ ππεξεζία δελ ιεηηνπξγεί, πξέπεη λα ππάξρεη έλα καγλεηνθσλεκέλν 
κήλπκα 
 

ii. ηαρπδξνκηθή δηεύζπλζε γηα παξάπνλα πνπ ππνβάιινληαη εγγξάθσο, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ όπνπ είλαη ζθόπηκν θαη ησλ νλνκάησλ γηα επηθνηλσλία 
 

iii. ειεθηξνληθή δηεύζπλζε ππνβνιήο παξαπόλσλ 
 

iv. αξηζκό ηειενκνηόηππνπ ππνβνιήο παξαπόλσλ. 
. 

(η) Παξάπνλα θαη εξσηήκαηα θαηαλαισηώλ εγείξνληαη πξώηηζηα πξνο ηνλ Παξνρέα πνπ ηνλ 
αθνξνύλ.  Εάλ, θαηόπηλ εμάληιεζεο ησλ δηαδηθαζηώλ ρεηξηζκνύ παξαπόλσλ  ελώπηνλ ησλ 
Παξνρέσλ, ν θαηαλαισηήο/ζπλδξνκεηήο εμαθνινπζεί λα κελ είλαη ηθαλνπνηεκέλνο, δύλαηαη λα 
ππνβάιεη γξαπηώο ην παξάπνλό ηνπ ζηνλ Επίηξνπν.  
 
(ηα) ρεηηθά κε ηηκνινγηαθέο πιεξνθνξίεο ηα παξάπνλα θαη ηα εξσηήκαηα ησλ θαηαλαισηώλ πνπ 
εγείξνληαη θαηά ηνπ εκπιεθόκελνπ Παξνρέα, ν ηειεπηαίνο νθείιεη λα παξέρεη κηα μεθάζαξε 
επεμήγεζε ησλ ηηκνινγίσλ θαη λα δηνξζώζεη ηπρόλ παξεξκελείεο αλαθνξηθά κε ηα ηηκνιόγηα.  
 
(ηβ) Ο Επίηξνπνο δύλαηαη λα παξέκβεη δεηώληαο ζπκκόξθσζε ζε πεξηπηώζεηο όπνπ νη 
πιεξνθνξίεο είλαη αλαθξηβείο ή/θαη κε νινθιεξσκέλεο ή/θαη κε πξνζβάζηκεο. Ο Επίηξνπνο δύλαηαη 
λα πξνβεί, αλεμάξηεηα από ηελ  ύπαξμε θαηαγγειίαο ή όρη θαηά Παξνρέα,  θαη ζε απηεπάγγειηε 
έξεπλα ζρεηηθά κε ηηο πξνζθεξόκελεο ππεξεζίεο θαη άιια ζπλαθή ζέκαηα. 
 
(ηγ) Οη Παξνρείο ελεκεξώλνπλ ηνπο θαηαλαισηέο παξέρνληαο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην ρξνληθό 
δηάζηεκα εληόο ηνπ νπνίνπ αλακέλεηαη λα έρνπλ επηιύζεη ην παξάπνλν / θαηαγγειία. Εηδηθόηεξα, 
παξέρνπλ ελδεηθηηθά ρξνλνδηαγξάκκαηα γηα ηηο πεξηπηώζεηο εθείλεο όπνπ ε δηαδηθαζία επίιπζεο 
ηνπ παξαπόλνπ πξόθεηηαη λα παξαηαζεί ρξνληθά, δίδνληαο ζρεηηθή αηηηνινγία, θαη ηεξνύλ ηνπο 
θαηαλαισηέο ελήκεξνπο αλά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα γηα ηελ εμέιημε ηνπ ππνβιεζέληνο 
παξαπόλνπ ηνπο, παξέρνληαο παξάιιεια θαη κηα εθηίκεζε γηα ην ρξόλν πνπ ζα απαηηεζεί έσο ηελ 
επίιπζε ηνπ παξαπόλνπ. Επίζεο νη παξνρείο ελεκεξώλνπλ ηνλ Επίηξνπν γηα ηνλ αξηζκό ησλ 
παξαπόλσλ θαη θαηαγγειηώλ πνπ δέρζεθαλ θαη ηνλ ηξόπν αληηκεηώπηζεο ηνπο ζε εηήζηα βάζε. Η 
ελεκέξσζε γίλεηαη κε ηελ ζύληαμε έθζεζεο ε νπνία ππνβάιιεηαη πξνο ηνλ Επίηξνπν κέρξη ηηο 31 
Ιαλνπαξίνπ θάζε έηνπο θαη αθνξά ζε ζηνηρεία ηνπ πξνεγνύκελνπ έηνπο. 
 
(θ) Σε δηαδηθαζία παξνρήο απνδεκηώζεσλ ζε πεξηπηώζεηο απώιεηαο ηαρπδξνκηθώλ αληηθεηκέλσλ 
θαη πιεκκεινύο παξνρήο ησλ ππεξεζηώλ πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 6(2)(β) ηνπ παξόληνο 
δηαηάγκαηνο. Απαξίζκεζε ησλ πεξηπηώζεσλ γηα ηηο νπνίεο ν παξνρέαο ππνρξενύηαη λα θαηαβάιεη 
απνδεκίσζε ζην ρξήζηε κε αλαθνξά ζην είδνο ηεο παξερόκελεο ππεξεζίαο, ην ύςνο ηεο 
απνδεκίσζεο, ην ρξόλν θαη ηνλ ηξόπν  θαηαβνιήο ηεο απνδεκίσζεο.  
 
(ι) πεξηγξαθή ησλ δηαδηθαζηώλ επηζηξνθήο ηαρπδξνκηθώλ αληηθεηκέλσλ 
 
(κ) πεξηγξαθή ηεο δηαδηθαζίαο θαη ηνπ ηξόπνπ εμππεξέηεζεο θαη παξνρήο δηεπθνιύλζεσλ αηόκσλ 
κε εηδηθέο αλάγθεο. 
 
(3)  Οη παξνρείο νθείινπλ λα ππνβάινπλ ζηνλ Επίηξνπν γηα έγθξηζε ην πλνδεπηηθό Δειηίν 
Μεηαθνξάο θαη ηελ Αηνκηθή ύκβαζε κε ηνλ Υξήζηε, ηα νπνία πξέπεη λα είλαη ζπκβαηά κε ηηο 
πξόλνηεο ηνπ εδαθίνπ (2) ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ παξόληνο Δηαηάγκαηνο εληόο 15 εκεξώλ ν Επίηξνπνο 
ελεκεξώλεη γξαπηώο ηνλ ελδηαθεξόκελν παξνρέα γηα ηηο πξνηεηλόκελεο ηξνπνπνηήζεηο, ζην θείκελν 
ηνπ πλνδεπηηθνύ Δειηίνπ Μεηαθνξάο θαη ηεο Αηνκηθήο ύκβαζεο κε ηνλ Υξήζηε,  ν νπνίνο κπνξεί 
λα ππνβάιεη γξαπηέο παξαζηάζεηο εληόο 15 εκεξώλ. Ο Επίηξνπνο θνηλνπνηεί ηηο ηειηθέο ηνπ ζέζεηο 
πξνο ηνλ παξνρέα εληόο 15 εκεξώλ. 
 
(4) Οη παξνρείο νθείινπλ όπσο εληόο εμήληα (60) εκεξώλ από ηελ εκεξνκελία πνπ ηίζεηαη ζε ηζρύ ε 
παξνύζα Απόθαζε, δηακνξθώζνπλ Υάξηε Πιεξνθόξεζεο ησλ Υξεζηώλ, ν νπνίνο νθείιεη λα είλαη 
ζπκβαηόο κε ηηο πξόλνηεο ηνπ εδαθίνπ (2) ηνπ άξζξνπ 6 ηεο παξνύζαο Απόθαζεο. Ο Υάξηεο 
Πιεξνθόξεζεο ησλ Υξεζηώλ ζα πξέπεη λα είλαη πξνζβάζηκνο ζε όινπο ηνπο ελ δπλάκεη ρξήζηεο 
ησλ παξερόκελσλ ππεξεζηώλ ζε έληππε ή/θαη ειεθηξνληθή κνξθή θαη λα είλαη δηαζέζηκνο ζε 
εκθαλέο γηα ηνπο ρξήζηεο κέξνο ζηα ζεκεία πξόζβαζεο. 
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Επηβνιή Πνηλώλ.  
 

Κ.Δ.Π. 300/2008 
 
 
 

Μεηαβαηηθέο 
δηαηάμεηο 

7. Δπλάκεη ηνπ Άξζξνπ 20(θ) ηνπ Νόκνπ, θαη ρσξίο πεξηνξηζκό απζηεξόηεξσλ θπξώζεσλ πνπ 
ηπρόλ λα πξνβιέπεη ν Νόκνο, ηα Δηαηάγκαηα θαη νη Απνθάζεηο, ν Επίηξνπνο δύλαηαη λα επηβάιεη 
δηνηθεηηθό πξόζηηκν θαη’ εθαξκνγή ηνπ Δηαηάγκαηνο πεξί ζπιινγήο Πιεξνθνξηώλ θαη επηβνιήο 
Δηνηθεηηθνύ Πξνζηίκνπ, ζε θάζε  πξόζσπν πνπ παξαβηάδεη νπνηαδήπνηε από ηηο ππνρξεώζεηο πνπ 
νξίδνληαη ζηελ  παξνύζα Απόθαζε. 
 
8. Οη παξνρείο, νη νπνίνη είλαη εγγεγξακκέλνη ζην κεηξών αδεηνδνηεκέλσλ γεληθώλ 
εμνπζηνδνηήζεσλ ηαρπδξνκηθώλ ππεξεζηώλ, νθείινπλ λα ζπκκνξθσζνύλ ζε ππνρξεώζεηο πνπ 
απνξξένπλ από ηελ παξνύζα Απόθαζε, εληόο εμήληα (60) εκεξώλ από ηε δεκνζίεπζε ηεο ζηελ 
Επίζεκε Εθεκεξίδα ηεο Δεκνθξαηίαο. 
 

ΚΔΠ.242/2006 
ΚΔΠ.340/2009 

9. Η παξνύζα Απόθαζε θαηαξγεί θαη αληηθαζηζηά ηελ πεξί Καζνξηζκνύ ησλ Γεληθώλ 
Εμνπζηνδνηήζεσλ Καζεζηώηνο (Σαρπδξνκηθέο Τπεξεζίεο) Απόθαζε ηνπ 2006 σο είρε 
ηξνπνπνηεζεί.  
 

Έλαξμε ηζρύνο  10. Η παξνύζα Απόθαζε ηίζεηαη ζε ηζρύ από ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηεο ζηελ Επίζεµε 
Εθεκεξίδα ηεο ∆εµνθξαηίαο. 

 
 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι 
(Άξζξν 4)  

 
(1)  Τπεξεζίεο δηεζλώλ ηαρπκεηαθνξώλ (ππεξεζία θαηεπεηγόλησλ)  
 

Τπεξεζίεο πνπ δηαθέξνπλ ιόγσ ηεο πξνζηηζέµελεο αμίαο ζε ζύγθξηζε µε ηηο βαζηθέο ηαρπδξνµηθέο ππεξεζίεο 
(πεξηζπιινγήο, δηαινγήο, µεηαθνξάο θαη δηαλνµήο ησλ ηαρπδξνµηθώλ αληηθεηµέλσλ) θαη ραξαθηεξίδνληαη εθηόο από 
ηελ ηαρύηεηα θαη πην αμηόπηζηε ζπιινγή, δηαλνµή θαη παξάδνζε ησλ αληηθεηµέλσλ, από ηελ παξνρή νξηζµέλσλ ή 
όισλ ησλ αθόινπζσλ ζπµπιεξσµαηηθώλ δηεπθνιύλζεσλ: εγγύεζε ηεο παξάδνζεο ζε νξηζµέλε εµεξνµελία, 
παξαιαβή από ην ζεµείν πξνέιεπζεο, παξάδνζε πξνζσπηθά ζηνλ παξαιήπηε, δπλαηόηεηα µεηαβνιήο ηνπ 
πξννξηζµνύ θαη ηνπ παξαιήπηε θαηά ηε δηαµεηαθόµηζε, επηβεβαίσζε ζηνλ απνζηνιέα ηεο παξαιαβήο ηνπ 
αληηθεηµέλνπ απνζηνιήο, έιεγρνο θαη παξαθνινύζεζε ησλ αληηθεηµέλσλ απνζηνιήο, εμαηνµηθεπµέλε παξνρή 
ππεξεζηώλ ζηνπο παξαιήπηεο θαη πξνζθνξά ππεξεζηώλ αλάινγα µε ηηο απαηηήζεηο ηνπο. Οη πειάηεο είλαη 
θαηαξρήλ δηαηεζεηµέλνη λα πιεξώζνπλ πςειόηεξε ηηµή γηα ηηο ελ ιόγσ ππεξεζίεο. ηηο ππεξεζίεο απηέο ηα 
ηαρπδξνµηθά αληηθείµελα παξαθνινπζνύληαη από Εηδηθό ύζηεµα Παξαθνινύζεζεο θαη Εληνπηζµνύ.  

 
(2)  Τπεξεζίεο ηνπηθώλ ηαρπκεηαθνξώλ (ππεξεζία θαηεπεηγόλησλ)  
 

Τπεξεζίεο πνπ δηαθέξνπλ ιόγσ ηεο πξνζηηζέµελεο αμίαο ζε ζύγθξηζε µε ηηο βαζηθέο ηαρπδξνµηθέο ππεξεζίεο 
(πεξηζπιινγήο, δηαινγήο, µεηαθνξάο θαη δηαλνµήο ησλ ηαρπδξνµηθώλ αληηθεηµέλσλ) θαη ραξαθηεξίδνληαη εθηόο από 
ηελ ηαρύηεηα θαη πην αμηόπηζηε ζπιινγή, δηαλνµή θαη παξάδνζε ησλ αληηθεηµέλσλ, από ηελ παξνρή νξηζµέλσλ ή 
όισλ ησλ αθόινπζσλ ζπµπιεξσµαηηθώλ δηεπθνιύλζεσλ: εγγύεζε ηεο παξάδνζεο ζε νξηζµέλε εµεξνµελία, 
παξαιαβή από ην ζεµείν πξνέιεπζεο, παξάδνζε πξνζσπηθά ζηνλ παξαιήπηε, δπλαηόηεηα µεηαβνιήο ηνπ 
πξννξηζµνύ θαη ηνπ παξαιήπηε θαηά ηε δηαµεηαθόµηζε, επηβεβαίσζε ζηνλ απνζηνιέα ηεο παξαιαβήο ηνπ 
αληηθεηµέλνπ απνζηνιήο, έιεγρνο θαη παξαθνινύζεζε ησλ αληηθεηµέλσλ απνζηνιήο, εμαηνµηθεπµέλε παξνρή 
ππεξεζηώλ ζηνπο παξαιήπηεο θαη πξνζθνξά ππεξεζηώλ αλάινγα µε ηηο απαηηήζεηο ηνπο. Οη πειάηεο είλαη 
θαηαξρήλ δηαηεζεηµέλνη λα πιεξώζνπλ πςειόηεξε ηηµή γηα ηηο ελ ιόγσ ππεξεζίεο. ηηο ππεξεζίεο απηέο ηα 
ηαρπδξνµηθά αληηθείµελα παξαθνινπζνύληαη από Εηδηθό ύζηεµα Παξαθνινύζεζεο θαη Εληνπηζµνύ 

 
 (3)  Τπεξεζίεο πξνεηνηµαζίαο ηαρπδξνµηθώλ αληηθεηµέλσλ  

 
Η πξνεηνηµαζία ηαρπδξνµηθώλ εγγξάθσλ ζπλίζηαηαη ζηηο ελέξγεηεο νη νπνίεο απνζθνπνύλ ζηε παξαγσγή 
ηαρπδξνµηθώλ αληηθεηµέλσλ µε ζπγθεθξηµέλν παξαιήπηε, απνζηειιόµελα ππό ηελ ηειηθή ηνπο µνξθή. ηελ 
θαηεγνξία απηή αλήθνπλ θαη ηα θείµελα πνπ έρνπλ δηαβηβαζζεί µε ειεθηξνληθά µέζα από ηε ζηηγµή πνπ, ππό ηε 
ηειηθή ηνπο µνξθή, εγθιείνληαη ζε θάθειν πξνο επίδνζε.  

 
(4)  Τπεξεζίεο αληαιιαγήο εγγξάθσλ  

 
Τπεξεζία πνπ παξέρεη ηα µέζα θαη ηηο εγθαηαζηάζεηο γηα ηελ θαηάζεζε από ηνλ απνζηνιέα θαη ηελ παξαιαβή από 
ηνλ παξαιήπηε, νη νπνίνη είλαη ζπλδξνµεηέο ηεο ππεξεζίαο απηήο, ησλ ηαρπδξνµηθώλ ηνπο αληηθεηµέλσλ.  

 
(5)   Τπεξεζίεο ελνηθίαζεο ηαρπδξνκηθώλ ζπξίδσλ  

 
Τπεξεζίεο ελνηθίαζεο ηαρπδξνµηθώλ ζπξίδσλ, πνπ παξέρεηαη από αδεηνδνηεµέλν Οξγαληζµό. 
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