
Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι)                                                                                                                                                Κ.Δ.Π. 70/2014 
Αρ. 4760, 21.2.2014    

Αριθμός 70 

Ο ΠΔΡΙ ΡΤΘΜΙΔΩ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΣΑΥΤΓΡΟΜΙΚΩΝ 
ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2004 

_______________ 
 Απφθαζε πεξί Καζνξηζκνχ Πιαηζίνπ ησλ Ληαληθψλ Σηκψλ ηνπ Κππξηαθνχ Σαρπδξνκείνπ, σο Φνξέα 

Παξνρήο Καζνιηθήο Σαρπδξνκηθήο Τπεξεζίαο 
 Ο Δπίηξνπνο Ρπζκίζεσο Ηιεθηξνληθψλ Δπηθνηλσληψλ θαη Σαρπδξνκείσλ (εθεμήο ΔΡΗΔΣ), 

ιακβάλνληαο ππφςε: 

112(Ι) ηνπ 2004 
84(I) ηνπ 2005 

149(I) ηνπ 2005 
67(I) ηνπ 2006 

113(I) ηνπ 2007 
134(I) ηνπ 2007 

46(I) ηνπ 2008 
103(I) ηνπ 2009 

94(Ι) ηνπ 2011 
51(Ι) ηνπ 2012 

160(Ι) ηνπ 2013. 
 

(α) ην Νφκν 112(I)/2004, πεξί Ρπζκίζεσο Ηιεθηξνληθψλ Δπηθνηλσληψλ θαη Σαρπδξνκηθψλ 
Τπεξεζηψλ θαη ηδίσο ηα άξζξα 20(ηε), 20(θδ), 20(θ), 23, 24, 119, 119A, 119B, 120, 124,  152 
θαη 161, 

(β) ην Γηάηαγκα πεξί Καζνξηζκνχ Μεζνδνινγίαο Τπνινγηζκνχ ηνπ Κφζηνπο θαη Μεζνδνινγίαο 
Λνγηζηηθνχ Γηαρσξηζκνχ ηνπ Φνξέα Παξνρήο Καζνιηθήο Σαρπδξνκηθήο Τπεξεζίαο θαη ηεο 
Ίδξπζεο, Λεηηνπξγίαο θαη Γηαρείξηζεο ηνπ Σακείνπ Απνδεκηψζεσο,  

 
 

Κ.Γ.Π. 321/2010. 
 

(γ)  ηα απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηνλ θνζηνινγηθφ έιεγρν, ν νπνίνο δηελεξγήζεθε απφ 
αλεμάξηεηνπο ζπκβνχινπο εθ κέξνπο θαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ ΓΔΡΗΔΣ γηα ηα ζηνηρεία ηνπ 
Φνξέα Παξνρήο Καζνιηθήο Σαρπδξνκηθήο Τπεξεζίαο πνπ αθνξνχλ ηα απνινγηζηηθά ηνπ 
έηνπο 2011 θαη πξνυπνινγηζηηθά ηνπ έηνπο 2012, 

 (δ) ηα απνηειέζκαηα ηεο Γεκφζηαο Αθξφαζεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ην Βνεζφ Δπίηξνπν 
Ρπζκίζεσο Ηιεθηξνληθψλ Δπηθνηλσληψλ θαη Σαρπδξνκείσλ ζηηο 3 Οθησβξίνπ 2013, 

 εθδίδεη ηελ αθφινπζε Απφθαζε:  

 ΜΔΡΟ 1 - Γεληθέο Γηαηάμεηο 

πλνπηηθφο ηίηινο 1. Η παξνχζα Απφθαζε ζα αλαθέξεηαη σο ε πεξί Καζνξηζκνχ Πιαηζίνπ ησλ Ληαληθψλ Σηκψλ ηνπ 
Κππξηαθνχ Σαρπδξνκείνπ, σο Φνξέα Παξνρήο Καζνιηθήο Σαρπδξνκηθήο Τπεξεζίαο.  

θνπφο 

 

2. θνπφο ηεο παξνχζαο Απφθαζεο είλαη ν θαζνξηζκφο Πιαηζίνπ (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ αλψηαηνπ 
θαη θαηψηαηνπ νξίνπ) ησλ Ληαληθψλ Σηκψλ ηνπ Κππξηαθνχ Σαρπδξνκείνπ. 

Δξκελεία. 3. (1)  ηελ παξνχζα Απφθαζε, εθηφο αλ απφ ην θείκελν πξνθχπηεη δηαθνξεηηθή έλλνηα: 

112(Ι) ηνπ 2004 
84(I) ηνπ 2005 

149(I) ηνπ 2005 
67(I) ηνπ 2006 

113(I) ηνπ 2007 
134(I) ηνπ 2007 

46(I) ηνπ 2008 
103(I) ηνπ 2009 

94(Ι) ηνπ 2011 
51(Ι) ηνπ 2012 

160(Ι) ηνπ 2013. 

«Νφκνο» ζεκαίλεη ηνλ πεξί Ρπζκίζεσο Ηιεθηξνληθψλ Δπηθνηλσληψλ θαη Σαρπδξνκηθψλ Τπεξεζηψλ 
Νφκν ηνπ 2004 θαη πεξηιακβάλεη θάζε λφκν πνπ ηνλ ηξνπνπνηεί ή ηνλ αληηθαζηζηά. 
 
«Φνξέαο Παξνρήο Kαζνιηθήο Σαρπδξνκηθήο Yπεξεζίαο» ζεκαίλεη ην Κππξηαθφ Σαρπδξνκείν, ην 
νπνίν έρεη θαζνξηζηεί σο Φνξέαο Παξνρήο Καζνιηθήο Σαρπδξνκηθήο Τπεξεζίαο κέρξη ηελ 31

ε
 

Γεθεκβξίνπ 2027.  

 (2) Οπνηνηδήπνηε άιινη φξνη ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ παξνχζα Απφθαζε θαη νη νπνίνη δελ νξίδνληαη 
δηαθνξεηηθά ζε απηή, ζα έρνπλ ηελ έλλνηα πνπ απνδίδεη ζηνπο φξνπο απηνχο ν Νφκνο. 
 

 ΜΔΡΟ 2 - Τπνρξεψζεηο Παξνρέα Καζνιηθήο Σαρπδξνκηθήο Τπεξεζίαο 

 
 
Παξάξηεκα.  

4. Απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηεο παξνχζαο Απφθαζεο, επηβάιιεηαη ζην Φνξέα Παξνρήο Καζνιηθήο 
Σαρπδξνκηθήο Τπεξεζίαο ππνρξέσζε ζπκκφξθσζεο κε ην πιαίζην ηηκψλ γηα ηηο ππεξεζίεο πνπ 
θαζνξίδνληαη ζην Παξάξηεκα ηεο παξνχζαο Απφθαζεο.  Ωο εθ ηνχηνπ ν Τπφρξενο Παξνρέαο 
νθείιεη λα θνηλνπνηεί ζηνλ Δπίηξνπν ηα ιηαληθά ηνπ ηηκνιφγηα καδί κε φια ηα αλαγθαία ζηνηρεία πνπ 
επηηξέπνπλ ηνλ έιεγρν ζπκκφξθσζήο ηνπ κε ην πεξηερφκελν ηεο παξνχζεο Απφθαζεο. 

  
ΜΔΡΟ 3 - Σειηθέο Γηαηάμεηο 

πκκφξθσζε θαη 
Κπξψζεηο.  
 
Κ.Γ.Π. 300/2008. 

5. (1) ε πεξίπησζε κε ζπκκφξθσζεο ηνπ Φνξέα Παξνρήο Καζνιηθήο Σαρπδξνκηθήο Τπεξεζίαο κε 
ηηο ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ ηελ παξνχζα Απφθαζε, ν Δπίηξνπνο δχλαηαη λα επηβάιεη 
δηνηθεηηθέο θπξψζεηο κε βάζε ην πεξί πιινγήο Πιεξνθνξηψλ θαη Δπηβνιήο Γηνηθεηηθνχ Πξνζηίκνπ 
Γηάηαγκα (Κ.Γ.Π.300/2008), ή νπνηνδήπνηε Γηάηαγκα ην ηξνπνπνηεί ή ην αληηθαζηζηά. 
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 (2) Γπλάκεη ηνπ εδαθίνπ (θ) ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ Νφκνπ θαη ρσξίο πεξηνξηζκφ ηπρφλ απζηεξφηεξσλ 
θπξψζεσλ πνπ κπνξεί λα πξνβιέπεη ν Νφκνο, ηα δπλάκεη απηνχ εθδηδφκελα Γηαηάγκαηα, 
Απνθάζεηο ή νη φξνη ηεο ζρεηηθήο άδεηαο ηνπ Φνξέα Παξνρήο Καζνιηθήο Σαρπδξνκηθήο Τπεξεζίαο, 
ν Δπίηξνπνο δχλαηαη λα επηβάιεη δηνηθεηηθφ πξφζηηκν θαη’ εθαξκνγή ηνπ Γηαηάγκαηνο Πεξί 
πιινγήο Πιεξνθνξηψλ θαη Δπηβνιήο Γηνηθεηηθνχ Πξνζηίκνπ (Κ.Γ.Π.300/2008), ή νπνηνδήπνηε 
Γηάηαγκα ην ηξνπνπνηεί ή ην αληηθαζηζηά, γηα παξαβίαζε νπνηαζδήπνηε απφ ηηο ππνρξεψζεηο πνπ 
νξίδνληαη ζηελ παξνχζα Απφθαζε. 

  

Σξνπνπνηήζεηο / 
πκπιεξψζεηο. 
 

6. Ο Δπίηξνπνο δχλαηαη κε Απφθαζε ηνπ λα ηξνπνπνηεί θαη/ή λα ζπκπιεξψλεη ηελ παξνχζα 
Απφθαζε. Γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο παξνχζαο Απφθαζεο, ν Δπίηξνπνο δχλαηαη λα πξνβαίλεη ζε 
δηαβνπιεχζεηο ή αθξνάζεηο κε ηνπο ελδηαθεξφκελνπο θνξείο.  

  

Έλαξμε ηζρχνο. 
 

7. Η παξνχζα Απφθαζε ηίζεηαη ζε ηζρχ ηξηάληα (30) εκεξνινγηαθέο εκέξεο απφ ηε δεκνζίεπζε ηεο 
ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Γεκνθξαηίαο. 

  

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 
Άξζξν 4 

 
Δπηβάιιεηαη ξχζκηζε ζηηο ιηαληθέο ηηκέο ππεξεζηψλ ηνπ πεδίνπ Καζνιηθήο Σαρπδξνκηθήο Τπεξεζίαο εζσηεξηθνχ ηνπ 
Κππξηαθνχ Σαρπδξνκείνπ, σο εκθαλίδεηαη ζηνπο Πίλαθεο 1-5 ηνπ Παξαξηήκαηνο, φπνπ ην θαηψηαην φξην ηηκήο γηα θάζε 
ππεξεζία θαζνξίδεηαη κε βάζε ην ιεηηνπξγηθφ θφζηνο πιένλ πεξηζψξην θέξδνπο, ην νπνίν ππνινγίδεηαη σο 5% επί ησλ 
ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ, ελψ ην αλψηαην φξην ηηκήο γηα θάζε ππεξεζία θαζνξίδεηαη κε βάζε ην ιεηηνπξγηθφ θφζηνο πιένλ 
πεξηζψξην θέξδνπο 9,92%, θαη επηβάιιεηαη πιαίζην ηηκψλ ζηηο ππεξεζίεο εμεξρφκελεο δηεζλνχο αιιεινγξαθίαο πνπ 
εκπίπηνπλ ζην πεδίν Καζνιηθήο Σαρπδξνκηθήο Τπεξεζίαο, Πίλαθεο 6-8, νχησο ψζηε νη ιηαληθέο ηηκέο πνπ ζα 
πηνζεηεζνχλ απφ ηνλ Τπφρξεν Παξνρέα λα νδεγνχλ ζε ειάρηζην πεξηζψξην θέξδνπο χςνπο 5%, θαη κέγηζην πεξηζψξην 
θέξδνπο 9,92% έλαληη ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο ηνπ ‘θνηλνχ θαιαζηνχ ππεξεζηψλ’ πνπ πεξηιακβάλεη ηηο ππεξεζίεο 
εμεξρφκελεο δηεζλνχο αιιεινγξαθίαο θαη εηζεξρφκελεο δηεζλνχο αιιεινγξαθίαο.   
 
Πίλαθαο 1 

Τπεξεζία/ Πξντφλ Καηψηαηε/ Αλψηαηε( €) 

Σέινο χζηαζεο Αληηθεηκέλσλ 1.80/1.88 

  Σέινο χζηαζεο Δδηθψλ άθσλ 9.00/9.42 

 
Πίλαθαο 2 

Απιή Αιιεινγξαθία Δζσηεξηθνχ 
Α’ 

Πξνηεξαηφηεηαο 
Β’ Πξνηεξαηφηεηαο 

Μηθξά – 20γξ 0.39/0.41 0.33/0.35 

Μηθξά 21γξ – 50γξ 0.40/0.42 0.34/0.36 

Μεγάια-50γξ 0.48/0.50 0.41/0.43 

Μεγάια 51γξ-100γξ 0.52/0.54 0.45/0.47 

Μεγάια 101γξ-200γξ 0.57/0.60 0.49/0.52 

Μεγάια 201γξ-350γξ 0.61/0.64 0.53/0.56 

Μεγάια 351γξ-500γξ 0.64/0.67 0.56/0.59 

Αθαλφληζηα-100γξ 1.44/1.51 1.28/1.34 

Αθαλφληζηα 101γξ-200γξ 1.56/1.63 1.38/1.44 

Αθαλφληζηα 201γξ-350γξ 1.64/1.72 1.45/1.52 

Αθαλφληζηα 351γξ-500γξ 1.69/1.77 1.50/1.57 

Αθαλφληζηα 501γξ-1000γξ 1.80/1.89 1.60/1.68 

Αθαλφληζηα 1001γξ-1500γξ 1.93/2.02 1.72/1.80 

Αθαλφληζηα 1501γξ-2000γξ 2.04/2.14 1.82/1.90 

Αθαλφληζηα 2001γξ-3000γξ 2.26/2.36 2.01/2.11 

Αθαλφληζηα 3001γξ-4000γξ 2.47/2.59 2.20/2.31 

Αθαλφληζηα 4001γξ-5000γξ 2.68/2.81 2.40/2.51 

 
 
Πίλαθαο 3 

Οκαδηθή Αιιεινγξαθία 
Δζσηεξηθνχ 

Α’ 
Πξνηεξαηφηεηαο 

Α’ Πξνηεξαηφηεηαο Β’ Πξνηεξαηφηεηαο Β’ Πξνηεξαηφηεηαο 

 Αηαμηλφκεην 
Πιήξσο 

Σαμηλνκεκέλν 
Αηαμηλφκεην Πιήξσο Σαμηλνκεκέλν 

Μηθξά – 20γξ 0.26/0.27 0.25/0.26 0.24/0.25 0.23/0.24 

Μηθξά 21γξ – 50γξ 0.27/0.28 0.26/0.27 0.25/0.26 0.24/0.25 

Μεγάια-50γξ 0.33/0.34 0.28/0.29 0.30/0.31 0.25/0.26 

Μεγάια 51γξ-100γξ 0.36/0.38 0.30/0.31 0.33/0.34 0.27/0.28 
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Μεγάια 101γξ-200γξ 0.40/0.42 0.33/0.35 0.37/0.38 0.30/0.31 

Μεγάια 201γξ-350γξ 0.44/0.46 0.36/0.38 0.40/0.42 0.33/0.34 

Μεγάια 351γξ-500γξ 0.47/0.49 0.38/0.40 0.42/0.44 0.35/0.37 

Αθαλφληζηα-100γξ 1.31/1.37 1.32/1.38 1.18/1.23 1.19/1.25 

Αθαλφληζηα 101γξ-
200γξ 

1.41/1.48 1.43/1.49 1.27/1.33 1.29/1.35 

Αθαλφληζηα 201γξ-
350γξ 

1.49/1.56 1.51/1.58 1.35/1.41 1.36/1.42 

Αθαλφληζηα 351γξ-
500γξ 

1.54/1.62 1.56/1.63 1.39/1.46 1.40/1.47 

Αθαλφληζηα 501γξ-1000γξ 1.65/1.73 1.67/1.74 1.49/1.56 1.50/1.57 

Αθαλφληζηα 1001γξ-
1500γξ 

1.78/1.86 1.79/1.88 1.60/1.68 1.62/1.69 

Αθαλφληζηα 1501γξ-
2000γξ 

1.88/1.97 1.90/1.99 1.70/1.78 1.71/1.79 

Αθαλφληζηα 2001γξ-
3000γξ 

2.09/2.19 2.11/2.21 1.89/1.98 1.90/1.99 

Αθαλφληζηα 3001γξ-
4000γξ 

2.30/2.41 2.32/2.43 2.08/2.18 2.09/2.19 

Αθαλφληζηα 4001γξ-
5000γξ 

2.51/2.63 2.53/2.65 2.27/2.37 2.28/2.39 

 
 
Πίλαθαο 4 

Γέκα Δζσηεξηθνχ Α’ Πξνηεξαηφηεηαο 

Μέρξη -500γξ 3.90/4.08 

501-1000γξ 4.07/4.26 

1001-2000γξ 4.42/4.62 

2001-3000γξ 4.71/4.93 

3001-4000γξ 5.02/5.26 

4001-5000γξ 5.29/5.54 

5001-10000γξ 8.39/8.78 

10001-20000γξ 14.59/15.27 

20001-30000γξ 20.79/21.77 

Υξέσζε/θηιφ
1
 0.62/0.65 

 
 
Πίλαθαο 5 

Δηδηθφο άθνο Δζσηεξηθνχ Β’ Πξνηεξαηφηεηαο 

Μέρξη-5000γξ 3.57/3.74 

5001-6000γξ 3.83/4.01 

6001-7000γξ 4.05/4.24 

7001-8000γξ 4.27/4.47 

8001-9000γξ 4.48/4.69 

90001-10000γξ 4.68/4.90 

10001-20000γξ 6.00/6.28 

20001-30000γξ 8.14/8.52 

(α)Υξέσζε/θηιφ
2
  0.13/0.14 

(β)Υξέσζε/θηιφ
3
 0.21/0.22 

 
 
Πίλαθαο 6 

Απιή Αιιεινγξαθία 
Δμεξρφκελε Δμσηεξηθνχ 

 

                                                 
1
 Η χρζωςη ανά κιλό ιςχφει για δζματα εςωτερικοφ πάνω από 5 κιλά (5000γρ) μζχρι 30 κιλά (30000γρ) και 

προςτίθεται ςτην τιμή τησ αντίςτοιχησ κατηγορίασ για κάθε κιλό, ή μζροσ αυτοφ, πζραν του ελάχιςτου τησ 
κατηγορίασ. 
2
 Η χρζωςη (α) ανά κιλό ιςχφει για ειδικό ςάκο εςωτερικοφ πάνω από 10 κιλά (10000γρ) μζχρι 20 κιλά (20000γρ) και 

προςτίθεται ςτην τιμή τησ κατηγορίασ για κάθε κιλό, ή μζροσ αυτοφ, πζραν του ελάχιςτου τησ κατηγορίασ. 
 
3
 Η χρζωςη (β) ανά κιλό ιςχφει για ειδικό ςάκο εςωτερικοφ πάνω από 20 κιλά (20000γρ) μζχρι 30 κιλά (30000γρ) και 

προςτίθεται ςτην τιμή τησ κατηγορίασ για κάθε κιλό, ή μζροσ αυτοφ, πζραν του ελάχιςτου τησ κατηγορίασ. 
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Μηθξά – 20γξ 

Μηθξά 21γξ – 50γξ 

Μεγάια-50γξ 

Μεγάια 51γξ-100γξ 

Μεγάια 101γξ-200γξ 

Μεγάια 201γξ-350γξ 

Μεγάια 351γξ-500γξ 

Αθαλφληζηα-100γξ 

Αθαλφληζηα 101γξ-
200γξ 

Αθαλφληζηα 201γξ-
350γξ 

Αθαλφληζηα 351γξ-
500γξ 

Αθαλφληζηα 501γξ-1000γξ 

Αθαλφληζηα 1001γξ-
1500γξ 

Αθαλφληζηα 1501γξ-
2000γξ 

Αθαλφληζηα 2001γξ-
3000γξ 

Αθαλφληζηα 3001γξ-
4000γξ 

Αθαλφληζηα 4001γξ-
5000γξ 

 
Πίλαθαο 7 

Γέκα  
Δμεξρφκελε 
Δμσηεξηθνχ 

 

Μέρξη-500γξ 

201-1000γξ 

1001-2000γξ 

2001-3000γξ 

3001-4000γξ 

4001-5000γξ 

5001-10000γξ 

10001-20000γξ 

20001-30000γξ 

(α)Υξέσζε/θηιφ
4
 

(β)Υξέσζε/θηιφ
5
 

(γ)Υξέσζε/θηιφ
6
 

 
Πίλαθαο 8 

 

Δηδηθφο άθνο 
Δμεξρφκελε 
Δμσηεξηθνχ 

 

Μέρξη-5000γξ 

5001-6000γξ 

6001-7000γξ 

7001-8000γξ 

8001-9000γξ 

                                                 
4 Η ρξέσζε (α) αλά θηιό ηζρύεη γηα δέκαηα εμσηεξηθνύ πάλσ από 5 θηιά (5000γξ) κέρξη 10 θηιά  (10000γξ) και προςτίθεται ςτην 
τιμή τησ κατηγορίασ για κάθε κιλό, ή μζροσ αυτοφ, πζραν του ελάχιςτου τησ κατηγορίασ. 
 
5 Η ρξέσζε (β) αλά θηιό ηζρύεη γηα δέκαηα εμσηεξηθνύ πάλσ από 10 θηιά (10000γξ) κέρξη 20 θηιά (20000γξ) και προςτίθεται ςτην 
τιμή τησ κατηγορίασ για κάθε κιλό, ή μζροσ αυτοφ, πζραν του ελάχιςτου τησ κατηγορίασ. 
 
6 Η ρξέσζε (γ) αλά θηιό ηζρύεη γηα δέκαηα εμσηεξηθνύ πάλσ από 20 θηιά (20000γξ) κέρξη 30 θηιά (30000γξ) και προςτίθεται ςτην 
τιμή τησ κατηγορίασ για κάθε κιλό, ή μζροσ αυτοφ, πζραν του ελάχιςτου τησ κατηγορίασ. 
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9001-10000γξ 

10001-20000γξ 

20001-30000γξ 

(α)Υξέσζε/θηιφ
7
 

(β)Υξέσζε/θηιφ
8
 

 

                                                 
7 Η ρξέσζε (α) αλά θηιό ηζρύεη γηα εηδηθό ζάθν εμεξρόκελεο εμσηεξηθνύ πάλσ από 10θηιά (10000γξ) κέρξη 20 θηιά (20000γξ) και 
προςτίθεται ςτην τιμή τησ κατηγορίασ για κάθε κιλό, ή μζροσ αυτοφ, πζραν του ελάχιςτου τησ κατηγορίασ. 
 
8 Η ρξέσζε (β) αλά θηιό ηζρύεη γηα εηδηθό ζάθν εμεξρόκελεο εμσηεξηθνύ  πάλσ από 20θηιά (20000γξ) κέρξη 30 θηιά (30000γξ) και 
προςτίθεται ςτην τιμή τησ κατηγορίασ για κάθε κιλό, ή μζροσ αυτοφ, πζραν του ελάχιςτου τησ κατηγορίασ. 
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ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ 

Σν ΓΔΡΗΔΣ, ππφ ην πξίζκα ησλ δηαζέζηκσλ ξπζκηζηηθψλ επηινγψλ, θαη θπξίσο ηεο βησζηκφηεηαο ηεο Καζνιηθήο 
Σαρπδξνκηθήο Τπεξεζίαο, ιακβάλεη ππφςε ηνλ ελ δπλάκεη αληίθηππν αζηάζκεησλ παξαγφλησλ ζε ζρέζε κε ηα ζπλνιηθά 
εηζνδήκαηα απφ ππεξεζίεο ηνπ πεδίνπ Καζνιηθήο Τπεξεζίαο ηνπ Κππξηαθνχ Σαρπδξνκείνπ, σο Φνξέα Παξνρήο ηεο 
Καζνιηθήο Σαρπδξνκηθήο Τπεξεζίαο, ζε φ,ηη αθνξά ηνλ φγθν αιιεινγξαθίαο εμσηεξηθνχ θαη ηε δηακφξθσζε/ 
αλαζεψξεζε ηηκψλ ηεξκαηηζκνχ εηζεξρφκελεο δηεζλνχο θαη εμεξρφκελεο δηεζλνχο αιιεινγξαθίαο

9
. Σν ΓΔΡΗΔΣ 

εζηηάδεηαη ζηε δηαζθάιηζε ηεο δπλαηφηεηαο ηνπ Κππξηαθνχ Σαρπδξνκείνπ λα αθνινπζήζεη επέιηθηε ηηκνιφγεζε γηα λα 
αληαπνθξηζεί ζε πηζαλή αιιαγή ησλ δεδνκέλσλ, ζην κέξνο εθείλν ηεο αγνξάο πνπ αθνξά ζηε δηεζλή ηαρπδξνκηθή 
δξαζηεξηφηεηα

10
. 

 
Ωο εθ ηνχηνπ, ε ηνπνζέηεζε ηεο Ρπζκηζηηθήο Αξρήο ζηε βάζε απηψλ ησλ πξαγκαηηθνηήησλ δηακνξθψλεηαη κε ηξφπν 
πνπ λα εμππεξεηεί ηνπο αθφινπζνπο άμνλεο ξπζκηζηηθήο παξέκβαζεο: 

 

1. Λεηηνπξγία
11

 ελφο πγηνχο αληαγσληζηηθνχ πεξηβάιινληνο ζην πεδίν ηεο Καζνιηθήο Σαρπδξνκηθήο Τπεξεζίαο 

κέζσ 

α. Σεο δηακφξθσζεο αληαγσληζηηθνχ πιαηζίνπ ηηκνιφγεζεο ππεξεζηψλ
12

 (αλατζνξξφπεζε ηηκψλ, 
θνζηνζηξέθεηα).   

β. Σεο παξεκπφδηζεο ηνπ ελδερνκέλνπ αηζρξνθέξδεηαο (ε νπνία αληηζηξαηεχεηαη ην ζπκθέξνλ ηνπ 
θαηαλαισηή, βι. άξζξν 18 ηνπ Ν.112(Ι)/2004) θαη ηεο δεκηνπξγίαο θηλήηξσλ γηα ηε κείσζε ηνπ 
ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο

13
. 

                                                 
9 Η παξνύζα θαηάζηαζε θαζνξηζκνύ ηηκώλ ζηε βάζε ηνπ πιαηζίνπ πνπ θαζνξίδεη ε UPU είλαη δπλαηόλ λα αλαηξαπεί κε ηελ 

πξνζρώξεζε ηνπ Κππξηαθνύ Σαρπδξνκείνπ ζηνπο ππνγξάθνληεο ηε ζπκθσλία Reims V.   

10 Βι. αλαθνξέο ζην έγγξαθν πνπ θαηέζεζε ην Κππξηαθό Σαρπδξνκείν ζην πιαίζην ηεο Γεκόζηαο Αθξόαζεο ηεο 3εο Οθησβξίνπ 2013, 

eOAS 119867 (ε αλαθνξά γίλεηαη ζην έγγξαθν πνπ θαηέζεζε ην ΓΔΡΗΔΣ ζην πιαίζην ηεο ΓεκΑθξ): ‘…πεξηνξίδεη αρξείαζηα ηελ 

επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηόηεηα ηνπ ηκήκαηνο…’, ζει. 1/13, ‘… ε πξαθηηθή απηή πεξηνξίδεη ηελ εκπνξηθή ειεπζεξία ηνπ παξνρέα γηα λα 

θαζνξίδεη ηηο ηηκέο αλάινγα κε ηηο ζπλζήθεο ηεο αγνξάο. Γηα παξάδεηγκα ζην δηαζπλνξηαθό ηαρπδξνκείν…’, ζει. 4/13, ‘…Σα δεδνκέλα 

ζην δηαζπλνξηαθό ηαρπδξνκείν είλαη ηέηνηα … πνπ δηθαηνινγνύλ ηνλ θαζνξηζκό δηαθνξεηηθήο ηηκνινγηαθήο πξνζέγγηζεο…’, ζει. 4/13.  

11 Πξντόλ πξνζνκνίσζεο: Γελ πθίζηαληαη ζηνλ παξόληα ρξόλν ιήςεο ηεο απόθαζεο νη αληαγσληζηηθέο εθείλεο δπλάκεηο νη νπνίεο λα 

ιεηηνπξγνύλ πξνο απηή ηελ θαηεύζπλζε. εκεηώλεηαη ε ππνρξέσζε ηεο Ρπζκηζηηθήο Αξρήο λα δηαδξακαηίζεη ξόιν ζηνλ ηνκέα σο 

πξνλνείηαη ζην άξζξν 18 ηνπ Ν.112(Ι)/2004.   

12 Γηακόξθσζε ηεο αγνξάο ζε αλακνλή πηέζεσλ από αληαγσληζκό, ειεθηξνληθή αληηθαηάζηαζε πξντόλησλ αιιεινγξαθίαο, παξνπζία 

άιισλ ππνθαηάζηαησλ πξντόλησλ. 

13 Άκεζε επίδξαζε επί ηνπ θαζαξνύ θόζηνπο πξνζθνξάο ηεο Καζνιηθήο Σαρπδξνκηθήο  Τπεξεζίαο θαη ηνπ νηθνλνκηθνύ βάξνπο πνπ ζα 

θιεζνύλ λα θαηαβάινπλ ελαιιαθηηθνί παξνρείο πνπ ζα δξαζηεξηνπνηεζνύλ ζηελ αγνξά. Δπίζεο, άκεζε επίδξαζε επί ηεο ρνλδξηθήο ηηκήο 

πξόζβαζεο ζην δίθηπν ηνπ παξνρέα Καζνιηθήο Σαρπδξνκηθήο Τπεξεζίαο. Η πξνζέγγηζε ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηελ θαηάξγεζε εκπνδίσλ 

εηζόδνπ ζηελ αγνξά. 
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2. Γηαθχιαμε ηεο βησζηκφηεηαο πξνζθνξάο ηεο Καζνιηθήο Σαρπδξνκηθήο Τπεξεζίαο κέζσ 

α. Σεο δηαζθάιηζεο ηεο δπλαηφηεηαο ηνπ Φνξέα Παξνρήο Καζνιηθήο Σαρπδξνκηθήο Τπεξεζίαο λα 
απνιακβάλεη εχινγν πεξηζψξην θέξδνπο επί ηνπ ιεηηνπξγηθνχ ηνπ θφζηνπο

14
. 

β. Σεο παξνρήο ηηκνινγηαθήο επειημίαο ζην Φνξέα Παξνρήο Καζνιηθήο Σαρπδξνκηθήο Τπεξεζίαο ζε φ,ηη 
αθνξά ζηελ ηηκνιφγεζε ππεξεζηψλ πνπ αθνξνχλ ζηε δηεζλή ηαρπδξνκηθή δξαζηεξηφηεηα.   

 
Ωο εθ ησλ αλσηέξσ  
 
(α) επηβάιιεηαη ξχζκηζε ζηηο ιηαληθέο ηηκέο ηνπ Κππξηαθνχ Σαρπδξνκείνπ εζσηεξηθνχ, σο εκθαλίδεηαη ζηνπο Πίλαθεο 1-5 
ηνπ Παξαξηήκαηνο, φπνπ ην θαηψηαην φξην ηηκήο γηα θάζε ππεξεζία θαζνξίδεηαη βάζεη ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο πιένλ 
πεξηζψξην θέξδνπο ην νπνίν ππνινγίδεηαη σο 5% επί ησλ ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ, ελψ ην αλψηαην φξην ηηκήο γηα θάζε 
ππεξεζία θαζνξίδεηαη βάζεη ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο πιένλ πεξηζψξην θέξδνπο 9,92%. Σν 9,92% αληηπξνζσπεχεη, 
ζχκθσλα κε ηελ κειέηε ησλ αλεμάξηεησλ ζπκβνχισλ ηηο ππεξεζίεο ησλ νπνίσλ κίζζσζε ην ΓΔΡΗΔΣ, ηε κέγηζηε 
απφδνζε επί ησλ ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ ζε αληηπξνζσπεπηηθφ δείγκα Φνξέσλ Παξνρήο Καζνιηθήο Σαρπδξνκηθήο 
Τπεξεζίαο  πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε (ζηνηρεία ηεο πεξηφδνπ 2009 – 2011) θαη δηαηεξεί ηηο ηηκέο 
ησλ ππεξεζηψλ ζε πξνζηηά επίπεδα, θαη  
 
(β) επηβάιιεηαη  πιαίζην ηηκψλ ζηηο ππεξεζίεο εμεξρφκελεο δηεζλνχο αιιεινγξαθίαο πνπ εκπίπηνπλ ζην πεδίν 
Καζνιηθήο Σαρπδξνκηθήο Τπεξεζίαο, Πίλαθεο 6-8,  νχησο ψζηε νη ιηαληθέο ηηκέο πνπ ζα πηνζεηεζνχλ απφ ηνλ ππφρξεν 
παξνρέα λα νδεγνχλ ζε ειάρηζην πεξηζψξην θέξδνπο χςνπο  5%, θαη κέγηζην πεξηζψξην θέξδνπο 9,92% έλαληη ηνπ 
ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο ηνπ ‘θνηλνχ θαιαζηνχ ππεξεζηψλ’ πνπ πεξηιακβάλεη ηηο ππεξεζίεο εμεξρφκελεο δηεζλνχο 
αιιεινγξαθίαο θαη εηζεξρφκελεο δηεζλνχο αιιεινγξαθίαο.  Η πηνζέηεζε απηήο ηεο πξνζέγγηζεο επηηξέπεη  επειημία ζηελ 
ηηκνιφγεζε ηεο εμεξρφκελεο δηεζλνχο αιιεινγξαθίαο θαη, παξάιιεια, ηε δηαζθάιηζε εχινγνπ θέξδνπο απφ ην 
Κππξηαθφ Σαρπδξνκείν απφ ππεξεζίεο νη νπνίεο πξνζθέξνληαη ππφ ζπλζήθεο πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ αζηάζκεηνπο 
παξάγνληεο. 
 

 

 

 
 

                                                 
14 Σν απνδεθηό ιεηηνπξγηθό θόζηνο ζπλδέεηαη άξξεθηα κε ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ θξηηεξίσλ πνηόηεηαο παξνρήο Καζνιηθήο Σαρπδξνκηθήο 

Τπεξεζίαο πνπ νξίδεη ε θείκελε λνκνζεζία.  
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