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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 

Το κανονιστικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης –ΕΕ για την ανάπτυξη της ενιαίας 
αγοράς των ταχυδρομικών υπηρεσιών καθορίζεται από το Πράσινο Βιβλίο που εξέδωσε το 
1993, την Οδηγία 97/67/ΕΚ της 15-12-1997, την Οδηγία 2002/39/ΕΚ/10-6-2002 και την 
Οδηγία 2008/6/ΕΚ/20-2-2008. Με τα νομοθετήματα αυτά η ΕΕ θέτει τους κανόνες 
λειτουργίας της ταχυδρομικής αγοράς εντός των κρατών μελών κατά το πρότυπο του 
ελεύθερου ανταγωνισμού με την προϋπόθεση ότι εξασφαλίζεται η παροχή καθολικής 
ταχυδρομικής υπηρεσίας «συγκεκριμένης ποιότητας μονίμως σε όλα τα σημεία της 
επικράτειας , σε τιμές προσιτές για όλους τους χρήστες.» (Άρθρο 3, παράγραφος 1 Οδηγία 
97/67/ΕΚ). 

Με βάση και κατ’ επιταγή των οριζομένων στη νομοθεσία της ΕΕ το Ελληνικό κράτος 
προχώρησε στην ψήφιση των Νόμων 2668/18-12-1998 (ΦΕΚ 282/τ.Α) και 3185/ 2-9-2003 
(ΦΕΚ 229/τ.Α), με τους οποίους έθεσε τους κανόνες οργάνωσης και λειτουργίας του τομέα 
παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών στην ελληνική επικράτεια από τις επιχειρήσεις που 
κατέχουν γενική ή ειδική άδεια. Επίσης με τους Νόμους αυτούς ιδρύθηκε και καθορίστηκαν 
οι αρμοδιότητες της Εθνικής Ρυθμιστικής Αρχής , της «Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών 
και Ταχυδρομείων-ΕΕΤΤ», ως εποπτεύουσας και ανεξάρτητης αρχής σε θέματα 
τηλεπικοινωνιών και ταχυδρομείων.  

Ο τομέας των ταχυδρομικών υπηρεσιών στην Ελλάδα, με εξαίρεση το τμήμα της 
καθολικής υπηρεσίας η οποία περιλαμβάνει την διαχείριση αντικειμένων αλληλογραφίας έως 
50 γρ και το οποίο έχει ανατεθεί κατ’ αποκλειστικότητα, για λόγους οικονομικής 
βιωσιμότητας στον Φορέα Παροχής Καθολικής Υπηρεσίας που είναι τα «ΕΛΛΗΝΙΚΑ 
ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε- ΕΛΤΑ.», είναι πλήρως ανταγωνιστικός. Ο κύκλος εργασιών του 
τομέα για το 2007 ανήλθε στο ποσό των 644.1 εκ € ή 0,23 % του ΑΕΠ. 

Την Επιτροπή και το Δικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων από την έκδοση της Οδηγίας 
97/67/ΕΚ απασχόλησαν σειρά υποθέσεων για παραβίαση των οριζομένων σε αυτή αλλά των 
κανόνων του ανταγωνισμού που προβλέπονται στη Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής 
Κοινότητας τόσο εκ μέρους των διαφόρων ταχυδρομικών επιχειρήσεων όσο και νομοθεσιών 
από κράτη μέλη της ΕΕ. Μεταξύ των υποθέσεων αυτών την επιτροπή απασχόλησε και το 
θέμα της χρηματοδότησης των ΕΛΤΑ από τον κρατικό προϋπολογισμό και το Β’ και Γ’ ΚΠΣ, 
η οποία χρηματοδότηση αφορούσε επενδύσεις σε τεχνολογικές υποδομές και κάλυψη 
συσσωρευμένων ζημιών λόγω παροχής εκ μέρους των ΕΛΤΑ Υπηρεσιών Γενικού 
Οικονομικού Συμφέροντος- ΥΓΟΣ. 
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1.- ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Οι ταχυδρομικές υπηρεσίες αποτέλεσαν αντικείμενο ειδικής ρύθμισης για την Ε.Ε. λόγω 

της ιδιαιτερότητάς τους σε ό,τι αφορά την κάλυψη του πληθυσμού από τη μια μεριά και από 
την άλλη ο τρόπος με τον οποίο ήταν οργανωμένη η αγορά των ταχυδρομικών υπηρεσιών  σε 
κάθε κράτος μέλος της. Η Ε.Ε. έχοντας ως κύριο μέλημά της την πλήρη απελευθέρωση των 
αγορών αντιμετώπισε τις ταχυδρομικές υπηρεσίες ως μια «κοινή» αγορά η οποία έπρεπε να 
οργανωθεί και να λειτουργήσει μέσα στα πλαίσια του ανταγωνισμού στο εσωτερικό των 
κρατών μελών της και να αντικατασταθεί η μονοπωλιακή παροχή των υπηρεσιών αυτών από 
τις κρατικές ή ιδιωτικές επιχειρήσεις. Βέβαια, η Ε.Ε. αναγνωρίζει την ύπαρξη ανάγκης 
παροχής βασικών ταχυδρομικών υπηρεσιών στους πολίτες της Ε.Ε. σε κάποιο ορισμένο 
επίπεδο ποιότητας και συγκεκριμένης τιμής σε όλη την γεωγραφική περιφέρειά της. Τις 
υπηρεσίες αυτές ονόμασε καθολικές ή κρατημένες (reserved) ή κοινής ωφέλειας ή Υπηρεσίες 
Γενικού Οικονομικού Συμφέροντος (ΥΓΟΣ), έναντι των άλλων που είναι πλήρως 
απελευθερωμένες και τις θεωρεί ως συνηθισμένες εμπορικές υπηρεσίες. Για το σκοπό αυτό 
εξέδωσε την Οδηγία 97/67/ΕΚ την οποία στη συνέχεια τροποποίησε με την Οδηγία 
2002/39/ΕΚ και τέλος προέβη σε μια ριζική αναμόρφωση και τροποποίηση των δύο 
προηγούμενων οδηγιών με την Οδηγία 2008/6/ΕΚ. 

Στα επόμενα θα ασχοληθούμε με την αναφορά του περιεχομένου των οδηγιών της Ε.Ε. 
και του ελληνικού νομικού πλαισίου. Επίσης, θα αναφέρουμε τα διαθέσιμα οικονομικά 
στοιχεία του τομέα των ταχυδρομικών υπηρεσιών καθώς και εάν ο κλάδος ταχυδρομικών 
υπηρεσιών στην Ελλάδα λειτουργεί κάτω από ανταγωνιστικούς όρους όπως ορίζουν οι 
σχετικές οδηγίες και συνθήκες της Ε.Ε. Κλείνοντας θα κάνουμε μια αποτίμηση των 
προβλημάτων που ανακύπτουν από την διχοτόμηση της αγοράς ταχυδρομικών υπηρεσιών σε 
δύο τομείς στενά συνδεόμενους μεταξύ τους και συχνά επικαλυπτόμενους δηλαδή, αυτού της 
καθολικής υπηρεσίας και των υπηρεσιών των λεγόμενων προστιθέμενης αξίας ή των 
ταχυμεταφορών. 

 

2.- ΘΕΣΜΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙ-
ΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗ-
ΡΕΣΙΩΝ. 

2.1.- ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. 

Το πρότυπο οργάνωσης και λειτουργίας όλων των αγορών στο χώρο της Ε.Ε. είναι αυτό 
του ελεύθερου ανταγωνισμού. Το πλαίσιο αυτό ορίζεται ρητά στο προοίμιο της Συνθήκης για 
την ίδρυση της ευρωπαϊκής Κοινότητας (2002) και στο πρώτο μέρος της Συνθήκης με τον 
τίτλο « αρχές» και στα άρθρα 2 και 4. Συγκεκριμένα στο άρθρο 2 αναφέρεται ότι: «Η 
Κοινότητα έχει ως αποστολή, με τη δημιουργία κοινής αγοράς, οικονομικής και νομισματικής 
ένωσης και με την εφαρμογή των κοινών πολιτικών η δράσεων που αναφέρονται στα άρθρα 3 
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και 4, να προάγει στο σύνολο της Κοινότητας την αρμονική, ισόρροπη και αειφόρο ανάπτυξη 
των οικονομικών δραστηριοτήτων, υψηλό επίπεδο απασχόλησης και κοινωνικής προστασίας, 
ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών, αειφόρο, μη πληθωριστική ανάπτυξη, υψηλό βαθμό 
ανταγωνιστικότητας και σύγκλισης των οικονομικών επιδόσεων, υψηλό επίπεδο προστασίας 
και βελτίωσης της ποιότητας του περιβάλλοντος, την άνοδο του βιοτικού επιπέδου και της 
ποιότητας ζωής, την οικονομική και κοινωνική συνοχή και την αλληλεγγύη μεταξύ κρατών 
μελών.» Αντίστοιχα στο άρθρο 4 παράγραφος 1 ορίζει τα παρακάτω: « Για τους σκοπούς του 
άρθρου 2, η δράση των κρατών μελών και της Κοινότητας περιλαμβάνει, σύμφωνα με τους 
όρους και με το χρονοδιάγραμμα που προβλέπει η παρούσα Συνθήκη, τη θέσπιση μιας 
οικονομικής πολιτικής, που βασίζεται στο στενό συντονισμό των οικονομικών πολιτικών των 
κρατών μελών, στην εσωτερική αγορά, καθώς και στον καθορισμό κοινών στόχων, και 
ασκείται σύμφωνα με την αρχή της οικονομίας της ανοικτής αγοράς με ελεύθερο 
ανταγωνισμό.». Στη Συνθήκη «η οικονομία της ελεύθερης αγοράς με ελεύθερο ανταγωνισμό» 
ορίζεται εκ νέου στον «ΤΙΤΛΟ VII» Περί οικονομικής πολιτικής και στο άρθρο 98. 

Η αρχή της οργάνωσης των αγορών προϊόντων και υπηρεσιών εντός του χώρου της Ε.Ε. 
κατά το υπόδειγμα του πλήρους ανταγωνισμού διέπει το σύνολο του κειμένου της Συνθήκης. 
Σε ό,τι αφορά τους κανόνες ανταγωνισμού στη Συνθήκη προβλέπεται ιδιαίτερος τίτλος με 
επικεφαλίδα: «ΤΙΤΛΟΣ VI: Κοινοί κανόνες για τον ανταγωνισμό, τη φορολογία, και την 
προσέγγιση των νομοθεσιών.» Ο «ΤΙΤΛΟΣ» χωρίζεται σε τρία κεφάλαια από τα οποία το 
Kεφάλαιο 1 αναφέρεται στους κανόνες ανταγωνισμού εφαρμοστέων επί των επιχειρήσεων 
(τμήμα 1: Άρθρα 81, 82,83, 84,85 και 86) και κανόνων ανταγωνισμού που αφορούν τις 
κρατικές ενισχύσεις που δίνονται σε επιχειρήσεις (άρθρα 87,88 και 89). Το Kεφάλαιο 2 του 
«ΤΙΤΛΟΥ» αναφέρεται σε φορολογικές διατάξεις «Άρθρα 90, 91, 92 και 93, και το 
Κεφάλαιο 3 αναφέρεται στη διαδικασία που ακολουθείται από την Ένωση για την 
προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών για την εγκαθίδρυση και λειτουργία της 
κοινής αγοράς (άρθρα 94, 95, 96 και 97). 

Mε βάση τα παραπάνω και σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 94 της Συνθήκης, η 
Επιτροπή εξέδωσε την 97/67 ΕΚ Οδηγία η οποία τροποποιήθηκε μερικώς από την 2002/39 
ΕΚ Οδηγία και κυρίως με την 2008/6 ΕΚ. (Το ενοποιημένο κείμενο των οδηγιών όπως ισχύει 
σήμερα επισυνάπτεται ως ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ Α’). 

Στην Οδηγία 97/67ΕΚ, όπως ισχύει σήμερα, ορίζεται ότι ταχυδρομικές υπηρεσίες είναι 
«οι υπηρεσίες που συνίστανται στη συλλογή, τη διαλογή, τη μεταφορά και τη διανομή 
ταχυδρομικών αντικειμένων» (άρθρο 2 παράγραφος 1). Ως ταχυδρομικό αντικείμενο ορίζεται 
«το αντικείμενο με συγκεκριμένο παραλήπτη αποστελλόμενο υπό την τελική του μορφή υπό 
την οποία το αναλαμβάνει ο φορέας παροχής της ταχυδρομικής υπηρεσίας. Τα αντικείμενα 
αυτά περιλαμβάνουν π.χ. πέραν των αντικειμένων αλληλογραφίας, βιβλία, καταλόγους, 
εφημερίδες, περιοδικά και ταχυδρομικά δέματα που περιέχουν εμπορεύματα με ή χωρίς 
εμπορική αξία.» 

 6



Στο άρθρο 2 παράγραφος 1α, η οποία παράγραφος προστέθηκε με την Οδηγία 2008/6 
ορίζεται ότι «Φορέας παροχής ταχυδρομικής υπηρεσίας είναι η επιχείρηση που παρέχει μία ή 
περισσότερες ταχυδρομικές υπηρεσίες.» 

Από τις δύο αυτές παραγράφους του άρθρου 2 είναι πρόδηλο ότι η ταχυδρομική υπηρεσία 
δεν νοείται ενιαία υπηρεσία αλλά υπηρεσία αποτελούμενη από επιμέρους, ξέχωρες και 
διακριτές υπηρεσίες δηλαδή αυτές της περισυλλογής, της διαλογής, της μεταφοράς και της 
διανομής. 

Στη συνέχεια, η Οδηγία διακρίνει παραπέρα τα αντικείμενα τα οποία διαχειρίζονται οι 
φορείς παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών σε αντικείμενα αλληλογραφίας, ορίζοντας το 
αντικείμενο αλληλογραφίας ως: «Επικοινωνία υπό γραπτή μορφή, επί οιουδήποτε υλικού 
υποθέματος, που μεταφέρεται και παραδίδεται στη διεύθυνση την οποία έχει αναγράψει ο 
αποστολέας στο ίδιο το αντικείμενο ή στη συσκευασία του. Τα βιβλία, οι κατάλογοι, οι 
εφημερίδες και τα περιοδικά δεν θεωρούνται αντικείμενα αλληλογραφίας.» Επίσης, η Οδηγία 
στις επόμενες παραγράφους του άρθρου 2 προχωρά σε ορισμούς σχετικά με τις «συστημένες 
αποστολές», τις «αποστολές δηλωμένης αξίας», το «διασυνοριακό ταχυδρομείο», την 
«Άδεια: Γενική και Ειδική», τα «καταληκτικά τέλη», τον «αποστολέα», τον «χρήστη», την 
«εθνική κανονιστική αρχή»,τις «βασικές απαιτήσεις», και τις «υπηρεσίες που παρέχονται με 
χρέωση ανά μονάδα». 

Από τη μελέτη του κειμένου της ισχύουσας Οδηγίας παρατηρούμε ότι ενώ ορίζονται οι 
έννοιες της διανομής και περισυλλογής δεν ορίζονται οι έννοιες της διαλογής και της 
μεταφοράς αν και αυτές οι έννοιες αναφέρονται ρητά στις ταχυδρομικές υπηρεσίες. (Άρθρο 2 
παράγραφος 1). 

Στην Οδηγία σημαντική βαρύτητα και σημασία δίδεται στην έννοια της Καθολικής 
Υπηρεσίας και του Φορέα Παροχής Καθολικής Υπηρεσίας. Εξάλλου αυτό είναι και συνεπές 
με το άρθρο 1 της Οδηγίας στο οποίο ορίζεται ο σκοπός έκδοσης της Οδηγίας και το οποίο 
αναφέρει: 

«Άρθρο 1 

Η παρούσα Οδηγία θεσπίζει κοινούς κανόνες που αφορούν:  

• τους όρους που διέπουν την παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών,  

• την παροχή καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας εντός της Κοινότητας,  

• τη χρηματοδότηση καθολικών υπηρεσιών υπό προϋποθέσεις που εγγυώνται τη 
μόνιμη προσφορά των υπηρεσιών αυτών,  

• τις αρχές τιμολόγησης και τη διαφάνεια των λογαριασμών για την παροχή της 
καθολικής υπηρεσίας,  

• τον καθορισμό προδιαγραφών ποιότητας για την παροχή της καθολικής 
υπηρεσίας και την εγκαθίδρυση συστήματος που θα διασφαλίζει την τήρηση αυτών,  

• την εναρμόνιση των τεχνικών προδιαγραφών,  
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• τη σύσταση εθνικών ανεξάρτητων κανονιστικών αρχών». 

Η έννοια της Καθολικής Υπηρεσίας ορίζεται στο άρθρο 3 και στις παράγραφ.1 έως και 4 
οι οποίες αναφέρονται στην ποιότητα της Καθολικής  Υπηρεσίας, την έκταση παροχής και τι 
αυτή περιλαμβάνει. Συγκεκριμένα αναφέρεται: 

«1.-Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι χρήστες να απολαύουν του δικαιώματος καθολικής 
υπηρεσίας, που αντιστοιχεί στην προσφορά ταχυδρομικών υπηρεσιών, συγκεκριμένης 
ποιότητας μονίμως σε όλα τα σημεία της επικράτειας, σε τιμές προσιτές για όλους τους 
χρήστες. 

2. Προς τούτο τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε η πυκνότητα των σημείων επαφής και των 
σημείων πρόσβασης να λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες των χρηστών. 

3. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε η παροχή της καθολικής υπηρεσίας να είναι εγγυημένη 
τουλάχιστον πέντε εργάσιμες ημέρες την εβδομάδα, πλην εξαιρετικών περιστάσεων ή 
γεωγραφικών συνθηκών, και να περιλαμβάνει τουλάχιστον:  

• μία περισυλλογή,  

• μία διανομή στην οικία ή στην έδρα κάθε φυσικού ή νομικού προσώπου ή, 
κατά παρέκκλιση και υπό τις προϋποθέσεις που θέτει η εθνική κανονιστική αρχή, σε 
προσήκουσες εγκαταστάσεις.  

Τυχόν εξαιρετικές περιστάσεις οι παρεκκλίσεις που αναγνωρίζονται από μια εθνική 
κανονιστική αρχή σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο πρέπει να κοινοποιούνται στην 
Επιτροπή και σε όλες εθνικές κανονιστικές αρχές. 

4.- Κάθε κράτος μέλος θεσπίζει τα αναγκαία μέτρα, ως την καθολική υπηρεσία να 
περιλαμβάνει τουλάχιστον την παροχή των ακόλουθων υπηρεσιών: 

• Τη συλλογή, τη μεταφορά, τη διαλογή και τη διανομή των 
ταχυδρομικών αντικειμένων που άλλος έως 2 Kg. 

• Τη συλλογή, τη μεταφορά, τη διαλογή και τη διανομή των 
ταχυδρομικών δεμάτων βάρος έως 10 Kg. 

• Τις  υπηρεσίες των συστημένων και των αποστολών με δηλωμένη 
αξία.» 

Οι παράγραφοι 5, 6 και 7 αναφέρονται σε θέματα διαχείρισης της Καθολικής Υπηρεσίας 
στο διασυνοριακό και διεθνές ταχυδρομείο. 

Τα υπόλοιπα άρθρα της Οδηγίας ( 4 έως και 23α) έχουν σημείο αναφοράς την Καθολική 
Υπηρεσία και συγκεκριμένα τα άρθρα 4, 5 και 6 αναφέρονται στις υποχρεώσεις των κρατών 
μελών της ΕΕ και των Φορέων Παροχής Καθολικής Υπηρεσίας-ΦΠΚΥ  έναντι της 
Επιτροπής. Το άρθρο 7 αναφέρεται στον τρόπο χρηματοδότησης της Καθολικής Υπηρεσίας, 
ενώ τα άρθρα  9 έως και 21 ρυθμίζουν οργανωτικά ζητήματα μεταξύ των κρατών μελών και 
των αντίστοιχων ΦΠΚΥ. 

 8



Στα άρθρα 22 και 22α  η Οδηγία εισάγει τον θεσμό «Εθνικής Κανονιστικής Αρχής» με 
ρητή διάταξη ότι αυτή πρέπει να είναι ανεξάρτητη του ΦΠΚΥ. Καθήκον της Αρχής είναι  η 
«εξασφάλιση της συμμόρφωσης με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την παρούσα 
Οδηγία, ιδίως με τη δημιουργία διαδικασιών παρακολούθησης και κανονιστικών διαδικασιών 
ώστε να εξασφαλισθεί η παροχή της καθολικής υπηρεσίας. Δύνανται επίσης να 
επιφορτισθούν με τη διασφάλιση της τήρησης των κανόνων ανταγωνισμού στον τομέα των 
ταχυδρομείων.»(Άρθρο 22 παράγραφος 2). Τα  άρθρα 23 και 23α  είναι ακροτελεύτια και 
αναφέρονται στις υποχρεώσεις της Επιτροπής έναντι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου. 

Η Οδηγία 2008/6 περιλαμβάνει συνολικά τέσσερα  άρθρα. Το άρθρο 1 συμπεριέλαβε όλες 
τις τροποποιήσεις και προσθήκες που αναφέρονταν στην Οδηγία 97/67 όπως αυτή είχε 
μερικώς τροποποιηθεί με την 2002/39. Το άρθρο 2 της Οδηγίας 2008/6 ορίζει την 31 
Δεκεμβρίου 2010 ως ημερομηνία που τα κράτη μέλη οφείλουν να θέσουν σε ισχύ τις 
αναγκαίες νομοθετικές , κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν με τα 
όσα ορίζονται στην Οδηγία και να ενημερώσουν σχετικά την Επιτροπή. Στο άρθρο 3 η 
Οδηγία παρέχει την ευχέρεια σε ορισμένα κράτη μέλη, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα , να 
συμμορφωθούν με τα όσα διαλαμβάνει η Οδηγία μέχρι την 31 Δεκεμβρίου 2012 και κύρια το 
να μπορούν «να εξακολουθήσουν να αναθέτουν κατ’ αποκλειστικότητα υπηρεσίες σε φορέα 
ή φορείς παροχής καθολικής υπηρεσίας» (Άρθρο 3 παράγραφος 1). Το τελευταίο άρθρο της 
Οδηγίας ορίζει τον γενικό χρόνο ισχύος της Οδηγίας. 

 

2.2.-ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ. 

Η Ελληνική Πολιτεία μετά  την έκδοση και εφαρμογή σε ισχύ της Οδηγίας 97/67 ΕΚ και 
κατ επιταγή του άρθρου 24 αυτής προχώρησε στη μεταφορά και ενσωμάτωση στο εθνικό 
δίκαιο των οριζομένων σ’ αυτή διατάξεων. Για το σκοπό αυτό ψήφισε τον Νόμο 2668/1998 
(ΦΕΚ 282/18-12-1998 τ.Α) ο οποίος τροποποιήθηκε με τον Νόμο 3185/2003 (ΦΕΚ 229/26-9-
2003 τ.Α). 

Τα κύρια στοιχεία του Ν.2668/1998 είναι: 

Στο άρθρο 1 παράγραφος 1, αναφέρεται ο σκοπός της ψήφισης του Νόμου που είναι «η 
οργάνωση του τομέα παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών και η θέσπιση κανόνων λειτουργίας 
του ώστε να διασφαλιστεί η παροχή καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας και να ρυθμιστεί η 
παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών από τις ταχυδρομικές επιχειρήσεις.». 

Στην παράγραφο 2 του άρθρου 1 δίδονται οι ορισμοί των εννοιών που αφορούν τις 
ταχυδρομικές υπηρεσίες και χρησιμοποιούνται στις  διατάξεις  του Νόμου, αντίστοιχα όπως 
και στην Οδηγία 97/67 ΕΚ. 

Το άρθρο 2 αναφέρεται στο πεδίο εφαρμογής του Νόμου με τις εξαιρέσεις του.  

Στο άρθρο 3 με τίτλο «Γενικές Αρχές» ορίζονται τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των 
επιχειρήσεων και χρηστών των ταχυδρομικών υπηρεσιών με ιδιαίτερη έμφαση στο «δικαίωμα 
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απολαυής καθολικής υπηρεσίας εκ μέρους των χρηστών» (Άρθρο 3, παράγρ 1). Επίσης, 
ιδιαίτερη μνεία γίνεται στην διασφάλιση του απορρήτου και της ασφάλειας της ταχυδρομικής 
επικοινωνίας και των αρχών του υγιούς ανταγωνισμού μεταξύ των επιχειρήσεων. Τέλος στο 
άρθρο αυτό ορίζονται και οι προϋποθέσεις κάτω από τις οποίες τα δικαιώματα και οι 
υποχρεώσεις των επιχειρήσεων και χρηστών περιορίζονται. 

Τα άρθρα 4 και 5 αναφέρονται στην Καθολική Υπηρεσία. Ειδικότερα τα άρθρα αυτά 
αναφέρονται σε θέματα ορισμού και οριοθέτησης της Καθολικής Υπηρεσίας από άποψη 
περιεχομένου και ποιότητας. Οι προδιαγραφές ποιότητας έχουν περεταίρω εξειδικευθεί με 
την Υπουργ. Απόφαση 79273/2000 (ΦΕΚ 1588/29-12-2000 τ.Β) και σχετική ανακοίνωση της 
Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων. (ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ Β’) 

Το άρθρο 6 αναφέρεται στις αρμοδιότητες του Υπουργού Μεταφορών σε ό,τι αφορά τις 
ταχυδρομικέ υπηρεσίες. Τα άρθρα 7, 8, 9, 10 και 11 διαπραγματεύονται θέματα οργανωτικά, 
διοικητικά και αρμοδιοτήτων της εθνικής ρυθμιστικής αρχής  η οποία φέρει τον τίτλο 
«Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών  και Ταχυδρομείων – ΕΕΤΤ». 

Τα άρθρα 12, 13, 14, 15, 16, 17 και 18  έχουν τους ακόλουθους τίτλους  και 
διαπραγματεύονται τα αντίστοιχα θέματα όπως φαίνεται παρακάτω: 

ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΑΡΘΡΟΥ ΤΙΤΛΟΣ 

12 Γενική άδεια παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών 

13 Παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών μετά από Ειδική Άδεια 

14 Όργανα, όροι και προϋποθέσεις έκδοσης ειδικών αδειών 

15 Αξιοπιστία 

16 Επαγγελματική ικανότητα 

17 Τιμολόγια 

18 Χάρτης υποχρεώσεων προς τους καταναλωτές (χρήστες) 

 

Τα επόμενα άρθρα του Νόμου  ήτοι 19, 20, 21, 22, 23, 24 και 25 αναφέρονται αντίστοιχα 
στον Φορέα Παροχής Καθολικής Υπηρεσίας-ΦΠΚΥ που είναι τα «ΕΛΛΗΝΙΚΑ 
ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ-ΕΛΤΑ ΑΕ», τη δημιουργία Ειδικού Λογαριασμού αποζημίωσης για την 
υποχρέωση καθολικής υπηρεσίας, τις Διεθνείς ταχυδρομικές υπηρεσίες, τα καταληκτικά 
τέλη, το απόρρητο και την εχεμύθεια, την αποσφράγιση αντικειμένων, τις αποζημιώσεις για 
πλημμελή παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών και τις κυρώσεις για παραβιάσεις από τις 
επιχειρήσεις των διατάξεων του Νόμου . 

Τα υπόλοιπα άρθρα του Νόμου (26 έως και 30) αναφέρονται σε θέματα των ΕΛΤΑ και 
άλλων φορέων του Δημοσίου που δεν έχουν όμως σχέση με την οργάνωση του τομέα 
παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών. 

Συγκρίνοντας τα όσα διαλαμβάνονται στην Οδηγία 97/67ΕΚ όπως αυτή ίσχυε πριν την 
τροποποίησή της  με την 2002/39 ΕΚ και την 2008/6 ΕΚ, σύμφωνα με την οποία εκδόθηκε 
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και ο Νόμος 2668  αλλά και όπως αυτή ισχύει σήμερα μετά την τροποποίηση τόσο αυτής όσο 
και του Νόμου παρατηρούμε τα παρακάτω: 

1.- Ο έλληνα νομοθέτης διακρίνει τις ταχυδρομικές υπηρεσίες σε βασικές και λοιπές 
(άρθρο 1 , παράγρ 2 εδάφ α). Στις βασικές ταχυδρομικές υπηρεσίες περιλαμβάνει τις 
«υπηρεσίες περισυλλογής, διαλογής, μεταφοράς και διανομής των ταχυδρομικών 
αντικειμένων» (Άρθρο 1 παράγρ. 2 εδάφ. β). Στις «Λοιπές ταχυδρομικές υπηρεσίες» 
αναφέρει « εκείνες που δεν ανήκουν στις βασικές ταχυδρομικές υπηρεσίες και έχουν σχέση , 
κυρίως, με ειδικής επείγουσας διαβίβασης αντικείμενα, παρακολουθούμενα από ειδικό 
σύστημα παρακολούθησης  και εντοπισμού, με διαφημιστικά αντικείμενα χωρίς διεύθυνση, 
με την προετοιμασία των ταχυδρομικών αντικειμένων και την ανταλλαγή εγγράφων.»(άρθρο 
1 παράγρ. 2 εδάφιο γ). Επίσης, στον Νόμο δεν συμπεριλήφθηκε ορισμός για το διαφημιστικό 
ταχυδρομείο, ορισμός που υπήρχε στην Οδηγία 97/67 και απαλείφτηκε με την Οδηγία 
2008/6. Εκτός αυτού, στον Νόμο ορίζονται ειδικά οι έννοιες «επιχείρηση», «ταχυδρομική 
επιχείρηση» και «τομέας παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών» έννοιες και ορισμοί που δεν 
συμπεριλαμβάνονται ούτε στην αρχική Οδηγία ούτε στην τροποποιημένη  όπως αυτή ισχύει 
σήμερα. 

Στα θέματα ορισμού, της καθολικής υπηρεσίας, του  περιεχομένου και των όρων 
ποιοτικής παροχής της,  ο Νόμος αντιγράφει σχεδόν αυτούσια το κείμενο της Οδηγίας 97/67. 

Σε ό,τι αφορά στις διαδικασίες ορισμού του ΦΠΚΥ, τις υποχρεώσεις του και τα 
δικαιώματά του, ο νόμος ακολουθεί τα όσα ορίζονται στην Οδηγία και ορίζει ρητά τα ΕΛΤΑ 
ως ΦΠΚΥ, τουλάχιστον μέχρι την πλήρη απελευθέρωση της αγορά ταχυδρομικών υπηρεσιών 
την 31-12-2012. Για τους υπόλοιπους παρόχους-επιχειρήσεις ταχυδρομικών υπηρεσιών ο 
Νόμος ορίζει ότι αυτοί για να δραστηριοποιηθούν στον εν λόγω τομέα θα πρέπει να 
κέκτηνται Αδείας Γενικής ή Ειδικής την οποία χορηγεί η ΕΕΤΤ. Η διαφορά μεταξύ  Γενικής 
και Ειδικής  άδειας εντοπίζεται στο δικαίωμα που έχει ο κάτοχος Ειδικής αδείας να παρέχει 
καθολική υπηρεσία στο σύνολό της ή μερικώς. Προφανώς καθολική υπηρεσία στο σύνολό 
της και μέχρι την 31-12-2012 δεν μπορεί  να παρέχει άλλη επιχείρηση πλην των ΕΛΤΑ. 
Επίσης τα ΕΛΤΑ παρέχουν κατ’ αποκλειστικότητα την υπηρεσία της διακίνησης των 
ταχυδρομικών αντικειμένων αλληλογραφίας και βάρους μέχρι 50 γραμμαρίων με την 
προϋπόθεση ότι η τιμή είναι μικρότερης του «κατά δυόμιση φορές δημοσίου τέλους για ένα 
αντικείμενο αλληλογραφίας της πρώτης βαθμίδας βάρους της ταχύτερης κατηγορίας» (Υ.Α. 
74196/2005 ΦΕΚ 1887/20-12-2005, τ.Β΄) 

 

2.3.- ΟΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 
ΨΗΦΙΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 2668/18-12-1998 

 

Στη νεότερη Ελλάδα αμέσως με τη σύσταση του Ελληνικού Κράτους το 1828 με 
ψήφισμα του Κυβερνήτη Ιωάννη Καποδίστρια συστάθηκε στο Υπουργείο Εσωτερικών 
Υποθέσεων η Διεύθυνση Ταχυδρομείων. Το έργο της Διεύθυνσης αυτής σύμφωνα με το 
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διάταγμα ήταν η οργάνωση και η παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών στον ελληνικό χώρο. Στη 
διεύθυνση αυτή και μέχρι το 1949 υπάγονταν εκτός των ταχυδρομικών υπηρεσιών οι 
τηλεφωνικές και τηλεγραφικές υπηρεσίες (ΤΤΤ). Το 1949 οι δύο αυτές υπηρεσίες 
διαχωρίστηκαν αλλά τα Ελληνικά Ταχυδρομεία συνέχισαν να λειτουργούν στα πλαίσια του 
Υπουργείου Συγκοινωνιών έως το Μάϊο του 1970 (Γενική Διεύθυνση Ταχυδρομείων). 

Το Νομοθετικό Διάταγμα  496/70 ίδρυσε ένα Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου με την 
επωνυμία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ-ΕΛΤΑ και όρισε ότι τα ΕΛΤΑ «αποτελούν 
δημόσια επιχείρηση λειτουργούσα χάριν του δημοσίου συμφέροντος κατά τους κανόνας της 
ιδιωτικής οικονομίας, υπό μορφή  ανωνύμου εταιρείας» (άρθρο 2.1 του ΝΔ 496/70). Τα 
ΕΛΤΑ συνέχισαν να ανήκουν εξ ολοκλήρου στο Ελληνικό Δημόσιο  και τελούσαν υπό την 
εποπτεία του Υπουργού Συγκοινωνιών (άρθρο 2.1 του ΝΔ 496/70), ο οποίος ενέκρινε το 
πρόγραμμα επενδύσεων των ΕΛΤΑ , τον προϋπολογισμό τους και τα τιμολόγιά τους. 
Σύμφωνα με το άρθρο 15 του ΝΔ 796/70 (που παρατάθηκε με το Προεδρικό Διάταγμα  
277/75, ΦΕΚ 83/Α/29.4.1975) τα ελλείμματα των ΕΛΤΑ καλύπτονταν από τον Οργανισμό 
Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδας ΑΕ (ΟΤΕ). Οι διατάξεις αυτές για την κάλυψη των 
ελλειμμάτων των ΕΛΤΑ μέσω ΟΤΕ καταργήθηκαν από την 1-7-1993, σύμφωνα με το άρθρο 
43.6 του Νόμου 2065/92 και ύστερα με την 95645/21-9-1993 Κοινή Υπουργική Απόφαση 
«Καθορισμός του τρόπου πληρωμής στα ΕΛΤΑ των τελών αποστολής της αλληλογραφίας 
του Δημοσίου». Τα ΕΛΤΑ κατά μετά την κατάργηση της κάλυψης των ελλειμμάτων του από 
τον ΟΤΕ  και μέχρι την ψήφιση του Νόμου 2668/1998 ,ΦΕΚ 282/Α/18-12-1998, 
συσσώρευσαν ελλείμματα. Οι συσσωρευμένες ζημίες για την περίοδο 1-7-1993 έως 31-12-
2001 ανήλθαν στο ποσό των 97,046 δις δραχμών (284,1 εκ €). Οι ζημίες αυτές καλύφθηκαν 
από το Ελληνικό Δημόσιο με μια σειρά επιχορηγήσεων οι οποίες σύμφωνα με την 
c(2003)4084fin/11-11-2003 απόφαση της Επιτροπής κρίθηκαν συμβατές με την «Συνθήκη 
ΕΚ, βάσει του άρθρου 86. παρ. 2 ΕΚ». 

3.- ΜΟΡΦΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ 
Με τον όρο μορφή οργάνωσης της αγοράς ή διάρθρωση της αγοράς εννοείται ένα σύνολο 

χαρακτηριστικών της αγοράς που μπορούν να επηρεάζουν τη συμπεριφορά των πωλητών 
(επιχειρήσεων) και αγοραστών και επομένως το ύψος της τιμής και το μέγεθος της ποσότητας 
ισορροπίας στην αγορά. Τέτοια χαρακτηριστικά στοιχεία είναι ο αριθμός και η κατά μέγεθος 
κατανομή των πωλητών και αγοραστών και ο βαθμός ομοιογένειας του προϊόντος-υπηρεσίας. 
Οι διαφοροποιήσεις στον αριθμό των πωλητών και των αγοραστών και η ποικιλία στο βαθμό 
διαφοροποίησης των προϊόντων-υπηρεσιών δίνει μεγάλο αριθμό συνδυασμών των 
χαρακτηριστικών που αναφέρθηκαν και συνεπώς μια τεράστια ποικιλία μορφών οργάνωσης 
της αγοράς. Γιατί όμως έχει σημασία η μορφή οργάνωσης της αγοράς; Σύμφωνα με τους 
οικονομολόγους (Παυλόπουλος, 1975) η μορφή οργάνωσης της αγοράς έχει τεράστια 
σημασία στην επίτευξη των στόχων του οικονομικού συστήματος και των επιδόσεων της 
αγοράς. Με τον όρο επίδοση της αγοράς εννοείται ο βαθμός κατά τον οποίο η διάρθρωση της 
αγοράς και η με βάση αυτή συμπεριφορά των επιχειρήσεων οδηγεί σε αριστοποίηση των 
αποτελεσμάτων σε σχέση με τους βασικούς οικονομικούς σκοπούς. Οι βασικοί οικονομικοί 
σκοποί (Παυλόπουλος, 1975) είναι η αποτελεσματική κατανομή των σε ανεπάρκεια πόρων 
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της οικονομίας μεταξύ των διαφόρων δυνατόν χρήσεων, η δίκαιη διανομή του εισοδήματος, η 
πλήρης απασχόληση των παραγωγικών συντελεστών, η ελαχιστοποίηση του ποσοστού 
ανεργίας και η τεχνολογική πρόοδος. Σύμφωνα με τις εμπειρικές ενδείξεις και την παγκόσμια 
επικρατούσα άποψη η οργάνωση της αγοράς κατά το υπόδειγμα του τέλειου ανταγωνισμού 
επιτυγχάνει, χωρίς αυτό να στερείται αντίλογου, τους βασικούς οικονομικούς σκοπούς. 

Όπως προαναφέραμε η μια μορφή οργάνωσης της αγοράς είναι αυτή του τέλειου 
ανταγωνισμού. Στον αντίποδα αυτής της μορφής οργάνωσης της αγοράς είναι το υπόδειγμα 
του μονοπωλίου. Μεταξύ αυτών των δύο ακραίων μορφών αγοράς μπορούμε να διακρίνουμε, 
και κυρίως εμφανίζονται στην πραγματική οικονομία, το υπόδειγμα του ολιγοπωλίου και το 
υπόδειγμα του μονοπωλιακού ανταγωνισμού. Στο παρακάτω σχήμα εμφανίζονται τα 
υποδείγματα αυτά με τα κύρια χαρακτηριστικά του καθενός. 

 

 

 

Όπως βλέπουμε από το σχήμα στο υπόδειγμα του αμιγή ανταγωνισμού υπάρχουνε πολλοί 
πωλητές με ομοιογενές προϊόν/υπηρεσία, ενώ στο υπόδειγμα του μονοπωλιακού 
ανταγωνισμού υπάρχουνε πολλοί πωλητές με διαφοροποιημένο προϊόν. 

Ανεξάρτητα εάν το προϊόν είναι ομοιογενές ή διαφοροποιημένο, η μορφή οργάνωσης της 
αγοράς κατά το υπόδειγμα του ανταγωνισμού έχει το εξής χαρακτηριστικό ή στηρίζεται στην 
προϋπόθεση ότι υπάρχει μεγάλος αριθμός επιχειρήσεων του ίδιου περίπου μεγέθους και ότι 
υπάρχει μεγάλος αριθμός αγοραστών. Εάν το προϊόν είναι απόλυτα ομοιογενές τότε μιλάμε 
για το υπόδειγμα του αμιγούς ανταγωνισμού, εάν το προϊόν είναι διαφοροποιημένο τότε 
αναφερόμαστε στο υπόδειγμα του ατελούς ανταγωνισμού ή το υπόδειγμα του μονοπωλιακού 
ανταγωνισμού. 

Επίσης, μια βασική προϋπόθεση που ισχύει σε όλα τα μοντέλα της ελεύθερης αγοράς από 
το μονοπώλιο μέχρι και τον τέλειο ανταγωνισμό είναι αυτή της μη επέμβασης και ρύθμισης 
της τιμής του προϊόντος-υπηρεσίας με διοικητικά μέτρα δηλαδή με την επέμβαση του 
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κράτους. Σε όλα τα υποδείγματα οργάνωσης της αγοράς η οικονομική επιστήμη θεωρεί ότι η 
τιμή διαμορφώνεται ελεύθερα από τις δυνάμεις που συμμετέχουν στην αγορά ήτοι τους 
παραγωγούς και τους αγοραστές δηλαδή από τη ζήτηση και την προσφορά των προϊόντων-
υπηρεσιών. Εκτός αυτού, μια άλλη υπόθεση που γίνεται σε όλες τις μορφές οργάνωσης της 
αγοράς, είναι αυτή της επιδίωξης, εκ μέρους των επιχειρήσεων, της μεγιστοποίησης των 
κερδών τους. 

 

4.- Η ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

4.1- Η ΖΗΤΗΣΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. 

Επειδή, όπως προαναφέραμε η ταχυδρομική αγορά αποτελείται από δύο μεγάλα 
κομμάτια, αυτό της καθολικής υπηρεσίας, το οποίο είναι προστατευόμενο τουλάχιστον μέχρι 
το 31-12-2012, και αυτό των ταχυμεταφορών η ανάλυση που ακολουθεί θα γίνει με αναφορά 
κατά περίπτωση και στις δύο αυτές υποκατηγορίες αγορών. 

4.1.1- Η ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΣΤΗΝ Ε.Ε. 

Οι ταχυδρομικές υπηρεσίες στην Ε.Ε.(25) είχαν έσοδα περίπου 91,7 δις ευρώ το 2005, και 
συνεχίζουν να έχουν σημαντική συνεισφορά στην οικονομία της Ε.Ε.. Η άμεση συνεισφορά 
του ταχυδρομικού τομέα στο Α.Ε.Π. της Ε.Ε. εκτιμάται ότι ανέρχεται σε 37 δις ευρώ (0,4%) 
και παρέχει απασχόληση σε 1,6 εκατ. Άτομα (0,8% όλων των θέσεων απασχόλησης στην 
Ε.Ε.). Πρόσθετα έσοδα περίπου 150 δις ευρώ και 3,5 εκατ. θέσεις απασχόλησης προέρχονται 
από τομείς σχετικούς ή εξαρτώμενους από τις ταχυδρομικές υπηρεσίες. Όσον αφορά στους 
πελάτες η τους χρήστες των ταχυδρομικών υπηρεσιών, οι μεμονωμένοι χρήστες αποστέλλουν 
12,5% αλλά λαμβάνουν το 70% του συνόλου του ταχυδρομικών αντικειμένων. Οι χρήστες 
του επιχειρηματικού τομέα αποστέλλουν 87,5% και λαμβάνουν τριάντα τοις εκατό των 
ταχυδρομικών αντικειμένων. 

Στον ταχυδρομικό τομέα της Ε.Ε. συμβαίνουν σήμερα σημαντικές αλλαγές, στις οποίες 
περιλαμβάνεται το άνοιγμα της αγοράς, η ταχεία ανάπτυξη και το μειωμένο κόστος των 
υποκατάστατων ηλεκτρονικών μέσων, η νέα τεχνολογία αυτοματισμού και οι νέες δομές 
ιδιοκτησίας. Οι αλλαγές αυτές αυξάνουν την πίεση στον τομέα να καταστεί πιο 
ανταγωνιστικός και αποτελεσματικός, για να μην υπάρξουν αρνητικές συνέπειες για την 
απασχόληση και τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων. Οι διαφορές του νομοθετικού 
περιβάλλοντος όσο και του περιβάλλοντος της αγοράς, για τους ταχυδρομικούς φορείς της 
Ευρώπης προκαλούν στρεβλώσεις του ανταγωνισμού και αποθαρρύνουν τις περαιτέρω 
μεταρρυθμίσεις. Επιπλέον υπάρχουν διάφοροι φραγμοί που παρεμποδίζουν τον ουσιαστικό 
ανταγωνισμό στην ταχυδρομική αγορά, π.χ. τα εναπομείναντα μονοπώλια ή τα διαφορετικά 
συστήματα έγκρισης και αδειοδότησης. Η υποχρέωση παροχής καθολικής ταχυδρομικής 
υπηρεσίας μπορεί να συνεπάγεται δυσμενές κόστος σε πολλές περιοχές ορισμένων χωρών, 
έχει όμως ζωτική σημασία για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις της Ε.Ε. η διατήρηση της 
παροχής καθολικής υπηρεσίας σε όλες τις γεωγραφικές περιοχές. 
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Στον επόμενο πίνακα παρουσιάζονται επιλεγμένα στοιχεία και δείκτες που αφορούν την 
ταχυδρομική αγορά στην Ε.Ε. για το έτος 2004. 

 
 
Η ένταση του ανταγωνισμού διαφέρει στα διάφορα τμήματα της ταχυδρομικής αγοράς. Οι 

Φορείς Παροχής Καθολικών Υπηρεσίας είναι κυρίαρχοι στην αγορά υπηρεσιών 
αλληλογραφίας. Αντίθετα η αγορά δεμάτων και υπηρεσιών ταχυμεταφορών χαρακτηρίζεται 
από έντονο ανταγωνισμό. Επίσης, ιδιαίτερα υψηλό βαθμό ανταγωνισμού παρουσιάζουν οι 
αγορές Business to Business (B2B) και Business to Customer (B2C) ενώ μικρότερος είναι ο 
ανταγωνισμός στην αγορά Consumer to Consumer (C2C)  Στην αγορά υπηρεσιών 
αλληλογραφίας, οι δημόσιοι ταχυδρομικοί πάροχοι κατέχουν το 83% των συνολικών εσόδων, 
ενώ το υπόλοιπο 17% μοιράζεται σε ιδιωτικούς ταχυδρομικούς παρόχους. Η αγορά των 
δεμάτων και των υπηρεσιών επείγουσας διαβίβασης, από την άλλη πλευρά, χαρακτηρίζεται 
από έντονο ανταγωνισμό. Στην εν λόγω αγορά κυρίαρχοι παρουσιάζονται πέντε (5) ιδιωτικοί 
πάροχοι. Αξίζει να σημειωθεί όμως, ότι οι τέσσερις από αυτούς τους πέντε ιδιωτικούς 
παρόχους ανήκουν ή ελέγχονται από δημόσιους ταχυδρομικούς παρόχους. 
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4.1.2- Η ΑΓΟΡΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ. 
Η ευρωπαϊκή εγχώρια αγορά αντικειμένων αλληλογραφίας για το 2004 ανήλθε σε 54 δις 

ευρώ και υπολογίζεται ότι διακινήθηκαν περίπου 93 δις αντικείμενα. Οι τρεις μεγαλύτεροι 
φορείς παροχής καθολικών υπηρεσιών εξακολουθούν να καταλαμβάνουν μερίδιο αγοράς 
μεγαλύτερο του 60% της ευρωπαϊκής ταχυδρομικής αγοράς. Στον παρακάτω πίνακα 
παρουσιάζονται τα έσοδα της ευρωπαϊκής αγοράς αντικειμένων αλληλογραφίας για τα έτη 
2002-2003 των 25 φορέων παροχής καθολικών υπηρεσιών των κρατών-μελών της Ε.Ε..  

 

 
 

 
Ο ρόλος της αγοράς αντικείμενων αλληλογραφίας συνεχίζει να μετακινείται από την 

αμφίδρομη αλληλογραφία σε ένα μέσο μoνοκατευθυντικής πληροφόρησης δηλαδή από τις 
επιχειρήσεις προς τους πελάτες. Ενώ η συνολική ζήτηση για αντικείμενα αλληλογραφίας 
κατά κύριο λόγο παραμένει σταθερή από το 2002, οι υπηρεσίες του λεγόμενου direct mail 
αυξάνονται σημαντικά. Η ηλεκτρονική υποκατάσταση τη συναλλακτικής αλληλογραφίας 
(π.χ. λογαριασμοί) δεν υλοποιήθηκε στην έκταση που προβλεπόταν πριν από το έτος 2000.  

4.1.3- Η ΑΓΟΡΑ ΔΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ. 
Τα διαχωριστικά όρια μεταξύ της αγοράς ταχυδρομικών δεμάτων και της αγοράς 

ταχυμεταφορών δηλαδή της αγοράς των ταχυδρομικών δεμάτων που δεν ανήκουν στην 
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καθολική υπηρεσία, γίνονται ολοένα και περισσότερο δυσδιάκριτα, με αποτέλεσμα ο 
διαχωρισμός τους να μην είναι εφικτός αλλά και να μην έχει ιδιαίτερη σημασία, καθόσον 
στην αγορά αυτή μπορούν να δραστηριοποιηθούν οποιεσδήποτε επιχειρήσεις, οποιασδήποτε 
μορφής, γιατί η αγορά αυτή λειτουργεί σε ένα πλήρες απελευθερωμένο ανταγωνιστικό 
περιβάλλον. 

Σε αυτή την αγορά το μερίδιο των πέντε μεγαλύτερων ΦΠΚΥ ανέρχεται στο 59% και το 
μερίδιο των ιδιωτικών ταχυδρομικών φορέων ανέρχεται αντίστοιχα στο 41%. Αυτό 
καταδεικνύει την ανταγωνιστικότητα της αγοράς αυτής. 

Η αγορά ταχυμεταφορών ενώ είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστική, προσφέρει εξαιρετικά 
ενδιαφέρουσες προοπτικές για τους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς δεδομένων των 
μεγάλων ρυθμών ανάπτυξης του έργου των αντικειμένων, τις διαφοροποιήσεις υπηρεσιών και 
της γεωγραφικής διαφοροποίησης. 

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο για το 2005 τα μερίδια των κυριότερων επιχειρήσεων 
παρουσιάζονται στο επόμενο διάγραμμα. 

Άλλοι; 39%

DHL; 22%

TNT; 11%

UPS; 7%

Fedex; 2%

La Poste (DPD); 12%

Royal Mail (GLS); 8%

 
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1 

4.2- Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΑΓΟΡΑ. 
Η ελληνική ταχυδρομική αγορά σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο που προαναφέραμε 

αποτελείται από δύο κύριες υποαγορές: Την αγορά καθολικής υπηρεσίας και την αγορά 
ταχυμεταφορών. Η καθολική υπηρεσία παρέχεται  από τον Φορέα Παροχής Καθολικής 
Υπηρεσίας (ΦΠΚΥ) δηλαδή τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ ΕΛΤΑ Α.Ε. Στην αγορά των 
ταχυμεταφορών δραστηριοποιούνται περίπου 425 επιχειρήσεις. 

Μια τρίτη αγορά σημαντικά μικρότερη σε έσοδα από τις δύο προηγούμενες είναι εκείνη 
των εταιριών που δραστηριοποιούνται στο χώρο της παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών υπό 
καθεστώς Ειδικής άδειας. Την αγορά αυτή θα την παρουσιάσουμε αυτοτελώς παρακάτω. 

Ο ετήσιος κύκλος εργασιών των ταχυδρομικών επιχειρήσεων στην Ελλάδα ανέρχεται στο 
0,23% του Α.Ε.Π. για το έτος 2007 ή περίπου 644,1 εκ € Η ελληνική ταχυδρομική αγορά δεν 
είναι απελευθερωμένη για αντικείμενα μέχρι 50 γραμμάρια. Αυτό σημαίνει ότι ο ΦΠΚΥ 
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διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα στην περισυλλογή, μεταφορά, διαλογή και διανομή των 
αντικειμένων αλληλογραφίας με διεύθυνση παραλήπτη. 

Στον επόμενο πίνακα παρουσιάζονται οι όγκοι ταχυδρομικών αντικειμένων για την αγορά 
καθολικής υπηρεσίας και την αγορά ταχυμεταφορών για τα έτη 2000 2006. 

 

 
ΠΗΓΗ: ΕΕΤΤ  

 
Όπως προκύπτει από τον πίνακα η ελληνική ταχυδρομική αγορά το 2006 διαμορφώθηκε 

σε 732 εκατομμύρια αντικείμενα από 689 εκατ. περίπου του 2005 παρουσιάζοντας αύξηση 
κατά 6,3%. Ο μέσος ετήσιος ρυθμός μεταβολής της ελληνικής ταχυδρομικής αγοράς για τα 
έτη αυτά ανήλθε σε 3,6%. 

Η αγορά καθολικής υπηρεσίας καταλαμβάνει τον μεγαλύτερο όγκο στην ελληνική 
ταχυδρομική αγορά αποτελώντας το 93,85% της ταχυδρομικής αγοράς ενώ ποσοστό της 
τάξεως του 6,2% αντιστοιχεί στην αγορά ταχυμεταφορών. Παρατηρείται ότι η αγορά 
ταχυμεταφορών παρά το μικρό της μέγεθος, παρουσιάζει συνεχή αύξηση του μεριδίου που 
κατέχει στην ελληνική ταχυδρομική αγορά με αντίστοιχη μείωση του μεριδίου της αγοράς 
καθολικής υπηρεσίας. Ο μέσος ρυθμός αύξησης του έργου της αγοράς ταχυμεταφορών 
διαμορφώνεται στο 15,5% ενώ η αγορά της καθολικής υπηρεσίας αυξάνεται με πολύ 
χαμηλότερο ρυθμό (3,1% για την περίοδο 2000. 2006). 

Οι ρυθμοί μεταβολής των δύο αυτών αγορών για το χρονικό διάστημα 2000, 2006 
απεικονίζονται στο ακόλουθο διάγραμμα. 

 

 
ΠΗΓΗ: ΕΕΤΤ  
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Στον επόμενο πίνακα και διάγραμμα αντίστοιχα φαίνονται τα έσοδα των αγορών αυτών 
για τα έτη 2000 2006 και οι ρυθμοί μεταβολής των εσόδων. 

 
ΠΗΓΗ: ΕΕΤΤ  

 

 
ΠΗΓΗ: ΕΕΤΤ  
 

 
Το 2006 τα έσοδα της ελληνικής ταχυδρομικής αγοράς ανήλθαν σε 669 εκατ. € περίπου 

από τα οποία τα 405 εκατομμύρια ευρώ αφορούν στην αγορά καθολικής υπηρεσίας και 263 
εκ. ευρώ αφορούν στην αγορά ταχυμεταφορών. Ο μέσος ετήσιος ρυθμός μεταβολής της 
ελληνικής ταχυδρομικής αγοράς από άποψη εσόδων για τα έτη 2000, 2006 είναι της τάξης 
του 10,3%. 

Από την παρατήρηση των δύο πινάκων, αλληλογραφίας και όγκου εσόδων υπάρχει 
σημαντική διαφοροποίηση η οποία καταδεικνύει τη μεγάλη διακύμανση τιμών των 
προσφερόμενων υπηρεσιών. Το γεγονός αυτό είναι αναμενόμενο καθώς στην αγορά 
ταχυμεταφορών παρέχονται υπηρεσίες που έχουν σχέση με ειδικής επείγουσας διαβίβασης 
ταχυδρομικά αντικείμενα παρακολουθούμενα από Eιδικό Σύστημα Παρακολούθησης και 
Εντοπισμού  (ΕΣΠΕ) που προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία. 

Σημειώνεται ότι στην Ευρώπη τα μερίδια αγοράς που καταλαμβάνουν οι ιδιωτικές 
ταχυδρομικές επιχειρήσεις από πλευράς εσόδων σε σύγκριση με τους φορείς παροχής 
καθολικής υπηρεσίας είναι της τάξης του 17 με 20%. Αντίθετα στην Ελλάδα, παρατηρείται 
ότι το ποσοστό αυτό είναι υπερδιπλάσιο και προσεγγίζει το 40% περίπου. 
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4.2.1- ΜΕΓΕΘΟΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ. 
Επειδή ο κλάδος ταχυμεταφορών αποτελεί και τον κύριο τομέα των ταχυδρομικών 

υπηρεσιών στον οποίο υπάρχει σημαντικός ανταγωνισμός και δραστηριοποιούνται, σύμφωνα 
με την ΕΕΤΤ, περίπου 375 επιχειρήσεις θα αναφερθούμε διεξοδικότερα. 

Η αγορά τον ταχυμεταφορών εμφανίζει ένα μέσο ρυθμό αύξησης του όγκου διακίνησης 
αντικειμένων για τα έτη 2000-2006, 15,5% και ο ρυθμός αύξηση των εσόδων κατά 14,6% . 
Τα μέσα ετήσια έσοδα ανά διακινούμενο αντικείμενο παρουσιάζουν μείωση καθώς η μέση 
ετήσια αύξηση από πλευράς όγκου αντικειμένων υπερβαίνει τη μέση ετήσια αύξηση των 
αντίστοιχων εσόδων. Η πορεία του μέσου εισόδου ανά ταχυδρομικό αντικείμενο στην αγορά 
των ταχυμεταφορών φαίνεται στον ακόλουθο πίνακα. 

 
ΠΗΓΗ: ΕΕΤΤ  
 

4.2.2- ΤΡΟΠΟΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ 
Η ανάλυση που ακολουθεί αφορά στην κατανομή των διακινηθέντων ταχυδρομικών 

αντικειμένων της αγοράς των ταχυμεταφορών ανάλογα με τον τρόπο διακίνησης δηλαδή 
«αυτόνομα» ή «συνδυασμένα» και αφορά τα έτη 2005-2006. Η ανάλυση αυτή κρίνεται 
σημαντική γιατί βασικό στοιχείο για την ποιοτική παροχή της υπηρεσίας ταχυδρομείου από 
μια επιχείρηση είναι η ύπαρξη δικτύου. Το δίκτυο αυτό μπορεί να το έχει αυτόνομα μια 
επιχείρηση ή να το απαρτίζει σε συνεργασία με άλλες επιχειρήσεις. Το δίκτυο αυτό μπορεί 
επίσης να είναι τοπικό δηλαδή εντός πόλης ή μιας περιφέρειας ή πανελλήνιο. Ειδικό ή 
καθολικό. Ειδικό  είναι το δίκτυο όταν καλύπτει κάποια συγκεκριμένη κατηγορία περιοχών ( 
αστικό δίκτυο ) η όλη την επικράτεια  (καθολικό). 

Με την αυτόνομη διακίνηση εννοούμε την παραλαβή και επίδοση του αντικειμένου από 
την ίδια την επιχείρηση μέσω του δικτύου της. Συνδυασμένη διακίνηση εννοούμε την 
παραλαβή του αντικειμένου από μια επιχείρηση και επίδοση από άλλη επιχείρηση με την 
οποία αυτή συνεργάζεται. Αυτές οι δύο μορφές διακίνησης προβλέπονται στο σχετικό 
νομοθετικό πλαίσιο και αφορούν επιχειρήσεις που έχουν Γενική άδεια παροχής 
ταχυδρομικών υπηρεσιών. 

Στον παρακάτω πίνακα βλέπουμε τη διακίνηση των ταχυδρομικών αντικειμένων στην 
αγορά ταχύ μεταφορών για τα έτη 2005-2006 τόσο στο εσωτερικό όσο και για αντικείμενα 
που απευθύνονται η προέρχονται από το εξωτερικό. 

Στον πίνακα αυτό παρατηρούμε ότι στο εσωτερικό διακινήθηκαν περίπου 40,1 εκατ. 
αντικείμενα η το 90,5% του συνολικού όγκου ενώ η αξία τους υπολογίζεται σε 178 εκατ. € 
περίπου η 68,1% επί των συνολικών εσόδων. Αντίθετα, σημαντικά μικρότερος είναι ο όγκος 
και η αξία των εισερχομένων και εξερχομένων αντικειμένων. Τα ποσοστά συμμετοχής τους 
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σε όγκο αντικειμένων είναι 6,04 % και 3,51% αντίστοιχα, ενώ σε όρους εσόδων αποτελούν 
το 11,88% και 20,03% αντίστοιχα.  

Από τον πίνακα φαίνεται ότι τόσο στη διακίνηση στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό 
το μεγαλύτερο μέρος του όγκου διακινείται από την ταχυδρομική επιχείρηση και το δίκτυο 
της χωρίς τη συνεργασία άλλων αδειοδοτημένων επιχειρήσεων δηλαδή επικρατεί η αυτόνομη 
διακίνηση. 

 

 
ΠΗΓΗ: ΕΕΤΤ  

 
Από το γεγονός αυτό δηλαδή της αυτόνομης διακίνησης των ταχυδρομικών αντικειμένων 

και σε συνδυασμό ότι ο μεγαλύτερος όγκος ταχυδρομικών αντικειμένων εσωτερικού 
διακινείται από λίγες επιχειρήσεις που διαθέτουν τα μεγαλύτερα μερίδια της αγοράς οδηγεί 
στο συμπέρασμα ότι οι τελευταίες έχουν αναπτύξει ισχυρά αυτόνομα δίκτυα. 

Αντίστοιχα τα μεγάλα ποσοστά συμμετοχής της αυτόνομης διακίνησης στις κατηγορίες 
εισερχομένων και εξερχομένων εξωτερικού οφείλονται στο γεγονός ότι ο μεγαλύτερος όγκος 
αυτών των ταχυδρομικών αντικειμένων διακινείται από πολυεθνικές εταιρείες που 
δραστηριοποιούνται στην αγορά των ταχυμεταφορών και οι οποίες έχουν αναπτύξει ισχυρά ή  
μεγάλης εμβέλειας δίκτυα. 

Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθενται ενδεικτικά τα μέσα έσοδα ανά ταχυδρομικό 
αντικείμενο ανάλογα με τον προορισμό-προέλευσή τους ανεξάρτητα από τον τρόπο 
διακίνησης (αυτόνομα ή συνδυασμένα). 
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ΠΗΓΗ: ΕΕΤΤ  

 
Από τα στοιχεία του πίνακα προκύπτει ότι το μέσο έσοδο για την διακίνηση αντικειμένων 

προερχόμενα από το εξωτερικό είναι αυξανόμενο σε αντίθεση με τις άλλες δύο κατηγορίες 
δηλαδή αποστολή στο εξωτερικό και διακίνηση εντός του εσωτερικού που παρουσιάζει μια 
μείωση 6,4% και 2,3% αντίστοιχα. 

4.2.3.- ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΣΟΔΑ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ. 
Ένα βασικό στοιχείο της ποιότητας των παρεχόμενων ταχυδρομικών υπηρεσιών και 

μάλιστα τον ταχυμεταφορών όπως προκύπτει και από τον τίτλο τους είναι η ταχύτητα 
επίδοσης των αντικειμένων. 

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται ο τρόπος διακίνηση των αντικειμένων εντός της 
επικράτειας σε σχέση με το χρόνο επίδοσης για το έτος 2006. 

 
ΠΗΓΗ: ΕΕΤΤ  

 
Από τον πίνακα προκύπτει ότι το 4,5% των αντικειμένων επιδίδονται αυθημερόν, το 

80,5% επιδίδονται σε μια μέρα ενώ το 15% επιδίδονται σε δύο οι περισσότερες ημέρες. 
Σε ό,τι αφορά τα έσοδα βλέπουμε ότι αυτά που προέρχονται από αντικείμενα αυθημερόν 

επίδοσης ανέρχονται στο 7% των συνολικών εσόδων, αυτά που προέρχονται από την επίδοση 
αντικείμενο την επόμενη αντιστοιχούν στο 78,6% και αυτά που προέρχονται από αντικείμενα 
που επιδίδονται σε δύο ή περισσότερες ημέρες αντιστοιχούν σε ποσοστό 14,4%. Αυτό 
υποδηλώνει ότι τα αντικείμενα τα οποία επιδίδονται αυθημερόν τιμολογούνται ακριβότερα σε 
σχέση με τα υπόλοιπα και η συμμετοχή τους στην διαμόρφωση των εσόδων του κλάδου είναι 
σχετικά αυξημένη. Αυτό είναι αναμενόμενο διότι τα αντικείμενα της αυθημερόν παράδοσης 
έχουν υψηλότερο κόστος για  τις επιχειρήσεις. 

Η διαχρονική εξέλιξη της ποσοστιαίας κατανομής του πλήθους των διακινηθέντων 
ταχυδρομικών αντικειμένων σε σχέση με το χρόνο επίδοσής τους παρουσιάζεται στο 
παρακάτω διάγραμμα. 
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ΠΗΓΗ: ΕΕΤΤ  

Οι παρακάτω πίνακες δείχνουν την επίδοση των αντικειμένων από και προς το εξωτερικό 
για το 2006 με τα αντίστοιχα έσοδα και τον όγκο των διακινούμενων αντικειμένων. 

 

 

 
ΠΗΓΗ: ΕΕΤΤ  

4.2.4.- ΜΕΓΕΘΟΣ ΔΙΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ. 
Όσον αφορά την κατανομή των διακινηθέντων ταχυδρομικών αντικειμένων ανά 

κατηγορία μεγέθους ή κλιμάκια βάρους, αυτή φαίνεται στο ακόλουθο διάγραμμα. 
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ΠΗΓΗ: ΕΕΤΤ  

 
Από την παρατήρηση του διαγράμματος φαίνεται ότι τα ποσοστά συμμετοχής των 

αντικειμένων όπως έχουν κατηγοριοποιηθεί από άποψη βάρους τείνουν να διαμορφώνονται 
ως εξής: Το 51,2% περίπου των αντικειμένων έχουν βάρος μέχρι 500 γραμμάρια, το 31,6% 
περίπου έχουν βάρος από 500 γραμμάρια μέχρι δύο(2) κιλά και από και από 2 μέχρι 20 κιλά 
αποτελούν το 17,2% των διακινούμενων αντικειμένων. 

4.2.5.- ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ 
Από πλευράς γεωγραφικής ανάλυσης της ελληνικής αγοράς ταχυμεταφορών όπως 

φαίνεται από τον επόμενο πίνακα το ποσοστό των διακινούμενων ταχυδρομικών 
αντικειμένων ανά περιφέρεια αντικατοπτρίζει και την κατανομή του πληθυσμού της 
ελληνικής επικράτειας αλλά και την αντίστοιχη  κατανομή των επιχειρήσεων ανά την 
επικράτεια. Έτσι ο μεγαλύτερος όγκος των διακινούμενων ταχυδρομικών αντικειμένων 
προέρχεται από την περιφέρεια της Αττικής (63,9%) ενώ ακολουθεί η περιφέρεια της 
Κεντρικής Μακεδονίας (13,3%). Το υπόλοιπο 22,8% προέρχεται από τις υπόλοιπες 
περιφέρειες της χώρας. Από το σχετικό πίνακα όπου δίνονται και τα αντικείμενα ανά κάτοικο 
που διακινούνται φαίνεται και πάλι ότι η περιφέρεια Αττικής έχει τα σκήπτρα με 7,04 
αντικείμενα ανά κάτοικο έναντι.3,78 αντικείμενα που είναι ο μέσος όρος για όλη την 
επικράτεια. 
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Κατανομή Ταχ Αντικ. Εσωτερικού ανά Περιφέρεια προέλευσης
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ΠΗΓΗ: ΕΕΤΤ  

 
Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η κατανομή των διακινούμενων ταχυδρομικών αντικειμένων 

από την Ελλάδα προς το εξωτερικό (εξερχόμενα αντικείμενα). Όπως φαίνεται στο επόμενο 
διάγραμμα και τον αντίστοιχο πίνακα η Ε.Ε. (64,8%) είναι η περιοχή που δέχεται το 
μεγαλύτερο όγκο εξερχόμενων ταχυδρομικών αντικειμένων, ενώ ακολουθεί η υπόλοιπη 
Ευρώπη (11,8%), η Ασία ( 9,6% ) και Ηνωμένες πολιτείες Αμερικής-Καναδάς (9,2%).  
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Ταχυδρομικά Αντικείμενα Εξωτερικού ανά Περιφέρεια προορισμού
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Πηγή: ΕΕΤΤ 
Σε ό,τι αφορά τα αντικείμενα προέλευσης εξωτερικού η εικόνα είναι ελαφρά διαφορετική. 

Όπως φαίνεται από τον επόμενο πίνακα και το σχετικό διάγραμμα σημαντικότερη περιφέρεια 
από την οποία προέρχονται τα αντικείμενα είναι η Ε.Ε. (62,7%) ακολουθούν η Ασία με 
16,3% και οι Ηνωμένες πολιτείες Αμερικής-Καναδάς με 11,7% ενώ η λοιπή Ευρώπη 
κατατάσσεται στην τέταρτη θέση με 6%. 
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Ταχυδρομικά Αντικείμενα Εξωτερικού ανά Περιφέρεια προέλευσης
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ΠΗΓΗ: ΕΕΤΤ  

 
Οι παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν τη ζήτηση για υπηρεσίες ταχυμεταφορών, είναι η 

τιμή του προϊόντος-υπηρεσίας, το εισοδηματικό επίπεδο του πελάτη, η αξιοπιστία της 
επιχείρησης και η ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών. Οι παράγοντες αυτοί και ο βαθμός 
που ο καθένας απ' αυτούς λαμβάνει κατά την αξιολόγηση φαίνονται στο ακόλουθο 
διάγραμμα. 
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Προσδιοριστικοί παράγοντες Ζήτησης Υπηρεσιών Ταχυμεταφορών, 2005-2006

3,34%

4,26%

4,62%

4,75%

3,39%

4,61%

4,68%

4,26%

Εισόδημα πελατών

Τιμή

Αξιοπ ιστία Επιχείρησης

Εξυπηρέτηση πελατών

ΜΟ έτους 2005 ΜΟ έτους 2006
 

ΠΗΓΗ: ΕΕΤΤ  
 
Οι πελάτες των επιχειρήσεων ταχυμεταφορών αποτελούν το 39% επιχειρήσεις του 

κλάδου εμπορίου, το 31% επιχειρήσεις του κλάδου των υπηρεσιών, με 18% η βιομηχανία και 
τέλος με 13% είναι ο δημόσιος τομέας. Οι σημαντικότεροι εταιρικοί  πελάτες των 
ταχυμεταφορών από πλευράς όγκου και εσόδων διακινούμενων αντικειμένων αναδεικνύονται 
οι διαφημιστικές και τουριστικές επιχειρήσεις. Στην κατάταξη ακολουθούν με μικρότερα 
μερίδια οι εκδοτικές επιχειρήσεις, οι επιχειρήσεις πληροφορικής, οι τράπεζες, τουριστικοί 
οργανισμοί, η φαρμακοβιομηχανία και επιχειρήσεις επικοινωνιών/τηλεπικοινωνιών. Ωστόσο 
σημαντικοί εταιρικοί πελάτες για τις επιχειρήσεις ταχυμεταφορών προέρχονται και από 
άλλους τομείς οικονομικής δραστηριότητας όπως η ναυτιλία, οι κατασκευές, η βιομηχανία 
ένδυσης, η βιομηχανία τροφίμων και άλλα. 

 

Επιχειρησιακοί Πελάτες της αγοράς Ταχυμεταφορών, 2005-2006
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12,80%

31,00%

38,70%

18,00%
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ΠΗΓΗ: ΕΕΤΤ  
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5.- ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

5.1.- ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗ-
ΡΕΣΙΩΝ.  

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Μητρώου Ταχυδρομικών Επιχειρήσεων της ΕΕΤΤ ο αριθμός 
ταχυδρομικών επιχειρήσεων που είχαν αδειοδοτηθεί μέχρι την 12-11-2008 ανέρχονταν σε 
431 (425 έχουν Γενική Άδεια και 6 Ειδική Άδεια). Από άποψη γεωγραφικής κατανομής των 
προσφερόμενων υπηρεσιών στην ελληνική αγορά είναι σαφής για ακόμη μια φορά ηγετική 
θέση που έχει η περιφέρεια Αττικής καθώς και μεγάλη διαφορά συγκέντρωσης της 
προσφοράς σε σχέση με τις υπόλοιπες περιφέρειες της επικράτειας. Γενικότερα μπορεί να 
υπογραμμιστεί ο καταλυτικός ρόλος της αστυφιλίας και των μεγάλων αστικών κέντρων στην 
κατανομή καθώς σε αυτά δραστηριοποιούνται περισσότερες επιχειρήσεις και συγκεντρώνεται 
το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού. Η τάση αυτή επιβεβαιώνεται αντίστοιχα και από την 
πλευρά της ζήτησης ταχυδρομικών υπηρεσιών. Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται ο 
διακινούμενος όγκος ταχυδρομικών αντικειμένων σύμφωνα με τα στοιχεία που τηρούνται στο 
μητρώο της ΕΕΤΤ. Η επίδραση της σημαντικής συγκέντρωση του πληθυσμού στην 
περιφέρεια. Αττικής φαίνεται να είναι καταλυτική καθώς σε επίπεδο επικράτειας με μέσο όρο 
ταχυδρομικών αντικειμένων ανά επιχείρηση τα 121,5 χιλιάδες αντικείμενα, η Αττική 
παρουσιάζει μέσο όρο τα 175,4 χιλιάδες ταχυδρομικά αντικείμενα, ενώ οι υπόλοιπες 
περιφέρειες λιγότερα από 102 χιλιάδες αντικείμενα να επιχείρηση. 

Τα στοιχεία αυτά αποτυπώνονται στον παρακάτω πίνακα: 

 
ΠΗΓΗ: ΕΕΤΤ  
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5.2.- ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΑΧΥΜΕΤΑ- 
ΦΟΡΩΝ. 

Οι κυριότεροι παράγοντες που επηρεάζουν την προσφορά των υπηρεσιών 
ταχυμεταφορών, είναι με σειρά κατάταξης το γενικότερο οικονομικό περιβάλλον, η μείωση 
των τιμών, ενώ ακολουθούν η νομοθεσία και οι ρυθμιστικοί κανόνες. 

Μείωση τιμών; 
75%

Νομοθεσία; 28%
Έλεγχοι/Κυρώσεις; 

6%

Ευρύτερο 
Οικονομικό 

Περιβάλλον; 76%

Άλλο; 3%Παράγοντες που επηρεάζουν την
παροχή Ταχυμεταφορών

 
ΠΗΓΗ: ΕΕΤΤ  

Σε ό,τι αφορά τη διαμόρφωση των τιμών προσφοράς των ταχυδρομικών υπηρεσιών οι 
επιχειρήσεις που έλαβαν μέρος σχετική έρευνα που διενήργησε η ΕΕΤΤ  απάντησαν σε 
ποσοστό 2% ότι δεν είχε μειώσει τις προσφερόμενες τιμές ενώ ποσοστό 9% απάντησε ότι δεν 
είχε αυξήσεις τις τιμές των παρεχόμενων υπηρεσιών. 

Η τιμή των παρεχόμενων ταχυδρομικών υπηρεσιών προσδιορίζεται ανάλογα με το χρόνο 
επίδοσης του ταχυδρομικού αντικειμένου, το βάρος και τον προορισμό του. Επίσης, ένας 
άλλος σημαντικός παράγοντας που προσδιορίζει την τιμή των παρεχόμενων ταχυδρομικών 
υπηρεσιών είναι ο ανταγωνισμός μεταξύ των ταχυδρομικών επιχειρήσεων, το πλήθος των 
αποστολών ανά πελάτη αλλά και τον παράγοντα ποιοτικής εξυπηρέτησης του πελάτη. 
Διαχρονικά πάντως, ο χρόνος επίδοσης παραμένει ο κυριότερος προσδιοριστικός παράγοντας 
της τιμής των υπηρεσιών ταχυδρομείου. Η σημαντικότητα των παραπάνω παραγόντων όπως 
αυτοί καταγράφηκαν στη σχετική έρευνα φαίνονται στον πίνακα και διάγραμμα που 
ακολουθούν. 

 
ΠΗΓΗ: ΕΕΤΤ  
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3,79%

3,87%

4,45%

3,77%

3,96%

4,41%

Τόπος προορισμού

Βαρος Αντικειμένου

Χρόνος επίδοσης

ΜΟ έτους 2006 ΜΟ έτους 2005

Παράγοντες διαμόρφωσης της τιμής των ταχυδρομικών υπηρεσιών, 2005-2006

 
ΠΗΓΗ: ΕΕΤΤ  

5.3.- ΚΟΣΤΟΣ 
Ο κλάδος ταχυδρομικών υπηρεσιών είναι έντασης εργασίας και οι αμοιβές του 

προσωπικού αποτελούν σημαντικό παράγοντα στη διαμόρφωση του κόστους λειτουργίας των 
επιχειρήσεων του κλάδου. Οι αμοιβές του προσωπικού στη διαμόρφωση του συνολικού 
κόστους συμμετέχουν κατά 33,3%. Άλλοι παράγοντες οι οποίοι διαμορφώνουν το κόστος 
είναι τα λειτουργικά έξοδα κατά 23,2%, τα μεταφορικά μέσα κατά 22,4%, ο τεχνολογικός 
εξοπλισμός κατά 8,6% και τα λοιπά έξοδα κατά 12,5%. Τα παραπάνω φαίνονται στο 
διάγραμμα που ακολουθεί. 

Κατανομή κοστους επιχειρήσεων Ταχυμεταφορών

23,2%

33,3%

22,4%

8,6%
12,5%

Λειτουργικά
Έξοδα

Αμοιβές
Προσωπικού

Μεταφορικά
Μέσα

Τεχνολογικός
Εξοπλισμός

Άλλα Έξοδα

 
ΠΗΓΗ: ΕΕΤΤ  

5.4.- ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ. 
Ο αριθμός του συνολικά απασχολούμενου ανθρώπινου δυναμικού στον κλάδο 

παρουσίαζε συνεχή αύξηση τα τελευταία χρόνια, με τάση σταθεροποίησης τα τελευταία τρία 
χρόνια. Γενικά, η απασχόληση στην αγορά δεν απαιτεί υψηλές δεξιότητες και ακαδημαϊκή 
κατάρτιση και για το λόγο αυτό χαρακτηρίζεται από ένα ιδιαίτερα υψηλό ποσοστό 
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απασχόλησης αποφοίτων μέσης εκπαίδευσης. Επίσης αξιοσημείωτο είναι ότι το 2006, για 
πρώτη φορά, διαπιστώνεται ότι η ισορροπία μεταξύ διανομέων και λοιπού προσωπικού 
ανατρέπεται και έτσι ποσοστό 48% του ανθρώπινου δυναμικού των επιχειρήσεων και του 
δικτύου τους, αποτελείται από διανομείς ενώ το υπόλοιπο 52% αποτελείται από άλλες 
κατηγορίες προσωπικού. 

 

 

 

 
ΠΗΓΗ: ΕΕΤΤ  

 
Αξίζει να σημειωθεί ότι επιχειρήσεις σε ποσοστό 59% και πάνω, υποστηρίζουν ότι 

αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην εξεύρεση ανθρώπινου δυναμικού. Ειδικότερα, οι ειδικότητες 
στις οποίες παρουσιάζονται μεγαλύτερες δυσκολίες είναι οι διανομείς, οι οδηγοί με ιδιόκτητα 
δίκυκλα και οι υπάλληλοι για διεκπεραίωση εξωτερικών εργασιών. Από τους παραπάνω 
πίνακες φαίνεται να υπάρχει μια τάση μείωσης του αριθμού των μερικώς απασχολουμένων 
μια αντίστοιχη ενίσχυση του αριθμού των πλήρως απασχολουμένων. 

Οι επιχειρήσεις στα πλαίσια της βελτίωσης της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών 
προσφέρουν στο προσωπικό τους προγράμματα επιμόρφωσης. Τα κυριότερα εκπαιδευτικά 
προγράμματα στα οποία εστιάζουν την προσοχή τους άπτονται θεμάτων ποιοτικής 

 32



εξυπηρέτησης πελατών, ενώ στην κατάταξη ακολουθεί η εκπαίδευση στη χρήση 
ηλεκτρονικών υπολογιστών. Σε μικρότερο ποσοστό παρέχεται εκπαίδευση σε τεχνικά και 
άλλα θέματα που άπτονται των δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων ταχυδρομικών υπηρεσιών. 

5.5-ΥΠΟΔΟΜΗ. 

5.5.1- ΚΤΙΡΙΑΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ. 
Η συνολική κτιριακή υποδομή που χρησιμοποιείται από τις επιχειρήσεις βαίνει 

αυξανόμενη, ακολουθώντας την τάση αύξησης του αριθμού των αδειοδοτημένων 
επιχειρήσεων. Όσον αφορά στη μέση επιφάνεια των κτιριακών εγκαταστάσεων που 
χρησιμοποιούνται, δεν φαίνεται να διαφοροποιείται σημαντικά καθώς στην αγορά κατά κύριο 
λόγο εισέρχονται μικρού μεγέθους επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται σε τοπικό 
επίπεδο και για την εξυπηρέτηση των αναγκών τους δεν απαιτούνται μεγάλου μεγέθους 
εγκαταστάσεις. 

 

 

 
ΠΗΓΗ: ΕΕΤΤ  

 

5.5.2.- ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ. 
Οι ταχυδρομικές επιχειρήσεις οι οποίες ουσιαστικά είναι μεταφορικές επιχειρήσεις, 

χρησιμοποιούν τα συνήθη μεταφορικά μέσα το οποία είναι αυτοκίνητα παραγωγής, δίκυκλα 
και λοιπά οχήματα. Κατά κύριο λόγο βέβαια, και εξαιτίας της φύσης της ταχυδρομικής 
υπηρεσίας, τα κυριότερα μεταφορικά μέσα που χρησιμοποιούνται είναι τα δίκυκλα για 
μεταφορές και κινήσεις εντός αστικών περιοχών. 

 
ΠΗΓΗ: ΕΕΤΤ  
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5.5.3.- ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ. 
Για την ανάπτυξη της δραστηριότητάς της μια επιχείρηση παροχής ταχυδρομικών 

υπηρεσιών πέραν του ειδικού συστήματος παρακολούθησης και εντοπισμού του 
ταχυδρομικού αντικειμένου (ΕΣΠΕΤΑ), που υποχρεούται να διαθέτει σύμφωνα με τον 
κανονισμό γενικών αδειών, χρειάζεται να διαθέτει και αποτελεσματικούς τρόπους 
επικοινωνίας και εξυπηρέτησης των πελατών της. Οι περισσότερες επιχειρήσεις διαθέτουν 
οργανωμένο τηλεφωνικό κέντρο για την εξυπηρέτηση πελατών καθώς και άλλα 
πληροφοριακά συστήματα. Σε μικρότερο ποσοστό αλλά κυρίως μεγάλες επιχειρήσεις του 
κλάδου διαθέτουν οργανωμένα συστήματα διαλογής καθώς και σαρωτές (scanner) για τους 
διανομείς τους. 

Αρκετές επιχειρήσεις διαθέτουν και πλέον προηγμένες τεχνολογίες εκτός από τους 
ηλεκτρονικούς υπολογιστές, τις συσκευές φαξ και τα φωτοτυπικά μηχανήματα. 

Βασικό στοιχείο της παροχής υπηρεσιών ταχυμεταφορών, αλλά και ουσιαστική διαφορά 
των επιχειρήσεων που παρέχουν λοιπές ταχυδρομικές υπηρεσίες σε σχέση με τον ΦΠΚΥ-
EΛΤΑ, αποτελεί η ύπαρξη ειδικού συστήματος παρακολούθησης και εντοπισμού του 
ταχυδρομικού αντικειμένου σε όλα τα στάδια της διακίνησης του από τον αποστολέα έως τον 
παραλήπτη. 

Η δυνατότητα παρακολούθησης του αντικειμένου σε όλα τα στάδια, ο χρόνος εντός του 
οποίου η επιχείρηση είναι σε θέση να εντοπίσει το αντικείμενο εφόσον χρειασθεί, αλλά 
κυρίως ο τρόπος και τα μέσα που χρησιμοποιούνται για το σκοπό αυτό, αποτελεί καθοριστικό 
στοιχείο του επιπέδου οργάνωσης επιχείρησης και της ποιότητας που αυτή παρέχει. Πέραν 
τούτου, το σύστημα παρακολούθησης και εντοπισμού, δημιουργεί προστιθέμενη αξία στην 
προσφερόμενη υπηρεσία, σε σχέση με την καθολική υπηρεσία. 

 

6.- ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ.. 
Η αγορά ταχυδρομικών υπηρεσιών χαρακτηρίζεται από υψηλό βαθμό συγκέντρωσης σε 

μικρό αριθμό μεγάλων επιχειρήσεων. Οι πέντε μεγαλύτερες επιχειρήσεις του κλάδου 
διακινήσαν κατά το 2006 πάνω από 34 εκατ. αντικείμενα η ποσοστό 77% περίπου των 
συνολικών αντικειμένων, εισπράττοντας το 69% περίπου των συνολικών εσόδων.  
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ΠΗΓΗ: ΕΕΤΤ  

Η αγορά των ταχυμεταφορών χαρακτηρίζεται από υψηλό ανταγωνισμό ο οποίος δείχνει 
να επικεντρώνεται στις τιμές και την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών Αυτό 
αποτυπώνεται και στα στοιχεία του ακόλουθου πίνακα όπως προέκυψε από την έρευνα. 

 

 

 
ΠΗΓΗ: ΕΕΤΤ  
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7.- ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ. 
Οι επιχειρήσεις οι οποίες έχουν λάβει ειδική άδεια σύμφωνα με την ΕΕΤΤ είναι 6. Η 

διαφορά μεταξύ γενικής και ειδικής άδειας έγκειται στο γεγονός ότι οι επιχειρήσεις που έχουν 
λάβει την ειδική άδεια μπορούν να προσφέρουν και την καθολική υπηρεσία. Σύμφωνα με το 
ισχύον θεσμικό πλαίσιο οι ταχυδρομικές επιχειρήσεις που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν 
στο φάσμα των υπηρεσιών της καθολικής υπηρεσίας υπό καθεστώς ειδικής άδειας έχουν τη 
δυνατότητα να αναλαμβάνουν την παροχή μιας ή περισσοτέρων, ή ακόμα και το σύνολο των 
φάσεων της περισυλλογής, διαλογής, μεταφοράς και διανομής για τα παρακάτω ταχυδρομικά 
αντικείμενα: 

 
 
Συγκρίνοντας τον αριθμό των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται κάτω από καθεστώς 

γενικής άδειας σε σχέση με αυτές της ειδικής άδειας από τα στοιχεία της έρευνας προέκυψε 
ότι οι επιχειρηματίες δεν επιθυμούν τη δραστηριοποίησή τους στην αγορά της ειδικής άδειας 
για τους παρακάτω λόγους: 

8.- ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ 
Με τον Ν.2628/1998 τα Ελληνικά Ταχυδρομεία (ΕΛΤΑ) είναι Φορέας Παροχής 

Καθολικών Υπηρεσιών. Τα ΕΛΤΑ είναι ο ηγέτης του κλάδου των ταχυδρομικών υπηρεσιών. 
Το 2006 κατείχαν το 93,8% μερίδιο στην αγορά από πλευράς διακίνησης αντικειμένων 
ταχυδρομείου και το αντίστοιχο ποσοστό εσόδων 62,6%. Για το 2007 τα ΕΛΤΑ αύξησαν τα 
αντικείμενα που διακίνησαν κατά 4,3%  και τα έσοδα από τα αντικείμενα αυτά κατά 4,9%.  
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ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΝΤΙΚ ΚΑΙ ΕΣΟΔΩΝ 2006
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ΠΗΓΗ: ΕΕΤΤ  

Τα ΕΛΤΑ σήμερα λειτουργούν ως όμιλος εταιριών στον οποίο ανήκουν: 

 ΕΛΤΑ Α.Ε. (90% δημόσιο,10% Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο). 

 ΚΕΚ-ΕΛΤΑ ΑΕ (100% ΕΛΤΑ) 

 ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ ΑΕ (100% ΕΛΤΑ) 

 ΑΕΔΑΚ ΕΛΤΑ_ΤΤ ΑΕ (50% ΕΛΤΑ, 50% Ταχ Ταμιευτήριο) 

Τα ΕΛΤΑ συμμετέχουν με ποσοστό 10% στο μετοχικό κεφάλαιο του Ταχυδρομικού 
Ταμιευτηρίου (Hellenic Post Bank). 

8.1.- ΤΙ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΤΑ ΕΛΤΑ  
Τα ΕΛΤΑ στη συνείδηση του κόσμου σύμφωνα με σχετικές έρευνες είναι 

καταγεγραμμένα ως ταχυδρομική επιχείρηση διακίνησης επιστολών και δεμάτων. Τα ΕΛΤΑ 
όμως δεν είναι μόνο αυτό αλλά μια επιχείρηση που προσφέρει στους πελάτες ένα μίγμα 
υπηρεσιών και προϊόντων, εποχικών, επετειακών αλλά και διαρκούς προσφοράς. Ο 
παρακάτω κατάλογος είναι ενδεικτικός των προϊόντων και υπηρεσιών των ΕΛΤΑ:  

«Φιλοτελικά Προϊόντα , Καρφίτσες , Νομίσματα , Νομίσματα Λαμπαδηδρομίας, 
Kλειδοθήκες ,Κούπες ,Kάρτες ,Προϊόντας Τηλεφωνίας Σταθερής –Κινητής και 
Internet, Προϊόντα Prepaid, Taxis Post , A.Σ.Ε.Π. Post, Συσκευασίες 
,Γραμματοκιβώτια, Γραμματοθυρίδες, Εισιτήρια Συγκοινωνιών, Cd Ταχυδρομικού 
Κώδικα, Ευχετήριες και Εορταστικές Κάρτες, Προϊόντα Unicef  και Κάρτες, Σχολικά 
Είδη, Γραμματόσημα, Ειδικά σήματα τελών κυκλοφορίας». 

Κατηγοριοποιώντας όλα τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρουν τα ΕΛΤΑ 
συμπεριλαμβανομένης και της Kαθολικής Υπηρεσίας προκύπτουν οι παρακάτω κατηγορίες 
με τα αντίστοιχα έσοδα και ποσοστά: 
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  (Έσοδα ανα κατηγορια σε χιλ €) 

 

Ποσοστιαία κατανομή των εσόδων 

4%

15%
4% 1% 0%

1%

75%

Επιστολικό ταχυδρομείο (αλληλογραφία) Δέματα Χρηματοοικονομικά
Εμπορεύματα & Υπηρεσίες Τρίτων Φιλοτελισμός Γραμματοθυρίδες (εκμισθώσεις)
Λοιπά Έσοδα  

ΠΗΓΗ: ΕΕΤΤ  

Η συνθεση της διακινουμενης αλληλογραφιας κατα προορισμο απολυτα και ποσοστιαια 
διαχρονικα φαινεται στα  παρακατω διαγραμματα   

  (σε εκ. αντικ.) 
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ΠΗΓΗ: ΕΕΤΤ  

Η συνθεση των αντικειμενων κατα κατηγορια προϊόντος η υπηρεσίας  με τα αντίστοιχα 
έσοδα φαίνονται στον επόμενο πινάκα 
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8.2.- ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ 
Στα ΕΛΤΑ την 31.12.2007 εργάζονταν 11.273 άτομα τα οποία κατανέμονταν με βάση την 

σχέση εργασίας ως εξής: 

 

Το παραπάνω προσωπικό από άποψη Κλάδου και Έργου που εκτελούσε κατανέμονταν 
σύμφωνα με τον παρακάτω ΠΙΝΑΚΑ 

 

8.3.- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Τα οικονομικά στοιχεία της επιχείρησης για τα έτη  2006-2007 φαίνονται στον παρακάτω 

ΠΙΝΑΚΑ  και στον επισυναπτόμενο Ισολογισμό και Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης 
για το έτος 2007. (ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ Γ’) 

 

Στον Πίνακα αυτό παρατηρείται μία αύξηση της κερδοφορίας κατά 318,8% το 2007 σε 
σχέση με το 2006. Η μεγάλη αυτή άνοδος του ποσοστού κερδοφορίας οφείλεται  κατά κύριο 
λόγο στην αύξηση των Πιστωτικών Τόκων .  
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Ο δείκτης του καθαρού ποσοστού  κέρδους επί των εσόδων είναι  1,57%. Στον επόμενο 
ΠΙΝΑΚΑ παρουσιάζονται μερικοί δείκτες  για τις χρήσεις 2006-2007. Από τα στοιχεία του 
ΠΙΝΑΚΑ παρατηρούμε ότι για το 2007 οι δείκτες παρουσιάζουν μια χειροτέρευση σε σχέση 
με το 2006 πλην αυτού της απόδοσης του ενεργητικού και του δαπανών λειτουργίας. 
Σύγκριση των δεικτών των ΕΛΤΑ με  αντίστοιχους των εταιρειών του κλάδου δεν μπορεί να 
γίνει γιατί δεν υπάρχουν σχετικά δημοσιευμένα στοιχεία. 

 

9.- ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΩΝ 
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

Από την προηγούμενη θεώρηση του νομικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας τα 
τομέα των ταχυδρομικών υπηρεσιών όπως αυτός ορίζεται από την Ε.Ε. και το ελληνικό 
νομικό πλαίσιο αφενός, την οικονομική θεώρηση των μορφών οργάνωσης της αγοράς και 
των οικονομικών στοιχείων της αγοράς προκύπτουν τα ακόλουθα συμπεράσματα: 

1. Η Ε.Ε. με τις εκδοθείσες Οδηγίες 97/67, 2003/39, και την 2008/6 δεν παρεμβαίνει στην 
αγορά των ταχυδρομικών υπηρεσιών για να ρυθμίσει την οργάνωση ή λειτουργία της αλλά με 
τις οδηγίες αυτές ρυθμίζει κατά βάση θέματα που αφορούν την παροχή καθολικής υπηρεσίας 
την οποία θεωρεί ως υπηρεσία γενικού οικονομικού συμφέροντος –ΥΓΟΣ ή κοινής ωφέλειας. 
Η Εμίρη (2005) αναφέρει ότι: «Η Συνθήκη κάνει λόγο για «επιχειρήσεις γενικού οικονομικού 
συμφέροντος» (άρθρο 86, παράγραφος 2). Η νομολογία και η Επιτροπή έχουν 
χρησιμοποιήσει κατά καιρούς τις εκφράσεις «καθολική υπηρεσία» και «υπηρεσία κοινής 
ωφέλειας» αντίστοιχα. Σύμφωνα με την επίσημη θέση της Επιτροπής, οι δύο αυτές έννοιες, 
«καθολική υπηρεσία» και «υπηρεσία κοινής ωφέλειας» συμπίπτουν, βασίζονται δε και 
οριοθετούνται σύμφωνα με τη νομολογία τη θεωρία που έχουν αναπτυχθεί για το άρθρο 86, 
παράγραφος 2.». 

2. Οι κυριότερες διαφορές για παραβάσεις του κοινοτικού δικαίου εκ μέρους των 
επιχειρήσεων παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών για τις οποίες έχει αποφανθεί η Επιτροπή 
και το Δικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων-ΔΕΚ αφορούν ζητήματα ερμηνείας και 
εξειδίκευσης εάν οι παρεχόμενες υπηρεσίες από τις εταιρείες είναι ΥΓΟΣ ή  όχι και αν αυτές 
πρέπει να τύχουν αντίστοιχα κρατικής ενίσχυσης- αποζημίωσης ή όχι. Σύμφωνα με την Εμίρη 
(2005) η Επιτροπή έχει επανειλημμένα υπογραμμίσει ότι η χρηματοοικονομική στήριξη που 
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τα κράτη μέλη παρέχουν στις επιχειρήσεις που είναι επιφορτισμένες με ΥΓΟΣ δεν αποτελεί 
κρατική ενίσχυση, υπό την προϋπόθεση ότι αποκλειστικός σκοπός της εκάστοτε στήριξης 
είναι η αντιστάθμιση των πρόσθετων υποχρεώσεων που τα κράτη μέλη επιβάλλουν για 
λόγους παροχής δημόσιας υπηρεσίας. 

Η πολυμορφικότητα παροχής των ταχυδρομικών υπηρεσιών εκ μέρους των επιχειρήσεων 
του κλάδου και η συνεχής μετάλλαξή τους οδηγεί τόσο την Ε.Ε. όσο και το ΔΕΚ να εκδίδουν 
σειρά αποφάσεων των οποίων το περιεχόμενο αφορά στην ερμηνεία για το αν μια υπηρεσία 
που παρέχεται από οποιαδήποτε επιχείρηση ανήκει στην καθολική υπηρεσία που 
προστατεύεται και αποζημιώνεται ή όχι.  

3. Από το νομοθετικό πλαίσιο και τα οικονομικά στοιχεία της αγοράς όπως 
παρουσιάστηκαν παραπάνω φαίνεται ότι η αγορά των ταχυδρομικών υπηρεσιών είναι 
διαιρεμένη σε δύο τομείς. Ο ένας τομέας είναι αυτός της καθολικής υπηρεσίας που είναι 
μονοπωλιακός με τα ΕΛΤΑ να είναι ο αποκλειστικός Φορέας Παροχής Καθολικής 
Υπηρεσίας, τουλάχιστον μέχρι την 31/12/2012. Τα ΕΛΤΑ επειδή είναι ο αποκλειστικός 
πάροχος της καθολικής υπηρεσίας υπόκειται στον απόλυτο έλεγχο του δημοσίου. Ο έλεγχος 
αυτός δεν αφορά μόνο βασικές επιχειρησιακές αποφάσεις όπως ορισμό της ανώτατης 
διοίκησης, έγκριση των τιμολογίων, θέματα διαχείρισης προσωπικού και λοιπών αποφάσεων 
αλλά ελέγχεται ακόμα και για θέματα δυνατότητας ανάπτυξης νέων εργασιών η συρρίκνωσης 
ακόμα και εποχικών, ανάλογα με την οικονομική συγκυρία. Με δεδομένη την δυσκαμψία του 
Δημοσίου να λαμβάνει γρήγορες αποφάσεις επιχειρηματικού ενδιαφέροντος, τα ΕΛΤΑ σε 
πολλές περιπτώσεις αν και μονοπωλιακή σε μεγάλο βαθμό επιχείρηση βρίσκονται σε 
αδυναμία γρήγορης ανταπόκρισης σε μηνύματα της αγοράς ώστε να εκμεταλλευτούν τις 
όποιες δυνατότητες κέρδους έναντι των ανταγωνιστών τους για υπηρεσίες και προϊόντα μη 
προστατευόμενα. Επίσης, οποιαδήποτε χρηματοδοτική ενέργεια δανειακή ή επιχορηγητική ή 
κεφαλαιακής αναδιάρθρωσης, είναι, άμεσα ή ύστερα από σχετική προσφυγή, κάτω από την  
κρίση της Επιτροπής και του ΔΕΚ. (Απόφαση Επιτροπής C4084/2003/11-11-2003, 
ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ  Δ΄)  

Από την άλλη πλευρά υπάρχει και λειτουργεί ο τομέας των επιχειρήσεων παροχής 
ταχυδρομικών υπηρεσιών ή ταχυμεταφορών στο οποίο τομέα οι επιχειρήσεις λειτουργούν σε 
ένα πλήρες ανταγωνιστικό περιβάλλον. Οι υπηρεσίες που παρέχουν αυτές οι επιχειρήσεις 
στην πλειονότητά τους είναι δύσκολο να καταταγούν και να διακριθούν στο αν αυτές είναι 
ταχυδρομικές υπηρεσίας, υπηρεσίες μεταφοράς ή καθολική υπηρεσία. 

4. Τα ΕΛΤΑ επειδή είναι ο αποκλειστικός φορέας παροχής καθολικής υπηρεσίας είναι 
υποχρεωμένος βάσει της σχετικής νομοθεσίας και αποφάσεων της ΕΕΤΤ, σε αντίθεση με τις 
άλλες επιχειρήσεις του κλάδου, να αναπτύξει ένα πολύπλοκο σύστημα πληροφόρησης, 
λογιστικής καταχώρησης και κοστολόγησης ώστε να δικαιολογεί προς την ΕΕΤΤ, την Ε.Ε. 
και τις άλλες επιχειρήσεις του κλάδου τα ποσά τα οποία λαμβάνει ως αποζημίωση για την 
παροχή της καθολικής υπηρεσίας , γεγονός το οποίο τα υποχρεώνει να συντηρούν ένα 
εκτεταμένο δίκτυο καταστημάτων, πρακτορείων, διανομής, γραμματοκιβωτίων, κέντρων 
διαλογής, στόλου οχημάτων μεταφοράς αλληλογραφίας και κυριότερα προσωπικό που 
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απασχολεί ώστε να είναι δυνατή η ποιοτική παροχή της καθολικής υπηρεσίας σύμφωνα με τις 
προδιαγραφές του Νόμου και των Οδηγιών. Εκτός αυτού το πολύπλοκο και κοστοβόρο 
σύστημα πληροφόρησης οφείλει να το λειτουργεί σύμφωνα με τις επιταγές των οδηγιών που 
ισχύουν και των αποφάσεων της ΕΕΤΤ ώστε να αντικρούει κατηγορίες και κυρώσεις για 
σταυροειδείς επιδοτήσεις ή για μη κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης. Τα όσα αναφέρει η Εμίρη  
για τα Γερμανικά ταχυδρομεία είναι χαρακτηριστικά του προβλήματος αυτού. Συγκεκριμένα, 
η Εμίρη (2005), αναφέρει: «Επί του θέματος αυτού, σημειώνεται η απόφαση 2001 / 354 (L 
125 / 27, ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ Ε΄) της Επιτροπής, με την οποία επιβλήθηκε πρόστιμο στα 
γερμανικά ταχυδρομεία για καταχρηστική εκμετάλλευση της δεσπόζουσας θέσης τους στην 
αγορά μεταφοράς και διανομής εμπορικών δεμάτων, διότι παρείχαν την υπηρεσία αυτή στους 
«πιστούς» πελάτες τους, σε τιμές κάτω του κόστους. Χρηματοδοτούσαν δε την εν λόγω 
υπηρεσία (η οποία είναι ανταγωνιστική υπηρεσία) από χρήματα προερχόμενα από τις 
αποκλειστικές υπηρεσίες. Η απόφαση διακρίνει έξοδα που αφορούν την ανάπτυξη και 
συντήρηση του δικτύου και έξοδα που αφορούν την χρήση του δικτύου. Η Επιτροπή έκρινε 
ότι τα έξοδα συντήρησης του δικτύου, το οποίο επιτρέπει στον κάθε χρήστη να αποστείλει 
δέματα σε ενιαία τιμή αποτελούν μέρος της καθολικής υπηρεσίας. Πρόκειται για κόστος που 
επιτρέπει σε έναν οργανισμό να αποτελεί τον οργανισμό «dernier recours». Τα έξοδα αυτά 
δεν . γίνονται με σκοπό την παροχή ανταγωνιστικών υπηρεσιών και επομένως πρόκειται για 
σταθερά έξοδα του οργανισμού. Η κάλυψη του ειδικού οριακού κόστους είναι συμβατή με το 
κοινοτικό δίκαιο. Αντίθετα, τα έξοδα που αφορούν τη χρήση του δικτύου δεν μπορούν να 
επιχορηγούνται από εισοδήματα προερχόμενα από άλλον τομέα και για τον λόγο αυτό, τα 
γερμανικά ταχυδρομεία υποχρεώθηκαν συστήσουν ξεχωριστό νομικό πρόσωπο για την 
παροχή της υπηρεσίας μεταφοράς και διανομής δεμάτων, ώστε να διασφαλισθεί ότι δεν 
υπάρχει σταυροειδής επιδότηση.» 

5. Η μη θεώρηση της «ταχυδρομικής υπηρεσίας» ως μιας ενιαίας υπηρεσίας αλλά σε 
σαφώς διακεκριμένες μεταξύ τους υπηρεσίες καταγράφεται και στην απόφαση 2002/344/ΕΚ 
της επιτροπής που έκρινε υπόθεση της επιχείρησης  La Poste (France) έναντι επιχειρήσεων 
ταχυδρομικής διεκπεραίωσης και προετοιμασίας.  

Η διαφορά μεταξύ της La Poste και των επιχειρήσεων ταχυδρομικής διεκπεραίωσης 
συνίστατο στην εκμετάλλευση εκ μέρους της La Poste της δεσπόζουσας και μονοπωλιακής 
θέσης που αυτή κατείχε από παραχώρηση του Γαλλικού Δημοσίου με επιβολή εκ μέρους της 
«τεχνιτών όρων» και τιμολογίων επί των επιχειρήσεων με τρόπο ώστε να νοθεύονται οι 
κανόνες του ανταγωνισμού και να παραβιάζονται τα άρθρα 86, 82, 81 και 89 της Συνθήκης 
και το άρθρο 22 της Οδηγίας 97/67/ΕΚ.  

Η απόφαση της επιτροπής ήταν καταδικαστική για την La Poste και το Γαλλικό Δημόσιο. 
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10.- ΕΠΙΛΟΓΟΣ 
Η αγορά των ταχυδρομικών υπηρεσιών, εκτός από το πολύπλοκο των σχέσεων που 

αναπτύσσονται μεταξύ των επιχειρήσεων και των υπηρεσιών που προσφέρουν, όπως αυτές 
έχουν οριοθετηθεί από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, χαρακτηρίζεται από την ύπαρξη ενός 
τομέα μονοπωλιακού και ενός τομέα ανταγωνιστικού. Στο μονοπωλιακό τομέα κύριο ρόλο 
έχουν τα ΕΛΤΑ, τα οποία είναι και ο φορέας παροχής καθολικής υπηρεσίας ή υπηρεσίας 
κοινής ωφέλειας. Στον άλλο τομέα ο οποίος λειτουργεί πλήρως ανταγωνιστικά, παρέχονται οι 
υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας ή υπηρεσίες ταχυμεταφορών. 

Στο πλαίσιο αυτό και με ορίζοντα το πλήρες άνοιγμα της αγοράς την 31/12/2012, η 
Επιτροπή παραμένει ιδιαίτερα προσεκτική στην αποτελεσματική εφαρμογή των κανόνων του 
ανταγωνισμού στον τομέα που έχει ήδη απελευθερωθεί, ώστε να διασφαλίσει ότι δεν θα 
μεταβληθεί ντε φάκτο μονοπώλιο υπέρ των πρώην μονοπωλιακών οργανισμών. «Η Επιτροπή 
εκτιμά ότι οι ταχυδρομικές υπηρεσίες έχουν ζωτική σημασία για όλες τις οικονομικές και 
κοινωνικές δραστηριότητες, δεδομένου ότι αποτελούν παράγοντα επικοινωνίας και εμπορίου. 
Καθώς εμφανίζονται νέες ταχυδρομικές υπηρεσίες χρειάζεται βεβαιότητα στην αγορά 
προκειμένου να προωθηθούν επενδύσεις και να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας στον 
τομέα. (98/C39/02 ανακοίνωση της Επιτροπής και του Δικαστηρίου).  
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ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ  Α’ 
ΟΔΗΓΙΑ 2008/6/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  της 20ής Φεβρουαρίου 2008 

Για την τροποποίηση της οδηγίας 97/67/ΕΚ σχετικά με την πλήρη υλοποίηση της 

εσωτερικής αγοράς κοινοτικών ταχυδρομικών υπηρεσιών 

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ 

ΕΝΩΣΗΣ,  

Έχοντας υπόψη:  

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 47 

παράγραφος 2 και τα άρθρα 55 και 95,  

την πρόταση της Επιτροπής,  

τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής,  

τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών,  

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 251 της συνθήκης,  

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:  

(1) Το Συμβούλιο, με ψήφισμα της 7ης Φεβρουαρίου 1994 σχετικά με την ανάπτυξη των 

κοινοτικών ταχυδρομικών υπηρεσιών, επισήμανε ως έναν από τους κύριους στόχους της 

κοινοτικής ταχυδρομικής πολιτικής τον συνδυασμό του σταδιακού, ελεγχόμενου ανοίγματος 

της ταχυδρομικής αγοράς στον ανταγωνισμό με τη διηνεκή εγγύηση της παροχής της 

καθολικής υπηρεσίας.  

 

(2) Η οδηγία 97/67/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης 

Δεκεμβρίου 1997, σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς 

κοινοτικών ταχυδρομικών υπηρεσιών και τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχομένων 

υπηρεσιών καθόρισε το κανονιστικό πλαίσιο για τον ταχυδρομικό τομέα σε κοινοτικό 

επίπεδο, πλαίσιο που περιλαμβάνει τη λήψη μέτρων για την εξασφάλιση της παροχής της 

καθολικής υπηρεσίας και τον καθορισμό ανώτατων ορίων, τα οποία θα μειώνονται βαθμιαία 

και σταδιακά, για τις ταχυδρομικές υπηρεσίες τις οποίες τα κράτη μέλη μπορούν να 

αναθέτουν κατ’ αποκλειστικότητα στον δικό τους ή στους δικούς τους φορείς παροχής 
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καθολικής υπηρεσίας με στόχο τη διατήρηση της καθολικής υπηρεσίας, καθώς και για τον 

καθορισμό χρονοδιαγράμματος για τη λήψη αποφάσεων σχετικά με το περαιτέρω άνοιγμα 

της αγοράς στον ανταγωνισμό, με σκοπό τη δημιουργία εσωτερικής αγοράς ταχυδρομικών 

υπηρεσιών.  

(3) Το άρθρο 16 της συνθήκης τονίζει τη θέση που κατέχουν οι υπηρεσίες γενικού 

οικονομικού ενδιαφέροντος ως μέρος των κοινών αξιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και 

τη συμβολή τους στην προώθηση της κοινωνικής και εδαφικής συνοχής. Ορίζει ότι θα πρέπει 

να λαμβάνεται μέριμνα ούτως ώστε οι υπηρεσίες αυτές να λειτουργούν βάσει αρχών και 

προϋποθέσεων που να επιτρέπουν την εκπλήρωση του σκοπού τους.  

(4) Ο θετικός ρόλος που διαδραματίζουν οι υπηρεσίες γενικού οικονομικού συμφέροντος 

(ΥΓΟΣ) υπογραμμίσθηκε από το Ευρωβαρόμετρο αριθ. 219 του Οκτωβρίου 2005, το οποίο 

σημειώνει ότι οι ταχυδρομικές υπηρεσίες αποτελούν την ΑΓΟΣ που χαίρει μεγαλύτερης 

εκτίμησης μεταξύ των χρηστών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με 77 % θετικές γνώμες.  

(5) Καθόσον αποτελούν ουσιαστικό μέσο επικοινωνίας και ανταλλαγής πληροφοριών, οι 

ταχυδρομικές υπηρεσίες επιτελούν ουσιαστικό ρόλο, ο οποίος εντάσσεται στους στόχους της 

κοινωνικής, οικονομικής και εδαφικής συνοχής της Ένωσης. Τα ταχυδρομικά δίκτυα έχουν 

αναντικατάστατες εδαφικές και κοινωνικές διαστάσεις που καθιστούν δυνατή την καθολική 

πρόσβαση σε ουσιαστικές τοπικές υπηρεσίες.  

6) Τα μέτρα στον τομέα των ταχυδρομικών υπηρεσιών πρέπει να είναι σχεδιασμένα έτσι 

ώστε να επιτυγχάνονται ως στόχοι τα καθήκοντα της Κοινότητας δυνάμει του άρθρου 2 της 

συνθήκης, δηλαδή να προάγουν σε ολόκληρη την Κοινότητα την αρμονική, ισόρροπη και 

αειφόρο ανάπτυξη των οικονομικών δραστηριοτήτων, το υψηλό επίπεδο απασχόλησης και 

κοινωνικής προστασίας, την αειφόρο και μη πληθωριστική ανάπτυξη, υψηλό επίπεδο 

ανταγωνιστικότητας και σύγκλισης των οικονομικών επιδόσεων, την άνοδο του βιοτικού 

επιπέδου και της ποιότητας ζωής και την οικονομική και κοινωνική συνοχή, καθώς και την 

αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών μελών.  

(7) Οι αγορές ταχυδρομικών υπηρεσιών στην Ευρώπη έχουν υποστεί δραματικές αλλαγές 

κατά το πρόσφατο παρελθόν, εξέλιξη που απορρέει από την πρόοδο της τεχνολογίας και τον 

αυξημένο ανταγωνισμό που προέκυψε από την κατάργηση των σχετικών ρυθμίσεων. Λόγω 

της παγκοσμιοποίησης, η υιοθέτηση προορατικής και ευνοϊκής για τις εξελίξεις στάσης είναι 

ουσιώδης προκειμένου να μη στερηθούν οι πολίτες της Ένωσης τα οφέλη από τις αλλαγές 

αυτές.  
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(8) Στα συμπεράσματά τους σχετικά με την ενδιάμεση αναθεώρηση της στρατηγικής της 

Λισσαβόνας, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 22ας και 23ης Μαρτίου 2005 τόνισε εκ νέου τη 

σημασία της ολοκλήρωσης της εσωτερικής αγοράς ως μέσου για την ενίσχυση της 

οικονομικής μεγέθυνσης και της δημιουργίας περισσότερων και καλύτερων θέσεων εργασίας 

και το σημαντικό ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν οι αποτελεσματικές υπηρεσίες 

γενικού οικονομικού συμφέροντος σε ανταγωνιστική και δυναμική οικονομία. Τα 

συμπεράσματα αυτά εξακολουθούν να ισχύουν για τις ταχυδρομικές υπηρεσίες, ως 

ουσιαστικό μέσο επικοινωνίας, εμπορίου και κοινωνικής και εδαφικής συνοχής.  

(9) Το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 2ας Φεβρουαρίου 2006, σχετικά με 

την εφαρμογή της ταχυδρομικής οδηγίας, τόνισε την κοινωνική και οικονομική σημασία των 

αποτελεσματικών ταχυδρομικών υπηρεσιών και το σημαντικό ρόλο τους στο πλαίσιο της 

στρατηγικής της Λισσαβόνας, σημειώνοντας ότι τα μεταρρυθμιστικά μέτρα που έχουν 

εφαρμοσθεί έως τώρα έχουν προκαλέσει σημαντικές θετικές εξελίξεις στον ταχυδρομικό 

τομέα, καθώς και άνοδο της ποιότητας, αύξηση της αποτελεσματικότητας και καλύτερη 

ανταπόκριση στις ανάγκες των χρηστών. Με το ψήφισμά του, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

δεδομένων των ενίοτε αισθητά διαφορετικών εξελίξεων που αφορούν τις υποχρεώσεις 

καθολικής υπηρεσίας στα κράτη μέλη, ζητούσε από την Επιτροπή να επικεντρώσει τις 

προσπάθειες της, κατά τη σύνταξη της μελέτης προγνώσεων, ειδικότερα στην ποιότητα της 

παρεχόμενης καθολικής υπηρεσίας και στη μελλοντική της χρηματοδότηση και να προτείνει, 

στο πλαίσιο της μελέτης αυτής, ορισμό, πεδίο εφαρμογής και κατάλληλη χρηματοδότηση για 

την καθολική υπηρεσία.  

(10) Σύμφωνα με την οδηγία 97/67/ΕΚ, πραγματοποιήθηκε μελέτη προγνώσεων 

που αξιολόγησε, για κάθε κράτος  μέλος, τις επιπτώσεις της πλήρους υλοποίησης της 

εσωτερικής αγοράς κοινοτικών ταχυδρομικών υπηρεσιών του 2009 για την καθολική 

υπηρεσία. Η Επιτροπή ανέλαβε επίσης τη διενέργεια διεξοδικής ανασκόπησης του κοινοτικού 

ταχυδρομικού τομέα, συμπεριλαμβανομένης της ανάθεσης μελετών για τις οικονομικές, 

κοινωνικές και τεχνολογικές εξελίξεις στον τομέα και διενήργησε εκτεταμένες διαβουλεύσεις 

με τα ενδιαφερόμενα μέρη.  

(11) Στη μελέτη προγνώσεων σημειώνεται ότι ο βασικός στόχος της διασφάλισης 

της διηνεκούς παροχής καθολικής υπηρεσίας που θα ανταποκρίνεται στα πρότυπα ποιότητας 

που έχουν καθορίσει τα κράτη μέλη σύμφωνα με την οδηγία 97/67/ΕΚ, μπορεί να 

εξασφαλισθεί σε όλη την Κοινότητα έως το 2009 χωρίς να υπάρχει ανάγκη για αποκλειστικό 

τομέα.  
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(12) Το σταδιακό και βαθμιαίο άνοιγμα των ταχυδρομικών αγορών στον 

ανταγωνισμό έδωσε επαρκή χρόνο στους φορείς παροχής καθολικής υπηρεσίας να 

εφαρμόσουν τα αναγκαία μέτρα εκσυγχρονισμού και αναδιάρθρωσης, ώστε να εξασφαλίσει η 

μακροπρόθεσμη βιωσιμότητά τους στο πλαίσιο των νέων συνθηκών της αγοράς, και έδωσε 

επίσης τη δυνατότητα στα κράτη μέλη να προσαρμόσουν τα κανονιστικά καθεστώτα τους σε 

πιο ανοικτό περιβάλλον. Επιπλέον, τα κράτη μέλη μπορούν να αξιοποιήσουν την ευκαιρία 

που τους παρέχει η μεταβατική περίοδος, καθώς και το σημαντικό χρονικό διάστημα που 

απαιτείται για την καθιέρωση ουσιαστικού ανταγωνισμού, ώστε να προχωρήσουν σε 

περαιτέρω εκσυγχρονισμό και αναδιάρθρωση των φορέων παροχής καθολικής υπηρεσίας 

ανάλογα με τις ανάγκες.  

(13) Η μελέτη προγνώσεων δείχνει ότι ο αποκλειστικός τομέας δεν θα πρέπει να 

είναι πλέον η προτιμούμενη λύση για τη χρηματοδότηση της καθολικής υπηρεσίας. Η 

αξιολόγηση αυτή λαμβάνει υπόψη το ενδιαφέρον της Κοινότητας και των κρατών μελών της 

για την υλοποίηση της εσωτερικής αγοράς και το δυναμικό της για την εξασφάλιση 

ανάπτυξης και απασχόλησης, καθώς και για να εξασφαλίζεται η ύπαρξη αποδοτικής 

υπηρεσίας γενικού οικονομικού συμφέροντος προς όφελος όλων των χρηστών. Ενδείκνυται 

επομένως να επιβεβαιωθεί η τελική ημερομηνία για την υλοποίηση της εσωτερικής αγοράς 

των ταχυδρομικών υπηρεσιών.  

(14) Υπάρχουν διάφοροι παράγοντες προώθησης των αλλαγών στον τομέα των 

ταχυδρομείων, και συγκεκριμένα η ζήτηση και οι μεταβαλλόμενες ανάγκες των χρηστών, οι 

οργανωτικές αλλαγές, η αυτοματοποίηση και η εισαγωγή νέων τεχνολογιών, η υποκατάσταση 

από ηλεκτρονικά μέσα επικοινωνιών και το άνοιγμα της αγοράς. Για να αντιμετωπισθεί ο 

ανταγωνισμός, να ικανοποιηθούν οι νέες απαιτήσεις των καταναλωτών και να 

εξασφαλισθούν νέες πηγές χρηματοδότησης, οι φορείς παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών 

μπορούν να διαφοροποιήσουν τις δραστηριότητές τους, παρέχοντας ηλεκτρονικές 

επιχειρηματικές υπηρεσίες ή άλλες υπηρεσίες στο πλαίσιο της κοινωνίας των πληροφοριών.  

(15) Οι νέες προκλήσεις του ανταγωνισμού (όπως η ψηφιακή τεχνολογία και οι 

ηλεκτρονικές επικοινωνίες) που διαφέρουν από τις παραδοσιακές ταχυδρομικές υπηρεσίες 

ωθούν τους φορείς παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών, περιλαμβανομένων των 

καθορισμένων φορέων παροχής καθολικής υπηρεσίας, να βελτιώσουν την 

αποτελεσματικότητά τους, γεγονός που συμβάλλει από μόνο του σε μεγάλη αύξηση της 

ανταγωνιστικότητας.  
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(16) Το πλήρες άνοιγμα της αγοράς θα συντελέσει στην αύξηση του συνολικού 

μεγέθους των ταχυδρομικών αγορών. Θα συμβάλει περαιτέρω στη διατήρηση βιώσιμης 

απασχόλησης υψηλής ποιότητας στους φορείς παροχής καθολικής υπηρεσίας ενώ παράλληλα 

θα διευκολύνει τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης σε άλλους φορείς, στους 

νεοεισερχόμενους στην αγορά και σε συναφείς οικονομικούς τομείς. Η παρούσα οδηγία δεν 

θίγει την αρμοδιότητα των κρατών μελών για κανονιστική ρύθμιση των συνθηκών 

απασχόλησης στον τομέα των ταχυδρομικών υπηρεσιών, η οποία ωστόσο δεν πρέπει να 

οδηγεί σε αθέμιτο ανταγωνισμό. Κατά την προετοιμασία του ανοίγματος της αγοράς των 

ταχυδρομικών υπηρεσιών θα πρέπει να λαμβάνονται δεόντως υπόψη οι κοινωνικές 

παράμετροι.  

(17) Οι απλές μεταφορές δεν θα πρέπει να θεωρούνται ταχυδρομικές υπηρεσίες. Το 

διαφημιστικό ταχυδρομείο, που συνίσταται αποκλειστικά σε υλικό που αφορά αγγελίες, 

προώθηση πωλήσεων ή διαφήμιση και περιέχει τυποποιημένο μήνυμα, εκτός από το όνομα, 

τη διεύθυνση και τον ατομικό κωδικό του παραλήπτη, μπορεί να θεωρείται αντικείμενο 

αλληλογραφίας.  

(18) Επιπλέον, η αύξηση της ανταγωνιστικότητας θα δώσει στον ταχυδρομικό 

τομέα τη δυνατότητα να συνδεθεί οργανικά με εναλλακτικές μεθόδους επικοινωνίας και θα 

επιτρέψει τη βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχονται στους χρήστες, των 

οποίων οι ανάγκες αυξάνονται συνεχώς.  

(19) Το αγροτικό ταχυδρομικό δίκτυο, μεταξύ άλλων σε ορεινές και νησιωτικές 

περιοχές, επιτελεί ουσιώδη ρόλο για την ένταξη των επιχειρήσεων στην εθνική/παγκόσμια 

οικονομία και για τη διατήρηση της συνοχής, από κοινωνικής πλευράς και από πλευράς 

απασχόλησης. Επιπλέον, τα αγροτικά ταχυδρομικά γραφεία σε ορεινές και νησιωτικές 

περιοχές μπορούν να αποτελέσουν ουσιώδες δίκτυο υποδομής για την πρόσβαση στις νέες 

τεχνολογίες των τηλεπικοινωνιών.  

(20) Οι εξελίξεις στις γειτονικές αγορές επικοινωνιών είχαν διαφορετικές 

επιπτώσεις σε διαφορετικές περιφέρειες της Κοινότητας και τμήματα του πληθυσμού και στη 

χρήση των ταχυδρομικών υπηρεσιών. Θα πρέπει να διατηρηθεί η εδαφική και κοινωνική 

συνοχή και, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι τα κράτη μέλη μπορούν να 

αναπροσαρμόσουν ορισμένα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά της υπηρεσίας για να 

ανταποκριθούν στην τοπική ζήτηση εφαρμόζοντας την ευελιξία που προβλέπει η οδηγία 

97/67/ΕΚ, ενδείκνυται να διατηρηθεί πλήρως η καθολική υπηρεσία και οι συναφείς 

απαιτήσεις ποιότητας που ορίζονται στην εν λόγω οδηγία. Είναι σκόπιμο να διευκρινισθεί, 
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σύμφωνα με την τρέχουσα πρακτική, ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να εξασφαλίζουν την 

περισυλλογή και τη διανομή του ταχυδρομείου μόνον τις εργάσιμες ημέρες της εβδομάδας 

που δεν ορίζονται ως δημόσιες αργίες από την εθνική νομοθεσία. Για να εξασφαλισθεί ότι το 

άνοιγμα της αγοράς θα συνεχίσει να παρέχει οφέλη σε όλους τους χρήστες, ιδιαίτερα τους 

καταναλωτές και τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, τα κράτη μέλη θα πρέπει να 

παρακολουθούν και να εποπτεύουν τις εξελίξεις στην αγορά. Θα πρέπει να θεσπίζουν 

κατάλληλα κανονιστικά μέτρα όπως προβλέπει η οδηγία 97/67/ΕΚ, προκειμένου να 

εξασφαλίσουν ότι η δυνατότητα πρόσβασης σε ταχυδρομικές υπηρεσίες θα συνεχίσει να 

ικανοποιεί τις ανάγκες των χρηστών εξασφαλίζοντας, κατά περίπτωση, τον ελάχιστο αριθμό 

υπηρεσιών στο ίδιο σημείο πρόσβασης και, κυρίως, ότι εξασφαλίζεται η κατάλληλη 

πυκνότητα των σημείων πρόσβασης στις ταχυδρομικές υπηρεσίες όσον αφορά τις αγροτικές 

και απομακρυσμένες περιφέρειες.  

(21) Η καθολική υπηρεσία εγγυάται καταρχήν την περισυλλογή και διανομή στην 

οικία ή στις εγκαταστάσεις κάθε φυσικού ή νομικού προσώπου, μία φορά κάθε εργάσιμη 

ημέρα, ακόμη και στις απομακρυσμένες ή τις αραιοκατοικημένες περιοχές.  

(22) Η παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών υψηλής ποιότητας συμβάλλει σημαντικά 

στην επίτευξη του στόχου της κοινωνικής και εδαφικής συνοχής. Συγκεκριμένα, το 

ηλεκτρονικό εμπόριο προσφέρει στις απομακρυσμένες και αραιοκατοικημένες περιοχές νέες 

δυνατότητες συμμετοχής στην οικονομική ζωή, σημαντική προϋπόθεση της οποίας είναι η 

ύπαρξη καλών ταχυδρομικών υπηρεσιών.  

(23) Η οδηγία 97/67/ΕΚ καθιέρωσε την προτίμηση για παροχή της καθολικής 

υπηρεσίας μέσω του καθορισμού φορέων παροχής καθολικής υπηρεσίας. Τα κράτη μέλη 

μπορούν να απαιτούν η καθολική υπηρεσία να παρέχεται στο σύνολο της εθνικής 

επικράτειας. Η ύπαρξη μεγαλύτερου ανταγωνισμού και επιλογών σημαίνει ότι τα κράτη μέλη 

θα πρέπει να έχουν περισσότερη ευελιξία να καθορίζουν τον πλέον αποτελεσματικό και 

κατάλληλο μηχανισμό που θα εξασφαλίζει τη διαθεσιμότητα της καθολικής υπηρεσίας, 

τηρώντας παράλληλα τις αρχές της αντικειμενικότητας, της διαφάνειας, της αποφυγής των 

διακρίσεων, της αναλογικότητας και της ελάχιστης στρέβλωσης της αγοράς που απαιτείται 

για να εξασφαλίσει η ελεύθερη παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών στην εσωτερική αγορά. Τα 

κράτη μέλη μπορούν να εφαρμόζουν ένα από τα παρακάτω ή συνδυασμό τους: παροχή της 

καθολικής υπηρεσίας από τις δυνάμεις της αγοράς, καθορισμό μιας ή περισσότερων 

επιχειρήσεων που θα παρέχουν διαφορετικά στοιχεία της καθολικής υπηρεσίας ή που θα 
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καλύπτουν διαφορετικά μέρη της επικράτειας, και παροχή υπηρεσιών μέσω διαδικασιών 

δημόσιων προμηθειών.  

Εφόσον κράτος μέλος αποφασίσει να ορίσει μία ή περισσότερες επιχειρήσεις για την 

παροχή καθολικής υπηρεσίας ή για την παροχή των ποικίλων συνιστωσών της καθολικής 

υπηρεσίας, πρέπει να διασφαλισθεί η επιβολή των απαιτήσεων περί ποιότητας της καθολικής 

υπηρεσίας στους φορείς παροχής καθολικής υπηρεσίας κατά τρόπο διαφανή και αναλογικό. 

Όταν το κράτος μέλος ορίζει περισσότερες από μία επιχειρήσεις, θα πρέπει να μεριμνά ώστε 

να μην αλληλεπικαλύπτονται οι υποχρεώσεις παροχής καθολικής υπηρεσίας.  

(24) Είναι σημαντικό οι χρήστες να έχουν πλήρη πληροφόρηση σχετικά με τις 

παρεχόμενες καθολικές υπηρεσίες και οι φορείς παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών να έχουν 

πληροφόρηση σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του ή των φορέων παροχής 

καθολικής υπηρεσίας. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να εξασφαλίζουν ότι οι χρήστες θα έχουν 

πλήρη πληροφόρηση σχετικά με τα χαρακτηριστικά και τη δυνατότητα πρόσβασης στις 

συγκεκριμένες υπηρεσίες που παρέχονται. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να μεριμνούν ώστε να 

είναι διαθέσιμες όλες οι σχετικές πληροφορίες. Ενδείκνυται ωστόσο, σε συμφωνία με την 

αυξημένη ευελιξία που παρέχεται στα κράτη μέλη να εξασφαλίζεται η παροχή της καθολικής 

υπηρεσίας με τρόπους πλην του καθορισμού του ή των φορέων παροχής καθολικής 

υπηρεσίας, προκειμένου να παρέχεται στα κράτη μέλη ευελιξία να αποφασίζουν πώς οι 

πληροφορίες αυτές θα διατίθενται στο κοινό.  

(25) Λαμβανομένων υπόψη των μελετών που πραγματοποιήθηκαν και με σκοπό 

την ανάπτυξη του συνόλου των δυνατοτήτων της εσωτερικής αγοράς ταχυδρομικών 

υπηρεσιών, η χρήση του αποκλειστικού τομέα και των ειδικών δικαιωμάτων με σκοπό την 

εξασφάλιση της χρηματοδότησης της καθολικής υπηρεσίας ενδείκνυται να καταργηθεί.  

(26) Η εξωτερική χρηματοδότηση του κατάλοιπου καθαρού κόστους της καθολικής 

υπηρεσίας μπορεί να εξακολουθήσει να είναι αναγκαία για ορισμένα κράτη μέλη. Επομένως, 

καλό θα είναι να εξηγούνται σαφώς οι εναλλακτικές λύσεις που υπάρχουν για την 

εξασφάλιση της χρηματοδότησης της καθολικής υπηρεσίας, εφόσον απαιτείται και 

δικαιολογείται επαρκώς, ενώ τα κράτη μέλη θα έχουν τη δυνατότητα επιλογής των 

χρηματοδοτικών μηχανισμών που θα χρησιμοποιηθούν. Σε αυτές τις εναλλακτικές λύσεις 

περιλαμβάνεται η χρήση διαδικασιών δημοσίων συμβάσεων, περιλαμβανομένων, όπως 

προβλέπουν οι οδηγίες περί δημοσίων συμβάσεων, του ανταγωνιστικού διαλόγου ή των 

διαδικασιών που υπόκεινται σε διαπραγμάτευση, με ή χωρίς δημοσίευση προκήρυξης 

σύμβασης, και, όταν οι υποχρεώσεις παροχής καθολικής υπηρεσίας συνεπάγονται καθαρό 
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κόστος της καθολικής  υπηρεσίας και αποτελούν άδικη επιβάρυνση για τον καθορισμένο 

φορέα παροχής καθολικής υπηρεσίας, η αποζημίωση από το δημόσιο και ο επιμερισμός του 

κόστους μεταξύ των φορέων παροχής υπηρεσιών και/ή των χρηστών με διαφάνεια μέσω 

συνεισφορών σε ταμείο αποζημιώσεων. Τα κράτη μέλη μπορούν να χρησιμοποιούν και άλλα 

μέσα χρηματοδότησης που επιτρέπονται από την κοινοτική νομοθεσία, όπως το να 

αποφασίζουν, όπου και εφόσον απαιτείται, ότι τα κέρδη που προέρχονται από άλλες 

δραστηριότητες του φορέα ή των φορέων παροχής καθολικής υπηρεσίας οι οποίες δεν 

εμπίπτουν στο πεδίο της καθολικής υπηρεσίας θα μπορούν να διατίθενται, συνολικά ή εν 

μέρει, για τη χρηματοδότηση του καθαρού κόστους της καθολικής υπηρεσίας, εφόσον αυτό 

συνάδει με τη συνθήκη. Τα κράτη μέλη, με την επιφύλαξη της υποχρέωσής τους να τηρήσουν 

τους κανόνες της συνθήκης περί κρατικών ενισχύσεων, περιλαμβανομένων των ειδικών 

υποχρεώσεων κοινοποίησης, πρέπει να κοινοποιούν στην Επιτροπή τα σχέδιά τους όσον 

αφορά τη χρηματοδότηση οποιωνδήποτε καθαρών δαπανών της καθολικής υπηρεσίας, 

γεγονός που πρέπει να αντικατοπτρίζεται στην τακτική έκθεση που υποβάλλει η Επιτροπή 

στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 

97/67/ΕΚ.  

(27) Οι φορείς παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών είναι δυνατόν να καλούνται να 

συμβάλλουν στη χρηματοδότηση της καθολικής υπηρεσίας οσάκις προβλέπεται ταμείο 

αποζημιώσεων. Για να προσδιορισθεί από ποιες επιχειρήσεις μπορεί να απαιτηθεί να 

συνεισφέρουν σε ταμείο αποζημιώσεων, τα κράτη μέλη θα πρέπει να εξετάσουν εάν οι 

υπηρεσίες που παρέχουν οι επιχειρήσεις αυτές μπορούν, από την πλευρά των χρηστών, να 

θεωρηθούν υπηρεσίες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της καθολικής υπηρεσίας, 

καθόσον παρουσιάζουν επαρκώς εναλλακτικό χαρακτήρα σε σχέση με τις καθολικές 

υπηρεσίες, λαμβανομένων υπόψη των χαρακτηριστικών των υπηρεσιών, μεταξύ των οποίων 

των χαρακτηριστικών προστιθέμενης αξίας, καθώς και της σκοπούμενης χρήσης και 

τιμολόγησής τους. Οι υπηρεσίες αυτές δεν πρέπει απαραιτήτως να καλύπτουν όλα τα 

χαρακτηριστικά της καθολικής υπηρεσίας, όπως η καθημερινή διανομή ή η πλήρης κάλυψη 

της χώρας.  

(28) Για να εξασφαλισθεί η συμμόρφωση με την αρχή της αναλογικότητας κατά 

τον προσδιορισμό της συνεισφοράς που θα απαιτείται από αυτές τις επιχειρήσεις για την 

κάλυψη του κόστους της καθολικής υπηρεσίας, τα κράτη μέλη θα πρέπει να εφαρμόζουν 

διαφανή κριτήρια που δεν θα εισάγουν διακρίσεις, όπως το μερίδιο των εν λόγω 

επιχειρήσεων στις δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο της καθολικής υπηρεσίας στο 
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οικείο κράτος μέλος. Τα κράτη μέλη μπορούν να απαιτούν από τους φορείς παροχής 

υπηρεσιών, οι οποίοι οφείλουν να συνεισφέρουν σε ταμείο αποζημιώσεων, να εφαρμόζουν 

κατάλληλο λογιστικό διαχωρισμό προκειμένου να διασφαλίζεται η λειτουργία του ταμείου.  

(29) Οι αρχές της διαφάνειας, της απαγορεύσεως των διακρίσεων και της 

αναλογικότητας, όπως εκφράζονται επί του παρόντος με την οδηγία 97/67/ΕΚ, πρέπει να 

συνεχίσουν να εφαρμόζονται σε κάθε χρηματοδοτικό μηχανισμό και όλες οι αποφάσεις στον 

τομέα αυτό πρέπει να βασίζονται σε διαφανή, αντικειμενικά και επαληθεύσιμα κριτήρια. 

Συγκεκριμένα, το καθαρό κόστος της καθολικής υπηρεσίας θα πρέπει να υπολογίζεται, υπό 

την εποπτεία της εθνικής κανονιστικής αρχής, ως η διαφορά μεταξύ του καθαρού κόστους 

που βαρύνει καθορισμένο φορέα παροχής καθολικής υπηρεσίας ο οποίος λειτουργεί με τις 

υποχρεώσεις παροχής καθολικής υπηρεσίας και του κόστους λειτουργίας χωρίς τις 

υποχρεώσεις παροχής καθολικής υπηρεσίας. Ο υπολογισμός θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη 

όλα τα άλλα σχετικά στοιχεία, στα οποία περιλαμβάνονται τα τυχόν οφέλη της αγοράς που 

αποκομίζει ο φορέας παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών στον οποίο έχει ανατεθεί η παροχή 

καθολικής υπηρεσίας, το δικαίωμα για εύλογα κέρδη και τα κίνητρα της 

αποτελεσματικότητας σε σχέση με το κόστος.  

(30) Εφόσον τα κράτη μέλη αποφασίζουν να καταστήσουν προσιτές στο κοινό, 

στην επικράτειά τους, πρόσθετες ή συμπληρωματικές υπηρεσίες, πέραν όσων αφορούν τις 

υποχρεώσεις παροχής καθολικής υπηρεσίας κατά την παρούσα οδηγία, όπως η διανομή 

συντάξεων και ταχυδρομικών ενταλμάτων πληρωμής σε αγροτικές περιοχές, οι εν λόγω 

υπηρεσίες δεν πρέπει να υπόκεινται σε μηχανισμούς αποζημίωσης που να απαιτούν τη 

συνεισφορά συγκεκριμένων επιχειρήσεων. Κατά περίπτωση, τα κράτη μέλη δύνανται να 

παρέχουν χρηματοδότηση για τέτοιες πρόσθετες υπηρεσίες σύμφωνα με τους κανόνες της 

συνθήκης περί κρατικών ενισχύσεων. Πλην της περιπτώσεως φορέα ή φορέων παροχής 

καθολικής υπηρεσίας, οι άδειες δεν θα πρέπει να υπόκεινται στην υποχρέωση παροχής των εν 

λόγω πρόσθετων υπηρεσιών.  

(31) Κρίνεται σκόπιμο να προβλεφθεί, για εκείνα τα κράτη μέλη που έχουν 

προσχωρήσει στην ΕΕ μετά την έναρξη ισχύος της οδηγίας 2002/39/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 2002, για την τροποποίηση της οδηγίας 

97/67/ΕΚ όσον αφορά το περαιτέρω άνοιγμα των κοινοτικών ταχυδρομικών υπηρεσιών στον 

ανταγωνισμό (
1
), και αντιμετωπίζουν ενδεχομένως ιδιαίτερες δυσχέρειες όσον αφορά την 

ομαλή προσαρμογή των ταχυδρομικών αγορών, καθότι άρχισαν να συμμετέχουν στη 

μεταρρύθμιση των ταχυδρομικών υπηρεσιών σε μεταγενέστερο στάδιο, καθώς και για 
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ορισμένα κράτη μέλη με μικρό πληθυσμό και περιορισμένο γεωγραφικό μέγεθος, τα οποία 

διαθέτουν ειδικά χαρακτηριστικά που συνιστούν γνώρισμα των ταχυδρομικών υπηρεσιών ή 

έχουν ιδιαίτερα δύσκολη τοπογραφία ή τεράστιο αριθμό νησιών, η δυνατότητα να 

αναβάλουν, για περιορισμένο χρονικό διάστημα, την έναρξη εφαρμογής της οδηγίας, ώστε να 

εξακολουθήσουν να αναθέτουν κατ’ αποκλειστικότητα υπηρεσίες στον φορέα ή στους φορείς 

παροχής καθολικής υπηρεσίας, με την επιφύλαξη κοινοποίησης προς την Επιτροπή. 

Λαμβανομένου υπόψη του εξαιρετικού χαρακτήρα της προθεσμίας αυτής, κρίνεται επίσης 

σκόπιμο, εντός του περιορισμένου αυτού χρονικού πλαισίου και για ορισμένες υπηρεσίες, να 

επιτραπεί στα κράτη μέλη που έχουν ανοίξει πλήρως τις αγορές τους να μη χορηγούν σε 

μονοπώλια που λειτουργούν σε άλλο  κράτος μέλος την άδεια να λειτουργήσουν στη δική 

τους επικράτεια.  

(32) Η Επιτροπή θα πρέπει να παράσχει βοήθεια στα κράτη μέλη σχετικά με τις 

διάφορες πτυχές της εκτέλεσης της παρούσας οδηγίας, μεταξύ άλλων σχετικά με το πώς θα 

υπολογίζεται οποιοδήποτε καθαρό κόστος. Επιπλέον, η συνεργασία μεταξύ των εθνικών 

ρυθμιστικών αρχών όσον αφορά τη συνέχιση της ανάπτυξης σημείων αναφοράς για 

συγκριτική αξιολόγηση και κατευθυντηρίων γραμμών στον τομέα αυτό θα συμβάλει στην 

εναρμονισμένη εφαρμογή της παρούσας οδηγίας.  

(33) Θα πρέπει να επιτραπεί στα κράτη μέλη να χρησιμοποιούν γενικές και 

ατομικές άδειες όποτε αυτό είναι δικαιολογημένο και αναλογικό προς τον επιδιωκόμενο 

στόχο. Ωστόσο, όπως τονίσθηκε στην τρίτη έκθεση για την εφαρμογή της οδηγίας 97/67/ΕΚ, 

φαίνεται ότι απαιτείται η εναρμόνιση των όρων που μπορούν να επιβληθούν ώστε να 

μειωθούν οι αδικαιολόγητοι φραγμοί για την παροχή υπηρεσιών στην εσωτερική αγορά. Στο 

πλαίσιο αυτό, τα κράτη μέλη μπορούν, για παράδειγμα, να επιτρέπουν στους φορείς παροχής 

ταχυδρομικών υπηρεσιών να επιλέγουν ανάμεσα στην υποχρέωση παροχής υπηρεσίας ή στην 

οικονομική συνεισφορά για την κάλυψη του κόστους της εν λόγω υπηρεσίας που παρέχεται 

από άλλο φορέα παροχής, αλλά δεν θα πρέπει πλέον να τους επιτρέπεται να επιβάλλουν 

ταυτόχρονα, αφενός, την απαίτηση για συνεισφορά σε μηχανισμό επιμερισμού του κόστους 

και, αφετέρου, υποχρεώσεις παροχής καθολικής υπηρεσίας ή ποιότητας, που εξυπηρετούν 

τον ίδιο σκοπό. Θα πρέπει επίσης να αποσαφηνισθεί ότι ορισμένες από τις διατάξεις για τις 

γενικές άδειες και τη χορήγηση αδειών δεν θα πρέπει να ισχύουν για τους καθορισμένους 

φορείς παροχής καθολικής υπηρεσίας.  

(34) Σε περιβάλλον στο οποίο πολλές ταχυδρομικές επιχειρήσεις παρέχουν 

υπηρεσίες στον τομέα της καθολικής υπηρεσίας, ενδείκνυται να επιβληθεί σε όλα τα κράτη 
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μέλη η υποχρέωση να αξιολογήσουν εάν ορισμένα στοιχεία της ταχυδρομικής υποδομής ή 

ορισμένες υπηρεσίες που παρέχονται γενικά από φορείς παροχής καθολικής υπηρεσίας θα 

πρέπει να καταστούν προσβάλαμε σε άλλους φορείς που παρέχουν παρόμοιες υπηρεσίες, 

προκειμένου να προωθηθεί ο ουσιαστικός ανταγωνισμός, και/ή να προστατευθούν όλοι οι 

χρήστες με την εξασφάλιση της συνολικής ποιότητας της καθολικής υπηρεσίας. Εφόσον 

υπάρχουν διάφοροι φορείς καθολικής υπηρεσίας με περιφερειακά ταχυδρομικά δίκτυα, τα 

κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να εκτιμούν και να διασφαλίζουν, κατά περίπτωση, τη 

διαλειτουργικότητά τους, για να αποτρέπουν εμπόδια στην έγκαιρη μεταφορά ταχυδρομικών 

αντικειμένων. Δεδομένου ότι η νομική κατάσταση και η κατάσταση της αγοράς αυτών των 

στοιχείων ή των υπηρεσιών διαφέρουν από το ένα κράτος μέλος στο άλλο, ενδείκνυται να 

απαιτείται από τα κράτη μέλη να λαμβάνουν, με πλήρη γνώση των στοιχείων, αποφάσεις 

μόνο σχετικά με την ανάγκη, την έκταση και την επιλογή του κανονιστικού μέσου, στις 

οποίες θα περιλαμβάνεται κατά περίπτωση και απόφαση σχετικά με τον επιμερισμό του 

κόστους. Η διάταξη αυτή δεν θίγει το δικαίωμα των κρατών μελών να λαμβάνουν μέτρα για 

την εξασφάλιση της πρόσβασης στο ταχυδρομικό δίκτυο σε συνθήκες διαφάνειας και 

αποφυγής διακρίσεων.  

(35) Τα κράτη μέλη οφείλουν να διασφαλίζουν ότι οι φορείς παροχής 

ταχυδρομικών υπηρεσιών, κατά την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο 

πλαίσιο της οδηγίας 97/67/ΕΚ, εφαρμόζουν τις κοινοτικές και εθνικές διατάξεις περί 

προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ιδίως δε εκείνες που ορίζονται στην 

οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 

1995, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών  

(36) Οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας δεν θα πρέπει να θίγουν τις εθνικές 

διατάξεις που διέπουν τους όρους απαλλοτρίωσης για την οργάνωση της παροχής καθολικής 

υπηρεσίας.  

(37) Δεδομένης της σημασίας των ταχυδρομικών υπηρεσιών για άτομα τυφλά ή με 

σοβαρά προβλήματα όρασης, καλό θα είναι να επιβεβαιωθεί ότι το άνοιγμα της αγοράς δεν 

θα πρέπει να εμποδίσει τη συνέχιση της παροχής από τους φορείς παροχής καθολικής 

υπηρεσίας, ορισμένων δωρεάν υπηρεσιών για άτομα τυφλά ή με σοβαρά προβλήματα 

όρασης, τις οποίες έχουν καθιερώσει τα κράτη μέλη σύμφωνα με τις ισχύουσες διεθνείς 

υποχρεώσεις.  
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(38) Σε πλήρως ανταγωνιστικό περιβάλλον είναι σημαντικό, τόσο για την 

οικονομική ισορροπία της καθολικής υπηρεσίας όσο και για τον περιορισμό των 

στρεβλώσεων της αγοράς, να παρακάμπτεται η αρχή ότι οι τιμές αντικατοπτρίζουν τις 

συνήθεις εμπορικές συνθήκες και τα στοιχεία κόστους μόνο για λόγους προστασίας των 

δημοσίων συμφερόντων. Ο στόχος αυτός επιτυγχάνεται με το να συνεχισθεί να επιτρέπεται 

στα κράτη μέλη να διατηρούν τα ενιαία τιμολόγια για την αλληλογραφία που χρεώνεται ανά 

μονάδα, υπηρεσία που χρησιμοποιείται πιο συχνά από τους καταναλωτές, περιλαμβανομένων 

των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Τα κράτη μέλη μπορούν επίσης να διατηρούν ενιαία 

τιμολόγια για ορισμένα άλλα ταχυδρομικά αντικείμενα, π.χ. εφημερίδες και βιβλία, για 

λόγους προστασίας του γενικού δημόσιου συμφέροντος, όπως η πρόσβαση στον πολιτισμό, η 

διασφάλιση της συμμετοχής στη δημοκρατική κοινωνία (ελευθερία του Τύπου) ή η 

περιφερειακή και κοινωνική συνοχή.  

(39) Για την παροχή υπηρεσιών προς όλους τους χρήστες, μεταξύ άλλων σε 

επιχειρήσεις, σε όσους προβαίνουν σε μαζικές αποστολές και στους ενδιαμέσους που 

συγκεντρώνουν τις ταχυδρομικές αποστολές διάφορων πελατών, οι φορείς παροχής της 

καθολικής υπηρεσίας μπορούν να απολαύουν πιο ευέλικτων όρων τιμολόγησης σύμφωνα με 

την αρχή του προσανατολισμού προς το κόστος. Οι τιμές πρέπει να λαμβάνουν υπόψη το 

κόστος που αποφεύγεται, σε σύγκριση με την τυποποιημένη υπηρεσία που καλύπτει το 

πλήρες φάσμα χαρακτηριστικών που προσφέρονται για την περισυλλογή, τη διαλογή, τη 

μεταφορά και τη διανομή μεμονωμένων ταχυδρομικών αντικειμένων.  

(40) Ενόψει των εθνικών ιδιομορφιών που εμπλέκονται στην κανονιστική ρύθμιση 

των συνθηκών υπό τις οποίες πρέπει να λειτουργεί ο καθορισμένος φορέας παροχής 

καθολικής υπηρεσίας σε πλήρως ανταγωνιστικό περιβάλλον, ενδείκνυται να δοθεί στα κράτη 

μέλη η ελευθερία να αποφασίζουν ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος για την παρακολούθηση 

των διασταυρουμένων επιδοτήσεων.  

(41) Ενόψει της μετάβασης προς πλήρως ανταγωνιστική αγορά και για να 

διασφαλισθεί ότι οι διασταυρούμενες επιδοτήσεις δεν θα επιδρούν αρνητικά στον 

ανταγωνισμό, ενδείκνυται να συνεχισθεί να απαιτείται από τα κράτη μέλη να επιβάλλει στους 

φορείς παροχής καθολικής υπηρεσίας την υποχρέωση να τηρούν χωριστούς και διαφανείς 

λογαριασμούς, με τις αναγκαίες αναπροσαρμογές.  

Η υποχρέωση αυτή αναμένεται ότι θα προσφέρει στις εθνικές ρυθμιστικές αρχές, τις 

αρχές τις αρμόδιες για τον ανταγωνισμό και την Επιτροπή τις πληροφορίες που απαιτούνται 

για τη λήψη αποφάσεων σχετικά με την καθολική υπηρεσία και την παρακολούθηση των 
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θεμιτών συνθηκών της αγοράς μέχρι να αρχίσει να λειτουργεί πλήρως ο ανταγωνισμός. Η 

συνεργασία μεταξύ των εθνικών ρυθμιστικών αρχών όσον αφορά τη συνέχιση της ανάπτυξης 

σημείων αναφοράς για συγκριτική αξιολόγηση και κατευθυντηρίων γραμμών στον τομέα 

αυτό θα συμβάλει στην εναρμονισμένη εφαρμογή των εν λόγω κανόνων.  

Η τήρηση χωριστών λογαριασμών που θα τηρούν την αρχή της διαφάνειας παρέχει στα 

κράτη μέλη και τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές τους επαρκώς λεπτομερείς λογιστικές 

πληροφορίες, προκειμένου:   

• να λαμβάνουν αποφάσεις σχετικά με την καθολική υπηρεσία,  

• να χρησιμοποιούνται όταν διαπιστώνεται κατά πόσον οι επιβαλλόμενες υποχρεώσεις 

καθολικής υπηρεσίας συνεπάγονται καθαρό κόστος και αντιπροσωπεύουν άδικη 

οικονομική επιβάρυνση για τον φορέα παροχής καθολικής υπηρεσίας,  

• να διασφαλίζεται ότι οι εφαρμοζόμενες στις καθολικές υπηρεσίες τιμές 

συμμορφώνονται προς τις αρχές τιμολόγησης που προβλέπονται στην παρούσα 

οδηγία,  

• να διασφαλίζεται συμμόρφωση προς τις αρχές των καταληκτικών τελών που 

ορίζονται στην παρούσα οδηγία, και να παρακολουθούνται οι θεμιτές συνθήκες της 

αγοράς κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1882/2003. έως ότου αρχίσει να λειτουργεί πλήρως ο 

ανταγωνισμός.  

(42) Σε συμφωνία με τους υφιστάμενους κανόνες σε άλλους τομείς υπηρεσιών και 

για να αυξηθεί η προστασία των καταναλωτών ενδείκνυται να επεκταθεί και σε άλλους 

φορείς παροχής της καθολικής υπηρεσίας η εφαρμογή των ελαχίστων αρχών σχετικά με τις 

διαδικασίες προσφυγής. Προκειμένου να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα των διαδικασιών 

χειρισμού των προσφυγών, καλό θα είναι να προωθηθεί η χρήση διαδικασιών εξώδικης 

διευθέτησης των διαφορών όπως ορίζονται στη σύσταση 98/257/ΕΚ της Επιτροπής, της 30ής 

Μαρτίου 1998, σχετικά με τις αρχές που διέπουν τα αρμόδια όργανα για την εξώδικη επίλυση 

των διαφορών κατανάλωσης  και στη σύσταση 2001/310/ΕΚ της Επιτροπής, της 4ης 

Απριλίου 2001, περί αρχών για τα εξωδικαστικά όργανα συναινετικής επίλυσης 

καταναλωτικών διαφορών. Τα συμφέροντα των καταναλωτών θα ενισχυθούν επίσης 

περαιτέρω με την ενίσχυση της λειτουργικότητας μεταξύ των φορέων που θα προκύψει από 

την πρόσβαση σε ορισμένα στοιχεία υποδομών και υπηρεσιών καθώς και την απαίτηση για 

συνεργασία μεταξύ των εθνικών ρυθμιστικών αρχών και των φορέων προστασίας των 

καταναλωτών.  
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Για να προστατεύονται τα συμφέροντα των χρηστών σε περίπτωση κλοπής ή απώλειας ή 

καταστροφής ταχυδρομικών αντικειμένων, τα κράτη μέλη θα πρέπει να θεσπίσουν σύστημα 

επιστροφής χρημάτων ή/και αποζημίωσης.  

(43) Η οδηγία 97/67/ΕΚ προβλέπει ότι ορισμένα μέτρα πρέπει να θεσπίζονται 

σύμφωνα με την απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον 

καθορισμό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην 

Επιτροπή.  

(44) Η απόφαση 1999/468/ΕΚ τροποποιήθηκε με την απόφαση 2006/512/ΕΚ, η 

οποία καθιερώνει κανονιστική διαδικασία με έλεγχο για μέτρα γενικής φύσεως με σκοπό την 

τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων βασικής νομοθετικής πράξης που εκδόθηκε σύμφωνα 

με τη διαδικασία του άρθρου 251 της συνθήκης, συμπεριλαμβανομένων όσων αφορούν την 

κατάργηση ορισμένων από αυτά τα στοιχεία ή τη συμπλήρωση της νομοθετικής πράξης με 

νέα μη ουσιώδη στοιχεία.  

(45) Ενδείκνυται ιδίως να εξουσιοδοτηθεί η Επιτροπή να λαμβάνει μέτρα, όσον 

αφορά τη μελλοντική προσαρμογή των ποιοτικών προδιαγραφών στην τεχνική πρόοδο ή τις 

εξελίξεις της αγοράς καθώς και στις τυποποιημένες συνθήκες του ανεξάρτητου ελέγχου των 

επιδόσεων από εξωτερικούς οργανισμούς. Δεδομένου ότι τα μέτρα αυτά είναι γενικής 

εμβελείας και έχουν ως αντικείμενο την τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της οδηγίας 

97/67/ΕΚ, μεταξύ άλλων διά συμπληρώσεως της με νέα μη ουσιώδη στοιχεία, πρέπει να 

λαμβάνονται με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο, του άρθρου 5α της απόφασης 

1999/468/ΕΚ.  

(46) Η επιτροπή που επικουρεί την Επιτροπή σύμφωνα με την οδηγία 97/67/ΕΚ θα 

πρέπει να εποπτεύει την ανάπτυξη της παροχής της καθολικής υπηρεσίας στα κράτη μέλη.  

(47) Ο ρόλος των εθνικών ρυθμιστικών αρχών είναι πιθανό ότι θα παραμείνει 

καίριος, ειδικότερα στα κράτη μέλη όπου η μετάβαση στον ανταγωνισμό δεν έχει 

ολοκληρωθεί ακόμη. Σύμφωνα με την αρχή του διαχωρισμού κανονιστικών και εκτελεστικών 

αρμοδιοτήτων, τα κράτη μέλη θα πρέπει να εγγυώνται την ανεξαρτησία της εθνικής 

κανονιστικής αρχής ή αρχών ούτως ώστε να εξασφαλίζεται η αμεροληψία των αποφάσεών 

τους. Αυτή η απαίτηση ανεξαρτησίας εφαρμόζεται με την επιφύλαξη της θεσμικής 

αυτονομίας και των συνταγματικών υποχρεώσεων των κρατών μελών και της αρχής της 

ουδετερότητας όσον αφορά τους κανόνες των κρατών μελών που διέπουν το καθεστώς 

ιδιοκτησίας, το οποίο καθορίζει το άρθρο 295 της συνθήκης. Θα πρέπει να παρέχονται στις 
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εθνικές ρυθμιστικές αρχές όλοι οι αναγκαίοι πόροι, όσον αφορά το προσωπικό, την εμπειρία 

και τα οικονομικά μέσα, για να διεκπεραιώνουν τα καθήκοντά τους.  

(48) Λόγω της συχνής εμπλοκής διαφορετικών εθνικών φορέων στην άσκηση 

κανονιστικών λειτουργιών, ενδείκνυται να εξασφαλίσει η διαφάνεια στην κατανομή των 

καθηκόντων και να απαιτείται από τους διάφορους φορείς που είναι επιφορτισμένοι με την 

κανονιστική ρύθμιση τομέων, την εφαρμογή των κανόνων ανταγωνισμού και την 

αντιμετώπιση των ζητημάτων καταναλωτών να συνεργάζονται ώστε να εξασφαλίζεται η 

αποτελεσματική εκτέλεση των καθηκόντων τους.  

(49) Κάθε φορέας που υπόκειται σε απόφαση εθνικής κανονιστικής αρχής θα 

πρέπει να έχει δικαίωμα προσφυγής ενώπιον οργάνου ανεξάρτητου από την εν λόγω αρχή. Το 

όργανο αυτό μπορεί να είναι δικαστήριο. Η εν λόγω διαδικασία προσφυγής δεν θίγει τον 

καταμερισμό των αρμοδιοτήτων εντός των εθνικών δικαστικών συστημάτων και τα 

δικαιώματα νομικών ή φυσικών προσώπων βάσει του εθνικού δικαίου. Όσο εκκρεμεί η 

ολοκλήρωση αυτών των διαδικασιών, είναι αναγκαίο να εξασφαλισθεί η προσωρινή ισχύς 

των αποφάσεων των εθνικών ρυθμιστικών αρχών ώστε να διασφαλίζεται η ασφάλεια δικαίου 

και η ασφάλεια της αγοράς.  

(50) Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους στο πλαίσιο της οδηγίας 97/67/ΕΚ, 

οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές θα πρέπει να συνεργάζονται, εφόσον απαιτείται, με τους 

κανονιστικούς φορείς άλλων κρατών μελών και με την Επιτροπή. Αυτό θα προωθήσει την 

ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς ταχυδρομικών υπηρεσιών και θα συμβάλει στη διασφάλιση 

της συνεπούς εφαρμογής, σε όλα τα κράτη μέλη, των διατάξεων της παρούσας οδηγίας ιδίως 

στους τομείς στους οποίους η εθνική νομοθεσία για την εφαρμογή της κοινοτικής νομοθεσίας 

παρέχει στις ρυθμιστικές αρχές σημαντική διακριτική ευχέρεια όσον αφορά την εφαρμογή 

των σχετικών κανόνων. Η συνεργασία αυτή θα πρέπει να πραγματοποιείται, μεταξύ άλλων, 

στους κόλπους της επιτροπής που επικουρεί την Επιτροπή σύμφωνα με την παρούσα οδηγία 

ή στους κόλπους ομάδας που περιλαμβάνει ευρωπαϊκούς ρυθμιστικούς φορείς. Τα κράτη 

μέλη θα πρέπει να αποφασίζουν ποιοι φορείς είναι οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές για τους 

σκοπούς της παρούσας οδηγίας.  

(51) Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές πρέπει να συγκεντρώνουν πληροφορίες από τους 

φορείς της αγοράς προκειμένου να εκτελούν αποτελεσματικά τα καθήκοντά τους. Τα 

αιτήματα πληροφόρησης θα πρέπει να είναι αναλογικά και να μην επιβάλλουν υπέρμετρα 

βάρη στις επιχειρήσεις. Τέτοιου είδους πληροφορίες μπορεί επίσης να χρειασθεί να 

συλλέγονται από την Επιτροπή, προκειμένου αυτή να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις της βάσει 
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του κοινοτικού δικαίου. Ο παραλήπτης των πληροφοριών θα πρέπει να εξασφαλίζει την 

εμπιστευτικότητα σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες.  

(52) Για να ενημερώνεται το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με 

την ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς ταχυδρομικών υπηρεσιών, η Επιτροπή πρέπει να 

υποβάλλει τακτικά εκθέσεις στα όργανα αυτά σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 

97/67/ΕΚ.  

(53) Η παρούσα οδηγία δεν θίγει το εργατικό δίκαιο, ήτοι οποιεσδήποτε νομικές ή 

συμβατικές διατάξεις όσον αφορά όρους απασχόλησης ή συνθήκες εργασίας, 

περιλαμβανομένων της υγείας και ασφαλείας κατά την εργασία και της σχέσης μεταξύ 

εργοδοτών και εργαζομένων, το οποίο τα κράτη μέλη εφαρμόζουν σύμφωνα τόσο με την 

εσωτερική τους νομοθεσία, η οποία συνάδει προς την κοινοτική. Επίσης η παρούσα οδηγία 

δεν θίγει την περί κοινωνικών ασφαλίσεων νομοθεσία των κρατών μελών. Εφόσον κριθεί 

σκόπιμο, τα κράτη μέλη μπορούν να λαμβάνουν υπόψη τις συνθήκες εργασίας στις 

διαδικασίες έγκρισης σύμφωνα με τις αρχές της διαφάνειας και της αναλογικότητας.  

(54) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να εξασφαλίσουν ότι δημιουργούνται επαρκή σημεία 

πρόσβασης τα οποία λαμβάνουν υπόψη τις ανάγκες των χρηστών στις αγροτικές και 

αραιοκατοικημένες περιοχές. Τα κράτη μέλη πρέπει να καθορίσουν τον ελάχιστο αριθμό 

σημείων πρόσβασης στις περιοχές αυτές ώστε να εξασφαλίζεται η καθολική υπηρεσία.  

(55) Για να επιβεβαιωθεί το πλαίσιο για την κανονιστική ρύθμιση του 

ταχυδρομικού τομέα, η ημερομηνία λήξης της οδηγίας 97/67/ΕΚ πρέπει να καταργηθεί. Οι 

διατάξεις που δεν έχουν τροποποιηθεί με την παρούσα οδηγία εξακολουθούν να ισχύουν. Οι 

υπηρεσίες τις οποίες τα κράτη μέλη μπορούν να συνεχίσουν να αναθέτουν κατ’ 

αποκλειστικότητα κατά τη διάρκεια της περιόδου εφαρμογής προσδιορίζονται στην οδηγία 

97/67/ΕΚ.  

(56) Δεδομένου ότι οι στόχοι της παρούσας οδηγίας, και συγκεκριμένα η 

υλοποίηση εσωτερικής αγοράς κοινοτικών ταχυδρομικών υπηρεσιών, η διαφύλαξη κοινού 

επιπέδου καθολικών υπηρεσιών για όλους τους χρήστες και ο καθορισμός εναρμονισμένων 

αρχών για την κανονιστική ρύθμιση των ταχυδρομικών υπηρεσιών, είναι αδύνατον να 

επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη μέλη και δύνανται, συνεπώς, λόγω των διαστάσεων και 

των αποτελεσμάτων τους, να επιτευχθέν καλύτερα σε κοινοτικό επίπεδο, η Κοινότητα μπορεί 

να θεσπίσει μέτρα σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας του άρθρου 5 της συνθήκης. 
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Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας του ιδίου άρθρου, η παρούσα οδηγία δεν 

υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη των εν λόγω στόχων.  

(57) Συνεπώς, η οδηγία 97/67/ΕΚ πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.  

(58) Η παρούσα οδηγία είναι συμβατή με άλλα τρέχοντα κοινοτικά μέσα σχετικά 

με τις υπηρεσίες. Σε περίπτωση σύγκρουσης διάταξης της παρούσας οδηγίας με διάταξη 

άλλης κοινοτικής νομοθετικής πράξης, ιδίως της οδηγίας 2006/123/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου 2006, για τις υπηρεσίες στην 

εσωτερική αγορά, προβλέπεται υπεροχή της παρούσας οδηγίας και πλήρης εφαρμογή των 

διατάξεών της στον ταχυδρομικό τομέα.  

(59) Η παρούσα οδηγία ισχύει με την επιφύλαξη της εφαρμογής των κανόνων της 

συνθήκης περί ανταγωνισμού και ελεύθερης παροχής υπηρεσιών. Εφόσον η λειτουργία 

χρηματοδοτικών μηχανισμών συνεπάγεται τη χορήγηση ενισχύσεων από τα κράτη μέλη ή με 

πόρους κρατικών ενισχύσεων οποιασδήποτε μορφής κατά την έννοια του άρθρου 87 

παράγραφος 1 της συνθήκης, η παρούσα οδηγία δεν θίγει την υποχρέωση των κρατών μελών 

να τηρούν τους κανόνες της συνθήκης περί κρατικών ενισχύσεων.  

Σύμφωνα με την παράγραφο 34 της διοργανικής συμφωνίας για τη βελτίωση της 

νομοθεσίας, τα κράτη μέλη παροτρύνονται να καταρτίσουν, προς ιδία χρήση και προς όφελος 

της Κοινότητας, τους δικούς τους πίνακες, οι οποίοι θα αποτυπώνουν, στο μέτρο του 

δυνατού, την αντιστοιχία της παρούσας οδηγίας με τα μέτρα μεταφοράς στην εθνική 

νομοθεσία, και να τους δημοσιοποιήσουν,  
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ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ: 2008/6/EK 

Άρθρο 1  

Η παρούσα οδηγία θεσπίζει κοινούς κανόνες που αφορούν:  

— τους όρους που διέπουν την παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών,  

— την παροχή καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας εντός της Κοινότητας,  

— τη χρηματοδότηση καθολικών υπηρεσιών υπό προϋποθέσεις που εγγυώνται τη 

μόνιμη προσφορά των υπηρεσιών αυτών,  

— τις αρχές τιμολόγησης και τη διαφάνεια των λογαριασμών για την παροχή της 

καθολικής υπηρεσίας,  

— τον καθορισμό προδιαγραφών ποιότητας για την παροχή της καθολικής 

υπηρεσίας και την εγκαθίδρυση συστήματος που θα διασφαλίζει την τήρηση αυτών,  

— την εναρμόνιση των τεχνικών προδιαγραφών,  

— τη σύσταση εθνικών ανεξάρτητων κανονιστικών αρχών..  

Άρθρο 2 

1. Ταχυδρομικές υπηρεσίες: οι υπηρεσίες που συνίστανται στην περισυλλογή, τη 

διαλογή, τη μεταφορά και τη διανομή των ταχυδρομικών αντικειμένων·· 

1α. Φορέας παροχής ταχυδρομικής υπηρεσίας επιχείρηση η οποία παρέχει μία ή 

περισσότερες ταχυδρομικές υπηρεσίες. 

2. Ταχυδρομικό δίκτυο: Το σύνολο της οργάνωσης και των κάθε είδους μέσων που 

χρησιμοποιεί ο φορέας παροχής της καθολικής υπηρεσίας , με στόχο ιδίως:  

Τη συλλογή των ταχυδρομικών αντικειμένων τα καλύπτονται από υποχρέωση παροχής 

καθολικής υπηρεσίας από τα σημεία πρόσβασης σε όλη την επικράτεια,  

τη μεταφορά και διεκπεραίωση των εν λόγω αντικειμένων αυτό το σημείο πρόσδεσης στο 

ταχυδρομικό δίκτυο έως το κέντρο διανομής, 

την παράδοση των αντικειμένων αυτών στον παραλήπτη. 

3. Σημεία πρόσβασης: οι συγκεκριμένες εγκαταστάσεις, περιλαμβανομένων μεταξύ 

άλλων των γραμματοκιβωτίων, που τίθενται στη διάθεση του κοινού, είτε σε δημόσιους 
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χώρους είτε σε χώρους του φορέα ή των φορέων παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών, όπου οι 

αποστολείς μπορούν να καταθέτουν ταχυδρομικά αντικείμενα στο ταχυδρομικό δίκτυο·»·  

4. Περισυλλογή: η δραστηριότητα που συνίσταται στην περισυλλογή των 

ταχυδρομικών αντικειμένων από φορέα παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών·»·  

5.  Διανομή: Η διαδικασία που περιλαμβάνει τη διαλογή στο κέντρο διανομής και την 

παράδοση των ταχυδρομικών αντικειμένων στους παραλήπτες. 

6. Ταχυδρομικό αντικείμενο: αντικείμενο με συγκεκριμένο παραλήπτη αποστελλόμενο 

υπό την τελική του μορφή υπό την οποία το αναλαμβάνει ο φορέας παροχής της 

ταχυδρομικής υπηρεσίας. Τα αντικείμενα αυτά περιλαμβάνουν π.χ., πέραν των αντικειμένων 

αλληλογραφίας, βιβλία, καταλόγους, εφημερίδες, περιοδικά και ταχυδρομικά δέματα που 

περιέχουν εμπορεύματα με ή χωρίς εμπορική αξία·»·  

7.  Αντικείμενο αλληλογραφίας: Επικοινωνία υπό γραπτή μορφή, επί οιουδήποτε 

υλικού υποθέματος, που μεταφέρεται και παραδίδεται στη διεύθυνση την οποία έχει 

αναγράψει ο αποστολέας στο ίδιο το αντικείμενο ή στη συσκευασία του. Τα βιβλία, οι 

κατάλογοι, οι εφημερίδες και τα περιοδικά δεν θεωρούνται αντικείμενα αλληλογραφίας. 

8  διαγράφεται·  

9.-  Συστημένη αποστολή : Υπηρεσία που συνίσταται στην κατ' αποκοπήν εγγύηση 

έναντι των κινδύνων απώλειας, κλοπής ή καταστροφής, και η οποία παρέχει στον αποστολέα, 

ενδεχομένως εφόσον το ζητήσει, απόδειξη της κατάθεσης του ταχυδρομικού αντικειμένου και 

/ ή της παράδοσης του στον παραλήπτη. 

10.-  Αποστολή με δηλωμένη αξία: Η υπηρεσία που συνίσταται 1 Παρίσι του 

ταχυδρομικού αντικείμενο για την αξία που δηλώνεται από τον αποστολέα, σε περίπτωση 

απώλειας, κλοπής ή καταστροφής. 

11.-  Διασυνοριακό ταχυδρομείο: Το ταχυδρομείο από η προς άλλο κράτος μέλος 

ή από η προς τρίτη χώρα. 

12  διαγράφεται·  

13.  Φορέας παροχής καθολικής υπηρεσίας: ο δημόσιος ή ιδιωτικός φορέας παροχής 

ταχυδρομικής υπηρεσίας που παρέχει καθολική ταχυδρομική υπηρεσία ή μέρος αυτής εντός 

κράτους μέλους, και του οποίου η ταυτότητα έχει κοινοποιηθεί στην Επιτροπή σύμφωνα με 

το άρθρο 4·»·  
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14.   Άδεια: κάθε πράξη η οποία καθορίζει δικαιώματα και υποχρεώσεις που 

προσιδιάζουν στον τομέα των ταχυδρομικών υπηρεσιών και επιτρέπει σε επιχειρήσεις να 

παρέχουν ταχυδρομικές υπηρεσίες και, κατά περίπτωση, να εγκαθιστούν και/ή να 

εκμεταλλεύονται τα δίκτυά τους για την παροχή τέτοιων υπηρεσιών, με τη μορφή είτε 

γενικής είτε ειδικής άδειας, όπως αυτές ορίζονται κατωτέρω:  

—Γενική άδεια: κάθε άδεια, ανεξάρτητα από το αν διέπεται από ρυθμίσεις “άδειας 

κατά κατηγορία” ή από γενική νομοθετική ρύθμιση και ανεξάρτητα από το αν οι 

ρυθμίσεις αυτές απαιτούν εγγραφή σε μητρώο ή δήλωση, η οποία δεν επιβάλλει στον 

ενδιαφερόμενο φορέα παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών την υποχρέωση να διαθέτει 

ρητή απόφαση της εθνικής κανονιστικής αρχής προκειμένου να ασκήσει τα εκ της 

αδείας δικαιώματα,  

—Ειδική άδεια: κάθε χορηγούμενη από εθνική κανονιστική αρχή άδεια με την 

οποία παρέχονται ειδικά δικαιώματα σε φορέα παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών, ή η 

οποία εξαρτά την άσκηση των δραστηριοτήτων του εν λόγω φορέα από ειδικές 

υποχρεώσεις που συμπληρώνουν τη γενική άδεια, ανάλογα με την περίπτωση, χωρίς ο 

φορέας να δικαιούται να ασκεί τα συναφή δικαιώματα πριν να διαθέτει την απόφαση της 

εθνικής κανονιστικής αρχής·»·  

15.-  Καταληκτικά τέλη: Η αμοιβή των φορέων παροχής καθολικής υπηρεσίας για 

τη διανομή της εισερχόμενης διασυνοριακής αλληλογραφίας που αποτελείται από 

ταχυδρομικά αντικείμενα τα οποία αποστέλλονται από άνω κάτω μέρος ή από τρίτη χώρα. 

16.  Αποστολέας: Φυσικό ή νομικό πρόσωπο από το οποίο προέρχονται τα 

ταχυδρομικά αντικείμενα. 

17.    Χρήστης: κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο στο οποίο παρέχεται ταχυδρομική 

υπηρεσία, ως αποστολέα ή παραλήπτη· 

18.-  Εθνική κανονιστική αρχή: Σε κάθε κράτος μέλος, το όργανο ή τα όργανα 

στα οποία το κράτος μέλος αναθέτει, μεταξύ άλλων, τα ρυθμιστικά καθήκοντα που εμπίπτουν 

στην παρούσα οδηγία.  

19. Βασικές απαιτήσεις: γενικοί λόγοι μη οικονομικής φύσης, οι οποίοι μπορούν να 

οδηγήσουν κράτος μέλος στην επιβολή όρων σχετικών με την παροχή ταχυδρομικών 

υπηρεσιών· οι λόγοι αυτοί είναι η εμπιστευτικότητα της αλληλογραφίας, η ασφάλεια του 

δικτύου σε ότι αφορά τη μεταφορά επικινδύνων αγαθών, η τήρηση των όρων και 

προϋποθέσεων των καθεστώτων απασχόλησης και κοινωνικής ασφάλισης, όπως ορίζονται 
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από το νόμο, τους κανονισμούς ή διοικητικές διατάξεις και/ή από συλλογικές συμβάσεις που 

έχουν τύχει διαπραγμάτευσης από τους εθνικούς κοινωνικούς εταίρους, σύμφωνα με το 

κοινοτικό και εθνικό δίκαιο, και, σε αιτιολογημένες περιπτώσεις, η προστασία των 

δεδομένων, η προστασία του περιβάλλοντος και η χωροταξία. Η προστασία των δεδομένων 

μπορεί να περιλαμβάνει την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, την 

εμπιστευτικότητα των διαβιβαζόμενων ή αποθηκευόμενων πληροφοριών και την προστασία 

της ιδιωτικής ζωής·»·  

20. Υπηρεσίες που παρέχονται με χρέωση ανά μονάδα: ταχυδρομικές υπηρεσίες για τις 

οποίες η χρέωση ορίζεται με τους γενικούς όρους του ή των φορέων παροχής καθολικής 

υπηρεσίας για τα επιμέρους ταχυδρομικά αντικείμενα.».  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

Καθολική υπηρεσία. 

Άρθρο 3 

1.-Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι χρήστες να απολαύουν του δικαιώματος καθολικής 

υπηρεσίας, που αντιστοιχεί στην προσφορά ταχυδρομικών υπηρεσιών, συγκεκριμένης 

ποιότητας μονίμως σε όλα τα σημεία της επικράτειας, σε τιμές προσιτές για όλους τους 

χρήστες. 

2. Προς τούτο τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε η πυκνότητα των σημείων επαφής και των 

σημείων πρόσβασης να λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες των χρηστών. 

3. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε η παροχή της καθολικής υπηρεσίας να είναι εγγυημένη 

τουλάχιστον πέντε εργάσιμες ημέρες την εβδομάδα, πλην εξαιρετικών περιστάσεων ή 

γεωγραφικών συνθηκών, και να περιλαμβάνει τουλάχιστον:  

— μία περισυλλογή,  

— μία διανομή στην οικία ή στην έδρα κάθε φυσικού ή νομικού προσώπου ή, 

κατά παρέκκλιση και υπό τις προϋποθέσεις που θέτει η εθνική κανονιστική αρχή, σε 

προσήκουσες εγκαταστάσεις.  

Τυχόν εξαιρετικές περιστάσεις οι παρεκκλίσεις που αναγνωρίζονται από μια εθνική 

κανονιστική αρχή σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο πρέπει να κοινοποιούνται στην 

Επιτροπή και σε όλες εθνικές κανονιστικές αρχές. 
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4.- Κάθε κράτος μέλος θεσπίζει τα αναγκαία μέτρα, ως την καθολική υπηρεσία να 

περιλαμβάνει τουλάχιστον την παροχή των ακόλουθων υπηρεσιών: 

— Τη συλλογή, τη μεταφορά, τη διαλογή και τη διανομή των ταχυδρομικών 

αντικειμένων που άλλος έως 2 Kg. 

— Τη συλλογή, τη μεταφορά, τη διαλογή και τη διανομή των ταχυδρομικών 

δεμάτων βάρος έως 10 Kg. 

— Τις  υπηρεσίες των συστημένων και των αποστολών με δηλωμένη αξία. 

5. Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές μπορούν να αυξήσουν το όριο βάρους όσον αφορά την 

κάλυψη της καθολικής υπηρεσίας για ταχυδρομικά δέματα, μέχρις βάρους που δεν 

υπερβαίνει τα 20 Kg., και μπορούν να θεσπίσουν ειδικές ρυθμίσεις για την κατ’ οίκων 

διανομή τέτοιων δεμάτων.  

Ανεξάρτητα από το όριο βάρους όσον αφορά την κάλυψη της καθολικής υπηρεσίας για 

ταχυδρομικά δέματα, το οποίο καθορίζει ένα κράτος μέλος, τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν τη 

διανομή εντός της επικράτειάς τους των ταχυδρομικών δεμάτων που παραλαμβάνονται από 

άλλα κράτη μέλη και ζυγίζουν έως 20 Kg  

 

6. Οι ελάχιστες και μέγιστες διατάσεις των εν λόγω ταχυδρομικών αντικειμένων είναι 

εκείνες που καθορίζονται από τις σχετικές ρυθμίσεις της Παγκόσμιας Ταχυδρομικής 

Ένωσης.».  

7.- Η καθολική υπηρεσία που ορίζεται στο παρόν άρθρο, περιλαμβάνει τόσο εθνικές όσο 

και διασυνοριακές υπηρεσίες. 

 

Άρθρο 4  

Κάθε κράτος μέλος εγγυάται ότι η παροχή της καθολικής υπηρεσίας είναι εξασφαλισμένη 

και ενημερώνει την Επιτροπή σχετικά με τα μέτρα που έλαβε για την εκπλήρωση αυτής της 

υποχρέωσης. Η επιτροπή του άρθρου 21 ενημερώνεται για τα μέτρα που έχουν λάβει τα 

κράτη μέλη για να εξασφαλισθεί η παροχή της καθολικής υπηρεσίας.  

Τα κράτη μέλη μπορούν να καθορίσουν μία ή περισσότερες επιχειρήσεις ως φορείς 

παροχής καθολικής υπηρεσίας ώστε να καλύπτεται το σύνολο της εθνικής επικράτειας. Τα 

κράτη μέλη μπορούν να ορίζουν διάφορες επιχειρήσεις για την παροχή διαφορετικών 
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στοιχείων της καθολικής υπηρεσίας και/ή την κάλυψη διαφορετικών τμημάτων της εθνικής 

επικράτειας. Όταν ορίζουν τις επιχειρήσεις, τα κράτη μέλη καθορίζουν, τηρουμένου του 

κοινοτικού δικαίου, τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των επιχειρήσεων αυτών και τις 

δημοσιεύουν. Ειδικότερα, τα κράτη μέλη λαμβάνουν μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι οι όροι 

υπό τους οποίους ανατίθενται οι καθολικές υπηρεσίες βασίζονται στις αρχές της διαφάνειας, 

της απαγορεύσεως των διακρίσεων και της αναλογικότητας, ώστε να διασφαλίζεται η 

συνέχεια της παροχής καθολικής υπηρεσίας, δεδομένου του σημαντικού ρόλου που 

διαδραματίζει για την κοινωνική και εδαφική συνοχή.  

Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή την ταυτότητα του ή των φορέων παροχής 

καθολικής υπηρεσίας που έχουν ορίσει. Ο καθορισμός του φορέα παροχής καθολικής 

υπηρεσίας υπόκειται σε τακτική αναθεώρηση και επανεξετάζεται βάσει των όρων και των 

αρχών του παρόντος άρθρου. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν, ωστόσο, ότι η διάρκεια του 

καθορισμού αυτού προβλέπει επαρκή περίοδο για την απόδοση των επενδύσεων.».  

 

Άρθρο 5. 

1. Κάθε κράτος μέλος μεριμνά ώστε η παροχή της καθολικής υπηρεσίας να 

ανταποκρίνεται στις ακόλουθες απαιτήσεις: 

— να προσφέρει υπηρεσία που πληροί τις βασικές απαιτήσεις, 

— να προσφέρει στους χρήστες, κάτω από ανάλογες συνθήκες, η ίδια υπηρεσία, 

— να παρέχει χωρίς οιεσδήποτε διακρίσεις, ιδιαίτερα διακρίσεις οφειλόμενες σε 

πολιτικούς, θρησκευτικούς η ιδεολογικός λόγους, 

— να μη διακόπτεται η σταματά, πλην ανωτέρας βίας, 

— να εξελίσσεται ανάλογα με το τεχνικό, οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον 

η τις ανάγκες των χρηστών. 

2. Οι διατάξεις της παραγράφου 1 δεν εμποδίζουν τα μέτρα που λαμβάνουν τα κράτη 

μέλη σύμφωνα με τις απαιτήσεις που άπτονται του δημόσιου συμφέροντος και 

αναγνωρίζονται από τη συνθήκη και ιδίως από τα άρθρα 30 και 46, και τα οποία αφορούν, 

μεταξύ άλλων, τη δημόσια ηθική, τη δημόσια ασφάλεια, συμπεριλαμβανομένων των ερευνών 

για εγκλήματα, και τη δημόσια τάξη. 
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Άρθρο 6  

Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι χρήστες και οι φορείς παροχής ταχυδρομικών 

υπηρεσιών να λαμβάνουν τακτικά αρκούντως ακριβείς και ενημερωμένες πληροφορίες από 

το φορέα ή τους φορείς παροχής καθολικής υπηρεσίας για τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της 

προσφερόμενης καθολικής υπηρεσίας, κυρίως ως προς τους γενικούς όρους πρόσβασης στις 

υπηρεσίες καθώς και ως προς τις τιμές και τις ποιοτικές προδιαγραφές. Οι πληροφορίες αυτές 

δημοσιεύονται δεόντως.  

Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή τον τρόπο με τον οποίο καθίστανται 

διαθέσιμες οι πληροφορίες που θα δημοσιεύονται σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο.».  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

Χρηματοδότηση των καθολικών υπηρεσιών. 

Άρθρο 7  

Τα κράτη μέλη δεν χορηγούν ούτε διατηρούν σε ισχύ αποκλειστικά ή ειδικά δικαιώματα 

για την εγκαθίδρυση και την παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών. Τα κράτη μέλη μπορούν να 

χρηματοδοτούν την παροχή καθολικών υπηρεσιών σύμφωνα με ένα ή περισσότερα από τα 

μέσα που προβλέπονται στις παραγράφους 2, 3 και 4, ή σύμφωνα με κάθε άλλο μέσο 

συμβατό με τη συνθήκη.  

Τα κράτη μέλη μπορούν να εξασφαλίζουν την παροχή καθολικών υπηρεσιών 

αναθέτοντας τις υπηρεσίες αυτές σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες και ρυθμίσεις περί 

δημοσίων συμβάσεων, περιλαμβανομένων, όπως προβλέπει η οδηγία 2004/17/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 31ης Μαρτίου 2004, περί συντονισμού 

των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των 

μεταφορών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών (*), του ανταγωνιστικού διαλόγου ή των 

διαδικασιών που υπόκεινται σε διαπραγμάτευση, με ή χωρίς δημοσίευση προκήρυξης 

σύμβασης.  

Όταν κράτος μέλος διαπιστώνει ότι οι υποχρεώσεις παροχής καθολικής υπηρεσίας, τις 

οποίες προβλέπει η παρούσα οδηγία, συνεπάγονται καθαρό κόστος, που υπολογίζεται 

λαμβανομένου υπόψη του παραρτήματος Ι, και αποτελούν άδικη οικονομική επιβάρυνση για 

τον ή τους φορείς παροχής καθολικής υπηρεσίας, μπορεί να καθιερώσει:  
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α) μηχανισμό για την αποζημίωση της ή των εν λόγω επιχειρήσεων με κρατικά 

οικονομικά μέσα, ή  

β) μηχανισμό για τον επιμερισμό του καθαρού κόστους των υποχρεώσεων 

παροχής καθολικής υπηρεσίας μεταξύ των φορέων παροχής υπηρεσιών ή/και των 

χρηστών.  

Όταν το καθαρό κόστος επιμερίζεται βάσει της παραγράφου 3 στοιχείο β), τα κράτη μέλη 

μπορούν να ιδρύσουν ταμείο αποζημίωσης το οποίο μπορεί να χρηματοδοτείται με τέλη που 

καταβάλλουν οι φορείς παροχής υπηρεσιών ή/και οι χρήστες και το οποίο διοικείται για το 

σκοπό αυτό από φορέα που είναι ανεξάρτητος από τον ή τους δικαιούχους. Τα κράτη μέλη 

μπορούν να εξαρτούν τη χορήγηση αδειών σε φορείς παροχής υπηρεσιών, βάσει του άρθρου 

9 παράγραφος 2, από την υποχρέωση οικονομικής συνεισφοράς στο ταμείο αυτό ή 

συμμόρφωσης με τις υποχρεώσεις καθολικής υπηρεσίας. Οι υποχρεώσεις παροχής καθολικής 

υπηρεσίας του ή των φορέων παροχής καθολικής υπηρεσίας που ορίζονται στο άρθρο 3 

μπορούν να χρηματοδοτούνται με τον τρόπο αυτό.  

Κατά την ίδρυση του ταμείου αποζημιώσεων και κατά τον καθορισμό του επιπέδου των 

οικονομικών συνεισφορών κατά τις παραγράφους 3 και 4, τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι 

τηρούνται οι αρχές της διαφάνειας, της απαγορεύσεως των διακρίσεων και της 

αναλογικότητας. Οι αποφάσεις που λαμβάνονται δυνάμει των παραγράφων 3 και 4 

βασίζονται σε αντικειμενικά και επαληθεύσιμα κριτήρια και δημοσιεύονται.  

Άρθρο 8. 

Οι διατάξεις του άρθρου 7 δεν θίγουν το δικαίωμα των κρατών μελών να οργανώνουν την 

τοποθέτηση γραμματοκιβωτίων σε δημόσιο χώρο, την έκδοση γραμματοσήμων και την 

υπηρεσία συστημένων η οποία χρησιμοποιείται στο πλαίσιο δικαστικών ή διοικητικών 

διαδικασιών σύμφωνα με την εθνική τους νομοθεσία. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. 

Όροι που διέπουν την παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών και την πρόσβαση στο 

δίκτυο». 

Άρθρο 9  

1. Για τις υπηρεσίες που δεν εμπίπτουν στο πεδίο της καθολικής υπηρεσίας, τα κράτη 

μέλη μπορούν να καθιερώσουν γενικές άδειες εφόσον απαιτείται για να εξασφαλισθεί η 

συμμόρφωση με τις ουσιώδεις απαιτήσεις.  
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2. Για τις υπηρεσίες που εμπίπτουν στο πεδίο της καθολικής υπηρεσίας, τα κράτη μέλη 

μπορούν να καθιερώσουν διαδικασίες χορήγησης αδειών, περιλαμβανομένων των ειδικών 

αδειών, εφόσον απαιτείται για να εξασφαλισθεί η συμμόρφωση με τις ουσιώδεις απαιτήσεις 

και να διαφυλαχθεί η καθολική υπηρεσία.  

Η χορήγηση αδειών μπορεί:  

— να υπόκειται σε υποχρεώσεις καθολικής υπηρεσίας,  

— να επιβάλλει, σε περίπτωση αιτιολογημένης ανάγκης, απαιτήσεις σχετικά με 

την ποιότητα, τη διαθεσιμότητα και τις επιδόσεις των σχετικών υπηρεσιών,  

— κατά περίπτωση, να υπόκειται σε υποχρέωση καταβολής οικονομικής 

συνεισφοράς στους μηχανισμούς επιμερισμού του κόστους του άρθρου 7, εφόσον η 

παροχή της καθολικής υπηρεσίας συνεπάγεται καθαρό κόστος και αποτελεί άδικη 

οικονομική επιβάρυνση για το φορέα ή τους φορείς παροχής καθολικής υπηρεσίας, 

που έχουν ορισθεί σύμφωνα με το άρθρο 4,  

— κατά περίπτωση, να υπόκειται σε υποχρέωση καταβολής οικονομικής 

συνεισφοράς στις λειτουργικές δαπάνες των εθνικών ρυθμιστικών αρχών του άρθρου 

22,  

— κατά περίπτωση, να θέτει ως όρο ή να επιβάλλει την υποχρέωση τήρησης των 

συνθηκών εργασίας που προβλέπει η εθνική νομοθεσία.  

Οι υποχρεώσεις και απαιτήσεις κατά την πρώτη περίπτωση και κατά το άρθρο 3 μπορούν 

να επιβάλλονται μόνο σε καθορισμένους φορείς παροχής καθολικής υπηρεσίας.  

Εξαιρουμένων των επιχειρήσεων που έχουν καθορισθεί ως φορείς παροχής καθολικής 

υπηρεσίες σύμφωνα με το άρθρο 4, οι άδειες δεν μπορούν:  

— να είναι περιορισμένες σε αριθμό,  

— για τα ίδια στοιχεία της καθολικής υπηρεσίας ή τμήματα της εθνικής 

επικράτειας, να επιβάλλουν σε φορέα παροχής υπηρεσιών υποχρεώσεις παροχής 

καθολικής υπηρεσίας και, ταυτόχρονα, οικονομικές συνεισφορές σε μηχανισμό 

επιμερισμού του κόστους,  

— να επιβάλλουν όρους που είναι ήδη εφαρμοστέοι στις επιχειρήσεις δυνάμει 

άλλων εθνικών νόμων που δεν αφορούν συγκεκριμένους τομείς,  
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— να επιβάλλουν τεχνικούς ή λειτουργικούς όρους εκτός από όσους απαιτούνται 

για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων της παρούσας οδηγίας.  

3. Οι διαδικασίες, οι υποχρεώσεις και οι απαιτήσεις κατά τις παραγράφους 1 και 2 πρέπει 

να είναι διαφανείς, προσιτές, αμερόληπτες, αναλογικές, ακριβείς και σαφείς, να 

δημοσιεύονται εκ των προτέρων και να είναι βασισμένες σε αντικειμενικά κριτήρια. Τα 

κράτη μέλη μεριμνούν ώστε να ανακοινώνονται στον αιτούντα οι λόγοι για τους οποίους δεν 

χορηγήθηκε ή αφαιρέθηκε, εν άλω ή εν μέρει, η άδεια και καθιερώνουν διαδικασία 

προσφυγής.».  

 

Άρθρο 10. 

«1. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, έπειτα από πρόταση της Επιτροπής 

και βάσει των άρθρων 47 παράγραφος 2, 55 και 95 της συνθήκης, θεσπίζουν τα αναγκαία 

μέτρα εναρμόνισης των διαδικασιών που προβλέπονται στο άρθρο 9 για την εμπορική 

προσφορά ταχυδρομικών υπηρεσιών προς το κοινό.».  

2.- Τα μέτρα εναρμόνισης που αναφέρονται στην παράγραφο 1 αφορούν κυρίως τα 

κριτήρια, τα οποία οφείλει να πληροί ο ταχυδρομικός φορέας, τις διαδικασίες που οφείλει να 

ακολουθεί, τους τρόπους δημοσίευσης αυτών των κριτηρίων και διαδικασιών, καθώς και τις 

διαδικασίες προσφυγής. 

 

Άρθρο 11  

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, έπειτα από πρόταση της Επιτροπής και 

βάσει των άρθρων 47 παράγραφος 2, 55 και 95 της συνθήκης, θεσπίζουν τα αναγκαία μέτρα 

εναρμόνισης που εξασφαλίζουν στους χρήστες και το φορέα ή τους φορείς παροχής 

ταχυδρομικών υπηρεσιών την πρόσβαση στο ταχυδρομικό δίκτυο υπό συνθήκες διαφάνειας 

και αποφυγής διακρίσεων.».  

Άρθρο 11α 

Εφόσον απαιτείται για την προστασία των συμφερόντων των χρηστών και/ή για την 

προώθηση του ουσιαστικού ανταγωνισμού και λαμβάνοντας υπόψη τις εθνικές συνθήκες και 

την εθνική νομοθεσία, τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι υπάρχουν συνθήκες πρόσβασης με 

διαφάνεια και χωρίς διακρίσεις στα στοιχεία της ταχυδρομικής υποδομής ή των υπηρεσιών 

που παρέχονται στα πλαίσια της καθολικής υπηρεσίας, όπως σύστημα ταχυδρομικών 
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κωδικών, βάση δεδομένων διευθύνσεων, ταχυδρομικές θυρίδες, γραμματοκιβώτια διανομής, 

πληροφορίες σχετικά με την αλλαγή διευθύνσεων, υπηρεσία επαναπροώθησης, υπηρεσία 

επιστροφής στον αποστολέα. Η παρούσα διάταξη δεν θίγει το δικαίωμα των κρατών μελών 

να λαμβάνουν μέτρα για την εξασφάλιση της πρόσβασης στο ταχυδρομικό δίκτυο υπό 

συνθήκες διαφάνειας, αναλογικότητας και αποφυγής διακρίσεων.».  

 

Άρθρο 12  

Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε τα τιμολόγια καθεμίας από τις υπηρεσίες που 

περιλαμβάνονται στην καθολική υπηρεσία να πληρούν τις ακόλουθες αρχές:  

• οι τιμές πρέπει να είναι προσιτές και να επιτρέπουν την πρόσβαση του 

συνόλου των χρηστών, ανεξαρτήτως γεωγραφικής θέσης και με γνώμονα τις ειδικές 

εθνικές συνθήκες, στις προσφερόμενες υπηρεσίες· τα κράτη μέλη μπορούν να 

διατηρούν ή να καθιερώνουν την παροχή δωρεάν ταχυδρομικής υπηρεσίας προς 

όφελος ατόμων τυφλών ή με σοβαρά προβλήματα όρασης,  

• οι τιμές πρέπει να αντικατοπτρίζουν το κόστος και να παρέχουν κίνητρα για 

την αποτελεσματική παροχή καθολικής υπηρεσίας. Εφόσον απαιτείται για λόγους 

σχετικούς με το δημόσιο συμφέρον, τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίζουν την 

εφαρμογή ενιαίου τιμολογίου σε ολόκληρη την επικράτειά τους και/ή στις 

διασυνοριακές υπηρεσίες που παρέχονται με χρέωση ανά μονάδα και σε άλλα 

ταχυδρομικά αντικείμενα,  

• η εφαρμογή ενιαίου τιμολογίου δεν αποκλείει το δικαίωμα του φορέα ή των 

φορέων παροχής της καθολικής υπηρεσίας να συνάπτουν με ορισμένους χρήστες 

μεμονωμένες συμφωνίες όσον αφορά τις τιμές,  

• τα τιμολόγια πρέπει να είναι διαφανή και χωρίς διακρίσεις,  

Όταν οι φορείς παροχής καθολικής υπηρεσίας εφαρμόζουν ειδικά τιμολόγια, π.χ. για 

υπηρεσίες που παρέχονται σε επιχειρήσεις, σε αποστολείς μεγάλων ποσοτήτων 

αλληλογραφίας ή σε φορείς συγκεντρωτικής διαχείρισης της αλληλογραφίας διάφορων 

χρηστών, υποχρεούνται να εφαρμόζουν τις αρχές της διαφάνειας και της αποφυγής 

διακρίσεων όσον αφορά τόσο τις τιμές όσο και τους σχετικούς όρους. Οι τιμές, όπως και οι 

σχετικοί όροι, πρέπει να ισχύουν επίσης τόσο μεταξύ τρίτων μερών όσο και μεταξύ τρίτων 

μερών και φορέων παροχής καθολικής υπηρεσίας για τις ισοδύναμες υπηρεσίες. Κάθε τέτοιο 
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τιμολόγιο πρέπει να είναι επίσης στη διάθεση των χρηστών, ιδίως των μεμονωμένων χρηστών 

και των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων που χρησιμοποιούν τις ταχυδρομικές υπηρεσίες 

υπό παρόμοιες συνθήκες. 

Άρθρο 13. 

1. Προκειμένου να εξασφαλισθεί η διασυνοριακή παροχή καθολικής υπηρεσίας, τα κράτη 

μέλη ενθαρρύνουν τους εθνικούς τους φορείς παροχής καθολικής υπηρεσίας να μεριμνούν 

ώστε τις συμφωνίες τους όσον αφορά τα κρατικά τέλη για το διακοινοτικό διασυνοριακό 

ταχυδρομείο, να τηρούνται οι ακόλουθες αρχές: 

• Τα καταληκτικά τέλη πρέπει να καθορίζονται σε συνάρτηση με τις δαπάνες 

διεκπεραίωσης και διανομής της ερχόμενης διασυνοριακής αλληλογραφίας, 

• τα επίπεδα της αμοιβής πρέπει να συνδέονται με την ποιότητα της 

παρεχόμενης υπηρεσίας, 

• τα καταληκτικά τέλη πρέπει να είναι διαφανή και να μην εισάγουν διακρίσεις. 

2. Η εφαρμογή των αρχών μπορεί να συνοδεύεται από μεταβατικές ρυθμίσεις, οι οποίες 

αποσκοπούν την αποφυγή αδικαιολόγητων διαταραχών των αγορών η δυσμενών επιπτώσεων 

τους οικονομικούς παράγοντες, υπό τον όρο ότι υφίσταται συμφωνία μεταξύ των 

οικονομικών παραγόντων του κράτους αποστολής και του κράτους παραλαβής· οι ρυθμίσεις 

αυτές θα πρέπει, ωστόσο να περιορίζονται το ελάχιστο μέτρο που είναι απαραίτητο για την 

επίτευξη των στόχων αυτών. 

Άρθρο 14 

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι η λογιστική των 

φορέων παροχής καθολικής υπηρεσίας πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του 

παρόντος άρθρου.  

Ο φορέας ή οι φορείς παροχής καθολικής υπηρεσίας τηρούν ξεχωριστούς λογαριασμούς 

στα εσωτερικά λογιστικά συστήματά τους, ώστε να γίνεται σαφής διάκριση μεταξύ των 

διάφορων υπηρεσιών και προϊόντων που αποτελούν μέρη της καθολικής υπηρεσίας και 

εκείνων που δεν αποτελούν μέρη της. Αυτός ο λογιστικός διαχωρισμός χρησιμοποιείται ως 

δεδομένο κατά τον υπολογισμό του καθαρού κόστους της καθολικής υπηρεσίας από τα κράτη 

μέλη. Αυτά τα εσωτερικά λογιστικά συστήματα λειτουργούν βάσει συνεπώς εφαρμοζομένων 

και αντικειμενικά εύλογων κοστολογικών αρχών.  
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Τα λογιστικά συστήματα περί των οποίων η παράγραφος 2, με την επιφύλαξη της 

παραγράφου 4, κατανέμουν τα στοιχεία κόστους ως εξής:  

α) τα στοιχεία κόστους που μπορούν να αποδοθούν άμεσα σε μία συγκεκριμένη 

υπηρεσία ή προϊόν καταλογίζονται σε αυτήν·  

β) τα κοινά στοιχεία κόστους, δηλαδή εκείνα που δεν μπορούν να αποδοθούν 

άμεσα σε μία συγκεκριμένη υπηρεσία ή προϊόν, καταλογίζονται ως εξής:  

i) όποτε είναι εφικτό, τα κοινά στοιχεία κόστους κατανέμονται σε κατηγορίες με 

βάση την άμεση ανάλυση της προέλευσής τους·  

ii) εάν η άμεση ανάλυση δεν είναι εφικτή, τα κοινά έξοδα καταμερίζονται σε 

κατηγορίες με βάση την έμμεση σχέση με άλλη κατηγορία εξόδων ή με ομάδα 

κατηγοριών εξόδων για τις οποίες είναι εφικτή η άμεση απόδοση ή καταμερισμός· η 

έμμεση σχέση θα βασίζεται σε συγκρίσιμη διάρθρωση εξόδων·  

iii) όταν δεν μπορούν να εξευρεθούν ούτε άμεσα ούτε έμμεσα μέτρα 

καταλογισμού του κόστους, τότε η κατηγορία κόστους καταλογίζεται βάσει γενικής 

κλείδας υπολογιζόμενης με τη χρήση του λόγου όλων των δαπανών που άμεσα ή 

έμμεσα αποδίδονται ή καταλογίζονται, αφενός, προς καθεμία από τις καθολικές 

υπηρεσίες και, αφετέρου, προς τις άλλες υπηρεσίες·  

iv) τα κοινά στοιχεία κόστους που είναι αναγκαία για την παροχή τόσο καθολικών 

όσο και μη καθολικών υπηρεσιών καταλογίζονται καταλλήλως· τόσο στις καθολικές 

όσο και στις μη καθολικές υπηρεσίες πρέπει να χρησιμοποιούνται οι ίδιοι παράγοντες 

που διαμορφώνουν το κόστος.»·  

4.-Άλλα κοστολογικά συστήματα μπορούν να εφαρμόζονται μόνον εάν είναι συμβατά με 

την παράγραφο 2 και έχουν εγκριθεί από την εθνική κανονιστική αρχή.. Η επιτροπή 

ενημερώνεται είναι από την εφαρμογή τους. 

5. Οι εθνικές κανονιστικές αρχές μεριμνούν ώστε η συμμόρφωση με ένα από τα 

λογιστικά συστήματα τα περί γραφόμενα στις παραγράφους 3 και 4 να επαληθεύεται από ένα 

αρμόδιο όργανο ανεξάρτητο του φορέα παροχής της καθολικής υπηρεσίας. Τα κράτη μέλη 

εξασφαλίζουν την περιοδική δημοσίευση δήλωσης ως προς τη συμμόρφωση.. 

6. Η εθνική κανονιστική αρχή τηρεί διαθέσιμες επαρκώς λεπτομερείς πληροφορίες ως 

προς τα κοστολογικά  συστήματα που εφαρμόζει κάθε φορέας παροχής καθολικής υπηρεσίας 

και υποβάλλει τις πληροφορίες αυτές στην Επιτροπή, κατόπιν αιτήσεως.. 
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7. Εφόσον ζητηθούν, εκτίθενται εμπιστευτικά τη διάθεση της εθνικής κανονιστικής αρχής 

και της Επιτροπής λεπτομερείς λογιστικές πληροφορίες που προκύπτουν από τα συστήματα 

αυτά. 

8. Όταν συγκεκριμένο κράτος μέλος δεν έχει χρησιμοποιήσει χρηματοδοτικό μηχανισμό 

για την παροχή καθολικής υπηρεσίας, όπως επιτρέπεται βάσει του άρθρου 7, και εφόσον η 

εθνική κανονιστική αρχή έχει επιβεβαιώσει ότι κανένας από τους καθορισμένους φορείς 

παροχής καθολικής υπηρεσίας στο εν λόγω κράτος μέλος δεν λαμβάνει κρατική ενίσχυση, 

κρυφή ή φανερή, και ότι ο ανταγωνισμός στην αγορά λειτουργεί πλήρως, η εθνική 

κανονιστική αρχή μπορεί να αποφασίσει τη μη εφαρμογή των απαιτήσεων του παρόντος 

άρθρου.»·  

9. Ωστόσο, το παρόν άρθρο μπορεί να εφαρμόζεται στο φορέα παροχής καθολικής 

υπηρεσίας που έχει καθορισθεί πριν από την τελική ημερομηνία για το πλήρες άνοιγμα της 

αγοράς, εφόσον δεν έχει καθορισθεί άλλος φορέας ή φορείς παροχής καθολικής υπηρεσίας. Η 

εθνική κανονιστική αρχή πληροφορεί εκ των προτέρων την Επιτροπή σχετικά με τη λήψη 

κάθε σχετικής απόφασης.  

10. Τα κράτη μέλη μπορούν να απαιτούν από τους φορείς παροχής ταχυδρομικών 

υπηρεσιών, οι οποίοι οφείλουν να συνεισφέρουν σε ταμείο αποζημιώσεων, να εφαρμόζουν 

κατάλληλο λογιστικό διαχωρισμό προκειμένου να διασφαλίζεται η λειτουργία του ταμείου.».. 

Άρθρο 15. 

Οι λογαριασμοί όλων των φορέων παροχής καθολικής υπηρεσίας καταρτίζονται, 

υποβάλλονται σε έλεγχο από ανεξάρτητο ελεγκτή και δημοσιεύονται σύμφωνα με τη σχετική 

κοινοτική και εθνική νομοθεσία που εφαρμόζεται σε εμπορικές επιχειρήσεις. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6. 

Ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. 

Άρθρο 16. 

Τα κράτη μέλη μεριμνούν για τον καθορισμό και τη δημοσίευση προδιαγραφών όσον 

αφορά την ποιότητα της καθολικής υπηρεσίας, ώστε να εξασφαλίζεται καθολική υπηρεσία 

καλής ποιότητας. 

Οι ποιοτικές προδιαγραφές αφορούν ιδιαίτερα τις προθεσμίες διεκπεραίωσης, την 

κανονικότητα και την αξιοπιστία των υπηρεσιών. 
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Οι προδιαγραφές αυτές καθορίζονται από: 

• Τα κράτη μέλη, για τις εθνικές υπηρεσίες 

• Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για τις ενδοκοινοτικές 

διασυνοριακές υπηρεσίες (βλέπε παράρτημα ΙΕ). Η μελλοντική προσαρμογή αυτών 

των προδιαγραφών στην τεχνική πρόοδο ή τις εξελίξεις της αγοράς πραγματοποιείται 

σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο στην οποία παραπέμπει το άρθρο 

21, παράγραφος 2. 

Τουλάχιστον μία φορά ετησίως πραγματοποιείται ανεξάρτητος έλεγχος των επιδόσεων 

από εξωτερικούς οργανισμούς που δεν συνδέονται καθόλου με τους φορείς παροχής 

καθολικής υπηρεσίας, υπό τυποποιημένες συνθήκες που ορίζονται σύμφωνα με την 

κανονιστική διαδικασία με έλεγχο στην οποία παραπέμπει το άρθρο 21 παράγραφος 2. Τα 

σχετικά αποτελέσματα περιλαμβάνονται σε εκθέσεις που δημοσιεύονται τουλάχιστον μία 

φορά ετησίως.». . 

 

Άρθρο 17. 

Τα κράτη μέλη θεσπίζουν ποιοτικές προδιαγραφές για την εθνική αλληλογραφία και 

διασφαλίζουν τη συμβατότητα αυτών με εκείνες που ισχύον για τις ενδοκοινοτικές 

διασυνοριακές υπηρεσίες. 

Τα κράτη μέλη κοινοποιούν τις ποιοτικές προδιαγραφές για τις εθνικές τους υπηρεσίες 

στην Επιτροπή, η οποία και τις δημοσιεύει με τον ίδιο τρόπο όπως και τις προδιαγραφές για 

τις ενδοκοινοτικές διασυνοριακές υπηρεσίες που αναφέρονται στο άρθρο 18. 

Οι εθνικές κανονιστικές αρχές μεριμνούν ώστε ο ανεξάρτητος έλεγχος των επιδόσεων να 

διενεργείται σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο του άρθρου 16, τα αποτελέσματα να είναι 

αιτιολογημένα και να αναλαμβάνει τη διορθωτική δράση όπου είναι αναγκαίο. 

Άρθρο 18. 

1. Σύμφωνα με το άρθρο 16, οι ποιοτικές προδιαγραφές των ενδοκοινοτικών 

διασυνοριακών υπηρεσιών ορίζονται στο παράρτημα ΙI.  

2. Όταν ο εξαιρετικός χαρακτήρας της υποδομής ή των γεωγραφικών συνθηκών το 

επιβάλλει, οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές μπορούν να θεσπίζουν εξαιρέσεις από τις ποιοτικές 

προδιαγραφές του παραρτήματος ΙΕ. Όταν οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές καθορίζουν 
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παρόμοιες εξαιρέσεις, τις κοινοποιούν πάραυτα στην Επιτροπή. Η Επιτροπή υποβάλλει 

ετήσια έκθεση των κοινοποιήσεων που έλαβε κατά τους προηγούμενους 12 μήνες στην 

επιτροπή του άρθρου 21 προς ενημέρωσή της.». . 

3.. Η Επιτροπή δημοσιεύει στην επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων τυχόν 

τροποποιήσεις των ποιοτικών προδιαγραφών των ενδοκοινοτικών διασυνοριακών υπηρεσιών 

και μεριμνά για τον τακτικό ανεξάρτητο έλεγχο και τη δημοσίευση των επιδόσεων που 

πιστοποιούν την τήρηση των προδιαγραφών και την πρόοδο που επιτεύχθηκε. Οι εθνικές 

κανονιστικές αρχές εξασφαλίζουν την ανάληψη διορθωτικής δράσης όπου είναι αναγκαίο. 

Άρθρο 19  

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι όλοι οι φορείς παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών 

θέτουν στη διάθεση των ενδιαφερομένων διαφανείς, απλές και φθηνές διαδικασίες για την 

αντιμετώπιση καταγγελιών κάθε χρήστη ταχυδρομικών υπηρεσιών, ιδίως σε περιπτώσεις που 

αφορούν απώλειες, κλοπές, ζημιές ή μη συμμόρφωση με τα ποιοτικά πρότυπα των υπηρεσιών 

(περιλαμβανομένων και διαδικασιών για τον προσδιορισμό του υπεύθυνου στις περιπτώσεις 

κατά τις οποίες εμπλέκονται δύο ή περισσότεροι φορείς), χωρίς να θίγονται οι σχετικές 

διεθνείς και εθνικές διατάξεις για τα καθεστώτα αποζημίωσης.  

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν μέτρα ώστε να εξασφαλισθεί ότι οι διαδικασίες του πρώτου 

εδαφίου δίνουν τη δυνατότητα να επιλύονται οι διαφορές δικαίως και ταχέως, προβλέποντας, 

όπου δικαιολογείται, την ύπαρξη συστήματος επιστροφής χρημάτων ή/και αποζημίωσης.  

Τα κράτη μέλη ενθαρρύνουν επίσης την ανάπτυξη ανεξάρτητων εξωδικαστικών 

διαδικασιών για την επίλυση διαφορών μεταξύ φορέων παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών 

και χρηστών.  

2. Με την επιφύλαξη των λοιπών δυνατοτήτων προσφυγής που προβλέπει η εθνική και η 

κοινοτική νομοθεσία, τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι χρήστες, ενεργώντας μεμονωμένα ή, 

εφόσον αυτό προβλέπεται από το εθνικό δίκαιο, σε συνδυασμό με τους οργανισμούς που 

εκπροσωπούν τα συμφέροντα των χρηστών και/ή των καταναλωτών, να δύνανται να 

υποβάλλουν στην αρμόδια εθνική αρχή τις περιπτώσεις όπου τα παράπονα των χρηστών προς 

φορείς παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών στο πλαίσιο της καθολικής υπηρεσίας δεν είχαν 

ικανοποιητικό αποτέλεσμα.  

Σύμφωνα με το άρθρο 16, τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι φορείς παροχής καθολικής 

υπηρεσίας και, κατά περίπτωση, οι επιχειρήσεις που παρέχουν υπηρεσίες οι οποίες εμπίπτουν 

στο πεδίο της καθολικής υπηρεσίας δημοσιεύουν, παράλληλα με την ετήσια έκθεση για την 
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παρακολούθηση των επιδόσεών τους, πληροφορίες σχετικά με τον αριθμό των καταγγελιών 

και πώς αυτές αντιμετωπίσθηκαν.».  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7.. 

Εναρμόνιση των τεχνικών προτύπων. 

Άρθρο 20. 

Η εναρμόνιση των τεχνικών προτύπων συνεχίζεται σε συνάρτηση κυρίως με το συμφέρον 

των χρηστών. 

Η κατάρτιση των τεχνικών προτύπων που εφαρμόζονται στον τομέα των ταχυδρομείων 

ανατίθεται στην ευρωπαϊκή επιτροπή τυποποίησης βάσει εντολών, σύμφωνα με τις αρχές που 

περιέχονται στην οδηγία 83 / 189 / ΕΟΚ, τις 28ης Μαρτίου 1983, περί θέσπισης διαδικασίας 

για την παροχή πληροφοριών στον τομέα των τεχνικών προδιαγραφών και κανονισμών (1). 

Οι εργασίες αυτές διενεργούνται λαμβάνοντας υπόψη αν μέτρα που έχουν θεσπιστεί σε 

διεθνές επίπεδο, ιδίως από την Παγκόσμια Ταχυδρομική Ενωση. 

Τα ισχύοντα πρότυπα δημοσιεύονται μία φορά ετησίως επίσημη εφημερίδα των 

ευρωπαϊκών κοινοτήτων. 

Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι φορείς παροχής καθολικής υπηρεσίας να αναφέρονται 

στα πρότυπα που έχουν δημοσιευθεί στην επίσημη εφημερίδα όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο 

για το συμφέρον των χρηστών και ειδικότερα όταν παρέχουν τις πληροφορίες που 

αναφέρονται στο άρθρο 6. 

Η επιτροπή που προβλέπεται στο άρθρο 21 ενημερώνεται για τις συζητήσεις στους τους 

κόλπους της ευρωπαϊκής επιτροπής τυποποίησης, καθώς και για την πρόοδο που επιτελεί η 

τελευταία αυτόν τον τομέα. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8. 

Η επιτροπή. 

Άρθρο 21  

Η Επιτροπή επικουρείται από Επιτροπή.  

Στις περιπτώσεις που γίνεται παραπομπή στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζονται το 

άρθρο 5α παράγραφοι 1 έως 4, και το άρθρο 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, λαμβανομένου 

υπόψη του άρθρου 8 της εν λόγω απόφασης.».  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9.. 

Η εθνική κανονιστική αρχή 

Άρθρο 22  

1. Κάθε κράτος μέλος ορίζει μια ή περισσότερες εθνικές ρυθμιστικές αρχές για τον τομέα 

των ταχυδρομείων, νομικώς και λειτουργικά ανεξάρτητες από τους ταχυδρομικούς φορείς 

εκμετάλλευσης. Τα κράτη μέλη τα οποία διατηρούν την κυριότητα ή τον έλεγχο φορέων 

παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών εξασφαλίζουν τον ουσιαστικό διαρθρωτικό διαχωρισμό 

των κανονιστικών λειτουργιών από τις δραστηριότητες που έχουν σχέση με την κυριότητα ή 

τον έλεγχο.  

Τα κράτη μέλη πληροφορούν την Επιτροπή σχετικά με το ποιες εθνικές ρυθμιστικές 

αρχές έχουν ορίσει για την εκτέλεση των καθηκόντων που απορρέουν από την παρούσα 

οδηγία. Τα κράτη μέλη δημοσιεύουν τα καθήκοντα που ανατίθενται στις εθνικές ρυθμιστικές 

αρχές έτσι ώστε να είναι εύκολα προσιτά, ιδίως εφόσον τα καθήκοντα αυτά ανατίθενται σε 

δύο ή περισσότερους φορείς. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν, κατά περίπτωση, διαβουλεύσεις 

και συνεργασία μεταξύ των εν λόγω αρχών και των εθνικών αρχών που έχουν επιφορτισθεί 

με την εφαρμογή της νομοθεσίας περί ανταγωνισμού και της νομοθεσίας περί προστασίας 

των καταναλωτών για θέματα κοινού ενδιαφέροντος.  

2. Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές έχουν ως συγκεκριμένο καθήκον την εξασφάλιση της 

συμμόρφωσης με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την παρούσα οδηγία, ιδίως με τη 

δημιουργία διαδικασιών παρακολούθησης και κανονιστικών διαδικασιών ώστε να 

εξασφαλισθεί η παροχή της καθολικής υπηρεσίας. Δύνανται επίσης να επιφορτισθούν με τη 

διασφάλιση της τήρησης των κανόνων ανταγωνισμού στον τομέα των ταχυδρομείων.  

Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές συνεργάζονται στενά και παρέχουν αμοιβαία βοήθεια για να 

διευκολύνουν την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας στα πλαίσια των κατάλληλων 

υφιστάμενων φορέων.  

3.- Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν την ύπαρξη αποτελεσματικών μηχανισμών, σε εθνικό 

επίπεδο, βάσει των οποίων κάθε χρήστης ή φορέας παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών που 

θίγεται από απόφαση εθνικής ρυθμιστικής αρχής έχει δικαίωμα προσφυγής κατά της 

απόφασης, ενώπιον οργάνου προσφυγής το οποίο είναι ανεξάρτητο από τα εμπλεκόμενα 
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μέρη. Εν αναμονή του αποτελέσματος της προσφυγής, ισχύει η απόφαση της εθνικής 

ρυθμιστικής αρχής, εκτός εάν το όργανο προσφυγής αποφασίσει άλλως.».  

«ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9α 

Παροχή πληροφοριών 

Άρθρο 22α  

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι φορείς παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών 

παρέχουν όλες τις πληροφορίες, ιδίως στις εθνικές ρυθμιστικές αρχές, περιλαμβανομένων 

των οικονομικών πληροφοριών και των πληροφοριών σχετικά με την παροχή της καθολικής 

υπηρεσίας, και συγκεκριμένα για τους ακόλουθους σκοπούς:  

• α) για να εξασφαλίζουν οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές τη συμμόρφωση με 

τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας ή με τις αποφάσεις που λαμβάνονται σύμφωνα με 

αυτήν·  

• β) για σαφώς καθορισμένους στατιστικούς σκοπούς.  

Οι φορείς παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών παρέχουν τις πληροφορίες αυτές αμέσως, 

κατόπιν αιτήματος, και εμπιστευτικά εφόσον απαιτείται, σύμφωνα με τις προθεσμίες και το 

βαθμό λεπτομέρειας που απαιτεί η εθνική ρυθμιστική αρχή. Οι πληροφορίες που ζητεί η 

εθνική ρυθμιστική αρχή πρέπει να είναι ανάλογες προς την εκτέλεση του συγκεκριμένου 

καθήκοντος. Η εθνική ρυθμιστική αρχή αιτιολογεί το αίτημά της για παροχή πληροφοριών.  

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές παρέχουν στην Επιτροπή, 

κατόπιν αιτήματος, τις κατάλληλες και σχετικές πληροφορίες που απαιτούνται για την 

εκτέλεση των καθηκόντων της στο πλαίσιο της παρούσας οδηγίας.  

Όταν η εθνική ρυθμιστική αρχή θεωρεί τις πληροφορίες εμπιστευτικές, σύμφωνα με τους 

κοινοτικούς και τους εθνικούς κανόνες περί επιχειρηματικού απορρήτου, η Επιτροπή και οι 

οικείες εθνικές ρυθμιστικές αρχές διατηρούν αυτό το βαθμό εμπιστευτικότητας.».  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10. 

Τελικές διατάξεις 

Άρθρο 23  

Κάθε τέσσερα έτη και για πρώτη φορά το αργότερο στις 31 Δεκεμβρίου 2013, η Επιτροπή 

υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έκθεση για την εφαρμογή της 

παρούσας οδηγίας, στην οποία περιλαμβάνονται οι αναγκαίες πληροφορίες σχετικά με τις 
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εξελίξεις του τομέα, ιδίως όσον αφορά τις οικονομικές και κοινωνικές πτυχές, τις πτυχές τις 

σχετικές με την απασχόληση και τις τεχνολογικές πτυχές, καθώς και την ποιότητα των 

παρεχόμενων υπηρεσιών. Η έκθεση αυτή συνοδεύεται ενδεχομένως από προτάσεις προς το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.».  

Άρθρο 23α  

Η Επιτροπή παρέχει βοήθεια στα κράτη μέλη όσον αφορά την εφαρμογή της παρούσας 

οδηγίας, μεταξύ άλλων για τον υπολογισμό οποιασδήποτε καθαρής δαπάνης της καθολικής 

υπηρεσίας.».  

Τα άρθρα 24, 25, 26 και 27 διαγράφονται.  

Άρθρο 2 (28) 

1. Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές 

διατάξεις για να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία το αργότερο έως τις 31 Δεκεμβρίου 

2010. Ενημερώνουν αμέσως την Επιτροπή σχετικά.  

Όταν τα κράτη μέλη θεσπίζουν τις εν λόγω διατάξεις, αυτές περιέχουν παραπομπή στην 

παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από σχετική παραπομπή κατά την επίσημη δημοσίευσή 

τους. Ο τρόπος της παραπομπής αποφασίζεται από τα κράτη μέλη.  

Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείμενο των νομοθετικών, κανονιστικών 

και διοικητικών διατάξεων που θεσπίζουν για την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας.  

Άρθρο 3 (29) 

1. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 2, τα ακόλουθα κράτη μέλη μπορούν να αναβάλουν 

την έναρξη εφαρμογής της παρούσας οδηγίας έως τις 31 Δεκεμβρίου 2012, ώστε να 

εξακολουθήσουν να αναθέτουν κατ’ αποκλειστικότητα υπηρεσίες σε φορέα ή φορείς παροχής 

καθολικής υπηρεσίας:  

— Τσεχική Δημοκρατία  

— Ελλάδα  

— Κύπρος  

— Λετονία  

— Λιθουανία  

— Λουξεμβούργο  
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— Ουγγαρία  

— Μάλτα  

— Πολωνία  

— Ρουμανία  

— Σλοβακία.  

Τα εν λόγω κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν να θέσουν νωρίτερα σε εφαρμογή την 

παρούσα οδηγία.  

Τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη προβαίνουν σε κοινοποίηση προς την Επιτροπή 

επιβεβαιώνοντας την πρόθεσή τους να κάνουν χρήση της δυνατότητας αναβολής της 

εφαρμογής που προβλέπει η παράγραφος 1, μέχρι τις 27 Αυγούστου 2008.  

Τα κράτη μέλη που καταργούν τους αποκλειστικούς τομείς τους μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 

2012 μπορούν, μεταξύ 1ης Ιανουαρίου 2011 και 31ης Δεκεμβρίου 2012, να αρνούνται να 

χορηγήσουν την άδεια του άρθρου 9 παράγραφος 2 της οδηγίας 97/67/ΕΚ για υπηρεσίες 

εντός του εν λόγω καταργηθέντος αποκλειστικού τομέα σε ταχυδρομικούς φορείς 

εκμετάλλευσης που παρέχουν υπηρεσίες εντός του πεδίου εφαρμογής της καθολικής 

υπηρεσίας καθώς και σε εταιρείες που ελέγχονται από αυτούς, στους οποίους ανατίθεται 

αποκλειστικός τομέας σε άλλο κράτος μέλος.  

Άρθρο 4 (30) 

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής της στην Επίσημη 

Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

Άρθρο 5 (31) 

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.  

Στρασβούργο,20 Φεβρουαρίου 2008.  

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο                                                                Για το Συμβούλιο  

Ο Πρόεδρος                                                                                                    Ο Πρόεδρος 

H.-G. POTTERING                                                                                        J. LENARČIČ  
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«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I  

Κατευθυντήριες γραμμές για τον υπολογισμό οποιουδήποτε καθαρού κόστους της 

καθολικής υπηρεσίας  

Μέρος Α: Ορισμός των υποχρεώσεων παροχής καθολικής υπηρεσίας  

“Υποχρεώσεις παροχής καθολικής υπηρεσίας”: οι κατά το άρθρο 3 υποχρεώσεις τις 

οποίες επιβάλλει κράτος μέλος σε φορέα παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών και οι οποίες 

αφορούν την παροχή ταχυδρομικής υπηρεσίας στο σύνολο καθορισμένης γεωγραφικής 

περιοχής, περιλαμβανομένων, κατά περίπτωση, ενιαίων τιμών στη συγκεκριμένη γεωγραφική 

περιοχή για την παροχή της εν λόγω υπηρεσίας ή της παροχής ορισμένων δωρεάν υπηρεσιών 

για άτομα τυφλά ή με σοβαρά προβλήματα όρασης.  

Οι εν λόγω υποχρεώσεις είναι δυνατόν να περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τα εξής:  

♦ περισσότερες ημέρες διανομής από τις προβλεπόμενες στην παρούσα οδηγία,  

♦ προσιτά σημεία πρόσβασης, ώστε να ικανοποιούνται οι υποχρεώσεις παροχής 

καθολικής υπηρεσίας,  

♦ λογικές τιμές για την καθολική υπηρεσία,  

♦ ενιαίες τιμές για την καθολική υπηρεσία,  

♦ παροχή ορισμένων δωρεάν υπηρεσιών για άτομα τυφλά ή με σοβαρά προβλήματα 

όρασης.  

 

Μέρος B: Υπολογισμός του καθαρού κόστους  

Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές εξετάζουν όλα τα μέσα για την εξασφάλιση κατάλληλων 

κινήτρων ώστε οι φορείς παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών (καθορισμένοι ή μη) να είναι σε 

θέση να εκπληρώνουν την υποχρέωση παροχής καθολικής υπηρεσίας αποτελεσματικά σε 

σχέση με το κόστος.  

Το καθαρό κόστος των υποχρεώσεων παροχής καθολικής υπηρεσίας είναι κάθε κόστος 

συναφές και αναγκαίο για τη λειτουργία της παροχής καθολικής υπηρεσίας. Το καθαρό 

κόστος των υποχρεώσεων παροχής καθολικής υπηρεσίας υπολογίζεται ως η διαφορά μεταξύ 

του καθαρού κόστους της λειτουργίας καθορισμένου φορέα παροχής καθολικής υπηρεσίας με 
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υποχρεώσεις παροχής καθολικής υπηρεσίας και του κόστους λειτουργίας του ίδιου φορέα 

παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών χωρίς υποχρεώσεις παροχής καθολικής υπηρεσίας.  

Κατά τον υπολογισμό συνεκτιμώνται όλα τα άλλα σχετικά στοιχεία, 

συμπεριλαμβανομένων ενδεχόμενων αυλών οφελών και οφελών της αγοράς που αποκομίζει 

φορέας παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών στον οποίο έχει ανατεθεί η παροχή καθολικής 

υπηρεσίας, του δικαιώματος για εύλογα κέρδη και των κινήτρων της αποτελεσματικότητας σε 

σχέση με το κόστος.  

Πρέπει να δίνεται η δέουσα προσοχή στην ορθή εκτίμηση των στοιχείων κόστους τα 

οποία θα είχε επιλέξει να αποφύγει οποιοσδήποτε καθορισμένος φορέας παροχής καθολικής 

υπηρεσίας, εάν δεν ήταν επιφορτισμένος με υποχρέωση παροχής καθολικής υπηρεσίας. Κατά 

τον υπολογισμό του καθαρού κόστους θα πρέπει να συνεκτιμώνται τα αυλή οφέλη του φορέα 

παροχής καθολικής υπηρεσίας.  

Ο υπολογισμός βασίζεται στο κόστος που προκύπτει από:  

♦ στοιχεία των καθορισμένων υπηρεσιών οι οποίες μπορούν να παρέχονται μόνο 

με ζημία ή με συνθήκες κόστους που δεν εμπίπτουν στα συνήθη εμπορικά 

πρότυπα· η κατηγορία αυτή είναι δυνατόν να περιλαμβάνει στοιχεία 

υπηρεσιών όπως οι οριζόμενες στο μέρος Α,  

♦ ειδικούς χρήστες ή ομάδες χρηστών που μπορούν να εξυπηρετούνται μόνο με 

ζημία ή με συνθήκες κόστους που δεν εμπίπτουν στα συνήθη εμπορικά 

πρότυπα, λόγω του κόστους παροχής της συγκεκριμένης υπηρεσίας, των 

σχετικών εσόδων και ενδεχομένων ενιαίων τιμών που επιβάλλει το κράτος 

μέλος.  

Η εν λόγω κατηγορία περιλαμβάνει τους χρήστες ή ομάδες χρηστών που δεν θα 

εξυπηρετούνταν από εμπορικό φορέα εκμετάλλευσης χωρίς υποχρέωση παροχής καθολικής 

υπηρεσίας.  

Ο υπολογισμός του καθαρού κόστους των ειδικών πτυχών των υποχρεώσεων καθολικής 

υπηρεσίας διενεργείται χωριστά, ώστε να μην υπολογίζονται διπλά ενδεχόμενα άμεσα ή 

έμμεσα οφέλη και στοιχεία κόστους. Το συνολικό καθαρό κόστος των υποχρεώσεων 

καθολικής υπηρεσίας για οποιονδήποτε καθορισμένο φορέα παροχής καθολικής υπηρεσίας 

υπολογίζεται ως άθροισμα του καθαρού κόστους που προκύπτει από τις επιμέρους 

συνιστώσες των υποχρεώσεων καθολικής υπηρεσίας, λαμβανομένων υπόψη ενδεχόμενων 

αυλών οφελών. Η ευθύνη για την επαλήθευση του καθαρού κόστους ανήκει στην εθνική 
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ρυθμιστική αρχή. Ο φορέας ή οι φορείς παροχής καθολικής υπηρεσίας συνεργάζονται με την 

εθνική ρυθμιστική αρχή κατά την επαλήθευση του καθαρού κόστους.  

 

Μέρος Γ: Κάλυψη του καθαρού κόστους των υποχρεώσεων καθολικής υπηρεσίας  

Η κάλυψη ή η χρηματοδότηση οποιωνδήποτε στοιχείων καθαρού κόστους των 

υποχρεώσεων καθολικής υπηρεσίας ενδέχεται να συνεπάγεται την αποζημίωση των 

καθορισμένων φορέων παροχής καθολικής υπηρεσίας για τις υπηρεσίες που παρέχουν υπό μη 

εμπορικές συνθήκες. Δεδομένου ότι η αποζημίωση αυτή συνεπάγεται μεταφορές κεφαλαίων, 

τα κράτη μέλη πρέπει να εξασφαλίζουν ότι αυτές διεξάγονται με αντικειμενικότητα, 

διαφάνεια, αμεροληψία και αναλογικότητα. Αυτό σημαίνει ότι οι μεταφορές κεφαλαίων θα 

πρέπει να προκαλούν τις ελάχιστες δυνατές στρεβλώσεις στον ανταγωνισμό και στη ζήτηση 

των χρηστών.  

Σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 4, κάθε μηχανισμός επιμερισμού μέσω ταμείου θα 

πρέπει να χρησιμοποιεί διαφανή και ουδέτερα μέσα για την είσπραξη των εισφορών, ώστε να 

αποφεύγεται ο κίνδυνος διπλής καταβολής εισφορών τόσο για τις εκροές όσο και για τις 

εισροές των επιχειρήσεων.  

Ο ανεξάρτητος φορέας διαχείρισης του ταμείου είναι αρμόδιος για την είσπραξη των 

εισφορών από τις επιχειρήσεις που υποχρεούνται στην καταβολή εισφοράς για τη 

χρηματοδότηση του καθαρού κόστους των υποχρεώσεων καθολικής υπηρεσίας στα κράτη 

μέλη και εποπτεύει τη μεταφορά των οφειλόμενων ποσών προς τις επιχειρήσεις που 

δικαιούνται πληρωμών από το ταμείο.».  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ. 

Ποιοτικές προδιαγραφές ή για το ενδοκοινοτικό διασυνοριακό ταχυδρομείο. 

Οι ποιοτικές προδιαγραφές για το ενδοκοινοτικό διασυνοριακό ταχυδρομείο σε κάθε 

χώρα ορίζονται σε σχέση με τη διάρκεια διεκπεραίωσης ταχυδρομικών αποστολών της 

ταχύτερης τυποποιημένες κατηγορίας, υπολογιζόμενη της απ' άκρου εις άκρον (*), σύμφωνα 

με τον τύπο D+n, όπου D ημερομηνία κατάθεσης (**) και  n  ο αριθμός εργάσιμων ημερών 

που παρεμβάλλονται ανάμεσα σε αυτή την ημερομηνία και την ημερομηνία παράδοσης 

απαραίτητη. 

Ποιοτικές προδιαγραφές για το ενδοκοινοτικό διασυνοριακό ταχυδρομείο. 

Διάρκεια. Στόχος. 

D+3 85% των αποστολών 

D+5 97% των αποστολών. 

. Οι προδιαγραφές πρέπει να πληρούνται όχι μόνο για το σύνολο είσαι με κοινοτικής 

κίνησης αλλά και για κάθε διμερή ροή μεταξύ δύο κρατών μελών. 
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ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ Β’ 
 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
(ΚΥ).  

 
 

Ο Νόμος 2668/1998 (ΦΕΚ 282/Α/18-12-1998) για την οργάνωση του τομέα παροχής 
Ταχυδρομικών Υπηρεσιών, μεταξύ των άλλων ορίζει ότι: Στους χρήστες Ταχυδρομικών 
Υπηρεσιών, ανεξάρτητα από το σημείο της Ελληνικής Επικράτειας στο οποίο βρίσκονται, 
παρέχονται μονίμως και σε τιμές προσιτές Ταχυδρομικές Υπηρεσίες συγκεκριμένης 
ποιότητας. Οι χρήστες έχουν δικαίωμα να απολαμβάνουν Καθολικές Ταχυδρομικές 
Υπηρεσίες (ΚΥ) οι οποίες περιλαμβάνουν:  

• Την περισυλλογή, τη μεταφορά, τη διαλογή και τη διανομή των ταχυδρομικών 
αντικειμένων βάρους έως 2 χιλιογράμμων.  

• Τη συλλογή, τη μεταφορά, τη διαλογή και τη διανομή των ταχυδρομικών 
δεμάτων βάρους έως 20 χιλιογράμμων.  

• Τις υπηρεσίες των συστημένων και των αποστολών με δηλωμένη αξία.  
 
Ο Νόμος ορίζει ότι Φορέας παροχής της ΚΥ είναι τα Ελληνικά Ταχυδρομεία (ΕΛΤΑ)  
 
Με την Υπουργική Απόφαση αρ. 79273/2000 (ΦΕΚ 1588/Β/29-12-2000) καθορίζονται 

οι ποιοτικές προδιαγραφές και οι όροι παροχής της ΚΥ ως ακολούθως:  
 
Η κανονικότητα παροχής της ΚΥ συνίσταται στην πραγματοποίηση μιας περισυλλογής 

και μιας κατ’ οίκον διανομής για κάθε πρόσωπο (φυσικό ή νομικό) για όλες τις εργάσιμες 
ημέρες και τουλάχιστον για πέντε (5) ημέρες την εβδομάδα με εξαίρεση μερικούς μικρούς 
οικισμούς σε ορισμένες περιοχές της χώρας. Τα ΕΛΤΑ θα εκδίδουν κατάσταση χωριστά για 
κάθε νομό, στην οποία θα αναγράφονται οι εξαιρούμενοι οικισμοί και η συχνότητα 
εξυπηρέτησης αυτών (μία, δύο, τρεις ή τέσσαρες φορές την εβδομάδα), η οποία θα αναρτάται 
σε όλα τα ταχυδρομικά γραφεία του Νομού, θα κοινοποιείται στα Δημοτικά και Κοινοτικά 
Διαμερίσματα αυτού και στην ΕΕΤΤ.  

 
1. Ποσοστά επίδοσης της αλληλογραφίας εσωτερικού, Α προτεραιότητας, στον 

παραλήπτη μετά από 1 ή 3 εργάσιμες ημέρες από την εργάσιμη ημέρα κατάθεσης (Ημέρα Η), 
υπό την προϋπόθεση ότι η αλληλογραφία κατατίθεται στα σημεία πρόσβασης των ΕΛΤΑ έως 
την 12:00 μεσημβρινή της ημέρας Η.  
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ΕΤΗ 
ΧΡΟΝΟΙ  

2001  2002  2003  2004  2005  
Η + 1 *  70%  77 (%)  82 (%)  85(%)  85 (%)  
Η + 3 **  87%  90 (%)  93 (%)  95(%)  99 (%)  

 
(τα ποσοστά καταδεικνύουν την ποιότητα σε ολόκληρη τη χώρα) 

 
2. Ποσοστά επίδοσης αλληλογραφίας εξωτερικού Α΄ Προτεραιότητας από την 

αποστολή μέχρι την επίδοση στον παραλήπτη. 
 

ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΗ  ΕΤΗ  

ΖΩΝΕΣ  ΧΡΟΝΟΙ 2001  2002  2003  2004  2005  

Η+3*  75%  80%  83%  85%  85%  Α  
Η+5**  93%  95%  97%  97%  99%  
Η+3*  65%  70%  75%  80%  80%  Β  
Η+5**  85%  90%  93%  95%  95%  

  
ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΗ  ΕΤΗ 

ΖΩΝΕΣ  ΧΡΟΝΟΙ 2001  2002  2003  2004  2005  

Η+3*  70%  78%  82%  85%  85%  Α  
Η+5**  93%  95%  97%  97%  99%  
Η+3*  60%  68%  72%  80%  80%  Β  
Η+5**  85%  90%  93%  95%  95%  

  
 
Ζώνη Α: χώρες με καθημερινή απ' ευθείας πτήση (όλες οι χώρες της ΕΕ πλην αυτών της 

ζώνης Β)  
Ζώνη Β: Χώρες χωρίς καθημερινή απ' ευθείας πτήση (δηλ. Πορτογαλία, Ιρλανδία, 

Νορβηγία, Φιλανδία, Ισλανδία).  
*  τα ποσοστά αυτά αποτελούν δείκτη της ταχύτητας διακίνησης της αλληλογραφίας.  
** τα ποσοστά αυτά αποτελούν δείκτη αξιοπιστίας της παρεχόμενης υπηρεσίας.  
Τα ΕΛΤΑ εξασφαλίζουν ένα επαρκές σύνολο σημείων πρόσβασης και επαφής των 

πολιτών σε όλη την επικράτεια για την παροχή της ΚΥ. Σημεία πρόσβασης και επαφής είναι 
τα Ταχυδρομικά Γραφεία, τα Ταχυδρομικά Πρακτορεία, οι Αγροτικοί Διανομείς, οι 
γραμματοθυρίδες και τα γραμματοκιβώτια. Τα ΕΛΤΑ υποχρεούνται να τοποθετούν ένα 
γραμματοκιβώτιο τουλάχιστον για την περισυλλογή της αλληλογραφίας σε κάθε οικισμό στις 
αγροτικές περιοχές και ένα τουλάχιστον για κάθε 1000 κατοίκους στις αστικές περιοχές.  
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Ως προσήκουσες εγκαταστάσεις διανομής των ταχυδρομικών αντικειμένων στις 
περιπτώσεις που δεν πραγματοποιείται κατ’ οίκον διανομή νοούνται:  

Α. Σε αστικές περιοχές (εντός σχεδίου πόλεως), τα γραμματοκιβώτια των κατοικιών 
(μεμονωμένων ή πολυκατοικιών, άρθρο 32 του Κτιριοδομικού Κανονισμού) με την 
προϋπόθεση να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη πρόσβαση σε αυτά του εντεταλμένου 
ταχυδρομικού διανομέα.  

Β. Στις αγροτικές περιοχές σε προκαθορισμένα σημεία στα οποία μπορούν να 
τοποθετούνται κλειστά σώματα γραμματοθυρίδων ύστερα από συνεργασία των τοπικών 
αρχών με τον φορέα παροχής καθολικής υπηρεσίας. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν σώματα 
γραμματοθυρίδων και δεν εμφανισθεί κάποιος παραλήπτης, η αλληλογραφία πρέπει να 
προσκομίζεται στην κατοικία του και να μην αφήνεται σε διάφορα καταστήματα της περιοχής 
ή να επιδίδεται σε τρίτους χωρίς νόμιμη εξουσιοδότηση.  

Γ. Σε ημιαστικές περιοχές (εκτός σχεδίου πόλεως), συστοιχίες γραμματοκιβωτίων που 
τοποθετούνται σε συγκεκριμένα σημεία ύστερα από συνεργασία των τοπικών αρχών με τον 
ΕΛΤΑ.  

Η ΕΕΤΤ είναι αρμόδια για την ανακοίνωση των ποιοτικών προδιαγραφών της ΚΥ, για 
την διασφάλιση της διενέργειας αντικειμενικού ελέγχου της ποιότητάς της και για την 
δημοσίευση των αποτελεσμάτων του.  

Η ΕΕΤΤ επισημαίνει ότι τα στοιχεία τα οποία αναφέρονται στην παρούσα ανακοίνωση 
είναι ακριβή όσον αφορά τα θέματα που πραγματεύονται αλλά δεν αποτυπώνουν ολόκληρα 
τα κείμενα του Νόμου και της Υπουργικής Απόφασης. Στα κείμενα του Νόμου και της 
Υπουργικής Απόφασης προσδιορίζονται όλα τα θέματα που αφορούν την ποιότητα της ΚΥ, 
όπως συστήματα και φορέας μέτρησής της, δημοσίευση αποτελεσμάτων και άλλες 
λεπτομέρειες καθώς επίσης και η λειτουργία ολόκληρης της Ταχυδρομικής Αγοράς. Η 
παρούσα ανακοίνωση δεν υποκαθιστά τα κείμενα του Νόμου και της Υπουργικής 
Απόφασης.  
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ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ Γ 
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ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ  Δ΄ 
 

 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

Βρυξέλλες, 11.11.2003 
 C(2003)4084fin  

 

Θέµα: Κρατική ενίσχυση N 183/2003 (ex NN 151/2003, NN 152/2003) -Ελλάδα  

Ενισχύσεις προς τα Ελληνικά  Ταχυδροµεία  (ΕΛΤΑ)  

Κύριε Υπουργέ,  

Η Επιτροπή επιθυµεί να ενηµερώσει τις ελληνικές αρχές ότι αφού εξέτασε τις πληροφορίες 
που παρασχέθηκαν σχετικά µε τα ανωτέρω µέτρα αποφάσισε να µην εγείρει αντιρρήσεις.  

1. ∆ιαδικασία  

(1) Τον ∆εκέµβριο του 1998, η Επιτροπή έλαβε πληροφορίες σύµφωνα µε τις οποίες οι 
Ελληνικές Αρχές σχεδίαζαν να χορηγήσουν στα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΑ (ΕΛΤΑ) 
κεφάλαια ύψους 70 δισεκ. δραχµών. Με επιστολή της 25ης Ιανουαρίου 1999, η Επιτροπή 
ζήτησε από τις Ελληνικές Αρχές να την ενηµερώσουν σχετικά µε τα µέτρα αυτά. Στις 15 
Φεβρουαρίου 1999, οι Ελληνικές Αρχές επιβεβαίωσαν ότι στα πλαίσια της εξυγίανσης των 
ΕΛΤΑ, και βάσει συγκεκριµένου και εγκεκριµένου επιχειρηµατικού σχεδίου, αποφάσισαν να 
αυξήσουν το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας µε στόχο τη κάλυψη των συσσωρευµένων 
ζηµιών της περιόδου έως και την 31η ∆εκεµβρίου 1998. Με επιστολές της 8ης Ιουνίου 1999, 
της 8ης Νοεµβρίου 2001 και της 12ης Ιουλίου 2002, η Επιτροπή ζήτησε περαιτέρω 
πληροφορίες. Οι Ελληνικές Αρχές απάντησαν µε επιστολές της 11ηςΙουλίου 2000, της 
29ηςΙανουαρίου 2002 και της 25ηςΣεπτεµβρίου 2002.  

Son Excellence Monsieur Giorgos PAPANDREOU  

Ministre des Affaires étrangères  

Vas. Sofias 5 GR –  

10671 ATHENES  

Rue de la Loi 200, B - 1049 Bruxelles/Wetstraat 200, B - 1049 Brussel -Βέλγιο-Γραφείο: Τηλέφωνο: 

κέντρο: 32 (0) 2 299.11.11. 
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(2) Με επιστολή της 4ης Απριλίου 2003, οι Ελληνικές Αρχές κοινοποίησαν στην Επιτροπή 
την επικείµενη χρηµατοδότηση έργων υποδοµής και εκσυγχρονισµού των ΕΛΤΑ µέσω του 
Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Κοινωνία της Πληροφορίας» του 3ου Κοινοτικού Πλαισίου 
Στήριξης, και ειδικότερα µέσω των µέτρων 4.4. και 4.5. Με επιστολές της 2ας Ιουνίου 2003 
και της 4ης Αυγούστου 2003, η Επιτροπή ζήτησε περαιτέρω πληροφορίες. Οι Ελληνικές 
Αρχές διαβίβασαν επιπλέον πληροφορίες στις 18 και 19 Ιουνίου 2003, στις 8 και 12 
Αυγούστου 2003, και στις 19 και 23 Σεπτεµβρίου 2003.  

2. Ιστορική αναδροµή  

(3) Η ιστορία των ΕΛΤΑ ως δηµόσια οργανωµένης υπηρεσίας αρχίζει το 1828, µε ψήφισµα 
του Ιωάννη Καποδίστρια. Τα Ελληνικά Ταχυδροµεία συλλειτούργησαν αρχικά µε την 
Τηλεφωνική και Τηλεγραφική Υπηρεσία (τα γνωστά ΤΤΤ). Το 1949, οι δύο αυτές υπηρεσίες 
διαχωρίστηκαν, αλλά τα Ελληνικά Ταχυδροµεία συνέχισαν να λειτουργούν στα πλαίσια του 
Υπουργείου Συγκοινωνιών έως τον Μάιο του 1970 (Γενική ∆ιεύθυνση Ταχυδροµείων).  

(4) Το Νοµοθετικό ∆ιάταγµα 496/70 ίδρυσε ένα Νοµικό Πρόσωπο Ιδιωτικού ∆ικαίου µε την 
επωνυµία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΑ -ΕΛΤΑ και όρισε ότι τα ΕΛΤΑ «αποτελούν 
δηµόσια επιχείρηση λειτουργούσα χάριν του δηµοσίου συµφέροντος κατά τους κανόνας της 
ιδιωτικής οικονοµίας, υπό µορφή ανωνύµου εταιρείας» (άρθρο 2.1 του Ν.∆. 496/70). Τα 
ΕΛΤΑ συνέχισαν να ανήκουν εξολοκλήρου στο Ελληνικό ∆ηµόσιοκαι τελούσαν υπό την 
εποπτεία του Υπουργού Συγκοινωνιών (άρθρο 2.1 του Ν.∆. 496/70), ο οποίος ενέκρινε το 
πρόγραµµα επενδύσεων των ΕΛΤΑ, τον προϋπολογισµό τους και τα τιµολόγιά τους (άρθρο 
11 του Ν.∆. 496/70). Σύµφωνα µε το άρθρο 15 του Ν.∆. 496/70 (που παρατάθηκε µε το 
Προεδρικό ∆ιάταγµα 277/75, ΦΕΚ 83/Α/29.04.1975), τα ελλείµµατα των ΕΛΤΑ 
καλύπτονταν από τον Οργανισµό Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος Α.Ε. (ΟΤΕ).  

(5) Οι διατάξεις αυτές για την κάλυψη των ελλειµµάτων των ΕΛΤΑ µέσω του ΟΤΕ 
καταργήθηκαν από την 1η Ιουλίου 1993, σύµφωνα µε το άρθρο 43.6 του Νόµου 2065/92 και 
ύστερα από την υπ' αριθ. 95645/21.09.1993 Κοινή Υπουργική Απόφαση «Καθορισµός του 
τρόπου πληρωµής στα ΕΛΤΑ των τελών αποστολής της αλληλογραφίας του ∆ηµοσίου». 
Κατά συνέπεια, τα ΕΛΤΑ αντιµετώπισαν σοβαρά ελλείµµατα, τα οποία σωρευτικά επέφεραν 
προβλήµατα ταµειακής ρευστότητας και την ανάγκη δανεισµού. Το ύψος των 
συσσωρευµένων ζηµιών για την περίοδο από την 1η Ιουλίου 1993 µέχρι και την 31η 
∆εκεµβρίου 2001 διαµορφώθηκε στο ποσό των 97,046 δισεκ. δραχµών.  

(6) Στις 15 ∆εκεµβρίου 1997, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο εξέδωσαν 
τηνοδηγία 97/67/ΕΚ, σχετικά µετουςκοινούςκανόνεςγιατηνανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς 
κοινοτικών ταχυδροµικών υπηρεσιών και τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχοµένων 
υπηρεσιών (ΕΕ L 15, της 21.1.1998, σ. 14, στο εξής "η ταχυδροµική οδηγία"), η οποία ορίζει 
τους κανόνες για τη µερική ελευθέρωση του ταχυδροµικού τοµέα σε κοινοτικό επίπεδο. Η 
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ταχυδροµική οδηγία ενσωµατώθηκε στο ελληνικό δίκαιο µε τον Νόµο 2668/1998 (ΦΕΚ 282, 
της 18.12.1998), σχετικά µε την οργάνωση του τοµέα  παροχής ταχυδροµικών υπηρεσιών.  

(7) Ο Νόµος 2668/1998 αναγνώρισε στους χρήστες ταχυδροµικών υπηρεσιών το δικαίωµα να 
απολαµβάνουν, ανεξάρτητα από το σηµείο της ελληνικής επικράτειας στο οποίο βρίσκονται, 
µονίµως και σε τιµές προσιτές, καθολικές ταχυδροµικές υπηρεσίες συγκεκριµένης ποιότητας 
(άρθρο 4 του Ν. 2668/1998). Ο ίδιος νόµος όρισε ως φορέα παροχής της καθολικής 
υπηρεσίας τα ΕΛΤΑ και διευκρίνισε τα µέτρα που επιτρέπουν τη διασφάλιση της καθολικής 
υπηρεσίας, καθώς και τις αρµοδιότητες του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών 
σχετικά µε τις ποιοτικές προδιαγραφές υπό τις οποίες προσφέρεται η καθολική υπηρεσία. 
Επίσης, ο Νόµος 2668/1998 ανέθεσε στην Εθνική Ρυθµιστική Αρχή η οποία επιβλέπει και 
ρυθµίζει την τηλεπικοινωνιακή αγορά, και την ευθύνη για την εποπτεία και ρύθµιση της 
αγοράς των ταχυδροµικών υπηρεσιών.  

(8) Με την Υπουργική Απόφαση 79273/2000 (ΦΕΚ 1588/Β/29-12-2000) καθορίσθηκαν οι 
ποιοτικές προδιαγραφές και οι όροι παροχής της καθολικής υπηρεσίας (άρθρο 2 της 
Υπουργικής Απόφασης 79273/2000).  

 
3. Περιγραφή των εξεταζόµενων µέτρων  

3.1 Χορήγηση κεφαλαίων µε σκοπό την κάλυψη των ζηµιών των ΕΛΤΑ (293,469 εκατ. 
€)  

(9) Λόγω της κατάργησης της κάλυψης των ελλειµµάτων τους µέσω του OTE, τα ΕΛΤΑ 
κατά την περίοδο από την 1η Ιουλίου 1993 µέχρι την 31 ∆εκεµβρίου 2001 συσσώρευσαν 
ζηµίες ύψους 97,046 δισεκ. δραχµών (284,1 εκατ. €). Για την κάλυψη των ζηµιών αυτών, το 
Ελληνικό ∆ηµόσιο αποφάσισε την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της επιχείρησης κατά 
100 δισεκ. δραχµές (293,469 εκατ. €), ως εξής:  

♦ 1997: 41 δισεκ. δραχµές (120,322 εκατ. €)  

♦ 1998: 20 δισεκ. δραχµές (58,694 εκατ. €)  

♦ 1999: 20 δισεκ. δραχµές (58,694 εκατ. €)  

♦ 2000 : 10 δισεκ. δραχµές (29,347 εκατ. €)  

♦ 2001 : 9 δισεκ. δραχµές (26,412 εκατ. €)  

3.2. Χρηµατοδότηση έργων εκσυγχρονισµού στα πλαίσια του 2ου Κοινοτικού Πλαισίου 
Στήριξης (41,88 εκατ. €)  

(10) Μεταξύ 2000 και 2002, τα ΕΛΤΑ έλαβαν επιχορηγήσεις ύψους 41,88 εκατ. € (14,005 
δισεκ. δραχµών) µε σκοπό τον εκσυγχρονισµό των υποδοµών τους. Οι επιχορηγήσεις αυτές 
χρηµατοδοτήθηκαν µε κοινοτικά και εθνικά κεφάλαια στα πλαίσια του 2ου Κοινοτικού 
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Πλαισίου Στήριξης (εφεξής ΚΠΣ) (κοινοτικές επιχορηγήσεις: 10,5 δισεκ. δραχµές/31,41 
εκατ. €, εθνικές επιχορηγήσεις: 3,5 δισεκ. δραχµές/10,47 εκατ. €) (1).  

♦ 2000 : 6,415 δισεκ. δραχµές (18,826 million €)  
♦ 2001 : 5 δισεκ. δραχµές (14,673 million €)  
♦ 2002 : 2,59 δισεκ. δραχµές (7,6 million €)  

 
(11) Τα έργα εκσυγχρονισµού περιελάµβαναν :  

♦ Προµήθεια και εγκατάσταση εξοπλισµού για άµεσες βελτιώσεις µικρής 
κλίµακας στο υπάρχον Κέντρο ∆ιαλογής Αττικής και στο υπάρχον Κέντρο 
∆ιαλογής Θεσσαλονίκης  

♦ ∆ηµιουργία και λειτουργία ενός νέου, πλήρως αυτοµατοποιηµένου Κέντρου 
∆ιαλογής Αττικής  

♦ Ανανέωση και αναβάθµιση του στόλου των οχηµάτων  
♦ Εκσυγχρονισµός και αυτοµατοποίηση των διαδικασιών διαχείρισης των 

ταχυδροµικών αντικειµένων  
♦ Ανάπτυξη ενός µοντέλου µέτρησης της ποιότητας των παρεχοµένων 

υπηρεσιών, καθώς και παρακολούθηση των µετρήσεων αυτών για δύο έτη  
♦ Μελέτη, ανάπτυξη και εφαρµογή ενός εξειδικευµένου µοντέλου κοστολόγησης 

( καθώς και της αντίστοιχης µεθοδολογίας)  
 
3.3 Κοινοποιηθείσες επιχορηγήσεις έργων εκσυγχρονισµού που πρόκειται να δοθούν στα  
πλαίσια του 3ου  Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης  (80 εκατ. €)  

(12) Οι Ελληνικές Αρχές κοινοποίησαν την πρόθεσή τους να χρηµατοδοτήσουν και άλλα 
έργα εκσυγχρονισµού, χορηγώντας στα ΕΛΤΑ 80 εκατ. € στα πλαίσια του 3ου ΚΠΣ2(2) 
(κοινοτικές επιχορηγήσεις: 60 εκατ.€, εθνικές επιχορηγήσεις: 20 εκατ. €).  

(13) Αυτά τα έργα εκσυγχρονισµού θα περιλαµβάνουν:  

♦ Ανάπτυξη πληροφοριακών συστηµάτων  

♦ Ανάπτυξη συστηµάτων ολοκληρωµένης επεξεργασίας εντύπων  

♦ Υποστήριξη από σύµβουλο αναδιοργάνωσης.  

 
4. Παρατηρήσεις των Ελληνικών Αρχών  

4.1 Χορήγηση κεφαλαίων  

(14) Οι Ελληνικές Αρχές δικαιολογούν τη χορήγηση κεφαλαίων στα ΕΛΤΑ ως 
αντιστάθµισµα των υποχρεώσεων παροχής δηµόσιας υπηρεσίας. Και πράγµατι, ακόνη και 
µετά την απόσχισή τους από το Υπουργείο Συγκοινωνιών και τη µετατροπή τους σε δηµόσια 

 96



 

ανώνυµη εταιρεία (το 1970, µε το Νοµοθετικό ∆ιάταγµα 496/70), τα ΕΛΤΑ εξακολούθησαν 
να λειτουργούν µε την υποχρέωση παροχής δηµόσιας υπηρεσίας. Η εµπορική πολιτική τους 
και, ιδίως, τα τιµολόγια τους καθορίζονταν από τον Υπουργό Συγκοινωνιών. Σύµφωνα µε το 
άρθρο 15 του Ν.∆. 496/70 (το οποίο παρατάθηκε µε το Προεδρικό ∆ιάταγµα 277/75, ΦΕΚ 
83/Α/29.04.1975), τα ελλείµµατα των ΕΛΤΑ καλύπτονταν από τον Οργανισµό 
Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος Α.Ε. (εφεξής ΟΤΕ).  

(15) Ωστόσο, οι διατάξεις αυτές για την κάλυψη των ελλειµµάτων των ΕΛΤΑ µέσω του ΟΤΕ 
καταργήθηκαν από την 1η Ιουλίου 1993, σύµφωνα µε το άρθρο 43.6 του Νόµου 2065/92 (και 
ύστερα από την Κοινή Υπουργική Απόφαση 95645/21.09.1993). ∆εδοµένου ότι η κατάργηση 
της κάλυψης των ελλειµµάτων των ΕΛΤΑ µέσω του ΟΤΕ δεν συνοδεύθηκε από την άρση 
των αιτιών δηµιουργίας τους, δηλαδή την τιµολόγηση των υπηρεσιών κάτω του κόστους, τα 
ΕΛΤΑ αντιµετώπισαν σοβαρά ελλείµµατα, τα οποία σωρευτικά επέφεραν προβλήµατα 
ταµειακής ρευστότητας και την ανάγκη  δανεισµού. Το ύψος των συσσωρευµένων ζηµιών 
για την περίοδο από την 1η Ιουλίου 1993 µέχρι και την 31η ∆εκεµβρίου 2001 διαµορφώθηκε 
στο ποσό των 97,046 δισεκ. δραχµών (284,1 εκατ. €). Το έλλειµµα από την παροχή δηµόσιας 
υπηρεσίας ανέρχεται σε […](3) Ως εκ τούτου, η χορήγηση 293,469 εκατ. € (100 δισεκ. 
δραχµών) µε σκοπό την κάλυψη των ζηµιών των ΕΛΤΑ που συνδέονταν µε τις υποχρεώσεις 
τους παροχής δηµόσιας υπηρεσίας, ήταν δικαιολογηµένη.  

4.2 Επιχορηγήσεις στα πλαίσια του 2ου ΚΠΣ  

(16) Οι Ελληνικές Αρχές επισηµαίνουν ότι τα έργα που χρηµατοδοτήθηκαν µε τις 
επιχορηγήσεις αυτές σκοπό είχαν τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόµενων 
ταχυδροµικών υπηρεσιών, οπότε οι επιχορηγήσεις αυτές ήταν δικαιολογηµένες ως 
αντιστάθµισµα των υποχρεώσεων παροχής δηµόσιας υπηρεσίας.  

4.3 Επικείµενες επιχορηγήσεις στα πλαίσια του 3ου ΚΠΣ  

(17) Οι Ελληνικές Αρχές θεωρούν ότι ο εκσυγχρονισµός των ΕΛΤΑ είναι αναγκαίος, για να 
µπορέσουν αυτά να βελτιώσουν την ποιότητα των ταχυδροµικών υπηρεσιών που παρέχουν, 
οπότε οι επικείµενες επιχορηγήσεις είναι δικαιολογηµένες ως αντιστάθµισµα "δηµόσιας 
υπηρεσίας". Οι προβλεπόµενες επενδύσεις θα συµβάλουν και στη µείωση του καθαρού 
κόστους των παρεχόµενων ταχυδροµικών υπηρεσιών.  

5. Αξιολόγηση  

(18) Τα εξεταζόµενα µέτρα ικανοποιούν κατ' αρχήν τις προϋποθέσεις για να αξιολογηθούν 
βάσει των κανόνων περί κρατικών ενισχύσεων:  

♦ Καταλογίζονται στο ∆ηµόσιο: Πράγµατι, οι Ελληνικές Αρχές αποφάσισαν να 
προβούν στις χορηγήσεις κεφαλαίων και στις επιχορηγήσεις εκσυγχρονισµού. Ακόµη, 
πρότειναν τα αντίστοιχα έργα για κοινοτική χρηµατοδότηση και ασκούν τη διαχείριση 
του κοινοτικού µέρους της χρηµατοδότησης. Έτσι, οι χορηγήσεις κεφαλαίων και οι 
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επιχορηγήσεις εκσυγχρονισµού µπορούν να καταλογισθούν στο Ελληνικό ∆ηµόσιο.  

♦ Χρησιµοποιούν κρατικούς πόρους ή πρέπει να ακολουθούν τους κανόνες περί 
κρατικών ενισχύσεων: Η χορήγηση κεφαλαίων για την κάλυψη των ζηµιών των 
ΕΛΤΑ γίνεται απευθείας από το Ελληνικό ∆ηµόσιο. Ως εκ τούτου, χρησιµοποιούνται 
κρατικοί πόροι. Η προϋπόθεση που αφορά τη χορήγηση κρατικών πόρων 
ικανοποιείται και ως προς το τµήµα των επιχορηγήσεων εκσυγχρονισµού που 
χρηµατοδοτείται µε πόρους του Ελληνικού ∆ηµοσίου (10,47 εκατ. € υπό το 2ο ΚΠΣ 
και 20 εκατ. € υπό το 3ο ΚΠΣ). Όσον αφορά το τµήµα των επιχορηγήσεων 
εκσυγχρονισµού που χρηµατοδοτείται µε κοινοτικά κεφάλαια (31,41 εκατ. € υπό το 
2ο ΚΠΣ και 60 εκατ. € υπό το 3ο ΚΠΣ), δεν µπορεί να γίνει λόγος για κρατικές 
ενισχύσεις, αλλά και εδώ πρέπει να ακολουθούνται οι κανόνες περί κρατικών 
ενισχύσεων, σύµφωνα µε το άρθρο 12 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999 του 
Συµβουλίου, της 21ης Ιουνίου 1999, ο οποίος θεσπίζει τις γενικές διατάξεις για τα 
∆ιαρθρωτικά Ταµεία(4)  

♦ Είναι δυνατόν να επηρεάσουν τον ανταγωνισµό και το εµπόριο µεταξύ των κρατών 
µελών: Τα ΕΛΤΑ δραστηριοποιούνται στους τοµείς των ταχυδροµικών και 
χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών, όπου αναπτύσσεται ανταγωνισµός και εµπόριο 
µεταξύ των κρατών µελών. Πιο συγκεκριµένα, κατά τα 20 τελευταία έτη άρχισαν 
στην Ελλάδα να παρέχουν υπηρεσίες ταχυµεταφορών αλληλογραφίας, δεµάτων για 
πελάτες του επιχειρηµατικού κλάδου και επιµελητειακή υποστήριξη ιδιωτικές 
επιχειρήσεις(5) από τις οποίες µερικές έχουν την έδρα τους σε άλλα κράτη µέλη(6) Ως 
εκ τούτου, η εξασφάλιση στα ΕΛΤΑ οικονοµικού πλεονεκτήµατος είναι δυνατόν να 
επηρεάσει τον ανταγωνισµό και το εµπόριο µεταξύ των κρατών µελών, σύµφωνα µε 
το άρθρο 87 της Συνθήκης ΕΚ.  

(19) Είναι σηµαντικό να εξεταστεί αν τα µέτρα αυτά µπορούν να θεωρηθούν ως 
αντιστάθµισµα υποχρεώσεων παροχής δηµόσιας υπηρεσίας και αν κατ εφαρµογή των 
κριτηρίων που διευκρινίσθηκαν στην δικαστική απόφαση Altmark(7) (Altmark"), µπορούν να 
θεωρηθούν ότι δεν συνιστούν κρατική βοήθεια κατά την έννοια του άρθρου 87 παράγραφος 
(1) ΕΚ. Αυτά τα κριτήρια είναι τα εξής:  

♦ πρώτον, η δικαιούχος επιχείρηση πρέπει να είναι πράγµατι επιφορτισµένη µε την 
εκπλήρωση υποχρεώσεων παροχής δηµόσιας υπηρεσίας, ενώ οι υποχρεώσεις αυτές 
πρέπει να είναι σαφώς καθορισµένες·  

♦ δεύτερον, οι βασικές παράµετροι βάσει των οποίων υπολογίζεται η αντιστάθµιση 
πρέπει να έχουν προσδιοριστεί προηγουµένως αντικειµενικά και µε διαφάνεια  

♦ τρίτον, η αντιστάθµιση δεν µπορεί να υπερβαίνει το µέτρο του αναγκαίου για την 
κάλυψη του συνόλου ή µέρους των δαπανών που πραγµατοποιούνται για την 
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εκπλήρωση υποχρεώσεων παροχής δηµόσιας υπηρεσίας, λαµβανοµένων υπόψη των 
σχετικών εσόδων και ενός ευλόγου κέρδους σε σχέση µε την εκπλήρωση των 
υποχρεώσεων αυτών·  

♦ τέταρτον, όταν η επιλογή της επιχειρήσεως στην οποία πρόκειται να ανατεθεί η 
εκπλήρωση υποχρεώσεως παροχής δηµόσιας υπηρεσίας σε συγκεκριµένη περίπτωση 
δεν πραγµατοποιείται στο πλαίσιο διαδικασίας συνάψεως δηµοσίας συµβάσεως, το 
επίπεδο της απαραίτητης αντισταθµίσεως πρέπει να καθορίζεται βάσει αναλύσεως 
των δαπανών στις οποίες θα προέβαινε µια µέση επιχείρηση, µε χρηστή διαχείριση 
και κατάλληλα εξοπλισµένη µε µέσα προς ικανοποίηση των απαιτήσεων σχετικά µε 
την παροχή δηµόσιας υπηρεσίας προκειµένου να εκπληρώσει αυτές τις υποχρεώσεις, 
λαµβάνοντας υπόψη τα σχετικά έσοδα και ένα εύλογο κέρδος από την εκπλήρωση 
των υποχρεώσεων αυτών.  

Η Επιτροπή θεωρεί ότι το τέταρτο κριτήριο δεν πληρείται στη περίπτωση των ΕΛΤΑ. Η 
υποχρέωση παροχής δηµόσιας υπηρεσίας δεν ανατέθηκε στο πλαίσιο διαδικασίας συνάψεως 
δηµοσίας συµβάσεως, και το επίπεδο της απαραίτητης αντισταθµίσεως δεν καθορίστηκε 
βάσει αναλύσεως των δαπανών στις οποίες θα προέβαινε µια µέση επιχείρηση στον τοµέα 
αυτό. Εποµένως, τα εξεταζόµενα µέτρα προσδίδουν οικονοµικό πλεονέκτηµα στα ΕΛΤΑ που 
υπόκειται στο Αρθρο 87 παράγραφος (1) ΕΚ. Εναπόκειται στην Επιτροπή να αξιολογήσει αν 
τα εξεταζόµενα µέτρα δικαιολογούνται ως αντιστάθµισµα υποχρεώσεων παροχής δηµόσιας 
υπηρεσίας βάσει του Άρθρου 86 παράγραφος (2) ΕΚ όπως υποστηρίζουν οι Ελληνικές 
Αρχές.  
 
5.1 Χορήγηση κεφαλαίων (80 εκατ. €)  

5.1.1 Ανάθεση υπηρεσιών  

* Ταχυδροµικές Υπηρεσίες  Γενικού Οικονοµικού  Συµφέροντος  (εφεξής ΥΓΟΣ)  

(20) Μέχρι το 1970, οι ταχυδροµικές υπηρεσίες στην Ελλάδα παρείχοντο από το ∆ηµόσιο. 
Με το Νοµοθετικό ∆ιάταγµα 496/70 ιδρύθηκε ένα Νοµικό Πρόσωπο Ιδιωτικού ∆ικαίου (τα 
ΕΛΤΑ), το οποίο ανέλαβε τη γενικού συµφέροντος αποστολή της "οργάνωσης και 
προώθησης της παροχής ταχυδροµικών υπηρεσιών". Ο Νόµος 2668/1998 αναγνώρισε ρητά 
στους χρήστες ταχυδροµικών υπηρεσιών το δικαίωµα να απολαµβάνουν, ανεξάρτητα από το 
σηµείο της ελληνικής επικράτειας στο οποίο βρίσκονται, µονίµως και σε τιµές προσιτές, 
καθολικές ταχυδροµικές υπηρεσίες συγκεκριµένης ποιότητας (άρθρο 4), σύµφωνα και µε την 
"ταχυδροµική οδηγία" (οδηγία 97/67/EΚ, ΕΕ L 15, 21/01/1998, σ. 14). Ο ίδιος νόµος όρισε 
ως φορέα παροχής της καθολικής υπηρεσίας τα ΕΛΤΑ και διευκρίνισε τα µέτρα που 
επιτρέπουν τη διασφάλιση της καθολικής υπηρεσίας καθώς και τις αρµοδιότητες του 
Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών σχετικά µε τις ποιοτικές προδιαγραφές υπό τις 
οποίες προσφέρεται η καθολική υπηρεσία.  
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(21) Ο ορισµός της καθολικής ταχυδροµικής υπηρεσίας που ανετέθη στα ΕΛΤΑ είναι 
σύµφωνος µε τις σχετικές διατάξεις της "ταχυδροµικής οδηγίας". Ως εκ τούτου, και 
δεδοµένου ότι ο Νόµος 2668/1998 απλώς αποσαφήνιζε τις υπηρεσίες γενικού συµφέροντος 
που ήδη είχαν ανατεθεί στα ΕΛΤΑ από το 1970, το κόστος των δραστηριοτήτων που 
συνδέονται µε την καθολική ταχυδροµική υπηρεσία, όπως αυτή ορίζεται στον Νόµο 
2668/1998, µπορεί να θεωρηθεί ως κόστος ΥΓΟΣ των ΕΛΤΑ, κατά την έννοια του άρθρου 86 
παρ. 2 της Συνθήκης ΕΚ.  

 
* Μη ταχυδροµικές ΥΓΟΣ  

(22) Ακόµη, στα ΕΛΤΑ έχει ανατεθεί και η παροχή µη ταχυδροµικών ΥΓΟΣ, οι οποίες 
συνίστανται στην παροχή βασικών τραπεζικών εξυπηρετήσεων (καταβολή κοινωνικών 
επιδοµάτων, αποδοχών υπαλλήλων, πληρωµών σε µετρητά κ.λπ.) εύκολα διαθέσιµων σε 
ολόκληρη την επικράτεια, και ιδίως σε όσους κατοικούν σε περιοχές µε καµία ή µε 
περιορισµένη παρουσία τραπεζών. Και πράγµατι, το Νοµοθετικό ∆ιάταγµα 4119/1960 
προέβλεπε ότι στα ΕΛΤΑ θα µπορούσε να ανατεθεί από τον Υπουργό Οικονοµικών, τον 
Υπουργό Εµπορίου, τον Υπουργό Συγκοινωνιών και τον Υπουργό ∆ηµοσίων Έργων η 
είσπραξη πληρωµών (άρθρο 3). Ακόµη, και σύµφωνα µε το Νοµοθετικό ∆ιάταγµα 404/1947, 
τα ΕΛΤΑ ανέλαβαν τις υπηρεσίες ταχυδροµικών επιταγών. Το ίδιο διάταγµα προέβλεπε και 
ότι, µε απόφαση του Υπουργού Συγκοινωνιών, τα ΕΛΤΑ θα µπορούσαν να αναλάβουν την 
καταβολή πληρωµών στον τόπο του δικαιούχου (άρθρα 1 και 2). Η υπηρεσία αυτή, η οποία 
πράγµατι ανετέθη στα ΕΛΤΑ, είναι ιδιαίτερα πολύτιµη για όσους κατοικούν σε 
αποµακρυσµένες περιοχές χωρίς τραπεζική εξυπηρέτηση, καθώς και για όσους έχουν 
περιορισµένες δυνατότητες µετακίνησης.  

(23) Αυτές οι βασικές τραπεζικές υπηρεσίες (εισπράξεις, πληρωµές) είναι χαρακτηριστικές 
µιας δραστηριότητας γενικού οικονοµικού συµφέροντος, διότι:  

♦ καλύπτουν ολόκληρη την επικράτεια·  

♦ παρέχονται µε ενιαία τιµολόγια, ανεξάρτητα από το προκύπτον κέρδος·  

♦ παρέχονται κατ' αρχήν στον τόπο του δικαιούχου, και τούτο είναι ουσιαστικής 
σηµασίας για τις αγροτικές περιοχές και για τους συνταξιούχους, σε µια χώρα µε 
πολυάριθµα αποµονωµένα νησιά όπως η Ελλάδα.  

 

(24) Οι Ελληνικές Αρχές θεωρούν ότι η παροχή αυτών των βασικών τραπεζικών 
εξυπηρετήσεων (εισπράξεων, πληρωµών) αποτελεί ΥΓΟΣ. Ένα σχέδιο τροποποίησης  

του Ν. 2668/1998, το οποίο εξετάζεται αυτή τη στιγµή στη Βουλή των Ελλήνων, 
συµπεριλαµβάνει ρητά αυτές τις δραστηριότητες στη γενικού συµφέροντος αποστολή των 
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ΕΛΤΑ.  

(25) ∆εδοµένου ότι στα ΕΛΤΑ έχει ανατεθεί µια αποστολή γενικού συµφέροντος, η οποία 
έχει σχέση µε την παροχή βασικών τραπεζικών εξυπηρετήσεων σε ολόκληρη την επικράτεια 
και διέπεται από νόµους που άρχισαν να ισχύουν ήδη από το 1947, και αν ληφθεί υπόψη ότι 
το νοµοσχέδιο που συζητείται αυτή τη στιγµή στη Βουλή των Ελλήνων σαφώς χαρακτηρίζει 
αυτές τις τραπεζικές εξυπηρετήσεις ως ΥΓΟΣ, µπορεί να θεωρηθεί ότι αυτές οι 
δραστηριότητες αποτελούν ΥΓΟΣ κατά την έννοια του άρθρου 86 παρ. 2 ΕΚ.  

 
5.1.2 Αναλογικότητα  

(26) Οι υπολογισµοί των Ελληνικών Αρχών αποκαλύπτουν ότι το έλλειµµα που οφείλεται 
στην παροχή ΥΓΟΣ µεταξύ 1993 και 2001 ανέρχεται σε […]. Το µοντέλο κοστολóγησης που 
χρησιµοποιείται (παραδοσιακή πλήρης κατανοµή των στοιχείων κόστους) έχει ελεγχθεί από 
την Επιτροπή, οπότε οι υπολογισµοί των Ελληνικών Αρχών µπορούν να θεωρηθούν ακριβείς. 
Ως εκ τούτου, η χορήγηση 293,469 εκατ. € (100 δισεκ. δραχµών) µε σκοπό την κάλυψη των 
ζηµιών των ΕΛΤΑ που συνδέονται µε τις υποχρεώσεις παροχής ΥΓΟΣ ήταν δικαιολογηµένη 
σύµφωνα µε το άρθρο 86 παρ. 2 ΕΚ, διότι ήταν χαµηλότερη του ελλείµµατος του 
οφειλόµενου στην παροχή ΥΓΟΣ (το οποίο ανέρχεται σε […])(8) 

 

5.2 Επιχορηγήσεις στα πλαίσια του 2ου και του 3ου ΚΠΣ (41, 8 εκατ. € και 80 εκατ. €, 
αντίστοιχα)  

(27) Οι Ελληνικές Αρχές επισηµαίνουν ότι τα έργα που χρηµατοδοτήθηκαν από το 2ο ΚΠΣ 
και εκείνα που πρόκειται να χρηµατοδοτηθούν από το 3ο ΚΠΣ σκοπό έχουν τη βελτίωση της 
ποιότητας της παρεχόµενης δηµόσιας υπηρεσίας, οπότε δικαιολογούνται ως αντιστάθµισµα 
των υποχρεώσεων παροχής δηµόσιας υπηρεσίας. Και πράγµατι, τα εξεταζόµενα µέτρα 
αφορούν κυρίως την αναβάθµιση των βασικών ταχυδροµικών υποδοµών, όπως την 
προµήθεια εξοπλισµού εκφόρτωσης, µέτρησης, ζύγισης και διαχωρισµού δεµάτων, την 
προµήθεια φορτηγών, τη δηµιουργία ενός νέου κέντρου διαλογής στην Αττική κ.λπ.  

(28) Αν και η αυτοµατοποίηση έχει θεµελιώδη σηµασία για έναν φορέα παροχής 
ταχυδροµικών υπηρεσιών, διότι επιτρέπει τη µείωση του εργατικού κόστους και διευκολύνει 
τη βελτίωση της ποιότητας, η αυτοµατοποίηση στην Ελλάδα είναι πολύ περιορισµένη. Η 
Ελλάδα είναι το µόνο κράτος µέλος της ΕΕ που δεν διαθέτει διέθετε 

µηχανήµατα διαλογής για την αυτόµατη ανάγνωση των διευθύνσεων, ενώ η Ιρλανδία το 2000 
7 τέτοια µηχανήµατα, η Αυστρία 12, το Βέλγιο 19 και οι µεγαλύτερες χώρες, όπως η Γαλλία 
και το Ηνωµένο Βασίλειο, πάνω από 200 (Έκθεση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο σχετικά µε την εφαρµογή της ταχυδροµικής οδηγίας, 
COM/2002/0632 τελικό, σχήµα 18).  
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(29) Κατά συνέπεια, η ποιότητα των ταχυδροµικών υπηρεσιών στην Ελλάδα είναι µάλλον 
χαµηλή. Το 2000, η Ελλάδα ήταν το µόνο κράτος µέλος της ΕΕ που δεν τηρούσε τα πρότυπα 
ποιότητας που προβλέπονται από την ταχυδροµική οδηγία για τις διασυνοριακές 
ταχυδροµικές υπηρεσίες (Έκθεση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συµβούλιο σχετικά µε την εφαρµογή της ταχυδροµικής οδηγίας, COM/2002/0632 τελικό, 
σηµείο 4.6). Κατά τα δύο τελευταία έτη, η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και 
Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ) διαπίστωσε τρεις φορές ότι τα ΕΛΤΑ δεν τηρούσαν τις προδιαγραφές 
ποιότητας, και επέβαλε πρόστιµα σχετικά (βλέπε τα πρακτικά της συνεδρίασης της ΕΕΤT 
που πραγµατοποιήθηκε στις 22.02.2002).  

(30) Σύµφωνα µε τις Ελληνικές Αρχές, η τιµολογιακή πολιτική που είχε επιβληθεί από το 
Ελληνικό ∆ηµόσιο δεν επέτρεψε στα ΕΛΤΑ να αποκτήσουν έσοδα επαρκή για τη 
χρηµατοδότηση των αναγκαίων επενδύσεων για τη βελτίωση της ποιότητας της παρεχόµενης 
δηµόσιας ταχυδροµικής υπηρεσίας. Ως εκ τούτου, η χρηµατοδότηση της αναβάθµισης των 
βασικών υποδοµών δικαιολογείται ως αντιστάθµισµα των υποχρεώσεων παροχής δηµόσιας 
υπηρεσίας. Για να καταδείξουν την αναγκαιότητα των επιχορηγήσεων, οι Ελληνικές Αρχές 
υπέβαλαν στην Επιτροπή µελέτη από την οποία προκύπτει ότι τα ΕΛΤΑ δεν θα µπορούσαν 
να χρηµατοδοτήσουν µόνα τους τις αναγκαίες επενδύσεις εκσυγχρονισµού, λόγω των χρεών 
που είχαν συσσωρευτεί από το 1993 και µετά και των σαφώς αρνητικών αποτελεσµάτων από 
τηνπαροχή της καθολικής υπηρεσίας κατά την περίοδο 1998-2001. Από τη µελέτη αυτή 
συνάγεται ότι, εάν τα ΕΛΤΑ ελάµβαναν  δάνεια αντί των επιχορηγήσεων, οι δραστηριότητές 
τους στην παροχή ΥΓΟΣ θα οδηγούσαν σε σωρευτικό έλλειµµα […] για την περίοδο 1998-
2001 και […] για την περίοδο 2002-2007. Ακόµη, η ταµειακή τους θέση θα ήταν αρνητική 
για όλη την περίοδο 1998-2001, το δε 2007 το σωρευτικό ταµειακό έλλειµµα θα υπερέβαινε 
τα […]. Ως εκ τούτου, οι επιχορηγήσεις εκσυγχρονισµού στα πλαίσια του 2ου και του 3ου 
ΚΠΣ είναι αναγκαίες για να µπορέσουν τα ΕΛΤΑ να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους ως 
φορές παροχής καθολικής υπηρεσίας, δηλαδή για να πραγµατοποιήσουν την αναβάθµιση των 
βασικών υποδοµών τους.  

(31) Επιπλέον δε, οι ως άνω επιχορηγήσεις περιορίζονται στο ελάχιστο αναγκαίο. Μετά τις 
συζητήσεις µε τις Ελληνικές Αρχές σχετικά µε τις κατάλληλες λογιστικές µεθόδους και αρχές 
για την καταχώρηση των επιχορηγήσεων, η Επιτροπή ήλεγξε τους παλαιούς και τους 
προβλεπόµενους λογαριασµούς των ΕΛΤΑ και κατέληξε στα ακόλουθα συµπεράσµατα:  

♦ •Οι επιχορηγήσεις περιορίζονται πράγµατι στη χρηµατοδότηση µέρους των έργων για 
τον εκσυγχρονισµό των ΕΛΤΑ που έχουν σχέση µε τις δραστηριότητές τους για την 
παροχή ΥΓΟΣ. Το συνολικό κόστος εκσυγχρονισµού των ΕΛΤΑ για την περίοδο 
1998-2001 ανήλθε σε 62.855.975 €, ενώ οι επιχορηγήσεις που κατεβλήθησαν στα 
πλαίσια του 2ου ΚΠΣ ανήλθαν συνολικά σε 41.879.551 €, οπότε η καθαρή 
επιβάρυνση των ΕΛΤΑ ανήλθε σε 20.976.424 €. Έτσι, µέσω δηµοσίων 
επιχορηγήσεων χρηµατοδοτήθηκε το 66% των δαπανών εκσυγχρονισµού, ενώ 
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τουλάχιστον το 88% των δραστηριοτήτων των ΕΛΤΑ συνιστούν ΥΓΟΣ(9) Όσον 
αφορά δε την περίοδο 2002-2007, οι σχεδιαζόµενες επενδύσεις εκσυγχρονισµού 
ανέρχονται σε […], ενώ οι επιχορηγήσεις που αναµένονται στα πλαίσια του 3ου ΚΠΣ 
ανέρχονται σε 80 εκατ. €, οπότε η καθαρήεπιβάρυνση των ΕΛΤΑ ανέρχεται σε […]. 
Έτσι, µέσω δηµοσίων επιχορηγήσεων θα χρηµατοδοτηθεί το 42,8% των δαπανών 
εκσυγχρονισµού, ενώ τουλάχιστον το 88% των δραστηριοτήτων των ΕΛΤΑ 
συνιστούν ΥΓΟΣ.  

♦ •Από την άλλη πλευρά, οι ως άνω επιχορηγήσεις δεν οδηγούν σε "υπερβολικά" οφέλη 
για τα ΕΛΤΑ. Τουναντίον, και παρά τις επιχορηγήσεις, οι δραστηριότητες των ΕΛΤΑ 
ως προς την παροχή ΥΓΟΣ σημείωσαν κατά την περίοδο 1998-2001 ζήλιες, ενώ για 
την περίοδο 2002-2007 αναλώνεται να σειόσουν πολύ περιοριστών κέρδη, κάτω από 
ένα ποσοστό που θα µπορούσε να θεωρηθεί υπερβολικό (1,1% επί του κύκλου 
εργασιών για το 2007, έτος κατά το οποίο αναλώνεται να σαλιωθούν τα υψηλότερα 
κέρδη). Με άλλα λόγια, οι εξεταζόμενες επενδυτικές επιχορηγήσεις δεν οδηγούν σε 
αφύσικα κέρδη που θα µπορούσαν να χρηµατοδοτήσουν  ένεσα  οπωρικές 
δραστηριότητες(10)  

(32) Τέλος, αξίζει να σηµειωθεί ότι το εσωτερικό λογιστικό σύστηµα των ΕΛΤΑ έχει 
ελεγχθεί από την Εθνική Ρινιστική Αρχή που επιβλέπει και βυθίζει την αγορά των 
ταχυδροµικών υπηρεσιών (Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ΕΕΤΤ), η 
οποία, στην απόφασή της τής 28.02.2001 διαπίστωνε ότι το ως άνω σύστηµα ικανοποιεί τις 
απαιτήσεις διαφάνειας του Νότου 2668/1998, ο οποίος θεσπίζει την υποχρέωση τήρησης 
χωριστών λογάριασαν για καθάρια από τις αποκλειστικές και τις µη αποκλειστικές 
υπηρεσίες, καθώς και για τις υπηρεσίες που ανήκουν στην καθολική υπηρεσία και εκείνες 
που δεν ανήκουν. Οι ίδιες λογιστικές αρχές ισχύουν και για τον εντοπισµό των εξόδων που 
καταλογίζονται στην παροχή υπηρεσιών από τα ΕΛΤΑ προς τη θυγατρική της 
"Ταχυμεταφορές". Οι τιµές που καταβάλλονται από την "Ταχυμεταφορές" στα ΕΛΤΑ 
καλύπτουν όλα τα έξοδα που επιβαρύνουν τα ΕΛΤΑ για την παροχή των υπηρεσιών αυτών, 
και τούτο µέσω και της ανάλογης συνεισφοράς στα πάγια έξοδα που προκύπτουν από τη 
χρήση του ταχυδρομικού δικτύου. Επειδή δε δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι τα στοιχεία αυτά 
έχουν υποεκτιμηθεί ή έχουν καθορισθεί αυθαίρετα, δεν τίθεται ζήτηµα έµµεσης επιδότησης 
καθαρά εµπορικών δραστηριοτήτων κατά την έννοια της παρ. 40 της δικαστικής απόφασης 
«Chronopost» (υποθέσεις C83/01 P, C-93/01 P και C-94/01 P).  

(33) Ως εκ τούτου, µπορεί να συναχθεί το συµπέρασµα ότι οι επιχορηγήσεις εκσυγχρονισµού 
προς τα ΕΛΤΑ στα πλαίσια του 2ου και του 3ου ΚΠΣ δεν υπερβαίνουν ό,τι είναι αναγκαίο 
για τη χρηµατοδότηση των εξόδων εκσυγχρονισµού των ταχυδροµικών και των µη 
ταχυδροµικών ΥΓΟΣ των ΕΛΤΑ, οπότε δικαιολογούνται βάσει του άρθρου 86 παρ. 2 ΕΚ.  
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6. Απόφαση  

(34) Βάσει των ανωτέρω, η Επιτροπή αποφάσισε να θεωρήσει ότι οι εξεταζόµενες ενισχύσεις 
είναι συµβατές µε τη Συνθήκη ΕΚ, βάσει του άρθρου 86 παρ. 2 ΕΚ.  

 (35) Εάν η παρούσα επιστολή περιέχει εµπιστευτικά στοιχεία τα οποία δεν θα πρέπει να 
αποκαλυφθούν σε τρίτους, παρακαλείσθε να ενηµερώσετε σχετικά την Επιτροπή, εντός 
δεκαπέντε εργάσιµων ηµερών από την ηµεροµηνία παραλαβής. Εάν η Επιτροπή δεν λάβει 
εντός της προθεσµίας αυτής αιτιολογηµένο αίτηµά σας, θα θεωρήσει ότι συµφωνείτε µε την 
αποκάλυψη σε τρίτους και µε τη δηµοσίευση του πλήρους κειµένου της επιστολής αυτής, 
στην αυθεντική γλώσσα, στον εξής δικτυακό τόπο:  

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/.  

Τυχόν σχετικό αίτηµά σας θα πρέπει να αποσταλεί µε συστηµένη επιστολή ή µε 
τηλεοµοιοτυπία, στην εξής διεύθυνση:  

Ευρωπαϊκή Επιτροπή  
Γενική ∆ιεύθυνση Ανταγωνισµού 

∆ιεύθυνση Η 

Rue de la Loi/Wetstraat, 200  
B-1049 Bruxelles/Brussel  
Τηλεοµοιοτυπία(φαξ): 00 32 2 296 98 16 
 

Μετά  τιµής,                                                                 
Για την Επιτροπή  
 Mario Monti  
Μέλος της Επιτροπής 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ- ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ 
1. Απόφαση της Επιτροπής E(95)3155/18.12.1995.  
2. Απόφαση της Επιτροπής E (2000) 3405/28.11.2000.  
3. Στοιχεία που καλύπτονται από το επαγγελµατικό απόρρητο. 
4. ΕΕ L 161, 26/06/1999, σ. 1. 
5. Ήδη από το 1980, η ACS, µια ελληνική επιχείρηση, άρχισε να παρέχει υπηρεσίες ταχυµεταφορών στην 

ελληνική αγορά. 
6. Οι UPS, TNT και DHL µπορούν να αναφερθούν ως παραδείγµατα αλλοδαπών επιχειρήσεων που 

λειτουργούν στην Ελλάδα. Η DHL είναι εγκατεστηµένη στην Ελλάδα από το 1978 
7. Υπόθεση C-280/00, § 87 έως 97, 
8. Αυτή η προσέγγιση είναι συµβατή µε την προσέγγιση και άλλων υποθέσεων ταχυδροµικών φορέων, στις 

οποίες η Επιτροπή ήλεγξε τις λογιστικές αρχές των φορέων αυτών, επαλήθευσε την τήρηση των 
απαιτήσεων διαφάνειας (δηλαδή τον διαχωρισµό των λογαριασµών) της οδηγίας περί διαφάνειας (Οδηγία 
της Επιτροπής 80/723/ΕΟΚ της 25ης Ιουνίου 1980 περί της διαφάνειας των οικονοµικών σχέσεων µεταξύ 
των κρατών µελών και των δηµόσιων επιχειρήσεων, οπως τροποποιήθηκε από τις Οδηγίες της Επιτροπής 
85/413/ΕΚ της 24ης Ιουλίου 1985, 93/84/ΕΚ της 30ης Σεπτεµβρίου 1993 και 2000/52/ΕΚ της 26ης Ιουλίου 
2000), και της ταχυδροµικής Οδηγίας (Οδηγία 97/67/ΕΚ, σχετικά µε τους κοινούς κανόνες για την 
ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς κοινοτικών ταχυδροµικών υπηρεσιών και τη βελτίωση της ποιότητας των 
παρεχοµένων υπηρεσιών, ΕΕ L 15, της 21.1.1998, σ. 14), και την αποφυγή υπερβολικών αντισταθµίσεων 
από τις χρηµατοοικονοµικές προβολές (βλέπε την απόφαση για τα Σουηδικά Ταχυδροµεία, κρατική 
ενίσχυση N 749/01, §24, §47, την απόφαση για τα Ιρλανδικά Ταχυδροµεία, κρατική ενίσχυση N 650/01, §6 
και επόµ., §40, και την απόφαση για τα Ιταλικά Ταχυδροµεία, C 47/1998, § 128). 

9. Πράγµατι, το 88,2% των εσόδων και το 91,4% των εξόδων των ΕΛΤΑ αφορούν ΥΓΟΣ (βάσει στοιχείων 
του 2002).  

10. Απόφαση του ∆ικαστηρίου, της 24ης Ιουλίου 2003, υπόθεση C-280/00, Altmark Trans GmbH, παρ. 95: 
“Όταν η επιλογή της επιχειρήσεως στην οποία πρόκειται να ανατεθεί η εκπλήρωση υποχρεώσεως παροχής 
δηµόσιας υπηρεσίας δεν πραγµατοποιείται στο πλαίσιο διαδικασίας συνάψεως δηµοσίας συµβάσεως, το 
επίπεδο της απαραίτητης αντισταθµίσεως πρέπει να καθορίζεται βάσει αναλύσεως των δαπανών στις οποίες 
θα προέβαινε µια µέση επιχείρηση, µε χρηστή διαχείριση και κατάλληλα εξοπλισµένη µε µεταφορικά µέσα 
προς ικανοποίηση των απαιτήσεων σχετικά µε την παροχή δηµόσιας υπηρεσίας προκειµένου να 
εκπληρώσει τις ως άνω υποχρεώσεις, λαµβάνοντας υπόψη τα σχετικά έσοδα και ένα εύλογο κέρδος από την 
εκπλήρωση των υποχρεώσεων αυτών”. 
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ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ  Ε’ 
 

                         
                        ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 
 

 
 
 

 

 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

της 20ής Μαρτίου 2001  
σε µια διαδικασία σύµφωνα µε το άρθρο 82 της συνθήκης ΕΚ  
(Υπόθεση COMP/35.141 — Deutsche Post AG)  
[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθµό Ε(2001) 728]  
(Το κείµενο στη γερµανική γλώσσα είναι το µόνο αυθεντικό)  
(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)  

(2001/354/ΕΚ)  
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, 

Έχοντας υπόψη:  

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,  

τον κανονισµό αριθ. 17 του Συµβουλίου, της 6ης Φεβρουαρίου 1962, που αποτελεί τον 
πρώτο κανονισµό εφαρµογής των άρθρων 85 και 86 της συνθήκης (

1
), όπως τροποποιήθηκε 

τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1216/1999 (
2
), και ιδίως το άρθρο 3 και το άρθρο 15 

παράγραφος 2,  

Αφού έλαβε υπόψη της την καταγγελία της United Parcel Service, της 7ης Ιουλίου 1994, η 
οποία ισχυρίζεται ότι έγιναν διάφορες παραβάσεις του άρθρου 82 της συνθήκης ΕΚ και γι’ 
αυτό καλεί την Επιτροπή να θέσει τέρµα σ’ αυτές τις παραβάσεις,  

την απόφαση της Επιτροπής της 7ης Αυγούστου 2000 για την κίνηση της διαδικασίας σ’ αυτή 
την υπόθεση,  

την απόφαση της Επιτροπής της 4ης Οκτωβρίου 2000 για την επέκταση της διαδικασίας που 
έχει κινηθεί σχετικά µε αυτή την υπόθεση,  

Αφού κάλεσε σε ακρόαση τις ενδιαφερόµενες επιχειρήσεις σύµφωνα µε το άρθρο 19 
παράγραφος 1 του κανονισµού αριθ. 17 και του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2842/98 της 
Επιτροπής, της 22ας ∆εκεµβρίου 1998, σχετικά µε την ακρόαση σε συγκεκριµένες 
διαδικασίες που προβλέπονται από τα άρθρα 85 και 86 της συνθήκης ΕΚ (

3
),  
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Μετά από διαβούλευση µε τη συµβουλευτική επιτροπή συµπράξεων και δεσποζουσών 
θέσεων,  

Εκτιµώντας τα ακόλουθα:  
 
I. ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ  
Α. Ο ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΩΝ  

(1) Ο καταγγέλλων, η United Parcel Service («UPS»), είναι µια ιδιωτική αµερικανική 
εταιρεία η οποία έχει την έδρα της στην Ατλάντα της Γεωργίας των Ηνωµένων Πολιτειών της 
Αµερικής. Η UPS είναι ένας από τους σοβαρότερους ανταγωνιστές της Deutsche Post AG 
στον τοµέα της µεταφοράς δεµάτων από επιχείρηση σε επιχείρηση. ∆ραστηριοποιείται, 
σύµφωνα µε τα λεγόµενά της, σε µικρότερη κλίµακα και στον τοµέα της µεταφοράς 
δεµάτων στα πλαίσια του εµπορίου, δι’ αλληλογραφίας, που αποκαλείται µεταφορά «από την 
επιχείρηση στον καταναλωτή».  
Β. Η ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  

Η Deutsche Post AG («DPAG») ιδρύθηκε το 1995 µετά την απόσχισή της από την ανώνυµη 
εταιρεία Teil-Sondervermögen Deutsche Bundespost Postdienst («DBΡ»). Στην DBP 
ανατέθηκε µε το νόµο Postverfassungsgesetz («PostVerfG»), ο οποίος ετέθη σε ισχύ την 1η 
Ιουλίου 1989, η αρµοδιότητα για την παροχή ταχυδροµικών υπηρεσιών. Από την 1η Ιουλίου 
1989 η ΒΡ παρέχει ταχυδροµικές υπηρεσίες. Στο εξής, οι DPAG, DΒΡ και ΒΡ θα 
αναφέρονται όλες µαζί ως DPAG. Η κύρια δραστηριότητα της DPAG συνίσταται στην 
παραλαβή, τη διαλογή, τη µεταφορά και τη διανοµή αντικειµένων αλληλογραφίας στη 
Γερµανία. Στον τοµέα αυτό, η DPAG διαθέτει αποκλειστικό δικαίωµα για τη µεταφορά 
αντικειµένων αλληλογραφίας βάρους µέχρι 200 γραµµαρίων (εφεξής ο «αποκλειστικός 
τοµέας») (

4
). Το 1998, ο κύκλος εργασιών της DPAG στον αποκλειστικό τοµέα ανήλθε σε 

[...] (*) δισ. DEM και αποτέλεσε το [...] % του συνολικού κύκλου εργασιών της DPAG, που 
ήταν 28,6 δισ. DEM. Από το λογαριασµό εσόδων και δαπανών που κατέθεσε η DPAG 
προκύπτει ότι ο αποκλειστικός τοµέας παρουσιάζει κέρδη (

5
) τουλάχιστον από το έτος:  

Πίνακας 1  

Έσοδα και δαπάνες της DPAG στον αποκλειστικό τοµέα 1990-1999  
[(σε εκατ. DEM)]  

Έτος  1990  1991  1992  1993 1994 1995 1996 1997 1998  
Έσοδα  [...]  [...]  [...]  [...]  [...]  [...]  [...]  [...]  [...]  

Κόστος  [...]  [...]  [...]  [...]  [...]  [...]  [...]  [...]  [...]  

Κέρδος  [...]  [...]  [...]  [...]  [...]  [...]  [...]  [...]  [...]  
 
Γ. Η ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ  

Στην καταγγελία της, σύµφωνα µε το άρθρο 3 του κανονισµού αριθ. 17, του Ιουλίου του 
1994 η καταγγέλλουσα, UPS, ισχυρίζεται ότι η DPAG χρησιµοποίει έσοδα από το επικερδές 
µονοπώλιο στον τοµέα των αντικειµένων αλληλογραφίας για να χρηµατοδοτήσει τις 
πωλήσεις της κάτω του κόστους στον τοµέα της µεταφοράς και διανοµής εµπορικών 
δεµάτων. Χωρίς τη «διεπιδότηση» από τον αποκλειστικό τοµέα, δεν θα µπορούσε η DPAG 
να χρηµατοδοτήσει τις από µακρού πραγµατοποιούµενες πωλήσεις κάτω του κόστους στον 
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τοµέα της υποκείµενης σε ανταγωνισµό µεταφοράς δεµάτων. Για το λόγο αυτό η 
καταγγέλλουσα ζητά την απαγόρευση των πωλήσεων κάτω του κόστους και το διαρθρωτικό 
διαχωρισµό του αποκλειστικού τοµέα από τον µη αποκλειστικό τοµέα των υπηρεσιών 
µεταφοράς δεµάτων. ∆ιαφορετικά θα είναι αδύνατο για µια αποτελεσµατική επιχείρηση να 
αντέξει στην πίεση που ασκεί µε τις τιµές της DPAG στον τοµέα των υπηρεσιών δεµάτων.  

∆. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ∆ΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ∆Ι’ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ  

Η παρούσα απόφαση αφορά τις εκπτώσεις και τις τιµές που προσφέρει η DΡΑG όσον αφορά 
τη µεταφορά και τη διανοµή δεµάτων σε σχέση µε το εµπόριο διά αλληλογραφίας στη 
Γερµανία. Οι υπηρεσίες δεµάτων, περιλαµβανοµένων και των υπηρεσιών σχετικά µε το 
εµπόριο δι’ αλληλογραφίας, εδώ και δεκαετίες δεν αποτελούν αποκλειστικό τοµέα κανενός 
στη Γερµανία. Είναι γεγονός ότι από το 1976 οι υπηρεσίες δεµάτων στη Γερµανία υπόκεινται 
σε ανταγωνισµό, κυρίως στον τοµέα της µεταφοράς δεµάτων ανάµεσα στις επιχειρήσεις. Οι 
υπηρεσίες δεµάτων για το εµπόριο δι’ αλληλογραφίας αποτελούν το µε διαφορά 
σηµαντικότερο τµήµα πελατών στον τοµέα των υπηρεσιών µεταφοράς δεµάτων της 
DPAG(

6
).  

Ε. Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΝΟΙΑ «∆ΙΕΠΙ∆ΟΤΗΣΗ»  

(5) Βασικό επιχείρηµα της καταγγέλλουσας είναι ότι η DPAG προσφέρει τις υπηρεσίες 
µεταφοράς εµπορικών δεµάτων σε τιµές κάτω του κόστους, µε στόχο τον εκτοπισµό των 
ανταγωνιστών της από αυτόν τον τοµέα. Τις σχετικές ζηµιές η DPAG τις καλύπτει µε τα 
κέρδη που πραγµατοποιεί στον αποκλειστικό τοµέα. Με αυτό τον τρόπο η DΡΑG 
πραγµατοποιεί τη «διεπιδότηση» των υπηρεσιών µεταφοράς εµπορικών δεµάτων µέσω του 
αποκλειστικού επιστολικού τοµέα.  
 
Οι σχετικές έννοιες όσον αφορά το κόστος  
(6) Από οικονοµική άποψη υπάρχει «διεπιδότηση» όταν, αφενός, τα έσοδα από την 
παροχή µιας υπηρεσίας δεν επαρκούν για την κάλυψη του ειδικού οριακού κόστους 
(incremental cοsts)(

7
) και, αφετέρου, όταν παρέχεται µια υπηρεσία ή υπάρχει ένας άλλος 

τοµέας δραστηριότητας τα έσοδα των οποίων υπερβαίνουν το «ανεξάρτητο» κόστος. Η 
υπερκάλυψη του ανεξάρτητου κόστους φανερώνει την πηγή της διεπιδότησης, η οποία έχει 
ως στόχο την κάλυψη του επιπρόσθετου κόστους. Στη συγκεκριµένη περίπτωση, ο 
αποκλειστικός τοµέας αποτελεί µια διαρκή πηγή χρηµατοδότησης, επειδή τα ποσά που 
περιέλαβε στον πίνακα 1 η DPAG δείχνουν ότι στον αποκλειστικό τοµέα πραγµατοποίησε 
έσοδα τα οποία υπερκαλύπτουν συνολικά το ανεξάρτητο κόστος της(

8
).  

(7) Κατά την έρευνα για να διαπιστωθεί εάν καλύπτεται το πρόσθετο κόστος των 
υπηρεσιών δεµάτων για το εµπόριο δι’ αλληλογραφίας θα πρέπει να γίνει διαχωρισµός του 
κόστους που αφορά µόνον την παροχή αυτής της υπηρεσίας από το κοινό σταθερό κόστος το 
οποίο δεν αφορά µόνον αυτή την υπηρεσία.  
 
Η επίδραση της υποχρέωσης που έχει η DPAG για την παροχή δηµόσιας υπηρεσίας  
(8) Κατά τον καθορισµό του ποσοστού του κοινού σταθερού κόστους, θα πρέπει να 
ληφθεί υπόψη ότι η DPAG είναι υποχρεωµένη από το νόµο να διατηρεί µια υποδοµή ώστε να 
είναι σε θέση να παρέχει ακόµη και σε περιόδους αιχµής τις προβλεπόµενες από το νόµο 
υψηλής ποιότητας υπηρεσίες δεµάτων στα ταµεία της(

9
). Ακόµη και στην περίπτωση που η 

DPAG δεν θα προσέφερε καµιά υπηρεσία για το εµπόριο δι’ αλληλογραφίας, θα ήταν 
υποχρεωµένη έναντι των πελατών της να παραλαµβάνει και να παραδίδει δέµατα και 

 102



 

καταλόγους µέσω των ταµείων της. Αυτό προκύπτει από τη γενική υποχρέωση σύναψης 
σύµβασης, σύµφωνα µε την οποία κάθε πιθανός χρήστης του ταχυδροµείου µπορεί να 
αξιώσει από την DPAG την παροχή υπηρεσιών δεµάτων στο ταµείο της µε ενιαίες τιµές και 
µε βάση τα ποιοτικά κριτήρια που προβλέπονται από το νόµο. Σε αντίθεση µε τις ιδιωτικές 
επιχειρήσεις, όπως είναι π.χ. η UPS,η DPAG, στην περίπτωση εξόδου της από έναν 
συγκεκριµένο τοµέα υπηρεσιών δεµάτων, δεν έχει τη δυνατότητα να µειώσει το προσωπικό 
και τα υλικά ανάλογα µε τη µείωση των παραλαµβανόµενων ποσοτήτων. Ακόµη και στην 
περίπτωση που παύσει να λειτουργεί το τµήµα µεταφοράς δεµάτων, θα πρέπει να διατηρηθεί 
ένα επαρκές µέρος του προσωπικού και των υλικών για την παραλαβή και παράδοση των 
δεµάτων στα ταµεία της µε βάση τα ποιοτικά πρότυπα που προβλέπονται από το νόµο (σε 
ολόκληρη την επικράτεια D + 1 για το 80 % των αποστελλόµενων δεµάτων). Αυτή η 
υποχρέωση για τη διατήρηση της υποδοµής αποδίδεται στην οικονοµική επιστήµη µε τον 
όρο «carrier of last resοrt» (µεταφορέας έσχατης ανάγκης)(

10
).  

(9) Στην περίπτωση που η DPAG διατηρεί µια υποδοµή ως συνέπεια της υποχρέωσής της 
για την παροχή δηµόσιας υπηρεσίας, θα πρέπει να γίνει διαχωρισµός ανάµεσα στο κόστος 
διατήρησης και στο ειδικό πρόσθετο κόστος για κάθε επιµέρους υπηρεσία:  
το κόστος διατήρησης της υποδοµής προκύπτει ανεξάρτητα από τις προσφερόµενεςε 
υπηρεσίες και από το ποσό των παραλαµβανόµενων δεµάτων λόγω της δυνατότητας που έχει 
ο καθένας να χρησιµοποιεί αυτή την υποδοµή για την παραλαβή και την παράδοση δεµάτων 
στα ταµεία του ταχυδροµείου. Το κόστος που συνεπάγεται η υποχρέωση διατήρησης του 
δικτύου µεταφοράς µε ενιαίες τιµές αυξάνει το ποσοστό του κοινού σταθερού κόστους του 
µεταφορέα έσχατης ανάγκης σε σύγκριση µε τις επιχειρήσεις οι οποίες δεν έχουν υποχρέωση 
παροχής δηµόσιας υπηρεσίας. Σε αντίθεση µε τις επιχειρήσεις που  παρέχουν χωρίς καµία 
δέσµευση τις υπηρεσίες τους ο µεταφορέας έσχατης ανάγκης επιβαρύνεται µε το κόστος 
διατήρησης της υποδοµής και στην περίπτωση που παύσουν να παρέχονται οι υπηρεσίες 
µεταφοράς δεµάτων εκτός των ταµείων. Εποµένως, το κόστος διατήρησης της υποδοµής δεν 
είναι «ειδικό» και χαρακτηρίζεται ως κοινό σταθερό κόστος της DPAG (

11
). Το κοινό 

σταθερό κόστος εξαλείφεται µόνο στην περίπτωση που παύσει να υπάρχει η υποχρέωση 
παροχής δηµόσιας υπηρεσίας, αντίθετα, ειδικό πρόσθετο κόστος έχουµε στην περίπτωση των 
υπηρεσιών παράδοσης και παραλαβής δεµάτων στο ταµείο. Αυτό το πρόσθετο κόστος που 
εξαρτάται απó την ποσότητα και προκαλείται µόνον από τη συγκεκριµένη υπηρεσία, 
εξαλείφεται στην περίπτωση που παύσει να παρέχεται η υπηρεσία αυτή.  
Για να αποφευχθεί η επιδότηση των υπηρεσιών δεµάτων για το εµπόριο δι’ αλληλογραφίας 
από έσοδα του αποκλειστικού τοµέα, η DPAG πρέπει να έχει έσοδα από τις υπηρεσίες 
µεταφοράς δεµάτων οι οποίες καλύπτουν τουλάχιστον αυτό το ειδικό πρόσθετο κόστος. Η 
κάλυψη του ειδικού πρόσθετου κόστους παρέχει τη δυνατότητα να ληφθεί δεόντως υπόψη το 
πρόσθετο κόστος της DPAG που προκύπτει από την υποχρέωσή της να διατηρεί το δίκτυο 
της για την παροχή δηµόσιας υπηρεσίας (

12
). Για να θεωρηθεί το κόστος διατήρησης του 

δικτύου ως ειδικό πρόσθετο κόστος, θα πρέπει η δραστηριότητα της DPAG στον τοµέα των 
υπηρεσιών µεταφοράς δεµάτων για το εµπόριο δι’ αλληλογραφίας, να καλύπτει τουλάχιστον 
το ειδικό πρόσθετο κόστος. Κατ’ αυτό τον τρόπο η δραστηριότητα αυτή δεν θα επιβαρύνεται 
από το γενικό κόστος διατήρησης του δικτύου το οποίο προκύπτει από την υποχρέωση που 
έχει η DPAG για την παροχή δηµόσιας υπηρεσίας (

13
).  

Ο υπολογισµός του ειδικού κόστους των υπηρεσιών µεταφοράς δεµάτων για το εµπόριο 
δι’ αλληλογραφίας  

Η DPAG παρέχει προς το παρόν υπηρεσίες µεταφοράς δεµάτων για το εµπόριο δι’ 
αλληλογραφίας (

14
) µέσω των 33 κέντρων παραλαβής και διαλογής και των 476 βάσεων 
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διανοµής. Αυτή η υποδοµή θεωρείται από την DPAG ως τοµέας «ταχυδροµικών δεµάτων». 
Η υποδοµή του τοµέα των ταχυδροµικών δεµάτων χρησιµοποιείται επίσης και για τις άλλες 
υπηρεσίες µεταφοράς εµπορικών δεµάτων της DPAG, ειδικά για τις µεταφορές από 
επιχείρηση σε επιχείρηση. Παράλληλα, η υποδοµή αυτή χρησιµοποιείται και για την 
µεταφορά δεµάτων ανάµεσα σε ιδιώτες (καθώς και για την παραλαβή και παράδοση δεµάτων 
στα ταµεία), καθώς και για τα επιστρεφόµενα δέµατα στο πλαίσιο τον εµπορίου δι’ 
αλληλογραφίας (από τους ιδιώτες στις επιχειρήσεις) (

15
). Οι υπηρεσίες µεταφοράς δεµάτων 

για το εµπόριο δι’ αλλογραφίας ανέρχονται ετησίως στο 71 % των υπηρεσιών µεταφοράς 
εµπορικών δεµάτων (

16
). Οι υπηρεσίες στον αποκλειστικό τοµέα των επιστολών αντιθέτως 

παρέχονται µέσω µίας ξεχωριστής υποδοµής. Η µόνη εξαίρεση είναι η κοινή επίδοση (
17

). Τα 
τέσσερα «βασικά στάδια επεξεργασίας» όσον αφορά τις υπηρεσίες µεταφοράς δεµάτων για 
το εµπόριο δι’ αλληλογραφίας είναι τα ακόλουθα (

18
).  

 (12) Η παραλαβή. Όσον αφορά όλους τους µεγάλους πελάτες στον τοµέα του εµπορίου δι’ 
αλληλογραφίας, τα δέµατα δεν παραλαµβάνονται στα ταµεία των διάφορων ταχυδροµείων 
για να µεταφερθούν στη συνέχεια στα κέντρα παραλαβής αλλά τα παραλαµβάνει η ίδια η 
DPAG από τις επιχειρήσεις των πελατών της και τα µεταφέρει κατευθείαν στα κέντρα 
παραλαβής (

19
). Εάν σταµατήσουν να µεταφέρονται δέµατα για το εµπόριο δι’ 

αλληλογραφίας µπορεί να εξοικονοµηθεί ολόκληρο αυτό το «ειδικό πρόσθετο κόστος 
παραλαβής» (

20
).  

(13) Η επιτόπια επεξεργασία. Αυτό το στάδιο της επεξεργασίας περιλαµβάνει την 
κωδικοποίηση και τη διαλογή των αποστελλόµενων δεµάτων στα κέντρα παραλαβής και την 
περαιτέρω µεταφορά τους στα κέντρα διαλογής. Στα κέντρα διαλογής γίνεται η διαλογή των 
δεµάτων και η µεταφορά τους στις βάσεις διανοµής. Οι µεγάλοι πελάτες στον τοµέα του 
εµπορίου δι’ αλληλογραφίας πραγµατοποιούν ένα µέρος αυτής της επιτόπιας επεξεργασίας, 
όπως είναι π.χ. ο υπολογισµός του τέλους ή η επικόλληση της ετικέτας µε τον κωδικό. Tο 
κεφαλαιουχικό κόστος για τη δηµιουργία των 33 κέντρων παραλαβής και διαλογής και των 
476 βάσεων διανοµής δεν θεωρείται ως «ειδικό κόστος» για την παροχή κάποιας υπηρεσίας. 
Το κόστος αυτό εξαλείφεται µε το που παύει να υπάρχει η υποχρέωση παροχής δηµόσιας 
υπηρεσίας βάσει των προβλεπόµενων ποιοτικών προτύπων. Το κόστος για το προσωπικό και 
τα υλικά στον τοµέα της επιτόπιας επεξεργασίας, αντίθετα, εξαρτάται απόλυτα από τον όγκο 
των παραλαµβανόµενων δεµάτων. Εάν παύσει να παρέχεται υπηρεσία µεταφοράς δεµάτων 
για το εµπόριο δι’ αλληλογραφίας δεν θα υπάρχει πλέον αυτό το «ειδικό κόστος» 
επεξεργασίας.  
(14) Η υπεραστική µεταφορά περιλαµβάνει τη µεταφορά ανάµεσα στα 33 κέντρα 
παραλαβής και διαλογής. Ακόµη και σε περίπτωση µειωµένου όγκου πρέπει να διατηρηθεί η 
υπεραστική µεταφορά ανάµεσα στα κέντρα παραλαβής και διαλογής λόγω της σχετικής 
υποχρέωσης παροχής δηµόσιας υπηρεσίας υψηλής ποιότητας που προβλέπεται από το νόµο 
(

21
). Το κόστος της υπεραστικής µεταφοράς (προσωπικό, υλικά και κεφάλαιο) είναι, «ειδικό 

κόστος» και εξαρτάται από την παρεχόµενη υπηρεσία και εξαλείφεται µόλις παύσει να 
υπάρχει η υποχρέωση παροχής δηµόσιας υπηρεσίας.  
(15) Οι τοπικές µεταφορές ανάµεσα στα 33 κέντρα παραλαβής και διαλογής και στις 476 
περιφερειακές βάσεις διανοµής (

22
). Όσον αφορά την τοπική µεταφορά ανάµεσα στα κέντρα 

παραλαβής/διαλογής και στις βάσεις διανοµής µπορεί να γίνει συγχώνευση των βάσεων 
διανοµής σε περίπτωση µείωσης του όγκου. Στην περίπτωση που παύσουν να παρέχονται οι 
υπηρεσίες µεταφοράς δεµάτων για το εµπόριο δι’ αλληλογραφίας θα µειωθεί σύµφωνα µε τα 
στοιχεία της DPAG κατά το ήµισν το κόστος της τοπικής µεταφοράς, λόγω του ότι πρόκειται 
για «ειδικό κόστος» που αφορά αυτά τα δέµατα.  
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(16) Η παράδοση. Μετά τη µεταφορά των δεµάτων στις 476 βάσεις διανοµής της DPAG 
γίνεται παράδοση των δεµάτων του εµπορίου δι’ αλληλογραφίας. Η παράδοση συνιστάται 
κυρίως: στη µεταφορά και στην επίδοση των δεµάτων. Στην περίπτωση αυτή το ήµισυ των 
ενεργειών αφορά τη µεταφορά και το άλλο ήµισυ την επίδοση. Το κόστος για τις υπηρεσίες 
µεταφοράς είναι σε µικρότερο βαθµό «ειδικό κόστος» σε σύγκριση µε το κόστος επίδοσης 
(

23
). Το κόστος της επίδοσης είναι σε µεγάλο βαθµό «ειδικό κόστος» και αφορά την παροχή 

µιας συγκεκριµένης υπηρεσίας. Στην περίπτωση που µειωθούν σηµαντικά, υπηρεσίες 
επίδοσης, µε την κατάργηση κάποιας στάσης του οχήµατος επειδή επιδίδεται κατά κανόνα 
ένα µόνο δέµα (όπως π.χ. στην περίπτωση του εµπορίου δι’ αλληλογραφίας), τότε 
εξοικονοµείται το κόστος επίδοσης αφού δεν θα χρειάζεται πλέον να γίνει αυτή η στάση (

24
).  

(17) Το ειδικό πρόσθετο κόστος ανά τεµάχιο (µέσο οριακό κόστος — «ΜΟΚ») όσον 
αφορά τις υπηρεσίες µεταφοράς δεµάτων για το εµπόριο δι’ αλληλογραφίας (ΜΟΚ — 
Εµπόριο δι’ αλληλογραφίας µε βάση τα παραπάνω καλύπτεται εν µέρει µόνον από τα έσοδα 
σε σχέση µε το κοινό σταθερό κόστος από το 1996 και µετά.  
 
Πίνακας 3  

Μέσο οριακό κόστος στο εµπόριο δι’ αλληλογραφίας, µέσο οριακό κόστος από επιχείρηση 
σε επιχείρηση και µέσο οριακό κόστος της DPAG 1990-1999  

Έτος  1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996  1997  1998  1999  
Έσοδα/ 
τεµάχιο  

[...]  [...]  [...]  [...]  [...]  [...]  [...]  [...]  [...]  [...]  

ΜΟΚ-Εµπόριο δι’ 
αλληλογραφίας  

[...]  [...]  [...]  [...]  [...]  [...]  [...]  [...]  [...]  [...]  

 
 
Τα µέτρα της DPAG σε σχέση µε την οικονοµική διαφάνεια ανάµεσα στον αποκλειστικό 
τοµέα και στον τοµέα µεταφοράς εµπορικών δεµάτων  

(18) Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση αιτιάσεων της Επιτροπής της 7ης Αυγούστου 
2000, µόνο µε την πλήρη διαφάνεια των οικονοµικών σχέσεων ανάµεσα στον αποκλειστικό 
τοµέα, αφενός, και στον τοµέα των υπηρεσιών µεταφοράς δεµάτων που υπόκειται στον 
ανταγωνισµό, αφετέρου εξασφαλίζεται ότι οι υπηρεσίες µεταφοράς δεµάτων θα καλύπτουν 
το ειδικό πρόσθετο κόστους τους. Μόνο µε αυτή την προϋπόθεση διασφαλίζεται ότι δεν θα 
εξουδετερωθούν οι ανταγωνιστές µέσω προσφορών οι οποίες δεν θα βασίζονται στην 
αποτελεσµατικότητα ή στη καλύτερη ποιότητα αλλά µόνο στη ελλιπή κάλυψη του ειδικού 
πρόσθετου κόστους (

25
). Μέσω του διαρθρωτικού διαχωρισµού του αποκλειστικού τοµέα από 

τους τοµείς, οι οποίοι υπόκειται σε ανταγωνισµό και πρέπει να καλύπτουν το ειδικό 
πρόσθετο κόστους τους, εξασφαλίζεται η κάλυψη ολόκληρου του ειδικού πρόσθετου κόστους 
και παρεµποδίζεται αποτελεσµατικά η µερική του κάλυψη.  
(19) Η Επιτροπή ισχυρίζεται επίσης ότι η διαφάνεια των οικονοµικών σχέσεων 
προϋποθέτει και τη διαφάνεια του συστήµατος των «τιµών χρέωσης» για τα αγαθά και τις 
υπηρεσίες που παρέχονται από την επιχείρηση η οποία δραστηριοποιείται στον αποκλειστικό 
τοµέα σε µια επιχείρηση η οποία δραστηριοποιείται σε έναν τοµέα που υπόκειται σε 
ανταγωνισµό (

26
). Η διαφάνεια και η κατανόηση των τιµών είναι αποτελεσµατική µόνο µέσω 

ενός συστήµατος το οποίο εγγυάται «ξεχωριστές» τιµές χρέωσης για τις σηµαντικότερες 
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υπηρεσίες τις οποίες παρέχει η επιχείρηση η οποία δραστηριοποιείται στον αποκλειστικό 
τοµέα στην επιχείρηση που υπόκειται σε ανταγωνισµό. Μόνο µε ένα σύστηµα. 
«ξεχωριστών» τιµών χρέωσης για τα επιµέρους στάδια επεξεργασίας µπορεί να διασφαλισθεί 
ότι η τιµή που καταβάλλεται για ολόκληρη τη σειρά των υπτηρεσιών καλύπτει και το σύνολο 
του κόστους των επιµέρους σταδίων και ότι οι εκπτώσεις σε περίπτωση που ο 
ενδιαφερόµενος πραγµατοποιήσει µόνος του ορισµένα από τα στάδια επεξεργασίας θα 
αντανακλούν επακριβώς το εξοικονοµηθέν κόστος.  
(20) Η DPAG ικανοποιεί (

27
) αυτά τα αιτήµατα της Επιτροπής µε την υπόσχεση περί 

αποχωρισµού και διαρθρωτικού διαχωρισµού του τοµέα παροχής υπηρεσιών µεταφοράς 
εµπορικών δεµάτων. Αυτή η υπόσχεση θα πρέπει να είναι καταρχάς διαφανής και να καθιστά 
σαφές ότι τα έσοδα από τον αποκλειστικό τοµέα δεν θα χρησιµοποιηθούν για τη 
χρηµατοδότηση δραστηριοτήτων στον τοµέα των υπηρεσιών µεταφοράς δεµάτων για το 
εµπόριο δι’ αλληλογραφίας. Εποµένως, η DPAG δεσµεύεται να αναθέσει την παροχή 
υπηρεσιών µεταφοράς εµπορικών δεµάτων και καταλόγων µέχρι τις 31 ∆εκεµβρίου 2001 
στην ανεξάρτητη εταιρεία Newco. Ο τοµέας αυτός θα περιλαµβάνει το σύνολο των 
υπηρεσιών µεταφοράς δεµάτων από επιχείρηση σε επιχείρηση και από επιχείρηση σε ιδιώτες, 
οι οποίες παρέχονται εκτός των ταµείων της βάσει ξεχωριστών συµβάσεων και µε ειδικές 
τιµές. Μόλις γίνει αυτός ο διαχωρισµός, DPAG δεν θα προσφέρει πλέον καµία υπηρεσία 
µεταφοράς εµπορικών δεµάτων.  
(21) Η Newco, τις υπηρεσίες ή τα υλικά που χρειάζεται για τη λειτουργία της τα παράγει 
µόνη της ή µπορεί να τα προµηθευτεί από τρίτους ή από την DPAG. Οι υπηρεσίες ή τα υλικά 
που θα προµηθεύεται η Newco από την DPAG θα παρέχονται σε τιµές αγοράς. Στην 
περίπτωση που δεν είναι δυνατόν να διαπιστωθούν οι τιµές αγοράς, τότε θα λαµβάνεται ως 
βάση το ειδικό πρόσθετο κόστος (οριακό κόστος) της DPAG για τις επιµέρους υπηρεσίες ή 
υλικά. Το ειδικό πρόσθετο κόστος θα πρέπει να περιλαµβάνεται στο λογαριασµό το κόστους 
επεξεργασίας. Σε περίπτωση διαφοράς, η DPAG δεσµεύεται έναντι της Επιτροπής να 
προσκοµίσει αποδείξεις σχετικά µε τις τιµές αγοράς ή το πραγµατικό οριακό κόστος.  
 
Η DP δεσµεύεται επίσης έναντι της Επιτροπής να εµφανίζει ξεχωριστά, το αργότερο µέχρι το 
τέλος της πρώτης εταιρικής χρήσης της Newco, τις τιµές µε τις οποίες χρεώνει τη Newco 
µετά τα τέσσερα βασικά στάδια επεξεργασίας «παραλαβή, επιτόπια επεξεργασία (στο κέντρο 
παραλαβής), και (στο κέντρο διαλογής), µεταφορά (τοπική και υπεραστική) και παράδοση». 
Στις περιπτώσεις που η DPAG παρέχει στη Newco µια ή περισσότερες από τις 
προαναφερόµενες υπηρεσίες, θα ισχύουν οι τιµές και οι όροι που ισχύουν και έναντι των 
ανταγωνιστών της Newco.Η DPAG είναι υποχρεωµένη να παρουσιάζει πλήρη έκθεση 
σχετικά µε τις τιµές, το κόστος και τα έσοδα της Newco. Αυτή η υποχρέωση για την υποβολή 
έκθεσης ισχύει για τις τρεις πρώτες εταιρικές χρήσεις της Newco.Η DPAG θα φροντίσει ώστε 
µέσω του χωριστού υπολογισµού του κόστους να εξασφαλισθεί πλήρης διαφάνεια όσον 
αφορά τις οικονοµικές της σχέσεις µε τη Newco.  

ΣΤ. ΟΙ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ DPAG ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ 
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ∆ΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ∆Ι’ 
ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ 

(23) Οι επιχειρήσεις εµπορίου δι’ αλληλογραφίας, οι οποίες δεν στέλνουν τα δέµατά τους 
και τους καταλόγους µέσω του ταχυδροµείου, έχουν ειδικές εκπτώσεις επειδή παραδίδουν 
έτοιµα τα δέµατά τους. Το προϊόν το οποίο προσφέρει η DPAG βάσει ειδικού τέλους ως 
υπηρεσία µεταφοράς δεµάτων για το εµπόριο δι’ αλληλογραφίας, εiναι το ετοιµοπαράδοτο 
δέµα (µέχρι το 1955 ως ετοιµοπαράδοτο δέµα εθεωρείτο και το ταχυδροµικό αντικείµενο) 
(

28
) και οι διαφηµιστικοί κατάλογοι (κατάλογοι άνω του ενός χιλιογράµµου) (

29
). Οι ειδικές 

 106



 

τιµές που ίσχυαν για τα ετοιµοπαράδοτα δέµατα προσφέρονταν σε αυτούς που είχαν συνάψει 
«συµβάσεις συνεργασίας» για την αποστολή δεµάτων (

30
). Όµως οι ειδικές τιµές που 

προβλέπονται από τις AGB FrDlnl προσφέρονταν υπό τον όρο ότι ο πελάτης «θα παρέδιδε 
όλα τα µικρά και µεγάλα δέµατά του στην ταχυδροµική υπηρεσία της DBP για µεταφορά» 
(

31
). Ανεξάρτητα από τις AGB FrDlnl που ισχύουν ούτως ή άλλως ως προς τους 

αντισυµβαλλόµενους, οι ακόλουθες συµφωνίες συνεργασίας εξασφαλίζουν την ειδική τιµή 
µόνον υπό τον όρο ότι οι πελάτες θα µεταφέρουν το σύνολο ή ένα σηµαντικό µέρος των 
δεµάτων τους ή καταλόγων τους µέσω της DPAG:  
o µε τη σύµβαση οικονοµικής συνεργασίας που συνήψε η DPAG στις 19 
∆εκεµβρίου 1974 για τη µεταφορά δεµάτων («συνεργασία») δεσµεύεται ένας από τους 
µεγαλύτερους πελάτες στον τοµέα του εµπορίου δι’ αλληλογραφίας [...] να παραδίδει στη 
DPAG «τουλάχιστον όλα τα µη ογκώδη (

32
) δέµατα µέχρι 10 χιλιόγραµµα », τα οποία 

συσκευάζονται στην έδρα του πελάτη και «είναι κατάλληλα για να µεταφερθούν ως µικρά ή 
µεγάλα δέµατα». Με την τροποποιητική σύµβαση της 13ης Φεβρουαρίου 1987, αυτή η 
υποχρέωση επεκτείνεται προς «όλα τα µη ογκώδη δέµατα µέχρι 20 χιλιόγραµµα». Η ρύθµιση 
αυτή παρέµεινε σε ισχύ µέχρι την 1η Ιουλίου 1995 (

33
),  

o µε µια άλλη σύµβαση συνεργασίας στις 3 Αυγούστου 1984, δεσµεύθηκε ένας 
δεύτερος µεγάλος πελάτης [...] να παραδίδει στη DPAC (

34
), µε εξαίρεση τα ογκώδη δέµατα 

κατά την έννοια του άρθρου 25 παράγραφος 3 του κανονισµού για τα ταχυδροµεία (
35

), 
τουλάχιστον όλα τα δέµατα µέχρι 10 χιλιόγραµµα, τα οποία συσκευάζονται στην έδρα του 
και ήταν κατάλληλα για να αποσταλούν ως µικρά ή µεγάλα δέµατα. Με την τροποποιητική 
σύµβαση της 13ης Φεβρουαρίου 1987, αυτή η υποχρέωση του άλλου πελάτη επεκτάθηκε και 
προς όλα τα δέµατα µέχρι 20 χιλιόγραµµα, µε εξαίρεση τα ογκώδη δέµατα κατά την έννοια 
του άρθρου 25 παράγραφος 3 του κανονισµού για τα ταχυδροµεία. Ως αντάλλαγµα για το ότι 
ο πελάτης στο µέλλον θα παρέδιδε στην DPAG όχι µόνο όλα τα µη ογκώδη δέµατα µέχρι 10 
χιλιόγραµµα αλλά µέχρι 20 χιλιόγραµµα, θα είχε από την 1η Οκτωβρίου 1986 αύξηση κατά 
20 Pfg. της έκπτωσης του ανά τεµάχιο (

36
). Αυτή η ρύθµιση παρέµεινε σε ισχύ µέχρι την 1η 

Ιουλίου 1995,  
o µε µια σύµβαση συνεργασίας της 16ης Απριλίου 1987, δεσµεύθηκε ένας τρίτος 
µεγάλος πελάτης [...] να παραδίδει όλα τα µη ογκώδη δέµατά του µέχρι 20 χιλιόγραµµα, τα 
οποία θα συσκευάζονταν στην κεντρική του επιχείρηση, στη DPAG (

37
). Αυτή ρύθµιση 

παρέµεινε σε ισχύ µέχρι την 1η Ιουλίου 1995,  
o µε µια πρόσθετη συµφωνία της 25ης Ιουνίου 1995 για τη µεταφορά δεµάτων µε 
έναν πελάτη [...], η ειδική τιµή είχε ως προϋπόθεση την επίτευξη ετήσιας ποσότητας [...] 
εκατοµµυρίων δεµάτων περίπου, στην οποία θα «συνυπολογιζόταν και ο όγκος των δεµάτων 
που απεστάλη µέσω ανταγωνιστών της». Η ειδική τιµή εποµένως θα ίσχυε από το επόµενο 
έτος, όταν ο πελάτης θα είχε παραδώσει στην DPAG και την ποσότητα την οποία είχε 
µεταφέρει κατά το προηγούµενο έτος µέσω συγκεκριµένων ανταγωνιστών της. Πράγµατι, 
κατά το επόµενο έτος ο πελάτης µετέφερε [...] εκατοµµύρια δέµατα µέσω της DPAC (

38
). 

Αυτή η συµφωνία τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιουλίου 1995 και ίσχυσε µέχρι την εξαγορά της 
εταιρείας αυτού του πελάτη από έναν άλλο µεγάλο πελάτη της DPAG [...] το έτος 1996,  
o από τον Νοέµβριο του 1997, η DPAG συνήψε συµβάσεις συνεργασίας µε 
τέσσερις µεγάλους πελάτες στον τοµέα του εµπορίου δι’ αλληλογραφίας ([...] 1η Νοεµβρίου 
1997, [...] 4 Μαρτίου 1998, [...] 22 Ιουλίου 1998 και [...] 28 Σεπτεµβρίου 1998), οποίες 
αφορούσαν ολόκληρο τον όγκο αυτών των εταιρειών, καθώς και ολόκληρο τον όγκο των 
θυγατρικών τους εταιρειών. Αυτό προβλεπόταν εν µέρει από την ίδια τη συµφωνία (βλέπε 
σύµβαση της 22ας Ιουλίου 1998) και εν µέρει από ξεχωριστές συµφωνίες (βλέπε πρόσθετη 
συµφωνία της 23ης Αυγούστου 1998 σε σχέση µε τη σύµβαση της 1ης Νοεµβρίου 1997). 
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Λόγω της παγίωσης του εµπορίου δι’ αλληλογραφίας αυτοί οι τέσσερις µεγάλοι πελάτες είναι 
οι κυριότεροι αποστολείς δεµάτων στον τοµέα του εµπορίου δι’ αλληλογραφίας. Αυτές οι 
πρότυπες συµβάσεις περιλαµβάνουν όλες εκτός των άλλων και τις ακόλουθες ρήτρες: 
σύµφωνα µε το άρθρο 1 «όλα τα εµπορικά δέµατα» των πελατών αποτελούν αντικείµενα της 
σύµβασης (

39
), 2. σύµφωνα µε το άρθρο 2. παράγραφος 2 της σύµβασης, η DPAG 

υποχρεούται να µεταφέρει τα «εµπορικά δέµατα που προβλέπονται από τη σύµβαση » έναντι 
κάποιου τέλους από το οποίο θα αφαιρεθεί η έκπτωση που προβλέπεται από τη σύµβαση 
αυτή, 3. σύµφωνα µε το άρθρο 2 παράγραφος 3 της σύµβασης, οι πελάτες υποχρεούνται «ως 
αντάλλαγµα» να «στέλνουν αποκλειστικά µέσω της DPAG όλα τα δέµατά τους (καθώς και 
τα δέµατα των θυγατρικών τους) στους πελάτες τους» και 4. σύµφωνα µε το άρθρο 6 
παράγραφος 3 της σύµβασης, η DPAG χορηγεί στους πελάτες της µια «ποσοτική έκπτωση». 
Η έκπτωση αυτή εξαρτάται από τον όγκο των αποστελλόµενων δεµάτων. Ως «επιλέξµα για 
έκπτωση» θεωρούνται όλα τα «αποστελλόµενα ταχυδροµικά δέµατα» των πελατών µετά την 
επίτευξη ή την υπέρβαση του συµφωνηµένου ετήσιου όγκου,  
o στις 28 Σεπτεµβρίου 1998, η DPAG συνήψε µια συµφωνία µε έναν µεγάλο 
πελάτη στον τοµέα του εµπορίου δι’ αλληλογραφίας [...] για την αποστολή διαφηµιστικών 
καταλόγων (

40
). Σύµφωνα µε τη συµφωνία αυτή, ο πελάτης υποχρεούται να παραδίδει στην 

DPAG µέχρι το έτος 2000 το σύνολο των διαφηµιστικών του καταλόγων, αλλά όχι λιγότερα 
από [...] εκατ. καταλόγους ετησίως. Ως «αντάλλαγµα», η DPAC τον χρεώνει µε µειωµένη 
τιµή για κάθε διαφηµιστικό κατάλογο που παραδίδεται από την 1η ∆εκεµβρίου 1998 ([...] 
DEM καθαρά),  
o στις 2 Νοεµβρίου 1998, η DPAG συνήψε µε έναν µεγάλο πελάτη στον τοµέα τον 
εµπορίου δι’ αλληλογραφίας [...] µια συµφωνία για τη µεταφορά διαφηµιστικών καταλόγων 
(άνω των 50 γραµµαρίων). Σύµφωνα µε αυτήν, ο πελάτης υποχρεούται να παραδίδει ετησίως 
στη DPAG για µεταφορά τουλάχιστον [...] εκατ. διαφηµιστικούς καταλόγους. Στην 
περίπτωση που ανταποκριθεί η εταιρεία σε αυτή της την υποχρέωση, η DPAG χορηγεί 
έκπτωση ύψους [...] %. Από το παράρτηµα 4 της συµφωνίας προκύπτει ότι ο ετήσιος 
ελάχιστος όγκος των [...] εκατ. τεµαχίων αντιστοιχούσε στο [...] % του συνολικού όγκου του 
πελάτη και των συνδεδεµένων µε αυτόν επιχειρήσεων. Στην περίπτωση που υπερβεί ο 
πελάτης τον ελάχιστο όγκο των [...] εκατ. χορηγείται πρόσθετη έκπτωση η οποία ανέρχεται 
στο [...] %, εάν ο όγκος των αποστελλόµενων δεµάτων ξεπεράσει τα [...] εκατ. (= το 100 % 
των αναγκών του). Σύµφωνα µε το σηµεiο 4.3 της συµφωνίας, εξάλλου, ο πελάτης 
δικαιούται έκπτωσης [...] % σε περίπτωση που µειωθεί ο όγκος των αποστελλόµενων µέσω 
της DΡAG δεµάτων, αρκεί όµως να ισοδυναµεί µε το [...] % του συνολικού όγκου του 
πελάτη αυτού και των συνδεδεµένων µέ αυτόν επιχειρήσεων. Αυτή η ρύθµιση παρέµεινε σε 
ισχύ µέχρι τον Ιούνιο του 1999,  
o στις 26 Μαρτίου 1999 και στις 3 Ιανουαρίου 2000, η DPAG συνήψε µε καθέναν 
[...] από δύο µεγάλους [...] πελάτες συµφωνίες συνεργασίας στον τοµέα, των διαφηµιστικών 
καταλόγων. Σύµφωνα µε αυτές, οι πελάτες της DP υποχρεούνται να της παραδίδουν για 
µεταφορά τουλάχιστον το [...] % όλων των διαφηµιστικών τους καταλόγων. Ως απόδειξη του 
όγκου οι πελάτες παρέχουν στο ταχυδροµείο το δικαίωµα να ελέγχει τα έγγραφά τους. Ως 
αντάλλαγµα, η DPAG χορηγούσε στους πελάτες της για όλα τα αποστελλόµενα δέµατα µια 
κατ’ αποκοπή έκπτωση ύψους [...] % (σε περίπτωση παράδοσης του [...] % των δεµάτων 
τους) και [...] % (σε περίπτωση παράδοσης του 100 % των δεµάτων τους). Ένας µεγάλος 
πελάτης έλαβε ως προκαταβολή το ποσό των [...] εκατ. σε σχέση µε την έκπτωση που θα 
εδικαιούτο. Η DPAG κατήγγειλε τις συµβάσεις της 26ης Μαρτίου 1999 και της 3ης 
Ιανουαρίου 2000 τον Ιούνιο του 2000 µέσω µίας «συµφωνίας ακύρωσης», σύµφωνα µε την 
οποία οι συµβαλλόµενοι τερµατίζουν αµέσως κοινή συναινέσει τη συνεργασία τους στον 
τοµέα των διαφηµιστικών καταλόγων.  
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Αµέσως µετά την παραλαβή της συµπληρωµατικής ανακοίνωσης αιτιάσεων της 4ης 
Οκτωβρίου 2000, η DPAG, µε ανακοίνωσή της στον τύπο στις 19 Οκτωβρίου 2000, 
ανήγγειλε την προληπτική καταγγελία των συµφωνιών σχετικά µε τις εκπτώσεις για τις 
οποίες έφερε αντίρρηση η Επιτροπή µε τη συµπληρωµατική της ανακοίνωση αιτιάσεων της 
4ης Οκτωβρίου 2000. Επίσης η DPAG ανήγγειλε ότι στο µέλλον θα φροντίσει µέσω ενός 
συστήµατος προληπτικού ελέγχου ώστε οι µελλοντικές συµβάσεις σχετικά µε τις υπηρεσίες 
µεταφοράς δεµάτων στον τοµέα του εµπορίου δι’ αλληλογραφίας να µην περιέχουν διατάξεις 
οι οποίες προσκρούουν στο δίκαιο περί ανταγωνισµού. Η DPAG επανέλαβε αυτή την 
υπόσχεσή της κατά την ακρόαση της 9ης Νοεµβρίου 2000.  
 

II. ΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
Α. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 82 ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΕΚ 

Η DPAG είναι µια εταιρεία παροχής υπηρεσιών έναντι αµοιβής σε διάφορες ταχυδροµικές 
αγορές. Κατά συνέπεια, η DPAG είναι µια επιχείρηση κατά την έννοια του άρθρου 82 της 
συνθήκης ΕΚ. Αυτό ισχύει χωρίς να ληφθεί υπόψη πώς είναι οργανωµένη η DPAG πρόκειται 
για νοµικό πρόσωπο δηµοσίου η ιδιωτικού δικαίου (

41
).  

 
Β. ΑΓΟΡΑ ΣΧΕΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΑΓΟΡΑ  

(26) Λόγω των ειδικών χαρακτηριστικών τους, τον κόστους τους και τον τοµέα που 
χρησιµοποιούνται, οι υπηρεσίες δεµάτων αποτελούν την αγορά του σχετικού προϊόντος όσον 
αφορά το εµπόριο δι’ αλληλογραφίας. Όπως αναφέρθηκε στην αρχή, δεν παρέχονται 
υπηρεσίες µεταφοράς δεµάτων για το εµπόριο δι’ αλληλογραφίας στα ταµεία της DPAG 
αλλά η DPAG παραλαµβάνει τα δέµατα κατευθείαν από τις επιχειρήσεις των πελατών. 
Παράλληλα, η DPAG παρέχει εκπτώσεις στους πελάτες της οι οποίοι δεν στέλνουν τα δέµατά 
τους ή τους καταλόγους τους µέσω των ταµείων του ταχυδροµείου. Κατ’ αυτόν τον τρόπο 
γίνεται πλήρης διαχωρισµός των δεµάτων ια το εµπόριο δι’ αλληλογραφίας από τα δέµατα 
που παραδίδονται στα ταµεία και υπόκεινται στα κανονικά ταχυδροµικά τέλη.  
(27) Πρέπει να γίνει διάκριση των δεµάτων του εµπορίου δι’ αλληλογραφίας που 
διακινούνται εντός της χώρας και αυτών που στέλνονται στην αλλοδαπή. Εντός της χώρας τα 
δέµατα στέλνονται µέσω της υποδοµής που διαθέτει η DPAG. Επειδή δεν υπάρχει καµία 
συνεργασία µε επιχειρήσεις που παρέχουν τις ίδιες υπηρεσίες από άλλα κράτη µέλη, δεν 
υπάρχει καµία επαφή µε αυτές. Η συγκεκριµένη περίπτωση αφορά µόνο τις εγχώριες 
αποστολές δεµάτων µέσω της DPAG.  
 (28) Το εµπόριο δι’ αλληλογραφίας απαιτεί την παράδοση σε ολόκληρη την επικράτεια 
δεµάτων µέχρι 31,5 χιλιογράµµων και καταλόγων άνω του ενός χιλιογράµµου («Infopost 
Schwer») ή άνω των 50 γραµµαρίων («Infopost») σε µια πληθώρα νοικοκυριών που είναι 
διασκορπισµένα σε ολόκληρη την οµοσπονδιακή επικράτεια (

42
). Τα δέµατα του εµπορίου δι’ 

αλληλογραφiας έχουν κατά κανόνα µέσο βάρος µέχρι 2 χιλιόγραµµα ενώ το ανώτατο βάρος 
ανέρχεται στα 31,5 χιλιόγραµµα. Τα δέµατα του εµπορίου δι’ αλληλογραφίας είναι σχεδόν 
όλα «µη ογκώδη» δέµατα (

43
). Ως ογκώδη δέµατα θεωρούνται τα δέµατα µε ανώτατες 

διαστάσεις 120 cm × 60 cm × 60 cm και µε ανώτατο βάρος 31,5 χιλιόγραµµα τα οποία 
µπορούν να φορτωθούν µε µηχανήµατα και να τοποθετηθούν σε ιµάντα µεταφοράς κατά την 
επιτόπια επεξεργασία.  
(29) Παρά την από κοινού χρησιµοποίηση των τµηµάτων της σταθερής υποδοµής κατά 
την επιτόπια επεξεργασία και µεταφορά, για την επίδοση στα νοικοκυριά χρησιµοποιείται 
βασικά περισσότερο προσωπικό και περισσότερα υλικά απ’ ό,τι στην περίπτωση, µεταφοράς 
από επιχείρηση σε επιχείρηση. Το γεγονός ότι οι παραλήπτες είναι διασκορπισµένοι 
συνεπάγεται ένα πολύ µικρό «συντελεστή στάσεων» (δηλαδή επιδιδόµενα δέµατα ανά στάση 
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που κάνει το όχηµα). Όσον αφορά τα δέµατα του εµπορίου δι’ αλληλογραφίας κατά κανόνα 
επιδίδεται ένα δέµα σε κάθε στάση του οχήµατος. Όσον αφορά τις υπόλοιπες µεταφορές 
δεµάτων ανάµεσα στις επιχειρήσεις, ο συντελεστής στάσεων είναι σαφώς µεγαλύτερος, γιατί 
στην περίπτωση αυτή επιδίδονται κατά κανόνα περισσότερα του ενός δέµατα σε κάθε στάση 
που κάνει το όχηµα (

44
). Στην προκειµένη περίπτωση, εξάλλου, το επίπεδο των τιµών στη 

γερµανική αγορά για τις υπηρεσίες µεταφοράς δεµάτων όσον αφορά το εµπόριο δι’ 
αλληλογραφίας καθορίζεται µόνον από την τιµολογιακή πολιτική της DP. Το επίπεδο των 
τιµών δεν καθορίζεται από τις προσφορές διαφόρων ανταγωνιστών, αλλά αποκλειστικά από 
την τιµολογιακή πολιτική της DPAG. Αυτό γίνεται σαφές αν συγκρίνει κανείς τις τιµές και το 
κόστος των υπηρεσιών µεταφοράς δεµάτων για το εµπόριο δι’ αλληλογραφίας, για το οποίο 
είχαν συµφωνηθεί ειδικά τέλη, µε τις τιµές και το κόστος µεταφοράς δεµάτων από 
επιχείρηση σε επιχείρηση. Καθ’ όλο το χρονικό διάστηµα 1990-1999 το κόστος, ανά τεµάχιο 
για την παραλαβή, τη µεταφορά και την παράδοση των δεµάτων για τό εµπόριο δι’ 
αλληλογραφίας υπερέβαινε αισθητά το αντίστοιχο κόστος για τις µεταφορές δεµάτων από 
επιχείρηση σε επιχείρηση. Παρόλα αυτά, τα έσοδα της DPAG ανά, τεµάχιο όσον αφορά τις 
µεταφορές από επιχείρηση σε επιχείρηση υπερέβησαν αισθητά τα αντίστοιχα έσοδα από τις 
µεταφορές δεµάτων για το εµπόριο δι’ αλληλογραφίας, για το οποίο είχαν συµφωνηθεί ειδικά 
τέλη. Αυτή η τιµολογιακή πολιτική της DPAG αποµονώνει τις υπηρεσίες µεταφοράς 
δεµάτων για το εµπόριο δι’ αλληλογραφίας στη Γερµανία από τις υπόλοιπες υπηρεσίες 
µεταφοράς εµπορικών δεµάτων.  
(30) Η σχετική γεωγραφική αγορά για τις υπηρεσίες µεταφοράς δεµάτων όσον αφορά το 
εµπόριο δι’ αλληλογραφίας είναι η Γερµανία. Όλες οι υπηρεσίες της DΡΑG στην αγορά αυτή 
παρέχονται στη Γερµανία µε τη χρησιµοποίηση της εθνικής υποδοµής ταχυδοµικών 
δεµάτων. Σύµφωνα µε τη διαρκή νοµολογία του ∆ικαστηρίου, η επικράτεια ενός κράτους 
µέλους µπορεί να αποτελέσει σηµαντικό µέρος της κοινής αγοράς κατά την έννοια του 
άρθρου 82 της συνθήκης ΕΚ (

45
).  

 
Γ. ∆ΕΣΠΟΖΟΥΣΑ ΘΕΣΗ  

(31) Η DPAG στη Γερµανία είναι η µόνη αξιοµνηµόνευτη επιχείρηση παροχής υπηρεσιών 
µεταφοράς δεµάτων και καταλόγων που καλύπτει ολόκληρη την επικράτεια και εποµένως τις 
ανάγκες του εµπορίου δι’ αλληλογραφίας (

46
). Ούτε η UPS ούτε οι άλλοι ανταγωνιστές της 

στον τοµέα της µεταφοράς δεµάτων από επιχείρηση σε επιχείρηση, η Deutscher Paket Dienst 
(«DPD»)ήη German Parcel («GΡ») δεν παρέχουν σε ευρεία κλίµακα υπηρεσίες µεταφοράς 
δεµάτων για τον τοµέα τον εµπορίου δι’ αλληλογραφίας. Η Hermes Versand Service 
(«Hermes») µετέφερε µέχρι και το 1999 µόνο δέµατα της εταιρείας ΟΤTO Versand (

47
). Με 

εξαίρεση την Hermes, στον τοµέα της µεταφοράς δεµάτων δεν υπάρχει καµία άλλη 
εναλλακτική υποδοµή που να καλύπτει ολόκληρη την οµοσπονδιακή επικράτεια (

48
).  

Η DPAG µετέφερε κατά την περίοδο 1995-1999 για το εµπόριο δι’ αλληλογραφίας: [...] εκατ. 
δέµατα (1995), [...] δέµατα (1996), [...] εκατ. δέµατα (1997), [...] εκατ. δέµατα (1998) και [...] 
εκατ. δέµατα (1999). Με συνολικό όγκο [...] εκατ. δέµατα ετησίως περίπου, το ποσοστό που 
έχει η DPAG στην αγορά υπερβαίνει το 85 %. Η δεσπόζουσα θέση της DPAG προκύπτει 
επίσης από τους ακόλουθους παράγοντες:  

o το µερίδιο της DPAG στην αγορά µε βάση τον όγκο στον τοµέα των υπηρεσιών 
µεταφοράς δεµάτων όσον αφορά το εµπόριο δι’ αλληλογραφίας στη Γερµανία για ολόκληρο 
το χρονικό διάστηµα για το οποίο υπάρχουν στοιχεία (1990-1999) ανήλθε στο 85 % περίπου 
(

49
). (Το υπόλοιπο 10-15 % το µετέφεραν κυρίως διάφορες περιφερειακές επιχειρήσεις, 

δηλαδή εκτός από την DPAG καµία άλλη επιχείρηση δεν δραστηριοποιείται σε ολόκληρη την 
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οµοσπονδιακή επικράτεια),  
o η δηµιουργία µιας εναλλακτικής υποδοµής για το εµπόριο δι’ αλληλογραφίας 
απαιτεί τη δηµιουργία ενός συστήµατος µε αλληλοσυνδεόµενα κέντρα παραλαβής και 
διαλογής των δεµάτων, καθώς και των συνδεδεµένων µε αυτά βάσεων διανοµής. Αυτό 
σηµαίνει, σύµφωνα µε τον πραγµατογνώµονα, σηµαντικές και «χαµένες» αρχικές επενδύσεις 
(εφάπαξ έξοδα) (

50
). Οι επενδύσεις για την δηµιουργία υποδοµής που να καλύπτει τις 

καθηµερινές ανάγκες συµφέρουν µόνο στην περίπτωση υπέρβασης της «κρίσιµης 
ποσότητας» των 100 εκατ. δεµάτων ετησίως (

51
) (βλέπε το προαναφερθέν παράδειγµα της 

Hermes Versand),  
o η DPAG έχει τη δυνατότητα διεπιδότησης των υποκειµένων σε ανταγωνισµό 
δραστηριοτήτων της, τα οποία δεν διαθέτουν οι ανταγωνιστές της. Τα έσοδα της DPAG από 
τον αποκλειστικό τοµέα των αντικειµένων αλληλογραφίας υπερβαίνουν σταθερά 
τουλάχιστον από το [...] το «ανεξάρτητο» κόστος του συνόλου των υπηρεσιέων του 
αποκλειστικού τοµέα (βλέπε παραπάνω πίνακα 1) (

52
). Κατ’ αυτό τον τρόπο, ο αποκλειστικός 

τοµέας θεωρείται ως µία πηγή διεπιδότησης (
53

). Η κατάσταση αυτή είναι διαρκής λόγω της 
προβλεπόµενης από το νόµο αποκλειστικότητας, δεδοµένου ότι το προβλεπόµενο από το 
νόµο µονοπώλιο αποκλείει πλήρως, τουλάχιστον µέχρι το τέλος του 2002, τους ανταγωνιστές 
της από τον τοµέα της µεταφοράς αντικειµένων αλληλογραφίας µέχρι 200 γραµµάρια.  
 
∆. ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ∆ΕΣΠΟΖΟΥΣΑΣ ΘΕΣΗΣ  

Εκπτώσεις πιστών πελατών  

Όπως προκύπτει από την υπόθεση Hoffmann-La Roche (
54

), µια επιχείρηση η οποία έχει: 
δεσπόζουσα θέση στην αγορά δεν µπορεί να συνάψει συµφωνία µε κάποιον πελάτη ο οποίος 
υπόσχεται να καλύψει όλες τις ανάγκες του σε ένα προϊόν ή ένα σηµαντικό µέρος αυτών των 
αναγκών αποκλειστικά µέσω της επιχείρησης που έχει δεσπόζουσα θέση στην αγορά (

55
). 

Στην υπόθεση Hoffmann-La Roche το ∆ικαστήριο έκανε την ακόλουθη διάκριση ανάµεσα 
στις «εκπτώσεις πιστών πελατών» και τις «ποσοτικές εκπτώσεις»:  

o η ποσοτική έκπτωση αφορά αποκλειστικά και µόνο τον όγκο των αγοραζόµενων 
ποσοτήτων. Υπολογίζεται βάσει αντικειµενικά καθορισµένων ποσοτήτων οι οποίες ισχύουν 
για όλους τους αγοραστές,  
o οι εκπτώσεις πιστών πελατών δεν αφορούν µια συγκεκριµένη ποσότητα αλλά τις 
εκάστοτε ανάγκες του πελάτη ή ένα σηµαντικό µέρος αυτών. Στην περίπτωση αυτή, έκπτωση 
θεωρείται ως «αντάλλαγµα» για την αποκλειστικότητα όσον αφορά την ικανοποίηση των 
αναγκών (

56
),  

o επίσης, όταν η έκπτωση πιστών πελατών αφορά µια συγκεκριµένη ποσότητα, η 
έκπτωση δεν χορηγείται βάσει της ποσότητας αλλά βάσει του υπολογισµού ότι η ποσότητα 
αποτελεί µια εκτίµηση των αναγκών του πελάτη, οπότε η έκπτωση δεν βασίζεται στη 
µεγαλύτερη δυνατή ποσότητα αλλά στο µεγαλύτερο δυνατό ποσοστό των αναγκών (

57
).  

(34) Οι συµβάσεις που συνήψε η DPAG από το 1974 και µετά σχετικά µε τη µεταφορά 
δεµάτων περιλαµβάνουν διατάξεις οι οποίες προβλέπουν την παροχή εκπτώσεων κατά την 
έννοια της απόφασης στην υπόθεση Hoffmann-La Roche:  

o οι συµβάσεις συνεργασίας της 19ης ∆εκεµβρίου 1974, της 3ης Αυγούστου 1984, 
της 13ης Φεβρουαρίου και της 16ης Απριλίου 1987 περιλαµβάνουν µια, διάταξη 
σύµφωνα µε την οποία η εταιρεία είναι υποχρεωµένη να παραδίδει όλα τα µη ογκώδη 
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δέµατά της βάρους 10 έως 20 χιλιογράµµων στη DPAG. Όπως έχει ήδη αναφερθεί όλα 
σχεδόν τα δέµατα του εµπορίου δι’ αλληλογραφίας δεν είναι ογκώδη (

58
). Οι συµβάσεις 

εποµένως περιλαµβάνουν µια διάταξη η οποία υποχρεώνει τον πελάτη να παραδίδει, όλα 
τα δέµατά του από 10 έως 20 χιλιόγραµµα, αποκλειστικά και µόνο στην DΡΑG. Αυτή η 
µέθοδος υπολογισµού η οποία βασίζεται αποκλειστικά και µόνο στις ανάγκες του πελάτη 
αντιστοιχεί στη µέθοδο υπολογισµού που περιγράφεται στην απόφαση του ∆ικαστηρίου 
σχετικά µε την υπόθεση Hoffmann-La Roche και συγκεκριµένα στα σηµεία 95 και 96,  

o η σύµβαση συνεργασίας της 25ης Ιουνίου 1995 περιλαµβάνει µια διάταξη 
σύµφωνα µε την οποία η ειδική τιµή εξαρτάται από το εάν ο πελάτης παραδώσει κατά το 
επόµενο έτος για µεταφορά µέσω της DPAG την ποσότητα την οποία µετέφερε κατά το 
προηγούµενο έτος µέσω κάποιας ανταγωνίστριας επιχείρησης, επιπλέον της ποσότητας 
που µεταφέρει ήδη µέσω της DPAG. Στόχος της σύµβασης δεν είναι απλώς η 
παραδιδόµενη ποσότητα —η οποία εκτιµάται χοντρικά σε [...] εκατ.— αλλά η αύξηση 
στο µέλλον του ποσού των δεµάτων που µεταφέρονται µέσω της DPΑG. Αυτή η µέθοδος 
υπολογισµού η οποία βασίζεται αποκλειστικά στις ανάγκες του πελάτη αντιστοιχεί στη 
µέθοδο υπολογισµού που περιγράφεται στην απόφαση τη ∆ικαστηρίου σχετικά µε την 
υπόθεση Hoffmann-La Roche και συγκεκριµένα στα σηµεία 94 έως 96,  

o οι τέσσερις συµβάσεις συνεργασίας που συνήφθησαν το 1997 περιλαµβάνουν µια 
διάταξη η οποία δεν αφορά ένα συγκεκριµένο όγκο αλλά αποκλειστικά τις ανάγκες του 
εκάστοτε πελάτη και η έκπτωση γίνεται ως αντάλλαγµα για την αποκλειστική µεταφορά 
των δεµάτων µέσω της DPAG. Αυτή η µέθοδος υπολογισµού που βασίζεται στο σύνολο 
των αναγκών αντιστοιχεί στην περίπτωση των συµβάσεων µε ενιαίες εκπτώσεις που 
περιγράφονται στα σηµεία 94, 95 και 96 της απόφασης του ∆ικαστηρίου στην υπόθεση 
Hoffmann-La Roche (

59
),  

o σύµφωνα µε τη σύµβαση της 28ης Σεπτεµβρίου 1998, η έκπτωση ανά τεµάχιο 
εξαρτάται από την παράδοση ολόκληρου τον όγκου των δεµάτων του πελάτη ή όχι. Η 
έκπτωση εποµένως βασίζεται σε µια µέθοδο υπολογισµού η οποία κατά την έννοια της 
απόφασης στην υπόθεση Hoffmann-La Roche βασίζεται στις ανάγκες του πελάτη,  

o η σύµβαση της 2ας Νοεµβρίου 1998 προβλέπει ότι η έκπτωση ύψους [...] % θα 
γίνει µόνο όταν ο πελάτης µεταφέρει µέσω της DPAG τουλάχιστον το [...] % των 
καταλόγων του. Παρά το γεγονός ότι το κείµενο της σύµβασης έχει ως αρχικό ετήσιο 
στόχο τη µεταφορά [...] εκατ. τεµαχίων, από το παράρτηµα 4 της σύµβασης προκύπτει 
ότι το ποσό αυτό αντιστοιχεί ακριβώς στο [...] % των αναγκών του πελάτη κατά το έτος 
1997. Το ότι η δέσµευση δεν αφορά µια συγκεκριµένη ποσότητα αλλά ένα συγκεκριµένο 
ποσοστό των αναγκών του πελάτη φαίνεται και από τη διάταξη που ορίζει ότι ο πελάτης 
δικαιούται έκπτωσης [...] % ακόµη και στην περίπτωση που στείλει λιγότερα από [...] 
εκατ. δέµατα για το εµπόριο δι’ αλληλογραφίας, αρκεί να έχει αποστείλει το [...] % αυτών 
των δεµάτων του. Η έκπτωση αυτή εξάλλου θα αυξηθεί ανάλογα µε την αύξηση των 
δεµάτων που θα µεταφέρει ο πελάτης µέσω της DPAG κατά το επόµενο έτος. Η µέθοδος 
αυτή αντιστοιχεί προς τις συµβάσες µε αυξανόµενες εκπτώσεις οι οποίες περιγράφονται 
στα σηµεία 97 εώς 100 της απόφασης του ∆ικαστηρίου στην υπόθεση Hoffmann-La 
Roche. Σύµφωνα µε τις συµβάσεις αυτές η έκπτωση αυξάνεται ανάλογα µε την αύξηση 
του ποσοστού των δεµάτων που µεταφέρει ο πελάτης κατά τη διάρκεια του έτους,  οι 
συµβάσεις συνεργασίας της 26ης Μαρτίου 1999 και της 3ης Ιανουαρίου 2000 
προβλέπουν ότι θα χορηγείται έκπτωση, υπό τον όρο ότι ο πελάτης θα µεταφέρει 
τουλάχιστον το [...] % όλων των καταλόγων του. Αυτή η έκπτωση αυξάνεται ανάλογα µε 
την αύξηση του ποσοστού των δεµάτων που µεταφέρει ο πελάτης µέσω της DΡΑG. Η 
µέθοδος αυτή αντιστοιχεί στις συµβάσεις µε αυξανόµενες εκπτώσεις οι οποίες 
περιγράφονται στα σηµεία 97 έως 100 της απόφασης τον ∆ικαστηρίου στην υπόθεση 
Hoffmann-La Roche. Το ότι ανταµείβονται οι πιστοί πελάτες φαίνεται από το γεγονός ότι 
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η σύµβαση συνεργασίας της 26ης Μαρτίου 1999 περιλαµβάνει µια διάταξη για, την 
προκαταβολή ενός ποσού [...] εκατ. DEM σε σχέση µε τη µελλοντική έκπτωση. Αυτή η 
προκαταβολή επρόκειτο να καταβληθεί τρεις ηµέρες µετά τη σύναψη της σύµβασης στις 
30ής Μαρτίου 1999 —και µετά την έναρξη της ισχύος της σύµβασης που ήταν η 1η 
Ιουνίου 1999— χωρίς να έχει προσφέρει κάποια υπηρεσία η DΡΑG ή κάποιο σηµαντικό 
οικονοµικό αντάλλαγµα στην DPAG η επωφεληθείσα επιχείρηση.  

 
Εξοντωτικός ανταγωνισµός  

(35) Εξοντωτικό ανταγωνισµό έχουµε στην περίπτωση που µια επιχείρηση µε δεσπόζουσα 
θέση στην αγορά προσφέρει µια υπηρεσία κάτω τον οριακού κόστους για να εκτοπίσει τους 
ανταγωνιστές της από την αγορά ή για να εµποδίσει την είσοδό τους σ’ αυτήν ούτως ώστε να 
αυξήσει ακόµη περισσότερο το µερίδιό της. Τέτοιες αδικαιολόγητα χαµηλές τιµές 
προσκρούουν στο άρθρο 82 παράγραφος 2 στοιχείο α) της συνθήκης ΕΚ. Σύµφωνα µε τη 
νοµολογία του ∆ικαστηρίου καταχρηστικές τιµές έχουµε στην περίπτωση που οι τιµές αυτές 
δεν καλύπτουν το µέσο κυµαινόµενο κόστος της επιχείρησης µε δεσπόζουσα θέση στην 
αγορά (

60
). Πάνω σε αυτή την αρχή βασίστηκε η απόφαση για την υπόθεση ΑΚΖΟ, µε την 

οποία το ∆ικαστήριο όρισε το κυµαινόµενο κόστος ως «το κόστος που µεταβάλεται ανάλογα 
µε τις παραγόµενες ποσότητες» (

61
). Κατά την έρευνα για τον υπολογισµό του κόστους το 

οποίο θα µεταβάλλεται ανάλογα µε τις παραγόµενες ποσότητες, πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι 
είναι υπέρ της DPAG ο διαχωρισµός που έγινε στην αρχή ανάµεσα στο κοινό σταθερό 
κόστος και στο ειδικό πρόσθετο κόστος. Λόγω της υποχρέωσης παροχής δηµόσιας υπηρεσίας 
ανάλογα µε την ποσότητα µεταβάλλεται µόνο το ειδικό πρόσθετο κόστος.  
(36) Με βάση τις διαπιστώσεις που έγιναν στην αρχή σχετικά µε τη σχέση ανάµεσα στο 
κόστος διατήρησης της υποδοµής και στο οριακό κόστος, διαπιστώνονται τα ακόλουθα όσον 
αφορά τις δραστηριότητες της DPAG εκτός του τοµέα των υπηρεσιών που παρέχονται στα 
ταµεία της: για τη χρονική περίοδο 1990-1995, τα έσοδα της DPAG στον τοµέα των 
υπηρεσιών µεταφοράς δεµάτων για το εµπόριο δι’ αλληλογραφίας δεν εκάλυψαν το ειδικό 
πρόσθετο κόστος αυτής της υπηρεσίας (βλέπε πίνακα 3). Αυτό σηµαίνει ότι κατά τα έτη 
1990-1995 κάθε πώληση της DPAG στον τοµέα των υπηρεσιών µεταφοράς δεµάτων για το 
εµπόριο δι’ αλληλογραφίας γινόταν µε ζηµιά, η οποία αφορά το σύνολο του κόστους 
διατήρησης της υποδοµής και τουλάχιστον ένα µέρος του ειδικού πρόσθετου κόστους. Αυτό 
σηµαίνει ότι υπ’ αυτές τις συνθήκες κάθε πρόσθετη πώληση, εκτός από τη ζηµιά που ισούται 
τουλάχιστον µε ένα µέρος του οριακού κόστους, δεν συµβάλλει καθόλου στην κάλυψη του, 
κόστους διατήρησης της υποδοµής. Μεσοπρόθεσµα µια τέτοια τιµολογιακή πολιτική 
αποβαίνει εναντίον των ίδιων οικονοµικών συµφερόντων. Υπ’ αυτές τις συνθήκες, η DPAG 
µεσοπρόθεσµα δεν έχει κανένα οικονοµικό συµφέρον να παρέχει τέτοιες υπηρεσίες. Θα 
µπορούσε βέβαια να αυξήσει τα κέρδη της µε το να αυξήσει την τιµή ώστε να καλύπτεται το 
ειδικό πρόσθετο κόστος ή —στην περίπτωση που δε θα ήταν ανταγωνιστική αυτή η τιµή 
στην αγορά— µε το να σταµατήσει την παροχή αυτής τη υπηρεσίας, επειδή τα έσοδα µε την 
τωρινή τιµή δεν καλύπτουν το ειδικό πρόσθετο κόστος της. Η παραµονή σ’ αυτή την αγορά 
χωρίς να υπάρχει ελπίδα αύξησης των εσόδων παρεµποδίζει εξάλλου και τους ανταγωνιστές, 
οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να παρέχουν αυτή την υπηρεσία χωρίς ζηµιά.  
 

Επιπτώσεις στον ανταγωνισµό  

(37) Όλες οι επίµαχες εκπτώσεις πιστών πελατών µπορούν, σε αντίθεση µε αυτά που 
υποστηρίζει η DPAG,να παραβλάψουν τις ανταγωνιστικές δυνατότητες των άλλων 
επιχειρήσεων που παρέχουν υπηρεσίες µεταφοράς δεµάτων για το εµπόριο δι’ 
αλληλογραφίας. Η επιτυχής είσοδος στην αγορά των υπηρεσιών µεταφοράς δεµάτων για το 
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εµπόριο δι’ αλληλογραφίας προϋποθέτει έναν συγκεκριµένο όγκο (περίπου 100 εκατ.  
 
δέµατα ή καταλόγους) και εποµένως όλα τα δέµατα που αποστέλλουν τουλάχιστον δύο 
σηµαντικοί πελάτες σ’ αυτόν τον τοµέα. Με τις εκπτώσεις πιστών πελατών για τους 
σηµαντικότερους πελάτες η DPAG παρεµποδίζει σκοπίµως τους ανταγωνιστές της να 
φθάσουν την «κρίσιµη ποσότητα» των 100 εκατ. δεµάτων ετησίως. Η πολιτική των 
εκπτώσεων πιστών πελατών έβλαψε τον ανταγωνισµό επειδή, λόγω της έλξης που ασκεί, 
συνέβαλε στο να διατηρηθεί µια αντιοικονοµική προσφορά υπηρεσιών µεταφοράς δεµάτων 
για το εµπόριο δι’ αλληλογραφίας µε τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:  

o σπαταλήθηκαν, πόροι επειδή η επιχείρηση µε δεσπόζουσα θέση στην αγορά 
«διεπιδοτούσε» διαρκώς το µη καλυπτόµενο ειδικό πρόσθετο κόστος της από τα έσοδα που 
είχε στον αποκλειστικό της τοµέα,  
o παρεµποδίσθηκε η ανάπτυξη εναλλακτικών δικτύων, τα οποία θα µπορούσαν να 
λειτουργήσουν χωρίς αυτή τη «διεπιδότηση»,  
o χρησιµοποιήθηκαν συνεπώς περισσότερα αγαθά απ’ ό,τι ήταν αναγκαία για την 
παροχή των υπηρεσιών µεταφοράς δεµάτων για το εµπόριο δι’ αλληλογραφίας (

62
) και  

o υποχρεώθηκαν οι καταναλωτές του αποκλειστικού τοµέα να χρηµατοδοτούν τι 
σπατάλες σπάνιων πόρων οι οποίες θα µπορούσαν να αποφευχθούν.  
 
(38) Οι εκπτώσεις πιστών πελατών οι οποίες συµφωνήθηκαν από το Νοέµβριο τον 1997 
κα µετά µε τους τέσσερις συνεργάτες απεδείχθη ότι είχαν την ίδια επίπτωση µε τις 
αποκλειστικές συµφωνίες. Τα δέµατα που µεταφέρθηκαν βάσει αυτών των συµφωνιών 
συνεργασίας µέσω της DPAG κάλυψαν καθ’ όλα αυτά τα χρόνια, σύµφωνα µε τα στοιχεία 
που διαθέτει η Επιτροπή, το % περίπου των αναγκών αυτών των πελατών (

63
). Παράλληλα, η 

πολιτική των εκπτώσεων πιστών πελατών παρεµπόδισε και τον ανταγωνισµό στον τοµέα τον 
εµπορίου δι’ αλληλογραφίας. Οι εναλλακτικοί τρόποι µεταφοράς, ακόµη και αν στην αρχή 
καλύπτουν µόνο τις ίδιες ανάγκες σε δέµατα και καταλόγους, µπορούν να εξελιχθούν 
αργότερα σε υποδοµές ανταγωνισµού (

64
). Μόλις µια υποδοµή φθάσει το κρίσιµο µέγεθος 

µπορεί να εξελιχθεί σε πλήρη εναλλακτική λύση σε σχέση µε την DPAG (
65

). Οι συµφωνίες 
σχετικά µε τις εκπτώσεις πιστών πελατών αποθαρρύνουν το εµπόριο δι’ αλληλογραφίας να 
δηµιουργήσει εναλλακτικά δίκτυα µεταφοράς στο βαθµό που τίθεται σε κίνδυνο η 
υποχρέωση πίστης και κατά συνέπεια η ειδική τιµή. Οι συµφωνίες αυτές παρεµποδίζουν 
δηµιουργία ανταγωνισµού, ο οποίος προκύπτει από τις εναλλακτικές υποδοµές.  
(39) Η συστηµατική σύναψη συµφωνιών για εκπτώσεις πιστών πελατών και για ποσοτικές 
εκπτώσεις µε διάφορους πελάτες οδηγεί στο συµπέρασµα σύµφωνα µε τη νοµολογία του 
∆ικαστηρίου ότι η DPAG δεσµεύει του πελάτες αυτούς και µε τον τρόπο αυτό παρεµποδίζει 
ή εξουδετερώνει τον ανταγωνισµό (

66
). Από την πάγια νοµολογία του ∆ικαστηρίου προκύπτει 

ότι οι ρυθµίσεις σχετικά µε τις εκπτώσεις, οι οποίες βασίζονται στην ικανοποίηση ενός 
ποσοστού των αναγκών του πελάτη, θεωρούνται ότι βλάπτουν τον ανταγωνισµό εξαιτίας της 
«ελκυστικότητάς» τους που οφείλεται στη µέθοδο υπολογισµού. Οι πελάτες οι  οποίοι έχουν 
υπογράψει τέτοιες συµφωνίες για εκπτώσεις κρίνουν κατά κανόνα σκόπιµο να στέλνουν το 
σύνολο των δεµάτων τους µέσω της επιχείρησης που τους παρέχει αυτή την έκπτωση. 
Εξάλλου, οι ρυθµίσεις σχετικά µε τις εκπτώσεις που βασίζονται, σε ένα ποσοστό των 
αναγκών του πελάτη παρεµποδίζουν τον ανταγωνισµό λόγω της µεθόδου υπολογισµού. Αυτό 
προκύπτει από το γεγονός ότι οι ανταγωνιστές είναι υποχρεωµένοι να προσφέρουν εκπτώσεις 
για την αντιστάθµιση των απωλειών των πελατών στην περίπτωση που µεταφέρουν 
µικρότερο ποσοστό µε µικρότερη έκπτωση µέσω της DPAG.  
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(40) Σύµφωνα µε τη νοµολογία τον ∆ικαστηρίου, η έννοια της καταχρηστικής 
εκµετάλλευσης είναι αντικειµενική έννοια και κατά συνέπεια η συµπεριφορά µιας 
επιχείρησης σε δεσπόζουσα θέση µπορεί να θεωρηθεί ως καταχρηστική κατά την έννοια του 
άρθρου 82 της συνθήκης ΕΚ, ανεξαρτήτως πταίσµατος (

67
). Η DPAG συνεπώς δεν µπορεί να 

ισχυρισθεί ότι, επειδή βρίσκεται στη φάση της µετατροπής της από µια κρατική επιχείρηση 
σε µια επιχείρηση που λειτουργεί σύµφωνα µε τους κανόνες της ιδιωτικής οικονοµίας, οι 
υπάλληλοι της αγνοούσαν την ειδική ευθύνη που είχε η επιχείρησή τους ως κατέχουσα 
δεσπόζουσα θέση στην αγορά.  
(41) Η DPAG δεν µπορεί εξάλλου να ισχυρισθεί ότι τις συµφωνίες σχετικά µε τις 
εκπτώσεις πιστών πελατών τις επέβαλαν οι µεγάλοι πελάτες της επικαλούµενοι το µεγάλο 
όγκο των δεµάτων που µεταφέρουν µέσω αυτής. Σύµφωνα µε τη νοµολογία τον ∆ικαστηρίου 
στην υπόθεση Hoffmann-LaRoch, µια επιχείρηση που κατέχει δεσπόζουσα θέση στην αγορά 
δεν µπορεί να δεσµεύσει τους αγοραστές, ακόµη και αν οι ίδιοι το επιθυµούν, να καλύπτουν 
το σύνολο ή ένα σηµαντικό µέρος των αναγκών τους αποκλειστικά µέσω αυτής (

68
). Τέλος, η 

DPAG δεν µπορεί να ισχυρισθεί ότι οι επίµαχες συµφωνίες σχετικά µε τις εκπτώσεις πιστών 
πελατών έχουν δεσµευτική ισχύ τόσο για τους πελάτες όσο και για τη DPAG. Η προκειµένη 
περίπτωση δείχνει ακριβώς ότι οι µεγάλοι πελάτες στον τοµέα του εµπορίου δι’ 
αλληλογραφίας, σύµφωνα µε τη συµβατική τους υποχρέωση, στέλνουν όλα τα δέµατά τους ή 
ένα µεγάλο ποσοστό αυτών µέσω της DPAG.  
 
Ε. ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ  

Η πολιτική σχετικά µε τις επιπτώσεις πιστών πελατών κατά την περίοδο 1990-1995, η οποία 
ενισχύεται από τις τιµές κάτω του ειδικού πρόσθετου κόστους για τις υπηρεσίες µεταφοράς 
δεµάτων για το εµπόριο δι’ αλληλογραφίας, επηρεάζουν και το εµπόριο ανάµεσα στα κράτη 
µέλη λόγω της έλξης που προκαλεί το σύστηµα των εκπτώσεων πιστών πελατών. Η 
συγκέντρωση της ζήτησης στην DPAG που προκαλείται από τις εκπτώσεις πιστών πελατών 
παρεµποδίζει το γερµανικό εµπόριο δι’ αλληλογραφίας να στραφεί σε επιχειρήσεις από άλλα 
κράτη µέλη. Έτσι καµία άλλη επιχείρηση παροχής υπηρεσιών µεταφοράς δεµάτων από άλλα 
κράτη µέλη δεν µπόρεσε να κερδίσε αξιοµνηµόνευτο µερίδιο στην αγορά παροχής 
υπηρεσιών δεµάτων για το εµπόριο δι’ αλληλογραφίας στη Γερµανία. Κατ’ αυτό τον τρόπο η 
γερµανική αγορά παραµένει κλειστή γι’ αυτές τις υπηρεσίες µεταφοράς δεµάτων όσον αφορά 
τους ανταγωνιστές από άλλα κράτη µέλη. Οι εκπτώσεις και οι τιµές που προσφέρει η DPAG 
έχουν βλάψει ση µαντικά το δηµόσιο συµφέρον καθώς και τη λειτουργία της εσωτερικής 
αγοράς και το εµπόριο ανάµεσα στα κράτη µέλη.  

ΣΤ. ΑΡΘΡΟ 86 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2 ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΕΚ  

(43) Η DPAG επικαλείται τον περιορισµό του άρθρου 86 παράγραφος 2 για να 
δικαιολογήσει την πολιτική της όσον αφορά τις εκπτώσεις πιστών πελατών σε σχέση µε 
ορισµένους µεγάλους πελάτες στον τοµέα των υπηρεσιών µεταφοράς δεµάτων για το 
εµπόριο δι’ αλληλογραφίας. Εξάλλου η DPAG δεν µπόρεσε να εξηγήσει σε ποιο βαθµό θα 
µπορούσε να συµβάλει αυτή η συµφωνία για τις εκπτώσεις πιστών πελατών στην εκπλήρωση 
της υποχρέωσής της για την παροχή υπηρεσίας γενικού οικονοµικού ενδιαφέροντος. Η 
DPAG δεν µπορεί να ισχυρισθεί εξάλλου ότι η αύξηση των τιµών, ώστε να καλύπτουν 
τουλάχιστον το ειδικό κόστος των υπηρεσιών µεταφοράς δεµάτων για το εµπόριο δι’ 
αλληλογραφίας, θα παρεµπόδιζε την εκπλήρωση της υποχρέωσης αυτής. Αντίθετα, τα έσοδα 
που καλύπτουν τουλάχιστον το πρόσθετο κόστος συµβάλλουν σύµφωνα µε τις δηλώσεις της 
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DPAG κατά τον καλύτερο τρόπο στην κάλυψη τον κόστους διατήρησης της υποδοµής, η 
οποία πρέπει να διατηρηθεί λόγω της υποχρέωσης παροχής δηµόσιας υπηρεσίας (

69
). Οι 

πωλήσεις µε τιµές κάτω αυτού του ορίου δεν συµβάλλουν καθόλου στην κάλυψη αυτού του 
κόστους και για το λόγο αυτό παρεµποδίζουν την εκπλήρωση της υποχρέωσης για την 
παροχή δηµόσιας υπηρεσίας.  
 (44) Επιπλέον, δεν φαίνεται να υπάρχει κάποιος νόµος ο οποίος υποχρεώνει την DPAG να 
συνάπτει συµβάσεις για υπηρεσίες µεταφοράς δεµάτων, οι οποίες προσφέρονται έξω από τα 
ταµεία της και µε ειδικές τιµές και δεν καλύπτουν ούτε το ειδικό πρόσθετο κόστος τους. 
Ούτε τα στοιχεία που κατέθεσε η DPAG ούτε οι έρευνες της Επιτροπής δεν απέδειξαν ότι 
υπάρχει κάποιος νόµος ο οποίος υποχρεώνει τη DPAG να προσφέρει τόσο χαµηλές ειδικές 
τιµές κατά τη σύναψη συµφωνιών για τον τοµέα τον εµπορίου δι’ αλληλογραφίας. Οι 
ρυθµίσεις τις οποίες ανέφερε η DPAG, όπως π.χ. ο νόµος για τις τηλεπικοινωνίες και τα 
ταχυδροµεία δεν περιλαµβάνουν καµία γενική ή ειδική διάταξη σχετικά µε τις τιµές που θα 
πρέπει να ισχύουν σε κάθε µεµονωµένη περίπτωση (

70
). Έµµεση αναφορά στις τιµές γίνεται 

εντούτοις στο άρθρο 37 τον νόµου σχετικά µε τα ταχυδροµεία που ισχύει από το 1989. 
Σύµφωνα µε το νόµο αυτό οι επιµέρους υπηρεσίες που παρέχει η DPAG θα πρέπει κατά 
κανόνα να καλύπτουν ολόκληρο το κόστος και να αποφέρουν και ένα λογικό κέρδος (

71
). 

Αυτή η διάταξη µάλιστα δεν περιορίζεται απλώς στην απαίτηση κάλυψης του ειδικού 
κόστους (

72
).  

(45) Η Επιτροπή, πάντως, θεωρεί ότι οι εκπτώσεις πιστών πελατών, σε συνδυασµό εν 
µέρει µε τις τιµές κάτω του ειδικού πρόσθετου κόστους, παρεµποδίζουν σηµαντικά την 
ανάπτυξη του εµπορίου και κατά συνέπεια βλάπτουν το συµφέρον της Κοινότητας. Όπως 
έχει ήδη αναφερθεί εν λόγω συµπεριφορά αποµονώνει τη γερµανική αγορά υπηρεσιών 
µεταφοράς δεµάτων για το εµπόριο δι’ αλληλογραφίας. Αυτή η περιχαράκωση της 
γερµανικής αγοράς παρεµποδίζει την ανάπτυξη του εµπορίου σε βαθµό που να παραβλάπτει 
σηµαντικά το συµφέρον της Κοινότητας.  
 
Ζ. ΑΡΘΡΟ 3 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ αριθ. 17  

(46) Ακόµη και αν δεν υπάρχουν αποδείξεις ότι προς το παρόν δεν ισχύουν στον τοµέα 
των υπηρεσιών µεταφοράς δεµάτων για το εµπόριο δι’ αλληλογραφίας συµφωνίες για 
εκπτώσεις πιστών πελατών, η Επιτροπή θέλει να διασφαλίσει ότι η DPAG θα παύσει 
οριστικά να εφαρµόζει την πολιτική εκπτώσεων υπέρ πιστών πελατών και ότι δεν θα συνάψει 
στο µέλλον τέτοιου είδους συµφωνίες (

73
).  

(47) Λόγω της ελλιπούς κάλυψης του ειδικού πρόσθετου κόστους κατά την περίοδο 1990-
1995, δε θα επιβληθεί καµία χρηµατική ποινή, επειδή δεν έχει διευκρινισθεί ακόµη ποιο 
ποσοστό ισχύει για την κάλυψη του κόστους των υποκείµενων στον ανταγωνισµό 
«πολλαπλών προϊόντων» ή «πολλαπλών υπηρεσιών» που παρέχει µια επιχείρηση η οποία 
διαθέτει έναν αποκλειστικό τοµέα. Εξάλλου, το γεγονός ότι η DPAG, µόλις ενηµερώθηκε 
σχετικά την ανακοίνωση αιτιάσεων της 7ης Αυγούστου 2000 και στα πλαίσια της 
επακολουθήσασας διαδικασίας σχετικά µε τις εκτεθείσες οικονοµικές αρχές όσον αφορά το 
σχετικό ποσοστό κάλυψης του κόστους, υποσχέθηκε ότι θα προσδώσει πλήρη διαφάνεια στις 
οικονοµικές της σχέσεις ανάµεσα στον αποκλειστικό τοµέα και στις υπό ανταγωνισµό 
προσφερόµενες υπηρεσίες µεταφοράς δεµάτων είναι ένα επιχείρηµα εναντίον της επιβολής 
χρηµατικής ποινής.  
(48) Ακόµη και αν δεν υπάρχουν αποδείξεις ότι η υπηρεσίες µεταφοράς δεµάτων της 
DPAG για το εµπόριο δι’ αλληλογραφίας δεν καλύπτουν προς το παρόν το ειδικό πρόσθετο 
κόστος τους, η Επιτροπή θεωρεί ως απαραίτητη —για τους λόγους που εκτίθενται 
παρακάτω— την έκδοση µιας απόφασης στην προκειµένη περίπτωση (

74
).  
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o η Επιτροπή µε την παρούσα απόφαση διαπιστώνει ότι οι τιµές που δεν καλύπτουν 
το ειδικό πρόσθετο κόστος για τις υπηρεσίες που παρέχονται εκτός των υποχρεωτικών από το 
νόµο υπηρεσιών που παρέχονται στα ταµεία αποτελούν παράβαση του άρθρου 82 της 
συνθήκης ΕΚ. Η DPAG δεν έχει παραδεχθεί —σε αντίθεση µε τη στάση της σχετικά µε τις 
εκπτώσεις πιστών πελατών— ότι οι τιµές κάτω του ειδικού πρόσθετου κόστους αποτελούν 
παράβαση του άρθρου 82 της συνθήκης ΕΚ,  
 
o Η Επιτροπή πιστεύει ότι µια τυπική απόφαση επ’ αυτού του σηµείου θα καταστήσει 
σαφή τη θέση της. Κατ’ αυτόν τον τρόπο δεν θα παύσει µόνο η DPAG να εφαρµόζει µια 
τέτοια πολιτική αλλά και οι άλλες επιχειρήσεις που ασκούσαν ή είχαν ως στόχο να ασκήσουν 
παρόµοια πολιτική. Εξάλλου, η ασφάλεια δικαίου που εξασφαλίζεται από µια τέτοια 
απόφαση της Επιτροπής είναι προς το συµφέρον και των άλλων πιθανών ανταγωνιστών.  

Η. ΑΡΘΡΟ 15 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ αριθ. 17  

Σύµφωνα µε το άρθρο 15 του κανονισµού αριθ. 17, οι παραβιάσεις του άρθρου 82 της 
συνθήκης ΕΚ συνεπάγονται χρηµατικές ποινές µέχρι ένα εκατ. ευρώ ή µέχρι το 10 % τον 
κύκλου εργασιών κατά την προηγούµενη εταιρική χρήση, ανάλογα µε το ποιο ποσό είνα 
µεγαλύτερο. Η διάρκεια και το µέγεθος των εκπτώσεων που προσφέρει η DPAG όσον αφορά 
τις υπηρεσίες µεταφοράς δεµάτων για το εµπόριο δι’ αλληλογραφίας οδηγούν στο 
συµπέρασµα ότι οι παραβάσεις αυτές γίνονταν σκοπίµως. Κατά τον καθορισµό της 
χρηµατικής ποινής εξάλλου λαµβάνεται υπόψη και η διάρκεια της παράβασης.  

Η σοβαρότητα της παράβασης  

Η πολιτική εκπτώσεων πιστών πελατών µιας εταιρείας µε δεσπόζουσα θέση στην αγορά 
θεωρείται ως σοβαρή παράβαση (

75
). Οι εκπτώσεις πιστών πελατών µιας επιχείρησης µε 

δεσπόζουσα θέση στην αγορά έχουν καταδικασθεί επανειληµµένα από το ∆ικαστήριο. Στην 
προκειµένη περίπτωση οι καταχρήσεις έγιναν µε στόχο και αποτέλεσµα αφενός τον 
εκτοπισµό των ανταγωνιστών της DPAG από αγορά υπηρεσιών µεταφοράς δεµάτων στη 
Γερµανία κα αφετέρου την παρεµπόδιση (

76
) της δηµιουργίας εναλλακτικών δοµών 

µεταφοράς δεµάτων για το εµπόριο δι’ αλληλογραφίας (µεταφορά από τις ίδιες τις 
επιχειρήσεις). Η πολιτική τιµών και εκπτώσεων της DPAG είχε πολλές αρνητικές συνέπειες 
όσον αφορά τον ανταγωνισµό στον τοµέα των υπηρεσιών µεταφοράς δεµάτων για το 
εµπόριο δι’ αλληλογραφίας. Η DPAG κατάφερε να διατηρήσει σταθερό στο 85 % το 
ποσοστό στη γερµανική αγορά υπηρεσιών µεταφοράς δεµάτων για το εµπόριο δι’ 
αλληλογραφίας και να παρεµποδίσει τη δηµιουργία άλλων εναλλακτικών υποδοµών 
αγνοώντας τα γενικά οικονοµικά πλεονεκτήµατα τα οποία θα µπορούσαν να προκύψουν από 
τη λειτουργία αποτελεσµατικών και κερδοφόρων εναλλακτικών δοµών διανοµής. Για το 
λόγο αυτό το ποσό της χρηµατικής ποινής καθορίζεται στα 12 εκατ. ευρώ λόγω της 
σοβαρότητας, του µεγέθους και των επιπτώσεων της παράβασης.  

Η διάρκεια της παράβασης  

Η παράβαση ήταν διαρκής και επαναλαµβανόταν κατά τρόπο συστηµατικό. ∆ιήρκησε από το 
1974 µέχρι το 2000 µε ιδιαίτερη ένταση (όπως αναφέρεται στην αιτιολογική σκέψη 23) κατά 
το πρόσφατο παρελθόν, δηλαδή από τον Νοέµβριο του 1997 µέχρι τον Οκτώβριο του 2000. 
Πρόκειται λοιπόν για παράβαση µακράς διάρκειας. Σύµφωνα µε τις κατευθυντήριες γραµµές 
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σε περίπτωση παραβάσεων µεγάλης διάρκειας το ποσό της ποινής σε σχέση µε τη 
σοβαρότητα της παράβασης µπορεί να αυξηθεί µέχρι το 10 % για κάθε έτος. Η Επιτροπή 
κρίνει ότι για την περίοδο από τον Νοέµβριο του 1997 µέχρι τον Οκτώβριο του 2000 αυτή η 
αύξηση θα πρέπει να ανέλθει στο30 %. Για την περίοδο 1974-1997 η Επιτροπή θεωρεί ότι η 
αύξηση θα πρέπει να ανέλθει στο 70 %. Εποµένως, το βασικό ποσό της χρηµατικής ποινής 
καθορίζεται στα 24 εκατ. ευρώ.  

Επιβαρυντικά και ελαφρυντικά στοιχεία  

(52) ∆εν υπάρχουν επιβαρυντικά ή ελαφρυντικά στοιχεία. Κατ’ αρχήν είναι βέβαια 
δυνατόν να ληφθεί υπόψη ως ελαφρυντικό υπέρ µιας επιχείρησης το ότι η επιχείρηση αυτή 
ανακοινώνει στην Επιτροπή µετά την παραλαβή της ανακοίνωσης αιτιάσεων ότι δεν 
αµφισβητεί τα γεγονότα στα οποία βασίζει τις αντιρρήσεις της η Επιτροπή. Στη 
συγκεκριµένη περίπτωση πάντως τα γεγονότα στα οποία βασίζονται οι αντιρρήσεις της 
Επιτροπής είναι αποκλειστικά και µόνο τα συµβατικά κείµενα, τα οποία περιλαµβάνονται 
συµφωνίες σχετικά µε τις εκπτώσεις πιστών πελατών κατά συνέπεια, η Επιτροπή δεν µπορεί 
να θεωρήσει ως ελαφρυντικό στοιχείο ότι η DPAG δήλωσε κατά την ακρόαση της 9ης 
Νοεµβρίου 2000, ότι δεν αµφισβητεί την ύπαρξη αυτών των συµβάσεων,  
 

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ: 

Άρθρο 1  
1 Η Deutsche Post AG (DPAG) παραβίασε το άρθρο 82 της συνθήκης ΕΚ από το 1974 
µέχρι το 2000 προσφέροντας στους πελάτες της στον τοµέα των υπηρεσιών µεταφοράς 
δεµάτων για το εµπόριο δι’ αλληλογραφίας ειδικές τιµές µε µόνο αντάλλαγµα τη δέσµευση 
των πελατών ότι θα µετέφεραν µέσω αυτής όλα τα µη ογκώδη δέµατά τους βάρους µέχρι 20 
χιλιόγραµµα ή ακόµη και µέχρι 31,5 χιλιόγραµµα ή τους διαφηµιστικούς τους καταλόγους 
άνω του 1 χιλιογράµµου (Infopost Schwer) ή ένα όσο το δυνατόν µεγαλύτερο ποσοστό 
αυτών των αντικειµένων.  
2 Η DPAG κατά το διάστηµα 1990-1995 παραβίασε το άρθρο 82 της συνθήκης ΕΚ 
προσφέροντας υπηρεσίες µεταφοράς δεµάτων για το εµπόριο δι’ αλληλογραφίας σε τιµές 
που δεν κάλυπταν το ειδικό πρόσθετο κόστος.  
 
Άρθρο 2  
1 Η DPAG υποχρεούται να σταµατήσει αµέσως την παράβαση για την οποία γίνεται 
λόγος στο άρθρο 1 παράγραφος 1 και να µην επαναλάβει στο µέλλον τις πράξεις ή τις 
πρακτικές για τις οποίες γίνεται λόγος στο άρθρο 1 παράγραφος 1.  
2 Η DPAG υποχρεούται να υποβάλλει κάθε χρόνο στην Επιτροπή µετά το τέλος της 
εταιρικής χρήσης το λογαριασµό εσόδων και δαπανών της νέας θυγατρικής επιχείρησης 
(Newco) στον τοµέα των υπηρεσιών µεταφοράς εµπορικών δεµάτων. Επiσης η DPAG 
υποχρεούται να υποβάλλει κάθε χρόνο µια κατάσταση µε τις τιµές που πληρώνει η Newco 
για τις υπηρεσίες και τα αγαθά που αυτή της προσφέρει.  
 
Η DPAG υποχρεούται να υποβάλει στην Επιτροπή όλες τις συµφωνίες σχετικά µε τις 
εκπτώσεις, τις οποίες θα συνάψει η Newco µε τους έξι µεγαλύτερους πελάτες στον τοµέα του 
εµπορίου δι’ αλληλογραφίας. Η υποχρέωση αυτή αρχίζει από το πρώτο έτος λειτουργίας της 
Newco και λήγει µετά το τέλος της τρiτης εταιρικής χρήσης της εταιρείας αυτής.  

Άρθρο 3  
1 Λόγω της παράβασης για την οποία γίνεται λόγος στο άρθρο 1 παράγραφος 1 
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επιβάλλεται στην DPAG χρηµατική ποινή ύψους 24 εκατ. ευρώ.  
2 Το ποσό αυτό πρέπει να καταβληθεί εντός τριών µηνών από την ηµεροµηνία 
κοινοποίησης της παρούσας απόφασης στην Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, αριθ. 
λογαριασµού 642-0029000-95 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria BBVA (κωδικός IBAN: BE 
76 6420 0290 0095, κωδικός SWIFT: BBVABEBB), Avenue des Arts 43, Β-1040 
Βρυξέλλες.  
 
Μετά την εκπνοή αυτής της προθεσµίας θα οφείλονται αυτοµάτως τόκοι υπερηµερίας µε 
βάση το επιτόκιο που χρησιµοποιεί η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για τις βασικές 
χρηµατοδοτικές πράξεις από την πρώτη εργάσιµη ηµέρα του µηνός κατά τη διάρκεια του 
οποίου εξεδόθη η παρούσα απόφαση επαυξηµένο κατά 3,5 %, δηλαδή µε επιτόκιο 8,28 %.  

Άρθρο 4  

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στην:  
Deutsche Post AG  
Heinrich-von-Stephan-Straβe 1  
D-53175 Βόννη.  

Άρθρο 5  
Η παρούσα απόφαση είναι εκτελεστός τίτλος κατά την έννοια του άρθρου 256 της συνθήκης 
ΕΚ.  

Βρυξέλλες, 20 Μαρτίου 2001.  

Για την Επιτροπή  
Mario MONTI  
Μέλος της Επιτροπής  
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 

 
(1) ΕΕ 13 της 21.2.1962, σ. 204/62.  
(2)ΕΕ L 148 της 15.6.1999, σ. 5.  
(3)ΕΕ L 354 της 30.12.1998, σ. 18.  
(4) Βλέπε άρθρο 51 του Postgesetz (νόµου για τα ταχυδροµεία): «Μέχρι τις 31 ∆εκεµβρίου τον 2002 η Deutsche 
Post AG θα έχει το αποκλειστικό δικαίωµα για τη µεταφορά αντικειµένων αλληλογραφίας και διαφηµιστικών 
καταλόγων, των οποίων το βάρος δεν θα υπερβαίνει τα 20 γραµµάρια και η ανώτατη τιµή θα ανέρχεται στο 
πενταπλάσιο των τιµών που ίσχυαν στις 31 ∆εκεµβρίου 1997 για τα σχετικά ταχυδροµικά αντικείµενα της 
κατώτατης κατηγορίας βάρους (αποκλειστική άδεια βάσει νόµου)».  
 (5) Βλέπε επιστολή της DΡΑG, της 23ης ∆εκεµβρίου 1999, παράρτηµα 1.  
(6) Βλέπε παράρτηµα 2 της επιστολής της DPAG της 6ης ∆εκεµβρίου 1999.  
(7) Το πρόσθετο κόστος (οριακό κόστος) περιλαµβάνει όλο το κόστος το οποίο αφορά µια συγκεκριµένη 
υπηρεσία µεταφοράς δεµάτων. Στο οριακό κόστος δεν περιλαµβάνεται στο σταθερό κόστος το οποίο δεν αφορά 
µια σγκεκριµένη υπηρεσία (το κοινό σταθερό κόστος). Το κοινό σταθερό κόστος δεν αφορά µια συγκεκριµένη 
υπηρεσία µεταφοράς δεµάτων και εξαλείφεται όταν σταµατήσει κάθε παροχή υπηρεσίας η επιχείρηση.  
(8) Αυτό σηµαίνει: τα έσοδα τον αποκλειστικού τοµέα συνολικά υπερκαλύπτουν ολόκληρο το σχετικό κόστος. 
Τα έσοδα δεν υπερκαλύπτουν µόνο το ειδικό πρόσθετο κόστος αλλά και το µη συνυπολογιζόµενο κοινό 
σταθερό κόστος.  
(9) Σύµφωνα µε το άρθρο 1 παράγραφος 2 του κανονισµού για την καθολική ταχυδροµική υπηρεσία, η DPAG 
είναι υποχρεωµένη από το νόµο να παρέχει σε κάθε πελάτη, εντός καθορισµένων χρονικών ορίων (σύµφωνα µε 
το άρθρο 3 παράγραφος 2 του εν λόγω κανονισµού το 80 % τουλάχιστον πρέπει να παραδίδέται εντός δύο 
εργάσιµων ηµερών) υπηρεσίες µεταφοράς δεµάτων. Πριν τεθεί σε ισχύ ο εν λόγω κανονισµός αναδροµικά από 
την 1η Ιανουαρίου 1998, η γενική υποχρέωση σύναψης σύµβασης προέκυπτε από το άρθρο 8 του νόµου για τα 
ταχυδροµεία («PostG») της 28 Ιουνίου 1969. Σύµφωνα µε το νόµο αυτό, καθένας είχε το δικαίωµα να κάνει 
χρήση των εγκαταστάσεων του ταχυδροµείου. Οι όροι για τη χρησιµοποίηση των εγκαταστάσεων του 
ταχυδροµείου προβλέπονταν από τους σχετικούς κανονισµούς. Οι προθεσµίες πριν την έναρξη του παραπάνω 
κανονισµού προβλέπονται από τον κανονισµό Post-Kundenschutzνerordnung (BGBl. 1995 I, S. 2016). (80 % τη 
δεύτερη εργάσιµη ηµέρα µετά την παραλαβή).  
(10) Βλέπε ειδικότερα William J. Baumol και J. Gregory Sidak, Toward Competition in Local Telephony,(MIT 
Press 1994), σελίδες 108 και 109. 
(11) Βλέπε ειδικότερα William J. Baumol και J. Gregory Sidak, Toward Competition in Local Telephony,(MIT 
Press 1994), σελίδες 108 και 109: «These obligations are appropriately treated as sources of common fixed costs 
for the firm…».  
(12)Η DPAG παραπέµπει, π.χ., στην επιστολή της της 15ης Μαΐου 1997 και στην επιστολή της της 6ης 
Οκτωβρίου 2000, σελίδες 4 και 5 και 8 έως 10 όσον αφορά αυτό το πρόσθετο κόστος, το γνωστό ως 
«επιβάρυνση καθολικής υπηρεσίας».  
(13) Οι γνωστές ως «επιβαρύνσεις καθολικής υπηρεσίας» (δίκτυο υποκαταστηµάτων που καλύπτει ολόκληρη 
την επικράτεια, παράδοση σε ολόκληρη την οµοσπονδιακή επικράτεια µε ενιαίο τέλος) θα προστίθονταν στο 
κόστος παροχής των υπηρεσιών µεταφοράς εµπορικών δεµάτων µόνο στην περίπτωση υπολογισµού ολόκληρου 
του κόστους. Βλέπε επιστολή της DPAG της 6ης Οκτωβρίου 2000, σελίδες 4 και 5, καθώς και σελίδες 8 έως 11. 
Η επιµονή στην κάλυψη τουλάχιστον του ειδικού πρόσθετου κόστους συµβάλει στο να αποφευχθεί αυτόc 
ακριβώς ο συνυπολογισµός του κόστους το οποίο προκύπτει από την υποχρέωση παροχής δηµόσιας υπηρεσίας 
όσον αφορά τις υπηρεσίες µεταφοράς δεµάτων που παρέχονται εκτός των ταµείων.  
(14) Οι υπηρεσίες µεταφοράς δεµάτων για το εµπόριο δι’ αλληλογραφίας συνίστανται κυρίως στις υπηρεσίες 
µεταφοράς δεµάτων και διαφηµιστικών καταλόγων.  
(15) Επιστολή της DΡΑG, της 7ης Απριλίου 2000, σ. 3, επιστολή της DPAG της 6ης ∆εκεµβρίου 1999, σ. 11, 
καθώς και επιστολή της DΡΑG, της 22ας ∆εκεµβρίου 1999, σ. 2.  
(16) Βάση υπολογισµού: Ctcon GmbH,«Segmentserfolgsrechnung 1990-1999 Frachtpost ohne Kataloge νοn 200 
g bis 1 000 g, ohne Postgut Klein und-Postgut leicht sowie ohne Post Express», 23 Ιουνίου 2000.  
(17) Κατ’ εξαίρεση, στις αγροτικές περιοχές µαζί µε την επίδοση των επιστολών γίνεται και η επίδοση των 
δεµάτων, βλέπε επιστολή της DΡΑG, της 9ης Μαρτίου 2000, σ 10. Αυτό αφορούσε το % περίπου, σύµφωνα µε 
τα στοιχεία της DPAG, των δεµάτων που µεταφέρθηκαν κατά το 1999 για το εµπόριο δι’ αλληλογραφίας. Κατά 
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τα προηγούµενα έτη υπήρχε η ακόλουθη κατάσταση: από το 1990 µέχρι το 1995 γινόταν από κοινού επίδοση 
ενός συγκεκριµένου ποσοστού των δεµάτων του εµπορίου δι’ αλληλογραφίας. Από το 1995 µέχρι το 1998 δεν 
έγινε σχεδόν καµία κοινή επίδοση πλέον. Από το 1999 επανήλθε αυτή η µορφή επίδοσης. Η χρησιµοποίηση της 
κοινής επίδοσης παρέχει διάφορα κλιµακωτά πλεονεκτήµατα, από τα οποία επωφελείται µόνον η DPAG λόγω 
του αποκλειστικού της τοµέα. Λόγω της περιορισµένης σηµασίας της κοινής επίδοσης, θεωρείται ότι από το 
1995 δεν επηρεάστηκε καθόλου η κάλυψη του ειδικού πρόσθετου κόστους που διαπιστώθηκε για το διάστηµα 
αυτό. Από το 1998, το ειδικό πρόσθετο κόστος των υπηρεσιών µεταφοράς δεµάτων καλύπτεται σε τέτοιο βαθµό 
που ακόµη και αν λαµβανόταν χωριστά υπόψη η κοινή επίδοση δε θα επηρεαζόταν σηµαντικά το αποτέλεσµα.  
(18) Επιστολή της DΡΑG, της 9ης Μαρτίου 2000, σελίδες 9 και 10.  
(19) Μόνον ένας πελάτης µεταφέρει, σύµφωνα µε την DPAG, τα δέµατά του στο κέντρο παραλαβής.  
(20) Επιστολή της DΡΑG, της 25ης Ιανουαρίου 2001.  
(21) Βλέπε άρθρο 3 παράγραφος 2 του κανονισµού για την καθολική ταχυδροµική υπηρεσία, σύµφωνα µε το 
οποίο το 80 % τουλάχιστον της ετήσιας ποσότητας δεµάτων που παραλαµβάνονται κατά τις εργάσιµες ηµέρες 
θα πρέπει να παραδίδεται κατά τη δεύτερη εργάσιµη ηµέρα µετά την ηµέρα παραλαβής. Κάθε κέντρο 
παραλαβής και διαλογής έχει διπλό ρόλο, χρησιµεύει, δηλαδή ως κέντρο παραλαβής και ως κέντρο διαλογής. 
Λόγω της υποχρέωσης για την εξυπηρέτηση ολόκληρης της επικράτειας κάθε ηµέρα µετακινείται τουλάχιστον 
ένα όχηµα ανάµεσα στο κέντρο παραλαβής και στο κέντρο διαλογής (δηλαδή 32 µετακινήσεις οχηµάτων από το 
κέντο παραλαβής προς τα υπόλοιπα κέντρα διαλογής = 32 × 33 = τουλάχιστον 1 056 µετακινήσεις οχηµάτων).  
(22) Και τα 33 κέντρα παραλαβής και διαλογής έχουν την ίδια κατασκευή και τον ίδιο εξοπλισµό και 
λειτουργούν τόσο ως κέντρα παραλαβής όσο και ως κέντρα διαλογής.  
(23) Ακόµη και αν µειωθεί ο όγκος των µεταφερόµενων δεµάτων σε περίπτωση που παύσουν να παρέχονται 
υπηρεσίες µεταφοράς εµπορικών δεµάτων οι διαδροµές των οχηµάτων µπορούν να µειωθούν σηµαντικά µόνο 
στην περίπτωση που µειωθεί ο αριθµός των παραληπτών ανά διαδροµή. Μόνο σε περίπτωση σηµαντικής 
µείωσης των παραληπτών σε µια συγκεκριµένη διαδροµή, µπορεί να µειωθεί το µήκος αυτής της διαδροµής και 
να συγχωνευθεί µε µια άλλη διαδροµή (επιστολή της DΡΑG, της 25ης Ιανουαρίου 2001). Οι έρευνες απέδειξαν 
ότι «ειδικές» διαδροµές έχουµε µόνο στην περίπτωση ταχυδροµικών υπηρεσιών όπου γίνονται µετακινήσεις 
προς συγκεκριµένες διευθύνσεις.  
(24) Όταν όµως σε κάθε στάση του οχήµατος παραδίδονται περισσότερα του ενός δέµατα, όπως στις µεταφορές 
από επιχείρηση σε επιχείρηση, δεν καταργείται αυτή η στάση ακόµη και στην περίπτωση που µειωθεί ο όγκος 
των παραδιδόµενων δεµάτων.  
(25) Βλέπε Sidak/Spulber «Protecting Competition from the Postal Monopoly», σελίδες 109 έως 124.  
(26) Στην προκειµένη περίπτωση, ο διαρθρωτικός διαχωρισµός του αποκλειστικού τοµέα από τους τοµείς οι 
οποίοι υπόκεινται σε ανταγωνισµό προϋποθέτει τήρηση της υποχρέωσης παροχής δηµόσιας υπηρεσίας. Η 
απαραίτητη υποδοµή για την τήρηση αυτής της υποχρέωσης παροχής δηµόσιας υπηρεσίας πρέπει να παραµείνει 
σε αυτούς που έχουν αυτή την υποχρέωση.  
(27) Επιστολή της DPAG, της 1ης Φεβρουαρίου 2001.  
(28) Ετοιµοπαράδοτο είναι το δέµα όταν ο πελάτης παρέχει µόνος του ορισµένες ταχυδροµικές υπηρεσίες 
(ζύγισµα, υπολογισµός του τέλους, τοποθέτηση της ετικέτας, σύνταξη της κατάστασης) και παραδίδει 
τουλάχιστον 10 000 µη ογκώδη δέµατα κατ’ έτος (µέχρι το 1995: 10 000 ταχυδροµικά δέµατα). Γι’ αυτές τις 
υπηρεσίες που παρέχουν οι ίδιοι οι πελάτες, οι οποίες θα παρέχονταν διαφορετικά στα ταµεία των 
ταχυδροµείων, η DPAG χορηγεί κάποια έκπτωση. Η διαδικασία του υπολογισµού του ενιαίου τέλους για τα 
ετοιµοπαράδοτα δέµατα περιγράφεται στο σηµείο 3.3.2 των γενικών όρων συναλλαγών των γερµανικών 
ταχυδροµείων για την εγχώρια µεταφορά δεµάτων («AGB FrD Inl.»), της 30ής Μαρτίου 1992, και 
συγκεκριµένα στο κεφάλαιο 3.3. «Ειδικές υπηρεσίες». Οι AGB FrD Inl υπεβλήθησαν από την DPAG ως 
παράρτηµα 4 της επιστολής της 24ης Νοεµβρίου 1994.  
(29) Η διαδικασία της συνεργασίας όσον αφορά τους «διαφηµιστικούς καταλόγους» περιγράφεται στο 
προστεθέν µε το νόµο P 777/1993, τον Αύγουστο του 1995, νέο σηµείο 3.3.4.2 των AGB FrD Inl.: «Όσοι 
αποστέλλουν µεγάλες ποσότητες διαιφηµιστικών καταλόγων µπορούν να αναλάβουν, βάσει συµβάσεων, την 
παροχή, υπό τους όρους του κεφαλαίου 4.2, ορισµένων υπηρεσιών διαλογής και φόρτωσης. Ως αντάλλαγµα, η 
ταχυδροµική υπηρεσία µειώνει το τέλος για τους διαφηµιστικούς καταλόγους».  
(30) Βάση για τη συνεργασία όσον αφορά τη µεταφορά δεµάτων είναι το σηµείο 3.3.4 των AGB FrD Inl.: 
[«3.3.4. Συνεργασία µε τους αποστέλλοντες δέµατα» (συνεργασία)]. Σύµφωνα µε το σηµείο αυτό, η συνεργασία 
στο θέµα των δεµάτων αφορά τη συνεργασία των αποστελλόντων δέµατα µε τα γερµανικά οµοσπονδιακά 
ταχοδροµεία (DBP Postdienst) όσον αφορά τη διαδικασία των ετοιµοπαράδοτων δεµάτων. Στα πλαίσια αυτής 
της συνεργασίας, η DBP Ροstdienst αναθέτει σε κάποιον αποστολέα δεµάτων βάσει σύµβασης την παροχή 
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ορισµένων υπηρεσιών διαλογής, φόρτωσης και µεταφοράς µικρών και µεγάλων δεµάτων έναντι οικονοµικού 
ανταλλάγµατος. Σύµφωνα µε το σηµείο 3.3.4 των AGB FrD Inl. η συνεργασία αυτή βασιζόταν σε δύο 
προϋποθέσεις: 1. συµµετοχή στη διαδικασία προετοιµασίας των δεµάτων και 2, δέσµευση του πελάτη να 
αποστείλει ολόκληρο τον όγκο των µικρών και µεγάλων του δεµάτων µέσω της DBP Postdienst. Βλέπε AGB 
FrD Inl, της 30ής Μαρτίου 1992, κεφάλαιο 3.3 ειδικές υπηρεσίες, που υπεβλήθη από την DPAG ως παράρτηµα 
4 της επιστολής της της 24ης Νοεµβρίου 1994. Σύµφωνα µε την DPAG το σηµείο 3.3.4 καταργήθηκε στις 28 
∆εκεµβρίου 1994, βλέπε επιστολή της DΡΑG, της 6ης Οκτωβρίου 2000, σ. 16.  
(31) Βλέπε τον δεύτερο όρο στο σηµείο 3.3.4 AGB FrD Inl.  
(32) Η έννοια του “ογκώδους” δέµατος ορίζεται από το άρθρο 25 παράγραφος 3 του κανονισµού για τα 
ταχυδροµεία, βλέπε ακόλουθη υποσηµείωση.  
(33) Ο πελάτης αυτός µετέφερε, σύµφωνα µε τα λεγόµενά του, από το 1994 το [...] των δεµάτων του µέσω της 
DPAG, βλέπε επιστολή της [...] 4ης Οκτωβρίου 2000, και επιστολή της DΡΑG, της 14ης Ιουλίου 2000.  
(34) Σύµφωνα µε το άρθρο 25 παράγραφος 3 του κανονισµού της 16ης Μαΐου 1963 για τα ταχυδροµεία [όπως 
τροποποιήθηκε τελευταία µε τον 11ο ÄndVPostO v. της 10.8.1988 (BGBl. IS. 1573, Επίσηµη Εφηµερίδα S. 
1613)], ένα δέµα θεωρείται ως ογκώδες όταν 1. έχει µήκος άνω των 120 cm πλάτος άνω των 60 cm και ύψος 
άνω των 60 cm και 2. χρειάζεται ειδική µεταχείριση (δηλαδή, το δέµα δεν µπορεί να φορτωθεί µε µηχάνηµα 
ούτε να µεταφερθεί µε ιµάντα µεταφοράς ή περιέχει ζώντα ζώα).  
(35) Το [...] των δεµάτων της εταιρείας [...] αποστέλλεται από την έδρα της εταιρείας που βρίσκεται στην [...] 
βλέπε επιστολή της εταιρείας, της 26ης Σεπτεµβρίου 2000. Όλα τα δέµατα της εταιρείας [...] που βρίσκονται 
στην [...] αποστέλλονται µέσω της DPAG, βλέπε επιστολή της DΡΑG, της 14ης Ιουλίου 2000.  
(36) Βλέπε επιστολή της DPAG (Oberpostdirektion Nürnberg) προς την εταιρεία [...], της 17ης Φεβρουαρίου 
1987.  
(37) Ο πελάτης αυτός µετέφερε το [...] των δεµάτων τον µέσω της DPAG, βλέπε επιστολή της εταιρείας [...], 
της 4ης Οκτωβρίου 2000, και επιστολή της DΡΑG, της 14ης Ιουλίου 2000.  
(38) Βλέπε παράρτηµα στην επιστολή της DPAG, της 7ης και της 14ης Ιουλίου 2000.  
(39) Οι συµβάσεις αφορούσαν βασικά τα δέµατα που µπορούσαν να φορτωθούν και να µεταφερθούν µε 
µηχανήµατα και είχαν τις διαστάσεις που προβλέπονται από τον κανονισµό για τα ταχυδροµεία, δηλαδή µήκος 
120 cm, ύψος και πλάτος 60 cm και ανώτατο βάρος 31,5 χιλιόγραµµα, βλέπε σηµείο 3.1.2 των συµφωνιών 
συνεργασίας.  
(40)Ως Infopost Schwer χαρακτηρίζει η DPAG τους καταλόγους άνω των 1 000 γραµµαρίων. Από το 1993, οι 
Infopost Schwer ανήκουν στο τµήµα µεταφοράς δεµάτων του ταχυδροµείου.  
(41) Απόφαση του Ευρωπαϊκού ∆ικαστηρίου της 23ης Απριλίου 1991, υπόθεση C-41/90 (Höfner und Elser), 
Συλλογή ∆ΕΚ 1991, σ. I-1979, σηµείο 21 κ.ε.  
(42) Οι έρευνες της «Verbraucher Analyse» «92 West &Οst» απέδειξαν ότι στα παλιά οµοσπονδιακά κρατίδια 
το 29 % των ατόµων ηλικίας άνω των δεκατεσσάρων ετών αγόρασε κατά τους δώδεκα τελευταίους µήνες 
προϊόντα δι’ αλληλογραφίας ενώ το αντίστοιχο ποσοστό στα νέα κρατίδια ήταν πάνω από το 66 %. Η µελέτη 
«Versandhauskäufer» τέσσερα χρόνια αργότερα (1996) απέδειξε ότι στα παλιά οµοσπονδιακά κρατίδια το 30,8 
% του πληθυσµού (άνω των δεκατεσσάρων ετών) κατά το τελευταίο έτος ψώνισε διάφορα πράγµατα µέσω 
αλληλογραφίας, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό και για τα εννέα οµοσπονδιακά κρατίδια ανήλθε στο 51,9 %. Βλέπε 
ενηµερωτικό δελτίο «Versandhandels in Deutschland» του Bundesverbandes des Deutschen Versandhandels 
e.V., σ. 33.  
(43) Το ποσοστό των ογκωδών δεµάτων του εµπορίου δι’ αλληλογραφίας κατά το έτος 1999 δεν υπερέβαινε το 
1 %. Βάση υπολογισµού: Ctcon,«Segmentserfolgsrechnung Sparte Frachtpost, Ubersicht Mengen», Stand 13 
Απριλίου 2000, που υπέβαλε η DPAG µε την επιστολή της, της 20ής Απριλίου 2000.  
(44)Η DPAG υπολογίζει σε [...] το δικό της συντελεστή στάσεων, στον οποίο περιλαµβάνονται και οι υπηρεσίες 
µεταφοράς δεµάτων για το εµπόριο δι’ αλληλογραφίας. Ο συντελεστής στάσεων των ανταγωνιστών της, οι 
οποίοι δραστηριοποιούνται ιδίως στον τοµέα της µεταφοράς δεµάτων από επιχείρηση σε επιχείρηση (µεταφορές 
µεγάλου όγκου δεµάτων αποκλειστικά ανάµεσα στις επιχειρήσεις) υπολογίζεται σε 1,8 µέχρι 2,1. Βλέπε έκθεση 
πραγµατογνωµοσύνης της εταιρείας Ctcon,«Ergebnisbelastungen Frachtpost 1995» σ. 7, της 13ης Μαΐου 1997, 
που υπέβαλε η DPAG µε την επιστολή της 15ης Μαΐου 1997.  
(45) Βλέπε απόφαση του ∆ικαστηρίου της 7ης Οκτωβρίου 1999, στην υπόθεση T-228/97, Irish Sugar, Συλλογή 
∆ΕΚ 1999, II-2969, σηµείο 99.  
(46) Βλέπε τοµέα εµπορικών δεµάτων της Deutschen Post AG (1996), a.a.O., παράρτηµα 1, σ. 10.  
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(47) Η παράδοση από τις ίδιες τις επιχειρήσεις (το έτος 1999, παραδόθηκαν 140 εκατ. δέµατα) δεν αποτελεί 
µέρος αυτής της αγοράς.  
 
(48)Η DPAG δεν αµφισβητεί ότι στη Γερµανία είναι η µόνη επιχείρηση που διαθέτει την ανάλογη υποδοµή σε 
ολόκληρη την επικράτεια.  
(49) Βλέπε τοµέα δεµάτων της Deutsche Post AG (1996), Darstellung und Bewertung der 
Entscheidungssituation der Sparte Frachtpost zur Fortführung oder Einstellung des Spartengeschfts 1996, 
παράρτηµα 1, σ. 10. Βλέπε επίσης το ενηµερωτικό δελτίο της Bundesverbandes des Deutschen Versandhandels 
e. V., σύµφωνα µε το οποίο η DPAG µεταφέρει το 92 % περίπου των δεµάτων του εµπορίου δι’ αλληλογραφίας 
στη Γερµανία: Versandhandel in Deutschland,σ.17.  
(50) Βλέπε την έκθεση πραγµατογνωµοσύνης «Eigenzustellung im Versandhandel als Alternative zur 
Zusammenarbeit mit der Post», της 15ης Σεπτεµβρίου 2000, που υπεβλήθη ως παράρτηµα 8 της επιστολής της 
DΡΑG, της 6ης Οκτωβρίου 2000, σ. 7.  
(51) Βλέπε την έκθεση πραγµατογνωµοσύνης «Eigenzυstellung im Versandhandel als Alternative zur 
Zusammenarbeit mit der Post», της 15ης Σεπτεµβρίου 2000, που υπεβλήθη ως παράρτηµα 8 της επιστολής της 
DΡΑG, της 6ης Οκτωβρίου 2000, σ. 5: «Είναι αδύνατο να παραδίδονται καθηµερινώς στη Γερµανία σε 
ολόκληρη την επικράτεια 100 εκατ. δέµατα».  
(52) Ο όρος του «ανεξάρτητου» κόστους χρησιµοποιείται στη οικονοµική επιστήµη για να δείξει ποια είναι η 
πηγή της διεπιδότησης. Στη συγκεκριµένη περίπτωση, ο αποκλειστικός τοµέας αποτελεί εγγύηση διαρκών 
εσόδων άνω του «ανεξάρτητου» κόστους.  
(53) Η διεπιδότηση προϋποθέτει ότι τουλάχιστον για ένα προϊόν της επιχείρησης δηµιουργούνται έσοδα τα 
οποία υπερβαίνουν το ανεξάρτητο κόστος του. Η µεσοπρόθεσµη και µακροπρόθεσµη διεπιδότηση προϋποθέτει 
τη διαρκή πρόσβαση σε µέσα τα οποία πρέπει να εξοικονοµηθούν από άλλους τοµείς της επιχείρησης. Για να 
διατηρηθεί αυτή η πηγή χρηµατοδότησης χρειάζεται µία αγορά η οποία θα προστατεύεται από τον ανταγωνισµό 
µέσω οικονοµικών ή θεσµικών φραγµών εισόδου. Ο αποκλειστικός τοµέας της DPAG αποτελεί ένα θεσµικό 
φραγµό εισόδου.  
(54) Απόφαση της 13ης Φεβρουαρίου 1979, Υπόθεση 85/76, Hoffmann-La Roche, Συλλογή ∆ΕΚ 1979, σ. 461.  
(55) Hoffmann-La Roche, σηµείο 89.  
(56) Hoffmann-La Roche, σηµείο 95 και 96.  
(57) Hoffmann-La Roche, σηµείο. 98: το ∆ικαστήριο χαρακτηρίζει την έκπτωση που βασίζεται στις 
εκτιµώµενες ετήσιες ανάγκες, οι οποίες αυξάνονται ανάλογα µε την κάλυψη αυτών των αναγκών, ως µια 
«εξεζητηµένη µορφή έκπτωσης πιστών πελατών».  
(58) Ογκώδη δέµατα (βλέπε διευκρίνιση σχετικά µε το άρθρο 25 παράγραφος 2 του κανονισµού για τα 
ταχυδροµεία), χρησιµοποιούνται για την αποστολή ενδυµάτων ή για την αποστολή ολόκληρων συσκευών και 
εγκαταστάσεων (έπιπλα, κουζίνες). Τα δέµατα αυτά ζυγίζουν κατά κανόνα πάνω από 20 χιλιόγραµµα και δεν 
παίζουν σηµαντικό ρόλο από άποψη όγκου (κατά το έτος 1999 τα ογκώδη δέµατα ανήλθαν στο 0,06 % των 
δεµάτων του εµπορίου δι’ αλληλογραφίας). Βάση υπολογισµού: Ctcon, Segmentserfolgsrechnung Sparte 
Frachtposι, Übersicht Mengen, της 13ης Απριλίου 2000, που υπεβλήθη από τη DPAG µε την επιστολή της της 
20ής Απριλίου 2000.  
(59) Οι ποσοτικές εκπτώσεις που συµφωνούνται παράλληλα µε τις εκπτώσεις πιστών πελατών δεν 
συνεπάγονται καµία πρόσθετη δέσµευση πέραν της υφιστάµενης υποχρέωσης κάλυψης όλων των αναγκών 
µέσω της DPAG.  
(60) Απόφαση του ∆ικαστηρίου στην υπόθεση C-62/86 (ΑΚΖΟ/Kommission), Συλλογή ∆ΕΚ 1991, σ. I-3359 
και απόφαση Πρωτοδικείου της 1ης Απριλίου στην υπόθεση Τ-65/89, (ΒΡΒ Industries υnd Βritish Gypsum, 
Συλλογή ∆ΕΚ 1993, σ. II-389.  
(61) Βλέπε υποσηµείωση 60 παραπάνω, ΑΚΖΟ, σηµείο 71.  
(62) Βλέπε William J. Baumol και J.Gregory Sidak, Toward Competition in Local Telephony, σ. 66: «… το 
αποτέλεσµα θα είναι ότι θα χρησιµοποιηθούν περισσότεροι πόροι απ’ ό,τι χρειάζονται για να φθάσει το προϊόν 
Χ στους καταναλωτές, γεγονός που αντίκειται στην οικονοµική αποτελεσµατικότητα».  
(63) Βλέπε την έκθεση που υπέβαλε η DΡΑG, στις 14 Ιουλίου 2000, σχετικά µε τον κύκλο εργασιών, τις 
πωλήσεις και τα καθαρά έσοδα ανά τεµάχιο σε σχέση µε οκτώ µεγάλους πελάτες στον τοµέα του εµπορίου δι’ 
αλληλογραφίας 1996-1999.  
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(64) Η εξέλιξη αυτή επιβεβαιώνεται µε το παράδειγµα της Otto-Versandes: η γερµανική εταιρεία Hermes 
Versand Service,η θυγατρική εταιρεία της Otto-Versandes πoυ δραστηριοποιείται στον τοµέα της µεταφοράς 
δεµάτων, είναι η έκτη µεγαλύτερη ταχυδροµική εταιρεία στη Γερµανία και µετέφερε σύµφωνα µε δηλώσεις της 
141,6 εκατ. δέµατα κατά το έτος 2000 (κύκλος εργασιών κατά το έτος 1999: 337 εκατ. ευρώ). Το παράδειγµα 
αυτό δείχνει ότι µια εναλλακτική υποδοµή η οποία εξυπηρετεί καταρχάς τις ανάγκες του εµπορίου δι’ 
αλληλογραφίας µπορεί, όταν φθάσει σε ένα συγκεκριµένο όγκο ταχυδροµικών δεµάτων, να εξελιχθεί σε 
ανταγωνιστή της DPAG και να πραγµατοποιεί µεταφορές και για τρίτους, ούτως ώστε να αυξηθούν οι 
δυνατότητες µεταφοράς δεµάτων.  
(65)Η Hermes Versand Service άνοιξε κατά το έτος 2000, σύµφωνα µε τις δηλώσεις της, το τρισχιλιοστό της 
«PaketShop» (κατάστηµα παραλαβής δεµάτων). Αυτά τα καταστήµατα παραλαβής δεµάτων συστεγάζονται ως 
«καταστήµατα εντός καταστήµατος» µε άλλα καταστήµατα, όπως είναι τα καπνοπωλεία και τα 
εφηµεριδοπωλεία, τα καταστήµατα φωτοτυπιών, τα ποτοπωλεία και τα καθαριστήρια. Κατ’ αυτό τον τρόπο η 
Hermes Versand παρέχει ένα ευρύ φάσµα υπηρεσιών για το εµπόριο δι’ αλληλογραφίας καθώς και για τα 
δέµατα που επιστρέφουν οι πελάτες (επιστροφές).  
(66) Βλέπε απόφαση του ∆ικαστηρίου της 7ης Οκτωβρίου 1999, Τ-228/97, (Irish Sugar), (δεν έχει δηµοσιευθεί 
ακόµη) σηµείο 213, Hoffmann La Roche, παραπάνω σηµείο 90 και απόφαση του ∆ικαστηρίου της 9ης 
Νοεµβρίου 1983, υπόθεση 322/ 81 (Michelin), συλλογή ∆ΕΚ σηµείο 85.  
(67) Απόφαση του πρωτοδικείου της 1ης Απριλίου 1993 στην υπόθεση Τ-65/89 ΒΡΒ Industries και British 
Gypsum, Συλλογή ∆ΕΚ σ. 389, σηµείο 70.  
(68) Hoffman La Roche, βλέπε παραπάνω, σηµείο 89.  
(69) Επιστολή της DPAG, της 9ης Μαρτίου 2000, σελίδες 5 και 7.  
(70) Το άρθρο 2 του PTRegG περιλαµβάνει την ακόλουθη διάταξη: «Η εξασφάλιση ίσων ευκαιριών στις 
αγροτικές περιοχές σε σχέση µε τις πυκνοκατοικηµένες περιοχές όσον αφορά τον ταχυδροµικό τοµέα για την 
εφαρµογή ενιαίων τιµών για τις µονοπωλιακές και τις υποχρεωτικές υπηρεσίες».  
(71) Στην επίσηµη αιτιολόγηση της οµοσπονδιακής κυβέρνησης ο στόχος αυτός περιγράφεται ως εξής: «Το 
άρθρο 2 περιλαµβάνει επίσης τη βασική αρχή, όσον αφορά το ύψος των τελών, σύµφωνα µε την οποία η κάθε 
υπηρεσία θα πρέπει κατά κανόνα να καλύπτει ολόκληρο το κόστος και να επιτρέπει και ένα λογικό κέρδος. 
Αυτό δεν µπορεί να γίνει σε κάθε περίπτωση. Οι συνθήκες της αγοράς για παράδειγµα όσον αφορά τις 
υποχρεωτικές υπηρεσίες, επιτρέπουν κατ’ εξαίρεση µόνο την µερική κάλυψη του κόστους εξαιτίας της 
υποχρέωσης διατήρησης της υποδοµής αλλά θα πρέπει τουλάχιστον να καλύπτει τουλάχιστον το µεταβλητό 
κόστος» (γερµανική οµοσπονδιακή βουλή — ενδέκατη κοινοβουλευτική περίοδος, έντυπο 11/2854).  
(72) Το άρθρο 6 παράγραφος 4 του κανονισµού για την προστασία των πελατών του ταχυδροµείου («PKV»), 
για το οποίο γίνεται λόγος στην επιστολή της 6ης Ιουνίου 2000 (σελίδες 4 έως 6) και της 6ης Οκτωβρίου 2000 
(σελίδες 7 και 16) της DPAG, αφορά µόνο τα τέλη για τις µονοπωλιακές υπηρεσίες και δεν ισχύει για τις µη 
αποκλειστικές υπηρεσίες µεταφοράς δεµάτων. Η διάταξη αυτή εξάλλου προϋποθέτει ότι οι τιµές θα πρέπει να 
διαµορφωθούν κατά τέτοιο τρόπο «όσον αφορά το ύψος και τη διάρθρωσή τους ώστε να καλύπτεται το 
κόστος».  
(73) Βλέπε απόφαση του Πρωτοδικείου της 6ης Ιουλίου 2000, υπόθεση Τ-62/98, (Volkswagen AG) (δεν έχε 
δηµοσιευθεί ακόµη), σηµείο 199.  
(74) Βλέπε απόφαση του ∆ικαστηρίου της 2ας Μαΐου 1983, υπόθεση 7/82, Gesellschaft zur Verwertung von 
Leistungsschutzrechteιτ mbH (GVL), Συλλογή της ∆ΕΚ 1983, σ. 483.  
(75) Βλέπε κατευθυντήριες γραµµές για τη διαδικασία καθορισµού των χρηµατικών ποινών βάσει τον άρθρου 
15 παράγραφος 2 του κανονισµού αριθ. 17 (κατευθυντήριες γραµµές) (ΕΕ C 9 της 14.1.1998, σ. 3, σηµείο Α).  
(76) Σχετικά µε το ρόλο των εναλλακτικών δοµών διανοµής ως πηγής ευεργετικού για τη δηµόσια οικονοµία 
ανταγωνισµού βλέπε παραπάνω αιτιολογικές σκέψεις 37 και38.  
 
(*) Επαγγελµατικό απόρρητο.  
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