
 
 

Το ΓΕΡΗΕΤ μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Διαβούλευσης και την αξιολόγηση των 

σχολίων των ενδιαφερόμενων μερών επί του εγγράφου διαβούλευσης1, προχωρεί στη 

δημοσίευση της Στρατηγικής Ρύθμισης στην Ταχυδρομική Αγορά. Παράλληλα, δημοσιεύει τις 

τοποθετήσεις του ΓΕΡΗΕΤ έναντι των σχολίων των ενδιαφερόμενων μερών στο πλαίσιο της 

Δημόσιας Διαβούλευσης. 

 

Στρατηγική Ρύθμισης στην Ταχυδρομική Αγορά για την περίοδο 4Q18-2020 

Άξονες ρυθμιστικής στρατηγικής 

1. Τιμολόγηση προϊόντων παροχέα καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας2 
α. Δημιουργία «καλαθιού προϊόντων εσωτερικού», στο οποίο η ρυθμιστική 

απαίτηση να περιορίζεται σε προσιτή τιμολόγηση3 της κάθε υπηρεσίας με 
ταυτόχρονη υποχρέωση κοστοστρέφειας για το σύνολο του καλαθιού.  Ενόψει 
της μείωσης των όγκων εσωτερικού η κίνηση αποτελεί βήμα διασφάλισης της 
βιωσιμότητας του καθολικού παροχέα ταχυδρομικής υπηρεσίας (ενίσχυση 
εισοδημάτων εσωτερικού και τερματισμού αντικειμένων από το εξωτερικό 
μέσω της έμμεσης αύξησης των χονδρικών τελών τερματισμού από τη UPU). 

β. Επιβολή κοστοστρεφούς τιμολόγησης4 σε ταχυδρομικά αντικείμενα προς 
το εξωτερικό:  Αντικειμενικός στόχος της κίνησης αυτής είναι η ενίσχυση της 
προοπτικής ανάπτυξης του ηλεκτρονικού εμπορίου στην Κύπρο.  

 
2. Επιβολή υποχρέωσης πρόσβασης:   

Ανάπτυξη ανταγωνισμού, με όλα τα συνεπακόλουθα οφέλη για την αγορά [βλ. 
καθοδική πίεση επί των λιανικών τιμών εσωτερικού, ενίσχυση του μεταβατικού σταδίου 
ανταγωνισμού του τύπου από άκρη σε άκρη (end-to-end)]. 

 

Επιπρόσθετα, το ΓΕΡΗΕΤ μελετά την κατάργηση των δύο τύπων άδειας (Γενική Εξουσιοδότηση 

και Ειδική Άδεια) και τη διαμόρφωση μίας η οποία να φέρει υποχρεώσεις ανάλογα με τις 

υπηρεσίες που προσφέρει ο αδειοδοτημένος παροχέας. Το μέτρο αναμένεται να ενισχύσει το 

μηχανισμό υποστήριξης (ταμείο) του παροχέα καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας και να 

ενισχύσει τον ανταγωνισμό μέσω της διεύρυνσης της δυνατότητας πρόσβασης στο δίκτυο του 

παροχέα καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας. 

 

ΓΕΡΗΕΤ 

Λευκωσία, 17 Αυγούστου 2018 

                                                           
1 http://www.ocecpr.org.cy/sites/default/files/ps_doc_postal_regulation_gr_01.09.2017_ac_0.pdf 
2 Κυπριακό Ταχυδρομείο 
3 Η αύξηση περιορίζεται από (i) μηχανισμό ελέγχου προσιτότητας, (ii) ηλεκτρονική υποκαταστασιμότητα (βλ. κυρίως μαζική 

αλληλογραφία), (iii) έμμεση ανταγωνιστική πίεση μέσω της υποχρέωσης παραχώρησης πρόσβασης στο δίκτυο του Κυπριακού 
Ταχυδρομείου 
4 Κατάργηση του ‘καλαθιού προϊόντων’ όπως αυτό ισχύει σήμερα. 



 
 

Παρατηρήσεις ΓΕΡΗΕΤ επί των σχολίων των ενδιαφερόμενων μερών στο πλαίσιο 

της Δημόσιας Διαβούλευσης για τη διαμόρφωση Στρατηγικής Ρύθμισης για την 

Ταχυδρομική Αγορά 

 

Στο πλαίσιο της Δημόσιας Διαβούλευσης λήφθηκαν γραπτά σχόλια επί του εγγράφου Δημόσιας 

Διαβούλευσης από το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων και από το Κυπριακό 

Ταχυδρομείο (‘τα μέρη’). Οι παρατηρήσεις του ΓΕΡΗΕΤ καταγράφονται επί των σημείων του 

εγγράφου Δημόσιας Διαβούλευσης5. 

 

Επιδόσεις Κυπριακού Ταχυδρομείου, παρ. 2.1 

Σχολιάζεται ότι τα συμπεράσματα του ΓΕΡΗΕΤ αναφορικά με τη βελτίωση της οικονομικής 

κατάστασης του Κυπριακού Ταχυδρομείου δεν λαμβάνουν υπόψη ‘αποπαγοποίηση και 

πλήρωση θέσεων προαγωγών στο δημόσιο’ γεγονός που θα οδηγήσει σε αύξηση του κόστους 

προσωπικού του Κυπριακού Ταχυδρομείου. 

[ΓΕΡΗΕΤ] Αναμένουμε ότι τόσο το ΥΜΕΕ όσο και η διεύθυνση του Κυπριακού Ταχυδρομείου 

θα χειριστούν με προσοχή αυτού του τύπου τις εξελίξεις στο δημόσιο τομέα και πάντα σε 

συνδυασμό με τις εξελίξεις στην ταχυδρομική αγορά, ούτως ώστε να μην τίθεται θέμα 

υπονόμευσης είτε της ανταγωνιστικότητας, είτε της βιωσιμότητας του Κυπριακού 

Ταχυδρομείου ως παροχέα καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας. 

 

Σενάρια ανάληψης ρυθμιστικής δραστηριότητας, παρ. 3 

Κατατέθηκαν από τα μέρη σχόλια επί του περιεχομένου των σεναρίων. Κατά την άποψη των 

μερών το περιεχόμενο των σεναρίων δημιουργεί προβλήματα στην εξυπηρέτηση των 

καταναλωτών, αντίκειται στη νομοθεσία, ή και δεν ανταποκρίνεται στον τρόπο που η 

ταχυδρομική αγορά στην Ευρώπη ή και στην Κύπρο διαμορφώνεται.   

[ΓΕΡΗΕΤ] Και τα δύο μέρη αντελήφθησαν λανθασμένα το περιεχόμενο της παραγράφου, 

εκλαμβάνοντας τα σενάρια ως προτάσεις ρύθμισης και όχι ως αποτύπωση οικονομικής 

προοπτικής και εξέτασης της βιωσιμότητας του Κυπριακού Ταχυδρομείου σε διαφοροποιημένες 

συνθήκες ανταγωνισμού ή και συμπεριφοράς των καταναλωτών.  

Περαιτέρω, το Κυπριακό Ταχυδρομείο κατέθεσε τη θέση ότι δεν μπορεί να τοποθετηθεί επί 

της οικονομικής αξιολόγησης κάθε σεναρίου διότι ‘…το ΓΕΡΗΕΤ δεν έχει παρουσιάσει τα 

πραγματικά αριθμητικά δεδομένα και άλλες παραμέτρους που χρησιμοποιήθηκαν για την 

ανάπτυξη των σεναρίων’. 

[ΓΕΡΗΕΤ] Τα αριθμητικά στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν για τη διαμόρφωση των σεναρίων 

λήφθηκαν από το Κυπριακό Ταχυδρομείο το οποίο πέραν της γνώσης των στοιχείων έχει 

γνώση και του μοντέλου κοστολόγησης το οποίο χρησιμοποιεί το ΓΕΡΗΕΤ για υπολογισμούς 

αυτής της φύσης. Σε κάθε περίπτωση εάν το Κυπριακό Ταχυδρομείο είχε στοιχεία τα οποία 

                                                           
5 http://www.ocecpr.org.cy/sites/default/files/ps_doc_postal_regulation_gr_01.09.2017_ac_0.pdf 



 
 

αποδεικνύουν ότι σε κάθε σενάριο το αποτέλεσμα περί βιωσιμότητάς του στο οποίο καταλήγει 

το ΓΕΡΗΕΤ πάσχει, θα μπορούσε κάλλιστα να τα είχε καταθέσει. Στην απουσία κατάθεσης 

τέτοιων στοιχείων το ΓΕΡΗΕΤ διατηρεί τη θέση του. 

Σύσταση για τους άξονες ρυθμιστικής στρατηγικής 

Σύσταση 1 

Και τα δύο μέρη εντοπίζουν ασυμβατότητα της σύστασης με τη νομοθεσία: προσιτότητα 

έναντι κοστοστρέφειας. 

[ΓΕΡΗΕΤ] Προστίθεται η λέξη ‘κοστοστρεφούς’ αμέσως πριν τη φράση ‘καλαθιού υπηρεσιών 

εσωτερικού’ η οποία έπρεπε να είχε περιληφθεί στο έγγραφο Δημόσιας Διαβούλευσης. 

Σύσταση 2 

Και τα δύο μέρη έχουν τη θέση ότι η υφιστάμενη ρύθμιση αναφορικά με την τιμολόγηση 

προϊόντων προς το εξωτερικό είναι ικανοποιητική και δεν επιθυμούν διαφοροποίησή της. 

Ταυτόχρονα το ΥΜΕΕ δηλώνει υποστηρικτής ενεργειών προώθησης του ηλεκτρονικού 

εμπορίου. 

[ΓΕΡΗΕΤ] Το ΓΕΡΗΕΤ διαπιστώνει ότι με το υφιστάμενο ρυθμιστικό καθεστώς, το Κυπριακό 

Ταχυδρομείο καλύπτει ζημιές από τον ‘τερματισμό διασυνοριακού ταχυδρομείου’ με αύξηση 

της τιμολόγησης εξερχόμενου διασυνοριακού ταχυδρομείου. Ως εκ τούτου, το ΓΕΡΗΕΤ δεν 

αντιλαμβάνεται πως ακριβώς δημιουργούνται οι προϋποθέσεις ούτως ώστε  παραγωγοί στην 

Κύπρο να αξιοποιήσουν ευκαιρίες προώθησης ηλεκτρονικού εμπορίου με το εξωτερικό 

(εξαγωγικό έναντι εισαγωγικού εμπορίου).  

Σύσταση 3 

Και τα δύο μέρη εντοπίζουν ότι της επιβολής ρύθμισης πρόσβασης στο δίκτυο του παροχέα 

καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας πρέπει να προηγηθεί μελέτη, σύμφωνα με τη σχετική 

πρόνοια της νομοθεσίας. 

[ΓΕΡΗΕΤ] Το ΓΕΡΗΕΤ έχει υπόψη του τη σχετική πρόνοια, γεγονός το οποίο καταγράφηκε στο 

έγγραφο δημόσια διαβούλευσης. 

Το Κυπριακό Ταχυδρομείο υιοθετεί τη θέση ότι η Ρυθμιστική Αρχή θα έπρεπε να προάγει 

ανταγωνισμό ταχυδρομικών δικτύων στην Κυπριακή Δημοκρατία αντί να μελετά την επιβολή 

πρόσβασης στο δίκτυό του από δικαιούχους παροχείς. 

[ΓΕΡΗΕΤ] Στο έγγραφο Δημόσιας Διαβούλευσης το ΓΕΡΗΕΤ χαρακτήρισε την εισαγωγή της 

ρυθμιστικής υποχρέωσης πρόσβασης ως ‘μεταβατικού σταδίου ανταγωνισμού του τύπου από 

άκρη σε άκρη’. Πέραν τούτου, το ΓΕΡΗΕΤ σημειώνει ότι τα σχόλια του Κυπριακού 

Ταχυδρομείου τόσο σε ό,τι αφορά στην παρ. 2.1 όσο και σε ό,τι αφορά στην παρ. 3, οδηγούν 

στο συμπέρασμα ότι το Κυπριακό Ταχυδρομείο θα έπρεπε να αξιολογήσει το ενδεχόμενο (α) 

αύξησης των εισοδημάτων του, και (β) αύξησης της χρήσης του δικτύου του για να 

δικαιολογείται η αξιοποίηση του προσωπικού του. Τόσο το σημείο (α) όσο και το σημείο (β), 

εξυπηρετούνται με τη διάθεση του δικτύου του και σε άλλους παροχείς. 

 


