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Αριθμ. 6059/2018, ΦΕΚ-1586/Β/08.05.2018 

Καθορισμός αρμοδιοτήτων αναφορικά με τους Ταχυδρομικούς Κώδικες της Επικράτειας. 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις: 

α. Του άρθρου 4Α του ν. 4053/2012 «Ρύθμιση λειτουργίας της ταχυδρομικής αγοράς, θεμάτων 

ηλεκτρονικών επικοινωνιών και άλλες διατάξεις» (Α΄44) όπως προστέθηκε με το άρθρο 47 του 

ν.4487/2017 «Ηλεκτρονικό σύστημα διάθεσης τηλεοπτικού διαφημιστικού χρόνου, 

τροποποίηση του ν. 3548/2007, σύσταση Μητρώου περιφερειακού και τοπικού Τύπου, ειδική 

σήμανση γραμμωτού κώδικα στις έντυπες εκδόσεις, δημιουργία θεσμικού πλαισίου για την 

ενίσχυση της παραγωγής οπτικοακουστικών έργων στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» (Α΄116). 

β.Της με αριθμό πρωτοκόλλου 728/006/2014 απόφασης της Εθνικής Επιτροπής 

Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων «Έκδοση Κανονισμού για την πρόσβαση στο 

Ταχυδρομικό Δίκτυο του Φορέα Παροχής Καθολικής Υπηρεσίας (ΦΠΚΥ) από Παρόχους 

Ταχυδρομικών Υπηρεσιών με Ειδική Άδεια» (Β΄ 2589). 

β.Του π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής 

Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, 

σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, 

Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής 

Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και 

Δικτύων» (Α΄208). 

γ. Του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» 

(Α΄210). 

δ. Του π.δ. 82/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και 

Ενημέρωσης» (Α΄117). 

2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος 

του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: 

1. Στο Τμήμα Ταχυδρομικών Υπηρεσιών της παραγράφου 4 του άρθρου 18 του π.δ. 82/2017 

«Οργανισμός του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης» 

(Α΄117), ανατίθεται η αρμοδιότητα της παρακολούθησης του τρόπου ανάπτυξης, 

επεξεργασίας, διαχείρισης και αξιοποίησης των Ταχυδρομικών Κωδίκων της Επικράτειας. 

2. α. Ο Φορέας Παροχής Καθολικής Ταχυδρομικής Υπηρεσίας (ΕΛΤΑ Α.Ε.) συνεχίζει να 

επεξεργάζεται, διαχειρίζεται και αξιοποιεί τους Ταχυδρομικούς Κώδικες της χώρας. 

β. Ο Φορέας Παροχής Καθολικής Ταχυδρομικής Υπηρεσίας υποχρεούται να κοινοποιεί στο 

αρμόδιο Τμήμα της παραγράφου 1 όλη την αλληλογραφία που διεκπεραιώνει, καθώς και τυχόν 

αναφορές, προτάσεις, εισηγήσεις ή ενέργειες του φορέα, σχετικά με τους Ταχυδρομικούς 

Κώδικες. 

γ. Ο Φορέας Παροχής Καθολικής Ταχυδρομικής Υπηρεσίας πριν τη λήψη αποφάσεων που 

επιφέρουν οποιαδήποτε τροποποίηση της βάσης δεδομένων των Ταχυδρομικών Κωδίκων 

υποχρεούται να λαμβάνει την έγγραφη έγκριση του Γενικού Γραμματέα Τηλεπικοινωνιών και 

Ταχυδρομείων του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, 
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προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή πορεία υλοποίησης του έργου της αναδιαμόρφωσης του 

συνόλου των Ταχυδρομικών Κωδίκων της Επικράτειας. 

δ.Ο Φορέας Παροχής Καθολικής Ταχυδρομικής Υπηρεσίας υποχρεούται να υποβάλλει στο 

αρμόδιο Τμήμα της παραγράφου 1, το πρώτο δεκαπενθήμερο των μηνών Ιανουαρίου και 

Ιουλίου κάθε έτους, πλήρη αναφορά για το έργο που πραγματοποιήθηκε το προηγούμενο 

εξάμηνο, καθώς και για το έργο που προγραμματίζεται αναφορικά με τους Ταχυδρομικούς 

Κώδικες. 

3. Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 

Αθήνα, 27 Απριλίου 2018 


