


  



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Έξγν ηεο Γηεχζπλζεο Σαρπδξνκείσλ ηεο ΔΔΣΣ 

 

Σελ νκάδα δηεμαγσγήο ηνπ έξγνπ απαξηίδνπλ νη: 

Υξήζηνο Απνζηφινπ Πξντζηάκελνο Γηεχζπλζεο Σαρπδξνκείσλ ΔΔΣΣ 

Αλαζηαζία Σζάιηα ηέιερνο Γηεχζπλζεο Σαρπδξνκείσλ ΔΔΣΣ 

Κάξζα Αγγειή  ηέιερνο Γηεχζπλζεο Σαρπδξνκείσλ ΔΔΣΣ 

Ησάλλα Φίιε ηέιερνο Γηεχζπλζεο Σαρπδξνκείσλ ΔΔΣΣ 

  



 

  
 

 

 

 



Δλληνική Σασςδπομική Αγοπά 2010  
 

 
5 

 

Πεπιεσόμενα 

Δηζαγσγή ............................................................................................................................ 9 

1. Αληαγσληζηηθφ πεξηβάιινλ ............................................................................................10 

1.1 Αλάιπζε κε βάζε ηηο δπλάκεηο ηνπ Porter .................................................................11 

1.1.1 Δίζνδνο λέσλ παηθηψλ ζηελ αγνξά ...........................................................................12 

1.1.2 Απεηιή απφ ηα ππνθαηάζηαηα πξντφληα ....................................................................13 

1.1.3 Γηαπξαγκαηεπηηθή δχλακε πειαηψλ ..........................................................................14 

1.1.4 Γηαπξαγκαηεπηηθή δχλακε πξνκεζεπηψλ ..................................................................14 

1.1.5 Αληαγσληζκφο κεηαμχ ησλ πθηζηάκελσλ παηθηψλ ......................................................15 

2. Κεγέζε Αγνξάο 2010 ....................................................................................................18 

2.1 Σαρπδξνκηθέο ππεξεζίεο .............................................................................................19 

2.2 Βαζηθά κεγέζε ηαρπδξνκηθήο αγνξάο έηνπο 2010 θαη εμέιημε κεγεζψλ απφ 2000-2010....21 

2.3 Δπηρεηξήζεηο Σαρπδξνκηθνχ Θιάδνπ .............................................................................26 

2.4 Κεξίδηα Σαρπδξνκηθήο Αγνξάο αλά Δίδνο Σαρπδξνκηθνχ Αληηθεηκέλνπ ............................27 

2.5 Θαηαλνκή Σαρπδξνκηθψλ Αληηθεηκέλσλ αλά θάηνηθν θαη γεσγξαθηθή πεξηνρή .................32 

2.6 Απαζρφιεζε ζηελ Σαρπδξνκηθή Αγνξά ........................................................................33 

2.7 Τπνδνκέο: Θηίξηα θαη Κεηαθνξηθά Κέζα ......................................................................37 

2.8 Σνκέαο Θαζνιηθήο Τπεξεζίαο ......................................................................................40 

2.9. Σνκέαο Σαρπκεηαθνξψλ (Courier) ..............................................................................48 

2.10. Υξήζηεο ηαρπδξνκηθψλ ππεξεζηψλ ...........................................................................56 

2.11. Θαηαγξαθή Πξνβιεκάησλ ζηελ Παξνρή ηεο ΘΤ ........................................................57 

2.12 ηαηηζηηθά ζηνηρεία θαηαγγειηψλ θαηαλαισηψλ ζηελ ΔΔΣΣ .........................................59 

2.12.1 ηαηηζηηθά ζηνηρεία θαηαγγειηψλ θαηαλαισηψλ γηα ηελ ηαρπδξνκηθή αγνξά ..............59 

2.12.2 ηαηηζηηθά ζηνηρεία ΔΔΣΣ γηα θαηαγγειίεο θαηαλαισηψλ γηα ηα ΔΙΣΑ ........................60 

2.12. Οη πξνηηκήζεηο ησλ ρξεζηψλ ηαρπδξνκηθψλ ππεξεζηψλ κε βάζε ηελ έξεπλα ηεο 

Millward Brown γηα ινγαξηαζκφ ηεο ΔΔΣΣ ..........................................................................62 

3. Οηθνλνκηθά ηνηρεία Παξφρσλ Σαρπδξνκηθψλ Τπεξεζηψλ ................................................64 

4. Λνκνζεζία ...................................................................................................................74 

4.1. Διιεληθή Λνκνζεζία ..................................................................................................75 

4.2. Θνηλνηηθή Λνκνζεζία .................................................................................................76 



6 
 

 Δλληνική Σασςδπομική Αγοπά 2010 

 

4.3. ψκα Δπξσπαίσλ Ρπζκηζηψλ γηα ηηο Σαρπδξνκηθέο Τπεξεζίεο (ERGP) .......................... 77 

5. Δπξσπατθή αγνξά ........................................................................................................ 78 

5.1. Πνξεία πξνο ηελ Απειεπζέξσζε ................................................................................ 79 

5.2. Σάζεηο ηεο Δπξσπατθήο Σαρπδξνκηθήο Αγνξάο ............................................................ 80 

5.3. Υξεψζεηο ησλ ηαρπδξνκηθψλ ππεξεζηψλ ζηηο ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ............... 82 

6. Παξαξηήκαηα .............................................................................................................. 86 

6.1 Πίλαθαο πληνκνγξαθηψλ .......................................................................................... 87 

6.2 Δπξεηήξην Γηαγξακκάησλ ........................................................................................... 88 

6.3 Δπξεηήξην Πηλάθσλ .................................................................................................... 91 

6.4 Δπξεηήξην Δηθφλσλ .................................................................................................... 91 

 

 

  



Δλληνική Σασςδπομική Αγοπά 2010  
 

 
7 

 

 

Αγαπεηέ αλαγλψζηε, 

Ζ εηήζηα κειέηε ηεο ΔΔΣΣ βξίζθεηαη ζηα ρέξηα ζαο θαη απηή ηε ρξνληά εκπινπηηζκέλε κε λέν 

πιηθφ, κεγαιχηεξε αλάιπζε θαη, πηζηεχσ, ρξήζηκε φζν πνηέ. 

Δίλαη βέβαην φηη νη πξνθιήζεηο πνπ έρνπκε κπξνζηά καο ζα είλαη πνιιαπιέο θαη πνιχπινθεο, 

αθνχ ζεκαληηθά θαη πξσηφγλσξα, κέρξη ζήκεξα, ζέκαηα, ζα επηδξάζνπλ ζηε ξχζκηζε θαη ηε 

ιεηηνπξγία ηεο Διιεληθήο ηαρπδξνκηθήο αγνξάο: 

- νη επηπηψζεηο ηεο νηθνλνκηθήο χθεζεο είλαη πιένλ νξαηέο ζηνλ θιάδν, κε ην 2010 λα 

είλαη ε δεχηεξε ζπλερφκελε ρξνληά πηψζεο ησλ δηαθηλεζέλησλ ηαρπδξνκηθψλ 

αληηθεηκέλσλ θαη ησλ ζπλνιηθψλ εζφδσλ ηεο αγνξάο, 

- ε δηάδνζε λέσλ κνξθψλ θαη ηξφπσλ επηθνηλσλίαο θαη επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο 

ζπληεινχλ ζηελ νινέλα απμαλφκελε ππνθαηάζηαζε ησλ παξαδνζηαθψλ ηαρπδξνκηθψλ 

ππεξεζηψλ θαη επηθέξνπλ πεξαηηέξσ κείσζε ησλ δηαθηλνχκελσλ φγθσλ θαη ζπλεπψο 

ησλ εζφδσλ, 

- ε αχμεζε ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ επηθείκελε απειεπζέξσζε 

ησλ κεηαθνξψλ ζα επεξεάζνπλ ζεκαληηθά ηελ αγνξά δηαθίλεζεο δεκάησλ, 

- ε ελδερφκελε ζπκκεηνρή ηδησηψλ επελδπηψλ ζηνλ θνξέα παξνρήο ηεο θαζνιηθήο 

ππεξεζίαο (ΔΙΣΑ) εληφο ηνπ 2012 είλαη βέβαην φηη ζα πξνθαιέζεη αιιαγέο ζηνλ ηξφπν 

ιεηηνπξγίαο ηνπ θαη ζα επεξεάζεη φιε ηελ αγνξά, 

- ζίγνπξα ην πιήξεο άλνηγκα ηεο αγνξάο ζηελ Διιάδα απφ 1/1/2013 είλαη έλα νξφζεκν, 

φκσο γηα λα κε γίλεη ε απειεπζέξσζε κφλν ζηα ραξηηά, ζα πξέπεη λα αλαπηπρζεί ν 

αληαγσληζκφο, ελψ παξάιιεια λα δηαζθαιηζζεί ε βησζηκφηεηα ηεο θαζνιηθήο 

ππεξεζίαο, ζε κία αγνξά θαη έλα γεληθφηεξν νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ πνπ βξίζθεηαη ζε 

βαζεηά χθεζε. 

Γη’ απηφ, ινηπφλ, ζεσξψ φηη είλαη αλαγθαίν φινη καο, πνιηηεία θαη πάξνρνη, λα δνχκε κε πνιιή 

πξνζνρή ηε θεηηλή κειέηε ηεο ΔΔΣΣ, λα θνηηάμνπκε ηα ζηνηρεία θαη ηηο αλαιχζεηο, ηα επξήκαηα 

ηεο έξεπλαο θαηαλαισηψλ θαη ηηο ηάζεηο ηεο αγνξάο ψζηε, θαηάιιεια ελεκεξσκέλνη, λα 

επηηειέζνπκε κε επηηπρία ην έξγν καο. 

 

 

Κηράιεο  αθθάο  

Αληηπξφεδξνο  ΔΔΣΣ      
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Διζαγωγή 

H παξνχζα κειέηε γηα ηελ ηαρπδξνκηθή αγνξά έρεη σο ζηφρν λα πιεξνθνξήζεη φινπο ηνπο 

ελδηαθεξφκελνπο, επηρεηξήζεηο θαη θαηαλαισηέο, γηα ηηο ηδηαίηεξεο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ 

ζηελ αγνξά ησλ ηαρπδξνκείσλ ζηελ Διιάδα αιιά θαη ζηελ Δπξψπε θαζψο γηα θαη ηηο εμειίμεηο 

θαηά ην 2010. 

ηα πιαίζηα ηεο κειέηεο, αξρηθά γίλεηαη αλάιπζε ηεο ηαρπδξνκηθήο αγνξάο κε βάζε ην κνληέιν 

ησλ πέληε δπλάκεσλ ηνπ Porter, πξνθεηκέλνπ λα θαηαλνήζνπκε θαιχηεξα ηνπο παξάγνληεο πνπ 

επεξεάδνπλ θαη δηακνξθψλνπλ ηελ ειιεληθή ηαρπδξνκηθή αγνξά θαη νη νπνίνη νξίδνπλ ην 

αληαγσληζηηθφ πιαίζην κέζα ζην νπνίν ιεηηνπξγνχλ νη ηαρπδξνκηθέο επηρεηξήζεηο ζήκεξα.  

ηε ζπλέρεηα, αλαιχνληαη ηα δεδνκέλα ηνπ θιάδνπ γηα ην 2010 θαη παξνπζηάδνληαη νηθνλνκηθά 

ζηνηρεία ζπγθξηηηθά κε ηα πξνεγνχκελα έηε. Σα βαζηθά νηθνλνκηθά κεγέζε ηεο αγνξάο 

πξνθχπηνπλ θαηά βάζε απφ πνζνηηθά θαη πνηνηηθά ζηνηρεία πνπ ζπιιέρζεθαλ κέζσ ησλ 

εξσηεκαηνινγίσλ πνπ δηαλεκήζεθαλ ζηηο αδεηνδνηεκέλεο απφ ηελ ΔΔΣΣ ηαρπδξνκηθέο 

επηρεηξήζεηο. Αξρηθά, παξνπζηάδνληαη ηα βαζηθά κεγέζε γηα ην ζχλνιν ηεο ηαρπδξνκηθήο αγνξάο 

θαη ζηε ζπλέρεηα γίλεηαη επηκέξνπο αλάιπζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ηνκέα Θαζνιηθήο Τπεξεζίαο  

(ΘΤ) θαη ηνπ ηνκέα ησλ Σαρπκεηαθνξψλ. Ζ αλάιπζε νινθιεξψλεηαη κε ζηνηρεία απφ ηελ 

παλειιαδηθή έξεπλα αγνξάο γηα ηελ Θαζνιηθή Τπεξεζία, πνπ δηεμήγαγε ε ΔΔΣΣ ζηα ηέιε ηνπ 

2010, θαζψο θαη κε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηνπο ρξήζηεο ησλ ηαρπδξνκηθψλ ππεξεζηψλ. 

Έπεηηα παξνπζηάδνληαη ηα βαζηθά νηθνλνκηθά ζηνηρεία ησλ επηρεηξήζεσλ ηεο ηαρπδξνκηθήο 

αγνξάο, φπσο πξνθχπηνπλ απφ ηηο δεκνζηεπκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ησλ αδεηνδνηεκέλσλ 

παξφρσλ γηα ηα έηε 2007-2010. Αλ θαη ε αλάιπζε ζην επίπεδν απηφ πεξηιακβάλεη θαη ζηνηρεία 

απφ ππεξεζίεο πνπ δελ βξίζθνληαη εληφο ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο ΔΔΣΣ, ηα απνηειέζκαηα θαη νη 

αξηζκνδείθηεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε ζπγθεθξηκέλε αλάιπζε καο δίλνπλ κηα θαιή εηθφλα ησλ 

νηθνλνκηθψλ κεγεζψλ ηνπ ηαρπδξνκηθνχ θιάδνπ θαη ησλ ηάζεσλ πνπ επηθξαηνχλ.   

Ζ κειέηε νινθιεξψλεηαη κε ηελ παξνπζίαζε ηεο ειιεληθήο θαη επξσπατθήο λνκνζεζίαο ζηνλ 

ηνκέα ησλ ηαρπδξνκηθψλ ππεξεζηψλ θαζψο θαη κε επηζθφπεζε ηεο επξσπατθήο ηαρπδξνκηθήο 

αγνξάο. 
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Ζ ηαρπδξνκηθή αγνξά ζηελ Διιάδα απνηειείηαη απφ δχν ηνκείο: α) ηνλ ηνκέα θηζνιηθψλ 

ππεξεζηψλ, φπνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ν Φνξέαο Παξνρήο Θαζνιηθήο Τπεξεζίαο (ΦΠΘΤ) θαη 

ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο, πνπ είλαη θάηνρνη Δηδηθήο Άδεηαο παξνρήο ηαρπδξνκηθψλ ππεξεζηψλ θαη β) 

ηνλ ηνκέα ηαρπκεηαθνξψλ, φπνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη επηρεηξήζεηο πνπ θαηέρνπλ Γεληθή Άδεηα 

παξνρήο ηαρπδξνκηθψλ ππεξεζηψλ. Ο Φνξέαο Παξνρήο Θαζνιηθήο Τπεξεζίαο πνπ έρεη νξηζηεί 

απφ ην ειιεληθφ θξάηνο, βάζεη λφκνπ, είλαη ηα Διιεληθά Σαρπδξνκεία (ΔΙΣΑ). 

1.1 Ανάλςζη με βάζη ηιρ δςνάμειρ ηος Porter 

Ζ αλάιπζε ηεο ηαρπδξνκηθήο αγνξάο κε βάζε ην κνληέιν ησλ πέληε δπλάκεσλ ηνπ Porter καο 

επηηξέπεη λα θαηαλνήζνπκε θαιχηεξα ηνπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ θαη θαζνξίδνπλ ηελ 

ειιεληθή ηαρπδξνκηθή αγνξά θαη νη νπνίνη νξίδνπλ ην αληαγσληζηηθφ πιαίζην κέζα ζην νπνίν 

ιεηηνπξγνχλ νη ηαρπδξνκηθέο επηρεηξήζεηο ζήκεξα. Ζ αλάιπζε ησλ νηθνλνκηθψλ δεδνκέλσλ ηνπ 

θιάδνπ γηα ην 2010, πνπ βαζίδεηαη ζε ζηνηρεία πνπ ζπιιέρζεθαλ κέζσ εξσηεκαηνινγίσλ απφ 

ηηο αδεηνδνηεκέλεο απφ ηελ ΔΔΣΣ ηαρπδξνκηθέο επηρεηξήζεηο, θαζψο θαη ε έξεπλα αγνξάο γηα 

ηελ Θαζνιηθή Τπεξεζία πνπ δηελεξγήζεθε ην 2010 γηα ινγαξηαζκφ ηεο ΔΔΣΣ, επηβεβαηψλνπλ ηα 

ζπκπεξάζκαηα ηεο αλάιπζεο βάζεη ηνπ κνληέινπ Porter.  

Σν κνληέιν ηνπ Porter εμεηάδεη ην αληαγσληζηηθφ πεξηβάιινλ κέζα ζην νπνίν δξαζηεξηνπνηείηαη 

έλαο νξγαληζκφο, πξνζεγγίδνληαο ηηο επηκέξνπο δπλάκεηο πνπ ην ζπληζηνχλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, 

νη 5 δπλάκεηο είλαη νη παξαθάησ: 

1. Δίζνδνο λέσλ παηθηψλ ζηελ αγνξά  

2. Απεηιή απφ ηα ππνθαηάζηαηα πξντφληα 

3. Γηαπξαγκαηεπηηθή δχλακε πειαηψλ 

4. Γηαπξαγκαηεπηηθή δχλακε πξνκεζεπηψλ 

5. Αληαγσληζκφο κεηαμχ ησλ πθηζηάκελσλ παηθηψλ 
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Δικόνα 1.1. Κνληέιν ησλ 5 Γπλάκεσλ ηνπ Michael E. Porter 

1.1.1 Δίζοδορ νέων παικηών ζηην αγοπά  

Ζ είζνδνο λέσλ ηαρπδξνκηθψλ επηρεηξήζεσλ ζηελ αγνξά είλαη έλαο παξάγνληαο πνπ κπνξεί λα 

εληείλεη ηνλ αληαγσληζκφ, θαζψο απμάλεη ηελ πξνζθνξά ηαρπδξνκηθψλ ππεξεζηψλ. Ζ 

δπλαηφηεηα εηζφδνπ, βεβαίσο, επεξεάδεηαη απφ ηα επηρεηξεζηαθά αιιά θαη ηα ζεζκηθά εκπφδηα 

πνπ ζπλαληνχλ νη λέεο επηρεηξήζεηο ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα εηζέιζνπλ ζηελ αγνξά.  

ηνλ ηνκέα ηεο Θαζνιηθήο Τπεξεζίαο, ν θίλδπλνο απφ ηελ είζνδν λέσλ επηρεηξήζεσλ ζηελ 

αγνξά είλαη ζήκεξα ρακειφο, ιφγσ ηνπ απνθιεηζηηθνχ ηνκέα ηνπ ΦΠΘΤ. Κεηά ηελ 

απειεπζέξσζε ηεο ηαρπδξνκηθήο αγνξάο απφ 1/1/2013, αλακέλεηαη ε είζνδνο λέσλ 

επηρεηξήζεσλ ζηνλ ηνκέα ησλ θαζνιηθψλ ππεξεζηψλ. Ο αληαγσληζκφο, σζηφζν, αλακέλεηαη λα 

είλαη ηζρπξφο ζε κεξηθά κφλν ηκήκαηα ηεο ηαρπδξνκηθήο αγνξάο, φπσο π.ρ. ζηα αζηηθά θέληξα ή 

ζε ζρέζε κε ηνπο εηαηξηθνχο πειάηεο, πνπ δηαθηλνχλ κεγάινπο φγθνπο αληηθεηκέλσλ 

αιιεινγξαθίαο θαη φρη ζην ζχλνιφ ηεο. Βαζηθνί παξάγνληεο γη’ απηφ είλαη ηα ηδηαίηεξα 

γεσγξαθηθά κνξθνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο Διιάδαο, πνπ θαζηζηνχλ ηδηαίηεξα πςειφ ην 

θφζηνο πεξηζπιινγήο θαη δηαλνκήο ζε νξηζκέλεο πεξηνρέο ηεο ρψξαο, ε δπζθνιία επίηεπμεο 

νηθνλνκηψλ θιίκαθαο θαη ππθλφηεηαο ζε φιν ην εχξνο ησλ ηαρπδξνκηθψλ ππεξεζηψλ θαη ηα 

πςειά θφζηε εηζφδνπ ζηελ αγνξά ιφγσ επελδχζεσλ αλάπηπμεο δηθηχνπ, απαηηήζεσλ 

ηερλνγλσζίαο θαη ηερλνινγίαο, κέζσλ κεηαθνξάο, πξνζσπηθνχ θιπ.  

Ζ θήκε, ε αμηνπηζηία θαη ε πνηφηεηα παξνρήο ππεξεζηψλ απφ ηνλ ΦΠΘΤ είλαη άιινη ζεκαληηθνί 

παξάγνληεο πνπ ζα επεξεάζνπλ ηνλ αληαγσληζκφ, θαζψο θαζνξίδνπλ ηελ πξφζεζε ηνπ 
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θαηαλαισηή γηα αιιαγή ζε άιινλ πάξνρν. ηελ έξεπλα αγνξάο γηα ηελ Θαζνιηθή Τπεξεζία πνπ 

δηελεξγήζεθε ην 2010 γηα ινγαξηαζκφ ηεο ΔΔΣΣ θαίλεηαη φηη αλάκεζα ζηνπο βαζηθφηεξνπο 

ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο νη θαηαλαισηέο, ηδηψηεο θαη επηρεηξήζεηο, ρξεζηκνπνηνχλ ηα ΔΙΣΑ, είλαη 

ε αμηνπηζηία, ε αζθάιεηα, ε θαιή πνηφηεηα ησλ πξνζθεξφκελσλ ππεξεζηψλ θαη ην εθηελέο 

δίθηπν θαηαζηεκάησλ πνπ δηαζέηνπλ.  

Ζ θαζηέξσζε ελφο ζηέξενπ ξπζκηζηηθνχ πιαηζίνπ, πνπ ζα απνηξέπεη ηπρφλ πξαθηηθέο ηνπ ΦΠΘΤ 

πνπ κπνξεί λα επεξεάζνπλ ηελ είζνδν λέσλ επηρεηξήζεσλ ζηελ αγνξά, ζα νδεγήζεη ζηελ 

θαηεχζπλζε ηεο εχξπζκεο ιεηηνπξγίαο ηεο αγνξάο θαη ηνπ πγηνχο αληαγσληζκνχ ζε ζπλζήθεο 

πιήξνπο απειεπζέξσζεο.  

Ζ αγνξά ηαρπκεηαθνξψλ ιεηηνπξγεί ήδε ζε ζπλζήθεο πιήξνπο αληαγσληζκνχ. ηνλ ηνκέα 

απηφλ δξαζηεξηνπνηνχληαη 496 επηρεηξήζεηο ην 2010, κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη επηρεηξήζεηο πνπ 

έρνπλ ζεκαληηθή δηεζλή παξνπζία. Ωζηφζν ν κεγαιχηεξνο βαζκφο αληαγσληζκνχ, ηφζν ζε 

φγθνπο ηαρπδξνκηθψλ αληηθεηκέλσλ φζν θαη ζε έζνδα, παξαηεξείηαη κεηαμχ 8 επηρεηξήζεσλ, νη 

νπνίεο ζπγθεληξψλνπλ πεξίπνπ ην 90% ηεο αγνξάο. Οη επηρεηξήζεηο απηέο δξαζηεξηνπνηνχληαη 

ζε πεξηθεξεηαθφ θαη εζληθφ επίπεδν, έρνπλ εθηεηακέλν ηαρπδξνκηθφ δίθηπν, παξέρνπλ πςειφ 

επίπεδν ππεξεζηψλ θαη πξνζθέξνπλ αληαγσληζηηθέο ηηκέο πξνο ηνπο θαηαλαισηέο. Σα 

παξαπάλσ ζα κπνξνχζαλ λα απνηειέζνπλ πηζαλά επηρεηξεζηαθά εκπφδηα εηζφδνπ λέσλ 

επηρεηξήζεσλ ζηνλ ηνκέα ηαρπκεηαθνξψλ ελψ, νπζηαζηηθά, δελ ππάξρνπλ ζεζκηθά εκπφδηα. 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ζηελ εηήζηα έξεπλα ηεο ΔΔΣΣ γηα ην 2010, νη ίδηεο νη επηρεηξήζεηο 

ηαρπκεηαθνξψλ, ζεκείσζαλ σο βαζηθφηεξνπο παξάγνληεο πνπ εκπνδίδνπλ ηελ αχμεζε ηνπ 

κεξηδίνπ αγνξάο ηεο επηρείξεζήο ηνπο, ηε ζπλήζεηα ησλ πειαηψλ θαη ηελ άξλεζή ηνπο γηα 

αιιαγή θαζψο θαη ηελ εκπηζηνζχλε πνπ δείρλνπλ νη πειάηεο ζηνλ πάξνρν κε ηνλ νπνίν ήδε 

ζπλεξγάδνληαη. 

1.1.2 Απειλή από ηα ςποκαηάζηαηα πποϊόνηα  

Σν κέγεζνο ηεο απεηιήο απφ ππνθαηάζηαηα πξντφληα εμαξηάηαη απφ ηε ζρεηηθή δηαθνξά ηηκήο 

κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ πξντφλησλ πνπ κπνξνχλ λα ηθαλνπνηήζνπλ εμίζνπ κηα αλάγθε ησλ 

θαηαλαισηψλ. Ζ απμαλφκελε δηείζδπζε ηνπ δηαδηθηχνπ έρεη εληείλεη ηελ ηάζε ειεθηξνληθήο 

ππνθαηάζηαζεο ηεο αιιεινγξαθίαο (e-mail, ζειίδεο θνηλσληθήο δηθηχσζεο, e-banking θαη e-

invoicing), πνπ παξαηεξείηαη θαη ζε επξσπατθφ επίπεδν. Σν γεγνλφο απηφ έρεη επεξεάζεη θπξίσο 

ηηο παξαδνζηαθέο ηαρπδξνκηθέο ππεξεζίεο, φπσο ην επηζηνιηθφ ηαρπδξνκείν, πνπ παξνπζίαζε 

κείσζε θαηά 7,3% ην 2010, ελψ έρεη πην πεξηνξηζκέλε επίπησζε ζηηο ππεξεζίεο 

ηαρπκεηαθνξψλ. Οη ηαρπδξνκηθέο επηρεηξήζεηο ζηελ Διιάδα, φπσο θαη ζηελ Δπξψπε, 

ζηξέθνληαη ζηαδηαθά ζε λέεο κνξθέο ηαρπδξνκηθψλ ππεξεζηψλ, φπσο ην πβξηδηθφ ηαρπδξνκείν 

(hybrid mail) ή ππεξεζίεο ειεθηξνληθήο παξάδνζεο (virtual delivery services), ζηελ πξνζπάζεηά 

ηνπο λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο αλάγθεο ησλ θαηαλαισηψλ γηα εχθνιε, γξήγνξε θαη θζελή 

επηθνηλσλία. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε αχμεζε ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ επεξέαζε ζεηηθά ηνπο 

φγθνπο ησλ δηαθηλνχκελσλ δεκάησλ, πνπ ζεκείσζαλ αχμεζε θαηά 8,6% ην 2010, ζην ζχλνιν 

ηεο ειιεληθήο αγνξάο.  
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Έλαο άιινο παξάγνληαο πνπ επεξεάδεη ην βαζκφ απεηιήο απφ ππνθαηάζηαηα πξντφληα είλαη ην 

θφζηνο αιιαγήο απφ έλαλ πάξνρν ηαρπδξνκηθψλ ππεξεζηψλ ζε άιιν. Ζ ηηκή ησλ ηαρπδξνκηθψλ 

ππεξεζηψλ πνπ παξέρνπλ νη δηάθνξεο επηρεηξήζεηο επεξεάδεη ζε κεγάιν βαζκφ ηε δηάζεζε γηα 

αιιαγή. Ιφγσ ηνπ απνθιεηζηηθνχ ηνκέα ζηελ θαζνιηθή ππεξεζία, ν ΦΠΘΤ παξέρεη ρακειφηεξεο 

ηηκέο γηα ηε δηαθίλεζε ηαρπδξνκηθψλ αληηθεηκέλσλ έσο 50γξ, νπφηε θαη απνηειεί ηνλ θπξίαξρν 

πάξνρν ζηνλ ηνκέα ηνπ επηζηνιηθνχ ηαρπδξνκείνπ. Ζ πνηφηεηα θαη αμηνπηζηία ζηελ παξνρή ησλ 

ηαρπδξνκηθψλ ππεξεζηψλ θαζψο θαη ν ρξφλνο παξάδνζεο ησλ ηαρπδξνκηθψλ αληηθεηκέλσλ, 

επίζεο επεξεάδνπλ ηε δηάζεζε ηνπ θαηαλαισηή γηα αιιαγή. χκθσλα κε ηελ έξεπλα ηεο ΔΔΣΣ 

γηα ηελ Θαζνιηθή Τπεξεζία, ε θαζπζηέξεζε ζηελ παξάδνζε ηαρπδξνκηθψλ αληηθεηκέλσλ είλαη ν 

βαζηθφηεξνο ιφγνο κε ρξήζεο ησλ ππεξεζηψλ ΦΠΘΤ ηφζν απφ ηηο επηρεηξήζεηο φζν θαη απφ ηνπο 

ηδηψηεο.  

1.1.3 Γιαππαγμαηεςηική δύναμη πελαηών    

Οη πειάηεο ησλ ηαρπδξνκηθψλ επηρεηξήζεσλ δηαθξίλνληαη ζε ηδηψηεο (θπζηθά πξφζσπα) θαη ζε 

επηρεηξήζεηο (λνκηθά πξφζσπα). Ζ δηαπξαγκαηεπηηθή δχλακε ησλ πειαηψλ επεξεάδεηαη απφ 

παξάγνληεο φπσο ην κέγεζνο ηνπ πειάηε (βάζεη ηνπ φγθνπ ησλ δηαθηλνχκελσλ ηαρπδξνκηθψλ 

αληηθεηκέλσλ), ε ζπρλφηεηα ρξήζεο ησλ ηαρπδξνκηθψλ ππεξεζηψλ, ε αλάγθε γηα άκεζε θαη 

αζθαιή δηαθίλεζε ησλ αληηθεηκέλσλ, ην θφζηνο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ, ε δπλαηφηεηα 

αιιαγήο παξφρνπ θ.α. Κεγάιεο επηρεηξήζεηο, ηξάπεδεο, αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο θαη επηρεηξήζεηο 

θνηλήο σθειείαο δηαζέηνπλ κεγάιε δηαπξαγκαηεπηηθή δχλακε, θπξίσο ιφγσ ηνπ κεγάινπ φγθνπ 

ηαρπδξνκηθψλ αληηθεηκέλσλ πνπ δηαθηλνχλ θαη ηεο απμεκέλεο ζπρλφηεηαο ρξήζεο ησλ 

ηαρπδξνκηθψλ ππεξεζηψλ θαη κπνξνχλ λα αζθνχλ πηέζεηο ηεο ηαρπδξνκηθέο επηρεηξήζεηο γηα 

κείσζε ηνπ θφζηνπο ησλ ππεξεζηψλ. Σν 2010, νη κεγάινη πειάηεο κε ζχκβαζε αληηζηνηρνχλ ζην 

87% ηνπ φγθνπ θαη ζην 82% ηεο αμίαο ησλ ηαρπδξνκηθψλ αληηθεηκέλσλ πνπ δηαθηλνχλ νη 

εηαηξίεο ηαρπκεηαθνξψλ. Αμηνζεκείσην είλαη ην γεγνλφο φηη ν πειάηεο ρνλδξηθήο απνιακβάλεη 

έθπησζε πεξίπνπ 30% ζε ζχγθξηζε κε ηνλ πειάηε ιηαληθήο. Ο ηδηψηεο πειάηεο δηαζέηνπλ κηθξή 

δηαπξαγκαηεπηηθή δχλακε ζε φ,ηη αθνξά ηηο ηηκέο ησλ ηαρπδξνκηθψλ ππεξεζηψλ. Ωζηφζν, ιφγσ 

ηνπ πιήζνπο ησλ ηαρπδξνκηθψλ επηρεηξήζεσλ κε παξεκθεξείο ππεξεζίεο θαη ηηκέο, ε 

δηαπξαγκαηεπηηθή ηεο δχλακε απμάλεηαη, δεδνκέλνπ φηη ην θφζηνο αιιαγήο παξφρνπ είλαη πνιχ 

κηθξφ. Ζ δηαπξαγκαηεπηηθή δχλακε ησλ πειαηψλ, πεξηνξίδεηαη ζεκαληηθά ή εμαιείθεηαη ηειείσο, 

ζηελ πεξίπησζε παξνρήο ππεξεζηψλ πνπ βξίζθνληαη ζηνλ απνθιεηζηηθφ ηνκέα παξνρήο ηεο 

θαζνιηθήο ππεξεζίαο απφ ηνλ ΦΠΘΤ.       

   

1.1.4 Γιαππαγμαηεςηική δύναμη ππομηθεςηών  

ηελ αγνξά ηαρπδξνκηθψλ ππεξεζηψλ κπνξνχκε λα δηαθξίλνπκε δπν θαηεγνξίεο πξνκεζεπηψλ: 

α) ηαρπδξνκηθέο επηρεηξήζεηο κέιε δηθηχσλ άιισλ ηαρπδξνκηθψλ επηρεηξήζεσλ ή/θαη 

ηαρπδξνκηθέο επηρεηξήζεηο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε ζπλδπαζκέλε δηαθίλεζε ηαρπδξνκηθψλ 

αληηθεηκέλσλ θαη β) εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο νη νπνίεο πξνκεζεχνπλ ηηο ηαρπδξνκηθέο επηρεηξήζεηο 
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κε πιηθά, κέζα θαη ζπζηήκαηα, φπσο π.ρ. κεηαθνξηθά κέζα, ζπζηήκαηα θαη εμνπιηζκφ γηα ηα 

θαηαζηήκαηα θαη ηα θέληξα δηαινγήο, θαχζηκα, Τ.ΓΔ.ΣΑ. θαη ινηπά έγγξαθα, ζηνιέο 

πξνζσπηθνχ θιπ.  

Οη παξαπάλσ πξνκεζεπηέο ζε γεληθέο γξακκέο, θαη κε εμαίξεζε ίζσο ηελ αγνξά θαπζίκσλ, δε 

ζπγθεληξψλνπλ κεγάιε δηαπξαγκαηεπηηθή δχλακε, θαζψο ηα πξντφληα ηνπο δελ είλαη ηδηαίηεξα 

εμεηδηθεπκέλα, θαη γη’ απηφ ην ιφγν ε αιιαγή πξνκεζεπηή δελ επηθέξεη ηδηαίηεξα πςειφ θφζηνο 

γηα ηελ ηαρπδξνκηθή επηρείξεζε.   

 

1.1.5 Ανηαγωνιζμόρ μεηαξύ ηων ςθιζηάμενων παικηών  

Ζ ειιεληθή ηαρπδξνκηθή αγνξά ραξαθηεξίδεηαη απφ κεγάιν βαζκφ ζπγθέληξσζεο. Θπξίαξρε 

ζέζε (market leader) κε κεξίδην 91,7% έρνπλ ηα ΔΙΣΑ ζε φ,ηη αθνξά ηνλ δηαθηλνχκελν φγθν 

ηαρπδξνκηθψλ αληηθεηκέλσλ γηα ην 2010. Οη επηρεηξήζεηο ηαρπκεηαθνξψλ έρνπλ κεξίδην ηεο 

ηάμεο ηνπ 7,3%, ελψ νη επηρεηξήζεηο κε Δηδηθή Άδεηα δηαθηλνχλ ην 1% ηεο αγνξάο. 

ηνλ ηνκέα ησλ ηαρπκεηαθνξψλ, ελψ δξαζηεξηνπνηνχληαη 496 αδεηνδνηεκέλεο εηαηξείεο θαη 

άιιεο 818 σο δίθηπα ηνπο, ε ππν-αγνξά παξνπζηάδεη κεγάιε ζπγθέληξσζε δεδνκέλνπ φηη ην 

88% ησλ εζφδσλ πξνέξρεηαη απφ κφιηο 8 εηαηξείεο ηαρπκεηαθνξψλ.  

Σν επίπεδν αληαγσληζκνχ κεηαμχ ησλ επηρεηξήζεσλ ζηνλ ηνκέα ησλ ηαρπκεηαθνξψλ θαίλεηαη 

θαη απφ ην απνηέιεζκα ηνπ δείθηε Herfindahl - Hirshman γηα ηε ζπγθεθξηκέλε αγνξά. O 

δείθηεο  Herfindahl - Hirshman (HHI) δειψλεη ηνλ βαζκφ αληαγσληζκνχ κεηαμχ ησλ 

επηρεηξήζεσλ ζε κηα αγνξά φπνπ παξαηεξείηαη κεγάινο βαζκφο ζπγθέληξσζεο, δειαδή φηαλ 

έλαο κηθξφο αξηζκφο επηρεηξήζεσλ αληηπξνζσπεχεη κεγάιν ηκήκα ηεο δξαζηεξηφηεηαο ζηελ ελ 

ιφγσ αγνξά. Σν απνηέιεζκα πνπ πξνθχπηεη κε βάζεη ηα κεξίδηα αγνξάο ησλ εζφδσλ ησλ 

εηαηξεηψλ ηαρπκεηαθνξψλ γηα ην 2010 είλαη 14%. πλεπψο, βάζεη ηνπ δείθηε Herfindal - 

Hirschmann (ΖΖΗ) ελψ ππάξρεη κεγάινο βαζκφο ζπγθέληξσζεο ζηελ αγνξά ησλ 

ηαρπκεηαθνξψλ, ην απνηέιεζκα ηνπ δείθηε είλαη θάησ απφ 15%, γεγνλφο πνπ απνδεηθλχεη πσο 

ππάξρεη κεγάινο αληαγσληζκφο κεηαμχ ησλ επηρεηξήζεσλ. 

 

 

Όπνπ Si είλαη ην κεξίδην αγνξάο ηεο εηαηξείαο i 

θαη n ην πιήζνο ησλ εηαηξεηψλ ζηελ αγνξά 

 

 

 

Η = 14% 

Γείθηεο γηα ηελ 

Διιεληθή Αγνξά Σαρπκεηαθνξψλ 

Δικόνα 1.2 Γείθηεο Herfindahl – Hirshman 
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Κεηαμχ ησλ επηρεηξήζεσλ ζηνλ ηνκέα ησλ ηαρπκεηαθνξψλ παξαηεξείηαη έληνλνο αληαγσληζκφο 

ζε επίπεδν ηηκψλ, ζηελ πξνζπάζεηα ηνπο λα απνζπάζνπλ κεγαιχηεξα κεξίδηα αγνξάο, γεγνλφο 

πνπ νδεγεί ζε ζπκπίεζε ησλ εζφδσλ ηνπο. Σν 2010, ε νηθνλνκηθή θξίζε επεξέαζε αξλεηηθά ηηο 

επηρεηξήζεηο, νη νπνίεο ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα δηαηεξήζνπλ ην ππάξρνλ πειαηνιφγην ηνπο, 

εζηίαζαλ ζηελ πξνζθνξά αληαγσληζηηθψλ ηηκψλ, ζηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ 

ηνπο θαη ηεο εμππεξέηεζεο ησλ πειαηψλ ηνπο. χκθσλα θαη κε ηελ αλάιπζε ηεο αγνξάο απφ 

ηελ ΔΔΣΣ γηα ην 2010, νη επηρεηξήζεηο ζεσξνχλ ηε ζπκπίεζε ηνπ ηηκνινγίνπ ησλ παξερφκελσλ 

ππεξεζηψλ θαη ηα απμεκέλα θφζηε ιεηηνπξγίαο θαη κεηαθνξάο σο ηα ζεκαληηθφηεξα 

πξνβιήκαηα θαη απεηιέο ηεο αγνξάο ηαρπκεηαθνξψλ. Δπηπιένλ, ζεσξνχλ φηη ε εμεηδηθεπκέλε 

εμππεξέηεζε ησλ πειαηψλ ηνπο θαζψο θαη ε παξνρή θαηλνηφκσλ πξντφλησλ θαη ιχζεσλ είλαη νη 

ζεκαληηθφηεξεο ελέξγεηεο πνπ κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζηελ αχμεζε ηνπ κεξηδίνπ αγνξάο ηνπο.  

πκπεξαζκαηηθά, αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη, ζηελ εηήζηα έξεπλα ηεο ΔΔΣΣ γηα ην 2010, νη 

επηρεηξήζεηο ηαρπκεηαθνξψλ αμηνιφγεζαλ σο πην ζεκαληηθνχο παξάγνληεο γηα ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ηεο κνξθήο ηνπ αληαγσληζκνχ ζηελ αγνξά ηνλ αληαγσληζκφ ηηκψλ, ηνλ 

αληαγσληζκφ πνηφηεηαο ππεξεζηψλ θαη ηε δηαπξαγκαηεπηηθή δχλακε ησλ πειαηψλ, ελψ σο 

ιηγφηεξν ζεκαληηθνχο ηελ απεηιή απφ ππνθαηάζηαηα πξντφληα, ηε δηαπξαγκαηεπηηθή δχλακε 

ησλ πξνκεζεπηψλ θαη ηνλ θίλδπλν εηζφδνπ άιισλ επηρεηξήζεσλ ζηελ αγνξά. 
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2.1 Σασςδπομικέρ ςπηπεζίερ  

ηελ Διιάδα, ε αγνξά ησλ ηαρπκεηαθνξψλ είλαη πιήξσο αλνηθηή ζηνλ αληαγσληζκφ, ελψ ζηε 

αγνξά ηεο ΘΤ ν ΦΠΘΤ (ΔΙΣΑ) έρεη ην κνλνπψιην ζηε δηαθίλεζε ηαρπδξνκηθψλ αληηθεηκέλσλ κε 

βάξνο έσο 50γξ.. Ωζηφζν, ην φξην απηφ δελ ηζρχεη αλ ε ηηκή είλαη ίζε ή κεγαιχηεξε θαηά 

δπφκηζε θνξέο ηνπ βαζηθνχ ηέινπο γηα ηελ επηζηνιή 20 γξ. Α’ πξνηεξαηφηεηαο εζσηεξηθνχ. 

Βάζεη ηεο 3εο Σαρπδξνκηθήο Οδεγίαο 2008/6/EK, ζηε ρψξα καο ην πιήξεο άλνηγκα ηεο αγνξάο 

πξνβιέπεηαη απφ 1/1/2013, ελψ ήδε έρεη νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία δεκφζηαο δηαβνχιεπζεο 

ζρεδίνπ λφκνπ πνπ ζα κεηαθέξεη ηελ Οδεγία απηή ζην ειιεληθφ δίθαην. Ήδε, βάζεη ηεο 

αλσηέξσ Οδεγίαο, ε ηαρπδξνκηθή αγνξά ησλ πεξηζζνηέξσλ ρσξψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

(ΔΔ), πνπ αληηπξνζσπεχεη θαη ην 95% ηεο ζπλνιηθήο επξσπατθήο ηαρπδξνκηθήο αγνξάο, έρεη 

απειεπζεξσζεί πιήξσο απφ 1/1/2010. 

Οη θαζνιηθέο ππεξεζίεο πεξηιακβάλνπλ έλα επξχ θάζκα ππεξεζηψλ, φπσο: 

- ηελ πεξηζπιινγή, κεηαθνξά, δηαινγή θαη δηαλνκή ησλ ηαρπδξνκηθψλ αληηθεηκέλσλ 

βάξνπο έσο 2 θηιψλ,  

- ηε ζπιινγή, κεηαθνξά, δηαινγή θαη δηαλνκή ησλ ηαρπδξνκηθψλ δεκάησλ βάξνπο έσο 

20 θηιψλ, 

- ηηο ππεξεζίεο ζπζηεκέλσλ θαη ησλ απνζηνιψλ κε δεισκέλε αμία. 

Ζ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ απηψλ ππνζηεξίδεηαη απφ έλα εθηεηακέλν ηαρπδξνκηθφ δίθηπν ζε φιε 

ηελ Δπηθξάηεηα. Ο ΦΠΘΤ έρεη ηελ ππνρξέσζε πξαγκαηνπνίεζεο κηαο πεξηζπιινγήο θαη κηαο  

δηαλνκήο ηελ εκέξα, θαη’ νίθνλ ή ζηηο εγθαηαζηάζεηο θάζε θπζηθνχ ή λνκηθνχ πξνζψπνπ, γηα 

πέληε (5) εξγάζηκεο εκέξεο ηελ εβδνκάδα, κε ηελ επηθχιαμε ησλ εθάζηνηε θαζνξηδφκελσλ 

εμαηξέζεσλ.  
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Δικόνα 2.1 Ζ Σαρπδξνκηθή Αγνξά ζηελ Διιάδα 

* Σν φξην ησλ 50 γξ. δελ ηζρχεη αλ ε ηηκή είλαη ίζε ή κεγαιχηεξε θαηά δπφκηζε θνξέο ηνπ βαζηθνχ ηέινπο γηα ηελ επηζηνιή 20 

γξ.  α’ πξνηεξαηφηεηαο εζσηεξηθνχ. 

ε φ,ηη αθνξά ηα ηηκνιφγηα ησλ θαζνιηθψλ ππεξεζηψλ ηνπ ΦΠΘΤ, απηά ζα πξέπεη: 

- λα είλαη ελαξκνληζκέλα ζην θφζηνο θαη λα πιεξνχλ ηνπο θαλφλεο ηνπ πγηνχο 

αληαγσληζκνχ,  

- λα είλαη εληαία ζε φιε ηε ρψξα,  

- λα κε δεκηνπξγνχλ δηαθξίζεηο θαη λα εμαζθαιίδνπλ ίζε κεηαρείξηζε επηηξέπνληαο ηελ 

πξφζβαζε ηνπ ζπλφινπ ησλ ρξεζηψλ ζηηο ΘΤ ζε πξνζηηέο ηηκέο θαη  

- λα πιεξνχλ ηνπο θαλφλεο δηαθάλεηαο θαη λα δεκνζηεχνληαη. 

 

 
 
 
 
 
 

Φοπέαρ Παποσήρ 
Καθολικήρ 
Τπηπεζίαρ 

(ΦΠΚΤ) 
 

Δίλαη ηα Διιεληθά 

Σαρπδξνκεία (ΔΙΣΑ) 
 

'Δρεη ηελ 

απνθιεηζηηθφηεηα 
(κνλνπψιην) ζηε 

δηαθίλεζε αιιεινγξαθίαο 
κε βάξνο έσο 50γξ. * 

 
πιινγή, κεηαθνξά, 

δηαινγή θαη δηαλνκή 

ηαρ/θψλ αληηθεηκέλσλ 
βάξνπο έσο 20 θηιά 

 
Δθηεηακέλν ηαρπδξνκηθφ 

δίθηπν ζε φιε ηελ 

Δπηθξάηεηα 

 
 
 
 

 

Δπισειπήζειρ με 
Διδική Αδεια 

 

 

Δίλαη 5 επηρεηξήζεηο ζηελ 
Διιεληθή Αγνξά 

 

Αληηθείκελα 
αιιεινγξαθίαο, 
εθεκεξίδεο, πεξηνδηθά, 
βηβιία θαη θαηαιφγνπο απφ 
50γξ. έσο 2 θηιά * 

 
πιινγή, κεηαθνξά, 
δηαινγή θαη δηαλνκή 
ηαρ/θψλ αληηθεηκέλσλ 
βάξνπο έσο 20 θηιά 

 

Γηαθεκηζηηθά αληηθείκελα 
κε δηεχζπλζε παξαιήπηε 

 

 

Σασςμεηαθοπέρ 

 

 
Δίλαη 496 επηρεηξήζεηο 
(κε δίθηπν 818) ζηελ 
Διιεληθή αγνξά 

 

Δπείγνπζα δηαβίβαζε 
ηαρπδξνκηθψλ 
αληηθεηκέλσλ έσο 35 θηιά 

 

Γηαθεκηζηηθά 
αληηθείκελα ρσξίο δ/λζε 
παξαιήπηε (εληφο 
θαθέινπ ή παξφκνηαο 
ζπζθεπαζίαο) 

 

Πξνεηνηκαζία 
ηαρπδξνκηθψλ 
αληηθεηκέλσλ 

 

Αληαιιαγή εγγξάθσλ 
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2.2 Βαζικά μεγέθη ηασςδπομικήρ αγοπάρ έηοςρ 2010 και εξέλιξη μεγεθών 

από 2000-2010  

Ζ ηαρπδξνκηθή αγνξά ζηελ Διιάδα έρεη δερζεί ηζρπξφ πιήγκα απφ ηελ θξίζε πνπ καζηίδεη ηελ 

εγρψξηα νηθνλνκία, ε νπνία έρεη πιένλ εηζέιζεη ζηε θάζε ηεο χθεζεο.   

Πην ζπγθεθξηκέλα, ν ξπζκφο κεηαβνιήο ηνπ ΑΔΠ γηα ην 2010 δηακνξθψζεθε ζην -4,5%, κε 

απνηέιεζκα λα επεξεαζηεί αξλεηηθά θαη ε ηαρπδξνκηθή αγνξά, ε νπνία είλαη επζέσο 

εμαξηψκελε απφ ηελ ηδησηηθή θαηαλάισζε, πνπ απνηειεί θξίζηκν ζπζηαηηθφ ηνπ ΑΔΠ.  

ηελ Διιάδα, ην 2010 παξαηεξήζεθε ζεκαληηθή κείσζε ηφζν ζην πιήζνο ησλ ηαρπδξνκηθψλ 

αληηθεηκέλσλ πνπ δηαθηλήζεθαλ φζν θαη ζηα έζνδα θαη απφ ηνπο ηξείο ηνκείο ηεο ηαρπδξνκηθήο 

αγνξάο (ηαρπκεηαθνξέο, εηδηθέο άδεηεο θαη ΦΠΘΤ). 

Ζ ζπξξίθλσζε απηή ηεο αγνξάο νθείιεηαη θπξίσο ζηνπο παξαθάησ ιφγνπο: 

 εθηεηακέλε ρξήζε ειεθηξνληθψλ κέζσλ επηθνηλσλίαο, ε νπνία νδήγεζε ζηελ κείσζε 

ησλ φγθσλ ηεο αιιεινγξαθίαο 

 κείσζε ηνπ φγθνπ ηνπ δηαθεκηζηηθνχ ηαρπδξνκείνπ ιφγσ ηεο πεξηθνπήο ησλ δαπαλψλ 

γηα πξνβνιή εμαηηίαο ηεο νηθνλνκηθήο χθεζεο 

Αληίζεηε είλαη ε εηθφλα πνπ παξαηεξείηαη ζηελ θαηεγνξία ησλ δεκάησλ φπνπ ζην ζχλνιν ηεο 

ηαρπδξνκηθήο αγνξάο παξαηεξήζεθε αχμεζε ζε ζρέζε κε ην 2009 θαηά 8,6%. Ζ αχμεζε απηή, 

πνπ θαηά θχξην ιφγν πξνέξρεηαη απφ ηηο ηαρπκεηαθνξέο νθείιεηαη, αθελφο ζηελ άλνδν ησλ 

πσιήζεσλ κέζσ δηαδηθηχνπ θαη αθεηέξνπ ζηηο ππεξεζίεο πξνζηηζέκελεο αμίαο πνπ παξέρνπλ νη 

ηαρπκεηαθνξέο ιφγσ ηεο δπλαηφηεηαο παξαθνινχζεζεο ηεο πνξείαο ησλ ηαρπδξνκηθψλ 

αληηθεηκέλσλ. 

Ζ ζπλνιηθή εηθφλα ηεο ηαρπδξνκηθήο αγνξάο, φπσο απηή πξνθχπηεη απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο 

κειέηεο πνπ δηεμήγαγε ε ΔΔΣΣ, απεηθνλίδεηαη ζηνπο παξαθάησ πίλαθεο. 
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Πίνακαρ 2.1 Έζνδα Σαρπδξνκηθήο Αγνξάο (ζε επξψ) 

Πίνακαρ 2.2 Πιήζνο Αληηθεηκέλσλ Σαρπδξνκηθήο Αγνξάο (ζε ηεκάρηα) 

 

Σα ζπλνιηθά έζνδα ηεο ηαρπδξνκηθήο αγνξάο ζεκείσζαλ πηψζε ζε ζρέζε κε ην 2009 θαηά 5%, 

κε πξσηαγσληζηή ηνλ ΦΠΘΤ πνπ παξνπζίαζε πηψζε 7,0%, ελψ ν θιάδνο ησλ ηαρπκεηαθνξψλ 

θαη νη εηδηθέο άδεηεο αθνινχζεζαλ κε ζπγθξηηηθά κηθξφηεξε πηψζε ηεο ηάμεσο ηνπ 2% ε θάζε 

κία. Όζνλ αθνξά ηνλ φγθν ησλ ηαρπδξνκηθψλ αληηθεηκέλσλ, ε αγνξά ζην ζχλνιφ ηεο 

παξνπζίαζε κείσζε ζε ζρέζε κε ην 2009 θαηά 7,2%, κε ηνλ ΦΠΘΤ λα απνηειεί ηνλ βαζηθφ 

 
2007 2008 2009 2010 2010/09 

ΣΟΜΔΑ ΚΑΘΟΛΙΚΗ 

ΤΠΗΡΔΙΑ 
435.581.237 453.139.150 451.179.897 419.631.664 -7,0% 

Φνξέαο 

Παξνρήο Θαζνιηθήο 

Τπεξεζίαο 

432.940.435 450.286.543 448.630.625 417.133.906 -7,0% 

Δπηρεηξήζεηο κε Δηδηθή 

Άδεηα 
2.640.802 2.852.607 2.549.272 2.497.758 -2,0% 

ΣΟΜΔΑ 

ΣΑΥΤΜΔΣΑΦΟΡΩΝ 
281.310.098 299.431.578 291.907.160 286.149.110 -2,0% 

ΤΝΟΛΟ 716.891.335 752.570.728 743.087.057 705.780.774 -5,0% 

Δηήζηνο ξπζκφο 

κεηαβνιήο (%) 
5,1% 5,0% -1,3% -5,0% 

 

 
2007 2008 2009 2010 2010/09 

ΣΟΜΔΑ ΚΑΘΟΛΙΚΗ 

ΤΠΗΡΔΙΑ 
723.045.301 726.188.933 678.379.349 629.291.191 -7,2% 

Φνξέαο 

Παξνρήο Θαζνιηθήο 

Τπεξεζίαο 

716.220.900 718.858.100 671.668.468 622.525.829 -7,3% 

Δπηρεηξήζεηο κε Δηδηθή 

Άδεηα 
6.824.401 7.330.833 6.710.881 6.765.362 0,8% 

ΣΟΜΔΑ 

ΣΑΥΤΜΔΣΑΦΟΡΩΝ 
46.470.205 50.650.921 49.986.523 49.186.647 -1,6% 

ΤΝΟΛΟ 769.515.506 776.839.854 728.365.872 678.477.838 -6,8% 

Δηήζηνο ξπζκφο 

κεηαβνιήο (%) 
4,2% 1,0% -6,2% -6,8% 
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ζπληειεζηή ηεο κείσζεο κε πνζνζηφ 7,3%. Κηθξφηεξε ήηαλ ε κείσζε γηα ηηο ηαρπκεηαθνξέο κε 

πνζνζηφ 1,6% ελψ αληίζηξνθα θηλήζεθαλ νη εηδηθέο άδεηεο κε νξηαθή αχμεζε θαηά 0,8%. Δίλαη 

γεγνλφο πσο ηα ζπλνιηθά κεγέζε ηεο ηαρπδξνκηθήο αγνξάο, ηφζν απφ πιεπξάο φγθνπ φζν θαη 

απφ πιεπξάο εζφδσλ, επεξεάδνληαη ζεκαληηθά απφ ηηο αληίζηνηρεο κεηαβνιέο ηνπ ΦΠΘΤ, ν 

νπνίνο θαηέρεη ην κεγαιχηεξν κεξίδην ηεο ελ ιφγσ αγνξάο. 

Δπηπιένλ, ε εμέηαζε ηεο κεηαβνιήο ησλ κεγεζψλ πιήζνπο αληηθεηκέλσλ θαη εζφδσλ ζε βάζνο 

έληεθα εηψλ, καο απνδεηθλχεη πσο ε ηαρπδξνκηθή αγνξά έρεη ππεηζέξζεη ζε θάζε σξίκαλζεο 

δεδνκέλνπ φηη ν ξπζκφο πξνζαχμεζεο ησλ κεγεζψλ ηεο ηαρπδξνκηθήο αγνξάο (κε έηνο βάζεο 

ην 2000) βαίλεη πιένλ κεηνχκελνο θαηά 10% απφ πιεπξάο εζφδσλ θαη 8% απφ πιεπξάο φγθνπ 

ηαρπδξνκηθψλ αληηθεηκέλσλ. 

ηα δηαγξάκκαηα πνπ αθνινπζνχλ παξνπζηάδεηαη ε εμέιημε ησλ κεγεζψλ ηεο ηαρπδξνκηθήο 

αγνξάο απφ ην 2000 έσο θαη ην 2010.  

 

Γιάγπαμμα 2.1 Δμέιημε Δζφδσλ Σαρπδξνκηθήο Αγνξάο 
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Γιάγπαμμα 2.2 Δμέιημε Πιήζνπο Αληηθεηκέλσλ Σαρπδξνκηθήο Αγνξάο 

 

Γιάγπαμμα 2.3 Δηήζηα Κεηαβνιή Δζφδσλ & Πιήζνπο ζην χλνιν ηεο Σαρπδξνκηθήο Αγνξάο 
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Γιάγπαμμα 2.4 Δηήζηα Κεηαβνιή Δζφδσλ Σαρπδξνκηθήο Αγνξάο (%) 

(Θαζνιηθή Τπεξεζία & Σαρπκεηαθνξέο) 

 

 

 

Γιάγπαμμα 2.5  Δηήζηα Κεηαβνιή Όγθνπ Σαρπδξνκηθήο Αγνξάο (%)   

 (Γηάθξηζε κεηαμχ ΘΤ θαη Σαρπκεηαθνξψλ) 
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2.3 Δπισειπήζειρ Σασςδπομικού Κλάδος  

Ο αξηζκφο ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ηαρπδξνκηθφ θιάδν παξνπζίαζε 

αχμεζε ην 2010 θπξίσο ιφγσ ηνπ ηνκέα ησλ ηαρπκεηαθνξψλ (θάηνρνη Γεληθήο Άδεηαο), φπνπ νη 

εγγξακκέλεο ζην κεηξψν ηεο ΔΔΣΣ ηαρπδξνκηθέο επηρεηξήζεηο αλήιζαλ ζε 496, απμεκέλεο θαηά 

35 ζε ζρέζε κε ην 2009. Δπηπιένλ, ηα δίθηπα ησλ επηρεηξήζεσλ ηαρπκεηαθνξάο αλήιζαλ ζε 

818 ην 2010, απμεκέλα θαηά 74 ζπγθξηηηθά κε ην 2009. Ο ηνκέαο ηεο Θαζνιηθήο Τπεξεζίαο 

παξέκεηλε αξηζκεηηθά ζηα επίπεδα ηνπ 2009 απαζρνιψληαο κφλν 6 επηρεηξήζεηο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΘΤ, ν νπνίνο θπξηαξρεί ζηελ ελ ιφγσ αγνξά ηφζν απφ πιεπξάο 

εζφδσλ φζν θαη απφ πιεπξάο φγθνπ.  

Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ πσο ν ΦΠΘΤ θαηέρεη ην 92% ηνπ κεξηδίνπ αγνξάο απφ πιεπξάο πιήζνπο 

αληηθεηκέλσλ, πνζνζηφ πνπ, σζηφζν, αληηζηνηρεί κφιηο ζην 59% ησλ εζφδσλ ηεο ηαρπδξνκηθήο 

αγνξάο. 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, νη επηρεηξήζεηο ηαρπκεηαθνξψλ θαηέρνπλ κφλν ην 7% ηεο αγνξάο απφ 

πιεπξάο πιήζνπο αληηθεηκέλσλ, πνπ σζηφζν αληηζηνηρεί ζε 41% κεξίδην απφ πιεπξάο εζφδσλ, 

ιφγσ ησλ πςειψλ ηηκψλ ρξέσζεο ησλ πξνζθεξφκελσλ ππεξεζηψλ (πξφθεηηαη γηα ππεξεζίεο 

πςειήο πξνζηηζέκελεο αμίαο ιφγσ ηνπ ραξαθηήξα επείγνπζαο δηαβίβαζεο θαη παξαθνινχζεζεο 

ζε φια ηα ζηάδηα δηαθίλεζήο ηνπο). Σέινο, νη θάηνρνη κε εηδηθή άδεηα απνηεινχλ κφιηο ην 1% 

ηνπ φγθνπ ηεο αγνξάο θαη 0,4% ησλ εζφδσλ ηεο.      

Γιάγπαμμα 2.6 Δπηρεηξήζεηο Σαρπδξνκηθνχ Θιάδνπ 
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Γιάγπαμμα 2.7. Κεξίδηα Σαρπδξνκηθήο Αγνξάο ζε Πιήζνο αληηθεηκέλσλ θαη Έζνδα 

 

 

 

 

2.4 Μεπίδια Σασςδπομικήρ Αγοπάρ ανά Δίδορ Σασςδπομικού Ανηικειμένος  

Ζ πιεηνλφηεηα ησλ δηαθηλνχκελσλ ηαρπδξνκηθψλ αληηθεηκέλσλ πξνέξρεηαη απφ ηνλ ΦΠΘΤ θαη 

αθνξά επηζηνιέο ζε πνζνζηφ 91,4%, ελψ ηα δέκαηα πνπ δηαθηλεί ν ΦΠΘΤ απνηεινχλ κφιηο ην 

0,3% ηνπ ζπλφινπ ηεο αγνξάο. Σν ππφινηπν 8,3% ηεο αγνξάο δηαθηλείηαη σο επί ην πιείζηνλ 

απφ ηηο εηαηξείεο ηαρπκεηαθνξψλ, αθνχ νη εηαηξείεο Δηδηθψλ Αδεηψλ θαηαιακβάλνπλ κφιηο ην 

1%. Απφ πιεπξάο εζφδσλ ε εηθφλα δηαθνξνπνηείηαη ειαθξψο δεδνκέλνπ φηη ηα έζνδα 

θαηαλέκνληαη ζε 59,1% γηα ηνλ ΦΠΘΤ θαη 40,6% γηα ηηο ηαρπκεηαθνξέο ελψ νη Δηδηθέο Άδεηεο 

θαηέρνπλ κφιηο ην 0,3% ηεο αγνξάο.     
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Γιάγπαμμα 2.8 Θαηαλνκή Πιήζνπο Αληηθεηκέλσλ ζην χλνιν ηεο Αγνξάο, 2010 

 

 

 

Γιάγπαμμα 2.9 Θαηαλνκή Δζφδσλ ζην χλνιν ηεο Αγνξάο, 2010 
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Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ε ζχλζεζε ηνπ ζπλφινπ ησλ δηαθηλνχκελσλ ηαρπδξνκηθψλ εηδψλ 

(επηζηνιέο θαη δέκαηα) δηαθνξνπνηήζεθε ζεκαληηθά ην 2010 ζε ζρέζε κε ην 2009. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, νη επηζηνιέο κεηψζεθαλ θαηά 7,3% (ή 51,5 εθαη. ηεκάρηα) ζε αληίζεζε κε ηα 

δέκαηα, φπνπ ν δηαθηλνχκελνο φγθνο ηνπο απμήζεθε θαηά 8,6% (ή 1,6 εθαη. ηεκάρηα). Ζ εηθφλα 

απηή, ζε ζπλδπαζκφ κε ην γεγνλφο φηη ν ΦΠΘΤ θαηέρεη θπξίαξρε ζέζε ζηελ θαηεγνξία ησλ 

επηζηνιψλ, εμεγεί ηε κεγαιχηεξε κείσζε ζε φγθν ηαρπδξνκηθψλ αληηθεηκέλσλ πνπ παξνπζίαζε 

ν ΦΠΘΤ, ζε ζρέζε κε ηηο επηρεηξήζεηο ηαρπκεηαθνξψλ. Ζ κείσζε ζηε δηαθίλεζε ησλ επηζηνιψλ 

παξαηεξείηαη θαη ζε επξσπατθφ επίπεδν, θπξίσο ιφγσ ηεο ειεθηξνληθήο ππνθαηάζηαζεο ηεο 

αιιεινγξαθίαο (e-mail). Αληηζέησο, ε ζεηηθή εηθφλα πνπ παξαηεξήζεθε ζηε δηαθίλεζε ησλ 

δεκάησλ ην 2010, νθείιεηαη ζηε ζπλερή αλάπηπμε ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ (αγνξέο κέζσ 

internet).  

Γιάγπαμμα 2.10 Πνζνζηηαία Κεηαβνιή Πιήζνπο Σαρπδξνκηθψλ Αληηθεηκέλσλ (2010/2009) 
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 Πίνακαρ 2.3 Γηαθίλεζε Δπηζηνιηθνχ ηαρπδξνκείνπ (ζε εθ. ηεκάρηα) 

Δπιζηολικό Σασςδπομείο (εθ. ηεκάρηα) 2008 2009 2010 2010/09 

ΣΟΜΔΑ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ 724,3 672,4 623,4 -7,3% 

Φνξέαο Παξνρήο Θαζνιηθήο Τπεξεζίαο 716,9 669,3 620,4 -7,3% 

Δπηρεηξήζεηο κε Δηδηθή Άδεηα 7,3 3,1 3,0 -3,3% 

ΣΟΜΔΑ ΣΑΥΤΜΔΣΑΦΟΡΩΝ 22,2 36,9 34,4 -6,8% 

ΤΝΟΛΟ 746,4 709,3 657,8 -7,3% 

 

Πίνακαρ 2.4 Γηαθίλεζε Γεκάησλ (ζε εθ. ηεκάρηα) 

Γέμαηα (εθ. ηεκάρηα) 2008 2009 2010 2010/09 

ΣΟΜΔΑ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ 1,9 2,3 2,1 -9,1% 

Φνξέαο Παξνρήο Θαζνιηθήο Τπεξεζίαο 1,9 2,3 2,1 -9,1% 

Δπηρεηξήζεηο κε Δηδηθή Άδεηα 0,0 0,0 0,0 
 

ΣΟΜΔΑ ΣΑΥΤΜΔΣΑΦΟΡΩΝ 13,1 10,4 11,8 13,8% 

ΤΝΟΛΟ 15,0 12,7 13,9 9,6% 

 

Πίνακαρ 2.5 Γηαθίλεζε Κηθξνδεκάησλ (ζε εθ. ηεκάρηα) 

Μικποδέμαηα (εθ. ηεκάρηα) 2008 2009 2010 2010/09 

ΣΟΜΔΑ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ 0,0 3,6 3,8 4,3% 

Φνξέαο Παξνρήο Θαζνιηθήο Τπεξεζίαο 0,0 0,0 0,0 
 

Δπηρεηξήζεηο κε Δηδηθή Άδεηα 0,0 3,6 3,8 4,3% 

ΣΟΜΔΑ ΣΑΥΤΜΔΣΑΦΟΡΩΝ 15,8 2,7 3,0 9,6% 

ΤΝΟΛΟ 15,8 6,3 6,8 6,6% 
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Γιάγπαμμα 2.11 Δπηζηνιηθφ Σαρπδξνκείν (κεξίδηα) 

 

Γιάγπαμμα 2.12 Γέκαηα απφ 2 έσο 35 θηιά (κεξίδηα) 
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Γιάγπαμμα 2.13 Κηθξνδέκαηα έσο 2 θηιά (κεξίδηα) 

 

 

 2.5 Καηανομή Σασςδπομικών Ανηικειμένων ανά κάηοικο και γεωγπαθική 

πεπιοσή  

Ο κεγαιχηεξνο φγθνο ησλ ηαρπδξνκηθψλ αληηθεηκέλσλ δηαθηλείηαη ζηα κεγάια αζηηθά θέληξα ηεο 

Αηηηθήο θαη ηεο Θεζζαινλίθεο, φπνπ παξαηεξείηαη θαη ε κεγαιχηεξε ζπγθέληξσζε πιεζπζκνχ 

θαη επηρεηξήζεσλ. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ πσο θαη ην 2010, πάλσ απφ ην 82% ησλ ηαρπδξνκηθψλ 

αληηθεηκέλσλ δηαθηλήζεθε ζηελ Αηηηθή θαη ζηε Βφξεηα Διιάδα ελψ ην ππφινηπν 18% κνηξάδεηαη 

ζηελ ππφινηπε Διιάδα.    

Πίνακαρ 2.6 Θαηαλνκή Αληηθεηκέλσλ αλά κεγάιε γεσγξαθηθή πεξηνρή ηεο Υψξαο  
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Αηηηθή λα μερσξίδεη ζεκαληηθά απφ ην κέζν φξν ηνπ ζπλφινπ ηεο ρψξαο δηαθηλψληαο θαηά κέζν 

φξν 116 ηαρπδξνκηθά αληηθείκελα αλά θάηνηθν.  

               Γιάγπαμμα 2.14 Σαρπδξνκηθά Αληηθείκελα αλά θάηνηθν θάζε κεγάιεο γεσγξαθηθήο 

πεξηνρήο ηεο Υψξαο 

 

 

 

2.6 Απαζσόληζη ζηην Σασςδπομική Αγοπά  

Σν 2010 απαζρνιήζεθαλ ζηελ Διιεληθή ηαρπδξνκηθή αγνξά 18.942 άηνκα, ζχκθσλα κε ηα 

ζηνηρεία πνπ δήισζαλ νη επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ηαρπδξνκηθφ θιάδν. Ζ 

κείσζε πνπ παξαηεξείηαη ζε ζρέζε κε ην 2009 είλαη 10,3% ζην ζχλνιν ηεο αγνξάο, ελψ ν 

ηνκέαο ησλ ηαρπκεηαθνξψλ ζεκείσζε ηηο κεγαιχηεξεο απψιεηεο, νη νπνίεο άγγημαλ ην 14,8% 

θαη αθνινχζεζε ν ΦΠΘΤ κε κείσζε ηεο ηάμεο ηνπ 7,0% θαη ηέινο νη Δηδηθέο Άδεηεο κε κείσζε 

3,7%. 
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Πίνακαρ 2.7 Αξηζκφο Απαζρνινχκελσλ ζηελ Σαρπδξνκηθή Αγνξά 

 
2009 2010 2010/09 

ΣΟΜΔΑ  

ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ 
11.937 11.113 -6,9% 

Φνξέαο Παξνρήο  

Θαζνιηθήο Τπεξεζίαο 
11.746 10.929 -7,0% 

Δπηρεηξήζεηο κε  

Δηδηθή Άδεηα 
191 184 -3,7% 

ΣΟΜΔΑ  

ΣΑΥΤΜΔΣΑΦΟΡΩΝ 
9.184 7.829 -14,8% 

ΤΝΟΛΟ 21.121 18.942 -10,3% 

 

Γιάγπαμμα 2.15 Δμέιημε Απαζρφιεζεο ζηελ Σαρπδξνκηθή Αγνξά 

 

Σν 59% ησλ απαζρνινχκελσλ ζηελ ηαρπδξνκηθή αγνξά εξγάδνληαη ζηνλ ηνκέα ηεο Θαζνιηθήο 

Τπεξεζίαο (58% ζηνλ ΦΠΘΤ θαη 1% ζηηο επηρεηξήζεηο κε Eηδηθή Άδεηα), ελψ ην ππφινηπν 41% 

ζηνλ ηνκέα ηαρπκεηαθνξψλ. Παξφιν πνπ νη εηαηξείεο ηαρπκεηαθνξψλ δηαθηλνχλ πνιχ ιηγφηεξα 

ηαρπδξνκηθά αληηθείκελα απφ ηνλ ΦΠΘΤ, εληνχηνηο ε θχζε ηεο εξγαζίαο (παξάδνζε – 

παξαιαβή, πφξηα-πφξηα) απαηηεί ηελ χπαξμε ζεκαληηθνχ αξηζκνχ πξνζσπηθνχ εμππεξέηεζεο 

πειαηψλ.     
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Γιάγπαμμα 2.16 Θαηαλνκή Δξγαδνκέλσλ Σαρπδξνκηθήο Αγνξάο 

 

Ζ πιεηνλφηεηα ησλ απαζρνινχκελσλ ππαιιήισλ, ηφζν ζηνλ ΦΠΘΤ φζν θαη ζηηο 

ηαρπκεηαθνξέο, αθνξά εξγαδφκελνπο κε θαζεζηψο εξγαζίαο πιήξνπο απαζρφιεζεο, ελψ 

αληίζεηε εηθφλα παξνπζηάδνπλ νη επηρεηξήζεηο κε Δηδηθή Άδεηα, φπνπ ηα δχν ηξίηα ησλ 

εξγαδνκέλσλ είλαη κεξηθήο απαζρφιεζεο, γεγνλφο πνπ ζε κεγάιν βαζκφ απνδίδεηαη ζηελ θχζε 

ησλ ππεξεζηψλ πνπ απηέο πξνζθέξνπλ (δηαλνκή δηαθεκηζηηθψλ κε δηεχζπλζε παξαιήπηε θαη 

εθεκεξίδσλ έσο 2 θηιά). 

Γιάγπαμμα 2.17 Θαζεζηψο Απαζρφιεζεο ζηελ ηαρπδξνκηθή αγνξά 

 

Σν πξνζσπηθφ πνπ απαζρνιείηαη ζηηο ηαρπδξνκηθέο επηρεηξήζεηο δηαθξίλεηαη ζηνπο δηαλνκείο ησλ 

ηαρπδξνκηθψλ αληηθεηκέλσλ θαη ζην ινηπφ δηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ. χκθσλα κε ηα δεισζέληα 
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απφ ηηο επηρεηξήζεηο ζηνηρεία, ηφζν ζηνλ ΦΠΘΤ φζν θαη ζηηο εηαηξείεο ηαρπκεηαθνξψλ, ην 

πξνζσπηθφ κνηξάδεηαη ζρεδφλ ηζφπνζα κεηαμχ ησλ δχν απηψλ θαηεγνξηψλ. Ζ εηθφλα απηή 

δηαθνξνπνηείηαη γηα ηηο Δηδηθέο Άδεηεο, φπνπ θπξηαξρεί ην πξνζσπηθφ πνπ αζρνιείηαη κε ηε 

δηαλνκή.   

 

 

                        Γιάγπαμμα 2.18  Θαηαλνκή Δξγαδνκέλσλ ζε δηαλνκείο θαη ινηπφ πξνζσπηθφ 

ζηηο επηρεηξήζεηο θαη ζηα δίθηπα 

 

 

 

 

Σν εθπαηδεπηηθφ επίπεδν ησλ εξγαδνκέλσλ ζηελ ηαρπδξνκηθή αγνξά είλαη ζηελ πιεηνςεθία ηνπο 

(79%) απφθνηηνη κέζεο εθπαίδεπζεο ελψ κφλν ην 13% είλαη απφθνηηνη αλψηαηεο εθπαίδεπζεο 

θαη ην 8% ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο.  
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Γιάγπαμμα 2.19 Δπίπεδν Δθπαίδεπζεο εξγαδνκέλσλ ζηελ ηαρπδξνκηθή αγνξά 

 

 2.7 Τποδομέρ: Κηίπια και Μεηαθοπικά Μέζα  

Ζ παξνρή ησλ ηαρπδξνκηθψλ ππεξεζηψλ απαηηεί ηελ χπαξμε κεγάινπ αξηζκνχ ζεκείσλ 

εμππεξέηεζεο ησλ ρξεζηψλ (θαηαζηήκαηα) θαζψο θαη ζεκαληηθέο επελδχζεηο ζε κεηαθνξηθά 

κέζα. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε παξνρή ηεο Θαζνιηθήο Τπεξεζίαο απαηηεί ηελ θαηνρή κεγάινπ 

αξηζκνχ εγθαηαζηάζεσλ γηα ηελ απνηειεζκαηηθή δξνκνιφγεζε ηνπ ζεκαληηθνχ φγθνπ ησλ 

ηαρπδξνκηθψλ αληηθεηκέλσλ, ελψ νη επηρεηξήζεηο ησλ ηαρπκεηαθνξψλ εμππεξεηνχλ ηηο αλάγθεο 

ησλ πειαηψλ ηνπο απφ πην κηθξέο θαη γεσγξαθηθά δηεζπαξκέλεο εγθαηαζηάζεηο.   

Γιάγπαμμα 2.20 εκεία Δμππεξέηεζεο Πειαηψλ (Θαηαζηήκαηα) 
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Γιάγπαμμα 2.21 Θαηαζηήκαηα θαη πξαθηνξεία ΔΙΣΑ ζηελ Διιάδα 

 

Γιάγπαμμα 2.22 Θαηαζηήκαηα ηαρπκεηαθνξψλ ζηελ Διιάδα 
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Γιάγπαμμα 2.23 Κέζε Έθηαζε (η.κ.) ζεκείσλ εμππεξέηεζεο πειαηψλ (Θαηαζηεκάησλ) 

 

Γιάγπαμμα 2.24 Βνεζεηηθνί ρψξνη (Θέληξα Γηαινγήο, Απνζήθεο) 

 

 

Σφζν ε παξνρή ηεο Θαζνιηθήο Τπεξεζίαο φζν θαη νη ππεξεζίεο ησλ ηαρπκεηαθνξψλ απαηηνχλ 

ηελ χπαξμε κεγάινπ αξηζκνχ απηνθηλήησλ θαη δηθχθισλ. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ πσο ζην ζχλνιν 

ηεο αγνξάο, βάζεη ησλ δεισζέλησλ ζηνηρείσλ απφ ηηο επηρεηξήζεηο, ρξεζηκνπνηνχληαη πάλσ απφ 

έμη ρηιηάδεο δίθπθια (ή 64% ησλ νρεκάησλ) θαη πάλσ απφ ηξείο ρηιηάδεο απηνθίλεηα (ή 34% 

ησλ νρεκάησλ).     
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Γιάγπαμμα 2.25 ηφινο Ορεκάησλ 

 

 

2.8 Σομέαρ Καθολικήρ Τπηπεζίαρ  

Ζ Θαζνιηθή Τπεξεζία πεξηιακβάλεη: 

 ηελ πεξηζπιινγή, ηε κεηαθνξά, ηε δηαινγή θαη ηε δηαλνκή ησλ ηαρπδξνκηθψλ 

αληηθεηκέλσλ βάξνπο κέρξη 2 θηιά (επηζηνιέο, ινγαξηαζκνί, θάξηεο, βηβιία, θαηάινγνη, 

εθεκεξίδεο, πεξηνδηθά, θ.ιπ.), εζσηεξηθνχ θαη εμσηεξηθνχ, 

 ηε ζπιινγή, ηε κεηαθνξά, ηε δηαινγή θαη ηε δηαλνκή ησλ ηαρπδξνκηθψλ δεκάησλ 

βάξνπο κέρξη 20 θηιά, εζσηεξηθνχ θαη εμσηεξηθνχ, 

 ζπζηεκέλεο επηζηνιέο θαζψο θαη απνζηνιέο δεισκέλεο αμίαο (πνπ κπνξνχλ λα 

αζθαιηζηνχλ γηα θαηαζηξνθή, απψιεηα, θ.ιπ.). 

ε απηή ηελ θαηεγνξία ηεο ηαρπδξνκηθήο αγνξάο ην 2010 δξαζηεξηνπνηεζήθαλ 5 επηρεηξήζεηο 

ηδησηηθψλ ζπκθεξφλησλ (Σαρπδξνκηθέο Δπηρεηξήζεηο κε Δηδηθή Άδεηα) θαη 1 επηρείξεζε δεκφζηνπ 

ραξαθηήξα, πνπ είλαη ηα Διιεληθά Σαρπδξνκεία (ΔΙΣΑ), ε νπνία θαη απνηειεί ηνλ Φνξέα 

Παξνρήο Θαζνιηθήο Τπεξεζίαο (ΦΠΘΤ). 

Ο ΦΠΘΤ θαηέρεη ην απνθιεηζηηθφ δηθαίσκα λα δηαθηλεί αληηθείκελα αιιεινγξαθίαο βάξνπο κέρξη 

50 γξ.,  ελψ νη ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο, βάζεη ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο, δχλαηαη λα 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ηνκέα απηφλ κφλνλ εάλ πξνζθέξνπλ ηελ ππεξεζία ηνπο ζε ηηκή 

κεγαιχηεξε ή ίζε κε 2,5 θνξέο ην δεκφζην ηέινο γηα έλα αληηθείκελν αιιεινγξαθίαο ηεο α’ 

βαζκίδαο βάξνπο ηεο ηαρχηεξεο θαηεγνξίαο (ηέιε εζσηεξηθνχ απιήο επηζηνιήο α’ 

πξνηεξαηφηεηαο έσο 20 γξακκάξηα).  
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Ζ δεζπφδνπζα ζέζε ηνπ ΦΠΘΤ, ν νπνίνο θαηέρεη ην 99% ηεο ΘΤ ηφζν ζε κεξίδην αμίαο φζν θαη 

ζε φγθν ζα κπνξεί λα δηαθνξνπνηεζεί κε ηελ πιήξε απειεπζέξσζε ηεο ηαρπδξνκηθήο αγνξάο 

απφ 1/1/2013. 

Γιάγπαμμα 2.26 Κεξίδηα Αγνξάο Σνκέα Θαζνιηθήο Τπεξεζίαο, 2010 

 

Οη επηρεηξήζεηο κε Δηδηθή Άδεηα εηδηθεχνληαη θπξίσο ζηελ απνζηνιή δηαθεκηζηηθψλ εληχπσλ κε 

δηεχζπλζε παξαιήπηε θαζψο θαη ζηελ απνζηνιή εθεκεξίδσλ θαη πεξηνδηθψλ, φπνπ θαη 

θαηέρνπλ κεξίδην 6% ησλ ζπγθεθξηκέλσλ θαηεγνξηψλ. 
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Γιάγπαμμα 2.27 Κεξίδηα Παξφρσλ Σνκέα Θαζνιηθήο Τπεξεζίαο αλά ππεξεζία ζε φγθν, 2010 

 

Αλαθνξηθά κε ην απαζρνινχκελν πξνζσπηθφ ηνπ ΦΠΘΤ, ε πιεηνςεθία ηνπ αθνξά κφληκνπο 

ππαιιήινπο (78%), θπξίσο κέζεο εθπαίδεπζεο (85%), ελψ θαηά ην ήκηζπ είλαη δηαλνκείο ησλ 

ΔΙΣΑ. 

Γιάγπαμμα 2.28 Θαηαλνκή εξγαδνκέλσλ ζηνλ ΦΠΘΤ 

 

 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ην κέζν έζνδν ησλ δηαθηλεζέλησλ αληηθεηκέλσλ πξνο ην εμσηεξηθφ 

κεηψζεθε ην 2010, κε εληνλφηεξε ηε κείσζε ζηα δηαθηλεζέληα δέκαηα εμσηεξηθνχ (-7,2%).  
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Πίνακαρ 2.8 Κέζν έζνδν δηαθηλεζέλησλ ηαρ. αληηθεηκέλσλ, ΦΠΘΤ 2008-2010 

Τπηπεζία 2008 2009 2010 2010/09 

Αιιεινγξαθία 

Δζσηεξηθνχ 
0,58 € 0,62 € 0,63 € 1,2% 

Γέκαηα 

Δζσηεξηθνχ 
5,25 € 5,43 € 5,72 € 5,3% 

Αιιεινγξαθία 

Δμσηεξηθνχ 
0,80 € 0,83 € 0,80 € -3,3% 

Γέκαηα 

Δμσηεξηθνχ 
20,37 € 12,92 € 11,99 € -7,2% 

ΤΝΟΛΙΚΟ ΜΔΟ ΟΡΟ 0,63 € 0,67 € 0,67 € 0,3% 

 

 

Ο βαζηθφο φγθνο ηαρπδξνκηθψλ αληηθεηκέλσλ ηνπ ΦΠΘΤ απνηειείηαη απφ αληηθείκελα 

αιιεινγξαθίαο έσο ηα 2 θηιά  - επηζηνιηθφ ηαρπδξνκείν – (κε 81,5%). Σα δέκαηα, φπνπ γηα ην 

2010 έρνπκε δεη φηη απμήζεθαλ ζε φγθν, δελ απνηεινχλ ηζρπξή θαηεγνξία δηαθίλεζεο γηα ηνλ 

ΦΠΘΤ (κφλν 0,3%). 

 

Πίνακαρ 2.9 Θαηαλνκή πιήζνπο αληηθεηκέλσλ θαη κέζε ηηκή ρξέσζεο αλά πξνζθεξφκελε 

ππεξεζία απφ ηνλ ΦΠΘΤ 

 

% πλήθοςρ ανηικειμένων ανά 

ςπηπεζία 

Μέζορ όπορ πποζθεπόμενηρ 

ηιμήρ 

Αληηθείκελα αιιεινγξαθίαο έσο 2 

θηιά 
81,5% 0,66 € 

Γηαθεκηζηηθά αληηθείκελα κε 

δηεχζπλζε παξαιήπηε 
6,9% 0,49 € 

Δθεκεξίδεο έσο 2 θηιά 9,6% 0,61 € 

Βηβιία - Θαηάινγνη - Πεξηνδηθά 1,6% 0,68 € 

Γέκαηα έσο 20 θηιά 0,3% 9,06 € 

 
100,0% 

 

 

Σν 2010 νη ηηκέο ηνπ ΦΠΘΤ παξέκεηλαλ ίδηεο κε απηέο ηνπ 2009. Παξαηεξείηαη αχμεζε ηεο ηάμεο 

ηνπ 53% ζε δηάζηεκα κηαο δεθαεηίαο ζε φ,ηη αθνξά ηελ απνζηνιήο αιιεινγξαθίαο 20 γξ. α’ 

πξνηεξαηφηεηαο. 
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Γιάγπαμμα 2.29 Σηκή αληηθεηκέλνπ αιιεινγξαθίαο 20γξ. α’ πξνηεξαηφηεηαο 

 

 

Θπξηφηεξνη πειάηεο ηνπ ΦΠΘΤ είλαη επηρεηξήζεηο παξνρήο ππεξεζηψλ (Σξάπεδεο, Αζθαιηζηηθέο, 

θ.ιπ.) κε πνζνζηφ 35%, αθνινπζνχλ νη πειάηεο ιηαληθήο (φπνπ θπξίσο είλαη πειάηεο κεηξεηνίο) 

κε 30% θαη ηέινο θάπνηνη άιινη ηνκείο φπσο ηνπ Γεκφζηνπ Σνκέα, Δκπνξίνπ θαη Βηνκεραλίαο. 

 

Γιάγπαμμα 2.30 Θπξηφηεξνη πειάηεο ΦΠΘΤ 

 

Σν 86% ησλ εζφδσλ ηνπ ΦΠΘΤ πξνέξρεηαη απφ πειάηεο κε ηνπο νπνίνπο έρεη ζχκβαζε, φπνπ 

ζε απηή ηελ πεξίπησζε είλαη ηδησηηθέο ή δεκφζηεο επηρεηξήζεηο, ελψ ην ππφινηπν 14% αθνξά 

πειάηεο κεηξεηνίο. 
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Γιάγπαμμα 2.31 Θαηαλνκή πειαηψλ (κε βάζε ηα έζνδα) 

 

Ζ ΔΔΣΣ βάζεη ηεο ΤΑ 58134/2275/2010 πξνρψξεζε ζηε ζχλαςε ζχκβαζεο γηα ηελ απφ θνηλνχ 

κε ηα ΔΙΣΑ δηεμαγσγή ηνπ έξγνπ ηεο κέηξεζεο ηεο πνηφηεηαο γηα ην έηνο 2010. Κε ηε 

ζπγθεθξηκέλε YA θαζνξίδεηαη ν ζηφρνο πνηφηεηαο γηα ηα πνζνζηά επίδνζεο ηεο αιιεινγξαθίαο 

εζσηεξηθνχ Α’ πξνηεξαηφηεηαο ζηνλ παξαιήπηε εληφο κηαο εξγάζηκεο εκέξαο (Ζ+1) θαη εληφο 

ηξηψλ εξγάζηκσλ εκεξψλ (Ζ+3) απφ ηελ εξγάζηκε εκέξα θαηάζεζεο (ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη 

ε αιιεινγξαθία θαηαηίζεηαη ζηα ζεκεία πξφζβαζεο ησλ ΔΙΣΑ έσο ηε 12:00 κεζεκβξηλή ηεο 

εκέξαο). Δπίζεο, ζε φ,ηη αθνξά ηελ εηζεξρφκελε/εμεξρφκελε δηεζλή αιιεινγξαθία πξψηεο 

πξνηεξαηφηεηαο, νη κεηξήζεηο πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ηελ IPC θαη αθνξνχλ ηα πνζνζηά 

επίδνζεο εληφο ηξηψλ εξγάζηκσλ εκεξψλ (Ζ+3) θαη εληφο πέληε εξγάζηκσλ εκεξψλ (Ζ+5) απφ 

ηελ εξγάζηκε εκέξα θαηάζεζεο. 

 

2.8.1. Δγσώπια Αλληλογπαθία Α’ Πποηεπαιόηηηαρ 

ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδνληαη ηα εηήζηα απνηειέζκαηα ησλ κεηξήζεσλ γηα ηα έηε 

2008 – 2010, θαζψο θαη ε κέζε δηάξθεηα επίδνζεο ζε εξγάζηκεο εκέξεο, απφ ηελ εξγάζηκε 

εκέξα θαηάζεζεο. Σα πνζνζηά θαηαδεηθλχνπλ ηελ πνηφηεηα παξνρήο ΘΤ απφ ηα ΔΙΣΑ ζε 

νιφθιεξε ηε ρψξα. 
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Πίνακαρ 2.10 Αιιεινγξαθία Δζσηεξηθνχ Α’ Πξνηεξαηφηεηαο 

Έηορ 

Τποσπέωζη 

ΔΛΣΑ 

(Η+1) 

Αποηελέζμαηα  

ΔΛΣΑ 

(Η+1) 

Τποσπέωζη 

ΔΛΣΑ 

(Η+3) 

Αποηελέζμαηα  

ΔΛΣΑ 

(Η+3) 

Μέζη διάπκεια 

Δπίδοζηρ 

(ζε ημέπερ) 

2008 

87% 

79,9% 

98% 

98,2% 1,14 

2009* 81,5% 98,2% 1,13 

2010 87,7% 98,9% 1,03 

(Ζ+1): εληφο κηαο εξγάζηκεο εκέξαο 

(Ζ+3): εληφο ηξηψλ εξγάζηκσλ εκεξψλ 

(*) Ζ πεγή ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ 2009 είλαη ηα ΔΙΣΑ θαη ηα απνηειέζκαηα πξνέξρνληαη απφ κεηξήζεηο ηηο νπνίεο δηελήξγεζαλ ζχκθσλα 

κε ην Πξφηππν ΔΛ 13850:02 θαη δελ πεξηιακβάλνληαη νη εμαηξέζεηο 

 

2.8.2. Γιεθνήρ Αλληλογπαθία Α’ Πποηεπαιόηηηαρ 

Οη κεηξήζεηο ηεο πνηφηεηαο ηεο δηεζλνχο αιιεινγξαθίαο α΄ πξνηεξαηφηεηαο πξαγκαηνπνηνχληαη 

γηα φιεο ηηο ρψξεο ηεο ΔΔ απφ ηε Γηεζλή Σαρπδξνκηθή Έλσζε (International Post Corporation - 

IPC). Σν ζχλνιν ησλ ρσξψλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηε κέηξεζε IPC UNEX ην 2010 ήηαλ 34. 

ε φ,ηη αθνξά ηα ζπλνιηθά απνηειέζκαηα ηνπ 2010 θαη γηα ηηο 34 ρψξεο, παξαηεξείηαη φηη: 

- Σν πνζνζηφ επίδνζεο εληφο ηξηψλ εξγάζηκσλ εκεξψλ είλαη 91,7% θαη 97,6% εληφο πέληε 

εξγάζηκσλ εκεξψλ. Θαη νη δχν απηνί δείθηεο μεπεξλνχλ ηνπο ζηφρνπο πνπ έρνπλ ηεζεί κε ηελ 

Δπξσπατθή Σαρπδξνκηθή Οδεγία γηα 85% θαη 97% αληίζηνηρα. 

- Ο κέζνο ρξφλνο επίδνζεο είλαη 2,3 εκέξεο θαη είλαη βειηησκέλνο θαηά κηζή εκέξα ζπγθξηηηθά 

κε ην 1998 θαη θαηά κία νιφθιεξε εκέξα ζπγθξηηηθά κε ην 1994. 

ηελ Δπξψπε, ε επίδνζε ηεο αιιεινγξαθίαο εμαξηάηαη θπξίσο απφ ηηο αεξνπνξηθέο κεηαθνξέο. 

Δηδηθά γηα ην 2010, ιφγσ ηεο έθξεμεο ηνπ εθαηζηείνπ Eyjafjallajokull ζηελ Ηζιαλδία θαη ηε 

κεηαθνξά θαπλνχ θαη ηέθξαο, ηα αεξνδξφκηα πνιιψλ επξσπατθψλ ρσξψλ έθιεηζαλ γηα 

θάπνην δηάζηεκα, κε απνηέιεζκα ε ζπλνιηθή επξσπατθή απφδνζε λα κεησζεί θαηά 2 πνζνζηηαίεο 

κνλάδεο ζπγθξηηηθά κε ην 2009 γηα παξάδνζε εληφο ηξηψλ εξγάζηκσλ εκεξψλ (Ζ+3) θαη θαηά 1 

πνζνζηηαία κνλάδα γηα παξάδνζε εληφο πέληε εξγάζηκσλ εκεξψλ (Ζ+5). 

ηνπο πίλαθεο πνπ αθνινπζνχλ παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά γηα ην έηνο 2010: 

α) Σα πνζνζηά επίδνζεο ηεο δηεζλνχο αιιεινγξαθίαο α΄ πξνηεξαηφηεηαο, εληφο ηξηψλ 

εξγάζηκσλ εκεξψλ (Ζ+3) θαη εληφο πέληε εξγάζηκσλ εκεξψλ (Ζ+5) απφ ηελ εξγάζηκε εκέξα 

θαηάζεζεο, πνπ πξνβιέπεη ε ΤΑ 58134/2275/2010 θαη απνηεινχλ ππνρξέσζε επίηεπμεο απφ ηα 

ΔΙΣΑ. 

β) Σα πνζνζηά επίδνζεο πνπ επηηεχρζεθαλ απφ ηα ΔΙΣΑ, γηα ηε δηεζλή αιιεινγξαθία α΄ 

πξνηεξαηφηεηαο, εληφο ηξηψλ εξγάζηκσλ εκεξψλ (Ζ+3) θαη εληφο πέληε εξγάζηκσλ εκεξψλ 

(Ζ+5) απφ ηελ εξγάζηκε εκέξα θαηάζεζεο. 

γ) Ζ κέζε δηάξθεηα επίδνζεο ζε εξγάζηκεο εκέξεο, απφ ηελ εξγάζηκε εκέξα θαηάζεζεο. 
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Πίνακαρ 2.11 Πνζνζηά Δπίδνζεο Αιιεινγξαθίαο ζηηο Υψξεο ηεο «Εψλεο Α» 

 Δξεπσόμενη (Η+3) Δξεπσόμενη (Η+5) Δξεπσόμενη 

Υώπα 

Πποοπιζμού 

(από Δλλάδα) 

Τποσπέωζη ΔΛΣΑ 

βάζει ΤΑ 

58134/2275/2010 

(ζε %) 

Αποηελέζμαηα 

ΔΛΣΑ 2010 

(ζε %) 

 

Τποσπέωζη ΔΛΣΑ 

βάζει ΤΑ 

58134/2275/2010 

(ζε %) 

Αποηελέζμαηα 

ΔΛΣΑ 2010  

(ζε %) 

 

Μέζορ 

Όπορ 

Ημεπών 

Δπίδοζηρ 

Εψλε Α*      

Αςζηπία 85,0% 95,4% 97,0% 99,3% 2,1 

Βέλγιο 85,0% 92,2% 97,0% 98,3% 2,2 

Βοςλγαπία 85,0% 81,3% 97,0% 100,0% 2,4 

Κύππορ 85,0% 89,6% 97,0% 98,3% 2,4 

Σζεσία 85,0% 94,1% 97,0% 100,0% 2,4 

Γανία 85,0% 86,4% 97,0% 97,8% 2,4 

Γαλλία 85,0% 91,1% 97,0% 96,9% 2,4 

Γεπμανία 85,0% 91,2% 97,0% 96,4% 2,5 

Οςγγαπία 85,0% 83,8% 97,0% 97,7% 2,6 

Ιηαλία 85,0% 89,7% 97,0% 96,6% 2,5 

Λοςξεμβούπγο 85,0% 88,0% 97,0% 99,6% 2,5 

Ολλανδία 85,0% 94,8% 97,0% 99,0% 2,1 

Πολωνία 85,0% 80,0% 97,0% 99,2% 2,9 

Ροςμανία 85,0% 90,7% 97,0% 98,8% 2,3 

Ιζπανία 85,0% 88,9% 97,0% 98,8% 2,4 

οςηδία 85,0% 84,3% 97,0% 98,0% 2,6 

Δλβεηία 85,0% 96,8% 97,0% 99,6% 2,1 

Ην. Βαζίλειο 85,0% 85,5% 97,0% 96,0% 2,5 

Ζ= Ζκέξα θαηάζεζεο ηεο αιιεινγξαθίαο 

*Εψλε Α : Υψξεο κε θαζεκεξηλή απεπζείαο πηήζε απφ ηελ Διιάδα (φιεο νη ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο πιελ 

απηψλ ηεο δψλεο Β) 
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Πίνακαρ 2.12 Πνζνζηά Δπίδνζεο Αιιεινγξαθίαο ζηηο Υψξεο ηεο «Εψλεο B» 

 Δξεπσόμενη (Η+3) Δξεπσόμενη (Η+5) Δξεπσόμενη 

Υώπα 

Πποοπιζμού 

(από 

Δλλάδα) 

Τποσπέωζη ΔΛΣΑ 

βάζει ΤΑ 

58134/2275/2010 

(ζε %) 

Αποηελέζμαηα 

ΔΛΣΑ 2010 

(ζε %) 

 

Τποσπέωζη ΔΛΣΑ 

βάζει ΤΑ 

58134/2275/2010 

(ζε %) 

Αποηελέζμαηα 

ΔΛΣΑ 2010 

(ζε %) 

 

Μέζορ 

Όπορ 

Ημεπών 

Δπίδοζηρ 

Εψλε B**      

Κποαηία 80,0% 58,1% 95,0% 95,3% 3,7 

Δζθονία 80,0% 78,8% 95,0% 100,0% 2,6 

Φινλανδία 80,0% 84,2% 95,0% 98,7% 2,6 

Ιζλανδία 80,0% 73,5% 95,0% 97,4% 2,8 

Ιπλανδία 80,0% 83,3% 95,0% 98,7% 2,6 

Λεηονία 80,0% 75,5% 95,0% 90,6% 2,9 

Λιθοςανία 80,0% 74,5% 95,0% 96,1% 2,9 

Μάληα 80,0% 84,9% 95,0% 100,0% 2,9 

Νοπβηγία 80,0% 74,4% 95,0% 97,5% 3,0 

Ποπηογαλία 80,0% 68,9% 95,0% 98,4% 3,0 

λοβακία 80,0% 84,3% 95,0% 98,5% 2,5 

λοβενία 80,0% 57,1% 95,0% 87,8% 3,8 

Ζ= Ζκέξα θαηάζεζεο ηεο αιιεινγξαθίαο 

**Εψλε Β : Υψξεο ρσξίο θαζεκεξηλή απεπζείαο πηήζε απφ ηελ Διιάδα (φπσο Πνξηνγαιία, Ηξιαλδία, Λνξβεγία, 

Φηλιαλδία, Ηζιαλδία, θ.ά.) 

 

2.9. Σομέαρ Σασςμεηαθοπών (Courier)  

ηελ θαηεγνξία απηή αλήθνπλ νη επηρεηξήζεηο πνπ θαηέρνπλ Γεληθή Άδεηα παξνρήο 

ηαρπδξνκηθψλ ππεξεζηψλ. Σν 2010 δηαθηλήζεθαλ πεξίπνπ 49 εθαηνκκχξηα ηαρπδξνκηθά 

αληηθείκελα κέζσ ησλ επηρεηξήζεσλ ηαρπκεηαθνξάο, δειαδή έλα εθαηνκκχξην ιηγφηεξα ζε 

ζρέζε κε ην 2009, ελψ ηα ζπλνιηθά έζνδα ησλ ηαρπκεηαθνξψλ εμαθνινχζεζαλ λα είλαη 

πησηηθά ζε ζρέζε κε ηελ πξνεγνχκελε ρξνληά θαηά 6 εθαηνκκχξηα επξψ.  
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Γιάγπαμμα 2.32 Γηαθίλεζε ηαρπδξνκηθψλ αληηθεηκέλσλ ζηελ αγνξά ηαρπκεηαθνξψλ 

 

ε αληίζεζε κε ηελ πξνεγνχκελε θαηεγνξία ηεο αγνξάο - ηελ Θαζνιηθή Τπεξεζία - ε θαηεγνξία 

ησλ ηαρπκεηαθνξψλ είλαη πιήξσο απειεπζεξσκέλε. ηε ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία ηεο 

ηαρπδξνκηθήο αγνξάο, ππάξρεη κεγάιε ζπγθέληξσζε, αθνχ ραξαθηεξηζηηθά νη 8 κεγαιχηεξεο 

επηρεηξήζεηο αληηπξνζσπεχνπλ ην 85% ησλ δηαθηλνχκελσλ ηαρπδξνκηθψλ αληηθεηκέλσλ θαη ην 

88% ησλ εζφδσλ ζην ζχλνιν ησλ 496 επηρεηξήζεσλ ηαρπκεηαθνξάο πνπ ήηαλ εγγεγξακκέλεο 

ην 2010.  

Γιάγπαμμα 2.33 Πνζνζηά πιήζνπο αληηθεηκέλσλ ησλ 8 κεγαιχηεξσλ εηαηξεηψλ 

ηαρπκεηαθνξάο 
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Γιάγπαμμα 2.34 Πνζνζηά εζφδσλ ησλ 8 κεγαιχηεξσλ εηαηξεηψλ ηαρπκεηαθνξάο 

 

Οη ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξνπλ νη επηρεηξήζεηο ηαρπκεηαθνξψλ αθνξνχλ θπξίσο :  

 έγγξαθα εζσηεξηθνχ  

 έγγξαθα εμσηεξηθνχ  

 δέκαηα εζσηεξηθνχ 

 δέκαηα εμσηεξηθνχ 

 δηαθεκηζηηθά αληηθείκελα ρσξίο δηεχζπλζε παξαιήπηε 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ε ζεκαληηθφηεξε δξαζηεξηφηεηα ησλ ηαρπκεηαθνξψλ αθνξά ζηε 

δηαθίλεζε ηαρπδξνκηθψλ αληηθεηκέλσλ εζσηεξηθνχ (επηζηνιέο ή δέκαηα εληφο ηεο Διιάδαο), πνπ  

αληηπξνζσπεχεη ην 62% ηνπ φγθνπ θαη ην 75% ησλ εζφδσλ ηνπο. Ζ δηαθίλεζε ηαρπδξνκηθψλ 

αληηθεηκέλσλ πξνο ή απφ ην εμσηεξηθφ, παξφιν πνπ είλαη κφιηο ην 3% ηνπ δηαθηλνχκελν φγθνπ 

απφ ηηο ηαρπκεηαθνξέο, αληηζηνηρεί ζην 25% ησλ εζφδσλ ηνπο. 
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Γιάγπαμμα 2.35 Κεξίδηα πξνζθεξφκελσλ ππεξεζηψλ ηαρπκεηαθνξψλ 2010 

 

Ζ απηφλνκε δηαθίλεζε, ε νπνία αθνξά ζηελ παξαιαβή θαη δηαθίλεζε ησλ ηαρπδξνκηθψλ 

αληηθεηκέλσλ απφ ηε ίδηα ηελ ηαρπδξνκηθή επηρείξεζε θαη ην δίθηπφ ηεο, φπσο απηφ έρεη νξηζζεί, 

απνηέιεζε ηνλ πην δηαδεδνκέλν ηξφπν δηαθίλεζεο ησλ ηαρπδξνκηθψλ αληηθεηκέλσλ ην 2010. Κε 

ζπλδπαζκέλε δηαθίλεζε, δειαδή παξαιαβή ησλ ηαρπδξνκηθψλ αληηθεηκέλσλ απφ κία 

ηαρπδξνκηθή επηρείξεζε θαη ηελ επίδνζε απφ άιιε ηαρπδξνκηθή επηρείξεζε κε Γεληθή Άδεηα 

παξνρήο ηαρπδξνκηθψλ ππεξεζηψλ θαη αληίζηξνθα, δηαθηλήζεθε ην 10% ηνπ ζπλφινπ ησλ 

ηαρπδξνκηθψλ αληηθεηκέλσλ ζηελ αγνξά ησλ ηαρπκεηαθνξψλ. 

Γιάγπαμμα 2.36 Σξφπνο δηαθίλεζεο αληηθεηκέλσλ απφ ηηο εηαηξείεο ηαρπκεηαθνξψλ 
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εκαληηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ζηνηρείν ησλ ηαρπκεηαθνξψλ είλαη ε ηαρχηεηα δηαθίλεζεο ησλ 

ηαρπδξνκηθψλ αληηθεηκέλσλ. Σν 2010, ε δηαθίλεζε ηεο πιεηνςεθίαο ησλ ηαρπδξνκηθψλ 

αληηθεηκέλσλ νινθιεξψζεθε εληφο κίαο εκέξαο απφ ηελ παξαιαβή, είηε πξφθεηηαη γηα 

αληηθείκελα εζσηεξηθνχ είηε εμσηεξηθνχ. 

Γιάγπαμμα 2.37 Υξφλνο δηαθίλεζεο αληηθεηκέλσλ εζσηεξηθνχ θαη εμσηεξηθνχ απφ ηηο  

  εηαηξείεο ηαρπκεηαθνξψλ 

 

 

 

ε φ,ηη αθνξά ην βάξνο θαη ην είδνο ησλ ηαρπδξνκηθψλ αληηθεηκέλσλ, ην 2010 παξαηεξείηαη 

ηξνπνπνίεζε ηεο ζχλζεζεο ηνπ δηαθηλνχκελνπ είδνπο θαη βάξνπο ππέξ ησλ δεκάησλ (αχμεζε 

θαηά 4 πνζνζηηαίεο κνλάδεο ζε ζρέζε κε ην 2009) κε αληίζηνηρε κείσζε ησλ επηζηνιψλ. 
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Γιάγπαμμα 2.38 Βάξνο ηαρπδξνκηθψλ αληηθεηκέλσλ ηνκέα ηαρπκεηαθνξψλ 

 

ε γεληθέο γξακκέο ην 2010 ην κέζν έζνδν απφ ηε δηαθίλεζε ησλ επηζηνιψλ παξέκεηλε 

ζηαζεξφ. Σν κέζν έζνδν αλά πξνζθεξφκελε ππεξεζία απφ ηηο ηαρπκεηαθνξέο παξνπζίαζε 

ζεκαληηθή κείσζε ζε φ,ηη αθνξά ηφζν ηα δέκαηα ηνπ εζσηεξηθνχ φζν θαη ηνπ εμσηεξηθνχ. 

Πίνακαρ 2.13 Κέζν έζνδν αλά ππεξεζία ηαρπκεηαθνξψλ 2008-2010 

 

Τπηπεζία 2008 2009 2010 2010/09 

Αιιεινγξαθία 

Δζσηεξηθνχ 
3,50 € 3,57 € 3,60 € 0,9% 

Γέκαηα 

Δζσηεξηθνχ 
7,10 € 8,87 € 7,28 € -17,9% 

Αιιεινγξαθία 

Δμσηεξηθνχ 
13,50 € 23,09 € 23,29 € 0,9% 

Γέκαηα 

Δμσηεξηθνχ 
42,80 € 56,50 € 38,37 € -32,1% 

ΤΝΟΛΙΚΟ 

ΜΔΟ ΟΡΟ 
5,90 € 5,84 € 5,82 € -0,4% 

74% 
70% 

5% 6% 

21% 

24% 

0% 

20% 

40% 

60% 

80% 

2009 2010 

Έγγξαθα έωο 2 kg Μηθξνδέκαηα έωο 2 kg Γέκαηα έωο 35 kg 



54 
 

Κεγέζε Αγνξάο 2010 Δλληνική Σασςδπομική Αγοπά 2010 

 

Γηαρξνληθά, νη ηαρπκεηαθνξέο ζηεξίδνληαη νινέλα θαη πεξηζζφηεξν ζηνπο κεγάινπο πειάηεο γηα 

ηελ ηφλσζε ησλ εζφδσλ ηνπο. Αμηνζεκείσην είλαη ην γεγνλφο φηη ν πειάηεο ρνλδξηθήο 

απνιακβάλεη έθπησζε πεξίπνπ 30% ζε ζχγθξηζε κε ηνλ πειάηε ιηαληθήο.  

Πίνακαρ 2.14 Κέζν έζνδν ηαρπδξνκηθψλ ππεξεζηψλ αλά είδνο πειάηε απφ επηρεηξήζεηο 

ηαρπκεηαθνξψλ 

 
2008 2009 2010 2010/09 

Κεηξεηνίο 7,68 € 7,49 € 8,10 € 8,2% 

χκβαζε 5,64 € 5,59 € 5,48 € -1,9% 

Οη πειάηεο ησλ επηρεηξήζεσλ ηαρπκεηαθνξψλ είλαη θαηά θαλφλα επηρεηξήζεηο, νη νπνίεο 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην εκπφξην θαη ηηο ππεξεζίεο, κε ζεκαληηθνχο εηήζηνπο φγθνπο δηαθίλεζεο 

ηαρπδξνκηθψλ αληηθεηκέλσλ θαη σο εθ ηνχηνπ,  έρνπλ ζεκαληηθή δηαπξαγκαηεπηηθή ηζρχ θαηά ηε 

ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο κε ηε ζπλεξγαδφκελε εηαηξία ηαρπκεηαθνξψλ. Γηα ην 2010, νη πειάηεο 

κε ζχκβαζε αληηζηνηρνχλ ζην 87% ηνπ φγθνπ πνπ δηαθηλνχλ νη εηαηξίεο ηαρπκεηαθνξψλ θαη 

ζην 82,3% ζε αμία. 

Γιάγπαμμα 2.39 Θαηαλνκή πειαηψλ (κε βάζε ηα έζνδα) 

 

Οη βαζηθφηεξεο θαηεγνξίεο πειαηψλ ησλ ηαρπκεηαθνξψλ αθνξνχλ επηρεηξήζεηο εκπνξίνπ & 

ππεξεζηψλ, βηνκεραλίεο, δεκφζην ηνκέα θαη ηέινο, πειάηεο ιηαληθήο (φπνπ θπξίσο είλαη πειάηεο 

κεηξεηνίο). 

 

 

18% 82% 

0% 25% 50% 75% 100% 

Σαρπκεηαθνξέο 

Μεηξεηνίο Με ζύκβαζε 
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Γιάγπαμμα 2.40 Θπξηφηεξνη πειάηεο ηνκέα ηαρπκεηαθνξψλ (% επί ησλ εζφδσλ) 

 

Σα ζεκαληηθφηεξα θφζηε ζηηο ηαρπκεηαθνξέο ζρεηίδνληαη κε ηηο ακνηβέο ηνπ πξνζσπηθνχ, ηα 

κεηαθνξηθά κέζα θαη ηα ιεηηνπξγηθά έμνδα. 

Γιάγπαμμα 2.41 Θαηαλνκή θφζηνπο ζηηο εηαηξείεο ηαρπκεηαθνξψλ 

 

64% 
71% 70% 

19% 
18% 

14% 

10% 
6% 

9% 

7% 4% 7% 
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20% 

40% 

60% 

80% 

100% 

2008 2009 2010 

Δκπόξην & Τπεξεζίεο Ληαληθή Βηνκεραλία Γεκόζηνο Σνκέαο 

Ακνηβέο 
πξνζωπηθνύ 

31% 

Λεηηνπξγηθά έμνδα 
27% 

Μεηαθνξηθά κέζα 
29% 

Σερλνινγηθόο 
εμνπιηζκόο 

6% 

Λνηπά έμνδα 
7% 
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Αξθεηά ζεκαληηθφο αξηζκφο επηρεηξήζεσλ ηαρπκεηαθνξψλ (43%) δηαζέηεη Θέληξν 

Δμππεξέηεζεο Πειαηψλ (Call Center) ελψ ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο (32%) ππάξρνπλ 

πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα εθηφο ηνπ Δ..Π.ΔΣ.Α. Δπίζεο θάπνηεο επηρεηξήζεηο δηαζέηνπλ ηφζν 

απηνκαηνπνηεκέλα ζπζηήκαηα δηαινγήο (14%) φζν θαη απηνκαηνπνηεκέλα ζπζηήκαηα 

παξαθνινχζεζεο θαη θαηαγξαθήο ηεο πνξείαο δηαθίλεζεο ηνπ ηαρπδξνκηθνχ αληηθεηκέλνπ κέζσ 

scanner (10%). 

Γιάγπαμμα 2.42 Θαηαλνκή ηερλνινγηθήο ππνδνκήο ζηηο εηαηξείεο ηαρπκεηαθνξψλ 

 

 

 

2.10. Υπήζηερ ηασςδπομικών ςπηπεζιών  

Ζ ΔΔΣΣ είλαη ε Αλεμάξηεηε Αξρή ε νπνία απνηειεί ηνλ Δζληθφ Ρπζκηζηή πνπ ειέγρεη, ξπζκίδεη 

θαη επνπηεχεη ηελ ηαρπδξνκηθή αγνξά, ζηελ νπνία δξαζηεξηνπνηνχληαη νη εηαηξείεο παξνρήο 

ηαρπδξνκηθψλ ππεξεζηψλ θαη ππεξεζηψλ ηαρπκεηαθνξάο. Δπηπιένλ, ε ΔΔΣΣ αζθεί ηηο 

αξκνδηφηεηεο Δπηηξνπήο Αληαγσληζκνχ ζηηο ελ ιφγσ αγνξέο. ηα πιαίζηα ησλ αξκνδηνηήησλ 

ηεο ε ΔΔΣΣ κεξηκλά γηα ηελ παξνρή πιεξνθνξηψλ πξνο ηνπο θαηαλαισηέο γηα ηηο εμειίμεηο ζην 

ρψξν ησλ ηαρπδξνκηθψλ ππεξεζηψλ θαη ηα δηθαηψκαηά ηνπο, γηα ηελ εμέηαζε παξαπφλσλ 

ρξεζηψλ πνπ αθνξνχλ ηαρπδξνκηθέο ππεξεζίεο θαη ηελ εηζήγεζε γηα ηε ιήςε κέηξσλ γηα ηελ 

αληηκεηψπηζή ηνπο ή / θαη ηελ επηβνιή θπξψζεσλ.  

 

 

 

Κέληξν 
Δμππεξέηεζεο 

Πειαηώλ (Call Center) 
43% 

Πιεξνθνξηαθά 
ζπζηήκαηα εθηόο 

ΔΠΔΣΑ 
32% 

πζηήκαηα δηαινγήο 
14% 

SCANNER γηα 
δηαλνκείο 

10% 

Άιιν 
1% 
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2.11. Καηαγπαθή Πποβλημάηων ζηην Παποσή ηηρ ΚΤ  

Κε απψηεξν ζηφρν ηελ πνηνηηθή αλαβάζκηζε ησλ ππεξεζηψλ πνπ ππάγνληαη ζηελ Θαζνιηθή 

Τπεξεζία, πξνβιέπεηαη ε ειεθηξνληθή θαηαγξαθή ησλ ζηνηρείσλ πνπ αθνξνχλ ζε θαηαγγειίεο ή 

πξνβιήκαηα θαηά ηελ παξνρή ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ππεξεζηψλ. 

Σφζν, ινηπφλ, ν ΦΠΘΤ φζν θαη ε ΔΔΣΣ έρνπλ αλαπηχμεη θαη ζπληεξνχλ αλεμάξηεηα 

πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα ζηα νπνία θαηαγξάθνληαη θαη απνζεθεχνληαη ηα παξάπνλα θαη νη 

θαηαγγειίεο ησλ θαηαλαισηψλ ζε φ,ηη αθνξά ηηο ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξνπλ ηα ΔΙΣΑ. 

 

ηαηιζηικά ζηοισεία καηαγγελιών καηαναλωηών ππορ ζηα ΔΛΣΑ 

Γηα ην 2010 θαη ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία πνπ δηαηεξεί ν ΦΠΘΤ ζεκεηψζεθαλ 9.591 παξάπνλα. Ζ 

κεγάιε πιεηνςεθία ησλ θαηαγγειηψλ αθνξά θπξίσο αλαδεηήζεηο ηαρπδξνκηθψλ αληηθεηκέλσλ ή 

απψιεηεο απηψλ. 

Γιάγπαμμα 2.43 Θαηεγνξίεο Θαηαγγειηψλ πξνο ηα ΔΙΣΑ ην 2010 

 

Πεγή Γεδνκέλσλ: Διιεληθά Σαρπδξνκεία (ΔΙΣΑ), επεμεξγαζία θχιισλ ππνινγηζκνχ θαη δηακφξθσζε 

γξαθεκάησλ απφ Δ.Δ.Σ.Σ. 

 

Αλαθνξηθά κε ηηο θαηαγγειίεο πνπ έγηλαλ πξνο ηνλ ΔΙΣΑ ην 16% απηψλ αθνξνχλ ηαρ. 

αληηθείκελα εζσηεξηθνχ θαη ην 84% ηαρ. αληηθείκελα εμσηεξηθνχ. 

Αλαδεηήζεηο Σαρπδξνκηθώλ Αληηθεηκέλωλ 

Απώιεηεο Δπηζηνιηθνύ Σαρπδξνκείνπ 

Πιεκκειήο Σαρπδξνκηθή Δμππεξέηεζε από … 

Γεληθέο Πιεξνθνξίεο - Άζθεζε Κξηηηθήο 

Απώιεηεο Γεκάηωλ 

Πιεκκειήο Σαρπδξνκηθή Δμππεξέηεζε από … 

Καζπζηεξήζεηο Δπηζηνιηθνύ Σαρπδξνκείνπ 

πκπεξηθνξά Πξνζωπηθνύ 

Φζνξέο Δπηζηνιηθνύ Σαρπδξνκείνπ 

Απώιεηεο Δπηηαγώλ 

Φζνξέο Γεκάηωλ 

Καζπζηεξήζεηο Γεκάηωλ 

Καζπζηεξήζεηο Δπηηαγώλ 

Παξαβηάζεηο Δπηζηνιηθνύ Σαρπδξνκείνπ 

Παξαβηάζεηο Γεκάηωλ 

6.167 

1.958 

545 

431 

173 

122 

62 

35 

35 

25 

14 

13 

8 

2 

1 



58 
 

Κεγέζε Αγνξάο 2010 Δλληνική Σασςδπομική Αγοπά 2010 

 

Πεξίπνπ 50% ησλ θαηαγγειηψλ αθνξνχλ ηαρπδξνκηθά αληηθείκελα κε ηφπν πξνέιεπζεο ηελ 

Διιάδα (εζσηεξηθφ) ελψ ην άιιν κηζφ αθνξά ηαρπδξνκηθά αληηθείκελα κε ηφπν πξνέιεπζεο ην 

εμσηεξηθφ. Γηαθνξνπνίεζε παξαηεξείηαη ζε φ,ηη αθνξά ηνλ ηφπν πξννξηζκνχ ησλ 

ηαρπδξνκηθψλ αληηθεηκέλσλ γηα ηα νπνία έγηλε ε θαηαγγειία, φπνπ εθεί ε πιεηνςεθία ησλ 

αληηθεηκέλσλ πξννξηδφηαλ γηα ην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο (64%), ελψ ην 36% είρε πξννξηζκφ ην 

εμσηεξηθφ. 

Γιάγπαμμα 2.44 Θαηαλνκή Θαηαγγειηψλ πξνο ηα ΔΙΣΑ αλάινγα κε ηνλ ηφπν 

πξνέιεπζεο θαη πξννξηζκνχ ηνπ ηαρπδξνκηθνχ αληηθεηκέλνπ – 2010 

 

Πεγή Γεδνκέλσλ: ΔΙΣΑ, επεμεξγαζία θχιισλ ππνινγηζκνχ θαη δηακφξθσζε γξαθεκάησλ απφ ΔΔΣΣ 

 

 

Γηα ηηο θαηαγγειίεο πνπ έρεη θαηαγξαθεί απφ ηα ΔΙΣΑ ε εκεξνκελία επίιπζεο, ν κέζνο ρξφλνο 

επίιπζεο ελφο παξαπφλνπ/θαηαγγειίαο είλαη 12 εξγάζηκεο εκέξεο. Απφ ην ζχλνιν ησλ 

θαηαγεγξακκέλσλ παξαπφλσλ γηα ην 2010 (9.591 πεξηπηψζεηο), 742 πεξηπηψζεηο έιαβαλ 

απνδεκίσζε απφ ηα ΔΙΣΑ, δειαδή πνζνζηφ 7,74%. Σν ζπλνιηθφ πνζφ απνδεκίσζεο πνπ 

θαηέβαιαλ ηα ΔΙΣΑ γηα ην 2010 αλήιζε ζηα 54.351 επξψ. Ζ πιεηνςεθία ησλ θαηαγεγξακκέλσλ 

απφ ηα ΔΙΣΑ θαηαγγειηψλ πνπ απνδεκηψζεθαλ αθνξνχζε απψιεηεο επηζηνιηθνχ ηαρπδξνκείνπ. 
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Γιάγπαμμα 2.45 Αξηζκφο θαηαγγειηψλ θαη πνζφ απνδεκίσζεο απφ ηα ΔΙΣΑ  

   αλά θαηεγνξία θαηαγγειίαο γηα ην 2010 

 

 

Πεγή Γεδνκέλσλ: ΔΙΣΑ, επεμεξγαζία θχιισλ ππνινγηζκνχ θαη δηακφξθσζε γξαθεκάησλ απφ ΔΔΣΣ 

 

2.12 ηαηιζηικά ζηοισεία καηαγγελιών καηαναλωηών ζηην ΔΔΣΣ  

2.12.1 ηαηιζηικά ζηοισεία καηαγγελιών καηαναλωηών για ηην 

ηασςδπομική αγοπά  

Σν 2010 ε ΔΔΣΣ έιαβε ζπλνιηθά 185 θαηαγγειίεο θαηαλαισηψλ γηα ην ζχλνιν ηεο ηαρπδξνκηθήο 

αγνξάο. 99 θαηαγγειίεο αθνξνχλ ηα ΔΙΣΑ θαη 86 αθνξνχλ εηαηξείεο ηαρπκεηαθνξψλ. Οη πην 

ζπλεζηζκέλνη ιφγνη θαηαγγειίαο ζρεηίδνληαη κε ηελ θαζπζηέξεζε ζηελ επίδνζε ησλ 

ηαρπδξνκηθψλ αληηθεηκέλσλ ζηνλ ηειηθφ παξαιήπηε θαζψο θαη γεληθφηεξα πξνβιήκαηα ζηε 

δηαλνκή.  
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Γιάγπαμμα 2.46 Θαηεγνξηνπνίεζε γξαπηψλ αηηεκάησλ / θαηαγγειηψλ γηα 

ηαρπδξνκηθέο ππεξεζίεο, 2010 

 

 

 

 

2.12.2 ηαηιζηικά ζηοισεία ΔΔΣΣ για καηαγγελίερ καηαναλωηών για ηα  

ΔΛΣΑ  

ε φ,ηη αθνξά ηηο θαηαγγειίεο πνπ έιαβε ε ΔΔΣΣ θαη πνπ αθνξνχζαλ απνθιεηζηηθά ηνλ ΦΠΘΤ, 

ην 80% απηψλ αθνξνχλ ηαρ. αληηθείκελα εζσηεξηθνχ θαη ην 20% ηαρ. αληηθείκελα εμσηεξηθνχ 

δει. παξαηεξείηαη αληίζεηε θαηαλνκή ζε ζρέζε κε ηηο θαηαγγειίεο πνπ ππεβιήζεζαλ απεπζείαο 

ζηνλ ΦΠΘΤ. Ζ πιεηνςεθία απηψλ ζρεηίδεηαη κε αιιεινγξαθία κε ηφπν πξνέιεπζεο ην 

εζσηεξηθφ (84%) θαη ηφπν πξννξηζκνχ θαηά θχξην ιφγν επίζεο ην εζσηεξηθφ (96%).  
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Γιάγπαμμα 2.47 Θαηαλνκή Θαηαγγειηψλ πνπ αθνξνχλ ηα ΔΙΣΑ πξνο ηελ ΔΔΣΣ 

αλάινγα κε ηνλ ηφπν πξνέιεπζεο θαη πξννξηζκνχ ηνπ ηαρπδξνκηθνχ αληηθεηκέλνπ – 2010 

 

  

Δπηπιένλ, αλαθνξηθά κε ηηο θαηαγγειίεο πνπ δέρηεθε ε ΔΔΣΣ ην 2010 γηα ηνλ ΦΠΘΤ, ν κέζνο 

ρξφλνο δηαρείξηζεο/επίιπζεο ήηαλ 32 εξγάζηκεο εκέξεο. 

Σα ζεκαληηθφηεξα πξνβιήκαηα κε ηνλ ΦΠΘΤ, ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο ΔΔΣΣ, έρνπλ λα 

θάλνπλ κε πξνβιήκαηα δηαλνκήο θαη θαζπζηεξήζεηο ζηελ επίδνζε ησλ ηαρπδξνκηθψλ 

αληηθεηκέλσλ. 

Γιάγπαμμα 2.48 Θαηαλνκή Θαηαγγειηψλ πνπ αθνξνχλ ζηα ΔΙΣΑ αλάινγα κε ην είδνο 

ηεο θαηαγγειίαο 
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2.12. Οι πποηιμήζειρ ηων σπηζηών ηασςδπομικών ςπηπεζιών με βάζη ηην 

έπεςνα ηηρ Millward Brown για λογαπιαζμό ηηρ ΔΔΣΣ  

Όινη νη θαηαλαισηέο, απφ ηνπο πην κηθξνχο ρξήζηεο ηαρπδξνκηθψλ ππεξεζηψλ έσο ηνπο πην 

κεγάινπο, επηζπκνχλ ηαρπδξνκηθέο ππεξεζίεο θαη πξντφληα πνπ είλαη θαηλνηφκα, ζε πξνζηηέο 

ηηκέο θαη κε πςειή πνηφηεηα, πνπ αληαπνθξίλνληαη ζηηο αηνκηθέο ηνπο αλάγθεο.   

Οη αλάγθεο αιιά θαη ν βαζκφο ηθαλνπνίεζεο απφ ηελ παξνρή ηαρπδξνκηθψλ ππεξεζηψλ 

δηαθνξνπνηνχληαη αλάινγα κε ην είδνο ησλ θαηαλαισηψλ, δειαδή εάλ είλαη ηδηψηεο ή 

επηρεηξήζεηο.  

Ζ πξαγκαηηθφηεηα απηή επηβεβαηψλεηαη ραξαθηεξηζηηθά ηφζν απφ επξσπατθέο κειέηεο φζν θαη 

απφ ηελ παλειιαδηθή έξεπλα πνπ δηεμήγαγε ε ΔΔΣΣ πξνθεηκέλνπ λα απνηππψζεη ηε 

ζπκπεξηθνξά, ηηο ζπλήζεηεο αιιά θαη ην επίπεδν ηθαλνπνίεζεο ησλ ηδησηψλ θαη ησλ 

επηρεηξήζεσλ, αλαθνξηθά κε ηελ ηαρπδξνκηθή αγνξά γεληθφηεξα. 

Ζ ΔΔΣΣ, ζε ζπλεξγαζία κε ηελ εηαηξεία εξεπλψλ Millward Brown RI, δηεμήγαγε ζηηο αξρέο ηνπ 

2011, παλειιαδηθή έξεπλα ζε ηδηψηεο θαηαλαισηέο θαη επηρεηξήζεηο γηα ηελ Θαζνιηθή Τπεξεζία.  

Σα βαζηθά απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο θαη ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ κπνξνχλ λα εμαρζνχλ είλαη ηα 

αθφινπζα: 

 Οη επηρεηξήζεηο είλαη νη πην έληνλνη ρξήζηεο ησλ ηαρπδξνκηθψλ ππεξεζηψλ, 

παξαιακβάλνληαο θαηά κέζν φξν 4 ηαρπδξνκηθά αληηθείκελα ηελ εβδνκάδα θαη 

ζηέιλνληαο  ηαρπδξνκηθά αληηθείκελα πεξίπνπ 1,5 θνξά ηελ εβδνκάδα. Σα βαζηθφηεξα 

αληηθείκελα πνπ απνζηέιινπλ είλαη ινγαξηαζκνί, ηηκνιφγηα, δέκαηα εζσηεξηθνχ, 

επηζηνιέο, θάξηεο θαη πξνζθιήζεηο. Γηα ηελ απνζηνιή ησλ ηαρπδξνκηθψλ αληηθεηκέλσλ 

ηνπο, νη επηρεηξήζεηο ρξεζηκνπνηνχλ ζε αξθεηά κεγάιν βαζκφ (41%) ελαιιαθηηθνχο 

παξφρνπο ηαρπδξνκηθψλ ππεξεζηψλ. 

 Οη ηδηψηεο πξαγκαηνπνηνχλ ιηγφηεξε ρξήζε ησλ ηαρπδξνκηθψλ ππεξεζηψλ, 

παξαιακβάλνληαο θαηά κέζν φξν 1 ηαρπδξνκηθφ αληηθείκελν ηελ εβδνκάδα θαη 

ζηέιλνληαο πεξίπνπ 1 θνξά ην κήλα. ρεδφλ ζην ζχλνιφ ηνπο νη ηδηψηεο ιακβάλνπλ 

ινγαξηαζκνχο δεκνζίσλ ππεξεζηψλ ή ηδησηηθψλ εηαηξεηψλ, ελψ έλαο ζηνπο δπν ηδηψηεο 

παξαιακβάλεη πξνζσπηθή αιιεινγξαθία θαη ελεκεξσηηθέο επηζηνιέο, θαηαιφγνπο θαη 

θπιιάδηα κε νλνκαηεπψλπκν παξαιήπηε. Σα αληηθείκελα πνπ απνζηέιινπλ είλαη θαηά 

θχξην ιφγν πξνζσπηθή αιιεινγξαθία θαη δέκαηα εζσηεξηθνχ. Ζ πιεηνςεθία ησλ 

ηδησηψλ (88%) ρξεζηκνπνηεί ηα θαηαζηήκαηα ΔΙΣΑ γηα ηηο ηαρπδξνκηθέο ηνπο αλάγθεο, 

αιιά ε ζπρλφηεηα επίζθεςήο ηνπο είλαη πεξίπνπ κηα θνξά ηνλ κήλα θαη ν κέζνο ρξφλνο 

αλακνλήο ζε απηά 19 ιεπηά. 

 ε γεληθέο γξακκέο ε ζπρλφηεηα ρξήζεο ησλ ππεξεζηψλ ησλ ΔΙΣΑ ζηνπο ηδηψηεο έρεη 

παξακείλεη ε ίδηα ζε ζρέζε κε ην παξειζφλ, κε εμαίξεζε κηα κείσζε πνπ παξαηεξείηαη 

ζηελ απιή επηζηνιή θαη αχμεζε ζηελ απνζηνιή express. ηηο επηρεηξήζεηο φκσο ππάξρεη 

κηα ζαθήο κείσζε. Οη θχξηνη ιφγνη κείσζεο ηεο ρξήζεο ησλ ηαρπδξνκηθψλ ππεξεζηψλ 

ησλ ΔΙΣΑ απφ ηνπο ηδηψηεο είλαη ε αληηθαηάζηαζή ηνπο κε άιιεο κνξθέο επηθνηλσλίαο 

φπσο είλαη ην email θαη νη ζειίδεο θνηλσληθήο δηθηχσζεο αιιά θαη ην πςειφ θφζηνο. ηηο 
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επηρεηξήζεηο ε κείσζε νθείιεηαη θπξίσο ζηελ κείσζε ηνπ ηδίξνπ ηεο επηρείξεζεο αιιά 

θαη ζηελ αληηθαηάζηαζε ησλ παξαδνζηαθψλ κέζσλ επηθνηλσλίαο κε ην ειεθηξνληθφ 

ηαρπδξνκείν. 

 πγθξίλνληαο ηελ πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξέρνπλ ηα ΔΙΣΑ έλαληη ησλ άιισλ 

ηαρπδξνκηθψλ επηρεηξήζεσλ, δηαθαίλεηαη φηη ηα ΔΙΣΑ εκθαλίδνπλ πεξηζζφηεξεο 

αδπλακίεο απ’ φηη δπλάκεηο ζε ζρέζε κε ηνπο άιινπο ηαρπδξνκηθνχο παξφρνπο, θαη 

κάιηζηα ζε ραξαθηεξηζηηθά ηα νπνία είλαη ζεκαληηθά ζηελ ζπλνιηθή ηθαλνπνίεζε πνπ 

κπνξεί λα δεκηνπξγείηαη ζηνπο θαηαλαισηέο θαζψο θαη ζηνλ δείθηε ηθαλνπνίεζεο θαη 

πηζηφηεηαο απηψλ. Ζ αμηνπηζηία, ην εθηελέο δίθηπν θαηαζηεκάησλ θαη ην ρακειφ 

θφζηνο ησλ ΔΙΣΑ είλαη νη θχξηνη ιφγνη πνπ νη ηδηψηεο ρξεζηκνπνηνχλ ηα ΔΙΣΑ γηα ηηο 

ηαρπδξνκηθέο ηνπο αλάγθεο, ελψ ζηηο επηρεηξήζεηο, ν βαζηθφο ιφγνο είλαη ην ρακειφ 

θφζηνο. Αληηζέησο, νη θαζπζηεξήζεηο ζηελ απνζηνιή ησλ ηαρπδξνκηθψλ αληηθεηκέλσλ 

αιιά θαη ε εμππεξέηεζε πνπ πξνζθέξνπλ ηα ΔΙΣΑ γεληθά, ζπκβάιινπλ ζηελ 

κεγαιχηεξε πξνηίκεζε ησλ ρξεζηψλ πξνο ηνπο άιινπο παξφρνπο γηα ηηο ηαρπδξνκηθέο 

αλάγθεο ηνπο. 

 Θέκαηα πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ βειηίσζε θαη αλαβάζκηζε ηεο εμππεξέηεζεο πνπ 

πξνζθέξνπλ ηα ΔΙΣΑ είλαη ηα θχξηα ζεκεία πνπ ζα κπνξνχζαλ λα ζπκβάιινπλ ζηελ 

πςειφηεξε ηθαλνπνίεζε ησλ θαηαλαισηψλ. πγθεθξηκέλα, νη επηζπκεηνί ηνκείο 

βειηίσζεο ησλ ΔΙΣΑ είλαη ε θαιχηεξε, γξεγνξφηεξε θαη ακεζφηεξε εμππεξέηεζε ησλ 

πειαηψλ, ε κείσζε ηνπ ρξφλνπ αλακνλήο γηα εμππεξέηεζε, ε ηαρχηεξε παξάδνζε ησλ 

ηαρπδξνκηθψλ αληηθεηκέλσλ θαη ε δηεχξπλζε ηνπ σξαξίνπ ιεηηνπξγίαο ησλ 

θαηαζηεκάησλ ΔΙΣΑ. 

 Σα θχξηα νθέιε πνπ αλακέλνπλ νη θαηαλαισηέο, ηδηψηεο θαη επηρεηξήζεηο, απφ ηελ 

επηθείκελε απειεπζέξσζε ηεο ηαρπδξνκηθήο αγνξάο είλαη θαιχηεξεο ηηκέο ζηηο 

πξνζθεξφκελεο ππεξεζίεο θαη ε πην απνηειεζκαηηθήο εμππεξέηεζε πειαηψλ, 

αλακέλνληαο απφ ηνλ ΦΠΘΤ λα βειηηψζεη ην επίπεδν εμππεξέηεζεο πνπ πξνζθέξεη θαη 

απφ ηνπο ηδησηηθνχ παξφρνπο λα πξνζθέξνπλ ππεξεζίεο κε ρακειφηεξν θφζηνο. 
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ηελ παξνχζα ελφηεηα παξνπζηάδνληαη ηα βαζηθά νηθνλνκηθά ζηνηρεία ησλ επηρεηξήζεσλ ηεο 

Σαρπδξνκηθήο Αγνξάο, φπσο πξνέθπςαλ απφ ηηο δεκνζηεπκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ησλ 

αδεηνδνηεκέλσλ παξφρσλ γηα ηα έηε 2007-2010. Οη νηθνλνκηθέο ηνπο θαηαζηάζεηο 

παξνπζηάδνληαη ζχκθσλα κε ην ΔΓΙ (Διιεληθφ Γεληθφ Ινγηζηηθφ ρέδην), ελψ ππάξρεη κηθξφο 

αξηζκφο παξφρσλ πνπ ρξεζηκνπνηεί παξνπζίαζε ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Ινγηζηηθά Πξφηππα 

Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθφξεζεο (ΓΠΥΠ). Ζ πιεηνςεθία ησλ αδεηνδνηεκέλσλ επηρεηξήζεσλ 

δελ ππνρξενχηαη λα δεκνζηεχεη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, θαζψο πξφθεηηαη γηα αηνκηθέο 

επηρεηξήζεηο. 

Σν ζχλνιν ησλ θεθαιαίσλ ηεο αγνξάο ηαρπδξνκηθψλ ππεξεζηψλ παξνπζίαζε πηψζε χςνπο 

17,4% ζε ζρέζε κε ην 2009. Ζ κείσζε απηή νθείιεηαη θαηά θχξην ιφγν ζηε ζεκαληηθή κείσζε 

ησλ θεθαιαίσλ ηνπ ΦΠΘΤ, ν νπνίνο θαηέρεη ηελ πιεηνλφηεηα ησλ θεθαιαίσλ ηεο αγνξάο. Οη 

εηαηξείεο ηαρπκεηαθνξψλ, αλαγλσξίδνληαο ηελ αλαγθαηφηεηα χπαξμεο θεθαιαίσλ ηα νπνία 

δχλαηαη λα ξεπζηνπνηεζνχλ ζε βξαρχ ρξνληθφ δηάζηεκα (θπθινθνξνχλ ελεξγεηηθφ), δηαηεξνχλ 

ηελ πιεηνλφηεηα ησλ θεθαιαίσλ ηνπο δηαρξνληθά (85%) ζηε κνξθή απηή. Αληηζέησο, ν ΦΠΘΤ, 

γηα ηνλ νπνίν ην Διιεληθφ Γεκφζην έρεη επελδχζεη καθξνρξφληα ζε ππνδνκέο, έρεη ζρεδφλ ην 

50% ησλ θεθαιαίσλ ηνπ επελδεδπκέλα ζε πάγην εμνπιηζκφ, ελψ ην ππφινηπν 50% αθνξά 

ζηνηρεία θπθινθνξνχληνο ελεξγεηηθνχ. πγθεθξηκέλα ε παξνρή ηεο Θαζνιηθήο Τπεξεζίαο 

απαηηεί ηελ θαηνρή κεγάινπ αξηζκνχ εγθαηαζηάζεσλ γηα ηελ απνηειεζκαηηθή δξνκνιφγεζε ηνπ 

κεγάινπ φγθνπ ησλ ηαρπδξνκηθψλ αληηθεηκέλσλ, ελψ νη επηρεηξήζεηο ησλ ηαρπκεηαθνξψλ 

εμππεξεηνχλ ηηο αλάγθεο ησλ πειαηψλ ηνπο απφ πην κηθξέο θαη γεσγξαθηθά δηεζπαξκέλεο 

εγθαηαζηάζεηο. Όζνλ αθνξά ηελ δηάξζξσζε ηνπ Παζεηηθνχ, απηή δελ έρεη δηαθνξνπνηεζεί 

ζεκαληηθά ζε ζρέζε κε ην 2009 ηφζν γηα ηνλ ΦΠΘΤ φζν θαη γηα ηηο εηαηξείεο ηαρπκεηαθνξψλ. 

ρεδφλ ην 75% κε 77% ηνπ ζπλφινπ ηνπ Παζεηηθνχ απνηειείηαη θπξίσο απφ ινηπέο 

(πξνκεζεπηέο) θαη φρη απφ ηξαπεδηθέο ππνρξεψζεηο.  
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Γιάγπαμμα 3.1 Θαηαλνκή Δλεξγεηηθνχ Σαρπδξνκηθήο Αγνξάο έηνπο 2010 

 Γιάγπαμμα 3.2  Θαηαλνκή Παζεηηθνχ Σαρπδξνκηθήο Αγνξάο έηνπο 2010 

 

 

Ο θχθινο εξγαζηψλ ησλ επηρεηξήζεσλ ηεο ηαρπδξνκηθήο αγνξάο πνπ παξνπζηάδεηαη απφ ηα 

δεκνζηεπκέλα νηθνλνκηθά ζηνηρεία, πεξηιακβάλεη θαη ζηνηρεία απφ ππεξεζίεο πνπ δελ 

βξίζθνληαη εληφο ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο ΔΔΣΣ. Γηα ην ιφγν απηφ ππάξρεη κηθξή απφθιηζε ηνπ 

κεγέζνπο απηνχ ζε ζρέζε κε ηα έζνδα πνπ αλαιχνληαη ζηα ππφινηπα θεθάιαηα ηεο κειέηεο, 

φπνπ παξνπζηάδνληαη απνθιεηζηηθά ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηελ ξπζκηδφκελε πεξηνρή. Ζ 
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εηθφλα ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ην 2010 ζπλέρηζε ηελ πησηηθή πνξεία ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο 

ιφγσ ηεο νηθνλνκηθήο χθεζεο πνπ καζηίδεη ηελ ειιεληθή νηθνλνκία. Δίλαη γεγνλφο πσο ν 

ηαρπδξνκηθφο θιάδνο επεξεάδεηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηελ ηδησηηθή θαηαλάισζε, γεγνλφο 

πνπ εξκελεχεη ηελ κείσζε ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ θαηά 5,6% γηα ηηο ηαρπκεηαθνξέο, 11,6% 

γηα ηηο εηδηθέο άδεηεο θαη 8,7% γηα ηνλ ΦΠΘΤ. Πην ζπγθεθξηκέλα ζηνλ ΦΘΠΤ αλακέλεηαη 

ζηαδηαθή θαη καθξνπξφζεζκε κείσζε ησλ φγθσλ ηεο ζπλαιιαθηηθήο αιιεινγξαθίαο (ιφγσ 

ηεο ειεθηξνληθήο ππνθαηάζηαζεο), πνπ απνηεινχλ ηνλ «αηκνδφηε» ηεο Θαζνιηθήο 

Τπεξεζίαο.  

Δπηπιένλ, απφηνκε είλαη θαη ε κείσζε ζηνπο φγθνπο ηνπ δηαθεκηζηηθνχ ηαρπδξνκείνπ ιφγσ 

ησλ πεξηθνπψλ ησλ δαπαλψλ γηα δηαθήκηζε θαη πξνβνιή ελ κέζσ νηθνλνκηθήο χθεζεο, ελψ 

αληίζεηε εηθφλα παξνπζηάδεη ε ππεξεζία δηαλνκήο δεκάησλ, ε νπνία έρεη σθειεζεί απφ ηηο 

πσιήζεηο κέζσ δηαδηθηχνπ θαη ε νπνία έρεη ελ κέξεη αληηζηαζκίζεη ηηο απψιεηεο ησλ 

ππνινίπσλ ππεξεζηψλ.  

Γιάγπαμμα 3.3 Θχθινο Δξγαζηψλ Σαρπκεηαθνξψλ, Δηδηθψλ Αδεηψλ, ΦΠΘΤ ζε εθαη. € 

 

       

Σν πνζνζηφ ησλ Κηθηψλ Θεξδψλ σο πξνο ηνλ Θχθιν Δξγαζηψλ παξνπζίαζε αχμεζε ζε ζχγθξηζε 

κε ην 2009 θαη ζηνπο ηξείο ηνκείο ηεο Σαρπδξνκηθήο Αγνξάο ιφγσ ηεο πξνζπάζεηαο φισλ ησλ 

εηαηξεηψλ ηνπ ηαρπδξνκηθνχ θιάδνπ λα πεξηνξίζνπλ ηφζν ηα θφζηε φζν θαη ηα ιεηηνπξγηθά έμνδα 

ψζηε λα αληηζηαζκίζνπλ ηε κείσζε ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ, ιφγσ ηεο δπζκελνχο νηθνλνκηθήο 

ζπγθπξίαο.  

Πην ζπγθεθξηκέλα, ζηνλ ηνκέα ησλ ηαρπκεηαθνξψλ ην πνζνζηφ ηνπ Κηθηνχ Θέξδνπο σο πξνο 

ηνλ Θχθιν Δξγαζηψλ ήηαλ 19,8% γηα ην έηνο 2010, απμεκέλν θαηά 2,6 πνζνζηηαίεο κνλάδεο ζε 

ζρέζε κε ην 2009. Δίλαη γεγνλφο πσο ν πςειφο αληαγσληζκφο ηεο ηηκνινγηαθήο πνιηηηθήο κεηαμχ 

ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ ηνκέα ησλ ηαρπκεηαθνξψλ (εηδηθά γηα ηνπο εηαηξηθνχο πειάηεο), ηα 

πςειά θφζηε ησλ ακνηβψλ πξνζσπηθνχ (πξφθεηηαη γηα επηρεηξήζεηο εληάζεσο εξγαζίαο) θαη ηα 

έμνδα ζπληήξεζεο θαη θίλεζεο ησλ κεηαθνξηθψλ κέζσλ, εκπνδίδνπλ ηηο επηρεηξήζεηο ζην λα 
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εκθαλίδνπλ ςειά πεξηζψξηα θέξδνπο. Οη επηρεηξήζεηο ηνπ ηνκέα ησλ εηδηθψλ αδεηψλ ιεηηνπξγνχλ 

σο επί ην πιείζηνλ κε εηαηξηθφ πειαηνιφγην θαη θεληξηθέο ζπκθσλίεο (ζε πνζνζηφ 90%), γεγνλφο 

πνπ νδεγεί ζε κεγάιεο νηθνλνκίεο θιίκαθαο θαη θαη’ επέθηαζε ζε ςειφηεξα πνζνζηά κηθηψλ 

θεξδψλ (25,1% ην 2010) ζε ζρέζε κε ηνπο άιινπο δχν θιάδνπο ηεο αγνξάο. 

Όζνλ αθνξά ηνλ ΦΘΠΤ, πάλσ απφ ην 80% ηνπ φγθνπ ησλ δηαθηλνπκέλσλ αληηθεηκέλσλ αθνξά 

ηα «Αληηθείκελα αιιεινγξαθίαο έσο 2 θηιά» κε ηηκέο ρξέσζεο πνπ νθείινπλ λα είλαη πξνζηηέο 

θαη εληαίεο ζε φιε ηε επηθξάηεηα. Σν γεγνλφο απηφ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηα πςειά θφζηε ιφγσ ηεο 

κεγάιεο γεσγξαθηθήο δηαζπνξάο, νδεγεί ζε κηθξφηεξα ζπγθξηηηθά κε ηνπο άιινπο ηνκείο ησλ 

κεηαθνξψλ πεξηζψξηα κηθηνχ θέξδνπο γηα ην 2010 (9,5%).  

Γιάγπαμμα 3.4 Πνζνζηφ Κηθηνχ Θέξδνπο σο πξνο ηνλ Θχθιν Δξγαζηψλ 

 

 Σν πνζνζηφ Θαζαξνχ Θέξδνπο σο πξνο ηνλ Θχθιν Δξγαζηψλ παξνπζίαζε βειηίσζε θαη ζηνπο 

ηξείο ηνκείο ηεο ηαρπδξνκηθήο αγνξάο. Πην ζπγθεθξηκέλα, γηα ηνλ ΦΠΘΤ 2010 ζεκαηνδφηεζε 

ηελ επηζηξνθή ηεο επηρείξεζεο ζε επίπεδα θεξδνθνξίαο, αθνινπζψληαο κηα δεκηνγφλν ρξήζε 

(ην 2009). Ζ νηθνλνκηθή θξίζε απεηέιεζε γηα ηνλ ΦΠΘΤ αθνξκή γηα δηνξζσηηθέο θηλήζεηο φπσο 

ηελ νινθιήξσζε κεγάιεο έθηαζεο επελδπηηθνχ πξνγξάκκαηνο, ην νπνίν νδήγεζε ζε 

αλαδηνξγάλσζε θαη εθζπγρξνληζκφ ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο φζνλ αθνξά ηελ ηαμηλφκεζε, 

ηηο δηαβηβάζεηο θαη ηελ δηαλνκή ησλ ηαρπδξνκηθψλ αληηθεηκέλσλ. Έηζη παξ’ φιε ηελ κεγάιε  

κείσζε ηνπ Θχθινπ Δξγαζηψλ θαηά 8,7%, ε εμνηθνλφκεζε πνπ επηηεχρζεθε ππεξθάιπςε ηηο 

απψιεηεο ησλ εζφδσλ θαη νδήγεζαλ ηνλ ΦΠΘΤ ζε ζεηηθφ απνηέιεζκα. Παξάιιεια, αχμεζε ηνπ 

δείθηε ζεκείσζαλ θαη αξθεηέο απφ ηηο κεγάιεο εηαηξείεο ηαρπκεηαθνξψλ θαζψο θαη φιεο νη 

εηαηξείεο εηδηθψλ αδεηψλ, ράξε ζηελ πξνζπάζεηα φισλ ησλ εηαηξεηψλ ηνπ ηαρπδξνκηθνχ θιάδνπ 

λα πεξηνξίζνπλ ηφζν ηα θφζηε φζν θαη ηα ιεηηνπξγηθά έμνδα ψζηε λα αληηζηαζκίζνπλ ηελ 

κείσζε ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ.  
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Γιάγπαμμα 3.5  Πνζνζηφ Θαζαξνχ Θέξδνπο σο πξνο ηνλ Θχθιν Δξγαζηψλ 

 

Ο δείθηεο Γεληθήο Ρεπζηφηεηαο είλαη ν ιφγνο ηνπ Θπθινθνξνχληνο Δλεξγεηηθνχ πξνο ηηο 

Βξαρππξφζεζκεο Τπνρξεψζεηο θαη απνηειεί ην κέηξν ηνπ πεξηζσξίνπ αζθαιείαο πνπ πξέπεη λα 

δηαηεξεί ε επηρείξεζε γηα λα θαιχςεη ηελ αλαπφθεπθηε αληζφηεηα ζηε ξνή ησλ θεθαιαίσλ 

κέζσ ησλ ινγαξηαζκψλ θπθινθνξνχληνο ελεξγεηηθνχ θαη ησλ βξαρππξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ. 

Ο αξηζκνδείθηεο ηεο Γεληθήο Ρεπζηφηεηαο γηα ηνπο ηνκείο ησλ ηαρπκεηαθνξψλ θαη ηηο εηδηθέο 

άδεηεο είλαη κεγαιχηεξνο απφ ηελ κνλάδα, γεγνλφο πνπ ζεκαίλεη φηη νη επηρεηξήζεηο απηέο έρνπλ 

ηελ ηθαλφηεηα λα αληηκεησπίδνπλ ηηο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο ηνπο κε ξεπζηνπνηήζηκα 

ζηνηρεία ηνπ Θπθινθνξνχληνο Δλεξγεηηθνχ. Όζνλ αθνξά ηνλ ΦΠΘΤ παξαηεξνχκε φηη ν δείθηεο 

ηφζν δηαρξνληθά φζν θαη γηα ην έηνο 2010 είλαη θαηψηεξνο απφ ηελ κνλάδα δεδνκέλνπ φηη ν 

ΦΠΘΤ δηαηεξεί πςειφ πνζνζηφ θεθαιαίσλ ππφ κνξθή παγίσλ. Δπηπιένλ, γηα ηα ΦΠΘΤ κέρξη 

ζηηγκήο, ν θπξηφηεξνο κέηνρνο είλαη ην Διιεληθφ Γεκφζην, γεγνλφο πνπ εμεγεί ην ιφγν πνπ ε 

επηρείξεζε δελ έρεη δπζθνιεπηεί ζηε ιήςε δαλείσλ απφ ηηο ηξάπεδεο νχηε ζηε ρνξήγεζε 

πίζησζεο απφ πξνκεζεπηέο. 
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Γιάγπαμμα 3.6 Γείθηεο Γεληθήο Ρεπζηφηεηαο 

 

 

Ο δείθηεο Θπθινθνξηαθήο Σαρχηεηαο Δλεξγεηηθνχ απεηθνλίδεη ην βαζκφ αλαθχθισζεο ησλ 

ζηνηρείσλ ηνπ Δλεξγεηηθνχ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο νηθνλνκηθήο ρξήζεο. Σν γεγνλφο φηη ν δείθηεο 

Θπθινθνξηαθήο Σαρχηεηαο Δλεξγεηηθνχ είλαη κεγαιχηεξνο απφ ηελ κνλάδα ζεκαίλεη πσο νη 

επηρεηξήζεηο ηνπ ηαρπδξνκηθνχ θιάδνπ είλαη εληάζεσο θπθινθνξνχλησλ κέζσλ (θπξίσο 

απαηηήζεσλ) γεγνλφο απφιπηα θπζηνινγηθφ γηα εηαηξίεο ππεξεζηψλ.  Γελ ηζρχεη ην ίδην γηα ηα 

ΔΙΣΑ επεηδή έρνπλ πςειά πάγηα ζε ζρέζε κε ηηο επηρεηξήζεηο ηαρπκεηαθνξψλ θαη εηδηθψλ 

αδεηψλ. 

Γιάγπαμμα 3.7 Γείθηεο Θπθινθνξηαθήο Σαρχηεηαο Δλεξγεηηθνχ 

 

Ο αξηζκνδείθηεο Σαρχηεηαο Δίζπξαμεο Απαηηήζεσλ παξνπζίαζε επηδείλσζε ην 2010, ηφζν γηα 

ηηο εηαηξείεο ηαρπκεηαθνξψλ φζν θαη γηα ηνλ ΦΠΘΤ, ιφγσ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο πνπ έρεη 

πιήμεη θαη ηνλ ηαρπδξνκηθφ θιάδν, ελψ δηαηεξήζεθε ζε ζηαζεξά επίπεδα ζηηο εηδηθέο άδεηεο. 

Δίλαη γεγνλφο πσο ν ΦΠΘΤ έρεη ηηο κηθξφηεξεο κέξεο είζπξαμεο απφ ηνπο άιινπο δχν ηνκείο, 
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δεδνκέλνπ φηη ην 47% ησλ πειαηψλ ηνπ πξνέξρεηαη απφ ηνπο ηνκείο ιηαληθήο θαη δεκνζίνπ. 

Αληηζέησο, ζηηο επηρεηξήζεηο ηαρπκεηαθνξψλ θαη εηδηθψλ αδεηψλ νη κέξεο είζπξαμεο είλαη 

πεξηζζφηεξεο, θαζψο ην 70% ησλ πειαηψλ ηνπο πξνέξρεηαη απφ ην εκπφξην θαη ηηο 

επηρεηξήζεηο παξνρήο ππεξεζηψλ.      

Γιάγπαμμα 3.8 Γείθηεο Σαρχηεηαο Δίζπξαμεο Απαηηήζεσλ 

 

 

Ο αξηζκνδείθηεο ηεο Απνδνηηθφηεηαο ησλ Ηδίσλ Θεθαιαίσλ παξνπζηάδεη πνην είλαη ην 

θέξδνο ηεο επηρείξεζεο απφ ηελ δξαζηεξηφηεηά ηεο, ζε ζρέζε κε ηα θεθάιαηα πνπ έρεη 

θαηαβάιεη. Σν 2010 νη εηαηξείεο κε Δηδηθή Άδεηα παξνπζίαζαλ κείσζε ηνπ δείθηε ιφγσ ηεο 

νηθνλνκηθήο δπζρέξεηαο πνπ ζπλεπάγεηαη ε παξνχζα νηθνλνκηθή ζπγθπξία. ηνλ θιάδν ησλ  

εηαηξεηψλ ηαρπκεηαθνξάο ν δείθηεο γηα ην 2010 παξνπζίαζε ζεηηθφ πξφζεκν γεγνλφο πνπ 

εμεγείηαη δηφηη νη κεγάιεο εηαηξείεο ηαρπκεηαθνξψλ, κε εμαίξεζε κφλν κηα (πνπ παξέκεηλε 

κε δεκίεο), παξνπζίαζαλ αχμεζε ζηα Θαζαξά Θέξδε πξν Φφξσλ αληηζηξέθνληαο ηα πεξζηλά 

αξλεηηθά πξφζεκα. Ο ΦΘΠΤ αληέζηξεςε ην δείθηε απφ αξλεηηθά ζε ζεηηθά επίπεδα, ιφγσ 

ηεο ππεξθάιπςεο ησλ απσιεηψλ εζφδσλ απφ ηελ πνιχ ζεκαληηθή εμνηθνλφκεζε δαπαλψλ 

πνπ επηηεχρζεθε κέζα ζην 2010. 
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Γιάγπαμμα 3.9 Απνδνηηθφηεηα Ηδίσλ Θεθαιαίσλ 

 

Πίνακαρ 3.1 Οηθνλνκηθά ζηνηρεία παξφρσλ ηαρπδξνκηθψλ ππεξεζηψλ, 2007-2010 

Κύκλορ Δπγαζιών 

(εκ. εςπώ) 
2007 2008 2009 2010 2010/09 

ΦΠΘΤ 552 577 571 521 -8,7% 

Δηαηξείεο 

Σαρπκεηαθνξψλ 
340 366 346 326 -5,6% 

Δηαηξείεο θάηνρνη 

Δηδηθήο Άδεηαο 
14 12 12 10 -11,6% 

ύνολο 906 954 928 858 -7,6% 

 

Μικηά Κέπδη 

(εκ. εςπώ) 
2007 2008 2009 2010 2010/09 

ΦΠΘΤ 45 44 15 50 239,3% 

Δηαηξείεο 

Σαρπκεηαθνξψλ 
67 65 60 65 8,5% 

Δηαηξείεο θάηνρνη 

Δηδηθήο Άδεηαο 
3 3 3 3 -9,0% 

ύνολο 115 112 77 117 51,6% 
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Καθαπά Κέπδη 

(εκ. εςπώ) 
2007 2008 2009 2010 2010/09 

ΦΠΘΤ 9 4 -38 3 -108,4% 

Δηαηξείεο 

Σαρπκεηαθνξψλ 
4 -1 -4 5 -247,2% 

Δηαηξείεο θάηνρνη 

Δηδηθήο Άδεηαο 
1 1 1 1 -1,0% 

ύνολο 14 3 -41 9 -122,4% 

 

ύνολο Δνεπγηηικού 

(εκ. εςπώ) 
2007 2008 2009 2010 2010/09 

ΦΠΘΤ 1.193 1.065 925 740 -20,0% 

Δηαηξείεο 

Σαρπκεηαθνξψλ 
137 153 154 151 -1,8% 

Δηαηξείεο θάηνρνη 

Δηδηθήο Άδεηαο 
7 8 7 6 -7,3% 

ύνολο 1.337 1.226 1.086 897 -17,4% 
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4.1. Δλληνική Νομοθεζία  

Ζ Διιεληθή Λνκνζεζία απνζθνπεί ζηελ νξγάλσζε ηνπ ηνκέα παξνρήο ηαρπδξνκηθψλ ππεξεζηψλ 

θαζψο θαη ηε ζέζπηζε ησλ θαλφλσλ ιεηηνπξγίαο ηνπ.  

Σν 2010 εθδφζεθε ηξνπνπνίεζε ππνπξγηθήο απφθαζεο, κε ηελ νπνία ξπζκίδνληαη νη 

πξνυπνζέζεηο ρνξήγεζεο αδεηψλ θπθινθνξίαο θνξηεγψλ ηδησηηθήο ρξήζεο (Φ.Η.Υ) ζε εηαηξείεο 

ηαρπκεηαθνξψλ, κε ζηφρν ηελ ελαξκφληζε κε ην θνηλνηηθφ δίθαην γηα ηελ αλάπηπμε ηεο 

εζσηεξηθήο αγνξάο θνηλνηηθψλ ηαρπδξνκηθψλ ππεξεζηψλ θαη ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ 

ηαρπδξνκηθψλ ππεξεζηψλ.  

Δπίζεο, ζηηο αξρέο ηνπ 2011 εθδφζεθε θαλνληζκφο γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο δηαδηθηπαθήο 

εθαξκνγήο ηεο ΔΔΣΣ, σο κέζνπ ειεθηξνληθήο ππνβνιήο αηηεκάησλ απφ ηηο ηαρπδξνκηθέο 

επηρεηξήζεηο, χζηεξα απφ πεηπρεκέλε πηινηηθή ιεηηνπξγία ηεο δηαδηθηπαθήο εθαξκνγήο θαηά ην 

2010. 

Σέινο, αλακέλεηαη ε ςήθηζε λένπ λφκνπ γηα ηελ κεηαθνξά ηεο 3εο ηαρπδξνκηθήο νδεγίαο 

2008/6/ΔΘ ζην εζληθφ δίθαην.  Πέξαλ ηνπ θαζνξηζκνχ ηνπ ηξφπνπ κεηάβαζεο ζε θαζεζηψο 

πιήξνπο απειεπζέξσζεο ηεο ηαρπδξνκηθήο αγνξάο απφ ηελ 1/1/2013 ν λένο λφκνο αλακέλεηαη 

λα ζπκβάιεη ζηελ πξνψζεζε ηεο αλάπηπμεο ηεο αγνξάο, ζηε δηαζθάιηζε ηεο πξνζηαζίαο ησλ 

ρξεζηψλ ησλ ππεξεζηψλ απηψλ θαη ζηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ. 

Οη λφκνη, θαλνληζκνί θαη νη ππνπξγηθέο απνθάζεηο πνπ δηέπνπλ ηελ παξνρή ηαρπδξνκηθψλ 

ππεξεζηψλ, ηφζν απφ ηνλ ΦΠΘΤ φζν θαη απφ ηηο ηαρπδξνκηθέο επηρεηξήζεηο, είλαη νη εμήο: 

Νόμοι  

 Λ.2668/1998 (ΦΔΘ 282/Α/18-12-1998) «Οξγάλσζε ηνπ ηνκέα παξνρήο ηαρπδξνκηθψλ 

ππεξεζηψλ θαη άιιεο δηαηάμεηο», 

 Λ.3185/2003 (ΦΔΘ 229/Α/26-9-2003) «Σξνπνπνίεζε ηνπ Λ.2668/1998, ελαξκφληζε κε 

ηελ Οδεγία 2002/39/ΔΘ, ξπζκίζεηο ζεκάησλ ηνπ Οξγαληζκνχ ΔΙΙΖΛΗΘΑ ΣΑΥΤΓΡΟΚΔΗΑ 

(ΔΙΣΑ) θαη άιιεο δηαηάμεηο», 

 Λ.3738/2009 (ΦΔΘ 14/Α/30-01-2009) «Θχξσζε ησλ Πξάμεσλ ηνπ ΥΥΗΗΗ Παγθφζκηνπ 

Σαρπδξνκηθνχ πλεδξίνπ (Βνπθνπξέζηη 2004)». 

 

Δηδηθφηεξα, ν ΦΠΘΤ ιεηηνπξγεί βάζεη πκβνιαίνπ Γηνίθεζεο ην νπνίν επέρεη ζέζε Δηδηθήο Άδεηαο 

θαη ζπλάπηεηαη κε ην Διιεληθφ Γεκφζην (αξ. 6, παξ.1, εδάθην δ ηνπ Λ. 2668/1998). 
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Κανονιζμοί 

 504/145/2008 (ΦΔΘ 46/Β/19-01-2009) «Θαλνληζκφο Γεληθψλ Αδεηψλ παξνρήο 

ηαρπδξνκηθψλ ππεξεζηψλ»,  

 529/230/2009 (ΦΔΘ 1445/Β/17-07-2009) «Σξνπνπνίεζε ηνπ Θαλνληζκνχ Γεληθψλ 

Αδεηψλ  επαλαπξνζδηνξίδνληαο ην αλψηαην φξην βάξνπο ησλ ππφ ξχζκηζε αληηθεηκέλσλ 

Σαρπκεηαθνξάο απφ 20 ζε 35 θηιά» , 

 529/229/2009 (ΦΔΘ 1439/Β/17-07-2009) «Θαλνληζκφο Δηδηθψλ Αδεηψλ παξνρήο 

ηαρπδξνκηθψλ ππεξεζηψλ», 

 593/096/2011 (ΦΔΘ 540/B/7-4-2011) «Θαζνξηζκφο ηεο Γηαδηθηπαθήο Δθαξκνγήο ηεο 

Δζληθήο Δπηηξνπήο Σειεπηθνηλσληψλ θαη Σαρπδξνκείσλ (ΔΔΣΣ) σο κέζνπ ειεθηξνληθήο 

ππνβνιήο αηηεκάησλ απφ ηηο Σαρπδξνκηθέο Δπηρεηξήζεηο». 

Τποςπγικέρ Αποθάζειρ 

 ΤΑ 58134/2275/2010  (ΦΔΘ 42/Β/2010) «Δπαλαθαζνξηζκφο ησλ πνηνηηθψλ 

πξνδηαγξαθψλ θαη ησλ φξσλ παξνρήο ηεο Θαζνιηθήο Σαρπδξνκηθήο Τπεξεζίαο»,  

 ΤΑ 36608/1026/18-6-2004 (ΦΔΘ 970/Β/2004) «Θαλνληζκφο Αθξνάζεσλ ηεο Δζληθήο 

Δπηηξνπήο Σειεπηθνηλσληψλ θαη Σαρπδξνκείσλ (ΔΔΣΣ) επί δεηεκάησλ ηαρπδξνκηθψλ 

ππεξεζηψλ, θαζψο θαη θαζνξηζκφο ηνπ είδνπο θαη ηεο δηαδηθαζίαο δηελέξγεηαο εξεπλψλ ή 

άιισλ ειεγθηηθψλ πξάμεσλ απφ ηελ ίδηα αξρή, γηα ηε δηαπίζησζε παξαβάζεσλ ηνπ Λ. 

2668/1998», 

 ΤΑ 29030/816/2000 (ΦΔΘ 683/Β/2000) «Θαζνξηζκφο ησλ πεξηπηψζεσλ πνπ επηβάιιεηαη 

θαη' απνθνπή απνδεκίσζε γηα πιεκκειή παξνρή ηαρπδξνκηθψλ ππεξεζηψλ», 

 ΤΑ 74196/1885/2005 (ΦΔΘ 1887/Β/30-12-2005) «Αλψηαηα φξηα βάξνπο θαη ηηκήο ησλ 

απνθιεηζηηθψλ ππεξεζηψλ ηνπ θνξέα παξνρήο ηεο θαζνιηθήο ηαρπδξνκηθήο ππεξεζίαο», 

 ΤΑ  Α11/νηθ. 50640/4810/2010 (ΦΔΘ 1664/B/19-10-2010) «Σξνπνπνίεζε ηεο ππ’ αξηζκ. 

Α2/29542/5347/1991 (ΦΔΘ Β’ 707/5-9-1991) Τπνπξγηθήο Απφθαζεο “Υνξήγεζε αδεηψλ 

θπθινθνξίαο Φ.Η.Υ. θαηά ην Λ. 1959/91”» 

 

4.2. Κοινοηική Νομοθεζία  

Οδηγίερ 

Οη θαλφλεο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο εζσηεξηθήο αγνξάο θνηλνηηθψλ ηαρπδξνκηθψλ ππεξεζηψλ θαη 

ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ πξνβιέπνληαη ζηελ Θνηλνηηθή 

Λνκνζεζία απφ ηηο εμήο Οδεγίεο: 

 

 Οδεγία 97/67/ΔΘ ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 15εο 

Γεθεκβξίνπ 1997, 

 Οδεγία 2002/39/ΔΘ «Σξνπνπνίεζε Οδεγίαο 97/67/ΔΘ ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη 

ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 15εο Γεθεκβξίνπ 1997», 

http://www.eett.gr/opencms/opencms/admin/downloads/PostLegalFramework/FEK970-B-2004.pdf
http://www.eett.gr/opencms/opencms/admin/downloads/PostLegalFramework/FEK970-B-2004.pdf
http://www.eett.gr/opencms/opencms/admin/downloads/PostLegalFramework/FEK970-B-2004.pdf
http://www.eett.gr/opencms/opencms/admin/downloads/PostLegalFramework/FEK970-B-2004.pdf
http://www.eett.gr/opencms/opencms/admin/downloads/PostLegalFramework/FEK970-B-2004.pdf
http://www.eett.gr/opencms/opencms/admin/downloads/PostLegalFramework/FEK683-B-2000.pdf
http://www.eett.gr/opencms/opencms/admin/downloads/PostLegalFramework/FEK683-B-2000.pdf
http://www.eett.gr/opencms/opencms/admin/downloads/PostLegalFramework/FEK_13557_B_30_12_2005.pdf
http://www.eett.gr/opencms/opencms/admin/downloads/PostLegalFramework/FEK_13557_B_30_12_2005.pdf
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 Οδεγία 2008/6/ΔΘ «Σξνπνπνίεζε Οδεγίαο 97/67/ΔΘ ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη 

ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 15εο Γεθεκβξίνπ 1997». 

Ζ πξνζεζκία γηα ηελ ελζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 2008/6/ΔΘ ζην εζληθφ δίθαην ησλ Θξαηψλ – 

Κειψλ είλαη ε 31ε Γεθεκβξίνπ 2010, σζηφζν, ε ρψξα καο, έρεη ρξεζηκνπνηήζεη ην δηθαίσκα 

παξάηαζεο καδί κε άιια 10 θξάηε κέιε (Σζερία, Θχπξνο, Ιεηνλία, Ιηζνπαλία, Ινπμεκβνχξγν, 

Κάιηα, Οπγγαξία, Πνισλία, Ρνπκαλία θαη ινβαθία) θαη ην θαζεζηψο πιήξνπο απειεπζέξσζεο 

ζα ηζρχζεη απφ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2013.  

4.3. ώμα Δςπωπαίων Ρςθμιζηών για ηιρ Σασςδπομικέρ Τπηπεζίερ (ERGP)  

Ιφγσ ηεο απειεπζέξσζεο ησλ ηαρπδξνκηθψλ αγνξψλ ζηελ Δπξψπε, θξίζεθε επηηαθηηθή ε 

αλάγθε γηα ζηελή ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ αλεμάξηεησλ Δζληθψλ Ρπζκηζηηθψλ Αξρψλ. Γηα ην 

ιφγν απηφ, ζηηο 10 Απγνχζηνπ 2010 ηδξχζεθε απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή ην ψκα 

Δπξσπαίσλ Ρπζκηζηψλ γηα ηηο Σαρπδξνκηθέο Τπεξεζίεο (European Regulators Group for Postal 

Services-ERGP), ην νπνίν ζπλεδξίαζε γηα πξψηε θνξά ηελ 1ε Γεθεκβξίνπ 2010. 

Ζ ΔΔΣΣ ζπκκεηέρεη ελεξγά ζην ERGP κε ζθνπφ λα απνθνκίζεη θαη λα κεηαθέξεη ζηελ ειιεληθή 

ηαρπδξνκηθή αγνξά ηερλνγλσζία θαη βέιηηζηεο πξαθηηθέο απφ ρψξεο πνπ έρνπλ πξνεγεζεί ζηε 

δηαδηθαζία απειεπζέξσζεο.  

Σα ηέζζεξα ζεκαληηθφηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ERGP, πνπ δηαθνξνπνηνχλ ηε ιεηηνπξγία ηνπ 

απφ νπνηνδήπνηε άιιν επξσπατθφ φξγαλν γηα ηα ηαρπδξνκεία, ζπλίζηαληαη ζηα αθφινπζα: 

 πκκεηέρνληεο είλαη κφλν νη αλεμάξηεηεο ξπζκηζηηθέο Αξρέο θάζε ρψξαο-κέινπο. 

 Οη ζπκκεηέρνληεο πεξηνξίδνληαη κφλν ζηηο ρψξεο ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ 

(ΔΟΥ). 

 Οη ρψξεο-κέιε εθπξνζσπνχληαη ζε αλψηαην επίπεδν (Πξφεδξνη ησλ Ρπζκηζηηθψλ Αξρψλ). 

 ηηο ζπλεδξηάζεηο παξίζηαηαη εθπξφζσπνο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο. 

χκθσλα κε ην πξφγξακκα εξγαζηψλ, ε Οκάδα ERGP θαηά ηα έηε 2011-12 ζα αζρνιεζεί 

θπξίσο κε ηα αθφινπζα ζέκαηα: 

 Θνζηνινγηθά ζέκαηα θαη θαζνξηζκφο ηηκψλ. 

 Θαζαξφ θφζηνο ηεο ππνρξέσζεο παξνρήο ΘΤ-ν ΦΠΑ  ζαλ φθεινο/βάξνο. 

 Ηθαλνπνίεζε ηνπ ηειηθνχ ρξήζηε θαη παξαθνινχζεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο αγνξάο. 

 Θέκαηα δηαζπλνξηαθνχ ηαρπδξνκείνπ (πξντφληα θαη ηηκνιφγεζε/θαηαιεθηηθά ηέιε). 

 Ρχζκηζε ηεο πξφζβαζεο ζην Γεκφζην Σαρπδξνκηθφ Γίθηπν. 
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5.1. Ποπεία ππορ ηην Απελεςθέπωζη  

Ζ Δπξσπατθή Έλσζε ζπλερίδεη ηελ πνξεία ηεο πξνο ηελ πιήξε απειεπζέξσζε ηεο ηαρπδξνκηθήο 

αγνξάο. ηηο 31/12/2010, ζε αθφκε έληεθα ρψξεο-κέιε (Απζηξία, Βέιγην, Βνπιγαξία, Γαλία, 

Γαιιία, Ηξιαλδία, Ηηαιία, Κάιηα, Πνξηνγαιία, ινβελία θαη Ηζπαλία) έιεμε ην κνλνπψιην ησλ 

ηαρπδξνκηθψλ ππεξεζηψλ (απνθιεηζηηθφ ηνκέα) ησλ ΦΠΘΤ ηνπο θαη απφ 1/1/2011 

απειεπζεξψζεθε πιήξσο ε ηαρπδξνκηθή ηνπο αγνξά. Παξά ην γεγνλφο φηη ην 2010 ε Οδεγία 

2008/6/ΔΘ δελ είρε ελζσκαησζεί ζην εζληθφ δίθαην ηεο  Πνξηνγαιίαο θαη ηεο Ηξιαλδίαο, ε 

ηαρπδξνκηθή αγνξά ζεσξείηαη πιήξσο απειεπζεξσκέλε ζηηο δπν απηέο ρψξεο.  

Καδί κε ηηο έμη ρψξεο, πνπ έρνπλ ήδε απειεπζεξψζεη ηελ ηαρπδξνκηθή ηνπο αγνξά (Δζζνλία, 

Φηλιαλδία, Γεξκαλία, Οιιαλδία, νπεδία θαη Ζλ. Βαζίιεην), απνηεινχλ πεξίπνπ ην 95% ηεο 

επξσπατθήο ηαρπδξνκηθήο αγνξάο.  

Οη ππφινηπεο δέθα ρψξεο-κέιε, (Διιάδα, Θχπξνο, Σζερία, Ινπμεκβνχξγν, Οπγγαξία, Ιεηηνλία, 

Ιηζνπαλία, Πνισλία, Ρνπκαλία θαη ινβαθία) σζηφζν, έρνπλ πάξεη παξάηαζε γηα άιια δπν 

ρξφληα, πξνθεηκέλνπ γηα ηελ πιήξε απειεπζέξσζε ηεο ηαρπδξνκηθήο αγνξάο ηνπο.  

Δικόνα 5.1. Απειεπζέξσζε ηεο Σαρπδξνκηθήο Αγνξάο 
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5.2. Σάζειρ ηηρ Δςπωπαϊκήρ Σασςδπομικήρ Αγοπάρ  

Οη καθξνρξφληεο ηάζεηο ζηελ επξσπατθή ηαρπδξνκηθή αγνξά ζπλερίδνληαη θαη θαηά ην 2010: ν 

φγθνο ησλ δηαθηλνχκελσλ ηαρπδξνκηθψλ αληηθεηκέλσλ κεηψλεηαη, θπξίσο ιφγσ ηεο ειεθηξνληθήο 

ππνθαηάζηαζεο ηεο αιιεινγξαθίαο θαη ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο, ε απαζρφιεζε ζηνπο παξφρνπο 

θαζνιηθήο ππεξεζίαο θαη ζηηο επηρεηξήζεηο ηαρπκεηαθνξψλ κεηψλεηαη θαη ηα κεξίδηα αγνξάο ησλ 

ελαιιαθηηθψλ παξφρσλ ηαρπδξνκηθψλ ππεξεζηψλ παξακέλνπλ ζρεδφλ ακεηάβιεηα. 

Οη ηνκείο πνπ επεξεάδνληαη πεξηζζφηεξν απφ ηελ νηθνλνκηθή θξίζε είλαη νη εθδφζεηο, ην 

δηαθεκηζηηθφ ηαρπδξνκείν θαη ηα αληηθείκελα αιιεινγξαθίαο ρσξίο δηεχζπλζε παξαιήπηε, φπνπ 

νη ηηκέο είλαη ρακειφηεξεο. Απηφ δελ απνηειεί έθπιεμε, θαζψο νη ηνκείο απηνί επεξεάδνληαη 

άκεζα απφ ηελ κεηνχκελε ηδησηηθή θαηαλάισζε ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ θαη ηα ζρεηηθά έμνδα γηα 

marketing θαη δηαθήκηζε. Σν δηαζπλνξηαθφ ηαρπδξνκείν θαη ηα δέκαηα παξνπζηάδνπλ επίζεο 

κείσζε, αλ θαη ζε νξηζκέλεο ρψξεο ε αλαδήηεζε θζελφηεξσλ πξντφλησλ κέζσ internet θαη νη 

αγνξέο κέζσ δηαδηθηχνπ, έδσζαλ ψζεζε ζηηο ζπγθεθξηκέλεο ηαρπδξνκηθέο ππεξεζίεο. Ζ 

παξαδνζηαθή αιιεινγξαθία επίζεο κεηψλεηαη, αιιά ζε κηθξφηεξν βαζκφ, θπξίσο ιφγσ ηεο 

θχζεο ηεο ππεξεζίαο (επηρείξεζε πξνο θαηαλαισηή – B2C, πεξηνδηθή). Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα 

ηαρπκεηαθνξέο, πηζαλψο ιφγσ ηεο έιιεηςεο πξαγκαηηθψλ ελαιιαθηηθψλ ηξφπσλ επείγνπζαο 

δηαβίβαζεο ηαρπδξνκηθψλ αληηθεηκέλσλ. 

Ζ κείσζε ησλ ζέζεσλ απαζρφιεζεο ζηνπο παξφρνπο θαζνιηθήο ππεξεζίαο νθείιεηαη 

πεξηζζφηεξν ζηηο ηερλνινγηθέο εμειίμεηο παξά ζηελ απειεπζέξσζε ηεο αγνξάο θαη ηνλ 

επηθείκελν αληαγσληζκφ, θαζψο ε ειεθηξνληθή ππνθαηάζηαζε ηεο αιιεινγξαθίαο (e-mail, e-

banking θαη e-invoicing) εμειίζζεηαη κε πνιχ γξεγνξφηεξνπο ξπζκνχο απ’ φηη ε είζνδνο λέσλ 

ηαρπδξνκηθψλ επηρεηξήζεσλ ζηελ αγνξά. Οη ηερλνινγηθέο εμειίμεηο έρνπλ νδεγήζεη ζε απμεκέλε 

απηνκαηνπνίεζε θαη ζηελ αλάπηπμε λέσλ ππεξεζηψλ πξνζηηζέκελεο αμίαο γηα ηνλ θαηαλαισηή, 

ζε φιεο ζρεδφλ ηηο επξσπατθέο ρψξεο. Πνιιέο επηρεηξήζεηο παξνρήο ηαρπδξνκηθψλ ππεξεζηψλ 

πξνζθέξνπλ ήδε ή ζθνπεχνπλ λα πξνζθέξνπλ απφ ην 2010, ππεξεζίεο πβξηδηθνχ ηαρπδξνκείνπ 

ή ειεθηξνληθήο παξάδνζεο θαζψο θαη άιιεο ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο φπσο αγνξά 

γξακκαηνζήκσλ θαη θαξη πνζηάι κέζσ internet, ππεξεζίεο e-banking θαη ςεθηαθά 

πηζηνπνηεηηθά. Ζ ζηξνθή ησλ ηαρπδξνκηθψλ επηρεηξήζεσλ πξνο ηηο λέεο ειεθηξνληθέο 

ππεξεζίεο, έρεη νδεγήζεη ζε κείσζε ηνπ θφζηνπο ηνπο, ιφγσ ησλ δηαξζξσηηθψλ αιιαγψλ θαη 

ηεο κεγαιχηεξεο απηνκαηνπνίεζεο ησλ δηαδηθαζηψλ ηνπο. Παξά ην γεγνλφο απηφ αιιά θαη ηε 

δεκηνπξγία λέσλ επθαηξηψλ απαζρφιεζεο, ε κεησκέλε δήηεζε γηα ηαρπδξνκηθέο ππεξεζίεο, έρεη 

ηειηθά σο απνηέιεζκα ηε κείσζε ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο ζηνλ ηνκέα ησλ ηαρπδξνκηθψλ 

ππεξεζηψλ.  

Δπίζεο, παξαηεξείηαη κηα ζηξνθή πξνο ελαιιαθηηθέο κνξθέο απαζρφιεζεο, φπσο ε κεξηθή 

απαζρφιεζε ή/θαη ε απηαπαζρφιεζε, θαζψο θαη κείσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ 

ζηνπο ΦΠΘΤ, απνηέιεζκα ηεο απνθξαηηθνπνίεζεο ησλ επηρεηξήζεσλ απηψλ ζε πνιιέο ρψξεο.  

Παξά ηελ απειεπζέξσζε ηεο ηαρπδξνκηθήο αγνξάο ζηηο πεξηζζφηεξεο ρψξεο, ν αληαγσληζκφο 

κεηαμχ ησλ ηαρπδξνκηθψλ επηρεηξήζεσλ δελ είλαη νπζηαζηηθφο. Ο ΦΠΘΤ παξακέλεη θπξίαξρνο ζε 
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πνιινχο ηνκείο ηεο αγνξάο, ε είζνδνο ησλ λέσλ επηρεηξήζεσλ ζπλαληά αξθεηά εκπφδηα θαη 

εγείξνληαη πνηθίιεο ππνζέζεηο ζε ζέκαηα αληαγσληζκνχ.  

Παξά ην γεγνλφο φηη ζην ηέινο ηνπ 2010 ν απνθιεηζηηθφο ηνκέαο παχεη λα πθίζηαηαη ζηηο 

κεγαιχηεξεο επξσπατθέο αγνξέο, δηαθαίλεηαη κηα ηάζε πσο ν πξαγκαηηθφο αληαγσληζκφο ζα 

ζπλερίζεη λα ιακβάλεη ρψξα κφλν ζε κεξηθνχο ηνκείο ηεο ηαρπδξνκηθήο αγνξάο. Οη θνξείο 

παξνρήο θαζνιηθήο ππεξεζίαο ζπλερίδνπλ λα παίδνπλ ην βαζηθφ ξφιν ζηνλ ηνκέα ηεο 

παξαδνζηαθήο αιιεινγξαθίαο. Ο αληαγσληζκφο είλαη ηζρπξφηεξνο έμσ απφ ηνλ ηνκέα απηφ, 

εηδηθφηεξα ζηηο ηαρπκεηαθνξέο θαη ζηα δέκαηα θαη ζε κηθξφηεξν βαζκφ ζην δηαζπλνξηαθφ 

ηαρπδξνκείν, ην δηαθεκηζηηθφ ηαρπδξνκείν θαη ηηο εθδφζεηο.  

Αλάκεζα ζηνπο βαζηθνχο ιφγνπο γηα ηελ επηινγή κηαο ηαρπδξνκηθήο επηρείξεζεο δηαθνξεηηθήο 

απφ ηνλ ΦΠΘΤ, είλαη ην ρακειφηεξν θφζηνο ησλ ηαρπδξνκηθψλ ππεξεζηψλ, ην κεγαιχηεξν 

εχξνο ησλ ππεξεζηψλ θαη ε θαιχηεξε πνηφηεηα ή/θαη κεγαιχηεξε αμηνπηζηία πνπ πξνζθέξνπλ νη 

επηρεηξήζεηο απηέο ζηνπο ρξήζηεο ηνπο. Απφ ηελ άιιε πιεπξά νη βαζηθνί ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο 

νη ρξήζηεο παξακέλνπλ «πηζηνί» ζηνλ ΦΠΘΤ είλαη φηη νη ελαιιαθηηθνί πάξνρνη δελ πξνζθέξνπλ 

ηηο επηζπκεηέο ππεξεζίεο ή δελ κπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ ηελ επηζπκεηή πνηφηεηα ηαρπδξνκηθψλ 

ππεξεζηψλ θαζψο θαη φηη πνιιέο θνξέο ε δηαθνξά ζην θφζηνο είλαη πνιχ κηθξή ψζηε λα 

δηθαηνινγήζεη ηε ζηξνθή ησλ ρξεζηψλ ζηηο λέεο ηαρπδξνκηθέο επηρεηξήζεηο.       

ηηο απειεπζεξσκέλεο αγνξέο ν αληαγσληζκφο θαίλεηαη λα είλαη ρακειφηεξνο απφ απηφλ πνπ 

ζεσξεηηθά ζα κπνξνχζε λα επηηεπρζεί θάησ απφ ηηο ηξέρνπζεο ζπλζήθεο απειεπζέξσζεο ησλ 

αγνξψλ. Έλαο ζεκαληηθφο παξάγνληαο γη’ απηφ είλαη ηα εκπφδηα εηζφδνπ ζηελ αγνξά πνπ 

ζπλαληνχλ νη ηαρπδξνκηθέο επηρεηξήζεηο. ε επξσπατθφ επίπεδν, ηα ζεκαληηθφηεξα απφ απηά 

είλαη ε εηδηθή κεηαρείξηζε ηνπ ΦΠΘΤ ζε ζέκαηα Φ.Π.Α. ησλ ππεξεζηψλ ηνπ, ε παξνπζία ηνπ 

απνθιεηζηηθνχ ηνκέα (ζηηο ρψξεο πνπ ππάξρεη αθφκε) πνπ επεξεάδεη κεγάιν κέξνο ηεο αγνξάο 

(εηδηθφηεξα ηελ αιιεινγξαθία ησλ επηρεηξήζεσλ), νξηζκέλεο εηδηθέο δηαηάμεηο ζηε λνκνζεζία γηα 

ηελ απαζρφιεζε θαη ηε ξχζκηζε ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο θαζνιηθήο ππεξεζίαο θαζψο θαη ε 

έιιεηςε εγθεθξηκέλσλ κεζφδσλ γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ θφζηνπο ηεο ηειεπηαίαο.  
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5.3. Υπεώζειρ ηων ηασςδπομικών ςπηπεζιών ζηιρ σώπερ ηηρ Δςπωπαϊκήρ 

Ένωζηρ  

Απλέρ Δπιζηολέρ Δζωηεπικού  

Ζ κέζε ηηκή, ζηηο ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, γηα ηελ απνζηνιή επηζηνιήο εζσηεξηθνχ ην 

2011 ήηαλ 0,55 επξψ. Ζ ρψξα κε ηελ αθξηβφηεξε ηηκνιφγεζε είλαη ε Λνξβεγία (κε 1,12€) ελψ 

ε νηθνλνκηθφηεξε είλαη ε Κάιηα (κε 0,19€). Ζ Διιάδα είλαη ιίγν πην πάλσ απφ ηνλ κέζν φξν ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο κε θφζηνο απνζηνιήο ηα 0,60€. ε αξθεηέο ρψξεο νη ηηκέο παξέκεηλαλ ίδηεο 

κε απηέο ηνπ 2010, ελψ ε Φηλιαλδία είλαη ε κφλε ρψξα ζηελ νπνία ε ηηκή κεηψζεθε θαηά 0,05€ 

ζε ζρέζε κε ην 2010. Σελ κεγαιχηεξε αχμεζε ηηκήο, ζε ζρέζε κε ην 2010, παξνπζίαζαλ ε 

Γαλία (0,33€) θαη ε Λνξβεγία (0,15€). 

Γιάγπαμμα 5.1 Θφζηνο Απνζηνιήο Δπηζηνιήο εζσηεξηθνχ (έσο 20 γξ,. απιή, α’ 

πξνηεξαηφηεηαο) 

 

 

Πεγή: Deutsche Post, Letter Prices in Europe, Κάξηηνο 2011 

 

  

Μάιηα

ινβελία

Κύπξνο

Ιζπαλία

Δζηνλία

Ρνπκαλία

Σζερηθή Γεκνθξαηία

Οπγγαξία

Ληζνπαλία

Οιιαλδία

Πνξηνγαιία

Πνιωλία

Βνπιγαξία

Μεγ. Βξεηαλία

Γεξκαλία

Ιξιαλδία

Λεηνλία

Γαιιία

Λνπμεκβνύξγν

Διιάδα

Ιηαιία

ινβαθία

Απζηξία

νπεδία

Βέιγην

Διβεηία

Φηλιαλδία

Γαλία

Ννξβεγία

0,19

0,27

0,34

0,35

0,35

0,38

0,39

0,42

0,45

0,46

0,47

0,49

0,51

0,54

0,55

0,55

0,56

0,58

0,6

0,6

0,6

0,6

0,62

0,63

0,71

0,72

0,75

1,07

1,12

Μέζνο όξνο = 0,55
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Απλέρ Δπιζηολέρ Δξωηεπικού 

ε φ,ηη αθνξά ηηο ηηκέο γηα απνζηνιή επηζηνιήο εμσηεξηθνχ (εληφο ηεο Δ.Δ), δηαπηζηψλεηαη 

αθφκα κεγαιχηεξε δηαθνξνπνίεζε ζηελ ηηκνιφγεζε αλά ρψξα. Αθξηβφηεξε φισλ είλαη ε 

Πνξηνγαιία κε 1,85€, ελψ θζελφηεξε εμαθνινπζεί λα είλαη ε Κάιηα κε 0,37€. Ζ Διιάδα είλαη 

θάησ απφ ηνλ κέζν φξν ηεο Δπξψπεο κε 0,75€. Δπίζεο κεηαμχ ησλ ρσξψλ ηεο Δ.Δ ζηηο 

αθξηβφηεξεο ζπγθαηαιέγνληαη νη ρψξεο ηεο Βνξείνπ Δπξψπεο: Λνξβεγία, Γαλία, νπεδία. 

Κάιηζηα, ε Λνξβεγία θαη ε Γαλία είραλ ηε κεγαιχηεξε αχμεζε ηηκήο ζε ζρέζε κε ην 

πξνεγνχκελν έηνο (0,34€ ε Γαλία θαη 0,24€ ε Λνξβεγία). Ζ Φηλιαλδία είλαη ε κνλαδηθή ρψξα 

πνπ εθαξκφδεη ηελ ίδηα ρξέσζε ζηελ απνζηνιή εμσηεξηθνχ θαη εζσηεξηθνχ θαη ε νπνία κάιηζηα 

κείσζε ηηο ηηκέο ηεο θαηά 0,05€ ζε ζρέζε κε ην 2010 (0,75€). 

Γιάγπαμμα 5.2 Θφζηνο Απνζηνιήο Δπηζηνιήο Δμσηεξηθνχ (έσο 20 γξ,. απιή, α’ 

πξνηεξαηφηεηαο) 

 

Πεγή: Deutsche Post, Letter Prices in Europe, Κάξηηνο 2011 

Μάιηα

Ρνπκαλία

Κύπξνο

Δζηνλία

Ιζπαλία

Απζηξία

Ληζνπαλία

Ιηαιία

Πνιωλία

Γεξκαλία

Γαιιία

Διιάδα

Φηλιαλδία

Λεηνλία

Βνπιγαξία

Σζερηθή Γεκνθξαηία

Μεγ. Βξεηαλία

Οιιαλδία

Ιξιαλδία

Λνπμεκβνύξγν

Οπγγαξία

ινβελία

ινβαθία

Διβεηία

Βέιγην

νπεδία

Γαλία

Ννξβεγία

Πνξηνγαιία

0,37

0,5

0,51

0,58

0,65

0,7

0,71

0,75

0,75

0,75

0,75

0,75

0,75

0,77

0,77

0,79

0,79

0,79

0,82

0,85

0,87

0,92

1

1,01

1,03

1,26

1,48

1,5

1,85

Μέζνο όξνο = 0,86
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Γιάγπαμμα 5.3 Γηαρξνληθή εμέιημε ηεο ηηκήο απνζηνιήο επηζηνιήο εζσηεξηθνχ ζηηο ρψξεο ηεο 

Δ.Δ 2000-2010 

 

Πεγή: Deutsche Post, Letter Prices in Europe, Κάξηηνο 2011 

 

 

ην παξαπάλσ δηάγξακκα θαίλεηαη ε εμέιημε ηεο ηηκήο απιήο επηζηνιήο εζσηεξηθνχ (έσο 20 

γξακ. α’ πξνηεξαηφηεηαο) ζε θάζε κία απφ ηηο ρψξεο ηεο ΔΔ θαηά ηε δεθαεηία 2000-2010. Γηα λα 

είλαη απφιπηα ζπγθξίζηκεο νη ηηκέο κεηαμχ ησλ ρσξψλ έρεη ππνινγηζηεί ν πιεζσξηζκφο αλά έηνο 

γηα θάζε ρψξα θαη έρεη απαιεηθζεί ε επίπησζε πνπ έρεη ζηηο ηηκέο (απνπιεζσξηζκέλεο ηηκέο). 

Παξαηεξνχκε, ινηπφλ, φηη θαηά κέζν φξν ην θφζηνο απνζηνιήο επηζηνιήο εληφο ησλ ρσξψλ ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο έρεη απμεζεί πάλσ απφ 51% ζηε δεθαεηία 2000-2010. ε 24 ρψξεο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο Διιάδαο, νη ηηκέο έρνπλ απμεζεί, ελψ κφλν ζε 5 ρψξεο νη ηηκέο 

έγηλαλ πην ζπκθέξνπζεο κε πξψηε ρψξα ηελ Ηηαιία.  

  

Ιηαιία

Δζηνλία

Γεξκαλία

Πνξηνγαιία

νπεδία

Απζηξία

Οιιαλδία

Διβεηία

Λνπμεκβνύξγν

Κύπξνο

Γαιιία

Μάιηα

Φηλιαλδία

Διιάδα

Ληζνπαλία

Ιξιαλδία

Ιζπαλία

Βέιγην

Μεγ. Βξεηαλία

Σζερηθή Γεκνθξαηία

Λεηνλία

Γαλία

Ννξβεγία

Πνιωλία

Οπγγαξία

ινβελία

Βνπιγαξία

ινβαθία

Ρνπκαλία

-23,33

-17,47

-16,79

-12,98

-0,56

1,39

2,34

2,52

3,48

4,41

5,51

7,29

7,77

12,61

15,01

16,07

25,95

37,21

38,44

47,46

58,09

64,43

77,94

84,19

96,6

113,3

115,3

120,38

155,16

Μέζνο όξνο = 51,47 (ζε %)

εκείωζε:  Έρεη γίλεη απνπιεζωξηζκόο ηωλ ηηκώλ γηα λα είλαη ζπγθξίζηκα ηα λνύκεξα κεηαμύ ηωλ ρωξώλ 
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6.1 Πίνακαρ  ςνηομογπαθιών  

ERGP European Regulators Group for Postal Services 

IPC International Post Corporation 

ΑΔΠ Αθαζάξηζην Δζληθφ Πξντφλ 

ΓΑ Γεληθή Άδεηα Σαρπδξνκηθψλ Τπεξεζηψλ 

Δ..Π.Δ.Σ.Α. Δηδηθφ χζηεκα Παξαθνινχζεζεο θαη Δληνπηζκνχ Σαρπδξνκηθψλ Αληηθεηκέλσλ 

ΔΔ Δπξσπατθή Έλσζε 

ΔΔΣΣ Δζληθή Δπηηξνπή Σειεπηθνηλσληψλ θαη Σαρπδξνκείσλ 

ΔΙΣΑ Διιεληθά Σαρπδξνκεία 

ΘΤ Θαζνιηθή Τπεξεζία 

Τ.ΓΔ.ΣΑ. πλνδεπηηθφ Γειηίν Σαρπκεηαθνξάο 

ΤΑ Τπνπξγηθή Απφθαζε 

ΦΠΘΤ Φνξέαο Παξνρήο Θαζνιηθήο Τπεξεζίαο 

  

  

  

  

 

  



88 
 

Παξαξηήκαηα Δλληνική Σασςδπομική Αγοπά 2010 

 

6.2 Δςπεηήπιο Γιαγπαμμάηων  

Γηάγξακκα 2.1 Δμέιημε Δζφδσλ Σαρπδξνκηθήο Αγνξάο .......................................................... 23 

Γηάγξακκα 2.2 Δμέιημε Πιήζνπο Αληηθεηκέλσλ Σαρπδξνκηθήο Αγνξάο ..................................... 24 

Γηάγξακκα 2.3 Δηήζηα Κεηαβνιή Δζφδσλ & Πιήζνπο ζην χλνιν ηεο Σαρπδξνκηθήο Αγνξάο .. 24 

Γηάγξακκα 2.4 Δηήζηα Κεηαβνιή Δζφδσλ Σαρπδξνκηθήο Αγνξάο (%) .................................... 25 

Γηάγξακκα 2.5  Δηήζηα Κεηαβνιή Όγθνπ Σαρπδξνκηθήο Αγνξάο (%)  (Γηάθξηζε κεηαμχ ΘΤ θαη 

Σαρπκεηαθνξψλ) ............................................................................................................... 25 

Γηάγξακκα 2.6 Δπηρεηξήζεηο Σαρπδξνκηθνχ Θιάδνπ ............................................................... 26 

Γηάγξακκα 2.7. Κεξίδηα Σαρπδξνκηθήο Αγνξάο ζε Πιήζνο αληηθεηκέλσλ θαη Έζνδα ................. 27 

Γηάγξακκα 2.8 Θαηαλνκή Πιήζνπο Αληηθεηκέλσλ ζην χλνιν ηεο Αγνξάο, 2010 ..................... 28 

Γηάγξακκα 2.9 Θαηαλνκή Δζφδσλ ζην χλνιν ηεο Αγνξάο, 2010 ........................................... 28 

Γηάγξακκα 2.10 Πνζνζηηαία Κεηαβνιή Πιήζνπο Σαρπδξνκηθψλ Αληηθεηκέλσλ (2010/2009) ..... 29 

Γηάγξακκα 2.11 Δπηζηνιηθφ Σαρπδξνκείν (κεξίδηα) ............................................................... 31 

Γηάγξακκα 2.12 Γέκαηα απφ 2 έσο 35 θηιά (κεξίδηα) ............................................................ 31 

Γηάγξακκα 2.13 Κηθξνδέκαηα έσο 2 θηιά (κεξίδηα) ............................................................... 32 

Γηάγξακκα 2.14 Σαρπδξνκηθά Αληηθείκελα αλά θάηνηθν θάζε κεγάιεο γεσγξαθηθήο πεξηνρήο ηεο 

Υψξαο ............................................................................................................................... 33 

Γηάγξακκα 2.15 Δμέιημε Απαζρφιεζεο ζηελ Σαρπδξνκηθή Αγνξά ........................................... 34 

Γηάγξακκα 2.16 Θαηαλνκή Δξγαδνκέλσλ Σαρπδξνκηθήο Αγνξάο ............................................. 35 

Γηάγξακκα 2.17 Θαζεζηψο Απαζρφιεζεο ζηελ ηαρπδξνκηθή αγνξά........................................ 35 

Γηάγξακκα 2.18  Θαηαλνκή Δξγαδνκέλσλ ζε δηαλνκείο θαη ινηπφ πξνζσπηθφ ζηηο επηρεηξήζεηο θαη 

ζηα δίθηπα ......................................................................................................................... 36 

Γηάγξακκα 2.19 Δπίπεδν Δθπαίδεπζεο εξγαδνκέλσλ ζηελ ηαρπδξνκηθή αγνξά ........................ 37 

Γηάγξακκα 2.20 εκεία Δμππεξέηεζεο Πειαηψλ (Θαηαζηήκαηα) ............................................ 37 

Γηάγξακκα 2.21 Θαηαζηήκαηα θαη πξαθηνξεία ΔΙΣΑ ζηελ Διιάδα ......................................... 38 

Γηάγξακκα 2.22 Θαηαζηήκαηα ηαρπκεηαθνξψλ ζηελ Διιάδα ................................................ 38 

Γηάγξακκα 2.23 Κέζε Έθηαζε (η.κ.) ζεκείσλ εμππεξέηεζεο πειαηψλ (Θαηαζηεκάησλ) .......... 39 

Γηάγξακκα 2.24 Βνεζεηηθνί ρψξνη (Θέληξα Γηαινγήο, Απνζήθεο) ........................................... 39 

Γηάγξακκα 2.25 ηφινο Ορεκάησλ ...................................................................................... 40 

Γηάγξακκα 2.26 Κεξίδηα Αγνξάο Σνκέα Θαζνιηθήο Τπεξεζίαο, 2010 ....................................... 41 

Γηάγξακκα 2.27 Κεξίδηα Παξφρσλ Σνκέα Θαζνιηθήο Τπεξεζίαο αλά ππεξεζία ζε φγθν, 2010 .. 42 



Δλληνική Σασςδπομική Αγοπά 2010 Παξαξηήκαηα 
 

89 

 

Γηάγξακκα 2.28 Θαηαλνκή εξγαδνκέλσλ ζηνλ ΦΠΘΤ .............................................................42 

Γηάγξακκα 2.29 Σηκή αληηθεηκέλνπ αιιεινγξαθίαο 20γξ. α’ πξνηεξαηφηεηαο ...........................44 

Γηάγξακκα 2.30 Θπξηφηεξνη πειάηεο ΦΠΘΤ ...........................................................................44 

Γηάγξακκα 2.31 Θαηαλνκή πειαηψλ (κε βάζε ηα έζνδα) .......................................................45 

Γηάγξακκα 2.32 Γηαθίλεζε ηαρπδξνκηθψλ αληηθεηκέλσλ ζηελ αγνξά ηαρπκεηαθνξψλ ..............49 

Γηάγξακκα 2.33 Πνζνζηά πιήζνπο αληηθεηκέλσλ ησλ 8 κεγαιχηεξσλ εηαηξεηψλ ηαρπκεηαθνξάο

 .........................................................................................................................................49 

Γηάγξακκα 2.34 Πνζνζηά Δζφδσλ ησλ 8 κεγαιχηεξσλ εηαηξεηψλ ηαρπκεηαθνξάο ...................50 

Γηάγξακκα 2.35 Κεξίδηα πξνζθεξφκελσλ ππεξεζηψλ ηαρπκεηαθνξψλ 2010 ...........................51 

Γηάγξακκα 2.36 Σξφπνο δηαθίλεζεο αληηθεηκέλσλ απφ ηηο εηαηξείεο ηαρπκεηαθνξψλ ................51 

Γηάγξακκα 2.37 Υξφλνο δηαθίλεζεο αληηθεηκέλσλ εζσηεξηθνχ θαη εμσηεξηθνχ απφ ηηο  .   εηαηξείεο 

ηαρπκεηαθνξψλ ..................................................................................................................52 

Γηάγξακκα 2.38 Βάξνο ηαρπδξνκηθψλ αληηθεηκέλσλ ηνκέα ηαρπκεηαθνξψλ ............................53 

Γηάγξακκα 2.39 Θαηαλνκή πειαηψλ (κε βάζε ηα έζνδα) .......................................................54 

Γηάγξακκα 2.40 Θπξηφηεξνη πειάηεο ηνκέα ηαρπκεηαθνξψλ (% επί ησλ εζφδσλ) ....................55 

Γηάγξακκα 2.41 Θαηαλνκή θφζηνπο ζηηο εηαηξείεο ηαρπκεηαθνξψλ ........................................55 

Γηάγξακκα 2.42 Θαηαλνκή ηερλνινγηθήο ππνδνκήο ζηηο εηαηξείεο ηαρπκεηαθνξψλ ..................56 

Γηάγξακκα 2.43 Θαηεγνξίεο Θαηαγγειηψλ πξνο ηα ΔΙΣΑ ην 2010 ...........................................57 

Γηάγξακκα 2.44 Θαηαλνκή Θαηαγγειηψλ πξνο ηα ΔΙΣΑ αλάινγα κε ηνλ ηφπν πξνέιεπζεο θαη 

πξννξηζκνχ ηνπ ηαρπδξνκηθνχ αληηθεηκέλνπ – 2010 ..............................................................58 

Γηάγξακκα 2.45 Αξηζκφο θαηαγγειηψλ θαη πνζφ απνδεκίσζεο απφ ηα ΔΙΣΑ αλά θαηεγνξία 

θαηαγγειίαο γηα ην 2010 ......................................................................................................59 

Γηάγξακκα 2.46 Θαηεγνξηνπνίεζε γξαπηψλ αηηεκάησλ / θαηαγγειηψλ γηα ηαρπδξνκηθέο 

ππεξεζίεο, 2010..................................................................................................................60 

Γηάγξακκα 2.47 Θαηαλνκή Θαηαγγειηψλ πνπ αθνξνχλ ηα ΔΙΣΑ πξνο ηελ ΔΔΣΣ αλάινγα κε ηνλ 

ηφπν πξνέιεπζεο θαη πξννξηζκνχ ηνπ ηαρπδξνκηθνχ αληηθεηκέλνπ – 2010 ..............................61 

Γηάγξακκα 2.48 Θαηαλνκή Θαηαγγειηψλ πνπ αθνξνχλ ζηα ΔΙΣΑ αλάινγα κε ην είδνο ηεο 

θαηαγγειίαο ........................................................................................................................61 

Γηάγξακκα 3.1 Θαηαλνκή Δλεξγεηηθνχ Σαρπδξνκηθήο Αγνξάο έηνπο 2010 ...............................66 

Γηάγξακκα 3.2  Θαηαλνκή Παζεηηθνχ Σαρπδξνκηθήο Αγνξάο έηνπο 2010 ................................66 

Γηάγξακκα 3.3 Θχθινο Δξγαζηψλ ηαρπκεηαθνξψλ, Δηδηθψλ Αδεηψλ, ΦΠΘΤ ζε εθαη. € ..............67 

Γηάγξακκα 3.4 Πνζνζηφ Κηθηνχ Θέξδνπο σο πξνο ηνλ Θχθιν Δξγαζηψλ .................................68 



90 
 

Παξαξηήκαηα Δλληνική Σασςδπομική Αγοπά 2010 

 

Γηάγξακκα 3.5  Πνζνζηφ Θαζαξνχ Θέξδνπο σο πξνο ηνλ Θχθιν Δξγαζηψλ ............................. 69 

Γηάγξακκα 3.6 Γείθηεο Γεληθήο Ρεπζηφηεηαο ........................................................................ 70 

Γηάγξακκα 3.7 Γείθηεο Θπθινθνξηαθήο Σαρχηεηαο Δλεξγεηηθνχ ............................................ 70 

Γηάγξακκα 3.8 Γείθηεο Σαρχηεηαο Δίζπξαμεο Απαηηήζεσλ ..................................................... 71 

Γηάγξακκα 3.9 Απνδνηηθφηεηα Ηδίσλ Θεθαιαίσλ ................................................................... 72 

Γηάγξακκα 5.1 Θφζηνο Απνζηνιήο Δπηζηνιήο εζσηεξηθνχ (έσο 20 γξ,. απιή, α’ πξνηεξαηφηεηαο)

 ......................................................................................................................................... 82 

Γηάγξακκα 5.2 Θφζηνο Απνζηνιήο Δπηζηνιήο Δμσηεξηθνχ (έσο 20 γξ,. απιή, α’ πξνηεξαηφηεηαο)

 ......................................................................................................................................... 83 

Γηάγξακκα 5.3 Γηαρξνληθή εμέιημε ηεο ηηκήο απνζηνιήο επηζηνιήο εζσηεξηθνχ ζηηο ρψξεο ηεο 

Δ.Δ 2000-2010 ................................................................................................................... 84 

 

 

 

 

  



Δλληνική Σασςδπομική Αγοπά 2010 Παξαξηήκαηα 
 

91 

 

6.3 Δςπεηήπιο Πινάκων  

Πίλαθαο 2.1Έζνδα Σαρπδξνκηθήο Αγνξάο (ζε επξψ)

 .........................................................................................................................................22 

Πίλαθαο 2.2 Πιήζνο Αληηθεηκέλσλ Σαρπδξνκηθήο Αγνξάο (ζε ηεκάρηα) ..................................22 

Πίλαθαο 2.3 Γηαθίλεζε Δπηζηνιηθνχ ηαρπδξνκείνπ (ζε εθ. ηεκάρηα)  ...................................30 

Πίλαθαο 2.4 Γηαθίλεζε Γεκάησλ (ζε εθ. ηεκάρηα) ...............................................................30 

Πίλαθαο 2.5 Γηαθίλεζε Κηθξνδεκάησλ (ζε εθ. ηεκάρηα) ......................................................30 

Πίλαθαο 2.6 Θαηαλνκή Αληηθεηκέλσλ αλά κεγάιε γεσγξαθηθή πεξηνρή ηεο Υψξαο  .............32 

Πίλαθαο 2.7 Αξηζκφο Απαζρνινχκελσλ ζηελ Σαρπδξνκηθή Αγνξά ..........................................34 

Πίλαθαο 2.8 Κέζν έζνδν δηαθηλεζέλησλ ηαρ. αληηθεηκέλσλ, ΦΠΘΤ 2008-2010 .........................43 

Πίλαθαο 2.9 Θαηαλνκή πιήζνπο αληηθεηκέλσλ θαη κέζε ηηκή ρξέσζεο αλά πξνζθεξφκελε 

ππεξεζία απφ ηνλ ΦΠΘΤ ......................................................................................................43 

Πίλαθαο 2.10 Αιιεινγξαθία Δζσηεξηθνχ Α’ Πξνηεξαηφηεηαο .................................................46 

Πίλαθαο 2.11 Πνζνζηά Δπίδνζεο Αιιεινγξαθίαο ζηηο Υψξεο ηεο «Εψλεο Α» .........................47 

Πίλαθαο 2.12 Πνζνζηά Δπίδνζεο Αιιεινγξαθίαο ζηηο Υψξεο ηεο «Εψλεο B» .........................48 

Πίλαθαο 2.13 Κέζν έζνδν αλά ππεξεζία ηαρπκεηαθνξψλ 2008-2010 .....................................53 

Πίλαθαο 2.14 Κέζν έζνδν ηαρπδξνκηθψλ ππεξεζηψλ αλά είδνο πειάηε απφ επηρεηξήζεηο 

ηαρπκεηαθνξψλ…. ..............................................................................................................54 

Πίλαθαο 3.1 Οηθνλνκηθά ζηνηρεία παξφρσλ ηαρπδξνκηθψλ ππεξεζηψλ, 2007-2010 ...................72 

 

 

6.4 Δςπεηήπιο Δικόνων  

Δηθφλα 1.1. Κνληέιν ησλ 5 Γπλάκεσλ ηνπ Michael E. Porter ..................................................12 

Δηθφλα 1.2 Γείθηεο Herfindahl – Hirshman ............................................................................15 

Δηθφλα 2.1 Ζ Σαρπδξνκηθή Αγνξά ζηελ Διιάδα .....................................................................20 

Δηθφλα 5.1. Απειεπζέξσζε ηεο Σαρπδξνκηθήο Αγνξάο ...........................................................79 

 



© 2011 Δζληθή Δπηηξνπή Σειεπηθνηλσληψλ & Σαρπδξνκείσλ. Κε ηελ επηθχιαμε παληφο δηθαηψκαηνο. 

 

 

 

 



 

 

 

 




