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Σηοισεία και Τάζειρ ηηρ Ελληνικήρ Τασςδπομικήρ Αγοπάρ, 2010 
 
Η ηαρπδξνκηθή αγνξά ζηελ Ειιάδα απνηειείηαη από δύν ηνκείο: α) ηνλ ηνκέα παξνρήο 

θαζνιηθώλ ππεξεζηώλ όπνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ν Φνξέαο Παξνρήο Καζνιηθήο Τπεξεζίαο 

(ΦΠΚΤ) θαη ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο πνπ είλαη θάηνρνη Εηδηθήο Άδεηαο παξνρήο ηαρπδξνκηθώλ 

ππεξεζηώλ (ΕΑ), θαη β) ηνλ ηνκέα ηαρπκεηαθνξώλ όπνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη επηρεηξήζεηο πνπ 

θαηέρνπλ Γεληθή Άδεηα παξνρήο ηαρπδξνκηθώλ ππεξεζηώλ. 

 

Ο αξηζκόο ησλ εηαηξεηώλ πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηελ ειιεληθή ηαρπδξνκηθή αγνξά 

απεηθνλίδεηαη ζην ζύλνιό ηεο ζηνλ παξαθάησ πίλαθα: 

  

Απιθμόρ Τασςδπομικών Επισειπήζεων 2005 2006 2007 2008 2009 2010* 

Τομέαρ Τασςμεηαθοπών 301 341 377 409 461 496 

Τομέαρ Καθολικήρ Υπηπεζίαρ       

1) ΦΠΚΥ (ΕΛΤΑ) 1 1 1 1 1 1 

2) Επισειπήζειρ με Ειδική Άδεια 5 5 5 5 5 5 

Σύνολο Επισειπήζεων Τασςδπομικήρ Αγοπάρ 307 347 383 415 467 502 

Απιθμόρ Επισειπήζεων Δικηύος επισειπήζεων 

Τασςμεηαθοπών 

621 655 717 693 744 818 

Απιθμόρ Επισειπήζεων Δικηύος επισειπήζεων 

με Ειδική Άδεια 

  29 29 29 29 

 

Yπνινγίδεηαη, όηη ζηηο επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηελ ηαρπδξνκηθή αγνξά 

απαζρνινύληαη πάλσ ησλ 17.500 εξγαδόκελνη. 

 

ΤΝΘΗΚΕ ΣΑΥΤΔΡΟΜΙΚΗ ΑΓΟΡΑ 

Ο Φνξέαο Παξνρήο Καζνιηθήο Τπεξεζίαο (ΕΛΣΑ) ππνινγίδεηαη όηη θαη ην 2010 θαηέρεη ην 

κεγαιύηεξν κεξίδην ηόζν επί ησλ ζπλνιηθώλ αληηθεηκέλσλ πνπ δηαθηλήζεθαλ όζν θαη επί ησλ 

αληίζηνηρσλ εζόδσλ. Όπσο θαίλεηαη από ην δηάγξακκα πνπ αθνινπζεί, εθηηκάηαη όηη γηα ην 

2010 πνζνζηό 91,9% ησλ ηαρπδξνκηθώλ αληηθεηκέλσλ δηαθηλήζεθαλ από ην ΦΠΚΤ, ελώ ην 

ππόινηπν 8,1% δηαθηλήζεθε από ηδησηηθέο ηαρπδξνκηθέο επηρεηξήζεηο – θαηόρνπο Εηδηθήο / 

Γεληθήο Άδεηαο. Από ηελ πιεπξά ησλ εζόδσλ, ε εηθόλα είλαη δηαθνξεηηθή, θαζώο ν ΦΠΚΤ 

εηζπξάηηεη 59,9% ησλ ζπλνιηθώλ εζόδσλ, κε ηηο ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο λα κνηξάδνληαη ην 

ππόινηπν 40,1% θαη ην κεγαιύηεξν θνκκάηη λα αθνξά ζηηο επηρεηξήζεηο ηαρπκεηαθνξώλ. Η 

δηαθύκαλζε ηηκώλ ησλ πξνζθεξόκελσλ ππεξεζηώλ θαίλεηαη κεγάιε, αιιά είλαη αλακελόκελε 

θαζώο ζηνλ ηνκέα ησλ ηαρπκεηαθνξώλ παξέρνληαη ππεξεζίεο πςειήο πξνζηηζέκελεο αμίαο 

ιόγσ ηνπ ραξαθηήξα επείγνπζαο δηαβίβαζεο ησλ ηαρπδξνκηθώλ αληηθεηκέλσλ, ηα νπνία 
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απαηηείηαη λα παξαθνινπζνύληαη ζε όια ηα ζηάδηα ηεο δηαθίλεζήο ηνπο από Εηδηθό ύζηεκα 

Παξαθνινύζεζεο θαη Εληνπηζκνύ. 

 

Πλήθορ Ανηικειμένων 2010* 

 

 

 

Έζοδα 2010* 

       

 

 

        * Καη΄εθηίκεζε 

 

ηνλ ηνκέα ηεο Καζνιηθήο Τπεξεζίαο, ν Φνξέαο Παξνρήο Καζνιηθήο Τπεξεζίαο (ΕΛΣΑ) 

θαηέρεη ην κεγαιύηεξν κεξίδην ηόζν επί ησλ ζπλνιηθώλ αληηθεηκέλσλ όζν θαη επί ησλ 
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αληίζηνηρσλ εζόδσλ, δηαθηλώληαο πνζνζηό 99% ησλ ηαρπδξνκηθώλ αληηθεηκέλσλ θαη 

εηζπξάηηνληαο αληίζηνηρν πνζνζηό ησλ εζόδσλ. Σν ππόινηπν 1% δηαθηλείηαη από επηρεηξήζεηο 

πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηνλ Σνκέα ππό θαζεζηώο Εηδηθήο Άδεηαο.  

ηνλ ηνκέα ησλ Σαρπκεηαθνξώλ νη ζπλζήθεο δηαθέξνπλ, θαζώο δξαζηεξηνπνηείηαη κεγάινο 

αξηζκόο επηρεηξήζεσλ. Σν κεγαιύηεξν κεξίδην ησλ ζπλνιηθώλ αληηθεηκέλσλ θαη ησλ 

αληίζηνηρσλ εζόδσλ ζπγθεληξώλεηαη ζπλήζσο ζε κηθξό αξηζκό κεγάισλ επηρεηξήζεσλ 

ηαρπκεηαθνξώλ. Από ηηο κειέηεο πνπ έρνπλ δηεμαρζεί από ηελ ΕΕΣΣ, έρεη δηαπηζησζεί όηη νη 

επηρεηξήζεηο πνπ δειώλνπλ έζνδα από δηαθίλεζε ηαρπδξνκηθώλ αληηθεηκέλσλ πςειόηεξα από 

4 εθ. επξώ είλαη 8. Απηέο νη επηρεηξήζεηο ππνινγίδεηαη όηη θαηά ην 2010 δηαθίλεζαλ πεξίπνπ 

87% ησλ ζπλνιηθώλ ηαρπδξνκηθώλ αληηθεηκέλσλ ηεο αγνξάο ηαρπκεηαθνξώλ, εηζπξάηηνληαο 

ην 90% επί ησλ αληίζηνηρσλ ζπλνιηθώλ εζόδσλ. 

 

ΠΟΟΣΙΚΑ ΣΟΙΥΕΙΑ ΚΛΑΔΟΤ 

Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2010 ζηελ ειιεληθή ηαρπδξνκηθή αγνξά δηαθηλήζεθαλ πεξίπνπ 673 εθ. 

ηαρπδξνκηθά αληηθείκελα (παξνπζηάδνληαο κείσζε ζε ζρέζε κε ην 2009 θαηά 7,6%), ηα νπνία 

απέθεξαλ έζνδα ηεο ηάμεσο ησλ 706 εθ. επξώ (παξνπζηάδνληαο κείσζε ζε ζρέζε κε ην 2009 

θαηά 5,0%).  

 

Οη εθηηκήζεηο αλαθνξηθά κε ηα επηκέξνπο ζηνηρεία, παξνπζηάδνληαη ζηα δηαγξάκκαηα πνπ 

αθνινπζνύλ: 
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Διασπονική Εξέλιξη Όγκος & Εζόδων ΦΠΚΥ 

 

 

Διασπονική Εξέλιξη Πλήθοςρ Ανηικειμένων και Εζόδων Τασςδπομικών 

Επισειπήζεων με Γενική Άδεια 
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ηα δηαγξάκκαηα πνπ αθνινπζνύλ απεηθνλίδεηαη ν ξπζκόο κεηαβνιήο ηεο ειιεληθήο 

ηαρπδξνκηθήο αγνξάο από πιεπξάο εζόδσλ θαη όγθνπ δηαθηλνύκελσλ αληηθεηκέλσλ ζε ζρέζε 

κε ην έηνο 2005. 

 

Εηήζια μεηαβολή πλήθοςρ ανηικειμένων Τασςδπομικήρ Αγοπάρ (έηορ βάζηρ 2005) 

 

 

 

Εηήζια μεηαβολή Εζόδων Τατσδρομικής Αγοράς (έηος βάζης 2005) 

 

 

 

Από ηο ζύνολο ηων ηατσδρομικών ανηικειμένων ποσ διακινήθηκαν καηά ηο 2010, ποζοζηό 

97,3% αθορά ζε επιζηολές και μικρά δέμαηα βάροσς έως 2 κιλά, ενώ ηο σπόλοιπο 2,7% 

αθορά ζε διακίνηζη δεμάηων. Τα ανηίζηοιτα έζοδα διακίνηζης επιζηολών και μικρών 

δεμάηων αθορούν ζηο 78,5% επί ηων ζσνολικών εζόδων, ενώ ηο σπόλοιπο 21,5% αθορά 

ζηα έζοδα από ηη διακίνηζη δεμάηων.  
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Ο Φορέας Παροτής Καθολικής Υπηρεζίας διακινεί ηο 94% ηων επιζηολών ποσ διακινούνηαι 

ζηον Τατσδρομικό Κλάδο, ενώ ηο μερίδιό ηοσ μειώνεηαι ζε μεγάλο βαθμό ζηη διακίνηζη 

δεμάηων, ηα οποία καηά 90% διακινούνηαι από ηοσς ιδιωηικούς ηατσδρομικούς παρότοσς. 

 

εκείσζε: Σα κεγέζε ηνπ 2010 πξνθύπηνπλ από κηα αξρηθή αλάιπζε ησλ ζηνηρείσλ πνπ έρεη ζπιιέμεη ε ΕΕΣΣ θαη ζα 

πξέπεη λα ζεσξνύληαη πξνζσξηλά. 

 

 

 


