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Ειςαγωγή 

Η Ελληνική ταχυδρομική αγορά ςήμερα και οι προοπτικέσ τησ 

Οι ταχυδρομικζσ υπθρεςίεσ αποτελοφν βαςικό μζςο επικοινωνίασ και ηωτικισ ςθμαςίασ 

εργαλείο για το ςφνολο των οικονομικϊν και κοινωνικϊν δραςτθριοτιτων. Ωσ εκ τοφτου, θ 

διαμόρφωςθ και θ απρόςκοπτθ λειτουργία ενόσ αποτελεςματικοφ τομζα ταχυδρομικϊν 

υπθρεςιϊν αποτελεί ςθμαντικι, αλλά και αναγκαία προχπόκεςθ για τθν ανάπτυξθ τθσ 

χϊρασ.   

Θ ελλθνικι ταχυδρομικι αγορά λειτουργεί, τα τελευταία δζκα χρόνια, υπό κακεςτϊσ 

ςταδιακισ απελευκζρωςθσ, θ οποία προκάλεςε ςθμαντικι κινθτικότθτα ςτον τομζα. 

ιμερα, λειτουργεί ο ΕΛΣΑ ο οποίοσ αποτελεί και το Φορζα Παροχισ τθσ Κακολικισ 

Τπθρεςίασ, ζξι επιχειριςεισ με ειδικι άδεια και περίπου 500 επιχειριςεισ ταχυμεταφορϊν 

(μικρζσ ι μεγάλεσ, Ελλθνικζσ και διεκνείσ, μαηί με τα ταχυδρομικά τουσ δίκτυα) με γενικι 

άδεια,  οι οποίεσ απαςχολοφν ςυνολικά περίπου 20.000 εργαηομζνουσ. Βαςικόσ ςτόχοσ τθσ 

πλιρουσ απελευκζρωςθσ των ταχυδρομικϊν υπθρεςιϊν, θ οποία κα επζλκει ςτισ 

01/01/2013, είναι θ ποιοτικι αναβάκμιςθ των ταχυδρομικϊν υπθρεςιϊν και θ ςταδιακι 

επίτευξθ μίασ ενιαίασ εναρμονιςμζνθσ ευρωπαϊκισ αγοράσ.  

τθν ΕΕΣΣ ζχει ανατεκεί από το νόμο, θ ρφκμιςθ, θ εποπτεία και ο ζλεγχοσ τθσ 

ταχυδρομικισ αγοράσ. Βαςικι μζριμνα τθσ Ρυκμιςτικισ Αρχισ είναι θ εξυπθρζτθςθ και 

προςταςία των καταναλωτϊν, μζςω τθσ διενζργειασ διαρκϊν ελζγχων, αλλά και μζςω 

ρυκμίςεων και κανονιςμϊν, ϊςτε με τθν εδραίωςθ του υγιοφσ ανταγωνιςμοφ και τισ 

τεχνολογικζσ εξελίξεισ, οι καταναλωτζσ να απολαμβάνουν νζεσ, αποτελεςματικότερεσ 

υπθρεςίεσ και πολλαπλζσ επιλογζσ.  

Η ελληνικθ ταχυδρομικθ αγορά παρουςιάζει την ακόλουιη εικόνα:  

τον τομζα τθσ Κακολικισ Τπθρεςίασ, με ετιςια ζςοδα περίπου 370 εκατ. ευρϊ, ο ΕΛΣΑ 

κατζχει το μεγαλφτερο μερίδιο τόςο επί του ςυνολικοφ όγκου αντικειμζνων όςο και επί των 

αντίςτοιχων εςόδων, διακινϊντασ ποςοςτό 98% των ταχυδρομικϊν αντικειμζνων και 

ειςπράττοντασ το 99% των αντίςτοιχων εςόδων. Σο υπόλοιπο 2% διακινείται από 

επιχειριςεισ που δραςτθριοποιοφνται ςτον Σομζα υπό κακεςτϊσ Ειδικισ Άδειασ. 

τον τομζα των Σαχυμεταφορών, με ετιςια ζςοδα περίπου 270 εκατ. ευρϊ οι ςυνκικεσ 

διαφζρουν, κακϊσ δραςτθριοποιείται μεγάλοσ αρικμόσ επιχειριςεων. Σο μεγαλφτερο 

μερίδιο των ςυνολικϊν αντικειμζνων και των αντίςτοιχων εςόδων ςυγκεντρϊνεται 

ςυνικωσ ςε μικρό αρικμό μεγάλων επιχειριςεων ταχυμεταφορϊν. Οι εννζα μεγαλφτερεσ 

ταχυδρομικζσ επιχειριςεισ, με ζςοδα υψθλότερα των τεςςάρων εκατομμυρίων ευρϊ, 

διακίνθςαν περίπου το 87% των ςυνολικϊν ταχυδρομικϊν αντικειμζνων του τομζα 

ταχυμεταφορϊν, ειςπράττοντασ το 90% των αντίςτοιχων ςυνολικϊν εςόδων. 

Οι προκλιςεισ του κλάδου ςτο άμεςο μζλλον είναι πολλαπλζσ, κακϊσ οι αλλαγζσ που 

ςυντελοφνται, τόςο ςε πολιτικοοικονομικό, όςο και ςε τεχνολογικό επίπεδο, είναι 

κακοριςτικζσ. 
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Σα τελευταία τρία χρόνια, θ ελλθνικι ταχυδρομικι αγορά ζχει υποςτεί τισ αρνθτικζσ 

επιπτϊςεισ, τόςο από τθ γενικότερθ οικονομικι κρίςθ που μαςτίηει τθν ελλθνικι οικονομία 

όςο και από τθ μεγάλθ μείωςθ του όγκου τθσ ταχυδρομικισ αλλθλογραφίασ,  κυρίωσ λόγω 

τθσ εκτεταμζνθσ χριςθσ του θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου.  

Σο παρόν Τπόμνθμα ζχει ςυνταχκεί ζπειτα από καταγραφι και ανάλυςθ των βαςικϊν 

προβλθμάτων ςτθ λειτουργία των ταχυδρομικϊν εταιρειϊν ςτθν Ελλάδα, μζςω 

ςυνεντεφξεων με φορείσ τθσ αγοράσ (ταχυδρομικζσ επιχειριςεισ, μεγάλοι πελάτεσ, 

δθμόςιεσ υπθρεςίεσ) και ςυγκριτικισ αξιολόγθςθσ με επιλεγμζνεσ ευρωπαϊκζσ χϊρεσ, με 

ςτόχο να ςυμβάλει ςτθν προϊκθςθ μζτρων και δράςεων που κα επιδράςουν ευεργετικά 

ςτθν ανάπτυξθ τθσ ταχυδρομικισ αγοράσ. 
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ΠΡΟΣΑΗ 1: Νζο πλαίςιο εφαρμογισ ΦΠΑ ςτισ ταχυδρομικζσ υπθρεςίεσ 

υνοπτικι περιγραφι κζματοσ 

Βάςει του Νόμου 2859/2000 άρκρο 22, οι υπθρεςίεσ των ΕΛΣΑ απαλλάςςονται από το 

ΦΠΑ. Θ απαλλαγι αυτι δθμιουργεί εμπόδια ςτθν ανάπτυξθ του υγιοφσ ανταγωνιςμοφ, 

κακότι προςδίδει ςτα ΕΛΣΑ ςθμαντικό ανταγωνιςτικό πλεονζκτθμα ζναντι των υπολοίπων 

παρόχων ταχυδρομικϊν υπθρεςιϊν οι οποίοι υποχρεοφνται να προςφζρουν υπθρεςίεσ 

κατά 23% ακριβότερα (με ΦΠΑ) ςε μια μεγάλθ μερίδα πελατϊν (τράπεηεσ, αςφαλιςτικζσ 

εταιρείεσ και ιδιϊτεσ) για τουσ οποίουσ το ΦΠΑ δεν εκπίπτει, αλλά ενςωματϊνεται ςτο 

κόςτοσ.  

Και ςτα ίδια τα ΕΛΣΑ όμωσ, θ ςυγκεκριμζνθ απαλλαγι επιβαρφνει με κόςτοσ, αφοφ 

εφαρμόηεται θ αναλογικι ζκπτωςθ ΦΠΑ επειδι δεν μποροφν να ςυμψθφίςουν μεγάλο 

μζροσ το των δαπανϊν τουσ ςε ΦΠΑ με το ΦΠΑ των εςόδων τουσ. 

ε ευρωπαϊκό επίπεδο, θ ειδικι μεταχείριςθ των Φορζων Παροχισ Κακολικισ Τπθρεςίασ 

(ΦΠΚΤ) ςε κζματα ΦΠΑ των υπθρεςιϊν τουσ, αξιολογείται ωσ ςθμαντικόσ παράγοντασ 

παρεμπόδιςθσ του υγιοφσ ανταγωνιςμοφ ςτισ ταχυδρομικζσ αγορζσ. Για το λόγο αυτό, 

βρίςκονται ςε εξζλιξθ ςχετικζσ εργαςίεσ για τον κακοριςμό ενιαίασ πολιτικισ εφαρμογισ 

ΦΠΑ ςτισ ταχυδρομικζσ υπθρεςίεσ. τόχοσ τθσ ΕΕΣΣ είναινα ςυνδράμει ςτθν εφρεςθ τθσ  

καλφτερθσ λφςθσ για τθν Ελλθνικι ταχυδρομικι αγορά, ςε ςυνεργαςία με τισ Ευρωπαϊκζσ 

ρυκμιςτικζσ αρχζσ. 

Προτεινόμενθ λφςθ 

 Εφαρμογι κανονικοφ ςυντελεςτι ΦΠΑ για όλεσ τισ ταχυδρομικζσ υπθρεςίεσ εκτόσ τθσ 

ΚΤ και για όλουσ τουσ φορείσ ταχυδρομικϊν υπθρεςιϊν (ςυμπεριλαμβανομζνου και 

του ΦΠΚΤ) 

 Περιοριςμόσ τθσ απαλλαγισ ΦΠΑ των ταχυδρομικϊν υπθρεςιϊν που ςιμερα 

εμπίπτουν ςτθν ΚΤ (απαλλαγι ςτα μεμονωμζνα ταχυδρομικά αντικείμενα τθσ ΚΤ και 

εφαρμογι κανονικοφ ςυντελεςτι ΦΠΑ για τισ ταχυδρομικζσ υπθρεςίεσ, οι τιμζσ των 

οποίων βαςίηονται ςε εμπορικζσ ςυμβάςεισ κατόπιν διαπραγματεφςεων και αφοροφν 

ομαδικζσ αποςτολζσ επιχειριςεων). 

Επόμενεσ Ενζργειεσ Εμπλεκόμενοι Φορείσ 

Νομοκετικι ρφκμιςθ εφαρμογισ των προτεινόμενων 

περιοριςμϊν ςτθν απαλλαγι ΦΠΑ των ταχυδρομικϊν 

υπθρεςιϊν. 

Τπουργείο Οικονομικϊν 

Τπ. Τ. Με. Δ. 

ΕΕΣΣ 
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ΠΡΟΣΑΗ 2: Περιεχόμενο και αποηθμίωςθ Κακολικισ Τπθρεςίασ 

υνοπτικι περιγραφι κζματοσ 

Ο ΦΠΚΤ υποχρεοφται ςτθν παροχι Κακολικισ Τπθρεςίασ ςε όλουσ του Ζλλθνεσ πολίτεσ 

όπου και αν αυτοί διαμζνουν (κοινωνικό αγακό), κάνοντασ χριςθ ενόσ εκτεταμζνου 

δικτφου ςτθν επικράτεια, το οποίο είναι ςε μεγάλο βακμό ανελαςτικό και κοςτοβόρο, τόςο 

ςε υποδομζσ όςο και ςε ανκρϊπινο δυναμικό. Για τθν εκτζλεςθ των υποχρεϊςεων τθσ ΚΤ 

ςε μθ εμπορικζσ ςυνκικεσ, ο εκάςτοτε ΦΠΚΤ ενδζχεται να απαιτιςει χρθματοδότθςθ 

(αποηθμίωςθ κακαροφ κόςτουσ ΚΤ). 

Θ ΚΤ  περιλαμβάνει  μεγάλο εφροσ υπθρεςιϊν. Ωςτόςο,  ςε ευρωπαϊκό επίπεδο, το εφροσ 

αυτό διαφζρει ςθμαντικά από χϊρα ςε χϊρα. Κα πρζπει ςυνεπϊσ να κακοριςκεί το 

περιεχόμενο τθσ ΚΤ και το περιερχόμενο τθσ Ειδικισ Άδειασ, κακϊσ και ποιεσ υπθρεςίεσ και 

με ποιόν τρόπο ςυνειςφζρουν ςτθν αποηθμίωςθ τθσ ΚΤ, ϊςτε να εξαλειφκεί κάκε αςάφεια 

που επθεράηει αρνθτικά τισ ςχετικζσ επιχειριςεισ. 

Ο νζοσ ταχυδρομικόσ νόμοσ 4053/2012 κζτει το πλαίςιο για τισ δράςεισ ςτισ οποίεσ πρζπει 

να κινθκεί το Τπουργείο Τποδομϊν, Μεταφορϊν και Δικτφων και θ ΕΕΣΣ για τον κακοριςμό 

τόςο του περιεχομζνου όςο και του κακαροφ κόςτουσ τθσ ΚΤ και του επιμεριςμοφ τθσ 

αποηθμίωςθσ ςτουσ ςυμμετζχοντεσ ς’ αυτι, ταχυδρομικοφσ φορείσ.  

Προτεινόμενθ λφςθ 

 Tο Τπουργείο Τποδομϊν, Μεταφορϊν και Δικτφων και θ ΕΕΣΣ χρειάηεται να 

υλοποιιςουν άμεςα δράςεισ με ςτόχο τον επαναπροςδιοριςμό του εφρουσ των 

ταχυδρομικϊν υπθρεςιϊν που εμπίπτουν ςτθν ΚΤ και ςε ςχζςθ με τον οριςμό τθσ 

Ειδικισ Άδειασ που παρζχεται ςε εταιρείεσ του κλάδου.  

 Θ ΕΕΣΣ, αξιοποιϊντασ τα εργαλεία που ζχει ςτθ διάκεςι τθσ (αρμοδιότθτεσ από το νζο 

ταχυδρομικό νόμο, τεχνογνωςία κ.λπ.) κα πρζπει να υπολογίςει με μεγάλθ προςοχι το 

κακαρό κόςτοσ τθσ ΚΤ του ΦΠΚΤ, κακϊσ και τον επιμεριςμό τθσ αποηθμίωςθσ, που 

προκφπτει, για τουσ ςυμμετζχοντεσ ταχυδρομικοφσ φορείσ, ϊςτε να μθν υπάρξει 

ςτρζβλωςθ ςτθ λειτουργία τθσ αγοράσ και τθν ανάπτυξθ του ανταγωνιςμοφ. 

Επόμενεσ Ενζργειεσ Εμπλεκόμενοι Φορείσ 

Επαναπροςδιοριςμόσ του εφρουσ τθσ ΚΤ και ζκδοςθ 

ςχετικοφ ενθμερωτικοφ ι/και κανονιςμοφ. 
 

Τπ. Τ. Με. Δ.  

ΕΕΣΣ 

 

Ανάπτυξθ μεκοδολογίασ κακοριςμοφ κακαροφ κόςτουσ ΚΤ 

και επιμεριςμοφ αυτοφ. Διαβοφλευςθ προτάςεων και 

ζκδοςθ κανονιςτικισ ρφκμιςθσ και (ςτθν περίπτωςθ που 

απαιτθκεί) νομοκετικισ ρφκμιςθσ.  

ΕΕΣΣ 
Τπ. Τ. Με. Δ. 
Τπουργείο Οικονομικϊν 
ΕΛΣΑ 
Σαχυδρομικζσ εταιρείεσ Ειδικισ 
Άδειασ 

 



 
 

υνοπτικό Τπόμνθμα για τθν ανάπτυξθ τθσ Σαχυδρομικισ Αγοράσ 

 

ΔΛΑΔΛΚΑΛΑ Α.Ε. φμβουλοι Επιχειριςεων                                     7                                                                    ΕΕΣΣ 
   Διεφκυνςθ Σαχυδρομείων    7 

 

ΠΡΟΣΑΗ 3: Ρφκμιςθ πρόςβαςθσ ταχυδρομικών εταιρειών ςτο Σαχυδρομικό 

Δίκτυο 

υνοπτικι περιγραφι κζματοσ 

Θ απελευκζρωςθ τθσ ταχυδρομικισ αγοράσ, από 01/01/2013, δίνει τθν ευκαιρία και ςε 

άλλουσ ταχυδρομικοφσ παρόχουσ να δραςτθριοποιθκοφν, διεκδικϊντασ μερίδια τθσ αγοράσ 

από τα οποία ιταν πρακτικά «αποκλειςμζνοι», όπωσ είναι π.χ., ομαδικι αλλθλογραφία 

βάρουσ κάτω των 50 γρ. (καλοφμενοσ αποκλειςτικόσ τομζασ). Παρόλα αυτά, ςτθν 

απελευκερωμζνθ αγορά είναι δφςκολο να ειςζλκει δυναμικά μία εταιρεία χωρίσ να 

διακζτει κατάλλθλεσ υποδομζσ. Λαμβάνοντασ υπόψθ τθν τρζχουςα οικονομικι κρίςθ και 

τθ δυςκολία για επενδφςεισ, καταλυτικό ρόλο ςτθν ευκαιρία τθσ απελευκζρωςθσ κα 

διαδραματίςουν τα ΕΛΣΑ, μζςω τθσ παροχισ των υπθρεςιϊν τουσ ςτισ υπόλοιπεσ εταιρείεσ 

(πρόςβαςθ ςτο Σαχυδρομικό Δίκτυο - ΣΔ). Σα ΕΛΣΑ δεν κα πρζπει να παραμείνουν μόνον 

ςε ρόλο ανταγωνιςτι, αλλά και να μετεξελιχκοφν  ςε ςυνεργάτθ για τισ εταιρείεσ αυτζσ. 

ε αρκετζσ Ευρωπαϊκζσ χϊρεσ, ζχει διαμορφωκεί θ τάςθ για ανάπτυξθ τθσ πρόςβαςθσ 

ταχυδρομικϊν εταιρειϊν ςτο ταχυδρομικό δίκτυο του ΦΠΚΤ (ΣΔ), με περιςςότερο 

επικυμθτζσ κζςεισ πρόςβαςθσ τισ εγκαταςτάςεισ κομβικισ διαλογισ ειςόδου / εξόδου. 

Άλλεσ πικανζσ υπθρεςίεσ/υποδομζσ του ΣΔ είναι: βάςεισ δεδομζνων (και αλλαγισ 

διεφκυνςθσ), ςφςτθμα ταχυδρομικϊν κωδικϊν, γραμματοκιβϊτια, επιςτροφι ςτον 

αποςτολζα. 

το νζο ταχυδρομικό νόμο (4053/2012), κακορίηεται ότι είναι πλζον αρμοδιότθτα τθσ ΕΕΣΣ 

να κρίνει (κατόπιν ςχετικισ μελζτθσ) αν είναι απαραίτθτο να εκδϊςει ςχετικό κανονιςμό με 

τον οποίο κα κακορίηονται οι όροι πρόςβαςθσ ςε υπθρεςίεσ και υποδομζσ του ΦΠΚΤ, με 

κριτιριο τθ διαςφάλιςθ των ςυμφερόντων των χρθςτϊν και τθσ προϊκθςθσ του 

ανταγωνιςμοφ και εφόςον δεν επιβαρφνεται θ κακολικι υπθρεςία. 

Προτεινόμενθ λφςθ 

• Θ ΕΕΣΣ, λαμβάνοντασ υπόψθ και τα ςχετικά αιτιματα των εταιρειϊν τθσ ταχυδρομικισ 

αγοράσ, κα μελετιςει διεξοδικά τθ διαμόρφωςθ πλαιςίου λειτουργίασ του ΦΠΚΤ, ϊςτε 

να προςδιοριςτοφν οι όροι και οι προχποκζςεισ με τισ οποίεσ αυτόσ κα παρζχει ςτουσ 

φορείσ ταχυδρομικϊν υπθρεςιϊν πρόςβαςθ ςε υπθρεςίεσ και υποδομζσ του. Οι 

υπθρεςίεσ δφνανται να κακοριςτοφν ωσ υποχρεωτικζσ / προαιρετικζσ, με ανϊτερεσ 

τιμζσ χρζωςθσ ι ελεφκερθσ διαπραγμάτευςθσ, κακϊσ και ςε ςχζςθ με τθ γεωγραφικι 

διάςταςθ παροχισ τουσ. 

• Οι υποχρεωτικζσ προςβάςεισ και προςφερόμενεσ υπθρεςίεσ του ΦΠΚΤ κα 

διαςφαλίηονται με ςχετικό κανονιςμό και κα ελζγχονται μζςω τθσ ΕΕΣΣ. 
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ΠΡΟΣΑΗ 3: Ρφκμιςθ πρόςβαςθσ ταχυδρομικών εταιρειών ςτο Σαχυδρομικό 

Δίκτυο 

Επόμενεσ Ενζργειεσ Εμπλεκόμενοι Φορείσ 

Πραγματοποίθςθ ςτοχευμζνθσ μελζτθσ  για τον 

προςδιοριςμό τθσ πρόςβαςθσ φορζων παροχισ 

ταχυδρομικϊν υπθρεςιϊν ςε υποδομζσ και υπθρεςίεσ του 

ΦΠΚΤ. 

ΕΕΣΣ 

 Τπ. Τ. Με. Δ. 

ΕΛΣΑ 

Σαχυδρομικζσ εταιρείεσ 

Διαβοφλευςθ προτάςεων μελζτθσ, διαμόρφωςθ τελικϊν 

λφςεων και ζκδοςθ ςχετικοφ κανονιςμοφ. 

ΕΕΣΣ 

ΕΛΣΑ 

Σαχυδρομικζσ εταιρείεσ 
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ΠΡΟΣΑΗ 4: Ελεφκερθ πρόςβαςθ των ΦΙΧ ταχυδρομικών εταιρειών ςτο κζντρο 

τθσ Ακινασ 

υνοπτικι περιγραφι κζματοσ 

Μετά από ανάλυςθ των αναγκϊν των εταιρειϊν ταχυμεταφοράσ, προζκυψε ότι οι 

περιοριςμοί κυκλοφορίασ ςτο κζντρο τθσ Ακινασ (βλ. εφαρμογι του δακτυλίου) 

προκαλοφν δυςλειτουργίεσ ςε όλεσ τισ εταιρείεσ. Ελεφκερθ πρόςβαςθ ςτο δακτφλιο ζχουν: 

τα ΕΛΣΑ που διακζτουν οχιματα με κρατικζσ πινακίδεσ και από τα ΦΔΧ και από τα ΦΛΧ 

μόνο αυτά με επιτρεπόμενο βάροσ άνω των 2,2 τόνων (κακορίηεται ςε ετιςια βάςθ όπωσ 

το ΦΕΚ 1640/Β/20.07.11, με τουσ περιοριςμοφσ τθσ «ΜΠΛΕ ΗΩΝΘ» και του εμπορικοφ 

τριγϊνου). 

Με βάςθ τισ ανάγκεσ των χρθςτϊν, κα πρζπει απαραιτιτωσ να παραδοκεί / παραλθφκεί το 

Σαχυδρομικό Αντικείμενο, που απαιτεί επίδοςθ ι παραλαβι ςτθν περιοχι του κζντρου. Ωσ 

αποτζλεςμα, οι Σαχυδρομικζσ Εταιρίεσ διακζτουν επιπλζον οχιματα για να καλφπτουν τισ 

υποχρεϊςεισ τουσ, μειϊνοντασ όμωσ τθν πλθρότθτα (αξιοποίθςθ του όγκου) των οχθμάτων 

και κατ’ επζκταςθ τθν παραγωγικότθτα .  

Επίςθσ, κα πρζπει να λθφκεί υπόψθ και θ νζα ρφκμιςθ για τον «πράςινο δακτφλιο», θ 

οποία αναμζνεται να ιςχφςει από 01/09/2012, που προβλζπει ελεφκερθ πρόςβαςθ ςτα 

οχιματα νζασ τεχνολογίασ, με άδεια όμωσ πρϊτθσ κυκλοφορίασ από 01/01/2011. Θ εξζλιξθ 

αυτι ςυνεπάγεται ότι οι  ταχυδρομικζσ εταιρείεσ, που κζλουν να διακζτουν ελεφκερθ 

πρόςβαςθ, κα πρζπει να προβοφν ςε ανάλογεσ επενδφςεισ.  

Ιδθ θ ΕΕΣΣ, ζχει ηθτιςει από το Τπ.Τ.Με.Δ. να ςυμβάλλει ςτθ διαμόρφωςθ τθσ ειςιγθςθσ 

του Τπουργείου Περιβάλλοντοσ και Κλιματικισ Αλλαγισ ςχετικά με τον «πράςινο 

δακτφλιο».  

Προτεινόμενθ λφςθ 

• Ρφκμιςθ από το Τπουργείο Τποδομϊν, Μεταφορϊν και Δικτφων για τθν ελεφκερθ 

πρόςβαςθ ςε ςυγκεκριμζνο πλικοσ οχθμάτων, ανά ταχυδρομικι εταιρεία, με ζδρα τθν 

Αττικι, μετά από τθν υποβολι ςχετικοφ αιτιματοσ τθσ ΕΕΣΣ. Σο πλικοσ των οχθμάτων 

κα προςδιοριςτεί ςτθ βάςθ τθσ γεωγραφικισ εμβζλειασ τθσ άδειασ που διακζτει θ κάκε 

εταιρεία, με ςτόχο ο ςυνολικόσ αρικμόσ  των οχθμάτων για πρόςβαςθ ςτον δακτφλιο 

να είναι ο ελάχιςτοσ δυνατόσ. 

• Ρφκμιςθ από το Τπουργείο Τποδομϊν, Μεταφορϊν και Δικτφων, ςε ςυνεργαςία με τθν 

ΕΕΣΣ για τθν μετατροπι των υφιςτάμενων ΦΛΧ ταχυδρομικϊν εταιρειϊν ςε ΦΔΧ, με τθν 

προχπόκεςθ αξιοποίθςθσ των υφιςτάμενων οχθμάτων και χωρίσ το προβλεπόμενο 

κόςτοσ απόκτθςθσ άδειασ ΦΔΧ. 

• Οι ταχυδρομικζσ εταιρείεσ μποροφν να αποκτιςουν (ςφμφωνα με τα επιχειρθματικά 

τουσ ςχζδια) άδεια ΦΔΧ, ςφμφωνα με τον νόμο 3887/2010 & 4038/2012, και ωσ εκ’ 

τοφτου να ζχουν ελεφκερθ πρόςβαςθ ςτο δακτφλιο. Πρζπει όμωσ να λθφκοφν υπόψθ 
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ΠΡΟΣΑΗ 4: Ελεφκερθ πρόςβαςθ των ΦΙΧ ταχυδρομικών εταιρειών ςτο κζντρο 

τθσ Ακινασ 

οι περιοριςμοί του «πράςινου δακτυλίου», για τον οποίο αναμζνεται ςφντομα να 

γίνουν ςχετικζσ ανακοινϊςεισ. 

Επόμενεσ Ενζργειεσ Εμπλεκόμενοι Φορείσ 

Προςδιοριςμόσ του πλικουσ αυτοκινιτων κάκε εταιρείασ, 

για χοριγθςθ άδειασ ελεφκερθσ πρόςβαςθσ ςτο δακτφλιο 

τθσ Ακινασ και υποβολι ςχετικισ ειςιγθςθσ ςτο Τπ. 

Τ.Με.Δ. 

Σαχυδρομικζσ εταιρείεσ 

ΕΕΣΣ 

Ρφκμιςθ για τθν ελεφκερθ πρόςβαςθ ςε ςυγκεκριμζνο 

πλικοσ οχθμάτων, ανά ταχυδρομικι εταιρεία. 

Τπ.Τ.Με.Δ. 

ΕΕΣΣ 

Ρφκμιςθ για τθ μετατροπι υφιςτάμενων  ΦΛΧ οχθμάτων 

ταχυδρομικϊν εταιρειϊν ςε ΦΔΧ, όπωσ αναφζρεται ςτθν 

προτεινόμενθ λφςθ. 

Τπ. Τ.Με.Δ. 

ΕΕΣΣ 
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ΠΡΟΣΑΗ 5: Δθμιουργία κζςεων προςωρινισ ςτάκμευςθσ ταχυδρομικών 

οχθμάτων ςε κεντρικά ςθμεία πόλεων 

υνοπτικι περιγραφι κζματοσ 

Με δεδομζνεσ τισ δυςκολίεσ  ςτθ ςτάκμευςθ των οχθμάτων ταχυδρομικϊν εταιρειϊν, 

κυρίωσ ςτο κζντρο τθσ Ακινασ, αλλά και ςε άλλεσ πόλεισ,  οι περιςςότερεσ εταιρείεσ 

ταχυμεταφοράσ κζτουν τθν  ανάγκθ για δθμιουργία ειδικϊν κζςεων προςωρινισ 

ςτάκμευςθσ ςε κεντρικά ςθμεία των πόλεων, μόνο για οχιματα ταχυδρομικϊν εταιρειϊν.  

Λόγω δυςκολιϊν ςτο παρκάριςμα προκαλοφνται προβλιματα ςτθν οργάνωςθ και εκτζλεςθ 

των δρομολογίων, κακυςτεριςεισ και μειωμζνθ εξυπθρζτθςθ, ενϊ οι εταιρείεσ, ςτα 

«δφςκολα» αυτά δρομολόγια, αναγκάηονται να ζχουν δεφτερο άτομο ςτο όχθμα. Άμεςεσ 

ςυνζπειεσ είναι θμείωςθ τθσ παραγωγικότθτασ και θ αφξθςθ του κόςτουσ λειτουργίασ. 

ε ςχετικι ςυηιτθςθ τθσ ΕΕΣΣ με τθν αρμόδια Διεφκυνςθ μελετϊν ζργων οδοποιίασ του Τπ. 

Τ. Με.Δ., διαφαίνεται ότι είναι πολφ δφςκολο ςτο κζντρο τθσ Ακινασ να οριοκετθκοφν 

ειδικζσ κζςεισ προςωρινισ ςτάκμευςθσ, εφόςον κρίνονται ωσ επαρκείσ οι υφιςτάμενεσ 

κζςεισ (κυρίωσ εςοχζσ ςε κεντρικζσ λεωφόρουσ) προςωρινισ επιβίβαςθσ / αποβίβαςθσ, 

ενϊ δεν απαιτείται  άδεια τθσ προςωρινισ ςτάκμευςθσ ςτα ςθμεία αυτά. 

Προτεινόμενθ λφςθ 

 Περαιτζρω διερεφνθςθ τθσ δυνατότθτασ κακοριςμοφ προςωρινϊν κζςεων ςε 

ςυγκεκριμζνα ςθμεία του κζντρου τθσ Ακινασ, που κα υποδειχτοφν από τισ 

ταχυδρομικζσ εταιρείεσ (με προτεραιότθτα τθ ςθμαντικότθτα τθσ κάκε κζςθσ), ςε 

ςυνεργαςία με τθν προαναφερκείςα αρμόδια Τπθρεςία. Θ ενζργεια αυτι κα 

αποτελζςει  «πιλότο» για τθν εφαρμογι λειτουργικισ λφςθσ και ςε άλλεσ μεγάλεσ 

πόλεισ τθσ χϊρασ.  

Επόμενεσ Ενζργειεσ Εμπλεκόμενοι Φορείσ 

υνεργαςία των ταχυδρομικϊν εταιρειϊν με τθν ΕΕΣΣ για 

τον προςδιοριςμό, ςε πρϊτθ φάςθ,  των πλζον ςθμαντικϊν 

κζςεων προςωρινισ ςτάκμευςθσ.  

Σαχυδρομικζσ εταιρείεσ 

ΕΕΣΣ 

Τποβολι ςχετικοφ υπομνιματοσ τθσ ΕΕΣΣ προσ τθν αρμόδια 

Τπθρεςία Αττικισ και περαιτζρω διερεφνθςθ δυνατότθτασ 

δθμιουργίασ αντίςτοιχων κζςεων.  

Τπ. Τ.Με.Δ. (Διεφκυνςθ μελετϊν 

ζργων οδοποιίασ) 

ΕΕΣΣ 
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ΠΡΟΣΑΗ 6: Δυνατότθτα ζκδοςθσ αδειών για φορτθγά άνω των 4tn από τισ 

ταχυδρομικζσ εταιρίεσ 

υνοπτικι περιγραφι κζματοσ 

Ομόφωνο αίτθμα των εταιρειϊν ταχυμεταφορϊν είναι θ επί ίςοισ όροισ μεταχείριςθ όςον 

αφορά τθ δυνατότθτα απόκτθςθσ φορτθγϊν μικτοφ βάρουσ άνω των 4 τόνων (tn), ςε ςχζςθ 

με τα ΕΛΣΑ.  

Όταν οι ανάγκεσ απαιτοφν όχθμα μικτοφ βάρουσ άνω των 4 τόνων για τθν επίτευξθ 

οικονομιϊν κλίμακασ, κα πρζπει θ εταιρεία να ζχει τθ δυνατότθτα να το αποκτιςει, εφόςον 

το κρίνει ςυμφζρον, χωρίσ να μπαίνουν φραγμοί ςτον επιχειρθςιακό ςχεδιαςμό τθσ. 

Θ άρςθ του υφιςτάμενου περιοριςμοφ κα επιδράςει κετικά ςε οποιοδιποτε επενδυτικό 

ενδιαφζρον ςτθν ταχυδρομικι αγορά και κα αυξιςει τθν ευελιξία των ταχυδρομικϊν 

εταιρειϊν ςτθ διαχείριςθ και αξιοποίθςθ των πόρων τουσ. 

φμφωνα με τον νόμο 3887/2010 και τισ τροποποιιςεισ αυτοφ με τον πρόςφατο νόμο 

4038/2012, μπορεί πλζον μια ταχυδρομικι εταιρεία να αποκτιςει φορτθγό μικτοφ βάρουσ 

μεγαλφτερου των 4 τόνων, αρκεί να αποκτιςει και Άδεια Οδικοφ Μεταφορζα(ΑΟΜ) και 

ςτθ ςυνζχεια άδεια ΦΔΧ.  

Προτεινόμενθ λφςθ 

• Οι ταχυδρομικζσ εταιρείεσ, οι οποίεσ κζλουν να αποκτιςουν φορτθγό μικτοφ βάρουσ 

άνω των 4 τόνων, μποροφν πλζον να αξιοποιιςουν τισ δυνατότθτεσ του νόμου 

(3887/2010 & 4038/2012) που διζπει τισ εμπορευματικζσ μεταφορζσ με φορτθγά 

Δθμόςιασ Χριςθσ, κακϊσ και τθν ίδρυςθ και λειτουργία μεταφορικϊν επιχειριςεων, 

ακολουκϊντασ τισ προςικουςεσ διαδικαςίεσ. 

Επόμενεσ Ενζργειεσ Εμπλεκόμενοι Φορείσ 

υνεργαςία τθσ ΕΕΣΣ με τισ ταχυδρομικζσ εταιρείεσ για τθ 

διαχείριςθ πικανϊν προβλθμάτων  ςτθν εφαρμογι τθσ 

προαναφερόμενθσ νομοκεςίασ ςτθν ταχυδρομικι αγορά και 

επίλυςι τουσ ςε ςυνεργαςία με το Τπ. Τ. Με. Δ. 

Σαχυδρομικζσ εταιρείεσ 

Τπ. Τ. Με.Δ. 

ΕΕΣΣ 
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ΠΡΟΣΑΗ 7: Αναδιοργάνωςθ ςυςτιματοσ και ανάπτυξθ κεντρικοποιθμζνθσ 

διαχείριςθσ Σαχυδρομικών Κωδίκων (ΣΚ) 

υνοπτικι περιγραφι κζματοσ 

Όλεσ οι εταιρείεσ εξζφραςαν τθν άποψθ πωσ το παρόν ςφςτθμα για τθ διαχείριςθ των 

Σαχυδρομικϊν Κωδικϊν (ΣΚ), δεν εξυπθρετεί το γεωγραφικό ανάγλυφο τθσ χϊρασ. 

υγκεκριμζνα,  «ανόμοιεσ» γεωγραφικά / πλθκυςμιακά περιοχζσ ζχουν το ίδιο ΣΚ, ενϊ τα 

ςθμαντικότερα προβλιματα εντοπίηονται ςτθν επαρχία και τθ νθςιωτικι Ελλάδα. 

Με το θλεκτρονικό εμπόριο και τισ διεκνείσ ςυναλλαγζσ να παρουςιάηουν μεγάλθ 

ανάπτυξθ, το ςθμείο αναφοράσ για τθν τιμολόγθςθ των αποςτολϊν δεν είναι άλλο από 

τουσ ΣΚ. 

Επομζνωσ, απαιτείται εξορκολογιςμόσ ςτο ςχεδιαςμό και τθν ανάπτυξθ των ΣΚ, με όφελθ 

για τθν καλι οργάνωςθ και εκτζλεςθ των αποςτολϊν, τθ βελτίωςθ τθσ εξυπθρζτθςθσ 

καταναλωτϊν και τθν αποφυγι λανκαςμζνθσ επίδοςθσ, λόγω τθσ αναακριβοφσ 

δρομολόγθςθσ. Κα ευνοθκοφν ιδιαίτερα οι παραδόςεισ ταχυδρομικϊν δεμάτων που 

προζρχονται από το θλεκτρονικό εμπόριο (e-Commerce), ιδιαίτερα δε αυτά του 

εξωτερικοφ. 

Προτεινόμενθ λφςθ 

• Κεντρικι διαχείριςθ τθσ πλθροφορίασ ΣΚ, που κα εξυπθρετεί το ςφνολο των αναγκϊν 

τθσ ταχυδρομικισ αγοράσ, με ευκφνθ τθσ ΕΕΣΣ (θ οποία κα φζρει και τθ ςυνολικι 

ευκφνθ του αναςχεδιαςμοφ, τθσ ενθμζρωςθσ και ςυντιρθςθσ)και με δωρεάν 

πρόςβαςθ για όλουσ τουσ εμπλεκόμενουσ. τθν ίδια βάςθ, κα διερευνθκεί και θ 

δθμιουργία ενιαίασ βάςθσ δεδομζνων διευκφνςεων που κα χρθςιμοποιείται από όλεσ 

τισ ταχυδρομικζσ εταιρείεσ. 

• Οργάνωςθ κατάλλθλων διαδικαςιϊν, που κα ςυντθροφν και κα διαχζουν τισ 

απαιτοφμενεσ πλθροφορίεσ ςτουσ ενδιαφερόμενουσ, υπό τον ζλεγχο τθσ ΕΕΣΣ. 

Επόμενεσ Ενζργειεσ Εμπλεκόμενοι Φορείσ 

Ανάγκθ για τροποποίθςθ του υμβολαίου Διοίκθςθσ μεταξφ 

Ελλθνικοφ Δθμοςίου και ΕΛΣΑ, για άρςθ των αποκλειςτικϊν 

δικαιωμάτων που εκχωροφνται από το Ελλθνικό Δθμόςιο 

ςτα ΕΛΣΑ, ςχετικά με τουσ ΣΚ. 

Τπ.Τ.Με.Δ. 

ΕΛΣΑ 

ΕΕΣΣ 

Ανάλυςθ των απαιτιςεων για τθ διαχείριςθ πλθροφοριϊν 

ΣΚ και διευκφνςεων, μζςω κεντρικισ βάςθσ δεδομζνων, 

υπό τθν ευκφνθ τθσ ΕΕΣΣ. 

ΕΕΣΣ 

ΕΛΣΑ 

ΟΣΑ 

Σαχυδρομικζσ Εταιρείεσ. 
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ΠΡΟΣΑΗ 7: Αναδιοργάνωςθ ςυςτιματοσ και ανάπτυξθ κεντρικοποιθμζνθσ 

διαχείριςθσ Σαχυδρομικών Κωδίκων (ΣΚ) 

χεδιαςμόσ  και υλοποίθςθ ΛΣ ςυςτιματοσ και εφαρμογι 

διαδικαςιϊν ςυντιρθςθσ του ςυνόλου των πλθροφοριϊν, 

υπό τθν ευκφνθ τθσ ΕΕΣΣ. 

ΕΕΣΣ, 

Εταιρεία πλθροφορικισ. 
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ΠΡΟΣΑΗ 8: Αντιμετώπιςθ ειςφοροδιαφυγισ ταχυδρομικών εταιρειών 

υνοπτικι περιγραφι κζματοσ 

Θ πλειονότθτα  των εταιρειϊν εξζφραςε τθν άποψθ ότι θ αναςφάλιςτθ εργαςία και θ 

ειςφοροδιαφυγι (ι αλλιϊσ «ειςφοροαποφυγι») είναι ςοβαρά ηθτιματα και πεδίο 

ανάπτυξθσ ακζμιτου ανταγωνιςμοφ ανάμεςα ςτισ εταιρίεσ που είναι ςυνεπείσ ςτισ 

υποχρεϊςεισ τουσ και ςε αυτζσ, που λειτουργοφν «παράνομα» και άρα με μικρότερο 

κόςτοσ. ε αυτό το πλαίςιο, οι περιςςότερεσ εταιρείεσ απαιτοφν να υπάρχει αυςτθρότεροσ 

ζλεγχοσ και κυρϊςεισ επί τθσ χοριγθςθσ/ιςχφοσ τθσ εκάςτοτε άδειασ, αλλά και ζλεγχοσ τθσ 

αςφαλιςτικισ / φορολογικισ ενθμερότθτασ και επιβολι αντίςτοιχων κυρϊςεων, ςτισ 

περιπτϊςεισ μθ ςυμμόρφωςθσ, από τθν ΕΕΣΣ.  

 

Επομζνωσ, απαιτείται θ ανάλθψθ δράςεων, με ςτόχο τθ διαφφλαξθ τθσ ταχυδρομικισ 

αγοράσ από φαινόμενα ακζμιτου ανταγωνιςμοφ και μθ υγιοφσ επιχειρθματικισ 

δραςτθριότθτασ, ιδιαίτερα υπό τισ ςθμερινζσ ςυνκικεσ φφεςθσ. 

Ο νζοσ ταχυδρομικόσ νόμοσ 4053/2012 προςδίδει ζμμεςθ, αλλά ιδιαίτερθ ζμφαςθ ςτθν 

πάταξθ των προαναφερόμενων φαινομζνων, αναφζροντασ τισ υποχρεϊςεισ των φορζων 

ταχυδρομικϊν υπθρεςιϊν (τιρθςθ όρων και προχποκζςεων απαςχόλθςθσ και κοινωνικισ 

αςφάλιςθσ), αλλά και τθν παροχι ςυγκεκριμζνων ελεγκτικϊν αρμοδιοτιτων ςτθν ΕΕΣΣ επί 

των κεμάτων αυτϊν (εκδίδει κανονιςμό για τθ διενζργεια ερευνϊν ι άλλων ελεγκτικϊν 

πράξεων για τθ διαπίςτωςθ παράβαςθσ ςτο πλαίςιο του ταχυδρομικοφ νόμου). 

Προτεινόμενθ λφςθ 

• Κακοριςμόσ κανονιςτικοφ πλαιςίου από τθν ΕΕΣΣ για τθ διαςφάλιςθ βαςικϊν 

απαιτιςεων ταχυδρομικϊν εταιρειϊν, με ςκοπό τθν αντιμετϊπιςθ τθσ 

ειςφοροδιαφυγισ (όπωσ είναι θ υποβολι ςχετικϊν ενθμερωτικϊν εγγράφων από τισ 

εταιρείεσ προσ τθν ΕΕΣΣ, θ επιβολι κυρϊςεων επί βεβαιωμζνων παραβάςεων των 

αρμόδιων φορζων, οι προχποκζςεισ για τθν χοριγθςθ ςχετικισ άδειασ). 

• Ενίςχυςθ ςυνεργαςίασ τθσ ΕΕΣΣ με άλλεσ αρμόδιεσ Δθμόςιεσ Τπθρεςίεσ (Επικεϊρθςθ 

Εργαςίασ, Δθμόςιεσ Οικονομικζσ Τπθρεςίεσ) για τθν επίςπευςθ  των απαραίτθτων 

ελζγχων (ςε περιπτϊςεισ καταγγελιϊν ι αυτεπάγγελτων ενεργειϊν). 

Επόμενεσ Ενζργειεσ Εμπλεκόμενοι Φορείσ 

Ενςωμάτωςθ διατάξεων για κζματα ελζγχου και 

αντιμετϊπιςθσ τθσ ειςφοροδιαφυγισ ςτουσ νζουσ 

Κανονιςμοφσ για τθν παροχι ταχυδρομικϊν υπθρεςιϊν με 

Ειδικι και Γενικι Άδεια. 

ΕΕΣΣ 
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ΠΡΟΣΑΗ 9: Θζςπιςθ διαδικαςιών μζτρθςθσ ποιότθτασ ταχυδρομικών υπθρεςιών 

υνοπτικι περιγραφι κζματοσ 

Πολλζσ από τισ ταχυδρομικζσ υπθρεςίεσ, κυρίωσ ςτο χϊρο των ταχυμεταφορϊν (κάτοχοι 

Γενικισ Άδειασ) εξζφραςαν τθν επικυμία για τθν φπαρξθ ενόσ ανεξάρτθτου φορζα 

μζτρθςθσ ποιότθτασ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν τουσ. Με τον τρόπο αυτό, οι εταιρείεσ 

κα επιτφγχαναν τθν ανάδειξθ και κατ’ επζκταςθ προβολι τουσ ςτθν αγορά, μζςω ενόσ 

αντικειμενικοφ και ζγκυρου μθχανιςμοφ μζτρθςθσ.  

Οι εταιρείεσ που επενδφουν ςε ςφγχρονα ςυςτιματα και διαδικαςίεσ και διεκδικοφν 

μεγαλφτερο κομμάτι τθσ αγοράσ, μζςω ενόσ τζτοιου μθχανιςμοφ, κα ζχουν τθ δυνατότθτα 

να αναδείξουν τθν καλι λειτουργία τουσ, ενιςχφοντασ τον ανταγωνιςμό. Όφελοσ  κα  ζχει ο 

τελικόσ καταναλωτισ, κακϊσ κα απολαμβάνει πιο ποιοτικζσ υπθρεςίεσ ςε ανταγωνιςτικζσ 

τιμζσ. 

Από τθν άλλθ μεριά υπάρχουν εταιρείεσ που, λόγω κακισ εφαρμογισ των κανόνων τθσ 

ταχυδρομικισ λειτουργίασ, υπόκεινται ςε επιβολι κυρϊςεων από τθν ΕΕΣΣ. Θ μθ 

ςυμμόρφωςθ των εταιρειϊν ςτουσ κανόνεσ ορκισ λειτουργίασ, δεν κα πρζπει να 

περιορίηεται ςε χρθματικά πρόςτιμα. Αντικζτωσ, κα πρζπει  να γνωςτοποιείται ςτο ευρφ 

κοινό, ϊςτε να αποτελζςει ζνα ουςιαςτικό μζςο πίεςθσ για καλφτερθ λειτουργία. 

υνοψίηοντασ, δεν κα πρζπει μία εταιρία, παρά τθν καταβολι προςτίμου, να ςυνεχίηει να 

λειτουργεί εςφαλμζνα και αυτό να μθ γίνεται γνωςτό ςτθν αγορά, από ζναν επίςθμο και 

αντικειμενικό φορζα, όπωσ είναι θ ΕΕΣΣ. 

Προτεινόμενθ λφςθ 

• Κζςπιςθ διαδικαςίασ μζτρθςθσ  τθσ ποιότθτασ των παρεχόμενων ταχυδρομικϊν 

υπθρεςιϊν, υπό τθν εποπτεία τθσ ΕΕΣΣ, κατ’ απαίτθςθ των εταιρειϊν που το επικυμοφν 

(θ εκάςτοτε εταιρεία) κα αναλαμβάνει πλιρωσ το κόςτοσ μζτρθςθσ τθσ ποιότθτασ), ενϊ 

τα αποτελζςματα κα εγκρίνονται και κα ανακοινϊνονται επίςθμα από τθν ΕΕΣΣ. ε 

καμία περίπτωςθ, τα αποτελζςματα τθσ μζτρθςθσ τθσ ποιότθτασ δε κα ςυνεπάγονται 

τθν επιβολι κυρϊςεων εισ βάροσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ εταιρείασ από τθν ΕΕΣΣ.  

• Ανακοίνωςθ των Αποφάςεων τθσ ΕΕΣΣ ςχετικά με τθν επιβολι κυρϊςεων ςε  

ταχυδρομικζσ εταιρείεσ. 

Επόμενεσ Ενζργειεσ Εμπλεκόμενοι Φορείσ 

χεδιαςμόσ και ανάπτυξθ του ςυςτιματοσ μζτρθςθσ 

ποιότθτασ των υπθρεςιϊν των ταχυδρομικϊν εταιρειϊν. 

ΕΕΣΣ  

Σαχυδρομικζσ Εταιρείεσ 

Ανακοίνωςθ των Αποφάςεων τθσ ΕΕΣΣ ςχετικά με τθν 

επιβολι κυρϊςεων ςε  ταχυδρομικζσ εταιρείεσ. 

ΕΕΣΣ 
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ΠΡΟΣΑΗ 10: φγχρονεσ, ανταγωνιςτικζσ και αποτελεςματικζσ τελωνειακζσ 

διαδικαςίεσ για όλεσ τισ ταχυδρομικζσ εταιρείεσ 

υνοπτικι περιγραφι κζματοσ 

Σα ΕΛΣΑ απολαμβάνουν «ειδικισ» αντιμετϊπιςθσ ςτα τελωνεία ζναντι των εταιρειϊν 

ταχυμεταφορϊν, κακϊσ κεωροφνται Δθμόςια Τπθρεςία και γενικότερα χαίρουν 

υποςτιριξθσ ςτα πλαίςια εξυπθρζτθςθσ τθσ Κακολικισ Τπθρεςίασ. Σα ΕΛΣΑ δεν 

υποβάλλονται ςε όλεσ τισ διαδικαςίεσ με τον τρόπο που υποβάλλονται οι ιδιωτικζσ 

εταιρείεσ. Επιπλζον, επειδι τα ΕΛΣΑ δεν χρθςιμοποιοφν  εκτελωνιςτζσ, δεν υπάρχει ςχετικι 

επιβάρυνςθ για τον τελικό χριςτθ.  

Γενικότερα το τελωνιακό κακεςτϊσ των ΕΛΣΑ, κακορίηεται από τθν ΚΤΑ 2014/1978, με 

αποτζλεςμα τα «ειδικά» αυτά δικαιϊματα και το μειωμζνο κόςτοσ εκτελωνιςμοφ των ΕΛΣΑ 

να προκαλοφν ςοβαρό πρόβλθμα ςτουσ ανταγωνιςτζσ του κλάδου. 

Ο δεφτεροσ άξονασ ςτον οποία πρζπει να δοκεί ιδιαίτερθ προςοχι για τον κλάδο, 

αποτελείται από τθν απλοφςτευςθ και τθν αποτελεςματικότερθ εφαρμογι τελωνιακϊν 

διαδικαςιϊν, τθν επίςπευςθ ολοκλιρωςθσ τθσ πλθροφοριακισ υποςτιριξισ τουσ 

(θλεκτρονικό τελωνείο), κακϊσ και τθν ενκάρρυνςθ υιοκζτθςθσ από τισ ταχυδρομικζσ 

εταιρείεσ του κεςμοφ του εγκεκριμζνου οικονομικοφ φορζα (ΕΟΦ).  

θμαντικό, επίςθσ, κζμα τίκεται για το νομικό κακεςτϊσ που διζπει το επάγγελμα του 

«εκτελωνιςτι». Οι αρμόδιεσ Σελωνειακζσ Τπθρεςίεσ κα πρζπει να διευκρινίςουν τισ 

δυνατότθτεσ που παρζχονται από τον πρόςφατο νόμο ςε μια εταιρεία, ϊςτε να εκτελεί 

διαδικαςίεσ εκτελωνιςμοφ. 

Προτεινόμενθ λφςθ 

• Κατάρτιςθ νζου κανονιςτικοφ πλαιςίου, ϊςτε να μθν υπάρχει διάκριςθ ςτισ 

τελωνειακζσ διαδικαςίεσ μεταξφ ΕΛΣΑ και τθσ υπόλοιπθσ αγοράσ. 

• Εφαρμογι του θλεκτρονικοφ τελωνείου και διεφρυνςι του ςε ακόμθ περιςςότερεσ 

τελωνειακζσ διαδικαςίεσ, κακϊσ και απλοφςτευςθ περιςςότερων διαδικαςιϊν.  

Ενκάρρυνςθ υιοκζτθςθσ του κεςμοφ του ΕΟΦ από τισ ταχυδρομικζσ εταιρείεσ. 

• Οι ταχυδρομικζσ εταιρείεσ κα πρζπει να διερευνιςουν τισ δυνατότθτεσ και τα 

περικϊρια εκτελωνιςμοφ, που παρζχει ο πρόςφατοσ νόμοσ περί απελευκζρωςθσ των 

επαγγελμάτων,κακότι περιλαμβάνει και το επάγγελμα του «εκτελωνιςτι». 

Επόμενεσ Ενζργειεσ Εμπλεκόμενοι Φορείσ 

Κατάρτιςθ νζου κανονιςτικοφ πλαιςίου, ϊςτε να μθν 

υπάρχει διάκριςθ ςτισ τελωνειακζσ διαδικαςίεσ μεταξφ 

ΕΛΣΑ και τθσ υπόλοιπθσ αγοράσ. 

 

 

Τπουργείο  Οικονομικϊν 

ΕΕΣΣ 
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ΠΡΟΣΑΗ 10: φγχρονεσ, ανταγωνιςτικζσ και αποτελεςματικζσ τελωνειακζσ 

διαδικαςίεσ για όλεσ τισ ταχυδρομικζσ εταιρείεσ 

Εφαρμογι του θλεκτρονικοφ τελωνείου και διεφρυνςι του 

ςε ακόμθ περιςςότερεσ τελωνειακζσ διαδικαςίεσ, κακϊσ και 

απλοφςτευςθ περιςςότερων διαδικαςιϊν. Ενκάρρυνςθ 

υιοκζτθςθσ του κεςμοφ του ΕΟΦ από τισ ταχυδρομικζσ 

εταιρείεσ. 

Τπουργείο  Οικονομικϊν 

ΕΕΣΣ 

 

Διερεφνθςθ των δυνατοτιτων και των περικωρίων 

εκτελωνιςμοφ που παρζχει ο πρόςφατοσ νόμοσ περί 

απελευκζρωςθσ των επαγγελμάτων, κακότι περιλαμβάνει 

και το επάγγελμα του «εκτελωνιςτι». 

Σαχυδρομικζσ εταιρείεσ 

ΕΕΣΣ 
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ΠΡΟΣΑΗ 11: Ηλεκτρονικό εμπόριο και αποτελεςματικότερεσ ταχυδρομικζσ 

υπθρεςίεσ 

υνοπτικι περιγραφι κζματοσ 

Διάφορεσ μελζτεσ και πθγζσ επιςθμαίνουν τθν «ωρίμανςθ» του καταναλωτικοφ κοινοφ, 

ςτθν Ελλάδα, αναφορικά με τισ online αγορζσ, παρά τθν απόςταςθ που εξακολουκεί να 

υπάρχει με τον ευρωπαϊκό μζςο όρο. ε αυτό το πλαίςιο, ανάπτυξθ του θλεκτρονικοφ 

εμπορίου (e-Commerce), ςτθν Ελλάδα, αξιολογείται ωσ ιδιαίτερα ελπιδοφόρα. Εν μζςω τθσ 

δυςμενοφσ οικονομικισ ςυγκυρίασ, το θλεκτρονικό εμπόριο είναι από τουσ λίγουσ τομείσ 

που ςθμειϊνουν ανάπτυξθ, και μάλιςτα με υψθλοφσ ρυκμοφσ, ενϊ κεωρείται μία από τισ 

ςθμαντικότερεσ ευκαιρίεσ για τθν ταχυδρομικι αγορά (ςε πανευρωπαϊκό επίπεδο), με 

πελατοκεντρικό χαρακτιρα και χωρίσ κοινωνικοφσ ι γεωγραφικοφσ αποκλειςμοφσ. 

το πλαίςιο αυτισ τθσ προοπτικισ, οι βαςικοί ςτόχοι, που κα πρζπει να επιτευχκοφν για τισ 

παραδόςεισ των ταχυδρομικϊν αντικειμζνων, απ’ όλεσ  τισ ταχυδρομικζσ εταιρείεσ, είναι: 

 θ παρακολοφκθςθ του αντικειμζνου τουλάχιςτον κατά τθν αναχϊρθςθ από τον 

προμθκευτι – αποςτολζα, τθν παράδοςθ  ςτον τελικό πελάτθ και θ άμεςθ 

ενθμζρωςι του με sms ι email 

 θ παράδοςθ ςε προκακοριςμζνο χρόνο και 

 θ δυνατότθτα εφκολθσ και ανζξοδθσ διαδικαςίασ επιςτροφισ του αντικειμζνου.  

Επίςθσ, από πρόςφατθ ζρευνα αγοράσ που πραγματοποιικθκε για λογαριαςμό τθσ ΕΕΣΣ, 
ςε αντιπροςωπευτικό πανελλαδικό δείγμα ιδιωτϊν και επιχειριςεων, προκφπτει ότι 
προςφερόμενεσ ςιμερα ταχυδρομικζσ υπθρεςίεσ δεν καλφπτουν πλιρωσ τισ ανάγκεσ των 
χρθςτϊν. 

φμφωνα με τα ςυμπεράςματα τθσ ζρευνασ, οι χριςτεσ αναμζνουν από τισ ιδιωτικζσ 
εταιρείεσ να προςφζρουν οικονομικότερεσ υπθρεςίεσ, διατθρϊντασ το υψθλό επίπεδο 
εξυπθρζτθςθσ που ζχουν, ενϊ από τον ΕΛΣΑ αναμζνουν βελτίωςθ τθσ εξυπθρζτθςθσ που 
προςφζρει ςτουσ πελάτεσ του, διατθρϊντασ τισ οικονομικζσ τιμζσ που ζχει. 

Είναι ευκαιρία τόςο για τουσ ιδιωτικοφσ παρόχουσ όςο και για τον ΕΛΣΑ να πετφχουν τθν 
κατάλλθλθ ιςορροπία μεταξφ επιπζδου εξυπθρζτθςθσ και επιπζδου κόςτουσ, καλφπτοντασ 
το κενό και κυρίωσ ςυμβάλλοντασ  ςτθν ανάπτυξθ τθσ αγοράσ. 

 

Προτεινόμενθ λφςθ 

 Όλοι οι πάροχοι ταχυδρομικϊν υπθρεςιϊν κα πρζπει να προχωριςουν άμεςα ςε 

αξιόλογθ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν τουσ, με γνϊμονα τθν ιςορροπία μεταξφ 

ποιότθτασ εξυπθρζτθςθσ και του κόςτουσ των υπθρεςιϊν και τθν ικανοποίθςθ των 

αναγκϊν των χρθςτϊν ιδιαίτερα ςτθ διακίνθςθ των δεμάτων θλεκτρονικοφ εμπορίου.  
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ΠΡΟΣΑΗ 11: Ηλεκτρονικό εμπόριο και αποτελεςματικότερεσ ταχυδρομικζσ 

υπθρεςίεσ 

Επόμενεσ Ενζργειεσ Εμπλεκόμενοι Φορείσ 

Αναδιοργάνωςθ διαδικαςιϊν των ΕΛΣΑ για τθ βελτίωςθ τθσ 

εξυπθρζτθςθσ που προςφζρουν ςτουσ πελάτεσ τουσ, 

διατθρϊντασ τισ οικονομικζσ τιμζσ που ζχουν και  

προςαρμογι των ιδιωτικϊν παρόχων, ϊςτε να προςφζρουν 

οικονομικότερεσ υπθρεςίεσ, διατθρϊντασ το υψθλό επίπεδο 

εξυπθρζτθςθσ που ζχουν. 

ΕΛΣΑ 

 Σαχυδρομικζσ Εταιρείεσ 
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1 Νζο πλαίςιο εφαρμογισ ΦΠΑ ςτισ 
ταχυδρομικζσ υπθρεςίεσ      

2 Περιεχόμενο και αποηθμίωςθ Κακολικισ 
Τπθρεςίασ 

 2.1. Κακοριςμόσ εφρουσ ΚΤ       

2.2. Μεκοδολογία υπολογιςμοφ κακαροφ 
κόςτουσ και επιμεριςμοφ      

3 Ρφκμιςθ πρόςβαςθσ ταχυδρομικϊν εταιρειϊν 
ςτο Σαχυδρομικό Δίκτυο        

4 Ελεφκερθ πρόςβαςθ των ΦΛΧ ταχυδρομικϊν 
εταιρειϊν ςτο κζντρο τθσ Ακινασ 

 4.1. Προςδιοριςμόσ αναγκϊν 

       

4.2. Ρφκμιςθ τθσ πρόςβαςθσ 

      

4.3. Ρφκμιςθ τθσ μετατροπισ υφιςταμζνων ΦΛΧ 
ςε ΦΔΧ 

      

5 Δθμιουργία κζςεων προςωρινισ ςτάκμευςθσ 
ταχυδρομικϊν οχθμάτων ςε κεντρικά ςθμεία 
πόλεων   

 5.1.  Προςδιοριςμόσ αναγκϊν 

    

5.2. Τποβολι αιτιματοσ και διερεφνθςθ 

      

6 Ζκδοςθ αδειϊν για φορτθγά άνω των 4tn από 
τισ ταχυδρομικζσ εταιρίεσ 

     
7 Αναδιοργάνωςθ ςυςτιματοσ και ανάπτυξθ 

κεντρικοποιθμζνθσ διαχείριςθσ Σαχυδρομικϊν 
Κωδίκων (ΣΚ) 

 7.1. Σροποποίθςθ υμβολαίου Διοίκθςθσ      

7.2. Ανάλυςθ απαιτιςεων      

7.3. Τλοποίθςθ       



 Κύριος αρμόδιος φορέας 

 Λοιποί εμπλεκόμενοι  
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8 Πρόβλεψθ για τθν αντιμετϊπιςθ 
ειςφοροδιαφυγισ ταχυδρομικϊν εταιρειϊν ςε 
νζουσ κανονιςμοφσ         

9 Κζςπιςθ διαδικαςιϊν μζτρθςθσ ποιότθτασ 
ταχυδρομικϊν υπθρεςιϊν 

  
  

 9.1. χεδιαςμόσ ςυςτιματοσ 

      

9.2. Ανακοίνωςθ Αποφάςεων ΕΕΣΣ 

      

10 φγχρονεσ, ανταγωνιςτικζσ και 
αποτελεςματικζσ τελωνειακζσ διαδικαςίεσ για 
όλεσ τισ ταχυδρομικζσ εταιρείεσ 

 10.1. Κατάρτιςθ νζου πλαιςίου ΕΛΣΑ       

10.2. Εφαρμογι θλεκτρονικοφ τελωνείου / 
προϊκθςθ ΕΟΦ       

10.3. Διερεφνθςθ περικωρίων εκτελωνιςμοφ     

11 Θλεκτρονικό εμπόριο και αποτελεςματικότερεσ 
ταχυδρομικζσ υπθρεςίεσ      

 

 Κύριος αρμόδιος φορέας 

 Λοιποί εμπλεκόμενοι  
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Πίνακασ ςυντομογραφιών 

ERGP  European Regulators Group for Postal Services  

IPC  International Post Corporation 

ΓΑ  Γενική  Άδεια Ταχυδρομικών  Υπηρεςιών  

ΕΑ Ειδική Άδεια Ταχυδρομικών Υπηρεςιών  

ΕΕ Ευρωπαΰκή Ένωςη  

ΕΕΤΤ  Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων  

ΕΛΤΑ  Ελληνικά Ταχυδρομεία  

ΚΥ  Καθολική Υπηρεςία  

ΥΑ Υπουργική Απόφαςη  

ΦΠΚΥ  Φορέασ Παροχήσ Καθολικήσ Υπηρεςίασ  

Υπ. Υ. Με. Δ .  Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων  

 


