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ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΣΑΥΤΓΡΟΜΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ 

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΜΔΣΡΗΔΩΝ ΠΟΙΟΣΗΣΑ 

 

Με βάζε ην N. 2668/1998 (ΦΔΚ 282/Α/18-12-1998) γηα ηελ νξγάλωζε ηνπ ηνκέα παξνρήο 

ηαρπδξνκηθώλ ππεξεζηώλ, όπωο ηζρύεη ηξνπνπνηεζείο, κεηαμύ ηωλ άιιωλ νξίδεηαη, όηη ζηνπο 

ρξήζηεο ηαρπδξνκηθώλ ππεξεζηώλ, αλεμάξηεηα από ην ζεκείν ηεο ειιεληθήο επηθξάηεηαο ζην 

νπνίν βξίζθνληαη, παξέρνληαη κνλίκωο θαη ζε πξνζηηέο ηηκέο, ηαρπδξνκηθέο ππεξεζίεο 

ζπγθεθξηκέλεο πνηόηεηαο. Τελ Καζνιηθή Υπεξεζία ζηελ Διιάδα παξέρνπλ ηα Διιεληθά 

Ταρπδξνκεία (ΔΛ.ΤΑ.). 

 

Η Δζληθή Δπηηξνπή Τειεπηθνηλωληώλ θαη Ταρπδξνκείωλ (ΔΔΤΤ), όπωο ππαγνξεύεηαη ζηελ 

Υπνπξγηθή Απόθαζε 58134/2275/2010 (ΦΔΚ 42/B/20-1-2010), δεκνζηεύεη ηα απνηειέζκαηα 

ηωλ κεηξήζεωλ ηεο πνηόηεηαο παξνρήο ηεο Καζνιηθήο Ταρπδξνκηθήο Υπεξεζίαο (Κ.Υ.) όζνλ 

αθνξά ηελ Αιιεινγξαθία Δζωηεξηθνύ Α’ Πξνηεξαηόηεηαο. Δηδηθόηεξα, ε παξνπζίαζε ηωλ 

απνηειεζκάηωλ αθνξά ηα πνζνζηά επίδνζεο ζηνλ παξαιήπηε ζε 1 & 3 εκέξεο από ηελ 

εξγάζηκε εκέξα θαηάζεζεο θαη ηε κέζε επίδνζε ζε εκέξεο από άθξν ζε άθξν. 

 

Η παξνύζα αλαθνίλωζε θαη νη κεηξήζεηο γίλνληαη ζύκθωλα κε ηα νξηδόκελα ζηελ Υπνπξγηθή 

Απόθαζε 58134/2275/2010 (ΦΔΚ 42/B/20-1-2010), ε νπνία θαζνξίδεη ηηο πξνδηαγξαθέο κε 

ηηο νπνίεο πξέπεη λα παξέρεηαη ε Καζνιηθή Υπεξεζία, γηα ηελ αιιεινγξαθία εζωηεξηθνύ Α΄ 

Πξνηεξαηόηεηαο, έωο ηελ 31/12/2011. O Υπνπξγόο Υπνδνκώλ, Μεηαθνξώλ θαη Γηθηύωλ 

δύλαηαη λα παξαηείλεη ηελ ηζρύ ηεο ελ ιόγω ΥΑ κέρξη ηελ 31/12/2012, αλάινγα κε ηελ πνξεία 

ελζωκάηωζεο ζην Δζληθό Γίθαην ηεο 2008/6/EC/20-02-2008 Δπξωπαϊθήο Οδεγίαο. 

 

 

Α. ΔΓΥΩΡΙΑ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ  Α΄  ΠΡΟΣΔΡΑΙΟΣΗΣΑ 

 

Σηνλ Πίλαθα πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδνληαη γηα ηελ πεξίνδν Α’ εμάκελν 2009 έωο Α’ εμάκελν 

2011: 

 

Α) Τα πνζνζηά επίδνζεο ηεο αιιεινγξαθίαο Α΄ πξνηεξαηόηεηαο Δζωηεξηθνύ, εληόο κηαο 

εξγάζηκεο εκέξαο (Η+1) θαη εληόο ηξηώλ εξγάζηκωλ εκεξώλ (Η+3) από ηελ εξγάζηκε εκέξα 

θαηάζεζεο, πνπ πξνβιέπεη ε Υ.Α. 58134/2275/2010 (ΦΔΚ 42/B/20-1-2010) θαη απνηεινύλ 

ππνρξέωζε επίηεπμεο από ηα ΔΛ.ΤΑ.. 

 



Β) Τα πνζνζηά επίδνζεο πνπ επηηεύρζεθαλ από ηα ΔΛ.ΤΑ. αλά εμάκελν, γηα ηελ 

αιιεινγξαθία Α΄ Πξνηεξαηόηεηαο Δζωηεξηθνύ, εληόο κηαο εξγάζηκεο εκέξαο (Η+1) θαη εληόο 

ηξηώλ εξγάζηκωλ εκεξώλ (Η+3) από ηελ εξγάζηκε εκέξα θαηάζεζεο. 

 

Γ) Η κέζε δηάξθεηα επίδνζεο ζε εξγάζηκεο εκέξεο, από ηελ εξγάζηκε εκέξα θαηάζεζεο. 
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Α’ Δμάκελν 87% 98% 86,1%  98.8%  1,07  

(*) Σύκθωλα κε αλαθνίλωζε ηωλ ΔΛ.ΤΑ., ηα απνηειέζκαηα πξνέξρνληαη από κεηξήζεηο ηηο νπνίεο 

δηελήξγεζε ζύκθωλα κε ην Πξόηππν ΔΝ: 13850:02 θαη δελ πεξηιακβάλνληαη νη εμαηξέζεηο. 

 

Τα πξναλαθεξόκελα πνζνζηά επίδνζεο ηνπ ΔΛΤΑ θαη ε κέζε δηάξθεηα επίδνζεο αθνξνύλ 

ζην ζύλνιν ηεο ρώξαο, πιελ ηωλ εμαηξνύκελωλ πεξηπηώζεωλ. Τα απνηειέζκαηα ηζρύνπλ γηα 

αιιεινγξαθία Α΄ Πξνηεξαηόηεηαο Δζωηεξηθνύ πνπ θαηαηίζεηαη ζηα ζεκεία πξόζβαζεο ηωλ 

ΔΛ.ΤΑ. (ηαρπδξνκηθά γξαθεία, γξακκαηνθηβώηηα ), έωο ηελ 12
ε
 κεζεκβξηλή ηεο εξγάζηκεο 

εκέξαο Η θαη παξαδίδνληαη από ηα ΔΛ.ΤΑ. από ηελ επνκέλε Η+1 έωο θαη ηελ δεθάηε εκέξα 

Η+10 από ηελ εκεξνκελία θαηάζεζεο. 

 

Τν ζύζηεκα κέηξεζεο εθαξκόδεηαη από Γηεζλή Οίθν θαη βαζίδεηαη ζηε δηαθίλεζε ζην ζύλνιν 

ηεο ειιεληθήο επηθξάηεηαο άλω ηωλ 60.000 επηζηνιώλ εηεζίωο από εθηεηακέλν δίθηπν 

αληεπηζηειιόληωλ, εμαζθαιίδνληαο αμηνπηζηία 95%, όπωο πξνβιέπεηαη ζηελ Υπνπξγηθή 

Απόθαζε 28977/811/21-6-2006 (ΦΔΚ 856/Β/2006). Γηα ηελ ζπιινγή θαη ηελ αλάιπζε ηωλ 

ζηνηρείωλ ρξεζηκνπνηείηαη νινθιεξωκέλν πιεξνθνξηαθό ζύζηεκα, νη δε κεηξήζεηο 

δηελεξγνύληαη κε βάζε ην πξόηππν ΔΝ 13850. 

 


