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Κπξίεο θαη Κύξηνη,  
 
Καηαξρήλ ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηελ Οξγαλσηηθή Δπηηξνπή γηα ηελ πξόζθιεζε θαη λα ζαο 
θαισζνξίζσ θαη εγώ, κε ηε ζεηξά κνπ, ζηε ζεκεξηλή εκεξίδα.  
 
Όπσο ίζσο γλσξίδεηε, ν ξόινο ηεο Δζληθήο Δπηηξνπήο Τειεπηθνηλσληώλ θαη Ταρπδξνκείσλ είλαη ε 
ξύζκηζε θαη ε επνπηεία ησλ αγνξώλ ησλ ηειεπηθνηλσληαθώλ θαη ησλ ηαρπδξνκηθώλ ππεξεζηώλ. 
Γύν αγνξέο πνπ έρνπλ άκεζε ζρέζε κε ηελ αλάπηπμε ηνπ e-business ζηελ Διιάδα. 
 
Καη ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή, αλαγλσξίδνληαο ηε ζηελή ζρέζε πνπ ππάξρεη κεηαμύ ηνπ e-business 
θαη ησλ ηαρπδξνκηθώλ ππεξεζηώλ, δεκηνύξγεζε ζηε Γεληθή Γηεύζπλζε Δζσηεξηθήο Αγνξάο, εληαίν 
Τκήκα Ταρπδξνκηθώλ θαη On-line ππεξεζηώλ, ώζηε λα κειεηεζνύλ δηεμνδηθά θαη λα δηαρεηξηζζνύλ 
απνηειεζκαηηθά νη ζπλέξγεηεο κεηαμύ ησλ δύν ηνκέσλ.  
 
Δίλαη βέβαην όηη βαζηθόο παξάγνληαο αλάπηπμεο ηνπ e-business είλαη ε δηείζδπζε ηεο 
επξπδσληθόηεηαο. Η Διιάδα είλαη, ηα ηειεπηαία ρξόληα, από ηηο ρώξεο κε ηνπο πςειόηεξνπο 
ξπζκνύο αλάπηπμεο, παξακέλεη όκσο ζηηο ηειεπηαίεο ζέζεηο ηεο Δπξώπεο ζηελ επξπδσληθή 
δηείζδπζε ζηνλ πιεζπζκό κε πνζνζηό 22,6%, αξθεηά θάησ ηνπ επξσπατθνύ κέζνπ όξνπ. 
Σπλεπώο, ελώ ζε πνιιέο επξσπατθέο ρώξεο ε δηείζδπζε ηεο επξπδσληθόηεηαο δελ απνηειεί πιένλ 
πξόβιεκα ζηελ αλάπηπμε ηνπ e-business θαη ηνπ ειεθηξνληθνύ εκπνξίνπ εηδηθόηεξα, ζηελ 
Διιάδα απνηειεί έλα ππαξθηό εκπόδην. 
 
Πξνο ηελ θαηεύζπλζε βειηίσζεο ηεο ζέζεο ηεο Διιάδαο, ώζηε λα απνθνκίζνπκε θαη ηα 
ζπλεπαθόινπζα νθέιε ζηελ αλάπηπμε θαη ηελ αληαγσληζηηθόηεηα ηεο νηθνλνκίαο καο 
εξγαδόκαζηε γηα ηελ αλάπηπμε δηθηύσλ επόκελεο γεληάο θ.ιπ. 
 
Σε ό,ηη αθνξά εηδηθόηεξα ηελ αλάπηπμε ηνπ ειεθηξνληθνύ εκπνξίνπ είηε B2B είηε B2C, ππάξρνπλ 
πνιινί παξάγνληεο πνπ ηελ επεξεάδνπλ (πξνζθεξόκελεο επηινγέο, ηξόπνο πιεξσκήο, θ.ά.) θαη 
από ηνπο πην ζεκαληηθνύο είλαη ν ηξόπνο εθπιήξσζεο ηεο παξαγγειίαο κε ηε παξάδνζε ησλ 
θπζηθώλ αγαζώλ ζηνλ πειάηε. 
 
Ωο Αληηπξόεδξνο Ταρπδξνκείσλ ινηπόλ ηεο ΔΔΤΤ ζα ήζεια κε δύν ιόγηα λα ζαο δώζσ κία εηθόλα 
ζε ζρέζε κε ην θαζεζηώο ησλ ππεξεζηώλ παξάδνζεο ζηελ Διιάδα. 
Αξρηθά ζε ό,ηη αθνξά ηελ εθπιήξσζε παξαγγειηώλ από εηαηξείεο/sites ζηελ Διιάδα νη 
πξνζθεξόκελεο ππεξεζίεο κπνξνύλ λα θαιύςνπλ θάζε απαίηεζε ηνπ πειάηε ζρεηηθά κε ηξόπνπο 
παξάδνζεο (παξάδνζε ζε ζπγθεθξηκέλε ώξα θαη ζε ελαιιαθηηθά ζεκεία), ηξόπνπο 
παξαθνινύζεζεο θαη ελεκέξσζεο γηα ηελ πνξεία ηνπ αληηθεηκέλνπ κε SMS θαη email, δηαρείξηζεο 
επηζηξνθώλ θαη πιεξσκήο αληηθαηαβνιώλ κε εμαηνκηθεπκέλεο θαη πξνεγκέλεο ηερλνινγηθά 
ππεξεζίεο, ρσξίο λα αλαθέξνκαη κόλν ζηηο κεγάιεο εηαηξείεο ηνπ θιάδνπ, αιιά θαη ζε πνιιέο 
κηθξέο ειιεληθέο εηαηξείεο πνπ παξέρνπλ ππεξεζίεο πςεινύ επηπέδνπ θαη επελδύνπλ ζηελ 
αλάπηπμε θαηλνηόκσλ εθαξκνγώλ. 
 
Οη επηρεηξήζεηο δελ ζα πξέπεη όκσο λα μερλνύλ όηη ε παξάδνζε απνηειεί κέξνο ηεο ζπλνιηθήο 
εκπεηξίαο ηνπ πειάηε θαη όηη ε επηινγή ελόο αμηόπηζηνπ παξόρνπ (ίζσο όρη ηνπ πην θηελνύ) 
κπνξεί λα ζπκβάιεη θαζνξηζηηθά ζηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ πειάηε (ζθεθηείηε ηη άζρεκε εληύπσζε 
κπνξεί λα θάλεη θαη κόλν ε κε πξνζεγκέλε εκθάληζε ηνπ δηαλνκέα ή ηνπ νρήκαηόο ηνπ…) 
 
Από εθεί θαη πέξα ππάξρνπλ πνιιά ζεζκηθά ζέκαηα ηα νπνία ζα κπνξνύζαλ λα δηεπθνιύλνπλ ηηο 
ππεξεζίεο δηαλνκώλ ζηελ Διιάδα.  



Θα ήηαλ ίζσο ελδεηθηηθό λα ζαο αλαθέξσ κόλν όηη ζύκθσλα κε ην πθηζηάκελν θαλνληζηηθό 
πιαίζην γηα ηηο κεηαθνξέο, γηα ηηο εηαηξείεο ηαρπκεηαθνξώλ πξνβιέπεηαη, βάζεη εηδηθήο ΥΑ, ε 
ρνξήγεζε αδεηώλ Φνξηεγώλ ΙΦ κέρξη 4Τ, γηα ηηο εηαηξείεο πνπ παξέρνπλ ππεξεζίεο απινύ 
ηαρπδξνκείνπ, δελ ππάξρεη θακία αληίζηνηρε εηδηθή πξόβιεςε, γηα ηα ΔΛΤΑ ππάξρεη εηδηθό 
θαζεζηώο ρνξήγεζεο αδεηώλ θνξηεγώλ ελώ γηα ηα Φνξηεγά ΓΦ ππάξρεη πιένλ έλα λέν θαζεζηώο 
ρνξήγεζεο αδεηώλ.  
 
Θεσξνύκε όηη έλα πιαίζην κε ηόζεο δηαθνξέο, ζηα είδε αδεηώλ, ζηα όξηα ηόλσλ θνξηεγώλ, ζηα 
όξηα βάξνπο ησλ αληηθεηκέλσλ, ζηελ πξόζβαζε ζην δαθηύιην θαη ζηα απαηηνύκελα ζπλνδεπηηθά 
έγγξαθα δπζρεξαίλεη ηελ αλάπηπμε ηεο αγνξάο θαη ηνπ αληαγσληζκνύ, αιιά θαη ηνπο ειέγρνπο 
ησλ αξκόδησλ αξρώλ όπσο νη ππεξεζίεο κεηαθνξώλ ηεο Πεξηθέξεηαο, ε Τξνραία θαη ε ΔΔΤΤ. 
Δπίζεο, είλαη βέβαην όηη αθόκε ιείπεη ε ζπλνιηθή αληηκεηώπηζε ησλ θιάδσλ ησλ 
ηαρπκεηαθνξώλ/ηαρπδξνκείσλ, logistics θαη κεηαθνξώλ, βάζεη εζληθήο ζηξαηεγηθήο. 
 
Ήδε όκσο βιέπνπκε ζεκαληηθέο θπβεξλεηηθέο πξσηνβνπιίεο πξνο ηελ θαηεύζπλζε απηή νη νπνίεο 
ειπίδνπκε λα εληζρπζνύλ θαη λα δηεπξπλζνύλ.  
 
Δκείο σο ΔΔΤΤ κε κνλαδηθό ζηόρν ηελ αλάπηπμε ηεο ειιεληθήο αγνξάο ζπκβάιινπκε όζν 
κπνξνύκε ζηελ άξζε ησλ ζεζκηθώλ απηώλ δπζρεξεηώλ κε ζπλερείο πξνηάζεηο θαη παξεκβάζεηο 
ζηνπο αξκόδηνπο θνξείο. 
 
Σε ό,ηη αθνξά ηηο δηαζπλνξηαθέο παξαδόζεηο εθεί θαίλεηαη όηη ηα πξνβιήκαηα είλαη πεξηζζόηεξα.  
Η Δπξσπατθή Δπηηξνπή πξνρώξεζε ζηελ έθδνζε Πξάζηλεο Βίβινπ ζρεηηθά κε ην δηαζπλνξηαθό 
ηαρπδξνκείν δεκάησλ, κε ζηόρν ηε δεκηνπξγία κία εληαίαο αγνξάο δηαθίλεζεο δεκάησλ θαη ηελ 
αλάπηπμε ηνπ ειεθηξνληθνύ εκπνξίνπ. Ο ιόγνο πνπ νδήγεζε ηελ ΔΔ ζηελ πξσηνβνπιία απηή 
είλαη ηα ζηνηρεία πνπ δείρλνπλ όηη:  
- κόλν ην 9% ησλ επξσπαίσλ θαηαλαισηώλ θαη ην 18% ησλ επηρεηξήζεσλ ιηαληθήο 
ρξεζηκνπνηνύλ ην δηαζπλνξηαθό ειεθηξνληθό εκπόξην 
- ην κεξίδην ηνπ e-commerce ζηε ιηαληθή ήηαλ 3,5% ην 2010, αιιά ην δπλακηθό ηνπ θηάλεη ην 
15%  
- ππάξρεη κεγάιε δηαθνξνπνίεζε ζην θόζηνο δηαθίλεζεο από ρώξα ζε ρώξα 
- ην ζέκα ηεο παξάδνζεο ησλ αληηθεηκέλσλ ηνπ ειεθηξνληθνύ εκπνξίνπ ζεσξείηαη εκπόδην από ην 
57% ησλ επηρεηξήζεσλ ιηαληθήο θαη ιόγνο αλεζπρίαο από ην 47% ησλ θαηαλαισηώλ. 
 
Δηδηθόηεξα, νη θπξηόηεξνη ιόγνη αλεζπρίαο ησλ θαηαλαισηώλ είλαη: 
- Η ζπλεπήο ηρλειαζηκόηεηα ηεο απνζηνιήο ηνπο (track & trace) θαη αληίζηνηρεο ελεκέξσζεο 
- Ο απιόο θαη ρσξίο θόζηνο ηξόπνο επηζηξνθήο ηνπ πξντόληνο 
- Η ζπλεπήο παξάδνζε ζε πξνζπκθσλεκέλν ρξόλν 
- Η επέιηθηε επηινγή ηόπνπ παξάδνζεο (ζπίηη, θαηάζηεκα, ζπξίδεο παξαιαβήο) 
 
Η Πξάζηλε Βίβινο έδσζε ην έλαπζκα γηα δξάζε θαη ελδεηθηηθά αλαθέξσ όηη πνιύ πξόζθαηα, ζηηο 
30/05, ζην πιαίζην ηεο IPC (International Post Corporation) , νη επηθεθαιήο ησλ 20 κεγαιύηεξσλ 
ηαρπδξνκηθώλ θνξέσλ παγθνζκίσο ζπκθώλεζαλ λα αλαιάβνπλ θνηλή δξάζε, ώζηε λα 
πξνζθέξνπλ ζηνπο θαηαλαισηέο έλα εληαίν παγθόζκην ηαρπδξνκηθό δίθηπν παξαδόζεσλ 
ειεθηξνληθνύ εκπνξίνπ. 
 
Κιείλνληαο,  ζα ήζεια λα αλαθέξσ ην πξνθαλέο, όηη νη λέεο ηερλνινγίεο επεξεάδνπλ κε πνιινύο 
ηξόπνπο όινπο ηνπο ηνκείο ηεο θνηλσληθήο θαη νηθνλνκηθήο δσήο ηνπ ηόπνπ καο. 
 
Αλ κηιήζνπκε γηα ηνλ ηαρπδξνκηθό θιάδν, ε αλάπηπμε ειεθηξνληθώλ ππεξεζηώλ πξνθαιεί 
ζεκαληηθή κείσζε ηνπ ηαρπδξνκηθνύ έξγνπ (δηεζλείο νίθνη πξνβιέπνπλ πηώζε θαηά 50% ζηνλ 
όγθν ηεο δηαθηλνύκελεο αιιεινγξαθίαο ηα επόκελα δέθα ρξόληα), πξνζθέξεη όκσο θαη ζεκαληηθέο 



επθαηξίεο αθνύ ε αλάπηπμε ηνπ ειεθηξνληθνύ εκπνξίνπ κπνξεί λα δώζεη κεγάιε ώζεζε ζηε 
δηαθίλεζε ησλ δεκάησλ θαη ηελ αλάπηπμε ηνπ ηαρπδξνκηθνύ θιάδνπ. 
 
Δίλαη ζεκαληηθό ινηπόλ λα εξγαζζνύκε όινη καδί θαη ν θαζέλαο από ην πόζην ηνπ, ώζηε λα 
εθκεηαιιεπηνύκε ηηο επθαηξίεο πνπ παξνπζηάδνληαη θαη λα μεπεξάζνπκε ηηο δύζθνιεο επνρέο πνπ 
πεξλάκε.  
 
Σαο επραξηζηώ πνιύ γηα ηελ πξνζνρή ζαο θαη είκαη βέβαηνο όηη ε ζεκεξηλή εκεξίδα θαη ηα 
απνηειέζκαηά ηεο ζα ζπκβάιινπλ ζηε δηακόξθσζε κηαο λέαο, θαιύηεξεο πξαγκαηηθόηεηαο γηα 
ηελ θνηλσλία θαη ηελ νηθνλνκία ηεο ρώξαο.  
 
 

      Μηράιεο Σαθθάο 
Αληηπξόεδξνο ΔΔΤΤ 

 


