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Οκηιία Γξ. Λεσλίδα Καλέιινπ, 

ηελ Ηκεξίδα 

 “Προς ηην Απελεσθέρωζη ηης Τατσδρομικής Αγοράς: Εσρωπαϊκή 

Πρακηική και Εθνική Πρωηοβοσλία” 

Αζήλα 13/04/2011 

 

Κύξηε Τπνπξγέ, θύξηε Γεληθέ, θύξηνη Πξόεδξνη Αλεμάξηεησλ Αξρώλ, θπξίεο θαη θύξηνη, 

Θα ήζεια λα ζαο θαισζνξίζσ ζηε ζεκεξηλή Ηκεξίδα ηνπ ηνκέα Σαρπδξνκηθώλ 

Τπεξεζηώλ ηεο ΔΔΣΣ. Δπειπηζηώ όηη ε ζεκεξηλή εκέξα ζα καο θάλεη όινπο 

πινπζηόηεξνπο ζε γλώζε όζνλ αθνξά ηα ηεθηαηλόκελα ζηελ ηαρπδξνκηθή αγνξά 

ζηελ Διιάδα θαζώο θαη ηηο πξαθηηθέο πνπ αθνινπζνύληαη ζην εμσηεξηθό. Δίλαη 

γεγνλόο όηη όζν πιεζηάδνπκε πξνο ηελ πιήξε απειεπζέξσζε ηεο ηαρπδξνκηθήο 

αγνξάο ζηελ Διιάδα, ζεκαληηθέο δηεξγαζίεο πνπ ζα θαζνξίζνπλ ην κέιινλ ηεο 

βξίζθνληαη ζε εμέιημε.  

Η Αλεμάξηεηε Αξρή καο κε ηηο δξάζεηο ηεο, θαη ζε ζηελή ζπλεξγαζία κε ην 

Τπνπξγείν Τπνδνκώλ, Mεηαθνξώλ θαη Γηθηύσλ (ΤπΤΜεΓ), θαηαβάιεη θάζε δπλαηή 

πξνζπάζεηα ώζηε ε ¨επόκελε εκέξα¨ λα δηαζθαιίζεη κία απνηειεζκαηηθή θαη 

βηώζηκε Καζνιηθή Τπεξεζία θαη κία ηαρπδξνκηθή αγνξά πνπ ζα κπνξέζεη λα 

αλαπηπρζεί ζε έλα πγηέο αληαγσληζηηθό θαη επηρεηξεκαηηθό πεξηβάιινλ. 

Καηά ην παξειζόλ έηνο 2010, ε ΔΔΣΣ είρε ζεκαληηθή ζπλεηζθνξά ζε λνκνζεηηθέο 
πξσηνβνπιίεο ηνπ Τπνπξγείνπ Τπνδνκώλ, Μεηαθνξώλ θαη Γηθηύσλ, όπσο :  
 
Α) ε θαηάξηηζε θαη ζέζε ζε δεκόζηα δηαβνύιεπζε ρεδίνπ Νόκνπ γηα ηελ Οξγάλσζε 
ηνπ Σνκέα Παξνρήο Σαρπδξνκηθώλ Τπεξεζηώλ ελόςεη ηεο απειεπζέξσζεο ηεο 
ηαρπδξνκηθήο αγνξάο κέρξη ηηο 31-12-2012,  
 
Β) ε έθδνζε Τπνπξγηθήο Απόθαζεο (ΤΑ) γηα ηνλ Δπαλαθαζνξηζκό ησλ Πνηνηηθώλ 
Πξνδηαγξαθώλ θαη ησλ Όξσλ Παξνρήο ηεο Καζνιηθήο Τπεξεζίαο,  
 
Γ) ε ΤΑ γηα ηελ Έθδνζε Αδεηώλ Φνξηεγώλ Ιδησηηθήο Υξήζεο, ε νπνία νπζηαζηηθά 
αίξεη ζεκαληηθέο πθηζηάκελεο δπζρέξεηεο ηνπ θαλνληζηηθνύ πιαηζίνπ ζρεηηθά κε ηελ 
έθδνζε αδεηώλ θπθινθνξίαο Φνξηεγώλ Ιδησηηθήο Υξήζεο (ΦΙΥ) ζε επηρεηξήζεηο 
Σαρπκεηαθνξώλ (courier). 

 
Δπίζεο ε ΔΔΣΣ πξνέβε ζε ζεκαληηθέο δξάζεηο γηα ηελ εύξπζκε ιεηηνπξγία ηεο 
απειεπζεξσκέλεο αγνξάο, όπσο : 
 
Α) ε ππνβνιή Πξνηάζεσλ πξνο ην ΤπΤΜεΓ γηα ηνλ Καλνληζκό ησλ Αξρώλ 
Σηκνιόγεζεο ηεο Καζνιηθήο Τπεξεζίαο,  

 
Β) ε έγθξηζε ηνπ Νένπ Κνζηνινγηθνύ Μνληέινπ ησλ ΔΛΣΑ, 

 
Γ) ε κέηξεζε ηεο πνηόηεηαο ηεο Καζνιηθήο Τπεξεζίαο, 
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Γ) ε βειηίσζε ησλ Όξσλ Γηαλνκήο ζε Πξνβιεκαηηθέο Πεξηνρέο θαη Πξνθαζνξηζκέλα 
εκεία, 

 
Δ) ε θαηάξηηζε θαη Τπνβνιή ρεδίνπ ηξνπνπνίεζεο ηεο  ΤΑ γηα ηελ Απνδεκίσζε 
ησλ Καηαλαισηώλ, 

 
Σ) ν Έιεγρνο ηεο Πξόζβαζεο ζην Γεκόζην Σαρπδξνκηθό Γίθηπν  

 
θαζώο θαη πιήζνο άιισλ ειεγθηηθώλ, ξπζκηζηηθώλ θαη ελεκεξσηηθώλ δξάζεσλ, 
όπσο ηε δηαλνκή 2.000.000 θπιιαδίσλ γηα ηελ θαζνιηθή ηαρπδξνκηθή ππεξεζία, 
όπσο απηό πνπ θξαηάηε ζηα ρέξηα ζαο. 
 
ε επξσπατθό επίπεδν, ζεκαληηθή εμέιημε απνηειεί ε ίδξπζε από ηελ Δπξσπατθή 
Δπηηξνπή (ΔΔ) ηνλ Αύγνπζην ηνπ 2010, ηνπ ERGP, ηεο Οκάδαο ησλ Δπξσπαίσλ 
Ρπζκηζηώλ γηα ηηο Σαρπδξνκηθέο Τπεξεζίεο. Σν ERGP έρεη σο ζηόρν λα ζπλδξάκεη 
απνθαζηζηηθά ηελ ΔΔ ζηελ δεκηνπξγία ηεο εληαίαο ηαρπδξνκηθήο αγνξάο ζηελ 
Δπξώπε θαη εκείο ζηελ ΔΔΣΣ, ηόζν εγώ πξνζσπηθά σο κέινο ηνπ Γ., όζν θαη ηα 
ζηειέρε καο, ζπκκεηέρνπκε ελεξγά ζηηο εξγαζίεο ηνπ. 
 
Μάιηζηα αύξην ζα θηινμελήζνπκε ζηα γξαθεία καο ηελ πξώηε ζπλάληεζε ηεο 
Οκάδαο Δξγαζίαο ηνπ ERGP γηα ζέκαηα δηαζπλνξηαθνύ ηαρπδξνκείνπ. 
 

Σν ξπζκηζηηθό θαη ειεγθηηθό έξγν ηεο ΔΔΣΣ ζα ζπλερηζηεί κε ακείσηε έληαζε θαη γηα 

ην 2011. Σν ζύλνιν ησλ δξάζεσλ ηεο ΔΔΣΣ ζηνλ ηνκέα ησλ Σαρπδξνκηθώλ 

Τπεξεζηώλ βαζίδεηαη ζε δύν βαζηθνύο ππιώλεο : 

Πξώηνλ, ηελ αλάπηπμε ηεο ηαρπδξνκηθήο αγνξάο θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ 

θαηαλαισηή, θαζώο θαη  

Γεύηεξνλ, ηε δηαζθάιηζε ηεο πνηόηεηαο ηεο Καζνιηθήο Τπεξεζίαο. 

Γηα ηε ρξνληά πνπ δηαλύνπκε, βαζηθόηεξνη ζηόρνη ηεο ΔΔΣΣ είλαη: 

 Η εθαξκνγή ηνπ ππό έθδνζε λένπ ηαρπδξνκηθνύ λόκνπ θαη ε δεκηνπξγία ηνπ 

δεπηεξνγελνύο θαλνληζηηθνύ πιαηζίνπ. 

 Η δηεξεύλεζε ζεκάησλ αληαγσληζκνύ. 

 Ο Έιεγρνο Πνηόηεηαο ηεο ΚΤ. 

 Η ελεκέξσζε ηεο αγνξάο θαη νη ζηνρεπκέλεο επνπηηθέο δξάζεηο. 

 Η επέθηαζε ησλ δηαδηθηπαθώλ δηαδηθαζηώλ αδεηνδόηεζεο θαη ειεθηξνληθήο 

επηθνηλσλίαο. 

Η ιήςε κέηξσλ θαη ππνβνιή πξνηάζεσλ ζην ΤπΤΜεΓ γηα ηε βειηίσζε ηεο ΚΤ, βάζεη 

παλειιαδηθήο έξεπλαο αγνξάο, ε νπνία έρεη ήδε νινθιεξσζεί θαη ζπλνπηηθά 

επξήκαηά ηεο ζα ζαο παξνπζηάζνπκε ζήκεξα. 

Πξηλ αθνύζνπκε όκσο ηνπο δηαθεθξηκέλνπο νκηιεηέο καο, ζα ήζεια λα δνύκε κε κία 

καηηά πνηα είλαη ε θαηάζηαζε ηεο Διιεληθήο Σαρπδξνκηθήο Αγνξάο, ζύκθσλα κε κία 

πξώηε αλάιπζε ησλ ζηνηρείσλ πνπ ιάβακε από ηηο επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ γηα ην 

2010. 
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Σν 2010 ήηαλ αιεζηλά κία πνιύ δύζθνιε ρξνληά γηα ηνλ ηαρπδξνκηθό θιάδν ζηελ 

Διιάδα. Η γιώζζα ησλ αξηζκώλ είλαη εύγισηηε, έηζη ζε ζρέζε κε ην 2009 

παξαηεξνύκε: 

- Μείσζε ηνπ ζπλνιηθνύ ηδίξνπ θαηά 5% (ήηνη θαηά 37 εθαη. €) 

- Μείσζε ησλ δηαθηλνύκελσλ αληηθεηκέλσλ θαηά 7.6% (ήηνη θαηά 55.5 εθ. 

αληηθείκελα) 

- Μείσζε ηνπ πξνζσπηθνύ ησλ ηαρπδξνκηθώλ επηρεηξήζεσλ θαηά 16,8% (πνπ 

αληηζηνηρεί ζε 3.500 εξγαδνκέλνπο) 

Κπξίεο θαη Κύξηνη, 

Η ηαρπδξνκηθή αγνξά θαη θαη’ επέθηαζε ε Ρπζκηζηηθή Αξρή πνπ έρεη επηθνξηηζηεί κε 

ηελ επνπηεία θαη ξύζκηζε απηήο, έξρνληαη αληηκέησπεο, ζήκεξα πεξηζζόηεξν από 

πνηέ κε ζνβαξά ζέκαηα, όπσο απηό ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο θαη ησλ επηπηώζεσλ ηεο 

αιιά θαη ηεο αζθάιεηαο δηαθίλεζεο ησλ αληηθεηκέλσλ. 

Τπάξρεη, αιήζεηα, δπλαηόηεηα αληηκεηώπηζεο ηεο θξίζεο, ε νπνία αλαπόθεπθηα  έρεη 

επεξεάζεη ζεκαληηθά θαη ηνλ ηαρπδξνκηθό θιάδν; 

Πσο ξπζκίδεηαη απνηειεζκαηηθά κία αγνξά όηαλ πάζρεη θαη κάρεηαη γηα λα επηβηώζεη;  

Πσο απειεπζεξώλεηαη επηηπρώο κία αγνξά θάησ από ζπλζήθεο νηθνλνκηθήο θαη όρη 

κόλνλ αλαζθάιεηαο; 

Πσο κπνξνύκε λα δηαζθαιίζνπκε ηελ αζθαιή δηαθίλεζε ησλ ηαρπδξνκηθώλ 

αληηθεηκέλσλ; 

Πνηά ζα πξέπεη λα είλαη ε ζπκβνιή θαη ε πξνζηηζέκελε αμία ηεο Ρπζκηζηηθήο Αξρήο 

ππό απηέο ηηο αληίμνεο ζπλζήθεο;   

Σα ζέκαηα πνπ αλαθύπηνπλ, πέξα από επηρεηξεκαηηθά θαη ξπζκηζηηθά, είλαη 

πξσηίζησο εζηθά, αθνξνύλ ηνλ άλζξσπν-εξγαδόκελν,  ηνλ άλζξσπν-επηρεηξεκαηία 

αιιά θαη ηνλ άλζξσπν-θαηαλαισηή. 

Θέισ λα πηζηεύσ όηη, κε ηε δεκηνπξγηθή ζπκβνιή όισλ ησλ ζηειερώλ καο, ε 

ζπζζσξεπκέλε εκπεηξία ηεο ΔΔΣΣ ζα αμηνπνηεζεί ζην έπαθξν. Δίκαη δε βέβαηνο όηη 

κεηά ην ηέινο ησλ παξνπζηάζεσλ αιιά θαη κε ηελ αληαιιαγή απόςεσλ θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο εκεξίδαο, ζα ππάξρνπλ γηα όινπο καο πεηζηηθέο απαληήζεηο ζηα 

παξαπάλσ εξσηήκαηα. 

αο επραξηζηώ πνιύ. 


