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Μαρούσι, Μάρτιος 2015 

  



 

Η παρούσα δηµόσια διαβούλευση έχει συνταχθεί από την Εθνική Επιτροπή 

Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ) και αφορά σε θέµατα που 

άπτονται του πλαισίου συγκριτικής αξιολόγησης των εναλλακτικών επιλογών 

προϊόντων ταχυδροµικών υπηρεσιών για το υπό ανάπτυξη υποσύστηµα του 

Ηλεκτρονικού Παρατηρητηρίου «Συστήµατος Παρακολούθησης Λιανικών 

Τιµών παροχής Ταχυδροµικών Υπηρεσιών στην ελληνική αγορά» της ΕΕΤΤ. 

Σηµειώνεται ότι σύµφωνα µε το άρθρο 2 της ΑΠ. ΕΕΤΤ 743/014/2014 

«Σύσταση και θέση σε λειτουργία Συστήµατος Παρακολούθησης Λιανικών 

Τιµών παροχής Ταχυδροµικών Υπηρεσιών στην ελληνική αγορά» (ΦΕΚ 

83/Β/19-1-2015), «Υπόχρεοι Πάροχοι» για συµµετοχή στο Σύστηµα 

Παρακολούθησης Τιµών Ταχυδροµικών Υπηρεσιών είναι: Οι ταχυδροµικές 

επιχειρήσεις µε Γενική Άδεια Παροχής Ταχυδροµικών Υπηρεσιών που έχουν 

ετήσιο κύκλο εργασιών από την παροχή ταχυδροµικών υπηρεσιών άνω του 

ενός εκατοµµυρίου (1.000.000) ευρώ. Ο φορέας παροχής καθολικής 

υπηρεσίας, οι επιχειρήσεις µε Ειδική Άδεια καθώς και οι ταχυδροµικές 

επιχειρήσεις που δεν πληρούν τα παραπάνω κριτήρια ετήσιου κύκλου 

εργασιών αλλά δύνανται να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της παρούσας 

Απόφασης, µπορούν να συµµετέχουν στο Σύστηµα Παρακολούθησης Τιµών 

Ταχυδροµικών Υπηρεσιών. 

Στο πλαίσιο υλοποίησης της Α’ φάσης του Έργου «Παρατηρητήριο Τιµών 

Τηλεπικοινωνιακών και Ταχυδροµικών Προϊόντων Λιανικής» ο Ανάδοχος του 

Έργου, προβλέπεται να προχωρήσει σε µελέτη και εφαρµογή αλγορίθµου για 

τη συγκριτική αξιολόγηση των λιανικών τιµολογίων υπηρεσιών των 

Ταχυδροµικών Υπηρεσιών. 

Στο παρόν κείµενο διαβούλευσης, παρουσιάζεται αναλυτικά ο τρόπος 

εισαγωγής των κριτηρίων χρήσης από το χρήστη του Συστήµατος και η 

διαδικασία που ακολουθείται από τον αλγόριθµο για τη συγκριτική 

παρουσίαση των προϊόντων που ικανοποιούν τα δεδοµένα χρήσης για το 

σύνολο των υπηρεσιών. 

Για τη δηµιουργία ενός αποτελεσµατικού και διαφανούς εργαλείου σύγκρισης 

των προϊόντων ταχυµεταφορών, κρίθηκε σκόπιµη η καταγραφή του 

αλγορίθµου που θα υλοποιηθεί, ο τρόπος µε τον οποίο θα χρησιµοποιεί τις 

παραµέτρους που θα δέχεται σαν είσοδο, η µαθηµατική προσέγγιση που θα τον 

ορίζει, ο τρόπος που θα εξάγει αποτελέσµατα καθώς και παραδοχές που 

γίνονται για την αποτελεσµατικότερη λειτουργία του αλγορίθµου. 



 

Η δηµόσια διαβούλευση θα διαρκέσει δεκαπέντε (15) ηµέρες, στο διάστηµα 

από 13/03/2015 έως 27/03/2015. Οι απαντήσεις πρέπει να υποβληθούν 

επωνύµως, στην Ελληνική γλώσσα, σε έντυπη ή σε ηλεκτρονική µορφή όχι 

αργότερα από την 27/03/2015 και ώρα 14.00. Τυχόν ανώνυµες απαντήσεις δε 

θα ληφθούν υπόψη.  

Οι απαντήσεις θα δηµοσιευτούν αυτούσιες και επωνύµως. Σε περίπτωση που 

οι απαντήσεις περιέχουν εµπιστευτικά στοιχεία αυτά θα πρέπει να 

τοποθετηθούν σε ειδικό Παράρτηµα µε την επισήµανση «ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ», 

προκειµένου να µη δηµοσιευθούν.  

Οι απαντήσεις πρέπει να φέρουν την ένδειξη:  

«∆ηµόσια διαβούλευση αναφορικά µε το πλαίσιο συγκριτικής αξιολόγησης 

των εναλλακτικών επιλογών προϊόντων ταχυδροµικών υπηρεσιών για το υπό 

ανάπτυξη υποσύστηµα του Ηλεκτρονικού Παρατηρητηρίου του «Συστήµατος 

Παρακολούθησης Λιανικών Τιµών παροχής Ταχυδροµικών Υπηρεσιών στην 

ελληνική αγορά» της ΕΕΤΤ»  

Οι απαντήσεις πρέπει να υποβάλλονται στην ακόλουθη διεύθυνση:  

ΕΕΤΤ  

Λ. Κηφισίας 60,  

15125 Μαρούσι, Αττική  

∆ιεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδροµείου: espa_paratiritirio@eett.gr 

Κατά τη διάρκεια της ∆ηµόσιας ∆ιαβούλευσης είναι δυνατό να παρέχονται 

από την ΕΕΤΤ διευκρινιστικές απαντήσεις σε ερωτήσεις των ενδιαφεροµένων, 

οι οποίες πρέπει να υποβάλλονται επώνυµα, µόνο µέσω του ηλεκτρονικού 

ταχυδροµείου στη διεύθυνση espa_paratiritirio@eett.gr. 

Η ΕΕΤΤ, στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων της περί διενέργειας δηµοσίων 

διαβουλεύσεων, ενεργεί σύµφωνα µε τις αρχές της διαφάνειας, της 

αµεροληψίας, της αντικειµενικότητας, της ίσης µεταχείρισης και της 

τεχνολογικής ουδετερότητας, και λαµβάνει υπόψη τις απόψεις που 

διατυπώθηκαν στην εκάστοτε δηµόσια διαβούλευση πριν καταλήξει στην 

υιοθέτηση αποφάσεων/µέτρων επί θεµάτων τα οποία εξετάσθηκαν σε αυτήν, 

χωρίς ωστόσο να δεσµεύεται ως προς το περιεχόµενο της ρύθµισης που 

ενδέχεται να ακολουθήσει. 
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1. Εισαγωγή 

Στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου “Παρατηρητήριο Τιµών 

Τηλεπικοινωνιακών και Ταχυδροµικών Προϊόντων Λιανικής” ο Ανάδοχος του 

Έργου σχεδίασε πλαίσιο για τη συγκριτική αξιολόγηση των λιανικών 

τιµολογίων υπηρεσιών των Ταχυδροµικών Υπηρεσιών. Στο παρόν κείµενο 

περιγράφονται αναλυτικά όλες οι σχετικές πληροφορίες γύρω από αυτό το 

πλαίσιο συγκριτικής αξιολόγησης, το οποίο κωδικοποιείται εφεξής ως 

«Αλγόριθµος». Το υποσύστηµα-Παρατηρητήριο υποστηρίζει τη συγκριτική 

αξιολόγηση µε αξιόπιστο, έγκυρο και απλό τρόπο των λιανικών τιµολογιακών 

στοιχείων ταχυδροµικών υπηρεσιών για αποστολή φακέλου ή δέµατος.  

Στο παρόν κείµενο περιγράφονται οι υπηρεσίες του Συστήµατος, οι οποίες 

δίνουν τη δυνατότητα στο χρήστη/πολίτη να εισάγει δεδοµένα που αφορούν 

ένα σενάριο χρήσης των υπηρεσιών που τον ενδιαφέρουν. Σύµφωνα µε τα 

δεδοµένα εισόδου του χρήστη, ο Αλγόριθµος Αξιολόγησης αντλεί τα 

τιµολογιακά στοιχεία των εµπορικά διαθέσιµων υπηρεσιών που είναι 

καταχωρηµένες στο Αποθετήριο και αναζητά τις λύσεις / συνδυασµούς που 

ταιριάζουν στα κριτήρια του σεναρίου του χρήστη. Τέλος, τα αποτελέσµατα 

παρουσιάζονται στο χρήστη/πολίτη στο δικτυακό τόπο του Παρατηρητηρίου 

της ΕΕΤΤ. Ο τρόπος παρουσίασης των αποτελεσµάτων έχει σχεδιασθεί έτσι 

ώστε να είναι απλός, αντικειµενικός, µε όσο το δυνατό πιο εύληπτο τρόπο 

ώστε να καθίστανται απολύτως σαφή στον χρήστη/πολίτη τα ανωτέρω 

αποτελέσµατα και µε όλη την πληροφορία των διαθέσιµων υπηρεσιών που 

ταιριάζουν στα κριτήρια αναζήτησης του σεναρίου που εισήγαγε ο 

χρήστης/πολίτης. 

Εκτός των προαναφερόµενων, στο παρόν κείµενο περιγράφονται αναλυτικά 

όλες οι σχετικές πληροφορίες γύρω από αυτό τον αλγόριθµο. Παρουσιάζεται 

αναλυτικά ο τρόπος εισαγωγής των κριτηρίων χρήσης από τον χρήστη του 

Συστήµατος και η διαδικασία που ακολουθείται από τον Αλγόριθµο για την 

συγκριτική παρουσίαση των προϊόντων που ικανοποιούν τα δεδοµένα χρήσης 

για το σύνολο των υπηρεσιών. 

Για τη δηµιουργία ενός αποτελεσµατικού και διαφανούς εργαλείου σύγκρισης 

των προϊόντων ταχυµεταφορών, κρίθηκε σκόπιµη η καταγραφή του 

αλγορίθµου που θα υλοποιηθεί, ο τρόπος µε τον οποίο θα χρησιµοποιεί τις 

παραµέτρους που θα δέχεται σαν είσοδο, η µαθηµατική προσέγγιση που θα τον 



 

ορίζει, ο τρόπος που θα εξάγει αποτελέσµατα καθώς και παραδοχές που 

γίνονται για την αποτελεσµατικότερη λειτουργία του αλγορίθµου. 

Οι παραδοχές του Αλγορίθµου Ταχυδροµικών Υπηρεσιών παρατίθενται στην 

ενότητα 3 του παρόντος.  

  



 

2. Παράµετροι Εισόδου Αλγορίθµου Ταχυδροµικών Υπηρεσιών 

Ο αλγόριθµος δέχεται ως παραµέτρους εισόδου τις τιµές που ορίζει ο χρήστης 

ως κριτήρια χρήσης στο υποσύστηµα Ηλεκτρονικό Παρατηρητήριο 

Τυποποιηµένων Τιµολογιακών Στοιχείων (Παρατηρητήριο).  

Η διαδικασία καταχώρησης των στοιχείων χρήσης εµφανίζεται στο ακόλουθο 

διάγραµµα.  

 

Σχήµα 2.1 Γενικό ∆ιάγραµµα Καταχώρησης Στοιχείων Χρήσης 

Η διαδικασία καταχώρησης των στοιχείων χρήσης περιγράφεται ακολούθως.  

Ο χρήστης αρχικά καλείται να δηλώσει τον τόπο παραλαβής και επίδοσης 

του/των προς αποστολή αντικειµένου/ων. Για τον ορισµό αυτών, εισάγονται τα 

ακόλουθα κριτήρια: 



 

 

1) Παραλαβή 

1.1. Περιοχή Παραλαβής 

Ο χρήστης ορίζει την περιοχή παραλαβής της αποστολής, εισάγοντας το 

καλλικρατικό όνοµα αυτής ή τον Τ.Κ. Εισάγοντας τα 5 ψηφία του Τ.Κ., θα 

εµφανίζεται µια λίστα µε τα τοπωνύµια που αντιστοιχούν στο συγκεκριµένο 

Τ.Κ. ώστε να  επιλέξει το τοπωνύµιο που επιθυµεί. 

1.2. Σηµείο Παραλαβής 

Ο χρήστης επιλέγει το σηµείο από το οποίο επιθυµεί να παραλάβει ο πάροχος 

το προς αποστολή αντικείµενο. Οι διαθέσιµες επιλογές είναι οι ακόλουθες: 

Κατάστηµα: Αφορά παραλαβή από το κατάστηµα του παρόχου. Σε αυτή την 

περίπτωση, στη διαδικασία συγκριτικής αξιολόγησης θα 

συµπεριληφθούν αποκλειστικά τα προϊόντα που προσφέρουν τη 

δυνατότητα παραλαβής από το κατάστηµα (µε τις αντίστοιχες 

χρεώσεις). 

∆ιεύθυνση Πελάτη: Αφορά παραλαβή από τη διεύθυνση που ορίζεται από τον 

πελάτη. Σε αυτή την περίπτωση, στη διαδικασία συγκριτικής 

αξιολόγησης θα συµπεριληφθούν αποκλειστικά τα προϊόντα που 

προσφέρουν τη δυνατότητα παραλαβής από τη διεύθυνση του πελάτη 

(µε τις αντίστοιχες χρεώσεις). 

Αδιάφορο: ∆ηλώνει πως ο χρήστης δε θέτει περιορισµό αναφορικά µε το 

σηµείο παραλαβής, εποµένως στη διαδικασία συγκριτικής αξιολόγησης 

θα συµπεριληφθούν όλα τα προϊόντα ανεξαρτήτως σηµείου παραλαβής. 

2) Επίδοση 

1.1. Χώρα Επίδοσης 

Ο χρήστης επιλέγει από µια drop-down λίστα, τη χώρα επίδοσης του προς 

αποστολή αντικειµένου. 

1.2. Περιοχή Επίδοσης 

Εφόσον έχει επιλεγεί ως Χώρα Επίδοσης Ελλάδα, ο χρήστης ορίζει την 

περιοχή επίδοσης της αποστολής, εισάγοντας το καλλικρατικό όνοµα αυτής. 



 

Οµοίως µε την περιοχή παραλαβής, ο χρήστης έχει επιπλέον τη δυνατότητα να 

ορίσει την περιοχή επίδοσης εισάγοντας Τ.Κ. Εισάγοντας τα 5 ψηφία του Τ.Κ., 

θα εµφανίζεται µια λίστα µε τα τοπωνύµια που αντιστοιχούν στο συγκεκριµένο 

Τ.Κ. ώστε να  επιλέξει το τοπωνύµιο που επιθυµεί. 

1.3. Σηµείο Επίδοσης 

Εφόσον έχει επιλεγεί ως Χώρα Επίδοσης Ελλάδα, ο χρήστης επιλέγει το 

σηµείο στο οποίο επιθυµεί να παραδοθεί το προς διακίνηση αντικείµενο. Οι 

διαθέσιµες επιλογές ορίζονται κατά αντιστοιχία µε το Σηµείο Παραλαβής.  

3) Αποστολή Εντός Ίδιας Πόλης 

Ο χρήστης επιλέγει το αντίστοιχο πεδίο, σε περίπτωση που ως χώρα επίδοσης 

έχει επιλεγεί Ελλάδα και η αποστολή αφορά τόπο παραλαβής και επίδοσης που 

βρίσκονται εντός της ίδιας πόλης. Η παράµετρος αυτή λαµβάνεται υπόψη κατά 

τον υπολογισµό του κόστους της υπηρεσίας, καθώς γι’ αυτές τις περιπτώσεις 

δύναται να ορίζονται διαφορετικές χρεώσεις από τους παρόχους 

ταχυµεταφορών. 

Οι παράµετροι των κριτηρίων της εφαρµογής σχετικά µε τον τόπο παραλαβής 

και επίδοσης, αναφέρονται συνοπτικά στον παρακάτω πίνακα:  

Στοιχεία Παραλαβής & Επίδοσης 

1. Παραλαβή 

    1.1. Περιοχή Παραλαβής  

    1.2. Σηµείο Παραλαβής  

Κατάστηµα 

∆ιεύθυνση Πελάτη 

Αδιάφορο 

2. Επίδοση 

    2.1. Χώρα Επίδοσης 

    2.2. Περιοχή Επίδοσης (αν έχει επιλεγεί Ελλάδα) 

    2.3. Σηµείο Επίδοσης (αν έχει επιλεγεί Ελλάδα) 

Κατάστηµα 

∆ιεύθυνση Πελάτη 

Αδιάφορο 

3. Αποστολή Εντός Ίδιας Πόλης (checkbox- αν έχει επιλεγεί Ελλάδα) 

Πίνακας 2.1 Παράµετροι Παραλαβής & Επίδοσης 

Εν συνεχεία, ορίζονται τα χαρακτηριστικά του/των προς αποστολή 

αντικειµένου/ων σύµφωνα µε την ακόλουθη διαδικασία: 



 

4) Είδος Αντικειµένου 

Ο χρήστης ορίζει το είδος του προς αποστολή αντικειµένου, επιλέγοντας ένα 

από τα ακόλουθα: 

Επιστολή / Φάκελος: Αν ο χρήστης επιλέξει επιστολή / φάκελο, στη διαδικασία 

συγκριτικής αξιολόγησης θα ληφθούν υπόψη τα προϊόντα και οι 

αντίστοιχες χρεώσεις αυτών που αφορούν αποστολές επιστολής / 

φακέλου. 

∆έµα: Αν ο χρήστης επιλέξει δέµα, στη διαδικασία συγκριτικής αξιολόγησης 

θα ληφθούν υπόψη τα προϊόντα και οι αντίστοιχες χρεώσεις αυτών που 

αφορούν αποστολές δέµατος. 

5) Πλήθος Αντικειµένων προς Αποστολή (Πολλαπλή Αποστολή) 

∆ίνεται η δυνατότητα στο χρήστη, ορισµού του πλήθους των αντικειµένων που 

επιθυµεί να αποστείλει. Τονίζεται πως η παράµετρος αυτή αφορά 

αποκλειστικά αποστολές προς το ίδιο σηµείο παραλαβής και επίδοσης των 

αντικειµένων. Για τις περιπτώσεις πολλαπλών αποστολών, ο Αλγόριθµος 

ελέγχει την ύπαρξη εκπτώσεων που δύναται να υφίστανται για τα προϊόντα 

των παρόχων, αναλόγως του πλήθους των αποστολών που έχει ορίσει ο 

χρήστης.   

6) Μέγεθος/Βάρος Αντικειµένου 

Το µέγεθος και το βάρος του προς αποστολή αντικειµένου ορίζεται µόνο για 

τις περιπτώσεις αποστολών δεµάτων, εισάγοντας τα στοιχεία του αντικειµένου 

που αναφέρονται κατωτέρω. Σηµειώνεται ότι στις περιπτώσεις 

πολλαπλών/οµαδικών αποστολών, θεωρείται ότι τα στοιχεία που δηλώνονται 

παρακάτω αφορούν το αντικείµενο που θα αποσταλεί πολλές φορές.  

6.1. Μήκος: Ο χρήστης ορίζει το µήκος του προς αποστολή δέµατος σε 

εκατοστά (cm.) 

6.2. Πλάτος: Ο χρήστης ορίζει το πλάτος του προς αποστολή δέµατος σε 

εκατοστά (cm.) 

6.3. Ύψος: Ο χρήστης ορίζει το ύψος του προς αποστολή δέµατος σε εκατοστά 

(cm.) 



 

6.4. Βάρος: Ο χρήστης ορίζει το βάρος του προς αποστολή δέµατος σε 

γραµµάρια (gr.) 

Τα παραπάνω στοιχεία λαµβάνονται υπόψη κατά τη διαδικασία συγκριτικής 

αξιολόγησης, για τον υπολογισµό του ογκοµετρικού βάρους του αντικειµένου, 

καθώς σε περιπτώσεις όπου το ογκοµετρικό βάρος είναι µεγαλύτερο του 

πραγµατικού, η χρέωση της υπηρεσίας γίνεται σύµφωνα µε το πρώτο. Επίσης, 

οι παραπάνω τιµές των παραµέτρων επηρεάζουν και την επιλογή των 

κατάλληλων προϊόντων, καθώς για κάθε προϊόν δύναται να ορίζονται µέγιστες 

επιτρεπόµενες διαστάσεις ή/και επιτρεπόµενος όγκος κάθε αποστολής.  

7. Ειδικό Περιεχόµενο 

Για περιπτώσεις αποστολών δεµάτων, ο χρήστης δηλώνει το είδος του 

περιεχοµένου, εφόσον κρίνεται ειδικής µεταχείρισης. Οι διαθέσιµες επιλογές 

είναι οι ακόλουθες: 

− Εύθραυστο 

− Σταθερής Θερµοκρασίας 

− Υπόκειται σε αλλοίωση 

− Ακανόνιστου σχήµατος 

− Εύκαµπτο 

Κατά τη διαδικασία συγκριτικής αξιολόγησης, εφόσον ο χρήστης έχει επιλέξει 

ειδικό περιεχόµενο, θα ληφθούν υπόψη µόνο τα προϊόντα που υποστηρίζουν 

ειδικές αποστολές δεµάτων του περιεχοµένου που έχει ορισθεί. 

8. Οµαδική Αποστολή 

Ο χρήστης επιλέγει το πεδίο «Οµαδική Αποστολή» (checkbox)  εφόσον η 

αποστολή που επιθυµεί να πραγµατοποιήσει αφορά πολλαπλούς παραλήπτες 

εντός συγκεκριµένου Νοµού ή πολλαπλούς παραλήπτες πανελλαδικά. 

8.1. Πλήθος Παραληπτών 

Ο χρήστης ορίζει το πλήθος των παραληπτών των αποστολών που επιθυµεί να 

πραγµατοποιήσει. 

8.2. Ενιαία Πανελλαδική Αποστολή 

Η παράµετρος «Ενιαία Πανελλαδική Αποστολή» (checkbox) επιλέγεται από το 

χρήστη  για οµαδικές αποστολές πανελλαδικά. Εφόσον δεν επιλεγεί το 



 

πεδίο, γνωστοποιείται µε επεξηγηµατικό µήνυµα στο χρήστη πως η οµαδική 

αποστολή αφορά στο Νοµό που υπάγεται η Περιοχή Επίδοσης που έχει ορίσει 

ο χρήστης στα δεδοµένα εισόδου τόπου επίδοσης. 

Οι παράµετροι των κριτηρίων προς εφαρµογή σχετικά µε τα στοιχεία του προς 

αποστολή αντικειµένου, αναφέρονται συνοπτικά στον παρακάτω πίνακα:  

Στοιχεία Αντικειµένου 

4. Είδος Αντικειµένου 

Επιστολή/Φάκελος 

∆έµα 

5. Πλήθος Αντικειµένων προς Αποστολή (Πολλαπλή Αποστολή) 

6. Μέγεθος/Βάρος Αντικειµένου (αν έχει επιλεγεί δέµα) 

    6.1. Μήκος 

    6.2. Πλάτος 

    6.3. Ύψος 

    6.4. Βάρος 

7. Ειδικό Περιεχόµενο (αν έχει επιλεγεί δέµα) 

Εύθραυστο 

Σταθερής Θερµοκρασίας 

Υπόκειται σε αλλοίωση 

Ακανόνιστου σχήµατος 

Εύκαµπτο 

8. Οµαδική Αποστολή 

    8.1. Πλήθος Παραληπτών 

    8.2. Ενιαία Πανελλαδική Αποστολή 

Πίνακας 2.2 Παράµετροι Αντικειµένου 

Εφόσον ορισθούν τα παραπάνω, ο χρήστης καλείται να ορίσει τα κριτήρια 

επιλογής που αφορούν στα στοιχεία αποστολής, τα οποία περιγράφονται 

κατωτέρω:  

9. Μέγιστη ∆ιάρκεια Επίδοσης 

Ο χρήστης ορίζει το µέγιστο αριθµό ηµερών εντός των οποίων επιθυµεί να 

πραγµατοποιηθεί η επίδοση του προς αποστολή αντικειµένου. Σηµειώνεται 

πως αφορά αριθµό εργάσιµων ηµερών. Κατά τη διαδικασία συγκριτικής 

αξιολόγησης λαµβάνεται υπόψη η τιµή αυτής της παραµέτρου για την επιλογή 

των προϊόντων που ικανοποιούν το κριτήριο του χρήστη. 

 



 

10. Τρόποι Πληρωµής 

Ο χρήστης δύναται να δηλώσει  τον επιθυµητό τρόπο πληρωµής, σύµφωνα µε 

τις ακόλουθες εναλλακτικές: 

Μετρητά: Αφορά σε πληρωµή τοις µετρητοίς. Αν ο χρήστης έχει επιλέξει το 

συγκεκριµένο πεδίο, το Σύστηµα θα συµπεριλάβει στα αποτελέσµατα 

της συγκριτικής αξιολόγησης αποκλειστικά τα προϊόντα που 

προσφέρουν την δυνατότητα πληρωµής µε µετρητά. 

Πίστωση: Αφορά σε πληρωµή µέσω πίστωσης (π.χ. µηνιαίο τιµολόγιο) ή µέσω 

πιστωτικής κάρτας. Αν ο χρήστης έχει επιλέξει το συγκεκριµένο πεδίο, 

το Σύστηµα θα συµπεριλάβει στα αποτελέσµατα της συγκριτικής 

αξιολόγησης αποκλειστικά τα προϊόντα που προσφέρουν την 

δυνατότητα πληρωµής µε πίστωση. 

Αδιάφορο: ∆ηλώνει πως ο χρήστης δε θέτει περιορισµό αναφορικά µε τον 

επιθυµητό τρόπο πληρωµής, εποµένως στη διαδικασία συγκριτικής 

αξιολόγησης θα συµπεριληφθούν όλα τα προϊόντα ανεξαρτήτως 

δυνατών τρόπων πληρωµής. 

11. Πρόσθετες Υπηρεσίες 

Το Σύστηµα δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη να επιλέξει από ένα σύνολο 

διαθέσιµων επιπρόσθετων υπηρεσιών, αυτές τις οποίες επιθυµεί να παρέχονται 

από τα προτεινόµενα προϊόντα. Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των 

προϊόντων του Συστήµατος, αποκλείονται τα προϊόντα που δεν προσφέρουν 

την/τις υπηρεσία/ες που έχουν επιλεγεί από το χρήστη. Σηµειώνεται πως οι 

χρεώσεις των πρόσθετων υπηρεσιών που ενδέχεται να υφίστανται, δε 

συµπεριλαµβάνονται στο τελικό κόστος του προϊόντος, αλλά θα εµφανίζονται 

στα αποτελέσµατα της συγκριτικής αξιολόγησης προς ενηµέρωση του χρήστη. 

Οι δυνατές επιλογές πρόσθετων υπηρεσιών της εφαρµογής είναι οι ακόλουθες: 

− Χρέωση Παραλήπτη 

− Αγορά 

− Αντικαταβολή 

− Αναµονή ∆ιανοµέα 

− Τηλεφωνική Επικοινωνία για την Επίδοση 

− ∆υνατότητα Ασφάλισης Αντικειµένων µε ∆ηλωµένη Αξία 

− ∆έσµευση Ώρας 



 

− Πρωινή Παράδοση πριν από Συγκεκριµένη Ώρα 

− Εγγυηµένη Παράδοση 

− Επιστροφή Υπογραφής / Αριθµού Πρωτοκόλλου 

− Συσκευασία 

− Παροχή Προγράµµατος Μελών 

Στοιχεία Αποστολής 

9. Μέγιστη ∆ιάρκεια Αποστολής 

10. Τρόπος Πληρωµής 

Μετρητά 

Πίστωση 

Αδιάφορο 

11. Πρόσθετες Υπηρεσίες 

Χρέωση Παραλήπτη 

Αγορά 

Αντικαταβολή 

Αναµονή ∆ιανοµέα 

Τηλεφωνική Επικοινωνία για την Επίδοση 

∆υνατότητα Ασφάλισης Αντικειµένων µε ∆ηλωµένη Αξία 

∆έσµευση Ώρας 

Πρωινή Παράδοση πριν από Συγκεκριµένη Ώρα 

Εγγυηµένη Παράδοση 

Επιστροφή Υπογραφής / Αριθµού Πρωτοκόλλου 

Συσκευασία 

Παροχή Προγράµµατος Μελών 

Πίνακας 2.3 Παράµετροι Αποστολής 

  



 

3. Παραδοχές Αλγορίθµου 

− Οι Ταχυδροµικές Υπηρεσίες δε λαµβάνονται υπόψη. 

− Για τις αποστολές προς εξωτερικό δε συµπεριλαµβάνονται τυχόν δασµοί 

που µπορεί να προκύπτουν λόγω του περιεχοµένου του προς αποστολή 

αντικειµένου. Σηµειώνεται ότι θα υπάρχει σχετική αναφορά στο 

υποσύστηµα του Παρατηρητηρίου προς ενηµέρωση των χρηστών. 

− Για τις αποστολές προς εξωτερικό η ανάλυση γίνεται σε επίπεδο χώρας και 

δε λαµβάνονται υπόψη οι διαφορετικοί ταχυδροµικοί κωδικοί ή οι 

υποπεριοχές εντός της χώρας. 

− Για τις πολλαπλές/οµαδικές αποστολές, θεωρείται ότι τα στοιχεία που 

δηλώνονται σχετικά µε τις διαστάσεις του αντικειµένου 

(µήκος/πλάτος/ύψος/βάρος) είναι τα ίδια για το σύνολο των αντικειµένων 

που θα αποσταλούν. 

− Η έννοια της πολλαπλής αποστολής αναφέρεται στην αποστολή πολλών 

αντικειµένων από έναν αποστολέα προς έναν παραλήπτη. 

− Η έννοια της οµαδικής αποστολής αναφέρεται στην αποστολή από έναν 

αποστολέα προς πολλούς παραλήπτες. 

− Η έννοια της επόµενης µέρας αναφέρεται στην επόµενη εργάσιµη µέρα. 

  



 

4. Μοντελοποίηση Αλγορίθµου Ταχυδροµικών Υπηρεσιών 

4.1 Βήµατα Αλγορίθµου 

Στην παρούσα ενότητα, παρουσιάζεται η µοντελοποίηση του αλγορίθµου σε 

ψευδογλώσσα. Η λειτουργία του αλγορίθµου, χωρίζεται σε βασικές 

λειτουργικές ενότητες οι οποίες εκτελούνται διαδοχικά και µε σαφώς 

καθορισµένη σειρά. Οι ενότητες αυτές είναι οι ακόλουθες: 

� ∆εδοµένα Εισόδου: Τα δεδοµένα εισόδου του Αλγορίθµου είναι οι τιµές 

που καταχωρεί ο χρήστης στις παραµέτρους εισόδου του Συστήµατος. 

Επιπλέον για δεδοµένα εισόδου όπου δεν έχει γίνει καταχώρηση τιµής από 

τον χρήστη θεωρείται πως ο χρήστης δεν επιθυµεί την παροχή της 

υπηρεσίας.  

� Τιµολόγηση Υπηρεσίας: Κατά την Τιµολόγηση Υπηρεσίας, ο Αλγόριθµος 

για κάθε προϊόν το οποίο πληροί τις προϋποθέσεις που τέθηκαν από το 

χρήστη, εξετάζει τις υπηρεσίες του προϊόντος τις οποίες επιθυµεί να 

χρησιµοποιήσει ο χρήστης, προκειµένου να προχωρήσει στον υπολογισµό 

του κόστους. Για την τιµολόγηση της υπηρεσίας, ο αλγόριθµος αξιοποιεί 

τις τιµές που προέκυψαν κατά το βήµα «∆εδοµένα Εισόδου», καθώς και 

όσα δεδοµένα απαιτούνται από τη Βάση ∆εδοµένων, σύµφωνα µε τα 

κατάλληλα πεδία του µορφοτύπου.  

4.2 ∆εδοµένα Εισόδου Τόπου Παραλαβής 

1: <Επιλογή Περιοχής Παραλαβής> 

Ο Αλγόριθµος αρχικά εντοπίζει τον Κωδικό Καλλικράτη που αντιστοιχεί στο 

όνοµα της περιοχής παραλαβής που εισάγει ο χρήστης. Για τον εντοπισµό 

αυτού, διατηρείται στη Βάση ∆εδοµένων του Συστήµατος, η λίστα µε τους 

κωδικούς Καλλικράτη και τις αντίστοιχες ονοµασίες αυτών, ώστε να είναι 

δυνατή η εύρεση του κατάλληλου κωδικού σύµφωνα µε τα δεδοµένα του 

χρήστη από τον Αλγόριθµο. 

Επίσης, σηµειώνεται ότι στη Βάση ∆εδοµένων του Συστήµατος θα υπάρχει 

αποθηκευµένη λίστα µε τα τοπωνύµια / Κωδικούς Καλλικράτη και τους Τ.Κ. 

που αντιστοιχίζονται σε αυτά, ούτως ώστε να υπάρχει πλήρης αντιστοίχηση 

ανάµεσα σε κωδικούς Καλλικράτη και Τ.Κ. 

Εφόσον έχει βρεθεί ο κωδικός της περιοχής παραλαβής, ο Αλγόριθµος 

εντοπίζει τη ζώνη στην οποία υπάγεται ο κωδικός από το σύνολο των ζωνών 



 

που υφίστανται για κάθε προϊόν. Για την εύρεση της ζώνης, ο Αλγόριθµος 

εξετάζει το στοιχείο (element) Code, που είναι εµφωλευµένο στο στοιχείο  

ΝationalZones->GeoCode->Code των Ζωνών Εσωτερικού που ορίζεται για 

κάθε προϊόν. Σε περίπτωση που δεν εντοπισθεί ο κωδικός σε καµία από τις 

ζώνες που ορίζονται για το προϊόν, σηµαίνει πως η περιοχή δεν υποστηρίζεται 

από το προϊόν εποµένως και εξαιρείται της διαδικασίας συγκριτικής 

αξιολόγησης. 

 

2: <Επιλογή Σηµείου Παραλαβής> 

Ο Αλγόριθµος επιλέγει τα προϊόντα για τα οποία το στοιχείο Pick_up_Point το 

οποίο είναι εµφωλευµένο στο στοιχείο (element) ChargeDescription->Charge-

>chargingParams-> Pick_up_Point, αντιστοιχεί στην τιµή εισόδου που όρισε ο 

χρήστης σύµφωνα µε τον ακόλουθο πίνακα. Σηµειώνεται ότι αν µια τιµή 

εισόδου που µπορεί να πάρει τιµές από ένα σύνολο τιµών έχει το 

χαρακτηριστικό «custom group» στον µορφότυπο, τότε οι τιµές αυτές 

διαχωρίζονται εφεξής µε κενό διάστηµα. Για παράδειγµα η τιµή εισόδου 

«presencePointType» αντιστοιχεί στο σύνολο τιµών Point, Door, Point Door. 

 Τιµή Εισόδου Τιµή Παραµέτρου 

Μορφοτύπου 

Pick_up_Point Κατάστηµα Point|Point Door 

∆ιεύθυνση Πελάτη Door |Point Door 

Αδιάφορο Point |Door| Point Door 

Πίνακας 4.2.1 Σηµείο Παραλαβής 

Σηµειώνεται πως η παράµετρος αυτή, εκτός της επιλογής προϊόντων, 

επηρεάζει και την τιµολόγηση της υπηρεσίας, καθώς σύµφωνα µε την τιµή που 

λαµβάνει επιλέγεται η κατάλληλη χρέωση που αντιστοιχεί σε αυτή. 

4.3 ∆εδοµένα Εισόδου Τόπου Επίδοσης 

1:<Επιλογή Χώρας Επίδοσης> 

Ο Αλγόριθµος, αρχικά, ελέγχει αν η τιµή εισόδου του χρήστη είναι η Ελλάδα. 

Εάν δεν είναι τότε εντοπίζει τη ζώνη εξωτερικού στην οποία υπάγεται η χώρα 



 

επίδοσης, αντιστοιχίζοντας την τιµή εισόδου µε το στοιχείο (element) 

ZoneCountries που είναι εµφωλευµένο στο στοιχείο InternationalZones, το 

οποίο ορίζεται κατά τη δήλωση των ζωνών εξωτερικού του παρόχου. 

2: Εάν (Χώρα Επίδοσης = Ελλάδα) τότε: <Επιλογή Περιοχής Επίδοσης> 

Η διαδικασία που ακολουθείται σε αυτή την περίπτωση είναι όµοια µε αυτή 

που περιγράφηκε στην <Επιλογή Περιοχής Παραλαβής >. 

3: Εάν (Χώρα Επίδοσης = Ελλάδα) τότε: <Επιλογή Σηµείου Επίδοσης> 

Η διαδικασία που ακολουθείται σε αυτή την περίπτωση είναι όµοια µε αυτή 

που περιγράφηκε στην <Επιλογή Σηµείου Παραλαβής >, µε µόνη διαφορά πως 

ο Αλγόριθµος ελέγχει το στοιχείο Delivery_Point, το οποίο είναι εµφωλευµένο 

στο στοιχείο ChargeDescription->Charge->chargingParams-> Delivery_Point, 

για την αντιστοίχηση της τιµής εισόδου µε τα στοιχεία του προϊόντος. 

 Τιµή Εισόδου Τιµή Παραµέτρου 

Μορφοτύπου 

Delivery_Point Κατάστηµα Point|Point Door 

∆ιεύθυνση Πελάτη Door |Point Door 

Αδιάφορο Point |Door| Point Door 

Πίνακας 4.3.1 Σηµείο Παραλαβής 

4: <Επιλογή Αποστολής Εντός Ίδιας Πόλης> 

Εφόσον ο χρήστης έχει επιλέξει αυτό το πεδίο κατά την εισαγωγή των 

κριτηρίων υπηρεσίας, ο Αλγόριθµος επιλέγει τα προϊόντα για τα οποία το 

στοιχείο (element) SameCity λαµβάνει την τιµή TRUE. Εάν το πεδίο δεν έχει 

επιλεγεί από το χρήστη, ο Αλγόριθµος επιλέγει τα προϊόντα για τα οποία το 

στοιχείο (element) SameCity λαµβάνει την τιµή FALSE. 

4.4 ∆εδοµένα Εισόδου Στοιχείων Αντικειµένου 

1:<Επιλογή Είδους Αντικειµένου> 

Ο Αλγόριθµος επιλέγει τα προϊόντα για τα οποία το στοιχείο (element) 

Item_Type, λαµβάνει τιµή η οποία αντιστοιχεί στην τιµή εισόδου του χρήστη 

σύµφωνα µε τον ακόλουθο πίνακα: 

 



 

 Τιµή Εισόδου Τιµή Παραµέτρου 

Μορφοτύπου 

Item_Type Επιστολή/Φάκελος Document| Document Parcel 

∆έµα Parcel | Document Parcel 

Πίνακας 4.4.1 Τύπος Αντικειµένου 

2: <Επιλογή Πλήθους Αντικειµένων όπως Αποστολή> 

Αν ο χρήστης ορίσει (Πλήθος Αντικειµένων όπως Αποστολή), τότε η τιµή 

αυτή λαµβάνεται υπόψη κατά την τιµολόγηση όπως υπηρεσίας, όπως 

περιγράφεται παρακάτω στην αντίστοιχη ενότητα. 

3: Εάν (∆έµα) τότε: <Επιλογή Μεγέθους/Βάρους Αντικειµένου> 

Ο χρήστης ορίζει τιµές για τις παραµέτρους 

� (Μήκος) = Μ 

� (Ύψος) = Υ 

� (Πλάτος) = Π 

� (Βάρος) = Β 

Ο Αλγόριθµος, αρχικά ελέγχει αν κάθε µια από τις τιµές Μ, Υ, Π είναι 

µικρότερη ή ίση από την τιµή του στοιχείου (element) MaxDimension_in_cm. 

Αν έστω µια από τις τιµές εισόδου είναι µεγαλύτερη, συνεπάγεται πως το 

εξεταζόµενο προϊόν δεν υποστηρίζει την αποστολή αντικειµένου µε τις 

καταχωρηθείσες διαστάσεις, εποµένως εξαιρείται της συγκριτικής 

αξιολόγησης.  

Εν συνεχεία, ο Αλγόριθµος υπολογίζει τον όγκο του αντικειµένου, ο οποίο 

ισούται µε το γινόµενο των τριών διαστάσεων (Μ*Π*Υ).  Κατόπιν, ο 

Αλγόριθµος επιλέγει τα προϊόντα για τα οποία το υπολογισθέν βάρος είναι 

µικρότερο ή ίσο από την τιµή του στοιχείου (element) 

MaxVolume_in_cub_cm. Τα προϊόντα, για τα οποία ορίζεται τιµή όπως 

παραµέτρου MaxVolume_in_cub_cm µικρότερη από τον όγκο του όπως 

αποστολή αντικειµένου εξαιρούνται της συγκριτικής αξιολόγησης, καθώς δεν 

υποστηρίζουν αποστολές του όγκου που ορίσθηκε από το χρήστη. 

 



 

Τέλος, ο Αλγόριθµος υπολογίζει το ογκοµετρικό βάρος (ΟΒ) του αντικειµένου, 

σύµφωνα µε τις διαστάσεις αυτού όπως έχουν ορισθεί από το χρήστη. Για τον 

υπολογισµό αυτού, ελέγχεται το στοιχείο (element) MinimumDensity που 

ορίζεται για κάθε προϊόν, και το ογκοµετρικό βάρος προκύπτει από την 

ακόλουθη εξίσωση: 

ΟΒ= (Μ*Υ*Π)/MinimumDensity 

Το βάρος του αντικειµένου σύµφωνα µε το οποίο γίνεται η τιµολόγηση (ΤΒ) 

ορίζεται ως εξής 

Αν (ΟΒ>Β) τότε ΤΒ=ΟΒ 

Αν (ΟΒ≤Β) τότε ΤΒ=Β 

4: Εάν (∆έµα) τότε: <Επιλογή Ειδικού Περιεχοµένου> 

Ο Αλγόριθµος επιλέγει τα προϊόντα για τα οποία η τιµή του στοιχείου 

(element) Parcel_Special_Content λαµβάνει τιµή που αντιστοιχεί στα κριτήρια 

του χρήστη, σύµφωνα µε τον ακόλουθο πίνακα: 

 Τιµή Εισόδου Τιµή Παραµέτρου 

Μορφοτύπου 

(περιλαµβάνεται) 

Parcel_Special_Content Εύθραυστο Fragile 

Σταθερής 

Θερµοκρασίας 

ConstTemperature 

Υπόκειται σε αλλοίωση MightBeAltered 

Ακανόνιστου σχήµατος IrregularlyShaped 

Εύκαµπτο Flexible 

Πίνακας 4.4.2 Ειδικό Περιεχόµενο 

5: <Επιλογή Οµαδικής Αποστολής> 

Αν ο χρήστης επιλέξει το πεδίο (Οµαδική Αποστολή) και δεν έχει επιλέξει το 

πεδίο (Ενιαία Πανελλαδική Αποστολή): 

Θεωρείται πως οι αποστολές πραγµατοποιούνται προς τον Νοµό που έχει 

δηλώσει ο χρήστης στο πεδίο (Περιοχή Επίδοσης), δηλαδή αναφερόµαστε σε 

Ενιαία Τοπική Αποστολή. Σε αυτή τη περίπτωση, ο Αλγόριθµος εντοπίζει το 

Νοµό που ανήκει η περιοχή επίδοσης που έχει δηλώσει ο χρήστης από τη λίστα 

του Συστήµατος, η οποία περιλαµβάνει το σύνολο των περιοχών που 

περιλαµβάνονται σε κάθε νοµό. Εν συνεχεία, για κάθε προϊόν και εφόσον 



 

υφίσταται εντοπίζεται το στοιχείο (element) Name_Of_County, 

(ChargeDescription-> Bulk_County-> Name_Of_County) το οποίο λαµβάνει ή 

περιλαµβάνει το όνοµα του νοµού που έχει ορίσει ο χρήστης, και βάσει αυτού, 

επιλέγεται το αντίστοιχο στοιχείο (element) Bulk_County_Charge 

(ChargeDescription-> Bulk_County-> Bulk_County_Charge), το οποίο 

αποτελεί τη χρέωση που λαµβάνεται υπόψη για τον υπολογισµό του κόστους 

της υπηρεσίας. 

Αν ο χρήστης επιλέξει το πεδίο (Οµαδική Αποστολή) και επίσης επιλέξει το 

πεδίο (Ενιαία Πανελλαδική Αποστολή): 

Ο Αλγόριθµος επιλέγει από κάθε προϊόν και εφόσον υφίσταται το στοιχείο 

(element) χρέωσης Bulk_National_Charge (ChargeDescription-> 

Bulk_County->Bulk_National_Charge) για την τιµολόγηση της υπηρεσίας. 

Η τιµή της παραµέτρου (Πλήθος Παραληπτών) λαµβάνεται υπόψη από τον 

Αλγόριθµο κατά τη διαδικασία τιµολόγησης της υπηρεσίας, όπως περιγράφεται 

σε ακόλουθη ενότητα. 

4.5 ∆εδοµένα Εισόδου Στοιχείων Αποστολής 

1:<Επιλογή Μέγιστης ∆ιάρκειας Επίδοσης> 

Ο Αλγόριθµος επιλέγει τα προϊόντα, για τα οποία η τιµή της παραµέτρου 

(Μέγιστη ∆ιάρκεια Επίδοσης) που δηλώνει ο χρήστης, είναι εντός των 

διαστάσεων εύρους (lowerTimeLimit_inhours-upperTimeLimit _inhours) που 

ορίζονται στο στοιχείο (element) Delivery_Time_Limits.  

2:<Επιλογή Τρόπου Πληρωµής> 

Ο Αλγόριθµος επιλέγει τα προϊόντα για τα οποία το στοιχείο (element) 

Type_Of_Payment λαµβάνει τιµή που αντιστοιχεί στα δεδοµένα εισόδου του 

χρήστη, σύµφωνα µε τον ακόλουθο πίνακα: 

  



 

 

 Τιµή Εισόδου Τιµή Παραµέτρου 

Μορφοτύπου 

(περιλαµβάνεται) 

Type_Of_Payment Μετρητά Cash| Cash Credit 

Πίστωση Credit| Cash Credit 

Αδιάφορο Cash| Credit| Cash Credit 

Πίνακας 4.5.1 Τρόπος Πληρωµής 

3:<Επιλογή Πρόσθετων Υπηρεσιών> 

Ο Αλγόριθµος επιλέγει τα προϊόντα στα οποία η πρόσθετη/ες υπηρεσία/ες που 

επιλέγει ο χρήστης εντοπίζεται στο στοιχείο ExtraServices, σύµφωνα µε τις 

αντίστοιχες παραµέτρους που αναφέρονται στον ακόλουθο πίνακα: 

 Τιµή Εισόδου Τιµή Παραµέτρου Μορφοτύπου 

(περιλαµβάνεται) 

ExtraServices Χρέωση Παραλήπτη

  

Payment_On_Delivery 

Αγορά Purchase_Service 

Αντικαταβολή Cash_On_Delivery 

Αναµονή ∆ιανοµέα Courier_Hold 

Τηλεφωνική 

Επικοινωνία για την 

Επίδοση 

Call_Before_Delivery 

∆υνατότητα Ασφάλισης 

Αντικειµένων µε 

∆ηλωµένη Αξία 

Has_Insurance_Coverage=TRUE 

∆έσµευση Ώρας Guaranteed_Time_Delivery 

Πρωινή Επίοδση πριν 

από Συγκεκριµένη Ώρα 

Morning_Delivery 

Εγγυηµένη Επίδοση Guaranteed_Delivery 

Επιστροφή Υπογραφής / 

Αριθµού Πρωτοκόλλου 

Receive_Protocol_Number 

Συσκευασία Packaging_Services=TRUE 

Παροχή Προγράµµατος 

Μελών 

HasLoyalty=TRUE 

Πίνακας 4.5.2 Πρόσθετες Υπηρεσίες  



 

5. Τιµολόγηση Υπηρεσίας 

5.1 Γενική Τιµολόγηση Υπηρεσίας 

Εφόσον έχουν ολοκληρωθεί οι παραπάνω ενέργειες και έχουν επιλεγεί τα 

προϊόντα τα οποία πληρούν τα κριτήρια του χρήστη, ο Αλγόριθµος συνεχίζει 

στην τιµολόγηση της υπηρεσίας για κάθε ένα εξ αυτών. Για τον εντοπισµό της 

κατάλληλης χρέωσης ακολουθείται η εξής διαδικασία: 

1. Εντοπίζεται το κατάλληλο στοιχείο ChargeDescription  για το 

συνδυασµό Ζώνης Παραλαβής (Pick_up_Zone) και Ζώνης Επίδοσης 

(Delivery_Zone), σύµφωνα µε τις τµές αυτών όπως έχουν προκύψει από 

την διαδικασία 4.2.1και 4.3.1/4.3.2. Σε περίπτωσεις όπου εντοπίζονται 

παραπάνω από ένας συνδυασµοί των ζωνών που έχουν καθοριστεί 

σύµφωνα µε τα κριτήρια χρήσης, ο Αλγόριθµος θα επιλέγει αυτό το 

συνδυασµό ζωνών για το οποίο στο στοιχείο ChargeDescription  

ορίζεται η µικρότερη χρέωση (στοιχείο µορφοτύπου Charge). 

2. Κατόπιν, επιλέγεται το κατάλληλο στοιχείο Charge, για το οποίο τα 

στοιχεία Pick_up_Point και Delivery_Point, τα οποία είναι 

εµφωλευµένα στο στοιχείο ChargeDescription  -> Charge-> 

chargingParams->  Pick_up_Point/ Delivery_Point, λαµβάνουν 

συνδυαστικά τιµές όπως αυτές έχουν καθοριστεί κατά τις διαδικασίες 

4.2.2. και 4.3.3. 

3. Για το επιλεγµένο στοιχείο Charge, εντοπίζεται το κατάλληλο εύρος 

(Range) εντός του οποίου υπάγεται το βάρος του προς αποστολή 

αντικειµένου. Σηµειώνεται ότι ως βάρος ορίζεται το τιµολογητέο βάρος 

(ΤΒ), όπως αυτό ορίστηκε κατά την διαδικασία 4.4.3. Για τον εντοπισµό 

της κατάλληλης κλιµάκωσης χρέωσης, ο Αλγόριθµος ελέγχει τις τιµές 

των διαστάσεων αυτής (LowerLimit- UpperLimit) και επιλέγεται το 

εύρος για το οποίο ισχύει LowerLimit≤ΤΒ≤ UpperLimit. Η τιµολόγηση 

της υπηρεσίας γίνεται σύµφωνα µε τα στοιχεία χρέωσης που ορίζονται 

για το επιλεγµένο στοιχείο Charge. Στοιχεία χρέωσης ορίζονται το βήµα 

χρέωσης (ChargingStep), το ποσό χρέωσης (Charge) καθώς και η 

µονάδα χρέωσης (Unit). 

Το κόστος της υπηρεσίας, Κ, σύµφωνα µε τα στοιχεία χρέωσης που 

ορίζονται ανωτέρω και τα κριτήρια του χρήστη, προκύπτει ως 

ακολούθως:  

 



 

Initialize 

i = 1 

Κ = 0 

�� = 0 

While ( ΤΒ>�������	�
�) { 

   If (�ℎ������
���)  

     �� = [(�������	�
� - 

�������	�
�)/	�ℎ������
���)] * �ℎ���� 

K=K+�� 

   Else 

     �	 =�ℎ����  

   

   i= i + 1 

} 

If  (�ℎ������
���) { 

If  (i==1){ 

K = K + {[(ΤB/	�ℎ������
���)] * �ℎ����} 

} 

  else{ 

K = K + {[(ΤB - �������	�
���)/	�ℎ������
���)] * �ℎ����} 

 } 

}  

Else 

K = �ℎ���� 

 

Όπου: 

ΤΒ: το τιµολογήσιµο βάρος του αντικειµένου 

i: δείκτης του εύρους (Range) από το οποίο λαµβάνονται τα στοιχεία 

χρέωσης 

Κ: το τελικό κόστος της υπηρεσίας 

�� : η χρέωση του i-οστου εύρους (Range)  

�������	�
: το κατώτατο όριο του εύρους 

�������	�
: το ανώτατο όριο του εύρους 

�ℎ������
��: το βήµα χρέωσης 

�ℎ���: το ποσό χρέωσης 

 



 

5.2 Τιµολόγηση Πολλαπλών Αποστολών 

Αν ο χρήστης επιλέξει Πλήθος Αντικειµένων (Π) µεγαλύτερο του 1 (Π>1), 

τότε στο τελικό κόστος της υπηρεσίας, Κ, λαµβάνονται υπόψη και τυχόν 

εκπτώσεις που υφίστανται για το προϊόν. Ο Αλγόριθµος εντοπίζει τις 

εκπτώσεις αυτές (στοιχείο µορφοτύπου Discount), επιλέγοντας αρχικά το 

εύρος στο οποίο ανήκει η τιµή Π που έχει δηλώσει ο χρήστης, δηλαδή το εύρος 

για το οποίο ισχύει ItemsLowerLimit ≤ Π ≤ ItemsUpperLimit στο στοιχείο 

(element). Για το συγκεκριµένο εύρος, εντοπίζεται το ποσό έκπτωσης, το οποίο 

αναφέρεται στο πεδίο Discount (ChargeDescription  -> Charge-> Discount-

>Range-> Discount) καθώς και η τιµή της παραµέτρου Unit 

(ChargeDescription  -> Charge-> Discount->Range-> Unit).  

Το τελικό κόστος της υπηρεσίας (Κ) υπολογίζεται ως εξής: 

� Εάν (Unit= Euro|Eurocent) τότε Κ=Κ�������-Discount 

Όπου:  

�������  = το κόστος της υπηρεσίας χωρίς την έκπτωση, όπως έχει 

υπολογισθεί παραπάνω 

Discount: το ποσό της έκπτωσης 

� Εάν (Unit= Percentage) τότε Κ=Κ�������-(Κ������� ∗Discount) 

Όπου:  

�������  = το κόστος της υπηρεσίας χωρίς την έκπτωση, όπως έχει 

υπολογισθεί παραπάνω 

Discount: το ποσοστό της έκπτωσης (π.χ. 0,2 για έκπτωση 20%) 

 

Σηµειώνεται πως στις περιπτώσεις όπου συµπεριλαµβάνονται εκπτώσεις στο 

κόστος της υπηρεσίας, ο Αλγόριθµος λαµβάνει υπόψη και τη διάρκεια 

κατανάλωσης της έκπτωσης, η οποία ορίζεται στο στοιχείο 

Discount_Consumption_Duration, ενηµερώνοντας το χρήστη για το διάστηµα 

ισχύος της προνοµιακής τιµής του προϊόντος κατά την εµφάνιση των 

αποτελεσµάτων συγκριτικής αξιολόγησης. 

5.3 Τιµολόγηση Οµαδικών Αποστολών 

Αν ο χρήστης έχει επιλέξει (Οµαδική Αποστολή) για (Πλήθος Παραληπτών), 

ενώ δεν έχει επιλέξει (Ενιαία Πανελλαδική Αποστολή), τότε ο Αλγόριθµος 

εντοπίζει το ποσό χρέωσης (Charge) στο στοιχείο Bulk_County_Charge, το 

οποίο είναι εµφωλευµένο στο στοιχείο ChargeDescription-> Bulk_County-> 

Bulk_County_Charge και το κόστος της υπηρεσίας, Κ, ισούται µε: 



 

Κ = �ℎ���#$ %&'$��( * (Πλήθος Παραληπτών) 

Αν ο χρήστης έχει επιλέξει (Ενιαία Πανελλαδική Αποστολή), τότε ο 

Αλγόριθµος εντοπίζει το ποσό χρέωσης (Charge) στο στοιχείο 

Bulk_National_Charge, το οποίο είναι εµφωλευµένο στο στοιχείο 

ChargeDescription-> Bulk_County-> Bulk_National_Charge και το κόστος της 

υπηρεσίας, Κ, ισούται µε: 

Κ = �ℎ���#$ %����'��  * (Πλήθος Παραληπτών) 

5.4 Τιµολόγηση Αποστολών προς ∆ιεθνείς Προορισµούς 

Για τις περιπτώσεις αποστολών προς διεθνείς προορισµούς ακολουθείται η 

διαδικασία τιµολόγησης όπως περιγράφηκε ανωτέρω, µε µόνη διαφορά πως ο 

Αλγόριθµος ελέγχει για τυχόν επιπλέον χρεώσεις λόγω επιβάρυνσης καυσίµων 

(επίναυλος). 

Για τον έλεγχο αυτό, ο Αλγόριθµος εντοπίζει αν για τον κωδικό κάθε 

εξεταζόµενου προϊόντος (στοιχείο Prd_IDs) ή/και για το κωδικό ζώνης 

επίδοσης (στοιχείο ZoneID), όπως αυτός έχει ορισθεί σύµφωνα µε τη 

διαδικασία 4.3.1. ορίζεται από το πάροχο επίναυλος, στο στοιχείο 

FuelSurcharge, το οποίο είναι εµφωλευµένο στο στοιχείο FuelSurchargeChars-

> PrdFuelSurcharge-> FuelSurcharge. Αν ορίζεται, τότε το ποσοστό αυτό 

εφαρµόζεται στο κόστος της υπηρεσίας (Κ) όπως αυτό έχει υπολογισθεί 

ανωτέρω, και το τελικό κόστος του προϊόντος διαµορφώνεται ως εξής: 

Κ=Κ+Κ*( FuelSurcharge) 

Όπου 

FuelSurcharge: το ποσοστό επιβάρυνσης καυσίµων (π.χ. 0,15 για επίναυλο 

15%) 

  



 

6. Τιµολόγηση Προϊόντος 

Το τελικό κόστος του Προϊόντος προκύπτει αθροίζοντας τα ακολουθα κόστη: 

Κόστος Υπηρεσίας (Κ), το οποίο υπολογίζεται σύµφωνα µε τη διαδικασία που 

περιγράφηκε ανωτέρω 

Φ.Π.Α επί του ποσού που προκύπτει ως κόστος υπηρεσίας.  

Για τον υπολογισµό του τελικού κόστους του προϊόντος (ΤΚ) , ο Αλγόριθµος 

ελέγχει την τιµή που λαµβάνει το στοιχείο HasVAT, το οποίο αφορά στην 

εφαρµογή ή όχι Φ.Π.Α. για το εξεταζόµενο προϊόν. 

Αν το στοιχείο λαµβάνει τιµή FALSE, τότε το τελικό κόστος του προϊόντος 

ισούται µε αυτό που υπολογίσθηκε παραπάνω (κόστος υπηρεσίας), δηλαδή  

ΤΚ=Κ. 

Αν το στοιχείο λαµβάνει τιµή TRUE, τότε στο κόστος υπηρεσίας προστίθεται 

και το ποσοστό Φ.Π.Α., το οποίο αναφέρεται στο στοιχείο VAT, εποµένως το 

τελικό κόστος του προϊόντος ισούται µε  

ΤΚ=Κ+(Κ* VAT). 

  



 

7. Εξαγωγή Αποτελεσµάτων 

Το Σύστηµα, µετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας τιµολόγησης, εµφανίζει 

στο χρήστη τη λίστα των αποτελεσµάτων µε τα προϊόντα τα οποία πληρούν τα 

κριτήρια επιλογής του. Σε αυτά περιλαµβάνονται το όνοµα του προϊόντος, ο 

πάροχος, το κόστος, οι πρόσθετες υπηρεσίες που έχει επιλέξει ο χρήστης και το 

κόστος αυτών καθώς και επιπρόσθετες λεπτοµέρειες, εφόσον επιθυµεί ο 

χρήστης, σχετικά µε τις παρεχόµενες από το προϊόν υπηρεσίες. Σηµειώνεται 

πως για τις αποστολές προς εξωτερικό, εκτός των λοιπών στοιχείων του 

προϊόντος, θα αναφέρεται επίσης πως στον υπολογισµό του κόστους της 

υπηρεσίας δε συµπεριλαµβάνονται τυχόν δασµοί που µπορεί να προκύπτουν 

λόγω του περιεχοµένου του προς αποστολή αντικειµένου.  

Η ταξινόµηση των αποτελεσµάτων από τον Αλγόριθµο πραγµατοποιείται σε 

δύο επίπεδα: α) Σε πρώτο επίπεδο, µε βάση το χρόνο παράδοσης του 

ταχυδροµικού αντικειµένου, και β) Σε δεύτερο επίπεδο, µε βάση το κόστος της 

παρεχόµενης υπηρεσίας.  

Για το πρώτο επίπεδο ταξινόµησης, ως χρόνος παράδοσης θεωρείται ο 

µέγιστος χρόνος που απαιτείται για την ολοκλήρωση της αποστολής, όπως 

αυτός έχει ορισθεί από τον πάροχο κατά την καταχώρηση των στοιχείων του 

προϊόντος στο Σύστηµα. Ο Αλγόριθµος ταξινοµεί σε αύξουσα σειρά τα 

προϊόντα σύµφωνα µε το µέγιστο χρόνο παράδοσης και εµφανίζει στο χρήστη 

τα πρώτα 10 προϊόντα. Σε περιπτώσεις όπου ο χρόνος επίδοσης του 

ταχυδροµικού αντικειµένου που απαιτείται από τα προϊόντα συµπίπτει , η 

ταξινόµηση αυτών γίνεται κατ’ αύξοντα υπολογισθέν τελικό κόστος 

υπηρεσίας.  

 


