
Ερωτηµατολόγιο Επιχειρήσεων µε Γενική Άδεια Παροχής 
Ταχυδροµικών Υπηρεσιών 
Ποσοτικά ∆εδοµένα Έτους 2010 
(Χρήση από 1/1/2010 έως 31/12/2010) 

                  
Αριθµός Μητρώου  / 
Επωνυµία Εταιρείας 

  

        

Κατηγορία Γενικής Άδειας   
  

                  

Υπεύθυνος παραλαβής, 
συµπλήρωσης και υποβολής  
ερωτηµατολογίου στην ΕΕΤΤ 

Ονοµατεπώνυµο:           
Θέση στην 
εταιρεία:           

∆ιεύθυνση 
επικοινωνίας:           

Τηλέφωνο 
επικοινωνίας:           

Fax:           
E-mail:           

Άτοµο επικοινωνίας για το 
ερωτηµατολόγιο (εφόσον 
πρόκειται για διαφορετικό 
άτοµο από τον υπεύθυνο 
παραλαβής, συµπλήρωσης 
και αποστολής, που 
συµπληρώσατε ανωτέρω) 

Ονοµατεπώνυµο:           
Θέση στην 
εταιρεία:           

∆ιεύθυνση  
επικοινωνίας:           

Τηλέφωνο 
επικοινωνίας:           

Fax:           
E-mail:           

                  

Πραγµατοποίησε η επιχείρησή σας έσοδα από ταχυδροµική 
δραστηριότητα κατά το έτος 2010; 

  

                  

Πίνακας 1 
ΠΛΗΘΟΣ διακινούµενων ταχ. αντικ. και ΕΣΟ∆Α ανά 
παρεχόµενη ταχυδροµική υπηρεσία (από την ταχ. επιχείρηση 
& το ∆ίκτυό της). 

Πλήθος ταχ. 
αντικ. Έσοδα (€) 

Μέση τιµή 
χρέωσης ανά 
αντικείµενο 

1.1 Ταχυµεταφορές : 0 0,00 €   

1.1.1     - Ταχυµεταφορές ταχ. αντικειµένων, εκτός δεµάτων, εσωτερικού       

1.1.2     - Ταχυµεταφορές ταχ. αντικειµένων, εκτός δεµάτων, εξωτερικού       

1.1.3 
    - Ταχυµεταφορές δεµάτων εσωτερικού (µικροδέµατα έως 2 κιλά 
και δέµατα έως 35 κιλά)       

1.1.4 
    - Ταχυµεταφορές δεµάτων εξωτερικού (µικροδέµατα έως 2 κιλά 
και δέµατα έως 35 κιλά)       

1.2 
∆ιαφηµιστικά αντικείµενα χωρίς διεύθυνση και ονοµατεπώνυµο 
παραλήπτη, εντός φακέλου ή παρόµοιας συσκευασίας       

1.3 Προετοιµασία Ταχυδροµικών Αντικειµένων        

1.4 Ανταλλαγή εγγράφων       

1.5 
Άλλες υπηρεσίες (προσδιορίστε τις υπηρεσίες στην κενή γραµµή 
που ακολουθεί)       

  
……………………………………………………………………………
……………       

1.6 

∆ιακίνηση ταχυδροµικών αντικειµένων µε ΣΥ∆ΕΤΑ άλλης 
αδειοδοτηµένης επιχείρησης, εφόσον έχετε δηλωθεί στην ΕΕΤΤ 
ως µέλος ∆ΙΚΤΥΟΥ της άλλης αδειοδοτηµένης επιχείρησης - 
Στοιχεία µη υποκείµενα σε τέλη, να µην χρησιµοποιηθούν 
αλλού στο παρόν ερωτηµατολόγιο       

  Σύνολο   

Έλεγχος: 
Η στήλη "Μέση τιµή χρέωσης ανά αντικείµενο" παρουσιάζει, σύµφωνα µε την άποψη του επιχειρηµατία, σωστές 
τιµές; Αν ναι, προχωρήστε στην επόµενη ερώτηση. Αν όχι, παρακαλούµε όπως ελέγξετε ξανά τις καταχωρήσεις 
σας. 

                  



                  

Πίνακας 2 

ΠΛΗΘΟΣ Ταχ. Αντικειµένων ανά µέθοδο διακίνησης, 
σε σχέση µε το συνολικό χρόνο (από την παραλαβή 
έως την επίδοση) που απαιτήθηκε για τη διακίνηση 
τους. 

Αυθηµ
ερόν Σε 1 Ηµέρα 

Σε 
Περισσότερες 
Ηµέρες 

Σύνολο 

2.1α ΑΥΤΟΝΟΜΗ - Εσωτερικού        

2.1β ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΕΝΗ - Εσωτερικού        

2.2.α ΑΥΤΟΝΟΜΗ - Εξωτερικού       

2.2.β ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΕΝΗ - Εξωτερικού       

  Σύνολο 

Έλεγχος:       

Έλεγχος:       

                  
                  

Πίνακας 3 ΠΛΗΘΟΣ ταχ. αντικειµένων Ταχυµεταφορών (εσωτερικού & εξωτερικού), ανά κλιµάκιο βάρους. Πλήθος ταχ.   
αντικ/νων 

3.1 Έγγραφα έως 2 κιλά   

3.2 Μικροδέµατα έως 2 κιλά   

3.3 ∆έµατα από 2 κιλά έως 35 κιλά   

  Σύνολο 

Έλεγχος: Το σύνολο του πίνακα 3 πρέπει να ισούται µε το σύνολο του πλήθους των αντικειµένων του 
πίνακα 1.1  

                
                  

Πίνακας 4 
ΠΛΗΘΟΣ ταχ. αντικειµένων  που παραλήφθηκαν ανά Περιφέρεια ανεξάρτητα 
αν διακινήθηκαν ΑΥΤΟΝΟΜΑ ή ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΕΝΑ. (Να συµπληρωθεί ΜΟΝΟ από 
τις ταχ. επιχειρήσεις  που παρέλαβαν τα ταχ. αντικείµενα από τον αποστολέα) 

Πλήθος ταχ. αντικειµένων 
(περιλαµβανοµένων δεµάτων) 

  Από (Περιφέρεια): 
Προς 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ 
Προς 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 

4.1 Ανατ. Μακεδονία & Θράκη (Νοµοί: Έβρου, Ροδόπης, Ξάνθης, ∆ράµας, Καβάλας)     

4.2 
Κεντρική Μακεδονία (Νοµοί: Σερρών, Θεσσαλονίκης, Χαλκιδικής, Κιλκίς, Πέλλας, 
Ηµαθίας, Πιερίας)     

4.3 ∆υτική Μακεδονία  (Νοµοί: Φλώρινας, Καστοριάς, Κοζάνης, Γρεβενών)     

4.4 Ήπειρος (Νοµοί: Ιωαννίνων, Θεσπρωτίας, Πρεβέζης, Άρτας)     

4.5 Θεσσαλία (Νοµοί: Λάρισας, Τρικάλων, Καρδίτσας, Μαγνησίας)     

4.6 Ιόνια Νησιά (Νοµοί: Κέρκυρας, Λευκάδας, Κεφαλληνίας, Ζακύνθου)     

4.7 ∆υτική Ελλάδα (Νοµοί: Αιτωλοακαρνανίας, Αχαϊας, Ηλείας)     

4.8 Στερεά Ελλάδα (Νοµοί: Ευρυτανίας, Φθιώτιδας, Φωκίδας, Βοιωτίας, Ευβοίας)     

4.9 Αττική (Νοµός: Αττικής)     

4.10 Πελοπόννησος (Νοµοί: Κορινθίας, Αρκαδίας, Αργολίδας, Μεσσηνίας, Λακωνίας)     

4.11 Βόρειο Αιγαίο (Νοµοί: Λέσβου, Χίου, Σάµου)     

4.12 Νότιο Αιγαίο (Νοµοί: Κυκλάδων, ∆ωδεκανήσου)     

4.13 Κρήτη (Νοµοί: Χανίων, Ρεθύµνου, Ηρακλείου, Λασιθίου)     

  Σύνολο 

                
                  

Πίνακας 5 

ΠΛΗΘΟΣ ταχ. αντικειµένων προορισµού ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ, που παραλήφθηκαν στο εσωτερικό 
προς επίδοση στο εξωτερικό ανά Ζώνη εξωτερικού, ανεξάρτητα αν διακινήθηκαν ΑΥΤΟΝΟΜΑ 
ή ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΕΝΑ. (Να συµπληρωθεί ΜΟΝΟ από τις ταχ. επιχειρήσεις που παρέλαβαν τα ταχ. 
αντικείµενα) 

Πλήθος ταχ. 
αντικειµένων 

(περιλαµβ. 
δεµάτων) 

  Από Εσωτερικό ΠΡΟΣ (Ζώνη Προορισµού):   

5.1 Ευρωπ. Ένωση (27 χώρες)   

5.2 Λοιπή Ευρώπη   

5.3 ΗΠΑ - Καναδάς    

5.4 Λοιπή Αµερική   



5.5 Ασία   

5.6 Αφρκή   

5.7 Ωκεανία   

  Σύνολο 

Έλεγχος: Το σύνολο των ταχ. αντικειµένων του Πίνακα 5 πρέπει να ισούται µε το σύνολο των ταχ. 
αντικειµένων "Προς Εξωτερικό" του πίνακα 4.   

                  

                  

Πίνακας 6 

ΠΛΗΘΟΣ ταχ. αντικειµένων ανά ζώνη προέλευσης ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ, προς επίδοση στο 
εσωτερικό, ανεξάρτητα αν διακινήθηκαν ΑΥΤΟΝΟΜΑ ή ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΕΝΑ. (Να συµπληρωθεί 
ΜΟΝΟ από τις ταχ. επιχειρήσεις που παραλαµβάνουν τα ταχ. αντικείµενα στα σηµεία εισόδου της 
χώρας) 

Πλήθος ταχ. 
αντικειµένων 

(περιλαµβ. 
δεµάτων) 

  Από (Ζώνη Προέλευσης) ΠΡΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ:   

6.1 Ευρωπ. Ένωση (27 χώρες)   

6.2 Λοιπή Ευρώπη   

6.3 ΗΠΑ - Καναδάς    

6.4 Λοιπή Αµερκή   

6.5 Ασία   

6.6 Αφρκή   

6.7 Ωκεανία.   

  Σύνολο 

                  

                  

Πίνακας 7 Στοιχεία ∆ικτύου 
  

7.1 
Αριθµός Ταχ. Επιχειρήσεων Χωρίς Γενική Άδεια Παροχής Ταχυδροµικών Υπηρεσιών ενταγµένων 
στο ∆ίκτυο.   

7.2 
Αριθµός Ταχ. Επιχειρήσεων Με Γενική Άδεια Παροχής Ταχυδροµικών Υπηρεσιών ενταγµένων στο 
∆ίκτυο.   

                  

                  

Πίνακας 8 

Απασχολούµενο προσωπικό, στην 
ταχ. επιχείρηση & το δίκτυο της (ΧΩΡΙΣ 
Γενική Άδεια), στις 31/12/2010. (Η 
απασχόληση νοείται µόνον στις 
ταχυδροµικές υπηρεσίες και όχι σε τυχον 
άλλες εργασίες της επιχείρησης). 

∆ιανοµείς Λοιπό Προσωπικό 

8.1 
Απασχολούµενο Προσωπικό ΠΛΗΡΟΥΣ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Ανωτ. Μέση Υποχρ Ανωτ. Μέση Υποχρ 

8.1.1 Ταχ. επιχείρησης             

8.1.2 Υπολ. ∆ικτύου (χωρίς Γενική Άδεια)             

8.2 
Απασχολούµενο Προσωπικό ΜΕΡΙΚΗΣ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Ανωτ. Μέση Υποχρ. Ανωτ. Μέση Υποχρ 

8.2.1 Ταχ. επιχείρησης             

8.2.2 Υπολ. ∆ικτύου (χωρίς Γενική Άδεια)             

  Σύνολο 

Έλεγχος: 
Αν έχετε δηλώσει ∆ίκτυο επιχειρήσεων στον Πίνακα 7.1, χρειάζεται να δηλώσετε τα στοιχεία του 
απασχολούµενου προσωπικού του ∆ικτύου, όπως αναλύονται στον Πίνακα 8. Αν το διπλανό 
κελί είναι κενό, προχωρήστε στη συµπλήρωση του επόµενου πίνακα. 

FALSE 

                  

                  

Πίνακας 9 Κτιριακή υποδοµή, ταχ. επιχ/σης & του δικτύου της 
(ΧΩΡΙΣ Γενική Άδεια), στις  31/12/2010 

Ταχ. επιχείρησης Υπόλοιπου ∆ικτύου 
(χωρίς Γενική Άδεια) 

πλήθος έκταση (τ.µ.) πλήθος έκταση (τ.µ.) 

9.1 Καταστήµατα Ταχυµεταφορών ΜΑΖΙ µε Κέντρα ∆ιαλογής         

9.2 Κέντρα ∆ιαλογής (ΜΟΝΟ)          

9.3 Καταστήµατα Ταχυµεταφορών (ΜΟΝΟ)          

9.4 Αποθηκευτικοί χώροι          

  Σύνολο 



Έλεγχος: 
Αν έχετε δηλώσει ∆ίκτυο επιχειρήσεων στον Πίνακα 7.1, χρειάζεται να δηλώσετε την κτιριακή 
υποδοµή των επιχειρήσεων ∆ικτύου, όπως αναλύονται στον Πίνακα 9. Αν το διπλανό κελί είναι 
κενό, προχωρήστε στη συµπλήρωση του επόµενου πίνακα. 

FALSE 

                  
                  

Πίνακας 10 Μεταφορικά µέσα ταχ. επιχείρησης & του δικτύου της (ΧΩΡΙΣ Γενική Άδεια), 
στις  31/12/2010 

Αριθµός 
µεταφορικών 
µέσων Ταχ. 
επιχείρησης 

Αριθµός 
µεταφορικών 
µέσων 

Υπολοίπου 
∆ικτύου 

10.1 Αυτοκίνητα      

10.2 ∆ίκυκλα     

10.3 Λοιπά οχήµατα      

  Σύνολο 

Έλεγχος: 
Αν έχετε δηλώσει ∆ίκτυο επιχειρήσεων στον Πίνακα 7.1, χρειάζεται να δηλώσετε τα µεταφορικά 
µέσα των επιχειρήσεων ∆ικτύου, όπως αναλύονται στον Πίνακα 10. Αν το διπλανό κελί είναι 
κενό, προχωρήστε στη συµπλήρωση του επόµενου πίνακα. 

FALSE 

                  
                  

Πίνακας 11 Ανάλυση Πελατών Ταχυµεταφορών (µετρητοίς / µε σύµβαση)  
ταχ. επιχείρησης & του δικτύου της,  στις  31/12/2010 

Πλήθος ταχ. 
αντικ. Έσοδα (€) 

Μέση τιµή 
χρέωσης ανά 
αντικείµενο 

11.1 Πελάτες µετρητοίς (χωρίς σύµβαση)       

11.2 Πελάτες µε σύµβαση       

  Σύνολο   

Έλεγχος: 

Στην ερώτηση αυτή διαχωρίζεται το πλήθος και τα έσοδα από 
διακίνηση ταχ. αντικειµένων µε τιµές λιανικής ή χονδρικής. 
Συνεπώς το άθροισµα του Πίνακα 11 πρέπει να ισούται µε τα 
στοιχεία της ερώτησης 1.1 

    

  

Έλεγχος: 
Η στήλη "Μέση τιµή χρέωσης ανά αντικείµενο" παρουσιάζει, σύµφωνα µε την άποψη του επιχειρηµατία, σωστές 
τιµές; Αν ναι, προχωρήστε στην επόµενη ερώτηση. Αν όχι, παρακαλούµε όπως ελέγξετε ξανά τις καταχωρήσεις 
σας. 

                  
                  

Πίνακας 12 Ετήσιος κύκλος εργασιών πελατών µε συµβάσεις, ταχ. 
επιχείρησης & του δικτύου της, στις  31/12/2010 

Πλήθος ταχ. 
αντικ. Έσοδα (€) 

Μέση τιµή 
χρέωσης ανά 
αντικείµενο 

12.1 0 - 30.000 ευρώ       
12.2 30.001 - 150.000 ευρώ       

12.3 150.001 ευρώ και πάνω       

  Σύνολο 

Έλεγχος: 

Στην ερώτηση αυτή διαχωρίζεται το πλήθος και τα έσοδα από 
διακίνηση ταχ. αντικειµένων πελατών µε τους οποίους η ταχ. 
επιχείρηση έχει σύµβαση συνεργασίας. Άρα το άθροισµα του 
Πίνακα 12 πρέπει να ισούται µε την ερώτηση 11.2 

    

  

Έλεγχος: 
Η στήλη "Μέση τιµή χρέωσης ανά αντικείµενο" παρουσιάζει, σύµφωνα µε την άποψη του επιχειρηµατία, σωστές 
τιµές; Αν ναι, προχωρήστε στην επόµενη ερώτηση. Αν όχι, παρακαλούµε όπως ελέγξετε ξανά τις καταχωρήσεις 
σας. 

                  
                  

Πίνακας 13 Αιτήσεις αποζηµιώσεων που υπεβλήθησαν στην ταχ. 
επιχείρηση & το ∆ίκτυό της  και τρόποι επίλυσης διαφορών 

Πλήθος 
περιπτώσε
ων (ταχ. 
αντικ.) 

Ποσόν 
αποζηµίωσης 

(€) 

Μέσος όρος 
αποζηµίωσης 
ανά αντικείµενο 

13.1 ΕΙ∆ΟΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ       
13.1.1 Απώλεια       

13.1.2 Ζηµία       
13.1.3 Καθυστέρηση       

  Σύνολο 13.1   

13.2 ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ∆ΙΑΦΟΡΑΣ (Προβλήµατος)       

13.2.1 Φιλικός ∆ιακ/σµός       

13.2.2 Επίλυση µέσω Επιτροπής Επίλυσης ∆ιαφορών       



13.2.3 ∆ιακανονισµός µέσω Ε.Ε.Τ.Τ.       
13.2.4 ∆ικαστική επίλυση       

  Σύνολο 13.2 

Έλεγχος: 
Το άθροισµα του πλήθους και των ποσών αποζηµίωσης του 
ερωτήµατος 13.1 πρέπει να ισούται µε το αντίστοιχο άθροισµα 
του ερωτήµατος 13.2 

    
  

                  
                  

Πίνακας 14 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΣΟ∆ΩΝ - ∆ΑΠΑΝΩΝ της ταχυδροµικής επιχείρησης  Ποσά σε ευρώ 
(€) 

14.1 
Σύνολο κύκλου εργασιών (σε ευρώ) από την παροχή ταχυδροµικών και συναφών υπηρεσιών 
της Ταχ. Επιχείρησης για τη χρήση του 2010.  

  
Το σύνολο κύκλου εργασιών αναφέρεται ΜΟΝΟΝ στις δραστηριότητες που αφορούν ταχυδροµικές και 
συναφείς υπηρεσίες εντός της Ελληνικής Επικράτειας.  

14.2 Σύνολο των εξόδων – δαπανών για την παροχή ταχυδροµικών και συναφών υπηρεσιών για τη 
χρήση του 2010.  

  Τέτοιες δαπάνες περιλαµβάνουν:   
14.2.1 -         ∆απάνες Προσωπικού, Εργοδοτικές Εισφορές, Αποζηµιώσεις,   
14.2.2 -         Κόστος Μέσων Μεταφοράς, Καυσίµων, Συντηρήσεων,   
14.2.3 -         Προµήθειες σε τρίτους,   
14.2.4 -         Χρηµατοοικονοµικά Έξοδα, Leasing, Τόκοι ∆ανείων,   
14.2.5 -        Τεχνολογικός - Πληροφοριακός Εξοπλισµός   
14.2.6 -        ∆ιάφορα έξοδα (Ενοίκια, Αποσβέσεις, Αναλώσιµα, Μηχανήµατα, κτλ).   
14.2.7 Εφόσον δεν είναι διαθέσιµη η ανάλυση των δαπανών στις ως άνω κατηγορίες, να 

συµπληρωθεί το συνολικό ποσό δαπανών στο διπλανό κελί.   

                  
        Για την επιχείρηση:     
        

 

    

            
        

  

    
            

            
            
            

        

Υπογραφή ΝΟΜΙΜΟΥ 
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ  

και ΣΦΡΑΓΙ∆Α επιχείρησης     

 



 

Ερωτηµατολόγιο Επιχειρήσεων µε Γενική Άδεια Παροχής Ταχυδροµικών Υπηρεσιών 
Ποσοτικά ∆εδοµένα  

(Χρήση από 1/1/2010 έως 31/12/2010) 
 

ΚΙΤΡΙΝΑ ΠΕ∆ΙΑ:   ΜΟΝΟ αυτά συµπληρώνονται από την επιχείρηση. 

ΓΚΡΙ ΠΕ∆ΙΑ:    
Συµπληρώνονται αυτόµατα, αλλά  χρειάζεται να ΕΛΕΓΧΘΟΥΝ από την ταχυδροµική επιχείρηση 
έτσι ώστε να µην παρουσιάζουν µηνύµατα λάθους, τα οποία υποδεικνύονται µε κόκκινο χρώµα. 

                    
Οδηγίες συµπλήρωσης στοιχείων επιχείρησης 

Αριθµός Μητρώου / Επωνυµία Εταιρείας: 

ΕΠΙΛΕΓΕΤΕ από αναπτυσσόµενη λίστα τον Αριθµό Μητρώου ΕΕΤΤ της επιχείρησης 
όπως αναφέρεται στη Βεβαίωση Εγγραφής. Στο πεδίο συµπληρώνεται αυτόµατα και η 
επωνυµία και η δηλωθείσα -στην ΕΕΤΤ- διεύθυνση της εταιρείας. Σε περίπτωση που 
δεν ισχύει η διεύθυνση αλληλογραφίας, επικοινωνήστε µε την ΕΕΤΤ. 

Κατηγορία Γενικής Άδειας: 
ΕΠΙΛΕΓΕΤΕ από αναπτυσσόµενη λίστα την Κατηγορία Γενικής Άδειας της επιχείρησης 
όπως αναφέρεται στη Βεβαίωση Εγγραφής. 

Υπεύθυνος παραλαβής, συµπλήρωσης και υποβολής  ερωτηµατολογίου στην ΕΕΤΤ: 

Ονοµατεπώνυµο: 

Στην ενότητα αυτή συµπληρώνονται τα στοιχεία επικοινωνίας του υπευθύνου 
παραλαβής, συµπλήρωσης και υποβολής του ερωτηµατολογίου στην ΕΕΤΤ (νόµιµος 
εκπρόσωπος της επιχείρησης) 

Θέση στην εταιρεία: 

∆ιεύθυνση επικοινωνίας: 

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 

Fax: 

E-mail: 

Άτοµο επικοινωνίας για το ερωτηµατολόγιο (εφόσον πρόκειται για διαφορετικό άτοµο από τον υπεύθυνο παραλαβής, 
συµπλήρωσης και  αποστολής, που συµπληρώσατε ανωτέρω) 

Ονοµατεπώνυµο: 

Στην ενότητα αυτή συµπληρώνονται τα στοιχεία επικοινωνίας ατόµου το οποίο δύναται 
να παράσχει πρόσθετες πληροφορίες σχετικά µε τα υποβληθέντα ερωτηµατολόγια 
στην ΕΕΤΤ, εφόσον αυτό το πρόσωπο διαφέρει από το πρόσωπο της προηγούµενης 
ενότητας. 

Θέση στην εταιρεία: 

∆ιεύθυνση επικοινωνίας: 

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 

Fax: 

E-mail: 

                    

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ 

                    

Πραγµατοποίησε η επιχείρησή σας έσοδα από ταχυδροµική δραστηριότητα κατά το έτος 2010; 

ΕΠΙΛΕΓΕΤΕ από αναπτυσσόµενη λίστα ΝΑΙ ή ΌΧΙ.           

                    

Πίνακας 1 ΠΛΗΘΟΣ διακινούµενων ταχ. αντικ. και ΕΣΟ∆Α ανά παρεχόµενη ταχύδροµική υπηρεσία (από 
την ταχ. επιχείρηση & το δίκτυο της). 

1.1 ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ: συµπληρώνονται σύµφωνα µε τις υποκατηγορίες υπηρεσιών, όπως δηλώνονται 
στη ∆ήλωση Παροχής Ταχυδροµικών Υπηρεσιών σύµφωνα µε τον Κανονισµό Γενικών Αδειών (ΦΕΚ 
46/Β/19-1-2009)   

1.2 ∆ΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΧΩΡΙΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΙ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΡΑΛΗΠΤΗ, ΕΝΤΟΣ 
ΦΑΚΕΛΟΥ Ή ΠΑΡΟΜΟΙΑΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ. 

  Συµπληρώνεται ο αριθµός ∆ιαφηµιστικών Αντικειµένων χωρίς ∆ιεύθυνση Παραλήπτη και το σύνολο 
των εσόδων (σε €) που αντιστοιχεί στη διακίνηση ∆ιαφηµιστικών Αντικειµένων χωρίς ∆ιεύθυνση 
Παραλήπτη, εντός φακέλου ή παρόµοιας συσκευασίας.    

1.3 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ (Οι ενέργειες που αποσκοπούν στη δηµιουργία 
ταχυδροµικών αντικειµένων από τα στοιχεία που αυτά συντίθενται).   

  Συµπληρώνεται ο αριθµός των Ταχ. Αντικειµένων που αφορούν Προετοιµασία και το σύνολο των 
εσόδων (σε €) που αντιστοιχεί στην Προετοιµασία Ταχυδροµικών Αντικειµένων.   

1.4 ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ (Υπηρεσία που παρέχει τα µέσα και τις εγκαταστάσεις για την κατάθεση από 
τον αποστολέα και την παραλαβή από τον παραλήπτη, οι οποίοι είναι συνδροµητές της υπηρεσίας 
αυτής, των ταχυδροµικών αντικειµένων).   

  Συµπληρώνεται ο αριθµός των Ταχ. Αντικειµένων που αφορούν ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ και το ποσό 
των εσόδων (σε €) που αντιστοιχεί στην ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ.    

1.5 ΆΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
  Συµπληρώνεται ο αριθµός των Ταχ. Αντικειµένων που αφορούν ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ εκτός των 

ανωτέρω και το ποσό των εσόδων (σε €) που αντιστοιχεί στις ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ.   



1.6 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟ ∆ΙΑΚΙΝΗΣΗ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΩΣ ΜΕΛΟΣ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΑΛΛΗΣ 
Α∆ΕΙΟ∆ΟΤΗΜΕΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. 

  Συµπληρώνεται ο αριθµός των Ταχ. Αντικειµένων που διακίνησε η επιχείρηση καθώς και τα αντίστοιχα 
έσοδα που αποκόµισε πραγµατοποιώντας αποστολές ως µέλος ∆ΙΚΤΥΟΥ άλλης αδειοδοτηµένης ταχ. 
επιχείρησης (µε ΣΥ∆ΕΤΑ άλλης αδειοδοτηµένης επιχείρησης). Τα στοιχεία αυτά δεν υπόκεινται σε τέλη.   

                    

Πίνακας 2 ΠΛΗΘΟΣ Ταχ. Αντικειµένων ανά µέθοδο διακίνησης, σε σχέση µε το συνολικό χρόνο (από την 
παραλαβή έως την επίδοση) που απαιτήθηκε για τη διακίνηση τους. 

  
Αυτόνοµη διακίνηση ταχυδροµικών αντικειµένων: Η διακίνηση ταχυδροµικών αντικειµένων, όταν η 
παραλαβή τους από τον αποστολέα και η επίδοσή τους στον παραλήπτη γίνεται από την ίδια 
ταχυδροµική επιχείρηση και το δίκτυό της. 

  

Συνδυασµένη διακίνηση ταχυδροµικών αντικειµένων: Η διακίνηση ταχυδροµικών αντικειµένων, 
όταν η παραλαβή τους από τον αποστολέα γίνεται από την ταχυδροµική επιχείρηση και το δίκτυό της, 
και η επίδοσή τους στον παραλήπτη πραγµατοποιείται µε τη µεσολάβηση άλλων αδειοδοτηµένων 
ταχυδροµικών επιχειρήσεων, οι οποίες αναλαµβάνουν τη διακίνηση των ταχυδροµικών αντικειµένων, 
για το τµήµα που τις αφορά. 

2.1α 

Συµπληρώνεται το πλήθος των ταχυδροµικών αντικειµένων {και δεµάτων} που παρέλαβε η επιχείρηση 
από το ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ή το ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ και επιδόθηκαν από την ίδια ταχυδροµική επιχείρηση 
(ΑΥΤΟΝΟΜΑ) στο ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ σε σχέση µε το συνολικό χρόνο (από την παραλαβή έως την επίδοση) 
που απαιτήθηκε για την διακίνηση τους. 

2.1β 

Συµπληρώνεται το πλήθος των ταχυδροµικών αντικειµένων {και δεµάτων} που παρέλαβε η επιχείρηση 
από το ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ή το ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ και επιδόθηκαν µέσω άλλης επιχείρησης - ∆ικτύου 
(ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΕΝΑ) στο ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ σε σχέση µε το συνολικό χρόνο (από την παραλαβή έως την 
επίδοση) που απαιτήθηκε για την διακίνηση τους. 

2.2α 

Συµπληρώνεται το πλήθος των ταχυδροµικών αντικειµένων {και δεµάτων} που παρέλαβε η επιχείρηση 
από το ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ και επιδόθηκαν από την ίδια ταχυδροµική επιχείρηση (ΑΥΤΟΝΟΜΑ) στο 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ σε σχέση µε το συνολικό χρόνο (από την παραλαβή έως την επίδοση) που απαιτήθηκε 
για την διακίνηση τους. 

2.2β 

Συµπληρώνεται το πλήθος των ταχυδροµικών αντικειµένων {και δεµάτων} που παρέλαβε η επιχείρηση 
από το ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ και επιδόθηκαν µέσω άλλης επιχείρησης - ∆ικτύου (ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΕΝΑ) στο 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ σε σχέση µε το συνολικό χρόνο (από την αποστολή έως την επίδοση) που απαιτήθηκε για 
την διακίνηση τους. 

                    

Πίνακας 3 ΠΛΗΘΟΣ ταχ. αντικειµένων Ταχυµεταφορών (εσωτερικού & εξωτερικού), ανά κλιµάκιο βάρους. 

3.1 Συµπληρώνεται το πλήθος όλων των Εγγράφων έως 2 κιλά.       

3.2 Συµπληρώνεται το πλήθος όλων των Μικροδεµάτων έως 2 κιλά.       

3.3 Συµπληρώνεται το πλήθος όλων των ταχυδροµικών ∆εµάτων από 2 έως 35 κιλά.   

                    

Πίνακας 4 
ΠΛΗΘΟΣ ταχ. αντικειµένων  που παραλήφθηκαν ανά Περιφέρεια ανεξάρτητα αν διακινήθηκαν 
ΑΥΤΟΝΟΜΑ ή ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΕΝΑ (Να συµπληρωθεί ΜΟΝΟ από τις ταχ. επιχειρήσεις  που παρέλαβαν 
τα ταχ. αντικείµενα από τον αποστολέα). 

4.1 - 4.13 
Στο υποπεδίο µε τίτλο «Από (Περιφέρεια)» είναι αναγραµµένες οι δεκατρείς (13) ∆ιοικητικές 
Περιφέρειες της Χώρας. 

  
Στο υποπεδίο µε τίτλο «Προς Εσωτερικό» συµπληρώνεται το πλήθος Ταχυδροµικών Αντικειµένων & 
∆εµάτων (αριθµός) που προέρχονται από την αντίστοιχη Περιφέρεια και έχουν προορισµό το 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ. 

  
Στο υποπεδίο µε τίτλο «Προς Εξωτερικό» συµπληρώνεται το πλήθος Ταχυδροµικών Αντικειµένων & 
∆εµάτων (αριθµός) που προέρχονται από την αντίστοιχη Περιφέρεια και έχουν προορισµό το 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ. 

                    

Πίνακας 5 

ΠΛΗΘΟΣ ταχ. αντικειµένων προορισµού ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ, που παραλήφθηκαν στο εσωτερικό 
προς επίδοση στο εξωτερικό ανά Ζώνη εξωτερικού, ανεξάρτητα αν διακινήθηκαν ΑΥΤΟΝΟΜΑ ή 
ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΕΝΑ (Να συµπληρωθεί ΜΟΝΟ από τις ταχ. επιχειρήσεις που παρέλαβαν τα 
ταχ.αντικείµενα από  τον αποστολέα). 

5.1 - 5.7 Στα υποπεδία µε τίτλο «Από Εσωτερικό ΠΡΟΣ (Ζώνη Προορισµού)» είναι αναγραµµένες οι επτά (7) 
ζώνες προορισµού της Υφηλίου. 

  Στα υποπεδία µε τίτλο «Πλήθος Ταχ. Αντικειµένων» συµπληρώνεται το πλήθος Ταχυδροµικών 
Αντικειµένων & ∆εµάτων που παραλήφθησαν στο εσωτερικό και έχουν ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ την αντίστοιχη 
ΖΩΝΗ της Υφηλίου.   

                    

Πίνακας 6 
ΠΛΗΘΟΣ ταχ. αντικειµένων ανά ζώνη προέλευσης ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ, προς επίδοση στο εσωτερικό, 
ανεξάρτητα αν διακινήθηκαν ΑΥΤΟΝΟΜΑ ή ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΕΝΑ (Να συµπληρωθεί ΜΟΝΟ από τις ταχ. 
επιχειρήσεις που παραλαµβάνουν τα ταχ. αντικείµενα στα σηµεία εισόδου της χώρας) 

6.1 - 6.7 Στα υποπεδία µε τίτλο «ΑΠΟ (Ζώνη προέλευσης) ΠΡΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ:» είναι αναγραµµένες οι επτά (7) 
ζώνες προέλευσης της Υφηλίου.. 

  Στα υποπεδία µε τίτλο «Πλήθος Ταχ. Αντικειµένων» συµπληρώνεται το πλήθος Ταχυδροµικών 
Αντικειµένων & ∆εµάτων (αριθµό) που έχουν ως ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ την αντίστοιχη ΖΩΝΗ της Υφηλίου. 

                    



Πίνακας 7 Στοιχεία ∆ικτύου             

7.1 Συµπληρώνεται ο αριθµός των άλλων Ταχυδροµικών Επιχειρήσεων ΧΩΡΙΣ Γενική Άδεια που είναι 
ΕΝΤΑΓΜΕΝΕΣ στο ∆ίκτυο της Ταχυδροµικής Επιχείρησης που ερωτάται. 

7.2 Συµπληρώνεται ο αριθµός των άλλων Ταχυδροµικών Επιχειρήσεων ΜΕ Γενική Άδεια που είναι 
ΕΝΤΑΓΜΕΝΕΣ στο ∆ίκτυο της Ταχυδροµικής Επιχείρησης που ερωτάται. 

                    

Πίνακας 8 
Απασχολούµενο προσωπικό, στην ταχ. επιχείρηση & το δίκτυο της (ΧΩΡΙΣ Γενική Άδεια), στις 
31/12/2010. (Η απασχόληση νοείται µόνον στις ταχυδροµικές υπηρεσίες και όχι σε τυχόν άλλες 
εργασίες της επιχείρησης). 

8.1 

Το πεδίο αφορά το απασχολούµενο προσωπικό ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ και είναι χωρισµένο σε 
δύο (2) Κατηγορίες: «∆ιανοµέων» (δηλ. Οδηγών) και «Λοιπού Προσωπικού» (δηλ. Προσωπικό 
∆ιοίκησης, Εµπορίας, ∆ιαλογής, Ταξινόµησης). Eπίσης οι εν λόγω κατηγορίες είναι χωρισµένες σε τρεις 
υποκατηγορίες «Ανωτάτης Εκπαίδευσης», «Μέσης Εκπαίδευσης» και «Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης».   

8.1.1 
Συµπληρώνεται αντίστοιχα ο αριθµός του απασχολούµενου προσωπικού (ΠΛΗΡΟΥΣ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ) «∆ιανοµέων» ή/ και «Λοιπού Προσωπικού»  Ανώτατης ή/ και Μέσης ή/ και 
Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης της Ταχυδροµικής επιχείρησης.  

8.1.2 
Συµπληρώνεται αντίστοιχα ο αριθµός του απασχολούµενου προσωπικού (ΠΛΗΡΟΥΣ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ) «∆ιανοµέων» ή/ και «Λοιπού Προσωπικού»  Ανώτατης ή/ και Μέσης ή/ και 
Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης του Υπολοίπου ∆ικτύου (χωρίς Γενική Άδεια).  

8.2 

Το πεδίο αφορά το απασχολούµενο προσωπικό ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ και είναι χωρισµένο σε 
δύο (2) Κατηγορίες: «∆ιανοµέων» (δηλ. Οδηγών) και «Λοιπού Προσωπικού» (δηλ. Προσωπικό 
∆ιοίκησης, Εµπορίας, ∆ιαλογής, Ταξινόµησης). Eπίσης οι εν λόγω κατηγορίες είναι χωρισµένες σε τρεις 
υποκατηγορίες «Ανωτάτης Εκπαίδευσης», «Μέσης Εκπαίδευσης» και «Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης».  

8.2.1 
Συµπληρώνεται αντίστοιχα ο αριθµός του απασχολούµενου προσωπικού (ΜΕΡΙΚΗΣ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ)«∆ιανοµέων» ή/ και «Λοιπού Προσωπικού»  Ανώτατης ή/ και Μέσης ή/ και 
Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης της Ταχυδροµικής επιχείρησης.  

8.2.2 
Συµπληρώνεται αντίστοιχα ο αριθµός του απασχολούµενου προσωπικού (ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ) 
«∆ιανοµέων» ή/ και «Λοιπού Προσωπικού»  Ανώτατης ή/ και Μέσης ή/ και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης 
του Υπολοίπου ∆ικτύου (χωρίς Γενική Άδεια).  

                    

Πίνακας 9 Κτιριακή υποδοµή, ταχ. επιχ/σης & του δικτύου της (ΧΩΡΙΣ Γενική Άδεια), στις  31/12/2010 

9.1 

Συµπληρώνεται α) ο αριθµός των Συστεγασµένων Καταστηµάτων Ταχυµεταφορών & Κέντρων 
∆ιαλογής και τα συνολικά τετραγωνικά µέτρα που καλύπτουν τα Συστεγασµένα Καταστήµατα 
Ταχυµεταφορών & Κέντρα ∆ιαλογής της Ταχυδροµικής Επιχείρησης, και β) ο αριθµός των 
Συστεγασµένων Καταστηµάτων Ταχυµεταφορών & Κέντρων ∆ιαλογής και τα συνολικά τετραγωνικά 
µέτρα του Υπόλοιπου ∆ικτύου, χωρίς Γενική Άδεια (εφόσον υπάρχει). 

9.2 

Συµπληρώνεται α) ο αριθµός των Κέντρων ∆ιαλογής και τα συνολικά τετραγωνικά µέτρα που 
καλύπτουν τα Κέντρα ∆ιαλογής (που ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ χρησιµοποιούνται ως τέτοια) της Ταχυδροµικής 
Επιχείρησης, και β) ο αριθµός των Κέντρων ∆ιαλογής και τα συνολικά τετραγωνικά µέτρα του 
Υπόλοιπου ∆ικτύου, χωρίς Γενική Άδεια  (εφόσον υπάρχει). 

9.3 

Συµπληρώνεται α) ο αριθµός των Καταστηµάτων Ταχυµεταφορών και τα συνολικά τετραγωνικά µέτρα 
που καλύπτουν τα Καταστήµατα Ταχυµεταφορών (που ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ χρησιµοποιούνται ως τέτοια) 
της Ταχυδροµικής Επιχείρησης, και β) ο αριθµός των Καταστηµάτων Ταχυµεταφορών και τα συνολικά 
τετραγωνικά µέτρα του Υπόλοιπου ∆ικτύου, χωρίς Γενική Άδεια  (εφόσον υπάρχει). 

9.4 
Συµπληρώνεται α) ο αριθµός των αποθηκών και τα συνολικά τετραγωνικά µέτρα που καλύπτουν οι 
αποθήκες της Ταχυδροµικής Επιχείρησης, και β) ο αριθµός των αποθηκών και τα συνολικά 
τετραγωνικά µέτρα του Υπόλοιπου ∆ικτύου, χωρίς Γενική Άδεια  (εφόσον υπάρχουν).  

                    
                    
Πίνακας 10 Μεταφορικά µέσα ταχ. επιχείρησης & του δικτύου της (ΧΩΡΙΣ Γενική Άδεια), στις  31/12/2010 

10.1 
Συµπληρώνεται α) ο αριθµός των αυτοκινήτων που χρησιµοποιούνται αποκλειστικά στην παραγωγή 
των υπηρεσιών και συντελούν άµεσα στην παραγωγική δραστηριότητα της Ταχ. Επιχείρησης, και β) ο 
αριθµός των αυτοκινήτων του Υπόλοιπου ∆ικτύου της, χωρίς Γενική Άδεια. 

10.2 
Συµπληρώνεται α) ο αριθµός των δικύκλων που χρησιµοποιούνται αποκλειστικά στην παραγωγή των 
υπηρεσιών και συντελούν άµεσα στην παραγωγική δραστηριότητα της Ταχ. Επιχείρησης, και β) ο 
αριθµός των δικύκλων του Υπόλοιπου ∆ικτύου της, χωρίς Γενική Άδεια. 

10.3 
Συµπληρώνεται α) ο αριθµός των λοιπών οχηµάτων που χρησιµοποιούνται αποκλειστικά στην 
παραγωγή των υπηρεσιών και συντελούν άµεσα στην παραγωγική δραστηριότητα της Ταχ. 
Επιχείρησης, και β) ο αριθµός των λοιπών οχηµάτων Υπόλοιπου ∆ικτύου της, χωρίς Γενική Άδεια. 

                    

Πίνακας 11 Ανάλυση Πελατών (µετρητοίς / µε σύµβαση)  ταχ. επιχείρησης & του δικτύου της,  στις  
31/12/2010. 

11.1 Συµπληρώνεται το πλήθος των ταχ. αντικειµένων  και τα συνολικά έσοδα (ποσό σε (€)) που 
προέκυψαν από ανάλυση του κύκλου εργασιών  για πελάτες µετρητοίς (χωρίς σύµβαση). 

11.2 
Συµπληρώνεται το πλήθος των ταχ. αντικειµένων  και τα συνολικά έσοδα (ποσό σε (€)) που 
προέκυψαν από ανάλυση του κύκλου εργασιών  για πελάτες µε σύµβαση. Ως πελάτες µε σύµβαση 
λογίζονται αυτοί µε τους οποίους η επιχείρηση διατηρεί σταθερή σχέση συνεργασίας και στις µεταξύ 



τους συναλλαγές εφαρµόζεται ειδικό τιµολόγιο εκτός του επισήµου τιµοκαταλόγου της επιχείρησης. 

                    

Πίνακας 12 Ετήσιος κύκλος εργασιών πελατών µε συµβάσεις, ταχ. επιχείρησης & του δικτύου της, στις  
31/12/2010. 

12.1 
Συµπληρώνεται το πλήθος των Ταχ.Αντικειµένων και τα αντίστοιχα Έσοδα από συµβάσεις µε έσοδα 
από 0 έως 30.000 €. 

12.2 Συµπληρώνεται το πλήθος των Ταχ.Αντικειµένων και τα αντίστοιχα Έσοδα από συµβάσεις µε έσοδα 
από 30.001 € έως 150.000 €. 

12.3 Συµπληρώνεται το πλήθος των Ταχ.Αντικειµένων και τα αντίστοιχα Έσοδα από συµβάσεις µε έσοδα 
από 150.001 και πάνω. 

                    

Πίνακας 13 Αιτήσεις αποζηµιώσεων που υπεβλήθησαν στην ταχ. επιχείρηση & το δίκτυό της  και τρόποι 
επίλυσης διαφορών 

13.1 Το πεδίο αφορά το ΕΙ∆ΟΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ που οδήγησαν σε Αίτηση αποζηµίωσης και είναι 
χωρισµένο σε τρεις (3) Κατηγορίες: «Απώλεια», «Ζηµιά» και «Καθυστέρηση». 

13.1.1 
Συµπληρώνεται το πλήθος των Ταχ.αντικειµένων για τα οποία υποβλήθηκαν Αιτήσεις αποζηµίωσης και 
αφορούσαν περιπτώσεις «Απώλειας» και αντίστοιχα το ποσό αποζηµίωσης που κατέβαλε η 
ταχυδροµική επιχείρηση. 

13.1.2 
Συµπληρώνεται το πλήθος των Ταχ.αντικειµένων για τα οποία υποβλήθηκαν Αιτήσεις αποζηµίωσης και 
αφορούσαν περιπτώσεις «Ζηµίας» και αντίστοιχα το ποσό αποζηµίωσης που κατέβαλε η ταχυδροµική 
επιχείρηση. 

13.1.3 
Συµπληρώνεται το πλήθος των Ταχ.αντικειµένων για τα οποία υποβλήθηκαν Αιτήσεις αποζηµίωσης και 
αφορούσαν περιπτώσεις «Καθυστέρησης» και αντίστοιχα το ποσό αποζηµίωσης που κατέβαλε η 
ταχυδροµική επιχείρηση. 

13.2 
Το πεδίο αφορά τον ΤΡΟΠΟ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ∆ΙΑΦΟΡΑΣ που προήλθαν από Αίτηση αποζηµίωσης και είναι 
χωρισµένο σε τέσσερις (4) Κατηγορίες: «Φιλικός ∆ιακανονισµός», «Επίλυση µέσω Επιτροπής 
Επίλυσης ∆ιαφορών», «∆ιακανονισµός µέσω Ε.Ε.Τ.Τ.» και «∆ικαστική επίλυση» . 

13.2.1 
Συµπληρώνεται το πλήθος των Ταχ.αντικειµένων για τα οποία υποβλήθηκαν Αιτήσεις αποζηµίωσης και 
και επιλύθηκαν µέσω «Φιλικού ∆ιακανονισµού» και αντίστοιχα το ποσό αποζηµίωσης που κατέβαλε η 
ταχυδροµική επιχείρηση. 

13.2.2 
Συµπληρώνεται το πλήθος των Ταχ.αντικειµένων για τα οποία υποβλήθηκαν Αιτήσεις αποζηµίωσης και 
και επιλύθηκαν µέσω «Επιτροπής Επίλυσης ∆ιαφορών» και αντίστοιχα το ποσό αποζηµίωσης που 
κατέβαλε η ταχυδροµική επιχείρηση. 

13.2.3 
Συµπληρώνεται το πλήθος των Ταχ.αντικειµένων για τα οποία υποβλήθηκαν Αιτήσεις αποζηµίωσης και 
και επιλύθηκαν βάσει «∆ιακανονισµού µέσω Ε.Ε.Τ.Τ.» και αντίστοιχα το ποσό αποζηµίωσης που 
κατέβαλε η ταχυδροµική επιχείρηση. 

13.2.4 
Συµπληρώνεται το πλήθος των Ταχ.αντικειµένων για τα οποία υποβλήθηκαν Αιτήσεις αποζηµίωσης και 
και επιλύθηκαν µέσω «∆ικαστικής επίλυσης» και αντίστοιχα το ποσό αποζηµίωσης που κατέβαλε η 
ταχυδροµική επιχείρηση. 

                    

Πίνακας 14 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΣΟ∆ΩΝ - ∆ΑΠΑΝΩΝ της ταχυδροµικής επιχείρησης     

14.1 ΠΡΟΣΟΧΗ - ∆εν συµπληρώνεται. Λαµβάνεται το Σύνολο των Εσόδων του Πίνακα 1. 

14.2 
Συµπληρώνεται ανάλογα στο αντίστοιχο υποπεδίο το σύνολο των εξόδων - δαπανών που 
πραγµατοποιήθηκαν εντός του 2010 και οι οποίες αφορούν την παροχή ταχυδροµικών και συναφών 
υπηρεσιών της επιχείρησης .  

                    

 



 

Ερωτηµατολόγιο Επιχειρήσεων µε Γενική Άδεια Παροχής 
Ταχυδροµικών Υπηρεσιών 
Ποιοτικά ∆εδοµένα Έτους 2010 
(Χρήση από 1/1/2010 έως 31/12/2010) 

                  
                  

ΖΗΤΗΣΗ               
                  

Ερώτηση 
1 

Τι ποσοστό του κύκλου εργασιών σας προέρχεται από τους 
ακόλουθους τοµείς;  

% επί του 
συνολικού 
πλήθους ταχ. 
αντικειµένων 

% των 
εσόδων 

Συνολικό 
πλήθος ανά 
κατηγορία 

Συνολικά 
έσοδα ανά 
κατηγορία 

1.1 ∆ηµόσιος Τοµέας     0 0 € 

1.2 Υπηρεσίες     0 0 € 

1.3 Εµπόριο     0 0 € 

1.4 Βιοµηχανία (περιλαµβάνεται ο Αγροτικός Τοµέας)     0 0 € 

1.5 Λιανική (Καταναλωτές – Πολίτες)     0 0 € 

  Σύνολο   

Έλεγχος: 
Το άθροισµα των ποσοστών των στηλών πρέπει να ισούται 
µε 100% 

        

Έλεγχος: 
Οι στήλες "Συνολικό πλήθος ανά κατηγορία" και "Συνολικά έσοδα ανά κατηγορία" παρουσιάζουν, σύµφωνα µε την 
άποψη του επιχειρηµατία, σωστές τιµές; Αν ναι, προχωρήστε στην επόµενη ερώτηση. Αν όχι, παρακαλούµε όπως 
ελέγξετε ξανά τις καταχωρήσεις σας. 

                  
                  

Ερώτηση 
2 Ποιοι είναι οι κυριότεροι πελάτες σας;  

% επί του 
συνολικού 
πλήθους ταχ. 
αντικειµένων 

% των 
εσόδων 

Συνολικό 
πλήθος ανά 
κατηγορία 

Συνολικά 
έσοδα ανά 
κατηγορία 

2.1 Τραπεζοασφαλιστικοί Οργανισµοί     0 0 € 

2.2 ∆ιαφηµιστικές Εταιρείες     0 0 € 

2.3 Επικοινωνίες/ Τηλεπικοινωνίες     0 0 € 

2.4 Τουριστικές Ξεν/κές Επιχειρήσεις     0 0 € 

2.5 Εκδόσεις / Εκδοτικοί οίκοι      0 0 € 

2.6 Φαρµακοβιοµηχανίες     0 0 € 

2.7 Εταιρείες Πληροφορικής     0 0 € 

2.8 Ναυτιλιακές επιχειρήσεις     0 0 € 

2.9 Ι∆ΙΩΤΕΣ     0 0 € 

2.10 Άλλο (διευκρινίστε στην κίτρινη γραµµή που ακολουθεί) 

    0 0 €   

……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
………………………. 

  Σύνολο   

Έλεγχος: 
Το άθροισµα των ποσοστών των στηλών πρέπει να ισούται 
µε 100%         

Έλεγχος: 
Οι στήλες "Συνολικό πλήθος ανά κατηγορία" και "Συνολικά έσοδα ανά κατηγορία" παρουσιάζουν, σύµφωνα µε την 
άποψη του επιχειρηµατία, σωστές τιµές; Αν ναι, προχωρήστε στην επόµενη ερώτηση. Αν όχι, παρακαλούµε όπως 
ελέγξετε ξανά τις καταχωρήσεις σας. 

                  

                  



Ερώτηση 
3 

Πόσο σηµαντικοί είναι οι παρακάτω παράγοντες ως  προς τον προσδιορισµό της ζήτησης των 
ταχυδροµικών υπηρεσιών σας; 
Βαθµολογήστε ΟΛΟΥΣ τους ακόλουθους παράγοντες βάσει κλίµακας 1-5 (όπου βαθµολόγηση µε 1 
σηµαίνει ότι ο παράγοντας είναι ασήµαντος και δεν καθορίζει σηµαντικά τη ζήτηση των υπηρεσιών σας, και 
βαθµολόγηση µε 5 σηµαίνει ότι ο παράγοντας είναι εξαιρετικά σηµαντικός και έχει καθοριστικό ρόλο στη 
διαµόρφωση της ζήτησης των υπηρεσιών σας). 

Βαθµός 
Σηµαντικότητας 

3.1 Τιµή προσφερόµενης Ταχ. Υπηρεσίας (τιµοκατάλογος)   

3.2 Εισοδηµατικό επίπεδο πελατών   

3.3 Αξιοπιστία επιχείρησης   

3.4 Εξυπηρέτηση πελατών   

                  
                  
                  

ΠΡΟΣΦΟΡΑ               

                  

Ερώτηση 
4 Ποια είναι η ποσοστιαία κατανοµή του κόστους για την εταιρεία σας το 2010; 

% επί του 
συνολικού 
κόστους   

4.1 Μεταφορικά µέσα   

4.2 Αµοιβές προσωπικού   

4.3 Λειτουργικά έξοδα   

4.4 Τεχνολογικός εξοπλισµός (Η/Υ, Εξοπλισµός Αυτοµατοποίησης κ.λ.π)   

4.5 Λοιπά έξοδα (διευκρινίστε στο κενό κελί που ακολουθεί):   

  
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………. 

  Σύνολο 

Έλεγχος: Το άθροισµα των ποσοστών των στηλών πρέπει να ισούται µε 100%   

                  

                  

Ερώτηση 
5 Ποια είναι η τεχνολογική υποδοµή που διαθέτει η επιχείρησή σας;  ΝΑΙ / ΟΧΙ 

5.1 SCANNER για διανοµείς   

5.2 Πληροφοριακά συστήµατα εκτός Ε.Σ.Π.Ε.Τ.Α.   

5.3 Συστήµατα διαλογής   

5.4 Τηλεφωνικό Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών (Call Center)   

5.5 Άλλο (διευκρινίστε στο κενό κελί που ακολουθεί) 

    
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………. 

                  
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 
          

                  

Ερώτηση 
6 

Έχετε σύµβαση µε αντίστοιχες ταχ. εταιρείες του εξωτερικού οι οποίες ∆ΕΝ έχουν παρουσία στην 
Ελλάδα; ΝΑΙ / ΟΧΙ 

  Επιλέξτε ΝΑΙ ή ΟΧΙ   

                  
                  
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 
            
                  

Ερώτηση 
7 

Πόσο σηµαντικοί είναι οι παρακάτω παράγοντες ως προς τον προσδιορισµό της µορφής του 
ανταγωνισµού στην ταχυδροµική αγορά (εκτός καθολικής υπηρεσίας); 
Βαθµολογείστε ΟΛΟΥΣ τους ακόλουθους παράγοντες βάσει κλίµακας 1-5 (όπου βαθµολόγηση µε 1 
σηµαίνει ότι ο παράγοντας είναι ασήµαντος και δεν καθορίζει σηµαντικά τον προσδιορισµό της µορφής του 
ανταγωνισµού, και βαθµολόγηση µε 5 σηµαίνει ότι ο παράγοντας είναι εξαιρετικά σηµαντικός και έχει 
καθοριστικό ρόλο στη διαµόρφωση της µορφής του ανταγωνισµού στην ταχυδροµική αγορά (εκτός καθολικής 
υπηρεσίας). 

Βαθµός 
Σηµαντικότητας 

7.1 Ανταγωνισµός τιµών   

7.2 Ανταγωνισµός ποιότητας υπηρεσιών   



7.3 Ανταγωνισµός ποικιλίας υπηρεσιών   

7.4 Ανταγωνισµός διαφήµισης   

7.5 ∆ιαπραγµατευτική δύναµη πελατών   

7.6 ∆ιαπραγµατευτική δύναµη προµηθευτών   

7.7 Απειλή από υποκατάστατα προϊόντα   

7.8 Κίνδυνος εισόδου από άλλες επιχειρήσεις   

                  
                  
ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΜΠΟ∆ΙΑ ΕΙΣΟ∆ΟΥ ΑΓΟΡΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 
  

                  

Ερώτηση 
8 

Πόσο σηµαντικές είναι οι παρακάτω ενέργειες για την αύξηση του µεριδίου αγοράς της επιχείρησής 
σας; 
Βαθµολογείστε ΟΛΕΣ τις παρακάτω ενέργειες βάσει κλίµακας 1-5 (όπου βαθµολόγηση µε 1 σηµαίνει ότι ο 
παράγοντας είναι ασήµαντος και δεν καθορίζει σηµαντικά το µερίδιο αγοράς της επιχείρησής σας, και 
βαθµολόγηση µε 5 σηµαίνει ότι ο παράγοντας είναι εξαιρετικά σηµαντικός και έχει καθοριστικό ρόλο στη 
διαµόρφωση του µεριδίου αγοράς της επιχείρησής σας.) 

Βαθµός 
Σηµαντικότητας 

8.1 Ανάγκη Ανάπτυξης ∆ικτύου   

8.2 Συνεργασίες / Συνέργιες   

8.3 Εξειδικευµένη Εξυπηρέτηση Πελατών   

8.4 Παροχή Καινοτόµων Προϊόντων - Λύσεων   

                  

                  

Ερώτηση 
9 

Πόσο σηµαντικοί είναι οι παρακάτω παράγοντες ως εµπόδια για την αύξηση του µεριδίου αγοράς της 
επιχείρησης σας; 
Βαθµολογείστε ΟΛΟΥΣ τους ακόλουθους παράγοντες βάσει κλίµακας 1-5 (όπου βαθµολόγηση µε 1 
σηµαίνει ότι ο παράγοντας είναι ασήµαντος και δεν αποτελεί σηµαντικό εµπόδιο για την αύξηση του µεριδίου 
αγοράς της επιχείρησής σας, και βαθµολόγηση µε 5 σηµαίνει ότι ο παράγοντας είναι εξαιρετικά σηµαντικός και 
έχει καθοριστικό ρόλο στη διαµόρφωση του µεριδίου αγοράς της επιχείρησής σας.) 

Βαθµός 
Σηµαντικότητας 

9.1 
Τιµολόγιο (π.χ. περιορισµοί νοµοθεσίας ως προς την ελάχιστη τιµή χρέωσης συγκεκριµένης κατηγορίας ταχ. 
αντικειµένων)   

9.2 Ποιότητα Υπηρεσιών   

9.3 Συνήθεια πελατών / Άρνηση για αλλαγή   

9.4 Εµπιστοσύνη στον πάροχο - Ανταγωνιστή   

9.5 Χρονική Συγκυρία – Λοιποί λόγοι   

                  

                  

Ερώτηση 
10 

Πόσο σηµαντικά είναι τα προβλήµατα και οι αδυναµίες της αγοράς ταχυδροµικών υπηρεσιών;  
Βαθµολογήστε ΟΛΑ τα παρακάτω βάσει κλίµακας 1-5 (όπου βαθµολόγηση µε 1 σηµαίνει ότι το πρόβληµα 
είναι ασήµαντο, και βαθµολόγηση µε 5 σηµαίνει ότι το πρόβληµα είναι εξαιρετικά σηµαντικό.) 

Βαθµός 
Σηµαντικότητας 

10.1 Συµπίεση του τιµολογίου παροχής υπηρεσιών     

10.2 ∆ράση µη αδειοδοτηµένων ταχ. Επιχειρήσεων   

10.3 Εναλλακτικά ∆ίκτυα Μεταφορών   

10.4 Κόστη Λειτουργίας / Μεταφοράς   

                  

                  
Στο πεδίο που ακολουθεί, παραθέστε εν συντοµία τους βασικούς παράγοντες που επηρέασαν θετικά ή αρνητικά τα οικονοµικά 
αποτελέσµατα της επιχείρησής σας, καθώς επίσης και οποιαδήποτε παρατήρηση που θα θέλατε να ληφθεί υπόψη στην 
παρούσα έρευνα: 
  
 
 
 



                  
      Για την επιχείρηση:     
      

 
    

          
      

  

    
          
          
          
          

      
Υπογραφή ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ  

και ΣΦΡΑΓΙ∆Α επιχείρησης     

 

 



 

Ερωτηµατολόγιο Επιχειρήσεων µε Γενική Άδεια Παροχής Ταχυδροµικών Υπηρεσιών 
Ποιοτικά ∆εδοµένα  

(Χρήση από 1/1/2009 έως 31/12/2009) 
 

ΚΙΤΡΙΝΑ ΠΕ∆ΙΑ:   ΜΟΝΟ αυτά συµπληρώνονται από την επιχείρηση. 

ΓΚΡΙ ΠΕ∆ΙΑ:    
Συµπληρώνονται αυτόµατα, αλλά  χρειάζεται να ΕΛΕΓΧΘΟΥΝ από την 
ταχυδροµική επιχείρηση έτσι ώστε να µην παρουσιάζουν µηνύµατα λάθους, τα 
οποία υποδεικνύονται µε κόκκινο χρώµα. 

                    
                    

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ 

                    

Ερώτηση 1 Τι ποσοστό του κύκλου εργασιών σας προέρχεται από τους ακόλουθους τοµείς;  
  Για κάθε τοµέα που δίδεται συµπληρώνεται αντίστοιχα το ποσοστό που αντιπροσωπεύει 

ως προς το συνολικό πλήθος των αντικειµένων και ως προς το συνολικό ποσό των εσόδων 
της επιχείρησης. Το άθροισµα των ποσοστών κάθε µίας απο τις δύο στήλες (πλήθος 
αντικειµένων και έσοδα) πρέπει να ισούται µε το 100%. 

1.1 Συµπληρώνονται τα ποσοστά πλήθους και εσόδων (%) πελατών που ανήκουν στο 
«∆ηµοσίου Τοµέα». 

1.2 Συµπληρώνονται τα ποσοστά πλήθους και εσόδων (%) πελατών που ανήκουν στον τοµέα 
των «Υπηρεσιών» (π.χ Τράπεζες). 

1.3 Συµπληρώνονται τα ποσοστά πλήθους και εσόδων (%) πελατών που ανήκουν στον τοµέα 
του «Εµπορίου». 

1.4 Συµπληρώνονται τα ποσοστά πλήθους και εσόδων (%) πελατών που ανήκουν στον τοµέα 
της «Βιοµηχανίας(περιλαµβ. ο Αγροτικός Τοµέας)». 

1.5 Συµπληρώνονται τα ποσοστά πλήθους και εσόδων (%) πελατών «Λιανικής» 
(Καταναλωτές-Πολίτες). 

Ερώτηση 2 Ποιοι είναι οι κυριότεροι πελάτες σας;          
  Για κάθε κατηγορία πελατών συµπληρώνεται αντίστοιχα το ποσοστό που 

αντιπροσωπεύουν ως προς το συνολικό πλήθος των αντικειµένων και ως προς το 
συνολικό ποσό των εσόδων της επιχείρησης. Το άθροισµα των ποσοστών κάθε µίας από 
τις δύο στήλες (πλήθος αντικειµένων και έσοδα) πρέπει να ισούται µε το 100%. 

2.1 Συµπληρώνονται τα ποσοστά πλήθους και εσόδων (%) που αντιπροσωπεύουν οι 
«Τραπεζοασφαλιστικοί Οργανισµοί». 

2.2 Συµπληρώνονται τα ποσοστά πλήθους και εσόδων (%) που αντιπροσωπεύουν οι 
«∆ιαφηµιστικές Εταιρείες». 

2.3 Συµπληρώνονται τα ποσοστά πλήθους και εσόδων (%) που αντιπροσωπεύουν οι 
επιχειρήσεις «Επικοινωνιών/Τηλεπικοινωνιών». 

2.4 Συµπληρώνονται τα ποσοστά πλήθους και εσόδων (%) που αντιπροσωπεύουν οι 
«Τουριστικές/ Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις». 

2.5 Συµπληρώνονται τα ποσοστά πλήθους και εσόδων (%) που αντιπροσωπεύουν οι 
«Εκδόσεις/ Εκδοτικοί Οίκοι». 

2.6 Συµπληρώνονται τα ποσοστά πλήθους και εσόδων (%) που αντιπροσωπεύουν οι 
«Φαρµακοβιοµηχανίες». 

2.7 Συµπληρώνονται τα ποσοστά πλήθους και εσόδων (%) που αντιπροσωπεύουν οι 
«Εταιρείες Πληροφορικής». 

2.8 Συµπληρώνονται τα ποσοστά πλήθους και εσόδων (%) που αντιπροσωπεύουν οι 
«Ναυτιλιακές επιχειρήσεις». 

2.9 Συµπληρώνονται τα ποσοστά πλήθους και εσόδων (%) που αντιπροσωπεύουν οι 
«Ι∆ΙΩΤΕΣ». 

2.10 Συµπληρώνονται τα ποσοστά πλήθους και εσόδων (%) που αντιπροσωπεύουν οι «Άλλοι 
Πελάτες». 

                    
Ερώτηση 3 Πόσο σηµαντικοί είναι οι παρακάτω παράγοντες ως  προς τον προσδιορισµό της 

ζήτησης των ταχυδροµικών υπηρεσιών σας; 
Βαθµολογήστε ΟΛΟΥΣ τους ακόλουθους παράγοντες βάσει κλίµακας 1-5 (όπου 
βαθµολόγηση µε 1 σηµαίνει ότι ο παράγοντας είναι ασήµαντος και δεν καθορίζει σηµαντικά 
τη ζήτηση των υπηρεσιών σας, και βαθµολόγηση µε 5 σηµαίνει ότι ο παράγοντας είναι 
εξαιρετικά σηµαντικός και έχει καθοριστικό ρόλο στη διαµόρφωση της ζήτησης των 
υπηρεσιών σας). 

3.1 Επιλέγεται ο βαθµός σηµαντικότητας ανάλογα µε το πόσο σηµαντική είναι  η «Τιµή 
προσφερόµενης Ταχ. Υπηρεσίας (τιµοκατάλογος)» στον προσδιορισµό ζήτησης των 
υπηρεσιών που προσφέρει η επιχείρηση. 

3.2 Επιλέγεται ο βαθµός σηµαντικότητας ανάλογα µε το πόσο σηµαντικό είναι  το 
«Εισοδηµατικό επίπεδο πελατών» στον προσδιορισµό ζήτησης των υπηρεσιών που 
παρέχει η επιχείρηση. 



3.3 Επιλέγεται ο βαθµός σηµαντικότητας ανάλογα µε το πόσο σηµαντική είναι η «Αξιοπιστία 
επιχείρησης» στον προσδιορισµό ζήτησης των υπηρεσιών που παρέχει η επιχείρηση. 

3.4 Επιλέγεται ο βαθµός σηµαντικότητας ανάλογα µε το πόσο σηµαντική είναι  η 
«Εξυπηρέτηση πελατών» στον προσδιορισµό ζήτησης των υπηρεσιών που παρέχει η 
επιχείρηση. 

                    
Ερώτηση 4 

Ποια είναι η ποσοστιαία κατανοµή του κόστους για την εταιρεία σας το 2010; 

4.1 Συµπληρώνεται το ποσοστό (%) επί του συνολικού κόστους που αντιπροσωπεύουν για την 
επιχείρηση τα «Μεταφορικά Μέσα» (π.χ. έξοδα κίνησης, συντήρησης, κ.λπ. των 
µεταφορικών µέσων της επιχείρησης). 

4.2 Συµπληρώνεται το ποσοστό (%) επί του συνολικού κόστους που αντιπροσωπεύει για την 
επιχείρηση το κόστος των «Αµοιβών προσωπικού». 

4.3 Συµπληρώνεται το ποσοστό (%) επί του συνολικού κόστους που αντιπροσωπεύουν για την 
επιχείρηση τα «Λειτουργικά έξοδα». 

4.4 Συµπληρώνεται το ποσοστό (%) επί του συνολικού κόστους που αντιπροσωπεύει για την 
επιχείρηση το κόστος του «Τεχνολογικού εξοπλισµού (Η/Υ, Εξοπλισµός Αυτοµατοποίησης 
κ.λ.π)». 

4.5 Συµπληρώνεται το ποσοστό (%) επί του συνολικού κόστους που αντιπροσωπεύουν για την 
επιχείρηση τα «Λοιπά έξοδα» (διευκρινίστε το είδος των εξόδων στο κενό κελί που υπάρχει 
κάτω ακριβώς). 

                    
Ερώτηση 5 Ποια είναι η τεχνολογική υποδοµή που διαθέτει η επιχείρησή σας;  

5.1 Επιλέγεται «ΝΑΙ» ή «ΟΧΙ» ανάλογα αν η επιχείρηση διαθέτει «SCANNER για διανοµείς». 

5.2 Επιλέγεται «ΝΑΙ» ή «ΟΧΙ» ανάλογα αν η επιχείρηση διαθέτει «Πληροφοριακά συστήµατα 
εκτός Ε.Σ.Π.Ε.Τ.Α.». 

5.3 Επιλέγεται «ΝΑΙ» ή «ΟΧΙ» ανάλογα αν η επιχείρηση διαθέτει «Συστήµατα διαλογής» 
(νοούνται τα αυτοµατοποιηµένα συστήµατα διαλογής) 

5.4 Επιλέγεται «ΝΑΙ» ή «ΟΧΙ» ανάλογα αν η επιχείρηση διαθέτει «Τηλεφωνικό Κέντρο 
Εξυπηρέτησης Πελατών (Call Center)». 

5.5 Επιλέγεται «ΝΑΙ» ή «ΟΧΙ» ανάλογα αν η επιχείρηση διαθέτει κάποια «Άλλη» τεχνολογική 
υποδοµή (διευκρινίστε στο κενό κελί που υπάρχει κάτω ακριβώς). 

                    
Ερώτηση 6 Έχετε σύµβαση µε αντίστοιχες ταχ. εταιρείες του εξωτερικού οι οποίες ∆ΕΝ έχουν 

παρουσία στην Ελλάδα; 

  

Επιλέγεται «ΝΑΙ» ή «ΟΧΙ» ανάλογα αν η επιχείρηση σας έχει σύµβαση µε αντίστοιχες 
εταιρείες του εξωτερικού οι οποίες ∆ΕΝ έχουν παρουσία στην Ελλάδα. 

                    
Ερώτηση 7 Πόσο σηµαντικοί είναι οι παρακάτω παράγοντες ως προς τον προσδιορισµό της 

µορφής του ανταγωνισµού στην ταχυδροµική αγορά (εκτός καθολικής υπηρεσίας); 
Βαθµολογείστε ΟΛΟΥΣ τους ακόλουθους παράγοντες βάσει κλίµακας 1-5 (όπου 
βαθµολόγηση µε 1 σηµαίνει ότι ο παράγοντας είναι ασήµαντος και δεν καθορίζει σηµαντικά 
τον προσδιορισµό της µορφής του ανταγωνισµού, και βαθµολόγηση µε 5 σηµαίνει ότι ο 
παράγοντας είναι εξαιρετικά σηµαντικός και έχει καθοριστικό ρόλο στη διαµόρφωση της 
µορφής του ανταγωνισµού στην ταχυδροµική αγορά (εκτός καθολικής υπηρεσίας). 

7.1 Πόσο σηµαντικός πιστεύετε ότι είναι ο «Ανταγωνισµός τιµών» για τον προσδιορισµό της 
µορφής του ανταγωνισµού στην ταχυδροµική αγορά κατά την εκτίµηση της επιχείρησης. 

7.2 Πόσο σηµαντικός πιστεύετε ότι είναι ο «Ανταγωνισµός ποιότητας υπηρεσιών» για τον 
προσδιορισµό της µορφής του ανταγωνισµού στην ταχ. αγορά κατά την εκτίµηση της 
επιχείρησης. 

7.3 Πόσο σηµαντικός πιστεύετε ότι είναι ο «Ανταγωνισµός ποικιλίας υπηρεσιών» για τον 
προσδιορισµό της µορφής του ανταγωνισµού στην ταχ. αγορά κατά την εκτίµηση της 
επιχείρησης. 

7.4 Πόσο σηµαντικός πιστεύετε ότι είναι ο «Ανταγωνισµός διαφήµισης» για τον προσδιορισµό 
της µορφής του ανταγωνισµού στην ταχ. αγορά κατά την εκτίµηση της επιχείρησης. 

7.5 Πόσο σηµαντική πιστεύετε ότι είναι η «∆ιαπραγµατευτική δύναµη πελατών» για τον 
προσδιορισµό της µορφής του ανταγωνισµού στην ταχ. αγορά κατά την εκτίµηση της 
επιχείρησης. 

7.6 Πόσο σηµαντική πιστεύετε ότι είναι η «∆ιαπραγµατευτική δύναµη προµηθευτών» για τον 
προσδιορισµό της µορφής του ανταγωνισµού στην ταχ. αγορά κατά την εκτίµηση της 
επιχείρησης. 

7.7 Πόσο σηµαντική πιστεύετε ότι είναι η «Απειλή από υποκατάστατα προϊόντα» για τον 
προσδιορισµό της µορφής του ανταγωνισµού στην ταχ. αγορά κατά την εκτίµηση της 
επιχείρησης. 

7.8 Πόσο σηµαντικός πιστεύετε ότι είναι ο «Κίνδυνος εισόδου από άλλες επιχειρήσεις» για τον 
προσδιορισµό της µορφής του ανταγωνισµού στην ταχ. αγορά κατά την εκτίµηση της 
επιχείρησης. 



                    
Ερώτηση 8 Πόσο σηµαντικές είναι οι παρακάτω ενέργειες για την αύξηση του µεριδίου αγοράς 

της επιχείρησής σας;Βαθµολογείστε ΟΛΕΣ τις παρακάτω ενέργειες βάσει κλίµακας 
1-5 (όπου βαθµολόγηση µε 1 σηµαίνει ότι ο παράγοντας είναι ασήµαντος και δεν καθορίζει 
σηµαντικά το µερίδιο αγοράς της επιχείρησής σας, και βαθµολόγηση µε 5 σηµαίνει ότι ο 
παράγοντας είναι εξαιρετικά σηµαντικός και έχει καθοριστικό ρόλο στη διαµόρφωση του 
µεριδίου αγοράς της επιχείρησής σας. 

8.1 Πόσο σηµαντική πιστεύετε ότι είναι η «Ανάγκη ανάπτυξης δικτύου» για την αύξηση του 
µεριδίου αγοράς της επιχείρησης σας. 

8.2 Πόσο σηµαντικές πιστεύετε ότι είναι οι «Συνεργασίες / Συνέργιες» για την αύξηση του 
µεριδίου αγοράς της επιχείρησής σας. 

8.3 Πόσο σηµαντική πιστεύετε ότι είναι η «Εξειδικευµένη Εξυπηρέτηση Πελατών» για την 
αύξηση του µεριδίου αγοράς της επιχείρησής σας. 

8.4 Πόσο σηµαντική πιστεύετε ότι είναι η «Παροχή Καινοτόµων Προϊόντων - Λύσεων» για την 
αύξηση του µεριδίου αγοράς της επιχείρησής σας. 

                    
Ερώτηση 9 Πόσο σηµαντικοί είναι οι παρακάτω παράγοντες ως εµπόδια για την αύξηση του 

µεριδίου αγοράς της επιχείρησης σας; 
Βαθµολογείστε ΟΛΟΥΣ τους ακόλουθους παράγοντες βάσει κλίµακας 1-5 (όπου 
βαθµολόγηση µε 1 σηµαίνει ότι ο παράγοντας είναι ασήµαντος και δεν αποτελεί σηµαντικό 
εµπόδιο για την αύξηση του µεριδίου αγοράς της επιχείρησής σας, και βαθµολόγηση µε 5 
σηµαίνει ότι ο παράγοντας είναι εξαιρετικά σηµαντικός και έχει καθοριστικό ρόλο στη 
διαµόρφωση του µεριδίου αγοράς της επιχείρησής σας.) 

9.1 Πόσο σηµαντικό εµπόδιο είναι κατά την εκτίµηση σας το «Τιµολόγιο» για την αύξηση του 
µεριδίου αγοράς της επιχείρησης σας. 

9.2 Πόσο σηµαντικό εµπόδιο είναι κατά την εκτίµηση σας η «Ποιότητα Υπηρεσιών» για την 
αύξηση του µεριδίου αγοράς της επιχείρησης σας. 

9.3 Πόσο σηµαντικό εµπόδιο είναι κατά την εκτίµηση σας η «Συνήθεια πελατών / Άρνηση για 
αλλαγή» για την αύξηση του µεριδίου αγοράς της επιχείρησης σας. 

9.4 Πόσο σηµαντικό εµπόδιο είναι κατά την εκτίµηση σας η «Εµπιστοσύνη στον πάροχο - 
Ανταγωνιστή» για την αύξηση του µεριδίου αγοράς της επιχείρησης σας. 

9.5 Πόσο σηµαντικό εµπόδιο είναι κατά την εκτίµηση σας η «Χρονική Συγκυρία – Λοιποί λόγοι» 
για την αύξηση του µεριδίου αγοράς της επιχείρησης σας. 

Ερώτηση 10 Πόσο σηµαντικά είναι τα προβλήµατα και οι αδυναµίες της αγοράς ταχυδροµικών 
υπηρεσιών;  
Βαθµολογήστε ΟΛΑ τα παρακάτω βάσει κλίµακας 1-5 (όπου βαθµολόγηση µε 1 
σηµαίνει ότι το πρόβληµα είναι ασήµαντο, και βαθµολόγηση µε 5 σηµαίνει ότι το πρόβληµα 
είναι εξαιρετικά σηµαντικό.) 

10.1 Πόσο σηµαντικό πρόβληµα ή αδυναµία της αγοράς, είναι κατά την εκτίµηση σας η 
«Συµπίεση του τιµολογίου παροχής υπηρεσιών». 

10.2 Πόσο σηµαντικό πρόβληµα ή αδυναµία της αγοράς, είναι κατά την εκτίµηση σας η «∆ράση 
µη αδειοδοτηµένων ταχ. Επιχειρήσεων». 

10.3 Πόσο σηµαντικό πρόβληµα ή αδυναµία της αγοράς, είναι κατά την εκτίµηση σας τα 
«Εναλλακτικά ∆ίκτυα Μεταφορών». 

10.4 Πόσο σηµαντικό πρόβληµα ή αδυναµία της αγοράς, είναι κατά την εκτίµηση σας τα «Κόστη 
Λειτουργίας / Μεταφοράς». 

Ακολουθεί ελεύθερος πίνακας για γενικές παρατηρήσεις της επιχείρησης. 

 

 

 

 

 


