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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

 

ΖΗΤΗΣΗ 

 

Το 2004 η αγορά ταχυµεταφορών ανήλθε στα 33,6 εκατοµµύρια ταχυδροµικά 

αντικείµενα έναντι 19,1 εκατοµµυρίων αντικειµένων το 2000 (αύξηση 76%), µε 

µέσο ετήσιο ρυθµό µεταβολής 15%. Η αξία της αγοράς ταχυµεταφορών το 2004 

ανήλθε στα 213 εκατ. ευρώ.  

 

Τα ταχυδροµικά αντικείµενα που διακινήθηκαν στο εσωτερικό ήταν 30 εκ. 

αντιστοιχώντας στο 90,4% του συνολικού όγκου των ταχυδροµικών αντικειµένων, 

ενώ τα έσοδα για αυτήν την κατηγορία ανήλθαν στα 146 εκ. ευρώ (71% επί των 

συνολικών εσόδων). Αντίθετα, σηµαντικά µικρότερος παρουσιάζεται ο όγκος και η 

αξία των εισερχοµένων και εξερχόµενων ταχυδροµικών αντικειµένων εξωτερικού 

µε ποσοστά συµµετοχής 6,7% και 3% και για τα έσοδα, 7% και 22% αντίστοιχα.  

 

Σχετικά µε τον χρόνο επίδοσης των ταχυδροµικών αντικειµένων, το 81% των 

ταχυδροµικών αντικειµένων στο εσωτερικό διακινείται σε µια ηµέρα (24,8 εκ. 

αντικείµενα, αξίας 118,6 εκ. ευρώ), ενώ σε περισσότερες ηµέρες διακινείται το 14,5% 

του συνόλου της αγοράς (4,4 εκ. αντικείµενα αξίας 20,8 εκ. ευρώ). Αυθηµερόν 

διακινείται µόλις το 4,3% του συνολικού όγκου (1,3 εκατ. αντικείµενα, αξίας 9,1 εκ. 

ευρώ). Το ίδιο έτος το 65% (1 εκ. αντικ.) των εισερχοµένων αντικειµένων 

εξωτερικού διακινείται σε 1 ηµέρα, ενώ το 35% ( 554 χιλ. αντικ.) διακινείται σε 

περισσότερες µέρες. Τα αντίστοιχα µερίδια για τα εξερχόµενα αντικείµενα 

εξωτερικού είναι 59% (386 χιλ. αντικ.) και 41% (272 χιλ. αντικ.) αντίστοιχα.  

 

Όσον αφορά την κατανοµή των διακινηθέντων ταχυδροµικών αντικειµένων ανά 

κλιµάκιο βάρους, παρατηρείται ότι στην κατηγορία 1 gr - 500 gr (εκτός δεµάτων) 

ανήκει το 54% των ταχυδροµικών αντικειµένων, στην κατηγορία 500 gr – 2 kgr 

(εκτός δεµάτων) ανήκει το 34%, ενώ τα δέµατα έως 20 kgr αποτελούν το 12% του 

συνολικού όγκου των ταχυδροµικών αντικειµένων. 
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Όσον αφορά στην διακίνηση των ταχυδροµικών αντικειµένων εσωτερικού ανά 

περιφέρεια προέλευσης, η µεγαλύτερη ποσότητα των διακινούµενων ταχυδροµικών 

αντικειµένων κατά το 2004 προέρχεται από την Περιφέρεια της Αττικής (65%), 

ενώ σχετικά σηµαντικές περιφέρειες για την εγχώρια αγορά θεωρούνται η Κεντρική 

Μακεδονία και η Κρήτη, από τις οποίες προέρχεται το 12,6% και 3,5% των συνολικά 

διακινούµενων ταχυδροµικών αντικειµένων αντίστοιχα. Αντίθετα, οι µικρότερες 

ποσότητες προέρχονται από τις περιφέρειες του Βορείου Αιγαίου και των Ιόνιων 

Νήσων (µόλις το 1,05% και 1,02%, αντίστοιχα). Σχετικά µε την κατανοµή των 

διακινούµενων ταχυδροµικών αντικειµένων εξωτερικού προκύπτει ότι 

σηµαντικότερη περιοχή προέλευσης / προορισµού είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, µε 

µερίδια συµµετοχής 58% και 64% αντίστοιχα, ενώ ακολουθούν οι ΗΠΑ - 

Καναδάς και σε µικρότερο ποσοστό η Ασία. 

 

Οι σηµαντικότεροι προσδιοριστικοί παράγοντες της ζήτησης των ταχυδροµικών 

υπηρεσιών είναι η εξυπηρέτηση των πελατών, η αξιοπιστία της ταχυδροµικής 

υπηρεσίας, ενώ ακολουθεί η τιµή του προϊόντος. 

 

Σηµαντικότεροι εταιρικοί πελάτες των επιχειρήσεων ταχυµεταφορών 

αναδεικνύονται οι κλάδοι του εµπορίου (40%) και των υπηρεσιών (32%). 

Ακολουθεί η µεταποίηση (18%), ενώ λιγότερο σηµαντικός είναι ο ∆ηµόσιος Τοµέας 

µε 10%. 

 

 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 

Σύµφωνα µε τα στοιχεία του Μητρώου Ταχυδροµικών Επιχειρήσεων της Ε.Ε.Τ.Τ, ο 

αριθµός των εγγεγραµµένων επιχειρήσεων ανήλθε το 2004 σε 266. Από το 2000 

µέχρι και το 2004 ο αριθµός των αδειοδοτηµένων ταχυδροµικών επιχειρήσεων 

παρουσιάζει µεσοσταθµικά µια σηµαντική αύξηση της τάξης του 51%, 

αποδεικνύοντας ότι η αγορά ταχυµεταφορών παρουσιάζει υψηλή ελκυστικότητα. 

Αξίζει να σηµειωθεί ότι µετά την εφαρµογή του Κανονισµού Γενικών Αδειών το 

2004 αρκετές επιχειρήσεις ανέστειλαν την δραστηριότητα τους µε αποτέλεσµα ο 

αριθµός των εγγεγραµµένων επιχειρήσεων το 2004 να ανέλθει στα επίπεδα του 2002. 
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Επισηµαίνεται ότι το 2004 συνεχίστηκε η αύξηση του βαθµού συγκέντρωσης µε 

αποτέλεσµα πέντε επιχειρήσεις (ποσοστό 2% ως προς το σύνολο των 

δραστηριοποιούµενων επιχειρήσεων) που διακινούν όγκους µεγαλύτερους του 

1.000.000 αντικείµενων ανά επιχείρηση, να αντιπροσωπεύουν το 81% των 

ταχυδροµικών αντικειµένων και το 75% των συνολικών εσόδων. Τονίζεται ότι η 

µεγαλύτερη από τις πέντε επιχειρήσεις διακινεί περί το 30% των ταχυδροµικών 

αντικειµένων. 

 

Συσχετίζοντας την γεωγραφική κατανοµή των αδειοδοτηµένων επιχειρήσεων 

που δραστηριοποιούνται στις ταχυµεταφορές µε την γεωγραφική κατανοµή των 

διακινηθέντων ταχυδροµικών αντικειµένων διαπιστώνεται ότι στις περιφέρειες που 

συγκεντρώνεται η µεγαλύτερη παραγωγή, δηλαδή, Αττική και Κεντρική 

Μακεδονία, συγκεντρώνεται και ο µεγαλύτερος αριθµός των επιχειρήσεων. 

Ειδικότερα, στην Αττική συγκεντρώνεται το 42% των επιχειρήσεων που 

δραστηριοποιούνται στις ταχυµεταφορές και παράγεται το 68% του όγκου των 

αντικειµένων που διακινούνται προς το εσωτερικό και το εξωτερικό (δεν 

περιλαµβάνεται ο όγκος των εισερχοµένων ταχ. αντικειµένων εξωτερικού). 

 

Οι κυριότεροι παράγοντες που επηρεάζουν την παροχή υπηρεσιών 

ταχυµεταφορών είναι το γενικότερο οικονοµικό περιβάλλον, η µείωση των τιµών 

των παρεχοµένων υπηρεσιών, καθώς και η Νοµοθεσία και οι ρυθµιστικοί κανόνες 

που απορρέουν από αυτήν, παράγοντες οι οποίοι µε την ίδια ιεράρχηση επελέγησαν 

για δεύτερη συνεχόµενη χρονιά. 

 

Σχετικά µε τις τιµές των ταχυδροµικών υπηρεσιών, η πλειοψηφία των εκπροσώπων 

της αγοράς θεωρεί ότι το έτος 2004 οι µεγαλύτερες µειώσεις παρατηρήθηκαν στην 

κατηγορία των ταχυµεταφορών εγγράφων, ενώ οι µεγαλύτερες αυξήσεις 

πραγµατοποιήθηκαν στις ταχυµεταφορές δεµάτων. Επισηµαίνεται ότι οι 

παράγοντες που θεωρούνται ως εξαιρετικά σηµαντικοί στην διαµόρφωση των τιµών 

των ταχυδροµικών υπηρεσιών είναι ο χρόνος επίδοσης, το βάρος και ο τόπος 

προορισµού του ταχυδροµικού αντικειµένου. 

 

Η ανάλυση της κατανοµής των διαφόρων κατηγοριών κόστους που πρκύπτουν 

από την παροχή υπηρεσιών ταχυµεταφορών, αναδεικνύει τις αµοιβές προσωπικού 
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ως τον πλέον σπουδαίο παράγοντα (35,7%), ενώ ακολουθούν τα λειτουργικά έξοδα 

(24,5%), τα µεταφορικά µέσα (18,2%) και τα λοιπά έξοδα (14,2%), τα οποία κατά 

κύριο λόγο αφορούν τις προµήθειες που παρέχουν οι επιχειρήσεις ταχυµεταφορών σε 

άλλες, συνεργαζόµενες µε αυτές, επιχειρήσεις ταχυµεταφορών. 

 

Όσον αφορά στο ανθρώπινο δυναµικό, το 2004 οι αδειοδοτηµένες επιχειρήσεις, 

µαζί µε τις επιχειρήσεις – µέλη του ∆ικτύου τους, εκτιµάται ότι απασχόλησαν 

10.152 εργαζοµένους, εκ των οποίων το 76% αφορούσε προσωπικό πλήρους 

απασχόλησης, ενώ το υπόλοιπο ήταν εργαζόµενοι µερικής απασχόλησης. Γενικά, η 

απασχόληση στον κλάδο δεν χαρακτηρίζεται από συγκεκριµένες δεξιότητες γεγονός 

που εξηγεί και το υψηλό ποσοστό µερικώς απασχολουµένων αλλά και το γεγονός ότι 

στην συντριπτική τους πλειοψηφία (93%) οι απασχολούµενοι στον κλάδο είναι 

απόφοιτοι µέσης (83%) ή υποχρεωτικής (10%) εκπαίδευσης. Σε κάθε περίπτωση 

πρέπει να επισηµανθεί η ιδιαίτερα θετική συµµετοχή του κλάδου στη δηµιουργία 

θέσεων εργασίας, δεδοµένου ότι οι θέσεις πλήρους απασχόλησης αυξήθηκαν το 

διάστηµα 2003-2004 κατά 30% οι δε µερικής κατά 77% αντίστοιχα. 

 

Τονίζεται ότι η πλειοψηφία των επιχειρήσεων ταχυµεταφορών αντιµετωπίζει 

δυσκολίες στην εύρεση ανθρώπινου δυναµικού. Πιο συγκεκριµένα, οι ειδικότητες 

στις οποίες παρουσιάζονται οι µεγαλύτερες δυσκολίες είναι οι διανοµείς και οι οδηγοί 

µε ιδιόκτητα δίκυκλα. 

 

Εξετάζοντας την υποδοµή της αγοράς ταχυµεταφορών, το 2004 το πλήθος των 

καταστηµάτων ταχυµεταφορών, κέντρων διαλογής και αποθηκευτικών χώρων 

των επιχειρήσεων και του ∆ικτύου τους ανέρχεται σε 2.235, µε συνολική 

επιφάνεια 119.166 τετραγωνικά µέτρα. Το ίδιο έτος, τα µεταφορικά µέσα που 

διαθέτουν οι ταχυδροµικές επιχειρήσεις µαζί µε το ∆ίκτυο τους ανέρχονταν σε 7.338. 

Σχετικά µε την κατανοµή των µεταφορικών µέσων των επιχειρήσεων διαπιστώνεται 

ότι το 68% αυτών αποτελείται από δίκυκλα, το 22% από αυτοκίνητα παραγωγής, ενώ 

ένα µικρό ποσοστό, µόλις 10%, αφορά λοιπά οχήµατα. 

 

Όσον αφορά την τεχνολογική υποδοµή των επιχειρήσεων ταχυµεταφορών, 

σηµειώνεται ότι ένα µικρό ποσοστό των επιχειρήσεων χρησιµοποιεί προηγµένες 

τεχνολογίες, όπως για παράδειγµα σαρωτές (scanner) που χρησιµοποιούν οι 
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διανοµείς και αυτοµατοποιηµένα συστήµατα διαλογής. Ειδικότερα, η εφαρµογή 

προηγµένης τεχνολογίας είναι δυνατή για επιχειρήσεις µε σηµαντικό αριθµό 

διακινούµενων ταχυδροµικών αντικειµένων, και µπορεί να οδηγήσει σε επιπλέον 

αύξηση της συγκέντρωσης της αγοράς σε µικρό αριθµό επιχειρήσεων. 

 

Λαµβάνοντας, όµως, υπόψη το γεγονός ότι η εξέλιξη της τεχνολογίας δηµιουργεί νέες 

ευκαιρίες για τις επιχειρήσεις, επισηµαίνεται η αναγκαιότητα των επενδύσεων για 

εκσυγχρονισµό της τεχνολογικής υποδοµής, αφού µέσω αυτών επιτρέπεται η 

επέκταση των παρεχοµένων υπηρεσιών αλλά και η βελτίωση της ποιότητάς τους.  

 

 

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

 

Η αγορά ταχυµεταφορών χαρακτηρίζεται από υψηλό βαθµό συγκέντρωσης αφού 

κατά το 2004 οι 5 µεγαλύτερες επιχειρήσεις διακίνησαν το 81,3% του συνολικού 

αριθµού των αντικειµένων της αγοράς και κατέχουν το 75% των συνολικών 

εσόδων. Η διαπραγµατευτική δύναµη των προµηθευτών της αγοράς είναι χαµηλή µε 

την τάση να βαίνει αυξανόµενη στο µέλλον, σε αντίθεση µε την δύναµη των πελατών 

της εν λόγω αγοράς, και ιδιαίτερα των εταιρικών πελατών, οι οποίοι µπορούν να 

πετυχαίνουν σηµαντικές εκπτώσεις στην αγορά των υπηρεσιών ταχυµεταφορών.  

 

Επίσης, ο κίνδυνος που υπάρχει από νέες εισόδους στην αγορά δεν είναι υψηλός, 

καθώς οι οικονοµίες κλίµακας είναι δύσκολο να επιτευχθούν από µικρές επιχειρήσεις 

και το αναγκαίο κεφάλαιο που απαιτείται για να δραστηριοποιηθεί µια εταιρία στην 

Ελλάδα είναι υψηλό λόγω των σηµαντικών επενδύσεων σε υποδοµές. Κατά συνέπεια, 

µόνο οι µεγάλες εταιρείες έχουν και θα έχουν στο µέλλον την δυνατότητα να 

εισέλθουν στην ελληνική αγορά.  

 

Τέλος, µικρή είναι η απειλή από υποκατάστατα προϊόντα και υπηρεσίες για την 

αγορά ταχυµεταφορών στο άµεσο µέλλον. Μακροπρόθεσµα, όµως, θα πρέπει να 

περιµένουµε αρνητικές επιδράσεις στην αγορά από την χρήση του ηλεκτρονικού 

ταχυδροµείου, των ηλεκτρονικών υπογραφών και του ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου. 
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ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

 

Εξετάζοντας τις απόψεις των εκπροσώπων της αγοράς, το µεγαλύτερο πρόβληµα 

που επισηµαίνεται από τις µεγαλύτερες, κυρίως, επιχειρήσεις είναι ότι τα τελευταία 

χρόνια έχει επικρατήσει συνεχής «πίεση» προς τα κάτω στις τιµές των 

παρεχοµένων υπηρεσιών. Επιπρόσθετα ένα σηµαντικό πρόβληµα που εντάθηκε 

κατά το έτος 2004 και αναµένεται να συνεχίσει να προκαλεί επιβάρυνση στο κόστος 

λειτουργίας των εταιρειών ταχυµεταφορών έχει να κάνει µε το αυξανόµενο κόστος 

µεταφοράς τόσο λόγω της αύξησης των τιµών των καυσίµων όσο και λόγω των νέων 

συγκοινωνιακών υποδοµών που ολοκληρώθηκαν κατά το προηγούµενο χρονικό 

διάστηµα. 

 

Ένα άλλο πρόβληµα που παρατηρείται στην αγορά είναι η παρουσία αρκετών µικρών 

επιχειρήσεων κυρίως οικογενειακού τύπου, που δεν διαθέτουν άδεια παροχής 

ταχυδροµικών υπηρεσιών. Επιπρόσθετα, ως πρόβληµα παρουσιάζεται από τις 

εταιρείες ταχυµεταφορών η δραστηριοποίηση εναλλακτικών δικτύων µεταφορών 

(Κ.Τ.Ε.Λ., ταξί, µεταφορικές εταιρείες) στον τοµέα των ταχυµεταφορών. 

 

Όσον αφορά τις προοπτικές εξέλιξης της αγοράς ταχυµεταφορών την περίοδο 

2004-2007, οι εκπρόσωποι της αγοράς θεωρούν ότι θα παρατηρηθεί αύξηση της 

ζήτησης σε όλες τις κατηγορίες των ταχυδροµικών κατηγοριών. Ειδικότερα, για τις 

ταχυµεταφορές εγγράφων προβλέπεται αύξηση της ζήτησης κατά 1,45%, για τις 

ταχυµεταφορές δεµάτων 4,37%, για την διακίνηση διαφηµιστικών αντικειµένων 

χωρίς διεύθυνση παραλήπτη 2,90%, ενώ τα αντίστοιχα ποσοστά για την 

προετοιµασία ταχυδροµικών αντικειµένων και την ανταλλαγή εγγράφων είναι 

1,38% και 0,51%. 

 

Ως σηµαντικότερα εµπόδια εισόδου των επιχειρήσεων ταχυµεταφορών στην 

αγορά υπό καθεστώς Ειδικής Άδειας αναφέρονται η ανάγκη ανάπτυξης 

εκτεταµένου δικτύου και οι απαιτούµενες επενδύσεις. Εξίσου σηµαντικό εµπόδιο 

φαίνεται να αποτελεί και το χαµηλό τιµολόγιο των παρεχόµενων υπηρεσιών, γεγονός 

που κατ’ επέκταση οδηγεί σε µικρά περιθώρια κέρδους. 
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Όσον αφορά τις µελλοντικές προοπτικές του κλάδου σηµαντικό ρόλο δύναται να 

διαδραµατίσει η ανάπτυξη των εµπορικών ανταλλαγών στο βαλκανικό χώρο που 

θα δώσει ώθηση τόσο στις διεθνείς εταιρείες ταχυµεταφορών όσο και στις εγχώριες 

εταιρείες που δεν διαθέτουν αυτόνοµο δίκτυο για να πραγµατοποιήσουν την 

διακίνηση των ταχυδροµικών αντικειµένων στο εξωτερικό και σε συνεργασία µε τις 

διεθνείς εταιρείες. Ως εκ τούτου, η στροφή των ελληνικών επιχειρήσεων προς τις 

γειτονικές χώρες µπορεί να αποτελέσει σηµαντικό παράγοντα για την ανάπτυξη της 

αγοράς ταχυµεταφορών. 

 

Συµπερασµατικά, το κατάλληλο θεσµικό και οικονοµικό περιβάλλον καθώς και οι 

ενδεδειγµένες συνθήκες επιχειρηµατικού περιβάλλοντος µπορούν να 

δηµιουργήσουν περαιτέρω προοπτικές ανάπτυξης της αγοράς ταχυµεταφορών 

έτσι όπως αυτές έχουν ήδη τεκµηριωθεί και από τη κατά 5,5% αύξηση του δείκτη 

ταχυδροµικών αντικειµένων ανά κάτοικο και την αντίστοιχη 5,5% αύξηση του 

δείκτη ταχυδροµικών αντικειµένων ανά τετραγωνικό χιλιόµετρο το έτος 2004. Η 

µελλοντική εικόνα του κλάδου θα προσδιοριστεί από την ικανότητα των 

επιχειρήσεων να λειτουργούν αποτελεσµατικά και ιδιαίτερα να ελέγχουν την 

αυξανόµενη απαίτηση για συµπίεση της κοστολογικής τους βάσης. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

 

Στο συγκεκριµένο κεφάλαιο περιγράφεται η ταξινόµηση της αγοράς ταχυµεταφορών 

σύµφωνα µε την στατιστική ταξινόµηση των κλάδων της οικονοµικής δραστηριότητας της 

ΕΣΥΕ. Επίσης, περιγράφεται το σύστηµα συλλογής στατιστικών στοιχείων που υιοθέτησε η 

Ε.Ε.Τ.Τ, στο πλαίσιο της παρακολούθησης και της ανάλυσης της αγοράς των 

ταχυδροµικών υπηρεσιών το έτος 2003 και το οποίο εφαρµόζεται και για το έτος 2004 σε 

συνέχεια των αναγκαίων προσαρµογών και βελτιώσεων µε βασικό σκοπό τη ρύθµιση της 

αγοράς και τη διασφάλιση της λειτουργίας του υγιούς ανταγωνισµού. Τέλος, αναλύεται η 

µεθοδολογία που ακολουθήθηκε, καθώς και η δοµή της παρούσης µελέτης, στα πλαίσια της 

οποίας παρουσιάζονται για πρώτη φορά ποσοτικά στοιχεία εταιρειών ταχυµεταφορών που 

παρέχουν υπηρεσίες και υπό καθεστώς Ειδικής Άδειας, καθώς επίσης τα κυριότερα 

εµπόδια και οι προοπτικές που παρουσιάζονται στις επιχειρήσεις ταχυµεταφορών σχετικά 

µε την δραστηριοποίησή τους στις υπηρεσίες υπό καθεστώς Ειδικής Άδειας. 
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1.1 Στατιστική ταξινόµηση 

 

Σύµφωνα µε την στατιστική ταξινόµηση των κλάδων της οικονοµικής δραστηριότητας της 

ΕΣΥΕ, οι υπηρεσίες ταχυµεταφορών ανήκουν στον υποκλάδο 641.2, που είναι ένα τµήµα του 

κλάδου 641, που αφορά τις ταχυδροµικές υπηρεσίες και ο οποίος ανήκει στον ευρύτερο κλάδο 

των ταχυδροµείων και τηλεπικοινωνιών µε τον κωδικό 64. 

 

Αναλυτικότερα, οι παραπάνω κλάδοι και υποκλάδοι, καθώς και οι δραστηριότητες, οι οποίες 

περιλαµβάνονται σε αυτούς είναι οι εξής: 

 

64. Ταχυδροµεία και τηλεπικοινωνίες 

 

641. Ταχυδροµικές δραστηριότητες 

  Στις ταχυδροµικές δραστηριότητες περιλαµβάνονται, κυρίως, η συλλογή, η µεταφορά και 

η παράδοση ταχυδροµείου, πακέτων και παρόµοιων ειδών. 

 

641.1 ∆ραστηριότητες εθνικών ταχυδροµείων 

 Περιλαµβάνονται: 

- παραλαβή, µεταφορά και διανοµή (στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό) αλληλογραφίας 

και δεµάτων, 

- συλλογή αλληλογραφίας και δεµάτων από δηµόσια γραµµατοκιβώτια ή από 

ταχυδροµικά γραφεία, 

- διανοµή και παράδοση αλληλογραφίας και δεµάτων, 

- µίσθωση γραµµατοθυρίδων, υπηρεσίες Poste Restante κ.λ.π. 

Εξαιρούνται οι δραστηριότητες οι σχετικές µε τους τρέχοντες ταχυδροµικούς 

λογαριασµούς και τα ταχυδροµικά ταµιευτήρια, καθώς και οι άλλες χρηµατοπιστωτικές 

δραστηριότητες που εκτελούνται από εθνικές ταχυδροµικές υπηρεσίες (651.9). 

 

641.2 Ταχυδροµικές δραστηριότητες, εκτός από τις δραστηριότητες των εθνικών ταχυδροµείων 

(ιδιωτικά ταχυδροµικά γραφεία) 

 

Περιλαµβάνονται: 

- παραλαβή, µεταφορά και διανοµή επιστολών, δεµάτων και πακέτων ταχυδροµικού 

τύπου από εταιρείες άλλες, εκτός των εθνικών ταχυδροµείων. Μπορεί να 
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χρησιµοποιούνται ένας ή περισσότεροι τρόποι µεταφοράς, η δε δραστηριότητα 

µπορεί να εκτελείται µε µεταφορικά µέσα, (ιδιωτικής ή και δηµόσιας χρήσης) 

- υπηρεσίες παράδοσης κατ’ οίκον, 

- αστικές υπηρεσίες µεταφοράς µηνυµάτων και υπηρεσίες µεταφοράς αγαθών µε 

αγοραία οχήµατα. 

 

 

1.2 Σύστηµα συλλογής στατιστικών στοιχείων 

 

Στο πλαίσιο της παρακολούθησης και της ανάλυσης της αγοράς των ταχυδροµικών υπηρεσιών, 

και µε απώτερο σκοπό την ρύθµιση της αγοράς για την προστασία των δικαιωµάτων των 

χρηστών και τη διασφάλιση της λειτουργίας του υγιούς ανταγωνισµού από την Ε.Ε.Τ.Τ., 

υλοποιήθηκε η σύνταξη ερωτηµατολόγιου, το οποίο αποτελείται από δύο βασικά µέρη. Το 

πρώτο µέρος αφορά την συλλογή ποσοτικών δεδοµένων, ενώ το δεύτερο την συλλογή 

ποιοτικών στοιχείων των επιχειρήσεων της απελευθερωµένης αγοράς ταχυδροµικών 

υπηρεσιών.  

  

Συγκεκριµένα,  όσο αφορά τη ζήτηση, τα θεµατικά πεδία που εξετάζονται στο ερωτηµατολόγιο 

αφορούν: 

 

• στο επίπεδο ανάπτυξης και στον ρυθµό µεγέθυνσης της εγχώριας αγοράς ταχυδροµικών 

υπηρεσιών, 

• στον προσδιορισµό των σηµαντικότερων πελατών των επιχειρήσεων ταχυµεταφορών, 

• στους προσδιοριστικούς παράγοντες της ζήτησης ταχυδροµικών υπηρεσιών, καθώς και 

• στον καθορισµό των βασικότερων παραγόντων που διαµορφώνουν την τιµή των 

υπηρεσιών που προσφέρουν οι επιχειρήσεις ταχυµεταφορών.  

Εστιάζοντας στην πλευρά της προσφοράς, τα στοιχεία του ερωτηµατολογίου αναφέρονται: 

 

• στον αριθµό και το µέγεθος των επιχειρήσεων ταχυµεταφορών,  

• στο είδος των προσφεροµένων υπηρεσιών των επιχειρήσεων ταχυµεταφορών,  

• στο ύψος και την διάρθρωση της απασχόλησης, αλλά και  

• στο βαθµό ανάπτυξης των επιχειρήσεων, βάσει τεχνολογικής και κτιριακής υποδοµής, 

µεταφορικών µέσων και µέσων επικοινωνίας που διαθέτουν.   
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Άλλα στοιχεία αφορούν στους βασικότερους προσδιοριστικούς παράγοντες του κόστους που 

αντιµετωπίζουν οι δραστηριοποιούµενες επιχειρήσεις, καθώς και στο είδος και στο ύψος των 

επενδύσεων που αυτές πραγµατοποιούν.  

 

Τέλος, ένα βασικό τµήµα του ερωτηµατολογίου αφορά εκείνα τα δεδοµένα που σχετίζονται µε 

τον ανταγωνισµό των επιχειρήσεων ταχυµεταφορών. Τα συγκεκριµένα θέµατα αφορούν: 

 

• στα µερίδια αγοράς των µεγαλύτερων επιχειρήσεων της αγοράς,  

• στη διαπραγµατευτική δύναµη των πελατών και προµηθευτών της αγοράς ταχυµεταφορών,  

• στις στρατηγικές ανάπτυξης των επιχειρήσεων ταχυµεταφορών, καθώς και 

• στους τρόπους ανάπτυξης και τα εµπόδια εισόδου των επιχειρήσεων στην ταχυδροµική 

αγορά  

 
Η ανάλυση των παραπάνω πληροφοριών θα συντελέσει: 

 

 πρώτον, στην ανάλυση της αγοράς των ταχυµεταφορών στην Ελλάδα από την πλευρά 

της ζήτησης και της προσφοράς,  

 δεύτερον, στον προσδιορισµό της φύσης και της έντασης του ανταγωνισµού που 

επικρατεί, 

 τρίτον, στην καταγραφή των διαρθρωτικών αδυναµιών που παρουσιάζει η αγορά, και  

 τέταρτον, στον προσδιορισµό της µελλοντικής εξέλιξης της εγχώριας αγοράς των 

ταχυµεταφορών. 

 

 

1.3 Μεθοδολογία 
 
Για την επίτευξη του παραπάνω σκοπού, απεστάλησαν συνολικά 266 ερωτηµατολόγια 

στις επιχειρήσεις οι οποίες είναι αδειοδοτηµένες και ως εκ τούτου είναι εγγεγραµµένες στο 

Μητρώο Ταχυδροµικών Επιχειρήσεων της Ε.Ε.Τ.Τ. Έξι (6) ερωτηµατολόγια (ποσοστό 2%) 

επεστράφησαν µε το αιτιολογικό ότι οι επιχειρήσεις δεν ευρέθησαν να λειτουργούν στην 

αντίστοιχη διεύθυνση ή είχαν διακόψει τη λειτουργία τους και εκατόν δέκα τρία (113) δεν 

επεστράφησαν (ποσοστό 41%), για λόγους που δεν είναι γνωστοί στην Ε.Ε.Τ.Τ. Σύµφωνα µε 

στοιχεία που διαθέτει η Ε.Ε.Τ.Τ, προκύπτει ότι η δραστηριότητα των ταχυδροµικών 
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επιχειρήσεων που δεν απάντησαν στο ερωτηµατολόγιο αντιστοιχεί στο 3%, περίπου, της 

ταχυδροµικής αγοράς σε όρους όγκου διακινηθέντων αντικειµένων. Εποµένως, αν και τα 

ερωτηµατολόγια που επεστράφησαν συµπληρωµένα αντιστοιχούν στο 57% των 

ταχυδροµικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στις ταχυµεταφορές, ωστόσο 

παρουσιάζουν την Αγορά Ταχυµεταφορών σε ποσοστό περί το 97%.  

 
Στην παρούσα µελέτη τα στοιχεία που παρουσιάζονται αφορούν το σύνολο της αγοράς, 

κατόπιν της αναγωγής των συλλεγθέντων στοιχείων στο 100% του µεγέθους της αγοράς 

ταχυµεταφορών. Επιπλέον, στην ανάλυση ορισµένων µεγεθών εφαρµόστηκαν οι εξής 

παραδοχές: 

 
• στο απασχολούµενο προσωπικό εκτιµήθηκε, και όχι αυθαίρετα, ότι οι επιχειρήσεις που δεν 

απάντησαν ανήκουν στις πολύ µικρές, κυρίως ατοµικές επιχειρήσεις, χωρίς επιπλέον 

προσωπικό πλήρους ή µερικής απασχόλησης, 

• τα µεταφορικά µέσα των επιχειρήσεων που δεν απάντησαν στο ερωτηµατολόγιο 

αποτελούνται κατά βάση από µονοψήφιο αριθµό µοτοποδηλάτων της τάξης των δύο ανά 

επιχείρηση, 

• οι αδειοδοτηµένες επιχειρήσεις που δεν απάντησαν λειτουργούν σε γραφεία σχετικά µικρής 

έκτασης, µέσου εµβαδού 30 τ.µ., τα οποία χρησιµοποιούνται και ως κέντρα διαλογής και 

ως αποθηκευτικοί χώροι, 

• οι εν λόγω αδειοδοτηµένες επιχειρήσεις δεν διαθέτουν ∆ίκτυο, 

• η επίδοση των ταχυδροµικών αντικειµένων στους παραλήπτες, από αυτές τις επιχειρήσεις, 

λόγω και της δραστηριότητας τοπικής εµβέλειας που αναπτύσσουν, γίνεται αυθηµερόν και 

σε πολύ µικρότερη αναλογία την επόµενη µέρα από την παραλαβή. 

Οι ανωτέρω παραδοχές στηρίζονται στα στοιχεία που έχουν καταχωρηθεί στο Μητρώο 

Ταχυδροµικών Επιχειρήσεων της Ε.Ε.Τ.Τ, µετά από δήλωση των ιδίων των επιχειρήσεων. 

 

Σηµειώνεται ότι όπου στην παρούσα µελέτη αναφέρεται η λέξη «∆ίκτυο» εννοείται, το σύνολο 

της οργάνωσης και των κάθε είδους µέσων και προσώπων που χρησιµοποιεί ο πάροχος 

ταχυδροµικών υπηρεσίων υπό καθεστώς Γενικής Άδειας, συµπεριλαµβανοµένων των φυσικών 

ή νοµικών προσώπων που δεν διαθέτουν Γενική Άδεια, στα οποία αναθέτει ταχυδροµικό έργο, 

σύµφωνα µε την Άδειά του. (Κανονισµός Γενικών Αδειών Παροχής Ταχυδροµικών 

Υπηρεσιών – ΦΕΚ1682/Β/2003).  
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1.4 ∆οµή µελέτης 

 

• Στο αµέσως επόµενο κεφάλαιο παρουσιάζεται η ελληνική και η κοινοτική νοµοθεσία που 

ισχύει στην αγορά ταχυµεταφορών. Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζονται το µέγεθος και η 

εξέλιξη της αγοράς ταχυµεταφορών, καθώς και οι προσδιοριστικοί παράγοντες της 

ζήτησης. Στο τέταρτο κεφάλαιο καταγράφεται ο αριθµός των αδειοδοτηµένων 

επιχειρήσεων και η κατανοµή τους βάσει τάξης µεγέθους, ενώ παράλληλα εξετάζονται 

θέµατα που αφορούν το ανθρώπινο δυναµικό, το κόστος παροχής ταχυδροµικών 

υπηρεσιών και την υποδοµή που διαθέτουν οι επιχειρήσεις ταχυµεταφορών. Στο πέµπτο 

κεφάλαιο εξετάζονται ο βαθµός συγκέντρωσης της αγοράς, η διαπραγµατευτική δύναµη 

των πελατών και προµηθευτών της συγκεκριµένης αγοράς, καθώς και οι στρατηγικές των 

εταιρειών. Τέλος, στο έκτο κεφάλαιο παρατίθενται τα κυριότερα προβλήµατα που 

παρουσιάζονται στην αγορά ταχυµεταφορών, αλλά και οι προοπτικές που διαγράφονται για 

αυτήν την αγορά, µε την παρουσίαση των τρόπων ανάπτυξης και των εµποδίων εισόδου 

των επιχειρήσεων στην Αγορά Ταχυµεταφορών. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 
 

 

Στο συγκεκριµένο κεφάλαιο παρουσιάζεται η Ελληνική Νοµοθεσία που διέπει την 

ταχυδροµική αγορά, µε την οποία οργανώνεται ο τοµέας παροχής ταχυδροµικών υπηρεσιών 

και θεσπίζονται οι κανόνες λειτουργίας του, ώστε να διασφαλιστεί η παροχή καθολικής 

ταχυδροµικής υπηρεσίας και να ρυθµιστεί η παροχή ταχυδροµικών υπηρεσιών από τις 

ταχυδροµικές επιχειρήσεις. Επιπλέον, παρουσιάζεται η Κοινοτική Νοµοθεσία, µε την οποία 

καθορίζονται οι κανόνες για την ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς κοινοτικών 

ταχυδροµικών υπηρεσιών και τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχοµένων υπηρεσιών. 
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2.1 Ελληνική Νοµοθεσία 

 

Η οργάνωση του τοµέα παροχής ταχυδροµικών υπηρεσιών και η θέσπιση των κανόνων 

λειτουργίας του, ώστε να διασφαλιστεί η παροχή καθολικής ταχυδροµικής υπηρεσίας και να 

ρυθµιστεί η παροχή ταχυδροµικών υπηρεσιών από ταχυδροµικές επιχειρήσεις καθορίζεται στο 

Ν. 2668/1998 «Οργάνωση του τοµέα παροχής ταχυδροµικών υπηρεσιών και άλλες 

διατάξεις» (ΦΕΚ 282/Α/1998), όπως τροποποιήθηκε µε τον Ν.3185/2003 «Τροποποίηση του 

Ν.2668/1998, εναρµόνιση µε την Οδηγία 2002/39/ΕΚ, ρυθµίσεις θεµάτων του Οργανισµού 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΑ (ΕΛ.ΤΑ.) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 229/Α/2003). 

 

Ειδικότερα, τα θέµατα που εξετάζονται στους παραπάνω νόµους αφορούν, µεταξύ άλλων, τα 

ακόλουθα: 

 

 τις αρµοδιότητες του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών, 

 τη συγκρότηση, τη δοµή, τη διαχείριση, καθώς και τις αρµοδιότητες της Εθνικής 

Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ), που είναι η υπεύθυνη εθνική 

ρυθµιστική αρχή για την εποπτεία και ρύθµιση της τηλεπικοινωνιακής και 

ταχυδροµικής αγοράς, 

 την καθολική ταχυδροµική υπηρεσία, τη διασφάλιση της οικονοµικής βιωσιµότητας 

του φορέα παροχής καθολικών υπηρεσιών, την παροχή ικανοποιητικών ταχυδροµικών 

υπηρεσιών σε όλη την επικράτεια, αλλά και τα τιµολόγια του φορέα, 

 τους όρους και τις προϋποθέσεις έκδοσης γενικών και ειδικών αδειών παροχής 

ταχυδροµικών υπηρεσιών, το χάρτη υποχρεώσεων προς τους χρήστες, τις αποζηµιώσεις 

και τις κυρώσεις που προκύπτουν από την πληµµελή παροχή υπηρεσιών και την 

παραβίαση των όρων της κείµενης νοµοθεσίας. 

 

Οι ταχυδροµικές επιχειρήσεις προκειµένου να δραστηριοποιούνται νόµιµα και να παρέχουν 

ταχυδροµικές υπηρεσίες οφείλουν να διαθέτουν γενική ή ειδική άδεια παροχής ταχυδροµικών 

υπηρεσιών. 

 

Ειδικότερα, οι επιχειρήσεις δύνανται να παρέχουν υπό καθεστώς Γενικής Άδειας ταχυδροµικές 

υπηρεσίες που δεν εντάσσονται στην Καθολική Ταχυδροµική Υπηρεσία, όπως προσδιορίζεται 

και στον «Κανονισµό Γενικών Αδειών παροχής ταχυδροµικών υπηρεσιών» (ΦΕΚ 

1682/Β/2003). Η δυνατότητα αυτή υλοποιείται µε την εγγραφή τους στο Μητρώο 
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Ταχυδροµικών Επιχειρήσεων. Στο συγκεκριµένο κανονισµό περιλαµβάνονται, µεταξύ άλλων, 

τα ακόλουθα: 

 

 οι υπηρεσίες που δύνανται να παρέχουν οι ταχυδροµικές επιχειρήσεις, 

 οι κατηγορίες των γενικών αδειών, 

 η λειτουργία του ταχυδροµικού δικτύου, 

 ο χάρτης υποχρεώσεων καταναλωτή (Χ.Υ.Κ), 

 το ειδικό σύστηµα παρακολούθησης και εντοπισµού ταχυδροµικών αντικειµένων 

(Ε.Σ.Π.Ε.Τ.Α), 

 το συνοδευτικό δελτίο ταχυµεταφοράς (ΣΥ.∆Ε.ΤΑ.) και οι ατοµικές συµβάσεις 

ταχυµεταφοράς, 

 τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στη δήλωση παροχής ταχυδροµικών υπηρεσιών, 

 η διάρκεια ισχύος, η τροποποίηση ή η ανανέωση της άδειας, καθώς και οι περιπτώσεις 

διαγραφής από το Μητρώο Ταχυδροµικών Επιχειρήσεων, 

 οι υποχρεώσεις των ταχυδροµικών επιχειρήσεων, 

 οι διοικητικές κυρώσεις, 

 τα τέλη Γενικής Άδειας που καταβάλλονται από τις ταχυδροµικές επιχειρήσεις για την 

παροχή ταχυδροµικών υπηρεσιών.  

 

Οι επιχειρήσεις που παρέχουν ταχυδροµικές υπηρεσίες που εµπίπτουν στο πεδίο της 

Καθολικής Ταχυδροµικής Υπηρεσίας υποχρεούνται να διαθέτουν Ειδική Άδεια όπως 

προσδιορίζεται και στον «Κανονισµό Ειδικών Αδειών για την παροχή ταχυδροµικών 

υπηρεσιών» (ΦΕΚ 1906/Β/2003). 

 

Η Απόφαση της Ε.Ε.Τ.Τ. για τη χορήγηση ή µη της Ειδικής Άδειας προς την ταχυδροµική 

επιχείρηση βασίζεται, κυρίως, στην αξιολόγηση εκ µέρους της Ε.Ε.Τ.Τ των παρακάτω: 

 

 της δυνατότητας της ταχυδροµικής επιχείρησης να παρέχει ποιοτικές και αξιόπιστες 

ταχυδροµικές υπηρεσίες, 

 της αρτιότητας του υποβληθέντος στρατηγικού και επιχειρησιακού σχεδίου της 

ταχυδροµικής επιχείρησης τουλάχιστον τριετούς διάρκειας και της δυνατότητας για 

υλοποίησή του, 

 της δυνατότητας της ταχυδροµικής επιχείρησης να διασφαλίσει τις βασικές απαιτήσεις 

για την παροχή ταχυδροµικών υπηρεσιών. 
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Στον συγκεκριµένο κανονισµό εξετάζονται, µεταξύ άλλων, τα ακόλουθα: 

 

 το αντικείµενο των ειδικών αδειών και η λειτουργία του ταχυδροµικού δικτύου, 

 το εύρος της γεωγραφικής περιοχής εντός της οποίας η επιχείρηση µε Ειδική Άδεια 

παρέχει ταχυδροµικές υπηρεσίες, 

 τα διάφορα πιστοποιητικά και έγγραφα που υποχρεούνται να υποβάλλουν οι 

ταχυδροµικές επιχειρήσεις, 

 η χρονική διάρκεια της Ειδικής Άδειας, καθώς και οι ενέργειες που ακολουθούνται σε 

περίπτωση τροποποίησης, ανανέωσης ή ανάκλησης της άδειας, 

 οι υποχρεώσεις των ταχυδροµικών επιχειρήσεων µε Ειδική Άδεια, 

 οι κυρώσεις που επιβάλλονται στις ταχυδροµικές επιχειρήσεις σε περίπτωση 

καταστρατήγησης των αποκλειστικών δικαιωµάτων του Φορέα Παροχής Καθολικής 

Υπηρεσίας, 

 τα τέλη Ειδικής Άδειας που καταβάλλουν οι ταχυδροµικές επιχειρήσεις στην ΕΕΤΤ. 

 

Ο καθορισµός του είδους και της διαδικασίας διενέργειας ερευνών ή άλλων ελεγκτικών 

πράξεων στις οποίες µπορεί να προσφύγει η ΕΕΤΤ για τη διαπίστωση παραβάσεων του Ν. 

2668/1998, της διαδικασίας ακροάσεων, κ.λ.π. καθορίζονται στην Υπουργική Απόφαση Αριθ. 

36608/1026/18-6-2004 (ΦΕΚ 970/Β/2004). 

 

Όπως ορίζει η Υπουργική Απόφαση, η Ε.Ε.Τ.Τ προκειµένου να ασκήσει τις ελεγκτικές 

αρµοδιότητες που προσδιορίζονται στον Ν.2668/1998, πραγµατοποιεί επιτόπιους ελέγχους 

στους χώρους λειτουργίας των ταχυδροµικών επιχειρήσεων. Ειδικά ως προς τον έλεγχο 

καταστρατήγησης των αποκλειστικών δικαιωµάτων του Φορέα Παροχής Καθολικών 

Υπηρεσιών, διεξάγει έρευνες σε ιδιωτικούς ή δηµόσιους χώρους για την διαπίστωση τυχόν 

καταστρατηγήσεων. Παράλληλα, διεξάγει πραγµατογνωµοσύνες για την εξέταση ειδικών 

θεµάτων που έχουν σχέση µε την τήρηση των νοµοθετικών διατάξεων που διέπουν τη 

λειτουργία των ταχυδροµικών επιχειρήσεων, ερευνά καταγγελίες σχετικές µε παραβιάσεις 

δικαιωµάτων των χρηστών ταχυδροµικών υπηρεσιών, και συλλέγει πληροφορίες και στοιχεία 

από δηµόσιες υπηρεσίες, επιµελητήρια, οργανισµούς και ιδιωτικές επιχειρήσεις για την 

διαπίστωση της φύσης του ταχυδροµικού αντικειµένου. 
 

Τέλος, µε την Υπουργική Απόφαση Αριθ. 29030/816/2000 (ΦΕΚ 683/Β/2000), καθορίζονται οι 

περιπτώσεις που επιβάλλεται κατ’ αποκοπή αποζηµίωση για πληµµελή παροχή ταχυδροµικών 
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υπηρεσιών. Στην συγκεκριµένη Υπουργική Απόφαση, καθορίζεται η ελάχιστη κατ’ αποκοπή 

αποζηµίωση για πληµµελή παροχή ταχυδροµικών υπηρεσιών προς τον χρήστη, ενώ 

προσδιορίζονται και οι περιπτώσεις στις οποίες δεν ευθύνονται οι ταχυδροµικές επιχειρήσεις 

για απώλεια, βλάβη ή καθυστέρηση επίδοσης του ταχυδροµικού αντικειµένου. 
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2.1 Κοινοτική Νοµοθεσία  

 

Οι κανόνες για την ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς κοινοτικών ταχυδροµικών υπηρεσιών και 

τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχοµένων υπηρεσιών προβλέπονται στην Κοινοτική 

Νοµοθεσία από τις εξής Οδηγίες: 

 
 Οδηγία 97/67/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 15ης 

∆εκεµβρίου 1997, 

 Οδηγία 2002/39/ΕΚ «Τροποποίηση Οδηγίας 97/67/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συµβουλίου, της 15ης ∆εκεµβρίου 1997». 

 

Αναλυτικότερα µε τις συγκεκριµένες Οδηγίες θεσπίζονται κοινοί κανόνες που αφορούν: 

 την παροχή καθολικής ταχυδροµικής υπηρεσίας εντός της Κοινότητας, 

 τα κριτήρια καθορισµού των υπηρεσιών που µπορούν να ανατίθενται κατ’ 

αποκλειστικότητα στους φορείς παροχής καθολικής υπηρεσίας και τους σχετικούς 

όρους για την παροχή µη αποκλειστικών υπηρεσιών, 

 τις αρχές τιµολόγησης και τη διαφάνεια των λογαριασµών για την παροχή της 

καθολικής υπηρεσίας, 

 τον καθορισµό προδιαγραφών ποιότητας για την παροχή της καθολικής υπηρεσίας και 

την εγκαθίδρυση συστήµατος που θα διασφαλίζει την τήρηση αυτών, 

 την εναρµόνιση των τεχνικών προδιαγραφών,  

 τη σύσταση εθνικών ανεξάρτητων κανονιστικών αρχών, 

 τον ορισµό των γενικών και ειδικών αδειών. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΖΗΤΗΣΗ 
 

 

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται το µέγεθος και ο ρυθµός ανάπτυξης της ταχυδροµικής 

αγοράς και ειδικότερα της αγοράς ταχυµεταφορών την τελευταία πενταετία 2000 - 2004. 

Αναλυτικότερα, παρουσιάζεται η διακίνηση των ταχυδροµικών αντικειµένων τόσο στο 

εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό, καθώς και η διακίνησή τους σε σχέση µε τη µέθοδο 

διακίνησης (αυτόνοµη ή συνδυασµένη) και το χρόνο επίδοσής τους. Επίσης, αναφέρονται οι 

κυριότεροι προσδιοριστικοί παράγοντες της ζήτησης υπηρεσιών ταχυµεταφορών και οι 

σηµαντικότεροι πελάτες της εν λόγω αγοράς. 
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3.1 Στοιχεία Ευρωπαϊκής Ταχυδροµικής Αγοράς 

 

Μετά την είσοδο των δέκα (10) νέων κρατών µελών στην Ε.Ε την 1η Μαΐου του 2004 η 

Ευρωπαϊκή Ένωση περιλαµβάνει πλέον 25 χώρες µε συνολικό πληθυσµό της τάξης των 454 

εκ. και µε γεωγραφική έκταση που καλύπτει περί τα 4 εκατ. τετραγωνικά χιλιόµετρα. Το 

συνολικό Ευρωπαϊκό ΑΕΠ ανέρχεται στα  9,6 τρισ. ευρώ. 
 

Ο κύκλος εργασιών του ευρωπαϊκού ταχυδροµικού κλάδου – ο οποίος περιλαµβάνει τις 

υπηρεσίες αλληλογραφίας, δεµάτων και ταχυµεταφορών – σηµείωσε κύκλο εργασιών το 2002 

ύψους  88 δισ. ευρώ. Το προαναφερθέν πόσο αντιστοιχεί στο 0,9 % του ακαθάριστου εγχώριου 

προϊόντος (ΑΕΠ) των 25 µελών-κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι υπηρεσίες 

αλληλογραφίας αποτελούν το µεγαλύτερο κοµµάτι της εν λόγω αγοράς (59% των συνολικού 

κύκλου εργασιών), ενώ οι υπηρεσίες δεµάτων και ταχυµεταφορών συγκεντρώνουν συνολικά 

το υπόλοιπο 41%1.  
 

Οι φορείς παροχής καθολικής υπηρεσίας (ΦΠΚΥ) της Ε.Ε, καταλαµβάνουν µερίδιο αγοράς 

περί του 76% των συνολικών εσόδων από ταχυδροµικές υπηρεσίες, ενώ το υπόλοιπο 24% 

ανήκει σε ιδιωτικούς ταχυδροµικούς πάροχους. Η ένταση του ανταγωνισµού διαφέρει στα 

διάφορα τµήµατα της ταχυδροµικής αγοράς. Στην αγορά υπηρεσιών αλληλογραφίας 

κυριαρχούν οι δηµόσιοι ταχυδροµικοί οργανισµοί, οι περισσότεροι εκ των οποίων λειτουργούν 

µε µονοπωλιακούς όρους ή υπό ειδικό προνοµιακό καθεστώς. Στην εν λόγω αγορά οι δηµόσιοι 

ταχυδροµικοί οργανισµοί κατέχουν το 95,5% του συνολικού τζίρου, ενώ το υπόλοιπο 4,5% 

µοιράζεται σε ιδιωτικούς ταχυδροµικούς παρόχους. Η αγορά των δεµάτων και των υπηρεσιών 

ταχυµεταφορών χαρακτηρίζεται από έντονο ανταγωνισµό. Στην εν λόγω αγορά οι ΦΠΚΥ 

καταλαµβάνουν το 47% της συνολικής αγοράς, ενώ το 53% ανήκει σε ιδιωτικούς 

ταχυδροµικούς πάροχους. 
 

Ο αριθµός των εργαζόµενων στον ταχυδροµικό κλάδο της Ε.Ε. µε χονδρικές εκτιµήσεις 

ανέρχεται στα 1,6 εκ. άτοµα και αντιπροσωπεύει κάτι λιγότερο από το 1% της συνολικής 

απασχόλησης στην Ένωση. Οι φορείς παροχής καθολικής υπηρεσίας απασχολούν συνολικά 

γύρω στα 1,4 εκ., εκ των οποίων 1,1 εκ. εργαζόµενοι απασχολούνται για την παροχή 

τχυδροµικών υπηρεσιών. Η εκτίµηση του απασχολούµενου προσωπικού στους ιδιωτικούς 

ταχυδροµικούς πάροχους ανέρχεται σε 500.000 άτοµα2.    

                                                 
1 Πηγή: WIC Consult (2004) “Main Developments in the European Postal Sector” E.C -DG Internal Market  
2 Πηγή: WIC Consult (2004) “Main Developments in the European Postal Sector” E.C -DG Internal Market 
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3.1.1 Η αγορά αντικειµένων αλληλογραφίας 

 

Στην βάση στοιχείων που συλλέχθηκαν από τους ΦΠΚΥ και τις Εθνικές Ρυθµιστικές Αρχές 

της  Ένωσης,  ο συνολικός κύκλος  εργασιών της αγοράς υπηρεσιών αλληλογραφίας 

(επιστολικό ταχυδροµείο) ανήλθε σε 49 εκ. ευρώ το 2000 και σε 52 εκ. ευρώ το 2002, γεγονός 

που υποδηλώνει έναν ετήσιο ρυθµό ανάπτυξης της τάξης του 3,5%.  

 

Στην εν λόγω αγορά η κυριαρχία των δηµόσιων ταχυδροµικών οργανισµών είναι καταλυτική 

αφού µόνο οι έξι µεγαλύτεροι ΦΠΚΥ καταλαµβάνουν το 75% της εν λόγω αγοράς µε τους 

ιδιωτικούς ταχυδροµικούς φορείς να κατέχουν µόλις το 4,5%.  

 

 

3.1.2 Η αγορά δεµάτων και ταχυµεταφορών. 

 

Τα διαχωριστικά όρια µεταξύ της αγοράς ταχυδροµικών δεµάτων και της αγοράς 

ταχυµεταφορών τείνουν να γίνονται ολοένα και περισσότερο δυσδιάκριτα, µε αποτέλεσµα ο 

διαχωρισµός τους να µην είναι εφικτός µε την απαιτούµενη ακρίβεια.  

 

Είναι αδιαµφισβήτητο γεγονός ότι η αγορά δεµάτων και ταχυµεταφορων λειτουργεί σε 

απελευθερωµένο ανταγωνιστικό περιβάλλον.  Τα παραπάνω τεκµηριώνονται από το µερίδιο 

των πέντε µεγαλύτερων ΦΠΚΥ που κατέχουν στην εν λόγω αγορά το 52,1%, ενώ αντίστοιχα 

το µερίδιο αγοράς των ιδιωτικών ταχυδροµικών φορέων ανέρχεται στο 47,9%.  

 

Σύµφωνα µε τα τελευταία διαθέσιµα στοιχεία ο συνολικός κύκλος εργασιών στην αγορά 

δεµάτων και υπηρεσιών ταχυµεταφορών ανήλθε στα 33 δισ. ευρώ το 2000 και σε 36 δισ. ευρώ 

το έτος 20013.    

 

Η αγορά ταχυµεταφορών, ενώ είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστική, προσφέρει εξαιρετικά 

ενδιαφέρουσες προοπτικές για τους δηµόσιους και ιδιωτικούς φορείς δεδοµένων των µεγάλων 

ρυθµών ανάπτυξης του όγκου των αντικειµένων, της διαφοροποίησης υπηρεσιών και της 

γεωγραφικής διαφοροποίησης. 

                                                 
3 Πηγή: MRU Consultants (2002)  
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Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, οι τέσσερις µεγαλύτερες επιχειρήσεις του κλάδου είναι οι: 

 

 DHL (100% Deutsche Post),  
 Federal Express/FEDEX,  
 TNT (µέλος του Ολλανδικού Οµίλου TΝΤ N.V) και  
 UPS  

 

Το µερίδιο που κατέχουν οι τέσσερις αυτές εταιρίες στην ευρωπαϊκή αγορά ανέρχεται σε 

~50%. Οι εταιρίες διαθέτουν υποκαταστήµατα σε όλο σχεδόν τον κόσµο, ιδιόκτητους στόλους 

αυτοκινήτων, φορτηγών, µηχανών και αεροπλάνων καθώς και σύγχρονα κέντρα διαλογής 

αντικειµένων. 
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3.2 Μέγεθος και ρυθµός ανάπτυξης της Ελληνικής Ταχυδροµικής Αγοράς 
 

Ο ετήσιος κύκλος εργασιών των ταχυδροµικών επιχειρήσεων στην Ελλάδα αντιστοιχεί στο 

0,36% του Α.Ε.Π. για το έτος 2004, ενώ αντίστοιχα για το 2003 ήταν 0,39%. Οι ταχυδροµικές 

υπηρεσίες παρέχονται από τον Φορέα Παροχής Καθολικής Υπηρεσίας (Φ.Π.Κ.Υ) και από τις 

ιδιωτικές ταχυδροµικές επιχειρήσεις που συνιστούν την αγορά ταχυµεταφορών. Η έννοια της 

καθολικότητας σηµαίνει ότι στους χρήστες ταχυδροµικών υπηρεσιών παρέχονται, ανεξάρτητα 

από το σηµείο της ελληνικής επικράτειας στο οποίο βρίσκονται, µονίµως και σε προσιτές τιµές 

υπηρεσίες συγκεκριµένης ποιότητας. Μοναδικός Φορέας Παροχής Καθολικής Υπηρεσίας στην 

Ελλάδα, όπως ορίζεται από τον Ν. 2668/98, είναι τα Ελληνικά Ταχυδροµεία (ΕΛ.ΤΑ). Μικρή, 

αλλά αξιοσηµείωτη, δραστηριότητα παρουσιάζεται επίσης από ιδιωτικές επιχειρήσεις που 

παρέχουν υπηρεσίες υπό καθεστώς Ειδικής Άδειας.  
 

Η ελληνική ταχυδροµική αγορά δεν είναι απελευθερωµένη για αντικείµενα µέχρι 100 

γραµµάρια, αφού ο Φ.Π.Κ.Υ διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωµα στην περισυλλογή, 

µεταφορά, διαλογή και διανοµή των αντικειµένων αλληλογραφίας µε διεύθυνση, των οποίων η 

τιµή είναι κατώτερη από το τριπλάσιο της τιµής για ένα αντικείµενο της πρώτης βαθµίδας 

βάρους (Ν.3185/2003). Αξίζει να σηµειωθεί ότι το προαναφερθέν βάρος των 100 γραµµαρίων 

θα µειωθεί σε 50 από 01/01/20064 και επίσης η κατώτερη τιµή θα προσδιοριστεί σε 2 ½  φορές 

της τιµής για ένα αντικείµενο της πρώτης βαθµίδας βάρους. 

Στον Πίνακα 3.1α παρουσιάζεται η ταχυδροµική κίνηση της καθολικής υπηρεσίας καθώς και ο 

όγκος των ταχυδροµικών αντικειµένων που διακινήθηκαν στην αγορά ταχυµεταφορών κατά 

την περίοδο 2000-2004. Η ελληνική ταχυδροµική αγορά, το 2004, ανήλθε στα 675 εκ. 

αντικείµενα από 600 εκ., περίπου, που ήταν το 2000 παρουσιάζοντας µέσο ετήσιο ρυθµό 

µεταβολής 3%. Η αγορά καθολικής υπηρεσίας, το 2004, αποτέλεσε το 95% της ταχυδροµικής 

αγοράς, σε όρους ποσότητας, ενώ το υπόλοιπο 5% αντιστοιχεί στην αγορά ταχυµεταφορών. 

Αυτό, όµως, που παρατηρείται είναι, η σηµαντική διαφοροποίηση στους ρυθµούς µεγέθυνσης 

των δύο αγορών αφού η µεν αγορά ταχυµεταφορών αυξάνει µε υψηλό µέσο ετήσιο ρυθµό 

µεταβολής (15,4%), η δε αγορά καθολικής υπηρεσίας µε πολύ χαµηλότερο (2,5%) για την 

περίοδο 2000-2004. Άµεση συνέπεια αυτής της διαφοροποίησης είναι η διαχρονική µείωση 

του µεριδίου της αγοράς καθολικής υπηρεσίας (από 96,8% το 2000 σε 95,02% το 2004) µε 

αντίστοιχη αύξηση του µεριδίου της αγοράς ταχυµεταφορών (από 3,2% το 2000 σε 4,98% το 

2004) σε ολόκληρη την εξεταζόµενη περίοδο (Πίνακας 3.1β).  

                                                 
4 Σύµφωνα µε την Οδηγία 2002/39/ΕΚ 
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Αντίστοιχα οι ετήσιοι ρυθµοί αύξησης των δύο υποαγορών για το χρονικό διάστηµα 2000 – 

2004 απεικονίζονται στον Πίνακα 3.2α. 
 
∆ιαφοροποιηµένη εικόνα εµφανίζει η ποσοστιαία κατανοµή κάθε µιας αγοράς στη συνολική 

ταχυδροµική αγορά σε όρους εσόδων. Ειδικότερα, το 2004 η ελληνική ταχυδροµική αγορά 

ανήλθε σε 595 εκ. ευρώ, εκ των οποίων περί τα 382 εκ. ευρώ αφορούν την αγορά καθολικής 

υπηρεσίας (64%) και 213 εκ. ευρώ αφορούν την αγορά ταχυµεταφορών (36%), στην οποία 

έχουν συµπεριληφθεί και τα έσοδα από λοιπές ταχυδροµικές υπηρεσίες υπό καθεστώς Γενικής 

Άδειας ύψους 8 εκατ. ευρώ (Πίνακας 3.2β.) 

Πίνακας 3.1α 
Η ελληνική ταχυδροµική αγορά, 2000-2004 (όγκος) 

  2000 2001 2002 2003 2004 

Αγορά καθολικής υπηρεσίας 571.786.808 582.212.123 598.441.707 624.417.800 641.361.900 
Αγορά ταχυµεταφορών 19.126.192 22.794.224 28.973.204 31.000.000 33.613.878 
Σύνολο 590.913.000 605.006.347 627.414.911 655.417.800 674.975.778 
Ετήσιος ρυθµός µεταβολής  - 2,40% 3,70% 4,50% 3,00% 

 

Πίνακας 3.1β 
Ποσοστιαία κατανοµή της ταχυδροµικής αγοράς, 2000-2004 (όγκος) 

  2000 2001 2002 2003 2004 
Αγορά καθολικής υπηρεσίας 96,80% 96,20% 95,40% 95,20% 95,02% 
Αγορά ταχυµεταφορών 3,20% 3,80% 4,60% 4,80% 4,98% 
Σύνολο 100% 100% 100% 100% 100% 
  

Πίνακας 3.2α 
Ετήσιοι ρυθµοί αύξησης καθολικής υπηρεσίας και ταχυµεταφορών, 2000-2004 (όγκος) 

  2000 2001 2002 2003 2004 

Καθολική Υπηρεσία - 1,80% 2,80% 4,30% 2,71% 
Αγορά Ταχυµεταφορών - 19,20% 27,10% 7% 8,43% 

 

Πίνακας 3.2β 
Έσοδα καθολικής υπηρεσίας και ταχυµεταφορών, 2000 – 2004  

  2000 2001 2002 2003 2004 
Καθολική Υπηρεσία  255.842.692 € 300.042.840 € 342.546.634 € 363.895.486 € 381.994.575 €

Αγορά Ταχυµεταφορών  118.796.416 € 153.649.638 € 180.128.683 € 216.399.731 € 213.160.626 €

Σύνολο  374.639.108 € 453.692.478 € 522.675.317 € 580.295.217 € 595.155.201 €
 

Αυτή η διαφοροποίηση ανάµεσα στις κατανοµές των µεριδίων όγκου και αξίας της καθολικής 

υπηρεσίας και της αγοράς ταχυµεταφορών στη συνολική ταχυδροµική αγορά σαφώς 

υποδεικνύει µεγάλη διαφορά στις τιµές στις οποίες προσφέρεται η κάθε υπηρεσία γεγονός 

αναµενόµενο, αφού στην ουσία πρόκειται για διαφορετικής µορφής ταχυδροµική υπηρεσία. 
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3.3 Μέγεθος και ρυθµός ανάπτυξης της αγοράς ταχυµεταφορών 

Η αγορά ταχυµεταφορών, παρουσιάζει συνεχή αυξητική πορεία σε ολόκληρη την περίοδο 

2000-2004, µε µέσο ετήσιο ρυθµό µεταβολής 15,4%. Η διαχρονική εξέλιξη των ταχυδροµικών 

αντικειµένων που διακινήθηκαν, καθώς και οι ετήσιες ποσοστιαίες µεταβολές της αγοράς 

παρουσιάζονται στον Πίνακα 3.3. 

Πίνακας 3.3 
∆ιακίνηση ταχυδροµικών αντικειµένων στην αγορά ταχυµεταφορών, 2000-2004 

2000 2001 2002 2003 2004 Όγκος 
ταχυδροµικών 
αντικειµένων 19.126.192 22.794.224 28.973.204 31.000.000 33.613.878 

2001/00 2002/01 2003/02 2004/03 Ετήσια ποσοστιαία 
(%) µεταβολή 

  19,20% 27,10% 7,00% 8,43% 
 

Το 2004 η αγορά ταχυµεταφορών ανήλθε στα 34 εκατ. ταχυδροµικά αντικείµενα έναντι 19 

εκατ. αντικειµένων το 2000. Η µειωµένη αύξηση που παρατηρείται την περίοδο 2002-2004, σε 

σχέση µε τις αυξήσεις που σηµειώθηκαν τα προηγούµενα έτη, πιθανόν να οφείλεται στο 

γεγονός ότι η αγορά ταχυµεταφορών παρουσιάζει σηµάδια ωρίµανσης, µια εικόνα που 

αναµένεται να ενταθεί τα επόµενα έτη. Η αξία της αγοράς ταχυµεταφορών το 2004 ανήλθε στα 

213 εκατ. ευρώ.  

∆ιάγραµµα 3.1 
∆ιακίνηση ταχυδροµικών αντικειµένων στην αγορά ταχυµεταφορών 
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Στο ∆ιάγραµµα 3.2 παρουσιάζεται η ανάλυση του διακινούµενου όγκου αντικειµένων υπό 

καθεστώς Γενικής Άδειας ανά κατηγορία παρεχόµενης υπηρεσίας, όπως αυτές έχουν 

θεσµοθετηθεί σύµφωνα µε τον Κανονισµό Γενικών Αδειών ταχυδροµικών υπηρεσιών- για τα 

συναπτά έτη 2003 και 2004. Συνοπτικά παρουσιάζεται µία αύξηση περί του 14% στα 

αντικείµενα ταχυµεταφορών µε παράλληλη µείωση περί του 27% για τα διαφηµιστικά 

αντικείµενα χωρίς διεύθυνση παραλήπτη. 
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∆ιάγραµµα 3.2 
Όγκος αντικειµένων υπό καθεστώς Γενικής Άδειας ανά κατηγορία 2003-2004 

29.175.942
33.289.647

142.000.300

112.010.540

49.605
162.902

2.549.367
161.329

0 40.000.000 80.000.000 120.000.000 160.000.000

Ταχυµεταφορές

∆ιαφ. Αντικ. Χωρίς ∆/νση

Προετοιµασία Ταχ. Αντ.

Ανταλλαγή Εγγράφων

ΟΓΚΟΣ 2003 ΟΓΚΟΣ 2004
 

Στο ∆ιάγραµµα 3.3 παρουσιάζεται η ανάλυση των εσόδων υπό καθεστώς γενικής άδειας ανά 

κατηγορία παρεχόµενης υπηρεσίας ετών 2003 και 2004. Αξίζει να σηµειωθεί η οριακή 

διαφορά των εσόδων κατά την διετία 2003 – 2004 στη κατηγορία των διαφηµιστικών 

αντικειµένων παρά την σηµαντική µείωση του αντίστοιχου όγκου, γεγονός που προφανώς 

αιτιολογείται λόγω της αύξησης του τιµολογίου της εν λόγω υπηρεσίας κατά το έτος 2004. 

∆ιάγραµµα 3.3 
Έσοδα αντικειµένων υπό καθεστώς Γενικής Άδειας ανά κατηγορία 2003-2004 
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Η κατανοµή των διακινηθέντων ταχυδροµικών αντικειµένων, εσωτερικού και εξωτερικού, ανά 

µέθοδο διακίνησης, για το 2004, παρουσιάζεται στον Πίνακα 3.4. Σηµειώνεται ότι η αυτόνοµη 

διακίνηση αφορά την παραλαβή και διακίνηση των ταχυδροµικών αντικειµένων από την ίδια 

την ταχυδροµική επιχείρηση και το δίκτυό της, όπως αυτό έχει ορισθεί, ενώ η συνδυασµένη 

διακίνηση αφορά την παραλαβή των ταχυδροµικών αντικειµένων από την ταχυδροµική 

επιχείρηση και την επίδοση από άλλη ταχυδροµική επιχείρηση µε Γενική Άδεια παροχής 

ταχυδροµικών υπηρεσιών και αντίστροφα. Τα ταχυδροµικά αντικείµενα που διακινήθηκαν στο 

εσωτερικό ήταν 30 εκ. αντιστοιχώντας στο 90,4% του συνολικού όγκου των ταχυδροµικών 

αντικειµένων ενώ η αξία τους ανήλθε στα 145,9 εκ. ευρώ (71% επί των συνολικών εσόδων). 

Αντίθετα, σηµαντικά µικρότερος παρουσιάζεται ο όγκος και η αξία των εισερχόµενων και 

εξερχόµενων ταχυδροµικών αντικειµένων µε ποσοστά συµµετοχής, σε όρους όγκου, 6,75% 

και 2,89% αντίστοιχα, και σε όρους αξίας, 6,96% και 22,00% αντίστοιχα. 

Πίνακας 3.4 
∆ιακίνηση ταχυδροµικών αντικειµένων στην αγορά ταχυµεταφορών, 2004 

  Ταχυδροµικά 
αντικείµενα 

Ποσοστιαία (%) 
κατανοµή Έσοδα (ευρώ) Ποσοστιαία (%) 

κατανοµή 

∆ιακίνηση εσωτερικού       
Αυτόνοµη διακίνηση  28.212.504 85,09% 136.552.458 66,48% 
Συνδυασµένη διακίνηση  1.747.894 5,27% 9.359.688 4,56% 
 Σύνολο 29.960.398 90,36% 145.912.146 71,04% 

∆ιακίνηση εισερχοµένων εξωτερικού     
Αυτόνοµη διακίνηση  2.142.358 6,46% 13.396.765 6,52% 
Συνδυασµένη διακίνηση  95.630 0,29% 895.682 0,44% 
 Σύνολο 2.237.988 6,75% 14.292.447 6,96% 

∆ιακίνηση εξερχόµενων εξωτερικού     
Αυτόνοµη διακίνηση  684.927 2,07% 36.212.458 17,63% 
Συνδυασµένη διακίνηση  272.869 0,82% 8.985.249 4,37% 
 Σύνολο 957.796 2,89% 45.197.707 22,00% 
Γενικό σύνολο* 33.156.182 100% 205.402.300 100% 
* Η απόκλιση σε σχέση µε το σύνολο των διακινηθέντων ταχ. αντικειµένων έτους 2004, οφείλεται  στην διακίνιση µε την µορφή υπεργολαβίας 

Επίσης, παρατηρείται ότι τόσο στη διακίνηση στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό, το 

µεγαλύτερο µέρος του όγκου διακινείται (παραλαβή & επίδοση) από την ταχυδροµική 

επιχείρηση. Συγκεκριµένα, η αυτόνοµη διακίνηση στο εσωτερικό αποτελεί το 85% της 

συνολικής (αυτόνοµης & συνδυασµένης) διακίνησης εσωτερικού. 

Στο ∆ιάγραµµα 3.4 παρουσιάζεται η ποσοστιαία κατανοµή της διακίνησης ταχυδροµικών 

αντικειµένων εσωτερικού και εξωτερικού. Είναι προφανές ότι για κάθε δέκα (10) αντικείµενα 

τα εννέα (9) αφορούν σε προορισµό εσωτερικού ενώ µόλις το ένα (1) αφορά σε διακίνηση 

εξωτερικού. 
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∆ιάγραµµα 3.4 
∆ιακίνηση ταχυδροµικών αντικειµένων εσωτερικού και εξωτερικού 

Εξερχόµενα 
Εξωτερικού

3%

Εισερχόµενα 
Εσωτερικού

7%

Εσωτερικού
90%

 
Το µεγάλο ποσοστό που παρουσιάζει η αυτόνοµη διακίνηση εσωτερικού συνδυασµένο µε το 

γεγονός ότι ο µεγαλύτερος όγκος της διακινείται από τις λίγες επιχειρήσεις που διαθέτουν τα 

µεγαλύτερα µερίδια της αγοράς οδηγεί στο συµπέρασµα ότι οι τελευταίες έχουν αναπτύξει 

ισχυρό αυτόνοµο δίκτυο. Παράλληλα, όµως, υπάρχει και ένας σηµαντικός αριθµός 

επιχειρήσεων που πραγµατοποιεί τη διακίνηση των ταχυδροµικών αντικειµένων σε 

συνεργασία µε άλλες επιχειρήσεις που διαθέτουν Γενική Άδεια. 
 

Αντίστοιχα, τα µεγάλα ποσοστά συµµετοχής της αυτόνοµης διακίνησης στη συνολική 

διακίνηση στις κατηγορίες εισερχοµένων και εξερχόµενων εξωτερικού οφείλονται στο γεγονός 

ότι ο µεγαλύτερος όγκος αυτών των ταχυδροµικών αντικειµένων διακινείται από πολυεθνικές 

εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην αγορά ταχυµεταφορών, οι οποίες επίσης έχουν 

αναπτύξει ισχυρά και µεγάλης εµβέλειας δίκτυα. 
 

Η διακίνηση των ταχυδροµικών αντικειµένων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό σχετικά 

µε τους χρόνους επίδοσης τους, παρουσιάζεται στους παρακάτω Πίνακες 3.5 και 3.6.  

Πίνακας 3.5 
∆ιακίνηση αντικειµένων εσωτερικού σε σχέση µε τον χρόνο επίδοσης 2004 

  Όγκος Έσοδα (ευρώ) 

  Αυτόνοµη 
διακίνηση 

Συνδυασµένη 
διακίνηση Σύνολο Αυτόνοµη 

διακίνηση 
Συνδυασµένη 
διακίνηση Σύνολο 

Αυθηµερόν 1.239.562 77.374 1.316.936 8.537.872 635.241 9.173.113 

Σε 1 ηµέρα 23.340.093 1.509.099 24.849.192 110.930.597 7.722.748 118.653.345 
Σε περισσότερες 
ηµέρες 4.243.291 190.553 4.433.844 19.830.804 953.330 20.784.134 

Σύνολο 28.822.946 1.777.026 30.599.972 139.299.273 9.311.319 148.610.592 
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Το 81% των ταχυδροµικών αντικειµένων στο εσωτερικό διακινείται σε µια ηµέρα (24,8 εκ. 

αντικείµενα, αξίας 118,6 εκ. Ευρώ). Σηµειώνεται ότι την τελευταία διετία 2003-2004 

παρατηρείται οριακή µείωση εσόδων που προκύπτει από µείωση των τιµολογίων των 

παρεχόµενων υπηρεσιών. Σε περισσότερες ηµέρες διακινείται το 14% του συνόλου της αγοράς 

(4,4 εκ. αντικείµενα αξίας 20,7 εκ. ευρώ). Αυθηµερόν διακινείται µόλις το 5% του συνολικού 

πλήθους (1,2 εκ. αντικείµενα, αξίας 9,1εκ. ευρώ). 

Πίνακας 3.6 
Ποσοστιαία κατανοµή ταχ αντικειµένων σε σχέση µε τον χρόνο επίδοσης, 2004  

  Όγκος Έσοδα (ευρώ) 

  
Αυτόνοµη 
διακίνηση 

Συνδυασµένη 
διακίνηση Σύνολο Αυτόνοµη 

διακίνηση 
Συνδυασµένη 
διακίνηση Σύνολο 

Αυθηµερόν 4,30% 4,36% 4,30% 6,13% 6,82% 6,17% 

Σε 1 ηµέρα 80,98% 84,92% 81,21% 79,63% 82,94% 79,84% 
Σε περισσότερες 
ηµέρες 14,72% 10,72% 14,49% 14,24% 10,24% 13,99% 

Σύνολο 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
 

Αξίζει να σηµειωθεί επίσης η διαφορά µεταξύ του συνολικού ποσοστού της αυθηµερόν 

διακίνησης σε όρους όγκου και του αντίστοιχου συνολικού ποσοστού σε όρους εσόδων (4,30% 

σε σχέση µε 6,17%) που εξηγείται από την µεγάλη προστιθέµενη αξία που παράγεται από την 

πραγµατοποίηση αποστολών επείγουσας διαβίβασης.(Πίνακας 3.6) 

Η διαχρονική εξέλιξη της ποσοστιαίας κατανοµής του πλήθους των διακινηθέντων 

ταχυδροµικών αντικειµένων σε σχέση µε τον χρόνο επίδοσής τους παρουσιάζεται στον Πίνακα 

3.7. 

Πίνακας 3.7 
Κατανοµή αντικειµένων εσωτερικού σε σχέση µε τον χρόνο επίδοσης 2000 - 2004 

  2000 2001 2002 2003 2004 

Αυθηµερόν  8,0% 7,0% 8,0% 3,0% 4,3% 
Σε 1 ηµέρα  81,0% 86,0% 83,0% 88,0% 81,2% 
Σε περισσότερες ηµέρες  11,0% 7,0% 9,0% 9,0% 14,5% 

 

∆ιαπιστώνεται ότι ένα τµήµα περί το 7% των συνολικών αντικειµένων που µέχρι και το 2003 

επιδίδοταν την επόµενη ηµέρα στους παραλήπτες, µετατοπίστηκε προς την παράδοση 

αυθηµερόν (1%) και σε περισσότερες ηµέρες (5%), αφού κατά το 2004, το 81% των 

συνολικών αντικειµένων επιδόθηκε την επόµενη ηµέρα έναντι 88% του 2003. Αυτή η εξέλιξη 

ενδέχεται να οφείλεται στην αύξηση της ζήτησης των παρεχόµενων υπηρεσιών µε χρόνο 

παράδοσης περισσότερων ηµερών και κατ’ επέκταση σε χαµηλότερη τιµή. Γενικά αυξητική 
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είναι η τάση εξέλιξης του µεριδίου των ταχυδροµικών αντικειµένων που διακινούνται σε 

περισσότερες µέρες στην περίοδο 2001-2004. 

 

Η αυτόνοµη και η συνδυασµένη διακίνηση του πλήθους των ταχυδροµικών αντικειµένων 

εξωτερικού παρουσιάζεται στους Πίνακες 3.8 και 3.9. Από τα στοιχεία των πινάκων 

διαπιστώνεται ότι το 2004 το 62% (1 εκ. αντικ.) των εισερχοµένων αντικειµένων εξωτερικού 

διακινείται σε 1 ηµέρα, ενώ το 38% ( 639 χιλ. αντικ.) διακινείται σε περισσότερες µέρες. Τα 

αντίστοιχα µερίδια για τα εξερχόµενα αντικείµενα εξωτερικού είναι 55% (511 χιλ. αντικ.) και 

45% (410 χιλ. αντικ.) αντίστοιχα. 

Πίνακας 3.8 
∆ιακίνηση εισερχοµένων αντικ. εξωτερικού σε σχέση µε τον χρόνο επίδοσης, 2004 

  
Αυτόνοµη 
διακίνηση % 

Συνδυασµένη 
διακίνηση % Σύνολο % 

Σε 1 ηµέρα 1.028.702 64,99% 6.816 7,39% 1.035.518 61,82% 
Σε περισσότερες 
ηµέρες 554.044 35,01% 85.418 92,61% 639.462 38,18% 
Σύνολο 1.582.746 100% 92.234 100% 1.674.980 100% 
 

Πίνακας 3.9 
∆ιακίνηση εξερχόµενων αντικ. εξωτερικού σε σχέση µε τον χρόνο επίδοσης 2004 

  
Αυτόνοµη 
διακίνηση % 

Συνδυασµένη 
διακίνηση % Σύνολο % 

Σε 1 ηµέρα 386.193 58,67% 125.149 47,51% 511.342 55,48% 
Σε περισσότερες 
ηµέρες 272.015 41,33% 138.274 52,49% 410.289 44,52% 
Σύνολο 658.208 100% 263.423 100% 921.631 100% 
 

Όσον αφορά την κατανοµή των διακινηθέντων ταχυδροµικών αντικειµένων ανά κλιµάκιο 

βάρους, παρατηρείται ότι κατά το έτος 2004 στην κατηγορία 1 gr - 500 gr (εκτός δεµάτων) 

αντιστοιχεί το 54,04% των ταχυδροµικών αντικειµένων, ενώ κατά το έτος 2003 ήταν 59,6%. 

Στην κατηγορία 500 gr – 2 kgr (εκτός δεµάτων) αντιστοιχεί το 33,87% ποσοστό το οποίο κατά 

το έτος 2003 ήταν 21,3%. Τα δέµατα έως 20 kgr που αποτελούν το 12,09% του συνολικού 

όγκου των ταχυδροµικών αντικειµένων εµφανίζουν µια µείωση 7% όγκου σε σχέση µε 2003 

(Πίνακας 3.10). Εκτιµάται ότι µε βάση την περαιτέρω απελευθέρωση που θα επέλθει από 

01/01/2006 στην κατηγορία αντικειµένων από 1 gr - 500 gr (εκτός δεµάτων) αναµένεται ένα 

µερίδιο αγοράς να απωλεσθεί από τον ΦΠΚΥ και να απορροφηθεί αντίστοιχα από την αγορά 

των επιχειρήσεων ταχυµεταφορών.  
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Πίνακας 3.10 
∆ιακίνηση ταχυδροµικών αντικειµένων ανά κλιµάκιο βάρους, 2004 

Κλιµάκια βάρους 
Ταχυδροµικά 

αντικείµενα 2003 
(%) 
2003 

Ταχυδροµικά 
αντικείµενα 2004 

(%) 
2004 

Από 1 gr έως 500 gr 18.476.000 59,60% 18.165.240 54,04% 
Από 500 gr έως 2 kgr 6.603.000 21,30% 11.384.777 33,87% 
∆έµατα έως 20 kgr 5.921.000 19,10% 4.063.861 12,09% 
 

Η µεγαλύτερη ποσότητα των διακινούµενων ταχυδροµικών αντικειµένων κατά το 2004 που 

προέρχεται από την Περιφέρεια της Αττικής (65,2 %) έχει αύξηση σε σχέση µε το 2003 της 

τάξεως του 9% που οφείλεται προφανώς στην διεξαγωγή των Ολυµπιακών Αγώνων, σχετικά 

σηµαντική περιφέρεια για την εγχώρια αγορά θεωρείται η Κεντρική Μακεδονία, από την οποία 

προέρχεται το 12,6% των συνολικών διακινούµενων ταχυδροµικών αντικειµένων και η οποία 

κατάφερε να αυξηθεί κατά 1,3 % σε σχέση µε το 2003. Αντίθετα, οι µικρότερες ποσότητες 

προέρχονται από τις Περιφέρειες του Βορείου Αιγαίου και των Ιονίων Νήσων (µόλις το 1,05 

και 1,02%, αντίστοιχα). Αξίζει να σηµειωθεί ότι η µεγαλύτερη ποσοστιαία µείωση όσον αφορά 

την διακίνηση ταχ. αντικειµένων για το έτος 2004 καταγράφεται στη Στερεά Ελλάδα (µείωση 

8% σε σχέση µε το 2003). Συνδυάζοντας τον όγκο των ταχυδροµικών αντικειµένων µε τον 

πληθυσµό των περιφερειών, σύµφωνα µε τα προσωρινά στοιχεία της απογραφής του 2001, 

υπολογίστηκαν για κάθε Περιφέρεια, τα ταχυδροµικά αντικείµενα που αντιστοιχούν ανά 

κάτοικο (Πίνακας 3.11).  

 

Παρατηρείται ότι οι τιµές του συγκεκριµένου δείκτη βρίσκονται σε όλες τις Περιφέρειες της 

Ελλάδας, µε εξαίρεση την Αττική, κάτω από το µέσο όρο (2,85), αναδεικνύοντας σηµαντικά 

διαφοροποιηµένα πρότυπα ζήτησης των υπηρεσιών ταχυµεταφορών, ανά ∆ιοικητική 

Περιφέρεια της Ελλάδας. Ειδικότερα, η Αττική παρουσιάζει την µεγαλύτερη ζήτηση µε 5,40 

ταχυδροµικά αντικείµενα ανά κάτοικο, ενώ στην επόµενη θέση κατατάσσεται το Νότιο Αιγαίο 

µε 2,30 αντίστοιχα. Ιδιαίτερα χαµηλή εµφανίζεται η ζήτηση στην Πελοπόννησο µε 1,01 

ταχυδροµικά αντικείµενα ανά κάτοικο. 
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Πίνακας 3.11 
∆ιακίνηση ταχυδροµικών αντικειµένων ανά περιφέρεια προέλευσης, 2004 

Αποστολή 
ταχυδροµικών 
αντικειµένων από: 

Ταχυδροµικά 
αντικείµενα % Πληθυσµός 

Ταχυδροµικά 
αντικείµενα/ 
κάτοικο 

Αττική 20.275.783 65,19% 3.756.607 5,40 
Κεντρική Μακεδονία 3.925.207 12,62% 1.859.641 2,11 
Κρήτη 1.096.565 3,53% 601.159 1,82 
Θεσσαλία 858.598 2,76% 754.393 1,14 
∆υτική Ελλάδα 789.942 2,54% 739.118 1,07 
Στερεά Ελλάδα 721.313 2,32% 607.855 1,19 
Νότιο Αιγαίο 693.818 2,23% 301.745 2,30 
Αν. Μακεδονία & 
Θράκη 667.040 2,14% 610.254 1,09 
Πελοπόννησος 640.294 2,06% 632.955 1,01 
Ήπειρος 402.915 1,30% 352.420 1,14 
∆υτική Μακεδονία 384.440 1,24% 302.750 1,27 
Βόρειο Αιγαίο 327.573 1,05% 204.158 1,60 
Ιόνια Νησιά 318.723 1,02% 194.321 1,64 

Συνολικός όγκος 
(εκτός εισερχοµένων) 31.102.211 100,00% 10.917.376 2,85 

 
∆ιάγραµµα 3.5 

Κατανοµή των ταχυδροµικών αντικειµένων εσωτερικού ανά περιφ. προέλευσης 2004 

Στερεά Ελλάδα
2,3%

Θεσσαλία
2,8%

∆υτική Ελλάδα
2,5%

Νότιο Αιγαίο
2,2%

Κρήτη
3,5%

Κεντρική Μακεδονία
12,6%

Λοιπές Περιφέρειες
8,8%

Αττική
65,2%

 
Επίσης, ενδιαφέρουσα είναι η κατανοµή των διακινούµενων ταχυδροµικών αντικειµένων από 

την Ελλάδα µε προορισµό το εξωτερικό (∆ιάγραµµα 3.6) από την οποία προκύπτει ότι 

σηµαντικότερη περιοχή προορισµού είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση (64,39), ενώ ακολουθούν η 

Ασία (11,1%) οι ΗΠΑ - Καναδάς (10,9%), και η Λοιπή Ευρώπη (8,55%).  

Αξίζει να σηµειωθεί ότι διαχρονικά παρατηρείται µια µείωση του διακινούµενου όγκου 

αντικειµένων προορισµού εξωτερικού η οποία εκτιµάται ότι προκύπτει εξαιτίας του αρνητικού 
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εµπορικού ισοζυγίου και της σταθερής σταδιακής µείωσης των εξαγωγών. Συµπερασµατικά 

µπορεί να ειπωθεί ότι η διακίνηση των ταχυδροµικών αντικειµένων προορισµού εξωτερικού 

είναι εξαιρετικά «ευαίσθητη» σε παγκοσµίου εµβέλειας γεγονότα (π.χ πολεµικές συρράξεις, 

τροµοκρατικά χτυπήµατα, εµπορικά εµπάργκο). Η σηµαντικότερη αυξητική µεταβολή έχει να 

κάνει µε την Ασία, και εξηγείται στην βάση της δυναµικής ανάπτυξης των εµπορικών 

συναλλαγών µε την Κίνα. Αντίθετα η σηµαντικότερη µεταβολή µείωσης παρουσιάζεται στις 

ΗΠΑ – Καναδάς, γεγονός που πιθανότατα εξηγείται από την µείωση των εισαγωγών της ΕΕ 

προς την άλλη πλευρά του Ατλαντικού.       

Πίνακας 3.12 
∆ιακίνηση αντικειµένων εξωτερικού ανά περιφέρεια προορισµού, 2004 

Περιοχή 
Ταχυδροµικά 
αντικείµενα 

2003 

Ταχυδροµικά 
αντικείµενα 

2004 

Μεταβολή 
2003-2004 (%) 2003 (%) 2004

Ευρωπαϊκή Ένωση 904.916 725.424 ↓ 62,1% 64,39% 

Ασία 102.115 125.109 ↑ 7,0% 11,10% 

ΗΠΑ-Καναδάς 309.942 122.909 ↓ 21,3% 10,91% 

Λοιπή Ευρώπη 90.240 96.305 ↑ 6,2% 8,55% 

Λοιπή Αµερική 22.572 24.114 ↑ 1,5% 2,14% 

Αφρική 12.453 22.160 ↑ 0,9% 1,97% 

Ωκεανία 14.762 10.623 ↓ 1,0% 0,94% 

Σύνολο 1.457.000 1.126.644 ↓ 100,0% 100,0% 
 

∆ιάγραµµα 3.6 
Κατανοµή αντικειµένων εξωτερικού ανά περιφέρεια προορισµού 2004 
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Παρόµοια είναι η εικόνα αναφορικά µε την κατανοµή των χωρών προέλευσης των 

διακινούµενων προς την Ελλάδα ταχυδροµικών αντικειµένων (∆ιάγραµµα 3.7), αφού και 

πάλι σηµαντικότερη αποδεικνύεται η περιοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης (59%) και ακολουθούν 

οι περιοχές της Ασίας (18%) και των ΗΠΑ - Καναδά (12%). 
 

Πίνακας 3.13 
∆ιακίνηση αντικειµένων εξωτερικού ανά περιφέρεια προέλευσης 2004 

Περιοχή Ταχυδροµικά 
αντικείµενα 2003 

Ταχυδροµικά 
αντικείµενα 2004 

(%) 
2003 

(%) 
2004 

Ευρωπαϊκή Ένωση 1.265.557 1.095.286 60,9% 58,50%
Ασία 224.083 328.528 10,8% 17,55%
ΗΠΑ-Καναδάς 415.471 231.785 20,0% 12,38%
Λοιπή Ευρώπη 78.551 100.578 3,7% 5,37% 
Λοιπή Αµερική 46.859 60.906 2,3% 3,25% 
Αφρική 22.167 35.046 1,1% 1,87% 
Ωκεανία 24.312 20.264 1,2% 1,08% 
Σύνολο 2.077.000 1.872.393 100,0% 100,0%

 
∆ιάγραµµα 3.7 

Κατανοµή αντικειµένων εξωτερικού ανά περιφέρεια προέλευσης 2004 
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3.4 Προσδιοριστικοί παράγοντες της ζήτησης υπηρεσιών ταχυµεταφορών 

 
Ως σηµαντικότεροι προσδιοριστικοί παράγοντες της ζήτησης των ταχυδροµικών υπηρεσιών, 

σύµφωνα µε τις απαντήσεις του ερωτηµατολογίου (Πίνακα 3.14, ∆ιάγραµµα 3.8) παραµένει 

και το 2004 η εξυπηρέτηση των πελατών, αφού επιλέγεται από το 77% των επιχειρήσεων που 

απάντησαν στο ερωτηµατολόγιο σε σχέση µε το 74% το 2003, και η αξιοπιστία της 

ταχυδροµικής υπηρεσίας, η οποία επιλέχθηκε από το 73%, όπως και το 2003, αντίστοιχα. 

Ακολουθεί, µε ποσοστό 50%, η τιµή του προϊόντος αυξηµένη κατά 6 ποσοστιαίες µονάδες σε 

σχέση µε το 2003, ενώ το 15% των επιχειρήσεων θεωρεί το εισοδηµατικό επίπεδο των πελατών 

σηµαντικό προσδιοριστικό παράγοντα της ζήτησης των υπηρεσιών τους ποσοστό σχεδόν 

διπλάσιο από αυτό που είχε καταγραφεί αντίστοιχα το έτος 2003. Τέλος ένα ποσοστό 8% του 

δείγµατος αναφέρει ως σηµαντικούς - συµπληρωµατικούς των παραπάνω - παράγοντες την 

παροχή νέων εξατοµικευµένων υπηρεσιών και την ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών.  

Πίνακας 3.14 
Προσδιοριστικοί παράγοντες της ζήτησης των υπηρεσιών ταχυµεταφορών 2004 

  
Καθόλου 
σηµαντικό 

Λιγότερο 
σηµαντικό Σηµαντικό Περισσότερο 

σηµαντικό 
Εξαιρετικά 
σηµαντικό 

  1 2 3 4 5 

Τιµή προϊόντος 1% 3% 22% 24% 50% 
Εισοδηµατικό επίπεδο 
πελάτη 9% 14% 36% 26% 15% 

Αξιοπιστία επιχείρησης 0% 1% 7% 19% 73% 

Εξυπηρέτηση πελατών 0% 1% 1% 21% 77% 
 

∆ιάγραµµα 3.8 
Προσδιοριστικοί παράγοντες ζήτησης υπηρεσιών ταχυµεταφορών, 2003-2004 
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3.5 Σηµαντικότεροι πελάτες των επιχειρήσεων ταχυµεταφορών 

Σηµαντικότεροι πελάτες των επιχειρήσεων ταχυµεταφορών αναδεικνύονται οι κλάδοι του 

εµπορίου (40,5%) και των υπηρεσιών (31,8%). Ακολουθεί η µεταποίηση (17,9%), ενώ 

λιγότερο σηµαντικός είναι ο ∆ηµόσιος Τοµέας µε 9,8%. Από τα στοιχεία του συγκριτικού 

διαγράµµατος ετών 2003-2004 διαπιστώνεται ότι το 2004 ο ∆ηµόσιος Τοµέας παρουσιάζει 

αύξηση 2% και το εµπόριο αύξηση 14,5% σε σχέση µε το 2003. Τέλος η µεγάλη µείωση που 

παρουσιάζεται στο ποσοστό που καταλαµβάνουν οι Υπηρεσίες το 2004 σε σχέση µε το 2003 

φανερώνουν εξέλιξη που πιθανότατα εξηγείται από την µετατόπιση αντίστοιχου ποσοστού 

αύξησης στο Εµπόριο. 

∆ιάγραµµα 3.9 
Επιχειρησιακοί πελάτες της αγοράς ταχυµεταφορών 2003 -2004 
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Η ανάλυση της αγοράς ανά επιχειρησιακό πελάτη δείχνει τη σπουδαιότητα των υπηρεσιών 

ταχυµεταφορών στο σύνολο των διαφόρων κατηγοριών επιχειρήσεων. Ειδικότερα, σχετικά 

σηµαντικότεροι επιχειρησιακοί πελάτες, είναι οι εταιρείες γενικού εµπορίου, 

φαρµακοβιοµηχανίες, και διαφηµιστικές επιχειρήσεις. Ακολουθούν, µε σχετικά µικρότερα 

µερίδια όγκου αλλά και εσόδων, οι επιχειρήσεις πληροφορικής & τηλεπικοινωνιών και µετά οι 

τουριστικές και εκδοτικές εταιρείες. 

Ωστόσο σηµαντική κρίνεται και η συνεισφορά των υπηρεσιών ταχυµεταφορών για άλλους 

τοµείς της οικονοµικής δραστηριότητας, όπως η Ναυτιλία, οι Ασφάλειες, οι Κατασκευές, η 

Βιοµηχανία Ένδυσης, η Βιοµηχανία Τροφίµων κ.ά.  

 
Όσον αφορά στον τρόπο µε τον οποίο οι εταιρικοί πελάτες και οι καταναλωτές, 

γενικότερα, απευθύνονται στις επιχειρήσεις ταχυµεταφορών, το 71% των επιχειρήσεων 
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απάντησε ότι η επικοινωνία πραγµατοποιείται, κατά κύριο λόγο, µέσω του τηλεφωνικού 

κέντρου. Αντίθετα, µόλις το 7% και το 5% των επιχειρήσεων απαντά ότι η επικοινωνία των 

πελατών πραγµατοποιείται µέσω συσκευής τηλεοµοιοτυπίας (FAX) και ηλεκτρονικής 

αλληλογραφίας (e-mail), αντίστοιχα. Από το ∆ιάγραµµα 3.11 παρατηρείται µείωση 

τηλεφωνικού κέντρου σε σχέση µε το 2003 και αντίστοιχα πιο εντατική χρησιµοποίηση 

ηλεκτρονικών µέσων. Επιπρόσθετα το 4% των καταναλωτών έρχεται σε επαφή µε τις 

επιχειρήσεις ταχυµεταφορών µέσω ιστοσελίδας, ενώ το υπόλοιπο 13% έρχεται σε επαφή µε τις 

επιχειρήσεις µε άλλο τρόπο, όπως µέσω των πωλητών των επιχειρήσεων ταχυµεταφορών, οι 

οποίοι τους ενηµερώνουν για τις προσφερόµενες υπηρεσίες, ή ακόµη µέσω της επίσκεψης των 

ιδίων των καταναλωτών στα γραφεία των επιχειρήσεων (∆ιάγραµµα 3.10). 

 

∆ιάγραµµα 3.10 
Τρόποι επικοινωνίας καταναλωτών µε τις επιχειρήσεις ταχυµεταφορών 2004 
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Στο ∆ιάγραµµα 3.11 απεικονίζονται συγκριτικά για τα έτη 2003 και 2004 οι ποσοστιαίες 

µεταβολές των εναλλακτικών τρόπων επικοινωνίας των χρηστών µε τις επιχειρήσεις 

ταχυµεταφορών. Αξιοσηµείωτη είναι η µείωση του ποσοστού που κατέχει η επικοινωνία µέσω 

«τηλεφωνικού κέντρου» για το έτος 2004 σε ποσοστό 70,6% από 86,0% το προηγούµενο έτος. 

Την προαναφερόµενη διαφορά φαίνεται να καρπώνονται τόσο η επικοινωνία µέσω fax, e-mail 

και ιστοσελίδας. Τέλος σηµαντικό ποσοστό κατά το έτος 2004 (13,2% σε σχέση µε 5,8% το 

2003) καταγράφεται σε άλλους τρόπους επικοινωνίας µε τις επιχειρήσεις ταχυµεταφορών που 

κυρίως συνοψίζονται από τις επισκέψεις των χρηστών στα καταστήµατα του δικτύου των 

επιχειρήσεων ταχυµεταφορών. 
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∆ιάγραµµα 3.11 
Τρόποι επικοινωνίας καταναλωτών µε επιχειρήσεις ταχυµεταφορών 2003 - 2004 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
 
 
 
Στο παρόν κεφάλαιο, παρουσιάζεται ο αριθµός των αδειοδοτηµένων επιχειρήσεων, καθώς 

και η κατανοµή τους βάσει τάξης µεγέθους. Επιπλέον, εξετάζονται οι κατηγορίες των 

υπηρεσιών ταχυµεταφορών στις οποίες παρατηρήθηκε κατά το έτος 2004 η µεγαλύτερη 

αύξηση ή µείωση τιµών, οι παράγοντες που επηρεάζουν το κόστος των επιχειρήσεων 

ταχυµεταφορών, ο αριθµός των απασχολουµένων στην αγορά ταχυµεταφορών ανά είδος 

απασχόλησης, ειδικότητα και εκπαιδευτικό επίπεδο. Τέλος, παρουσιάζεται το πλήθος των 

µεταφορικών µέσων των επιχειρήσεων, καθώς και η κτιριακή και τεχνολογική υποδοµή που 

διαθέτουν. 
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4.1 Βασικά χαρακτηριστικά προσφοράς υπηρεσιών ταχυµεταφορών 

 

Σύµφωνα µε τα στοιχεία του Μητρώου Ταχυδροµικών Επιχειρήσεων της Ε.Ε.Τ.Τ, από το 2000 

µέχρι και το 2004 ο αριθµός των ταχυδροµικών επιχειρήσεων που αδειοδοτήθηκαν 

παρουσιάζει µια σηµαντική αύξηση της τάξης του 51%, αποδεικνύοντας ότι η αγορά 

ταχυµεταφορών παρουσιάζει υψηλή ελκυστικότητα. Επιπλέον, κατά τη διάρκεια αυτής της 

περιόδου διεγράφησαν από το Μητρώο δηλαδή, ανέστειλαν τη δραστηριότητά τους, 106 

επιχειρήσεις (Πίνακας 4.1, ∆ιάγραµµα 4.1) κυρίως επειδή δεν τροποποίησαν την Άδειά τους 

σύµφωνα µε τον Κανονισµό Γενικών Αδειών.  

Πίνακας 4.1 
Αριθµός αδειοδοτηµένων ταχυδροµικών επιχειρήσεων 

  2000 2001 2002 2003 2004 

Χορηγηθείσες άδειες 36 60 62 54 77 

∆ιαγραφές 12 12 24 21 106 
Εγγεγραµµένες επιχειρήσεις στο 
Μητρώο ΕΕΤΤ 176 224 262 295 266 

Αριθµός Επιχειρήσεων ∆ικτύου - - 392 1.065 592 
 

 

∆ιάγραµµα 4.1 
Αριθµός αδειοδοτηµένων ταχυδροµικών επιχειρήσεων 
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Συσχετίζοντας την γεωγραφική κατανοµή των αδειοδοτηµένων επιχειρήσεων που 

δραστηριοποιούνται στις ταχυµεταφορές µε την γεωγραφική κατανοµή των διακινηθέντων 

ταχυδροµικών αντικειµένων (Πίνακας 4.2) διαπιστώνεται ότι στις περιφέρειες που 

συγκεντρώνεται η µεγαλύτερη παραγωγή, δηλαδή, Αττική και Κεντρική Μακεδονία, 

συγκεντρώνεται και ο µεγαλύτερος αριθµός των επιχειρήσεων.  

 

Πίνακας 4.2 
Γεωγραφική κατανοµή ταχ. αντικειµένων & αδειοδοτηµένων επιχειρήσεων ταχυµεταφορών 

 
Ταχυδροµικά αντικείµενα Αριθµός Επιχειρήσεων 

Περιφέρειες 
Πλήθος Ποσοστιαία 

κατανοµή Πλήθος Ποσοστιαία 
κατανοµή 

Αντικείµενα ανά 
Επιχείρηση5 

Αττική 22.787.450 67,79% 110 41,35% 207.159 

Κεντρική Μακεδονία 3.925.207 11,68% 43 16,17% 91.284 

Κρήτη 1.096.565 3,26% 12 4,51% 91.380 

Θεσσαλία 858.598 2,55% 13 4,89% 66.046 

∆υτική Ελλάδα 789.942 2,35% 16 6,02% 49.371 

Στερεά Ελλάδα 721.313 2,15% 15 5,64% 48.088 

Νότιο Αιγαίο 693.818 2,06% 8 3,01% 86.727 

Αν. Μακεδονία & Θράκη 667.040 1,98% 13 4,89% 51.311 

Πελοπόννησος 640.294 1,90% 8 3,01% 80.037 

Ήπειρος 402.915 1,20% 6 2,26% 67.153 

∆υτική Μακεδονία 384.440 1,14% 9 3,38% 42.716 

Βόρειο Αιγαίο 327.573 0,97% 7 2,63% 46.796 

Ιόνια Νησιά 318.723 0,95% 6 2,26% 53.121 

Συνολικός όγκος  33.613.878 100,00% 266 100,00% 126.368 

 

Ειδικότερα, στην Αττική συγκεντρώνεται το 41,35% των επιχειρήσεων που 

δραστηριοποιούνται στις ταχυµεταφορές και παράγεται το 67,8% του πλήθους των 

αντικειµένων που διακινούνται προς το εσωτερικό και το εξωτερικό. Ωστόσο, υπάρχουν και 

περιφέρειες όπου το πλήθος των επιχειρήσεων που εδρεύει σε αυτές δεν συµβαδίζει µε το 

µέγεθος της παραγωγής διακινηθέντων ταχυδροµικών αντικειµένων, αν συγκριθούν µάλιστα 

µε την εικόνα που παρουσιάζεται σε άλλες περιφέρειες της Ελλάδας. Συγκεκριµένα, στις 

Περιφέρειες της Ηπείρου και της Αν. Μακεδονίας & Θράκης δραστηριοποιείται το 2,26% και 

4,89% των επιχειρήσεων, ενώ διακινείται µόλις το 2% και 1,9% του όγκου των ταχυδροµικών 

αντικειµένων αντίστοιχα. 

                                                 
5 Έχουν συµπεριληφθεί µόνο οι αδειοδοτηµένες από την ΕΕΤΤ ταχ. επιχειρήσεις και όχι τα δίκτυα αυτών. 
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4.2 Παράγοντες που επηρεάζουν την παροχή υπηρεσιών ταχυµεταφορών 

Από την πλευρά των επιχειρήσεων ταχυµεταφοράς οι κυριότεροι παράγοντες που επηρεάζουν 

την προσφορά των συγκεκριµένων υπηρεσιών είναι σε µεγαλύτερο ποσοστό το γενικότερο 

οικονοµικό περιβάλλον, αφού επιλέχθηκε από το 81% των επιχειρήσεων που απάντησαν στο 

ερωτηµατολόγιο, ενώ έπεται η µείωση των τιµών καθώς και η Νοµοθεσία και οι ρυθµιστικοί 

κανόνες που απορρέουν από αυτήν, όπως επιλέχθηκαν από το 73,6% και 28,9% των 

επιχειρήσεων που απάντησαν στο ερωτηµατολόγιο (∆ιάγραµµα 4.2) Συγκριτικά στοιχεία 2003-

2004 παρατίθενται στο ∆ιάγραµµα 4.3). 

∆ιάγραµµα 4.2 
Κυριότεροι παράγοντες που επηρεάζουν την παροχή ταχυµεταφορών 2004 

81,1%

73,6%
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8,8%
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

Ευρύτερο Οικονοµικό
Περιβάλλον

Μείωση Τιµών

Νοµοθεσία / Ρυθµιστικοί
Κανόνες

Έλεγχοι / Κυρώσεις

Άλλο

 
Σηµειώνεται ότι οι ποσοστιαίες αποκλίσεις που παρατηρούνται µεταξύ 2003 και 2004 

εξηγούνται από την επιλογή του δείγµατος να επιλέξει σε µεγαλύτερο αριθµό αλλά και σε 

µικρότερο βαθµό -πάντα όµως µε την ίδια ιεράρχηση- τους προαναφερόµενους παράγοντες. 

∆ιάγραµµα 4.3 
Κυριότεροι παράγοντες που επηρεάζουν την παροχή ταχυµεταφορών 2003-2004 
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4.3 Τιµές 

 

Το 88,3% των επιχειρήσεων που απάντησαν στο ερωτηµατολόγιο του 2004 πραγµατοποίησαν 

µείωση στις τιµές ορισµένων υπηρεσιών ταχυµεταφορών σε σχέση µε το προηγούµενο έτος, 

ενώ 66,7% των επιχειρήσεων πραγµατοποίησε κάποια αύξηση στις τιµές ορισµένων από τις 

παρεχόµενες υπηρεσίες τους. Επίσης, ένα ποσοστό 12,6% δήλωσε ότι οι τιµές των υπηρεσιών 

ταχυµεταφορών που παρέχουν παρέµειναν αµετάβλητες κατά την διάρκεια του 2004.  

Πίνακας 4.3 
Κατανοµή υπηρεσιών ταχυµεταφορών µε  µεγαλύτερη αυξοµείωση τιµών 2004 

Ταχυδροµικές υπηρεσίες Μείωση τιµών Αύξηση τιµών 

Ταχυµεταφορές εγγράφων 56% 27% 
Ταχυµεταφορές δεµάτων 33% 54% 
∆ιαφηµιστικά αντικείµενα χωρίς διεύθυνση παραλήπτη 6% 2% 
Προετοιµασία ταχυδροµικών αντικειµένων 2% 11% 
Ανταλλαγή εγγράφων 3% 6% 

 

Ειδικότερα, η µεγαλύτερη µείωση τιµών παρατηρήθηκε στην κατηγορία των ταχυµεταφορών 

εγγράφων, όπως επιλέχθηκε από το 56% των επιχειρήσεων, ενώ η µεγαλύτερη αύξηση τιµών 

παρατηρήθηκε στην κατηγορία των ταχυµεταφορών δεµάτων, σύµφωνα µε το 54% των 

επιχειρήσεων. Αντίθετα, πολύ µικρό ήταν το ποσοστό των επιχειρήσεων που απάντησε ότι 

πραγµατοποίησε την µεγαλύτερη µείωση ή αύξηση τιµών στις υπηρεσίες που αφορούν τα 

διαφηµιστικά αντικείµενα χωρίς διεύθυνση παραλήπτη, την προετοιµασία ταχυδροµικών 

αντικειµένων και την ανταλλαγή εγγράφων. (Πίνακας 4.3) 

 
Επισηµαίνεται ότι οι παράγοντες που θεωρούνται ως εξαιρετικά σηµαντικοί στην διαµόρφωση 

των τιµών των ταχυδροµικών υπηρεσιών είναι ο χρόνος επίδοσης του ταχυδροµικού 

αντικειµένου, όπως επιλέγεται από το 61% των επιχειρήσεων, καθώς και το βάρος του 

ταχυδροµικού αντικειµένου και ο τόπος προορισµού του, σύµφωνα µε το 46% και 28% 

αντίστοιχα των απαντήσεων των εκπροσώπων του κλάδου (Πίνακας 4.4). 
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Πίνακας 4.4 
Κυριότεροι παράγοντες διαµόρφωσης τιµής των ταχυδροµικών υπηρεσιών 2004 

  
Καθόλου 
σηµαντικό 

Λιγότερο 
σηµαντικό Σηµαντικό Περισσότερο 

σηµαντικό 
Εξαιρετικά 
σηµαντικό 

  1 2 3 4 5 
Βάρος αντικειµένου 3% 8% 17% 26% 46% 
Χρόνος επίδοσης 1% 3% 9% 27% 61% 
Τόπος προορισµού 4% 12% 21% 35% 28% 

 

Σε σχέση µε τις παρατηρήσεις του έτους 2003 φαίνεται να µην υπάρχει µεγάλη τάση 

διαφοροποίησης, µιας και τα αντίστοιχα ποσοστά για τον χρόνο επίδοσης, το βάρος ταχ. 

αντικειµένου και το τόπο προορισµού ήταν αντίστοιχα 66%, 58% και 36%, σε σχέση µε 61%, 

46% και 28% του ∆ιαγράµµατος 4.4. Αξίζει να σηµειωθεί πάντως ότι ο χρόνος επίδοσης 

αποτελεί διαχρονικά τον κυρίαρχο προσδιοριστικό παράγοντα διαµόρφωσης των τιµολογίων 

ταχυδροµικών υπηρεσιών. 

∆ιάγραµµα 4.4 
Κυριότεροι παράγοντες διαµόρφωσης τιµής των ταχυδροµικών υπηρεσιών 2004 
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4.4 Κόστος 

 

Η ανάλυση της κατανοµής των διαφόρων κατηγοριών κόστους (∆ιάγραµµα 4.5) που 

ανακύπτουν από την παροχή υπηρεσιών ταχυµεταφορών αναδεικνύει τις αµοιβές προσωπικού 

ως τον πλέον σπουδαίο παράγοντα (35,7%), ενώ ακολουθούν τα λειτουργικά έξοδα (24,5%), τα 

µεταφορικά µέσα (18,2%), τα λοιπά έξοδα (14,2%), τα οποία κατά κύριο λόγο αφορούν τις 

προµήθειες που προσφέρουν οι επιχειρήσεις ταχυµεταφορών σε άλλες, συνεργαζόµενες µε 

αυτές, επιχειρήσεις ταχυµεταφορών, και τέλος οι δαπάνες για τεχνολογικό εξοπλισµό (7,4%). 

 
∆ιάγραµµα 4.5 

Κατανοµή κόστους επιχειρήσεων ταχυµεταφορών 2004 
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4.5 Ανθρώπινο δυναµικό 
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Αυξητική συνεχίζει να είναι η διαχρονική εξέλιξη του συνολικού µεγέθους της απασχόλησης 

στον κλάδο των ταχυµεταφορών από το 2000 και µετά. Ειδικότερα, κατά το 2004 οι 

αδειοδοτηµένες επιχειρήσεις, µαζί µε το ∆ίκτυό τους, εκτιµάται ότι απασχόλησαν 10.152 

εργαζοµένους έναντι 7.294 το 2003 και 6.018 το 2002 (Πίνακας 4.5). Ταυτόχρονα, η κατανοµή 

της µερικής απασχόλησης στον κλάδο, κατά το 2004, εξακολουθεί να εµφανίζεται αναλογικά 

µεγαλύτερη (24% επί του συνόλου) έναντι των προηγούµενων ετών (18,9 και 8 επί του 

συνόλου), γεγονός που κυρίως οφείλεται στη δήλωση για τα στοιχεία του δικτύου µίας 

εταιρείας µε 850 απασχολούµενους µερικής απασχόλησης (Ταχυµεταφορές ΕΛΤΑ Α.Ε), 

έναντι µηδενικής δήλωσης το 2002. 

Πίνακας 4.5 
Συνολική απασχόληση στην αγορά ταχυµεταφορών 2004 

Είδος απασχόλησης  2000 2001 2002 2003 2004 
Πλήρης απασχόληση 3.877 4.805 5.528 5.917 7.717 
Μερική απασχόληση 373 490 490 1.377 2.435 
Σύνολο 4.250 5.295 6.018 7.294 10.152 

Ετήσιοι ρυθµοί µεταβολής (%) 

Είδος απασχόλησης  - 2001/00 2002/01 2003/02 2004/03 
Πλήρης απασχόληση - 23,9% 15,0% 7,0% 30,4% 
Μερική απασχόληση - 31,4% 0,0% 181,0% 76,8% 

 

Γενικά, η απασχόληση στην αγορά δε χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερες δεξιότητες γεγονός που 

εξηγεί και το υψηλό ποσοστό µερικώς απασχολουµένων αλλά και το ότι στην συντριπτική 

τους πλειοψηφία (93%) οι απασχολούµενοι στην αγορά είναι απόφοιτοι µέσης (83%) ή 

υποχρεωτικής (10%) εκπαίδευσης (Πίνακας 4.6, ∆ιάγραµµα 4.6). 

Πίνακας 4.6 
Κατανοµή απασχόλησης ανά εκπαιδευτικό επίπεδο 2004 

 Επιχείρηση % ∆ίκτυο % 
Ανώτατη 495 12,67% 259 4,15% 
Μέση  2.987 76,43% 5.354 85,75% 
Υποχρεωτική 426 10,90% 631 10,10% 
Σύνολο 3.908 100% 6.244 100% 
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∆ιάγραµµα 4.6 
Κατανοµή απασχόλησης ανά εκπαιδευτικό επίπεδο (Επιχείρησης - ∆ικτύου) 2004 

Ανώτατη
7%Υποχρεωτική

10%
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83%

 
 

Επίσης, διαπιστώνεται ότι το 54% του ανθρώπινου δυναµικού των επιχειρήσεων και του 

∆ικτύου τους, µε πλήρη και µερική απασχόληση, αποτελείται από διανοµείς ενώ το υπόλοιπο 

46% αποτελείται από άλλες κατηγορίες προσωπικού (Πίνακας 4.7, ∆ιάγραµµα 4.7).  

Πίνακας 4.7 
Κατανοµή απασχόλησης στην αγορά ταχυµεταφορών ανά ειδικότητα 

  Επιχείρηση % ∆ίκτυο % 
∆ιανοµείς 1.885 48,23% 3.635 58,22% 
Λοιπό προσωπικό 2.023 51,77% 2.609 41,78% 
Σύνολο 3.908 100% 6.244 100% 

 

∆ιάγραµµα 4.7 
Κατανοµή απασχόλησης ανά ειδικότητα (Επιχειρήσεων & ∆ικτύου) 2004 

Λοιπό 
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Τονίζεται ότι το 61% των επιχειρήσεων που απάντησαν στο ερωτηµατολόγιο υποστηρίζουν ότι 

αντιµετωπίζουν δυσκολίες στην εύρεση ανθρώπινου δυναµικού. Ειδικότερα, οι ειδικότητες 
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στις οποίες παρουσιάζονται οι µεγαλύτερες δυσκολίες είναι οι διανοµείς, οι οδηγοί µε 

ιδιόκτητα δίκυκλα, οι υπάλληλοι καταχώρησης δεδοµένων και οι υπάλληλοι για διεκπεραίωση 

εξωτερικών εργασιών και τα στελέχη παραγωγής και διοίκησης. Γενικότερα τα συµπεράσµατα 

που µπορούν να εξαχθούν από τα παραπάνω στοιχεία είναι αφενός ότι υπάρχει µια τάση 

αύξησης του αριθµού των µερικώς απασχολούµενων µε περίπου αντίστοιχη µείωση του 

αριθµού των πλήρως απασχολούµενων και αφετέρου µια διαχρονική αύξηση του προσωπικού 

του δικτύου σε βάρος του προσωπικού των επιχειρήσεων ταχυµεταφορών. 

 
 

Τέλος, οι περισσότερες επιχειρήσεις ταχυµεταφορών απάντησαν ότι προσφέρουν στο 

προσωπικό τους προγράµµατα επιµόρφωσης προκειµένου να παρέχουν όσο τον δυνατό 

καλύτερες υπηρεσίες. Η σηµαντικότερη κατηγορία εκπαιδευτικών προγραµµάτων, όπως 

επιλέγεται από το 70% των επιχειρήσεων, αφορά στην εξυπηρέτηση των πελατών, ενώ 

ιδιαίτερα σηµαντική είναι και η επιµόρφωση του ανθρωπίνου δυναµικού σε θέµατα σχετικά µε 

τη χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών και την εκµάθηση λογισµικών προγραµµάτων, που 

επιλέγεται από το 53% των επιχειρήσεων που απάντησαν. Τέλος, 33% των επιχειρήσεων 

προσφέρει στο προσωπικό του προγράµµατα που αφορούν θέµατα τεχνικής εκπαίδευσης, ενώ 

8% απαντά ότι προσφέρει κάποιου άλλου είδους επιµόρφωση. 
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4.6 Υποδοµή 

 

4.6.1 Κτιριακή υποδοµή 

 

Το πλήθος των καταστηµάτων ταχυµεταφορών, των κέντρων διαλογής και των αποθηκευτικών 

χώρων των ταχυδροµικών επιχειρήσεων και του ∆ικτύου τους αυξάνει συνεχώς κατά την 

περίοδο 2000-2004, αναδεικνύοντας αυξηµένες επενδύσεις των επιχειρήσεων (Πίνακας 4.8). 

Κατά το 2004, ωστόσο, η αύξηση που παρατηρείται είναι µάλλον υπερβολική. Η µεγάλη 

αύξηση του συνολικού αριθµού των κτιρίων οφείλεται αποκλειστικά, σχεδόν, στην µεγάλη 

αύξηση του αριθµού των κτιρίων του δικτύου των επιχειρήσεων από 498 το 2002 σε 1.302 το 

2003 και 1873 το 2004.  

Πίνακας 4.8 
Καταστήµατα ταχυµεταφορών-κέντρα διαλογής-αποθηκευτικοί χώροι 2004 

 2000 2001 2002 2003 2004 
Ταχυδροµικής επιχείρησης 194 257 437 469 362 
∆ικτύου 372 488 498 1.302 1.873 
Σύνολο 566 745 935 1.771 2.235 

 

Σηµειώνεται ότι στην υποδοµή δικτύου ετών 2003 και 2004 περιλαµβάνεται υποδοµή των 

ΕΛ.ΤΑ που δηλώθηκε σαν δίκτυο από την εταιρεία Ταχυµεταφορές ΕΛ.ΤΑ Α.Ε. 

 

Σχετικά µε την επιφάνεια, εκφρασµένη σε τετραγωνικά µέτρα, που αντιστοιχεί στα ανωτέρω 

καταστήµατα (Πίνακας 4.9) διαπιστώνεται επίσης διαχρονική αύξηση κατά την περίοδο 2000-

2004, χωρίς ωστόσο να σηµειώνεται δυσανάλογη αύξηση κατά το 2003 έναντι των 

προηγουµένων ετών. Τέλος παρατηρείται µια τάση αριθµητικής υπεροχής του πλήθους των 

εγκαταστάσεων του δικτύου των επιχειρήσεων ταχυµεταφοράς που εκτιµάται ότι θα συνεχιστεί 

και στο µέλλον. 

 

Πίνακας 4.9 
Καταστήµατα ταχυµεταφορών - κέντρα διαλογής-αποθηκευτικοί χώροι (σε τ.µ.) 

 2000 2001 2002 2003 2004 
Ταχυδροµικής επιχείρησης 35.491 43.737 58.806 61.250 63.292 
∆ικτύου 22.236 30.779 30.581 40.420 55.874 
Σύνολο 57.727 74.516 89.387 101.670 119.166 
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Σηµειώνεται ότι η εταιρεία Ταχυµεταφορές ΕΛΤΑ Α.Ε δήλωσε για τα 750 καταστήµατα 

ταχυµεταφορών του δικτύου της, εµβαδόν 1.500 τ.µ., µε µέσο όρο την επιφάνεια της θυρίδας 

εξυπηρέτησης ταχυµεταφορών µέσα στα καταστήµατα των ΕΛ.ΤΑ. Τα παραπάνω στοιχεία 

υποδηλώνουν ότι η µέση επιφάνεια των κτιρίων δικτύου της συγκεκριµένης επιχείρησης είναι 

πολύ µικρότερη από την αντίστοιχη µέση επιφάνεια των λοιπών ταχυδροµικών επιχειρήσεων, 

και για το λόγο αυτό δεν αυξάνεται η επιφάνεια των κτιρίων ανάλογα µε την αύξηση του 

αριθµού των (Πίνακας 4.10). 

 Πίνακας 4.10 
Μέση επιφάνεια καταστηµάτων - κέντρων διαλογής-αποθηκευτικών χώρων (σε τ.µ) 

 2000 2001 2002 2003 2004 
Ταχυδροµικής επιχείρησης 182,94 170,18 134,57 130,6 174,8 
∆ικτύου 59,77 63,07 61,41 31,04 29,8 
Επιχείρησης & ∆ικτύου 101,99 100,02 95,60 57,41 53,32 

 
Γενικά, η τάση που ακολουθούν οι επιχειρήσεις ταχυµεταφορών, όπως διαφαίνεται από την 

διαχρονική ανάλυση των ανωτέρω στοιχείων είναι να διευρύνουν την παρουσία τους, µέσω 

αύξησης του αριθµού των σηµείων εξυπηρέτησης των πελατών τους, µειώνοντας ταυτόχρονα 

τη µέση έκταση κάθε κτιρίου του δικτύου τους, γεγονός που υποδεικνύει αποδοτικότερη 

διαχείριση του προϊόντος των επιχειρήσεων. 

 

4.6.2 Μεταφορικά µέσα 
 

Τα µεταφορικά µέσα που διαθέτουν οι ταχυδροµικές επιχειρήσεις µαζί µε το ∆ίκτυο τους και 

τα οποία αποτελούνται από αυτοκίνητα παραγωγής, δίκυκλα και λοιπά οχήµατα, αυξάνονται 

ως σύνολο σε όλη την περίοδο 2000 – 2004 (Πίνακας 4.11). Μεγάλη αύξηση παρατηρείται 

στον αριθµό των δικύκλων από το 2003 στο 2004 κατά ποσοστό 22% ενώ αντίστοιχα στα 

λοιπά οχήµατα τριπλασιάστηκε το πλήθος τους (205%) γεγονός που καταδεικνύει την 

πραγµατοποίηση σηµαντικών επενδύσεων από πλευράς ταχυδροµικών επιχειρήσεων σε λοιπά 

µεταφορικά µέσα. Γενικά µπορεί να υποστηριχθεί ότι οι επιχειρήσεις, όπως και στην 

περίπτωση της κτιριακής υποδοµής, προχωρούν και σε επενδύσεις µεταφορικού εξοπλισµού 

και ανανέωσης ή και αντικατάστασης του στόλου τους. 
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Πίνακας 4.11 
Μεταφορικά µέσα επιχειρήσεων ταχυµεταφορών και ∆ικτύου  

 2000 2001 2002 2003 2004 
Αυτοκίνητα παραγωγής 1.048 1.273 1.644 1.875 1.611 
∆ίκυκλα 2.217 2.800 2.728 4.062 4.957 
Λοιπά οχήµατα 104 113 116 252 770 
Σύνολο 3.369 4.186 4.488 6.189 7.338 

 
Τέλος, και σε σχέση µε την κατανοµή των µεταφορικών µέσων των επιχειρήσεων 

διαπιστώνεται ότι το 67,6% των µεταφορικών µέσων αποτελείται από δίκυκλα, το 21,9% από 

αυτοκίνητα παραγωγής, ενώ ένα µικρό ποσοστό (µόλις 10,5%) αφορά λοιπά οχήµατα.  

 
4.6.3 Τεχνολογική υποδοµή 
 

Όσον αφορά στην τεχνολογική υποδοµή των επιχειρήσεων ταχυµεταφορών, πέρα από τους 

ηλεκτρονικούς υπολογιστές, τις συσκευές τηλεοµοιοτυπίας (FAX) και τα φωτοτυπικά 

µηχανήµατα, αρκετές επιχειρήσεις διαθέτουν και πιο προηγµένες τεχνολογίες. Ως γνωστόν, οι 

επιχειρήσεις είναι υποχρεωµένες να διαθέτουν, σύµφωνα µε τον Κανονισµό Γενικών Αδειών, 

σύστηµα παρακολούθησης και εντοπισµού των ταχυδροµικών αντικειµένων (Ε.Σ.Π.Ε.Τ.Α). 

 

Βασικό στοιχείο της παροχής στοιχείων ταχυµεταφορών, αλλά και ειδοποιός διαφορά, των 

επιχειρήσεων που παρέχουν λοιπές ταχυδροµικές υπηρεσίες σε σχέση µε τον Φορέα Παροχής 

της Καθολικής Υπηρεσίας (ΕΛ.ΤΑ.), αποτελεί η ύπαρξη ειδικού συστήµατος παρακολούθησης 

και εντοπισµού του ταχυδροµικού αντικειµένου σε όλα τα στάδια της διακίνησής του από τον 

αποστολέα έως τον παραλήπτη. 

 

Η δυνατότητα παρακολούθησης του αντικείµενου σε όλα τα στάδια, ο χρόνος εντός του οποίου 

η επιχείρηση είναι σε θέση να εντοπίσει το αντικείµενο εφόσον χρειαστεί, αλλά κυρίως ο 

τρόπος και τα µέσα που χρησιµοποιούνται για το σκοπό αυτό, αποτελεί καθοριστικό στοιχείο 

του επιπέδου οργάνωσης της επιχείρησης και της ποιότητας που αυτή παρέχει. Πέραν τούτου, 

το σύστηµα παρακολούθησης και εντοπισµού, δηµιουργεί προστιθέµενη αξία στην 

προσφερόµενη υπηρεσία, σε σχέση µε την Καθολική Υπηρεσία. Το ανωτέρω σύστηµα 

παράλληλα, επιλύει προβλήµατα που δηµιουργούνται στην ανάπτυξη του ∆ικτύου 

ταχυδροµικών επιχειρήσεων, όπως αυτά έχουν προσδιοριστεί στο πλαίσιο του κανονισµού 

Γενικών Αδειών. 
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Το 47% των επιχειρήσεων ταχυµεταφοράς απαντά ότι διαθέτει κάποιο πληροφοριακό σύστηµα 

εκτός του ΕΣΠΕΤΑ, ενώ σαρωτές (scanner) που χρησιµοποιούν οι διανοµείς και 

αυτοµατοποιηµένα συστήµατα διαλογής επιλέγονται από το 13% και 24% αντίστοιχα των 

επιχειρήσεων. Ποσοστό 4% χρησιµοποιεί και κάποιο άλλο είδος τεχνολογικής υποδοµής 

διαφορετικό από τα παραπάνω, όπως για παράδειγµα ολοκληρωµένο µηχανογραφικό σύστηµα 

(on-line) για στοιχεία παράδοσης, ολοκληρωµένο σύστηµα ERP, σύστηµα οπτικής ανάγνωσης 

(imaging). Τέλος ένα µεγάλο ποσοστό της τάξης του 61% σηµείωσε ότι διαθέτει υποδοµή 

τηλεφωνικού κέντρου (call center). 

 

Είναι αναµφισβήτητο ότι η εξέλιξη της τεχνολογίας δηµιουργεί νέες ευκαιρίες για τις 

επιχειρήσεις ταχυµεταφορών, αφού µέσω αυτής επιτρέπεται ο εκσυγχρονισµός τους, αλλά και 

η επέκταση των παρεχοµένων υπηρεσιών. Οι τεχνολογικές εξελίξεις, όµως, πέρα από τα 

προϊόντα και τις υπηρεσίες επηρεάζουν και την δοµή και λειτουργία των επιχειρήσεων που 

δραστηριοποιούνται στην αγορά ταχυµεταφορών, αφού µέσω των λύσεων που παρέχει η 

τεχνολογία  επιτυγχάνεται η αποδοτική διαχείριση και προώθηση των ταχυδροµικών 

αντικειµένων. Η εφαρµογή προηγµένης τεχνολογίας, όµως, είναι δυνατή για επιχειρήσεις µε 

σηµαντικό αριθµό διακινούµενων ταχυδροµικών αντικειµένων, και επίσης µπορεί να οδηγήσει 

σε επιπλέον αύξηση της συγκέντρωσης της αγοράς σε µικρό αριθµό επιχειρήσεων. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 
 

 

Στο συγκεκριµένο κεφάλαιο παρουσιάζεται ο βαθµός συγκέντρωσης της αγοράς 

ταχυµεταφορών, εξετάζοντας τα µερίδια αγοράς που καταλαµβάνουν οι µεγαλύτερες 

επιχειρήσεις. Άλλα θέµατα που αναλύονται αφορούν στη διαπραγµατευτική δύναµη των 

προµηθευτών και των πελατών στην αγορά ταχυµεταφορών, στην ύπαρξη ή όχι κινδύνου 

από νέες εισόδους στην αγορά, καθώς και στην απειλή ή µη που υπάρχει από υποκατάστατα 

προϊόντα και υπηρεσίες. Τέλος, αναφέρονται οι κυριότερες στρατηγικές των επιχειρήσεων 

ταχυµεταφορών, και οι τρόποι ανάπτυξης και τα εµπόδια εισόδου νέων επιχειρήσεων στην 

αγορά των ταχυµεταφορών. 
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5.1 Βαθµός συγκέντρωσης της αγοράς 
 

Η αγορά ταχυµεταφορών χαρακτηρίζεται από υψηλό βαθµό συγκέντρωσης αφού κατά το 2004 

οι 5 µεγαλύτερες επιχειρήσεις, σε όρους ποσότητας, διακίνησαν το 81,3% του συνολικού 

αριθµού των αντικειµένων της αγοράς και κατέχουν το 74,9% των συνολικών εσόδων. 

Σηµειώνεται αύξηση 4% του µεριδίου αγοράς των πέντε µεγαλύτερων επιχειρήσεων σε σχέση 

µε το 2003. Εξετάζοντας για το έτος 2004 το βαθµό συγκέντρωσης των 9 µεγαλύτερων 

επιχειρήσεων, διαπιστώνεται ότι κυµάνθηκε αυξητικά σε σχέση µε το έτος 2003 και επίσης 

διαπιστώνεται αυξηµένο µερίδιο, 89,10% (Πίνακας 5.1). Τέλος, αξίζει να επισηµανθεί ότι µια 

µόνο επιχείρηση συγκεντρώνει περί το 30% της αγοράς, µε αξιοσηµείωτη εξέλιξη κατά το έτος 

2004 τη µείωση του µεριδίου αγοράς της εταιρείας – ηγέτη κατά 10% (από 40% το 2003 σε 

30% το 2004). 

Πίνακας 5.1 
Μερίδια αγοράς των κυριότερων επιχειρήσεων ταχυµεταφορών (όγκος) 

 2002 2003 2004 

Οι 5 µεγαλύτερες επιχειρήσεις 73,60% 77,40% 81,30% 

Οι 9 µεγαλύτερες επιχειρήσεις 84,80% 86,80% 89,10% 

 

Όσον αφορά τα µερίδια αγοράς σε όρους εσόδων οι πέντε µεγαλύτερες επιχειρήσεις 

συγκεντρώνουν ποσοστό της τάξεως του 75% όπως αυτό απεικονίζεται στο ∆ιάγραµµα 5.1. 

∆ιάγραµµα 5.1 
Μερίδια αγοράς των κυριότερων επιχειρήσεων ταχυµεταφορών (έσοδα) 

ΛΟΙΠΟΙ
25,1%

Εταιρεία Νο 5
9,8%

Εταιρεία Νο 4
10,3%

Εταιρεία Νο 3
13,5%

Εταιρεία Νο 2
16,4%

Εταιρεία Νο 1
24,9%
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5.2 ∆ιαπραγµατευτική δύναµη προµηθευτών 

Η έννοια των προµηθευτών στην αγορά ταχυµεταφορών περιλαµβάνει: 
 

άλλες ταχυδροµικές εταιρείες διακίνησης ταχυδροµικών αντικειµένων εσωτερικού ή 

εξωτερικού που µεσολαβούν για τη διεκπεραίωση µε την µέθοδο της συνδυασµένης 

διακίνησης 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

επιχειρήσεις που προµηθεύουν τις επιχειρήσεις ταχυµεταφορών µε µεταφορικά µέσα 

(φορτηγά, µοτοσικλέτες) που χρησιµοποιούνται για την επιτέλεση του έργου τους, 

τους κοµιστές – εκδοτικούς οίκους – τυπογραφικές εταιρείες 

επιχειρήσεις εµπορίας καυσίµων,  

επιχειρήσεις πληροφοριακών συστηµάτων (hardware και software), 

επιχειρήσεις εµπορίας χάρτου, το οποίο χρησιµοποιείται για τα τιµολόγια, τις αποδείξεις 

και γενικότερα τα συνοδευτικά δελτία ταχυµεταφοράς (vouchers), 
 

Σύµφωνα µε τα προαναφερόµενα, διαπιστώνεται ότι, εφόσον καµία από τις αγορές της οµάδας 

προµηθευτών των επιχειρήσεων ταχυµεταφορών δεν παρουσιάζει ιδιαίτερο συγκεντρωτισµό, η 

δύναµη των προµηθευτών είναι µικρή και δεν επηρεάζει το ανταγωνιστικό πλαίσιο στο οποίο 

κινούνται οι επιχειρήσεις. Μοναδική εξαίρεση στην αγορά των προµηθευτών (µε µεγάλη 

διαπραγµατευτική δύναµη) αποτελούν οι εταιρείες ταχυµεταφορών που προµηθεύουν άλλες 

επιχειρήσεις ταχυµεταφορών µε ταχυδροµικά αντικείµενα, καθορίζοντας σε µεγάλο βαθµό τα 

έσοδα και τα περιθώρια κέρδους των τελευταίων. Γενικά, όµως µπορεί να ειπωθεί ότι δεν 

υπάρχει ιδιαίτερο κόστος αλλαγής από τον ένα προµηθευτή στον άλλον αφού τα προϊόντα τους 

απαντώνται ευρέως στην αγορά και δεν είναι εξειδικευµένα. 
 
Επίσης µια οµάδα προµηθευτών που διαθέτει µεγάλη δυναµική είναι αυτή των επιχειρήσεων 

που διενεργούν όλες τις εργασίες παραγωγής και προετοιµασίας των ταχυδροµικών 

αντικείµενων ή δεµάτων (κοµιστές – εκδοτικοί οίκοι – τυπογραφικές εταιρείες). 
 
Μια ακόµη οµάδα προµηθευτών που εµφανίζει σχετικά υψηλότερη δύναµη από τις άλλες είναι 

αυτή των επιχειρήσεων εµπορίας καυσίµων. Αξίζει να σηµειωθεί, όµως, ότι τα έξοδα των 

µεταφορών, που αποτελούν σηµαντική επιβάρυνση για τις επιχειρήσεις ταχυµεταφορών, θα 

µπορούσαν να µειωθούν σε περίπτωση συνεργασίας µε σταθερούς προµηθευτές. 

Συµπερασµατικά, διαπιστώνεται ότι η δύναµη των προµηθευτών του κλάδου των 

ταχυµεταφορών είναι µικρή ενώ στο µέλλον αναµένεται σταδιακά να αυξηθεί καθώς η αγορά 

των ταχυµεταφορών θα βαίνει προς την πλήρη ωρίµανσή της. 
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5.3 ∆ιαπραγµατευτική δύναµη πελατών 

 

Η έννοια των πελατών στην αγορά των ταχυµεταφορών περιλαµβάνει δύο βασικές κατηγορίες: 

α) τα φυσικά πρόσωπα (ιδιώτες) και β) επιχειρήσεις, οργανισµούς και λοιπά νοµικά πρόσωπα 

(εταιρικοί πελάτες).  

 

Γενικά, η µη συγκέντρωση των πελατών, είτε πρόκειται για ιδιώτες είτε πρόκειται για νοµικά 

πρόσωπα, µειώνει την δύναµη που ενδεχόµενα έχουν οι πελάτες του κλάδου. Από την άλλη 

πλευρά, ο µεγάλος αριθµός των επιχειρήσεων ταχυµεταφορών και η ευρεία γνώση των 

τιµολογίων τους ενδυναµώνει την δύναµη των πελατών της αγοράς αφού οι τελευταίοι 

ενδέχεται να χρησιµοποιούν αυτή την γνώση για να επιτύχουν καλύτερες τιµές. Το κόστος 

αλλαγής, όταν υπάρχει η δυνατότητα για αυτήν, είναι χαµηλό για τους πελάτες, αφού µπορούν 

να επιλέξουν ανάµεσα σε πληθώρα εταιρειών µε παρεµφερείς υπηρεσίες και τιµές. 

 

∆εν θα πρέπει να αγνοήσουµε το γεγονός, όµως, ότι ο µεγαλύτερος αριθµός των επιχειρήσεων 

ταχυµεταφορών δεν διαθέτει παρουσία σε όλη την ελληνική επικράτεια. Κατά συνέπεια, στις 

γεωγραφικές περιοχές στις οποίες µόνο λίγες επιχειρήσεις έχουν παρουσία η διαπραγµατευτική 

δύναµη των πελατών µειώνεται σε σηµαντικό βαθµό. Η τάση επέκτασης του δικτύου των 

επιχειρήσεων, όµως, αναµένεται να αµβλύνει αυτό το χαρακτηριστικό. 

 
Συµπερασµατικά εκτιµάται ότι η διαπραγµατευτική δύναµη των πελατών είναι σχετικά υψηλή, 

ιδιαίτερα για τους εταιρικούς πελάτες, οι οποίοι µπορούν να πετυχαίνουν σηµαντικές 

εκπτώσεις στην αγορά των υπηρεσιών ταχυµεταφορών, και αναµένεται να αυξηθεί στο 

µέλλον. 
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5.4 Κίνδυνος από νέες εισόδους στην αγορά 

 

Η αγορά ταχυµεταφορών είναι πλήρως απελευθερωµένη, οπότε από την άποψη του θεσµικού 

πλαισίου δεν υπάρχουν ουσιαστικά εµπόδια εισόδου σε αυτή. 

 

Όπως σε κάθε οικονοµική δραστηριότητα στις µεγάλες επιχειρήσεις λειτουργούν οι οικονοµίες 

κλίµακας, οι οποίες είναι δύσκολο να επιτευχθούν από µικρότερου µεγέθους επιχειρήσεις. Η 

αρχική επένδυση για να δραστηριοποιηθεί µία επιχείρηση ταχυµεταφορών στην Ελλάδα είναι 

σχετικά υψηλή λόγω των αναγκαίων υποδοµών που απαιτούνται σε κτιριακές εγκαταστάσεις, 

µεταφορικά µέσα, τεχνολογικό εξοπλισµό, ενώ και η δηµιουργία δικτύου αντιπροσώπων ή 

υποκαταστηµάτων στην Ελλάδα από την αρχή είναι εξαιρετικά δύσκολη και κοστοβόρα. 

 

Αποτέλεσµα των παραπάνω είναι ότι µόνο µεγάλες επιχειρήσεις ίσως έχουν, και θα έχουν στο 

µέλλον, τη δυνατότητα να εισέλθουν στην ελληνική αγορά ταχυµεταφορών δεδοµένου ότι η 

αγορά έχει εισέλθει σε φάση ωρίµανσης, γεγονός που αποδεικνύεται από τις εσωτερικές 

ανακατατάξεις των µεριδίων αγοράς µεταξύ των µεγάλων εταιρειών του κλάδου. Αξίζει να 

τονιστεί ότι σηµαντική προϋπόθεση στην απόφαση µίας επιχείρησης να εισέλθει στον κλάδο 

ταχυµεταφορών µπορεί να αποτελέσει η ύπαρξη ανεπτυγµένου δικτύου στον ελλαδικό χώρο 

για άλλη οικονοµική δραστηριότητα π.χ χρηµατοοικονοµική, µεταφορική, εκδοτική και 

τηλεπικοινωνιακή. 
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5.5 Απειλή από υποκατάστατα προϊόντα 

 

Βασικά υποκατάστατα των προϊόντων και υπηρεσιών ταχυµεταφορών είναι το ηλεκτρονικό 

ταχυδροµείο (e-mail) η τηλεοµοιοτυπία (fax), τα sms, τα mms, τα EDI και το υβριδικό 

ταχυδροµείο. 

 

Τα µέσα αυτά αναµένεται να τύχουν αυξηµένης χρήσης από το καταναλωτικό κοινό αλλά και 

από τις επιχειρήσεις, γεγονός που πιθανόν να έχει αρνητική επίδραση στην αγορά των 

ταχυδροµικών υπηρεσιών σε µεσοπρόθεσµη βάση αλλά πάντα σε περιορισµένο βαθµό. Οι 

δίαυλοι αυτοί δεν µπορούν να µεταβιβάσουν πρωτότυπα ή εµπιστευτικά έγγραφα µε 

αποτέλεσµα να θεωρείται ότι θα επιδράσουν οριακά αρνητικά στην αγορά ταχυδροµικών 

υπηρεσιών στο άµεσο µέλλον, και εποµένως η απειλή από υποκατάστατα προϊόντα να µην 

είναι µεγάλη για την αγορά ταχυµεταφορών. 

 

Μακροπρόθεσµα, όµως, θα πρέπει να περιµένουµε µεγαλύτερες αρνητικές επιδράσεις στην 

αγορά ταχυµεταφορών από την χρήση του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, αφού έννοιες όπως η 

ηλεκτρονική υπογραφή θα υιοθετηθούν ευρέως στην πράξη. Σηµειώνεται ότι ήδη το Ελληνικό 

∆ηµόσιο έχει εκδώσει σχετικές εγκυκλίους σε σχέση µε την χρήση της ηλεκτρονικής 

υπογραφής και της τήρησης του ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου, ενώ επίσης θα αναµένεται να 

παρατηρηθεί περαιτέρω ανάπτυξη των ηλεκτρονικών συναλλαγών σε συνέχεια εφαρµογής του 

νόµου για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες. Σε κάθε περίπτωση κριτήριο για την επίδραση στην 

αγορά ταχυµεταφορών θα αποτελέσει ο βαθµός προόδου των εφαρµογών των νέων 

τεχνολογιών, όπως οι ηλεκτρονικές επικοινωνίες στο δηµόσιο και ιδιωτικό τοµέα. 

 

Συγκεντρωτικά τα αποτελέσµατα του ερωτηµατολογίου σε σχέση µε τις παραπάνω ενότητες 

του κεφαλαίου 5 απεικονίζονται στο Πίνακα 5.2 και στο ∆ιάγραµµα 5.2 αντίστοιχα. 
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Πίνακας 5.2 
Μορφές ανταγωνισµού της αγοράς ταχυµεταφορών, 2004 

  
Καθόλου 
σηµαντικό 

Λιγότερο 
σηµαντικό Σηµαντικό Περισσότερο 

σηµαντικό 
Εξαιρετικά 
σηµαντικό 

  1 2 3 4 5 

Ανταγωνισµός Τιµών 0,0% 0,6% 2,6% 12,3% 83,8% 

Ανταγωνισµός Ποιότητας Υπηρεσιών 0,7% 8,7% 21,0% 34,1% 35,5% 

Απειλή από Υποκατάστατα 11,9% 23,1% 22,4% 17,9% 24,6% 

Κίνδυνος Εισόδου από Άλλες Επιχειρήσεις 10,9% 22,6% 25,5% 18,2% 22,6% 

Ανταγωνισµός ∆ιαφήµισης 7,9% 24,3% 23,6% 26,4% 17,9% 

∆ιαπραγµατευτική ∆ύναµη Πελατών 1,5% 11,4% 34,8% 35,6% 16,7% 

Ανταγωνισµός Ποικιλίας Προϊόντων 13,5% 19,5% 33,1% 22,6% 11,3% 

∆ιαπραγµατευτική ∆ύναµη Προµηθευτών 5,6% 21,6% 36,8% 28,0% 8,0% 
 
Σηµειώνεται ότι η συντριπτική πλειοψηφία των εκπροσώπων της αγοράς αναφέρει ότι η 

σηµαντικότερη µορφή ανταγωνισµού που λαµβάνει χώρα στην αγορά ταχυµεταφορών 

εστιάζεται στον ανταγωνισµό τιµών (περί το 84%). Στη δεύτερη θέση ακολουθεί ο 

ανταγωνισµός στην ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών (35,5%), ενώ στη τρίτη θέση µε 

ποσοστό 24,6% κατατάσσεται η διαπραγµατευτική δύναµη των πελατών. 

∆ιάγραµµα 5.2 
Μορφές ανταγωνισµού της αγοράς ταχυµεταφορών, 2004 
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Στο ερώτηµα για το «ποίοι είναι οι σηµαντικότεροι τρόποι αύξησης του µεριδίου της αγοράς;» 

οι εκπρόσωποι του κλάδου υπέδειξαν σε ποσοστό περί το 47% την ανάπτυξη του δικτύου, ενώ 

εξίσου σηµαντικό τρόπο θεωρούν την εξειδικευµένη εξυπηρέτηση πελατών. Μικρότερα 

ποσοστά αλλά επίσης σηµαντικά αποδίδουν στην παροχή καινοτόµων προϊόντων και στην 

στρατηγική συνεργασιών – συνεργιών (35%). (Πίνακας 5.3 και ∆ιάγραµµα 5.3) 

 

Πίνακας 5.3 
Τρόποι αύξησης µεριδίου αγοράς ταχυµεταφορών 2004 

  
Καθόλου 
σηµαντικό 

Λιγότερο 
σηµαντικό Σηµαντικό Περισσότερο 

σηµαντικό 
Εξαιρετικά 
σηµαντικό 

  1 2 3 4 5 
Ανάγκη Ανάπτυξης ∆ικτύου 4,4% 14,1% 14,1% 20,7% 46,7% 
Εξειδικευµένη Εξυπηρέτηση Πελατών 1,5% 8,0% 18,2% 27,0% 45,3% 
Παροχή Καινοτόµων Προϊόντων 3,6% 7,3% 25,5% 28,5% 35,0% 
Συνεργασίες / Συνέργειες 3,6% 9,4% 22,5% 29,7% 34,8% 

 

 

∆ιάγραµµα 5.3 
Τρόποι αύξησης µεριδίου αγοράς κλάδου ταχυµεταφορών 2004 

46,7%

45,3%

35,0%

34,8%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

Ανάγκη Ανάπτυξης ∆ικτύου

Εξειδικευµένη Εξυπηρέτηση
Πελάτων

Παροχή Καινοτόµων Προϊόντων
- Λύσεων

Συνεργασίες / Συνέργιες

 
Συµπερασµατικά, µπορεί να ειπωθεί ότι οι επιχειρήσεις του κλάδου δεν φαίνονται να 

ακολουθούν µια συγκεκριµένη στρατηγική σε σχέση µε τον τρόπο αύξησης τους µεριδίου της 

αγοράς, γεγονός που πιθανότατα σηµαίνει ότι µάλλον οι εκπρόσωποι του κλάδου ακολουθούν 

ένα µείγµα των παραπάνω τρόπων στη προσπάθειά τους να διευρύνουν τα µερίδια αγοράς. 
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Τα σηµαντικότερα εµπόδια στην προσπάθεια ανάπτυξης και αύξησης του µεριδίου της  αγοράς 

ταχυµεταφορών είναι σύµφωνα µε τις απαντήσεις που δόθηκαν το ύψος των τιµολογίων (50%) 

και η ποιότητα των υπηρεσιών (24%). (Πίνακας 5.4 και ∆ιάγραµµα 5.4) 

Πίνακας 5.4 
Εµπόδια αύξησης µεριδίου αγοράς ταχυµεταφορών 2004 

  
Καθόλου 
σηµαντικό 

Λιγότερο 
σηµαντικό Σηµαντικό Περισσότερο 

σηµαντικό 
Εξαιρετικά 
σηµαντικό 

  1 2 3 4 5 

Τιµολόγιο 5,9% 5,2% 19,3% 20,0% 49,6% 

Ποιότητα Υπηρεσιών 23,5% 15,9% 15,2% 22,0% 23,5% 

Συνήθεια Πελατών / Άρνηση για Αλλαγή 5,7% 8,5% 29,8% 36,9% 19,1% 

Εµπιστοσύνη στο Πάροδο - Ανταγωνιστή 3,7% 18,7% 29,1% 30,6% 17,9% 

Χρονική Συγκυρία - Λοιποί Λόγοι 7,5% 23,1% 37,3% 16,4% 15,7% 
 

∆ιάγραµµα 5.4 
Εµπόδια αύξησης µεριδίου αγοράς ταχυµεταφορών 2004 
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Με βάση τις παρατηρήσεις των παραπάνω διαγραµµάτων είναι φανερό ότι στα σηµαντικότερα 

εµπόδια για τη περαιτέρω ανάπτυξη των µεριδίων αγοράς των επιχειρήσεων περιλαµβάνονται 

µε ποσοστό περί του 50% το ύψος των τιµολογίων, ενώ µε σαφώς µικρότερα ποσοστά 

ακολουθούν η ποιότητα των υπηρεσιών (µε ποσοστό 23,5%) και η συνήθεια των πελατών – 

άρνηση για αλλαγή (19%).  
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5.6 Στρατηγικές επιχειρήσεων 

 

Οι στρατηγικές των µεγάλων επιχειρήσεων επικεντρώνονται στην παροχή ταχυδροµικών 

υπηρεσιών, µε µειωµένα κατά το δυνατό τιµολόγια και στην επέκταση του δικτύου τους. 

Επιπλέον, στη στρατηγική τους ενσωµατώνουν τακτικές ενέργειες που αφορούν σε επενδύσεις 

για εκσυγχρονισµό της τεχνολογικής τους υποδοµής, και επιµόρφωσης του ανθρώπινου 

δυναµικού. 

 

Μεταξύ των µεγάλων επιχειρήσεων παρατηρούνται συνεργασίες, προκειµένου να αυξήσουν το 

µερίδιό τους στην αγορά και να αντιµετωπίσουν τον ισχυρό ανταγωνισµό που επικρατεί. 

Επίσης, πολυεθνικές εταιρείες που δεν επιλέγουν την ανάπτυξη αυτόνοµου δικτύου στην 

εγχώρια αγορά, συνεργάζονται µε µεγάλες ή µικρότερες επιχειρήσεις ταχυµεταφορών που 

λειτουργούν σε εθνικό, περιφερειακό ή και τοπικό επίπεδο, προκειµένου να αποκτήσουν 

σηµεία εξυπηρέτησης σε όλη τη χώρα και κατά συνέπεια να διεισδύσουν στην ελληνική 

αγορά. Αντίστοιχα, επιχειρήσεις που δεν διαθέτουν δίκτυο για διακίνηση ταχυδροµικών 

αντικειµένων στο εξωτερικό συνεργάζονται µε πολυεθνικές επιχειρήσεις ταχυµεταφορών που 

δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα. 

 

Τέλος, οι µεσαίες επιχειρήσεις του κλάδου συνεργάζονται µε τοπικές επιχειρήσεις προκειµένου 

να επεκτείνουν το δίκτυό τους και να πετύχουν οικονοµίες κλίµακας, µε απώτερο σκοπό την 

οικονοµική τους ανάπτυξη και τη διασφάλιση της παρουσίας τους στην αγορά 

ταχυµεταφορών.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 
 

 

Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζονται τα προβλήµατα που διαπιστώνονται στην αγορά 

ταχυµεταφορών, όπως αυτά προκύπτουν από την εξέταση των συλλεχθέντων στοιχείων του 

ερωτηµατολογίου και τις εκτιµήσεις των εκπροσώπων της αγοράς ταχυµεταφορών, ενώ 

ταυτόχρονα εξετάζονται οι προοπτικές εξέλιξης της εν λόγω αγοράς. Τέλος, 

πραγµατοποιείται ειδική αναφορά για τα εµπόδια εισόδου ταχυδροµικών επιχειρήσεων στην 

αγορά υπό καθεστώς Ειδικής Άδειας. 
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6.1 Προβλήµατα Αγοράς Ταχυµεταφορών  

 

Από την συλλογή των ερωτηµατολογίων και την επεξεργασία τους προέκυψε ότι οι 

επιχειρήσεις συνέχισαν να επιδεικνύουν µια εν γένει αδυναµία συµπλήρωσης των στοιχείων 

του διακινούµενου όγκου και των εσόδων ανά κατηγορία ταχυδροµικής υπηρεσίας, παρόλο 

που σύµφωνα µε τον Κανονισµό Γενικών Αδειών (ΦΕΚ 1682/Β/2003) οι επιχειρήσεις 

υποχρεούνται να διαθέτουν πληροφοριακή υποδοµή διαχείρισης αντικειµένων και να 

αποτυπώνουν τα έσοδά τους στα λογιστικά τους βιβλία έτσι ώστε να διακρίνονται εµφανώς τα 

έσοδα από εκάστη ταχυδροµική υπηρεσία. Οι υπηρεσίες αυτές, σύµφωνα µε τον ίδιο 

Κανονισµό, είναι οι ταχυµεταφορές, η διακίνηση διαφηµιστικών αντικειµένων χωρίς 

διεύθυνση, η προετοιµασία των ταχυδροµικών αντικειµένων και η ανταλλαγή εγγράφων.  

 

Επίσης, από την επεξεργασία των στοιχείων προκύπτει ότι οι περισσότερες επιχειρήσεις είχαν 

αδυναµία να απαντήσουν σε ερωτήσεις που αφορούσαν την διακίνηση ταχυδροµικών 

αντικειµένων σε πελάτες µε ή χωρίς σύµβαση, τις αιτήσεις αποζηµιώσεων, καθώς και τους 

τρόπους επίλυσης διαφορών τυχόν προβληµάτων. 

 

Εξετάζοντας τις απόψεις των εκπροσώπων της αγοράς, ένα πρόβληµα που επισηµαίνεται από 

τις µεγαλύτερες, κυρίως, επιχειρήσεις είναι ότι τα τελευταία χρόνια έχει επικρατήσει συνεχής 

πτωτική «πίεση» στις τιµές των παρεχοµένων υπηρεσιών (∆ιάγραµµα 6.1). Η «πίεση» στα 

τιµολόγια θεωρείται υπερβολική και µπορεί να επιφέρει αρνητικές επιπτώσεις στην αγορά 

αφού οδηγεί τις επιχειρήσεις σε µη κερδοφόρες επιχειρηµατικές δραστηριότητες, µη 

επιτρέποντας την υλοποίηση σχεδίων ανάπτυξης και βελτίωσης των παρεχοµένων υπηρεσιών 

αλλά και σε λίγες προς το παρόν περιπτώσεις και σε επιχειρηµατικούς κινδύνους. 

 

Επιπρόσθετα ένα σηµαντικό πρόβληµα που εντάθηκε κατά το έτος 2004 και αναµένεται να 

συνεχίσει να προκαλεί επιβάρυνση στο κόστος λειτουργίας των εταιρειών ταχυµεταφορών έχει 

να κάνει µε το αυξανόµενο κόστος µεταφοράς τόσο λόγω της αύξησης των καυσίµων όσο και 

λόγω των νέων συγκοινωνιακών υποδοµών που ολοκληρώθηκαν κατά το προηγούµενο 

χρονικό διάστηµα. 

 

Ένα άλλο πρόβληµα που παρατηρείται στην αγορά είναι η παρουσία αρκετών µικρών 

επιχειρήσεων κυρίως οικογενειακού τύπου, που δεν διαθέτουν άδεια παροχής ταχυδροµικών 

υπηρεσιών και ταυτόχρονα δεν διαθέτουν τις κατάλληλες υποδοµές για την παροχή ποιοτικών 
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υπηρεσιών. Η Ε.Ε.Τ.Τ., στα πλαίσια ελέγχου και εποπτείας της αγοράς προκειµένου να 

εξαλείψει το φαινόµενο της παράνοµης δραστηριότητας επιχειρήσεων ταχυµεταφορών και να 

εξασφαλίσει την οµαλή λειτουργία της αγοράς εντατικοποίησε κατά το 2004 τους ελέγχους 

στις επιχειρήσεις ταχυµεταφορών. 

 

Επιπρόσθετα, άλλο πρόβληµα που καταγράφεται είναι η δραστηριοποίηση, εναλλακτικών 

δικτύων µεταφορών (Κ.Τ.Ε.Λ., ταξί, µεταφορικές εταιρείες) στον τοµέα των ταχυµεταφορών, 

κυρίως, από πόλη σε πόλη εντός της Ελλάδας αλλά και από χώρα σε χώρα (π.χ. όµορες 

βαλκανικές χώρες). Σύµφωνα µε εκπροσώπους του κλάδου, συνήθως διακινούνται 

ταχυδροµικά αντικείµενα άνω των 2 κιλών. 

 

Επιπλέον, ορισµένοι εκπρόσωποι του κλάδου υποστηρίζουν ότι ορισµένες καταστάσεις 

δυσχεραίνουν το έργο τους. Συγκεκριµένα, εκφράζουν ότι η κακή κατάσταση του οδικού 

δικτύου, το κυκλοφοριακό, η εφαρµογή του «δακτυλίου», καθώς και το κλείσιµο του 

ιστορικού κέντρου της Αθήνας, είναι µερικά από τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι 

επιχειρήσεις ταχυµεταφορών στην καθηµερινή διεκπεραίωση των αποστολών τους και τα 

οποία δεν επιτρέπουν την απρόσκοπτη εξυπηρέτηση των πελατών. 

 

Πέρα, όµως, από τα αυξηµένα κόστη η δραστηριότητα των επιχειρήσεων δυσχεραίνεται, και 

από την έλλειψη εξειδικευµένου ανθρώπινου δυναµικού. Βέβαια όπως σηµειώνεται από τους 

εκπροσώπους του κλάδου τα προβλήµατα συµπυκνώνονται µε τον ένα ή τον άλλο τρόπο σε 

πρακτικές αθέµιτου ανταγωνισµού µιας και οι περισσότερες απαντήσεις στην ερώτηση «Άλλο 

πρόβληµα – αδυναµία» ανάφεραν τον αθέµιτο ανταγωνισµό. Προφανώς πίσω από τον αθέµιτο 

ανταγωνισµό κρύβονται όλα τα υπόλοιπα προβλήµατα που ξεχωριστά έχουν αναφερθεί. 

(Πίνακας 6.1) 

 

Τέλος, ορισµένες επιχειρήσεις που δεν διαθέτουν αυτόνοµα δίκτυα εθνικών και διεθνών 

µεταφορών εκφράζουν ότι αναγκάζονται είτε να µην καλύψουν πλήρως τις ανάγκες των 

πελατών, είτε να συνεργαστούν µε άλλες επιχειρήσεις που διαθέτουν αυτόνοµο δίκτυο. 

Ωστόσο, επισηµαίνουν ότι οι σχέσεις συνεργασίας και επικοινωνίας δεν είναι πάντοτε οι 

ιδανικές και οι απαιτούµενες. 
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Πίνακας 6.1 
Προβλήµατα και Αδυναµίες της αγοράς ταχυµεταφορών 2004 

  
Καθόλου 
σηµαντικό 

Λιγότερο 
σηµαντικό Σηµαντικό Περισσότερο 

σηµαντικό 
Εξαιρετικά 
σηµαντικό 

  1 2 3 4 5 
Συµπίεση Τιµολογίου Παροχής 
Υπηρεσιών 2,1% 7,8% 9,2% 17,7% 63,1% 
Κόστη Λειτουργίας - Μεταφοράς 1,4% 2,1% 15,9% 31,0% 49,7% 
∆ράση µη Αδειοδοτηµένων Επιχειρήσεων 2,8% 12,8% 15,6% 22,0% 46,8% 
Εναλλακτικά ∆ίκτυα Μεταφορών 3,5% 13,4% 23,9% 21,1% 38,0% 

 

∆ιάγραµµα 6.1 
Προβλήµατα και Αδυναµίες της αγοράς ταχυµεταφορών 2004 
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6.2 Ταχυδροµική Αγορά υπηρεσιών υπό καθεστώς Ειδικής Άδειας 
 

Η δραστηριότητα ταχυδροµικών επιχειρήσεων σε υπηρεσίες υπό καθεστώς Ειδικής Άδειας 

οδηγεί σε περαιτέρω απελευθέρωση της αγοράς και στην εξασφάλιση του υγιούς 

ανταγωνισµού. Στο παραπάνω πλαίσιο η ερώτηση που τέθηκε στους εκπροσώπους της 

απελευθερωµένης αγοράς και µε σκοπό την διερεύνηση των προοπτικών της εν λόγω αγοράς 

ήταν να αναφερθούν οι κυριότεροι αποθαρρυντικοί παράγοντες για την δραστηριοποίηση των 

επιχειρήσεων ταχυµεταφορών στην αγορά υπηρεσιών µη αποκλειστικών δικαιωµάτων της 

Καθολικής Υπηρεσίας. 
 

Η ανάλυση των αποτελεσµάτων του ερωτηµατολογίου (Πίνακας 6.2 και ∆ιάγραµµα 6.2) στην 

εν λόγω ερώτηση κατέδειξαν ότι οι σηµαντικότεροι ανασταλτικοί λόγοι έχουν να κάνουν µε 

την ανάγκη ανάπτυξης εκτεταµένου δικτύου και µε τις αναγκαίες και απαιτούµενες επενδύσεις 

(46,3%). Εξίσου σηµαντικός λόγος φαίνεται να είναι και το χαµηλό τιµολόγιο των 

παρεχόµενων υπηρεσιών, γεγονός που κατ’ επέκταση οδηγεί σε µικρά περιθώρια κέρδους.  

Πίνακας 6.2 
Εµπόδια εισόδου στην αγορά υπό καθεστώς Ειδικής Άδειας 

  
Καθόλου 
σηµαντικό 

Λιγότερο 
σηµαντικό Σηµαντικό Περισσότερο 

σηµαντικό 
Εξαιρετικά 
σηµαντικό 

  1 2 3 4 5 
Ανάγκη Ανάπτυξης ∆ικτύου 0,0% 5,8% 11,6% 36,4% 46,3% 

Απαιτούµενες Επενδύσεις 0,8% 2,4% 16,3% 34,1% 46,3% 

Χαµηλό Τιµολόγιο  1,8% 7,9% 14,9% 35,1% 40,4% 

Γνώση Αντικειµένου Ειδικής Άδειας 7,6% 10,9% 18,5% 37,0% 26,1% 

Συνήθεια Πελατών - Άρνηση για Αλλαγή 9,0% 17,1% 30,6% 27,9% 15,3% 
∆ιάγραµµα 6.2 

Εµπόδια εισόδου στην αγορά υπό καθεστώς Ειδικής Άδειας 

46,3%

46,3%

40,4%

26,1%

15,3%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

Ανάγκη Ανάπτυξης ∆ικτύου

Απαιτούµενες Επενδύσεις

Χαµηλό Τιµολόγιο
Παρεχόµενης Υπηρεσίας

Γνώση Αντικειµένου Ειδικής
Άδειας

Συνήθεια Πελατών - Άρνηση
για Αλλαγή

 

Ε.Ε.Τ.Τ.: ∆ιεύθυνση Ταχυδροµείων   Οκτώβριος  2005 62



Η  ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΑΓΟΡΑ  ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ : Στο ιχε ία  και  Τάσε ις  Αγοράς  Έτους  2004  

6.3 Προοπτικές περιόδου 2004 - 2007 

 

Όσον αφορά τις εκτιµήσεις των εκπροσώπων της αγοράς για την τάση της ζήτησης των 

ταχυδροµικών υπηρεσιών την περίοδο 2004-2007, αυτές αποτυπώνονται στον Πίνακα 6.3 που 

ακολουθεί. 

 

Για την κατηγορία των ταχυµεταφορών εγγράφων το µεγαλύτερο ποσοστό των επιχειρήσεων 

(43%) υποστηρίζει ότι µέχρι το 2007 θα παρατηρηθεί αύξηση της ζήτησης, ενώ 14% θεωρεί 

ότι θα παρατηρηθεί µείωση της ζήτησης και 21% ότι η ζήτηση των ταχυµεταφορών εγγράφων 

θα παραµείνει αµετάβλητη. 

 

Παρόµοια είναι η εικόνα που παρουσιάζεται για τις ταχυµεταφορές δεµάτων. Ειδικότερα, το 

60% των επιχειρήσεων θεωρεί ότι η ζήτηση της συγκεκριµένης κατηγορίας θα αυξηθεί, ενώ τα 

ποσοστά των επιχειρήσεων που απαντούν ότι η ζήτηση θα µειωθεί ή θα µείνει αµετάβλητη 

είναι 20% και 20% αντίστοιχα. Όσον αφορά τα διαφηµιστικά αντικείµενα χωρίς διεύθυνση 

παραλήπτη, το 42% από τους εκπροσώπους της αγοράς που απάντησαν στο ερωτηµατολόγιο 

αναµένουν αύξηση της ζήτησης των συγκεκριµένων υπηρεσιών, ενώ σηµαντικό είναι και το 

ποσοστό εκείνων που θεωρεί ότι η ζήτηση αυτής της κατηγορίας θα παρουσιάσει αυξητική 

τάση µέχρι το 2007. Τέλος, η πλειοψηφία των επιχειρήσεων που απαντούν σχετικά µε τις 

κατηγορίες της προετοιµασίας των ταχυδροµικών αντικειµένων και της ανταλλαγής εγγράφων, 

υποστηρίζει ότι η ζήτηση αυτών των υπηρεσιών θα παραµείνει αυξητική για την πρώτη 

κατηγορία και σχετικά σταθερή για την δεύτερη. 

 

Πίνακας 6.3 
Πρόβλεψη ζήτησης ταχυδροµικών υπηρεσιών για την περίοδο 2004-2007 

Μείωση Αµετάβλητη Αύξηση 

  Απάντησαν Μ.Ο Μείωσης Απάντησαν Απάντησαν Μ.Ο Αύξησης 

Μέση 
ποσοστιαία 
µεταβολή 

Ταχυµεταφορές εγγράφων 36% 14% 21% 43% 15% 1,45% 

Ταχυµεταφορές δεµάτων 20% 20% 20% 60% 14% 4,37% 
∆ιαφηµιστικά αντικείµενα 
χωρίς διεύθυνση παραλήπτη 16% 14% 42% 42% 12% 2,90% 
Προετοιµασία 
ταχυδροµικών αντικειµένων 11% 25% 56% 33% 13% 1,38% 
Ανταλλαγή εγγράφων 16% 14% 61% 23% 12% 0,51% 
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Λαµβάνοντας υπόψη το σύνολο των απαντήσεων για κάθε µια κατηγορία ταχυδροµικών 

υπηρεσιών ξεχωριστά, προκύπτει η µέση µεταβολή της ζήτησης της εξεταζόµενης περιόδου 

και η οποία παρουσιάζεται στην τελευταία στήλη του Πίνακα 6.3. Όπως, λοιπόν, προκύπτει 

και από τον πίνακα, για όλες τις ταχυδροµικές υπηρεσίες αναµένεται αυξητική τάση της 

ζήτησης για την περίοδο 2004-2007 και η οποία κυµαίνεται από 1,38% έως 4,37%. 

 

Ειδικότερα, την µεγαλύτερη αύξηση φαίνεται ότι θα παρουσιάσει η ζήτηση για 

ταχυµεταφορές δεµάτων (4,37%), ενώ ακολουθεί η κατηγορία των διαφηµιστικών 

αντικειµένων χωρίς διεύθυνση παραλήπτη (2,90%) και ταχυµεταφορών εγγράφων 

(1,45%) και τέλος, την µικρότερη αύξηση εκτιµάται ότι θα παρουσιάσει η ζήτηση για 

ανταλλαγή εγγράφων (0,51%). Παρόµοια εικόνα προβλέψεων για τις τάσεις ζήτησης 

παρατηρήθηκε και στην τελευταία µελέτη της ταχυδροµικής αγοράς έτους 2003. 

 

Στον Πίνακα 6.4 που ακολουθεί παρουσιάζονται οι εκτιµήσεις των εκπροσώπων της αγοράς 

που απάντησαν στο ερωτηµατολόγιο σχετικά µε τις γεωγραφικές περιοχές του εσωτερικού 

που αναµένουν ότι θα παρουσιάσουν την µεγαλύτερη αύξηση ζήτησης ταχυδροµικών 

υπηρεσιών για την περίοδο 2004-2007.  

 

Πίνακας 6.4 
Γεωγραφικές περιοχές µε την µεγαλύτερη αύξηση ζήτησης αντικειµένων 2004-2007 

  1 2 3 
Αττική 80,82% 4,38% 4,51% 
Κεντρική Μακεδονία 8,90% 56,93% 13,53% 
Κρήτη 0,00% 9,49% 22,56% 
 

Η Αττική, σύµφωνα µε τις απαντήσεις, αναµένεται να παρουσιάσει την µεγαλύτερη αύξηση 

στον διακινούµενο όγκο ταχυδροµικών αντικειµένων την περίοδο 2004-2007, όπως εκτιµά το 

81% των επιχειρήσεων που απαντά στο ερωτηµατολόγιο. Η περιοχή της Κεντρικής 

Μακεδονίας είναι η δεύτερη κατά σειρά γεωγραφική περιοχή, σύµφωνα µε το 56% των 

επιχειρήσεων, που θα παρουσιάσει αύξηση της ζήτησης ταχυδροµικών υπηρεσιών κατά την 

διάρκεια της εξεταζόµενης περιόδου. Τέλος, τρίτη σε βαθµό σηµαντικότητας έρχεται η Κρήτη, 

όπως επιλέγεται από το 23% των εκπροσώπων της αγοράς ταχυµεταφορών. 
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Πίνακας 6.5 
Γεωγραφικές περιοχές µε την µεγαλύτερη αύξηση ζήτησης αντικειµένων 2004-2007 

  1 2 3 
Ευρωπαϊκή Ένωση 83,22% 9,02% 5,47% 
Λοιπή Ευρώπη 4,90% 44,36% 22,66% 
ΗΠΑ - Καναδάς 1,40% 21,05% 47,66% 
 

Στο Πίνακα 6.5 παρουσιάζονται οι εκτιµήσεις των εκπροσώπων της αγοράς που απάντησαν 

στο ερωτηµατολόγιο σχετικά µε τις γεωγραφικές περιοχές του εξωτερικού που αναµένουν ότι 

θα παρουσιάσουν την µεγαλύτερη αύξηση ζήτησης ταχυδροµικών υπηρεσιών για την περίοδο 

2004-2007.  

 

Όπως αποδεικνύεται από τα στοιχεία του Πίνακα 6.5, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα παρουσιάσει 

την µεγαλύτερη αύξηση στον διακινούµενο όγκο ταχυδροµικών αντικειµένων την περίοδο 

2004-2007, όπως εκτιµά περί το 83% των επιχειρήσεων που απαντά στο ερωτηµατολόγιο.  

 

Οι χώρες της Ευρώπης (εκτός Ε.Ε.) είναι η δεύτερη κατά σειρά γεωγραφική περιοχή, σύµφωνα 

µε το 44% των επιχειρήσεων, που θα παρουσιάσει αύξηση της ζήτησης ταχυδροµικών 

υπηρεσιών κατά την διάρκεια της εξεταζόµενης περιόδου. Τέλος, τρίτες σε βαθµό 

σηµαντικότητας έρχονται οι ΗΠΑ-Καναδάς, όπως επιλέγονται από το 47,66% των 

εκπροσώπων της αγοράς ταχυµεταφορών.  

 

Γενικά, οι προοπτικές εξέλιξης της αγοράς ταχυµεταφορών, σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις των 

εκπροσώπων της αγοράς, είναι θετικές γεγονός που επιβεβαιώνεται και από την αυξητική 

πορεία που διαγράφουν οι δείκτες αντικειµένων ταχυµεταφορών ανά κάτοικο και αντικειµένων 

ταχυµεταφορών ανά τετραγωνικό χιλιόµετρο που απεικονίζονται στα ∆ιαγράµµατα 6.3 και 6.4 

αντίστοιχα για τα τελευταία δύο έτη.  
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∆ιάγραµµα 6.3 
Αντικείµενα ταχυµεταφορών ανά κάτοικο ετών 2003-2004 

2,90

3,07

1,50 2,00 2,50 3,00 3,50

ΕΤΟΣ 2003

ΕΤΟΣ 2004

 
 

∆ιάγραµµα 6.4 
Αντικείµενα ταχυµεταφορών ανά τετραγωνικό χλµ. ετών 2003-2004 

240,83

254,77

100,00 150,00 200,00 250,00 300,00

ΕΤΟΣ 2003

ΕΤΟΣ 2004

 
 

Επίσης, σηµειώνεται ότι ορισµένοι παράγοντες θα συντελέσουν σηµαντικό ρόλο στην 

περαιτέρω ανάπτυξή της. 

 

Συγκεκριµένα, η περαιτέρω ανάπτυξη του δικτύου των επιχειρήσεων σε συνδυασµό µε την 

βελτίωση των υποδοµών µέσω της αύξησης των επενδύσεων σε τεχνολογικό εξοπλισµό και σε 

ανθρώπινο δυναµικό θα συντελέσουν σηµαντικά στην παροχή περισσότερο ποιοτικών 

υπηρεσιών και στην κάλυψη της αυξηµένης ζήτησης ταχυδροµικών υπηρεσιών που θα 

δηµιουργηθεί στο µέλλον. 
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Είναι γεγονός, ότι οι επενδύσεις για επιµόρφωση προσωπικού και αυτοµατοποιηµένα 

συστήµατα αυτόµατης διαλογής, καθώς και οι επενδύσεις για µηχανογραφική υποστήριξη της 

ηλεκτρονικής παραγγελειοληψίας και για άµεση ενηµέρωση των πελατών για τη θέση της 

αποστολής (track and trace system) θα παίξουν σηµαντικό ρόλο στην αναβάθµιση και 

ανάπτυξη του κλάδου. 

 

Σηµαντικό ρόλο, δύναται να διαδραµατίσει η ανάπτυξη των εµπορικών ανταλλαγών στο 

βαλκανικό χώρο που θα δώσει ώθηση τόσο στις διεθνείς εταιρείες ταχυµεταφορών όσο και 

στις εγχώριες εταιρείες που δεν διαθέτουν αυτόνοµο δίκτυο για να πραγµατοποιήσουν την 

διακίνηση των ταχυδροµικών αντικειµένων στο εξωτερικό και σε συνεργασία µε τις διεθνείς 

εταιρείες. Ως εκ τούτου, η στροφή των ελληνικών επιχειρήσεων προς τις γειτονικές χώρες 

µπορεί να αποτελέσει σηµαντικό παράγοντα για την ανάπτυξη της αγοράς ταχυµεταφορών. 

 

Συµπερασµατικά, το κατάλληλο θεσµικό και οικονοµικό περιβάλλον καθώς και οι 

ενδεδειγµένες συνθήκες επιχειρηµατικού περιβάλλοντος µπορούν να δηµιουργήσουν 

περαιτέρω προοπτικές ανάπτυξης της αγοράς ταχυµεταφορών έτσι όπως αυτές έχουν ήδη 

τεκµηριωθεί και από τη κατά 5,5% αύξηση του δείκτη ταχυδροµικών αντικειµένων ανά 

κάτοικο και την αντίστοιχη 5,5% αύξηση του δείκτη ταχυδροµικών αντικειµένων ανά 

τετραγωνικό χιλιόµετρο το έτος 2004 (∆ιαγράµµατα 6.3 και 6.4). Η µελλοντική εικόνα του 

κλάδου θα προσδιοριστεί από την ικανότητα των επιχειρήσεων να λειτουργούν 

αποτελεσµατικά και ιδιαίτερα να ελέγχουν την αυξανόµενη απαίτηση για συµπίεση της 

κοστολογικής τους βάσης. 
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Το παρόν ανήκει στην µε Αρ. Πρωτ. Φ.620/8499, επιστολή της Ε.Ε.Τ.Τ. και αφορά ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΕΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕ ΓΕΝΙΚΗ Α∆ΕΙΑ  (Κανονισµός Γενικών Αδειών παροχής ταχυδροµικών υπηρεσιών ΦΕΚ 1682/Β΄/2003, 
άρθρο 13). Σελίδες: 5. 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ  1* 
(ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1/1/2004 έως 31/12/2004) 

Α. Στοιχεία Ταχυδροµικής Επιχείρησης. 
Α1. ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ Ε.Ε.Τ.Τ.:  Α2. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ Α∆ΕΙΑΣ1 : 

Ε∆ΡΑ   

Α4. ∆ΗΜΟΣ:                                              

Α3. ΕΠΩΝΥΜΙΑ:  

 
                                                                                                
  Α5. ΝΟΜΟΣ:                                              

Α6. ∆ΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ:                                          

 Τ.Κ..: Α.Φ.Μ.: 

* Η ορολογία (ταχ. αντικείµενο, ταχ. δίκτυο, κέντρο διαλογής, ταχ. κατάστηµα κτλ.) που χρησιµοποιείται στο 
παρόν ερωτηµατολόγιο είναι η ίδια που χρησιµοποιείται στον Κανονισµό Γενικών Αδειών παροχής 
ταχυδροµικών υπηρεσιών.  

1 Να ΜΗΝ συµπληρωθεί αυτό το πεδίο. 
 

Β. Ταχυµεταφορές Ταχυδροµικών Αντικειµένων.  
 Ταχ. αντικ. Έσοδα (€) 

Β1. Αυτόνοµη ∆ιακίνηση Εσωτερικού: Ταχ. αντικείµενα που παραλήφθηκαν στο εσωτερικό 
από την ταχ. επιχείρηση και το δίκτυό της, από αποστολείς εσωτερικού και η επίδοσή τους σε 
παραλήπτες εσωτερικού έγινε ΜΟΝΟ από την ταχ. επιχείρηση και το δίκτυό της, (δηλ. χωρίς την 
παρεµβολή άλλης ταχ. επιχείρησης  µε Γενική Άδεια).  

  

Β2. Συνδυασµένη ∆ιακίνηση Εσωτερικού: Ταχ. αντικείµενα που παραλήφθηκαν στο 
εσωτερικό από την ταχ. επιχείρηση και το δίκτυό της, από αποστολείς εσωτερικού και η επίδοσή 
τους σε παραλήπτες εσωτερικού ανατέθηκε σε άλλη ή άλλες ταχ. επιχειρήσεις µε Γενική Άδεια. 
(Συµπληρώνεται ΜΟΝΟ από την ταχ. επιχείρηση που µε το δίκτυό της παρέλαβε τα ταχυδροµικά 
αντικείµενα από τον αποστολέα). 

  

Β3.1. Αυτόνοµη ∆ιακίνηση Εισερχοµένων Εξωτερικού: Ταχ. αντικείµενα προέλευσης 
εξωτερικού που παρελήφθησαν από την ταχ. επιχείρηση στα σηµεία εισόδου στη χώρα και επι-
δόθηκαν σε παραλήπτες εσωτερικού από την ίδια την ταχ. επιχείρηση και το δίκτυό της. 

  

Β3.2. Συνδυασµένη ∆ιακίνηση Εισερχοµένων Εξωτερικού: Ταχ. αντικείµενα προέλευσης 
εξωτερικού που παρελήφθησαν στα σηµεία εισόδου της χώρας από την ταχ. επιχείρηση και το 
δίκτυο της και η επίδοσή τους σε παραλήπτες εσωτερικού ανατέθηκε σε άλλη ή άλλες ταχ. 
επιχειρήσεις µε Γενική Άδεια (Συµπληρώνεται ΜΟΝΟ από την ταχ. επιχείρηση που µε το δίκτυό 
της παρέλαβε  τα ταχ. αντικείµενα προορισµού Εσωτερικού από τα σηµεία εισόδου στη χώρα). 

  

Β4.1. Αυτόνοµη ∆ιακίνηση Εξερχόµενων Εξωτερικού: Ταχ. αντικείµενα προορισµού 
εξωτερικού που παραλήφθηκαν από αποστολείς εσωτερικού από την  ταχ. επιχείρηση και το 
δίκτυό της και εξήχθησαν από την χώρα από την ίδια  ταχ. επιχείρηση. 

  

Β4.2. Συνδυασµένη ∆ιακίνηση Εξερχόµενων Εξωτερικού: Ταχ. αντικείµενα προορισµού 
εξωτερικού που παραλήφθηκαν από αποστολείς εσωτερικού από την  ταχ. επιχείρηση και το 
δίκτυό της και η αποστολή τους προς το εξωτερικό ανατέθηκε σε άλλη ή άλλες ταχ. επιχειρήσεις 
µε Γενική Άδεια (Συµπληρώνεται ΜΟΝΟ από την ταχ. επιχείρηση που µε το δίκτυό της παρέλαβε 
τα ταχ. αντικείµενα προορισµού Εξωτερικού από τον αποστολέα). 

  

 
 
Γ. ΕΙ∆ΟΣ  και ΕΣΟ∆Α Ταχ. Υπηρεσιών παρεχόµενων από την ταχ. επιχείρηση & το δίκτυο της.  

Ταχυδροµικές Υπηρεσίες Πλήθος ταχ. αντικ. Έσοδα (€) 

Γ1. Ταχυµεταφορές    

Γ2. ∆ιαφηµιστικά αντικ. χωρίς διεύθυνση παραλήπτη   

Γ3. Προετοιµασία Ταχυδροµικών Αντικειµένων    

Γ4. Ανταλλαγή εγγράφων   
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∆. ΟΓΚΟΣ και ΕΣΟ∆Α από ΑΥΤΟΝΟΜΗ διακίνηση ταχ. αντικειµένων ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ σε σχέση µε 
το συνολικό χρόνο (από την αποστολή έως την επίδοση) που απαιτήθηκε για τη διακίνηση τους.  

∆1. Αυθηµερόν ∆2. Σε 1 ηµέρα ∆3. Σε περισσότερες ηµέρες ΑΥΤΟΝΟΜΗ 
Παραλαβή από Εσωτερικό - 
Επίδοση στο Εσωτερικό Πλήθος  Έσοδα (€) Πλήθος  Έσοδα (€) Πλήθος  Έσοδα (€) 

Ταχ. Αντικείµενα (εκτός δεµάτων) 
       
∆έµατα 
       

 
Ε. ΟΓΚΟΣ και ΕΣΟ∆Α από  ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΕΝΗ ∆ιακίνηση ταχ. αντικειµένων ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ,  σε 

σχέση µε το συνολικό χρόνο (από την αποστολή έως την επίδοση) που απαιτήθηκε για τη 
διακίνηση τους. (Συµπληρώνεται ΜΟΝΟ για τα ταχυδροµικά αντικείµενα που η ταχ. 
επιχείρηση µε το δίκτυό της παρέλαβε από αποστολείς). 

Ε1. Αυθηµερόν Ε2. Σε 1 ηµέρα  Ε3. Σε περισσότερες ηµέρες ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΕΝΗ 
Παραλαβή από Εσωτερικό - 
Για επίδοση στο Εσωτερικό 

Πλήθος  
 

Έσοδα  
(€)  

Πλήθος 
  

Έσοδα 
(€) 

Πλήθος  
 

Έσοδα 
(€) 

Ταχ. Αντικείµενα (εκτός δεµάτων) 
       

∆έµατα 
       

 
ΣΤ. ΟΓΚΟΣ και ΕΣΟ∆Α από ΑΥΤΟΝΟΜΗ ∆ιακίνηση ταχ. αντικειµένων ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ, σε σχέση µε 

το συνολικό χρόνο (από την αποστολή έως την επίδοση) που απαιτήθηκε για τη διακίνηση 
τους.  

ΣΤ1. ΑΥΤΟΝΟΜΗ 
Παραλαβή από Εσωτερικό µε προορισµό το Εξωτερικό   

ΣΤ2. ΑΥΤΟΝΟΜΗ 
Παραλαβή από Εξωτερικό στα σηµεία εισόδου της χώρας 

µε προορισµό το Εσωτερικό 

Σε 1 ηµέρα Σε περισσότερες   
ηµέρες Σε 1 ηµέρα Σε περισσότερες   

ηµέρες 
 

Πλήθος  
 

Έσοδα 
(€) 

Πλήθος 
 

Έσοδα 
(€) 

 
Πλήθος  

 
Έσοδα 

(€) 
Πλήθος 

 
Έσοδα 

(€) 
Ταχ. Αντικείµενα 
(εκτός δεµάτων) 
 

    
Ταχ. Αντικείµενα 
(εκτός δεµάτων) 
 

    

∆έµατα 
     ∆έµατα 

     

 
Ζ. ΟΓΚΟΣ και ΕΣΟ∆Α από ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΕΝΗ ∆ιακίνηση ταχ. αντικειµένων ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ, σε σχέση 

µε το συνολικό χρόνο (από την αποστολή έως την επίδοση) που απαιτήθηκε για τη διακίνηση 
τους. [Συµπληρώνεται ΜΟΝΟ από τις ταχ. επιχειρήσεις που παρέλαβαν από αποστολείς ταχ. 
αντικείµενα προορισµού Εξωτερικού (Ζ1), ή από τα σηµεία εισόδου στη χώρα ταχ. αντικείµενα 
προορισµού Εσωτερικού (Ζ2)].   

Ζ1. ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΕΝΗ 
Παραλαβή από Εσωτερικό µε προορισµό το Εξωτερικό 

Ζ2. ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΕΝΗ 
Παραλαβή από Εξωτερικό στα σηµεία εισόδου της χώρας 

µε προορισµό το Εσωτερικό 

Σε 1 ηµέρα Περισσότερες    
Ηµέρες Σε 1 ηµέρα Περισσότερες    

ηµέρες 
 Πλήθος  

 
Έσοδα 

(€) 
Πλήθος  

 
Έσοδα 

(€) 

 Πλήθος  
 

Έσοδα 
(€) 

Πλήθος  
 

Έσοδα 
(€) 

Ταχ. 
Αντικείµενα 
(εκτός 
δεµάτων) 
 

    

Ταχ. 
Αντικείµενα 
(εκτός 
δεµάτων) 
 

    

∆έµατα 
     ∆έµατα 
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Η. ΟΓΚΟΣ ταχ. αντικειµένων, ανά κλιµάκιο βάρους για Ταχυµεταφορές (εσωτερικού και 
εξωτερικού), ανεξάρτητα αν διακινήθηκαν ΑΥΤΟΝΟΜΑ ή ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΕΝΑ (Να συµπληρωθεί 
ΜΟΝΟ από τις ταχ. επιχειρήσεις  που παρέλαβαν τα ταχ. αντικείµενα από τον αποστολέα ή 
από τα σηµεία εισόδου στη χώρα) 

Κλιµάκια βάρους Πλήθος ταχ. αντικειµένων. 

Η1. Από 1 gr έως 0,5 Kgr (εκτός δεµάτων)  

Η2. Από 0,5 Kgr έως 2 Kgr (εκτός δεµάτων).  

Η3. ∆έµατα έως 20 Κgr   

 
Θ. ΟΓΚΟΣ 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) 

Πλήθος ταχ. αντικειµένων 
(περιλαµβανοµένων δεµάτων) 

  
 

Περιφέρεια1 
 
ΑΠΟ:

Προορισµός 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ 

Προορισµός 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 

 
 

Περιφέρεια1 
 
ΑΠΟ: 

Προορισµός 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ 

Προορισµός 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 

Θ1. Ανατ. Μακεδονία & Θράκη   Θ8. Στερεά Ελλάδα   

Θ2. Κεντρική Μακεδονία   Θ9. Αττική   

Θ3. ∆υτική Μακεδονία    Θ10. Πελοπόννησος   

Θ4. Ήπειρος   Θ11. Βόρειο Αιγαίο   

Θ5. Θεσσαλία   Θ12. Νότιο Αιγαίο   

Θ6. Ιόνια Νησιά   Θ13. Κρήτη   

Θ7. ∆υτική Ελλάδα      
1 Οι Νοµοί που περιλαµβάνονται στις παραπάνω Περιφέρειες αναφέρονται στο συνηµµένο Παράρτηµα. 

Ι. ΟΓΚΟΣ 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). 

 Ζώνη  
Προορισµού 

ΠΡΟΣ: 

Πλήθος ταχ. αντικειµένων. 
(περιλαµβανοµένων δεµάτων) 

Ζώνη 
Προορισµού  

ΠΡΟΣ: 

Πλήθος ταχ. αντικειµένων. 
(περιλαµβανοµένων δεµάτων) 

Ι1. Ευρωπ. Ένωση 
(25 χώρες)  Ι5. Ασία  

Ι2. Λοιπή Ευρώπη  Ι6. Αφρική  

Ι3. ΗΠΑ - Καναδάς   Ι7. Ωκεανία.  

Ι4. Λοιπή Αµερική   

 
Κ. ΟΓΚΟΣ 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). 

 
Ζώνη  

Προέλευσης 
ΑΠΟ: 

Πλήθος ταχ. αντικ. παραληφθέντων στα  
σηµεία εισόδου της χώρας 

(περιλαµβανοµένων δεµάτων) 

 
Ζώνη  

Προέλευσης 
ΑΠΟ: 

Πλήθος ταχ. αντικ. παραληφθέντων στα 
σηµεία εισόδου της χώρας 

(περιλαµβανοµένων δεµάτων) 

Κ1. Ευρωπ. Ένωση 
(25 χώρες)  Κ5. Ασία  

Κ2. Λοιπή Ευρώπη  Κ6. Αφρική  

Κ3. ΗΠΑ - Καναδάς  Κ7. Ωκεανία  

Κ4. Λοιπή Αµερική   
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Λ. Απασχολούµενο προσωπικό, στην ταχ. επιχείρηση & το δίκτυο της, στις 31/12/2004. (Η 
απασχόληση νοείται µόνον στις ταχυδροµικές υπηρεσίες και όχι σε τυχούσες άλλες εργασίες της 
επιχείρησης). 

Λ1. ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Λ2. ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
∆ιανοµείς Λοιπό Προσωπικό ∆ιανοµείς Λοιπό Προσωπικό  

Ανωτ. Μέση Υποχρ Ανωτ. Μέση Υποχρ Ανωτ. Μέση Υποχ. Ανωτ. Μέση Υποχ. 

Ταχ. επιχείρησης             

Υπολ. ∆ικτύου             
 
Μ. Κτιριακή υποδοµή, ταχ. επιχ/σης & του δικτύου της, στις  31/12/2004           Ν. Στοιχεία «∆ΙΚΤΥΟΥ» 

Ταχ. επιχείρησης Υπόλοιπου ∆ικτύου  Αριθµός Ταχ.
 

πλήθος έκταση (τ.µ.) πλήθος έκταση (τ.µ.)  Επιχειρήσεων Χωρίς

Μ1. Κέντρα ∆ιαλογής  
        (ΜΟΝΟ)       

Γεν. Άδεια ενταγµένων
στο δίκτυο 

Μ2. Καταστήµατα Ταχυµεταφορών 
        (ΜΟΝΟ)      

Μ3. Καταστήµατα Ταχυµεταφορών  
        ΜΑΖΙ µε Κέντρα ∆ιαλογής      

Μ4. Αποθηκευτικοί χώροι       

 

 
Ξ. Μεταφορικά µέσα ταχ. επιχείρησης & του δικτύου της, στις  31/12/2004 
 Ταχ. επιχείρησης (Αριθµός) Υπόλοιπου ∆ικτύου (Αριθµός) 

Ξ1. Αυτοκίνητα παραγωγής   

Ξ2. ∆ίκυκλα   

Ξ3. Λοιπά οχήµατα    
 
Ο. Πελάτες µετρητοίς (χωρίς σύµβαση)  ταχ. επιχείρησης & του δικτύου της,  στις  31/12/2004 

 Πλήθος ταχ. αντικ. Έσοδα (€) 
Ο1. Πελάτες µετρητοίς (χωρίς σύµβαση)   
 
Π. Συµβάσεις ταχ. επιχείρησης & του δικτύου της,  µε εταιρικούς πελάτες στις  31/12/2004 

Ύψος συµβάσεων Αριθµός συµβάσεων Έσοδα (€) 

Π1. 0 - 3.000 ευρώ   

Π2. 3.001 - 30.000 ευρώ   

Π3. 30.001 - 150.000 ευρώ   

Π4. 150.001 ευρώ και πάνω   
 
Ρ. Αιτήσεις αποζηµιώσεων που υπεβλήθησαν στην ταχ. επιχείρηση & το δίκτυό της  και τρόποι     

επίλυσης διαφορών 

 Ρ1. ΕΙ∆ΟΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ Ρ2. ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ∆ΙΑΦΟΡΑΣ (Προβλήµατος) 

 Απώλεια Ζηµία Καθυστέ-
ρηση 

Φιλικός 
∆ιακ/σµός 

Επίλυση 
µέσω Ε.Ε. 
∆ιαφορών1 

∆ιακ/σµός 
µέσω 
Ε.Ε.Τ.Τ. 

∆ικαστική 
επίλυση 

Πλήθος περιπτώσεων        

Ποσόν αποζηµίωσης        
1.  Επιτροπή Επίλυσης ∆ιαφορών. 

Σφραγίδα ταχ. επιχείρησης 
 
 
 
 
 

Ονοµατεπώνυµο νόµιµου εκπροσώπου ταχ. επιχείρησης 
(ολογράφως και υπογραφή) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
 
 
Περιφέρειες και Νοµοί της Ελλάδας  
 
 
1.Ανατ. Μακεδονία  & Θράκη: Ν. Έβρου, Ν. Ροδόπης, Ν. Ξάνθης, Ν. ∆ράµας,  Ν. Καβάλας. 
2. Κεντρική Μακεδονία: Ν. Σερρών, Ν. Θεσσαλονίκης, Ν. Χαλκιδικής,  Ν. Κιλκίς, Ν. Πέλλας, Ν. 

Ηµαθίας, Ν. Πιερίας. 

3. ∆υτική Μακεδονία: Ν. Φλώρινας, Ν. Καστοριάς, Ν. Κοζάνης, Ν. Γρεβενών. 
4 Ήπειρος: Ν. Ιωαννίνων, Ν. Θεσπρωτίας, Ν. Πρεβέζης, Ν. Άρτας. 

5. Θεσσαλία: Ν. Λάρισας, Ν. Τρικάλων, Ν. Καρδίτσας, Ν. Μαγνησίας 

6. Ιόνια Νησιά: Ν. Κέρκυρας, Ν. Λευκάδας, Ν. Κεφαλληνίας, Ν. Ζακύνθου. 

7. ∆υτική Ελλάδα: Ν. Αιτωλοακαρνανίας, Ν. Αχαΐας, Ν. Ηλείας. 

8. Στερεά Ελλάδα: Ν. Ευρυτανίας, Ν. Φθιώτιδας, Ν. Φωκίδας, Ν. Βοιωτίας, Ν. Ευβοίας.  

9. Αττική: Ν. Αττικής 

10. Πελοπόννησος: Ν. Κορινθίας, Ν. Αρκαδίας, Ν. Αργολίδας, Ν. Μεσσηνίας, Ν. Λακωνίας.  

11. Βόρειο Αιγαίο: Ν. Λέσβου, Ν. Χίου, Ν. Σάµου.   

12. Νότιο Αιγαίο: Ν. Κυκλάδων, Ν. ∆ωδεκανήσου. 

13. Κρήτη: Ν. Χανίων, Ν. Ρεθύµνου, Ν. Ηρακλείου, Ν. Λασιθίου. 
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Το παρόν ανήκει στην µε Αρ. Πρωτ. Φ.620/8499, επιστολή της Ε.Ε.Τ.Τ. και αφορά ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΕΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕ ΓΕΝΙΚΗ Α∆ΕΙΑ  (Κανονισµός Γενικών Αδειών παροχής ταχυδροµικών υπηρεσιών ΦΕΚ 1682/Β΄/2003, 
άρθρο 13). Σελίδες: 5. 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 2  
(ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ) 

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ  
Α1. ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ Ε.Ε.Τ.Τ.:  Α2. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ Α∆ΕΙΑΣ1 : 

Ε∆ΡΑ   
Α4. ∆ΗΜΟΣ:                                              Α3. ΕΠΩΝΥΜΙΑ:  

                                                                                       
 Α5. ΝΟΜΟΣ:                                              

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ:                                          
Α6. ∆ΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ:       

Τ.Κ..: Α.Φ.Μ.: 
1 Να ΜΗΝ συµπληρωθεί αυτό το πεδίο. 
 
 
Β. ΖΗΤΗΣΗ 
 
  
Β1.  Πως εκτιµάτε την τάση ζήτησης των ταχυδροµικών υπηρεσιών τα επόµενα τρία χρόνια; 

  Μείωση %  Αµετάβλητη   Αύξηση % 
Β1.1 Ταχυµεταφορές εγγράφων       
       
Β1.2 Ταχυµεταφορές δεµάτων      
       
Β1.3 ∆ιαφηµ. αντικ. χωρίς διεύθυνση παραλήπτη      
       
Β1.4 Προετοιµασία ταχ. Αντικειµένων      
       
Β1.5 Ανταλλαγή εγγράφων      

 
 
Β2. Ποιοι είναι οι σηµαντικότεροι  πελάτες σας;  
 

  % επί του συνολικού 
όγκου ταχ. αντικειµένων 

 % των εσόδων 

Β2.1  ∆ηµόσιος Τοµέας    
     
Β2.2 Υπηρεσίες    
     
Β2.3 Εµπόριο    
     
Β2.4 Βιοµηχανία    

 
 
Β3. Ποιοι είναι οι κυριότεροι εταιρικοί πελάτες σας;  
 

  % επί του συνολικού 
όγκου ταχ. αντικειµένων 

 % των εσόδων 

Β3.1  Τραπεζοασφαλιστικοί Οργανισµοί    
     
Β3.2 ∆ιαφηµιστικές Εταιρείες    
     
Β3.3 Επικοινωνίες/ Τηλεπικοινωνίες    
     
Β3.4 Τουριστικές Ξεν/κές Επιχειρήσεις    
     
Β3.5 Εκδόσεις / Εκδοτικοί οίκοι     
     
Β3.6 Φαρµακοβιοµηχανίες    
     
Β3.7 Εταιρείες Πληροφορικής    
     
Β3.8 Άλλο (διευκρινίστε)    
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Β4. Ποιους θεωρείτε κυριότερους προσδιοριστικούς παράγοντες της ζήτησης των ταχ. υπηρεσιών σας; 

(βάλτε σε κύκλο την  περίπτωση που ταιριάζει)  
 
  Καθόλου 

σηµαντικό 
   Εξαιρετικά 

Σηµαντικό 
Β4.1   Τιµή προϊόντος 1 2 3 4 5 
Β4.2   Εισοδηµατικό επίπεδο πελατών 1 2 3 4 5 
Β4.3   Αξιοπιστία επιχείρησης 1 2 3 4 5 
Β4.4   Εξυπηρέτηση πελατών 1 2 3 4 5 
Β4.5   Άλλο (διευκρινίστε) 1 2 3 4 5 

 
 
Β5.  Ποιους θεωρείτε κυριότερους παράγοντες διαµόρφωσης της τιµής των ταχ. υπηρεσιών σας;  
 

  Καθόλου 
σηµαντικό 

   Εξαιρετικά 
σηµαντικά 

Β5.1 Βάρος Ταχ. Αντικειµένου 1 2 3 4 5 
Β5.2 Χρόνος επίδοσης  1 2 3 4 5 
Β5.3 Τόπος προορισµού 1 2 3 4 5 
Β5.4 Άλλο (διευκρινίστε): 1 2 3 4 5 

 
 
Β6. Σε ποια γεωγραφική περιοχή εκτιµάτε ότι θα παρουσιασθεί η µεγαλύτερη αύξηση όσον αφορά τον 

όγκο των διακινουµένων ταχ. αντικειµένων στο εσωτερικό τα επόµενα τρία χρόνια; (Σηµειώσατε µε 
1, 2, 3 τις πρώτες τρεις (3) κατά την εκτίµηση σας)  

 
Β6.1 Ανατ. Μακεδονία & Θράκη                Β6.8 Στερεά Ελλάδα   
        
Β6.2 Κεντρική Μακεδονία   Β6.9 Αττική   
        
Β6.3 ∆υτική Μακεδονία   Β6.10 Πελοπόννησος   
        
Β6.4 Ήπειρος   Β6.11 Βόρειο Αιγαίο   
        
Β6.5 Θεσσαλία   Β6.12 Νότιο Αιγαίο   
        
Β6.6 Ιόνια Νησιά   Β6.13 Κρήτη   
    
Β6.7 ∆υτική Ελλάδα   

 
 
Β7. Σε ποια γεωγραφική περιοχή εκτιµάτε ότι θα παρουσιασθεί η µεγαλύτερη αύξηση όσον αφορά τον 

όγκο των διακινουµένων ταχ. αντικειµένων στο εξωτερικό τα επόµενα τρία χρόνια; (Σηµειώσατε µε 
1, 2, 3 τις πρώτες τρεις (3) κατά την εκτίµηση σας)  

 
Β7.1 Ευρωπαϊκή Ένωση (25 χώρες)   Β7.5 Ασία   
        
Β7.2 Λοιπή Ευρώπη   Β7.6 Αφρική   
        
Β7.3 ΗΠΑ – Καναδάς   Β7.7 Ωκεανία   
    
Β7.4 Λοιπή Αµερική   

 
 
Γ. ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
 
Γ1. Σηµειώστε µε Χ τους δυο (2) κυριότερους παράγοντες που  επηρεάζουν την παροχή υπηρεσιών από 

την επιχείρηση σας ;  
 
Γ1.1 Νοµοθεσία / Ρυθµιστικοί κανόνες  
   
Γ1.2 Έλεγχοι / Κυρώσεις  
   
Γ1.3 Το ευρύτερο οικονοµικό περιβάλλον  
   
Γ1.4 Μείωση τιµών  
   
Γ1.5 Άλλο (∆ιευκρινίστε):  
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Γ2. Εάν η εταιρεία σας δραστηριοποιείται στις ταχυµεταφορές, ποια είναι τα κυριότερα προϊόντα (µέχρι 

10) που προσφέρει η εταιρεία σας και ποια η ποσοστιαία κατανοµή τους (%) επί του συνόλου των 
υπηρεσιών ταχυµεταφορών; 

 Ταχυδροµικό προϊόν Κατανοµή % 
Γ2.1   
Γ2.2   
Γ2.3   
Γ2.4   
Γ2.5   
Γ2.6   
Γ2.7   
Γ2.8   
Γ2.9   
Γ2.10   

 
 
Γ3. Σε ποια ταχυδροµική υπηρεσία από αυτές που παρέχει η επιχείρησή σας, προσδιορίζετε ότι υπήρξε 

η µεγαλύτερη µείωση των τιµών το 2004 σε σχέση µε το 2003 (συµπληρώστε µε Χ την αντίστοιχη 
ταχ. υπηρεσία);  

 
        
Γ3.1 Ταχυµεταφορές εγγράφων   Γ3.4 Προετοιµασία ταχ. αντικειµεν.   
        
Γ3.2 Ταχυµεταφορές δεµάτων   Γ3.5 Ανταλλαγή εγγράφων   
    
Γ3.3 ∆ιαφηµ. αντικ. χωρίς διεύθυνση 

παραλήπτη 
  

 
 
Γ4. Σε ποια ταχυδροµική υπηρεσία από αυτές που παρέχει η επιχείρηση σας, προσδιορίζετε ότι υπήρξε 

η µεγαλύτερη αύξηση τιµών το 2004 σε σχέση µε το 2003 (συµπληρώστε µε Χ την αντίστοιχη ταχ. 
υπηρεσία);  

 
        
Γ4.1 Ταχυµεταφορές εγγράφων   Γ4.4 Προετοιµασία ταχ. αντικειµ.   
        
Γ4.2 Ταχυµεταφορές δεµάτων   Γ4.5 Ανταλλαγή εγγράφων   
    
Γ4.3 ∆ιαφηµ. αντικ. χωρίς διεύθυνση 

παραλήπτη 
  

 
 
Γ5. Ποια είναι η ποσοστιαία κατανοµή του κόστους για την εταιρεία σας το 2004; 
                                                                                                                  επί του συνολικού κόστους   
Γ5.1 Μεταφορικά µέσα % 
   
Γ5.2 Αµοιβές προσωπικού % 
   
Γ5.3 Λειτουργικά έξοδα % 
   
Γ5.4. Τεχνολογικός εξοπλισµός (Η/Υ, Εξοπλισµός Αυτοµατοποίησης κ.λ.π) % 
   
Γ5.5 Λοιπά έξοδα (διευκρινίστε): % 

 
 
Γ6. Ποιες είναι οι κατηγορίες των εκπαιδευτικών προγραµµάτων που παρέχετε στο προσωπικό σας; 
 

  ΝΑΙ  ΟΧΙ 
Γ6.1 Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές    
     
Γ6.2 Εξυπηρέτηση πελατών    
     
Γ6.3  Τεχνική εκπαίδευση    
     
Γ6.4 Άλλο (διευκρινίστε)    

 



 

 

 

Γ7. Ποια είναι η τεχνολογική υποδοµή που διαθέτει η επιχείρηση σας;  

  ΝΑΙ  ΟΧΙ 
Γ7.1 SCANNER για διανοµείς    
     
Γ7.2 Πληροφοριακά συστήµατα εκτός Ε.Σ.Π.Ε.Τ.Α.    
     
Γ7.3 Συστήµατα διαλογής    
     
Γ7.4 Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών (Call Center)    
     
Γ7.5 Άλλο (διευκρινίστε):    

 
 
 
Γ8. Συναντάτε δυσκολίες εύρεσης προσωπικού;               
                         ΝΑΙ               OXI  
 
Αν ναι, σε ποιες ειδικό

 

 
 

 
 
Γ9. Με ποιο τρόπ
 
 
Γ9.1 Τηλεφωνικό 
  
Γ9.2 Ηλεκτρονική 
  
Γ9.3 Συσκευή τηλ
  
Γ9.4 Ιστοσελίδα 
  
Γ9.5 Άλλο (διευκρ

 
 
 
∆. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ
 
∆1. Πόσο σηµαντ

αγορά  (εκτός

  

∆1.1 Ανταγωνισµό
∆1.2 Ανταγωνισµό
∆1.3 Ανταγωνισµό
∆1.4 Ανταγωνισµό
∆1.5 ∆ιαπραγµατε
∆1.6 ∆ιαπραγµατε
∆1.7 Απειλή από υ
∆1.8 Κίνδυνος εισ

 
 
 
Ε.  ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗ
 
Ε1. Έχετε συνεργ
 
          ΝΑΙ   
 
Εάν ναι, ποια είναι η µ
 

 
 

 

τητες;  

ο απευθύνονται στην επιχε

 
κέντρο 

διεύθυνση (e-mail) 

εοµοιοτυπίας (FAX) 

ινίστε): 

Σ 

ικές είναι οι παρακάτω µορ
 καθολικής υπηρεσίας); (βά

ς τιµών 
ς ποιότητας υπηρεσιών 
ς ποικιλίας προϊόντων 
ς διαφήµισης 
υτική δύναµη πελατών 
υτική δύναµη προµηθευτών 
ποκατάστατα προϊόντα 
όδου από άλλες επιχειρήσεις 

ΤΑ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 

ασία µε αντίστοιχες ταχ. ετ

                                      Ο

ορφή της συνεργασίας; (δι
ίρηση σας οι καταναλωτές; (ποσοστιαία κατανοµή) 

 Κατανοµή % 
 % 
  
 % 
  
 % 
  
 % 
  
 % 

φές ανταγωνισµού που λαµβάνουν χώρα στην ταχυδροµική 
λτε σε κύκλο την περίπτωση που ταιριάζει) 

Καθόλου 
σηµαντικό 

   Εξαιρετικά 
σηµαντικό 

1 2 3 4 5 
1 2 3 4 5 
1 2 3 4 5 
1 2 3 4 5 
1 2 3 4 5 
1 2 3 4 5 
1 2 3 4 5 
1 2 3 4 5 

 

αιρίες του εξωτερικού; 

ΧΙ   
ευκρ
9

ινίστε) 
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Ζ. ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΜΠΟ∆ΙΑ ΕΙΣΟ∆ΟΥ ΑΓΟΡΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

 
Ζ1.  Πόσο σηµαντικές είναι οι παρακάτω ενέργειες για την αύξηση του µεριδίου αγοράς της επιχείρησής σας; 

(βάλτε σε κύκλο την περίπτωση που ταιριάζει) 

  Καθόλου 
σηµαντικό 

   Εξαιρετικά 
σηµαντικό 

Ζ1.1 Ανάγκη Ανάπτυξης ∆ικτύου 1 2 3 4 5 
Ζ1.2 Συνεργασίες / Συνέργιες 1 2 3 4 5 
Ζ1.3 Εξειδικευµένη Εξυπηρέτηση Πελατών 1 2 3 4 5 
Ζ1.4 Παροχή Καινοτόµων Προϊόντων - Λύσεων 1 2 3 4 5 

 
Ζ2.  Ποια εκτιµάτε ότι είναι τα σηµαντικότερα εµπόδια για την αύξηση του µεριδίου αγοράς της επιχείρησής 

σας; (βάλτε σε κύκλο την περίπτωση που ταιριάζει) 

  Καθόλου 
σηµαντικό 

   Εξαιρετικά 
σηµαντικό 

Ζ2.1 Τιµολόγιο 1 2 3 4 5 
Ζ2.2 Ποιότητα Υπηρεσιών 1 2 3 4 5 
Ζ2.3 Συνήθεια πελατών / Άρνηση για αλλαγή 1 2 3 4 5 
Ζ2.4 Εµπιστοσύνη στον πάροχο - Ανταγωνιστή 1 2 3 4 5 
Ζ2.5 Χρονική Συγκυρία – Λοιποί λόγοι 1 2 3 4 5 

 
Ζ3. Ποια είναι τα προβλήµατα και οι αδυναµίες της αγοράς ταχυδροµικών υπηρεσιών; (βάλτε σε κύκλο την 

περίπτωση που ταιριάζει) 

  Καθόλου 
σηµαντικό 

   Εξαιρετικά 
σηµαντικό 

Ζ3.1 Συµπίεση του τιµολογίου παροχής υπηρεσιών   1 2 3 4 5 
Ζ3.2 ∆ράση µη αδειοδοτηµένων ταχ. Επιχειρήσεων 1 2 3 4 5 
Ζ3.3 Εναλλακτικά ∆ίκτυα Μεταφορών 1 2 3 4 5 
Ζ3.4 Κόστη Λειτουργίας / Μεταφοράς 1 2 3 4 5 

 

Άλλο πρόβληµα ή αδυναµία: ∆ιευκρινίστε! 
 

Ζ3.5 ……………………………………………………….. 1 2 3 4 5 
 
Η. ΕΜΠΟ∆ΙΑ ΕΙΣΟ∆ΟΥ ΑΓΟΡΑΣ ΥΠΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΙ∆ΙΚΗΣ Α∆ΕΙΑΣ 
 
Η1.  Ποια εκτιµάτε ότι είναι τα σηµαντικότερα εµπόδια για την είσοδο Ταχ. Επιχειρήσεων που κατέχουν 

Γενική Άδεια σε υπηρεσίες που παρέχονται υπό καθεστώς Ειδικής Άδειας; (βάλτε σε κύκλο την 
περίπτωση που ταιριάζει) 

  Καθόλου 
σηµαντικό 

   Εξαιρετικά 
σηµαντικό 

Η1.1 Γνώση αντικειµένου Ειδικής Άδειας 1 2 3 4 5 
Η1.2 Ανάγκη ανάπτυξης ∆ικτύου 1 2 3 4 5 
Η1.3 Απαιτούµενες επενδύσεις 1 2 3 4 5 
Η1.4 Χαµηλό τιµολόγιο παρεχόµενης υπηρεσίας   1 2 3 4 5 
Η1.5 Συνήθεια πελατών / Άρνηση για αλλαγή  1 2 3 4 5 

 

Άλλο εµπόδιο: ∆ιευκρινίστε! 
 

Η1.6 ……………………………………………………….. 1 2 3 4 5 
 
 

Σφραγίδα ταχ. επιχείρησης 
 
 
 
 
 

Ονοµατεπώνυµο νόµιµου εκπροσώπου ταχ. 
επιχείρησης 

(ολογράφως και υπογραφή) 
 
 
Ευχαριστούµε για το χρόνο που διαθέσατε να απαντήσετε στις ερωτήσεις µας 
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