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Περιεχόμενα ΕΕΤΤ

Σ
ε μία περίοδο έντονων μετασχη-
ματισμών και αναταράξεων στις 
διεθνείς αγορές, ο κλάδος των 
ταχυδρομικών υπηρεσιών καλεί-

ται να προσαρμοστεί σε νέα δεδομένα 
και να ανταποκριθεί σε αναδυόμενες 
ανάγκες. 
Πιο συγκεκριμένα, οι ταχυδρομικές 
εταιρείες καλούνται να βελτιώσουν 
τον βαθμό απόκρισής τους σε όρους 
ταχύτητας και αξιοπιστίας, αλλά και 
να συγκρατήσουν το λειτουργικό κό-
στος τους παρά τις πιέσεις που δέχονται 
λόγω της δυσμενούς συγκυρίας (άνο-
δος πληθωρισμού και ενεργειακού κό-
στους). Σε επιχειρησιακό επίπεδο, η 
συνεχής αύξηση του όγκου των διακι-
νούμενων δεμάτων ως αποτέλεσμα της 
εκρηκτικής άνθησης του ηλεκτρονικού 
εμπορίου -που επιταχύνθηκε περαιτέ-
ρω την περίοδο της πανδημίας- και η 
μεγάλη μείωση της επιστολικής αλλη-
λογραφίας που παρατηρείται εδώ και 
χρόνια, έχουν αλλάξει σημαντικά το 
κέντρο βάρους των εταιρειών. Παράλ-
ληλα, οι τεχνολογικές εξελίξεις προ-
σφέρουν νέες δυνατότητες βελτίωσης 
μέσω καινοτόμων εφαρμογών, πρακτι-
κών και λύσεων αυτοματισμού σε όλες 
τις φάσεις της αλυσίδας παραλαβής, 
μεταφοράς και επίδοσης. 
Οι παραπάνω αλλαγές επηρεάζουν 
αποφασιστικά τις προσδοκίες των χρη-
στών από τις εταιρείες ταχυμεταφορών, 
όπως άλλωστε φάνηκε σε πρόσφα-
τη έρευνα που διενήργησε η ΕΕΤΤ με 
αντικείμενο τη χρήση υπηρεσιών ταχυ-
μεταφοράς δεμάτων. Όπως επιβεβαιώ-
νουν τα πορίσματα που παρουσιάζονται 
αναλυτικά στο παρόν τεύχος, κεντρικό 
ζητούμενο είναι η ταχύτητα παράδο-
σης και η αξιοπιστία, ενώ λειτουργικές 

αδυναμίες, για τις οποίες οι ερωτώμε-
νοι εξέφρασαν δυσαρέσκεια είναι το 
κόστος, οι καθυστερήσεις και η συχνά 
πλημμελής εξυπηρέτηση πελατών, γε-
γονός που φωτογραφίζει πολύ συγκε-
κριμένα πεδία επί των οποίων θα πρέπει 
οι εταιρείες ταχυμεταφορών να επιδιώ-
ξουν άμεσα βελτιώσεις. 
Οι ολοένα υψηλότερες προσδοκίες των 
χρηστών, αλλά και η ιδιαίτερη βαρύτη-
τα του κλάδου ταχυμεταφορών  στην 
εθνική οικονομία επιτάσσουν τολμηρά 
βήματα βελτίωσης και γρήγορα αντα-
νακλαστικά. Στο πλαίσιο των αρμοδιο-
τήτων της, η ΕΕΤΤ παρακολουθεί στενά 
τις εξελίξεις και αναλαμβάνει πρωτο-
βουλίες και δράσεις με στόχο τη διαρκή 
ενίσχυση των παρεχόμενων υπηρε-
σιών και την περαιτέρω ανάπτυξη του 
κλάδου. 

Οι μεγάλες προκλήσεις 
στην αγορά υπηρεσιών 
ταχυμεταφορών
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Η ΕΕΤΤ διοικείται από εννεαμελή Επι-
τροπή, αποτελούμενη από:
• Tον Πρόεδρο και τους Αντιπροέ-

δρους, οι οποίοι είναι αρμόδιοι για 
τους τομείς ηλεκτρονικών επικοινω-
νιών και ταχυδρομικών υπηρεσιών, 
αντίστοιχα. Ο Πρόεδρος και οι Αντι-
πρόεδροι επιλέγονται και διορίζονται 
από το Υπουργικό Συμβούλιο, ύστερα 
από πρόταση του Υπουργού Ψηφια-
κής Διακυβέρνησης και γνώμη της Ει-
δικής Μόνιμης Επιτροπής Θεσμών και 
Διαφάνειας της Βουλής. 

• Έξι Μέλη, τα οποία διορίζονται από τον 
Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης. 

Η θητεία της Ολομέλειας είναι τετραε-
τής. Επιλέγονται πρόσωπα εγνωσμένου 
κύρους και υψηλής επιστημονικής κα-
τάρτισης, ακαδημαϊκής και επαγγελματι-
κής εξειδίκευσης. Κατά την άσκηση των 
καθηκόντων τους, απολαμβάνουν προ-
σωπικής και λειτουργικής ανεξαρτησίας.
Ακολουθεί η σύνθεση της Ολομέλειας, 
καθώς και βιογραφικές πληροφορίες 
για τα Μέλη.

Καθηγητής Κωνσταντίνος Μασσέλος
Πρόεδρος
Ο Καθηγητής Κωνσταντίνος Μασσέλος εί-
ναι Πρόεδρος της ΕΕΤΤ, από τον Φεβρουά-
ριο του 2018.
Έχει εκλεγεί Πρόεδρος του Σώμα-
τος Ευρωπαίων Ρυθμιστών για τις 
Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Body of 
European Regulators for Electronic 
Communications-BEREC) για το 2023 και 
Αντιπρόεδρος για το 2022 και το 2024. 
Επίσης, διετέλεσε Αντιπρόεδρος του ίδιου 
Σώματος το 2019.
Είναι Καθηγητής στο Τμήμα Πληροφορι-
κής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστη-
μίου Πελοποννήσου και υπηρέτησε ως 
Πρύτανης του ίδιου Πανεπιστημίου την 
περίοδο 2012-2017. Από το 2005 έως και 
το 2008 ήταν Λέκτορας στο Τμήμα Ηλε-
κτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών 
του Imperial College London. Επίσης, κα-
τά την περίοδο 2010-2016 διετέλεσε Επί-
τιμος Λέκτορας στο ίδιο Τμήμα. 
Την περίοδο 2001-2004 εργάσθηκε στη 
βιομηχανία των ηλεκτρονικών επικοινωνιών. 

Από το 2005 συνεργάζεται ως εμπειρο-
γνώμονας με διάφορες μονάδες της Ευ-
ρωπαϊκής Επιτροπής. Υπήρξε μέλος της 
Επιστημονικής Επιτροπής της Ευρωπαϊ-
κής Συνεργασίας στον Τομέα Επιστήμης 
και Τεχνολογίας (European Cοoperation 
in Science and Technology-COST) από 
το 2015 έως το 2017.
Ο Καθηγητής Κ. Μασσέλος είναι Ηλε-
κτρολόγος Μηχανικός του Πανεπιστη-
μίου Πατρών και κατέχει μεταπτυχιακό 
δίπλωμα (MSc) από το University of 
Manchester Institute of Science and 
Technology καθώς επίσης, διδακτορικό 
δίπλωμα από το Τμήμα Ηλεκτρολόγων 
Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογι-
στών του Πανεπιστημίου Πατρών.

Καθηγητής Δημήτρης Βαρουτάς
Αντιπρόεδρος Ηλεκτρονικών  
Επικοινωνιών
Ο Καθηγητής Δημήτρης Βαρουτάς εί-
ναι Αντιπρόεδρος της ΕΕΤΤ, από τον Φε-
βρουάριο του 2020.
Κατέχει πτυχίο φυσικής, μεταπτυχιακό 

Η Ολομέλεια της ΕΕΤΤ
Τον Μάρτιο του 2022 ορίστηκε η νέα Ολομέλεια της ΕΕΤΤ. 

Από αριστερά προς τα δεξιά οι κ.κ. Πέτρος Ποτίκας - Μέλος, Αντώνιος Χ. Γαστεράτος - Μέλος, Άγγελος-Ζήκος Πεπόνης - Μέλος, Δημήτρης Βαρουτάς - Αντιπρόεδρος, 
Κωνσταντίνος Μασσέλος - Πρόεδρος, Σπύρος Παντελής - Αντιπρόεδρος, Αθανάσιος Παναγόπουλος - Μέλος,  Αριστέα Σινανιώτη-Μαρούδη - Μέλος, Γεώργιος Δημητρακόπουλος - Μέλος.
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δίπλωμα στην ηλεκτρονική και ραδιο-
ηλεκτρολογία και επίσης, διδακτορικό 
δίπλωμα στον σχεδιασμό και την τεχνο-
οικονομική αποτίμηση οπτικοηλεκτρο-
νικών συστημάτων από το Εθνικό και 
Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 
(ΕΚΠΑ), όπου υπηρετεί στο Τμήμα Πλη-
ροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, από το 
2005, στη βαθμίδα του Αναπληρωτή 
Καθηγητή. 
Διετέλεσε Αναπληρωτής Αντιπρόεδρος 
και Μέλος της Ολομέλειας της Αρχής 
Διασφάλισης του Απορρήτου των Επι-
κοινωνιών (ΑΔΑΕ), το διάστημα 2007-
2016 (Ιαν.). 
Με την ακαδημαϊκή ιδιότητά του, έχει 
συμμετάσχει σε ερευνητικά και αναπτυ-
ξιακά έργα χρηματοδοτούμενα από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) ή εθνικούς πό-
ρους, από το 1993 έως και σήμερα. Επί-
σης, έχει συντονίσει και συμμετάσχει σε 
έργα για τεχνοοικονομικά και ρυθμιστι-
κά ζητήματα σχετικά με ευρυζωνικά δί-
κτυα σταθερής πρόσβασης και δίκτυα 
κινητής τηλεφωνίας για λογαριασμό δη-
μοσίων φορέων, όπως η ΕΕΤΤ και η Ελ-
ληνική Κυβέρνηση. 
Το γνωστικό αντικείμενο και τα ερευνη-
τικά ενδιαφέροντά του επικεντρώνονται 
στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες, την τε-
χνοοικονομική ανάλυση δικτύων και 
υπηρεσιών, καθώς και σε ρυθμιστικά 
θέματα υποδομών Τεχνολογιών Πλη-
ροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ). Έχει 
περισσότερες από 120 δημοσιεύσεις σε 
έγκριτα περιοδικά και συνέδρια στα πα-
ραπάνω αντικείμενα. Επίσης, είναι Ανώ-
τερο Μέλος του Institute of Electrical 
and Electronics Engineers (ΙΕΕΕ).

Δρ Σπύρος Παντελής
Αντιπρόεδρος Ταχυδρομείων
Ο Δρ Σπύρος Παντελής είναι Αντιπρό-
εδρος της ΕΕΤΤ από τον Ιανουάριο του 
2018. 
Το διάστημα 2016-2018 (Ιαν.), διετέλεσε 
αναπληρωματικό Μέλος της Ολομέλει-
ας της Αρχής Διασφάλισης του Απορρή-
του των Επικοινωνιών (ΑΔΑΕ). Από το 
1986 έως το 2015, εργάσθηκε σε εται-
ρείες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, με-
ταξύ άλλων, ως Γενικός Διευθυντής, 
Γενικός  Διευθυντής Τεχνολογίας και Γε-
νικός Διευθυντής Τεχνικών και Συμβου-
λευτικών Έργων. Συντόνισε διεθνή έργα 
Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοι-
νωνιών (ΤΠΕ), στο πλαίσιο ευρωπαϊκών 

προγραμμάτων για την έρευνα και την 
τεχνολογική ανάπτυξη, καθώς και για 
την τεχνική βοήθεια σε χώρες της ΝΑ 
Ευρώπης, της Μεσογείου και της Μέσης 
Ανατολής. Παράλληλα,  ήταν υπεύθυ-
νος για έργα στο πλαίσιο των Ολυμπια-
κών Αγώνων του 2004. 
Συμμετείχε στην παρακολούθηση του 
Α’ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης (ΚΠΣ), 
τη σύνταξη και παρακολούθηση του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος για τις 
τηλεπικοινωνίες του Β’ ΚΠΣ, καθώς και 
σε ευρωπαϊκά ερευνητικά έργα. Επίσης, 
διετέλεσε Ειδικός Επιστήμονας στο Πα-
νεπιστήμιο Κρήτης (1985-1986) και το 
Τμήμα Πληροφορικής και Επικοινωνιών 
του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανε-
πιστημίου Αθηνών-ΕΚΠΑ (1987-1992).
Ο Δρ Σπ. Παντελής είναι Ηλεκτρολό-
γος Μηχανολόγος του Εθνικού Με-
τσοβίου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ). Κατέχει 
μεταπτυχιακό τίτλο Certificat d’ Études 
Supérieurs (CES) στις τηλεπικοινω-
νίες, καθώς και διδακτορικό δίπλω-
μα από το École Nationale Supérieure 
des Télécommunications-ENST (πλέον 
Télécom ParisTech) της Γαλλίας.

Καθηγητής Αντώνιος Γαστεράτος
Μέλος
Ο Καθηγητής Αντώνιος Γαστεράτος εί-
ναι Μέλος της Ολομέλειας της ΕΕΤΤ από 
τον Ιανουάριο του 2018. 
Είναι Καθηγητής Ρομποτικής στο Τμήμα 
Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης 
του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θρά-
κης (ΔΠΘ), καθώς επίσης, Διευθυντής 
του Εργαστηρίου Ρομποτικής και Αυ-
τοματισμών και Διευθυντής του Προ-
γράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
«Διοίκηση Καινοτομίας, Τεχνολογίας και 
Επιχειρήσεων» στο ίδιο Tμήμα. 
Τα ερευνητικά ενδιαφέροντά του επι-
κεντρώνονται στη μηχανοτρονική και 
ρομποτική και ειδικότερα, στα τεχνη-
τά συστήματα όρασης, τις αυτόνο-
μες και γνωσιακές συμπεριφορές και 
την ασφάλεια συστημάτων. Ως επι-
στημονικά υπεύθυνος για το ΔΠΘ, έχει 
υλοποιήσει ερευνητικά έργα χρηματο-
δοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 
τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος 
(European Space Agency-ESA), τη Γενι-
κή Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογί-
ας (ΓΓΕΤ), καθώς και άλλους φορείς και 
τη βιομηχανία. Επίσης, είναι επιστημονι-
κά υπεύθυνος του εμβληματικού έργου 

«ΑΡΧΥΤΑΣ», που υλοποιεί το πρώτο ελ-
ληνικό αερόχημα καθέτου απογειώσεως 
για λογαριασμό της Ελληνικής Αεροπο-
ρικής Βιομηχανίας AE (ΕΑΒ). Έχει διατελέ-
σει Mέλος της Επιτροπής Ερευνών και της 
Επιτροπής Στρατηγικού Σχεδιασμού του 
ΔΠΘ. Επιπλέον, έχει υπηρετήσει ως εθνι-
κός εκπρόσωπος της Ελλάδας στο δια-
κυβερνητικό δίκτυο Eureka, καθώς και 
στο πρόγραμμα Ambient and Assisted 
Living. Έχει συγγράψει περισσότερα από 
250 επιστημονικά άρθρα.
Ο Καθηγητής Α. Γαστεράτος είναι διπλω-
ματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και 
Διδάκτορας Μηχανικός του ΔΠΘ.

Καθηγητής Γεώργιος Δημητρακόπουλος
Μέλος
Ο Δρ Γεώργιος Δημητρακόπουλος εί-
ναι Μέλος της Ολομέλειας της ΕΕΤΤ από 
τον Μάρτιο του 2022. 
Είναι Αναπληρωτής Καθηγητής στο 
Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής 
της Σχολής Ψηφιακής Τεχνολογίας του 
Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, από το 
2010. 
Διατελεί σύμβουλος-συντονιστής έρευ-
νας και ανάπτυξης σε εταιρεία τεχνο-
λογίας της Γερμανίας, από το 2018. 
Συμμετέχει ενεργά, επί 20 και πλέον έτη, 
σε ερευνητικά και αναπτυξιακά προ-
γράμματα στον τομέα των ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών και της πληροφορικής, 
χρηματοδοτούμενα κυρίως από την Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση (Horizon 2020, ECSEL, 
Horizon Europe). Στο παρελθόν έχει ερ-
γαστεί ως Γενικός Διευθυντής σε εταιρεία 
κατασκευών και ως ερευνητής-μηχανικός 
στον τομέα της τεχνολογίας. Επίσης, έχει 
αναπτύξει δραστηριότητα σε νεοφυείς 
επιχειρήσεις, στην Ελλάδα και τις ΗΠΑ. 
Τα ερευνητικά ενδιαφέροντά του επικε-
ντρώνονται στον σχεδιασμό και την ανά-
πτυξη αλγορίθμων βελτιστοποίησης 
δικτύων επικοινωνιών, με έμφαση σε 
γνωσιακά δίκτυα, ευφυή συστήματα με-
ταφορών και αυτοματοποιημένη οδή-
γηση. Είναι συγγραφέας τριών βιβλίων 
και περισσοτέρων από 180 επιστημο-
νικών άρθρων σε διεθνή επιστημονικά 
περιοδικά και συνέδρια.
Ο Δρ Γ. Δημητρακόπουλος είναι πτυ-
χιούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και 
Μηχανικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 
του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου 
(ΕΜΠ) και κάτοχος διδακτορικού διπλώ-
ματος από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς. 
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Καθηγητής Αθανάσιος Παναγόπουλος
Μέλος
Ο Καθηγητής Αθανάσιος Παναγόπου-
λος ορίστηκε Μέλος της Ολομέλειας της 
ΕΕΤΤ τον Μάρτιο του 2022. 
Διατελεί Καθηγητής στη Σχολή Ηλε-
κτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών 
Υπολογιστών του Εθνικού Μετσοβί-
ου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ). Είναι Διευθυ-
ντής του Τομέα Συστημάτων Μετάδοσης 
Πληροφορίας και Τεχνολογίας Υλικών 
στην παραπάνω σχολή. Παράλληλα, δι-
δάσκει στη Σχολή Τηλεπικοινωνιών και 
Ηλεκτρονικής Αξιωματικών Διαβιβάσε-
ων και τη Σχολή Τεχνικής Εκπαίδευσης 
Αξιωματικών Τεχνικού. 
Το διάστημα 2005-2008 διετέλεσε Προϊ-
στάμενος του Τμήματος Ασυρμάτων και Δο-
ρυφορικών Επικοινωνιών της Αρχής 
Διασφάλισης Απορρήτου των Επικοινω-
νιών (ΑΔΑΕ). Επίσης, το 2001 εργάσθηκε 
στην ΕΕΤΤ ως εμπειρογνώμονας. 
Τα ερευνητικά ενδιαφέροντά του επικε-
ντρώνονται, μεταξύ άλλων, στις ασύρ-
ματες και δορυφορικές επικοινωνίες, 
καθώς και τις κινητές ραδιοεπικοινωνίες. 
Είναι επιστημονικός υπεύθυνος σε ερευ-
νητικά έργα χρηματοδοτούμενα από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), τον Ευρωπαϊ-
κό Οργανισμό Διαστήματος (European 
Space Agency-ESA) και τη Γενική Γραμ-
ματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ). 
Αποτελεί Senior Member του Institute of 
Electrical and Electronics Engineers (ΙΕΕΕ) 
και έχει διατελέσει Πρόεδρος του ΙΕΕΕ 
Greek Communication Chapter. ́ Επίσης, 
έχει συγγράψει δύο ξενόγλωσσα βιβλία 
και δημοσιεύσει περισσότερες από 450 
εργασίες. Περιλαμβάνεται στο 2% των 
κορυφαίων παγκοσμίως επιστημόνων 
για τα έτη 1996-2021, με βάση τον αντί-
κτυπο του δημοσιευμένου έργου τους. 
Ο Καθηγητής Α. Παναγόπουλος είναι 
αριστούχος διπλωματούχος Ηλεκτρο-
λόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπο-
λογιστών της Σχολής Ηλεκτρολόγων 
Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογι-
στών του EMΠ και  Διδάκτορας Μηχανι-
κός του ΕΜΠ. 

Άγγελος-Ζήκος Πεπόνης
Μέλος
Ο Άγγελος-Ζήκος Πεπόνης είναι Μέλος 
της Ολομέλειας της ΕΕΤΤ από τον Μάρ-
τιο του 2022. 
Είναι δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω και δι-
κηγορεί από το 2008, έχοντας χειρισθεί 

σημαντικές υποθέσεις. Η δικηγορική και 
γνωμοδοτική δραστηριότητά του αφορά 
κυρίως στο αστικό, ποινικό και διοικητικό 
δίκαιο. Έχει παρασταθεί ενώπιον πολιτι-
κών, ποινικών και διοικητικών ακροατη-
ρίων όλων των βαθμίδων. Επίσης, έχει 
χειριστεί υποθέσεις ευρωπαϊκού αστι-
κού δικονομικού δίκαιου, συνεργαζόμε-
νος με δικηγορικά γραφεία της Γαλλίας. 
Το διάστημα 2012-2014 διετέλεσε Νομι-
κός Σύμβουλος του Υπουργού Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων, ασχολούμε-
νος, μεταξύ άλλων, με τη σύνταξη νομο-
σχεδίων/τροπολογιών/ γνωμοδοτήσεων 
και τη σύναψη συμβάσεων του δημόσι-
ου τομέα. Επίσης, διετέλεσε εξωτερικός 
συνεργάτης της Εθνικής Τράπεζας της 
Ελλάδος, την περίοδο 2010-2011. Έχει 
εργαστεί ως Νομικός Σύμβουλος σε 
εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην 
αυτοκινητοβιομηχανία και τα Μέσα Μα-
ζικής Ενημέρωσης (MME), καθώς και ως 
εξωτερικός συνεργάτης ασφαλιστικής 
εταιρείας, έχοντας χειριστεί αστικές και 
ποινικές υποθέσεις. 
Ο Ά.-Ζ. Πεπόνης είναι πτυχιούχος της Νο-
μικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπι-
στημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). 

Δρ Πέτρος Ποτίκας
Μέλος
Ο Δρ Πέτρος Ποτίκας ορίστηκε Μέλος 
της Ολομέλειας της ΕΕΤΤ τον Μάρτιο του 
2022. 
Είναι Mέλος του Εργαστηριακού Διδα-
κτικού Προσωπικού της Σχολής Ηλε-
κτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών 
Υπολογιστών του Εθνικού Μετσοβίου 
Πολυτεχνείου (ΕΜΠ). Στο παρελθόν έχει 
διδάξει στο Τμήμα Πληροφορικής και Τη-
λεπικοινωνιών του Εθνικού και Καποδι-
στριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) 
και στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθη-
νών (ΟΠΑ).
Τα ερευνητικά ενδιαφέροντά του επι-
κεντρώνονται σε θέματα όπως, θεωρία 
λογικού προγραμματισμού, επαγωγικές 
βάσεις δεδομένων, λογική και ανίχνευ-
ση κοινοτήτων, καθώς επίσης, στη θεω-
ρία υπολογισμού και την κρυπτογραφία. 
Έχει συγγράψει άρθρα σε διεθνή επι-
στημονικά περιοδικά και συνέδρια και 
έχει συμμετάσχει σε ερευνητικά προ-
γράμματα. Επίσης, υπήρξε μέλος της 
οργανωτικής επιτροπής Πανελληνίων 
Διαγωνισμών Πληροφορικής μαθητών 
της Ελληνικής Εταιρείας Επιστημόνων 

και Επαγγελματιών Πληροφορικής και 
Επικοινωνιών (ΕΠΥ).
Ο Δρ Π. Ποτίκας είναι πτυχιούχος του 
Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοι-
νωνιών του Εθνικού Καποδιστριακού 
Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) και κά-
τοχος διδακτορικού διπλώματος από τη 
Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και 
Μηχανικών Υπολογιστών του ΕΜΠ. Επί-
σης, ήταν μεταδιδακτορικός ερευνητής 
στο City University of New York.

Καθηγήτρια Αριστέα Σινανιώτη-Μαρούδη
Μέλος
Η Καθηγήτρια Αριστέα Σινανιώτη- 
Μαρούδη είναι Μέλος της Ολομέλειας 
της ΕΕΤΤ από τον Ιανουάριο του 2018. 
Είναι Τακτική Καθηγήτρια στο Πανε-
πιστήμιο Πειραιώς από το 2006. Έχει 
εκλεγεί Λέκτορας στο παραπάνω Πα-
νεπιστήμιο και στη Νομική Σχολή του 
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσ-
σαλονίκης (ΑΠΘ). Επίσης, είναι Καθη-
γήτρια Εμπορικού Δικαίου στη Σχολή 
Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομί-
ας. Διετέλεσε επιστημονική συνεργάτης 
του Max-Planck-Institut του Μονάχου, 
στον τομέα της βιομηχανικής και πνευ-
ματικής ιδιοκτησίας και του δικαίου 
του ανταγωνισμού, καθώς και της Νο-
μικής Σχολής του Ludwig-Maximilians-
Universität München.
Είναι δικηγόρος Αθηνών παρ’ Αρείω Πά-
γω. Η δικηγορική και γνωμοδοτική δρα-
στηριότητά της αφορά κυρίως στο δίκαιο 
εταιρειών, ανταγωνισμού, ηλεκτρονικού 
εμπορίου, πληροφορικής και προστασίας 
του καταναλωτή. Έχει παρασταθεί ενώπιον 
ελληνικών και ευρωπαϊκών δικαστηρίων, 
καθώς και διαιτητικών οργάνων. Επίσης, 
διετέλεσε Μέλος της Ολομέλειας της Επι-
τροπής Ανταγωνισμού, από το 2005 έως 
το 2009, και νομοπαρασκευαστικών επι-
τροπών, το διάστημα 2004-2017.
Τα ερευνητικά ενδιαφέροντά της επικε-
ντρώνονται σε θέματα εμπορικού δικαίου 
και δικαίου των επιχειρήσεων. Έχει συγ-
γράψει 14 νομικά συγγράμματα/μονογρα-
φίες, καθώς επίσης, περισσότερα από 150 
άρθρα, μελέτες και γνωμοδοτήσεις. 
Η Καθηγήτρια Α. Σινανιώτη-Μαρούδη είναι 
αριστούχος πτυχιούχος της Νομικής Σχο-
λής Αθηνών. Κατέχει διδακτορικό δίπλω-
μα από το Ludwig-Maximilians-Universität 
München, ενώ έχει φοιτήσει στο Τμήμα 
Ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου της Ακαδημί-
ας Διεθνούς Δικαίου της Χάγης. 
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Πλαίσιο διεξαγωγής της έρευνας

Σ
τόχος της έρευνας ήταν να διε-
ρευνηθεί ο βαθμός χρήσης και 
ικανοποίησης των καταναλω-
τών/τριών από τις υπηρεσίες 

ταχυμεταφορών, με ιδιαίτερη έμφα-
ση στο σκέλος της τελικής παράδοσης 
(last mile). Η έρευνα πραγματοποιή-
θηκε για λογαριασμό της Αρχής από 
την εταιρεία Metron Analysis και διε-
ξήχθη με συνδυασμό τηλεφωνικών και 
online συνεντεύξεων (CATI & CAWI)1 
σε δείγμα 2.004 ατόμων, με χρήση δο-
μημένου ερωτηματολογίου, κατά το 
διάστημα Ιανουαρίου-Μαρτίου 2022. 
Η επιλογή του συνδυαστικού αυτού 
μοντέλου συνεντεύξεων επιλέχθηκε 
ώστε να ανταποκρίνεται αποτελεσμα-
τικά τόσο σε ερωτώμενους/ες νεότε-
ρων ηλικιών που κατά τεκμήριο έχουν 
μεγαλύτερη εξοικείωση με τη χρήση 
της τεχνολογίας και μπορούν να αντα-
ποκριθούν καλύτερα σε διαδικτυακή 
έρευνα, όσο και σε ερωτώμενους/ες 
μεγαλύτερων ηλικιών που είναι ευκο-
λότερο να προσεγγιστούν μέσω τηλε-
φώνου. Ως περιοχή έρευνας ορίστηκε 
το σύνολο των αστικών και αγροτικών 
περιοχών της ηπειρωτικής και νησιω-
τικής Ελλάδας και ως πληθυσμός το 
σύνολο των ιδιωτών καταναλωτών αν-
δρών και γυναικών,  ηλικίας 18 ετών και 
άνω που είχαν κάνει χρήση των υπηρε-
σιών μέχρι τη διεξαγωγή της έρευνας. 
Το ερωτηματολόγιο  περιελάμβανε 27 
ερωτήσεις  με πολλαπλά υποερωτή-
ματα.  Όλα τα ερωτήματα ήταν  κλει-
στού τύπου και υπήρχαν ορισμένες 

περιπτώσεις όπου οι ερωτώμενοι/ες 
μπορούσαν να αναφέρουν συμπλη-
ρωματικά αυθόρμητες απαντήσεις, πέ-
ραν  των προκωδικοποιημένων.
Το ερωτηματολόγιο της έρευνας ανα-
πτύχθηκε γύρω από τρεις θεματικές 

ενότητες που αφορούσαν: 
• Συνήθειες χρήσης. 
• Συνολικές εμπειρίες συνεργασιών.
• Επίσπευση παραδόσεων και αυτο-

ματοποιημένες/αυτόματες θυρίδες 
(lockers).

Πανελλαδική έρευνα καταναλωτών 
με αντικείμενο τη χρήση υπηρεσιών 

ταχυμεταφοράς δεμάτων
Στο πλαίσιο παρακολούθησης της αγοράς ταχυδρομικών υπηρεσιών και λαμβάνοντας υπόψη την ανοδική 

πορεία του ηλεκτρονικού εμπορίου καθώς και τις έκτακτες υγειονομικές συνθήκες, λόγω της πανδημίας του 
Covid-19, η ΕΕΤΤ διενήργησε πανελλαδική έρευνα με αντικείμενο τη χρήση υπηρεσιών ταχυμεταφοράς δεμάτων 

και την αποτύπωση της εμπειρίας των καταναλωτών.

Ταχυδρομικές Yπηρεσίες

1  Computer Assisted Telephone Interviewing & Computer Assisted Web Interviewing.

Τελευταίο έτος 2-3 έτη πριν Παλαιότερα

94%

4%

2%

7% 15% 29% 19% 11% 10% 10%

Υψηλή Μέτρια Χαμηλή

Αρκετές φορές την εβδοµάδα 3-4 φορές το µήνα Κάθε 2-3 µήνες

Κάθε 3-4 µήνες Κάθε εξάµηνο

1-2 φορές το µήνα

Αραιότερα

Ένταση
χρήσης ->

Διάγραμμα 2

Ερ.:  Γενικά μιλώντας πόσο συχνά χρησιμοποιείτε υπηρεσίες ταχυμεταφορών (courier)  
για αποστολή ή παραλαβή δέματος για οποιοδήποτε λόγο;

Βάση: Σύνολο δείγματος, Ν=2.004 άτομα

Διάγραμμα 1
Ερ.: Πότε ήταν η τελευταία φορά που χρησιμοποιήσατε υπηρεσίες ταχυμεταφορών (courier) για την 

αποστολή ή παραλαβή κάποιου δέματος για οποιοδήποτε λόγο (προσωπικό ή επαγγελματικό); 

Βάση: Σύνολο δείγματος, Ν=2.004 άτομα
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Γενικά στοιχεία χρήσης
Σχεδόν το σύνολο των ερωτώμενων  
δήλωσαν χρήστες  υπηρεσιών ταχυμε-
ταφορών (courier) για την αποστολή ή 
παραλαβή κάποιου δέματος για οποιο-
δήποτε λόγο (προσωπικό ή επαγγελμα-
τικό), με το 94% να έχει κάνει χρήση κατά 
το 2021 με σχεδόν καθολική διείσδυση2 
ανεξάρτητα του δημογραφικού προφίλ3 
(Διάγραμμα 1). Αντίθετα, η ένταση4 χρή-
σης διαφοροποιείται με περίπου έναν 
στους πέντε χρήστες (22% του συνόλου 
του δείγματος) να χρησιμοποιεί το 60% 
των υπηρεσιών, επιβεβαιώνοντας ότι η 
αρχή Pareto5 φαίνεται να ισχύει εν μέ-
ρει και στην αγορά των ταχυμεταφορών 
(Διάγραμμα 2). 
Στις κατηγορίες χρηστών ηλικίας 25-34, 
ελεύθερων επαγγελματιών και ανώ-
τερης κοινωνικής τάξης η ένταση αυ-
ξάνεται, ενώ αντίστοιχα μειώνεται στις 
ηλικίες άνω των 65, στους συνταξιού-
χους και στους χρήστες χαμηλής κοινω-
νικής τάξης. 

Κατηγοριοποίηση υπηρεσιών παρα- 
λαβής δέματος  
Αναφορικά με τις περιστάσεις χρή-
σης υπηρεσιών ταχυμεταφορών, η 
παραλαβή δέματος από αγορά μέσω Δια-
δικτύου εμφανίζει τη μεγαλύτερη διείσ- 
δυση (93%) και τη μεγαλύτερη ένταση (1 
στους 5 είναι εντατικός χρήστης). Υψηλή 
ένταση αλλά σαφώς χαμηλότερη διείσ-
δυση εμφανίζει η αποστολή/παραλαβή 
δέματος για επαγγελματικούς λόγους 
(Διάγραμμα 3).

Στοιχεία συνηθειών χρήσης
Οι συνήθειες των χρηστών τροποποι-
ήθηκαν σημαντικά με την έλευση της 
πανδημίας. Ειδικότερα, η συχνότητα πα-
ραλαβής δεμάτων από αγορές μέσω Δια- 
δικτύου αυξήθηκε για οκτώ από τους 
δέκα χρήστες, αφήνοντας άλλες συνή-
θεις κατηγορίες, όπως η αποστολή/πα-
ραλαβή δέματος προς/από φίλους και 
η αποστολή/παραλαβή για επαγγελ-
ματικούς λόγους στη δεύτερη και τρίτη 
θέση αντίστοιχα, με μεγάλη διαφορά 
(Διάγραμμα 4).

Το σύνολο των χρηστών (96%) γνωρίζει 
ότι η παράδοση δέματος μπορεί να γίνει 
στον «χώρο» τους (σπίτι ή γραφείο),  ενώ 
το 64% του συνόλου γνωρίζει ότι οι πα-
ραδόσεις δεμάτων μπορούν να γίνουν 
και στα καταστήματα ταχυμεταφορών. 
Μόνο τρεις στους δέκα γνωρίζουν ότι 
παραλαβές δεμάτων μπορούν να γίνουν 
και σε άλλα σημεία, όπως για παράδειγ-
μα σε σταθμούς μέσων μεταφοράς ή 
πρατήρια καυσίμων. Σημειώνεται ότι, και 
στις τρεις περιπτώσεις η πραγματική χρή-
ση παράδοσης υπολείπεται της γνώσης 
των διαφόρων δυνατοτήτων. 
Οκτώ στους δέκα υποδεικνύουν την τα-
χύτητα παράδοσης ως το κύριο  πλεονέ- 

κτημα χρήσης των υπηρεσιών ταχυμετα-
φοράς σε όλες τις δημογραφικές ομάδες, 
ενώ τέσσερις στους δέκα ερωτώμενους 
υποδεικνύουν την αξιοπιστία και τις πρό-
σθετες υπηρεσίες. Ταυτόχρονα σε σχέση 
με το χρόνο παράδοσης των υπηρεσι-
ών ταχυμεταφοράς ένας στους δύο χρή-
στες δηλώνει πως έχει χρησιμοποιήσει 
την παράδοση της επόμενης μέρας, ένας 
στους τρεις την παράδοση σε συγκεκρι-
μένες ώρες και ένας στους πέντε την αυ-
θημερόν  παράδοση. 
Από τις υπόλοιπες επιπρόσθετες υπη-
ρεσίες που διατίθενται στους χρήστες, η 
παρακολούθηση αποστολής (track and 
trace) κατέχει την πρώτη θέση, ενώ στη 

Ταχυδρομικές Yπηρεσίες

7% 7% 14% 8% 7% 9% 14% 34%

3% 6% 14% 13% 12% 15% 20% 18%

5% 14% 31% 17% 11% 9% 7% 7%

19% 31% 44%

9% 14% 60%

14% 14% 38%

18%

34%

Αρκετές φορές την εβδοµάδα 3-4 φορές το µήνα Κάθε 2-3 µήνες

Σχεδόν ποτέΚάθε 3-4 µήνες Κάθε εξάµηνο

1-2 φορές το µήνα

Αραιότερα

Αποστολή/παραλαβή
δέματος από φίλους

Παραλαβή δέματος από
αγορά μέσω internet

Αποστολή/παραλαβή δέματος
για επαγγελματικούς λόγους

7%

Βάση: Σύνολο δείγματος, Ν=2.004 άτομα

82%

29%

23%

7%

42% στους ελεύθερους επαγγελµατίες

Παραλαβή δέματος
από αγορά μέσω

internet

Αποστολή/
παραλαβή δέματος

προς/από
φίλους/γνωστούς

Αποστολή/
παραλαβή δέματος

για επαγγελματικούς
λόγους

Καμία από τις
παραπάνω (αυθ.)

Διάγραμμα 4
Ερ.: Από την έλευση του κορωνοϊού στη χώρα μας, ποια από τις παρακάτω υπηρεσίες

ταχυμεταφορών χρησιμοποιείτε συχνότερα σε σχέση με το παρελθόν;* 

Βάση: Σύνολο δείγματος, Ν=2.004 άτομα
* Πολλαπλή λίστα 

2  Δηλώνει το ποσοστό χρησιμοποίησης από  το σύνολο του δείγματος. 
3 Φύλο, ηλικία, τόπος κατοικίας, επάγγελμα, κοινωνική τάξη.
4 Δηλώνει την επαναληψιμότητα  των γεγονότων σε μικρό χρονικό διάστημα.
5 Η αρχή Pareto (γνωστή επίσης ως κανόνας 80/20, νόμος των ζωτικών λίγων ή αρχή της ακεραιότητας των παραγόντων) δηλώνει ότι για πολλά γεγονότα, περίπου το 80% των επιπτώσεων   
  προέρχεται από το 20% των αιτιών.

Διάγραμμα 3
Ερ.: Πόσο συχνά χρησιμοποιείτε υπηρεσίες ταχυμεταφορών (courier) για τις παρακάτω περιστάσεις;
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δεύτερη ακολουθεί η επιστροφή προϊό-
ντος και στην τρίτη η ανέπαφη  παράδοση 
(Διάγραμμα 5). Αξίζει να σημειωθεί ότι η 
ηλικιακή ομάδα άνω των 65 υπολείπεται 
των άλλων ως προς τη χρήση των επιπρό-
σθετων υπηρεσιών με αισθητή διαφορά. 
Η ανάγκη για ηλεκτρονικές αγορές μέ-
σω Διαδικτύου αυξήθηκε με την έναρ-
ξη της πανδημίας, με αποτέλεσμα η 
ένδυση και υπόδηση να είναι το πρω-
ταρχικό είδος στις προτιμήσεις των κα-
ταναλωτών (68%), ενώ ακολουθούν οι 
ηλεκτρικές/ηλεκτρονικές αγορές  (63%) 
και  τα είδη προσωπικής  περιποίησης  
(47%) (Διάγραμμα 6). Στην ερώτηση 
ποιες είναι οι κατηγορίες προϊόντων που 
εκτιμούν πως θα αγοράζουν μέσω Δια-
δικτύου στο μέλλον,  οι απαντήσεις που 
δόθηκαν  κατέγραψαν  παρεμφερή πο-
σοστά, εύρημα που επιβεβαιώνει ότι οι 
προθέσεις τους αναφορικά με τις αγορές 
μέσω Διαδικτύου δεν φαίνεται να αλλά-
ζουν και ανεξαρτήτως συγκυριακών πα-
ραγόντων όπως η πανδημία.

Ηλεκτρονικό εμπόριο και εταιρείες 
ταχυμεταφορών
Στην προσπάθεια διερεύνησης του τρό-
που πρώτης επικοινωνίας/επαφής του 
καταναλωτή με τις εταιρείες ταχυμετα-
φορών προέκυψε ότι ένας στους δύο 
χρήστες ενημερώθηκε για την ύπαρ-
ξη των εταιρειών ταχυμεταφορών μέ-
σω των ηλεκτρονικών καταστημάτων 
στα οποία πραγματοποίησε τις αγορές 
του. Άλλοι σημαντικοί τρόποι ενημέρω-
σης αποτέλεσαν η ατομική έρευνα (34%) 
και οι συζητήσεις με φίλους (33%), ενώ 
ακολουθεί με χαμηλότερα ποσοστά η 
ενημέρωση μέσω διαφημίσεων/social 
media, καταστημάτων κ.ά. Παρ’ όλα αυ-
τά, οι ερωτώμενοι δήλωσαν ότι σπανίως 
έχουν παρατηρήσει δυνατότητα επιλο-
γής εταιρείας ταχυμεταφορών κατά την 
πραγματοποίηση μίας ηλεκτρονικής 
αγοράς, αλλά ότι στις περιπτώσεις που 
όντως τους δίνεται αυτή η δυνατότητα, 
η τελική επιλογή τους βασίζεται στα κρι-
τήρια της τιμής, του χρόνου παράδοσης 
και του βαθμού αξιοπιστίας της εταιρεί-
ας ταχυμεταφορών. Είναι χαρακτηριστικό 
ότι οκτώ στους δέκα επέδειξαν ενδιαφέ-
ρον για την παροχή δυνατότητας επι-
λογής εταιρείας ταχυμεταφορών στις 
διαδικτυακές τους αγορές, ενώ οι μισοί 
περίπου εμφανίστηκαν διατεθειμένοι 
να αλλάξουν ηλεκτρονικό κατάστημα 

προκειμένου να αποφύγουν  μία εται-
ρεία ταχυμεταφορών από την οποία  
είχαν  κακή εμπειρία, με σαφώς χαμηλό-
τερα ποσοστά στους νέους σε ηλικία κα-
ταναλωτές (Διάγραμμα 7).

Εμπειρίες συνεργασιών
Αναφορικά με τον δείκτη ικανοποίη-
σης από τις υπηρεσίες ταχυμεταφορών 

οριακά ένας στους δύο δηλώνει ικανο-
ποιημένος και ένας στους δέκα δηλώνει 
δυσαρεστημένος, με ελάχιστη διακύ-
μανση ως προς τα δημογραφικά χαρα-
κτηριστικά των χρηστών. Οι παράμετροι 
που συγκεντρώνουν υψηλότερα ποσο-
στά ικανοποίησης των χρηστών είναι οι 
υπηρεσίες εντοπισμού και παρακολού-
θησης των δεμάτων και η κατάσταση 

Ταχυδρομικές Yπηρεσίες

68%

63%

47%

44%

Είδη ένδυσης και υπόδησης

Ηλεκτρικές/ηλεκτρονικές συσκευές

Είδη προσωπικής περιποίησης

Είδη φαρμακείου

44%

22%

20%

Βιβλία/χαρτικά

Έπιπλα και είδη για το σπίτι 

Είδη σουπερμάρκετ

Διάγραμμα 6

Ερ.: Ποια από τα παρακάτω είδη προτιμάτε να αγοράζετε μέσω internet από την έναρξη της 
πανδημίας (την άνοιξη του 2020) έως σήμερα;* 

Βάση: Χρήστες παραλαβής δέματος από online αγορά, Ν=1.906 άτομα 
*Πολλαπλή λίστα 

42% 54% 4%

Θα αγοράσω από το συγκεκριµένο κατάστηµα Θα αγοράσω από άλλο ∆Γ

Διάγραμμα 7

Ερ.: Έστω ότι στο μέλλον θέλετε να αγοράσετε προϊόν από ηλεκτρονικό κατάστημα που
συνεργάζεται μόνο με έναν πάροχο ταχυμεταφορών, από τον οποίο είχατε προηγούμενη κακή 

εμπειρία στο παρελθόν. Θα προχωρήσετε τελικά με την αγορά του προϊόντος από το
συγκεκριμένο ηλεκτρονικό κατάστημα ή θα αγοράσετε το προϊόν από άλλο ηλεκτρονικό 

κατάστημα που συνεργάζεται με άλλον πάροχο ταχυμεταφορών;

Βάση: Aγοραστές online, Ν=1.906 άτομα

77%

34%

25%

22%

20%

10%

8%

8%

10%

Παρακολούθηση αποστολής (track & trace)

Επιστροφή προϊόντος

Ανέπαφη παράδοση 

Αλλαγή σημείου παράδοσης

Αλλαγή ημερομηνίας παράδοσης

Ασφάλιση αντικειμένου αποστολής

Παραλαβή με επιφύλαξη

Δικαίωμα αποζημίωσης

Τίποτα από τα παραπάνω

Διάγραμμα 5

Ερ.: Ποιες από τις παρακάτω δυνατότητες έχετε χρησιμοποιήσει έως σήμερα σε οποιαδήποτε 
περίσταση αποστολής/παραλαβής δέματος με ταχυμεταφορά; *

Βάση: Σύνολο χρηστών υπηρεσιών, Ν=1.985 άτομα
*Πολλαπλή λίστα
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των δεμάτων, ενώ στον αντίποδα οι πα-
ράμετροι που συγκεντρώνουν τα χαμη-
λότερα ποσοστά ικανοποίησης είναι το 
κόστος, οι υπηρεσίες επιστροφής δε-
μάτων και η ταχύτητα παράδοσης (Διά-
γραμμα 8).
Από πλευράς εξυπηρέτησης πελα-
τών (customer service), για το σύνολο 
των χρηστών που χρειάστηκε να επι-
κοινωνήσουν με τις εταιρείες ταχυμε-
ταφορών, μόνο τέσσερις στους δέκα 
δήλωσαν απόλυτα ή πολύ ικανοποιη-
μένοι, ενώ δύο στους δέκα δήλωσαν 

μη ικανοποιημένοι. Η δυσκολία πρό-
σβασης και η απροθυμία εξυπηρέτησης 
αναδεικνύονται ως τα δυο βασικά προ-
βλήματα ως προς την εξυπηρέτηση πε-
λατών των εταιρειών ταχυμεταφορών. Η 
δυσκολία πρόσβασης (39%) φαίνεται 
πως συνδέεται με προβλήματα όπως 
η μεγάλη αναμονή στο ακουστικό, η 
απρόσωπη ηχογραφημένη απάντηση 
του τηλεφωνητή, καθώς και η αποτυχία 
κλήσης λόγω μόνιμου μηνύματος «κα-
τειλημμένου». Δεύτερος λόγος δυσα-
ρέσκειας  αναδεικνύεται η απροθυμία 

εξυπηρέτησης (21%) λόγω αδιαφορίας 
και μη διάθεσης εξυπηρέτησης, καθώς 
και η έλλειψη διαθεσιμότητας υπαλλή-
λων λόγω υποστελέχωσης της εται-
ρείας. Ενδιαφέρον επίσης παρουσιάζει 
το υψηλό ποσοστό δυσαρεστημένων 
(ένας στους δέκα) που δηλώνουν πως 
έτυχαν κακής έως και αγενούς συμπε-
ριφοράς (Πίνακας 1). 
Σχετικά με τα προβλήματα συνερ-
γασίας των χρηστών με τις εταιρεί-
ες ταχυμεταφορών, η καθυστέρηση 
στην παράδοση αναδεικνύεται στο 

Ταχυδρομικές Yπηρεσίες

Κατάσταση 
δεμάτων

Τήρηση
υγειονομικών

μέτρων

Απόλυτα ικανοποιηµένοι Πολύ ικανοποιηµένοι

Όχι και τόσο ικανοποιηµένοι Καθόλου ικανοποιηµένοι 

Ικανοποιηµένοι

Υπηρεσίες εντοπισμού
και παρακολούθησης

δεμάτων*
(*9% δεν είχαν άποψη)

62%

8%

62%

6%

54%

9%

53%

13%

48%

10%

47%

15%

46%

11%

28%

27%

25%

37%

30%

7%
1%

23%

39%
33%

5%
1%

22%

32%
36%

7%
2%

Εξυπηρέτηση 
πελατών

21%

32% 33%

10%

3%

Δίκτυο 
καταστημάτων

16%

32%

42%

8%

2%

Ταχύτητα 
παράδοσης

13%

34%
39%

12%

3%

Υπηρεσίες
επιστροφής
δεμάτων*

(*29% δεν είχαν άποψη)

16%

30%

43%

9%

2%

Κόστος

8%

20%

46%

21%

6%

Δυσκολία 
πρόσβασης 

39%

Απροθυμία 
εξυπηρέτησης 

21%

Αγένεια
11%

Αδυναμία 
παράδοσης 

9%

Χρόνοι 
παράδοσης 

9%

Έλλειψη 
ενημέρωσης 

8%

Λάθη 
παραδόσεων 

5%

• Μεγάλη αναμονή 
στο τηλέφωνο.

• Μόνο αυτόματοι 
τηλεφωνητές.

• Δεν απάντησαν 
ούτε σε email.

• Δεν σήκωσαν 
ποτέ το 
τηλέφωνο.

• Αδιαφορία για 
παροχή βοήθειας.

• Δεν είχαν 
διάθεση να με 
εξυπηρετήσουν.

• Κακή 
εξυπηρέτηση.

• Δεν προσπαθούν 
να λύσουν το 
πρόβλημά μας.

• Βιαστική/
πλημμελής
εξυπηρέτηση
λόγω
υποστελέχωσης.

• Αγενείς 
απαντήσεις.

• Απαράδεκτη 
εξυπηρέτηση.

• Έδωσαν ψευδή/
ανακριβή 
στοιχεία.

• Κακή 
συμπεριφορά.

• Έλλειψη
ευγένειας χωρίς
προφανή λόγο.

• Πλήρωσα για
παράδοση στο 
χώρο μου και
η εταιρεία
ζητούσε
παραλαβή από
κατάστημα.

• Είπαν ότι 
πέρασαν και δεν 
ήμουν εκεί (δεν 
υπήρχε χαρτάκι). 

• Δεν μπορούσαν 
να έρθουν σπίτι.

• Αργούσαν πολύ 
τα δέματα να 
έρθουν.

• Έκανε 15 μέρες 
για παράδοση 
εντός Ελλάδας 
και 7 μέρες από 
Αγγλία.

• Δεν τηρούν 
ωράρια 
παραδόσεων.

• Έκαναν 3
εβδομάδες να 
φέρουν δέμα 
εσωτερικού.

• Δε μπορούσαν 
να βρουν το 
δέμα.

• Δεν έδιναν 
πληροφορίες.

• Δεν έδιναν 
εξηγήσεις.

• Δεν ήξεραν πού
είναι το δέμα και
πότε θα
παραδοθεί.

• Δεν έχουν 
γνώσεις.

• Φαινόταν ότι το 
είχα παραλάβει 
και το έψαχναν.

• Χάθηκε η 
παραγγελία.

• Λάθος αποστολή- 
σε άλλη πόλη.

• Έχασαν το δέμα.
• Χάθηκε το δέμα 

και δεν μου 
επέστρεφαν τα 
χρήματα.

• Ήταν 
ελαττωματικό το 
δέμα που μου 
έδωσαν.

• Είπαν ότι είχαν 
λάθος διεύθυνση.ΕΝ

Δ
ΕΙ

Κ
Τ

ΙΚ
ΕΣ

 Α
Π

Α
Ν

Τ
Η

Σ
ΕΙ

Σ

Διάγραμμα 8

Ερ.: Πόσο ικανοποιημένοι είστε από τα παρακάτω;* 

Βάση: Όσοι είχαν άποψη για καθεμία παράμετρο
*Πολλαπλή λίστα

Πίνακας 1

Ερ.: Για ποιους λόγους δεν μείνατε ικανοποιημένοι;

Βάση: 354 δυσαρεστημένοι πελάτες
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Ταχυδρομικές Yπηρεσίες

πρόβλημα με τον υψηλότερο δείκτη 
διείσδυσης, καθώς το 84% των χρη-
στών δήλωσε ότι έστω και σπάνια εί-
χε τέτοια εμπειρία καθυστέρησης και 
το 52% απάντησε ότι αντιμετώπισε το 
συγκεκριμένο πρόβλημα μερικές φο-
ρές ως και συχνά  (Διάγραμμα 9). Τα 
επόμενα στη σειρά προβλήματα που 
αντιμετώπισαν κατά δήλωσή τους οι 
καταναλωτές ήταν η αδυναμία προ-
σαρμογής  στις προτιμήσεις  σε χρόνο/
τόπο παράδοσης, η ελλιπής δυνατό-
τητα παρακολούθησης εντοπισμού 
δέματος και η αποτυχία ανταπόκρισης 
σε παράπονό τους.
Οι περισσότεροι χρήστες δεν φαί-
νεται να είναι ικανοποιημένοι από το 
χρόνο παράδοσης προϊόντων που 
αγοράστηκαν από ηλεκτρονικά κα-
ταστήματα, καθώς αρκετοί δήλωσαν 
πως ο χρόνος αυτός ήταν μεγάλος ή 
πολύ μεγάλος, ενώ μόλις ένας στους 
δέκα (11%) χαρακτήρισε τον χρόνο 
πολύ σύντομο (θετική έννοια). Το ση-
μείο αυτό αποκτά ιδιάζουσα βαρύτη-
τα για τις εμπειρίες των καταναλωτών, 
καθώς έρχεται σε αντίθεση με τη βα-
σική προσδοκία περί συντομότερου 
χρόνου παράδοσης από τις υπηρεσίες 
ταχυμεταφοράς έναντι του παραδοσι-
ακού ταχυδρομείου. Σε ερώτηση σχε-
τικά με το κόστος αποστολής δεμάτων 
από ηλεκτρονικά καταστήματα, περί-
που τέσσερις στους δέκα δήλωσαν ότι 
το αξιολογούν ως ακριβό (38%), ενώ 
μόνο το 8% το αξιολογεί ως χαμηλό 
ή πολύ χαμηλό (λιγότερο από ένας 
στους δέκα ερωτώμενους).

Επίσπευση παραδόσεων
Σε πιθανό σενάριο επίσπευσης απο-
στολής προϊόντος για προσωπική χρή-
ση με επιπλέον χρέωση, μόνο τρεις 
στους δέκα εμφανίστηκαν θετικοί, ενώ 
πέντε στους δέκα θα ήταν αρνητικοί. 
Αξίζει να σημειωθεί ότι σε όλες τις δη-
μογραφικές ομάδες, οι αντιτιθέμενοι 
πλειοψηφούν, με εξαίρεση την ηλικι-
ακή κατηγορία 18-24 ετών.
Η ήδη αρνητική στάση για επίσπευ-
ση αποστολής προϊόντος μεγεθύνε-
ται ακόμα περισσότερο στο υποθετικό 
σενάριο που το προϊόν δεν προορί-
ζεται για προσωπική χρήση αλλά για 
δώρο, αφού έξι στους δέκα αντιτίθε-
νται στην ιδέα καταβολής πρόσθετου 
κόστους. Σημαντικό στο συγκεκριμένο 

υποθετικό σενάριο είναι ότι οι αντιτι-
θέμενοι πλειοψηφούν σε όλες τις δη-
μογραφικές κατηγορίες, χωρίς καμία 
εξαίρεση.

Αυτοματοποιημένες/αυτόματες θυ- 
ρίδες 
Στη παρούσα έρευνα έγινε αναφορά και 
στις αυτοματοποιημένες/αυτόματες θυ-
ρίδες παραλαβής (lockers). Aρχικά δό-
θηκε στους ερωτώμενους o ακόλουθος 
άτυπος ορισμός, προκειμένου να απο-
σαφηνιστεί η έννοια: «…κάποιες εταιρεί-
ες ταχυμεταφορών έχουν εγκαταστήσει 
αυτοματοποιημένες/αυτόματες θυρίδες 
παραλαβής που βρίσκονται σε προστα-
τευμένους με συναγερμό ή/και κάμερα 
χώρους που διευκολύνουν (όπως π.χ. 
supermarkets, βενζινάδικα). Στις θυρίδες 
αυτές οι καταναλωτές παραλαμβάνουν ή 

τοποθετούν τα δέματά τους, σε χρόνο που 
τους βολεύει, χωρίς ανθρώπινη επαφή, 
λαμβάνοντας sms με προσωπικό κωδικό 
PIN για να τις χρησιμοποιούν…».
Βάσει της ως άνω επεξήγησης, στο ερώ-
τημα για το αν οι χρήστες γνωρίζουν τη 
δυνατότητα χρήσης αυτοματοποιημέ-
νων θυρίδων, επτά στους δέκα απάντη-
σαν ότι δεν γνώριζαν την ύπαρξη τους, 
ενώ τρεις στους δέκα δήλωσαν ότι τις 
ήξεραν, αλλά μόνο ένας τις είχε ήδη 
χρησιμοποιήσει.
Η προοπτική χρήσης θυρίδων στο μέλ-
λον φαίνεται να διχάζει τους καταναλωτές 
με το 33% να δηλώνει καθαρά την πρόθε-
σή του να τις χρησιμοποιήσει και το 37% 
όχι. Στη συγκεκριμένη ερώτηση πρέπει να 
σημειωθεί ότι η ένταση της πιθανής χρή-
σης της συγκεκριμένης υπηρεσίας φαίνε-
ται να συσχετίζεται με την ηλικία, με τους 

64%

62%

41%

29%

24%

Παραλαβή παράδοση σε
σημεία που διευκολύνουν

Βολικός χρόνος παράδοσης

Αναμονή για χαμηλότερο κόστος

Αποφυγή ανθρώπινης επαφής

Αποφυγή παραλαβής
από κατάστημα

21%

20%

19%

8%

6%

5%

5%

4%

3%

9%

Φόβοι κλοπής, φθοράς, λάθους

Δε μου καλύπτει κάποια ανάγκη

Προτιμώ ανθρώπους

Δύσχρηστο

Δεν έχω πληροφορίες

Απρόσωπο, πολλή τεχνολογία

Δε θα βολεύουν τα σημεία

Έχω κοντά κατάστημα

Άλλο

Προτιμώ παράδοση στο χώρο
μου για να μη μετακινούμαι

Διάγραμμα 10

Ερ.: Για ποιον/ποιους από τους παρακάτω 
λόγους θεωρείτε ότι θα χρησιμοποιούσατε 
μια τέτοια υπηρεσία θυρίδας στο μέλλον;* 

Ερ.: Για ποιο λόγο λέτε ότι δεν είναι 
πιθανό να χρησιμοποιήσετε μια τέτοια 

υπηρεσία θυρίδας στο μέλλον;

N=1.292 άτομα non rejectors (πάρα πολύ+πολύ+αρκετά πιθανόν)
*Πολλαπλή λίστα 

Αυθόρμητα N=675 άτομα rejectors 
(όχι και τόσο+καθόλου πιθανόν)

παρακολούθησης 
εντοπισμού δέματος

σε παράπονό σας

Συχνά Μερικές φορές Σπάνια Ποτέ

13% 10%
4% 7%

2%

39%

19% 19% 18%

8%

32%
27% 30%

26% 23%
16%

44% 47% 49%

67%

Ένταση

Διείσδυση

Συχνά+Μερικές φορές

Έστω και σπάνια

Καθυστέρηση
παράδοσης

Αδυναμία προσαρμογής 
στις προτιμήσεις σας σε 
χρόνο/τόπο παράδοσης

Ελλιπής δυνατότητα Αποτυχία ανταπόκρισης Απώλεια ή ζημιά
δέματος

29%

56%

23%

53%

25%

51%

10%

33%

52%

84%

Διάγραμμα 9

Ερ.: Έχετε αντιμετωπίσει έως σήμερα κάποια από τα παρακάτω στη συνεργασία σας με 
 εταιρείες ταχυμεταφορών για αποστολή/παραλαβή δεμάτων και εάν ναι πόσο συχνά; 

Βάση: Όσοι είχαν άποψη για καθεμία παράμετρο
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Ταχυδρομικές Yπηρεσίες

43  
Αδυναμία

προσαρμογής στις 
προτιμήσεις για χρόνο/

τόπο παράδοσης

Ελλιπής δυνατότητα
παρακολούθησης
εντοπισμού δεμάτων

93  

 
9 στους 10 παραλαμβάνουν

συνήθως στο χώρο τους

 
5 στους 10 παραλαμβάνουν

και από κατάστημα
ταχυμεταφορών

Δημοφιλέστερες
κατηγορίες για
online αγορές

82  
αύξησε τη συχνότητα

παραλαβής δεμάτων από
αγορές μέσω internet μετά
την έλευση της πανδημίας

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ & ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ
ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΑΠΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΔΕΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

 Συνήθειες Χρήσης

Ταυτότητα έρευνας: Πανελλαδική έρευνα που πραγματοποιήθηκε από την εταιρία Metron
Analysis για λογαριασμό της ΕΕΤΤ, το διάστημα Ιανουαρίου - Μαρτίου 2022, τηλεφωνικά και
online σε δείγμα 2.004 ατόμων, ηλικίας 18 ετών και άνω. Περισσότερα στο www.eett.gr. 

χρησιμοποιεί υπηρεσίες
ταχυμεταφορών τουλάχιστον

3-4 φορές το μήνα 

 Εμπειρίες Χρήσης

δηλώνει ικανοποιημένο ή
πολύ ικανοποιημένο από τη

χρήση υπηρεσιών
ταχυμεταφορών

Υψηλή
ικανοποίηση από
τις υπηρεσίες
εντοπισμού &
παρακολούθησης
και την κατάσταση
των δεμάτων

Χαμηλή
ικανοποίηση από

κόστος και
ταχύτητα

παράδοσης

Καθυστέρηση
παράδοσης

Κύρια προβλήματα
χρηστών

1

2

3

 Παράπονα 
και Καταγγελίες

%  

έχει παραλάβει δέμα
από αγορά μέσω

internet

Κύριοι λόγοι χρήσης
ταχυμεταφορών

Ταχύτητα (77%)
Αξιοπιστία (41%)
Πρόσθετες υπηρεσίες (38%)
Καλύτερη εξυπηρέτηση (36%)

%  

δηλώνει απόλυτα ή πολύ
ικανοποιημένο από την
εξυπηρέτηση πελατών

22  %  

Είδη
ρουχισμού

& υπόδησης
(68%)

 Ηλεκτρικές &
ηλεκτρονικές

συσκευές 
(63%)

1 2

54  %  

έχει έρθει σε επαφή με την
εξυπηρέτηση πελατών κάποιου

παρόχου για ένα πρόβλημα

75%  

Διαδικτυακές Αγορές

χρησιμοποιεί
την υπηρεσία
παρακολούθησης
αποστολής (track
& trace)77  %  

%  
Περίπου 1 στους 2

δηλώνει ότι θα
άλλαζε ηλεκτρονικό

κατάστημα
προκειμένου να
αποφύγει έναν

πάροχο
ταχυμεταφορών από
τον οποίο είχε κακή

εμπειρία

3 στους 4 χρήστες
έχουν επικοινωνήσει

με κάποια εταιρία
ταχυμεταφορών 64%

μέσω τηλεφώνου
21% 

με επίσκεψη
20%

μέσω email

δεν γνωρίζει τη δυνατότητα
χρήσης αυτόματων θυρίδων

(lockers)

72  %  

νέους 25-34 ετών να δηλώνουν υπέρ της 
χρήσης, ενώ οι άνω των 65 να είναι περισ-
σότερο αρνητικοί.
Στην προσπάθεια να εντοπιστούν οι πι-
θανοί λόγοι που διαμορφώνουν τόσο 
τη θετική όσο και την αρνητική στάση 
ως προς την πρόθεση χρήσης αυτομα-
τοποιημένων θυρίδων, η έννοια της 
διευκόλυνσης/άνεσης (convenience) 
τόσο από θέμα χρόνου όσο και ση-
μείου/τόπου, βρίσκεται στην κορυφή 
των πλεονεκτημάτων της συγκεκριμέ-
νης υπηρεσίας. Στον αντίποδα, η έλ-
λειψη ασφάλειας (safety), η απουσία 
ανθρώπινης επαφής και η αναμενόμε-
νη ταλαιπωρία από την ανάγκη μετα-
κίνησης βρίσκονται στη κορυφή των 
μειονεκτημάτων της επιλογής αυτής 
(Διάγραμμα 10).
Η παραπάνω έρευνα εντάσσεται στο 
πλαίσιο παρακολούθησης της αγοράς 
ταχυδρομικών υπηρεσιών της ΕΕΤΤ, 
ενώ η παρουσίαση των πορισμάτων  
αποσκοπεί  στην ενημέρωση της αγο-
ράς και των καταναλωτών/τριών ανα-
φορικά με την εμπειρία χρήσης των 
υπηρεσιών ταχυμεταφοράς καθώς και 
την ανάδειξη των τάσεων για το μέλ-
λον. Η ΕΕΤΤ προτίθεται να αξιοποιήσει 
τα πολύτιμα ευρήματα που προέκυ-
ψαν, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων 
ρύθμισης, εποπτείας και ελέγχου της 
ταχυδρομικής αγοράς.
Τα πλήρη αποτελέσματα της έρευνας 
είναι διαθέσιμα στον διαδικτυακό τό-
πο: www.eett.gr.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ & 
ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ 

ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ 
ΑΠΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 
ΔΕΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ 

ΕΛΛΑΔΑ
Ταυτότητα έρευνας: Πανελλαδική 

έρευνα που πραγματοποιήθηκε 
από την εταιρία Metron Analysis 

για λογαριασμό της ΕΕΤΤ, το 
διάστημα Ιανουαρίου-Μαρτίου 

2022, τηλεφωνικά και online σε 
δείγμα 2.004 ατόμων, ηλικίας 18 

ετών και άνω. 

Σύνοψη βασικών πορισμάτων της έρευνας

http://www.eett.gr/opencms/opencms/admin/News_new/news_1678.html
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Δ
ιακεκριμένοι ομιλητές από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή και Ευ-
ρωπαϊκές Ρυθμιστικές Αρχές 

(ΕΡΑ), καθώς και εκπρόσωποι σημα-
ντικών φορέων της βιομηχανίας και της 
αγοράς συζήτησαν επίκαιρα θέματα των 
ψηφιακών αγορών με έμφαση στις τρέ-
χουσες ρυθμιστικές και τεχνολογικές 
προκλήσεις.
Την έναρξη του Forum κήρυξε ο Πρό-
εδρος της ΕΕΤΤ και Αντιπρόεδρος του 
BEREC για το 2022, Καθηγητής Κωνστα-
ντίνος Μασσέλος, ο οποίος κάλεσε τους 
εμπλεκόμενους να συμβάλουν στη δια-
μόρφωση του προγράμματος  εργασίας 
του Σώματος για το 2023, έτος κατά το 

οποίο θα ασκεί την Προεδρία. Στην ομι-
λία του, ο κ. Μασσέλος επισήμανε πως 
στρατηγικές προτεραιότητες του BEREC 
αποτελούν η προώθηση της πλήρους 
συνδεσιμότητας, η διαμόρφωση αειφό-
ρων και ανοικτών ψηφιακών αγορών και 
η υποστήριξη των τελικών καταναλωτών 
μέσω της ενίσχυσης της διαφάνειας, της 
διασφάλισης εύρους επιλογών και της 
καλλιέργειας ψηφιακών δεξιοτήτων.
Ο Επικεφαλής της Γενικής Διεύθυνσης 
Επικοινωνιακών Δικτύων, Περιεχομέ-
νου και Τεχνολογιών (DG Connect), Δρ 
Roberto Viola, μίλησε για το όραμα και 
τους στόχους που έχει θέσει η Ευρωπαϊ- 
κή Επιτροπή για την Ψηφιακή Δεκαετία 
(Digital Decade) με χρονικό ορίζοντα το 

2030, ενώ ακολούθησαν δύο θεματι-
κές ενότητες συζήτησης: η πρώτη είχε ως 
αντικείμενο την αξιοποίηση της Τεχνητής 
Νοημοσύνης με κεντρική τοποθέτηση 
από την κ. Εύα Καϊλή, Αντιπρόεδρο του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ενώ η δεύ-
τερη ήταν αφιερωμένη στη ρύθμιση των 
ψηφιακών πλατφορμών με συμμετοχή 
μεταξύ άλλων, του κ. Andreas Schwab, 
Ευρωβουλευτή και εισηγητή για το 
Digital Markets Act (DMA). Οι εργασίες 
του Forum ολοκληρώθηκαν με την πα-
ρουσίαση ειδικής μελέτης του BEREC για 
την επίπτωση της αγοράς ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών στο περιβάλλον.
Σημειώνεται πως το Stakeholder Forum 
του BEREC πραγματοποιείται κάθε χρόνο 
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10ο Stakeholder Forum του BEREC  
υπό τον συντονισμό της ΕΕΤΤ 

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε στις 23 Μαρτίου στις Βρυξέλλες το 10ο Stakeholder Forum 
του Σώματος Ευρωπαίων Ρυθμιστών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (BEREC)  

υπό την εποπτεία και τον συντονισμό της ΕΕΤΤ.
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EETT

με ευθύνη της Αρχής που έχει αναλά-
βει την Προεδρία της επόμενης χρο-
νιάς και σηματοδοτεί την απαρχή της 
διαδικασίας διαμόρφωσης του ετήσι-
ου προγράμματος εργασιών. Η φετινή 

διοργάνωση χαρακτηρίστηκε από ρε-
κόρ συμμετοχών, καθώς τις εργασί-
ες παρακολούθησαν περισσότεροι 
από 400 σύνεδροι (δια ζώσης και 
διαδικτυακά).

Το video του 10ου Stakeholder Forum 
είναι διαθέσιμο στον διαδικτυακό τό-
πο: https://vimeo.com/691363209/
c7a761c6cf.

Την έναρξη του Forum 
κήρυξε ο Πρόεδρος της 
ΕΕΤΤ και Αντιπρόεδρος 
του BEREC για το 2022, 

Καθηγητής Κ. Μασσέλος, 
ο οποίος κάλεσε 

τους εμπλεκόμενους 
να συμβάλουν στη 

διαμόρφωση του 
προγράμματος του  

Σώματος για το  
2023.

Από αριστερά: ο Πρόεδρος της ΕΕΤΤ και Αντιπρόεδρος του BEREC για το 2022, Καθηγητής Κ. Μασσέλος, η Δ/ντρια Τηλεπικοινωνιών, 
Μεταφορών και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών της ACM (Ολλανδία), κα Annemarie Sipkes και ο Δ/ντής της Cullen International και 

συντονιστής των εργασιών του BEREC Stakeholder Forum, κ. Philippe Defraigne.

https://vimeo.com/691363209/c7a761c6cf
https://vimeo.com/691363209/c7a761c6cf
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Η 
ημερίδα, που είχε τίτλο “Europe’s 
Internet Ecosystem: Is Everybody 
Contributing their Fair Share?”, 
πραγματοποιήθηκε στις 16 Μαΐ- 

ου στις Βρυξέλλες με συμμετοχή δια-
κεκριμένων ομιλητών από τον κλάδο 
των τηλεπικοινωνιών και της ψηφιακής 
τεχνολογίας.
Στην τοποθέτησή του, ο Πρόεδρος της 
ΕΕΤΤ, Καθηγητής Κ. Μασσέλος ανα-
φέρθηκε στους φιλόδοξους στόχους 
που έχουν τεθεί στο πλαίσιο της ευρω-
παϊκής στρατηγικής για την Ψηφιακή 
Δεκαετία (Digital Decade) με χρονικό 
ορίζοντα το 2030, για σύνδεση όλων 
των νοικοκυριών με δίκτυα Gigabit και 
πλήρη πληθυσμιακή κάλυψη σε δί-
κτυα 5G. Επισήμανε σχετικά ότι η Ευ-
ρώπη θα πρέπει να κινηθεί ταχύτερα, 

αν θέλει να ανταγωνιστεί άλλες χώ-
ρες σε αριθμό FTTH/FTTP συνδέσεων 
ή στο ρυθμό ανάπτυξης του 5G. Πα-
ράλληλα, χαρακτήρισε επιτακτική την 
ανάγκη για ρυθμιστικές παρεμβάσεις 
και πολιτικές, οι οποίες αφενός θα εν-
θαρρύνουν τις σχετικές επενδύσεις σε 
υποδομές και αφετέρου θα ενισχύουν 
τη ζήτηση, εξασφαλίζοντας ότι οι υπο-
δομές αυτές θα είναι οικονομικά βιώ-
σιμες και προσβάσιμες σε όλους.
Αναφερόμενος στις στρατηγικές προ-
τεραιότητες του BEREC, o Πρόεδρος 
της ΕΕΤΤ τόνισε ότι ο στόχος της πλή-
ρους συνδεσιμότητας και της δια-
σφάλισης της Ουδετερότητας του 
Διαδικτύου αλλά και η ανάληψη δρά-
σεων προς την κατεύθυνση των αειφό-
ρων και ανοιχτών ψηφιακών αγορών, 

παραμένουν κεντρικές επιδιώξεις για 
την επόμενη περίοδο. Ειδικά σε ό,τι 
αφορά το οικοσύστημα του Διαδι-
κτύου, ο κ. Μασσέλος σημείωσε ότι 
ένας μικρός αριθμός μεγάλων ψηφι-
ακών πλατφορμών διαμορφώνει και 
περιορίζει τον ανταγωνισμό, γεγονός 
που προκαλεί σοβαρές ανησυχίες για 
τις επιπτώσεις στον τελικό χρήστη και 
την πορεία των ψηφιακών αγορών. Το 
BEREC παρακολουθεί και υποστηρίζει 
ενεργά τις ρυθμιστικές πρωτοβουλί-
ες που έχουν αναληφθεί το τελευταίο 
διάστημα για το θέμα αυτό, δίνοντας 
έμφαση στην Πράξη για τις Ψηφιακές 
Αγορές (DMA).  
Το πλήρες κείμενο της ομιλίας (στα αγ-
γλικά) είναι διαθέσιμο στο διαδικτυα-
κό τόπο της ΕΕΤΤ.

Ομιλία του Προέδρου της ΕΕΤΤ,
Καθηγητή Κ. Μασσέλου

σε ημερίδα του ETNO 
Σε ημερίδα που οργανώθηκε από τον ΕΤΝΟ (European Telecommunications  

Network Operators’ Association) συμμετείχε ο Πρόεδρος της ΕΕΤΤ & Αντιπρόεδρος του BEREC  
για το 2022, Καθηγητής Κωνσταντίνος Μασσέλος. 

https://www.eett.gr/opencms/export/sites/default/admin/downloads/SpeechPresent/16052022ProedrosSpeechETNO.pdf
https://www.eett.gr/opencms/export/sites/default/admin/downloads/SpeechPresent/16052022ProedrosSpeechETNO.pdf
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Φάσμα Ραδιοσυχνοτήτων 

Ο 
όρος κυβερνοασφάλεια, στη 
γενικότερη θεώρησή του, πε-
ριγράφει το σύνολο των μέ-
τρων και δράσεων για την 

προστασία του κυβερνοχώρου και των 
χρηστών του από απειλές που μπορούν 
να προκληθούν από κακόβουλες ενέρ-
γειες και δύνανται να επηρεάσουν ή να 
υποβαθμίσουν την ακεραιότητα, την 
εμπιστευτικότητα, την αυθεντικότητα ή 
και τη διαθεσιμότητα των δεδομένων/
προσφερόμενων υπηρεσιών.
Ο ραδιοεξοπλισμός μπορεί να συν-
δέεται άμεσα ή έμμεσα στο Διαδίκτυο 
προκειμένου να λάβει και να στεί-
λει δεδομένα. Αυτό έχει ως αποτέλε-
σμα να είναι υποκείμενος σε δυνητικές 
απειλές όπως η υποκλοπή ή παραποί-
ηση δεδομένων, η παραβίαση της ιδι-
ωτικότητας, η διαδικτυακή απάτη, ενώ 
μπορεί σε περίπτωση καταχρηστικής 
λειτουργίας να επηρεάσει την παρο-
χή υπηρεσιών και τη διαθεσιμότητα 
δεδομένων.
Η Οδηγία για τον ραδιοεξοπλισμό 2014/ 
53/ΕΕ περιλαμβάνει υποχρεωτικές, για 
κάθε τύπο ή κατηγορία ραδιοεξοπλι-
σμού, ουσιώδεις απαιτήσεις σχετικά 
με τη φυσική ασφάλεια και υγεία προ-
σώπων, την ηλεκτρομαγνητική συμβα-
τότητα, καθώς  και την αποδοτική και 
αποτελεσματική χρήση του φάσμα-
τος. Επιπλέον, παρέχει εξουσιοδότηση 
στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ενεργο-
ποιήσει, για συγκεκριμένες κλάσεις 
ή κατηγορίες ραδιοεξοπλισμού, επι-
πρόσθετες  ουσιώδεις απαιτήσεις από 
έναν κατάλογο εννέα απαιτήσεων (άρ-
θρο 3, παρ. 3 της Οδηγίας). Τρεις από 
τις απαιτήσεις αυτές (δ, ε, και στ) αφο-
ρούν σε θέματα κυβερνοσφάλειας και 

πιο συγκεκριμένα προβλέπουν ότι ο 
ραδιοεξοπλισμός: 
• Δεν βλάπτει το δίκτυο, ούτε η λει-

τουργία του κάνει κατάχρηση των 
πόρων του δικτύου με αποτέλεσμα 
τη μη αποδεκτή υποβάθμιση της 
υπηρεσίας.

• Ενσωματώνει διασφαλίσεις για την 
προστασία των δεδομένων προσωπι-
κού χαρακτήρα και της ιδιωτικότητας 
των χρηστών και του συνδρομητή.

• Υποστηρίζει ορισμένες λειτουργίες 
που εξασφαλίζουν την προστασία 
από απάτη.

Στο πλαίσιο αυτό εκδόθηκε «Κατ’ εξου-
σιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2022/30 
της Επιτροπής της 29ης Οκτωβρίου 
2021 για τη συμπλήρωση της οδηγί-
ας 2014/53/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοι-
νοβουλίου και του Συμβουλίου, όσον 
αφορά την εφαρμογή των ουσιωδών 
απαιτήσεων που αναφέρονται στο άρ-
θρο 3 παράγραφος 3 στοιχεία (δ), (ε) 
και (στ) της εν λόγω Οδηγίας».
Σύμφωνα με τον Κανονισμό, πρόσθε-
τες ουσιώδεις απαιτήσεις εφαρμόζο-
νται ως εξής: 
• Η απαίτηση (δ) σε ραδιοεξοπλισμό 

που συνδέεται στο Διαδίκτυο.
• Η απαίτηση (ε) σε ραδιοεξοπλισμό 

που επεξεργάζεται δεδομένα προ-
σωπικού χαρακτήρα ή δεδομένα κί-
νησης και θέσης και επιπλέον έχει 
τουλάχιστον ένα από τα πιο κάτω 
χαρακτηριστικά:
- Συνδέεται στο Διαδίκτυο.
- Αφορά αποκλειστικά παιδική φρο- 

ντίδα.
- Καλύπτεται από την Οδηγία 2009/48 

σχετικά με την ασφάλεια των 
παιχνιδιών.

- Μπορεί να στερεωθεί με οποιοδή-
ποτε τρόπο στο ανθρώπινο σώμα ή 
να φορεθεί σαν ρούχο.  

• Η απαίτηση (στ) σε ραδιοεξοπλισμό 
που συνδέεται στο Διαδίκτυο, εφό-
σον παρέχει στον κάτοχό του τη δυ-
νατότητα μεταφοράς χρημάτων.

Η εφαρμογή του Κανονισμού θα ξεκι-
νήσει τον Αύγουστο του 2024 ώστε να 
υπάρξει χρόνος προσαρμογής σε κα-
τασκευαστές και άλλους οικονομικούς 
φορείς. Στο μεσοδιάστημα θα ενταθεί 
η προσπάθεια που έχουν αναλάβει οι 
ευρωπαϊκοί οργανισμοί τυποποίησης, 
προκειμένου να ετοιμάσουν κατάλ-
ληλα εναρμονισμένα πρότυπα για τον 
έλεγχο της συμμόρφωσης του ραδιο-
εξοπλισμού με τις απαιτήσεις του ως 
άνω Κανονισμού.

Ραδιοεξοπλισμός και κυβερνοασφάλεια
Κανονισμός ΕΕ 2022/30

Δρ Νικόλαος Βλασσόπουλος, 
Αναπληρωτής Προϊστάμενος Τμήματος Ραδιοεξοπλισμού, 

Δ/νση Φάσματος, ΕΕΤΤ

Με τη συνεχώς αυξανόμενη χρήση των διαδικτυωμένων συσκευών, η έννοια της ασφάλειας και προστασίας 
από απειλές αποκτά πολυδιάστατο χαρακτήρα, με πιο επίκαιρη τη διάσταση της κυβερνοασφαλείας.
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Σχέδιο αναφοράς του BEREC για τον 
αντίκτυπο του ψηφιακού τομέα 

στο περιβάλλον

Σ
το πλαίσιο της ενασχόλησής 
του με θέματα  βιωσιμότητας 
στον ψηφιακό τομέα, το Σώμα 
Ευρωπαίων Ρυθμιστών για τις 

Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (BEREC) 
ετοίμασε σχέδιο αναφοράς για την αξι-
ολόγηση και την καλύτερη κατανόηση 
του αντίκτυπου που έχει ο ψηφιακός 
τομέας και οι Τεχνολογίες Πληροφορι-
κής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) περιλαμβα-
νομένων των δικτύων και υπηρεσιών 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών, στο πε-
ριβάλλον. Το σχέδιο αναφοράς κατα-
γράφει τόσο το άμεσο περιβαλλοντικό 
αποτύπωμα των διαφόρων τομέων 
του κλάδου των ΤΠΕ (δικτύων, data 
centers, εξοπλισμού, ψηφιακών υπη-
ρεσιών) όσο και την έμμεση-θετική 
επίπτωσή του τομέα μέσω της ψηφι-
οποίησης υπηρεσιών σε άλλους κλά-
δους. Επιπλέον, αποτυπώνει καλές 
πρακτικές Εθνικών Ρυθμιστικών Αρ-
χών  (ΕΡΑ) καθώς και σχετικές δραστη-
ριότητες και πρωτοβουλίες διεθνών 
και ευρωπαϊκών οργανισμών όπως o 
Οργανισμός Οικονομικής  Συνεργασί-
ας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), φορέων της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), αλλά και 
οργανισμών προτυποποίησης όπως η 
ITU, ETSI και CEN-CENELEC. Το σχέδιο 
αναφοράς καταλήγει στην περιγραφή 
μελλοντικών ενεργειών που προτίθε-
ται να αναλάβει το BEREC σχετικά με 
το θέμα.
Η ως άνω αναφορά τέθηκε σε δημό-
σια διαβούλευση στην οποία μπο-
ρούσαν να συμμετέχουν οι πάροχοι 
υπηρεσιών και δικτύων ηλεκτρονι-
κών επικοινωνιών και οι λοιποί εν-
διαφερόμενοι φορείς. Στο πλαίσιο 
αυτό, η ΕΕΤΤ προχώρησε σε σχετική 
ενημέρωση των παρόχων, καλώντας 
τους να συμμετέχουν στη δημόσια 
διαβούλευση.
Παράλληλα, αξίζει να σημειωθεί πως 
έχει προσφάτως δημοσιευθεί μελέ-
τη που διενεργήθηκε από τις εταιρείες 
WIK-Consult και Ramboll για λογα-
ριασμό του BEREC, με αντικείμενο την 
επίπτωση των δικτύων και υπηρεσι-
ών ηλεκτρονικών επικοινωνιών στο 
περιβάλλον. Η μελέτη βασίστηκε σε 
ανάλυση της υπάρχουσας βιβλιο-
γραφίας, καθώς και σε συνεντεύξεις 

με παρόχους δικτύων και υπηρεσιών 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών, κατα-
σκευαστές, αλλά και EΡΑ στην Ευρώ-
πη, αποτυπώνοντας τις πρωτοβουλίες 
και ενέργειές τους για την καταγρα-
φή και μείωση των περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων του κλάδου. Πιο συγκε-
κριμένα, η μελέτη εστιάζει στις επι-
πτώσεις των δικτύων και υπηρεσιών 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών στις εκ-
πομπές αερίων του θερμοκηπίου 
(GHG emissions), ενώ παρουσιάζει το 
πιθανό πλαίσιο δράσης των ρυθμιστι-
κών αρχών και της αγοράς, λαμβάνο-
ντας υπόψη το νομοθετικό πλαίσιο και 
τους στόχους της ΕΕ.
Η μελέτη που εκπονήθηκε για την επί-
πτωση των δικτύων και υπηρεσιών 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών στο πε-
ριβάλλον έχει αναρτηθεί στον ακό-
λουθο σύνδεσμο: https://berec.
europa.eu/eng/document_register/
subject_matter/berec/reports/10206-
external-sustainability-study-on-
environmental-impact-of-electronic-
communications.
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Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) είναι σε διαδικασία επικαιροποίησης των στοιχείων των παραληπτών του ενημερωτικού υλικού 
της ΕΕΤΤ, στο πλαίσιο του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβου-
λίου της 27ης Απριλίου 2016).

Σας γνωρίζουμε ότι η ΕΕΤΤ δεσμεύεται να προστατεύει και να σέβεται την ιδιωτικότητά σας και συμμορφώνεται με το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία 
Δεδομένων. Χρησιμοποιεί τα στοιχεία που έχει λάβει από εσάς, αποκλειστικά και μόνο για να επικοινωνεί κατάλληλα μαζί σας και να σας αποστέλλει τις 
ενημερωτικές εκδόσεις της, όπως το Περιοδικό «Επικοινωνίες εν Τάχει», το Newsletter της ή άλλες πληροφορίες για τις δράσεις της. Δεν αποκαλύπτει 
προσωπικά δεδομένα σε τρίτους και εφαρμόζει εύλογες πολιτικές και τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, προκειμένου να προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα 
σας. Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με την προστασία των δεδομένων από την ΕΕΤΤ, παρακαλούμε ανατρέξτε εδώ: https://www.eett.gr/
opencms/opencms/EETT/privacy.html 

Εάν επιθυμείτε να συνεχίσετε να λαμβάνετε το ενημερωτικό υλικό της ΕΕΤΤ παρακαλούμε συμπληρώστε τα στοιχεία σας στην ακόλουθη φόρμα εγγρα-
φής, η οποία βρίσκεται στον διαδικτυακό τόπο της ΕΕΤΤ: https://www.eett.gr/opencms/opencms/EETT/library_videos/ContactENTAXEI/search.
html?cat=bulletin

Εάν, αντιθέτως, δεν επιθυμείτε στο εξής να λάμβανετε οποιαδήποτε ενημέρωση από την ΕΕΤΤ, παρακαλούμε αποστείλετε το αίτημα διαγραφής σας στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση publicrelations@eett.gr 
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