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ηξαηεγηθή ηεο ΔΛΣΑ Α.Δ. ζηνλ  ηνκέα ησλ δεκάησλ αλαθνξηθά 

κε ηελ αλάπηπμε  ηνπ ειεθηξνληθνύ εκπνξίνπ ζηελ Διιάδα 

 

Πεξίιεςε 
 

θνπφο ηεο παξνχζεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο ήηαλ  ε δηεξεχλεζε ηεο αλάπηπμεο ηεο 

παγθφζκηαο αγνξάο ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ θαη ησλ επηπηψζεσλ ηεο εμέιημεο απηήο ζηε 

ζηξαηεγηθή ησλ ηαρπδξνκηθψλ νξγαληζκψλ (εηαηξεηψλ)  κε ζηφρν λα ζπκκεηέρνπλ θαηά ην 

κέγηζην ζηελ λέα απηή αγνξά. Σν θεληξηθφ εξψηεκα πνπ θιήζεθε  λα απαληήζεη  ε παξνχζα 

δηπισκαηηθή εξγαζία ήηαλ  ν ξφινο πνπ κπνξεί λα δηαδξακαηίζεη ε εηαηξεία ΔΛΣΑ ΑΔ. ζηελ 

εμέιημε ηεο αγνξάο ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ ζηελ Διιάδα.   

Καηαγξάθζεθαλ νη παξάγνληεο πνπ ιεηηνπξγνχλ ππνζηεξηθηηθά ή απνηξεπηηθά ζηελ 

αλάπηπμε ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ ζηελ ειιεληθή  αγνξά θαη  απνηππψζεθαλ   ηα κεγέζε 

ηνπ ηαρπδξνκηθνχ θιάδνπ ζε παγθφζκην θαη εγρψξην επίπεδν. ηελ ζπλέρεηα αλαθέξνληαη  νη 

ζηξαηεγηθέο πνπ πηνζέηεζαλ μέλνη ηαρπδξνκηθνί  νξγαληζκνί ψζηε λα θεξδίζνπλ κεξίδηα 

αγνξάο. 

Πξνηάζεθε ε ζηξαηεγηθή πνπ πξέπεη λα ραξάμεη ε  ΔΛΣΑ Α.Δ. ψζηε λα κελ κείλεη εθηφο ηεο 

αγνξάο ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ θαη ηέινο απνηππψζεθαλ ηα επξήκαηα ζε πεξίπησζε κε  

έγθαηξεο πξνζαξκνγήο ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο ζηελ αγνξά απηή.   

 

 

 

εκαληηθνί Όξνη: ειεθηξνληθφ εκπφξην, ηαρπδξνκηθέο ππεξεζίεο, ζηξαηεγηθή 

ηαρπδξνκηθψλ νξγαληζκψλ  
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Adressing the development of E-Commerce in Greece -  

ELTA  S.A.  Strategic Shipping Policy 
 

Abstract 

 
The purpose of this dissertation is to examine the international development of the e-

commerce market and its impact on the strategy of the postal organisations (companies) that 

aim to participate in such market.  The key question that was explored in this dissertation was 

the role of the postal organisation ΔΛΣΑ S.A. in the development of the e-commerce market 

in Greece.  

The key factors that can support or undermine the development of e-commerce in the Greek 

market have been outlined, and the impact of the postal sector in a global and a localised scale 

has been presented. A number of key strategies from international postal organisations that 

aimed to increase their market share are also presented.  

A strategy for the ΔΛΣΑ S.A. has been developed by the author in order to enable the 

company to remain competent in the e-commerce market and finally the implications of not 

adapting the company strategy have been explained.  

 

 

 

 

Keywords: e-commerce, postal services, strategy of postal organisation  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1. Ζιεθηξνληθό εκπόξην   

 

1.1 Δηζαγσγή  

Σν ειεθηξνληθφ εκπφξην (e-commerce)  είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλν κε ηελ 

εμάπισζε ηεο ρξήζεο ηνπ  δηαδηθηχνπ (Internet). Ζ εμάπισζε ηνπ δηαδηθηχνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε  απφ ην 1991 θαη έπεηηα , φπνπ θαη έγηλε άξζε ηνπ πεξηνξηζκνχ 

γηα ηελ  εκπνξηθή ρξήζε ηνπ. ηελ ζπλέρεηα, παξάγνληεο φπσο: ε εμέιημε ηεο 

ηερλνινγίαο,  ε εθηεηακέλε ρξήζε ησλ smartphones θαη ησλ tablets, ε νινέλα θαη  

κεγαιχηεξε δηείζδπζε ζην δηαδίθηπν δηαδξακάηηζαλ θαζνξηζηηθφ ξφιν γηα ηελ  

αλάπηπμε ηνπ.   

 

Tα ηειεπηαία ρξφληα παξαηεξείηαη ζε παγθφζκην επίπεδν κηα αικαηψδεο αχμεζε 

ησλ αγνξψλ πνπ πξαγκαηνπνηνχλ νη θαηαλαισηέο κέζσ ειεθηξνληθψλ 

θαηαζηεκάησλ. Σν γεγνλφο απηφ, απνηειεί κηα πξφθιεζε γηα ηηο επηρεηξήζεηο 

παγθνζκίσο αθνχ δηαθαίλεηαη φηη  απνηειεί ηελ λέα ηάζε αγνξψλ ησλ 

θαηαλαισηψλ. 

1.2 Γηαζηάζεηο ηνπ ειεθηξνληθνύ εκπνξίνπ  

Σν ειεθηξνληθφ εκπφξην απνηειεί κηα ζχγρξνλε πξνζέγγηζε ησλ επηρεηξήζεσλ θαη 

δηαθνξνπνηείηαη απφ ην παξαδνζηαθφ εκπφξην κε ηελ έλλνηα φηη επηηξέπεη ηηο 

αληαιιαγέο αγαζψλ, θεθαιαίσλ θαη πιεξνθνξίεο ειεθηξνληθά απφ ππνινγηζηή ζε 

ππνινγηζηή θαη δελ ππάξρεη πιένλ αλάγθε χπαξμεο θπζηθψλ λνκηζκάησλ ή αγαζψλ 

γηα ηε δηεμαγσγή ησλ ζπλαιιαγψλ (Goel, 2007).  

 

θνπφο ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ είλαη λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο αλάγθεο άιισλ 

νξγαληζκψλ, ησλ εκπφξσλ θαη ησλ θαηαλαισηψλ, απνβιέπεη ζηε κείσζε ηνπ 

θφζηνπο κε παξάιιειε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ θαη 

ηελ αχμεζε ηεο ηαρχηεηαο παξνρήο ππεξεζηψλ κέζσ ηνπ Γηαδηθηχνπ (Koponen, 

2006). 
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Σν ειεθηξνληθφ εκπφξην (e-commerce ) πεξηιακβάλεη ηελ αγνξά θαη ηελ πψιεζε 

πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ κέζσ ηνπ Γηαδηθηχνπ  αη δηαθξίλεηαη ζε άκεζν θαη 

έκκεζν. 

 Άκεζν είλαη ην ειεθηξνληθφ εκπφξην πνπ πεξηιακβάλεη παξαγγειία, 

πιεξσκή θαη παξάδνζε άπισλ αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ π.ρ. αεξνπνξηθά 

εηζηηήξηα. Ζ πιεξσκή ησλ ππεξεζηψλ απηψλ γίλεηαη  π.ρ. κε πηζησηηθέο 

θάξηεο, κέζσ θαηάζεζεο ζε ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ ηεο αμίαο ηνπ 

εκπνξεχκαηνο, PayPal,  θ.α. 

 Έκκεζν είλαη ην ειεθηξνληθφ εκπφξην πνπ ρξεζηκνπνηείηαη φηαλ πξφθεηηαη 

γηα ηελ ειεθηξνληθή παξαγγειία πιηθψλ αγαζψλ θαη παξαδίδνληαη ζηνλ 

παξαγγειηνδφρν κφλν κε παξαδνζηαθφ ηξφπν π.ρ.  ηαρπδξνκείν, κεηαθνξηθή 

εηαηξεία, παξάδνζε απφ ηελ επηρείξεζε.  

Οη θχξηεο κνξθέο πνπ απαληψληαη ζηελ ιεηηνπξγία ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ 

(Koponen, 2006), είλαη:  

 Δπηρείξεζε πξνο θαηαλαισηή, Business to- Consumer (B2C)  

 Δπηρείξεζε πξνο Δπηρείξεζε, Business-to-Business (B2B)  

 Καηαλαισηήο πξνο Καηαλαισηή, Consumer-to-Consumer (C2C)  

 Δπηρείξεζε πξνο Κξάηνο, Business-to-Government (B2G)  

 Mobile commerce (m-commerce), εθαξκνγέο πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί απφ ηα 

ειεθηξνληθά θαηαζηήκαηα γηα πσιήζεηο κέζσ smartphones & tablets 

ηελ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία ζα γίλεη αλαθνξά ζηελ πξψηε κνξθή 

ιεηηνπξγίαο ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ δει. ηελ Δπηρείξεζε πξνο θαηαλαισηή 

(B2C) θαζψο ε παξνχζα δηπισκαηηθή πξαγκαηεχεηαη ηελ ζηξαηεγηθή ηεο ΔΛΣΑ 

Α.Δ. σο  πάξνρνο ηαρπδξνκηθψλ ππεξεζηψλ ζε επηρεηξήζεηο ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ.  

χκθσλα κε ηνπο Παζρφπνπιν θαη θαιηζά ( 2001) ν θχθινο ηνπ ειεθηξνληθνχ 

εκπνξίνπ πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα ζηάδηα: 

 Σελ αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ. Αλαθέξεηαη  ζηελ πξνβνιή ησλ πξντφλησλ θαη 

ζηελ αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε απηά. Οη πειάηεο απφ ηελ κηα 

πιεπξά ελεκεξψλνληαη αληιψληαο πιεξνθνξίεο ζρεηηθέο κε ην πξντφλ πνπ 

επηζπκνχλ λα αγνξάζνπλ θαη νη επηρεηξήζεηο απνζπνχλ πιεξνθφξεζε πνπ 

ηνπο αθνξά ( παξάπνλα γηα ην πξντφλ, ζηνηρεία πσιήζεσλ θ.α.)  
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 Σελ ειεθηξνληθή παξαγγειία. Ζ παξαγγειία ηνπνζεηείηαη ειεθηξνληθά 

ππνθαζηζηψληαο ηελ ρεηξφγξαθε  παξαδνζηαθή θφξκα παξαγγειίαο  

 Σελ παξάδνζε ηνπ πξντφληνο 

 Σελ πιεξσκή ηνπ πξντφληνο 

 Σελ ειεθηξνληθή αληαιιαγή παξαζηαηηθψλ ( EDI ), φπσο ηηκνιφγηα 

 Σελ εμππεξέηεζε ησλ πειαηψλ κεηά ηελ πψιεζε     

 

Μηα επηρείξεζε πνπ έρεη αλαπηχμεη κηα πιαηθφξκα ειεθηξνληθνχ θαηαζηήκαηνο κε 

ζθνπφ λα πξνβάιιεη θαη λα δηαζέηεη ηα πξντφληα/ ππεξεζίεο ζε ελ δπλάκεη πειάηεο 

ηεο απνθηά ζεκαληηθά νθέιε, φπσο: 

 Δπξεία γεσγξαθηθή δηαζπνξά. Ζ επηρείξεζε έρεη ηε δπλαηφηεηα λα 

απεπζπλζεί δπλεηηθά ζε πειάηεο πνπ βξίζθνληαη παληνχ ηφζν ζε εζληθφ φζν 

θαη ζε παγθφζκην επίπεδν (απαηηείηαη θαη μελφγισζζε ηζηνζειίδα). Οη 

πειάηεο απφ ηελ άιιε πιεπξά έρνληαο ηελ δπλαηφηεηα λα αγνξάζνπλ 

πξντφληα απφ θαηαζηήκαηα πνπ βξίζθνληαη ζε φιν ηνλ θφζκν γίλνληαη 

απηφκαηα ελ δπλάκεη πειάηεο ηεο επηρείξεζεο.  

 Καηάξγεζε ησλ κεζαδφλησλ. Ζ επηρείξεζε κπνξεί λα δηαζέζεη ηα πξντφληα/ 

ππεξεζίεο  ηεο απεπζείαο ζηνλ πειάηε, ρσξίο λα είλαη αλαγθαίν λα 

απεπζπλζεί ζε κεζάδνληεο, ψζηε λα δηαζέζεη ηα πξντφληα ηεο ζηνπο ηειηθνχο 

θαηαλαισηέο. 

 Λεηηνπξγία 24/7. Σν δηαδίθηπν επηηξέπεη ηελ πξαγκαηνπνίεζε αγνξψλ φιεο 

ηηο κέξεο ηνπ ρξφλνπ θαη φιεο ηηο ψξεο ηεο εκέξαο. 

 Μείσζε ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο. Ζ επηρείξεζε έρεη κεησκέλν ιεηηνπξγηθφ 

θφζηνο κηαο θαη  δελ είλαη  απαξαίηεην λα δηαζέηεη θπζηθφ ρψξν γηα πψιεζεο 

ησλ πξντφλησλ ηεο εμνηθνλνκψληαο έηζη ιεηηνπξγηθά θφζηε φπσο π.ρ. 

ινγαξηαζκνί θνηλήο σθέιεηαο, ελνίθηα, κηζζνινγηθφ θφζηνο θ.α. Καη ζε απηή 

ηελ πεξίπησζε ηζρχεη ε νηθνλνκηθή ζεσξία ηνπ νξηαθνχ θφζηνπο δει. φζν 

απμάλεηαη ν αξηζκφο ησλ πειαηψλ πνπ αγνξάδνπλ  κέζσ ηνπ ειεθηξνληθνχ 

θαηαζηήκαηνο ηφζν κεηψλεηαη ην ζπλνιηθφ θφζηνο εμππεξέηεζεο απηψλ. 

 Οη θαηαλαισηέο κπνξνχλ  λα ιάβνπλ ζρεηηθή θαη αλαιπηηθή  πιεξνθφξεζε 

ζρεηηθή κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξντφληνο πνπ ηνπο ελδηαθέξεη ζε κεξηθά 

ιεπηά,  ζε ζχγθξηζε κε ηνλ παξαδνζηαθφ ηξφπν πνπ ζα έπαηξλε ψξεο,  
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εκέξεο ή αθφκε θαη εβδνκάδεο. Έηζη νη επηρεηξήζεηο δηεπξχλνπλ ζεκαληηθά 

ηνπο ελ δπλάκεη πειάηεο ηνπο.  

 Μεησκέλν θφζηνο κάξθεηηλγθ. Οη ζπκβαηηθνί ηξφπνη πξνψζεζεο ελφο 

πξντφληνο ( πξνβνιή,  δηαθήκηζε , ηνπνζέηεζε )  είλαη πην αθξηβνί ζε ζρέζε 

κε ηνπο ειεθηξνληθνχο κηαο θαη ην ειεθηξνληθφ θαηάζηεκα ιεηηνπξγεί θαη 

απηνηειψο σο κέζν δηαθήκηζεο. Ζ ζπλδπαζηηθή ρξήζε ηνπ δε κε πξφζζεηα 

εξγαιεία πνπ παξέρνληαη ζήκεξα απφ ηα social media κπνξνχλ λα 

πξνζζέζνπλ  αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα ζηελ επηρείξεζε εάλ αμηνπνηήζεη  

απνηειεζκαηηθά ηα εξγαιεία ηεο ειεθηξνληθήο δηαθήκηζεο  

 Απνηειεζκαηηθφηεξν κάξθεηηλγθ. Παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα άληιεζεο 

ρξήζηκσλ πιεξνθνξηψλ γηα ην πξνθίι ησλ θαηαλαισηψλ,  ζηαηηζηηθψλ  

ζηνηρείσλ πξφζβαζεο θαη πσιήζεσλ. Ζ επηρείξεζε επνκέλσο κε  

ζηνρεπκέλεο θακπάληεο κάξθεηηλγθ δχλαηαη λα επηηχρεη  πξνζέιθπζε 

δπλεηηθψλ  πειαηψλ. 

Απφ ηα παξαπάλσ γίλεηαη αληηιεπηφ φηη ην ειεθηξνληθφ εκπφξην πξνζθέξεη ζε κηα 

επηρείξεζε ζηξαηεγηθά πιενλεθηήκαηα πνπ εάλ ηα αλαπηχμεη, έρεη πξφζβαζε ζε λέεο 

αγνξέο. 

Ωζηφζν,  ζχκθσλα κε ηελ Goel (2007) ππάξρνπλ θαη κεηνλεθηήκαηα ηφζν γηα ηηο 

επηρεηξήζεηο φζν θαη γηα ηνπο θαηαλαισηέο, φπσο : 

 Κξπθά θφζηε πνπ ηειηθά κπνξεί λα κεηαηξέςνπλ πνιχ εχθνια ηελ επθαηξία 

ηεο κεησκέλεο ηηκήο ζε επηπιένλ θφζηνο  π.ρ. πςειά θφζηε απνζηνιήο ηνπ 

αληηθεηκέλνπ, κε απνηέιεζκα ηειηθά ε κείσζε ηνπ θφζηνπο γηα ηνλ 

θαηαλαισηή  λα κελ είλαη  πξαγκαηηθή. 

 Γηα ηελ επηρείξεζε ε πηζαλή αλαμηνπηζηία ηνπ δηθηχνπ ( internet)  απνηειεί 

έλα πξφβιεκα πνπ επεξεάδεηαη  απφ εμσγελείο παξάγνληεο πνπ δελ κπνξεί 

λα ειέγμεη ε ίδηα φπσο π.ρ. ηαρχηεηα δηθηχνπ, πξνβιήκαηα γξακκψλ θ.α. 

 Αζθάιεηα ζπλαιιαγψλ. Πξνέξρεηαη ζπλήζσο απφ ηνλ θφβν ηνπ αγνξαζηή 

γηα ηελ  ππνθινπή ηξαπεδηθψλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ηνπ απφ ηελ  δηάζεζε 

ησλ ζηνηρείσλ ηεο πηζησηηθήο ηνπ θάξηαο on-line.   

 Απψιεηα ηεο ηδησηηθήο δσήο. Τπάξρεη ζπλήζσο ν θφβνο ηνπ θαηαλαισηή  γηα 

ηελ ζπιινγή θαη  ππνθινπή πξνζσπηθψλ ηνπ ζηνηρείσλ  θαη αγνξαζηηθψλ 

ηνπ ζπλεζεηψλ. 
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 Απξφζσπε εκπεηξία αγνξάο. Τπάξρεη έιιεηςε θπζηθήο επαθήο ηνπ 

θαηαλαισηή κε ηνλ πσιεηή (σο θπζηθφ πξφζσπν) θαη ην πξντφλ  θαζψο ην 

αγνξάδεη βιέπνληαο ην κφλν ζε θσηνγξαθία. Σν ειεθηξνληθφ θαηάζηεκα γηα 

λα εμαιείςεη απηφ ην εκπφδην ζα πξέπεη λα παξέρεη  ζηνπο ελ δπλάκεη  

πειάηεο ηνπ πςειά επίπεδα ππεξεζηψλ φπσο: εχθνιε πινήγεζε ζηελ 

ηζηνζειίδα ηνπ,   αλαιπηηθή πεξηγξαθή ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ πξντφληνο, 

λα δηαζέηεη νξγαλσκέλν  ηκήκα  εμππεξέηεζεο πειαηψλ γηα παξνρή 

πξφζζεηεο πιεξνθφξεζεο, λα ππάξρεη άκεζε επίιπζε πηζαλψλ  θαηαγγειηψλ. 

Σέινο πνιχ ζεκαληηθφ θξίλεηαη λα  ππάξρεη έγθαηξε θαη ρακεινχ θφζηνπο 

απνζηνιή ησλ εκπνξεπκάησλ ζηνπο πειάηεο ψζηε απηνί λα κελ 

απνζαξξχλνληαη γηα δηαδηθηπαθέο αγνξέο. 

 ην δηαζπλνξηαθφ ειεθηξνληθφ εκπφξην κπνξνχλ λα εκθαληζηνχλ  λνκηθά 

δεηήκαηα πνπ δηαθέξνπλ απφ ρψξα ζε ρψξα, φπσο δεηήκαηα επηζηξνθψλ 

πξντφλησλ , εγγχεζεο , επηζηξνθήο ρξεκάησλ θ.α  

 

χκθσλα κε ηνλ θαιίδε (2007) ππάξρεη έλα αθφκε κεηνλέθηεκα κηαο θαη 

δεκηνπξγνχληαη δπν θαηεγνξίεο θαηαλαισηψλ: ε πξψηε είλαη απηνί πνπ έρνπλ 

πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν θαη κπνξνχλ λα αγνξάζνπλ θζελφηεξα  εθκεηαιιεπφκελνη 

ηηο δηεζλείο αγνξέο θαη ε δεχηεξε είλαη νη κε έρνληεο  πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν φπνπ 

αλαγθαζηηθά γηα ηηο  αγνξέο ηνπο απεπζχλνληαη ζηηο ηνπηθέο αγνξέο πνπ έρνπλ 

ζπλήζσο πςειφηεξν θφζηνο.    

Με ην ειεθηξνληθφ εκπφξην κηα επηρείξεζε επηηπγράλεη ηελ εθαξκνγή κηαο εθ ησλ 

ηεζζάξσλ πξνηεηλφκελσλ ζηξαηεγηθψλ αλάπηπμεο θαη δηαθνξνπνίεζεο ηεο, φπσο 

απηέο έρνπλ απνηππσζεί ζην Matrix ηνπ Ansoff θαη ζπγθεθξηκέλα απηή ηεο 

επέθηαζεο ηηο επηρείξεζεο κε ηα ππάξρνληα πξντφληα ηεο ζε λέεο αγνξέο πνπ 

πξσηχηεξα δελ είρε πξφζβαζε.  
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Γηάγξακκα 1.1: Ansof Matrix (Edrawsoft.com, 2015) 

 

Σν παξαπάλσ γεγνλφο απνηππψλεη ηελ ζεκαληηθφηεηα πνπ απνθηά ην ειεθηξνληθφ 

εκπφξην γηα ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ησλ ζεκεξηλψλ επηρεηξήζεσλ θαη πσο εληζρχνπλ 

ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ηνπο δηακέζνπ απηνχ.  

 

1.3 Ννκηθό & Θεζκηθό Πιαίζην γηα ην ειεθηξνληθό εκπόξην 

Οη δηαζηάζεηο πνπ ιάκβαλε ζηαδηαθά ην ειεθηξνληθφ εκπφξην, απαηηνχζε ηελ ιήςε 

κέηξσλ θαη απνθάζεσλ ηφζν σο πξνο ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπ φζν θαη ζηελ 

δεκηνπξγία λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ.  

ε Δπξσπατθφ επίπεδν νη βάζεηο ιεηηνπξγίαο ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ, ηέζεθαλ 

ηελ 08.06.2000 κε ηελ ζρεηηθή Οδεγία 2000/31/ EC πνπ εμέδσζε ε Δπξσπατθή 

Έλσζε (European Parliament and the Council, 2000). Με ηελ εθαξκνγή ηεο 

παξαπάλσ νδεγίαο ηέζεθε νπζηαζηηθά ην πιαίζην ιεηηνπξγίαο ησλ ειεθηξνληθψλ 

θαηαζηεκάησλ  θαη πξνβιέθζεθαλ παξάιιεια ηα δηθαηψκαηα ησλ on line 

αγνξαζηψλ. 

ηελ Διιάδα, κε ην ΠΓ 131/2003 έγηλε ε πξνζαξκνγή ζε εζληθφ επίπεδν ηεο 

παξαπάλσ επξσπατθήο νδεγίαο γηα ην ειεθηξνληθφ εκπφξην. Σν ΠΓ 131/2003  δίλεη 

έκθαζε ζηελ εμψδηθε επίιπζε δηαθνξψλ, ζηε ζπλεξγαζία ησλ θξαηψλ - κειψλ ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο, γηα ηελ επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ ησλ Καηαλαισηψλ, ζηε 

ζέζπηζε θαλφλσλ δενληνινγίαο κε ππνρξεσηηθή ηζρχ γηα ηνπο απνδέθηεο ηνπο, ζηελ 
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επζχλε ησλ ελδηάκεζσλ, ζηε ζχλαςε ησλ ειεθηξνληθψλ ζπκβάζεσλ, ζηηο 

πιεξνθνξίεο, πνπ πξέπεη λα παξέρνληαη ζηηο εκπνξηθέο επηθνηλσλίεο (δηαθεκηζηηθά, 

ρνξεγίεο, πξνζθνξέο θ.ιπ.), ζηνλ ηφπν εγθαηάζηαζεο ησλ θνξέσλ παξνρήο 

ππεξεζηψλ.   

 

πλδπαζηηθά θαη αλαθνξηθά κε ην ζέκα ππάξρνπλ:  

 ν Ν. 2251/94, γηα ηελ "Πξνζηαζία Καηαλαισηψλ", ζην άξζξν 4, ξπζκίδεη ηηο 

ζπκβάζεηο απφ απφζηαζε φπνπ εκπίπηεη θαη ην ειεθηξνληθφ εκπφξην.   

 Ο Ν. 2472/97 αλαθέξεηαη ζηελ πξνζηαζία ηνπ αηφκνπ απφ ηελ επεμεξγαζία 

δεδνκέλσλ ηνπ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα.  

 Σν Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα 150/2001, Φ.Δ.Κ. Α' 125, φπνπ ηίζεηαη ην πιαίζην 

γηα ηηο ειεθηξνληθέο ππνγξαθέο. 

 

1.4 Ζ αλάπηπμε ηνπ ειεθηξνληθνύ εκπνξίνπ ζε δηεζλέο επίπεδν 

χκθσλα κε ηελ IPC (2015), ζε φιν ηνλ θφζκν νη online ιηαληθέο πσιήζεηο ην 2000 

αλέξρνληαλ ζε ~ € 37 δηο, ελψ κέρξη ην 2014 ν αξηζκφο απηφο μεπέξαζε ηα  €615 δηο. 

ε απηφ θπξίσο ζπλεηέιεζαλ: α) ν ζπλδπαζκφο ηεο απμεκέλεο δηαζχλδεζεο ζην 

δηαδίθηπν, β) ν νινέλα θαη απμαλφκελνο πινχηνο πνπ δηαζέηνπλ  νη ρψξεο ηεο Αζίαο 

γ) νη ζεκειηψδεηο αιιαγέο ζηελ  θαηαλαισηηθή ζπκπεξηθνξά.  

Ωζηφζν, ην ειεθηξνληθφ εκπφξην ην 2014 αληηπξνζψπεπε ιηγφηεξν απφ ην 6% ησλ 

ιηαληθψλ πσιήζεσλ, θαηαδεηθλχνληαο έηζη ηελ ηεξάζηηα επθαηξία γηα ηε κειινληηθή 

αλάπηπμε ηνπ.  

ε παγθφζκην επίπεδν γηα θάζε θαηαλαισηή (IPC 2015), δαπαλήζεθαλ θαηά κέζν 

φξν € 85 ζε  online αγνξέο, ζεκεηψλνληαο ζεκαληηθή αχμεζε ζε ζχγθξηζε κε ηα € 6 

θαηά. κ.ν. πνπ δαπαλήζεθαλ ην 2000. 

ηελ Δπξψπε ε αγνξά ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ εμειίρζεθε κε αληίζηνηρνπο ξπζκνχο 

αλάπηπμεο φπσο απηνχο ηεο δηεζλνχο αγνξάο. Σα κεγέζε γηα ην ειεθηξνληθφ εκπφξην 

B2C (ππεξεζηψλ & θαηαλαισηηθψλ εηδψλ) γηα ην 2014 ζε ζχγθξηζε κε ην 2013 

(Ecommerce Europe, 2015),  ήηαλ: 
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Πίλαθαο 1.1: Σδίξνο ειεθηξνληθνύ Δκπνξίνπ ( 2014 ) ζηελ επξσπατθή αγνξά  

ΓΔΩΓΡΑΦΗΚΖ 

ΕΩΝΖ 

ΣΕΗΡΟ 

ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟΤ 

ΔΜΠΟΡΗΟΤ ΔΣΟΤ 

2014 

2014 VS 2013 ( 

%)  

Europe € 423 δηο +13,6 % 

EU28 € 368,8 δηο +13,4 % 

Southern Europe € 47,3 δηο +15,4 % 

Greece € 3,9 δηο +20,4% 
Πεγή : European B2C E-commerce Report 2015. 

 

Οη παξαπάλσ ηάζεηο δεκηνπξγνχλ ηηο πιένλ θαηάιιειεο πξνυπνζέζεηο γηα 

πξννπηηθή αλάπηπμεο ηφζν λέσλ φζν θαη παξαδνζηαθψλ επηρεηξήζεσλ πνπ ζέινπλ 

λα δξαζηεξηνπνηεζνχλ  ζην ειεθηξνληθφ εκπφξην. Σν γεγνλφο απηφ είλαη ηδηαίηεξα 

ζεκαληηθφ γηα κηθξέο θαη κεζαίεο επηρεηξήζεηο πνπ έρνπλ πιένλ ηελ δπλαηφηεηα λα 

απεπζπλζνχλ ζε κηα δηεζλή θνηλφηεηα θαηαλαισηψλ θαη φρη κφλν ζε ηνπηθέο αγνξέο.  

 

1.4 Αλαθεθαιαίσζε   

 

Ζ ξαγδαία αλάπηπμε ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ ηα ηειεπηαία ρξφληα θαη ε 

πξννπηηθή εμέιημήο ηνπ, δεκηνπξγεί ηηο θαηάιιειεο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ 

δξαζηεξηνπνίεζε πνιιψλ λέσλ θαη παξαδνζηαθψλ επηρεηξήζεσλ, αθνχ κπνξνχλ λα 

απεπζπλζνχλ ζε κηα πνιχ κεγάιε αγνξά θαηαλαισηψλ, Δζληθή, Δπξσπατθή ή θαη 

Γηεζλή. 

 

Μεγάιεο θαη κηθξέο επηρεηξήζεηο έρνπλ ηελ ίδηα πξφζβαζε ζηνπο πειάηεο θαη 

κπνξνχλ λα δεκηνπξγήζνπλ παξφκνηα παξνπζία ζην δηαδίθηπν. Τπφ ηελ έλλνηα απηή 

απμάλεηαη ν αληαγσληζκφο κεηαμχ ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ζχκθσλα κε ηελ 

νηθνλνκηθή ζεσξία ν αληαγσληζκφο ιεηηνπξγεί ζε φθεινο ηνπ θαηαλαισηή.  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2.  Γηείζδπζε ηνπ ειεθηξνληθνύ εκπνξίνπ ζηελ 

Διιάδα  
 

2.1 Δηζαγσγή  

Ζ ηζηνξία ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ ζηελ Διιάδα, κπνξνχκε λα πνχκε φηη μεθηλά  

ηελ δεθαεηία ηνπ 2000 κε ηελ δξαζηεξηνπνίεζή ζηνλ ρψξν B2C (Business to 

Consumer) εηαηξεηψλ, φπσο: airtickets.gr, e-shop.gr,  plaisio.gr. θ.α. Δίρε πξνεγεζεί 

ζηα κέζα ηεο πξνεγνχκελεο δεθαεηίαο ε επξεία ρξήζε ησλ ζπζηεκάησλ EDI 

(Electronic Data Interchange), παξάγνληαο ππνζηεξηθηηθφο γηα ην ειεθηξνληθφ 

εκπφξην. Καζνξηζηηθφ φκσο ξφιν γηα ηελ αλάπηπμε ηεο αγνξάο δηαδξακάηηζε ε 

αικαηψδεο δηείζδπζε ηνπ δηαδηθηχνπ.   

Σν 2012 ηδξχεηαη ν GRECA (Διιεληθφο χλδεζκνο Ζιεθηξνληθνχ Δκπνξίνπ) κε 

ζθνπφ ηελ δηαθχιαμε θαη πξναγσγή ησλ θνηλψλ ζπκθεξφλησλ ησλ κειψλ ηνπ θαη 

γεληθφηεξα ηνπ θιάδνπ ηνπ Ζιεθηξνληθνχ Δκπνξίνπ. Παξάιιεια θαζηεξψλνληαη ηα 

βξαβεία e-volution awards κε ζηφρν, λα  αλαδεηθλχνληαη ζε εηήζηα βάζε βέιηηζηεο 

πξαθηηθέο θαη επηρεηξεκαηηθή αξηζηεία ζην Ζιεθηξνληθφ Δκπφξην (ΗΝΔΜΤ, 2013).  

 

2.2  Σν κέγεζνο θαη νη ηάζεηο ηεο αγνξάο ειεθηξνληθνύ εκπνξίνπ ζηελ 

Διιάδα  

Σν 2013 ~ 2,5 εθαη. Έιιελεο έθαλαλ ρξήζε on-line αγνξψλ, εθ ησλ νπνίσλ ηα 2/3 

ήηαλ γηα ππεξεζίεο θαη ην 1/3 γηα πξντφληα (Γνπθίδεο, 2014 β). Σν 2014 νη Έιιελεο 

θαηαλαισηέο, αχμεζαλ πεξίπνπ θαηά 10% ηνλ αξηζκφ ησλ θαηεγνξηψλ πνπ 

αγφξαζαλ online (ΔLTRUN 2014). Ζ αλάπηπμε ηνπ e-commerce είλαη εκθαλήο θαη 

απφ ηνλ αξηζκφ ησλ αγνξψλ ησλ θαηαλαισηψλ αθνχ απφ κηα online αγνξά ηνπο 

θάζε κήλα ηνπ 2013, απμήζεθε ζε ηξεηο αγνξέο ηνπο θάζε δπν κήλεο γηα ην 2014. 

 

Σα πξντφληα/ ππεξεζίεο κε ηηο πξψηεο πξνηηκήζεηο ησλ θαηαλαισηψλ, 

απνηππψλνληαη ζην δηάγξακκα 2.1 
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Πεγή : ELTRUN (2014). Απνηειέζκαηα ηεο Δηήζηαο Έξεπλαο ηνπ ELTRUN 2014.  

 

Οη θαηεγνξίεο κε ηελ κεγαιχηεξε αχμεζε γηα ην 2014 (+10% απφ ην 2013  φζνλ 

αθνξά ηα πνζνζηά ησλ online αγνξαζηψλ) ήηαλ: 

 Σαμηδησηηθέο ππεξεζίεο 

 Δηζηηήξηα γηα εθδειψζεηο 

 Αζθάιεηεο 

 Παξα-θαξκαθεπηηθά 

 Δίδε ιηαλεκπνξίνπ  

 

χκθσλα κε ηελ Διιεληθή ηαηηζηηθή Αξρή (ΔΛΣΑΣ, 2014) ηξεηο ζηνπο δέθα 

ρξήζηεο ηνπ Γηαδηθηχνπ ειηθίαο 16-74 εηψλ, πξαγκαηνπνίεζαλ θαηά ην Α΄ ηξίκελν 

ηνπ 2014 θάπνηα ειεθηξνληθή αγνξά ή παξαγγειία αγαζψλ ή ππεξεζηψλ κέζσ 

Γηαδηθηχνπ. Σν πνζνζηφ ησλ ελ ιφγσ ρξεζηψλ αλέξρεηαη ζην 29,5%, απμεκέλν θαηά 

9,3% ζε ζρέζε κε ην Α΄ ηξίκελν ηνπ 2013.  

 

 

 

Γηάγξακκα 2.1: Απνηειέζκαηα ηεο Δηήζηαο Έξεπλαο ηνπ ELTRUN έηνπο 2014 

(Eltrun,2014)  
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Γηάγξακκα 2.2: Υξήζηεο Γηαδηθηύνπ πνπ πξαγκαηνπνίεζαλ ειεθηξνληθέο αγνξέο 

(2008-2014) 
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 Πεγή: EΛΣΑΣ, ‘‘Έξεπλα ρξήζεο ηερλνινγηψλ πιεξνθφξεζεο θαη επηθνηλσλίαο απφ ηα λνηθνθπξηά 

γηα ην 2014’’ 

 

Ωο πξνο ηα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία γηα ην 2014 (Ecommerce Europe, 2015) ν 

πιεζπζκφο ηεο Διιάδαο αλέξρνληαλ ζε 10,9 εθ., εθ ησλ νπνίσλ νη 5,9 εθ. 

ρξεζηκνπνηνχλ ην Internet ελψ  2,4  εθ. είλαη e-consumers. Καηά κέζν φξν ν θάζε 

Έιιελαο e-consumer ( ειεθηξνληθφο αγνξαζηήο ) μφδεςε ~ €1.624. ηνλ πίλαθα 2.1 

απνηππψλεηαη αλά έηνο ην κέζν εηζφδεκα αλά θάηνηθν θαηά ηα έηε 2011-2015 θαη 

ζην δηάγξακκα 2.3 ν ξπζκφο κεηαβνιήο ηνπ ΑΔΠ ηα αληίζηνηρα έηε    

 

Πίλαθαο 2.1: κ.ν. εηζνδήκαηνο Διιήλσλ θαηά ηα έηε  2011-2015  

TOTAL GROSS 

DOMESTIC 

PRODUCT (Year)  

GDP per capita 

2015*( εθηίκεζε )  €14,789 

2014 €16,300 

2013 €16,500 

2012 €17,500 

2011 €18,700 
                  

           Πεγή: European B2C E-commerce Report 2015. 
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Γηάγξακκα 2.3: Ρπζκόο κεηαβνιήο ΑΔΠ Διιάδνο ( 2011-2015 ) 

 
 
  Πεγή: European B2C E-commerce Report 2015 
 

Παξφιν πνπ ηα παξαπάλσ έηε (2011-2015) ε Διιάδα βίσζε κηα ηεξάζηηα 

νηθνλνκηθή θξίζε, κε ην ΑΔΠ ηεο θαη ην κέζν εηζφδεκα αλά θάηνηθν λα έρνπλ 

ζπξξηθλσζεί δξακαηηθά, παξφιν απηά δηαπηζηψλεηαη φηη νη αγνξέο ησλ  Διιήλσλ 

κέζσ  ειεθηξνληθψλ θαηαζηεκάησλ απμήζεθαλ ζεκαληηθά. Έηζη,  ην κεξίδην ηνπ  e-

commerce ζην ζπλνιηθφ ΑΔΠ ηεο ρψξαο γηα ην 2014 αλήιζε ζε πνζνζηφ 2,15% ή 

ζε € 3,84 δηο. Ζ πξφβιεςε γηα ην 2015 είλαη φηη ην εθηηκψκελν κεξίδην ησλ online 

αγνξψλ ζην ζχλνιν ησλ ιηαληθψλ πσιήζεσλ ζα πξνζεγγίζεη ην 2,9% ηνπ ζπλνιηθνχ 

ΑΔΠ θαη ν ζπλνιηθφο ηδίξνο ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ ζε πξντφληα & ππεξεζίεο 

ζα αλέιζεη ζε  € 4,4 δηο., κε ην 50% λα θαηαλαιψλεηαη ζε αγνξά ππεξεζηψλ θαη ην 

ππφινηπν 50% λα θαηαλαιψλεηαη ζε αγνξά πξντφλησλ (Ecommerce Europe, 2015). 

 

Αμίδεη επίζεο λα ζεκεησζεί, φηη ν ξπζκφο αλάπηπμεο ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ 

ζηελ Διιεληθή αγνξά ( 20,4 %) γηα ην 2014, ήηαλ ζεκαληηθά πςειφηεξνο απφ ηνλ 

κέζν Δπξσπατθφ φξν ησλ 28 Κξαηψλ πνπ ήηαλ 13,4 % (Ecommerce Europe, 2015). 

Απφ ηα παξαπάλσ ζηνηρεία γίλεηαη αληηιεπηφ φηη ζηελ Διιάδα δηακνξθψλεηαη κηα 

ηδηαίηεξα απμεηηθή ηάζε ζηηο αγνξέο ησλ θαηαλαισηψλ κέζσ ειεθηξνληθψλ 

θαηαζηεκάησλ. Ζ δηαπίζησζε απηή επηβεβαηψλεηαη θαη απφ ην ELTRUN ( 2014 ) 

φπνπ ε έξεπλα έδεημε φηη γηα ην 2015 αλακέλεηαη 6 ζηνπο 10 θαηαλαισηέο λα 

απμήζνπλ ηελ αμία ησλ online αγνξψλ ηνπο θαη κφλν 1 ζηνπο 10 λα ηηο κεηψζνπλ. 

 



23 
 

Παξαηίζεληαη ζηελ ζπλέρεηα νη παξάγνληεο απφ ηνπο νπνίνπο άιινο ιηγφηεξν θαη 

άιινο πεξηζζφηεξν έρνπλ επηδξάζεη ζηελ αλάπηπμε ηνπ e-commerce ζηελ ειιεληθή 

αγνξά. 

2.3 Παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ζεηηθά ηελ δηείζδπζε ηνπ ειεθηξνληθνύ 

εκπνξίνπ ζηελ Διιάδα 

Ωο ζεηηθνί παξάγνληεο θαηαγξάθνληαη νη παξαθάησ: 

 Σαρεία εμάπισζε ησλ smartphones & tablets ζηελ ειιεληθή αγνξά. Σα 

ηειεπηαία δπν ρξφληα (2013-2015) ε δηείζδπζε ησλ έμππλσλ θηλεηψλ 

ηειεθψλσλ (smartphones) απμάλεηαη κε εθζεηηθνχο ξπζκνχο θαζψο φπνηνο 

αληηθαζηζηά ην θηλεηφ ηνπ ηειέθσλν κε λέα ζπζθεπή ηελ αληηθαζηζηά κε 

smartphone. Σν γεγνλφο απηφ θαζηζηά πην εχθνιε ηελ αγνξά κέζσ 

ειεθηξνληθνχ θαηαζηήκαηνο θαζψο ν θαηαλαισηήο είλαη ζε  κηα δηαξθήο 

ζχλδεζε ζην δηαδίθηπν. Ζ  ρξήζε ηνπ Γηαδηθηχνπ κέζσ θηλεηψλ ζπζθεπψλ 

απμάλεηαη κε ηαρείο ξπζκνχο, 8 θνξέο ηαρχηεξα ζε ζρέζε κε ηνλ αληίζηνηρν 

ξπζκφ δηείζδπζεο ηνπ Γηαδηθηχνπ ζηα PC (ΗΝΔΜΤ,2013).   

 Δμνηθείσζε ησλ Διιήλσλ πνιηηώλ κε ηελ ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε. 

Σελ ηειεπηαία πεληαεηία νη Έιιελεο εθπαηδεχζεθαλ ζε λέεο δηαδηθαζίεο 

φπσο είλαη ε ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε π.ρ. ειεθηξνληθή ππνβνιή  ηεο 

θνξνινγηθήο δήισζεο. Σν γεγνλφο απηφ  είρε σο έκκεζν  απνηέιεζκα ηελ 

εμνηθείσζε ησλ Διιήλσλ κε ηελ ρξήζε ησλ ππνινγηζηψλ. ηελ έξεπλα ηεο 

ΚηΠ Α.Δ., (2014) απνηππψλεηαη ην παξαπάλσ,  αθνχ 1 ζηνπο 4 Έιιελεο  

έρεη αλαδεηήζεη ππεξεζίεο ζε θπβεξλεηηθά sites.  

 Ζ νηθνλνκηθή θξίζε 2009-2015. Ζ νηθνλνκηθή θξίζε ψζεζε ηνπο Έιιελεο 

λα αλαδεηήζνπλ ηα πξντφληα /ππεξεζίεο πνπ επηζπκνχζαλ ζε ελαιιαθηηθά 

θαη νηθνλνκηθφηεξα θαλάιηα αγνξψλ, φπσο είλαη ηα e-shops. Ζ επθνιία 

πξφζβαζεο (24/7),  ρσξίο θφζηνο (έμνδα κεηαθίλεζεο) ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο 

αληαγσληζηηθέο ηηκέο πψιεζεο, θαζφξηζαλ ζε κεγάιν βαζκφ ηελ λέα ηάζε 

αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο  ησλ θαηαλαισηψλ. 

 Μέζα θνηλσληθήο δηθηύσζεο. ηελ Διιάδα νινέλα θαη πεξηζζφηεξεο 

επηρεηξήζεηο ρξεζηκνπνηνχλ ηα κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο σο κέξνο ηεο 

επηρεηξεκαηηθήο ηνπο ζηξαηεγηθήο γηα ζπλεξγαζία, αλαβάζκηζε ησλ ζρέζεσλ 

κε ηνπο πειάηεο θαη ηνλ επξχηεξν ζρεδηαζκφ ηνπο (ΗΝΔΜΤ,2013). ηελ  

παλειιήληα Δηήζηα Έξεπλα έηνπο 2012 (Eltrun, 2012) γηα ηε ζπκπεξηθνξά 
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ησλ ρξεζηψλ ησλ κέζσλ θνηλσληθήο δηθηχσζεο ηνπ Δξγαζηεξίνπ 

Ζιεθηξνληθνχ Δκπνξίνπ – ELTRUN δφζεθε έκθαζε ηφζν ζηηο ζειίδεο 

θνηλσληθήο δηθηχσζεο (π.ρ. Facebook) φζν θαη ζηα ππφινηπα είδε social 

media (blogs θαη review pages). Οη θαηαλαισηέο αμηνπνηνχλ ηα social media 

γηα λα ελεκεξσζνχλ γηα πξντφληα/ππεξεζίεο, λα θάλνπλ θξηηηθή, λα 

αληαιιάμνπλ απφςεηο κε άιινπο αγνξαζηέο θαη γεληθά λα επεξεάζνπλ θαη λα 

επεξεαζηνχλ. 

 Αλαβάζκηζε ηεο ειεθηξνληθήο πιαηθόξκαο ησλ e-shops. Πνιιέο 

επηρεηξήζεηο επέλδπζαλ ζε αλαβάζκηζε ησλ ζπζηεκάησλ ηνπο, ιακβάλνληαο 

ππφςε ηα απνηειέζκαηα ησλ εξεπλψλ ζηηο νπνίεο νη θαηαλαισηέο έζεηαλ σο 

θχξηνπο πξνβιεκαηηζκνχο ηνπο γηα αγνξά κέζσ e-shop: ηελ επρξεζηία ηνπ 

site, ηεο αζθάιεηαο ησλ ζπλαιιαγψλ θαη ηεο πνιηηηθήο ηεο επηρείξεζεο 

αλαθνξηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθψλ ηνπο δεδνκέλσλ 

(Eltrun,2014).  

2.4 Παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ αξλεηηθά ηελ δηείζδπζε ηνπ   

ειεθηξνληθνύ εκπνξίνπ ζηελ Διιάδα 

Παξφια ηα βήκαηα πξνφδνπ πνπ έρνπλ γίλεη ηα ηειεπηαία ρξφληα , ππάξρνπλ αθφκε 

αξθεηνί παξάγνληεο πνπ δπζρεξαίλνπλ ηελ δηείζδπζε ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ 

ζηελ Διιάδα. 

Ωο αξλεηηθνί παξάγνληεο θαηαγξάθνληαη νη παξαθάησ :   

 Σα έμνδα απνζηνιήο, ησλ πξντφλησλ πνπ έρνπλ αγνξαζηεί κέζσ e-shop, 

αληηπξνζσπεχνπλ ζεκαληηθφ πνζνζηφ ηεο ηειηθήο αμίαο ηνπ πξντφληνο 

(Γνπθίδεο, 2014β). ηηο πεξηπηψζεηο δε εθείλεο πνπ ε επηρείξεζε ην 

κεηαθπιχεη ζηνλ αγνξαζηή ρσξίο λα απνξξνθά κέξνο ηνπ θφζηνπο, ηφηε 

πνιιέο θνξέο ην θφζηνο απηφ απνηειεί απνηξεπηηθφ παξάγνληα αγνξάο.  

Άκεζα ζπλδεδεκέλν κε ηελ απνζηνιή (κεηαθνξηθά έμνδα), είλαη θαη ε 

δηαβεβαίσζε πνπ ζα πξέπεη λα παξέρνπλ νη επηρεηξήζεηο γηα ηελ άξηζηε  

κεηαθνξά ησλ πξντφλησλ εηδηθά δε, φηαλ πξφθεηηαη γηα ειεθηξνληθά 

αληηθείκελα ή γηα εππαζή ηξφθηκα.  

 Πνιινί online αγνξαζηέο ζεσξνχλ φηη ππάξρεη πξφβιεκα κε ηελ αζθάιεηα 

θαη ηελ πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθψλ ηνπο δεδνκέλσλ (ELTRUN  2014) . Οη 

Έιιελεο γεληθά ζεσξνχληαη θαρχπνπηνη θαη δελ εκπηζηεχνληαη εχθνια ηελ 

παξνρή ησλ πξνζσπηθψλ ηνπο ζηνηρείσλ ζε άγλσζηεο επηρεηξήζεηο. Έλαο 
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ηξφπνο αληηκεηψπηζεο ηνπ ζέκαηνο απηνχ είλαη ε ζσζηή πιεξνθφξεζε ησλ  

θαηαλαισηψλ απφ ηνπο ζεζκηθνχο θνξείο ηνπ θιάδνπ. 

 Πνιιέο θνξέο δελ είλαη μεθάζαξνη απφ ηηο επηρεηξήζεηο, νη φξνη επηζηξνθήο 

ησλ πξντφλησλ θαη ε πνιηηηθή πνπ εθαξκφδνπλ σο πξνο ηελ επηζηξνθή ηνπ 

ρξεκαηηθνχ αληηηίκνπ πνπ έρεη θαηαβάιιεη ν αγνξαζηήο γηα αγνξά 

πξντφλησλ (Γνπθίδεο, 2014α). 

 Μεζνχζεο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο νη επηρεηξήζεηο δπζθνιεχνληαη ζηελ 

δέζκεπζε θεθαιαίσλ ψζηε λα αλαβαζκίδνπλ ηερλνινγηθά ηα ζπζηήκαηα ηνπο  

 Ζ επηβνιή ησλ capital controls έρεη πεξηνξίζεη ηηο on line αγνξέο (Γνπθίδεο, 

Φξατδάθε, 2015).  

ην παξαθάησ δηάγξακκα απνηππψλνληαη νη πξνβιεκαηηζκνί ησλ Διιήλσλ 

θαηαλαισηψλ φζνλ αθνξά ηηο αγνξέο ηνπο απφ ειεθηξνληθά θαηαζηήκαηα.  

 

Γηάγξακκα 2.4: Πξνβιεκαηηζκνί ησλ Διιήλσλ αγνξαζηώλ γηα αγνξά από 

ειεθηξνληθό θαηάζηεκα  

 

 

Πεγή : Δξγαζηήξην Ζιεθηξνληθνχ Δκπνξίνπ θαη  Δπηρεηξείλ ηνπ Οηθνλνκηθνχ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ , 

ηίηινο έξεπλαο «Απνηειέζκαηα ηεο Δηήζηαο Έξεπλαο ηνπ ELTRUN 2014» 

 

2.5 Αλαθεθαιαίσζε 

ην παξφλ θεθάιαην εμεηάζηεθε, ν βαζκφο δηείζδπζεο ησλ ειεθηξνληθψλ κέζσλ θαη 

ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ ζηηο ζπλήζεηεο ησλ Διιήλσλ θαηαλαισηψλ θαη  

παξνπζηάζηεθε κέξνο ησλ απνηειεζκάησλ απφ ζρεηηθέο έξεπλεο πνπ έρνπλ  
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πξαγκαηνπνηεζεί αλαθνξηθά κε ηελ αλάπηπμε θαη δηείζδπζε ηνπ  ειεθηξνληθνχ  

εκπνξίνπ ζηελ Διιάδα ηα ηειεπηαία ρξφληα.  

Έγηλε αλάιπζε ηνπ κεγέζνπο ηεο αγνξάο ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ ζηελ Διιάδα θαη 

ησλ ηάζεσλ απηήο θαη δηαπηζηψζεθε ε ξαγδαία αλάπηπμή ηνπ κε ξπζκνχο ζεκαληηθά 

κεγαιχηεξνπο απφ απηνχο ησλ ρσξψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Σέινο, 

παξνπζηάζηεθαλ νη παξάγνληεο πνπ επηδξνχλ ζεηηθά ή αξλεηηθά ζηελ εμάπισζε ηνπ 

ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ ζηελ Διιάδα.  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3.  Ζ ηαρπδξνκηθή αγνξά ζε παγθόζκην επίπεδν. 

ηξαηεγηθή ησλ ηαρπδξνκηθώλ νξγαληζκώλ ζε ζρέζε κε ην 

ειεθηξνληθό εκπόξην 
 

3.1 Δηζαγσγή  

Σα ηειεπηαία 25 ρξφληα, κε ηελ παγθνζκηνπνίεζε θαη ηνπο λένπο θαλφλεο πνπ 

ηέζεθαλ ζην εκπφξην, είηε κέζσ Εσλψλ ειεχζεξσλ ζπλαιιαγψλ είηε ζηελ 

πεξίπησζε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο κε ηελ ηεισλεηαθή έλσζε, νπζηαζηηθά 

απειεπζεξψζεθαλ νη επηρεηξήζεηο αιιά θαη νη ηαρπδξνκηθέο εηαηξείεο απφ 

παξερφκελεο θνζηνβφξεο ππεξεζίεο φπσο ήηαλ π.ρ. ε είζπξαμε θαη απφδνζε ησλ 

δαζκψλ πνπ είραλ ηα δέκαηα φηαλ απνζηέιινληαλ απφ κηα ρψξα ζε κηα άιιε.  

Παξάιιεια, ε ζηαδηαθή ππνθαηάζηαζε ηεο αιιεινγξαθίαο απφ ειεθηξνληθά κέζα, 

αλάγθαζε ηηο ηαρπδξνκηθέο εηαηξείεο είηε λα αλαζρεδηάζνπλ ηηο παξερφκελεο 

ππεξεζίεο ηνπο είηε λα εηζάγνπλ λέεο, πηνζεηψληαο ζηαδηαθά ηηο νδεγίεο ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο αιιά θαη ησλ Δλψζεσλ ησλ επίζεκσλ Σαρπδξνκηθψλ 

Οξγαληζκψλ φπσο είλαη: ε UPU ( Universal  Postal Union ), ε IPC ( International 

Post Corporation ) θαη ε   PostEurop.  

3.2. Μέγεζνο ηαρπδξνκηθήο αγνξάο  

Σν κέγεζνο ηεο επξσπατθήο ηαρπδξνκηθήο αγνξάο, ζχκθσλα κε ηελ PostEurop, 

απνηειείηαη απφ ηα θάησζη ζπλνπηηθά ζηνηρεία (Posteurop.org, 2015):  

 

 Απαζρνινχληαη άκεζα 2.000.000 εξγαδφκελνη  

 Δμππεξεηνχληαη θαζεκεξηλά 800 εθαηνκκχξηα άλζξσπνη 

 Γηαθηλνχληαη 135 δηζεθαηνκκχξηα ηαρπδξνκηθά αληηθείκελα ζε εηήζηα βάζε   

 Γηαθηλνχληαη εληφο ησλ επξσπατθψλ ρσξψλ 4 δηζεθαηνκκχξηα δέκαηα/ έηνο  

 Ο θχθινο εξγαζηψλ είλαη άλσ ησλ 150 δηο € ή πεξίπνπ 1% ηνπ επξσπατθνχ  

ΑΔΠ.  

 Ο ηαρπδξνκηθφο θιάδνο ιεηηνπξγεί ζε 175.000 θαηαζηήκαηα ιηαληθήο 

πψιεζεο θαη παξέρεη πεξηζζφηεξα απφ 600.000 ζεκεία πξφζβαζεο γηα ηνπο 

πνιίηεο ζε νιφθιεξε ηελ Δπξψπε 
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ε παγθφζκην επίπεδν ην κέγεζνο ηεο ηαρπδξνκηθήο αγνξάο IPC (2015) 

απνηππψλεηαη, σο θάησζη:  

Πίλαθαο 3.1: Μέγεζνο  ηαρπδξνκηθήο αγνξάο ζε παγθόζκην επίπεδν ( έηνο 2014 )  

€435.6BN POSTAL INDUSTRY REVENUE 

44.8% MAIL SHARE OF INDUSTRY 

REVENUE 

4.8% OPERATING PROFITABILITY 

2,8%  REVENUE GROWTH  

1.5% MAIL REVENUE GROWTH 

-3.9% FALL IN MAIL VOLUME 

6.7% PARCELS REVENUE GROWTH 

6.3% GROWTH IN PARCELS VOLUME 

 
Πεγή : IPC (2015), Global Postal Industry Report - Key Findings 

 

Απφ ηα παξαπάλσ ζηνηρεία ζπλεπάγεηαη φηη ε ηαρπδξνκηθή αγνξά απνηειεί κηα 

ηζρπξή βηνκεραλία ζηελ νπνία απαζρνινχληαη εθαηνκκχξηα εξγαδφκελνη πνπ 

εμππεξεηνχλ ζε θαζεκεξηλή βάζε εθαηνκκχξηα πειάηεο. ηνλ πίλαθα 3.2 

απεηθνλίδνληαη αλά νηθνλνκηθή δψλε, επηκέξνπο νηθνλνκηθά κεγέζε. 

 

Πίλαθαο 3.2: Οηθνλνκηθά κεγέζε  έηνπο  2014, αλά οικονομικθ  ζώνη 

 
 
Πεγή : IPC (2015), Global Postal Industry Report - Key Findings 

Απφ ηα ζηνηρεία ηνπ παξαπάλσ πίλαθα (ζχγθξηζε 2013/14) δηαπηζηψλεηαη φηη: 

 ζε φιεο ηηο νηθνλνκηθέο δψλεο ππάξρεη αχμεζε ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ 

  ηα έζνδα ησλ ηαρπδξνκηθψλ νξγαληζκψλ πνπ δε πξνέξρνληαη απφ 

επηζηνιηθφ ηαρπδξνκείν θπκαίλνληαη κεηαμχ ηνπ 30% -60% γεγνλφο πνπ 
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θαηαδεηθλχεη ηε δηαθνξνπνίεζε πνπ έρνπλ επηηχρεη νη ηαρπδξνκηθνί 

νξγαληζκνί ζην κίγκα εζφδσλ ηνπο 

 ν φγθνο ηνπ επηζηνιηθνχ ηαρπδξνκείνπ βαίλεη κεηνχκελνο 

 ν φγθνο ησλ δηαθηλνχκελσλ δεκάησλ απμήζεθε     

χκθσλα κε ηελ  IPC (Ipc.be, 2015b) ην πξψην εμάκελν ηνπ 2015 ζηνλ ηαρπδξνκηθφ 

θιάδν ζεκεηψζεθε πεξαηηέξσ αχμεζε θαηά 3,3% ζε δηεζλέο επίπεδν ησλ 

ηαρπδξνκηθψλ εζφδσλ (ζχγθξηζε κε πξψην εμάκελν 2014). Ζ αχμεζε απηή πξνήιζε 

απφ αχμεζε ησλ θαηαηεζεηκέλσλ φγθσλ ηφζν  ησλ επηζηνιψλ φζν θαη ησλ δεκάησλ.  

ε ζχγθξηζε κε ην Α΄ εμάκελν ηνπ 2014, ε κέζε αχμεζε ησλ εζφδσλ παξέκεηλε 

ζηαζεξή γηα ην επηζηνιηθφ ηαρπδξνκείν (0,2%), αιιά δηπιαζηάζηεθε γηα ηα δέκαηα 

(10,5%), ελψ ηα πεξηζψξηα θέξδνπο εληζρχζεθαλ  θαη γηα ηηο δχν παξαπάλσ 

θαηεγνξίεο. 

Παξά ηε ζπλερηδφκελε κείσζε ηνπ ζπλνιηθνχ φγθνπ ηεο δηαθηλνχκελεο 

αιιεινγξαθίαο (επηζηνιηθφ ηαρπδξνκείν), ηνλ απμαλφκελν αληαγσληζκφ θαη ηελ 

πίεζε ζηηο ηηκέο, νη ηαρπδξνκηθνί νξγαληζκνί πνπ παξέκεηλαλ ηζρπξνί ην θαηάθεξαλ 

θπξίσο ιφγσ: α)ηεο κείσζεο ηνπ θφζηνπο ιεηηνπξγίαο ηνπο φπσο είλαη π.ρ. ε 

εθαξκνγή πξνγξακκάησλ ελεξγεηαθήο απφδνζεο, β)ηελ εηζαγσγή λέσλ ππεξεζηψλ 

φπσο είλαη π.ρ. ε επέλδπζε ζε ζηαζκνχο ( lockers ) δεκάησλ, γ)ζηελ αλάπηπμε 

θαηλνηνκηθψλ εξγαιείσλ φπσο είλαη π.ρ. νη web services εθαξκνγέο, θαη ηέινο δ) 

ιφγσ ηεο εθαξκνγήο πξνγξακκάησλ επηρεηξεζηαθνχ εμνξζνινγηζκνχ θαη 

αλαδηνξγάλσζεο ηνπ δηθηχνπ θαηαζηεκάησλ ηνπο.  

Ζ κεγαιχηεξε φκσο πξφθιεζε πνπ αληηκεησπίδεη  ηα ηειεπηαία ρξφληα ζε δηεζλέο 

επίπεδν ε ηαρπδξνκηθή αγνξά ζην ζχλνιν ηεο είλαη ε άλνδνο ηνπ ειεθηξνληθνχ 

εκπνξίνπ θαη ε δηαθνξνπνίεζε πνπ επηβάιιεη ε άλνδνο απηή ζην κίγκα εζφδσλ ησλ 

ηαρπδξνκηθψλ εηαηξεηψλ.  

3.3. Δπθαηξίεο, πξνθιήζεηο πνπ αληηκεησπίδνπλ νη Σαρπδξνκηθνί 

Οξγαληζκνί ζε ζρέζε κε ην ειεθηξνληθό εκπόξην 

Σν 2014  ε ζπλερηδφκελε άλνδνο ηνπ e-commerce απνηέιεζε γηα αθφκε κηα ρξνληά  

ηνλ θχξην κνριφ αλάπηπμεο ησλ ηαρπδξνκηθψλ νξγαληζκψλ. Ζ παγθφζκηα ζηξνθή 

πξνο ην ειεθηξνληθφ εκπφξην θαη ηηο λέεο εθαξκνγέο πιεξνθνξηθήο φπσο είλαη νη 
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web εθαξκνγέο, νη cloud επηινγέο αιιά θαη ε εμάπισζε ησλ smartphones, επέθεξαλ 

έλα λέν ηξφπν ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ ηαρπδξνκηθψλ Οξγαληζκψλ θαη ησλ 

επηρεηξήζεσλ. 

Σν ειεθηξνληθφ εκπφξην απνηειεί θηλεηήξηα δχλακε ηεο αλάπηπμεο ησλ 

ηαρπδξνκηθψλ εηαηξεηψλ θαζψο ε αχμεζε απηνχ, απμάλεη θαη΄ επέθηαζε ηελ αχμεζε 

ησλ δηαθηλνχκελσλ δεκάησλ θαη ησλ express απνζηνιψλ γηα παξαδφζεηο ησλ 

εκπνξεπκάησλ ζηνπο online αγνξαζηέο. Δληνχηνηο, ε αχμεζε ζηνπο δηαθηλνχκελνπο 

φγθνπο δεκάησλ πξνεξρφκελε απφ ηελ αγνξά B2C δελ απνηππψλεηαη ζηα 

νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα ησλ ηαρπδξνκηθψλ νξγαληζκψλ, θπξίσο ιφγσ ηνπ 

δηεπξπκέλνπ αληαγσληζκνχ θαη ηελ πίεζε ζηηο ηηκέο. Ο κέζνο φξνο ησλ εζφδσλ πνπ 

πξνέξρνληαη απφ δέκαηα θαη επείγνπζεο απνζηνιέο επηβξαδχλζεθε ζην 6,7% ην 

2014 ζε ζχγθξηζε κε ην 7,5% πνπ ήηαλ ην 2013, παξακέλνληαο φκσο ηζρπξφο (IPC 

2015 ). 

Γηάγξακκα 3.1: Financial Performance of Postal Industry parcels & courier ( %)  

 
Πεγή : IPC (2015), Global Postal Industry Report - Key Findings 

χκθσλα κε ηνλ Goetz (2013) ε αγνξά ησλ δεκάησλ θαη ησλ εζφδσλ πνπ 

πξνέξρνληαη απφ απηήλ, έρεη απφιπηε ζπζρέηηζε κε ηελ θακπχιε δήηεζεο ηεο 

αγνξάο ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ. Ζ θακπχιε δήηεζεο ηεο επηζηνιηθήο 

αιιεινγξαθίαο αθνινπζεί κηα έληνλε πησηηθή πνξεία, κε ηελ πξφβιεςε λα δείρλεη 

φηη ε δήηεζε ζηελ αγνξά ηεο αιιεινγξαθίαο απφ  ην 2020 θαη έπεηηα ζα θηλείηαη φιν 
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θαη ρακειφηεξα ζε ζχγθξηζε κε ηελ αγνξά B2C πνπ ζα θηλείηαη δηαξθψο φιν θαη 

πςειφηεξα (νη δπν θακπχιεο δήηεζεο ηέκλνληαη ην 2020).  

Γηάγξακκα 3.2:εκείν θακπήο ησλ ηαρπδξνκηθώλ νξγαληζκώλ έσο ην 2020 

 

Πεγή : International Post Corporation, 21st Conference on Postal and Delivery Economics, 

Dublin  

 

3.3.1. Γηαθηλνύκελνη Όγθνη Γεκάησλ   

Ζ αλάπηπμε ηνπ B2C ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ αληηπξνζσπεχεη έλα κεγάιν πνζνζηφ 

ηνπ φγθνπ ησλ δεκάησλ γηα ηνπο πεξηζζφηεξνπο ηαρπδξνκηθνχο νξγαληζκνχο, νη 

νπνίνη πξνζπαζνχλ λα αληαπεμέιζνπλ, επελδχνληαο ζηηο αλάγθεο ησλ επηρεηξήζεσλ 

πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην e-Commerce.  

ε παγθφζκην επίπεδν ε αχμεζε ζηνπο φγθνπο ησλ δεκάησλ θαη ησλ  express 

απνζηνιψλ έρνπλ απμεζεί θαηά κέζν φξν πάλσ απφ 5% εηεζίσο γηα ηα ηειεπηαία 

ηξία ρξφληα, κε ην ξπζκφ αλάπηπμεο λα είλαη ζην 6,3% γηα ην 2014. 
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Πίλαθαο 3.3: Ρπζκόο κεηαβνιήο ( % ) ηνπ ζπλνιηθνύ όγθνπ δεκάησλ & express 

απνζηνιώλ ζε δηεζλέο επίπεδν  

Έηνο Ρπζκόο Μεηαβνιήο ( %)  

2012 5,6 % 

2013 5,4 % 

2014 6,3 % 

 

Πεγή : IPC (2015), Global Postal Industry Report - Key Findings 

Ζ παγθφζκηα νηθνλνκία αλαπηχρζεθε θαηά 3,4% ην 2014, ζχκθσλα κε ην ΓΝΣ 

(International Monetary Fund, 2015), ελψ αληίζηνηρα ε παγθφζκηα αγνξά 

ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ είρε αχμεζε πσιήζεσλ θαηά 24% γηα ην 2014 (Ecommerce 

Europe, 2015) 

Ζ ζπλνιηθή αχμεζε ησλ δεκάησλ παξακέλεη πάλσ απφ ηελ παγθφζκηα αχμεζε ηνπ 

ΑΔΠ αιιά ππνιείπεηαη απφ ηελ αχμεζε ηνπ B2C ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ. Ωο πξνο 

ηα δέκαηα πνπ δηαθηλήζεθαλ δηαζπλνξηαθά (απφ ρψξα ζε ρψξα) ν ξπζκφο αλάπηπμεο 

ην 2014  ήηαλ 7,1%, πνζνζηφ ζεκαληηθά ρακειφηεξα ζε ζρέζε κε ην αληίζηνηρν ηνπ 

2013 πνπ ήηαλ 13,2%. Ωζηφζν ε δηαθίλεζε ησλ δηαζπλνξηαθψλ δεκάησλ απμήζεθε 

σο πνζνζηφ ηνπ ζπλνιηθνχ φγθνπ δηαθηλνχκελσλ δεκάησλ κηαο θαη αγγίδεη πιένλ ην 

16,3% ζε ζχγθξηζε κε ην 14,3% πνπ ήηαλ αληίζηνηρα ην 2011 ( δηάγξακκα 3.3) . 

 

Πίλαθαο 3.4: Δηήζηνο ξπζκόο αλάπηπμεο ( %) ζε δηεζλέο επίπεδν πνπ πξνέξρνληαη 

από δηαθίλεζε δεκάησλ & express απνζηνιώλ ζε δηαζπλνξηαθό επίπεδν (cross-

border) 

Έηνο Ρπζκόο αλάπηπμεο (%)  

2012 11,3 % 

2013 13,2 % 

2014 7,1 % 

 

Πεγή : IPC (2015), Global Postal Industry Report - Key Findings 
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Γηάγξακκα 3.3: Καηαλνκή ζε % ησλ δηαθηλνύκελσλ δεκάησλ ζε δηαζπλνξηαθό θαη 

εγρώξην επίπεδν 

 
 

Πεγή : IPC (2015), Global Postal Industry Report - Key Findings 

 

 

3.3.2. Τπεξεζίεο παξάδνζεο δεκάησλ  

Οη online θαηαλαισηέο γίλνληαη φιν θαη πην απαηηεηηθνί ζέηνληαο  πςειά standards 

ζηνλ ηξφπν πνπ παξαιακβάλνπλ ηα δέκαηα ηνπο. Απνδεηνχλ αμηνπηζηία, ηρλειάηηζε 

ηεο απνζηνιήο ηνπο, έγθαηξε παξάδνζε απηήο αιιά θαη επέιηθηνπο ηξφπνπο 

παξαιαβήο ησλ δεκάησλ ηνπο απφ πνιιαπιά ζεκεία παξαιαβήο ησλ ηα νπνία νη 

ίδηνη ζα έρνπλ επηιέμεη. Οη επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην ειεθηξνληθφ 

εκπφξην κε ηελ ζεηξά ηνπο αλαδεηνχλ ζπλεξγάηεο (ηαρπδξνκηθνχο παξφρνπο ή 

εηαηξείεο κεηαθνξψλ ) πνπ ζα θαιχπηνπλ ηηο παξαπάλσ απαηηήζεηο ησλ πειαηψλ 

ηνπο, ψζηε λα είλαη αληαγσληζηηθέο. Οη ηαρπδξνκηθνί νξγαληζκνί ινηπφλ ζα  πξέπεη 

λα εθαξκφζνπλ  εθείλε ηελ ζηξαηεγηθή πνπ ζα ηνπο επηηξέςεη λα ηθαλνπνηήζνπλ 

ηαπηφρξνλα ηηο παξαπάλσ απαηηήζεηο ησλ επηρεηξήζεσλ πειαηψλ ηνπο αιιά θαη ησλ 

ηειηθψλ θαηαλαισηψλ.  

Μηα εθ ησλ ζηξαηεγηθψλ πνπ έρνπλ εθαξκφζεη ζην πιαίζην λα θαιχςνπλ ηηο 

παξαπάλσ απαηηήζεηο είλαη λα πξνζθέξνπλ πνιιαπιέο επηινγέο ζηελ ψξα  

παξάδνζεο φπσο π.ρ. απνγεπκαηηλή παξάδνζε ή παξάδνζε ην αββαηνθχξηαθν θαη 

ηηο αξγίεο. Μηα άιιε ζηξαηεγηθή είλαη λα επεθηείλνπλ ην δίθηπν επίδνζεο ησλ 
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δεκάησλ αλαπηχζζνληαο ζηαζκνχο δεκάησλ ζε δεκφζηνπο (πιαηείεο) ή ηδησηηθνχο 

ρψξνπο (Super markets, parking απηνθηλήησλ, πξαηήξηα θαπζίκσλ) 

εθκεηαιιεπφκελεο ην επέιηθην σξάξην ιεηηνπξγίαο ηνπο ή επεθηείλνληαο ην δίθηπν 

θαηαζηεκάησλ θαη πξαθηνξεηψλ ηνπο. Άιινη ηαρπδξνκηθνί νξγαληζκνί έρνπλ 

αλαβαζκίζεη ηνλ ηερλνινγηθφ ηνπο εμνπιηζκφ ψζηε λα πξνζθέξνπλ ζηνλ παξαιήπηε 

πιήξε ηρλειάηηζε γηα ηελ πνξεία ηνπ δέκαηνο ηνπ  θαη λα γλσξίδεη επαθξηβψο ην 

θάζε ζηάδην δηαθίλεζήο ηνπ, κε ζθνπφ λα είλαη πξνβιέςηκε ε κέξα θαη ε ψξα 

παξάδνζεο ηνπ.  

Ζ πηνζέηεζε ζηξαηεγηθψλ, ζαλ  απηέο πνπ αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ, ζπλεηζθέξνπλ 

ζηελ βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ ηαρπδξνκηθψλ νξγαληζκψλ 

κεηψλνληαο ηα θφζηε ηνπο θαη ηα πξνβιήκαηα πνπ ζπλήζσο έρνπλ ζην 

απνθαινχκελν last mile δει. απηφ ηεο επίδνζεο. Παξάιιεια  εμαζθαιίδεηαη ε  

ηθαλνπνίεζε ησλ πειαηψλ σο πξνο ηελ επειημία παξάδνζεο ησλ πξντφλησλ ηνπο κηαο 

θαη νπζηαζηηθά ηνπο ‘’απειεπζεξψλεη’’ απφ ην άγρνο ηεο παξαιαβήο ζε 

ζπγθεθξηκέλν ρξφλν θαη απφ ζπγθεθξηκέλνπο ρψξνπο φπσο είλαη ηα ηαρπδξνκηθά 

θαηαζηήκαηα. Άιισζηε, ην θαηλφκελν ηεο κε έγθαηξεο παξάδνζεο ελφο πξντφληνο 

απνηειεί έλαλ απφ ηνπο θχξηνπο πξνβιεκαηηζκνχο ηφζν ησλ  Διιήλσλ φζν θαη ησλ 

αιινδαπψλ online αγνξαζηψλ. 

3.4 Τηνζεηνύκελεο ζηξαηεγηθέο  μέλσλ Σαρπδξνκηθώλ Οξγαληζκώλ   

 

Με ηελ έθξεμε ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ πνπ ζηαδηαθά άξρηζε λα 

πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηηο αξρέο ηεο πεξαζκέλεο δεθαεηίαο, νη Σαρπδξνκηθνί 

Οξγαληζκνί πξνζάξκνζαλ ηελ ζηξαηεγηθή ηνπο άιινη πεξηζζφηεξν θαη άιινη 

ιηγφηεξν,  ζηελ λέα δηαθαηλφκελε ηάζε αγνξψλ ησλ θαηαλαισηψλ.  

 

Ζ λέα ηάζε απνηέιεζε  ηαπηφρξνλα θαη κηα ζεκαληηθή επθαηξία γηα κηα λέα πεγή 

εζφδσλ. Ζ  ππνθαηάζηαζε ηεο αιιεινγξαθίαο απφ ηα  ειεθηξνληθά κέζα φπσο,  ην 

ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν  (e-mail), νη εθαξκνγέο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο (e-

government), ην ειεθηξνληθφ ηηκνιφγην (e-billing) θ.α., άξρηζε λα ζηεξεί ζηαδηαθά, 

αιιά κε ζπλερφκελνπο απμεηηθνχο ξπζκνχο, ηελ θχξηα πεγή εζφδσλ ησλ 

ηαρπδξνκηθψλ νξγαληζκψλ πνπ είλαη ην επηζηνιηθφ ηαρπδξνκείν. 
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Ζ ζηξαηεγηθή πνπ έρνπλ επηιέμεη νη πεξηζζφηεξνη ηαρπδξνκηθνί νξγαληζκνί ψζηε λα 

αληαπεμέιζνπλ ζηηο ζπλερηδφκελεο πξνθιήζεηο ηεο αγνξάο είλαη απηή ηεο 

δηαθνξνπνίεζεο (diversification) ηνπ κίγκαηνο ησλ εζφδσλ ηνπο, παξέρνληαο λέεο 

αλαβαζκηζκέλεο δηαθνξνπνηεκέλεο ππεξεζίεο απφ απηέο ηνπ επηζηνιηθνχ 

ηαρπδξνκείνπ πνπ απνηεινχζε κέρξη ηελ πξνεγνχκελε δεθαεηία ηελ θχξηα πεγή 

εζφδσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ ηνπο (core business).  

H  δηαθνξνπνίεζε ηνπ κίγκαηνο ησλ εζφδσλ ζε δηεζλέο θιαδηθφ επίπεδν ζπλερίδεη 

λα απμάλεηαη θαζψο ηα έζνδα πνπ δελ πξνέξρνληαη απφ επηζηνιηθφ ηαρπδξνκείν γηα  

ην 2014 αλήιζαλ ζε 55,2% ησλ ζπλνιηθψλ εζφδσλ ηνπ θιάδνπ απφ 48,6% πνπ ήηαλ 

ην 2010. Έηζη παξαηεξνχκε φηη εθηφο απφ ην επηζηνιηθφ ηαρπδξνκείν νη ηξεηο θχξηεο 

πεγέο ησλ εζφδσλ ηνπ ηαρπδξνκηθνχ θιάδνπ γηα ην 2014 ήηαλ:  

 ηα έζνδα απφ ππεξεζίεο δεκάησλ & express απνζηνιψλ  

 ηα έζνδα απφ ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππεξεζίεο  

 ηα έζνδα απφ ππεξεζίεο logistics θαη εκπνξεπκαηηθέο κεηαθνξέο (  freight)   

Γηάγξακκα 3.4: Καηαλνκή κίγκαηνο  εζόδσλ ζε % αλά θαηεγνξία παξνρήο 

ππεξεζηώλ γηα ηηο ηαρπδξνκηθέο εηαηξείεο γηα ην έηνο 2014 

 

Πεγή : IPC (2015), Global Postal Industry Report - Key Findings 

 

ηελ ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη ηα θχξηα ζεκεία αλαζρεδηαζκνχ ηεο ζηξαηεγηθήο  

ησλ Βξεηαληθψλ Σαρπδξνκείσλ (ROYAL MAIL), ησλ Βειγηθψλ Σαρπδξνκείσλ 

(BPOST), ησλ Γεξκαληθψλ Σαρπδξνκείσλ (Deutche Post), σο πξνο ηελ πξνζπάζεηα 

ηνπο λα εθζπγρξνλίζνπλ ηηο παξερφκελεο θχξηεο ή ζπκπιεξσκαηηθέο ππεξεζίεο ηνπο 



36 
 

ζηνλ ηνκέα ησλ δεκάησλ θαη ησλ κεηαθνξψλ, κε ζηφρν λα πξνζειθχζνπλ 

επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην ειεθηξνληθφ εκπφξην.  

 

Παξαηίζεηαη επίζεο ε ζηξαηεγηθή ηεο FedEx κηαο πνιπεζληθήο εηαηξείαο  

κεηαθνξψλ θαη ππεξεζηψλ logistics (integrator). 

 

3.4.1 Ζ πεξίπησζε ησλ Βξεηαληθώλ Σαρπδξνκείσλ ( ROYAL MAIL)  

 

Σα Βξεηαληθά Σαρπδξνκεία ζπγθαηαιέγνληαη ζηηο πνιχ κεγάιεο επηρεηξήζεηο ηεο 

Μεγάιεο Βξεηαλίαο. Απαζρνινχλ ~162.000 εξγαδνκέλνπο, ζπλεηζθέξνπλ £10,9δηο 

ζηελ νηθνλνκία ηεο ρψξαο ηνπο θαη παξαδίδνπλ ~1,5 δηο δέκαηα /έηνο.  

 

Ο  ηνκέαο ησλ δεκάησλ  απνηειεί  ζηξαηεγηθή ηεο πξνηεξαηφηεηα φπσο αλαθέξεη ε 

ROYAL MAIL ζηελ ηζηνζειίδα ηεο. πγθεθξηκέλα αλαθέξεηαη : « Να είμαζηε μια 

πεηυχημένη επιχείρηζη δεμάηων. Σηο Ηνωμένο Βαζίλειο, έσοςμε ηην ππόθεζη να 

διαηηπήζοςμε ηην  εξέσοςζα θέζη μαρ με ηη διαηήπηζη και ηην ανάπηςξη ηων 

ςθιζηάμενων επισειπημαηικών μαρ δπαζηηπιοηήηων και να αςξήζοςμε ηην παποςζία 

μαρ ζηοςρ  αναπηςζζόμενοςρ ηομείρ δπάζηρ. Σηην Δςπώπη θα ζςνεσίζοςμε να 

πποζθέποςμε  ανάπηςξη και μέζω επιλεκηικών επενδύζεων ζηην αγοπά. Θα  

ειζαγάγοςμε νέα πποϊόνηα ηα οποία θα ανηαποκπίνονηαι ζηιρ αςξανόμενερ απαιηήζειρ 

ηων πελαηών μαρ» (‘’Being a successful parcels business. In the UK we intend to 

maintain our pre-eminent position by retaining and growing existing business and 

increasing our presence in growth areas. In Europe we will continue to deliver 

growth organically and through selective acquisitions. We will roll out new products 

to meet increasing demands). (Royalmailgroup, 2016) 

 

Ωο ζηξαηεγηθέο πξσηνβνπιίεο ηεο γηα ηα δέκαηα,  αλαθέξεη (Royalmailgroup, 2016): 

 ‘’Να αναπηύζζει ηην παποςζία ηηρ ζηοςρ ηασύηεπα αναπηςζζόμενοςρ ηομείρ 

ηηρ αγοπάρ δεμάηων ηος Ηνωμένος Βαζιλείος, όπωρ είδη ένδςζηρ και 

ςπόδηζηρ 

 Να ενιζσύει ηην ικανόηηηά ηηρ να σειπίζεηαι μεγαλύηεπα δέμαηα με ηο να είναι 

πιο εςέλικηη με ηοςρ  e- retailers 

 Να ειζάγει θοπηηέρ ζςζκεςέρ και ςποζηηπικηικά  ζςζηήμαηα πληποθοπικήρ 

ώζηε να είναι ζε θέζη να ισνηλαηεί μεγαλύηεπο απιθμό δεμάηων  
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  Να αςηομαηοποιήζει ηιρ διαδικαζίερ διαλογήρ δεμάηων ζηα   ~20  μεγαλύηεπα 

Κένηπα Γιαλογήρ ηηρ  

 Να ζηοσεύζει ζε νέερ αγοπέρ διαμέζος επιλεκηικών επενδύζεων ζηην 

Δςπώπη’’. 

 

Γηα λα επηηχρεη ηνπο παξαπάλσ ζηφρνπο ηεο ε ROYAL MAIL έρεη εθαξκφζεη κηα 

ζεηξά απφ ελέξγεηεο ηεο, νη νπνίεο ηηο έρνπλ επηηξέςεη λα είλαη αληαγσληζηηθή θαη λα 

ινγίδεηαη σο κεγάινο παίθηεο ζηελ αγνξά ησλ δεκάησλ θαη ησλ express απνζηνιψλ. 

Αλαθέξνληαη ελδεηθηηθά νη θάησζη (Royalmailgroup, 2016):   

1. Παξαιαβή ησλ δεκάησλ θαη ησλ απνζηνιψλ ησλ εηαηξηθψλ ηνπο πειαηψλ ζε 

πξνγξακκαηηζκέλε βάζε θαη αλάινγα κε ηηο θαζεκεξηλέο αλάγθεο ησλ 

πειαηψλ κε  ζηφρν λα απειεπζεξψζεη ηηο επηρεηξήζεηο απφ ηελ θαζεκεξηλή 

κεηάβαζε ηνπο ζην Σαρπδξνκείν γηα ηελ θαηάζεζε ησλ δεκάησλ ηνπο, 

ζπαηαιψληαο ρξφλν θαη δεζκεχνληαο πφξνπο. 

2. Δάλ ε επηρείξεζε απνζηέιιεη ζεκαληηθφ φγθν δεκάησλ, έρεη ηελ δπλαηφηεηα 

λα ρξεζηκνπνηήζεη ην Despatch Manager Online (DMO) πνπ είλαη  έλα   

online πξφγξακκα δηαρείξηζεο απνζηνιήο. Σν πξφγξακκα απηφ επηηξέπεη 

ζηελ επηρείξεζε λα παξάγεη ηηο εηηθέηεο ησλ δεκάησλ κε barcodes 

παξέρνληαο πιήξε ηρλειάηηζε ψζηε ε επηρείξεζε λα έρεη φιε ηελ 

πιεξνθφξεζε γηα ηηο απνζηνιέο ησλ δεκάησλ πνπ πξαγκαηνπνηεί.  

3. Παξέρεη ηελ δπλαηφηεηα ζε κηθξέο θπξίσο επηρεηξήζεηο νη νπνίεο δελ έρνπλ  

κεγάιν φγθν παξαγγειηψλ απφ πειάηεο ηνπο λα ρξεζηκνπνηήζνπλ κηα ζεηξά 

απφ online εξγαιεία φπσο π.ρ. ε ππεξεζία Click & Drop, ε νπνία επηηξέπεη 

ζηελ επηρείξεζε λα εηζάγεη ηα ζηνηρεία ηεο παξαγγειίαο απεπζείαο απφ ην 

ινγαξηαζκφ ηεο ζε κηα πιαηθφξκα φπσο είλαη ε eBay θαη λα πιεξψζεη  ηα 

ηαρπδξνκηθά ηέιε εθηχπσζεο ρσξίο λα ρξεηάδεηαη λα εηζάγεη εθ λένπ  ηα 

ζηνηρεία ησλ πειαηψλ. ηε ζπλέρεηα, ε επηρείξεζε ην κφλν πνπ έρεη λα θάλεη 

είλαη λα παξαδψζεη ηα πξνπιεξσκέλα παθέηα πνπ έρεη πξνεηνηκάζεη ζην 

ηνπηθφ ηαρπδξνκείν. 

4. Γηαζέηεη έλα επξχ θάζκα ππεξεζηψλ γηα ηηο απνζηνιέο δεκάησλ κε  

αληίζηνηρε ρξέσζε θαη αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ησλ επηρεηξήζεσλ. Π.ρ.  

επίδνζε ζε 24 ψξεο, επίδνζε ζε 48 ψξεο ή αξγφηεξα , επίδνζε κε ή ρσξίο 
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ππνγξαθή, επίδνζε ζε γείηνλα, απνδεκίσζεο ζε πεξίπησζε απψιεηαο ή 

θαηαζηξνθήο ηνπ πεξηερνκέλνπ, ηρλειάηηζε δέκαηνο, επίδνζε ην άββαην  

5. Οξηζκφο εμεηδηθεπκέλσλ Account Managers γηα ηελ πξνζσπηθή εμππεξέηεζε 

ησλ επηρεηξήζεσλ  

Γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ express απνζηνιψλ έρεη ηδξχζεη  ζπγαηξηθή εηαηξεία κε 

ηελ  νλνκαζία Parcelforce Worldwide ε νπνία κε δηθφ ηεο δίθηπν ζπιιέγεη θαη 

επηδίδεη ηα δέκαηα  ζηελ Μεγάιε Βξεηαλία.  

 

Σηο απνζηνιέο δεκάησλ ζε Δπξσπατθφ επίπεδν ηηο αλαιακβάλεη ε εηαηξεία General 

Logistics Systems (GLS), ε νπνία απνηειεί κηα απφ ηηο κεγαιχηεξεο εηαηξείεο 

παξαιαβήο –επίδνζεο δεκάησλ ζηελ Δπξψπε εμππεξεηψληαο πεξηζζφηεξνπο απφ 

200.000 εηαηξηθνχο πειάηεο παξέρνληαο ηνπο αμηφπηζηεο ππεξεζίεο δηαρείξηζεο 

απνζηνιψλ  θαζψο θαη νινθιεξσκέλεο ιχζεηο logistics. Ζ εηαηξεία General 

Logistics Systems (GLS) έρεη ζπλάςεη ζπκθσλίεο κε ζηξαηεγηθνχο partners ζε φιε 

ηελ Δπξψπε, νη νπνίνη αλαιακβάλνπλ λα επηδίδνπλ ηηο απνζηνιέο ζε ηνπηθφ επίπεδν 

θαη αληίζηξνθα ε GLS ζηελ Μεγάιε Βξεηαλία. ηελ Διιάδα ε  GLS έρεη ζπλάςεη 

ζπλεξγαζία κε ηελ ACS. 

 

 Ζ GLS παξέρεη νινθιεξσκέλεο ιχζεηο ζηηο επηρεηξήζεηο πειάηεο ηεο ζε ζέκαηα 

απνζηνιψλ φπσο web services, online labeling, interface εθαξκνγέο. Έρεη επίζεο 

αλαπηχμεη ηελ εθαξκνγή Uni-Ship φπνπ είλαη έλα ζχζηεκα πνπ παξάγεη  απηφκαηα 

ην δειηίν απνζηνιήο γηα λα επηθνιιεζεί επάλσ ζην δέκα ρσξίο λα απαηηείηαη 

πξφζζεηε εηηθέηα γηα ην δέκα κε ηα απαηηνχκελα ζηνηρεία παξάδνζεο( νλνκ/κν, ηαρ. 

δ/λζε θ.α.) . 

 

3.4.2  Ζ πεξίπησζε ησλ Βειγηθώλ Σαρπδξνκείσλ (bPost)  

 

Σα Βέιγηθα Σαρπδξνκεία (bPost) εθκεηαιιεπφκελα ηνπο δηπιάζηνπο ξπζκνχο 

αλάπηπμεο πνπ παξαηεξήζεθαλ ζηελ  αγνξά ηνπ e-commerce ( B2C), θαηάθεξαλ λα 

επσθειεζνχλ απφ ηελ αλάπηπμε απηή κηαο θαη θαηέγξαςαλ αχμεζε ησλ εζφδσλ 

ηνπο ζε πνζνζηφ άλσ ηνπ 50% πνπ πξνέξρνληαη απφ ηνλ ηνκέα ησλ δεκάησλ θαη ησλ 

express απνζηνιψλ  (Ipc.be, 2015a). 
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Γηα λα θαηαθέξνπλ ην παξαπάλσ εθάξκνζαλ ην 2014 κηα ζεκαληηθή 

αλαδηνξγάλσζε ζην δηεζλέο ηκήκα ηνπο πξνθεηκέλνπ λα εμππεξεηήζνπλ θαιχηεξα 

ηηο αλάγθεο logistic πνπ ππάξρνπλ ζηε παγθφζκηα αγνξά ηνπ ειεθηξνληθνχ 

εκπνξίνπ. ην πιαίζην απηφ εμαγφξαζαλ ην 2013 ηελ εηαηξεία Landmark Global ε 

νπνία είρε δεθαεηή εκπεηξία ζηελ δηαρείξηζε δηαζπλνξηαθψλ ππεξεζηψλ 

ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ κεηαμχ ησλ ΖΠΑ θαη ηνπ Καλαδά. 

Ζ δηεζλήο παξνπζία ηεο bPost απνζθνπεί ζην λα θαηαζηήζεη επθνιφηεξν γηα ηνπο 

αιινδαπνχο e-retailers πνπ πξνέξρνληαη θπξίσο απφ ηε Βφξεηα Ακεξηθή, ηελ Αζία 

θαη ηνλ Δηξεληθφ, λα ζηέιλνπλ ηα δέκαηα ηνπο ζηνπο Βέιγνπο θαη Δπξσπαίνπο 

πειάηεο ηνπο. Ζ Landmark Global έρεη   δηάθνξεο εγθαηαζηάζεηο ζε ζηξαηεγηθά 

ζεκεία ζηηο ΖΠΑ, ηνλ Καλαδά, ην Ζλσκέλν Βαζίιεην, ηελ Οιιαλδία, ην Βέιγην, ηελ 

Κίλα, ην Υνγθ Κνγθ, ηε ηγθαπνχξε θαη ηελ Απζηξαιία ψζηε ζηνπο πειάηεο πνπ 

δηαθηλνχλ πνιχ κεγάινπο φγθνπο, ε Landmark Global ηνπο παξέρεη εγγχηεηα θαη 

βειηησκέλνπο ρξφλνπο κεηαθνξάο ησλ αληηθεηκέλσλ ηνπο, επηηπγράλνληαο γηα 

απηνχο νηθνλνκηθή απνδνηηθφηεηα.   

Ζ Landmark Global ζηνρεχεη ζηελ εμάιεηςε ησλ εκπνδίσλ πνπ ζπλήζσο έρνπλ νη 

επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη κε ην ειεθηξνληθφ εκπφξην ζε παγθφζκην 

επίπεδν, επηηξέπνληάο ηνπο έηζη λα επηθεληξσζνχλ ζηελ  βαζηθή ηνπο 

επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα. Ζ εηαηξεία έρεη ηελ ηερλνγλσζία, ηελ ππνδνκή θαη 

ηηο ιεηηνπξγηθέο δεμηφηεηεο  γηα ηε δηαρείξηζε ησλ απνζηνιψλ δεκάησλ  ησλ 

πειαηψλ ηεο,  παξέρεη πιήξε  εηηθεηνπνίεζε ησλ ζπλνδεπηηθψλ δειηίσλ απνζηνιήο 

κέζσ ηεο νπνίαο επηηξέπεηαη πιήξεο ηρλειάηηζε ησλ δεκάησλ –απνζηνιψλ, παξέρεη 

ζπκβαηφηεηα κε EDI ζπζηήκαηα θαη πξνζθέξεη κηα πνηθηιία απφ επίπεδα 

ππεξεζηψλ, ηφζν ζε express παξαδφζεηο φζν θαη νηθνλνκηθφηεξσλ απνζηνιψλ 

παξάδνζεο. 

Οη επηρεηξήζεηο e-shop πνπ είλαη πειάηεο ηεο Landmark Global, κέζσ ηεο 

ειεθηξνληθήο  πιαηθφξκαο ηεο ηειεπηαίαο, δίλνπλ ηελ επθαηξία ζηνλ ηειηθφ 

θαηαλαισηή λα έρεη ζπλδηαιιαγή ζε ηνπηθφ λφκηζκα ζε πεξηζζφηεξα απφ 40 

λνκίζκαηα  ελψ  ζην ηειηθφ πνζφ πιεξσκήο πεξηιακβάλνληαη φινη νη θφξνη, ηα 

έμνδα απνζηνιήο ή άιια ηέιε. Καηά ζπλέπεηα, ν ηειηθφο πειάηεο έρεη μεθάζαξε 

εηθφλα γηα ην ηη πξέπεη λα πιεξψζεη γηα ηελ αγνξά ηνπ πξντφληνο. Απηφ έρεη ζαλ 
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απνηέιεζκα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ πειαηψλ θαη ηελ επαλαιεςεκφηεηα ζηηο αγνξέο 

ηνπο αθνχ δελ ππάξρνπλ θξπθά θφζηε θαηά ηελ παξαιαβή ηνπ πξντφληνο. Πξφζζεηα 

ε ειεθηξνληθή πιαηθφξκα ηεο κπνξεί λα δηαζπλδεζεί κε web services εθαξκνγέο κε 

ηελ εθάζηνηε πιαηθφξκα απνζηνιψλ ηνπ πειάηε. 

Ζ Landmark Global παξέρεη επίζεο  : Γηεζλείο παξαδφζεηο δεκάησλ, νινθιεξσκέλεο 

ιχζεηο γηα e-commerce πειάηεο, νινθιεξσκέλε δηαρείξηζε επηζηξεθνκέλσλ  

απνζηνιψλ. 

3.4.3 Ζ πεξίπησζε ησλ Γεξκαληθώλ Σαρπδξνκείσλ ( Deutche Post )  

 
Με έδξα ζηε Βφλλε, ν φκηινο εηαηξηψλ Deutsche Post DHL, είλαη ε θνξπθαία 

εηαηξία ζηνλ θφζκν γηα Τπεξεζίεο Σαρπδξνκείνπ θαη Logistics. O φκηινο ζπλδπάδεη 

δχν ηζρπξά εκπνξηθά ζήκαηα: Σελ Deutsche Post πνπ είλαη ν θνξπθαίνο πάξνρνο 

ηαρπδξνκηθψλ ππεξεζηψλ ζηελ Δπξψπε θαη ηελ  DHL πνπ αληηπξνζσπεχεη ζε 

παγθφζκην επίπεδν έλα εθηεηακέλν ραξηνθπιάθην ππεξεζηψλ ζηνπο ηνκείο ησλ 

δηεζλψλ ηαρπκεηαθνξψλ, εκπνξεπκαηηθψλ κεηαθνξψλ, ην ειεθηξνληθφ εκπφξην θαη 

ησλ ππεξεζηψλ logistics. Ο φκηινο Deutsche Post DHL, απαζρνιεί πεξηζζφηεξνπο 

απφ 480.000 εξγαδνκέλνπο ζε 220 ρψξεο θαη πξαγκαηνπνίεζε ην 2014, θχθιν 

εξγαζηψλ άλσ ησλ € 56 δηο (Dpdhl.com, 2016). 

Ζ εμέιημε ηεο Deutsche Post DHL ππήξμε αικαηψδεο, θαζψο απφ ειιεηκκαηηθή  

Γεκφζηα Τπεξεζία ην 1990, κε δεκίεο  €720 εθ./έηνο θαη ην πξνζσλχκην 

SCHNEKENPOST (Σαρπδξνκείν ζαιηγθάξη), εμειίρζεθε ζ’ έλαλ παγθφζκην 

θνινζζφ, εηζεγκέλν ζην Υξεκαηηζηήξην ηεο Φξαγθθνχξηεο (2000), ζηνλ DAX 30 

(2001) θαη ζην Euro Stoxx 50 (2002). 

Σν 1996 μεθίλεζε ηελ πινπνίεζε ελφο εθηεηακέλνπ ζρεδίνπ ππνδνκψλ, πνπ 

πεξηιάκβαλε 33 λέα θέληξα δηαινγήο δεκάησλ θαη 83 θέληξα δηαινγήο επηζηνιψλ. Ζ 

πιήξεο απηνκαηνπνίεζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ νινθιεξψζεθε εληφο 3 εηψλ, κε 

απνηέιεζκα ηελ ζεκαληηθή βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ ηεο 

επηηπγράλνληαο επίδνζε ηελ επφκελε κέξα ζην 95% ηεο αιιεινγξαθίαο  θαη 

παξάιιεια ε εηαηξεία πέξαζε ζε θεξδνθνξία. 

Σν 1998 μεθίλεζαλ καδηθέο επελδχζεηο ζε εμαγνξέο εηαηξηψλ θαη ζηξαηεγηθέο 

ζπλεξγαζίεο γηα ηελ δεκηνπξγία ελφο Δπξσπατθνχ δηθηχνπ γηα ππεξεζίεο δεκάησλ 
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θαη Express απνζηνιψλ. Οη θπξηφηεξεο εμαγνξέο αθνξνχζαλ ην 25 % ηεο DHL 

International, ηελ Global Mail (USA), ηελ εηαηξία κεηαθνξψλ DANZAS θαη Air 

Express International (AEI) πνπ απνηεινχζε ηελ κεγαιχηεξε Ακεξηθαληθή εηαηξία 

δηεζλψλ αεξνκεηαθνξψλ. 

Με ηελ εμαγνξά θαη ηνπ ππφινηπνπ 75% ηεο DHL International κε ηνπο 71.000 

εξγαδφκελνπο ζε 220 ρψξεο, ηα Γεξκαληθά Σαρπδξνκεία, πξνζθέξνπλ ήδε απφ ην 

2003, ην κεγαιχηεξν ραξηνθπιάθην ζε ππεξεζίεο logistics, Express θαη 

Σαρπδξνκείνπ ζηνλ θφζκν κε ην φλνκα Deutsche Post World Net. Σέινο ην 2005 

εμαγφξαζαλ  ηνλ Βξεηαληθφ θνινζζφ Logistic Exel κε 111.000 εξγαδφκελνπο, 

δξαζηεξηφηεηα ζε 135 ρψξεο θαη θχξην αληηθείκελν Τπεξεζίεο κεηαθνξψλ θαη 

Logistics γηα εηαηξηθνχο πειάηεο θαη εδξαηψλνληαη ζαλ ηελ θνξπθαία εηαηξία ζην 

ρψξν ζε παγθφζκην επίπεδν (Deutsche Post DHL, 2013). 

Σνλ Απξίιε ηνπ 2014 ε Deutsche Post DHL, εηζήγαγε ηελ λέα ζηξαηεγηθή ηεο γηα ην 

2020 πνπ έρεη ζαλ ζηφρν λα εδξαηψζεη πεξαηηέξσ ηνλ φκηιν ζαλ ην ‘‘Σαρπδξνκείν 

γηα ηελ Γεξκαλία’’ θαη ηνλ ‘‘Πάξνρν Τπεξεζηψλ Logistics’’ γηα ηνλ θφζκν. 

Ζ εηαηξεία έρεη ζέζεη σο βαζηθφ ηεο ζηφρν ηελ επηθέληξσζε ηεο ζηελ εθνδηαζηηθή 

αιπζίδα (logistics) σο ηελ πιένλ βαζηθή δξαζηεξηφηεηα ηνπ νκίινπ, κε ζηφρν έσο ην 

2020, άλσ ηνπ 85% ησλ εζφδσλ λα πξνέξρνληαη απφ ηηο ππεξεζίεο  απηέο. Βαζηθφο 

ηεο ζηφρνο επίζεο απνηειεί ε επέθηαζή ηεο ζε δξαζηεξηφηεηεο ζηνλ ηνκέα ηνπ 

ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ.  Σν ηειεπηαίν ππνγξακκίδεηαη απφ ηε κεηνλνκαζία ηεο 

επηρεηξεζηαθήο κνλάδνο ‘Δπηζηνιέο’ ζε ‘Δπηζηνιέο- Ζιεθηξνληθφ Δκπφξην – 

Γέκαηα’(Mailing, e-Commerce,Parcels) . Μέζα ζηνπο ζηξαηεγηθνχο ηεο ζηφρνπο 

πεξηιακβάλεηαη θαη ε επέθηαζε ηεο ζε λέεο αγνξέο (αλαδπφκελεο αγνξέο) θαη λένπο 

ηνκείο δξαζηεξηφηεηαο θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζηελ δπλακηθή αγνξά ηνπ 

ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ ζ’ φινλ ηνλ θφζκν, αμηνπνηψληαο ηελ ηερλνγλσζία πνπ έρεη 

απνθηήζεη απφ ηελ αγνξά ηεο Γεξκαλίαο,  πνπ ηεο δηαζθάιηζε ηελ απφθηεζε 

δεζπφδνπζαο ζέζεο. ηφρνο ηεο εηαηξείαο είλαη λα εμάγεη απηέο ηηο δπλαηφηεηεο θαη 

ζε άιιεο γεσγξαθηθέο πεξηνρέο θαη λα αμηνπνηήζεη ηηο επθαηξίεο ζηηο εγρψξηεο 

ππεξεζίεο δεκάησλ θαη  ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ ζε επηιεγκέλεο αγνξέο, κε ηδηαίηεξε 

έκθαζε ζηηο αλαδπφκελεο αγνξέο. Σν εχξνο ησλ ππεξεζηψλ ζα πεξηιακβάλεη, 

επίζεο, ζπζηήκαηα πιεξσκψλ θαη online αγνξψλ (Dpdhl.com, 2016 β). 
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Κιεηδί ηεο πεηπρεκέλεο πνξείαο ησλ Γεξκαληθψλ Σαρπδξνκείσλ ζεσξείηαη ε 

απινπνίεζε ησλ πξντφλησλ θαη ηεο ηηκνινγηαθήο πνιηηηθήο. Γηα ηελ Γεξκαλία 

ππάξρνπλ κφλν 2 θαηεγνξίεο πξντφλησλ, ηα Μηθξνδέκαηα ( Paeckhen)  θαη ηα 

Γέκαηα (Paket), κε 2 ππνθαηεγνξίεο ηα πξψηα ( έσο 1θηιφ, έσο 2 θηιά) θαη 4 

ππνθαηεγνξίεο ηα δεχηεξα (έσο 2 θηιά, έσο 5 θηιά, έσο 10 θηιά, έσο 31,5 θηιά). 

Αληίζηνηρα απιή είλαη ε θαηεγνξηνπνίεζε ησλ πξντφλησλ γηα ηα Γηεζλή Γέκαηα. 

Όια ηα πξντφληα έρνπλ ηππνπνηεκέλεο δηαζηάζεηο, απαξαίηεηεο γηα ηελ  

απηνκαηνπνίεζε ηεο παξαγσγήο (δηαινγή, ηαμηλφκεζε) θαη ηεο κεηαθνξάο (Dhl.de, 

2016).  

ηξαηεγηθή επηινγή ραξαθηεξίδεηαη επίζεο ε εγθαηάζηαζε ζηελ Γεξκαλία 2.650 

ηαζκψλ Γεκάησλ (Packstation) ζε 1600 πφιεηο, πνπ μεθίλεζε ην 2009. Με ην 

δίθηπν απηφ άλσ ηνπ 90 % ησλ Γεξκαλψλ έρεη πξφζβαζε ζ’ έλα ηαζκφ Γεκάησλ 

εληφο 10 ιεπηψλ θαη έρεη ηελ δπλαηφηεηα παξάδνζεο θαη παξαιαβήο δεκάησλ 24 

ψξεο ηελ εκέξα, φιεο ηηο εκέξεο ηνπ ρξφλνπ. ην δίθηπν απηφ πξνζηίζεληαη 1.000 

Θπξίδεο  Γεκάησλ (Packetboxen) κε αληίζηνηρεο δπλαηφηεηεο θαη ψξεο ιεηηνπξγίαο, 

13.000 ηαρπδξνκηθά θαηαζηήκαηα ηεο Deutshe Post θαη 10.000  Καηαζηήκαηα 

Γεκάησλ ηεο DHL(DHL Paketshops), πνιιά εθ ησλ νπνίσλ ιεηηνπξγνχλ 7 εκέξεο 

ηελ βδνκάδα. 

Σα Γεξκαληθά Σαρπδξνκεία πξνζθέξνπλ γηα φια ηα δέκαηα χζηεκα 

Ηρλειαζηκφηεηαο θαη δπλαηφηεηα ηηκνιφγεζεο απφ ην ζπίηη  ή ηελ επηρείξεζε.  

Δπίζεο πξνζθέξνπλ πιεζψξα δπλαηνηήησλ γηα ηνλ ηξφπν παξάδνζεο ησλ δεκάησλ, 

φπσο παξάδνζε ζε ηαζκφ Γεκάησλ, ηαρπδξνκηθφ θαηάζηεκα, Γεκαηνθηβψηην 

(αληίζηνηρν ησλ γξακκαηνθηβψηησλ), courier, θιπ. θαζψο επίζεο θαη γηα ην ρξφλν 

παξάδνζεο, φπσο παξάδνζε ζε ζπγθεθξηκέλε εκεξνκελία, ζπγθεθξηκέλε ψξα 

(Dhl.de, 2016), θιπ. 

3.4.4 Ζ πεξίπησζε ηεο FedEx  

Ζ FedEx είλαη απφ ηηο κεγαιχηεξεο εηαηξείεο κεηαθνξψλ θαη δεκάησλ ζε παγθφζκην 

επίπεδν  κε έκθαζε ζηηο εγρψξηεο ππεξεζίεο επείγνπζαο παξάδνζεο ζηηο ΖΠΑ θαη 

ζηηο  δηεζλείο express παξαδφζεηο. H  FedEx   έρεη έλα ζρεηηθά πεξηνξηζκέλν δίθηπν 

ζε αξθεηέο  επξσπατθέο ρψξεο. Ζ παξνπζία ηεο είλαη ηζρπξή ζε ιίγεο κφλν ρψξεο 

ηεο Δπξψπεο.  Σα ηειεπηαία ρξφληα, ε FedEx επέλδπζε  ζηξαηεγηθά ζηελ ελίζρπζε 

ηεο ζέζεο ηεο ζηελ επξσπατθή αγνξά. Οη ζηξαηεγηθνί ζηφρνη πνπ έζεζε  ήηαλ λα 
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επεθηείλεη ηηο εγρψξηεο ππεξεζίεο ηεο ζε επηιεγκέλεο ρψξεο ηεο Δπξψπεο, θαη λα 

απμήζεη  ηνπο  δηαθηλνχκελνπο φγθνπο ψζηε  λα επσθειεζεί απφ ηηο νηθνλνκίεο 

θιίκαθαο θαη ηεο πιεζπζκηαθήο ππθλφηεηαο.  

Ζ  FedEx εθάξκνζε  κηα ηξηπιή ζηξαηεγηθή (WIK-Consult, 2013) γηα ηελ επίηεπμε 

απηψλ ησλ ζηφρσλ: 

1. Δπέλδπζε  ζε δηθέο ηεο εγθαηαζηάζεηο. Σν 2009, ε FedEx επέθηεηλε αξρηθά   

ην θέληξν δηαινγήο ηεο πνπ είρε ζην Παξίζη ψζηε λα  θαηαζηεί ην 

κεγαιχηεξν θνκβηθφ θέληξν εθηφο ησλ ΖΠΑ ζε επξσπατθφ έδαθνο. ηελ 

ζπλέρεηα ην 2010, κεηέθεξε ην δεχηεξν θέληξν δηαινγήο ηεο απφ ηελ 

Φξαλθθνχξηε ζηηο λέεο εγθαηαζηάζεηο ηεο  ζηελ Κνισλία ιφγσ ησλ  

πεξηνξηζκψλ  ησλ λπρηεξηλψλ πηήζεσλ  πνπ ηέζεθαλ γηα ην αεξνδξφκην ηεο 

Φξαλθθνχξηεο. Σν παξαπάλσ θέληξν δηαινγήο ζην Παξίζη εζηηάδεη ζηε 

ζπιινγή ησλ δεκάησλ  απφ ηελ Κεληξηθή θαη Αλαηνιηθή Δπξψπε.  Σν 2011, 

ε ζηξαηεγηθή νξγαληθή  ηεο αλάπηπμε πξνήρζε κε ηελ απφθαζε γηα  ηελ 

θαηαζθεπή 38 λέσλ ζηαζκψλ εληφο ηνπ 2012 θαη  56 λέσλ ζηαζκψλ γηα ην  

2013. Δπηπιένλ, ε εηαηξεία αχμεζε ηηο επελδχζεηο ηεο ζηνλ ζηφιν ησλ 

νρεκάησλ ηεο κε ζθνπφ λα βειηηψζεη ηνπο ρξφλνπο κεηαθνξάο ησλ 

δηαθηλνχκελσλ αληηθεηκέλσλ ζην επίγεην δίθηπν ηεο. 

2. Δπέθηεηλε ην δίθηπν ηεο  κε ηελ απφθηεζε αξθεηψλ  εηαηξεηψλ  ζηελ 

Δπξψπε. Σν 2012 απέθηεζε α) ηελ Tatex, κηα γαιιηθή επηρείξεζε πνπ 

εμππεξεηνχζε ηηο αλάγθεο ησλ επηρεηξήζεσλ ζε Β2Β express απνζηνιέο  β) 

ηελ Opek, κηα πνισληθή εηαηξεία ηαρπκεηαθνξψλ πνπ παξείρε εγρψξηεο  

express θαη κε απνζηνιέο. Καη νη δχν εηαηξείεο είραλ  κηθξά κεξίδηα αγνξάο 

ζηηο ρψξεο ηνπο, αιιά ε  FedEx απνθφκηζε  νθέιε απφ ηελ επέθηαζε ηνπ 

επίγεηνπ δηθηχνπ απνθηψληαο: 

  έλα ζεκαληηθφ θνκβηθφ θέληξν δηαινγήο ζην Παξίζη,  

 έμη πεξηθεξεηαθά θέληξα δηαινγήο  θαη 35 θέληξα δηαλνκήο  ζε φιε ηε 

Γαιιία,  

  ηξία θνκβηθά θέληξα δηαινγήο θαη 44 θέληξα δηαλνκήο ζηελ 

Πνισλία.   

3. Δπέθηεηλε ηηο ππεξεζίεο ηεο ζε επηά επξσπατθέο ρψξεο θαη ζπγθεθξηκέλα ζην 

Βέιγην, ηε Γαλία, ηε Γαιιία, ηε Γεξκαλία, ηελ Ηηαιία, ην Λνπμεκβνχξγν θαη 
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ηελ Οιιαλδία. Ζ FedEx κπφξεζε κε απηφλ ηνλ ηξφπν λα πξνζθέξεη one-stop 

ππεξεζίεο ζηνπο πειάηεο πνπ είραλ αλάγθεο γηα  κεηαθνξέο ηφζν ζην 

εζσηεξηθφ φζν θαη ζην εμσηεξηθφ. Πξφζζεηα, ε FedEx εζηίαζε πξνο ηηο  κε 

express απνζηνιέο αληαπνθξηλφκελε ζηελ κεηαηφπηζε ηεο δήηεζεο ησλ 

επηρεηξήζεσλ πξνο απηήλ ηελ θαηεγνξία. Έηζη θαηάθεξε λα επηηχρεη 

κεγαιχηεξε αμηνπνίεζε ηεο δπλακηθφηεηαο ηνπ δηθηχνπ πνπ είρε απνθηήζεη. 

3.5 Αλαθεθαιαίσζε 

ην παξφλ θεθάιαην απνηππψζεθε ην κέγεζνο ηεο ηαρπδξνκηθήο αγνξάο ζε 

παγθφζκην θαη επξσπατθφ επίπεδν. Δμεηάζηεθαλ νη επθαηξίεο θαη νη πξνθιήζεηο πνπ 

αληηκεησπίδνπλ ζήκεξα νη ηαρπδξνκηθνί νξγαληζκνί ζε ζρέζε κε ην ειεθηξνληθφ 

εκπφξην. Σέινο, παξνπζηάζηεθε ε ζηξαηεγηθή πνπ εθάξκνζαλ ηέζζεξηο εηαηξείεο 

πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ρψξν ηεο κεηαθνξάο δεκάησλ θαη ηεο παξνρήο 

ππεξεζηψλ  logistics  ψζηε λα δηαζθαιίζνπλ ηελ θεξδνθνξία ηνπο θαη  λα 

απνζπάζνπλ κεξίδηα απφ ηνλ αληαγσληζκφ.  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4. Ζ ζέζε ηεο ΔΛΣΑ Α.Δ. ζηελ εγρώξηα 

ηαρπδξνκηθή αγνξά  
 

4.1 Δηζαγσγή  

Ζ ΔΛΣΑ Α.Δ. είλαη ν Φνξέαο Παξνρήο Καζνιηθήο Τπεξεζίαο (ΦΠΚΤ) ζηελ 

Διιάδα έσο ην 2028. Ζ Καζνιηθή Τπεξεζία (ΚΤ) εμαζθαιίδεη ηελ παξνρή 

ηαρπδξνκηθψλ ππεξεζηψλ ζε φινπο ηνπο θαηνίθνπο ηεο ρψξαο, φπνπ θαη αλ 

βξίζθνληαη, ρσξίο εμαηξέζεηο θαη ρσξίο δηαθξίζεηο, ζε ζηαζεξή βάζε, πξνζηηή ηηκή 

θαη θαζνξηζκέλε πνηφηεηα. 

Αξκφδηα Ρπζκηζηηθή Αξρή είλαη ε ΔΔΣΣ (Δζληθή Δπηηξνπή Σειεπηθνηλσληψλ & 

Σαρπδξνκείσλ) φπνπ ζηηο αξκνδηφηεηεο ηεο εληάζζεηαη: α)  ε αμηνιφγεζε ηεο 

πνηφηεηαο  ηεο ΚΤ, β) ν έιεγρνο ηεο πνηφηεηαο ησλ παξερφκελσλ ηαρπδξνκηθψλ 

ππεξεζηψλ, γ) ε έγθξηζε ηνπ θνζηνινγηθνχ ζπζηήκαηνο ηεο ΔΛΣΑ ΑΔ θαη δ) 

κεξηκλά ψζηε ηα ηηκνιφγηά ηεο ΔΛΣΑ Α.Δ.  λα ζπκκνξθψλνληαη κε ηηο αθφινπζεο 

βαζηθέο αξρέο: 

 λα είλαη πξνζηηά ζε φινπο, 

 λα πιεξνχλ ηνπο θαλφλεο ηνπ πγηνχο αληαγσληζκνχ, 

 λα είλαη αλάινγα ηνπ θφζηνπο παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ &  

 λα πιεξνχλ ηνπο θαλφλεο ηεο δηαθάλεηαο θαη ηεο δεκνζηφηεηαο,  

Με ηνλ Ν. 4053/2012 απειεπζεξψζεθε ε ειιεληθή ηαρπδξνκηθή αγνξά απφ 

01/01/2013.  

Ζ ηαρπδξνκηθή αγνξά ζην ζχλνιν ηεο απνηειείηαη απφ δπν μερσξηζηέο θαηεγνξίεο. 

Ζ πξψηε θαηεγνξία πεξηιακβάλεη επηρεηξήζεηο νη νπνίεο ππφθεηληαη ζε θαζεζηψο 

Γεληθήο Άδεηαο θαη ε δεχηεξε θαηεγνξία πεξηιακβάλεη επηρεηξήζεηο νη νπνίεο 

ππφθεηληαη ζε θαζεζηψο Δηδηθήο Άδεηαο.  

ε θαζεζηψο Γεληθήο Άδεηαο ππάγεηαη θάζε είδνπο δξαζηεξηφηεηα ηαρπδξνκηθψλ 

ππεξεζηψλ πνπ αθνξά ζε α) Σαρπκεηαθνξέο θαθέισλ εζσηεξηθνχ & εμσηεξηθνχ β) 

Σαρπκεηαθνξέο δεκάησλ εζσηεξηθνχ & εμσηεξηθνχ. 
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Γηα λα κπνξέζεη κηα επηρείξεζε ή θπζηθφ πξφζσπν λα αζθήζεη επαγγεικαηηθή 

δξαζηεξηφηεηα ζηνλ παξαπάλσ ηνκέα ζα πξέπεη πξψηα λα εγγξαθεί   ζην Μεηξψν 

Σαρπδξνκηθψλ Δπηρεηξήζεσλ ηεο ΔΔΣΣ. ηελ αγνξά ζήκεξα ιεηηνπξγνχλ θαη 

παξέρνπλ ππεξεζίεο ππφ θαζεζηψο Γεληθήο Άδεηαο 428 επηρεηξήζεηο (Eett.gr, 

2015a).  

χκθσλα κε ην Ν. 4053/2012 (ΦΔΚ 44/Α/7-3-2012) θαη ηνλ Καλνληζκφ Δηδηθψλ 

Αδεηψλ (ΦΔΚ 1876/Β/31-07-2013) (Eett.gr, 2015b) θάζε είδνπο δξαζηεξηφηεηα 

ηαρπδξνκηθψλ ππεξεζηψλ πνπ εκπίπηεη ζην πεδίν ηεο Καζνιηθήο Τπεξεζίαο θαη, 

εηδηθφηεξα, αθνξά κία ή πεξηζζφηεξεο ή θαη ην ζχλνιν ησλ θάζεσλ πεξηζπιινγήο, 

δηαινγήο, κεηαθνξάο θαη δηαλνκήο αληηθεηκέλσλ αιιεινγξαθίαο έσο 2 θηιά 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ αληηθεηκέλσλ δηαθεκηζηηθνχ ηαρπδξνκείνπ, εθεκεξίδσλ 

κέρξη 2 θηιά, βηβιίσλ - θαηαιφγσλ - πεξηνδηθψλ κέρξη 2 θηιά θαη δεκάησλ κέρξη 20 

θηιά, ππάγεηαη ζε Καζεζηψο Δηδηθψλ Αδεηψλ. ηελ αγνξά ζήκεξα ιεηηνπξγνχλ θαη 

παξέρνπλ ππεξεζίεο ππφ θαζεζηψο Δηδηθήο Άδεηαο  11 επηρεηξήζεηο. 

4.2  Ζ  ηαρπδξνκηθή αγνξά ζε εγρώξην επίπεδν   

ηελ Διιάδα γηα ην 2014 ν δείθηεο ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ζηνλ θιάδν ησλ 

ηαρπδξνκηθψλ ππεξεζηψλ  αθνινχζεζε  ηελ αξλεηηθή ηάζε πνπ επηθξάηεζε ζε 

φινπο ζρεδφλ ηνπο ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο, θαηαθέξλνληαο φκσο λα  δηαηεξεζεί ζην 

επίπεδν ηνπ 2013. 

Γηάγξακκα 4.1: Δμέιημε δείθηε θύθινπ εξγαζηώλ γηα ηελ ηαρπδξνκηθή 

αγνξά (έηνο βάζεο 2005) 

 
Πεγή:  ΔΔΣΣ, ‘’Δπηζθφπεζε Αγνξψλ Ζιεθηξνληθψλ Δπηθνηλσληψλ θαη Σαρπδξνκηθψλ 

Τπεξεζηψλ γηα ην  2014’’ 

http://www.eett.gr/opencms/export/sites/default/admin/downloads/PostLegalFramework/44_A_2012_4053_NeosNomosTAX.pdf
http://www.eett.gr/opencms/export/sites/default/admin/downloads/PostLegalFramework/AP686-065.pdf
http://www.eett.gr/opencms/export/sites/default/admin/downloads/PostLegalFramework/AP686-065.pdf
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Ζ εμέιημε ηνπ παξαπάλσ δείθηε αθνινχζεζε αλνδηθή ηάζε κέρξη ην 2009 κε δ= 

125,3 απφ δ=100 πνπ ήηαλ ην 2005. Απφ ην 2005 θαη έπεηηα αθνινχζεζε πησηηθή 

ηάζε κέρξη θαη ην έηνο 2014 ( δ=90,6 ).  

 

ην δηάγξακκα 4.2  παξνπζηάδεηαη ν θχθινο εξγαζηψλ ηεο εγρψξηαο  ηαρπδξνκηθήο 

αγνξάο. Γηαθαίλεηαη φηη νη ηαρπδξνκηθέο  επηρεηξήζεηο,  είηε παξακέλνπλ ζηαζεξέο 

ζηνλ θχθιν εξγαζηψλ είηε ηνλ απμάλνπλ φπσο ην 2014, ζε αληίζεζε κε ηελ 

ζεκαληηθή πηψζε ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ηεο ηαρπδξνκηθήο αγνξάο ζην ζχλνιν ηεο. 

Αληίζηξνθα απφ ηηο ππφινηπεο εηαηξείεο, ν  θχθινο εξγαζηψλ ηεο ΔΛΣΑ  βαίλεη 

δηαξθψο κεηνχκελνο ζηα έηε απφ 2009 έσο θαη 2014. Σν 2014 νη ινηπέο 

ηαρπδξνκηθέο επηρεηξήζεηο ζπγθιίλνπλ γηα πξψηε θνξά  κε ηελ  ΔΛΣΑ αθνχ νη κελ 

πξψηεο θαηέγξαςαλ θχθιν εξγαζηψλ  € 349 δηο.  ε δε ΔΛΣΑ θχθιν εξγαζηψλ € 351 

δηο.  

 

Γηάγξακκα 4.2: Κύθινο εξγαζηώλ ηαρπδξνκηθώλ επηρεηξήζεσλ (ζε εθαη. επξώ) 

 
 

Πεγή:  ΔΔΣΣ,   ‘’Δπηζθφπεζε Αγνξψλ Ζιεθηξνληθψλ Δπηθνηλσληψλ θαη Σαρπδξνκηθψλ 

Τπεξεζηψλ γηα ην  2014’’ 
 

ηα δηαγξάκκαηα 4.3 & 4.4  απνηππψλεηαη ε θαηαλνκή ησλ ηαρπδξνκηθψλ 

αληηθεηκέλσλ ζην ζχλνιν ηεο ηαρπδξνκηθήο  αγνξάο ζε θαθέινπο θαη δέκαηα-

κηθξνδέκαηα.  To 2014  ε αγνξά ησλ δεκάησλ είρε κεξίδην 8% ζην ζχλνιν ησλ 

δηαθηλνχκελσλ ηαρπδξνκηθψλ αληηθεηκέλσλ απνθέξνληαο φκσο ην 38% ησλ 

ζπλνιηθψλ εζφδσλ. 
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Γηάγξακκα 4.3: Καηαλνκή ηαρπδξνκηθώλ αληηθεηκέλσλ έηνπο 2014 κε 

βάζε ηνπο δηαθηλνύκελνπο όγθνπο 

 

 
 

Πεγή:  ΔΔΣΣ, ‘’Δπηζθφπεζε Αγνξψλ Ζιεθηξνληθψλ Δπηθνηλσληψλ θαη 

Σαρπδξνκηθψλ Τπεξεζηψλ γηα ην  2014’’ 

 

Γηάγξακκα 4.4: Καηαλνκή ηαρπδξνκηθώλ αληηθεηκέλσλ έηνπο 2014 κε 

βάζε ην κίγκα εζόδσλ 

 
 

Πεγή:  ΔΔΣΣ,   ‘’Δπηζθφπεζε Αγνξψλ Ζιεθηξνληθψλ Δπηθνηλσληψλ θαη 

Σαρπδξνκηθψλ Τπεξεζηψλ γηα ην  2014’’ 

 

Σν 2014, αθνινπζψληαο ηε γεληθφηεξε ζηαζεξνπνηεηηθή ηάζε ζε Διιάδα θαη 

Δπξψπε, ε ειιεληθή ηαρπδξνκηθή αγνξά παξνπζίαζε ζεκάδηα αλάθακςεο. 

πγθεθξηκέλα, δηαθηλήζεθαλ 496 εθαη. αληηθείκελα, απνθέξνληαο έζνδα ηεο ηάμεο  

ησλ 590 εθαη. επξψ, ελψ ζεκεηψζεθε αχμεζε 7,2% ηνπ πιήζνπο ησλ ηαρπδξνκηθψλ 

αληηθεηκέλσλ θαη  4,6% ησλ εζφδσλ ζε ζρέζε κε ην 2013 (ΔΔΣΣ, 2014). 

 

ηνλ Πίλαθα 4.5 παξνπζηάδεηαη ε πνξεία ηεο αγνξάο ζε  θαθέινπο θαη δέκαηα-

κηθξνδέκαηα, θαηά ηα έηε  2009-2014. Σν κεξίδην ησλ δεκάησλ & κηθξνδεκάησλ  
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ζην ζχλνιν ησλ ηαρπδξνκηθψλ αληηθεηκέλσλ έρεη απμεζεί θαηά 37,8% σο πξνο ην 

πιήζνο θαη 23,4% σο πξνο ηα έζνδα, ζε ζχγθξηζε κε ην 2013.  

 

Ζ πηψζε ηνπ φγθνπ ησλ θαθέισλ ζε απηά ηα έμη ρξφληα απνδίδεηαη ελ πνιινίο ζηελ  

ππνθαηάζηαζε ηεο επηζηνιηθήο αιιεινγξαθίαο απφ ηελ ειεθηξνληθή ηφζν απφ 

ηδηψηεο θαη επηρεηξήζεηο φζν θαη απφ ηνλ ειιεληθφ δεκφζην ηνκέα(e-government) . 

Αληίζεηα ε αγνξά ησλ δεκάησλ εληζρχεηαη ζεκαληηθά απφ ηελ  αλάπηπμε  ηνπ 

ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ ε νπνία θαηαγξάθεη  ζπλερή αχμεζε εζφδσλ. 

 

Πίλαθαο 4.1:Πιήζνο ηαρπδξνκηθώλ αληηθεηκέλσλ (ζε ρηι. ηεκάρηα) θαη έζνδα (ζε 

ρηι. επξώ) αλά ηκήκα ηεο ηαρπδξνκηθήο αγνξάο (2009-2014) 

 
 
Πεγή: ΔΔΣΣ, ‘’Δπηζθφπεζε Αγνξψλ Ζιεθηξνληθψλ Δπηθνηλσληψλ θαη Σαρπδξνκηθψλ 

Τπεξεζηψλ γηα ην  2014’’ 

 

Απφ ηα παξαπάλσ θαηαδεηθλχεηαη φηη θαη ζηελ ειιεληθή ηαρπδξνκηθή αγνξά 

αθνινπζνχληαη νη δηεζλείο ηάζεηο πνπ παξνπζηάδεη ν ηαρπδξνκηθφο θιάδνο ζε 

δηεζλέο επίπεδν, δει. ηεο κείσζεο ηνπ φγθνπ θαη ησλ εζφδσλ πνπ πξνέξρνληαη απφ 

ην επηζηνιηθφ ηαρπδξνκείν θαη ηεο αχμεζεο ηνπ φγθνπ θαη ησλ εζφδσλ πνπ 

πξνέξρνληαη απφ ηα δέκαηα εμαηηίαο ηεο αλάπηπμεο ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ. 

4.3  Ο αληαγσληζκόο ζηελ εγρώξηα ηαρπδξνκηθή αγνξά 

Ζ εγρψξηα αγνξά ιεηηνπξγεί ζε θαζεζηψο πιήξνπο απειεπζέξσζεο θαη ν θάζε 

πειάηεο σο θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν έρεη ηελ επηινγή λα ζπλεξγαζηεί κε 

νπνηαδήπνηε ηαρπδξνκηθή επηρείξεζε θαιχπηεη ηηο ηαρπδξνκηθέο ηνπ αλάγθεο.   

Σν γεγνλφο απηφ ζπκπίεζε νπζηαζηηθά  ηα κεξίδηα αγνξάο ηεο ΔΛΣΑ θαζψο απφ εθεί 

πνπ είρε ηελ απνθιεηζηηθή δηαλνκή ηεο αιιεινγξαθίαο θαθέισλ βάξνπο έσο 20gr, 
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κε ηηο λέεο ζπλζήθεο είρε λα αληηκεησπίζεη θαη άιινπο εγρψξηνπο ή κε παίθηεο πνπ 

ζέιεζαλ λα δξαζηεξηνπνηεζνχλ ζηελ αγνξά απηή. 

 

Έσο ζήκεξα ε ΔΛΣΑ Α.Δ. εμαθνινπζεί λα θαηέρεη δεζπφδνπζα ζέζε κηαο θαη νη 

πνιχ κεγάινη πειάηεο, αθφκε θαη απηνί πνπ δελ είλαη ππνρξεσκέλνη λα πξνβνχλ ζε 

δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία ψζηε λα επηιέμνπλ ηαρπδξνκηθφ πάξνρν, δελ έρνπλ 

κεηαθηλεζεί ζε αληαγσλίζηξηεο εηαηξείεο θνβνχκελνη ηελ παξερφκελε πνηφηεηα 

ππεξεζηψλ πνπ ζα εθιάβνπλ απφ κηα κηθξφηεξε ηαρπδξνκηθή επηρείξεζε. Έηζη ε 

εηαηξεία έρεη ην κεγαιχηεξν κεξίδην ηεο αγνξάο ζηελ αιιεινγξαθία θαηέρνληαο 

δεζπφδνπζα ζέζε (Γηαγξάκκαηα 4.5 & 4.6) .  

 

Γηάγξακκα 4.5:  Μεξίδηα εγρώξηαο ηαρπδξνκηθήο αγνξάο ζε όγθν ( 2014 ) 

 
 

Πεγή: ΔΔΣΣ, ‘’Δπηζθφπεζε Αγνξψλ Ζιεθηξνληθψλ Δπηθνηλσληψλ & 

Σαρπδξνκηθψλ Τπεξεζηψλ γηα ην  2014’’ 
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Γηάγξακκα 4.6: Μεξίδηα εγρώξηαο ηαρπδξνκηθήο αγνξάο ζε έζνδα  

(2014 ) 

 

Πεγή:  ΔΔΣΣ, ‘’Δπηζθφπεζε Αγνξψλ Ζιεθηξνληθψλ Δπηθνηλσληψλ &  

Σαρπδξνκηθψλ Τπεξεζηψλ γηα ην  2014’’ 

 

Ωο πξνο ηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο ηα δηαγξάκκαηα 4.7 & 4.8 θαηαδεηθλχνπλ  φηη ε 

ΔΛΣΑ Α.Δ.  ππεξηεξεί ζηε  δηαθίλεζε  ησλ θαθέισλ θαηέρνληαο  ην 94,3% σο πξνο 

ην πιήζνο  θαη ην 73,7% σο πξνο ηα έζνδα απηψλ. ηελ αγνξά ησλ δεκάησλ 

θπξηαξρνχλ νη ινηπέο ηαρπδξνκηθέο επηρεηξήζεηο κε ζεκαληηθά απμεκέλν κεξίδην ζε 

ζχγθξηζε κε ηελ ΔΛΣΑ Α.Δ. 

 

Γηάγξακκα 4.7: Μεξίδηα αγνξάο  έηνπο 2014 θαθέισλ θαη δεκάησλ σο 

πξνο ην πιήζνο 

 
Πεγή:  ΔΔΣΣ, ‘’Δπηζθφπεζε Αγνξψλ Ζιεθηξνληθψλ Δπηθνηλσληψλ θαη 

Σαρπδξνκηθψλ Τπεξεζηψλ γηα ην  2014’’ 
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Γηάγξακκα 4.8: Μεξίδηα αγνξάο  έηνπο 2014 θαθέισλ θαη δεκάησλ σο 

πξνο  ηα έζνδα 

 
Πεγή:  ΔΔΣΣ, ‘’Δπηζθφπεζε Αγνξψλ Ζιεθηξνληθψλ Δπηθνηλσληψλ & Σαρπδξνκηθψλ 

Τπεξεζηψλ γηα ην  2014’’ 

 

Σα παξαπάλσ θαηαδεηθλχνπλ ηελ πίεζε πνπ δέρεηαη απφ αληαγσληζηέο ηεο ε ΔΛΣΑ 

ζηνλ ηνκέα ησλ δεκάησλ. Ζ εηαηξεία  άκεζα ζα πξέπεη λα πξνβεί ζε φιεο εθείλεο ηηο 

ελέξγεηεο πνπ ζα αληηζηξέςνπλ ηελ ηζρλή δπλακηθή ηεο ζηνλ ηνκέα απηφ ησλ δεκάησλ 

θαη ζα ηελ θαηαζηήζνπλ αληαγσληζηηθή.  

 

Με δεδνκέλν φηη ν φγθνο ησλ ηαρπδξνκηθψλ αληηθεηκέλσλ βαίλεη κεηνχκελνο ζε 

δηεζλέο επίπεδν, ε εηαηξεία πξέπεη λα εθαξκφζεη εθείλε ηελ ζηξαηεγηθή πνπ ζα ηελ 

απειεπζεξψζεη απφ θφζηε πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ δηαλνκή ηεο αιιεινγξαθίαο θαη 

παξάιιεια λα ηεο δψζεη ηελ απαηηνχκελε ψζεζε  ψζηε λα  αληαπεμέιζεη ζηελ λέα 

ηάζε πνπ είλαη ε αλάπηπμε ηεο αγνξάο ηνπ e-commerce.  

 

Πέξαλ φισλ ησλ παξαπάλσ ε εηαηξεία δξαζηεξηνπνηείηαη ζε έλα δχζθνιν 

πεξηβάιινλ πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ ζεκαληηθέο αιιεινεπεξεαδφκελεο ηάζεηο, 

φπσο: 

1. Σελ παξαηεηακέλε χθεζε πνπ επηδξά ζπλνιηθά αιιά θαη εηδηθφηεξα ζηελ 

θαηαλαισηηθή ζπκπεξηθνξά  

2. Σελ κείσζε ηεο δήηεζεο ησλ παξαδνζηαθά ηαρπδξνκηθψλ ππεξεζηψλ θαη ηελ 

κεηαθίλεζεο ησλ ρξεζηψλ ησλ πξνζθεξφκελσλ ηαρπδξνκηθψλ ππεξεζηψλ ζε 

ελαιιαθηηθέο κεζφδνπο δηαθίλεζεο ηεο αιιεινγξαθίαο  
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3. Σελ νινέλα απμαλφκελε ειεθηξνληθή ππνθαηάζηαζε πνπ ππαγνξεχεηαη 

θπξίσο απφ ηελ ζπλερή θαη ξαγδαία εμέιημε ηεο δηείζδπζεο ηνπ internet, θαη 

ηεο ρξήζεο δηαδηθηπαθψλ ππεξεζηψλ ε νπνία δηακνξθψλεη δπζκελή 

πξννπηηθή γα ηα έζνδα πνπ πξνέξρνληαη απφ ην επηζηνιηθφ ηαρπδξνκείν  

4. Σελ  απειεπζέξσζε ηεο ηαρπδξνκηθήο εζσηεξηθήο αγνξάο  

 

Οη επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ ηαρπδξνκηθή αγνξά θαη εηδηθφηεξα 

απηέο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη πάλσ απφ κηα δεθαεηία φπσο π.ρ. ε ACS, ε 

SPEEDEX, ε Γεληθή Σαρπδξνκηθή, άιιεο ιηγφηεξν θαη άιιεο πεξηζζφηεξν, έρνπλ 

αλαπηχμεη ππνδνκέο θαη ηερλνγλσζία ε νπνία ηνπο επηηξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα 

απνζπνχλ πιένλ κεξίδηα αγνξάο απφ ηελ ΔΛΣΑ Α.Δ. 

 

Οη επηρεηξήζεηο απηέο έρνληαο κηθξφηεξα ιεηηνπξγηθά θφζηε,  φπσο θφζηε 

κηζζνδνζίαο (ιηγφηεξν απαζρνινχκελν πξνζσπηθφ), ζπληήξεζεο δηθηχνπ 

(κηθξφηεξν ηδηφθηεην δίθηπν), δχλαληαη λα εθαξκφδνπλ ειθπζηηθφηεξε ηηκνινγηαθή 

πνιηηηθή πξνο ηνπο πειάηεο. Δπίζεο ιφγσ κεγέζνπο είλαη πην επέιηθηεο θαη έηζη 

επθνιφηεξα κπνξνχλ λα αλαπηχμνπλ tailor made ιχζεηο πνπ ζα ηαηξηάδνπλ ζηηο 

αλάγθεο ησλ πειαηψλ ηνπο.  

 

Οη πην κεγάιεο επηρεηξήζεηο έρνπλ αλαπηχμεη δηεζλείο ζπλεξγαζίεο φπσο  π.ρ. ε ACS 

κε ηελ GLS, απνθνκίδνληαο έηζη  επηπιένλ έζνδα απφ ηελ δηαλνκή ησλ δεκάησλ πνπ 

έρνπλ θαηαηεζεί ζην εμσηεξηθφ. 

 

Οη επηρεηξήζεηο πνπ είλαη παξαξηήκαηα πνιπεζληθψλ επηρεηξήζεσλ φπσο ε TNT, ε 

UPS & ε DHL θαη δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ εγρψξηα αγνξά έρνπλ κεγάιε 

ηερλνγλσζία, ππνδνκέο, εθπαηδεπκέλν πξνζσπηθφ θαη ζχγρξνλα πιεξνθνξηαθά 

ζπζηήκαηα πνπ αληαπνθξίλνληαη ζηηο απαηηήζεηο ησλ πειαηψλ.  

 

Σέινο, νη κηθξφηεξεο επηρεηξήζεηο πνπ  δξαζηεξηνπνηνχληαη θπξίσο ζε ηνπηθφ  ή 

πεξηθεξεηαθφ επίπεδν δελ είλαη ζε ζέζε λα θαιχςνπλ ην ζχλνιν ηεο γεσγξαθηθήο 

επηθξάηεηαο ιφγσ έιιεηςεο ππνδνκψλ θαη πφξσλ. Ωζηφζν, δχλαληαη λα πξνζθέξνπλ 

εμφρσο αληαγσληζηηθέο ηηκέο ζε πειάηεο εληφο ησλ γεσγξαθηθψλ νξίσλ φπνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη.  
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4.4 Σάζεηο –πξννπηηθέο ηεο ειιεληθήο ηαρπδξνκηθήο αγνξάο ζε 

ζπλάξηεζε κε ηελ άλνδν ηνπ ειεθηξνληθνύ εκπνξίνπ.   

Όπσο ζε φιν ηνλ θφζκν, ε αλάπηπμε ηεο ειιεληθήο ηαρπδξνκηθήο αγνξάο είλαη 

άκεζα ζπλπθαζκέλε κε ηελ αλάπηπμε ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ. Οη ηάζεηο 

αλάπηπμεο ησλ δεκάησλ & κηθξνδεκάησλ αθνινπζνχλ ηα ηειεπηαία ρξφληα ηηο 

αληίζηνηρεο ηάζεηο αλάπηπμεο ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ. Έηζη ε αλνδηθή ηάζε ηεο 

ειιεληθήο αγνξάο ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ ηα έηε 2009 έσο 2014, είρε ζαλ 

απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ησλ δηαθηλνχκελσλ δεκάησλ & κηθξνδεκάησλ ζε πνζνζηφ 

+ 11, 4 % εηεζίσο.  

 

Ηδηαίηεξα γηα ην έηνο 2014, πνπ ε αγνξά ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ παξνπζίαζε 

ξπζκνχο αλάπηπμεο 20,4 %, ηα δηαθηλνχκελα δέκαηα & κηθξνδέκαηα απμήζεθαλ ζε 

πνζνζηφ 37,8%. Ζ εμέιημε απηή δηακφξθσζε ηα έζνδα απφ δέκαηα & κηθξνδέκαηα 

ζε ~ € 222 εθ. εηεζίσο, πνπ απνηεινχλ πιένλ ην 38 % ηεο ζπλνιηθήο εγρψξηαο 

ηαρπδξνκηθήο αγνξάο. 

 

Ζ αλάπηπμε ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ δηεζλψο ηα επφκελα ρξφληα ( βι. Κεθάιαην 

1.4.) θαη αληίζηνηρα ηεο Διιεληθήο αγνξάο, ζα έρεη ζαλ απνηέιεζκα ζηελ πεξαηηέξσ  

αλάπηπμε ησλ δεκάησλ & κηθξνδεκάησλ θαη ζε ζεκαληηθέο πξννπηηθέο αλφδνπ ηεο 

Διιεληθήο ηαρπδξνκηθήο αγνξάο. 

 

Απφ ηελ άιιε κεξηά δηαπηζηψλεηαη φηη θαηά ηελ εμαεηία 2009-2014 ππήξμε  

ζεκαληηθή πηψζε  -8,3% εηεζίσο ζηελ αγνξά ησλ θαθέισλ. Ζ αγνξά ησλ θαθέισλ 

αλακέλεηαη λα ζπλερίζεη ηελ αξλεηηθή ηεο πνξεία ζπξξηθλνχκελε δηαξθψο (βι. 

Κεθάιαην 4.2). Λφγσ ηεο σξίκαλζεο ηεο απειεπζέξσζεο ηεο ηαρπδξνκηθήο αγνξάο 

νινέλα θαη πεξηζζφηεξνη πάξνρνη ηαρπδξνκηθψλ ππεξεζηψλ ζα εηζέξρνληαη ζηελ 

αγνξά, πξνθεηκέλνπ λα απνζπάζνπλ κεξίδην απφ ηελ ΔΛΣΑ.   

 

πλνπηηθά νη ηάζεηο ηεο Διιεληθήο ηαρπδξνκηθήο αγνξάο, δηαηππψλεηαη ζε αξηζκνχο 

σο αθνινχζσο: 

1. Σν κέγεζνο ηεο ηαρπδξνκηθήο αγνξάο γηα ην 2014 ήηαλ ~ € 600 εθ.  

2. Σα ζπλνιηθά έζνδα πνπ πξνήιζαλ απφ ηελ δηαθίλεζε ησλ δεκάησλ θαη ησλ 

κηθξνδεκάησλ γηα ην έηνο 2014 αλήιζαλ ζε  € 222.225 εθ. ( 38 % ηεο αγνξάο).  
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3. Ο ξπζκφο κεηαβνιήο ησλ εζφδσλ απφ δέκαηα θαη κηθξνδέκαηα  κεηαμχ ησλ  

εηψλ 2014/2013 αλήιζε ζε πνζνζηφ 23,4 %. 

4. Ο ξπζκφο αλάπηπμεο ηεο αγνξάο ησλ δεκάησλ ζε έζνδα αλήιζε ζπλνιηθά ζε +  

6,4% ζηελ εμαεηία 2009-2014, κε αληίζηνηρε πηψζε -8,7%  ζηελ αγνξά ησλ 

θαθέισλ  

5. Ο ξπζκφο κεηαβνιήο ησλ δηαθηλνχκελσλ (ηκρ) δεκάησλ & κηθξνδεκάησλ κεηαμχ 

ησλ  εηψλ 2014/2013 αλήιζε ζε πνζνζηφ 37,8 %  θαη ε ηάζε απηή αλακέλεηαη λα 

ζπλερίζεη ηα επφκελα ρξφληα. 

6. Ο ξπζκφο αλάπηπμεο ηεο αγνξάο ησλ δηαθηλνχκελσλ δεκάησλ ζε πιήζνο αλήιζε 

ζπλνιηθά ζε +  11,4% ζηελ εμαεηία 2009-2014, κε αληίζηνηρε πηψζε -8,3%  

ζηελ αγνξά ησλ θαθέισλ.  

4.5 Αλαθεθαιαίσζε 

ην παξφλ θεθάιαην αλαιχζεθε ην πιαίζην ιεηηνπξγίαο ηεο εγρψξηαο ηαρπδξνκηθήο 

αγνξάο. Έγηλε αλαθνξά ζηνλ αξκφδην Ρπζκηζηή ηεο πνπ είλαη ε ΔΔΣΣ θαη 

απνηππψζεθαλ  ηα κεγέζε ηεο εγρψξηαο ηαρπδξνκηθήο αγνξάο ζην ζχλνιν ηεο   

Παξνπζηάζηεθε ν αληαγσληζκφο θαη θαηαγξάθζεθαλ νη ηάζεηο θαη νη πξννπηηθέο ηεο 

ηαρπδξνκηθήο αγνξάο ζε ζπλάξηεζε κε ηελ άλνδν ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ.  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5.  Ζ ζηξαηεγηθή ηεο ΔΛΣΑ Α.Δ. γηα ηελ 

ελίζρπζή ηεο ζηνλ ηνκέα ησλ δεκάησλ.  

5.1 Δηζαγσγή 

Ο ηνκέαο ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ απνηειεί κηα κεγάιε πξφθιεζε ηφζν γηα ηηο 

ηαρπδξνκηθέο, κεηαθνξηθέο & εηαηξείεο logistics φζν θαη γηα ηηο εηαηξείεο πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη γεληθφηεξα ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ θαη κε ηνλ έλαλ ή άιιν 

ηξφπν εκπιέθνληαη κε ηα ειεθηξνληθά θαηαζηήκαηα π.ρ. Σξάπεδεο, εηαηξείεο κε 

αζθαιή ζπζηήκαηα πιεξσκψλ θιπ.   

 

Παξάιιεια φκσο, δηαθαίλεηαη φηη ην ειεθηξνληθφ εκπφξην κε ηνπο ξπζκνχο 

αλάπηπμεο πνπ παξνπζηάδεη απνηειεί ηελ πιένλ ελδηαθέξνπζα αγνξά γηα 

πξνζέιθπζε λέσλ επηρεηξεκαηηθψλ δξάζεσλ. 

 

Ο αληαγσληζκφο πνπ έρεη αλαπηπρζεί κεηαμχ ησλ ηαρπδξνκηθψλ εηαηξεηψλ θαη 

γεληθφηεξα ησλ κεηαθνξηθψλ εηαηξεηψλ κε ζθνπφ ηελ δηείζδπζε ηνπο θαη ηελ 

απφζπαζε κεξηδίσλ ζηελ αγνξά ησλ δεκάησλ είλαη νμχο. 

 

ην παξφλ θεθάιαην ζα αλαπηπρζεί ε ζηξαηεγηθή  πνπ ζα πξέπεη λα εθαξκφζεη ε 

ΔΛΣΑ Α.Δ., ψζηε λα εμαζθαιίζεη ηελ παξνπζία ηεο ζηνλ θιάδν ησλ δεκάησλ αιιά 

θαη λα αλαδεηρζεί ζε εηαηξεία εγέηε ηεο ειιεληθήο αγνξάο. 

 

5.2 Απαηηήζεηο εμππεξέηεζεο πνπ ζέηνπλ νη e-retailers θαη νη e-

consumers. 

Έλαο απφ ηνπο θχξηνχο ζηφρνπο  ηεο  Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο ήηαλ λα επηηεπρζεί κηα 

εληαία αγνξά ηεο ΔΔ γηα ηηο ηαρπδξνκηθέο ππεξεζίεο. Έλα ζεκαληηθφ βήκα πξνο ηελ 

πιήξε απειεπζέξσζε ηεο επξσπατθήο ηαρπδξνκηθήο αγνξάο έγηλε κε ηελ έγθξηζε ηεο 

3εο ηαρπδξνκηθήο νδεγίαο ην 2008. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο πξνεδξίαο ηεο  Δπηηξνπήο απφ 

ηνλ Barroso 2010- 2014, πξνζδηνξίζηεθαλ νη ηξεηο θχξηνη ζηφρνη γηα ηνλ ηαρπδξνκηθφ 

ηνκέα πνπ ήηαλ: α) ε εθαξκνγή ηεο 3εο ηαρπδξνκηθήο νδεγίαο, β) ε πξνψζεζε ηνπ 

ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ θαη ηεο κεηαθνξάο δεκάησλ  θαη γ) ε πηνζέηεζε ελφο πιαηζίνπ 

ησλ θξαηηθψλ ή ηδησηηθψλ εληζρχζεσλ πξνο ηνπο ηαρπδξνκηθνχο νξγαληζκνχο ζην 
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πιαίζην ηεο ππνρξέσζεο ηνπο γηα ηελ παξνρή θαζνιηθήο ππεξεζίαο. Ωο πξνο ηελ 

επίηεπμε ηνπ δεχηεξνπ ζηφρνπ ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή έπξεπε λα βειηηψζεη ηα θάησζη 

πεδία (Jaag, Trinkner and Yusof, 2014):  

 Σσλ πιεξνθνξηψλ πνπ αληαιιάζνπλ κεηαμχ ηνπο νη ηαρπδξνκηθνί νξγαληζκνί 

φπσο π.ρ. βειηηψλνληαο ηνλ ρξφλην αληαπφθξηζεο ησλ αηηεκάησλ αλαδήηεζεο 

απφ ρψξα ζε ρψξα, ζέκαηα απνδεκηψζεσλ ζε πεξίπησζε απσιεηψλ θ.α.   

 Σελ πνηφηεηα θαη ηηο ηηκέο  

 Σελ δηαιεηηνπξγηθφηεηα ησλ ζπζηεκάησλ  ησλ ηαρπδξνκηθψλ νξγαληζκψλ (σο 

πξνο ηελ ηρλειάηηζε ησλ δεκάησλ)  

 Σελ δηαρείξηζε ησλ παξαπφλσλ ησλ θαηαλαισηψλ  

 Σελ δηαζπλνξηαθή παξάδνζε ησλ δεκάησλ  

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, νη ηαρπδξνκηθέο εηαηξείεο, ζα πξέπεη λα ιάβνπλ ππφςε ηνπο κηα 

ζεηξά απφ παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη ηφζν κε ηελ εμππεξέηεζε ησλ αλαγθψλ  ησλ 

ειεθηξνληθψλ θαηαζηεκάησλ φζν θαη κε ηηο αλάγθεο  ηνπ e-consumer. Έλα απφ ηα 

εξγαιεία πνπ έρνπλ ζηελ δηάζεζε ηνπο είλαη νη ζρεηηθέο έξεπλεο πνπ δηεμάγνληαη ηφζν ζε 

δηεζλέο θαη επξσπατθφ επίπεδν φζν θαη ζε ειιεληθφ. Σα ζηνηρεία ησλ εξεπλψλ εάλ 

αμηνπνηεζνχλ θαηάιιεια απφ ηηο ηαρπδξνκηθέο εηαηξείεο κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ ηελ 

βάζε γηα ηνλ αλαζρεδηαζκφ ηεο ζηξαηεγηθήο ηνπο ψζηε λα αληαπνθξίλνληαη έγθαηξα ζηηο 

πξνθιήζεηο ηεο αγνξάο  θαη παξάιιεια λα εληζρχνπλ ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ηνπο.  

 

χκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο  έθζεζεο ηεο ΔΔΣΣ (2015)  

γηα ηα ειεθηξνληθά θαηαζηήκαηα ζεσξνχληαη ζεκαληηθά ηα αθφινπζα  

ραξαθηεξηζηηθά φζνλ αθνξά ηα δέκαηα: 

 επίδνζε ζην ζπίηη θαη επίδνζε ζην ρψξν εξγαζίαο  

 επίδνζε εληφο 2-4 εκεξψλ  

 λα ππάξρνπλ δηαζέζηκεο ππεξεζίεο εληνπηζκνχ θαη παξαθνινχζεζεο  ηνπ 

ηαρπδξνκηθνχ αληηθεηκέλνπ (track & trace) θαη  ππεξεζίεο εηδνπνίεζεο ηεο 

επίδνζεο (notification of delivery) 

 λα έρνπλ ηελ επηινγή είηε κεηαμχ κηθξνχ εχξνπο ππεξεζηψλ κε ρακειέο  

ηηκέο είηε κεγάινπ εχξνπο ππεξεζηψλ κε πνιιά επίπεδα ηηκψλ 



58 
 

 δπλαηφηεηα επηζηξνθήο ζε ηαρπδξνκηθφ θαηάζηεκα ή ζεκείν πεξηζπιινγήο. 

 

γηα ηνπο θαηαλαισηέο ζεκαληηθφηεξα θξίλνληαη ηα αθφινπζα: 

 επίδνζε εληφο 2-4 εκεξψλ, θαζψο επίζεο λα ππάξρεη θαη ε δπλαηφηεηα γηα 

παξάδνζε ζε πξνζπκθσλεκέλν ρξφλν 

 επηινγή παξαιαβήο απφ έλα ζπγθεθξηκέλν ζεκείν φπσο θαηάζηεκα ή θηφζθη 

 δπλαηφηεηα επαλαδξνκνιφγεζεο  ηνπ δέκαηνο  

 ππεξεζία εληνπηζκνχ θαη παξαθνινχζεζεο (track & trace) 

 ειεθηξνληθή ελεκέξσζε γηα ηελ πνξεία ηνπ πξντφληνο 

 ρακειφ θφζηνο επίδνζεο (ηέιε απνζηνιήο) ζηελ πεξίπησζε εθείλε πνπ ην 

θφζηνο βαξχλεη ηνπο ίδηνπο, είηε πξφθεηηαη γηα ηελ πξψηε είηε γηα 

επαλαιακβαλφκελε αγνξά 

 επηζηξνθή ησλ πξντφλησλ ζε έλα  ηαρπδξνκηθφ θαηάζηεκα ή ζε θάπνην 

πξνθαζνξηζκέλν ζεκείν  

  

χκθσλα κε ηνλ Goetz (2013) νη ζρεηηθέο απαηηήζεηο ησλ ρξεζηψλ δηακνξθψλνληαη 

σο θάησζη: 

γηα  ηα ειεθηξνληθά θαηαζηήκαηα: 

 Απινπζηεπκέλεο επηινγέο γηα ηε δηαζπλνξηαθή παξάδνζε  ηφζν σο πξνο ηελ 

αλακελφκελε παξερφκελε ππεξεζία φζν θαη σο πξνο ηελ βεβαίσζε επίδνζεο 

ζηνλ πξνθαζνξηζκέλν ρξφλν  

 πλέπεηα ζηελ πξνζδνθψκελε ππεξεζία, ππφ ηελ έλλνηα φηη ν ηαρπδξνκηθφο 

πάξνρνο ζα πξέπεη λα πινπνηεί απηά πνπ έρεη ππνζρεζεί  

 Ζ ηρλειάηηζε ησλ αληηθεηκέλσλ λα απνηειεί standard παξερφκελε ππεξεζία 

πνπ λα είλαη δηαζέζηκε ηφζν πξνο ηνλ e-retailer φζν θαη ζηνλ e-consumer  

 Ο e-consumer λα έρεη ηελ επηινγή παξαιαβήο ηνπ δέκαηνο ηνπ απφ 

πνιιαπιά ζεκεία επίδνζεο 

 Οη πξνδηαγξαθέο ησλ  ππεξεζηψλ  παξάδνζεο λα είλαη  ζηαζεξέο  ζε φιεο ηηο 

ρψξεο 

 Γηα ηελ παξαιαβή ησλ δεκάησλ ηνπο νη e-consumers λα κελ είλαη 

ππνρξεσκέλνη λα αιιάδνπλ ην θαζεκεξηλφ ηνπο πξφγξακκα. Δπνκέλσο ν 

ηαρπδξνκηθφο πάξνρνο ζα πξέπεη λα έρεη έλα επξχ δίθηπν ζεκείσλ επίδνζεο 

ψζηε λα επηηπγράλεηαη ε κέγηζηε εμππεξέηεζε ηνπ πειάηε. 



59 
 

 Να ππάξρνπλ ρακειά εκπφδηα δηαζπλνξηαθήο παξάδνζεο ησλ δεκάησλ γηα 

ηηο online αγνξέο (δαζκνί, θφξνη θ.α)  

 Οη ηαρπδξνκηθνί νξγαληζκνί ζα πξέπεη λα εξγάδνληαη σο έλα εληαίν δίθηπν, 

αλεμαξηήηνπ ρψξαο εγθαηάζηαζεο. 

 

γηα ηνπο θαηαλαισηέο: 

 πλέπεηα ζηελ αλαδήηεζε ηεο απνζηνιήο κέζσ ηρλειάηηζεο (Σrack  & Σrace 

ή  T & T)  

 Απιή θαη αμηφπηζηε δηαδηθαζία επηζηξνθψλ 

 Αμηφπηζηνο ρξφλνο παξάδνζεο απφ ηνλ ηαρπδξνκηθφ πάξνρν 

 Γπλαηφηεηα λα επηιέγνπλ ηνλ ηφπν παξάδνζεο ηνπ εκπνξεχκαηνο (π.ρ.  ζπίηη, 

θαηάζηεκα παξφρνπ , εξγαζία , ζηαζκνί δεκάησλ -parcel lockers-)  

 Πξνβιεςηκφηεηα ζηνπο  ρξφλνπο δηακεηαθφκηζεο ηνπ δέκαηνο (end-to –end)  

 Να έρνπλ ηελ επηινγή ηνπ  ρξφλνπ δηακεηαθφκηζεο  ηνπ εκπνξεχκαηνο κε 

αληίζηνηρεο ρξεψζεηο αληί γηα κηα νξηδφληηα ηηκή. 

 

ηα παξαπάλσ επξήκαηα δηαηππψλνληαη κε ζαθήλεηα ηφζν νη αλάγθεο θαη νη 

απαηηήζεηο ησλ θαηαλαισηψλ φζν θαη ησλ e-retailers. Σα επξήκαηα απηά απνηεινχλ 

κηα θαιή βάζε, ψζηε ε ΔΛΣΑ λα ραξάμεη ηελ ζηξαηεγηθή ηεο, κε ζηφρν λα 

απνζπάζεη κεξίδηα αγνξάο απφ ηνπο αληαγσληζηέο ηεο ζηνλ ηνκέα ησλ δεκάησλ. 

 

5.3 ηξαηεγηθή  ηεο ΔΛΣΑ Α.Δ. γηα ηελ θάιπςε ησλ απαηηήζεσλ ζηελ  

αγνξά ηνπ ειεθηξνληθνύ εκπνξίνπ. 

Δίλαη πξνθαλέο φηη ην ειεθηξνληθφ εκπφξην κεηαζρεκαηίδεη θαη ζέηεη ζε λέα βάζε 

ηελ παξαιαβή θαη παξάδνζε δεκάησλ B2C. Ηδηαίηεξα, ε παξάδνζε ησλ δεκάησλ 

B2C έρεη εηδηθέο απαηηήζεηο φζνλ αθνξά α) ηελ απνδνηηθή νξγάλσζε ηνπ 

ηειεπηαίνπ κηιίνπ (last mile)  δει. ηελ παξάδνζε ζηνπο θαηαλαισηέο  θαη β) ηελ  

δηαρείξηζε ησλ επηζηξνθψλ. Οη  παξαπάλσ δπν απαηηήζεηο απνηεινχλ ηελ 

κεγαιχηεξε πξφθιεζε γηα θάζε ηαρπδξνκηθή εηαηξεία. 

 

Σα ζεκεία θιεηδηά γηα ηελ  επίηεπμε αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο γηα κηα 

ηαρπδξνκηθή εηαηξεία ζπλνπηηθά είλαη :  
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 Να ππάξρεη επζπγξάκκηζε ησλ πξνδηαγξαθψλ ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ 

κε ηηο αλάγθεο ησλ θαηαλαισηψλ θαη ησλ ειεθηξνληθψλ θαηαζηεκάησλ 

 Να δψζεη έκθαζε ζηελ αμηνπηζηία ησλ παξερνκέλσλ ηεο  ππεξεζηψλ  

 Να επηηχρεη απινπνίεζε ησλ ππεξεζηψλ (ιίγεο ππεξεζίεο, μεθάζαξα 

standards, απινπνηεκέλν ηηκνιφγην)  

 Να απνθηήζεη  ζηελφηεξε ζπλεξγαζία κε ηνπο ιηαλνπσιεηέο (e- retailers) 

ψζηε λα επηηεπρζεί ε παξνρή νινθιεξσκέλσλ ππεξεζηψλ πξνο απηνχο  

 Να επελδχζεη ζε δηαζπλνξηαθέο ζπλεξγαζίεο κε άιινπο ηαρπδξνκηθνχο 

θνξείο ή κε εηαηξείεο πνπ ιεηηνπξγνχλ σο parcel integrators (ηδησηηθέο 

θαζεηνπνηεκέλεο εηαηξείεο κε εμεηδίθεπζε ζηηο δηεζλείο κεηαθνξέο δεκάησλ 

π.ρ. DHL, UPS, DPD θ.α.) γηα ηελ επίηεπμε εζφδσλ απφ δηαζπλνξηαθέο  

απνζηνιέο.  

 

Γηα ηελ πινπνίεζε ηεο αλσηέξσ ζηξαηεγηθήο θαη ηελ επίηεπμε αληαγσληζηηθνύ 

πιενλεθηήκαηνο  απαηηνύληαη από ηελ ΔΛΣΑ Α.Δ. νη θάησζη ελέξγεηεο: 

 

5.3.1  Δλέξγεηεο ζε επίπεδν ππνδνκώλ:  

 

I. Λεηηνπξγία απηνκαηνπνηεκέλσλ Κέληξσλ Γηαινγήο Γεκάησλ  

Ζ ιεηηνπξγία απηνκαηνπνηεκέλσλ Κέληξνπ δηαινγήο δεκάησλ ζηελ Αηηηθή θαη 

Θεζζαινλίθε (δηαθίλεζε άλσ ηνπ 60% ηνπ φγθνπ δεκάησλ) θαη ηεο 

απηνκαηνπνίεζεο ησλ δηαδηθαζηψλ δηαινγήο, ηαμηλφκεζεο θαη δξνκνιφγεζεο 

δηαβίβαζεο είλαη απαξαίηεηεο,  ψζηε λα δηαζθαιηζηνχλ: 

 δηαδηθαζίεο ζε ρξφλνπο πνπ επηηξέπνπλ ηελ επίδνζε ζηα πξνθαζνξηζκέλα 

ρξνληθά standards ησλ πξντφλησλ 

 ηρλειάηηζε ησλ δεκάησλ ζε φια ηα ζηάδηα δηαθίλεζεο ηνπο 

 κείσζε θφζηνπο απφ  ρεηξσλαθηηθή εξγαζία  

 

II. Δπέθηαζε ηεο ηρλειάηηζεο δεκάησλ ζε όιν ην Γίθηπν  

Ζ πιήξεο εθαξκνγή ηεο ηρλειάηηζεο απφ φιν ην Γίθηπν ηεο ΔΛΣΑ Α.Δ., ζα θαιχςεη 

ηηο αλάγθεο ηφζν ησλ ειεθηξνληθψλ θαηαζηεκάησλ φζν θαη ησλ ηειηθψλ 

θαηαλαισηψλ, γηα ηελ ππεξεζία εληνπηζκνχ θαη παξαθνινχζεζεο (track & trace) 

θαζψο θαη ηηο ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο εηδνπνίεζεο επίδνζεο (notification of 

delivery) δει. είηε απνζηνιή  sms είηε απνζηνιή email ζηνλ θαηαλαισηή.   
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Ζ απαίηεζε απηή ζα θαιπθζεί απφ ηελ αγνξά θαη εθνδηαζκφ  κε εηδηθά scanner 

κεραλήκαηα φισλ ησλ ζεκείσλ πνπ ρξεζηκνπνηεί ε εηαηξεία ζην δίθηπν ηεο: 

θνκβηθά θέληξα δηαινγήο, ηαρπδξφκνη, Καηαζηήκαηα ΔΛΣΑ, πξαθηνξεία ΔΛΣΑ θαη 

ζηελ ζπλέρεηα  απφ ην πιήξεο θαη αδηάιεηπην ζθαλάξηζκα απφ φινπο ηνπο 

εκπιεθφκελνπο εξγαδφκελνπο. 

 

III. Τινπνίεζε web services εθαξκνγώλ γηα αλαβάζκηζε ηεο επηθνηλσλίαο 

κε ηνπο e-retailers:  

Μηα ππεξεζία web service είλαη κηα κέζνδνο επηθνηλσλίαο πνπ επηηξέπεη ζε δχν 

ζπζηήκαηα ινγηζκηθνχ ηελ αληαιιαγή δεδνκέλσλ κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ ρσξίο 

απαξαίηεηα λα ρξεζηκνπνηνχλ ην ίδην ινγηζκηθφ. Ζ εθαξκνγή ηέηνησλ ζπζηεκάησλ 

ζα βνεζήζεη ηελ εηαηξεία λα δηεπξχλεη ηελ πειαηεηαθή ηεο βάζε θαζψο παξέρεηαη 

ζηνπο πειάηεο ε  δπλαηφηεηα  λα:  

 

α) δηαρεηξίδνληαη  online ηα ζηνηρεία ησλ παξαιεπηψλ ζηνπο νπνίνπο απνζηέιινπλ 

δέκαηα  

β) λα αληινχλ απεπζείαο απφ ην ζχζηεκά κνλαδηθφ αξηζκφ απνζηνιήο 

γ) εθηππψλνπλ θαη επηθνιινχλ ην ζπλνδεπηηθφ δειηίν κεηαθνξάο   

δ) απνζηέιινπλ  ειεθηξνληθά εληνιή γηα ηελ παξαιαβή ησλ απνζηνιψλ ηνπο 

ε) ηρλειαηνχλ ηελ πνξεία θάζε απνζηνιήο  

ζη) έρνπλ ζηελ δηάζεζε ηνπο  ειεθηξνληθέο ιίζηεο κε πιήξε ζηνηρεία γηα θάζε κία 

απφ ηηο απνζηνιέο πνπ έρνπλ θάλεη. 

 

Ζ ΔΛΣΑ Α.Δ. ζήκεξα ρξεζηκνπνηεί ειεθηξνληθά ζπζηήκαηα πνπ είλαη  

εγθαηεζηεκέλα ζηνπο πειάηεο κε ηα νπνία παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα  εθηχπσζεο 

απηνθφιιεησλ  εηηθεηψλ ζπλνδεπηηθψλ δειηίσλ δέκαηνο, online παξαθνινχζεζεο 

ησλ απνζηνιψλ κέζσ  ηρλειάηηζεο, εμαγσγήο ειεθηξνληθψλ report αλαθνξψλ 

πειαηψλ θαη δηαρείξηζεο ησλ ζηνηρείσλ ησλ παξαιεπηψλ νπνηαδήπνηε ζηηγκή ην 

επηζπκνχλ. Ζ ιεηηνπξγία κε web services εθαξκνγέο επηιχεη ηπρφλ  πξνβιήκαηα 

δηαζπλδεζηκφηεηαο πνπ παξνπζηάδνληαη κεηαμχ δπν δηαθνξεηηθψλ ζπζηεκάησλ.  

 

IV. Γεκηνπξγία ηειεθσληθνύ θέληξνπ εμππεξέηεζεο κε ιεηηνπξγία 16/7  

Ζ ιεηηνπξγία πςεινχ επίπεδνπ ηειεθσληθνχ θέληξνπ εμππεξέηεζεο πειαηψλ ην 

νπνίν νπζηαζηηθά ζα θαιχπηεη θαζεκεξηλέο αλάγθεο εμππεξέηεζεο πειαηψλ φπσο:  
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αλαδεηήζεσλ δεκάησλ, ξαληεβνχ γηα επαλαδξνκνιφγεζε δεκάησλ, ηερληθήο 

ππνζηήξημεο ησλ e-retailer ή νπνηνδήπνηε άιιν ζέκα πξνθχπηεη. 

 

5.3.2 Δλέξγεηεο ζε επίπεδν νξγάλσζεο –ιεηηνπξγίαο  

I. Αλαζρεδηαζκόο θνκβηθώλ δξνκνινγίσλ:  

Ο πθηζηάκελνο ζρεδηαζκφο ησλ θνκβηθψλ δξνκνινγίσλ δελ θαιχπηεη ηηο ζχγρξνλεο 

αλάγθεο κεηαθνξάο δεκάησλ θαζψο γηα φια ηα δέκαηα ζα πξέπεη λα έρεη 

νινθιεξσζεί ε δηαινγή θαη ηαμηλφκεζε ηνπο θαηά πξννξηζκφ έσο ηηο 17.00 ην 

απφγεπκα ψζηε λα ηαμηδέςνπλ ηελ ίδηα εκέξα. Ο πεξηνξηζκφο απηφο δελ ζπλάδεη κε 

ηηο ζχγρξνλεο απαηηήζεηο ηεο αγνξάο θαζψο νη παξαγγειίεο ησλ θαηαλαισηψλ ζηα e-

shops δελ παξνπζηάδνπλ κηα θαλνληθή θαηαλνκή φπσο ήηαλ κέρξη ζήκεξα κε ηηο 

εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο πνπ ιεηηνπξγνχζαλ κε ζπκβαηηθφ σξάξην ιεηηνπξγίαο.  

 

II. Δπίδνζε δεκάησλ από ηνπο δηαλνκείο:  

ηηο αζηηθέο & εκηαζηηθέο πεξηνρέο ηα δέκαηα επηδίδνληαη θαηά θχξην ιφγν απφ ηα 

ηαρπδξνκηθά θαηαζηήκαηα. Γηα λα δηαλεκεζεί έλα δέκα ζηελ νηθία ηνπ παξαιήπηε ή 

ζηελ δεισζείζα ηαρπδξνκηθή δ/λζε ζα πξέπεη ν απνζηνιέαο λα ην έρεη 

ηαρπδξνκήζεη κε απηήλ ηελ επηινγή πιεξψλνληαο βέβαηα θαη ην αληίζηνηρν ηέινο. Ο 

πεξηνξηζκφο απηφο ηζρχεη θαη γηα  δέκαηα ηα νπνία είλαη ειαθξηά έσο 2kgr, παξφιν 

πνπ ν πεξηνξηζκφο απηφο  κπνξεί λα απνθεπρζεί κέζσ ηεο δηαλνκήο ηνπο απφ ην 

αζηηθφ δίθηπν δηαλνκήο ησλ ηαρπδξφκσλ. 

 

III. Γηεύξπλζε σξαξίνπ Καηαζηεκάησλ:  

ήκεξα ιεηηνπξγνχλ κε απνγεπκαηηλή βάξδηα έσο ηηο 20.00 θαη ην άββαην, 70 

Καηαζηήκαηα ΔΛΣΑ ζε φιε ηελ Διιάδα. Γηα λα απμεζεί ε δηείζδπζε ζηνπο e-

retailers απνζπψληαο κεξίδην απφ ηνλ αληαγσληζκφ, ζα πξέπεη ν αξηζκφο απηφο  

ηνπιάρηζηνλ λα δηπιαζηαζηεί θαιχπηνληαο ηνπιάρηζηνλ Καηαζηήκαηα ζηηο έδξεο 

ησλ Ννκψλ θαη επηιεγκέλα Κεληξηθά Καηαζηήκαηα ζε κεγάινπο Γήκνπο ησλ Ν. 

Αηηηθήο θαη Θεζζαινλίθεο. Ζ δηεχξπλζε ηνπ σξαξίνπ ησλ Καηαζηεκάησλ ζα 

θαιχςεη ηελ αλάγθε ησλ  e-consumers πνπ ζέηνπλ σο πξνηεξαηφηεηα ηνπο λα 

επηιέγνπλ ηνλ ηφπν παξάδνζεο ηνπ εκπνξεχκαηνο ρσξίο λα είλαη ππνρξεσκέλνη λα 

παξακέλνπλ ζην ζπίηη γηα ηελ παξαιαβή ηνπ, Πξφζζεηα κε ηελ δηεχξπλζε 

επηηπγράλεηαη κηα αθφκε απαίηεζε πνπ έρνπλ ζέζεη νη e-consumers απηή ηεο κε 
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δηαηάξαμεο ηνπ θαζεκεξηλνχ ηνπο πξνγξάκκαηνο φπσο π.ρ. είλαη ε αλακνλή ζην 

Σαρπδξνκείν κεηαμχ 07.30-14.30. Παξάιιεια  ζα απνηειέζεη θαη κηα απάληεζε ζηηο 

αληαγσλίζηξηεο εηαηξείεο νη νπνίεο ιεηηνπξγνχλ ηα Καηαζηήκαηα ηνπο έσο ηηο 19.00. 

 

IV. Αλαζρεδηαζκόο ιεηηνπξγηώλ παξαιαβήο ησλ δεκάησλ από ηνπο πειάηεο:  

Έσο ζήκεξα, ε παξαιαβή ησλ δεκάησλ απφ ηελ έδξα ηνπ πειάηε είλαη κηα δχζθνιε 

δηαδηθαζία. Σα δξνκνιφγηα ησλ απηνθηλήησλ παξαιαβήο μεθηλνχλ απφ θεληξηθά 

ζεκεία ζηηο κεγάιεο πφιεηο (Αζήλα, Θεζ/θε ) φπνπ δηαθηλείηαη ην 60% ησλ δεκάησλ 

πεξίπνπ, θαη φρη απφ ηα ηνπηθά θαηαζηήκαηα ΔΛΣΑ. Σν γεγνλφο απηφ θαζηζηά 

δχζθνιε ηελ πξνζέγγηζε ελ δπλάκεη πειαηψλ e-retailers θαζψο δελ είλαη απηνλφεην 

φηη ζα ππάξρεη  δηαζεζηκφηεηα απηνθηλήηνπ παξαιαβήο ησλ δεκάησλ ηνπο ζε 

πξνθαζνξηζκέλε βάζε. Μηα επέιηθηε πξνζέγγηζε ζην ζέκα απηφ απνηειεί ε 

πξνζέγγηζε πνπ έγηλε απφ ηελ Royal Mail δει. παξαιαβή ησλ δεκάησλ θαη ησλ 

απνζηνιψλ ησλ εηαηξηθψλ ηνπο πειαηψλ ζε πξνγξακκαηηζκέλε βάζε θαη αλάινγα 

κε ηηο θαζεκεξηλέο αλάγθεο ηνπο. Ζ εμππεξέηεζε ησλ εηαηξεηψλ γίλεηαη θαηφπηλ 

ηειεθσληθήο επηθνηλσλίαο ηνπο κε ηελ Royal Mail day-to–day θαζψο γηα έλα e-shop 

είλαη πνιχ δχζθνιν λα γλσξίδεη αθξηβψο ηη παξαγγειίεο ζα έρεη θαηά ηελ δηάξθεηα 

ηεο εκέξαο. Γηα λα επηηεπρζεί ην παξαπάλσ ζα πξέπεη ην απηνθίλεην παξαιαβήο λα 

μεθηλά απφ ην θνληηλφηεξν ηαρπδξνκείν ζηελ έδξα ηνπ πειάηε. Δπνκέλσο, ζα πξέπεη 

εάλ φρη ζε θάζε Καηάζηεκα ΔΛΣΑ αιιά ηνπιάρηζηνλ αλά 2-3  Καηαζηήκαηα λα 

ππάξρεη ζε θαζεκεξηλή βάζε  δηαζέζηκν απηνθίλεην γηα ηελ παξαιαβή ησλ δεκάησλ 

ησλ εηαηξεηψλ θαηφπηλ ζπλελλφεζεο καδί ηνπο. Ζ ελέξγεηα απηή ζηφρν έρεη, φπσο 

ζρεδηάζηεθε θαη απφ ηελ Royal Mail, λα απειεπζεξψζεη ηηο επηρεηξήζεηο απφ ηελ 

θαζεκεξηλή κεηάβαζε ηνπο ζην Σαρπδξνκείν γηα ηελ θαηάζεζε ησλ δεκάησλ, 

ζπαηαιψληαο ρξφλν θαη δεζκεχνληαο πφξνπο. 

5.3.3 Δλέξγεηεο ζε επίπεδν κάξθεηηλγθ  

 

I. Απινπνίεζε θαη ηππνπνίεζε πξντόλησλ  

Έξεπλεο ησλ ηαρπδξνκηθψλ ππεξεζηψλ θαηαδεηθλχνπλ, φηη νη πειάηεο ησλ 

ηαρπδξνκείσλ επηζπκνχλ κηα ‘εχθνιε’ θαη θαηαλνεηή γθάκα πξντφλησλ, σο πξνο ηα 

standard ησλ ππεξεζηψλ πνπ ζπλνδεχνπλ ην θάζε πξντφλ.    

Έηζη ε έξεπλα ησλ Απζηξηαθψλ Σαρπδξνκείσλ ην 2011 (dmvoe.at, 2013), κεηαμχ 

300.000 πειαηψλ ηεο, νδήγεζε ζε δξαζηηθή απινπνίεζε ησλ πξντφλησλ ηεο ηφζν 
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ηνπ επηζηνιηθνχ ηαρπδξνκείνπ, φζν θαη ησλ δεκάησλ. Αλάινγε έξεπλα ησλ 

Απζηξαιηαλψλ Σαρπδξνκείσλ ην 2013 (IPC, 2013), επέθεξε ζεκαληηθή κείσζε ησλ 

πξντφλησλ ηεο , ελψ ηελ ίδηα ρξνληά ε Royal mail, κείσζε ζην κηζφ ηνλ αξηζκφ ησλ 

πξντφλησλ δεκάησλ εζσηεξηθνχ απφ 15 ζε 7 (Postandparcel.info, 2012). 

Αμηνζεκείσην είλαη, φηη ε κεγαιχηεξε ηαρπδξνκηθή εηαηξεία ζην θφζκν, 

DEUTSCHE POST DHL, δηαζέηεη εμαηξεηηθά ‘’απινπνηεκέλε’’ θαηεγνξηνπνίεζε 

πξντφλησλ, ηα Μηθξνδέκαηα (Paeckhen)  θαη ηα Γέκαηα (Paket), κε 2 ππνθαηεγνξίεο 

ηα πξψηα (έσο 1θηιφ, έσο 2 θηιά) θαη 4 ππνθαηεγνξίεο ηα δεχηεξα (έσο 2 θηιά, έσο 5 

θηιά, έσο 10 θηιά, έσο 31,5 θηιά).  

Σα Διιεληθά Σαρπδξνκεία ζήκεξα δελ δηαζέηνπλ ηππνπνίεζε ζηηο δηαζηάζεηο ησλ 

δεκάησλ παξά κφλν αλψηαηα θαη θαηψηαηα φξηα δηαζηάζεσλ θαη ζπλνιηθνχ βάξνπο. 

Ζ κε ηππνπνίεζε δπζθνιεχεη ηελ νπνηαδήπνηε πξνζπάζεηα γηα ηελ  

απηνκαηνπνίεζε ηεο παξαγσγήο (δηαινγή, ηαμηλφκεζε) θαη ηεο κεηαθνξάο ηνπο. 

II. ρεδηαζκόο λέαο απινπνηεκέλεο θαη επέιηθηεο ηηκνινγηαθήο πνιηηηθήο:   

Ζ ηηκνινγηαθή πνιηηηθή ζα πξέπεη λα βαζίδεηαη ζηελ αλάγθε ησλ ειεθηξνληθψλ 

θαηαζηεκάησλ λα γλσξίδνπλ εθ ησλ πξνηέξσλ ην ηειηθφ θφζηνο απνζηνιήο ησλ 

δεκάησλ πνπ απνζηέιινπλ (standard πξντφλ). Παξάιιεια ζα πξέπεη λα έρνπλ ζηελ 

δηάζεζή ηνπο επηινγέο απφ κηα επξεία γθάκα δηαζέζηκσλ ππεξεζηψλ κε δηαθνξεηηθά 

επίπεδα ηηκψλ ψζηε λα επηιέγνπλ απηφ πνπ ηειηθά θαιχπηεη ηηο εθάζηνηε  αλάγθεο 

ηνπο (ππεξεζίεο add on). Υαξαθηεξηζηηθέο ππεξεζίεο ηέηνηνπ είδνπο είλαη ε 

παξαιαβή / παξάδνζε ζε ζπγθεθξηκέλε δηεχζπλζε (π.ρ. γείηνλαο), παξάδνζε ζε 

ζπγθεθξηκέλε κέξα θαη ψξα, θιπ. 

 

III. ρεδηαζκόο λένπ πξντόληνο γηα ηελ απνζηνιή κηθξνδεκάησλ ζην 

εμσηεξηθό: 

Σν βάξνο πνιιψλ δεκάησλ απφ ηνπο ιηαλνπσιεηέο ηεο ρψξαο ζπλήζσο είλαη ~2kg 

θαη ζπλήζσο εκπεξηέρνπλ πξντφληα ρακειήο αμίαο. 

Ζ πξντνληηθή πξνζέγγηζε πνπ έρεη ζήκεξα ε ΔΛΣΑ Α.Δ. θπξίσο γηα ηηο απνζηνιέο 

ηνπ εμσηεξηθνχ είλαη: α) λα ηαρπδξνκεζνχλ σο γξάκκα κε γξακκαηφζεκα 

(αλαρξνληζηηθφ & ρσξίο ηρλειάηηζε, αιιά θζελφ) β) λα ηαρπδξνκεζνχλ σο δέκα (κε 

ηρλειάηηζε, αιιά αθξηβφ). 
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Ο ζρεδηαζκφο ελφο λένπ πξντφληνο ην νπνίν νπζηαζηηθά ζα είλαη  κηα πξνπιεξσκέλε 

ζπζθεπαζία ζε 3-4 ηππνπνηεκέλεο δηαζηάζεηο κε αλψηαην φξην βάξνπο γηα ηελ 

θαζεκηά θαη ζε πξνζηηέο ηηκέο πξνζθέξνληαο παξάιιεια θαη ηρλειάηηζε, ζα 

απειεπζεξψζεη ηνπο e-retailers απφ πξφζζεην θφζηνο θαη ρξφλν. Δπηπιένλ, ν e-

retailer απνθηά ην πιενλέθηεκα λα γλσξίδεη εθ ησλ πξνηέξσλ ην θφζηνο απνζηνιήο 

ηνπ δέκαηνο κε απνηέιεζκα λα έρεη κηα μεθάζαξε πνιηηηθή ρξεψζεσλ ησλ 

απνζηνιψλ ζηνπο πειάηεο ηνπ. Παξάιιεια ζα ηνλψζεη ηελ εμαγσγηθή 

δξαζηεξηφηεηα ησλ Διιήλσλ e-retailers γηα ηνπο νπνίνπο ην ηαρπδξνκηθφ θφζηνο 

πνιιέο θνξέο είλαη δπζαλάινγα κεγάιν ζε ζρέζε κε ηελ αμία ηνπ εκπνξεχκαηνο.   

 

IV. Δθαξκνγή εληαίνπ απηνθόιιεηνπ  labeling δεκάησλ:  

Μηα ζχγρξνλε απαίηεζε ησλ επηρεηξήζεσλ είλαη θαηά πξψηνλ ε κείσζε ησλ  

ιεηηνπξγηθψλ  ηνπο εμφδσλ  θαη θαηά δεχηεξνλ ν εθάζηνηε πξνκεζεπηήο ηνπο, ελ 

πξνθεηκέλσ ν ηαρπδξνκηθφο πάξνρνο, λα πξνζθέξεη απινπνηεκέλεο ιχζεηο πνπ είλαη 

ζπκβαηέο κε ηελ  έσο ηψξα ιεηηνπξγία ηνπο θαη απνηεινχλ πάξαπηα βαζηθά 

ζπζηαηηθά ηαρπδξφκεζεο φπσο είλαη ην ζπλνδεπηηθφ δειηίν κεηαθνξάο δεκάησλ.  

Ζ πινπνίεζε θαη εθαξκνγή ελφο εληαίνπ ηχπνπ απηνθφιιεηεο εηηθέηαο δέκαηνο ε 

νπνία ζα εκπεξηέρεη φιεο ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο πνπ ρξεηάδνληαη ηφζν ν e-

retailer φζν θαη νη ηαρπδξνκηθέο εηαηξείεο, ζα πξέπεη λα απνηειέζεη  δήηεκα πξψηεο 

πξνηεξαηφηεηαο.  

Ζ IPC γηα ηνλ ζθνπφ απηφ έρεη ζρεδηάζεη έλαλ εληαίν ηχπν απηνθφιιεηεο  εηηθέηαο  

δέκαηνο (εηθφλα 5.1) κε ζηφρν ε ρξήζε ηεο λα  επηηξέςεη ζηνπο ηαρπδξνκηθνχο 

θνξείο λα βειηηζηνπνηήζνπλ ηελ end to end (απφ άθξν ζε άθξν) δηαδηθαζία 

απνζηνιήο ησλ δεκάησλ ζε δηεζλέο επίπεδν.  

Ζ εκθάληζε ηεο εηηθέηαο (Δηθφλα 5.1) ηππνπνηήζεθε ζηα standards MITL (Multi 

Industry Transport Label). Υξεζηκνπνηψληαο ηελ ελαξκνληζκέλε εηηθέηα κε barcode 

S10 ζε ζπλδπαζκφ κε πιεξνθνξίεο απφ EDI ζπζηήκαηα ζα κεησζνχλ ζεκαληηθά ηα 

έμνδα πνιιαπιήο ζήκαλζεο  θαη ζα βειηησζνχλ ε παξαθνινχζεζε θαη εληνπηζκφο 

ησλ δεκάησλ, ε πνηφηεηα ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ θαη νη ρξφλνη  

δηακεηαθφκηζεο ησλ απνζηνιψλ. 
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Δηθόλα 5.1: Απηνθόιιεηε Δηηθέηα ηεο IPC  

 

Πεγή: Pickavé, W. (2015). Industry   Initiative of the European Postal Operators. 

Responding  to the needs of e-Commerce. PostEurop. 

 

V. Δθαξκνγή πνιηηηθήο επηζηξνθώλ ησλ δεκάησλ από ηνλ θαηαλαισηή ( e-

consumer):    

Ζ πνιηηηθή επηζηξνθψλ αλαθέξεηαη ζε εθείλε ηελ δηαδηθαζία φπνπ ε ηαρπδξνκηθή 

εηαηξεία παξέρεη ηελ δπλαηφηεηα ζηνλ e-consumer λα επηζηξέςεη ην δέκα πνπ έρεη 

παξαγγείιεη απφ ηνλ e-retailer ρσξίο λα επηβαξπλζεί κε επηπιένλ ηαρπδξνκηθά θφζηε 

κηαο θαη απηά ζα πιεξσζνχλ απφ ηνλ e-retailer. Γηα λα είλαη ειθπζηηθφ γηα ηνλ e-

retailer ην ηαρπδξνκηθφ θφζηνο γηα ηελ επηζηξνθή ηνπ δέκαηνο ζα πξέπεη λα κελ 

είλαη πςειφ εηδάιισο,  ν e-retailer δελ ζα επηιέμεη ηελ ζπγθεθξηκέλε ππεξεζία.  

 

Ζ νινθιεξσκέλε εθαξκνγή πνιηηηθήο επηζηξνθψλ, πξνβιέπεη ηελ παξνρή 

δπλαηφηεηαο ζηνλ e-retailer θαηά ηελ απνζηνιή ηνπ δέκαηνο λα εζσθιείεη κηα 

πξνπιεξσκέλε απφ ηνλ ίδην, απηνθφιιεηε εηηθέηα επηζηξνθήο (ή κηα πξνπιεξσκέλε 

ζπζθεπαζία),  ψζηε εάλ ν ηειηθφο θαηαλαισηήο επηζηξέςεη ην δέκα ην κφλν πνπ ζα 

έρεη λα θάλεη λα ηνπνζεηήζεη ηελ εηηθέηα επάλσ ζην επηζηξεθφκελν δέκα θαη λα ην 
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παξαδψζεη (ή ηελ πξνπιεξσκέλε ζπθεπαζία ) ζην θνληηλφηεξν Καηάζηεκα ΔΛΣΑ. 

Ζ απνζηνιή ηνπ επηζηξεθφκελνπ δέκαηνο ζα πξέπεη  λα κπνξεί λα ηρλειαηεζεί είηε 

κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο ηεο ΔΛΣΑ είηε κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο ηνπ e-ιηαλνπσιεηή (e-

retailer)   

 

Ζ εθαξκνγή νινθιεξσκέλεο πνιηηηθήο επηζηξνθψλ έρεη πνιιαπιέο σθέιεηεο 

θαζψο: α) νδεγεί ζε αχμεζε ηνπ φγθνπ ησλ δεκάησλ κηαο θαη  απειεπεζεξψλεη ηνλ 

e-consumer απφ ην θφζηνο επηζηξνθήο ηνπ δέκαηνο  κε απνηέιεζκα  λα κελ είλαη 

δηζηαθηηθφο θαηά ην ζηάδην ηεο αγνξάο απφ ην ειεθηξνληθφ θαηάζηεκα, β) 

πξνζειθχεη ην ειεθηξνληθφ επηρεηξείλ γ) κεηψλεη ην θφζηνο ηνπ over-labelling πνπ 

έρνπλ ζπλήζσο νη  ηαρπδξνκηθνί  θνξείο. 

 

Παξάιιεια έξρεηαη λα θαιχςεη ηελ αλάγθε πνπ έρνπλ δειψζεη ηφζν νη 

θαηαλαισηέο φζν θαη νη ιηαλνπσιεηέο σο πξνο ηελ δπλαηφηεηα ησλ κελ  πξψησλ ε 

επηζηξνθή ηνπ πξντφληνο λα κελ θνζηίδεη πνιχ αθξηβά, ησλ δε δεχηεξσλ λα ππάξρεη 

ε δπλαηφηεηα επηζηξνθήο ησλ δεκάησλ ζε ηαρπδξνκηθφ θαηάζηεκα ή ζεκείν 

πεξηζπιινγήο. 

 

VI. Δηζαγσγή λέαο ππεξεζίαο γηα ηελ αλαθαηεύζπλζε ή επαλαδξνκνιόγεζε 

ηνπ δέκαηνο:  

Ζ ππεξεζία επαλαδξνκνιφγεζεο αλαθέξεηαη ζηελ πεξίπησζε εθείλε πνπ ν πειάηεο- 

θαηαλαισηήο γηα θάπνην ιφγν δελ παξέιαβε ην δέκα  θαηά ηελ πξψηε απφπεηξα 

παξάδνζεο ηνπ. Ο πειάηεο ζα πξέπεη λα έρεη ζηελ δηάζεζε ηνπ πεξηζζφηεξεο 

επηινγέο πέξαλ  ηεο κηαο πνπ έρεη ζήκεξα απφ ηελ ΔΛΣΑ Α.Δ. δει. ηελ παξαιαβή 

ηνπ δέκαηνο απφ ην γεηηνληθφ Καηάζηεκα ΔΛΣΑ εληφο 20 εκεξψλ.  

 

Ζ Royal Mail  παξέρεη ηηο εμήο δπλαηφηεηεο: α) Δθ λένπ παξάδνζε ηνπ δέκαηνο ζηελ 

ίδηα δ/λζε κε πξνθαζνξηζκέλν ξαληεβνχ θαη επηπιένλ θφζηνο β) Παξάδνζε ηνπ 

δέκαηνο ζε δηαθνξεηηθή ηαρπδξνκηθή  δηεχζπλζε κε επηπιένλ θφζηνο. Οη παξαπάλσ 

επηινγέο ζηνπο πειάηεο παξέρνληαη  θαη κέζσ ηεο ειεθηξνληθήο ζειίδαο θαη κέζσ 

ηειεθσληθήο εμππεξέηεζεο. 

 

Ζ ΔΛΣΑ Α.Δ. ζα κπνξνχζε λα εθαξκφζεη  ην παξαπάλσ κνληέιν ηεο Royal Mail, 

ηθαλνπνηψληαο ηελ αλάγθε ησλ θαηαλαισηψλ γηα ηελ φζν ηελ δπλαηφλ κεγαιχηεξε 
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γθάκα επηινγψλ ηνπ σο πξνο ηελ παξάδνζε ησλ δεκάησλ ηνπ, ρσξίο λα πξέπεη λα 

αιιάδεη ηηο θαζεκεξηλέο ηνπ ζπλήζεηεο 

 

5.3.4  Δλέξγεηεο ζε επίπεδν ππεξεζηώλ Logistics  

 Απνζήθεπζε:  

Ζ παξνρή ππεξεζηψλ απνζήθεπζεο αλαθέξεηαη ζε εθείλε ηελ ιεηηνπξγία φπνπ ν 

πάξνρνο πξνζθέξεη δηθέο ηνπ εγθαηαζηάζεηο έλαληη αληηηίκνπ, γηα ηε απνζήθεπζε 

ησλ πξντφλησλ ησλ ζπλεξγαηψλ ηνπ.  

 πζθεπαζία:   

Ζ παξνρή ππεξεζηψλ ζπζθεπαζίαο πξνβιέπεη φηη ε εηαηξεία παξαδίδεη ηα πξντφληα 

ηεο ζε παιέηεο ή εκπνξεπκαηνθηβψηηα θαη ε ΔΛΣΑ Α.Δ. αλαιακβάλεη ηελ 

ζπζθεπαζία απηψλ θαηά ηα πξφηππα θαη ηηο νδεγίεο ηνπ πειάηε ηεο  

 

 

5.3.5  Δλέξγεηεο ζε επίπεδν εθπαίδεπζεο  

 

Γηαξθήο εθπαίδεπζε θαη παξαθίλεζε ηνπ πξνζσπηθνύ  

Ζ εηαηξεία παξέρεη έσο ζήκεξα ζην πξνζσπηθφ ηεο πςεινχ επίπεδνπ εθπαίδεπζε  

γηα φια ηα λέα πξντφληα θαη ηερλνινγίεο πνπ εηζάγνληαη. Απηφ πνπ θξίλεηαη 

αλαγθαίν, είλαη λα πξαγκαηνπνηνχληαη δηαξθείο εθπαηδεπηηθέο δξάζεηο 

επαηζζεηνπνίεζεο θαη παξαθίλεζεο πξνζσπηθνχ ψζηε ην λέν φξακα ηεο επηρείξεζεο 

λα γίλεη απφιπηα μεθάζαξν ζε φινπο ηνπο εξγαδφκελνπο ηεο θαη φινη λα είλαη ζε 

ζέζε λα γλσξίδνπλ κε αθξίβεηα ηνλ βαζκφ εκπινθήο ηνπο ζηελ επηηπρία ή απνηπρία 

ηνπ φινπ εγρεηξήκαηνο. 

 

5.4 Δπθαηξίεο γηα ηελ ΔΛΣΑ ΑΔ ζε ζρέζε κε ην ειεθηξνληθό εκπόξην 

Οη ελέξγεηεο ηνπ θεθαιαίνπ 5.3 απνηεινχλ πξνυπφζεζε γηα ηελ θάιπςε ησλ 

απαηηήζεσλ ησλ ειεθηξνληθψλ θαηαζηεκάησλ θαη ησλ θαηαλαισηψλ. Με ηνλ ηξφπν 

απηφ ε ΔΛΣΑ ζα κπνξέζεη λα επζπγξακκηζηεί κε ηηο λέεο απαηηήζεηο ηεο αγνξάο, ζα 
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είλαη ζε ζέζε λα πξνζθέξεη ππεξεζίεο αλάινγεο κε ησλ αληαγσληζηψλ ηεο θαη λα 

ιεηηνπξγήζεη κε επηηπρία ζε κηα ειθπζηηθή αιιά έληνλα αληαγσληζηηθή αγνξά. 

 

Ο βαζηθφο ζηφρνο ηεο ΔΛΣΑ δελ κπνξεί λα είλαη βέβαηα, ε δηαηήξεζε ηεο 

ζεκεξηλήο ηεο ζέζεο αιιά ε θαηάθηεζε ηεο πξψηεο ζέζεο ζηελ αγνξά ησλ δεκάησλ, 

φπσο έρεη θαηαθέξεη έσο ζήκεξα θαη ζηελ αγνξά ηνπ επηζηνιηθνχ ηαρπδξνκείνπ.  

 

ε επξσπατθφ επίπεδν νη θνξείο παξνρήο θαζνιηθήο ππεξεζίαο (φπσο είλαη θαη ε 

ΔΛΣΑ) θαηέρνπλ πιενλέθηεκα φζνλ αθνξά ηηο απνζηνιέο B2C. Σν πιενλέθηεκα 

απηφ πξνθχπηεη θπξίσο: α) ιφγσ ησλ εζληθψλ δηθηχσλ δηαλνκήο ηνπο πνπ ηνπο 

επηηξέπεη λα πξνζθέξνπλ ηαπηφρξνλα  ππεξεζίεο δηαλνκήο δεκάησλ θαη επηζηνιηθνχ 

ηαρπδξνκείνπ ζε ιηγφηεξν ππθλνθαηνηθεκέλεο πεξηνρέο β) θαηέρνπλ έλα επξχ δίθηπν 

θαηαζηεκάησλ ηνπο πνπ είλαη δηάζπαξηα ζε φιε ηελ επηθξάηεηα. Σα παξαπάλσ, ηνπο 

επηηξέπνπλ λα είλαη  θαιχηεξα πξνεηνηκαζκέλνη γηα ηελ παξάδνζε ησλ δεκάησλ 

πξνο ηα λνηθνθπξηά, απφ ηνπο αληαγσληζηέο ηνπο νη νπνίνη κέρξη ζήκεξα 

αζρνινχληαλ θπξίσο κε ηελ δηαλνκή  δεκάησλ B2B θαη ησλ express απνζηνιψλ.  

Ζ ΔΛΣΑ εθηφο ηνπ πιενλεθηήκαηνο ηεο θαζνιηθήο εμππεξέηεζεο ησλ B2C 

απνζηνιψλ, δηαζέηεη θαη πνιιά άιια αληαγσληζηηθά πιενλεθηήκαηα αλαθνξηθά κε 

ηνπο πξνβιεκαηηζκνχο ησλ ειιήλσλ θαηαλαισηψλ (ELTRUN 2014), φπσο :  

 

 Γηα ην δήηεκα « Γλσζηφ φλνκα / αλήθεη ζε κεγάιε εηαηξεία»,  ε  εκπνξηθή 

νλνκαζία (brand name) ΔΛΣΑ είλαη ζπλψλπκε ηεο εγγχεζεο πνηφηεηαο ησλ 

πξνζθεξφκελσλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ 

 Γηα ην δήηεκα « Άκεζε (ρσξίο θαζπζηεξήζεηο) παξάδνζε / δσξεάλ ή ρακειή 

ηηκή απνζηνιήο ζε ζρέζε κε ηελ αμία ηνπ πξντφληνο»,  ε ΔΛΣΑ Α.Δ. δχλαηαη 

λα πξνζθέξεη πιεζψξα επηινγψλ παξάδνζεο ησλ παξαγγειηψλ κε κηθξφ 

θφζηνο γηα ηνλ ηειηθφ θαηαλαισηή.    

 Γηα ην δήηεκα «Απνθπγή πξνβιεκάησλ θαηά ηελ κεηαθνξά ησλ πξντφλησλ» 

ε  ΔΛΣΑ Α.Δ. κπνξεί  λα εγγπεζεί ηελ αζθαιή κεηαθνξά φισλ ησλ 

πξντφλησλ πνπ απνζηέιινληαη κέζσ ηνπ Γηθηχνπ ηεο 
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Σα αλσηέξσ αληαγσληζηηθά πιενλεθηήκαηα, απνηεινχλ ηελ κεγάιε πεξηνπζία θαη 

ηελ δχλακε ηεο εηαηξείαο. Πνιινί θνξείο παξνρήο θαζνιηθήο ππεξεζίαο, ηδηαίηεξα 

ζηηο δπηηθέο ρψξεο, έρνπλ ρξεζηκνπνηήζεη αληίζηνηρα πιενλεθηήκαηα κε απνηέιεζκα 

λα έρνπλ απνθηήζεη κηα παλίζρπξε ζέζε ζηελ αγνξά, φπσο ε  Deutsche Post, ε 

PostNL, θαη ε bpost.  

 Ζ ΔΛΣΑ κε ηελ πινπνίεζε ησλ ζηξαηεγηθψλ επηινγψλ φπσο αλαθέξζεθαλ ζην 

Κεθ. 5.3. έρεη ηηο θαιχηεξεο πξνυπνζέζεηο γηα αληίζηνηρε αλάπηπμε. Ηδηαίηεξα ζηελ 

ειιεληθή αγνξά  δεκάησλ φπνπ γηα ην  2014 ε εηαηξεία θαηείρε κεξίδην κφιηο 16%  

σο πξνο ηνπο δηαθηλνχκελνπο φγθνπο θαη κεξίδην εζφδσλ 7% (€ 16 εθ.)  απφ κηα πίηα 

ηεο ηάμεο ησλ  € 222.225 εθ. Δίλαη ε επθαηξία πνπ πξέπεη λα δηαγλψζεη ε  εηαηξεία 

ζήκεξα  θαζψο ζε κηα αγνξά:  

 πνπ ηξέρεη κε ξπζκνχο αλάπηπμεο (2014/13) 37,8% σο πξνο ην πιήζνο θαη 

23,4% σο πξνο ηα έζνδα θαη 

 ζα ζπλερίζεη λα εμειίζζεηαη κε ηνπο ίδηνπο ξπζκνχο γηα ηα επφκελα ρξφληα,  

ε ίδηα απνηειεί ηελ κεγαιχηεξε ηαρπδξνκηθή εηαηξεία ηεο ρψξαο, παξέρνληαο 

ππεξεζίεο ζε φιε ηελ επηθξάηεηα θαη δηαζέηνληαο εμαηξεηηθά πιενλεθηήκαηα έλαληη 

ηνπ αληαγσληζκνχ. 

5.5. Κίλδπλνη γηα ηελ ΔΛΣΑ Α.Δ. ζε πεξίπησζε κε αλαζρεδηαζκνύ ηεο 

γεληθήο ζηξαηεγηθήο ηεο γηα ηα δέκαηα 

Γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ θεθαιαίνπ απηνχ ζα πξέπεη λα ππνγξακκηζζνχλ δεδνκέλα πνπ 

ζπζρεηίδνληαη κε ηελ ηαρπδξνκηθή αγνξά θαη ηνλ αληαγσληζκφ. 

I. Δμέιημε ηνπ επηζηνιηθνύ ηαρπδξνκείν (θαθέισλ) ζηελ Διιάδα. 

ην θεθάιαην 4.2 αλαιχζεθε επαξθψο ε θάζεηε πηψζε ησλ θαθέισλ ζηελ Διιεληθή 

αγνξά. Ζ πηψζε γηα ηα έηε 2009 έσο 2014 ήηαλ κεζνζηαζκηθά 8,3 % θαη’ έηνο, 

ζπξξηθλψλνληαο ηνλ θχθιν εξγαζηψλ ηεο ΔΛΣΑ απφ 571 εθ. Δπξψ ην 2009 ζε 351 

εθ. Δπξψ ην 2014. 
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Ζ ηάζε απηή ηνπ ‘‘ςεθηαθνχ ζπκςεθηζκνχ’’ ηεο επηζηνιηθήο αιιεινγξαθίαο ζα 

ζπλερηζηεί κε αληίζηνηρνπο ξπζκνχο θαη ηα επφκελα ρξφληα ζχκθσλα κε ηελ IPC 

(2015) 

II. Ζ δνκή ησλ κεγάισλ πειαηώλ ζην επηζηνιηθό ηαρπδξνκείν. 

Σν επηζηνιηθφ ηαρπδξνκείν δηαζέηεη δηεζλψο πνιχ κεγάινπο πειάηεο, πνπ 

αληηπξνζσπεχνπλ έσο θαη ην 60 % ηνπ ζπλνιηθνχ θχθινπ εξγαζηψλ ηνπ 

ηαρπδξνκηθνχ θιάδνπ. Δπηρεηξήζεηο, φπσο απηέο ηεο ελέξγεηαο, ησλ Σξαπεδψλ, ηεο 

θηλεηήο ηειεθσλίαο, ησλ αζθαιηζηηθψλ ηακείσλ, θιπ. απνηεινχλ γηα ηελ ΔΛΣΑ 

πειάηεο δσηηθήο ζεκαζίαο, θαζφζνλ ζπκκεηέρνπλ κε ζεκαληηθφ πνζνζηφ ζηνλ 

θχθιν εξγαζηψλ ηεο.  

Οη αλσηέξσ θιάδνη, έρνπλ γίλεη νη πξψηνη ζηφρνη ησλ αληαγσληζηψλ ηεο ΔΛΣΑ, πνπ 

δνθηκάδεηαη θαζεκεξηλά γηα ηελ δηαηήξεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο πειαηεηαθήο βάζεο. 

III. Τπνρξέσζε ησλ Αλαζέηνπζσλ Αξρώλ  γηα πξνθήξπμε δηαγσληζκώλ  

Απφ ην 2013 θαη βάζεη ηνπ Ν.4053/2012 φιεο νη Αλαζέηνπζεο Αξρέο είλαη 

ππνρξεσκέλεο λα πξνθεξχμνπλ κεηνδνηηθνχο δηαγσληζκνχο γηα ηελ απνζηνιή ηεο 

αιιεινγξαθίαο ηνπο. Με ηνλ ηξφπν απηφ, παξαδνζηαθνί πειάηεο ηεο ΔΛΣΑ, φπσο 

ην ΗΚΑ, νη ΓΔΤΑΥ, νη Γήκνη, θιπ., δεηνχλ πξνζθνξέο απφ ηελ ηαρπδξνκηθή αγνξά 

θαη ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο αλαζέηνπλ ζε ελαιιαθηηθφ πάξνρν ηελ δηαθίλεζε ηεο 

αιιεινγξαθίαο ηνπο. Ζ εμέιημε απηή ζα θέξεη αξθεηέο κεηαβνιέο ζηνπο 

παξαδνζηαθνχο πειάηεο ηεο ΔΛΣΑ ζε ζρέζε κε ηελ επηζηνιηθή αιιεινγξαθία ησλ 

Οξγαληζκψλ ηνπ Γεκφζηνπ θαη ηνπ επξχηεξνπ Γεκφζηνπ ηνκέα. 

IV. Έληνλνο αληαγσληζκόο ζην επηζηνιηθό ηαρπδξνκείν  

Οη κεγάιεο επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ Διιεληθή ηαρπδξνκηθή 

αγνξά θαη είλαη  αληαγσληζηέο  ηεο ΔΛΣΑ,  εθκεηαιιεπφκελεο ηελ ζεηηθή εμέιημε 

ηεο αγνξάο ζηνλ ηνκέα ησλ δεκάησλ, έγηλαλ νηθνλνκηθά ηζρπξέο. Με ηνλ ηξφπν απηφ 

θαηάθεξαλ λα αλαπηχμνπλ ππνδνκέο θαη ηερλνγλσζία ε νπνία ηνπο επηηξέπεη λα 

είλαη ζε ζέζε λα απνζπνχλ πιένλ κεξίδηα αγνξάο απφ ηελ εηαηξεία. 
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Ζ εμέιημε απηή αλακέλεηαη λα ζπλερηζηεί θαη ηα επφκελα ρξφληα, θαζφζνλ  

ζηξαηεγηθφο ζηφρνο ησλ εηαηξηψλ απηψλ είλαη λα δηαηεξήζνπλ ηελ εγεηηθή ηνπο 

ζέζε ζηνλ ηνκέα ησλ δεκάησλ, απνζπψληαο ηαπηφρξνλα ζπλερψο κεξίδηα απφ ηελ 

ΔΛΣΑ απφ ην επηζηνιηθφ ηαρπδξνκείν. 

V. Γπζρεξήο ζέζε ηεο ΔΛΣΑ ζηελ αγνξά δεκάησλ  

Ζ αληαγσληζηηθή ζέζε ηεο ΔΛΣΑ ζηελ αγνξά ησλ δεκάησλ είλαη εμαηξεηηθά 

ρακειή. Υαξαθηεξηζηηθά αλαθέξεηαη, φηη ελψ γηα ην 2014 ν ζπλνιηθφο 

δηαθηλνχκελνο φγθνο δεκάησλ αλήιζε ζε 37.336 εθ. ηκρ, ε ΔΛΣΑ Α.Δ. θαηείρε 

κεξίδην 16% ή 6 εθ. ηκρ.. Γηα ην ίδην έηνο ηα ζπλνιηθά έζνδα πνπ πξνήιζαλ απφ ηελ 

δηαθίλεζε ησλ δεκάησλ θαη ησλ κηθξνδεκάησλ, αλήιζαλ ζε  € 222.225 εθ.  θαη ε 

ΔΛΣΑ Α.Δ.  απέζπαζε  κεξίδην  € 16 εθ. ήηνη πνζνζηφ 7%. 

 

Μηα ηέηνηα έιιεηςε αληαγσληζηηθφηεηαο είλαη εμαηξεηηθά δχζθνιν λα αιιάμεη.   

 

Μέζα ζε απηφ ην αληαγσληζηηθφ πιαίζην, ε εηαηξεία θαιείηαη λα αλαπξνζαξκφζεη 

ηελ ζηξαηεγηθή ηεο ψζηε λα έρεη ζέζε ζηελ αγνξά ηελ επφκελε εκέξα. Ο δξφκνο 

πξνο ηελ πινπνίεζε θαη ηελ εθαξκνγή ησλ πξνηεηλφκελσλ ζηξαηεγηθψλ αμφλσλ 

δξάζεο είλαη καθξχο θαη επίπνλνο θαη πξνυπνζέηεη κηα εμ νινθιήξνπ πνιηηηθή 

εζηίαζεο απφ ηελ εηαηξεία ζηνπο λένπο ηνκείο, ηνπο νπνίνπο αλαγθαζηηθά ζα πξέπεη 

λα πινπνηήζεη κε επηηπρία. Ίζσο λα ρξεηάδεηαη λα δηεξεπλήζεη αθφκε θαη ηελ 

πηζαλφηεηα ζηξαηεγηθψλ ζπλεξγαζηψλ κε άιινπο εμεηδηθεπκέλνπο θνξείο νη νπνίνη 

έρνπλ ζεκεηψζεη επηηπρία ζηελ έσο ηψξα δξαζηεξηνπνίεζε ηνπο ζην ηκήκα απηφ ηεο 

αγνξάο, ίζσο πάιη ζα πξέπεη λα  εθαξκφζεη άκεζα εθείλεο ηηο πνιηηηθέο νξγάλσζεο 

& ιεηηνπξγίαο, κάξθεηηλγθ, δηαθνξνπνίεζεο ησλ ππεξεζηψλ θαη ηνπ πξντνληηθνχ ηεο 

ραξηνθπιαθίνπ,  ψζηε λα κελ κείλεη εθηφο αγνξάο.  

Ο θίλδπλνο πνπ ειινρεύεη είλαη έλαο θαη ππαξθηόο: λα κείλεη ε ΔΛΣΑ εθηφο ηεο 

θαιπάδνπζαο αγνξάο ησλ δεκάησλ έρνληαο λα δηαρεηξηζηεί απνθιεηζηηθά ην νινέλα   

κεηνχκελν ηκήκα ηνπ επηζηνιηθνχ ηαρπδξνκείνπ. Ζ πξννπηηθή απηή ζα θαηαδηθάζεη 

ηελ ΔΛΣΑ λα ιεηηνπξγεί γηα ηα επφκελα ρξφληα ζπλερψο ζπξξηθλνχκελε, κε 

νηθνλνκηθά κεγέζε πνπ ζα ρεηξνηεξεχνπλ ζπλερψο θαη κε λνκνηειεηαθφ ηξφπν ζα 

νδεγήζεη ηελ επηρείξεζε ζηελ νινέλα θαη απαμαλφκελε  εμαζζέληζε ησλ εζφδσλ 

ηεο. 
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5.5 Αλαθεθαιαίσζε 

ην παξφλ θεθάιαην παξνπζηάζζεθαλ νη ειάρηζηεο απαηηήζεηο εμππεξέηεζεο  πνπ 

ζέηνπλ νη e-retailers & νη e-consumers απφ ηνπο ηαρπδξνκηθνχο παξφρνπο ζηνλ 

ηνκέα ησλ δεκάησλ.  

Παξάιιεια παξνπζηάζηεθαλ νη επθαηξίεο πνπ ππάξρνπλ γηα ηελ ΔΛΣΑ ζε ζρέζε κε 

ηελ άλνδν ηνπ  ειεθηξνληθνχ  εκπνξίνπ.  

Πξνηάζεθε ε ζηξαηεγηθή πνπ πξέπεη λα εθαξκφζεη ε ΔΛΣΑ Α.Δ. ψζηε λα  

απνθηήζεη κεξίδην αγνξάο ζηα δέκαηα έλαληη ησλ αληαγσληζηψλ ηεο θαη ηέινο 

απνηππψζεθαλ νη θίλδπλνη  γηα ηελ εηαηξεία ζε πεξίπησζε κε αλαζρεδηαζκνχ ηεο 

γεληθήο ζηξαηεγηθήο ηεο γηα ηα δέκαηα. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 6.  Δπίινγνο- Γεληθά πκπεξάζκαηα 

 

Δίλαη ζαθέο φηη ε παγθνζκηνπνίεζε θαη νη λένη θαλφλεο πνπ έρνπλ ηεζεί ζηελ αγνξά  

ιφγσ ηεο απειεπζέξσζεο ηνπ εκπνξίνπ ζε δηεζλέο επίπεδν, κεηαιιάζζεη νχησο ή άιισο 

ηελ ιεηηνπξγία ησλ πάζεο θχζεσο επηρεηξήζεσλ. 

Σα ζεκεία πνπ ζα πξέπεη λα δηεξεπλεζνχλ  πεξαηηέξσ ζε επφκελε εξεπλεηηθή εξγαζία, 

είλαη ην πφζν ηειηθά ζα επεξεαζηεί ζην κέιινλ:  α) ε ιεηηνπξγία ησλ ηαρπδξνκηθψλ 

επηρεηξήζεσλ σο πξνο ηελ θχζε θαη ην αληηθείκελν δξαζηεξηνπνίεζεο ηνπο  β) πνην ζα 

είλαη ηειηθά ην άξηζην κίγκα εζφδσλ πνπ ζα πξέπεη λα επηηχρνπλ ψζηε λα εμαζθαιίζνπλ 

ηελ ζπλέρηζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο, κε δεδνκέλν: 

 ηελ ζεηηθή ζπζρέηηζε πνπ ππάξρεη κεηαμχ ηεο αλάπηπμεο ηνπ ειεθηξνληθνχ 

εκπνξίνπ θαη ηεο αγνξάο ησλ δεκάησλ 

 ηελ κείσζε ηνπ φγθνπ ηνπ επηζηνιηθνχ ηαρπδξνκείνπ 

 ηελ αλάγθε γηα επελδχζεηο ησλ ηαρπδξνκηθψλ εηαηξεηψλ ζε επίπεδν ππνδνκψλ 

αιιά θαη ζε επίπεδν αλάπηπμεο θαηλνηφκσλ ηερλνινγηψλ  

 ηηο νινέλα απμαλφκελεο θαη κεηαβαιιφκελεο αλάγθεο θαηαλαισηψλ θαη 

επηρεηξήζεσλ  
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