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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
 
Τα τελευταία χρόνια οι αναλυτές προειδοποιούν για την αυξανόµενη απειλή 
των σύγχρονων τάσεων της αγοράς στις παραδοσιακές ταχυδροµικές 
υπηρεσίες και αµφισβητούν την βιωσιµότητα τους στο νέο οικονοµικό 
περιβάλλον. Πράγµατι, η ταχυδροµική βιοµηχανία έχει επηρεασθεί από 
δυνάµεις όπως η παγκοσµιοποίηση, η απελευθέρωση, η απορύθµιση, το 
άνοιγµα στον ανταγωνισµό και τις τεχνολογικές εξελίξεις. Οι δυνάµεις αυτές 
επηρεάζουν τη δοµή της βιοµηχανίας µεταβάλλοντας τον ρόλο των 
Ταχυδροµείων ως αποκλειστικούς παρόχους ταχυδροµικών υπηρεσιών και 
αφαιρώντας τους το αντίστοιχο µονοπώλιο. Επιπλέον, οι αλλαγές αυτές 
δηµιουργούν προκλήσεις και για τον ρόλο της ταχυδροµικής βιοµηχανίας στην 
στήριξη της οικονοµικής και εµπορικής ανάπτυξης. Ωστόσο, οι πρόσφατες 
εµπειρίες δείχνουν ότι οι αλλαγές της αγοράς δεν είναι απαραίτητα αρνητικές 
και ότι το µέλλον των Ταχυδροµείων µπορεί να είναι πιο αισιόδοξο. Η αύξηση 
του ανταγωνισµού προσέφερε µία µεγάλη ευκαιρία για να επιτύχουν 
µεγαλύτερη αποδοτικότητα στα επιχειρηµατικά έργα και αυτό είχε σαν 
αποτέλεσµα ακόµη µεγαλύτερη ανταγωνιστικότητα. Οι µεταβαλλόµενες 
συνθήκες και δοµές της αγοράς ενθάρρυναν πολλά Ταχυδροµεία να 
εκπονήσουν πιο αποτελεσµατικές στρατηγικές, καθώς επιζητούσαν µία 
ανταγωνιστική θέση στις οικείες αγορές τους και εκµεταλλεύτηκαν τις 
εµφανιζόµενες ευκαιρίες της αγοράς. Για να ανταποκριθούν στις νέες 
προκλήσεις, τα Ταχυδροµεία αναζήτησαν ευκαιρίες πέραν των κεντρικών 
δραστηριοτήτων και των παραδοσιακών γεωγραφικών αγορών τους. Ένας 
σηµαντικός αριθµός Ταχυδροµείων αναδιοργάνωσαν τις επιχειρήσεις τους, 
έκαναν στρατηγικές συγχωνεύσεις και συµµαχίες, εκσυγχρόνισαν τις 
λειτουργίες τους και διαφοροποίησαν τις δραστηριότητες και τα προϊόντα 
τους. Η ύφεση, σε συνδυασµό µε την ευάλωτη φύση του επιστολικού 
ταχυδροµείου έναντι των ηλεκτρονικών εναλλακτικών, έπαιξε σηµαντικό ρόλο 
στην συνεχιζόµενη µείωση των ταχυδροµικών όγκων και την απώλεια 
εσόδων, την οποία υφίστανται πολλά Ταχυδροµεία παγκοσµίως. Τα 
στατιστικά στοιχεία των τελευταίων ετών δείχνουν ότι η απότοµη κάµψη του 
συνολικού ταχυδροµικού όγκου εξαιτίας των ηλεκτρονικών υποκατάστατων 
την οποία είχαν προβλέψει ορισµένοι αναλυτές της αγοράς εδώ και µία 
δεκαετία, δεν έχει ακόµη σηµειωθεί. Όλα δείχνουν ότι ο αντίκτυπος των νέων 
τεχνολογιών στο παραδοσιακό ταχυδροµείο συχνά ερµηνεύεται ανεπαρκώς, 
και, επιπλέον, ο ενδεχόµενος θετικός αντίκτυπος της τεχνολογίας συχνά 
αγνοείται ή υποτιµάται. Το τοπίο που αναδεικνύεται σήµερα ανυψώνει τον 
«πήχη» για τα πρότυπα απόδοσης και αποτελεσµατικότητας της διαλογής 
ταχυδροµείου, καθώς επίσης και για την ποιότητα και ποικιλία των 
προσφεροµένων υπηρεσιών. Οι πάροχοι ταχυδροµικών υπηρεσιών 
βρίσκονται σε µία θέση από την οποία µπορούν και θα πρέπει να 
εκµεταλλευτούν τις νέες τεχνολογίες για να βελτιώσουν τα υπάρχοντα 
προϊόντα και υπηρεσίες και να προσφέρουν µοναδικές και σύγχρονες 
επιλογές στους πελάτες.  
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Θεωρήθηκε χρήσιµο στην εισαγωγή να γίνει µια αναφορά στην ταχυδροµική 
υπηρεσία και στην πολιτική που είχε το κράτος όσον αφορά την 
κρατικοποίηση υπηρεσιών κοινής ωφέλειας από την αρχή του αιώνα και µέχρι 
και  το 1970 που άρχισε να εµφανίζεται και το φαινόµενο της 
αποκρατικοποίησης. Στις µέρες µας όµως τόσο η Ελληνική όσο και οι 
υπόλοιπες Ευρωπαϊκές αγορές υπόκεινται και λειτουργούν υπό την επίβλεψη 
ενός κοινοτικού πλαισίου και οδηγιών. Για  την ρύθµιση των υπηρεσιών 
κοινής ωφέλεια όπως ο ΕΛΤΑ και των υποχρεώσεων των καρτών µελών 
υπάρχουν αρχές ώστε να διασφαλιστεί ότι όλες οι επιχειρήσεις  λειτουργούν 
υπό τις προϋποθέσεις που τους επιτρέπουν να εκπληρώσουν τις αποστολές 
τους.  Κατά την παρούσα περίοδο συζητείται στα όργανα της Ευρωπαϊκής 
‘Ένωσης το σχέδιο της Τρίτης Ταχυδροµικής Οδηγίας η οποία θα καθορίσει τη 
βάση για την οριστική µετάβαση στις απελευθερωµένες αγορές γεγονός 
καθοριστικό για την πορεία των ταχυδροµικών υπηρεσιών. Σε ορισµένα κράτη 
µέλη έχει ήδη εισαχθεί πλήρως ή σε σηµαντικό βαθµό ο ανταγωνισµός στον 
ταχυδροµικό Τοµέα νωρίτερα απ’ ότι προβλεπόταν στο πρόγραµµα της ΕΕ, 
ενώ η απελευθέρωση στη Ελλάδα έχει προγραµµατιστεί για το 2013. Στην 
εργασία γίνεται αναφορά για την πορεία προς την απελευθέρωση των 
ευρωπαϊκών ταχυδροµικών υπηρεσιών και στις επιπτώσεις που αυτό το 
γεγονός θα επιφέρει στις ταχυδροµικές υπηρεσίες. Ο ταχυδροµικός κλάδος 
όµως επηρεάζεται παράλληλα από τις εξελίξεις στους κλάδους των 
µεταφορών / logistics, επικοινωνιών, χρηµατοοικονοµικών και λιανικού 
εµπορίου και υπάρχει µια  δεδοµένη αλληλεξάρτηση και δυσδιάκριτα όρια 
µεταξύ ορισµένων από τους κλάδους. Αναφέρονται επίσης στρατηγικές 
διαφοροποίησης που ακολουθούν πολλοί πάροχοι ταχυδροµικών υπηρεσιών. 
Έκτος της διαφοροποίησης, η στρατηγική που ακολουθείται από 
ταχυδροµικούς οργανισµούς διεθνώς είναι η ενίσχυση της υφιστάµενης θέσης 
τους, η γεωγραφική επέκταση και η ανάπτυξη µέσω εξαγορών / 
συγχωνεύσεων / στρατηγικών συµµαχιών-συνεργασιών λόγω του 
υφιστάµενου ανταγωνισµού. Ενδεικτικά αναφέρονται και οι πρακτικές τριών 
µεγάλων οργανισµών Ταχυδροµικού έργου, όπως της Αµερικής, της Γαλλίας 
και της Γερµανία. 
Στις µέρες µας καθοριστικός παράγοντας πλέον για το µέλλον του 
ταχυδροµικού τοµέα αποτελεί η τεχνολογία καθώς από την µία µεριά µπορεί 
να συµβάλει στην υψηλότερη ποιότητα προσφερόµενων υπηρεσιών  και στην 
µείωση κόστους από την άλλη όµως η προοπτική µαζικής υποκατάστασης 
των Ταχυδροµικών Υπηρεσιών από τις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες είναι ορατή 
από όλους. Παρόλα αυτά  αναφέρεται ότι υπάρχει προοπτική παράλληλης, 
κοινής ανάπτυξης Ταχυδροµικών και Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών. Στην 
συνέχεια γίνεται ανάλυση του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου και του 
ηλεκτρονικού εµπορίου καθώς και στο σύστηµα ηλεκτρονικών προµηθειών 
και των προβληµάτων που αντιµετωπίζουν. Επιπλέον τα κύρια σηµεία της 
θεωρίας της υποκατάστασης των ταχυδροµικών υπηρεσιών από αντίστοιχες 
ηλεκτρονικές που αφορούν: στη διάδοση των ηλεκτρονικών µέσων 
επικοινωνίας, η οποία θα διευκολύνει τη χρήση ηλεκτρονικών υπηρεσιών και 
την ανάπτυξη της ηλεκτρονικής επικοινωνίας, στην αύξηση των νοικοκυριών 



∆ΗΜΗΤΡΑ ΓΚΙΝΙΟΥ –∆ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΒΑ 6

µε ευρυζωνική σύνδεση, η οποία θα επιτείνει την αντικατάσταση των 
ταχυδροµικών υπηρεσιών από ηλεκτρονικές, στην ανάγνωση κινήσεων και 
καταστάσεων λογαριασµών από το διαδίκτυο, καθώς οι καταναλωτές θα 
προτιµήσουν την ενηµέρωση σε πραγµατικό χρόνο και καθώς η χρήση του 
διαδικτύου έχει λιγότερο κόστος για τις επιχειρήσεις (τράπεζες, πάροχοι 
υπηρεσιών κτλ). 
Όσον αφορά την Ελληνική ταχυδροµική αγορά γίνεται µια παρουσίαση του 
Κύριου Φορέα Παροχής Ταχυδροµικών Υπηρεσιών των ΕΛ.ΤΑ των 
θυγατρικών και των προϊόντων που παρέχουν στην Ελληνική Αγορά. Επίσης 
γίνεται µια σύγκριση των Ευρωπαϊκών Ταχυδροµικών Οργανισµών και των 
ΕΛ.ΤΑ όσον αφορά ην κατανοµή των εσόδων τους και των βασικών 
χρηµατοοικονοµικών µεγεθών τους. Η απελευθέρωση στη Ελλάδα όπως 
αναφέρθηκε θα συµβεί την 1/1/2013 και εκτιµάται ότι θα έχει επίδραση στα 
ΕΛ.ΤΑ, καθώς πιθανότατα θα υπάρξει κάποιο ποσοστό µείωσης των 
διακινούµενων όγκων / εσόδων του, κυρίως στα µεγάλα αστικά κέντρα. Το 
γεγονός αυτό θα πρέπει να προβληµατίσει τα ΕΛ.ΤΑ αφενός στην κατεύθυνση 
της λήψης µέτρων για την αντιµετώπιση του ανταγωνισµού και αφετέρου στην 
εξασφάλιση ικανών εναλλακτικών πηγών εσόδων. Στο τέλος γίνεται µια 
ανάλυση του εσωτερικού και του εξωτερικού περιβάλλοντος των ΕΛ.ΤΑ και 
παρουσιάζονται οι ευκαιρίες οι απειλές τα δυνατά και αδύνατα σηµεία της 
επιχείρησης.  
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1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
1.1 ∆ΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ 
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ1 
 
Κατά της προπολεµική περίοδο η επιχειρηµατική δραστηριότητα του κράτους 
ήταν περιορισµένη, όχι µόνο στην Ελλάδα, αλλά και σε διεθνές επίπεδο. Η 
αρχή της συµµετοχής του κράτους στην επιχειρηµατική δραστηριότητα της 
χώρας έγινε ουσιαστικά το 1914 µε την απόκτηση και την εκµετάλλευση του 
σιδηροδροµικού δικτύου Πειραιά – Αθήνα – Θεσσαλονίκη που υπήρχε. Με 
εξαίρεση της ταχυδροµικές και τηλεγραφικές υπηρεσίες το κράτος απέφευγε 
να αναµειχθεί ενεργά στον επιχειρηµατικό τοµές κατά τις πρώτες δεκαετίες 
του αιώνα. Η κρατική όµως επιχειρηµατική πρωτοβουλία δραστηριοποιήθηκε 
ολοένα και  περισσότερο κυρίως µετά το Β’ παγκόσµιο πόλεµο.  Μπορούµε 
να πούµε ότι η µεταπολεµική περίοδος χαρακτηρίζεται από σηµαντικό αριθµό 
κρατικοποιήσεων σε όλες σχεδόν τις χώρες και αυτό προκάλεσε µια 
µετατόπιση του κέντρου βάρους της παραγωγής στο δηµόσιο τοµέα. . Η 
ανάγκη αποκατάστασης των εκτεταµένων ζηµιών και η ενεργοποίηση του 
κράτους για την προώθηση του στόχου της οικονοµικής ανάπτυξης, 
µεταπολεµικά συνέβαλαν στην συνεχή διεύρυνση του κρατικού 
παρεµβατισµού. Η ενεργοποίηση του κράτους εκδηλώθηκε µε την ίδρυση 
µεγάλων δηµόσιων επιχειρήσεων. Το 1949 ιδρύθηκε ο Οργανισµός 
Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος (Ο.Τ.Ε). Οι Ταχυδροµικές υπηρεσίες αποτελούσαν 
ξεχωριστή διεύθυνση του Υπουργείου Συγκοινωνιών µέχρι το 1970. Την 
χρονιά εκείνη ιδρύθηκε δηµόσια επιχείρηση (ΕΛ.ΤΑ ) µε τη µορφή ανώνυµης 
εταιρίας, που ανήκε ολοκληρωτικά στο δηµόσιο.   
  Η βαθµός ανάληψης κρατικής επιχειρηµατικής δραστηριότητας διαφέρει 
σηµαντικά από χώρα σε χώρα. Τις ταχυδροµικές υπηρεσίες τις παρέχουν 
συνήθως δηµόσιες επιχειρήσεις στις χώρες της ∆υτικής Ευρώπης και της 
Βόρειας Αµερικής, όπως και στην Ελλάδα. Υπάρχει όµως σηµαντική 
ανοµοιογένεια ανάµεσα στις επιµέρους χώρες, σχετικά µε την επιλογή των 
κλάδων που εκδηλώνεται κρατική πρωτοβουλία και υπάρχουν πολλοί 
παράγοντες που προσδιορίζουν τον βαθµό της κρατικής δραστηριότητας. 
Ορισµένοι από τους παράγοντες αυτούς έχουν γενικότερη ισχύ, ενώ άλλοι 
άσκησαν επιρροή σε συγκεκριµένες µόνο χώρες. Ειδικότερα στην Αγγλία, 
στην Αυστρία και σε µικρότερο βαθµό στην Ιταλία, η εθνικοποίηση ήταν 
αποτέλεσµα εφαρµογής ενός πολιτικού προγράµµατος. Σε άλλες πάλι χώρες 
η εθνικοποίηση οφείλεται σε ιστορικούς και άλλους λόγους και δεν 
ερµηνεύεται από µεταστροφή των πολιτικών αντιλήψεων. Εκτός από τα 
καθαρά πολιτικά αίτια οι λόγοι των εθνικοποιήσεων ταξινοµούνται σε τέσσερις 
κατηγορίες: 
Α) Οικονοµίες κλίµακας 
Σε µερικούς κλάδους η ύπαρξη οικονοµιών κλίµακας µπορεί να οδηγήσει την 
πιο πετυχηµένη µονάδα ή αυτήν που θα εισέλθει πρώτη στον κλάδο σε 

                                                 
1 Οι δηµόσιες επιχειρήσεις και οργανισµοί – Γεωργίου Αθ. Προβόπουλου 
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φυσικό µονοπώλιο. Το µονοπώλιο θεωρείται πολιτικά ανεπιθύµητο και 
οικονοµικά αναποτελεσµατικό. Η αντιµετώπιση των µονοπωλιακών 
καταστάσεων µπορεί να γίνει µε την επιβολή φορολογίας ή κρατικό έλεγχο. Η 
φορολογική αντιµετώπιση χρειάζεται την υιοθέτηση ενός συστήµατος 
διαφορετικών φόρων σε επιµέρους κλάδους και λογικά θα εµφανιστούν 
προβλήµατα στην εφαρµογή του ενώ για τον κρατικό έλεγχο απαιτείται να 
υπάρχει δηµόσια διοίκηση έντιµη και αποτελεσµατική. Με την εθνικοποίηση 
αποφεύγονται τα παραπάνω προβλήµατα  και αν καθοριστούν ρητά τα 
πλαίσια που θα λειτουργήσει η δηµόσια επιχείρηση θα εξυπηρετηθεί το 
δηµόσιο συµφέρων 
Β) Εξωτερικές κοινωνικές επιδράσεις 
Οι Εξωτερικές κοινωνικές επιδράσεις είναι δυνατό να είναι αρνητικές ή θετικές. 
Παραδείγµατα που µπορούν να οδηγήσουν σε ανάληψη κρατικής 
παρέµβασης υπάρχουν στον τοµέα της εκπαίδευσης και των πολιτιστικών 
δραστηριοτήτων 
Γ) Οικονοµική και πολιτική ισχύς 
Ορισµένες βιοµηχανίες είναι σε θέση να συγκεντρώσουν, λόγω της θέσης 
τους ή του είδους των δραστηριοτήτων τους οικονοµική και πολιτική ισχύ και 
να την χρησιµοποιήσουν προς όφελος τους όπως η βιοµηχανία όπλων και σε 
λιγότερο βαθµό οι αεροπορικές εταιρίες  
∆) Μονοψώνιο και υπέρ κανονικά κέρδη 
Σε µερικές περιπτώσεις είναι δυνατό το ∆ηµόσιο να είναι ο µοναδικός ή ο 
κυριότερος αγοραστής των προϊόντων µίας επιχείρησης. Στις περιπτώσεις 
αυτές η δραστηριότητα αναλαµβάνεται από το κράτος, µε παράλληλη 
καθετοποίηση της παραγωγής. Ή όταν η παραγωγική δραστηριότητα σε 
ορισµένους τοµείς οδηγεί σε εύκολα και µεγάλα κέρδη, τα οποία αφορούν 
µονοπωλιακά κέρδη. 
   Στην Ελλάδα κύρια αιτία ανάληψης επιχειρηµατικής δραστηριότητας 
αποτελεί το φαινόµενο των οικονοµιών κλίµακας. Το χαρακτηριστικό αυτό 
συγκεντρώνουν κυρίως οι επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας (∆ΕΗ, ΟΤΕ, ΕΛΤΑ, 
ΕΥ∆ΑΠ, ΟΣΕ κ.α.). Ένας µικρός αριθµός δηµόσιων επιχειρήσεων οφείλει την 
ύπαρξη του σε κριτήρια πολιτικής ή οικονοµικής ισχύος όπως η ΕΡΤ, η 
Ελληνική Βιοµηχανία Όπλων. κ.α. 
 
1.2 ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΑΠΟΚΡΑΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ2 
 
Τα τελευταία χρόνια και ιδίως µετά την ψήφιση του νόµου 2000/91 άρχισε και 
στην χώρα µας να συζητείται ευρέως το θέµα των αποκρατικοποιήσεων των 
δηµοσίων επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας. Η σύγκρουση µεταξύ 
παρεµβατισµού και φιλελευθερισµού, που εκφράζεται από την µία πλευρά µε 
την επέµβαση του κράτους στην άσκηση επιχειρηµατικής δραστηριότητας και 
από την άλλη µε τον περιορισµό του κράτους και την λειτουργία του 
προτύπου της οικονοµίας στην αγορά. Οι δηµόσιες επιχειρήσεις κοινής 
ωφέλειας, ως επιχειρήσεις που παράγουν αγαθά και παρέχουν υπηρεσίες 
                                                 
2 Αποκρατικοποίηση των δηµοσίων επιχειρήσεων και προστασία του καταναλωτή -Β.Σκουρής, 
-Ε. Αδαµαντίδου 
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ζωτικής σηµασίας για το κοινωνικό σύνολο, αποτέλεσαν το «µήλον της 
έριδος» µεταξύ ιδιωτών και κράτους, πάντοτε στο όνοµα της καλύτερης 
εξυπηρέτησης του γενικού συµφέροντος. Η τάση αποκρατικοποίησης των 
∆ΕΚΟ βασίζεται κυρίως στο επιχείρηµα της αύξησης της ανταγωνιστικότητας 
από την οποία θα προκύψει η βελτίωση της παρεχόµενης υπηρεσίας µε βάση 
την προάσπιση του γενικότερου συµφέροντος.. Υπό την λειτουργία του 
ελεύθερου ανταγωνισµού µπορεί να οδηγήσει στην παροχή βελτιωµένων 
υπηρεσιών και στην προστασία των συµφερόντων του καταναλωτή. 
 Πριν από την ψήφιση του νόµου 2000/91 ο όρος αποκρατικοποίηση στην 
Ελλάδα ήταν σχεδόν άγνωστος. Στην χώρα µας, όπως και σε πολλά 
ευρωπαϊκά κράτη, οι υπηρεσίες κοινής ωφέλειας τεκµαίρονταν 
αποτελεσµατικές στα χέρια του κράτους. Ήταν έτσι οργανωµένες σε κρατικά 
µονοπώλια, µέλη ενός διογκωµένου δηµόσιου τοµέα, υπό τον άµεσο έλεγχο 
και εποπτεία της κρατικής εξουσίας. Προφυλάσσονταν δε από την επιβολή 
του ανταγωνισµού αφενός λόγω της στρατηγικής τους σηµασίας για την 
ολότητα (ως πεδίο κυρίαρχης εξουσίας του κράτους) αφετέρου για την 
συµβολή της θεωρίας του φυσικού µονοπωλίου που απόκλεισε τον 
ανταγωνισµό σε τοµείς όπου η λειτουργία του στην πράξη ήταν τεχνικά 
αδύνατη ή οικονοµικά ελάχιστα θελκτική. Η έννοια της αποκρατικοποίησης 
όπως προκύπτει ετυµολογικά προκύπτει (από + κράτος), για µια νέα τάση 
αποµάκρυνσης από το κράτος ή καλύτερα αποµάκρυνσης του ίδιου του 
Κράτους από τοµείς που παραδοσιακά κατείχε. Οι οικονοµικές δυναµώνουν 
µπροστά στην διεθνοποίηση της οικονοµίας , την οικονοµική κρίση και την 
τεράστια ανάγκη για χρήµατα, ώστε να καλυφθούν τα ελλείµµατα των 
κρατικών προϋπολογισµών. Η ανάγκη στη συνέχεια µεγαλύτερης 
αποτελεσµατικότητας στη διοίκηση και λειτουργία των κοινωφελών 
υπηρεσιών, οι οποίες νοσούν από χρόνια προβλήµατα (πολιτικές προσλήψεις, 
κορεσµός σε υπαλλήλους, έλλειψη παραγωγικότητας, αδιαφορία για την 
εξυπηρέτηση του κοινού, ασφυκτικός οικονοµικός και πολιτικός έλεγχος κλπ) 
και αντιµετωπίζουν ήδη τον κίνδυνο µη επιβίωσης σε ένα διεθνές 
ανταγωνιστικό περιβάλλον. Η τεχνολογική επανάσταση επίσης η οποία 
αλλάζει τα δεδοµένα της θεωρίας του φυσικού µονοπωλίου, δεδοµένου ότι 
πλέον όχι ένα αλλά πολλά παράλληλα δίκτυα παροχής υπηρεσιών είναι 
τεχνικά και οικονοµικά εφικτά και υπάρχει και η ιδεολογική στροφή υπέρ 
αποκρατικοποιήσεων από πολλές κυβερνήσεις. 
Η αναζήτηση µεγαλύτερης οικονοµικής αποτελεσµατικότητας και ιδίως η 

αύξηση της ανταγωνιστικότητας αποτέλεσε όπως είπαµε ένα από τα βασικά 
κίνητρα της αποκρατικοποίησης αλλά παράλληλα και η  κοινωνική 
αποτελεσµατικότητα  αποτελεί  στόχο και υποχρέωση του κράτους και της 
ευρωπαϊκής ένωσης ευρύτερα. Πρόκειται για την υποχρέωση συγκερασµού 
των υποχρεώσεων γενικού συµφέροντος µε την αρχή του ελεύθερου 
ανταγωνισµού, έκφραση της οποίας αποτελεί και η προστασία των 
δικαιωµάτων των καταναλωτών. ∆εδοµένου ότι για µεγάλο χρονικό διάστηµα 
η παροχή των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας γινόταν αποκλειστικά από κρατικά 
µονοπώλια το κράτος δεν συγκεκριµενοποίησε τις κοινωνικές υποχρεώσεις 
των υπηρεσιών που προσέφερε. Συνεπώς υπάρχει τώρα µια κίνηση τόσο 
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από τις κυβερνήσει όσο και από την ευρωπαϊκή ένωση να εξασφαλίσουν 
στους καταναλωτές προστασία αντάξια των σκοπών γενικού συµφέροντος 
που οι επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας υπηρετούν. Οι καταναλωτές που µέχρι 
πρόσφατα ήταν κατά βάση παθητικοί χρήστες των υπηρεσιών κοινής 
ωφέλειας αντιµετωπίζονται πλέων ως πελάτες µε άποψη και εξελισσόµενες 
ανάγκες και το βασικό µε δυνατότητα επιλογής και απόρριψης. Έχουν 
θεσπιστεί αρχές και κανόνες από την ευρωπαίο νοµοθέτη λειτουργίας των 
κοινωφελών υπηρεσιών που συγκεκριµενοποιούνται οµοιόµορφα σε όλη την 
κοινοτική επικράτεια και επιβάλλονται στους εθνικούς φορείς, δηµόσιους και 
ιδιωτικούς, µε την απειλή κυρώσεων για την περίπτωση της µη εφαρµογής 
τους. Κυρίαρχο ρόλο διεκδικεί η έννοια της καθολικής υπηρεσίας που 
εµφανίζεται συµβατή µε µονοπωλιακές καταστάσεις, δεσµεύοντας στο ίδιο 
µονοπωλιακό καθεστώς κερδοφόρες υπηρεσίες των οποίων τα κέρδη είναι σε 
θέση να χρηµατοδοτήσουν τον εθνικό φορέα, προκειµένου αυτός να 
ανταποκριθεί στο υψηλό κόστος των κοινωνικών υποχρεώσεων της 
καθολικής υπηρεσίας. Τέτοιο παράδειγµα για τις ταχυδροµικές υπηρεσίες 
αποτελεί η διατήρηση υπό µονοπωλιακού καθεστώς της µεταφοράς 
αλληλογραφίας στα µεγάλα αστικά κέντρα που είναι υπηρεσία κερδοφόρα και 
περιζήτητη από τους ιδιώτες ανταγωνιστές της οποία τα κέρδη να 
χρηµατοδοτούν συνήθως  τη ζηµιογόνο υπηρεσία µεταφοράς αλληλογραφίας 
στις αποµακρυσµένες µη αστικές περιοχές. Με την οποία υπηρεσία 
παραµένει επιφορτισµένος ο κρατικός ταχυδροµικός οργανισµός στα πλαίσια 
της υποχρέωσης της «καθολικότητας». Η έννοια της καθολικής υπηρεσίας  
ορίζεται ως « ένα σύνολο απαιτήσεων κοινής ωφέλειας στις οποίες υπόκεινται, 
σε ολόκληρη την κοινότητα ορισµένες δραστηριότητες». Οι υποχρεώσεις που 
απορρέουν από την έννοια αυτή έχουν ως στόχο να εξασφαλίσουν παντού 
την πρόσβαση όλων των κατοίκων µιας χώρας σε ορισµένες ουσιώδεις 
παροχές υπηρεσιών σε προσιτή τιµή. Υπό αυτήν την έννοια εδραιώνεται η 
καθολική υπηρεσία ως απελευθέρωση των αγορών κοινής ωφέλειας σε 
συνδυασµό µε την προστασία των καταναλωτών που κάνουν χρήση αυτών 
των υπηρεσιών. 
 Στις 27.09.2006 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξέδωσε ψήφισµα σχετικά µε το 

Λευκό Βιβλίο της Επιτροπής για τις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας (ΥΚΩ)3. 
 
1.3 ΤΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 
 
‘Είναι γνωστό το γεγονός ότι οι Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ) αποτελούν 
έναν από τους πυλώνες του Ευρωπαϊκού κοινωνικού µοντέλου που είναι 
ουσιαστικής σηµασίας για την εξασφάλιση της κοινωνικής και της εδαφικής 
συνοχής και ότι η αγορά των υπηρεσιών προσφέρει ένα πολύ σηµαντικό 
δυναµικό οικονοµικής ανάπτυξης και δηµιουργίας θέσεων απασχόλησης. 
Επίσης η αγορά από µόνη της δεν είναι σε θέση να εγγυηθεί την καθολική 
πρόσβαση σε ΥΚΩ ποιότητας που είναι σηµαντικές για την προαγωγή της 
κοινωνικής, οικονοµικής και περιφερειακής συνοχής στην Ε.Ε. και ότι οι ΥΚΩ 

                                                 
3 Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τις ΥΚΩ , 27/9/2006 
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θα πρέπει στο µέλλον να ανανεωθούν και να διαµορφωθούν βάσει ενός 
Ευρωπαϊκού κοινωνικού προτύπου. 
Το Κοινοτικό πλαίσιο για τις ΥΚΩ θα ενισχύσει τους ακόλουθους στόχους: 
► ίση καθολική πρόσβαση, 
► εγγύηση µιας πλήρους εδαφικής κάλυψης και µιας πλήρους γεωγραφικής 
και κοινωνικής προσπελασιµότητας σε συνδυασµό µε υπηρεσίες υψηλής 
ποιότητας σε προσιτές τιµές και οµοιόµορφα υψηλά ποιοτικά πρότυπα, 
ανεξάρτητα από το επίπεδο αποδοτικότητας των µεµονωµένων φορέων 
παροχής υπηρεσιών και 
► κοινωνικά αποδεκτές επιβαρύνσεις εκχώρησης υπηρεσιών για ορισµένα 
τµήµατα του πληθυσµού, όπως τα άτοµα µε αναπηρία και οι οµάδες µε 
χαµηλό εισόδηµα, καθώς και µηχανισµοί που προορίζονται να 
καταπολεµήσουν τον κοινωνικό αποκλεισµό, µέτρα που προορίζονται να 
εξασφαλίσουν τη βιώσιµη ανάπτυξη, ένα υψηλό επίπεδο προστασίας του 
περιβάλλοντος και την εξάλειψη των περιφερειακών ανοµοιοτήτων, νοµική 
ασφάλεια και συµµόρφωση µε τις προϋποθέσεις πλαίσιο για την παροχή των 
ΥΚΩ, ανεξάρτητα από την ταυτότητα και την εθνικότητα του παρόχου 
υπηρεσιών. 
Αν και η διαθεσιµότητα αποτελεσµατικών ΥΚΩ είναι αναπόσπαστο τµήµα των 
οικονοµικών και κοινωνικών συστηµάτων όλων των κρατών µελών, η 
διαθεσιµότητα αυτή ποικίλλει σηµαντικά µεταξύ των κρατών µελών. Ο στόχος 
της επιτυχούς ολοκλήρωσης της εσωτερικής αγοράς πρέπει να επιτρέψει στα 
κράτη µέλη να εισαγάγουν αποτελεσµατικές και αποδοτικές ΥΚΩ οι οποίες θα 
σέβονται πλήρως το συµφέρον του πολίτη στον διττό ρόλο του ως 
καταναλωτή υπηρεσιών και φορολογούµενου. 
Εκτός από την ανακοίνωση της Επιτροπής µε τίτλο «Λευκό Βιβλίο σχετικά µε 
τις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας» και την ανακοίνωση της Επιτροπής µε τίτλο 
«Εφαρµογή του Κοινοτικού προγράµµατος της Λισσαβόνας: κοινωνικές 
υπηρεσίες κοινής ωφελείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση»,για την έκδοση του 
παραπάνω ψηφίσµατος το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έλαβε υπόψη του τις ίδιες 
τις Συνθήκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που προβλέπουν ανοικτή κοινωνική 
οικονοµία της αγοράς και τις ακόλουθες αρχές που είναι σηµαντικές στο θέµα 
αυτό: 
► αλληλεγγύη που λειτουργεί ενωτικά και βασίζεται στους στόχους της 
κοινωνικής, οικονοµικής και εδαφικής συνοχής και της βιώσιµης ανάπτυξης,  
► συνεργασία που επιτρέπει την υλοποίηση των υπερεθνικών και 
Ευρωπαϊκών επιδιώξεων των Συνθηκών και των προγραµµάτων, 
► ανοικτά σύνορα και εσωτερική αγορά µε την ελεύθερη κυκλοφορία 
προσώπων, αγαθών, υπηρεσιών και κεφαλαίων, για την ολοκλήρωση των 
οικονοµιών και των κοινωνιών και την αύξηση του πλούτου και της κοινωνικής 
ευηµερίας των Ευρωπαίων πολιτών, 
► ανταγωνισµός που επιτρέπει την ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς µε 
βάση τους κανόνες της ανοιχτής κοινωνικής οικονοµίας της αγοράς, που 
διέπεται από το δίκαιο για τον ανταγωνισµό, το οποίο αποτελεί βασικό κλάδο 
του δηµοκρατικού δικαίου και προπάντων που αποτρέπει την κατάχρηση 
µονοπωλίων και οικονοµικής δύναµης και εγγυάται την καινοτοµία, την υψηλή 
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ποιότητα σε προσιτές τιµές, τη διαφοροποίηση των επιλογών των 
καταναλωτών και τη νοµική προστασία τους, 
► επικουρικότητα, βάσει του άρθρου 5 της Συνθήκης ΕΚ, που διασφαλίζει τον 
πλουραλισµό των κρατών µελών και των διαφορετικών παραδόσεων στην 
Ευρωπαϊκή ΄Ένωση, καθώς και το ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δρα όσο το 
δυνατόν αποτελεσµατικότερα και πιο κοντά στους πολίτες αποκλειστικά και 
µόνον όταν ή δράση αυτή θα επιτύχει καλύτερο αποτέλεσµα από τις ενέργειες 
στο εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο, 
► αναλογικότητα, σύµφωνα µε την οποία οιαδήποτε ενέργεια της Κοινότητας 
δεν πρέπει να υπερβαίνει ότι είναι απαραίτητο για την επίτευξη των στόχων 
της Συνθήκης. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπενθυµίζει ότι ο αποφασιστικός 
παράγοντας δεν είναι τόσο το ποιος παρέχει ΥΚΩ, αλλά µάλλον το να 
διατηρούνται οι προδιαγραφές ποιότητας και µια δίκαιη κοινωνική ισορροπία 
καθώς και ότι τα κριτήρια πρέπει να βασίζονται στην αξιοπιστία και τον 
αδιάλειπτο χαρακτήρα της παροχής, επισηµαίνοντας ότι το Κοινοβούλιο 
φρονεί ότι οι Υπηρεσίες Γενικού Οικονοµικού Συµφέροντος (ΥΓΟΣ) 
καλύπτουν ευρύτατο φάσµα κλάδων. Οι ΥΚΩ πρέπει να είναι υψηλής 
ποιότητας, να περιλαµβάνουν πλήρη κάλυψη, να διατίθενται σε βέλτιστη τιµή, 
να σέβονται την κοινωνική ισορροπία και να παρέχονται στη βάση της 
διαρκούς ασφάλειας παροχής της υπηρεσίας. Οι περισσότερες ΥΚΩ µπορούν 
να παρέχονται σε συνθήκες θεµιτού ανταγωνισµού, µε βάση την αρχή ότι οι 
ιδιωτικές και οι δηµόσιες υπηρεσίες πρέπει να τυγχάνουν ίσης µεταχείρισης. 
Στο παραπάνω ψήφισµα αναφέρεται ότι οι ΥΚΩ δεν αποτελούν µόνον 
σηµαντικό στοιχείο κοινωνικής και οικονοµικής συνοχής, αλλά συνεισφέρουν 
επίσης σηµαντικά στην ανταγωνιστικότητα της Ευρωπαϊκής οικονοµίας. Γι 
αυτό αναφέρεται ψήφισµα ότι οι ΥΚΩ και οι ΥΓΟΣ πρέπει να παρέχονται 
εξίσου σε όλα τα µέρη της Ε.Ε., και ότι η οικονοµική και κοινωνική συνοχή έχει 
ως στόχο της τη µείωση των ανισοτήτων µεταξύ των επιπέδων ανάπτυξης 
των διαφόρων περιφερειών και την προώθηση της συνολικής αρµονικής 
ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίως στα νέα κράτη µέλη στα οποία, 
µετά τη διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρέπει να διασφαλιστεί η 
συνοχή στον τοµέα αυτό. 
 
 1.4 ΥΚΩ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 
 
Η οικονοµική βαρύτητα των εν λόγω υπηρεσιών και η σηµασία τους για την 
παραγωγή άλλων αγαθών και την παροχή άλλων υπηρεσιών· υπογραµµίζει 
ότι ο τρόπος οργάνωσης των ΥΓΟΣ µπορεί να επηρεάσει την εσωτερική 
αγορά. Όσον αφορά στη συµβατότητα των κανόνων της εσωτερικής αγοράς 
και του ανταγωνισµού µε την εύρυθµη λειτουργία των ΥΚΩ, θα πρέπει να 
δηµιουργηθεί ασφάλεια δικαίου ώστε να δοθεί στις αρµόδιες εθνικές, 
περιφερειακές και τοπικές αρχές το απαραίτητο περιθώριο ελιγµών για να 
λαµβάνουν αποφάσεις και να αποτρέπουν τις συγκρούσεις, µε τον δέοντα 
σεβασµό στην εσωτερική αγορά και το προαναφερόµενο νοµοθετικό ψήφισµα 
του Κοινοβουλίου για τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά, καθώς και µε 
σαφή εφαρµογή των κανόνων της εσωτερικής αγοράς και του ανταγωνισµού. 
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Ο µεγάλος αριθµός των πρωτοβουλιών ανά τοµέα για το άνοιγµα της 
εσωτερικής αγοράς στον τοµέα των ΥΚΩ, καθώς και το προαναφερόµενο 
ψήφισµα του Κοινοβουλίου για τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά διευρύνει 
τις ευκαιρίες ανταγωνισµού και καλύτερης λειτουργίας, και στους τοµείς των 
ΥΓΟΣ, πράγµα το οποίο υπογραµµίζει την ανάγκη νοµικής σαφήνειας όσον 
αφορά τις ΥΚΩ. Οι ΥΓΟΣ παρέχονται στην εσωτερική αγορά και, ως εκ τούτου, 
υπόκεινται στις νοµοθετικές διατάξεις και στους ελέγχους που ασκεί η 
Επιτροπή για την εσωτερική αγορά, τις δηµόσιες συµβάσεις, τον ανταγωνισµό 
και τις κρατικές ενισχύσεις, κατά το µέτρο που η εφαρµογή των κανόνων 
αυτών δεν εµποδίζει νοµικά ή πραγµατικά την εκπλήρωση της ιδιαίτερης 
αποστολής που τους έχει ανατεθεί, όπως προβλέπεται στο άρθρο 86 
παράγραφος 2 της Συνθήκης ΕΚ. Επισηµαίνεται ότι, σύµφωνα µε το άρθρο 16 
της Συνθήκης ΕΚ που αφορά τις ΥΚΩ, η Κοινότητα και τα κράτη µέλη είναι 
υπεύθυνα, στο πλαίσιο των αντιστοίχων αρµοδιοτήτων τους, να διασφαλίζουν 
ότι οι εν λόγω υπηρεσίες λειτουργούν βάσει αρχών και προϋποθέσεων που 
τους επιτρέπουν να εκπληρώσουν τις αποστολές τους. Ο στόχος των 
κανόνων ανταγωνισµού θα πρέπει να είναι να είναι η βελτίωση της ποιότητας 
των παρεχοµένων υπηρεσιών, η δυνατότητα επιλογής των καταναλωτών και 
το προσιτό των τιµών, καθώς και η πραγµατοποίηση άλλων στόχων δηµοσίου 
συµφέροντος, συµπεριλαµβανοµένης της ανάπτυξης. 
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2 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 
 
2.1 ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ  
 
Η παγκοσµιοποίηση που κυριαρχεί στις µέρες µας καθοδηγεί τη διαδικασία 
της διασύνδεσης µεταξύ των ανθρώπων, των κοινωνιών, των οικονοµιών και 
των κρατών. Η διαδικασία προκύπτει σε τοπικό, εθνικό, περιφερειακό και 
παγκόσµιο επίπεδο. Πολλές εταιρείες προεκτείνουν τις λειτουργίες τους πέρα 
από τα παραδοσιακά όρια, οι οποίες θα δουν τις πωλήσεις των προϊόντων και 
των υπηρεσιών τους να αυξάνονται σε ολόκληρο τον κόσµο, σαν αποτέλεσµα 
συνήθως των τελεσφόρων στρατηγικών µάρκετινγκ. Ο ταχυδροµικός τοµέας, 
όπως είναι λογικό, επίσης, επηρεάζεται από αυτή την τάση προς την 
παγκοσµιοποίηση και µερικές καθιερωµένες ταχυδροµικές υπηρεσίες στήνουν 
τις λειτουργίες τους σε άλλες χώρες, προετοιµαζόµενες για αυτό που 
προβλέπουν ότι θα συµβεί, σε λίγα χρόνια, µια εντελώς απελευθερωµένη 
αγορά. Άλλοι, συνάπτουν συµµαχίες µε ιδιωτικές εταιρείες, οι οποίες έχουν 
µια παγκόσµια παρουσία, µε σκοπό να επεκτείνουν το φάσµα των υπηρεσιών 
τους, να αυξήσουν τα έσοδά τους σε µία παγκόσµια αγορά και να βελτιώσουν 
την υπηρεσία τους. Τα Ταχυδροµεία, τα οποία επιχειρούν να δηµιουργήσουν 
µια παγκόσµια παρουσία, αποδεικνύουν ότι η ταχυδροµική υπηρεσία µπορεί 
να συναγωνιστεί τόσο αποτελεσµατικά όσο κάθε άλλη επιχείρηση σε 
παγκόσµιο περιβάλλον. Σε πολλές περιπτώσεις, µια τέτοια προσέγγιση οδηγεί 
σε µια αναζωογονηµένη ταχυδροµική βιοµηχανία, βελτιώνοντας την ποιότητα 
ορισµένων υπηρεσιών ή επιτρέποντας στο Ταχυδροµείο να κερδίσει µερίδιο 
αγοράς. Ακόµα πολλές φορές το να ανταγωνίζονται τα Ταχυδροµεία µεταξύ 
τους, δεν είναι έµφυτα κακό, δεδοµένου ότι ο ανταγωνισµός συχνά οδηγεί σε 
µεγαλύτερη αποδοτικότητα και καλύτερες υπηρεσίες. Απ’ την άλλη µεριά, 
κάθε Ταχυδροµείο, δεν είναι απαραίτητα ικανό να ανταγωνιστεί σε µια 
παγκόσµια κλίµακα, µε τον ίδιο τρόπο που µπορούν άλλα παρόλα αυτά κάθε 
εθνική Ταχυδροµική Υπηρεσία, µπορεί να υιοθετήσει µια παγκόσµια 
προοπτική, δρώντας τοπικά για να ικανοποιήσει τις επικοινωνιακές ανάγκες 
των εγχώριων και διεθνών πελατών της. Η σύσταση της Παγκόσµιας 
Ταχυδροµικής Ένωσης αποτελεί έναν παγκόσµιο θεσµό και στις αρµοδιότητες 
της είναι να εξασφαλίζει την ανταλλαγή της αλληλογραφίας και των δεµάτων 
των πολιτών όλων των χωρών του κόσµου. Αυτή ήταν και η ιδέα της 
«µοναδικής ταχυδροµικής επικράτειας», η οποία διατηρήθηκε από τους 
ιδρυτικούς πατέρες της Π.Τ.Ε. στο καταστατικό της. Στην πραγµατικότητα, η 
Π.Τ.Ε., ήταν ο µοναδικός παγκόσµιος διακυβερνητικός οργανισµός, που 
ιδρύθηκε το 1874 και παραµένει µια παγκόσµια δύναµη, συνεισφέροντας στην 
οικονοµική και κοινωνική ανάπτυξη όλων των χωρών – µελών της. 
Κεντρική ιδέα της «παγκόσµιας υπηρεσίας», η οποία ενσωµατώθηκε στο 
Συνέδριο και στους Κανονισµούς της Π.Τ.Ε. στο Συνέδριο του 1999 στο 
Πεκίνο είναι η υποχρέωση να εξυπηρετεί όλους τους πολίτες, είτε ζουν σε 
πόλεις είτε σε αποµακρυσµένες αγροτικές περιοχές. Επίσης, η Π.Τ.Ε. 
καταδεικνύει την παγκόσµια παρουσία της µέσω των δραστηριοτήτων της για 
τη βελτίωση της ποιότητας της υπηρεσίας στο παγκόσµιο ταχυδροµικό δίκτυο. 
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Επιπρόσθετα, οι προσπάθειές της για να ενισχύσει ή να αναπτύξει προϊόντα 
και υπηρεσίες, όπως και για να εγκαθιδρύσει ένα παγκόσµιο ηλεκτρονικό 
δίκτυο εντοπισµού και ανίχνευσης απεσταλµένων αντικειµένων, ενισχύει την 
παγκόσµια αποστολή της. 
Παρά το γεγονός ότι η οικονοµία είναι αυξητικά παγκόσµια, κοινωνικά και 
πολιτικά ιδρύµατα παραµένουν τοπικά, περιφερειακά ή εθνικά. Κατά συνέπεια, 
οι κυβερνήσεις, οι οποίες πρέπει εν τέλει να εξασφαλίσουν το δικαίωµα των 
πολιτών να έχουν πρόσβαση στις ταχυδροµικές επικοινωνίες, βασίζονται στην 
Π.Τ.Ε., να παράσχει την απαιτούµενη ηγεσία και καθοδήγηση, για να τις 
βοηθήσει να εκπληρώσουν την υποχρέωσή τους. Τα Ταχυδροµεία είναι 
επίσης οµαδοποιηµένα, κάτω από την οµπρέλα της Π.Τ.Ε., σε Περιορισµένες 
Ενώσεις, οι οποίες βοηθάνε να εφαρµόσουν προγράµµατα και σχέδια σε 
περιφερειακό επίπεδο. Τέλος, η θεµελιώδης αποστολή κάθε Ταχυδροµείου, 
είναι η παροχή ποιοτικής υπηρεσίας µε ένα εύλογο κόστος για τη χώρα του. 
Όλες οι χώρες - µέλη της Π.Τ.Ε. ασχολούνται µε την ενίσχυση των 
ταχυδροµικών υπηρεσιών στο νέο παγκόσµιο περιβάλλον. Εάν η 
παγκοσµιοποίηση δεν παρέχει φυσική, κοινωνική και οικονοµική πρόοδο, θα 
κριθεί ότι απέτυχε. Συνεπώς οι ταχυδροµικές υπηρεσίες είναι σε µια µοναδική 
θέση, µέσω του αντίκτυπου που κατέχουν στην καθηµερινή ζωή των 
ανθρώπων, να συνεισφέρουν σηµαντικά στις ευκαιρίες που 
απελευθερώνονται από την παγκοσµιοποίηση4. 
 
 
2.2 ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ 
 
Η λειτουργία του ισχύοντος νοµοθετικού πλαισίου διέπεται από τη ∆εύτερη 
Ταχυδροµική Οδηγία (Οδηγία 2002/39/ΕΚ «Τροποποίηση Οδηγίας 97/67/ΕΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της Ι 5ης ∆εκεµβρίου 
1997») η οποία αντικατέστησε και µερικώς τροποποίησε την πρώτη 
Ταχυδροµική Οδηγία (Οδηγία 97/67/ΕΚ). Οι δύο πρώτες ταχυδροµικές 
οδηγίες έθεσαν τους Κανόνες ανάπτυξης της αγοράς ταχυδροµικών 
υπηρεσιών όρισαν τις προδιαγραφές ποιότητας, ερµήνευσαν την Καθολική 
Υπηρεσία και καθόρισαν τα βήµατα της διαδικασίας σταδιακής και 
ελεγχόµενης απελευθέρωσης της αγοράς.  
Στις 20-02-2008 ολοκληρώθηκε η διαδικασία έγκρισης της Τρίτης 
Ταχυδροµικής Οδηγίας (2008/6/ΕΚ) µε τη διαδικασία της συναπόφασης 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η οποία προσδιόρισε 
το χρόνο και καθόρισε τη βάση για την οριστική µετάβαση σε 
απελευθερωµένες αγορές. Αυτό που δεν ορίζεται ρητά, σε αντίθεση µε τις 
προηγούµενες Οδηγίες, είναι ο τρόπος χρηµατοδότησης της Καθολικής 
Υπηρεσίας, ώστε τελικά να διαφυλάσσεται το κοινό συµφέρον. Η εν λόγω 
Οδηγία Παρέχει στα Κράτη — Μέλη ευελιξία ως προς την επιλογή µέσων για 
την χρηµατοδότηση της παροχής Καθολικής Υπηρεσίας ή την κατανοµή της 
υποχρέωσης παροχής Καθολικής Υπηρεσίας σε διάφορους φορείς.  

                                                 
4 Postal Technology International, Σεπτέµβριος 2003 
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Στην Ελλάδα, όπως και στα περισσότερα κράτη µέλη της Ε.Ε., η ταχυδροµική 
αγορά λειτουργεί τα τελευταία έξι χρόνια υπό καθεστώς σταδιακής 
ελεγχόµενης απελευθέρωσης, σύµφωνα µε τις σχετικές Ευρωπαϊκές Οδηγίες. 
Από την 1η Ιανουαρίου 2006, τα Ελληνικά Ταχυδροµεία (ΕΛΤΑ) που 
αποτελούν το Φορέα Παροχής Καθολικών Υπηρεσιών (ΦΠΚΥ), διατηρούν την 
αποκλειστικότητα στη διακίνηση των αντικειµένων Α΄ Προτεραιότητας 
Εσωτερικό που το βάρος τους δεν ξεπερνά τα 50 γρ. Το ανώτατο αυτό όριο 
βάρους δεν ισχύει αν η τιµή είναι κατά 2,5 φορές ίση ή µεγαλύτερη του τέλους 
µιας επιστολής 20 γραµµαρίων Α΄ Προτεραιότητας Εσωτερικού.  
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο, µε κοινή θέση στο πλαίσιο της 
διαδικασίας συναπόφασης, µετέθεσαν την προθεσµία για την πλήρη 
απελευθέρωση της ταχυδροµικής αγοράς για τις 31 ∆εκεµβρίου 2010, δηλαδή 
δύο χρόνια αργότερα από την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στην 
περίπτωση των νέων κρατών µελών καθώς και της Ελλάδας και του 
Λουξεµβούργου, η προθεσµία  παρατέθηκε ως τις 31 ∆εκεµβρίου 20125. 
Με την πλήρη απελευθέρωση θα ολοκληρωθεί µια µακρά διαδικασία 
µεταρρυθµίσεων για το άνοιγµα των αγορών και την αποτελεσµατική 
δραστηριοποίηση των επιχειρήσεων σε ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον. Η 
πλήρης απελευθέρωση αναµένεται να συµβάλει σηµαντικά στην περαιτέρω 
ανάπτυξη και βελτίωση των προσφερόµενων υπηρεσιών. Παράλληλα, ενόψει 
του ανταγωνισµού από νεοεισερχόµενες επιχειρήσεις, οι ΦΠΚΥ θα 
αποκτήσουν κίνητρα, ώστε να παρέχουν πιο ανταγωνιστικές υπηρεσίες και 
καλύτερη εξυπηρέτηση στον καταναλωτή. Τέλος, εκτιµάται ότι θα 
δηµιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας στην ταχυδροµική αγορά καθώς και 
στους κλάδους που συνεργάζονται µε τον τοµέα Ταχυδροµικών Υπηρεσιών. 
.  
2.3  Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΩΝ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ 
 
 Ευρωπαϊκές ταχυδροµικές αγορές παρουσιάζουν οµοιότητες και διαφορές, 
δεδοµένου ότι αντικατοπτρίζουν τις ιδιαιτερότητες κάθε χώρας. Οι οµαδικές 
αποστολές αποτελούν τη βασικότερη κατηγορία ταχυδροµικών προϊόντων σε 
Ευρωπαϊκό επίπεδο. Η συγκεκριµένη κατηγορία χαρακτηρίζεται από µεγάλο 
όγκο αποστολών, γεγονός που αναδεικνύει τη δυναµικότητά της και τις 
προοπτικές ενίσχυσης του ανταγωνισµού σε αυτή. Tο Ηνωµένο Βασίλειο, η 
Γερµανία, η Γαλλία και η Ολλανδία αποτελούν τις σηµαντικότερες, από άποψη 
διακινούµενων όγκων και εσόδων, αγορές Ταχυδροµικών Υπηρεσιών της 
Ευρώπης. Συγκριτικά µε την Ελληνική, οι εν λόγω αγορές εµφανίζουν 
σηµαντικά υψηλότερους διακινούµενους όγκους και έσοδα. Ενδεικτικά, 
αναφέρεται ότι ο διακινούµενος όγκος ταχυδροµικών αντικειµένων στην 
Ελλάδα αποτελεί µόλις το 9,3% εκείνου της Ολλανδίας, που είναι η µικρότερη 
από τις αγορές αυτές. Όσον αφορά στα ∆ηµόσια Ταχυδροµικά ∆ίκτυα (∆.Τ.∆.) 
των ανωτέρω σηµαντικότερων αγορών, ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός 
ότι και τα τέσσερα ∆.Τ.∆. έχουν αναδιοργανώσει το δίκτυο καταστηµάτων και 

                                                 
5 www.eett.gr:”Η Ελληνική Ταχυδροµική Αγορά 
Στοιχεία και Τάσεις Αγοράς Έτους 2008” 
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τις προσφερόµενες υπηρεσίες τους. Το κόστος διατήρησης ταχυδροµικών 
καταστηµάτων έχει οδηγήσει τους Ευρωπαϊκούς ΦΠΚΥ στην αναζήτηση πιο 
ευέλικτων λύσεων σχετικά µε την παροχή της Κ.Υ. (µικρότερες ταχυδροµικές 
µονάδες, πρακτορεία, franchising και κινητές ταχυδροµικές µονάδες). 
∆ιαφαινόµενη τάση αποτελεί η ανάπτυξη ενός εθνικού δικτύου, δηλαδή η 
αξιοποίηση του δικτύου του ΦΠΚΥ, µε ταυτόχρονη δυνατότητα πρόσβασης 
των υπόλοιπων επιχειρήσεων σε οποιοδήποτε σηµείο της παραγωγικής 
διαδικασίας επιθυµούν (από την περισυλλογή µέχρι την παράδοση). 
Παρατηρείται επίσης, εµπλουτισµός των υπηρεσιών και των προϊόντων που 
προσφέρονται στα ταχυδροµικά καταστήµατα, είτε µε την προσφορά 
χρηµατοοικονοµικών προϊόντων, είτε µε τη λιανική πώληση καταναλωτικών 
ειδών. Παράλληλα, ο µεγάλος αριθµός ατόµων που επισκέπτονται 
ταχυδροµικά καταστήµατα καθηµερινά έχει οδηγήσει και στη διαφηµιστική 
εκµετάλλευσή τους, προκειµένου να µειωθεί το κόστος διατήρησής τους. Όλες 
οι προσπάθειες αξιοποίησής του ∆.Τ.∆. στοχεύουν στην αντιστάθµιση των 
εκροών που συνεπάγεται η διατήρηση τους. Παράλληλα, υπάρχουν και άλλα 
οφέλη. Στο Ηνωµένο Βασίλειο για παράδειγµα, όπου τα ∆.Τ.∆. είναι προσιτά, 
λόγω της ανταγωνιστικής τιµολόγησης και των απλοποιηµένων διαδικασιών 
πρόσβασης, παρατηρείται ισχυροποίηση της ανταγωνιστικότητας των 
επιχειρήσεων που ασχολούνται µε το σχεδιασµό, την εκτύπωση, την 
ταξινόµηση, καθώς και τη διαχείριση των βάσεων δεδοµένων των πελατών 
(υπηρεσίες προετοιµασίας εγγράφων). Οι επιχειρήσεις αυτές, µετά την 
απελευθέρωση της αγοράς, έχουν αρχίσει να εξετάζουν τις δυνατότητες που 
έχουν να επεκταθούν στη διανοµή, µέσω αδειοδότησης και χρήσης των ∆.Τ.∆. 
Μέχρι σήµερα παρατηρείται ότι τα κράτη µέλη ακολουθούν διαφορετικούς 
τρόπους προσέγγισης για το άνοιγµα της αγοράς κυρίως σε ό,τι αφορά: 
● Το καθεστώς αδειοδότησης. 
● Την πρόσβαση στο ∆Τ∆. 
● Το εύρος της ΚΥ. 
● Τον τρόπο ελέγχου των τιµών. 
Γενικότερα, ενόψει της πλήρους απελευθέρωσης των Ευρωπαϊκών αγορών, 
οι µεγάλοι Ευρωπαϊκοί ταχυδροµικοί φορείς προετοιµάζονται για τις νέες 
συνθήκες που θα επικρατήσουν. Οι παγκόσµιοι παίκτες ενδιαφέρονται όλο και 
περισσότερο για τις Ευρωπαϊκές αγορές και µάλιστα για αγορές που 
γειτονεύουν και συγκεντρώνουν κοινά χαρακτηριστικά, όπως οι αγορές της 
Κεντρικής Ευρώπης. Το κύµα των εξαγορών, που ήδη συναντάται και στην 
Ελληνική ταχυδροµική αγορά, εντείνεται στην Ε.Ε. Οι νέες επιχειρήσεις 
εδραιώνουν τη θέση τους, ενώ οι ΦΠΚΥ αναπροσαρµόζουν τη στρατηγική 
τους, προσπαθώντας να διατηρήσουν και να επεκτείνουν, σε κάποιες 
περιπτώσεις, τα µερίδιά τους. 
 
2.4  ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ 
 
Στην αγορά των ταχυδροµικών υπηρεσιών, ο όγκος της αλληλογραφίας µε 
διεύθυνση παραλήπτη συνέχισε να αυξάνεται από το 2004 έως το 2006. Η 
αύξηση του όγκου ήταν περισσότερο έντονη στα νέα κράτη µέλη τα οποία 
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προσχώρησαν στην Ε.Ε. το 2004 και το 2007, από ό,τι στα παλαιότερα κράτη 
µέλη. Η αγορά ταχυδροµικών υπηρεσιών συνεχίζει να εξελίσσεται προς µια 
µονόδροµη αγορά διανοµής, όπου ο όγκος της επιχειρηµατικής 
αλληλογραφίας αντιστοιχεί κατά µέσο όρο στο 85% του συνολικού όγκου της 
αλληλογραφίας. Αναµένεται ότι τα κράτη µέλη µε λιγότερο ανεπτυγµένη αγορά 
ταχυδροµικών υπηρεσιών θα συνεχίσουν να αναπτύσσονται ουσιαστικά, 
διαθέτοντας σαφείς δυνατότητες ανάπτυξης ιδίως όσον αφορά την άµεση 
αλληλογραφία, καθώς βελτιώνεται η ποιότητα των επιπέδων εξυπηρέτησης. 
Σε κράτη µέλη τα οποία διαθέτουν ώριµες αγορές ταχυδροµικών υπηρεσιών, 
η κατάσταση είναι διαφορετική. Ορισµένα από αυτά τα κράτη µέλη µπορούν 
ακόµη να επιτύχουν µέτρια ποσοστά ανάπτυξης, ενώ άλλα κράτη µέλη όπως 
το Ηνωµένο Βασίλειο και η Ολλανδία έχουν ήδη έλθει αντιµέτωπα µε τη 
µείωση του όγκου της αλληλογραφίας µε διεύθυνση παραλήπτη κατά τα 
τελευταία χρόνια. Αρχίζει να εµφανίζεται ανταγωνισµός στην αγορά 
διακίνησης επιστολών, συνεχίζει όµως να αναπτύσσεται µε αργούς ρυθµούς, 
και δεν έχει δηµιουργηθεί ακόµη ουσιαστικός ανταγωνισµός. Τα µερίδια της 
αγοράς που κατέχουν οι ανταγωνιστές, αν και αυξάνονται, παραµένουν σε 
χαµηλό επίπεδο σε κράτη µέλη τα οποία έχουν ελευθερώσει πλήρως τις 
ταχυδροµικές αγορές τους. Ανταγωνισµός σε όλο το φάσµα των υπηρεσιών 
αναπτύσσεται πάνω από το µέσο όρο στην Ισπανία, τη Σουηδία, τη Γερµανία 
και την Ολλανδία. Τα µερίδια της αγοράς που εκτιµάται ότι κατέχουν οι 
ανταγωνιστές σε αυτά τα κράτη µέλη κυµαίνονταν από περίπου 8% στην 
Ισπανία σε 9% στη Σουηδία, 10% στη Γερµανία και 14% στην Ολλανδία το 
2007. Στα νέα κράτη µέλη, η ανάπτυξη ανταγωνισµού σε όλο το φάσµα των 
υπηρεσιών µπορεί να παρατηρηθεί στη Βουλγαρία, την Τσέχικη ∆ηµοκρατία, 
την Εσθονία και τη Ρουµανία. Στην πλειοψηφία των υπόλοιπων κρατών 
µελών, τα µερίδια της αγοράς που κατέχουν οι ανταγωνιστές παραµένουν, µε 
ορισµένες εξαιρέσεις, κάτω από 2%. Στο Ηνωµένο Βασίλειο, το οποίο 
ελευθέρωσε πλήρως την ταχυδροµική του αγορά το 2006, ο ανταγωνισµός 
που αφορά όλο το φάσµα των υπηρεσιών, παραµένει σχεδόν µηδαµινός, έχει 
δηµιουργηθεί όµως ανταγωνισµός στο τµήµα της αγοράς που αφορά την 
επόµενη οικονοµική βαθµίδα µε τους ανταγωνιστές να διαθέτουν µερίδιο της 
αγοράς περίπου 20% του συνολικού όγκου της αλληλογραφίας µε διεύθυνση 
παραλήπτη. Στο Ηνωµένο Βασίλειο, πολλές πτυχές του καθεστώτος 
πρόσβασης και της ρύθµισης της εισόδου έχουν συντελέσει στην ανάπτυξη 
ανταγωνισµού σχετικά µε την πρόσβαση, αντί για την ανάπτυξη 
ανταγωνισµού στο φάσµα των υπηρεσιών. Η µείωση του αποκλειστικού τοµέα 
από 100 γραµµάρια σε 50 γραµµάρια από την 1η Ιανουαρίου 2006, στην 
οποία αποδίδεται το άνοιγµα επιπλέον 7% της αγοράς που αφορά την 
αλληλογραφία µε διεύθυνση παραλήπτη, φαίνεται να έχει επηρεάσει σε 
αµελητέο βαθµό την ανάπτυξη ανταγωνισµού, καθώς άνοιξε µόνο ένα µικρό 
µερίδιο της αγοράς ταχυδροµικών υπηρεσιών όσον αφορά τον όγκο. Σε 
ορισµένα κράτη µέλη, το άνοιγµα διακριτών τµηµάτων της αγοράς που αφορά 
την αλληλογραφία µε διεύθυνση παραλήπτη φαίνεται να έχει διαδραµατίσει 
σηµαντικότερο ρόλο στην ανάπτυξη ανταγωνισµού, καθώς άνοιξε µεγαλύτερα 
µερίδια της ταχυδροµικής αγοράς σε ανταγωνιστές, παραδείγµατος χάριν 
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ελευθερώθηκε η άµεση αλληλογραφία στην Ολλανδία, δηµιουργήθηκε η 
λεγόµενη «άδεια ∆» στη Γερµανία (η οποία επιτρέπει στους ανταγωνιστές να 
παρέχουν προστιθέµενης αξίας υπηρεσίες παράδοσης την επόµενη ηµέρα 
µέχρι το πλήρες άνοιγµα της αγοράς) και ελευθερώθηκε η υβριδική 
αλληλογραφία στη Βουλγαρία. Ο αντίκτυπος της ταχυδροµικής οδηγίας στην 
αγορά Η ταχυδροµική µεταρρύθµιση της Ε.Ε., η οποία ξεκίνησε το 1992 µε τη 
δηµοσίευση του Πράσινου Βιβλίου για την ανάπτυξη της ενιαίας αγοράς 
ταχυδροµικών υπηρεσιών, έχει ιδιαίτερα σηµαντικό αντίκτυπο στην παροχή 
ταχυδροµικών υπηρεσιών και τον ταχυδροµικό τοµέα. Η ταχυδροµική οδηγία 
και η εφαρµογή της από τα κράτη µέλη έχει οδηγήσει σε βελτιωµένη ποιότητα 
εξυπηρέτησης και έχει διασφαλιστεί η παροχή καθολικής υπηρεσίας στην 
οποία µπορούν να έχουν πρόσβαση όλοι οι πελάτες. Η παροχή υψηλής 
ποιότητας και οικονοµικά προσιτής καθολικής ταχυδροµικής υπηρεσίας 
εξασφαλίζεται σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση τουλάχιστον πέντε ηµέρες 
την εβδοµάδα, µε περιορισµένες µόνο εξαιρέσεις λόγω γεωγραφικών 
συνθηκών. Λόγω του αντίκτυπου των διατάξεων της ταχυδροµικής οδηγίας 
και του σταδιακού ανοίγµατος της αγοράς τόσο από την άποψη των 
κανονιστικών ρυθµίσεων όσο και από την άποψη της αγοράς, ο 
ανταγωνισµός αναπτύσσεται στην αγορά αλληλογραφίας. Τα µερίδια της 
αγοράς που κατέχουν οι ανταγωνιστές στο τµήµα της αγοράς που αφορά την 
αλληλογραφία µε διεύθυνση παραλήπτη αυξήθηκαν σηµαντικά σε πολλά 
κράτη µέλη από το 2004 έως το 2007. Το άνοιγµα της αγοράς και η 
δηµιουργία ανταγωνισµού αποτελούν βασικά µέσα για τη δηµιουργία θέσεων 
εργασίας και την επίτευξη καλύτερων υπηρεσιών για τους καταναλωτές. 
Παρακινούµενοι από το σταδιακό άνοιγµα της αγοράς όπως προβλέπεται 
στην ταχυδροµική οδηγία και την πρόκληση του ανταγωνισµού, οι 
κατεστηµένοι φορείς παροχής ταχυδροµικών υπηρεσιών συνέχισαν στη 
διάρκεια της περιόδου αναφοράς να εκσυγχρονίζουν τις δραστηριότητές τους 
και να καταβάλλουν σηµαντικές προσπάθειες αναδιάρθρωσης για την αύξηση 
της απόδοσης. Οι φορείς παροχής ταχυδροµικών υπηρεσιών κινούνται 
ολοένα περισσότερο προς την παροχή ταχυδροµικών υπηρεσιών οι οποίες 
καθοδηγούνται από τις δυνάµεις της αγοράς και έχουν ως γνώµονα τον 
πελάτη.  
 
2.5 ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ 
 
Το πλήρες άνοιγµα της ταχυδροµικής αγοράς θα έχει επιπτώσεις στη 
χρηµατοδότηση της καθολικής υπηρεσίας και στις τιµές των. Αυτό είναι το 
συµπέρασµα µίας µελέτης την οποία ζήτησε το Υπουργείο Περιβάλλοντος, 
Μεταφορών, Ενέργειας και Επικοινωνιών (DETEC) στην Ελβετία. Η µελέτη 
αναλύει τις επιπτώσεις των διαφορετικών σεναρίων για µερικό ή πλήρες 
άνοιγµα της αγοράς και χρησιµεύει σαν έγγραφο αναφοράς για την πλήρη 
αναθεώρηση της ταχυδροµικής νοµοθεσίας. Η µελέτη καταλήγει συγκεκριµένα 
στα ακόλουθα συµπεράσµατα: 
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► Η χρηµατοδότηση της καθολικής υπηρεσίας διασφαλίζεται από τα έσοδα 
του µονοπωλίου των επιστολών κάτω των 50 γραµ. που διατηρούν τα 
Ελβετικά Ταχυδροµεία. 
► Σε περίπτωση πλήρους κατάργησης του µονοπωλίου των επιστολών, για 
τη χρηµατοδότηση της καθολικής υπηρεσίας από το Ταχυδροµείο, 
µεσοπρόθεσµα και µακροπρόθεσµα, δεν υπάρχει καµία εγγύηση, εκτός εάν 
τα Ελβετικά Ταχυδροµεία λειτουργούν µε τις ίδιες συνθήκες πλαίσιο µε τις 
οποίες λειτουργούν οι ιδιωτικές επιχειρήσεις (συνθήκες εργασίας, χωρίς την 
υποχρεωτική παροχή καθολικής υπηρεσίας πέραν της ελάχιστης νόµιµης, 
χωρίς να λαµβάνονται υπόψη οι περιφερειακές ιδιαιτερότητες). 
► Οι µέσες τιµές προϊόντων που προτείνονται για την ταχυδροµική αγορά 
µειώνονται µέχρι το 2011, στη συνέχεια παραµένουν στο ίδιο επίπεδο ή 
συνεχίζουν να µειώνονται, ανάλογα µε τις δυνατότητες που έχει το 
Ταχυδροµείο να προσαρµόζει το κόστος του. 
► Ο ανταγωνισµός θα αναπτυχθεί κυρίως στον τοµέα του επιστολικού 
ταχυδροµείου µε προορισµό τους ιδιώτες ή τους εµπορικούς πελάτες στα 
αστικά κέντρα, σε περίπτωση πλήρους ανοίγµατος της ταχυδροµικής αγοράς. 
► Το πλήρες άνοιγµα της αγοράς θα περιορίσει µακροπρόθεσµα τον αριθµό 
θέσεων εργασίας στον ταχυδροµικό τοµέα. 
► Τα συµπεράσµατα αυτά βασίζονται σε ένα µοντέλο ανάλυσης δύο 
διαφορετικών σεναρίων. 
Το 1ο σενάριο βασίζεται στην αρχή ότι το Ταχυδροµείο θα συνεχίζει να 
ανταποκρίνεται στις προσδοκίες του κοινού, οι οποίες υπερβαίνουν το πλαίσιο 
των νοµίµων υποχρεωτικών παροχών. Πρόκειται, πιο συγκεκριµένα, για 
µέσους µισθούς πιο υψηλούς, για συνθήκες εργασίας καλύτερες του 
ανταγωνισµού, για ένα σύνολο υπηρεσιών πιο διευρυµένο από το ελάχιστο 
υποχρεωτικό (για παράδειγµα, η διατήρηση των διαφόρων τύπων 
Ταχυδροµικών Γραφείων) και για εξυπηρέτηση των περιφερειακών 
ιδιαιτεροτήτων. Στην περίπτωση αυτή, η χρηµατοδότηση της καθολικής 
υπηρεσίας από το Ταχυδροµείο δεν µπορεί να παρέχεται εξ ολοκλήρου και 
µακροπρόθεσµα, γεγονός το οποίο σηµαίνει ότι θα πρέπει να καλυφθεί µε 
πόρους του κράτους. Το 2ο σενάριο βασίζεται στην αρχή ότι το ταχυδροµείο 
απολαµβάνει τα ίδια 
ρυθµιστικά προνόµια µε τις ιδιωτικές επιχειρήσεις και ότι δεν παρέχει 
καθολικές υπηρεσίες που υπερβαίνουν τις ελάχιστες υποχρεωτικές δια νόµου. 
Στην περίπτωση αυτή, η παροχή και η χρηµατοδότηση της καθολικής 
υπηρεσίας διασφαλίζονται παρά το πλήρες άνοιγµα της αγοράς µέχρι το τέλος 
της περιόδου υπό διερεύνηση, δηλαδή µέχρι το 20216. 
 
 
2.6 ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ ΚΑΘΟΛΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτίθεται να απελευθερώσει πλήρως την 
Ευρωπαϊκή Ταχυδροµική αγορά αν και διατηρεί την καθολική υπηρεσία στο 

                                                 
6 www.uvek.admin.ch 
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ακέραιο και ακόµη, χωρίς κανένα µονοπώλιο, το οποίο να είναι ειδικά 
σχεδιασµένο να τη χρηµατοδοτήσει, το ζήτηµα της χρηµατοδότησης της 
καθολικής υπηρεσίας γίνεται πολύ βασικό. Στην πράξη, εκτός από τον 
αποκλειστικό τοµέα, δεν υπάρχει ικανοποιητικό µοντέλο για να 
χρηµατοδοτήσει την καθολική υπηρεσία στον ταχυδροµικό τοµέα. 
Ανησυχώντας για την έλλειψη έρευνας γι αυτή την υπόθεση από την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εννέα ταχυδροµικές υπηρεσίες παρήγγειλαν µια 
µελέτη σε µια ανεξάρτητη συµβουλευτική εταιρεία για οικονοµικά θέµατα, την 
Oxera. H Oxera, εξέτασε και συνέκρινε όλους τους µηχανισµούς που 
µπορούν να χρησιµοποιηθούν στον ταχυδροµικό τοµέα. Η έρευνα επίσης 
διερεύνησε τα συστήµατα χρηµατοδότησης που τέθηκαν σε άλλους 
βιοµηχανικούς τοµείς. Η Oxera ανέλυσε και καθόρισε την αποδοτικότητα και 
την συνάφεια διαφορετικών µηχανισµών σύµφωνα µε οκτώ κριτήρια: 
αποδοτικότητα, ανταγωνιστική ουδετερότητα /δίκαιος ανταγωνισµός, 
κοινωνική αµεροληψία, συµβατότητα µε κανόνες κρατικής βοήθειας, διαφάνεια 
και αντικρουσιµότητα, εφαρµοσιµότητα, αναλογικότητα και βεβαιότητα. Ο 
αποκλειστικός τοµέας είναι ένα σύστηµα χρηµατοδότησης το οποίο 
αποδεικνύεται επιτυχηµένο. Είναι εύκολο να µπει σε εφαρµογή και ικανό να 
οριοθετήσει τα κόστη για την κοινωνία από τη στιγµή που δεν υπάρχει 
αναπαραγωγή σε πανοµοιότυπο των δικτύων. Εν τω µεταξύ, η 
χρηµατοδότηση της καθολικής υπηρεσίας µέσω µιας άµεσης συνεισφοράς 
από το Κράτος µοιάζει θεωρητικά αποτελεσµατική και εύκολη στην εκτέλεση. 
Αλλά αυτή η όχι δηµοφιλής χρηµατοδότηση µέσω φορολογίας είναι λίγο 
πιθανό ή ακόµα εντελώς απίθανο να αντισταθµιστεί µε το παραπάνω 
πλεονέκτηµα που αναφέρθηκε για αυτόν τον τρόπο χρηµατοδότησης. Μια 
χρηµατοδότηση αποζηµίωσης µπορεί να είναι αθέµιτη όταν συµβάλλει 
σύµφωνα µε ένα ποσοστιαίο κύκλο εργασιών. Λοιπόν παραµορφώνεται ο 
ανταγωνισµός για το νόµιµο πάροχο ο οποίος είναι και ο µοναδικός που 
χρηµατοδοτεί µη κερδοφόρα τµήµατα της αγοράς. Η προσέγγιση “pay or play” 
προσφέρει το πλεονέκτηµα να αφήνει στους ανταγωνιστές την επιλογή µεταξύ 
της χρηµατοδότησης αποζηµίωσης και την συνολική ή µερική εφαρµογή της 
καθολικής υπηρεσίας. Πάντως είναι δύσκολο να καθοριστεί το κατάλληλο 
επίπεδο υποχρεώσεων που αντικαθιστούν τη συνεισφορά. Οι επαγγελµατίες 
του ταχυδροµικού τοµέα θεωρούν την ανταγωνιστική προσφορά µη 
ρεαλιστική. Τελικά, το σύστηµα πρόσβασης απαιτεί ενθάρρυνση όπως στις 
Ηνωµένες Πολιτείες, όπου η διανοµή επιτυγχάνεται µέσω του µονοπωλίου και 
είναι ασύµβατη µε µια πλήρως απελευθερωµένη αγορά. Σύµφωνα µε την 
Oxera, το γεγονός ότι κάποιοι µηχανισµοί χρηµατοδότησης λειτούργησαν 
καλά σε άλλους τοµείς δεν σηµαίνει απαραίτητα ότι µπορεί να λειτουργήσουν 
εξίσου καλά στον ταχυδροµικό τοµέα. Η υλοποίηση ενός µηχανισµού που 
διαβεβαιώνει την δυνατότητα παράτασης της καθολικής υπηρεσίας η οποία 
παραµένει ουδέτερη υπό τους όρους του ανταγωνισµού και χωρίς να είναι 
υπερβολικά δαπανηρή για την κοινωνία, είναι ένα ανεπίλυτο ζήτηµα µέχρι 
τώρα. Όλοι οι νόµιµοι πάροχοι πρέπει να προσέξουν ιδιαίτερα αυτό το 
σύνθετο ζήτηµα, από τη στιγµή που η παράταση της καθολικής ταχυδροµικής 
υπηρεσίας είναι µια τεράστια πρόκληση για την οικονοµική ανάπτυξη και την 
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κοινωνική ισορροπία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο περιβάλλον της πλήρους 
απελευθέρωσης της αγοράς στον ταχυδροµικό τοµέα, το ζήτηµα της 
συµβατότητας µεταξύ του ανταγωνισµού και της παροχής καθολικής 
υπηρεσίας, φέρνει στην επιφάνεια έναν αριθµό ερωτήσεων ρυθµιστικής 
πολιτικής οι οποίες πρέπει να τεθούν πριν η αγορά απελευθερωθεί πλήρως. 
Ειδικά θεµελιώδη ζητήµατα περιλαµβάνουν τον τρόπο καθορισµού και 
µέτρησης του κόστους της καθολικής υπηρεσίας, η δυνατότητα 
χρηµατοδότησής της καθώς και µια ποσοτική ανάλυση για τις οικονοµικές 
ανάγκες ανά χώρα. Πάντως από την ανάλυση αυτής της αναφοράς γίνεται 
αντιληπτό το γεγονός ότι κάποιοι µηχανισµοί χρηµατοδότησης που 
λειτούργησαν επαρκώς σε άλλους τοµείς συµπεριλαµβανοµένων εκείνων οι 
οποίοι προτάθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σαν εναλλακτικοί του 
αποκλειστικού τοµέα για τον ταχυδροµικό τοµέα δεν σηµαίνει ότι θα είναι 
εξίσου ικανοποιητικοί αν εφαρµοστούν στους ταχυδροµικούς τοµείς. Όχι µόνο 
οι ιδιαιτερότητες της κατάστασης του ταχυδροµικού τοµέα, η εφαρµοσιµότητα 
ενός δοθέντος µηχανισµού χρηµατοδότησης, αλλά επίσης τα χαρακτηριστικά 
µιας συγκεκριµένης εθνικής αγοράς µπορούν να επηρεάσουν επιπλέον την 
καταλληλότητα ενός µηχανισµού ως µέσου εξασφάλισης της προστασίας της 
καθολικής υπηρεσίας. Επί πλέον των χαρακτηριστικών µιας ειδικής αγοράς, η 
γενική ισορροπία ενός συγκεκριµένου µηχανισµού θα είναι εξαρτηµένη από 
τις ιδιαίτερες επιδιώξεις της ρυθµιστικής αρχής. Όπως αναφέρεται, η 
εφαρµογή ενός συγκεκριµένου µηχανισµού µπορεί να απαιτεί τα διαφορετικά 
κριτήρια να είναι σταθµισµένα, αφού ληφθούν υπόψη οι νόµιµες υποχρεώσεις 
και επιδιώξεις των κρατικών/ρυθµιστικών αρχών. Λαµβάνοντας αυτό υπόψη, 
µπορεί να βγει ένας αριθµός συµπερασµάτων που να βοηθούν πάρα πολύ 
την κατανόηση αυτού του ζητήµατος. Μερικές ρυθµιστικές αρχές των οποίων 
το κύριο καθήκον είναι η προώθηση του ανταγωνισµού µπορεί να δώσουν 
περισσότερο βάρος στην επίτευξη ενός µηχανισµού έναντι των κριτηρίων 
αποδοτικότητας και της ανταγωνιστικής ουδετερότητας, ενώ µια ρυθµιστική 
αρχή της οποίας το κύριο καθήκον είναι να διατηρεί την οικονοµική 
βιωσιµότητα του παρόχου καθολικής υπηρεσίας , µπορεί να δίνει 
περισσότερο βάρος στα κριτήρια αναλογικότητας και σταθερότητας. Στο 
βαθµό που η προώθηση του δίκαιου ανταγωνισµού και της αποδοτικότητας 
είναι το κύριο ενδιαφέρον της ρυθµιστικής αρχής, ένας αριθµός από 
µηχανισµούς χρηµατοδότησης µπορούν κατ αρχήν να διασφαλίσουν την 
ουδετερότητα παρόλο που πρακτικά αυτό θα επηρεαστεί σηµαντικά από το 
συνολικό µέγεθος του µηχανισµού χρηµατοδότησης. Η ανάλυση σε αυτή την 
αναφορά δείχνει ότι εάν οι ρυθµιστικές αρχές εκτιµούν µε σιγουριά 
οποιαδήποτε άλλη µελέτη, ο αποκλειστικός τοµέας είναι πιθανό να έχει 
ασυνήθιστα υψηλή επίδοση, ενώ µηχανισµοί όπως ταµείο αποζηµίωσης µε 
φόρους χρηµατοδότησης και µορφές ανταγωνιστικής προσφοράς που 
πλειοδοτούν την παροχή Καθολικής υπηρεσίας σε τοπική ή εθνική βάση, είναι 
πιθανό να έχουν χαµηλή επίδοση. Επιπλέον εάν η εφαρµοσιµότητα είναι µια 
βασική µελέτη των αρχών, η απαίτηση πρόσβασης και σε κάποια έκταση, η 
κρατική χρηµατοδότηση- θα µπορούσε να παρέχει µια ελκυστική λύση. 
Παροµοίως η χρηµατοδότηση αποζηµίωσης, χρηµατοδοτούµενη από 
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φορολογία έχει επίσης την δυνατότητα να έχει καλή επίδοση έναντι αυτού του 
κριτηρίου, εξαρτώµενη από το πώς καθορίζεται η βάση της φορολόγησης. 
Αντίθετα µηχανισµοί όπως η ανταγωνιστική προσφορά είναι απίθανο να 
έχουν καλή επίδοση έναντι αυτού του κριτηρίου. Εποµένως, το ερώτηµα του 
ποιος µηχανισµός είναι πιο κατάλληλος στον ταχυδροµικό τοµέα είναι 
εµπειρικό, και µπορεί να διαφέρει από χώρα σε χώρα7. 
 
2.7 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 
 
Η πίεση αυξάνεται για τους Ταχυδροµικούς Οργανισµούς να εξελιχθούν από 
υπηρεσίες του δηµόσιου τοµέα, µε εθνικά µονοπώλια επίδοσης ταχυδροµείου, 
σε εταιρείες µε επιχειρησιακό προσανατολισµό, οι οποίες να προσφέρουν µία 
ευρεία γκάµα υπηρεσιών σε διεθνές επίπεδο. Υπηρεσίες µε βάση το διαδίκτυο 
σε συνδυασµό µε τον ανταγωνισµό από τους νέους παίκτες της αγοράς, 
όπως πάροχοι υπηρεσιών logistics, couriers και προµηθευτές αλληλογραφίας 
χωρίς διεύθυνση παραλήπτη αναγκάζουν τα Ταχυδροµεία να αναζητούν 
πηγές εσόδων εκτός των παραδοσιακών ταχυδροµικών υπηρεσιών. Αυτό 
ισχύει ακόµη περισσότερο στην Ευρώπη, όπου η ταχυδροµική αγορά θα 
απορυθµιστεί πλήρως το 2012. Πολλά ταχυδροµεία ήδη προσφέρουν 
τραπεζικές και ασφαλιστικές υπηρεσίες, µεταπώληση αγαθών λιανικής τρίτων 
µερών, υπηρεσίες εξπρές και courier, υπηρεσίες logistics, καθώς και 
ηλεκτρονικές κυβερνητικές υπηρεσίες, τοµείς στους οποίους παρουσιάζουν 
και εµπειρία και εµφανές ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα. ∆εν είναι βέβαια κάθε 
Ταχυδροµείο κατάλληλο για όλες αυτές τις διαφοροποιήσεις. Κάθε 
Οργανισµός πρέπει να εξετάσει τις υποδοµές και τα οικοσυστήµατα του για να 
καθορίσει ποιες παροχές του αρµόζουν καλύτερα. Όταν ένα Ταχυδροµείο έχει 
εντοπίσει τις κατάλληλες παροχές, πρέπει να τις ενσωµατώσει στο πλαίσιο 
µίας ολιστικής επιχειρηµατικής στρατηγικής. Για τους περισσότερους αυτό 
σηµαίνει επέκταση πέραν του φυσικού µοντέλου, κάτι το οποίο συνεπάγεται 
πολλαπλά κανάλια διανοµής. Στη σηµερινή εξαιρετικά πολύπλοκη αγορά που 
κινείται µε ταχύτατους ρυθµούς, τα Ταχυδροµεία που επιζητούν να 
µεταρρυθµίσουν τις επιχειρήσεις τους χρειάζονται µία ευέλικτη βάση 
πληροφορικής, η οποία παρέχει σε ολόκληρη την επιχείρηση αυτοµατοποίηση 
διαδικασιών και εύκολη πρόσβαση σε ακριβείς επιχειρησιακές πληροφορίες 
και σε πραγµατικό χρόνο. Για να εξελιχθούν από παρόχους µίας υπηρεσίας 
σε παρόχους πολλαπλών υπηρεσιών σε µία αγορά που συνωστίζεται όλο και 
περισσότερο, τα Ταχυδροµεία πρέπει να παράγουν έσοδα και κέρδη, όπως 
ακριβώς και οι ιδιωτικές εταιρείες. Αυτό απαιτεί συνεχή βελτίωση ποιότητας 
των παραδοσιακών τους υπηρεσιών , καθώς επίσης και τη δηµιουργία 
καινοτόµων υπηρεσιών που θα προσελκύσουν νέους πελάτες από άλλους 
επιχειρησιακούς τοµείς. Επίσης απαιτείται αποτελεσµατική και αποδοτική 
χρήση των υπαρχόντων πόρων. Τα περισσότερα Ταχυδροµεία 
απολαµβάνουν έναν µοναδικό και αξιοζήλευτο συνδυασµό ισχυρής 
καταναλωτικής εµπιστοσύνης, άµεσης αναγνώρισης εµπορικού σήµατος και 

                                                 
7 La Poste, Regulatory Flash Απρίλιος 2007 
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βαθιάς γνώσης της βιοµηχανίας. Επίσης έχουν το προνόµιο εκτεταµένων 
δικτύων διανοµής, τα οποία περιλαµβάνουν προχωρηµένες τοποθεσίες 
/κέντρα διανοµής, ένα πολύ λειτουργικό περιβάλλον επίδοσης και µία 
εκτεταµένη φυσική παρουσία σε εξυπηρετικά σηµεία. Επιπλέον, έχουν µια 
πολυετή οικειότητα µε καθέναν από τους πελάτες τους στους τοµείς 
δικαιοδοσίας τους, συµπεριλαµβανοµένης και µίας πλούσιας γκάµας 
εµπορικών πελατών, οι οποίοι εκπροσωπούν το 90% των σηµερινών εσόδων 
τους. Πολλά από τα Ταχυδροµεία που προσφέρουν τραπεζικές υπηρεσίες 
έχουν ήδη εκµεταλλευτεί αυτά τα πλεονεκτήµατα και επεκτείνονται 
φιλοδοξώντας να γίνουν οι µεγαλύτερες τράπεζες στη χώρα τους αλλά 
εκµεταλλεύονται την εµπειρία τους στη φυσική επίδοση και αναπτύσσουν 
υπηρεσίες logistics και οµαδικών επιδόσεων και συσκευασίας. 
 
2.7.1  ΕΦΟ∆ΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙ∆Α  LOGISTICS  
 
Οι υπηρεσίες logistics αποτελούν το επόµενο φυσικό βήµα για πολλά 
Ταχυδροµεία. Αυτό θα συµβεί γιατί διαθέτουν σηµαντικά πλεονεκτήµατα σε 
σύγκριση µε πολλούς παρόχους υπηρεσιών logistics, και πιο συγκεκριµένα 
στους εξής τοµείς: 
• Χώρους αποθήκευσης. 
Ένας µεγάλος αριθµός Ταχυδροµείων διαθέτουν πλεονάζουσα ακίνητη 
περιουσία σε ιδανικές τοποθεσίες, η οποία θα µπορούσε να µετατραπεί σε 
άριστα κέντρα διανοµής. Αυτά τα κτίρια συχνά διαθέτουν επιπλέον χώρο που 
θα µπορούσε να χρησιµοποιηθεί ως ιδιωτικός χώρος αποθήκευσης, καθώς 
επίσης και για υπηρεσίες ελαφριάς συναρµολόγησης και ανασυσκευασίας. 
• Συµβόλαια logistics. 
Τα Ταχυδροµεία συχνά απασχολούν το καλύτερο προσωπικό της χώρας σε 
θέµατα εφοδιαστικής αλυσίδας. Αυτή η γνώση και εµπειρία µπορεί να 
ενισχυθεί και να βελτιωθεί µε τη βοήθεια συστηµάτων διαχείρισης µεταφορών 
και µε νεότερες τεχνολογίες. 
• ∆ιεθνής προώθηση εµπορευµάτων. 
Πέραν του πεπειραµένου προσωπικού, τα Ταχυδροµεία γνωρίζουν επίσης 
πώς να διεκπεραιώνουν αποστολές διεθνώς, γνώση που µπορεί να ενισχυθεί 
µε τα κατάλληλα συστήµατα πληροφορικής που αφορούν στο παγκόσµιο 
εµπόριο και έτσι να προστεθούν επιπλέον επιχειρησιακές σχέσεις στη ήδη 
υπάρχουσες υπηρεσίες προώθησης εµπορευµάτων. Ειδικότερα οι µικρές και 
µικροµεσαίες εταιρείες, οι οποίες παραδοσιακά αγνοούνται από τους 
µεγάλους παρόχους υπηρεσιών logistics, µπορεί να προσφέρουν σηµαντικές 
ευκαιρίες επέκτασης. 
• ∆ιεθνείς αποστολές και διαχωρισµός οµαδικών αποστολών.  
Τα Ταχυδροµεία κατέχουν επίσης την τεχνογνωσία των οµαδικών αποστολών 
στο εξωτερικό, του εκτελωνισµού, της ανασυσκευασίας σε φιλικότερη µορφή 
προς τον καταναλωτή και της επίδοσης στον τελικό παραλήπτη. Εάν σε αυτά 
προστεθεί και η δυνατότητα αποθήκευσης, το Ταχυδροµείο µπορεί εύκολα να 
µετατραπεί σε κέντρο  προώθησης / διανοµής, συµπεριλαµβανοµένης και της 
απογραφής, έως ότου τα αγαθά πωληθούν, ακολουθώντας το µοντέλο 
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«απευθείας στον καταναλωτή». Το πλεονέκτηµα των Ταχυδροµείων στον 
τεχνολογικό τοµέα είναι εξίσου σηµαντικό. Μία µελέτη του Ινστιτούτου 
Τεχνολογίας της Georgia και των Capgemini, DHL και SAP, έδειξε ότι πολλοί 
πάροχοι υπηρεσιών logistics δεν ικανοποιούν τις ανάγκες των πελατών τους 
επειδή δεν έχουν πρόσβαση στα πιο προηγµένα συστήµατα πληροφορικής 
αυτών των πελατών. Πολλοί υποψήφιοι βιοµηχανικοί αποστολείς που 
δαπανούν πολλά στις µεταφορές έχουν αναβαθµιστεί µε σύγχρονα 
ηλεκτρονικά συστήµατα και πλέον απαιτούν ολοκληρωµένες υπηρεσίες 
πραγµατικού χρόνου από τους παρόχους logistics ή άλλα τρίτα µέρη. Οι 
ηµέρες που κάποιος µπορούσε να βασίζεται στην ηλεκτρονική ανταλλαγή 
µηνυµάτων για την κατάσταση κάποιας αποστολής ανήκουν στο παρελθόν. Οι 
σύγχρονοι αποστολείς θέλουν αυτοµατοποιηµένη φροντίδα, πληρωµή 
λογαριασµών, και άλλα περισσότερα, δηλαδή εταίρους logistics που µπορούν 
να συµµετέχουν στα επιχειρησιακά τους δίκτυα. Ενώ οι παραδοσιακοί 
πάροχοι logistics δεν είναι συµβατοί µε την τεχνολογία των πελατών τους, τα 
περισσότερα Ταχυδροµεία αντίθετα έχουν ήδη αναβαθµίσει τα συστήµατα 
πληροφορικής τους και µοιράζονται κοινά πρότυπα µε µία µεγάλη µερίδα του 
επιχειρηµατικού κόσµου. Αυτά τα συστήµατα πολύ εύκολα δέχονται λογισµικά 
που υποστηρίζουν καινοτόµες υπηρεσίες, όπως υπηρεσίες µέσω κινητών, 
ανίχνευση δεµάτων και αυτοεξυπηρέτηση στον έλεγχο των υπηρεσιών 
logistics, καθώς και λογισµικά που βοηθούν τη διαχείριση µεταφορών στα 
πλαίσια των συµβολαίων logistics ή τις υπηρεσίες παγκόσµιου εµπορίου για 
την προώθηση εµπορευµάτων. Τα Ταχυδροµεία έχουν κάνει τη σωστή κίνηση 
αναβαθµίζοντας τις ηλεκτρονικές τους υποδοµές και µε τις κατάλληλες 
προσθήκες θα µπορούσαν να έχουν µία ολιστική εικόνα των πελατών τους και 
να επιλέξουν τις κατάλληλες διαδικασίες για µεγαλύτερη υπηρεσιακή ευελιξία. 
Με τα συστήµατα αυτά τα Ταχυδροµεία θα µπορούσαν: 
• Να βελτιώσουν τη λειτουργική αποτελεσµατικότητα τους µέσω της 
αποφυγής λαθών, της µείωσης λειτουργικού κόστους και της αυξηµένης 
λειτουργικής ορατότητας. 
• Να βελτιώσουν την ικανοποίηση των πελατών τους µε την παροχή 
προγενέστερης ή 
έγκαιρης πληροφόρησης και µε τον επιθυµητό τύπο επίδοσης. Να 
επεκτείνουν την προσφορά υπηρεσιών τους µε δυνατότητες προηγµένης 
τιµολόγησης και να βελτιώσουν το χαρτοφυλάκιο υπηρεσιών τους, το οποίο 
θα υποστηρίζει όλα τα προϊόντα και υπηρεσίες τους. 
• Να ενισχύσουν την αποτελεσµατικότητα του εσωτερικού ελέγχου δίνοντας τη 
δυνατότητα στο προσωπικό τους να παρέχει τα υψηλότερα επίπεδα 
υπηρεσίας, να µειώσουν τη χειρόγραφη εργασία, να επικεντρωθούν σε 
δραστηριότητες υψηλής αξίας, να βελτιωθεί το σύστηµα λήψης αποφάσεων, 
να ενισχυθεί η τυποποίηση και να 
βελτιωθούν η λογιστική απόδοση, οι οικονοµικές εκθέσεις και η διαχείριση της 
αποδοτικότητας. ∆ύο από τους πλέον επιτυχείς Οργανισµούς που 
προσφέρουν υπηρεσίες εφοδιαστικής αλυσίδας είναι τα Γερµανικά 
Ταχυδροµεία (DHL International) και Καναδικά Ταχυδροµεία (Purolator 
Courier LTD). Η DHL είναι πλέον η µεγαλύτερη επιχείρηση του κόσµου στον 
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τοµέα logistics, µε 300.000 προσωπικό και έσοδα άνω των 63 
δισεκατοµµυρίων € για το 2007. Με την αγορά της Βρετανικής εταιρείας Exel 
το 2005, έγινε ο µεγαλύτερος αεροµεταφορέας, ο µεγαλύτερος θαλάσσιος 
µεταφορέας και η µεγαλύτερη εταιρεία συµβολαίων logistics. Τα Καναδικά 
Ταχυδροµεία επέκτειναν τις υπηρεσίες τους στον τοµέα αυτό µε την αγορά της 
εταιρείας Purolator το 1993. Είναι πλέον η µεγαλύτερη εταιρεία courier στον 
Καναδά, διαχειρίζεται περί τα 275 εκατοµµύρια τεµάχια και είχε έσοδα 1,4 
δισεκατοµµύρια $ το 2007.Περισσότερα από το 25% των Ταχυδροµείων 
παγκοσµίως προσφέρουν υπηρεσίες logistics σήµερα. Τα Ταχυδροµεία που 
επιδιώκουν να παραµείνουν ανταγωνιστικά πρέπει να εξετάσουν σοβαρά την 
εµπλοκή τους στον τοµέα αυτό. Η σηµαντική «τράπεζα» γνώσης που 
διαθέτουν, η φυσική υποδοµή και η ηλεκτρονική υποστήριξη τους δίνουν ένα 
σηµαντικό πλεονέκτηµα έναντι πολλών ιδιωτών ανταγωνιστών τους στον 
τοµέα logistics. Για να εκµεταλλευτούν όσο το δυνατόν καλύτερα αυτό το 
πλεονέκτηµα τα Ταχυδροµεία πρέπει να εκπονήσουν επιχειρησιακές 
στρατηγικές που θα προωθούν την βέλτιστη δυνατή χρήση αυτών των 
ιδιαίτερων ικανοτήτων τους, δηµιουργώντας ολιστικές και άρτια 
συγχρονισµένες επιχειρήσεις, απλά µε την προσθήκη ενός προηγµένου 
συστήµατος πληροφορικής που θα δώσει επεκτατική ώθηση στην ήδη 
υπάρχουσα υποδοµή8. 
 
2.7.2  ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ  ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
 
Στην πλειονότητα τους οι περισσότεροι ταχυδροµικοί οργανισµοί κινούνται 
προς την ανάπτυξη χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών λόγω της αυξανόµενης 
ζήτησης που αυτές εµφανίζουν. Υπάρχει επίσης µια κίνηση δηµιουργίας 
πελατειακών σχέσεων µακριά από το ταµείο που θεωρούταν η βάση για τις 
τραπεζικές σχέσεις. Έτσι ενώ η καταβολή των µισθών από τους τρεχούµενους 
λογαριασµούς είναι συχνά το πρώτο προϊόν αγοράς, στη σχέση µεταξύ των 
Ταχυδροµείων και των πελατών του, αυτή  θα εξελιχθεί σε ευρύτερες σχέση 
που αφορά τους λογαριασµούς για τις πιστωτικές κάρτες, αποταµιευτικά 
προϊόντα και τις συντάξεις. Οι ταχυδροµικοί οργανισµοί προσφέρουν είδη ένα 
ευρύ φάσµα των οικονοµικών υπηρεσιών συµπεριλαµβανοµένων των 
πληρωµών, µεταφορές κεφαλαίου, εισπράξεις πληρωµές λογαριασµών, 
τραπεζικά προϊόντα, κάρτες δάνεια, επενδυτικά προϊόντα κ.α. Αυτά τα 
προϊόντα τα προσφέρουν ως τµήµα των καθολικών υπηρεσιών . Τώρα πλέων 
οι ταχυδροµικοί οργανισµοί βλέπουν όλο και περισσότερο τις οικονοµικές 
υπηρεσίες ως πηγή αναγκαίου εισοδήµατος, και λογικό είναι αυτές οι 
οικονοµικές υπηρεσίες συνεχώς να αυξάνονται καθώς εκµεταλλεύονται την 
ήδη καθιερωµένη σχέση που έχουν αυτοί µε τους πελάτες. Σήµερα επίσης οι 
ταχυδροµικοί φορείς πέτυχαν να ανταποκριθούν επαρκώς στην µεταφορά 
χρηµάτων στο καθιερωµένο ταχυδροµικό οικονοµικό δίκτυο που παρέχει 
διεθνείς ηλεκτρονικές µεταφορές κεφαλαίων µε προσιτό κόστος. 

                                                 
8 Postal Technology International  
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Οι δαπάνες που συνδέονται µε τις διεθνείς µεταφορές χρηµάτων παραµένουν 
γενικά υψηλές και κυµαίνονται µέχρι 20% στις συναλλαγές. Γι αυτό  είναι 
σηµαντικό για τους ανθρώπους που στέλνουν  χρηµατικά ποσά να 
ωφεληθούν από τους καλύτερους δυνατούς όρους και την ασφαλή πρόσβαση 
που παρέχει το ταχυδροµικό δίκτυο.  
Τα ταχυδροµεία σε όλο τον κόσµο έχουν προσφέρει τις οικονοµικές υπηρεσίες 
από 1878, όταν εισήχθη η πρώτη υπηρεσία επιταγής χρηµάτων. Σήµερα, στα 
δύο τρίτα του πληθυσµού παγκοσµίως  τα ταχυδροµεία παρέχουν τις 
ταχυδροµικές οικονοµικές υπηρεσίες, µέσω ενός δικτύου πάνω από 660.000 
ταχυδροµείων. Περίπου δέκα δισεκατοµµύριο συναλλαγές εκτελούνται κάθε 
έτος, συµπεριλαµβανοµένων 14 εκατοµµύριο διεθνών χρηµατικών επιταγών 
για µια συνολική αξία πάνω από τέσσερα δισεκατοµµύρια $. Οι υπηρεσίες 
κυµαίνονται από τις επιταγές αποστολής χρηµάτων ως την κατάθεση και 
εξόφληση δάνειων πελατών. Επίσης ένας µεγάλος αριθµός ταχυδροµείων 
έχουν ιδρύσει ταχυδροµικές τράπεζες . Το ιαπωνικό ταχυδροµείο, 
παραδείγµατος χάριν, του οποίου τα αποθεµατικά να συµπληρώνουν 
συνολικά περισσότερα από τρία τρισεκατοµµύριο $, είναι παγκόσµιος η 
µεγαλύτερη αποταµιευτική τράπεζα.  
Οι οικονοµικές υπηρεσίες µπορούν να αποτελούν µέχρι 50% των εσόδων 
ενός ταχυδροµικού οργανισµούς και αυτό είναι µια ένδειξη σπουδαιότητάς 
τους για τους πολίτες. Επιπλέον οι ταχυδροµικές οικονοµικές υπηρεσίες 
επειδή προσφέρονται ταχυδροµικώς εξ ονόµατος των ιδιωτικών και δηµόσιων 
επιχειρήσεων, δίνουν την δυνατότητα να έχουν πρόσβαση σι αποµονωµένες 
κοινότητες σε ζωτικής σηµασίας υπηρεσίες και µε αυτόν τον τρόπο 
συµβάλλουν στην οικονοµική και κοινωνική ανάπτυξη των χωρών.  
 
2.7.3  ΥΒΡΙ∆ΙΚΟ  ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΟ 
 
Το υβριδικό Ταχυδροµείο είναι γρήγορο, ασφαλές, οικονοµικό, αξιόπιστο, 
αποτελεσµατικό και οικολογικό. Αποτελεί την πρακτική της αποστολής 
ταχυδροµείου ηλεκτρονικά για να εκτυπωθεί και να επιδοθεί σε φυσική µορφή 
από την ταχυδροµική υπηρεσία το οποίο και έχει πολλές ελκυστικές πλευρές. 
Ο συνδυασµός της ταχύτητας και άνεσης των επικοινωνιών του 21ου αιώνα 
µε τον αξιόπιστο αντίκτυπο του παραδοσιακού ταχυδροµείου, φαίνεται να 
είναι ο τέλειος συνδυασµός παλαιών και νέων τεχνολογιών. Παρόλα αυτά, δεν 
έχει υιοθετείται από τους ταχυδροµικούς παρόχους σε ευρύτερη κλίµακα. 
Μόνο το 22% των χωρών µελών της Π.Τ.Ε. προσφέρανε υβριδικό 
ταχυδροµείο εσωτερικού το 2008, µε το υβριδικό ταχυδροµείο να αποτελεί 
µόνο το 0,8% του παγκόσµιου ταχυδροµείου εσωτερικού και 0,6% του 
διεθνούς ταχυδροµικού όγκου. Ήδη από τις αρχές του ’80 οι Φορείς 
Ταχυδροµικής Εκµετάλλευσης (Φ.Τ.Ε.) συζητούσαν την ανεκµετάλλευτη 
δυνατότητα του υβριδικού ταχυδροµείου, και παρά το γεγονός ότι το 
ενδιαφέρον αυξήθηκε πάλι πρόσφατα, ακόµη εκπροσωπεί ένα απογοητευτικά 
µικρό ποσοστό του συνόλου της ταχυδροµικής αγοράς. Πολλοί ακόµη 
ασχολούνται µε την τεχνολογία στην αρχική µορφή της, σαν µία εναλλακτική 
για ανάθεση εξωτερικά τµήµατος της ταχυδροµικής παραγωγής και 
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εκτύπωσης που τυπικά γίνονται σε µεγάλη κλίµακα. Η µοντέρνα εκδοχή δίνει 
τη δυνατότητα σε µεµονωµένα αντικείµενα να αποστέλλονται κατευθείαν από 
τον Η/Υ στις εγκαταστάσεις εκτύπωσης που είναι πλησιέστερα στον 
παραλήπτη, εξουδετερώνοντας τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο από τη φυσική 
µεταφορά ταχυδροµείου σε µεγάλες αποστάσεις. Το Ταχυδροµείο της 
Αυστραλίας ανέπτυξε το δικό του σύστηµα υβριδικού ταχυδροµείου πριν από 
17 χρόνια και τώρα προσφέρει µία από τις πλέον ολοκληρωµένες υβριδικές 
υπηρεσίες παγκοσµίως, µε δυνατότητα ψηφιακής εκτύπωσης και στις έξι 
Πολιτείες της χώρας. Παρά τη γενική µείωση των ταχυδροµικών όγκων στην 
Αυστραλία, η υβριδική υπηρεσία της “eLetter” συνεχίζει να αναπτύσσεται 
µεταξύ 25-45% τα τελευταία τέσσερα χρόνια. Συνδυάζει το φυσικό και το 
ηλεκτρονικό ενώ αφαιρεί τα εµπόδια χρόνου και απόστασης και το 
ταχυδροµείο παρουσιάζεται σωστά και µπορεί να επιδίδεται µε τον 
αποτελεσµατικότερο τρόπο. Υπάρχουν οικονοµικά και περιβαλλοντικά οφέλη 
από την αποφυγή της φυσικής µεταφοράς του ταχυδροµείου στις µεγάλες 
αποστάσεις της χώρας, οδικά ή αεροπορικά, καθώς και την ασφάλεια που 
προσφέρει το σύστηµα στον οργανισµό. Τα οφέλη αυτά είναι διαθέσιµα σε µία 
ευρεία γκάµα πελατών. Παραδοσιακά, το υβριδικό ταχυδροµείο έχει συνδεθεί 
µε µεγάλους πελάτες, όπως τράπεζες, οι οποίες στέλνουν τακτικά χιλιάδες 
λογαριασµούς ή τιµολόγια, αλλά η βάση δεδοµένων των χρηστών σταδιακά 
εξελίσσεται. Η Ολλανδική ΤΝΤ προσφέρει στην Βρετανία µία υβριδική λύση µε 
την ονοµασία “TNT-it” και στους χρηστές της περιλαµβάνονται η Εθνική 
Υγειονοµική Υπηρεσία και αρκετοί οικοδοµικοί συνεταιρισµοί. Η εταιρία 
ισχυρίζεται ότι το  πραγµατικό κόστος µίας επιστολής Β’ προτεραιότητας στην 
Μ. Βρετανία είναι πολύ υψηλότερο από ένα γραµµατόσηµο των 24p., εάν 
λάβει κανείς υπόψη το κόστος του χαρτιού, της εκτύπωσης και τον εργασιακό 
χρόνο που απαιτείται για την εµφακέλωση και την εκτύπωση της διεύθυνσης. 
Συµπεριλαµβάνουµε όλα αυτά τα κόστη στις 42 p. µε τις οποίες χρεώνει την 
υπηρεσία αποστολής σε  δύο ηµέρες. Μερικές φορές όταν οι µικρές 
επιχειρήσεις ετοιµάζουν µία διαφηµιστική εκστρατεία πρέπει να ετοιµάσουν τα 
διαφηµιστικά φυλλάδια, να τα εµφακελώσουν και να τυπώνουν επιστολές για 
καναδυό µέρες. Με το υβριδικό ταχυδροµείο, δεν υπάρχουν όλα αυτά και 
επικεντρώνονται στην εργασία τους. Η πολυµορφικότητα του συστήµατος 
TNT-it δίνει τη δυνατότητα σε πελάτες να υποβάλλουν στο Ταχυδροµείο 
δεκάδες διαφορετικές µορφές, χρησιµοποιώντας οποιαδήποτε φόρµα τους 
αρέσει, αλλά αυτή είναι απλά µία λύση σε µία κατακερµατισµένη αγορά. Ένα 
από τα δηµοφιλέστερα συστήµατα στον κόσµο είναι το ”ePOST”, το οποίο 
δηµιουργήθηκε στις αρχές του ’90 από την IDP (International Data Post), µία 
κοινή επιχειρηµατική δραστηριότητα εννέα µεγάλων Ταχυδροµικών 
Οργανισµών. Η Deutsche Post παράγει 135 εκατοµ. επιστολές τον µήνα µε το 
σύστηµα αυτό, το οποίο αποτελεί το 10% του συνολικού επιστολικού όγκου 
της χώρας. Η επιτυχία του οφείλεται στο γεγονός ότι σχεδιάστηκε από 
ταχυδροµικές εταιρείες και συγκρίνει το σύστηµα µε ένα ψηφιακό κέντρο 
διαλογής συγκεκριµένα όταν παραλαµβάνει έναν µεγάλο όγκο δεδοµένων, το 
ePOST το διαχωρίζει σε µεµονωµένες επιστολές. Μπορεί στη συνέχεια να 
εκτελέσει τη διαλογή και τη δροµολόγηση αυτών των επιστολών, βασιζόµενο 
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σε πολλές και διάφορες παραµέτρους, όπως ο τύπος της επιστολής, η µορφή 
εκτύπωσης, το όνοµα του παραλήπτη ή ο ταχυδροµικός κώδικας. Ορισµένα 
νεότερα συστήµατα έχουν αποµακρυνθεί από την παραδοσιακή µορφή 
«παρτίδας» των παλαιότερων συστηµάτων υβριδικού ταχυδροµείου. Η 
γαλλική εταιρεία λογισµικών Esker δηµιούργησε το FlyDoc, µία τεχνολογία 
υβριδικού ταχυδροµείου που λειτουργεί αποκλειστικά στο διαδίκτυο. Το 
ταχυδροµείο µπορεί να αποσταλεί από οποιονδήποτε τύπο Η/Υ, µε την 
προϋπόθεση ότι διαθέτει σύνδεση στο διαδίκτυο και µηχανή αναζήτησης, και, 
ήδη εξυπηρετεί 25.000 τακτικούς χρήστες. Το FlyDoc ανήκει στη νέα σχολή 
συστηµάτων υβριδικού ταχυδροµείου που εκµεταλλεύεται την δύναµη του 
διαδικτύου και τονίζει την ευκολία και ευελιξία του. Απευθύνεται  σε 
διαφορετικούς ανθρώπους, διαφορετικές εταιρίες και διαφορετικές ανάγκες 
γιατί σαν πάροχοι, δέχονται χιλιάδες πελάτες που στέλνουν διαφορετικούς 
τύπους επιστολών και δεν µπορούν να χρησιµοποιούν τα παλαιότερα 
συστήµατα.» Αν και οι πελάτες της Esker είναι κυρίως επιχειρήσεις µε µεγάλο 
όγκο αλληλογραφίας, ωστόσο, και οι ατοµικοί χρήστες αρχίζουν να 
χρησιµοποιούν την υπηρεσία FlyDoc.  
Από τη φύση του, το υβριδικό ταχυδροµείο αφαιρεί ένα τµήµα της 
ταχυδροµικής αλυσίδας, έτσι, κάποιος µάλλον θα περίµενε κάποιο αντίδραση 
από τις καταπονηµένες ταχυδροµικές εταιρείες που ήδη χάνουν τµήµα των 
επιχειρήσεων τους από το διαδίκτυο. Παρόλα αυτά µπορεί να συµβαίνει το 
αντίθετο και να µη  θεωρείται άµεση απειλή για τις θέσεις εργασίας γιατί 
οτιδήποτε εισάγει φυσικό ταχυδροµείο στο σύστηµα θα είναι όφελος στη 
βιοµηχανία συνολικά. Οι κυριότερες προκλήσεις του υβριδικού ταχυδροµείου 
φαίνεται να είναι η αύξηση της εµπιστοσύνης και η ενηµέρωση για το τι 
υπάρχει διαθέσιµο, καθώς και η βελτίωση των υπαρχόντων συστηµάτων. Ο 
Οργανισµός που ηγείται αυτής της τάσης είναι η Π.Τ.Ε., η οποία λειτουργεί το 
πρόγραµµα Electronic Postal Services. Με την πρωτοβουλία αυτή 
δηµιουργήθηκε µία οµάδα εργασίας που επικεντρώνεται στη χρήση του 
υβριδικού ταχυδροµείου και επιχειρεί να διεθνοποιήσει το δίκτυο, µέσω της 
διασύνδεσης των διάφορων υπηρεσιών υβριδικού ταχυδροµείου εσωτερικού. 
Το υβριδικό ταχυδροµείο σπάνια διασχίζει τα σύνορα, µόνο το 5% του 
συνολικού όγκου είναι διεθνές. Αυτό που το συγκρατεί, προς το παρόν, είναι 
το γεγονός ότι η αγορά έχει αναπτυχθεί µε µία έντονα εσωτερική τάση. Τα 
Ταχυδροµεία έχουν επιλέξει το καθένα τη δική του τεχνολογική λύση και έχουν 
εφαρµόσει τις δικές τους λειτουργικές διαδικασίες που ανταποκρίνονται στις 
εσωτερικές τους αγορές. Πρέπει να δηµιουργηθεί ένα υγιές ανταγωνιστικό 
πεδίο για όλα αυτά τα ανεξάρτητα συστήµατα και λειτουργικές διαδικασίες, 
αλλά όταν υπάρχουν µεγάλοι Οργανισµοί όπως τα Ταχυδροµεία, αυτό θα 
χρειαστεί κάποιο χρόνο. 
Τελευταία διαπιστώνεται ανανεωµένο ενδιαφέρον για το υβριδικό ταχυδροµείο, 
ιδιαίτερα στις αναπτυσσόµενες χώρες. Αυτή η πρόοδος πρέπει να συνεχιστεί 
για το καλό του ταχυδροµείου ανά τον κόσµο. Ενώ το υβριδικό ταχυδροµείο 
µπορεί να µην η τέλεια λύση για τα Ταχυδροµεία, σε έναν κόσµο που 
επικοινωνεί όλο και περισσότερο ηλεκτρονικά, ορισµένοι το βλέπουν σαν 
προάγγελο των µεταβαλλόµενων µεθόδων επικοινωνίας, τις οποίες το 
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Ταχυδροµείο πρέπει να εξερευνήσει για να διασφαλίσει την ευηµερία του 
µακροπρόθεσµα. Το µέλλον θα προχωρήσει πολύ περισσότερο από αυτό 
που βλέπουµε σήµερα σε υπηρεσίες όπως το υβριδικό ταχυδροµείο. Σήµερα 
µπορούµε να λάβουµε ένα τιµολόγιο ταχυδροµικά ή ηλεκτρονικά, αλλά τα 
πράγµατα θα διαφοροποιηθούν µε τον καιρό. Στο µέλλον, θα υπάρχουν 
εταιρείες που θα διαχειρίζονται όλες τις λύσεις επικοινωνίας για τους πελάτες 
τους. Όταν χρειάζεται να επικοινωνήσεις κάτι, θα το στέλνεις σε µία εταιρεία 
επικοινωνίας και αυτοί θα διασφαλίζουν ότι θα επιδίδεται σε οποιαδήποτε 
µορφή επιθυµεί ο αποστολέας ή ο παραλήπτης, οποιαδήποτε στιγµή. Αυτό 
που είναι σηµαντικό είναι αν θα είναι τα Ταχυδροµεία αυτές οι εταιρείες που 
θα προσφέρουν αυτού του είδους την υπηρεσία9. 
 
2.7.4   ∆ΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟ  ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΟ 
 
Για πάνω από µισό αιώνα, το direct mail έχει ανταγωνιστεί µε τα έντυπα µέσα 
και το ραδιόφωνο για ένα µερίδιο των συνολικών δαπανών διαφήµισης. Οι 
νέες ηλεκτρονικές εναλλακτικές λύσεις διαφήµισης έχουν προκύψει πιο 
πρόσφατα. Υπάρχουν νέες µορφές ανταγωνισµού που έχουν επίδραση στο 
µερίδιο δαπάνης µάρκετινγκ του direct mail, και µπορούν να αλλάξουν το 
ανταγωνιστικό τοπίο στο µέλλον. Τα νέα µέσα θεωρούνται πως αλλάζουν το 
ανταγωνιστικό τοπίο της διαφήµισης µε τη χρησιµοποίηση νέων τεχνολογιών. 
∆εδοµένης της έκρηξης του Internet, υπήρχε η πεποίθηση ότι τα ηλεκτρονικά 
µέσα θα αποκόµιζαν τελικά τη µερίδα του λέοντος των δαπανών διαφήµισης 
και, ειδικότερα, θα απειλούσαν τα έντυπα µέσα όπως το κλασσικό και το 
direct ταχυδροµείο. Αργότερα, καθώς η διαφήµιση στο Internet έγινε καλύτερα 
κατανοητή, µερικοί παρατηρητές άρχισαν να δείχνουν ότι οι νέες τεχνολογίες 
µπορούν πραγµατικά να συντηρήσουν και να συµπληρώσουν τα 
παραδοσιακά µέσα. Οι συνολικές διαφηµιστικές δαπάνες αυξάνονται. Για 
δεκαετίες, οι δαπάνες για διαφήµιση έχουν συσχετιστεί ιδιαίτερα µε το 
ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ΑΕΠ) και τις αλλαγές στον επιχειρηµατικό κύκλο. 
Στις Ηνωµένες Πολιτείες, τα έξοδα για direct mail αποτέλεσαν περίπου το 
0,25% του ΑΕΠ το 1975 και αυξήθηκαν στο 0,43% το 2003. Επιπλέον, οι 
δαπάνες για direct mail της Ευρώπης αυξάνονται σε συνδυασµό µε το ΑΕΠ 
της, που αποτελεί περίπου 0,37% του συνόλου για την Αυστρία, ∆ανία, 
Φινλανδία, Γαλλία, Γερµανία, Κάτω Χώρες, Πορτογαλία, και το Ηνωµένο 
Βασίλειο. Το direct mail έχει κερδίσει µερίδιο της συνολικής διαφηµιστικής 
δαπάνης κατά τη διάρκεια των προηγούµενων 30 ετών και συγκεκριµένα το 
direct mail αποτελούσε το 17,5% των συνολικών εξόδων της Αµερικανικής 
διαφήµισης το 1975, το οποίο αυξήθηκε σε 23% το 2002. Επιπλέον, στις 
περιοχές όπως ο Ειρηνικός και η Μέση Ανατολή, το direct mail είναι στα 
αρχικά στάδια ανάπτυξης, ένδειξη της δυνατότητας για µελλοντική αύξηση. 
Επίσης το direct mail αυξάνεται επειδή οι συναλλασσόµενοι εκτιµούν το 
ποσοστό ανταπόκρισής του και την επιστροφή της επένδυσης (ROI) όταν 
συγκρίνεται µε άλλα µέσα. Το direct mail είναι λιγότερο παρεισφρητικό από 

                                                 
9 www.postaltechnologyinternational.com 
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την τηλεαγορά, λιγότερο φορτικό για τους καταναλωτές από το µάρκετινγκ 
ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, και περισσότερο προσωποποιηµένο και 
εξατοµικευµένο από τη ραδιοφωνική µετάδοση ή τα έντυπα µέσα. Η 
διαφήµιση µέσω Internet ήταν σχεδιασµένη από την αρχή για να αυξηθεί µε 
πρωτοφανή ποσοστά. Μερικοί παρατηρητές εκτίµησαν ότι θα µετατόπιζε 
πολλές παραδοσιακές µορφές διαφήµισης. Εντούτοις, το 2003, η βασισµένη 
στο Internet διαφήµιση αποτέλεσε µόνο 4% των συνολικών δαπανών της 
Αµερικάνικης διαφήµισης και µόνο 1,4% των συνολικών ευρωπαϊκών εξόδων 
διαφήµισης. Ενώ ο προβαλλόµενος σύνθετος ετήσιος ρυθµός ανάπτυξης 
(CAGR) των εξόδων διαφήµισης µέσω Internet είναι ακόµα σηµαντικό, στο 
7,4% (για τα έτη 2002-2007) έναντι του ποσοστού 6,3% (για τα έτη 2002-
2007) για τη συνολική διαφήµιση στις ΗΠΑ, ο σύνθετος ετήσιος ρυθµός 
ανάπτυξης των εξόδων διαφήµισης Internet έχει επιβραδυνθεί εντυπωσιακά 
από τα έτη 1997-2002, όταν το ποσοστό ήταν στο 46,2%. Η διαφήµιση στο 
Internet αυξάνεται τώρα πιο αργά από ότι η ευρυζωνική τηλεόραση στα 
πρώτα χρόνια της . Η δηµιουργία των νέων µέσων, όπως η τηλεόραση και το 
Internet, είχε περισσότερο εξελικτική παρά επαναστατική επίδραση στο µίγµα 
direct marketing. Παραδείγµατος χάριν, ενώ αρχικά το µερίδιο της τηλεόρασης 
στις συνολικές δαπάνες διαφήµισης αυξήθηκε γρήγορα ενώ το µερίδιο των 
έντυπων µέσων µειώθηκε σιγά-σιγά κατά τη διάρκεια του χρόνου, η 
τηλεόραση που πήρε τη θέση της στο µίγµα µάρκετινγκ και το µερίδιο αγοράς 
της έχει παραµείνει από τότε σχετικά σταθερό. Η βασισµένη στο Internet 
διαφήµιση πιθανώς επίσης θα σταθεροποιηθεί στο µίγµα µάρκετινγκ ως 
συµπληρωµατικό εργαλείο παρά ως ένα καθαρό υποκατάστατο των 
παραδοσιακών µέσων. 
η IPC διεξήγαγε δευτερεύουσα έρευνα σχετικά µε την αγορά διαφηµιστικού 
ταχυδροµείου B2B στο Βέλγιο, τη ∆ανία, τη Γαλλία και τη Μεγάλη Βρετανία. Η 
έρευνα αποκάλυψε ότι ενώ υπάρχει σκληρός ανταγωνισµός για το 
διαφηµιστικό ταχυδροµείο B2B από το ηλεκτρονικό εµπόριο και τις 
διαφηµίσεις του internet, υπάρχει επίσης απόδειξη σύγκλησης των µέσων 
καθώς οι ειδικοί του µάρκετινγκ χρησιµοποιούν ένα συνδυασµό µέσων, όπως 
το διαφηµιστικό ταχυδροµείο και τα ηλεκτρονικά µηνύµατα για την επικοινωνία 
µε τους πελάτες τους. Κύρια ευρήµατα της IPC είναι ότι η ποσότητα και η 
ποιότητα των επίκαιρων και µη εµπιστευτικών στοιχείων σχετικά µε το 
διαφηµιστικό ταχυδροµείο B2B ποικίλει σε σηµαντικό βαθµό από χώρα σε 
χώρα.  
• Πολλές εταιρείες για την αποστολή αλληλογραφίας B2B δεν χρησιµοποιούν 
τα εκπτωτικά τιµολόγια όγκων των ταχυδροµείων, είτε γιατί ο όγκος της 
διαφηµιστικής τους εκστρατείας είναι χαµηλός, είτε γιατί είναι πιο εύκολο για 
αυτούς να σφραγίζουν την αλληλογραφία µόνοι τους.  
• Το µερίδιο της B2B αλληλογραφίας στη συνολική αγορά διαφηµιστικού 
ταχυδροµείου είναι περίπου 20% στη Μεγάλη Βρετανία και τη Γαλλία και 48% 
στη ∆ανία. 
• Στη Μεγάλη Βρετανία όπου η ταχυδροµική αγορά έχει απορυθµιστεί από το 
2006, υπάρχουν 17 ταχυδροµικοί φορείς που έχουν άδεια, παρότι τα 
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Βρετανικά Ταχυδροµεία κατέχουν το 97% της συνολικής αγοράς του 
διαφηµιστικού ταχυδροµείου. 
• ∆εν υπάρχει πρόβληµα µε την εξασφάλιση λίστας διευθύνσεων για το 
διαφηµιστικό ταχυδροµείο B2B. Παρόλα αυτά, η ποιότητα της λίστας διαφέρει 
από χώρα σε χώρα. Η έρευνα της IPC κατέληξε ότι τα ταχυδροµεία έχουν 
παρόµοιες ανάγκες πληροφόρησης σχετικά µε την αγορά διαφηµιστικού 
ταχυδροµείου B2B. Αυτές οι ανάγκες έχουν γίνει η βάση για την εκκίνηση ενός 
νέου σχεδίου που θα εξετάσει την αγορά διαφηµιστικού ταχυδροµείου B2B 
στο Βέλγιο, τη Γαλλία, τη Γερµανία, την Ολλανδία, τη Σουηδία, τη Μεγάλη 
Βρετανία και τις Ηνωµένες Πολιτείες. 
 
2.8  ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 
 
Ενώ οι οδηγίες 97/67 και 2002/39 έχουν ανοίξει τον ταχυδροµικό τοµέα στον 
ανταγωνισµό, το επίπεδο του ανταγωνισµού που επιτυγχάνεται στον τοµέα 
αυτό είναι ακόµα άνισο. Ορισµένα τµήµατα της αγοράς των ταχυδροµικών 
υπηρεσιών υπόκεινται σε έντονο ανταγωνισµό. Το επίπεδο του ανταγωνισµού 
σε ένα τµήµα της αγοράς  διαφέρουν σηµαντικά µεταξύ των κρατών µελών. 
Ενώ ορισµένα κράτη µέλη έχουν πλήρως απελευθερώσει ταχυδροµικό τοµέα 
τους, προχωρώντας πέρα από τις απαιτήσεις που περιέχονται στον 
ταχυδροµικό οδηγίες, άλλοι αποφάσισαν να µην προχωρήσουµε πέρα από τις 
απαιτήσεις αυτές. Η δηµιουργία του ανταγωνισµού στις πρόσφατα 
απελευθερωµένες βιοµηχανίες δεν είναι εύκολο. Πολλοί παράγοντες 
συµβάλλουν στη δυσκολία της δηµιουργίας ανταγωνισµού. Οι υφιστάµενοι 
εγκατεστηµένοι φορείς γενικά κατέχουν µια σειρά από σηµαντικά 
πλεονεκτήµατα σε σύγκριση µε τους νεοεισερχόµενους, όπως η σηµαντική 
τεχνογνωσία, ένα εµπορικό σήµα, τη δυνατότητα να επιτευχθούν οικονοµίες 
κλίµακας (λόγω µεγέθους) ή έκταση (λόγω κάθετη / οριζόντια ένταξη), καθώς 
και ειδικές συνδέσεις µε τις δηµόσιες αρχές, οι οποίες συχνά παραµένουν 
µέτοχοι των επιχειρήσεων αυτών. Ένα άλλο δυνητικό εµπόδιο για την είσοδο 
προέρχεται από το γεγονός ότι οι κατεστηµένοι φορείς  συνήθως θα κατέχουν 
στοιχεία της υποδοµής δικτύου, τα οποία απαιτούνται από τους 
νεοεισερχόµενους να ανταγωνίζονται στην αγορά. .Υπάρχουν βέβαια και 
ανταγωνιστικές πρακτικές, όπως οι περιοριστικές συµφωνίες µεταξύ 
ανταγωνιστών, ή τη χορήγηση παράνοµων κρατικών ενισχύσεων. Αν και οι 
κανόνες του ανταγωνισµού διαδραµατίζουν θεµελιώδη ρόλο σε σχέση µε τη 
δηµιουργία, την ενίσχυση ή τη διατήρηση των ανταγωνιστικών διαρθρώσεων 
της αγοράς στον ταχυδροµικό τοµέα, το κύριο βάρος της εργασίας θα είναι για 
την εκ των προτέρων ρύθµιση. Μολονότι ορισµένοι φορείς ζητούν την 
ενίσχυση του υφιστάµενου κανονιστικού πλαισίου που ισχύει για την 
ταχυδροµική βιοµηχανία, άλλοι  επιθυµούν  την ισορροπηµένη προσέγγιση 
για την ρύθµιση. 
Η Ευρώπη κατευθύνεται προς την πλήρη απελευθέρωση της ταχυδροµικής 
αγοράς. Ο στόχος της διαδικασίας αυτής είναι να δηµιουργηθεί µία ενιαία 
Ευρωπαϊκή ταχυδροµική αγορά που θα λειτουργεί αποτελεσµατικά, ωστόσο, 
για να  επιτευχθεί αυτός ο στόχος, η πλήρης απελευθέρωση δεν είναι αρκετή. 
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Για να αναπτυχθεί ένας αποτελεσµατικός ανταγωνισµός στις Ευρωπαϊκές 
ταχυδροµικές αγορές, είναι εξίσου απαραίτητο να καταργηθούν οι υπάρχοντες 
φραγµοί του ανταγωνισµού που αντιµετωπίζουν οι ανταγωνιστές. Οι φραγµοί 
στον ανταγωνισµό που είναι γνωστοί ως φραγµοί εισόδου, είναι τα εµπόδια 
που αντιµετωπίζουν νεοεισερχόµενοι σε µία αγορά έναντι των παραδοσιακών 
φορέων παροχής ή άλλων παικτών. Οι φραγµοί εισόδου µπορούν να 
διαιρεθούν σε 4 κατηγορίες: 
 
• Φυσικοί φραγµοί 
 
• Νοµικοί φραγµοί 
 
• Στρατηγικοί φραγµοί 
 
• Φραγµοί που απορρέουν από την έλλειψη υγιούς ανταγωνισµού. 
 
Φυσικοί Φραγµοί στον Ανταγωνισµό είναι τα αναπόφευκτα κόστη των 
επενδύσεων, οι επιδράσεις του δικτύου, οι οικονοµίες κλίµακας, εύρους και 
ιδιαίτερα της πυκνότητας σαφώς παρέχουν εµπορικά πλεονεκτήµατα στους 
∆ηµόσιους Φορείς Ταχυδροµικής Εκµετάλλευσης (∆.Φ.Τ.Ε.). Σε αντίθεση µε 
τους νοµικούς ή τους στρατηγικούς φραγµούς εισόδου, οι φυσικοί φραγµοί 
στον ανταγωνισµό δεν µπορούν να µετακινηθούν εύκολα ή να καταργηθούν 
µέσω της απελευθέρωσης, των ρυθµίσεων ή των αποφάσεων του φορέα 
ρύθµισης ή της αρχής ανταγωνισµού. Οι περισσότεροι νεοεισερχόµενοι 
ταχυδροµικοί πάροχοι προσπαθούν να υπερπηδήσουν το µειονέκτηµα των 
οικονοµιών πυκνότητας διατηρώντας ένα µικρό δίκτυο (µε έµφαση στην 
επιχειρησιακή αλληλογραφία, την προ-διαλογή, λιγότερο συχνές επιδόσεις ή 
/και ευέλικτες συµβάσεις εργασίας). Σε ότι αφορά τους φυσικούς φραγµούς 
από την πλευρά της ζήτησης, όπως η φήµη και το χαρτοφυλάκιο, είναι δυνατό 
να υποχωρούν µε τον χρόνο σε µία απελευθερωµένη αγορά. Απόδειξη 
αποτελεί η αύξηση του µεριδίου αγοράς των ανταγωνιστών σε χώρες όπως η 
Μ. Βρετανία (για υπηρεσίες πριν την κατάθεση), και τη Γερµανία και Ολλανδία 
(για επίδοση από άκρη –σε -άκρη). Η υποχώρηση των φραγµών εισόδου που 
σχετίζονται µε τη ζήτηση µπορεί να επιταχυνθεί µε συγκεκριµένες δράσεις, οι 
οποίες αυξάνουν την ενηµέρωση των πελατών, όπως έγινε σε ορισµένες 
χώρες σαν τη Μ. Βρετανία. Η Postcomm, η ρυθµιστική αρχή της Βρετανίας, 
ενηµερώνει ενεργά τους καταναλωτές για τις εναλλακτικές επιλογές παρόχων 
ταχυδροµικών υπηρεσιών, και έτσι η ίδια µειώνει σε κάποιο βαθµό τα εµπόδια 
που απορρέουν από τη φήµη. 
Νοµικοί Φραγµοί στον Ανταγωνισµό 
Στις περισσότερες Ευρωπαϊκές χώρες η ύπαρξη του προστατευόµενου τοµέα 
αποτελεί έναν σηµαντικό φραγµό. Εκτός από τον ίδιο τον αποκλεισµό ενός 
τµήµατος της αγοράς, άλλη µία περιπλοκή του προστατευόµενου τοµέα είναι 
ότι οι ανταγωνιστές δεν έχουν τη δυνατότητα να προσφέρουν µία 
ολοκληρωµένη επιχειρηµατική λύση στους πελάτες τους. Για να διορθωθεί 
αυτό το πρόβληµα, η µερική απελευθέρωση της ταχυδροµικής αγοράς µπορεί 
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να βοηθήσει. Για παράδειγµα, η απελευθέρωση του διαφηµιστικού 
ταχυδροµείου µε διεύθυνση παραλήπτη ή του ταχυδροµείου εντός της πόλης 
µπορεί να αυξήσει σηµαντικά τη δυνατότητα του ανταγωνισµού, όπως έχει 
γίνει ήδη στην Ολλανδία και την Ισπανία. Άλλος ένας εξίσου σηµαντικός 
νοµικός φραγµός στον ανταγωνισµό προκύπτει από τις προϋποθέσεις 
αδειοδότησης για την παροχή ταχυδροµικών υπηρεσιών. Παρόλο που στις 
περισσότερες Ευρωπαϊκές χώρες οι όροι αδειοδότησης δεν φαίνονται 
υπερβολικά περιοριστικοί, υπάρχουν ορισµένες σηµαντικές εξαιρέσεις. Για 
παράδειγµα στη Φιλανδία, ένας υποψήφιος πάροχος ταχυδροµικών 
υπηρεσιών είναι υποχρεωµένος να καλύπτει πλήρως την υποχρέωση 
παροχής καθολικών υπηρεσιών ή να καταβάλλει έναν ειδικό φόρο της τάξης 
του 5-20% του ετήσιου κύκλου εργασιών του. Παρόµοιοι περιορισµοί 
αδειοδότησης συναντούνται και στην Εσθονία και Ουγγαρία. Με το πρόβληµα 
των περιοριστικών συνθηκών για την έκδοση άδειας ασχολείται και η Νέα 
Ταχυδροµική Οδηγία µε την ενίσχυση και αποσαφήνιση των περιοριστικών 
όρων αδειοδότησης, σύµφωνα µε την οποία, η ποιότητα, η διαθεσιµότητα και 
η αποδοτικότητα των υπηρεσιών δεν είναι µόνο απαραίτητες, αλλά πρέπει 
επίσης να αιτιολογούνται επαρκώς. Επιπλέον η νέα Οδηγία δεν επιτρέπει στα 
Κράτη Μέλη να επιβάλλουν την παροχή καθολικών υπηρεσιών σε παρόχους 
που δεν έχουν την ιδιότητα του Φορέα Παροχής Καθολικών Υπηρεσιών. Μία 
τρίτη σηµαντική κατηγορία νοµικών φραγµών σχετίζεται µε την πρόσβαση 
στις ταχυδροµικές υποδοµές από τους ανταγωνιστές. Αυτοί περιλαµβάνουν 
την πρόσβαση σε ταχυδροµικές θυρίδες, στον κατάλογο ταχυδροµικών 
κωδικών, στα ειδοποιητήρια αλλαγής διεύθυνσης, στη δυνατότητα επιστροφής 
αλληλογραφίας µέσω του παραδοσιακού Ταχυδροµείου και στην πρόσβαση 
στα ιδιωτικά γραµµατοκιβώτια. Στη Γαλλία το θέµα της πρόσβασης στις 
τέσσερις πρώτες υποδοµές ρυθµίστηκε µέσω του ταχυδροµικού νόµου, ο 
οποίος ορίζει ότι οι ανταγωνιστές έχουν δικαίωµα πρόσβασης στο δίκτυο.  
Στρατηγικοί Φραγµοί στον Ανταγωνισµό 
Η συµπεριφορά των εθνικών φορέων παροχής ταχυδροµικών υπηρεσιών είχε 
σαν αποτέλεσµα µία ποικιλία στρατηγικών φραγµών εισόδου 
συµπεριλαµβανοµένων και της (επιχειρούµενης) επιθετικής τιµολογιακής 
πολιτικής, του κάθετου αποκλεισµού, της προστασίας ευρεσιτεχνίας και των 
πρακτικών (και µεταβαλλόµενων) προϋποθέσεων πρόσβασης. Παραδείγµατα 
στρατηγικών φραγµών βρίσκονται στις περισσότερες Ευρωπαϊκές χώρες.  
Απουσία ενός Υγιούς Πεδίου Ανταγωνισµού 
Το µεγαλύτερο πρόβληµα στην Ευρώπη σε σχέση µε το υγιές πεδίο 
ανταγωνισµού είναι η εξαίρεση από τον ΦΠΑ. Η Ευρωπαϊκή Οδηγία ΦΠΑ και 
οι αποφάσεις σε εθνικό επίπεδο, είχαν σαν αποτέλεσµα οι πάροχοι 
ταχυδροµικών υπηρεσιών –συνήθως οι ∆.Φ.Τ.Ε. -συχνά να εξαιρούνται (εν 
µέρει) από την καταβολή ΦΠΑ, γεγονός που δίνει στα παραδοσιακά 
Ταχυδροµεία το ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα να προσφέρουν υπηρεσίες σε 
πελάτες χωρίς ΦΠΑ, όπως για παράδειγµα στον χρηµατοοικονοµικό τοµέα. Η 
λύση θα ήταν να καταργηθεί η εξαίρεση από το ΦΠΑ. Όµως ελάχιστη 
πρόοδος έχει σηµειωθεί προς την κατεύθυνση αυτή στην Ευρώπη λόγω της 
πολιτικής αντίστασης. Από το 2004, µία προσπάθεια κατάργησης της 
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εξαίρεσης ΦΠΑ για τις ταχυδροµικές υπηρεσίες µε µία πρόταση 
τροποποίησης της Οδηγίας ΦΠΑ παρεµποδίζεται από το Ευρωπαϊκό 
Συµβούλιο. Τον Απρίλιο 2006, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κίνησε διαδικασία κατά 
παραβιάσεων της Γερµανίας και Αγγλίας καθώς εξαιρούσαν από το ΦΠΑ όλες 
ή τις περισσότερες ταχυδροµικές υπηρεσίες των εθνικών φορέων παροχής. 
∆εν έχει ληφθεί ακόµη καµία απόφαση για τις υποθέσεις αυτές, ωστόσο τον 
Ιανουάριο 2009, το Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο αποφάσισε στην υπόθεση της 
ΤΝΤ Post UK εναντίον του Royal Mail ότι η εξαίρεση του ΦΠΑ δεν συνάδει µε 
την αποκλειστική παροχή ορισµένων καθολικών υπηρεσιών από τον ∆.Φ.Τ.Ε. 
Αυτό σηµαίνει ότι τα Κράτη Μέλη µπορούν να επηρεάσουν σηµαντικά το 
εύρος της εξαίρεσης του ΦΠΑ µέσω της οριοθέτησης της υποχρέωσης 
παροχής καθολικών υπηρεσιών. Συνεπώς υπάρχουν διάφοροι φραγµοί 
ανταγωνισµού στην ταχυδροµική αγορά. Οι περισσότεροι από τους φραγµούς 
αυτούς µπορούν να καταργηθούν µε την παρέµβαση των κέντρων λήψης 
αποφάσεων και των φορέων ρύθµισης. Αυτό όµως προϋποθέτει την ειλικρινή 
αναγνώριση ύπαρξης εµποδίων εισόδου και την (πολιτική) θέληση να 
καταργηθούν ή να µειωθούν. Μόνο µε τις προϋποθέσεις αυτές και τις 
απαραίτητες δράσεις για την κατάργηση των φραγµών εισόδου, µπορεί το 
πλήρες άνοιγµα της αγοράς να οδηγήσει στην ανάπτυξη µίας εύρωστης 
αγοράς που λειτουργεί σε περιβάλλον υγιούς ανταγωνισµού στον Ευρωπαϊκό 
ταχυδροµικό τοµέα10 
 
2.9 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΩΝ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ11 
 

1. Γερµανία 
 

2. Γαλλία 
 

3. Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής 
 
Οι ευρωπαϊκές χώρες βρίσκονται σε δρόµο αναδιοργάνωσης και 
εκσυγχρονισµού των ταχυδροµείων τους. Όλες οι ευρωπαϊκές χώρες κράτη-
µέλη της Ε.Ε. καλούνται, σύµφωνα µε την τρίτη οδηγία της Επιτροπής για τα 
ταχυδροµεία Ε.Ε.2008 L 52/3, να προχωρήσουν στην πλήρη απελευθέρωση 
των υπηρεσιών τους µέχρι τη 1/1/2011. 
Η νέα οδηγία αναφέρει ως κεντρικό σηµείο τον περιορισµό του 
«προστατευόµενου τοµέα», µέσω του οποίου παρέχεται το δικαίωµα 
διατήρησης ενός προσοδοφόρου µονοπωλίου για τη διανοµή επιστολών µε 
βάρος κάτω των 50 γραµµαρίων. Η εκµετάλλευση αυτού του τοµέα, 
ουσιαστικά, αντισταθµίζει την παροχή πέντε ηµερών εβδοµαδιαίως στο 
σύνολο του πληθυσµού των «Καθολικών Υπηρεσιών» του ταχυδροµείου. 

                                                 
10 World Mail Review, Φεβρουάριος2009  
 
11 http://eur-lex.europa.eu 
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Παράλληλα, εισέρχεται η ρήτρα αµοιβαιότητας, η οποία απαγορεύει την 
είσοδο παρόχων ταχυδροµικών υπηρεσιών που διατηρούν 
«προστατευόµενους τοµείς» στις χώρες προέλευσής τους και σε κράτη-µέλη 
που έχουν προχωρήσει σε πλήρη απελευθέρωση της αγοράς τους. 
Για όλες τις χώρες στις οποίες αναφέρεται η οδηγία, έχουν προβλεφθεί 
ορισµένοι µηχανισµοί χρηµατοδότησης οι οποίοι αφορούν κυρίως σε άµεσες 
κρατικές ενισχύσεις, έµµεσες επιδοτήσεις προς τις ελλειµµατικές 
δραστηριότητες και δηµιουργία ενός ταµείου εισφορών το οποίο θα ενισχύεται 
από νέους παρόχους και χρήστες.  
Επιπρόσθετα, αποστέλλονται επιστολές στη Γερµανία, την Ολλανδία, τη 
Φιλανδία, την Αυστρία, την Τσεχία, το Βέλγιο και την Πολωνία για την άµεση 
εισαγωγή προστατευτικών µέτρων υπέρ των ταχυδροµικών κρατικών φορέων.  
Τη 01/07/2008 εκδόθηκαν από το Πρωτοδικείο και το ∆.Ε.Κ. αποφάσεις 
σχετικά µε τη χορήγηση κρατικών ενισχύσεων στο γαλλικό ταχυδροµείο (La 
Poste / Chronopost) και το γερµανικό (Deutsch Post). Με την πρώτη 
απόφαση, Τ-266/02, το Π.Ε.Κ. απέρριψε την προσφυγή της Επιτροπής κατά 
του γερµανικού ταχυδροµικού οργανισµού, σύµφωνα µε την οποία η 
γερµανική εταιρία έκανε χρήση γερµανικών κεφαλαίων για την υποστήριξη 
µιας επιθετικής τιµολογιακής πολιτικής, µε απώτερο στόχο την κυριαρχία των 
υπηρεσιών διανοµής δεµάτων στο εσωτερικό της Γερµανίας. Εξαιτίας αυτής 
της πολιτικής, της υποκοστολόγησης όπως αναφέρεται, η γερµανική εταιρία 
εµφάνισε έλλειµµα στο εσωτερικό της, το οποίο καλύφθηκε µέσω ενίσχυσης 
του γερµανικού δηµοσίου. Το ∆ικαστήριο, σε αυτή την περίπτωση,  
αποδέχθηκε το επιχείρηµα της γερµανικής ταχυδροµικής υπηρεσίας έναντι 
της Επιτροπής που υποστήριζε ότι η χρηµατοδότηση πραγµατοποιήθηκε για 
την ενίσχυση της τιµολογιακής πολιτικής και όχι για την παροχή υπηρεσιών 
γενικού οικονοµικού συµφέροντος, όπως η «Καθολική Υπηρεσία». 
Στη συνέχεια, µε τις αποφάσεις C-341/06P και C-342/06P, το ∆.Ε.Κ. 
αποφάνθηκε δικαιώνοντας τη γαλλική ταχυδροµική υπηρεσία La Poste για τη 
µεταβίβαση της δραστηριότητας ταχυαποστολής επιστολών και δεµάτων, 
καθώς και του αντίστοιχου πελατολογίου στη θυγατρική εταιρία Chronopost 
SA, η οποία πραγµατοποιήθηκε βάσει ανταλλάγµατος και συνεπώς δε 
συνιστάται κρατική ενίσχυση, παρά µόνο συµµετοχή στο εταιρικό κεφάλαιο 
της νέας εταιρίας µε κριτήρια ιδιωτικής οικονοµίας.  
Στις 11/01/2008, η γερµανική εταιρία, Deutsch Post, προέβη σε υποβολή 
προσφυγής από κοινού µε την Επιτροπή κατά της Ολλανδικής κυβέρνησης, 
εξαιτίας της απόφασης της Ολλανδίας να καθυστερήσει στην εφαρµογή της 
πλήρης απελευθέρωσης της αγοράς της. Τη 01/01/2008, συγκεκριµένα, η 
γερµανική εταιρία είχε θέσει σε εφαρµογή τη χορήγηση κατώτατου 
ηµεροµισθίου στους εργαζόµενους, το οποίο είναι κατά 30% υψηλότερο από 
αυτό της ολλανδικής εταιρίας TNT που ορίζει για τους Γερµανούς υπαλλήλους 
της. Η γερµανική εταιρία θεµελίωσε την απόφαση αυτή, µε σκοπό τη µείωση 
των κινδύνων social dumping 12  στη γερµανική ταχυδροµική αγορά. Η 

                                                 
12  Social dumping: Κοινωνικό ντάµπινγκ. Η προσπάθεια ορισµένων κυβερνήσεων να 
προσελκύσουν ξένες επενδύσεις µε ευνοϊκούς όρους (µείωση της φορολογίας κεφαλαίου, των 
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γερµανική εταιρία, παράλληλα, επικαλέστηκε τις διατάξεις της 3ης Οδηγίας για 
τις ταχυδροµικές υπηρεσίες για εγγυηµένο κατώτατο µισθό και εξασφάλιση 
του δικαιώµατος απεργίας. Την ίδια στιγµή η γερµανική ταχυδροµική 
υπηρεσία αποκτά ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα χάριν στην αναβολή επ’ 
αόριστον της πλήρους απελευθέρωσης της ολλανδικής αγοράς. 
Τα γερµανικά ταχυδροµεία είναι σήµερα η µεγαλύτερη ταχυδροµική 
επιχείρηση στον κόσµο. Η Deutsche Post αποτελεί σήµερα µία από τις 
µεγαλύτερες εισηγµένες στο χρηµατιστήριο επιχειρήσεις. Η µεγέθυνση της 
Deutsche Post σηµειώθηκε µετά την εισαγωγή της στο χρηµατιστήριο. 
Αποτελεί γεγονός ότι, παρά τις δυσµενείς οικονοµικές συνθήκες που 
επικρατούν, ο όµιλος των γερµανικών ταχυδροµείων παρουσίασε διψήφιο 
ρυθµό ανάπτυξης κατά το πρώτο εξάµηνο του 2008. Πρόκειται για µια υγιή 
απόδοση η οποία µεταφράζεται µε την ανάπτυξη της τάξης του 19% κατά το 
δεύτερο τρίµηνο του 2008, µε σηµαντικές αποδόσεις των τοµέων Logistics 
παράλληλα µε την ανανέωση συµβολαίων αλλά και την υπογραφή νέων, 
αύξηση των οργανικών εσόδων κατά 8%, αύξηση των δηµοσιευθέντων 
εσόδων κατά 3,4% και αύξηση των Κερδών Προ Τόκων και Φόρων 13 
(Κ.Π.Τ.Φ.) κατά 12%.  
Επιπρόσθετα, η ηγετική θέση της γερµανικής ταχυδροµικής υπηρεσίας στον 
τοµέα Express παραµένει στις περισσότερες αγορές, ευνοούµενη από τη 
µεγάλη ανάπτυξη στην υπηρεσία Εσωτερικού αλλά και στη διασυνοριακή 
υπηρεσία Προκαθορισµένης Ηµέρας Παράδοσης (Day Definite). Παρά το 
γεγονός των αρνητικών συνθηκών που επικρατούν στην αγορά και ιδιαίτερα 
της αποδυνάµωσης της οικονοµίας των ΗΠΑ, ο Όµιλος Γερµανικών 
Ταχυδροµείων παρουσίασε το Μάιο του 2008 σχέδιο ανάκαµψης και 
αναδιάρθρωσης της DHL Express ΗΠΑ, το οποίο στοχεύει στη µείωση των 
απωλειών κατά 1 δισ. δολάρια το 2011. Ωστόσο, µέχρι το 2011, αναµένεται η 
συµβολή του Οµίλου στο παγκόσµιο δίκτυο να είναι µεγαλύτερη από τις 
απώλειες που προκλήθηκαν. Την ίδια στιγµή, γίνεται συζήτηση για την 
διαπραγµάτευση της συµφωνίας αεροµεταφοράς µε την United Parcel Service 
(UPS).  
Το ίδιο διάστηµα, τα συνολικά οργανικά έσοδα της Express αυξήθηκαν κατά 
8,4%, ενώ σε επίπεδο αναφοράς τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 2,7%. Τα ΚΠΤΦ 
και Έκτακτων Αποτελεσµάτων αυξήθηκαν κατά 20%, ενώ τα δηµοσιευµένα 
ΚΠΤΦ σηµείωσαν πτώση της τάξης του 52% λόγω του µεµονωµένου κόστους 
αναδιάρθρωσης της DHL Express ΗΠΑ. 
Όσον αφορά τις προοπτικές του Οµίλου που παρουσιάζονται, έχει γίνει 
πρόβλεψη µιας µη σηµαντικής επιδείνωσης της παγκόσµιας οικονοµίας στο 
εγγύς µέλλον. Αρχικά, ως προοπτική παρουσιάζεται η επανάληψη και 
ανανέωση του ετήσιου στόχου του 2008 για 4,1 δισ. ευρώ στα ΚΠΤΦ και 
Έκτακτων Αποτελεσµάτων, 3,1 δισ. στα Κέρδη προ Φόρων και Έκτακτων 
Αποτελεσµάτων και περίπου 1,65 δισ. ευρώ στο εκτός Έκτακτων 

                                                                                                                                            
κοινωνικών παροχών, της περίθαλψης, των προδιαγραφών για την ασφάλεια στους χώρους 
εργασίας κλπ). Ανάλογο σκοπό εξυπηρετούν και οι σηµαίες ευκαιρίες (flag of convenience). 
13 ΚΠΤΦ είναι τα κέρδη που εµφανίζονται στα Αποτελέσµατα Χρήσης µιας περιόδου, πριν 
αφαιρεθεί το ποσό των τόκων και των φόρων. 
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Αποτελεσµάτων µέρισµα ανά µετοχή. Παράλληλα, επιβεβαιώθηκε η 
θεσµοθετηµένη πρόβλεψη για το 2009. Σχετικά µε τον τοµέα MAIL, ο στόχος 
των 1,95 δισ. ευρώ για ΚΠΤΦ και Έκτακτων Αποτελεσµάτων, ακόµα και µετά 
τον διαχωρισµό του από το τµήµα Corporate Information Solutions. Τα 
τµήµατα Chain Supply/CIS και Forwarding/Freight αναµένουν περίπου 500 
εκατ. ευρώ το καθένα σε ΚΠΤΦ και Έκτακτων Αποτελεσµάτων. Για τα 
τµήµατα Corporate Center/Other προβλέπεται απώλεια της τάξης των 500 
εκατοµµυρίων ευρώ, µε διαφορά 50 εκατοµµυρίων ευρώ λιγότερων από την 
προηγούµενη πρόβλεψη. Τέλος ο στόχος για τα τµήµατα Express και 
Financial Service παραµένει αµετάβλητος στο ποσό των 400 εκατ. ευρώ και 
1,2 δισ. ευρώ, αντίστοιχα.  
Από την πλευρά των γαλλικών ταχυδροµείων παρατηρείται µια δυναµική 
εισχώρηση στην ελληνική αγορά µετά την απόκτηση του κερδοφόρου κλάδου 
των ταχυµεταφορών, που ανήκε στη διοίκηση των ΕΛΤΑ. 
Η οικονοµική ύφεση, όπως έχει αποδειχθεί, έχει επηρεάσει πολλούς τοµείς 
της οικονοµίας, οι συνέπειες της οποίας φαίνονται στα κέρδη των 
επιχειρήσεων. Τα αµερικανικά ταχυδροµεία είναι ένας από τους κλάδους που 
βιώνουν την παγκόσµια οικονοµική κρίση µε σηµαντική µείωση των κερδών 
στον όγκο των αλληλογραφιών. Η ταχυδροµική υπηρεσία των ΗΠΑ, USPS, 
βρίσκεται αντιµέτωπη µε τις κερδοφόρες υπηρεσίες του ∆ιαδικτύου, οι οποίες 
έχουν, γενικά, υποκαταστήσει τις ταχυδροµικές υπηρεσίες καθώς µειώνουν το 
κόστος χρήσης τους από την πλευρά των καταναλωτών. Συγκεκριµένα, 
32.000 ταχυδροµικοί σταθµοί και υποκαταστήµατα βρίσκονται σε κίνδυνο 
κατάρρευσης, εξαιτίας της µείωσης του όγκου της αλληλογραφίας. 
Με ανακοίνωση, η USPS παρουσιάζει απώλειες της τάξης των 2,4 δισ. 
δολαρίων κατά το δεύτερο τρίµηνο του 2009, ενώ τα λειτουργικά κέρδη 
φτάνουν τα 16,3 δισ. δολάρια, ήτοι µείωση ποσοστού 19% σε σχέση µε το ίδιο 
τρίµηνο του προηγούµενου έτους. Το ίδιο τρίµηνο, τα συνολικά κέρδη 
µειώθηκαν κατά 1,6 δισ. δολάρια, γεγονός που οφείλεται στην αυξανόµενη 
διείσδυση των τεχνολογικών µέσων και της γενικότερης οικονοµικής ύφεσης. 
Οι προβλέψεις που πραγµατοποιήθηκαν για το 2009 αφορούσαν στην 
εκτίµηση του ελλείµµατος στο ποσό των 7,1 δισ. δολαρίων, ενώ το 2008 το 
έλλειµµα ανήλθε στα 2 δισ. δολάρια, σηµειώνοντας σηµαντική µείωση µετά 
από διάστηµα δέκα ετών. Επιπρόσθετα, ο όγκος αλληλογραφίας και πακέτων 
µειώθηκε κατά 20 δισ. δολάρια σε σχέση µε το 2007. Το δεύτερο τρίµηνο, 
µεταφέρθηκαν 7 δισ. κοµµάτια αλληλογραφίας σε σχέση µε το ίδιο τρίµηνο 
του προηγούµενου έτους, σηµειώνοντας τη µεγαλύτερη πτώση όγκου 
αλληλογραφίας δύο διαδοχικών τριµήνων από το 1971. Οι προβλέψεις για τα 
επόµενα χρόνια παρουσιάζουν επιδείνωση της κατάστασης εξαιτίας της 
υποκατάστασης της γραπτής αλληλογραφίας και των επιχειρηµατικών 
συναλλαγών από τις ηλεκτρονικές εναλλακτικές υπηρεσίες.  
Οι πρακτικές των αµερικανικών ταχυδροµείων επικεντρώνονται στην επίτευξη 
του στόχου για µείωση πάνω από 6 δισ. δολάρια του συνολικού κόστους. Το 
τρίτο τρίµηνο, ο στόχος ξεπεράστηκε κατά 500 εκατ. δολάρια. Το κέντρο 
ελέγχου του κόστους, µε πρωτοβουλία, στοχεύει στην εξισορρόπηση των 
ωρών εργασίας µε µείωση της έντασης της αλληλογραφίας. Άλλες πρακτικές 
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εξοικονόµησης είναι η εξάλειψη της ύπαρξης πλεονάζουσας παραγωγικής 
ικανότητας στον τοµέα της αλληλογραφίας. Παράλληλα, εφαρµόζονται 
πρακτικές όπως, «πάγωµα» µισθών, διακοπή δηµιουργίας νέων 
ταχυδροµικών εγκαταστάσεων, περικοπή εξόδων ταξιδιών και άλλα παρόµοια 
µέτρα που στοχεύουν στη µέσο-µακροπρόθεσµη ανέλιξη της ταχυδροµικής 
υπηρεσίας. Οι ώρες εργασίας προσαρµόστηκαν στα επίπεδα απαιτούµενων 
ωρών, σηµειώνοντας µείωση κατά 8,4 % σε σχέση µε το προηγούµενο 
οικονοµικό έτος. Τέλος, γίνεται σαφές ότι η αµερικανική ταχυδροµική 
υπηρεσία πρέπει να αποκτήσει ευελιξία στον τρόπο και το χρόνο παράδοσης 
και διανοµής, να προσαρµόσει το δίκτυο ανάλογα µε τις απαιτήσεις της 
αγοράς και να αναπτύξει µια νέα αγορά προϊόντων σύµφωνα µε τις ανάγκες 
των καταναλωτών-πελατών, για την αντιµετώπιση των προκλήσεων και του 
ανταγωνισµού14. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
14 http://www.usps.com 
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3 ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΙΣ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
 
3.1 ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟΥ ΕΠΙΤΑΣΣΕΙ Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ15 
 
Οι νέες τεχνολογικές εξελίξεις δίνουν ιδιαίτερη έµφαση στην καινοτοµία και την 
εφευρετικότητα. Αναµφισβήτητα είναι πιο αξιόπιστες και διαθέτουν υψηλότερη 
ποιότητα. Επιπλέον, η µείωση του κόστους, η παραγωγικότερη αξιοποίηση 
του ανθρώπινου δυναµικού καθώς και η αύξηση των κερδών µέσω των 
υπηρεσιών προστιθέµενης αξίας, αποτελούν θετικές επιδράσεις του 
συνολικού ταχυδροµικού έργου και των προσφερόµενων υπηρεσιών του. 
Όσον αφορά στην παραγωγικότερη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναµικού 
και το κόστος αυτού, αξίζει να σηµειωθεί ότι µέχρι τα τέλη του προηγούµενου 
αιώνα το ποσοστό του εργατικού κόστους ήταν υψηλότερο του 80% του 
συνολικού ΦΠΚΥ των κρατών-µελών. Σήµερα, η αυτοµατοποίηση της 
παραγωγικής αλυσίδας, ιδιαίτερα στη φάση της διαλογής, έχει διαµορφώσει το 
παραδοσιακό περιβάλλον, προσδίδοντάς του νέα χαρακτηριστικά. Το 
εργατικό κόστος έχει µειωθεί σηµαντικά σε ποσοστό 55%-75%, προκαλώντας 
αισθητή µείωση στο συνολικό κόστος. Οι νέες αυτοµατοποιηµένες διαδικασίες 
διαλογής επιφέρουν µείωση του συνολικού κόστους κατά 10% περίπου. 
Αντίθετα, οι αυτοµατοποιηµένες διαδικασίες διανοµής δεν έχουν εξειδικευτεί 
ακόµη µε τέτοιο τρόπο ώστε να προκαλούν µείωση του συνολικού κόστους 
κατά το ήµισυ, όπως έχει αποδειχθεί ότι είναι εφικτό. 
Στις χώρες της Ε.Ε., η αυτοµατοποίηση της φάσης της διαλογής διαφέρει 
σηµαντικά. Παραδείγµατος χάριν, σε ορισµένες χώρες ταξινοµούνται 
αυτόµατα µόνο ορισµένοι διακινούµενοι όγκοι των µεγαλύτερων πελατών του 
ΦΠΚΥ, βάση του τόπου προορισµού τους στο Κέντρο ∆ιαλογής. Σε άλλες 
χώρες, η διαδικασία εφαρµόζεται για όλες τις επιχειρήσεις, ανεξάρτητα από το 
µέγεθός τους, ενώ σε άλλες, το σύνολο της αλληλογραφίας των επιχειρήσεων 
και των ιδιωτών ταξινοµείται αυτόµατα πριν από την είσοδό του στην επόµενη 
φάση, η οποία είναι αυτή της παραγωγικής αλυσίδας. 
Για τον καταναλωτή, ο συνδυασµός των νέων τεχνολογιών µε τις 
παραδοσιακές υπηρεσίες του ταχυδροµείου επιφέρει θετικά αποτελέσµατα. 
Παραδείγµατος χάριν, το υβριδικό ταχυδροµείο παράγεται και προωθείται 
ηλεκτρονικά από τον αποστολέα στον πάροχο της επιλογής του, στη συνέχεια 
ο πάροχος δροµολογεί ηλεκτρονικά το µήνυµά του στο πλησιέστερο στον 
παραλήπτη σηµείο, όπου τυπώνεται, εµφακελώνεται και παραδίδεται στον 
παραλήπτη µε φυσικό τρόπο. Έτσι, λοιπόν, ο συνδυασµός που επιτυγχάνεται 
µε την συνεργασία των δύο τοµέων οδηγεί σε µείωση του κόστους για τους 
καταναλωτές, σε βελτίωση της ταχύτητας παράδοσης και επίδοσης του 
αντικειµένου, αφού η περισυλλογή, η µεταφορά και η διαλογή 
πραγµατοποιούνται ηλεκτρονικά. 
Εν συνεχεία, οι υπηρεσίες προστιθέµενης αξίας σε συνδυασµό µε την χρήση 
νέων τεχνολογιών έχουν ως χαρακτηριστικό στοιχείο το ηλεκτρονικό 
γραµµατόσηµο, στο οποίο αποθηκεύονται στοιχεία του παραλήπτη 

                                                 
15 http://eur-lex.europa.eu 
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κρυπτογραφηµένα, όπως διεύθυνση, τύπος υπηρεσίας, κόστος και 
ηµεροµηνία αποστολής. Η παραγωγή και η αγορά τέτοιου τύπου 
γραµµατοσήµων πραγµατοποιείται ηλεκτρονικά, µε δυνατότητα του 
αποστολέα τύπωσης και επικόλλησης του γραµµατοσήµου στο ταχυδροµικό 
αντικείµενο.  
Το νέο τεχνολογικό περιβάλλον χαρακτηρίζεται από ριζικές αλλαγές στην 
τεχνολογία, οι οποίες εξελίσσονται διαρκώς, διαµορφώνοντας έτσι ένα νέο 
οικονοµικό και τεχνικό πρότυπο, στο οποίο στηρίζεται η γνώση, η τεχνολογία, 
η πληροφόρηση και η καινοτοµία. Ο ανταγωνισµός που προάγεται µέσω της 
τεχνολογικής ανάπτυξης, στοχεύει στην κυριαρχία των τεχνολογικών 
εξελίξεων έτσι ώστε οι χώρες που βρίσκονται σε αυτό το ανταγωνιστικό 
περιβάλλον να διαθέτουν συγκριτικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήµατα έναντι των 
υπόλοιπων χωρών του ίδιου ανταγωνιστικού περιβάλλοντος. Γίνεται, 
συνεπώς σαφές, ότι η αφοµοίωση και η υιοθέτηση των νέων τεχνολογικών 
µέσων αποτελεί προϋπόθεση ύπαρξης ενός οργανισµού σε περιβάλλον 
ανταγωνισµού των σύγχρονων κοινωνιών.  
Ένα από τα πιο σηµαντικά προϊόντα αποδιδόµενα στις νέες τεχνολογικές 
εξελίξεις αποτελούν οι υπηρεσίες ταχυµεταφορών. Οι υπηρεσίες αυτές 
χαρακτηρίζονται ως σύγχρονες, υψηλής προστιθέµενης αξίας, 
ανθρωποκεντρικές και πελατοκεντρικές. Οι υπηρεσίες αυτές, ωστόσο, έχουν 
παρουσιάσει ιδιαίτερη αύξηση την τελευταία δεκαετία, δηµιουργώντας, έτσι, 
έναν αυξανόµενο ανταγωνισµό 
Η απελευθέρωση των αγορών, των προϊόντων και των υπηρεσιών έχει 
οδηγήσει στη µείωση του κρατικού ελέγχου των οικονοµικών δραστηριοτήτων 
που λαµβάνουν χώρα. Χαρακτηριστικό παράδειγµα οικονοµικών 
δραστηριοτήτων αποτελούν οι ταχυδροµικές υπηρεσίες, οι οποίες 
λειτουργούσαν υπό στενό κρατικό έλεγχο κατά τη διάρκεια προηγούµενων 
ετών. 
Τα τελευταία χρόνια, η Ε.Ε. έχει συντονίσει και δροµολογήσει τη µετάβαση της 
ευρωπαϊκής ταχυδροµικής αγοράς στην κατεύθυνση της πλήρους 
απελευθερωµένης αγοράς. Είναι προφανές, δηλαδή, ότι οι απελευθερωµένες 
αγορές όπως αυτές των ταχυδροµικών υπηρεσιών διαθέτουν όλες τις 
προϋποθέσεις ανταγωνιστικής ανάπτυξης, καθώς συµβάλουν στη µείωση της 
ανεργίας µε αύξηση των θέσεων εργασίας και στη συγκράτηση των τιµών µε 
τη µείωση του πληθωρισµού.  
 
 3.2 Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΩΝ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ16 
 
Η βασικότερη κατηγορία των ταχυδροµικών προϊόντων σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο είναι αυτή των οµαδικών αποστολών, µια κατηγορία που 
χαρακτηρίζεται από τον µεγάλο όγκο αποστολών, γεγονός που αποδεικνύει 
της δυναµικότητα της κατηγορίας αυτής καθώς και τις προοπτικές ενίσχυσης 
του ανταγωνισµού.  

                                                 
16 http://www.mcw.gov.cy/ 
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Οι σηµαντικότερες αγορές ταχυδροµικών υπηρεσιών στα πλαίσια της 
Ευρώπης, από άποψη διακινούµενων όγκων και εσόδων, αποτελούν οι 
αγορές του Ηνωµένου Βασιλείου, της Γερµανίας, της Ολλανδίας και της 
Γαλλίας. Παραδείγµατος χάριν, στην Ελλάδα, ο διακινούµενος όγκος 
ταχυδροµικών αντικειµένων ανέρχεται στο 9,3% του ποσοστού της Ολλανδίας, 
γεγονός που αποδεικνύει την υπεροχή των χωρών αυτών στο ζήτηµα των 
διακινούµενων όγκων ταχυδροµικών αντικειµένων. 
Επιπρόσθετα, τα ∆ηµόσια Ταχυδροµικά ∆ίκτυα των αγορών που 
αναφέρθηκαν (Ην. Βασίλειο, Γερµανία, Ολλανδία, Γαλλία), έχουν προβεί σε 
αναδιοργάνωση των δικτύων των καταστηµάτων και των προσφερόµενων 
υπηρεσιών τους. Το κόστος διατήρησης ταχυδροµικών καταστηµάτων στους 
ΦΠΚΥ της Ευρώπης είναι τέτοιο ώστε οδηγεί σε αναζήτηση πιο ευέλικτων 
λύσεων για την παροχή της Καθολικής Υπηρεσίας. Παραδείγµατος χάριν, η 
δηµιουργία µικρότερων ταχυδροµικών µονάδων, πρακτορείων, κινητών 
ταχυδροµικών µονάδων και franchising17.  
Έπειτα, µια από τις τάσεις που διαφαίνεται είναι η αξιοποίηση του δικτύου του 
ΦΠΚΥ µε την ανάπτυξη ενός εθνικού δικτύου µε ταυτόχρονη δυνατότητα 
πρόσβασης των υπόλοιπων επιχειρήσεων σε οποιοδήποτε σηµείο της 
παραγωγικής διαδικασίας επιθυµούν. Ταυτόχρονα, παρατηρείται µεγαλύτερη 
ποικιλία και εµπλουτισµός προσφερόµενων ταχυδροµικών προϊόντων και 
υπηρεσιών στα καταστήµατα, όπως η προσφορά χρηµατοοικονοµικών 
προϊόντων και η λιανική πώληση καταναλωτικών ειδών. 
Παράλληλα, δίνεται η δυνατότητα χρήσης και εκµετάλλευσης της διαφήµισης 
και του αποτελεσµατικού marketing, η οποία δηµιουργείται από την 
µεγαλύτερη κινητικότητα των καταναλωτών στα καταστήµατα των 
ταχυδροµικών υπηρεσιών σε σχέση µε άλλα έτη.  
Χαρακτηριστικό παράδειγµα εκµετάλλευσης των συνθηκών για ισχυροποίηση 
της ανταγωνιστικότητας αποτελεί η περίπτωση του Ηνωµένου Βασιλείου. 
Συγκεκριµένα, στο Ηνωµένο Βασίλειο όπου τα ∆ηµόσια Ταχυδροµικά ∆ίκτυα 
είναι αρκετά προσιτά, εξαιτίας της ανταγωνιστικής τιµολόγησης και των 
απλοποιηµένων διαδικασιών πρόσβασης, η ισχυροποίηση της 
ανταγωνιστικότητας πραγµατοποιείται κυρίως στις επιχειρήσεις που βασική 
ενασχόλησή τους είναι ο σχεδιασµός, η εκτύπωση, η διαχείριση βάσεων 
δεδοµένων των πελατών και η ταξινόµηση. Αυτές οι επιχειρήσεις, δηλαδή, 
µετά από την απελευθέρωση της αγοράς έχουν την δυνατότητα εξέτασης των 
ευκαιριών επέκτασης στον τοµέα της διανοµής µέσω αδειοδότησης και 
χρήσης των ∆ηµόσιων Ταχυδροµικών ∆ικτύων. 
Η σηµερινή πραγµατικότητα, µε τον τρόπο που έχει διαµορφωθεί και 
εξελίσσεται, προσφέρει τη δυνατότητα στα κράτη-µέλη να χρησιµοποιούν 
διάφορους τρόπους προσέγγισης για την απελευθέρωση της αγοράς, για ότι 
αφορά το καθεστώς αδειοδότησης, το εύρος της Καθολικής Υπηρεσίας, την 

                                                 
17 Franchising (δικαιοπαροχή ή δικαιοχρησία), είναι η παραχώρηση αποκλειστικού προνοµίου 
µε συµφωνία µεταξύ προµηθευτή, παραγωγού και µεσαζόντων για τη διάθεση ή προώθηση 
προϊόντων, χρησιµοποίηση σήµατος, επωνυµίας και εκµετάλλευσης ευρεσιτεχνίας µε 
ορισµένους όρους. 
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πρόσβαση στο ∆ηµόσιο Ταχυδροµικό ∆ίκτυο και τον τρόπο ελέγχου των 
τιµών. 
Γενικότερα, στα πλαίσια της πλήρους και απόλυτης απελευθέρωσης των 
ευρωπαϊκών αγορών, αρχίζουν να διαµορφώνονται οι νέες συνθήκες που θα 
επικρατούν και στις οποίες θα λειτουργούν οι ταχυδροµικές υπηρεσίες. Το 
ενδιαφέρον, πλέον, των παγκόσµιων οργανισµών, εστιάζεται κυρίως στις 
αγορές της Κεντρικής Ευρώπης. Το γεγονός αυτό αποδεικνύεται από το ευρύ 
κύµα εξαγορών το οποίο εντείνεται στην Ευρώπη. Οι νέες επιχειρήσεις 
προσπαθούν να εδραιώσουν τη θέση τους ενώ οι ΦΠΚΥ αναπροσαρµόζουν 
τις στρατηγικές τους µε στόχο την διατήρηση των µεριδίων τους στην αγορά, 
της θέσης τους στον ανταγωνισµό και την επέκτασή τους. 
 
3.3 Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΣΤΗ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 
ΤΗΣ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ18  
 
Οι νέες συνθήκες που διαµορφώνονται αποτελούν φυσικό επακόλουθο των 
ραγδαίων τεχνολογικών εξελίξεων. Πλέον, τα θέµατα τα οποία απασχολούν το 
σύνολο της αγοράς περιλαµβάνουν προοπτικές µαζικής υποκατάστασης των 
Ταχυδροµικών Υπηρεσιών από τις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες καθώς και 
προοπτικές παράλληλης, κοινής ανάπτυξης Ταχυδροµικών και Ηλεκτρονικών 
Υπηρεσιών. 
Όπως γίνεται σαφές, η υποκατάσταση των Ταχυδροµικών από τις 
Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες θα αλλάξει εντελώς τις συνθήκες που επικρατούν 
ταχυδροµικής αλληλογραφίας. Πιο συγκεκριµένα, θα σηµειωθεί τεράστια 
µείωση του αριθµού ταχυδροµικής αλληλογραφίας. Η θέση αυτή βασίζεται σε 
ορισµένα πολύ σηµαντικά σηµεία, ορισµένα από τα οποία είναι η ταχύτατη 
διάδοση των ηλεκτρονικών µέσων επικοινωνίας, η µεγάλη αύξηση του 
αριθµού των ευρυζωνικών συνδέσεων των νοικοκυριών, η διαφήµιση στο 
∆ιαδίκτυο και η δυνατότητα ενηµέρωσης για την κίνηση λογαριασµών 
αποκλειστικά µέσω διαδικτύου. 
Συνεπώς, η µείωση του όγκου του επιστολικού ταχυδροµείου παραµένει και 
εντείνεται µε το πέρασµα των χρόνων. Αυτό οφείλεται, κατά κύριο λόγο, στην 
εκτεταµένη χρήση του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου καθώς και άλλων 
υπηρεσιών υψηλής τεχνολογίας. Άλλωστε, τα πλεονεκτήµατα που παρέχει η 
υπηρεσία του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου είναι προφανή και δεν µπορούν να 
τεθούν σε σύγκριση µε τα προνόµια του παραδοσιακού επιστολικού 
ταχυδροµείου. Ενδεικτικά, το κόστος και ο χρόνος µειώνονται σε τέτοιο βαθµό, 
µε αποτέλεσµα να µην τίθεται καν ζήτηµα επιλογής χρήσης ενός εκ των δύο 
τρόπων. Η αξιοπιστία, από την άλλη, είναι ένα σηµαντικό θέµα, το οποίο θα 
πρέπει να λαµβάνεται υπόψη, καθώς το ∆ιαδίκτυο παρ ’όλο που διαθέτει 
ασφαλείς τοποθεσίες, ενέχει κινδύνους κλοπής προσωπικών στοιχείων καθώς 
βρίσκονται εκτεθειµένα σε ένα περιβάλλον όπου δρουν οι λεγόµενοι hackers, 

                                                 
18 
1)http://europa.eu/legislation_summaries/internal_market/single_market_services/l24166_el.h
tm 
2) ∆ιεθνής Έκθεση Πεπραγµένων 2007,2008, www.eett.gr 
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τις δραστηριότητες των οποίων κανείς δεν µπορεί να προβλέψει. Ωστόσο, 
παρατηρείται µελλοντική µείωση των ταχυδροµικών διακινούµενων 
αντικειµένων από ιδιωτικές εταιρίες αλλά και από τράπεζες εξαιτίας, κυρίως, 
του περιορισµού του κόστους και της ηλεκτρονικής υποκατάστασης.  
Παράλληλα, σηµειώνεται µείωση του όγκου των αποστολών από την πλευρά 
των καταναλωτών ενώ την ίδια στιγµή οι υπηρεσίες που χρησιµοποιούν οι 
επιχειρήσεις µεταξύ τους καταλαµβάνουν το 85% του συνολικού όγκου. Γενικά, 
οι Ταχυδροµικές Υπηρεσίες ως µέσο επικοινωνίας, αναµφισβήτητα, 
παρουσιάζουν µεγάλη πτώση, σε αντίθεση µε τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες 
των οποίων η αύξηση είναι άµεση και ραγδαία. 
Ο ορισµός των αγορών σε διεθνές επίπεδο πραγµατοποιείται σύµφωνα µε 
τον δείκτη Αποστολέας / Παραλήπτης, ή Επιχείρηση/ Ιδιώτης. Συγκεκριµένα, ο 
µεγαλύτερος όγκος αλληλογραφίας αποστέλλεται από τις επιχειρήσεις σε 
ιδιώτες (Business to Consumers). Στα αντικείµενα της αγοράς αυτής 
περιλαµβάνονται το διαφηµιστικό ταχυδροµείο και συναλλαγές όπως, 
αποστολή φορολογικών δηλώσεων και λογαριασµοί δηµοσίων υπαλλήλων. Η 
ανάπτυξη της συγκεκριµένης αγοράς κάθε χώρας είναι άµεσα συνδεδεµένη µε 
την οικονοµική ανάπτυξη της χώρας και της διάρθρωσης της Ταχυδροµικής 
Αγοράς. Παραδείγµατος χάριν, όσο αυξάνεται η οικονοµική ανάπτυξη µιας 
χώρας, τόσο αυξάνεται ο αριθµός των νεοϊδρυθέντων επιχειρήσεων και κατά 
συνέπεια αυξάνεται ο όγκος του διαφηµιστικού ταχυδροµείου. Παράλληλα µε 
την απελευθέρωση των Ταχυδροµικών Αγορών, πραγµατοποιείται και 
απελευθέρωση του διαφηµιστικού ταχυδροµείου, το οποίο δεν στρέφει τις 
επιχειρήσεις στη χρησιµοποίηση αποστολής διαφηµιστικών υλικών µε πιο 
φθηνά µέσα, αλλά αντίθετα συµβάλλει αποτελεσµατικά στη συντήρηση και 
αύξηση των διακινούµενων όγκων, µειώνοντας τον κίνδυνο υποκατάστασης 
του τοµέα αυτού από ηλεκτρονικές µορφές επικοινωνίας. 
 
3.4  ΟΙ ΘΕΩΡΙΕΣ ΤΗΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ19 
 
Στις τελευταίες συζητήσεις γίνεται λόγος για πιθανή πορεία σύγκλισης και 
κοινής ανάπτυξης των ταχυδροµικών υπηρεσιών µε τις ηλεκτρονικές 
υπηρεσίες και όχι για υποκατάσταση.  
Η θεωρία της υποκατάστασης, ωστόσο, επισηµαίνει τα κύρια σηµεία τα οποία 
αποτελούν, ουσιαστικά, τις βασικές αιτίες πρόκλησης της υποκατάστασης των 
ταχυδροµικών από τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες. Αρχικά, η υποκατάσταση 
οφείλεται στην άµεση και γρήγορη διάδοση των ηλεκτρονικών µέσων 
επικοινωνίας. Εν συνεχεία, η αύξηση των ευρυζωνικών συνδέσεων των 
νοικοκυριών επιτείνει σε σηµαντικό βαθµό την αντικατάσταση των 
ταχυδροµικών υπηρεσιών, καθώς µειώνει τον χρόνο αλλά και το κόστος 
χρήσης της υπηρεσίας. Έπειτα, η διαφήµιση στο διαδίκτυο έχει γίνει 
δηµοφιλής και προτιµάται κυρίως από τις επιχειρήσεις, γεγονός που 
αποδεικνύει την µελλοντική υποκατάσταση ενός πολύ µεγάλου και 
σηµαντικού µέρους της διαφήµισης µε όλα τα άλλα µέσα. Τέλος, η ανάγνωση 

                                                 
19 http://www.eett.gr 
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κάθε είδους κινήσεως λογαριασµών, εκτιµάται µελλοντικά να γίνεται 
αποκλειστικά µέσω του διαδικτύου. Οι καταναλωτές, θα προτιµήσουν την 
ενηµέρωση σε πραγµατικό χρόνο µέσω του διαδικτύου που προσφέρουν οι 
ταχυδροµικές υπηρεσίες και όχι την περιοδική. Επιπρόσθετα, επιχειρήσεις, 
όπως τράπεζες και πάροχοι υπηρεσιών, θα επιβάλλουν, στο άµεσο µέλλον, 
την χρήση του διαδικτύου για την παροχή των υπηρεσιών, στοχεύοντας στην 
µείωση του κόστους και χρεώνοντας επιπλέον όσους επιθυµούν πρόσθετες 
υπηρεσίες λήψης καταστάσεων κινήσεως σε φυσική µορφή.  
Αντιµέτωπη στη θεωρία της υποκατάστασης βρίσκεται η θεωρία της 
σύγκλισης και κοινής ανάπτυξης των ταχυδροµικών και ηλεκτρονικών 
υπηρεσιών, παραθέτοντας ορισµένα σηµαντικά επιχειρήµατα. Πρώτον, οι 
ηλεκτρονικές υπηρεσίες έχουν υποκαταστήσει σε µεγάλο βαθµό τον 
διακινούµενο όγκο αλληλογραφίας και όχι των αντικειµένων. Αντίθετα, λοιπόν, 
µε την αλληλογραφία, η διακίνηση αντικειµένων αποτελεί αντικείµενο και 
προνόµιο των ταχυδροµικών υπηρεσιών, ο όγκος των οποίων είτε παραµένει 
σταθερός είτε αυξάνεται. ∆εύτερον, παλαιότερα, είχε σηµειωθεί µερική 
υποκατάσταση της εταιρικής αλληλογραφίας από το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο. 
Όµως, η ολική υποκατάσταση µπορεί να πραγµατοποιηθεί, αν και µόνο αν 
πραγµατοποιηθεί διάδοση της χρήσης της ψηφιακής υπογραφής. Τρίτον, η 
προσωπική ταχυδροµική αλληλογραφία δεν ενδείκνυται να µειωθεί περαιτέρω 
καθώς έχει ήδη υποκατασταθεί από τη χρήση των µηνυµάτων (sms), του 
τηλεφώνου και των e-mail. Τέταρτον, το περιβάλλον αποστολής e-mail δεν 
ενδείκνυται ως το πλέον πιο ασφαλές, καθώς από έρευνα που 
πραγµατοποιήθηκε έχει σηµειωθεί κάµψη, µε χαρακτηριστικό το έτος 2005, 
όπου το 69% όλων των ηλεκτρονικών µηνυµάτων ήταν ανεπιθύµητα µε 
διαφηµιστικό χαρακτήρα µε ενσωµατωµένους ιούς, τα λεγόµενα spam, τα 
οποία δηµιουργούν πολλά προβλήµατα στους παραλήπτες. Έρευνες στην 
αµερικανική και αγγλική αγορά, επίσης, έχουν δείξει ότι οι χρήστες του 
ίντερνετ χρησιµοποιούν περισσότερο τις ταχυδροµικές υπηρεσίες από τους 
µη χρήστες, για αποστολή και παραλαβή αντικειµένων και δεµάτων. Αυτό 
συµβαίνει, κυρίως, διότι οι χρήστες του ίντερνετ πραγµατοποιούν παραγγελίες 
ηλεκτρονικά, γεγονός που σηµαίνει ότι η παραλαβή των παραγγελθέντων 
προϊόντων απαιτεί τη χρήση του ταχυδροµείου.  
Έπειτα, η χρήση του διαδικτύου δεν αναιρεί σε καµιά περίπτωση την 
ενηµέρωση κινήσεως λογαριασµών µέσω ταχυδροµείου σε φυσική µορφή, 
καθώς οι περισσότεροι πελάτες κάνουν χρήση του διαδικτύου ως ένα 
συµπληρωµατικό µέσο ενηµέρωσης και λήψης των σχετικών καταστάσεων. 
Το ίδιο συµβαίνει και µε τις επιχειρήσεις, οι οποίες κάνουν χρήση της 
υπηρεσίας για ενηµέρωση αλλά προτιµούν την µηνιαία ενηµέρωση µέσω 
ταχυδροµείου η οποία, κατά κάποιο τρόπο, υπενθυµίζει και «επιβάλλει» την 
αποπληρωµή. 
Συνεπώς, παρατηρείται µια τάση σύγκλισης των δύο υπηρεσιών η οποία µε 
τη σειρά της επιβάλλει την κοινή ανάπτυξη, καθώς οι δυνατότητες της µιας 
υπηρεσίας ενισχύουν την αποδοτικότητα της άλλης. Παραδείγµατος χάριν, τα 
ηλεκτρονικά καταστήµατα, όπως και οι υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας, 
συγκεντρώνουν τεράστιο όγκο παραγγελιών οι οποίες διεκπεραιώνονται µέσω 
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του ταχυδροµείου. Επιπλέον, οι επιχειρήσεις αποστέλλουν ενηµερωτικό 
διαφηµιστικό υλικό σε CD ή DVD, µε χρήση της ταχυδροµικής υπηρεσίας.  
Παρατηρείται, δηλαδή, συνύπαρξη και συµπλήρωση των δύο υπηρεσιών. 
Τέλος, διαφαίνεται καθαρά η ανάγκη ύπαρξης της µιας υπηρεσίας για την 
βιωσιµότητα της άλλης. 
 
3.5 ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ (case study) ΤΗΣ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ 
ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΑ20 (ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΟ (Vs) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΟΥ) 
 
Σύµφωνα µε µελέτη της Postcomm που πραγµατοποιήθηκε στην ταχυδροµική 
αγορά της Αγγλίας, τον Ιούνιο του 2008, προκύπτει ότι το παραδοσιακό 
ταχυδροµείο παραµένει ως το δηµοφιλέστερο µέσο επικοινωνίας µεταξύ των 
Άγγλων. Αναλυτικότερα αποτελέσµατα παρουσιάζονται στα παρακάτω 
διαγράµµατα.  
 
Πίνακας 1 Ταχυδροµείο Vs ηλεκτρονικό ταχυδροµείο 
 Ταχυδροµείο e-mail 
Μου δηµιουργεί καλύτερη 
εντύπωση για την εταιρία 

53% 8% 

Πιο επαγγελµατικό µέσο 
επικοινωνίας 

49% 14% 

Μάλλον θα τραβήξει την 
προσοχή µου 

47% 19% 

Μου δίνει περισσότερη αξία 43% 7% 
Μάλλον θα ανταποκριθώ µε 
κάποιον τρόπο 

43% 17% 

Καλύτερο για 
επιβεβαίωση/παρακολούθηση 
θέµατος 

20% 64% 

Καλύτερο για επικοινωνία 
σύντοµων µηνυµάτων 

6% 82% 

 
 
Όπως φαίνεται από τον παραπάνω πίνακα, το ταχυδροµείο είναι το µέσο που 
δίνει καλύτερη εντύπωση στους πελάτες, είναι πιο πρακτικό και χρήσιµο για 
επαγγελµατικές δραστηριότητες και έχει περισσότερη αξία. Από την άλλη 
πλευρά, το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο δίνει την δυνατότητα άµεσης 
παρακολούθησης θεµάτων, καθώς είναι πιο χρήσιµο για την άµεση 
επικοινωνία, ειδικά µέσω σύντοµων µηνυµάτων κειµένου. 
 
Στη συνέχεια, σε έρευνα που πραγµατοποιήθηκε για τις επιχειρήσεις και τα 
µέσα επικοινωνίας που χρησιµοποιούν, προκύπτει το ταχυδροµείο ως πιο το 
δηµοφιλέστερο µέσο επικοινωνίας.  
 

                                                 
20 Πίνακας : Φ/Translation and others R&D «Postcomm MailVemail» 
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Πίνακας 2 Χρήση ηλεκτρονικού και παραδοσιακού ταχυδροµείου 
από τις επιχειρήσεις 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Όπως φαίνεται, το µεγαλύτερο ποσοστό χρήσης παρατηρείται στις υπηρεσίες 
του παραδοσιακού ταχυδροµείου µε την ετικέτα «Πάντα ταχυδροµείο». Σε 
αρκετές υπηρεσίες γίνεται χρήση και των δύο µέσων, αλλά η γενικότερη 
εικόνα αποδεικνύει την προτίµηση των καταναλωτών χρήσης του 
παραδοσιακού ταχυδροµείου έναντι του ηλεκτρονικού.  
 
Έπειτα, παρουσιάζεται η σηµασία του ταχυδροµείου για τα βρετανικά 
νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις. Συγκεκριµένα παρουσιάζονται δύο πίνακες. 
 
Πίνακας 3 Νοικοκυριά 
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Πίνακας 4 Επιχειρήσεις 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Από την παραπάνω έρευνα διαπιστώνεται ότι η παροχή Καθολικής 
Υπηρεσίας είναι η πιο σηµαντική για τους χρήστες ταχυδροµικών υπηρεσιών. 
Το ενιαίο τιµολόγιο των ταχυδροµικών υπηρεσιών είναι προσιτό στη 
βρετανική επικράτεια, διότι χρησιµοποιείται εσωτερικά προς το παρόν. Όµως, 
ο ανταγωνισµός είναι µεγάλος, γεγονός που απαιτεί την εφαρµογή ριζικών 
µεταρρυθµίσεων στα βρετανικά ταχυδροµεία, η οποία επιβάλλεται από τη 
ραγδαία ανάπτυξη των ηλεκτρονικών µέσων. Για να αναπτυχθεί, δηλαδή, ο 
ψηφιακός κόσµος, θα πρέπει οι πάροχοι των ταχυδροµικών υπηρεσιών να 
επικεντρωθούν σε καινοτόµα προϊόντα και υπηρεσίες που παρέχουν 
προστιθέµενη αξία.  
Παραδείγµατος χάριν, το υβριδικό ταχυδροµείο, το οποίο  παρέχει παραλαβή 
αντικειµένου αλληλογραφίας από τον αποστολέα σε ηλεκτρονική µορφή και 
προώθηση στον παραλήπτη σε φυσική µορφή, όπως και το αντίστροφο. 
Επιπλέον, πρέπει να καθιερωθεί η πληρωµή γραµµατοσήµου ηλεκτρονικά και 
οι πελάτες να έχουν τη δυνατότητα να αγοράζουν γραµµατόσηµα ηλεκτρονικά 
και να τα τυπώνουν σε ετικέτες. Ένα άλλο παράδειγµα είναι οι ταχυδροµικές 
φωτογραφικές υπηρεσίες, µέσω των οποίων οι πελάτες θα µπορούν να 
στείλουν ψηφιακές φωτογραφίες για εκτύπωση και επιστροφή. Τέλος, η 
πληρωµή λογαριασµών η οποία δίνει τη δυνατότητα µηνιαίας ή 
δεκαπενθήµερης πληρωµής όλων των λογαριασµών που θα 
συµπεριλαµβάνονται σε ένα πρόγραµµα πληρωµών. 
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3.6  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΟ (E-MAIL)21 
 
Ένα από τα πιο βασικά χαρακτηριστικά του διαδικτύου είναι το ηλεκτρονικό 
ταχυδροµείο, το οποίο µειώνει σε πραγµατικό επίπεδο τον ελάχιστο χρόνο 
που απαιτείται για την επικοινωνία και την αποστολή δεδοµένων και 
µηνυµάτων. 
Το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο (e-ταχυδροµείο), είναι µια µέθοδος συγγραφής, 
αποστολής, λήψης και αποθήκευσης µηνυµάτων µε χρήση ηλεκτρονικών 
συστηµάτων τηλεπικοινωνιών. Γενικά, ο όρος αναφέρεται στο σύστηµα 
ηλεκτρονικού ταχυδροµείου του ∆ιαδικτύου που χρησιµοποιεί το Simple Mail 
Protocol πρωτόκολλο, σε δικτυακά συστήµατα που βασίζονται σε άλλα 
πρωτόκολλα µεταφοράς µηνυµάτων, αλλά και σε διάφορα συστήµατα 
µηνυµάτων σε µικρά δίκτυα, υπερυπολογιστές δηλαδή που επιτρέπουν στους 
χρήστες τους να στέλνουν µηνύµατα µεταξύ τους για την υποστήριξη 
οµαδικής συνεργασίας. Τα συστήµατα σε τοπικά δίκτυα ή σε δίκτυα intranet22 
είναι πιθανόν να βασίζονται σε ιδιωτικά πρωτόκολλα που υποστηρίζονται από 
το συγκεκριµένο σύστηµα, ή είναι τα ίδια πρωτόκολλα που χρησιµοποιούνται 
στα δηµόσια δίκτυα. Το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο χρησιµοποιείται συχνά για 
τη µεταφορά ανεπιθύµητων µηνυµάτων σε µεγάλο όγκο (spam), αλλά 
υπάρχουν προγράµµατα (antivirus), τα οποία έχουν τη δυνατότητα να 
«φιλτράρουν» και να σταµατούν ή να σβήνουν αυτόµατα τα περισσότερα από 
αυτά.  
Το σύστηµα αποστολής και λήψης επιστολών και µηνυµάτων µέσω δικτύου 
των ηλεκτρονικών υπολογιστών, µειώνει αισθητά το κόστος και αυξάνει την 
ταχύτητα επίδοσης. Βαθµιαία αντικαθιστά την ταχυδροµική αλληλογραφία και 
αποτελεί τον κύριο όγκο του Internet, καθώς και το πιο φθηνό µέσο marketing.  
Το e-mail προσφέρει ένα πολύ χρήσιµο εργαλείο marketing, ειδικά για τις 
µικροµεσαίες επιχειρήσεις, καθώς έχουν τη δυνατότητα προώθησης των 
προϊόντων τους άµεσα, γρήγορα, εύκολα και µε ελάχιστο, συγκριτικά µε άλλες 
µεθόδους, κόστος.  
Το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο προσφέρει πολλά πλεονεκτήµατα στον τοµέα της 
επικοινωνίας, προκαλώντας πραγµατική επανάσταση. Οι παλαιότερες 
µέθοδοι αποστολής µηνυµάτων και δεδοµένων απαιτούσαν πολύ χρόνο και 
χρήµα. Πλέον, το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο παρέχει τη δυνατότητα άµεσης 
επικοινωνίας µε το ελάχιστο κόστος. Ένα από τα κυριότερα χαρακτηριστικά 
του ∆ιαδικτύου, άλλωστε, αποτελεί η άµεση και εύκολη επικοινωνία.  
Στον τοµέα του marketing, όπου οι απαιτήσεις ανταπόκρισης είναι άµεσες, το 
e-mail marketing αποτελεί έναν γρήγορο, φθηνό και αποτελεσµατικό τρόπο, 
αφού η αποστολή e-mail σηµαίνει πώληση, προώθηση, ενηµέρωση και 
υπενθύµιση. Εξάλλου, σε συνθήκες εξαιρετικά ανταγωνιστικού περιβάλλοντος 
µέσα στο οποίο υπάρχουν πολλές προκλήσεις, η υπηρεσία του e-mail 
θεωρείται ένας αποτελεσµατικός τρόπος ανταπόκρισης σε αυτές τις 
προκλήσεις. 

                                                 
21 http://www.wikipedia.gr 
22 Intranet είναι ένα µικρό δίκτυο που βασίζεται στην τεχνολογία του Web και το οποίο 
χρησιµοποιείται ενδοεπιχειρησιακά για την εξυπηρέτηση στελεχών µιας επιχείρησης. 
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Ένα από τα πιο σηµαντικά χαρακτηριστικά της υπηρεσίας e-mail είναι η 
δυνατότητα στόχευσης σε ένα κοινό το οποίο είναι έτοιµο να λάβει το µήνυµα 
και να ανταποκριθεί. Επιπρόσθετα, υπάρχει η δυνατότητα διαίρεσης του 
κοινού σε δηµογραφικές οµάδες και αποστολή των µηνυµάτων σε κάθε οµάδα 
ξεχωριστά, µε αποτέλεσµα να επιτευχθεί µεγαλύτερη ανταπόκριση. 
Παράλληλα, η δυνατότητα δηµιουργίας καµπάνιας γύρω από τις προσφορές, 
δίνει την ευκαιρία σε επιχειρήσεις να πουλήσουν και να ξεπουλήσουν τα 
προϊόντα και τις υπηρεσίες τους από την αρχή της παραγωγής τους. Αυτό 
σηµαίνει ότι αντί οι πωλήσεις να πραγµατοποιούνται µέσα σε εβδοµάδες ή 
µήνες αφού ξεκινήσει η προώθηση των προϊόντων ή των υπηρεσιών, όπως 
στην περίπτωση του postal mailing, µια e-mail καµπάνια µπορεί να 
ολοκληρωθεί µέσα σε διάστηµα λίγων µόνο ηµερών.  
Αναµφισβήτητα, το e-mail ως τρόπος επικοινωνίας θεωρείται η καλύτερη 
µέθοδος. Για τις επιχειρήσεις, ιδιαίτερα, οι πελάτες θα έχουν τη δυνατότητα 
άµεσης ενηµέρωσης των νέων προϊόντων και υπηρεσιών καθώς η ίδια η 
επιχείρηση µειώνει το κόστος της προώθησης αυτών. Παράλληλα, το e-mail 
αποτελεί ένα χρήσιµο εργαλείο για την αύξηση της πελατειακής βάσης και την 
οικοδόµηση ισχυρότερων δεσµών µε τους υπάρχοντες πελάτες.  
Το e-mail marketing, δηλαδή, αφορά σε έναν οικονοµικό τρόπο 
γνωστοποίησης της ίδιας της επιχείρησης και των παρεχόµενων προϊόντων 
και υπηρεσιών της. Με τον ίδιο τρόπο, οι πελατειακές σχέσεις στηρίζονται σε 
ένα πιο προσωπικό επίπεδο και οι ίδιοι οι καταναλωτές-πελάτες έχουν 
καθιερώσει το e-mail ως ένα κοµµάτι της καθηµερινότητάς τους.  
Τα µηνύµατα που µεταδίδονται µέσω της υπηρεσίας του e-mail marketing , 
ως τεχνική προώθησης, προϋποθέτουν τη γρήγορη και βέβαιη διανοµή και 
την απόδοση µετρήσιµων αποτελεσµάτων. Ο σωστός τρόπος χρήσης της 
τεχνικής προώθησης παρέχει τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις, δηµιουργίας 
ισχυρών και µακροχρόνιων θεµελίων και σχέσεων, παράλληλα µε τη 
δυνατότητα απόκτησης ισχυρών ανταγωνιστικών πλεονεκτηµάτων. 
Τα περισσότερα πλεονεκτήµατα µπορούν να τα απολαύουν οι µικρές και 
µεσαίες επιχειρήσεις. Οι παραδοσιακές µέθοδοι, αρκετές φορές, 
αποτυγχάνουν στην προσέγγιση του κοινού και δεν προτιµούνται εξαιτίας του 
υψηλού κόστους.  
Τα κυριότερα πλεονεκτήµατα του e-mail marketing µπορούν να συνοψιστούν 
στο τρίπτυχο αµεσότητα, ευκολία και εξοικονόµηση χρήµατος και χρόνου. Η 
άµεση επικοινωνία µε τους πελάτες, η οποία ονοµάζεται business-to-business 
(b2b), επιτρέπει την αµφίδροµη επικοινωνία όταν είναι απαραίτητη. Οι µορφές 
επικοινωνίας ποικίλουν και µπορούν να πάρουν τη µορφή ενός απλού 
µηνύµατος (µορφή text), µιας ηλεκτρονικής κάρτας µε φωτογραφίες, µιας 
html23 διαφήµισης µε γραφικά και χρώµατα και ενός αρχείου ήχου ή βίντεο. 
Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η σωστή στόχευση, µέσω ειδικών mailing lists, 
λίστες, δηλαδή, που περιλαµβάνουν ειδικά επιλεγµένους παραλήπτες. To e-

                                                 
23 Html (Hyper Text Markup Language) είναι γλώσσα προγραµµατισµού για το περιβάλλον 
του Web, η οποία επιτρέπει τη µορφοποίηση και το «στήσιµο» των δεδοµένων σε αρχεία html, 
τα οποία διαβάζονται και εµφανίζονται από τους web browsers, ειδικά λογισµικά για 
πρόσβαση σε σελίδες του World Wide Web. 
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mail ενθαρρύνει τον άµεσο διάλογο και επιτρέπει την υποβολή ερωτηµάτων 
για απόκτηση σχετικών πληροφοριών από την πλευρά των πελατών 
επιτυγχάνοντας έτσι την καλύτερη αναγνώριση των αναγκών των 
καταναλωτών. 
Τέλος, η υπηρεσία των e-Newsletters αποτελεί ένα χαµηλού κόστους µέσου, 
το οποίο µπορεί να συµβάλλει στη συχνότερη επικοινωνία µε τους πελάτες, 
µε απώτερο σκοπό τη στενότερη επικοινωνία και αύξηση των πωλήσεων. 
Ουσιαστικά, πρόκειται για δωρεάν συνδροµητική αποστολή ηλεκτρονικών 
νέων της επιχείρησης σε άτοµα που έχουν δώσει οικειοθελώς την ηλεκτρονική 
τους διεύθυνση στις εν λόγω επιχειρήσεις. Τα αναµενόµενα οφέλη της 
κυκλοφορίας ενός e-Newsletter είναι πολλαπλά. Η ελεγχόµενη, από την 
επιχείρηση, πληροφόρηση φέρνει κατ’ αρχάς τον αναγνώστη πιο κοντά στην 
εταιρία, µέσα από τη συχνή και τακτική επαφή, την παροχή πληροφοριών 
προστιθέµενης αξίας για τον αναγνώστη και τη δηµιουργία σχέσης 
εµπιστοσύνης. Η αποτελεσµατική χρήση και διάχυση του e-Newsletter 
βασίζεται στη δηµιουργία καταλόγου ηλεκτρονικών διευθύνσεων. Αυτή 
επιτυγχάνεται κυρίως µέσω του site της εταιρίας, όπου εµφανώς θα 
αναφέρεται στη δυνατότητα για τον επισκέπτη να αφήσει την ηλεκτρονική του 
διεύθυνση, µε αντάλλαγµα τη δωρεάν εγγραφή του στο e-Newsletter. Για να 
αυξηθεί η προτροπή του επισκέπτη στην εγγραφή, µπορούν να προσφερθούν 
και επιπλέον κίνητρα, όπως οφέλη «µέλους» και συµµετοχή σε διαγωνισµούς 
µε δώρα ή ειδικές προσφορές.  
 
 3.7  ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ24 
 
Το ηλεκτρονικό εµπόριο είναι µια νέα επιχειρηµατική πρακτική, στην οποία 
συνδυάζονται σύγχρονες τεχνολογίες και µέθοδοι, µε σκοπό την αύξηση της 
αξίας των επιχειρήσεων, την ελαχιστοποίηση του κόστους και τη 
µεγιστοποίηση της δυνατότητας προσέγγισης όσο το δυνατόν περισσότερων 
πελατών.  
Η πρώτη κατηγορία του ηλεκτρονικού εµπορίου είναι η business-to-business 
(b2b), ηλεκτρονικό εµπόριο, δηλαδή, µεταξύ των επιχειρήσεων. Μέσω αυτού 
του είδους ηλεκτρονικού εµπορίου, επιτυγχάνεται η εγκαθίδρυση µιας αρχικής 
επαφής και ένας τρόπος επικοινωνίας µεταξύ του πελάτη και του προµηθευτή. 
Ωστόσο, δίνεται η δυνατότητα διευκόλυνσης και αυτοµατοποίησης των 
εµπορικών συναλλαγών µε καταµερισµένες επιχειρηµατικές διαδικασίες. 
Παράλληλα, πραγµατοποιείται αποτελεσµατική διαχείριση της φυσικής 
διανοµής των προϊόντων, παρέχεται η δυνατότητα ηλεκτρονικής πληρωµής 
και η δηµιουργία «ιδεατών» επιχειρήσεων. 
Η δεύτερη κατηγορία, ονοµάζεται business to consumer (b2c), δηλαδή 
επιχείρηση προς καταναλωτή, η οποία περιλαµβάνει δραστηριότητες όπως, 
ηλεκτρονική διαφήµιση και προώθηση, ηλεκτρονική υποστήριξη πωλήσεων, 
ηλεκτρονική πώληση πληροφοριών και προϊόντων, ηλεκτρονική αγορά 
υπηρεσιών και ηλεκτρονική ενηµέρωση και ψυχαγωγία. 

                                                 
24 Ηλεκτρονικό Εµπόριο και µάρκετινγκ-Σέργιος ∆ηµητριάδης-Γεώργιος Μπαλτάς 
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Η τρίτη κατηγορία είναι αυτή του κράτους προς τον πολίτη-καταναλωτή 
(government to consumer), µε βασικά χαρακτηριστικά την ολοκλήρωση 
φορολογικών υποχρεώσεων, την προµήθεια των κατάλληλων πιστοποιητικών 
και βεβαιώσεων καθώς και άλλες παρόµοιες υπηρεσίες. 
Η τέταρτη κατηγορία, government to business (g2b), κράτος προς επιχείρηση, 
έχει ως κύρια χαρακτηριστικά τις δηµόσιες προµήθειες και τις εισαγωγές-
εξαγωγές µέσω τελωνείων. 
Η τελευταία κατηγορία, consumer-consumer (c2c), καταναλωτής προς 
καταναλωτή, έχει ως ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους ηλεκτρονικούς 
πλειστηριασµούς, τις µικρές αγγελίες και άλλες παρόµοιες υπηρεσίες. 
 
3.8  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ25 
 
Οι ηλεκτρονικές προµήθειες είναι ένας ευρύς όρος που χρησιµοποιείται για 
την περιγραφή της χρήσης των ηλεκτρονικών µεθόδων, µέσω του ∆ιαδικτύου, 
για τη διενέργεια συναλλαγών µεταξύ των επιχειρήσεων-αγοραστών και των 
επιχειρήσεων-προµηθευτών. Ο όρος αυτός αναφέρεται στις ιδιωτικές 
ηλεκτρονικές προµήθειες. Η διαδικασία Ηλεκτρονικών Προµηθειών καλύπτει 
όλες τις διαδικασίες της συναλλαγής. Τέλος, οι ηλεκτρονικές προµήθειες, οι 
οποίες αυτοµατοποιούν τη διαδικασία προµηθειών ενός οργανισµού, ανήκουν 
κυρίως στη µορφή b2b ηλεκτρονικού εµπορίου. Στην περίπτωση που ο 
φορέας είναι δηµόσια υπηρεσία, τότε γίνεται λόγος για δηµόσιες ηλεκτρονικές 
προµήθειες που ανήκουν στη γενική κατηγορία b2g ηλεκτρονικού εµπορίου. 
 
Γενικότερα µπορεί να αποτυπωθεί σαν µια διαδικασία τριών βασικών σταδίων 
τα οποία είναι : 
 

1) Ανεύρεση και διαπραγµάτευση προµηθευτικής βάσης (Source) 
 

2) Εκτέλεση Προµήθειας (Procure) 
 

3) Ανάλυση (Analyze) 
 
 
Ο πρωταρχικός στόχος των ηλεκτρονικών προµηθειών είναι η διευκόλυνση, 
ηλεκτρονικά, της διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας µιας επιχείρησης. Οι 
βασικότερες λειτουργίες των ηλεκτρονικών προµηθειών είναι η ανεύρεση και 
διαπραγµάτευση προµηθευτικής βάσης (e-sourcing), το ηλεκτρονικό 
περιεχόµενο (e-content), οι ηλεκτρονικές συναλλαγές (e-transactions), οι 
ηλεκτρονικές πληρωµές (e-payments) και η διαχείριση πληροφορίας 
(management information). Η διαδικασία προµηθειών ακολουθεί αρχικά την 
εύρεση, έπειτα την απαίτηση, την έγκριση, την παραγγελία, την παραλαβή, 
την πληρωµή και τέλος την ανάλυση. Για την ανεύρεση και διαπραγµάτευση 
προµηθευτικής βάσης χρησιµοποιούνται εργαλεία όπως ηλεκτρονικές 

                                                 
25 http://www.cosmo-one.gr 
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συµβάσεις, αιτήσεις προσφορών προµηθειών, ηλεκτρονικές προµήθειες και 
διαχείριση συµβολαίων. Για το ηλεκτρονικό περιεχόµενο γίνεται χρήση απλών 
καταλόγων, σύνθετων προϊόντων και υπηρεσιών και σηµαντικών συµβολαίων.  
Για την εξυπηρέτηση ηλεκτρονικών συναλλαγών χρησιµοποιούνται λύσεις 
ηλεκτρονικών προµηθειών (In-house or hosted), δηµόσιες ή ιδιωτικές αγορές 
και υπάρχοντα συστήµατα όπως το ERP. Για τις ηλεκτρονικές πληρωµές 
γίνεται χρήση του αυτοµατοποιηµένου τρόπου αντιστοίχισης του τιµολογίου 
παραγγελίας και παραλαβής. Τέλος ως εργαλείο διευκόλυνσης της 
διαχείρισης της πληροφορίας χρησιµοποιείται η ανάλυση εξόδων (Spend 
Analysis), η διαχείριση συµβολαίων και η απόδοση προµηθειών. 
 
3.9   ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ26 
 
Η παραδοσιακή διαδικασία προµηθειών ξεκινά από τη δηµιουργία του 
αιτήµατος, το οποίο µετά από έγκριση τίθεται σε διαδικασία διαγωνισµού ή 
δηµοπρασίας ή διαπραγµάτευσης, όπου γίνεται υποβολή και αξιολόγηση της 
προσφοράς. Στη συνέχεια πραγµατοποιείται η παραγγελία, η παραλαβή και ο 
έλεγχος, οι αναφορές-ανάλυση εξόδων, η απόδοση προµηθευτών και τέλος 
το τιµολόγιο και η πληρωµή. Η διαδικασία που περιγράφεται παρουσιάζει 
ορισµένες στρεβλώσεις, προβλήµατα δηλαδή στο εσωτερικό της. 
 
Τα προβλήµατα που παρουσιάζει η παραδοσιακή διαδικασία προµηθειών 
αναλύονται ως εξής: 
 
1) Προβλήµατα κατά τη δηµιουργία του αιτήµατος 

 
Συχνά, η µορφή της αίτησης δεν επιτρέπει τον γρήγορο έλεγχό της. 
Επιπρόσθετα, ο αιτών καθυστερεί στην µεταφορά της αίτησης στους 
ενδιάµεσους κλάδους και στον αρµόδιο για την τελική έγκρισή της. Πολλές 
φορές, τα κριτήρια που ορίζει η πολιτική του οργανισµού για την παραγγελία 
δεν γνωστοποιούνται στον αιτούντα, µε αποτέλεσµα να µην γίνονται οι 
εγκρίσεις και ο αιτών έπειτα να αναθεωρεί την παραγγελία του. Παράλληλα, 
αναλώνεται πολύς χρόνος για πολύ απλές αγορές, όπως αναλώσιµα και είδη 
γραφείου, εφόσον δεν υπάρχει ένας πιο απλουστευµένος τρόπος έγκρισης 
τέτοιου είδους αγορών. Άλλες φορές οι εργαζόµενοι καταφεύγουν σε µη 
προγραµµατισµένες απ’ ευθείας αγορές από µη εξουσιοδοτηµένους 
προµηθευτές για εξοικονόµηση χρόνου λόγω των καθυστερήσεων που 
επιβάλλει η διαδικασία έγκρισης της παραγγελίας. Τέλος, στο τµήµα 
παραγγελιών δηµιουργείται πολύ µεγάλος φόρτος εργασίας µε αποτέλεσµα 
πολλές αιτήσεις να µην εξετάζονται µε τη δέουσα προσοχή.  
 
2) Προβλήµατα σε διαγωνισµούς, δηµοπρασίες και διαπραγµατεύσεις 

 

                                                 
26 Πηγή : http://www.cosmo-one.gr 
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Οι προµηθευτές πρέπει να ενηµερώνονται µέσω fax ή e-mail για τους 
ενδεχόµενους διαγωνισµούς και δραστηριότητες µιας εταιρίας. Κατά την 
εκτέλεση αυτής της διαδικασίας, ενδέχεται να γίνουν λάθη και παραλείψεις. 
Έπειτα, η διαδικασία δηµιουργίας και συντήρησης των καταχωρήσεων στη 
βάση προµηθευτών δεν είναι αυτοµατοποιηµένη και τυποποιηµένη, µε 
αποτέλεσµα να γίνεται δύσκολη η ταξινόµηση και διαχείριση του αρχείου 
προµηθευτών καθώς και η αποδοτική αξιοποίησή του. Επιπρόσθετα, η 
µέθοδος αξιολόγησης των πολυάριθµων και διαφορετικών προµηθευτών είναι 
αρκετά δύσκολη ειδικά όταν πρόκειται για λήψη αποφάσεων σε συνάψεις 
συµβολαίων που ικανοποιούν προκαθορισµένες ανάγκες. Στη συνέχεια, η 
διεξαγωγή των διαγωνισµών µε τον παραδοσιακό τρόπο είναι χρονοβόρα και 
ενδέχεται να έχει επίπτωση στο αποτέλεσµα της αξιολόγησης της προσφοράς 
και των προµηθευτών, ειδικά όταν ο αγοραστής υστερεί σε διαπραγµατευτική 
ικανότητα έναντι του προµηθευτή. Τέλος, η µετέπειτα ανάλυση των 
δεδοµένων και των προσφορών από τους διαγωνισµούς που 
πραγµατοποιούνται, απαιτεί συλλογή, η οποία είναι χρονοβόρα, δύσκολη και 
ανεπαρκής καθώς τα στοιχεία δεν είναι ηλεκτρονικά αλλά αδόµητα και πολλές 
φορές δεν φυλάσσονται. 
 
3) Προβλήµατα κατά την παραγγελία 

 
Όταν ένας προµηθευτής έχει εγκριθεί για την εκτέλεση ενός συµβολαίου που 
εµπεριέχει τµηµατικές παραγγελίες, δεν υπάρχει ένας αυτοµατοποιηµένος 
τρόπος ταυτόχρονης και µαζικής ενηµέρωσης των εσωτερικών χρηστών για 
τον κατάλογο προϊόντων που βρίσκονται σε ισχύ µε τους όρους, τους 
περιορισµούς και τις αλλαγές που προβλέπονται µε τον προµηθευτή. Η 
χειροκίνητη και όχι αυτοµατοποιηµένη σύνταξη των αιτήσεων παραγγελιών 
απαιτεί περισσότερο χρόνο και ενέχει κινδύνους σηµείωσης λαθών. 
Παράλληλα, οι εγκρίσεις των αιτήσεων των παραγγελιών, οι οποίες γίνονται 
χειροκίνητα, απαιτούν την παρουσία φυσικού προσώπου για τη διεκπεραίωση 
της διαδικασίας µέσω υπογραφών. Εν κατακλείδι, οι παραγγελίες 
αποστέλλονται µέσω fax ή e-mail, χωρίς να γίνεται τυποποίηση των 
δεδοµένων που εµπεριέχονται σε αυτές, έχουν χρηστική αξία µόνο για τον 
προµηθευτή που τις λαµβάνει αλλά καµία αναλυτική αξία για τον αγοραστή. 
Καθυστερήσεις, επίσης, παρατηρούνται στον κύκλο αποστολής-επιβεβαίωσης 
παραγγελιών, καθώς κάθε προµηθευτής χρησιµοποιεί διαφορετικές 
διαδικασίες επεξεργασίας, έγκρισης και επιβεβαίωσης των εσωτερικών 
παραγγελιών. 
 
4) Προβλήµατα κατά την παραλαβή και τον έλεγχο 

 
Ο προµηθευτής δεν διαθέτει κάποιον άµεσο τρόπο επικοινωνίας µε τον άµεσα 
ενδιαφερόµενο χρήστη από την πλευρά του αγοραστή, από όπου ο δεύτερος 
θα πρέπει να ενηµερώνεται συνεχώς για την κατάσταση της παραγγελίας του 
και τις αλλαγές που ενδέχεται να προκύψουν. Επιπρόσθετα, όταν 
παραλαµβάνονται από τις αποθήκες τα προϊόντα που έχουν παραγγελθεί, δεν 
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γίνεται δυνατός ο αυτοµατοποιηµένος έλεγχος ορθότητας κάλυψης της 
παραγγελίας από τον προµηθευτή. Εάν, δηλαδή, µια παραγγελία εµπεριέχει 
λάθη κατά τη διαδικασία του ελέγχου από τον τελικό χρήστη και ορισµένα 
προϊόντα χρειάζεται να επιστραφούν στον προµηθευτή, η ενηµέρωση 
(feedback) του προµηθευτή δεν είναι άµεση, µε αποτέλεσµα να 
πραγµατοποιούνται περαιτέρω καθυστερήσεις. 
 
5) Προβλήµατα κατά την τιµολόγηση και πληρωµή 

 
Οι καταχωρήσεις των τιµολογίων γίνονται µε χειροκίνητο τρόπο, γεγονός που 
απαιτεί χρόνο, κόστος και πιθανότητες υποβολής λανθασµένων 
καταχωρήσεων. Έπειτα, οι εγκρίσεις για την πληρωµή των τιµολογίων που 
εκδίδουν οι προµηθευτές απαιτούν χρόνο και διασταύρωση των στοιχείων µε 
την εν λόγω παραγγελία και τα δελτία αποστολής. Συνεπώς, δεν υπάρχει 
κάποιος τρόπος άµεσης επικοινωνίας και ενηµέρωσης και των δύο 
συµµετεχόντων για την κατάσταση των λογαριασµών, πιθανές οφειλές και 
συµφωνία καρτέλας. 
 
 
 
6) Προβλήµατα κατά τη σύνταξη αναφορών /ανάλυση εξόδων 
 
Η σύνταξη αναφορών οι οποίες περιέχουν δεδοµένα από την αγορά δεν 
γίνεται εύκολα καθώς τα δεδοµένα δεν κατηγοριοποιούνται και δεν 
προτυποποιούνται. Έτσι, η εταιρία δεν µπορεί να πραγµατοποιήσει αναλυτική 
αναζήτηση ανά προµηθευτή, κατασκευαστή, κατηγορία και κέντρο κόστους. 
Επιπρόσθετα, οι αναφορές διοίκησης βασίζονται σε τιµολόγιο, µε αποτέλεσµα 
να γίνεται δυνατή η παραγωγή σωστών αναφορών. ∆εν υπάρχει, δηλαδή, ένα 
εργαλείο παρακολούθησης και αποτελεσµατικότητας των διαδικασιών  των 
προµηθειών για τον εντοπισµό και την επίλυση των όποιων προβληµάτων 
παρουσιάζονται. Επιπλέον, δεν είναι εφικτή η αξιολόγηση της ποιότητας 
συνεργασίας µε τους προµηθευτές, καθώς επίσης το σύστηµα παραγγελιών 
δεν τροφοδοτεί µε στοιχεία τη διεύθυνση προµηθειών. 
 
3.10  ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 
 
Όπως είναι προφανές, από την παρουσίαση των προβληµάτων στις 
διαδικασίες των παραδοσιακών προµηθειών, απαιτείται η ανάγκη 
µετασχηµατισµού των διαδικασιών αυτών µε σκοπό τη βελτίωσή τους. Ο 
µετασχηµατισµός της διαδικασίας προµηθειών από τον παραδοσιακό στον 
ηλεκτρονικό τρόπο διεξαγωγής επιτυγχάνεται µέσω µιας ολοκληρωµένης 
στρατηγικής υλοποίησης. Σ’ αυτό µπορεί να συµβάλλει αποτελεσµατικά η 
τεχνολογία, µε την παροχή εναλλακτικών στρατηγικών αποφάσεων τις οποίες 
θα πρέπει να εξετάζει η επιχείρηση πριν αποφανθεί για την υιοθέτηση της 
βέλτιστης λύσης ηλεκτρονικών προµηθειών. Η επιχείρηση, πρέπει να εξετάζει 
τις βασικές περιοχές του έργου υιοθέτησης ηλεκτρονικών προµηθειών, τα 
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βασικά θέµατα σχεδιασµού και υλοποίησης συστηµάτων ηλεκτρονικών 
προµηθειών και την εκµάθηση της διαχείρισης της αλλαγής στην επιχείρηση. 
Τέλος, θα πρέπει να εξετάζει τους παράγοντες που χρήζουν ιδιαίτερης 
προσοχής έτσι ώστε να επιτευχθεί η οµαλή λειτουργία του συστήµατος 
ηλεκτρονικών προµηθειών. 
 
3.11 ΟΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ27

   
1. Οι αιτήσεις για παραγγελίες προωθούνται άµεσα και µε 
αυτοµατοποιηµένο τρόπο µέσω παραµετροποιηµένων κριτηρίων προς 
έγκριση. 
2. On-line δηµοσίευση προκηρύξεων και εξατοµικευµένες προσκλήσεις 
για συµµετοχή σε δηµοπρασίες και διαγωνισµούς µέσω αυτοµατοποίησης της 
διαδικασίας πρόσκλησης των προµηθευτών κάθε κατηγορίας. 
3. Η διαδικασία αξιολόγησης των προµηθευτών αυτοµατοποιείτε 
σύµφωνα µε ορισµένα προκαθορισµένα κριτήρια. ∆ιατήρηση της λίστας µόνο 
µε προµηθευτές µε τους οποίους η συνεργασία είναι συµφέρουσα. 
4. Αύξηση του ανταγωνισµού και της διαφάνειας της διαγωνιστικής 
διαδικασίας. 
5. Οι αιτήσεις των παραγγελιών γίνονται µόνο από εξουσιοδοτηµένους 
χρήστες. 
6. Οι παραγγελίες πραγµατοποιούνται από εγκεκριµένους καταλόγους 
προµηθευτών µε προκαθορισµένες διαδικασίες. Η αποστολή και λήψη 
παραγγελιών µπορεί να γίνεται µέσω Internet, σε EDI, EDI/Internet ή σε ένα 
εξωδίκτυο, το οποίο αυτοµατοποιείτε πλήρως και ωθεί τους αγοραστές και 
προµηθευτές να συνεργάζονται πάνω στο ίδιο σύστηµα. Έτσι εξαλείφεται το 
Maverick Spending (out of contract purchasing) και µειώνεται η πιθανότητα 
λαθών και παραλείψεων. 
7. Ο κύκλος από την αίτηση µέχρι την διεκπεραίωση της παραγγελίας 
είναι διαθέσιµος και ορατός µόνο από τα ενδιαφερόµενα µέρη. 
8. Τα αποθέµατα µπορούν να ελαχιστοποιηθούν µε την εισαγωγή 
τµηµατικής παράδοσης κατά παραγγελία. 
9. Οι ηλεκτρονικές πληρωµές επιταχύνουν τον χρόνο πληρωµής και της 
διεξαγωγής της παραγγελίας. 
10. Επιτυγχάνεται αποτελεσµατική διαχείριση της πληροφορίας και 
παραγωγή αναφορών και αναλύσεων µε διαχειριστική αξία για τον Οργανισµό. 
11. Το συνεργατικό εµπόριο µεταξύ των µελών της αλυσίδας προµηθευτών 
µπορεί να εξελιχθεί σε πραγµατική συνεργασία, ειδικά σε περιοχές που 
εκτείνονται από τη σχεδίαση προϊόντος έως την πρόβλεψη ζήτησης.  
 
 
 
 
 

                                                 
27 Προβλήµατα Ηλεκτρονικών Προµηθειών - http://www.cosmo-one.gr 
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Αυτοµατοποίηση της αλυσίδας προµηθειών 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Τα στάδια αυτοµατοποίησης της αλυσίδας έχουν ως εξής : 
 

1. Ηλεκτρονικό περιεχόµενο προµηθευτή 
2. Ηλεκτρονική απαίτηση  
3. Ηλεκτρονική έγκριση 
4. Ηλεκτρονική παραγγελία 
5. Ηλεκτρονική παραλαβή απόδειξης προϊόντων 
6. Ηλεκτρονική τιµολόγηση 
7. Ηλεκτρονική αποδοχή 

 
Πίνακας 5 28  Βήµατα αυτοµατοποίησης προµηθειών 

Βήµατα 
µετασχηµατισµού/αυτοµατοποίησης 

προµηθειών  

1ο  

Ηλεκτρονικό 
Περιεχόµενο 
προµηθευτή 

2ο  Ηλεκτρονική απαίτηση 

3ο  Ηλεκτρονική έγκριση 

4ο  
Ηλεκτρονική 
παραγγελία 

5ο  
Ηλεκτρονική παραλαβή  
απόδειξης προϊόντων 

6ο  
Ηλεκτρονική 
τιµολόγηση 

7ο  Ηλεκτρονική αποδοχή 

                                                 
28 http://www.cosmo-one.gr 

 
Αίτηµα  

 
Παραγγελία 

 
Παραλαβή 

Ροή 
εγκρίσεων 

 
Πληρωµή 

 
Ανάλυση 
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Λειτουργίες και διαδικασίες που υποστηρίζονται από τα συστήµατα 
ηλεκτρονικών προµηθειών29 

 
1. Προηγµένη παραµετρική µηχανή αναζήτησης προϊόντων και 
προµηθευτών σε ηλεκτρονικούς καταλόγους. 
2. Αυτόµατη παραγωγή προκηρύξεων και αποστολή ειδοποιήσεων. 
3. Αποδοχή απαντήσεων και προσφορών. 
4. Συστήµατα αξιολόγησης προσφορών. 
5. Συστήµατα διαπραγµατεύσεων µε προµηθευτές. 
6. ∆ιαδικασία παραγωγής αιτήµατος, αυτόµατη δροµολόγηση έγκρισης 
και αποστολής παραγγελίας. 
7. Υποστήριξη καρτών προµηθειών (P-cards). 
8. Εργαλεία υποστήριξης αναφορών µε αξιολογήσεις για την 
παρακολούθηση των τιµών, της ποιότητας και της εξυπηρέτησης. 
9. Υποστήριξη modules30 που αφορούν στην ολοκλήρωση µε συστήµατα 
διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων, ERP 31 , συστήµατα πληρωµών και 
γενικής ή αναλυτικής λογιστικής κοστολόγησης. 
10. Πρόσβαση σε υπηρεσίες υπολογισµού των φόρων, συγκρίσεις σε 
µεταφορικά και υποστήριξη logistics. 
11. Αντιπαραβολή τιµολογίων προµηθευτών και ηλεκτρονική πληρωµή. 
12. Εργαλεία µεταφοράς στοιχείων παραστατικών από το σύστηµα του 
προµηθευτή στο σύστηµα του αγοραστή. 

                                                 
29 http://www.go-online.gr/ebusiness/specials/article.html?article_id=578 
30  Modules είναι διαµορφώµατα ηλεκτρονικών υπολογιστών, αυτόµατες µονάδες, δηλαδή, 
προγραµµάτων µε δυνατότητες συλλογής και συνδυασµού στοιχείων.  
31 ERP (Enterprise Resourses Program) είναι ειδικό λειτουργικό πρόγραµµα του υπολογιστή, 
που στοχεύει στην ελαχιστοποίηση του κόστους παρακολούθησης, υλοποίησης και εκτέλεσης 
των παραγγελιών ή της παραγωγής. Έχει ως απώτερο σκοπό τη βελτίωση της εξυπηρέτησης 
των πελατών. 
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3.12 ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ32 
 
Οι ταχυδροµικές υπηρεσίες έχουν αποδείξει, τα τελευταία χρόνια, ότι 
λειτουργούν ως ένα ασφαλές µέσο επικοινωνίας, αποστολής δεµάτων, 
χρηµατοοικονοµικών συναλλαγών και υπηρεσίες λιανικής πώλησης. Τα 
ταχυδροµεία έχουν πρόσβαση στο 96% του παγκόσµιου πληθυσµού, 
ποσοστό µεγαλύτερο από αυτό των άλλων µέσων τεχνολογίας, όπως κινητά 
τηλέφωνα και διαδίκτυο. Ωστόσο, είναι σαφές, ότι τα ταχυδροµεία 
συνεισφέρουν στην οικονοµική ανάπτυξη των χωρών, διότι προσφέρουν 
θέσεις εργασίας σε ένα µεγάλο µέρος του πληθυσµού και παρέχουν 
υπηρεσίες, απαραίτητες για την τοπική και παγκόσµια επικοινωνία.  
Όµως, οι αλλαγές που επιτάσσει η ανάπτυξη της τεχνολογίας, δίνει τη 
δυνατότητα στον καταναλωτή και στις επιχειρήσεις επιλογής του τρόπου 
επικοινωνίας, του µέσου επικοινωνίας και της µορφής παραλαβής. Αυτές οι 
αλλαγές, δηλαδή, συνθέτουν ένα νέο περιβάλλον µε πολλές επιλογές και 
µεγάλο ανταγωνισµό. Απαιτείται, συνεπώς ο συνδυασµός της ταχυδροµικής 
υπηρεσίας µε τις νέες τεχνολογίες που έχουν αναπτυχθεί. Αυτές οι νέες 
τεχνολογίες ονοµάζονται ψηφιακές ευκαιρίες, οι οποίες προσδίδουν καινούρια 
στοιχεία στο περιβάλλον της ταχυδροµικής υπηρεσίας και του τρόπου 
επικοινωνίας γενικότερα. 
Σηµαντικό πλεονέκτηµα των ταχυδροµικών υπηρεσιών αποτελεί η 
εµπιστοσύνη που παρέχει στο καταναλωτικό κοινό, η οποία προέρχεται, 
κυρίως, από τη δυνατότητα των ταχυδροµείων επαλήθευσης της ταυτότητας 
αλλά και των διευθύνσεων των ατόµων. Συνεπώς, η θέση των ταχυδροµείων 
θα παραµείνει πλεονεκτική και στο µέλλον, µεταφέροντας τη θέση αυτή και 
στον ψηφιακό κόσµο.  
Στα πλεονεκτήµατα των ταχυδροµείων συµπεριλαµβάνονται η εκτεταµένη 
πρόσβαση και διαθεσιµότητα µέσω του παγκόσµιου δικτύου µε τις υπηρεσίες 
υψηλής απόδοσης και τα ταχυδροµικά γραφεία. Τα πλεονεκτήµατα του 
ταχυδροµείου µπορούν να συµβάλλουν, ουσιαστικά, στην παροχή 
πολλαπλών υβριδικών, ηλεκτρονικών και φυσικών υπηρεσιών σε όλο τον 
κόσµο. Το γεγονός αυτό, εξυπηρετεί, κυρίως, τις επιχειρήσεις οι οποίες έχουν 
ως πρωταρχικό στόχο τη µείωση του κόστους µε παράλληλη βελτίωση των 
υπηρεσιών. 
Σε ορισµένες χώρες, όπως Γερµανία, Ιταλία, Μεγάλη Βρετανία, έχουν ήδη 
ξεκινήσει την εφαρµογή µεταρρυθµίσεων µε στρατηγικές λιανικής πώλησης 
µέσω της διαφοροποίησης των προϊόντων και υπηρεσιών. Παραδείγµατος 
χάριν, τα ταχυδροµεία της Γαλλίας, Ιταλίας και Γερµανίας έχουν προβεί σε 
προσφορά χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών, ανταγωνιζόµενες πολλά 
χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα.  
Επιπρόσθετα, η µεγάλη διαφοροποίηση έχει οδηγήσει πολλούς 
ταχυδροµικούς οργανισµούς στη µεταφορά επενδύσεων σε νέα 
επιχειρηµατικά µοντέλα. Τα ταχυδροµεία, πλέον, περιορίζουν τους κινδύνους 
µεταξύ συµµαχιών και συνεργασιών µε πρωτογενείς διαδικτυακούς παρόχους. 

                                                 
32 http://www.infosoc.gr 
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Η σύγκλιση του φυσικού µε τον ψηφιακό κόσµο οδηγεί στη συνέχιση της 
αύξησης της τάσης περιορισµού των κινδύνων. 
Συνεπώς, δηµιουργούνται προοπτικές συνεργασίας µεταξύ των 
ταχυδροµικών οργανισµών µε τους δικτυακούς παρόχους. Προοπτικές όπως, 
η διαχείριση λογαριασµών και προσωπικών συναλλαγών µέσα από έµπιστες 
σελίδες στο ∆ιαδίκτυο και επίσκεψη σε κοντινές τοποθεσίες µε σκοπό τις 
τραπεζικές, ασφαλιστικές, κυβερνητικές και υγειονοµικές συναλλαγές οι 
οποίες καθίστανται εφικτές µέσω ∆ιαδικτύου.  
Έπειτα, δίνεται η δυνατότητα, στους ιδιώτες και στις επιχειρήσεις, επιλογής 
της πληροφόρησης και της αλληλογραφίας που επιθυµούν να λαµβάνουν, 
επιλογής του τόπου, του χρόνου και της µορφής. Με άλλα λόγια, η αποστολή 
ιδιωτικών και επαγγελµατικών επικοινωνιών θα πραγµατοποιείται σύµφωνα 
µε τις επιθυµίες του παραλήπτη. Έπειτα, ο συνδυασµός των δύο µέσων θα 
επιτρέψει στη διεκπεραίωση γρήγορων συνδέσεων µε τοπικές έµπιστες 
υπηρεσίες µέσω των κοινωνικών δικτύων και θα παρέχεται ασφάλεια στις 
ηλεκτρονικές υπηρεσίες, ακόµη και για χρήστες µικρής ηλικίας, χάρη στην 
έγκυρη πιστοποίηση αποστολέα και παραλήπτη. 
Οι προκλήσεις που έχουν δηµιουργηθεί στο νέο τεχνολογικό περιβάλλον 
µπορούν να αντιµετωπιστούν εύκολα από τους ταχυδροµικούς οργανισµούς. 
Αυτό που χρειάζεται το καταναλωτικό κοινό είναι η εµπιστοσύνη, η ασφάλεια 
και η διασφάλιση των προσωπικών δεδοµένων και του απορρήτου. Παρά την 
ταχύτητα και την άνεση που προσφέρουν οι καινοτοµίες της τεχνολογίας και 
της πληροφορικής, τέτοιου είδους προβλήµατα καθιστούν την επιτυχία 
αφοµοίωσης αυτών των µέσων δυσκολότερη.  
Τα ταχυδροµεία, λοιπόν, µε τις δυνατότητες και τα µοναδικά προνόµια που 
διαθέτουν µπορούν να αντιµετωπίσουν αυτού του είδους τις προκλήσεις και 
να επιτύχουν το επιθυµητό αποτέλεσµα. Τα ταχυδροµεία µπορούν να 
διευρύνουν τη δραστηριότητά τους, συνδυάζοντας τις παραδοσιακές 
µεθόδους επίδοσής τους µε έµπιστες και ασφαλείς ηλεκτρονικές συνδέσεις. 
Έτσι, θα δηµιουργηθούν πολλές επιχειρηµατικές ευκαιρίες, θα αυξηθεί η 
εµπιστοσύνη στην επικοινωνία των πελατών και θα βελτιωθεί η ποιότητα των 
υπηρεσιών. 
 
Οι ψηφιακές ευκαιρίες που παρουσιάζονται συνοψίζονται ως εξής : 
 
1. Η ανάγκη εµπιστοσύνης από την πλευρά των πελατών, οδηγεί στην 
προσπάθεια προσθήκης της διαφάνειας και της ασφάλειας στην παροχή 
ψηφιακών υπηρεσιών. Η ασφάλεια αποτελεί ένα από τα σηµαντικότερα 
κριτήρια επιλογής των ψηφιακών υπηρεσιών. Πλέον, δεν τίθεται ζήτηµα 
προβληµάτων ισχύος των συσκευών και ταχύτητας συνδέσεων για την 
επίτευξη της επικοινωνίας. Αντίθετα, οι άνθρωποι έχουν ανάγκη να 
αισθάνονται ασφάλεια στην παραγωγή πληροφοριών και στην ανταλλαγή 
δεδοµένων. Τα ταχυδροµεία έχουν την ευκαιρία να δηµιουργήσουν ένα 
«κανάλι» µέσω του οποίου οι πιστοποιηµένοι πελάτες θα έχουν τη 
δυνατότητα συναλλαγών και αλληλεπιδράσεων µε ασφαλή τρόπο. Τα 
ταχυδροµεία προγραµµατίζουν τη δηµιουργία ενός επιχορηγούµενου, υψηλού 



∆ΗΜΗΤΡΑ ΓΚΙΝΙΟΥ –∆ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΒΑ 61

επιπέδου, ισοτόπου για το ∆ιαδίκτυο, ενώ η Π.Τ.Ε. ενισχύει την προσπάθεια 
αυτή ορίζοντας τα πρότυπα. Συνεπώς, η δηµιουργία της ιστοσελίδας αυτής, 
θα θέσει τις βάσεις για εθνικούς καταλόγους µε τα διαπιστευτήρια των 
χρηστών συνδεδεµένα µε τις ταυτότητες τους και έτσι η πρόσβαση θα 
πραγµατοποιείται ανάλογα µε τις ανάγκες που υπάρχουν µε ασφάλεια και 
εµπιστοσύνη.  
 
2. Η δεύτερη ψηφιακή ευκαιρία που παρουσιάζεται αφορά στη δηµιουργία 
µιας οικονοµικότερης µεθόδου επικοινωνιών. Η δηµιουργία ενός ηλεκτρονικού 
γραµµατοκιβωτίου, το οποίο θα βρίσκεται σε ένα ασφαλή, ιδιωτικό, on-line 
λογαριασµό στο ∆ιαδίκτυο, θα επιτρέπει τη δυνατότητα επιλογής της 
συναλλαγής και θα µειώνει την κατανάλωση πόρων και ενέργειας. Παράλληλα, 
ο χρόνος που απαιτούνταν µέχρι πρότινος, για τη µετάβαση σε ένα 
ταχυδροµείο αντικαθίσταται µε µια απλή επιλογή µέσω του λογαριασµού που 
προαναφέρθηκε. Επιπρόσθετα, δηµιουργείται η ψηφιακή υπογραφή, 
παράλληλα µε την ψηφιακή γραµµατοσήµανση, υπηρεσίες, δηλαδή, που 
παρέχουν ψηφιακή ταυτοποίηση. Οι πελάτες, επίσης, έχουν τη δυνατότητα 
παραλαβής, µέσω fax, ενός αντίγραφου του φυσικού ταχυδροµείου τους από 
σηµεία που έχουν πρόσβαση. Συνέπεια όλων, είναι η διαχείριση του 
ταχυδροµείου µέσω ενός προσωπικού γραµµατοκιβωτίου, το περιεχόµενο του 
οποίου θα είναι αποτυπωµένο ηλεκτρονικά. Τέλος, τα ταχυδροµεία, 
συνεισφέρουν σηµαντικά στη προστασία του περιβάλλοντος προσφέροντας 
τους εναλλακτικούς τρόπους ηλεκτρονικών συναλλαγών. 
 
 
3. Η τρίτη ψηφιακή ευκαιρία στοχεύει στη λειτουργία των ταχυδροµείων 
ως προσωπικοί διαχειριστές της πληροφόρησης. Με άλλα λόγια, οι 
παραλήπτες του ταχυδροµείου θα µπορούν να καθορίζουν τη λήψη των 
τύπων των προσφορών και των ανακοινώσεων που επιθυµούν, µέσω των 
ασφαλών ηλεκτρονικών γραµµατοκιβωτίων. Έτσι, η διαφήµιση θα είναι άµεση 
χωρίς την ανάγκη δηµιουργίας οµάδων στόχων. Η επίδοση επιλεγµένων 
αντικειµένων έχει τη δυνατότητα να δηµιουργήσει την αλλαγή της τάσης των 
ταχυδροµικών ροών χωρίς διεύθυνση παραλήπτη. Οι ταχυδροµικές ροές, 
δηλαδή, θα αυξήσουν τα έσοδα του ταχυδροµείου καθώς θα ικανοποιούν µια 
ανάγκη των διαφηµιστικών εταιριών. Όµως, µακροπρόθεσµα, οι σχέσεις του 
ταχυδροµείου µε τους πελάτες θα γίνονται απρόσωπες, γεγονός που δεν 
ευνοεί την ανάπτυξη ισχυρών µακροπρόθεσµων προσωπικών σχέσεων. 
 
4. Τα ταχυδροµεία παίζουν σηµαντικό ρόλο στις υπηρεσίες των τοπικών 
κοινωνιών, καθώς έχουν πρόσβαση στα περισσότερα φυσικά 
γραµµατοκιβώτια. Ωστόσο, η διευρυµένη χωροταξική παρουσία µέσω του 
δικτύου των γραφείων αρχίζει να µειώνεται ειδικά σε αγροτικές περιοχές. Η 
ευκαιρία, που παρουσιάζεται, αφορά στη δηµιουργικότητα και τη διατήρηση 
της παρουσίας τους µε οικονοµικότερους όρους. Με αυτόν τον τρόπο, τα 
ταχυδροµεία θα επιτύχουν την προσφορά έµπιστων συνδέσεων µεταξύ των 
ανθρώπων και των υπηρεσιών ακόµη και στις τοπικές κοινωνίες. 
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5. Τέλος, η µεγαλύτερη ψηφιακή ευκαιρία που εµφανίζεται αφορά στη 
µείωση του ψηφιακού χάσµατος. Είναι γεγονός ότι η πρόσβαση στην ψηφιακή 
πραγµατικότητα περιορίζεται σε διάφορες κοινότητες του κόσµου. Αυτές οι 
κοινότητες δεν έχουν τη δυνατότητα να επωφεληθούν της νέας τεχνολογίας, 
είτε εξαιτίας των ακατάλληλων υποδοµών του περιβάλλοντος είτε των 
περιορισµένων οικονοµικών αποδοχών. Το ευρυζωνικό δίκτυο είναι διαθέσιµο 
σε 170 χώρες, ωστόσο παραµένει 10 φορές ακριβότερο σε χώρες µε 
ανθρώπους χαµηλότερων εισοδηµάτων, σε σχέση µε τις πλούσιες χώρες. 
 Σ ‘ αυτό το σηµείο, τα ταχυδροµεία µπορούν να διαδραµατίσουν ουσιαστικό 
ρόλο στην προσφορά τεχνολογίας στους πολίτες που εξυπηρετούν. 
Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελεί η διευκόλυνση των µεταναστών µέσω 
της επίδοσης εµβασµάτων στις χώρες προέλευσής τους. Επιπρόσθετα, τα 
ταχυδροµεία µπορούν να διευκολύνουν τους µετανάστες παρέχοντάς τους 
πρόσβαση στο διαδίκτυο σε θυρίδες των γραφείων τους. Υποστηρίζεται ότι, 
µια συνεργασία µε τη Microsoft, θα µπορούσε να ενισχύσει την προσπάθεια 
των ταχυδροµικών οργανισµών προσφοράς νέας αξίας στους πελάτες. Για 
παράδειγµα, η εταιρία Microsoft έχει τη δυνατότητα δηµιουργίας ενός 
παγκόσµιου δικτύου εταίρων οι οποίοι θα είναι ενήµεροι για το πώς 
επηρεάζουν οι τοπικές συνθήκες τον ταχυδροµικό τοµέα. Άλλωστε, τα 
ταχυδροµεία διαθέτουν το αποκλειστικό προνόµιο συνδυασµού των 
παραδοσιακών του υπηρεσιών µε τις καινοτόµες τεχνολογικές υπηρεσίες, 
µεταφέροντας την εµπιστοσύνη των πελατών που υπάρχει για τα φυσικά 
ταχυδροµεία, στον ψηφιακό κόσµο. Στο άµεσο µέλλον, η ανάγκη 
µεταρρύθµισης των υπηρεσιών του ταχυδροµείου θα γίνει επιτακτική, εξαιτίας 
της τάσης για αποτελεσµατικότητα και αποδοτικότητα των προσφερόµενων 
υπηρεσιών. Παράλληλα, η ανταπόκριση στις προκλήσεις του βιοµηχανικού 
τοµέα απαιτεί τη συνεργασία της ταχυδροµικής βιοµηχανίας µε µια εταιρία 
λογισµικού έτσι ώστε να γεφυρωθεί το ψηφιακό χάσµα και να δηµιουργηθούν 
τεράστιες αξίες συνδυασµού ηλεκτρονικών και φυσικών παροχών προς 
όφελος των καταναλωτών, των επιχειρήσεων και των κυβερνήσεων 
παγκοσµίως. 
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4 ΜΕΛΕΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΩΝ Α.Ε. 
 
4.1  ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ  
 
Το ευρωπαϊκό δίκαιο υπερισχύει του εθνικού, ως εκ τούτου το ελληνικό δίκαιο 
όπως κάθε εθνικό δίκαιο καλείται να προσαρµόσει τους ευρωπαϊκούς κανόνες, 
στο πλαίσιο των ορίων που οι ίδιες οι Οδηγίες καθορίζουν. Ωστόσο, 
Παρέχεται η δυνατότητα σε κάθε Κράτος µέλος να διαµορφώνει το θεσµικό 
του πλαίσιο, ώστε να είναι προσαρµοσµένο στις συνθήκες που επικρατούν σε 
εθνικό επίπεδο. Ακολουθεί το νοµικό και κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας που 
ισχύει για τον ΕΛΤΑ.  
 
4.2 ΦΟΡΕΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
  
Φορέας Παροχής Καθολικής Υπηρεσίας (ΦΠΚΥ) είναι ο δηµόσιος ή ιδιωτικός 
φορέας που Παρέχει καθολική ταχυδροµική υπηρεσία ή µέρος αυτής εντός 
ενός κράτους µέλους33. Φορέας Παροχής Καθολικής Υπηρεσίας στην Ελλάδα 
είναι τα Ελληνικά Ταχυδροµεία (ΕΛΤΑ)34. Με βάση τους νόµους 2668/1998 
«Οργάνωση του τοµέα παροχής ταχυδροµικών υπηρεσιών και άλλες 
διατάξεις» και 3185/2003 «Τροποποίηση του Ν.2668/1 998, εναρµόνιση µε 
την οδηγία 2002/39/ΕΚ, ρυθµίσεις Θεµάτων του Οργανισµού Ελληνικά 
Ταχυδροµεία (ΕΛΤΑ) και άλλες διατάξεις», ο ΕΛΤΑ ορίστηκε ως Φορέας 
Παροχής Καθολικής Υπηρεσίας µε συγκεκριµένες υποχρεώσεις που ορίζονται 
στο Συµβόλαιο ∆ιοίκησης, το οποίο έχει υπογραφεί µεταξύ του Ελληνικού 
∆ηµοσίου και του ΕΛΤΑ.  
Οι υποχρεώσεις του ΕΛΤΑ ορίζονται ως εξής:  
“Ο ΕΛΤΑ υποχρεούται να αναπτύσσει το δηµόσιο ταχυδροµικό δίκτυο υπό 
τους όρους και τις προϋποθέσεις της άδειάς του και σύµφωνα µε τους όρους 
του Συµβολαίου ∆ιοίκησης, που συνάπτει µε το ∆ηµόσιο, για την κάλυψη;  
α. Της παροχής της καθολική ς υπηρεσίας σε ποιότητα που προσδιορίζεται 
στο άρθρο 4 του παρόντος.  
β. Των αναγκών της ταχυδροµικής αγοράς για την απρόσκοπτη λειτουργία του 
ελεύθερου ανταγωνισµού. 
Ο ΕΛΤΑ υποχρεούται να εξασφαλίζει στους χρήστες έναντι οικονοµικού 
ανταλλάγµατος και µε προκαταβολή του τέλους την πρόσβαση στο 
ταχυδροµικό του δίκτυο υπό συνθήκες διαφάνειας και ισότητας”(Νοµός 
2668/1998, άρθρο 19, παράγραφος 3).  
Επιπλέον, ο ΕΛΤΑ δικαιούται να αναπτύξει πέρα από τις βασικές 
ταχυδροµικές υπηρεσίες, όπως επιστολικό ταχυδροµείο, οµαδικές επιστολές, 
δέµατα, αποστολές ειδικής διαχείρισης και νέες υπηρεσίες όπως 
                                                 
33 Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (αριθ. 1 015 της 2 1/01/1998 σ. 0014 — 
0025), Οδηγία 97/67/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της (5ης 
∆εκεµβρίου 1997 σχετικά µε τους κοινούς κανόνες γιο την ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς 
κοινοτικών ταχυδροµικών υπηρεσιών και τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχοµένων 
υπηρεσιών  
 
34 Ν.2668/1998 (ΦΕΚ Α’ 282/18.12.1998), άρθρο 19, παρ.1 
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ταχυµεταφορές, ανταλλαγή εγγράφων, υπηρεσίες που συνδυάζουν τις νέες 
τηλεπικοινωνιακές τεχνολογίες µε στοιχεία των υπηρεσιών του ταχυδροµείου, 
ηλεκτρονικό ταχυδροµείο και πάσης φύσεως ταχυδροµικές υπηρεσίες σε 
τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο. Ο ΕΛΤΑ έχει αποκλειστικό δικαίωµα για τα 
Παρακάτω:  

• ‘Έκδοση γραµµατοσήµων και συναφής φιλοτελική δραστηριότητα.  
• Τοποθέτηση γραµµατοκιβωτίων περισυλλογής αλληλογραφίας σε 

προκαθορισµένα σηµεία. 
•  Υπηρεσία αποστολής συστηµένων στο πλαίσιο δικαστικών ή 

διοικητικών διαδικασιών  
 
4.3  ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ/ ΜΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  
 
Η Οδηγία 97/67/ΕΚ που ενσωµατώθηκε στην Ελληνική Νοµοθεσία µε το νόµο 
Ν.2668/1 998 όπως τροποποιήθηκε µε τον 3185/2003 καθορίζει και τα όρια 
του αποκλειστικού τοµέα όπου ο ΕΛΤΑ δραστηριοποιείται κατ’ 
αποκλειστικότητα και Προσφέρεται ως αντιστάθµιση του κόστους λόγω της 
υποχρέωσης για παροχή των Καθολικών Υπηρεσιών. Οι υπηρεσίες που 
παρέχονται από τον ΕΛΤΑ ως Αποκλειστικές Υπηρεσίες είναι οι εξής:  
• Περισυλλογή, µεταφορά και διαλογή εσωτερικής και εξωτερικής 
αλληλογραφίας και διαφηµιστικού υλικού, βάρους έως 50 γρ. (από το 2006) 
για αντικείµενα αλληλογραφίας ή µεµονωµένα αντικείµενα και των οποίων το 
όριο τιµής είναι λιγότερο από 2,5 φορές το βασικό τέλος για επιστολή 20 Α’ 
προτεραιότητας.  
Επιπλέον ο ΕΛΤΑ έχει το αποκλειστικό δικαίωµα για την: 
• ‘Έκδοση γραµµατοσήµων, τοποθέτηση γραµµατοκιβωτίων και διαχείριση 
συστηµένων επιστολών στο Πλαίσιο δικαστικών ή διοικητικών διαδικασιών. 
•  Χρήση της εµπορικής επωνυµίας “Ελληνικά Ταχυδροµεία” και “ΕΛΤΑ”  
• Χρήση του ταχυδροµικού κώδικα για τη διανοµή των ταχυδροµικών 
αντικειµένων 
• Ανάπτυξη του δηµόσιου ταχυδροµικού δικτύου.  
Αντίστοιχα, ο µη προστατευόµενος τοµέας διακρίνεται στους εξής τοµείς:  
• Υπηρεσίες του καθολικού τοµέα: Υπηρεσίες αναφερόµενες στην 
περισυλλογή αλληλογραφίας µέχρι 2 κιλά και δεµάτων έως 20 κιλά, που δεν 
έχουν ανατεθεί κατ’ αποκλειστικότητα στον ΕΛΤΑ. Για την παροχή αυτών των 
υπηρεσιών απαιτείται η έκδοση ειδικής άδειας από την Εθνική Επιτροπή 
Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων(Ε.Ε.Τ.Τ.).  
• Λοιπές Υπηρεσίες: Στη κατηγορία αυτή ανήκουν σι ταχυµεταφορές, σι 
οποίες δεν υπόκεινται στις καθολικές υπηρεσίες, αλλά απαιτούν για την 
παροχή τους την έκδοση γενικής αδείας από την Ε.Ε.Τ.Τ. 
 
4.4   ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΤΑ 
  
Με το ν.δ. 496/70 (ΦΕΚ 73/Α/28.3.70) ιδρύθηκε νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού 
δικαίου µε την επωνυµία “Ελληνικά Ταχυδροµεία” του οποίου το καταστατικό 
κυρώθηκε µε το β.δ. 804/70 (Α 271/16.12.70). Η ονοµασία ΕΛΤΑ αποτελεί τον 
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διακριτικό τίτλο της επωνυµίας “Ελληνικά Ταχυδροµεία Ανώνυµη Εταιρία”. Το 
Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών αποτελεί τον κύριο µέτοχο του ΕΛΤΑ 
(το Ταχυδροµικού Ταµιευτηρίου (Τ.Τ.) συµµετέχει σε ποσοστό 10%), ενώ το 
Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών αποτελεί τον Εποπτεύοντα Φορέα. 
Η λειτουργία του ΕΛΤΑ διέπεται άµεσα από τις διατάξεις του Κεφαλαίου Β του 
Ν3429/2005 σε συνδυασµό µε τις διατάξεις του Ν 3016/2002 και του Κωδ. Ν 
2190/1920, όπως και σε όλες τις ανώνυµες εταιρίες για τις οποίες έχει 
αποφασιστεί η αποκρατικοποίηση τους µε απόφαση της ∆ιυπουργικής 
Επιτροπής Αποκρατικοποιήσεων. Βάσει του Κεφαλαίου Β του Ν 3429/2005 ο 
ΕΛΤΑ απελευθερώνεται από τις δεσµεύσεις που επιβάλλονται στις δηµόσιες 
υπηρεσίες στους τοµείς της οργάνωσης, λειτουργίας και διοίκησης, που 
ορίζονται στο κεφάλαιο Α του Ν 3429/2005. Ωστόσο, όσον αφορά στις 
διαδικασίες πρόσληψης του προσωπικού, ο ΕΛΤΑ υποχρεούται να ακολουθεί 
τις οδηγίες για δηµόσιες επιχειρήσεις αφού το δηµόσιο κατέχει την πλειοψηφία 
του µετοχικού κεφαλαίου. Όπως επίσης στην περίπτωση που ο οργανισµός 
εµφανίζει αρνητικά οικονοµικά αποτελέσµατα ή επιχορηγείται από το δηµόσιο 
µε στόχο την εξυγίανση του, βάσει του νόµου Ν3429/2005, το δηµόσιο µπορεί 
να παρέµβει στον Κανονισµό Εργασίας της ζηµιογόνου επιχείρησης, όταν οι 
εργαζόµενοι και η διοίκηση δεν έχουν καταφέρει να καταλήξουν σε συµφωνία.  
    Το κεφάλαιο Α του Ν 3429/2005 αναφέρεται στις δηµόσιες επιχειρήσεις και 
οργανισµούς (∆ΕΚΟ), και καθορίζει ειδικές διατάξεις που αφορούν το 
διοικητικό συµβούλιο, εσωτερικό κανονισµό λειτουργίας, εσωτερικό έλεγχο, 
στρατηγικό σχέδιο, επιχειρησιακό σχέδιο, ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις, 
νεοπροσλαµβανόµενο και υφιστάµενο προσωπικό κλπ. Το συγκεκριµένο 
κεφάλαιο ορίζει επίσης τη ∆ιυπουργική Επιτροπή ∆ηµοσίων Επιχειρήσεων 
και Οργανισµών ως την αρµόδια αρχή για τον έλεγχο και οικονοµική εποπτεία 
των δηµόσιων αυτών επιχειρήσεων.    Όπως προαναφέρθηκε, σι νόµοι που 
ορίζουν τις υποχρεώσεις του ΕΛΤΑ ως Φορέα Παροχής Καθολικής 
Ταχυδροµικής Υπηρεσίας είναι ο 2668/1998 και 3185/2003, ενώ η παροχή 
Καθολικών Υπηρεσιών ελέγχεται από τη Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών 
και Ταχυδροµείων (Ε.Ε.Τ.Τ.). Πιο συγκεκριµένα, η Ε.Ε.Τ.Τ. ελέγχει Θέµατα 
όπως η πραγµατοποίηση καθηµερινής διανοµής της αλληλογραφίας σε κάθε 
καταναλωτή, η προσβασιµότητα των υπηρεσιών σε όλους τους καταναλωτές 
κτλ. Μέσα στις αρµοδιότητες της επιτροπής είναι και ο έλεγχος αναφορικά µε 
την προσβολή από άλλες ταχυδροµικές επιχειρήσεις των αποκλειστικών 
δικαιωµάτων του φορέα παροχής καθολικής υπηρεσίας.  
   Η Ε.Ε.Τ.Τ. είναι διοικητικά αυτοτελής και οικονοµικά ανεξάρτητος 
οργανισµός, ο όποιος ελέγχει τους Κανόνες όλης της ταχυδροµικής αγοράς, 
συµπεριλαµβανοµένων των ιδιωτικών ταχυδροµικών επιχειρήσεων, όπως και 
την αγορά ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Επιπλέον, η Ε.Ε.Τ.Τ.  ασκεί τις 
αρµοδιότητες Επιτροπής Ανταγωνισµού στις εν λόγω αγορές. Η Ε.Ε.Τ.Τ.  
επιδιώκει την ανάπτυξη της αγοράς, την εξασφάλιση της οµαλής της 
λειτουργίας στο πλαίσιο του υγιούς ανταγωνισµού και την διασφάλιση των 
συµφερόντων των χρηστών. Ο ρόλος της Ε.Ε.Τ.Τ.  στην ανάπτυξη και την 
εξέλιξη της ταχυδροµικής αγοράς είναι κρίσιµος καθώς εξετάζει, αναλύει και 
ελέγχει τις βασικές τεχνικές, οικονοµικές και κοινωνικές παραµέτρους 
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λειτουργίας των ταχυδροµικών υπηρεσιών και εισηγείται στον Υπουργό 
Μεταφορών και Επικοινωνιών τη λήψη µέτρων για την απρόσκοπτη και 
αποδοτική λειτουργία και ανάπτυξη της ταχυδροµικής αγοράς.  
   Το γεγονός ότι το ελληνικό δηµόσιο διάµεσου του Υπουργείου Οικονοµίας 
και Οικονοµικών είναι ο κύριος µέτοχος του ΕΛΤΑ οδηγεί σε σειρά 
προβληµατισµών σχετικά µε το παρόν και το µέλλον της επιχείρησης. Κατ’ 
αρχάς για τον ΕΛΤΑ έχει αποφασιστεί η ένταξή του στο καθεστώς των υπό 
αποκρατικοποίηση εταιρειών, χωρίς όµως να έχουν οριστικοποιηθεί οι 
λεπτοµέρειες µετάβασης στο νέο ιδιοκτησιακό καθεστώς. Εκλείπει η σαφής 
δέσµευση του Υπουργείου τόσο ως προς αυτό καθαυτό το γεγονός της 
αποκρατικοποίησης, όσο και ως προς το χρονοδιάγραµµα αυτής. Στο Πλαίσιο 
αυτό, ο ΕΛΤΑ πιθανώς να είχε τη δυνατότητα να επιδιώξει τη συνεργασία µε 
επιλεγµένο στρατηγικό εταίρο-συνεργάτη, από την οποία Θα µπορούσε να 
επιτύχει πολλαπλά οφέλη όπως την γεωγραφική επέκταση η την διερεύνηση 
των ταχυδροµικών υπηρεσιών που προσφέρει. 
   ∆εδοµένου του υφιστάµενου ιδιοκτησιακού καθεστώτος, στον ΕΛΤΑ 
εφαρµόζονται ορισµένες δεσµεύσεις που ισχύουν στις δηµόσιες επιχειρήσεις. 
Για παράδειγµα, οι προσλήψεις συνεχίζουν να γίνονται µέχρι τώρα µέσω των 
χρονοβόρων διαδικασιών του ΑΣΕΠ, ακολουθούνται οι προβλέψεις των 
ισχυουσών οδηγιών της Ε.Ε. σε σχέση µε τις προµήθειες (Οδηγία 2004/17/ΕΚ 
«περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης συµβάσεων στους τοµείς του 
ύδατος, της ενέργειας, των µεταφορών και των ταχυδροµικών υπηρεσιών»), ο 
ΕΛΤΑ υποχρεούται να συµµορφώνεται µε την εκάστοτε εφαρµοζόµενη 
εισοδηµατική πολιτική, ενώ η τιµολογιακή του πολιτική αποτελεί επίσης 
παράµετρο της κυβερνητικής πολιτικής και ως εκ τούτου σχεδιάζεται µε όρους 
που διαφέρουν από αυτούς της αγοράς. Στους συγκεκριµένους περιορισµούς 
θα πρέπει να προστεθεί και το γεγονός ότι ο ΕΛΤΑ είναι σχετικά ευάλωτος σε 
παρεµβάσεις, τόσο πολιτικές όσο και από τοπικούς παράγοντες στις περιοχές 
όπου δραστηριοποιείται, γεγονός που δυσχεραίνει περαιτέρω το έργο του.  
   Σε αυτό το σηµείο αξίζει να σηµειωθεί ότι στην περίπτωση των προµηθειών, 
όπου ο ΕΛΤΑ καθορίζεται από την Οδηγία 2004/1 7/ΕΚ, Η Επιτροπή των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων µε την απόφαση 2007/564 έκρινε ότι µπορούν να 
εξαιρεθούν στην περίπτωση του φορέα της Φιλανδίας (Finland Post) από την 
εφαρµογή της Οδηγίας 2004/17/ΕΚ οι υπηρεσίες όπως το διαφηµιστικό 
ταχυδροµείο χωρίς διεύθυνση παραλήπτη, υπηρεσίες αποστολής δεµάτων 
από επιχειρήσεις σε καταναλωτές, υπηρεσίες επείγοντος ταχυδροµείου και 
ταχυµεταφορών, όπως επίσης η µεταφορά ελαφρών εµπορευµάτων και 
εµπορευµατικές µεταφορές, σι υπηρεσίες υλικοτεχνικής υποστήριξης και οι 
φιλοτελικές υπηρεσίες. Λαµβάνοντας υπόψη το παράδειγµα της Φιλανδίας και 
προκειµένου κάποιες από τις δραστηριότητες του οµίλου ΕΛΤΑ, οι οποίες 
λειτουργούν σε καθεστώς πλήρους ανταγωνισµού (π.χ. πληρωµές, φιλοτελικά 
προϊόντα, επιχειρηµατικά δώρα, διαφηµιστικό ταχυδροµείο χωρίς διεύθυνση 
παραλήπτη. ταχυµεταφορές ΕΛΤΑ κλπ), να αποκτήσουν µεγαλύτερη ευελιξία 
και ταχύτητα διεκπεραίωσης όσον αφορά στη διαδικασία προµηθειών, θα 
µπορούσε να διερευνηθεί η δυνατότητα εξαίρεσής τους από την εφαρµογή της 
Οδηγίας 2004/17/ΕΚ. Σε κάθε περίπτωση, για τις κατηγορίες δραστηριοτήτων 
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του ΕΛΤΑ που θα εξαιρεθούν από την προαναφερόµενη Οδηγία, θα πρέπει 
να δηµιουργηθεί και να εφαρµοστεί ένας νέος, ειδικός κανονισµός 
προµηθειών, ο οποίος θα διέπεται από την αρχή της διαφάνειας, της 
εγκυρότητας, της αντικειµενικότητας και των συναλλακτικών ηθών. 
   Γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι υπάρχει σαφής σύνδεση των δύο ως άνω 
ζητηµάτων: κατ’ αρχάς το Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών ως µέτοχος, 
έχει συµφέρον για την µεγιστοποίηση της αξίας της επιχείρησης, γεγονός που 
µεταξύ άλλων Θα µπορούσε να επιτευχθεί µέσω της άρσης των περιορισµών. 
Αντίστοιχα, η αποκρατικοποίηση θα µπορούσε να οδηγήσει στη µείωση των 
περιορισµών, είτε ως αποτέλεσµα αυτής είτε ως προϋπόθεση για την επίτευξή 
της. Παράλληλα, ενδεχόµενη αποκρατικοποίηση ίσως προκαλούσε 
αντιδράσεις από την πλευρά του προσωπικού και ως εκ τούτου επιπτώσεις 
στην οµαλή λειτουργία του ΕΛΤΑ.    Σε κάθε περίπτωση πάντως, ακόµα και 
αν προχωρήσει η αποκρατικοποίηση, σε πρώτη φάση, όπως έχει συµβεί και 
σε άλλες περιπτώσεις αποκρατικοποιήσεων, η συµµετοχή του ελληνικού 
δηµοσίου δεν αναµένεται να µειωθεί σε ποσοστό κατώτερο του 51%, 
εποµένως δεν αναµένεται αντίστοιχα και η πλήρης άρση των 
προαναφερθέντων περιορισµών. 
 
4.5   ΣΥΝΤΟΜΟ  ΙΣΤΟΡΙΚΟ  ΕΛΤΑ  
 
Τα Ελληνικά Ταχυδροµεία είναι ο ηγέτης της ελληνικής αγοράς ταχυδροµικών 
υπηρεσιών και διαδραµατίζει, για 179 χρόνια, πρωταρχικό ρόλο στο 
κοινωνικό και επιχειρηµατικό περιβάλλον της χώρας35.  
Βασικά ορόσηµα της ιστορίας του ΕΛΤΑ είναι τα εξής: 

• Τα Ελληνικά Ταχυδροµεία ιδρύθηκαν το 1828 µε διάταγµα από τον 
Ιωάννη Καποδίστρια, τον Πρώτο κυβερνήτη του σύγχρονου ελληνικού 
κράτους. Τα πρώτα γραφεία της Ταχυδροµικής Υπηρεσίας ανοίγουν 
στο Ναύπλιο (τότε Πρωτεύουσα της Ελλάδας), στην Τρίπολη, στην 
Επίδαυρο και στο νησί της Σύρου.  
Η οργάνωση της νεοσύστατης ελληνικής πολιτείας ήταν ακόµη στα 
σπάργανα και η ανάπτυξή της επέβαλε την καθιέρωση κάποιων 
βασικών διοδίων σε προσωρινά ευάριθµους, αλλά γεωγραφικά 
σηµαντικούς κόµβους της ελληνικής επικράτειας.  

• Από τις αρχές του 1900 αρχίζει να οργανώνεται συστηµατικά η 
Ταχυδροµική Υπηρεσία, η οποία µέχρι το 1949 συµβάδιζε µε την 
Τηλεγραφική και Τηλεφωνική Υπηρεσία (Τ.Τ.Τ.) υπαγόµενη µέχρι το 
1914 στο Υπουργείο Εσωτερικών και µετέπειτα στο Υπουργείο 
Μεταφορών.  

• Το 1949 δηµιουργήθηκε ο ΟΤΕ µε τη µορφή Α.Ε, οπότε οι λειτουργικοί 
προσανατολισµοί των δύο οργανισµών διαφοροποιήθηκαν, 
εντασσόµενοι πλέον στις εξειδικευµένες επιχειρησιακές και κοινωνικές 
τους αποστολές. 

                                                 
35 www.elta.gr 
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• Από το 1970 η Ταχυδροµική Υπηρεσία µετατρέπεται σε Νοµικό 
Πρόσωπο Ιδιωτικού ∆ικαίου (Ν.Π.Ι.∆.), µε την επωνυµία Ελληνικά 
Ταχυδροµεία’ (ΕΛΤΑ), ενώ από το 1996 λειτουργεί ως Ανώνυµη 
Εταιρεία.  

• Από το 1998 ξεκινάει το µεγαλύτερο πρόγραµµα εκσυγχρονισµού και 
αναδιοργάνωσης της εταιρείας, µε στόχο τη βελτίωση της ποιότητας 
των παρεχόµενων υπηρεσιών, την αύξηση της παραγωγικότητας και 
την αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναµικού.  

• Το 1999 είναι η πρώτη χρονιά κατά την οποία η εταιρεία εµφανίζει 
κερδοφορία και τίθενται οι βάσεις για ουσιαστική ανάπτυξη.  

• Το 2004, ο ΕΛΤΑ ήταν Μεγάλος Εθνικός Χορηγός των Ολυµπιακών 
Αγώνων της Αθήνας.  

• Το 2006, κορυφώνεται η υλοποίηση ενός επενδυτικού προγράµµατος 
που ξεπερνά τα 200 εκατ. € για την 5ετία 2004-2008 και ξεκινά η νέα 
αναπτυξιακή πορεία της Εταιρείας από συγκεκριµένες πρωτοβουλίες 
για την ανάπτυξη του διαφηµιστικού ταχυδροµείου και την ενίσχυση της 
στρατηγικής συνεργασίας µε το Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο µέσω της 
αµοιβαίας µετοχικής συµµετοχής και της νέας εµπορικής συµφωνίας 
για τη διάθεση τραπεζικών προϊόντων από το δίκτυο του ΕΛΤΑ.  

• Από το 2007 λειτουργούν τα νέα Αυτοµατοποιηµένα Κέντρα ∆ιαλογής 
Αττικής και Θεσσαλονίκης, ολοκληρώνεται η αυτοµατοποίηση των 
Ταχυδροµικών Καταστηµάτων, εντάσσονται τα ασφαλιστικά προϊόντα 
στο χαρτοφυλάκιο της επιχείρησης, ξεκινά η Λειτουργική 
Αναδιοργάνωση της εταιρείας και λαµβάνονται οριστικές αποφάσεις για 
την ηµεροµηνία απελευθέρωσης της ταχυδροµικής αγοράς.  

 
4.6  ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ  ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ  ΚΑΙ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ  
 
   Ο ΕΛΤΑ µέχρι σήµερα δεν έχει συνάψει διεθνείς συνεργασίες αν και επί του 
παρόντος γίνονται σηµαντικές κινήσεις προς αυτή την κατεύθυνση. Οι διεθνείς 
συνεργασίες αναµένεται να προσδώσουν πολλαπλά οφέλη στον οργανισµό, 
σε θέµατα τεχνογνωσίας, αντίληψης της παγκόσµιας ταχυδροµικής αγοράς, 
πρόσβασης σε διεθνή δίκτυα, αντιµετώπισης ανταγωνισµού, εµπλουτισµού 
του χαρτοφυλακίου Προϊόντων και υπηρεσιών κλπ.  
   Αντίστοιχα, ήδη η συνεργασία του ΕΛΤΑ µε το Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο 
έχει παγιωθεί και αποδίδει καρπούς µε τη συνεχή επέκταση του ΕΛΤΑ στην 
αγορά χρηµατοοικονοµικών Προϊόντων και υπηρεσιών, ενώ συζητείται 
παράλληλα και η εύρεση στρατηγικού συνεργάτη για τις Ταχυµεταφορές 
ΕΛΤΑ, που ενδεχοµένως Θα αποτελέσουν µελλοντικά το όχηµα για την 
επέκταση του ΕΛΤΑ στις αγορές των Βαλκανίων, οι οποίες στο µέλλον 
αναµένεται να γνωρίσουν ραγδαία οικονοµική ανάπτυξη.  
   Για την ολοκλήρωση της εικόνας σε σχέση µε τις θυγατρικές του ΕΛΤΑ 
πρέπει να αναφερθεί ότι διαθέτει δύο θυγατρικές εταιρίες (1) Ταχυµεταφορές 
ΕΛΤΑ Α.Ε. και (2) ΚΕΚ ΕΛΤΑ Α.Ε., ενώ µετέχει µε 49% στην Ανώνυµη 
Εταιρία ∆ιαχείρισης Αµοιβαίων Κεφαλαίων, Τ.Τ - ΕΛΤΑ ΑΕ∆ΑΚ και στο 
Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο (Τ.Τ.) µε ποσοστό 10%.  
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4.6.1  ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ  ΕΛΤΑ 

   Το 2000, ο ΕΛΤΑ προχώρησε στην ίδρυση της θυγατρικής εταιρίας 
«Ταχυµεταφορές ΕΛΤΑ Α.Ε» προκειµένου να εκµεταλλευθεί τις ευκαιρίες που 
παρουσιάστηκαν στον ταχύτατα αναπτυσσόµενο τοµέα ταχυµεταφορών. 
Εκτός από τον ΕΛΤΑ στις «Ταχυµεταφορές ΕΛΤΑ Α.Ε» συµµετέχει και η 
ΠΟΣΤ (Πανελλήνια Οµοσπονδία Συλλόγων Ταχυδροµικών) µε ποσοστό 
0,1%. Οι παρεχόµενες υπηρεσίες της εταιρείας περιλαµβάνουν πλήρη γκάµα 
υπηρεσιών ταχυµεταφορών εσωτερικού και εξωτερικού. Προς την εταιρεία 
«Ταχυµεταφορές ΕΛΤΑ ΑΕ» , ο ΕΛΤΑ προσφέρει υπηρεσίες που αφορούν 
κυρίως την διαλογή και τη διαβίβαση των ταχυδροµικών αντικειµένων, µέσω 
του δικτύου του, στο Πλαίσιο σύµβασης που έχει συναφθεί µεταξύ της 
µητρικής και της θυγατρικής εταιρείας.  
   Το 2006, οι «Ταχυµεταφορές ΕΛΤΑ Α.Ε» πέτυχαν έσοδα 24,5 εκατ. Ευρώ 
και µερίδιο αγοράς της τάξης του 14%, καταλαµβάνοντας την 3η Θέση µεταξύ 
των ελληνικών εταιριών, µε ρυθµούς ανάπτυξης ταχύτερους από την µέση 
ανάπτυξη της αγοράς, δεδοµένου ότι το 2003 οι «Ταχυµεταφορές ΕΛΤΑ Α.Ε» 
κατείχαν το 5% της αγοράς µε έσοδα 12 εκ.€. Σταθµό στην πορεία της 
εταιρίας «Ταχυµεταφορές ΕΛΤΑ Α.Ε» αποτέλεσε η επιτυχηµένη υλοποίηση 
του έργου courier των Ολυµπιακών Αγώνων ΑΘΗΝΑ 2004, όπου η εταιρεία 
ανταποκρίθηκε µε πλήρη επιτυχία, συντελώντας στην αύξηση της 
αναγνωρισιµότητας του Οµίλου ΕΛΤΑ παγκοσµίως. 

4.6.2   ΚΕΚ – ΕΛΤΑ 

 Σηµαίνουσα θέση στην πορεία και εξέλιξη του ΕΛΤΑ, κατέχει το ανθρώπινο 
δυναµικό, που κατέχει σηµαντικό ρόλο στη διασφάλιση της ηγετικής του θέσης 
στην ταχυδροµική αγορά. Για τον προαναφερθέντα λόγο, ο ΕΛΤΑ ίδρυσε το 
1998 το Κέντρο Επαγγελµατικής Κατάρτισης των Ελληνικών Ταχυδροµείων 
(ΚΕΚ-ΕΛΤΑ) το οποίο έχει δοµή Ανωνύµου Εταιρείας, µε µετόχους τον ΕΛΤΑ 
κατά 70% και την ΠΟΣΤ κατά 30%, και παρέχει εκπαίδευση καθώς και ενδο-
επιχειρησιακή κατάρτιση που συνδυάζει τις εξελίξεις στις Ταχυδροµικές 
Υπηρεσίες (χρηµατοοικονοµικά, logistics, υβριδικό ταχυδροµείο, 
αυτοµατοποίηση κ.α.). Επίσης δύναται να προσφέρει όλες τις συνδεδεµένες 
µε το αντικείµενό του υπηρεσίες έρευνες, µελέτες, συµβουλευτικές υπηρεσίες, 
διοργάνωση συνεδρίων και έκδοση εκπαιδευτικών -επαγγελµατικών 
εγχειριδίων. Η ευθύνη της πιστοποίησης των προγραµµάτων σπουδών ανήκει 
στο Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης Συνεχιζόµενης Επαγγελµατικής Κατάρτισης 
(Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.).  
Το ΚΕΚ-ΕΛΤΑ συµβάλει στη συνεχή επιµόρφωση και κατάρτιση του 
προσωπικού, µε προγράµµατα όπως ειδικές εκπαιδευτικές εκδηλώσεις 
στελεχών, ηµερίδες κλπ. και υποστηρίζει συνεχώς τους εργαζόµενους στην 
ανάληψη νέων καθηκόντων, στη χρήση νέων µεθόδων, συστηµάτων και 
διαδικασιών.  
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4.6.3 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ  

    Τον Μάιο του 2006 πραγµατοποιήθηκε η αµοιβαία µετοχική συνεργασία 
ΕΛΤΑ και Ταχυδροµικού Ταµιευτηρίου (Τ.Τ.) σε ποσοστό 10% των µετοχικών 
κεφαλαίων τους. Η αξία της επένδυσης αυτής για τον ΕΛΤΑ διαµορφώθηκε 
στα 158,6 εκ. €, ποσό που αντιστοιχεί σε 14,1 εκ. µετοχές του Τ.Τ. µε τιµή 
κτήσης τα 11,25 € ανά µετοχή. Η στενότερη συνεργασία σε επίπεδο δικτύων 
των δυο εταιρειών στοχεύει στη διαµόρφωση προϋποθέσεων για τη 
δηµιουργία µιας εναλλακτικής τράπεζας, στα Πρότυπα του Ευρωπαϊκού 
postal banking. Πέραν της αµοιβαίας µετοχικής συνεργασίας µε το Τ.Τ., 
πραγµατοποιήθηκε και εµπορική συµφωνία διετούς ισχύος µε την οποία το 
δίκτυο του ΕΛΤΑ θα καταστεί κύριο όχηµα διάθεσης των Προϊόντων Τ.Τ. Στο 
τέλος του 2007 ο αριθµός των καταστηµάτων που διέθεταν προϊόντα 
Ταχυδροµικού Ταµιευτηρίου ανέρχονταν σε 308. Το 2008, χρηµατοοικονοµικά 
προϊόντα Τ.Τ. προσφέρθηκαν σε 453 αυτοµατοποιηµένα καταστήµατα, τα 
οποία παρέχουν πλήρεις υπηρεσίες θυρίδας Τ.Τ., καθώς και σε κάποια µη 
αυτοµατοποιηµένα για εµπορικούς λόγους. 

4.6.4 ΤΤ - ΕΛΤΑ ΛΕ∆ΑΚ 

  Στο πλαίσιο της στρατηγικής συνεργασίας µε το Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο, 
ιδρύθηκε το 2002 και η Ανώνυµη Εταιρία ∆ιαχείρισης Αµοιβαίων Κεφαλαίων 
Τ.Τ. - ΕΛΤΑ ΑΕ∆ΑΚ, στην οποία συµµετέχει µε 49% ο ΕΛΤΑ και µε 51% το 
Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο. Εκτός από τα τυπικά προϊόντα αµοιβαίων 
κεφαλαίων, πρόσφατα προστέθηκαν νέα προϊόντα όπως µετοχικό αµοιβαίο 
κεφάλαιο, διαχείρισης διαθέσιµων και σύνθετο.  

4.6.5  ΤΕΑ ΕΛ.ΤΑ. 

   Ο ΕΛΤΑ αποτελεί την πρώτη επιχείρηση του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα 
στην οποία ιδρύθηκε και λειτουργεί από το 2004 Ταµείο Επαγγελµατικής 
Ασφάλισης (ΤΕΑ) των εργαζοµένων, προωθώντας ενέργειες για την 
αντιµετώπιση του σύνθετου ασφαλιστικού προβλήµατος. Η ΤΕΑ ΕΛ.ΤΑ. 
αποσκοπεί στην παροχή στους ασφαλισµένους συµπληρωµατικής 
ασφαλιστικής προστασίας, πέραν της παρεχοµένης από την κύρια και 
επικουρική υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση, για την κάλυψη των 
ασφαλιστικών περιπτώσεων γήρατος, υγείας, απώλειας θέσης της εργασίας, 
αναπηρίας, ατυχήµατος, θανάτου και του ασφαλιστικού κλάδου της 
συµπληρωµατικής σύνταξης. Στο ΤΕΑ ΕΛΤΑ έχουν συσταθεί και 
υλοποιούνται δυο προγράµµατα: 

• το Πρόγραµµα Εφάπαξ Παροχών και  

• το Πρόγραµµα Ασφάλισης Ζωής και Πρόσθετης Νοσοκοµειακής 
Περίθαλψης  
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Επίσης προβλέπεται σταδιακά να αναπτυχθούν και άλλα ασφαλιστικά 
προγράµµατα όπως η παροχή πρόσθετης εξωνοσοκοµιακής περίθαλψης, 
παροχή ιατρικής υποστήριξης, παροχή ασφαλειών και πρόσθετων 
συµπληρωµατικών συνταξιοδοτικών παροχών.  
4.7 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΛΤΑ 

Το 2005, ο ΕΛΤΑ προχώρησε σε οργανωτική αναδιάρθρωση µε σκοπό τη 
δηµιουργία µίας πιο ευέλικτης οργανωτικής δοµής µε τρεις Επιχειρησιακές 
Μονάδες (Επιστολικού Ταχυδροµείου, ∆ικτύου Λιανικής και 
Χρηµατοοικονοµικών Προϊόντων), δύο Γενικές ∆ιευθύνσεις Υποστήριξης 
(Τεχνικής & Τεχνολογικής Υποστήριξης και Οικονοµικής Υποστήριξης) µία 
Υποστηρικτική και πέντε Επιτελικές ∆ιευθύνσεις.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τα όργανα διοίκησης των ΕΛ.ΤΑ, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία είναι:  
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο ΕΛ.ΤΑ, το Συµβούλιο ∆ιεύθυνσης ΕΛ.ΤΑ  
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, ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος ΕΛΤΑ. Στον ΕΛΤΑ λειτουργεί γενική συνέλευση 
µετόχων, που ορίζει το καταστατικό του και ο νόµος 2190/20 και οι σχετικές 
διατάξεις. Οι αρµοδιότητες των οργάνων διοίκησης του ΕΛ.ΤΑ καθορίζονται 
από τις διατάξεις από τις οποίες προβλέπεται η σύστασή τους και από τις 
άλλες οικείες διατάξεις.  
Οι Υπηρεσιακές Λειτουργίες ΕΛ.ΤΑ διαρθρώνονται σε τρία επίπεδα  

• Το Κεντρικό Επίπεδο (Κεντρικές Υπηρεσιακές Λειτουργίες)  

• Το Περιφερειακό Επίπεδο (Περιφερειακές ∆ιευθύνσεις και 
Περιφερειακή Υπηρεσία Επιστολικού Ταχυδροµείου - Π.Υ.Ε.Τ) 

• Το Τοπικό Επίπεδο (Μονάδες Ταχυδροµικού Έργου)  

4.8  ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΛ.ΤΑ 

Τα προϊόντα που Παρέχει ο ΕΛΤΑ στους χρήστες διακρίνονται σε προϊόντα 
επιστολικού ταχυδροµείου εσωτερικού και εξωτερικού, δέµατα, 
χρηµατοοικονοµικά και λοιπά προϊόντα, στα οποία ανήκει κυρίως ο 
φιλοτελισµός και οι πωλήσεις εµπορευµάτων ΕΛ.ΤΑ και τρίτων. Το επιστολικό 
ταχυδροµείο αποτελεί τη βασική πηγή εσόδων των ΕΛ.ΤΑ. Το 77% των 
εσόδων προέρχονται από την αλληλογραφία εσωτερικού και τη διεθνή 
αλληλογραφία, ενώ µόλις το 23% προέρχεται από άλλες υπηρεσίες, όπως 
δέµατα, χρηµατοοικονοµικά προϊόντα, προϊόντα λιανικής κλπ. Το µεγαλύτερο 
µερίδιο στη τελευταία κατηγορία το κατέχουν τα χρηµατοοικονοµικά προϊόντα  
(14%).  Στην εξέλιξη των εσόδων ανά κατηγορία προϊόντος παρατηρείται 
µεγάλη αύξηση στα έσοδα από το 1999 έως το 2004, ενώ από το  
2004 µέχρι το 2006 το γενικό σύνολο των εσόδων παρέµεινε σχετικά 
σταθερό, µε µια µικρή πτώση το 2005, γεγονός που οφείλεται στα έσοδα του 
2004 λόγω Ολυµπιακών Αγώνων. Όσον αφορά στην κερδοφορία των 
προϊόντων, µετά το 2003 η πορεία της υπήρξε καθοδική, µε συνολικά κέρδη 
το 2005 και το 2006, 0,9 εκατ. και 1,7 εκατ. ευρώ αντίστοιχα, από 16,7 εκατ. 
ευρώ (2003) και 14,6 εκατ. ευρώ (2004). Ωστόσο από το 1998, όπου το 
σύνολο των προϊόντων του ΕΛΤΑ ήταν ζηµιογόνα κατά 59 εκατ. ευρώ, ο 
ΕΛΤΑ υπήρξε πάντα κερδοφόρος. Εντούτοις, οι οικονοµικές καταστάσεις των 
τελευταίων ετών δείχνουν αρνητικά αποτελέσµατα στην κατηγορία των 
δεµάτων και της διεθνούς αλληλογραφίας.  

4.8.1 ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΟ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΟ  
 
Η βασική δραστηριότητα του ΕΛ.ΤΑ, το επιστολικό ταχυδροµείο αποτελείται 
από τα ακόλουθα προϊόντα: 

� Εσωτερικό  
• Επιστολές Α’ Προτεραιότητας  
•  Επιστολές Β’ Προτεραιότητας  
•  Ειδικές ∆ιαχειρίσεις Επιστολών 

� Συστηµένες Επιστολές ∆ηλωµένης Αξίας 
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� Συστηµένες Επιστολές µε Απόδειξη Παραλαβής 
� Συστηµένες Επιστολές Επί Αντικαταβολή  
�  Συστηµένα µε Τηλεφωνική Αίτηση Μέσω 1502  
� Κατεπείγουσες-Express Επιστολές 
� Επιστολές µε Βεβαιωµένη Επίδοση 
� Επιστολές Registered Premium 
� Επιστολές Smart Post 

• Ατελής Στρατιωτική Αλληλογραφία  
• ∆ιαφηµιστικό Ταχυδροµείο 

� Οµαδική Επιστολή Με ∆ιεύθυνση Παραλήπτη (Ο.Ε.Μ.∆.Π.) 
� Οµαδική Επιστολή Χωρίς ∆ιεύθυνση Παραλήπτη (Ο.Ε.Χ.∆.ΙΙ) 
� Οµαδική Επιστολή Με ∆ιεύθυνση Χωρίς 

παραλήπτη(Ο.Ε.Μ.∆.Χ.Π.)  
 
• Εφηµερίδες / Περιοδικά Εκδοτών  
•  Υπηρεσία Infopost  
• Υπηρεσία Press Post 
• Υπηρεσία Business Express Post 

� ∆ιεθνές  
• ∆ιεθνές Εξερχόµενο  
• Απλή Επιστολή Εξερχόµενη  
• Ειδικές ∆ιαχειρίσεις Επιστολών  
 

� Συστηµένα Αντικείµενα µε Απόδειξη Παραλαβής  
� Συστηµένα Αντικείµενα ∆ηλωµένης Αξίας  
� Συστηµένα Αντικείµενα Επί Αντικαταβολή  
� Κατεπείγοντα-Express 

• ∆ιεθνές Εισερχόµενο  
� ∆έµατα  
 

• ∆έµα Εσωτερικού  
• ∆έµα ∆ιεθνές Εξερχόµενο  
• ∆έµα ∆ιεθνές Εισερχόµενο 

 

Η Κατανοµή του όγκου ανά κατηγορία προϊόντος, παρουσιάζεται παρακάτω. 
Το 2006, τα αντικείµενα Β’ Προτεραιότητας αποτέλεσαν το 43,43% των 
συνολικών αντικειµένων, ενώ τα Α’ Προτεραιότητας αντιπροσώπευαν το 
13,32%, εποµένως οι δυο αυτές κατηγορίες Προϊόντων κάλυπταν 
περισσότερο από το 50% της συνολικής ζήτησης. Σηµαντικό όγκο επίσης 
παρουσίασαν οι Εφηµερίδες και  τα Περιοδικά (10,91%), καθώς και οι 
Οµαδικές Επιστολές µε ∆ιεύθυνση Παραλήπτη (7,09%).  
Επίσης, παρατηρούµε ότι οι κατηγορίες των δεµάτων κάλυπταν µόλις το 
0,34% της ζήτησης συνολικά, κατηγορία όπου διακινούνται σηµαντικοί όγκοι 
και από τις επιχειρήσεις ταχυµεταφορών. Τέλος, οι διεθνείς αποστολές, στις 
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οποίες παρουσιάζεται έντονος ανταγωνισµός µε τις διεθνείς εταιρείες 
ταχυµεταφορών, κάλυπταν το 6,4% των συνολικών αντικειµένων. 

4.8.2  ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 

Ο ΕΛΤΑ εδώ και αρκετά χρόνια, παρέχει Χρηµατοοικονοµικά Προϊόντα και 
Υπηρεσίες µέσω του Ταχυδροµικού ∆ικτύου Λιανικής. Οι κυρίες 
δραστηριότητες της Επιχειρησιακής Μονάδας ∆ικτύου Λιανικής είναι η 
µεταφορά κεφαλαίων µε ταχυδροµικές επιταγές στο εσωτερικό και το 
εξωτερικό, οι πληρωµές συντάξεων, η διενέργεια συναλλαγών (εισπράξεων - 
πληρωµών για λογαριασµό τρίτων) και άλλα χρηµατοοικονοµικά προϊόντα 
(καταθετικοί λογαριασµοί, διεθνείς πληρωµές). Αξίζει να σηµειωθεί ότι οι 
υπηρεσίες όπως: Μεταφορά Κεφαλαίων µε ταχυδροµικές επιταγές, 
Ταχυπληρωµή, Πληρωµές Συντάξεων και Λογαριασµοί Ταχυδροµικού 
Ταµιευτηρίου χαρακτηρίζονται ως Υπηρεσίες Γενικού Οικονοµικού 
Ενδιαφέροντος και παρέχονται κατά κύριο λόγο για την κάλυψη αναγκών των 
κατοίκων της επαρχίας και των αγροτικών περιοχών, που δεν έχουν 
δυνατότητα πρόσβασης σε άλλα δίκτυα. Κατά το χρονικό διάστηµα 2003-2007 
ο ΕΛΤΑ στόχευε στην Ανάπτυξη Χρηµατοοικονοµικών Προϊόντων & 
Υπηρεσιών όπως των υπηρεσιών Western Union, Eurogiro, στη διεύρυνση 
των συνεργασιών για την πραγµατοποίηση εισπράξεων για λογαριασµό 
δηµοσίων φορέων, την ανάπτυξη δυνατότητας δηµιουργίας λογαριασµών 
GIRO κλπ. Ο ΕΛΤΑ έκανε σηµαντικά βήµατα στη συγκεκριµένη κατεύθυνση, 
αν και οι σχετικές ενέργειες δεν έχουν ακόµα ολοκληρωθεί πλήρως, καθώς για 
παράδειγµα δεν έχουν ολοκληρωθεί σι δράσεις αυτοµατοποίησης όλων των 
καταστηµάτων. Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι η ανάπτυξη χρηµατοοικονοµικών 
προϊόντων και υπηρεσιών συνδέεται σε µεγάλο βαθµό και µε τη συνεργασία 
του ΕΛΤΑ µε το Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο, η οποία διευρύνθηκε κατά τα 
τελευταία χρόνια. Όσον αφορά στις εισπράξεις για λογαριασµό δηµοσίων 
φορέων, ο ΕΛΤΑ το 2005 ενέταξε τα τέλη κυκλοφορίας στην υπηρεσία 
ταχυπληρωµής και ήδη κατέχει µερίδιο 25% της αγοράς. Επίσης από το 2007 
προσφέρονται και ΕΛΤΑ-branded ασφαλιστικά προϊόντα, ενώ πρόσφατα 
προστέθηκαν υπηρεσίες που αφορούν τον ΦΠΑ και τον Φόρο Εισοδήµατος. 
Αρκετά θετικά υπήρξαν τα αποτελέσµατα από τα χρηµατοοικονοµικά 
προϊόντα, όπου υπήρξε ανάπτυξη στα έσοδα (συνολικά από 2002 25,7%, 
µέσος ετήσιος ρυθµός 5,9%) και στον αριθµό των πωλήσεων (συνολικά από 
2002 9,5%, µέσος ετήσιος ρυθµός 2,3%). Ωστόσο, σηµαντική ήταν και η 
αύξηση στα έξοδα (30,1% από 2002), λόγω του προγράµµατος 
αυτοµατοποίησης του δικτύου, όπου µε την ολοκλήρωση του και συνεπώς την 
στενότερη συνεργασία σε επίπεδο δικτύων του ΕΛΤΑ µε το Ταχυδροµικό 
Ταµιευτήριο (Τ.Τ.), προβλέπεται µεγαλύτερη ανάπτυξη. Η γενική κερδοφορία 
ήταν χαµηλή κατά τη περίοδο 2002-2004 και ζηµιογόνα το 2005. Το 2006 τα 
κέρδη ήταν 537 χιλιάδες ευρώ.  
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4.8.3  ΦΙΛΟΤΕΛΙΣΜΟΣ 

Πολύ σηµαντική κατηγορία προϊόντων αποτελούν τα φιλοτελικά προϊόντα, τα 
οποία διακινεί κατ’ αποκλειστικότητα ο ΕΛΤΑ και κατέχουν ιδιαίτερη θέση στο 
χαρτοφυλάκιο του και στη συνείδηση των καταναλωτών. Ο Φιλοτελισµός 
αναφέρεται στο σύνολο των δραστηριοτήτων σχετικών µε την έκδοση, 
συλλογή, µελέτη και παρουσίαση γραµµατοσήµων και λοιπών φιλοτελικών 
αντικειµένων, µια ενασχόληση η οποία αποτελεί ένα από τα πιο διαδεδοµένα 
χόµπυ παγκοσµίως. Στα φιλοτελικά προϊόντα ΕΛΤΑ ανήκουν τα 
Γραµµατόσηµα, Φάκελοι, Αναµνηστικές σφραγίδες κλπ. Κάθε καινούρια σειρά 
γραµµατοσήµων συνοδεύεται και από διάφορα άλλα αντικείµενα συλλεκτικής 
αξίας, όπως τα παρακάτω:  

• Φάκελος Πρώτης Ηµέρας Κυκλοφορίας: Πρόκειται για έναν ή 
περισσότερους φακέλους (ανάλογα µε το πλήθος των 
γραµµατοσήµων) οι οποίοι απεικονίζουν συνήθως κάποια Παράσταση 
σχετική µε τη θεµατολογία της σειράς. Οι φάκελοι έχουν κολληµένα τα 
γραµµατόσηµα της σειράς σφραγισµένα µε ειδική αναµνηστική 
σφραγίδα.  

• Κάρτες Prepaid: Κάρτες οι οποίες περιέχουν ένα γραµµατόσηµο η κάθε 
µία, µε παραστάσεις σχετικές µε το εκάστοτε γραµµατόσηµο. 

4.8.4  ΑΛΛΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  

Εκτός των ανωτέρω, ο ΕΛΤΑ Παρέχει και µια σειρά άλλων προϊόντων και 
υπηρεσιών. Πριν το 2003, ο ΕΛΤΑ ήδη διέθετε προϊόντα όπως φάκελοι, 
ευχετήριες κάρτες, κάρτες ανανέωσης καρτοκινητής τηλεφωνίας, είδη Unisef 
γραµµατοκιβώτια κλπ. Κατά την Τελευταία 5ετια το χαρτοφυλάκιο του ΕΛΤΑ 
έχει διευρυνθεί σηµαντικά µε προσθήκη στα προϋπάρχοντα προϊόντα 
συνδέσεων σταθερής και κινητής τηλεφωνίας (καρτοκινητής και συµβολαίων), 
καρτών internet, Προϊόντων της οργάνωσης «αλληλεγγύη», Προϊόντων 3Μ, 
προϊόντων Ελληνικού Συλλεκτικού Κύκλου κλπ. ενώ ενθαρρυντικά κρίνονται 
τα µεγέθη των πωλήσεων τους.Στη κατηγορία των λοιπών προϊόντων, 
παρατηρούµε µεγάλες αυξοµειώσεις στα έξοδα και έσοδα στα λοιπά προϊόντα 
, όπου ενδεικτικά το έτος 2004 (Ολυµπιακοί Αγώνες) η αύξηση του κόστους 
ήταν της τάξεως του 120% ενώ των εσόδων 80%. Το επόµενο έτος η πτώση 
σε έσοδα και κόστη ήταν περίπου 30% ενώ το 2006, η άνοδος των εσόδων 
και κόστους ήταν περίπου 28%. Αυτό οφείλεται αρκετά στο γεγονός ότι το 
χαρτοφυλάκιο αποτελείται από ποικίλα ανοµοιογενή προϊόντα τα οποία 
επηρεάζονται από διαφορετικές αγορές, για παράδειγµα τα προϊόντα λιανικής 
όπως οι κάρτες και συνδέσεις τηλεφωνίας είναι άµεσα συνδεδεµένα µε τη 
πορεία της αγοράς των τηλεπικοινωνιών ενώ τα προϊόντα «Αλληλεγγύη» και 
Unisef έχουν προστεθεί στο χαρτοφυλάκιο του ΕΛΤΑ περισσότερο λόγω 
κοινωνικού προσανατολισµού παρά κερδοφορίας. Μαζί µε την αλληλογραφία 
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εσωτερικού, η κατηγορία των λοιπών Προϊόντων ήταν οι µόνες που 
διατηρήθηκαν κερδοφόρες από το 2002.  

4.9  ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ ΕΛΤΑ, ∆ΙΚΤΥΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΛΤΑ 

Τα ΕΛ.ΤΑ ως Φορέας Καθολικής Υπηρεσίας έχει την υποχρέωση να διατηρεί 
ένα εκτενές δίκτυο καταστηµάτων. Στο τέλος του 2008, το δίκτυο του ΕΛΤΑ 
αποτελείται από 847 ταχυδροµικά καταστήµατα, 101 πρακτορεία Α’ τάξεως 
725 Β’ τάξεως και Γ’ τάξεως.Κατά τη χρονική περίοδο 2003-2007 έγιναν 
σηµαντικές αναβαθµίσεις στο δίκτυο ΕΛΤΑ, βάσει του σχεδίου 
«αναδιάρθρωσης και βελτιστοποίησης του δικτύου συναλλαγής». 
Συγκεκριµένα, 452 καταστήµατα του δικτύου έχουν αυτοµατοποιηθεί πλήρως, 
το οποίο αντιστοιχεί στο παραπάνω από 90% του τζίρου των καταστηµάτων. 
Επίσης, έχουν δηµιουργηθεί πλήρως αυτοµατοποιηµένα καταστήµατα σε 
µεγάλες πόλεις όπως την Αθήνα (2 καταστήµατα), τον Πειραιά, τη 
Θεσσαλονίκη και την Πάτρα ενώ στα µέσα του 2008 Θα λειτουργούν 150 
κέντρα ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης και σταθµοί internet.Στο στάδιο της 
εξέλιξης βρίσκεται επίσης η εφαρµογή της νέας εταιρικής ταυτότητας στο 
σύνολο των καταστηµάτων. Στο 63% των καταστηµάτων (530 καταστήµατα) 
έχει εφαρµοστεί πλήρως η νέα Εταιρική Ταυτότητα, ενώ σε 800 καταστήµατα 
έχουν τοποθετηθεί οριζόντιες επιγραφές και γκισέ σε 559 καταστήµατα. Όσον 
αφορά την ποιότητα υποδοµών των καταστηµάτων, όπως προαναφέρθηκε, 
τα ΕΛ.ΤΑ παρακολουθούν και αξιολογούν την ποιότητα εξυπηρέτησης 
πελατών στα καταστήµατα χρησιµοποιώντας τη µέθοδο “mystery shopping”. 
Τα αποτελέσµατα όσον αφορά τις υποδοµές των καταστηµάτων έδειξαν ότι οι 
πελάτες των καταστηµάτων ΕΛ.ΤΑ ήταν αρκετά ικανοποιηµένοι από τον 
εσωτερικό και εξωτερικό χώρο των καταστηµάτων. Ωστόσο, τα ποσοστά 
ικανοποίησης ήταν µεγαλύτερα στα κεντρικά καταστήµατα από τα περιφερικά.  
Η διατήρηση και επέκταση ενός τόσο εκτενούς δικτύου είναι µια πολύπλοκη 
και πολυδάπανη διαδικασία, ενώ παράλληλα παρατηρούνται µεγάλες 
αποκλίσεις µεταξύ των καταστηµάτων σε σχέση µε την κερδοφορία τους.  

4.10   ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥΣ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ 

Οι. κυριότεροι ταχυδροµικοί οργανισµοί της Ευρωπαϊκής ‘Ένωσης (ΕΕ) βάσει 
εσόδων είναι οι εθνικοί ταχυδροµικοί φορείς της Γερµανίας ( Deutsche Post 
World Net ), Γαλλίας (La Poste), Ηνωµένου Βασιλείου (Royal Mail), Ολλανδίας 
(ΤΝΤ) και Ιταλίας (Poste Italiane), οι οποίοι αντιπροσωπεύουν πάνω από το 
85% των εσόδων των Παρόχων Καθολικής Υπηρεσίας στην Ευρωπαϊκή 
‘Ένωση.  
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Πηγή: Wik 2006 

Ακολουθεί σύγκριση διαφόρων µεγεθών των 3 µεγαλύτερων Οργανισµών 
Deutsche Post, La Poste, Royal Mail, ΤΝΤ), καθώς και των εθνικών φορέων 
της Σουηδίας, Βελγίου, Ισπανίας, Φιλανδίας, ∆ανίας, Αυστρίας και 
Πορτογαλίας36. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
36 http://ec.europa.eu/internal_market/post/doc/studies/2006-wik-final_en.pdf 

ΕΕ Κατανοµή εσόδων 2004

Γερµανί α 
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38%
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Λοιπές; 14%



∆ΗΜΗΤΡΑ ΓΚΙΝΙΟΥ –∆ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΒΑ 78

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή: Ετήσιες αναφορές αντίστοιχων εταιριών 2006 

  Όπως φαίνεται στο παραπάνω διάγραµµα, οι ταχυδροµικές υπηρεσίες 
εξακολουθούν να αποτελούν την κύρια δραστηριότητα των εθνικών 
ταχυδροµικών φορέων, ιδιαίτερα σε χώρες σαν την Ελλάδα, Πορτογαλία 
(CTT), Ισπανία (Correos), Ηνωµένο Βασίλειο, Βέλγιο (De Poste- La Poste), 
Αυστρία (Osterreichishe Post) και ∆ανία (Psot Danmark) όπου το ποσοστό 
ξεπερνά το 70%. Ταχυµεταφορές και δέµατα αποτελούν ένα αρκετά µικρότερο 
αλλά σηµαντικό, µε πιο δραστήριες τους φορείς της Γερµανίας και Ολλανδίας. 
Στον τοµέα Logistics αρκετά µεγάλο µερίδιο έχουν οι ταχυδροµικοί φορείς στη 
Ολλανδία, Σουηδία (Posten AB) και Φιλανδία (Finland Post), µε ποσοστό που 
ξεπερνά το 25% και στις 3 περιπτώσεις και η Γερµανία µε το Ηνωµένο 
Βασίλειο µε ποσοστό πάνω από 10%.    ∆ραστηριότητες στον χώρο των 
χρηµατοοικονοµικών έχουν επιδιώξει όλοι οι Οργανισµοί εκτός από τη 
Ολλανδία, Φιλανδία, Ηνωµένο Βασίλειο, Αυστρία και ∆ανία. Το 2005, 
πραγµατοποιήθηκε συµφωνία µεταξύ του εθνικού φορέα της Ισπανίας και της 
Deutsche Bank (θυγατρική του εθνικού φορέα της Γερµανίας), για τη 
δηµιουργία της χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών Bancorreos των ισπανικών 
ταχυδροµείων. Παράλληλα, από τις αρχές του 2006 λειτούργησε και η La 
Banque Postale της οποίας την κυριότητα έχει η La Poste. Ο Κύκλος 
Εργασιών της La Banque Postale ανήλθε σε €4,6 δις, παρουσιάζοντας 

Κατανοµή Εσόδων ανά ∆ραστηριότητα (2006)
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αύξηση 6,3% συγκριτικά µε τον προηγούµενο χρόνο, πριν την εξαγορά. Μόλις 
ένα χρόνο µετά τη δηµιουργία της Bancorreos, τα έσοδα των 
χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών του οµίλου των ισπανικών ταχυδροµείων 
αυξήθηκαν κατά 63%. Από τους οργανισµούς που παρέχουν 
χρηµατοοικονοµικά προϊόντα µόνο η Deutsche Bank παρέχει ολοκληρωµένες 
τραπεζικές υπηρεσίες. Στο διάγραµµα επίσης φαίνεται ότι οι λοιπές υπηρεσίες 
όπου ανήκουν νέα προϊόντα όπως το διαφηµιστικό ταχυδροµείο, οι 
τηλεαγορές και τα προϊόντα νέων τεχνολογιών αποτελούν ένα αρκετά µεγάλο 
τµήµα των εσόδων για την Σουηδία και Φιλανδία. 

Ποσοτικά στοιχειά 

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται τα βασικά χρηµατοοικονοµικά 
µεγέθη του ΕΛΤΑ συγκριτικά µε άλλους ταχυδροµικούς οργανισµούς της 
Ευρώπης.  
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Όπως προαναφέρθηκε, βάσει εσόδων, η Deutsche Post, η La Poste και η 
Royal Mail αποτελούν τους σηµαντικότερους ταχυδροµικούς φορείς στην 
Ευρώπη, µε έσοδα το 2006 €60,5 δις, €20,1 και €13,2 δις και ανθρώπινο 
δυναµικό 520, 303 και 211 χιλιάδες αντίστοιχα. Όσον αφορά τους 
διακινούµενους ταχυδροµικούς όγκους η La Poste έχει την πρώτη Θέση στη 
σχετική κατάταξη µε ετήσιο όγκο 28,5 δις (2005). Από τις µικρότερες 
πληθυσµιακά χώρες, η Σουηδία έχει τα υψηλότερα έσοδα.  
Αξίζει να σηµειωθεί ότι η ταχυδροµική αγορά της Γαλλίας είναι η µεγαλύτερη 
σε όγκο ταχυδροµική αγορά της Ευρώπης, µε ετήσιο διακινούµενο όγκο για το 
2005 κοντά στα 40 δισεκατοµµύρια αντικείµενα. Η Σουηδία, Φιλανδία και 
Αυστρία έχουν αρκετά υψηλούς διακινούµενους όγκους σε σχέση µε το 
πληθυσµό, γεγονός που επιβεβαιώνει την σηµαντική ανάπτυξη του 
διαφηµιστικού ταχυδροµείου στις συγκεκριµένες χώρες. Όλοι σι φορείς 
κινούνται σε παρόµοια επίπεδα γενικής κερδοφορίας, µε ποσοστά που 
κυµαίνονται κοντά στο 5%, µε εξαίρεση την Ολλανδίας (ΤΝΤ) και ∆ανίας (Post 
Danmark) σι οποίες αποτελούν τις πιο κερδοφόρες µε κέρδη 12,7% και 9,1% 
αντίστοιχα. Σε πολλές περιπτώσεις, η χαµηλή κερδοφορία οφείλεται σε 
επενδύσεις αναδιοργάνωσης δικτύου και τεχνολογικές αναβαθµίσεις. Το 
περιθώριο κέρδους στα Ελληνικά Ταχυδροµεία είναι αρκετά χαµηλότερο του 
αντίστοιχου στις ευρωπαϊκές αγορές.  Ενδιαφέρον επίσης παρουσιάζει το 
ακόλουθο διάγραµµα στο οποίο αποτυπώνεται κατά σειρά η κατάσταση των 
εσόδων ανά εργαζόµενο, όπου παρατηρούµε ότι τις πρώτες Θέσεις 
καταλαµβάνουν η Γερµανία και η Ολλανδία, ενώ ακολουθούν κατά σειρά η 
Σουηδία, ∆ανία και Αυστρία. Το µικρότερο ποσοστό εσόδων ανά υπάλληλο το 
έχουν η Ισπανία και η Ελλάδα.  
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4.11 ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ∆ΙΑΓΝΩΣΗ (ΑΝΑΛΥΣΗ SWOT)  

Ακολουθεί η συνθετική διάγνωση της αξιολόγησης της υφιστάµενης 
κατάστασης στον ΕΛΤΑ όπως αποτυπώνεται στην Ανάλυση SWOT:  
Εσωτερικό περιβάλλον: Strengths-∆υνατά σηµεία, WeaknessΑδυναµίες  
Εξωτερικό περιβάλλον: Opportunities-Ευκαιρίες, Threats-Απειλές 
 

Strengths-∆υνατά σηµεία Weaknesses-Αδυναµίες 
 
� Νέες, σύγχρονες υποδοµές 
 
� Ευρύ δίκτυο καταστηµάτων 

 
� Αναγνωρισιµότητα ονόµατος 

 
� Γνώση απαιτήσεων 

καταναλωτών 
 

� Συνεχής αύξηση διακινούµενου 
όγκου / εσόδων 

 
� Περαιτέρω διεύρυνση του 

χαρτοφυλακίου προϊόντων και 
υπηρεσιών ΕΛΤΑ 

 
� Ευκαιρίες εκµετάλλευσης ΚΥ 

 
� Ανθρώπινο δυναµικό µε 

σηµαντική εµπειρία, γνώση της 
ταχυδροµικής αγοράς και των 
δραστηριοτήτων της 
επιχείρησης / Εµπλουτισµός 
του προσωπικού του ΕΛΤΑ µε 
στελέχη προερχόµενα από την 
αγορά 

 
� Ικανοποιητική συνεργασία ως 

τώρα µε το Ταχυδροµικό 
Ταµιευτήριο, µε δυνατότητα 
επέκτασης / περαιτέρω 
αξιοποίησης της 

 
� Χαµηλή δανειακή επιβάρυνση 

 
 

 
� Λειτουργικοί περιορισµοί σε 

θέµατα προσλήψεων, 
προµηθειών, τιµολογιακής και 
εισοδηµατικής πολιτικής / 
παρεµβατικότητα από 
εξωτερικούς παράγοντες 

 
� Μειωµένη Κερδοφορία 

 
� Ανελαστική ∆οµή Κόστους 

 
� Περιορισµοί και κόστη 

παροχής ΚΥ 
 

� Έλλειψη διεθνών συνεργασιών 
/ µη ένταξη του ΕΛΤΑ σε 
διεθνή δίκτυα 

 
� ∆υσχέρεια υποστήριξης του 

συνόλου των διαφορετικών 
δραστηριοτήτων και 
στρατηγικών λόγω 
κατακερµατισµού πόρων 

 
� Ελλείψεις στην κατάρτιση του 

προσωπικού  
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Opportunities - Ευκαιρίες 

Threats - Απειλές 

 
� Ανάγκη επαναχάραξης της 

εθνικής στρατηγικής για την 
ταχυδροµική αγορά λόγω της 
απελευθέρωσης και 
δυνατότητα εµπλοκής ΕΛΤΑ 
στη χάραξη της 

 
� Καθορισµός όρων και 

προϋποθέσεων για τη 
διαχείριση του δηµόσιου 
ταχυδροµικού δικτύου / 
επαναπροσδιορισµός 
µηχανισµού αντιστάθµισης 
κόστους παροχής ΚΥ λόγω 
απελευθέρωσης 

 
� Οικονοµική πολιτική για τη 

δηµιουργία αξίας στις ∆ΕΚΟ 
 

� ∆υνατότητα µείωσης ή / και 
άρσης λειτουργικών 
περιορισµών ως αποτέλεσµα ή 
προϋπόθεση για την 
αποκρατικοποίηση 

 
� Αξιοποίηση της 

αποκρατικοποίησης για τη 
σύναψη συνεργασίας µε 
στρατηγικό εταίρο 

 
� Αύξηση ζήτησης στην αγορά 

των δεµάτων  
 

 
� Μείωση όγκου / εσόδων 

κυρίως στα µεγάλα αστικά 
κέντρα ως αποτέλεσµα της 
επερχόµενης απελευθέρωσης 

 
� Ασάφεια ως προς τις 

στρατηγικές κατευθύνσεις και 
την κατανοµή ρόλων στην 
ελληνική ταχυδροµική αγορά / 
∆υνατότητα εµπλοκής ΕΕΤΤ 
στη χάραξη της εθνικής 
στρατηγικής για την 
ταχυδροµική αγορά 

 
� Πρόκληση αντιδράσεων µε 

επιπτώσεις στην οµαλή 
λειτουργία της επιχείρησης 
λόγω της αποκρατικοποίησης  

 
� Ελλιπείς υποδοµές της χώρας 

σε οδικό δίκτυο και 
επικοινωνίες  

 
� ∆ιεύρυνση δραστηριοτήτων και 

δικτύου ΚΕΠ (Κέντρο 
Εξυπηρέτησης Πολιτών ) 

 
4.11.1 STRENGTHS-∆ΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ 
 
Νέες, σύγχρονες υποδοµές  
Ο  ΕΛΤΑ βρίσκεται στη διαδικασία υλοποίησης του µεγαλύτερου επενδυτικού 
σχεδίου εκσυγχρονισµού στην ιστορία του µε συνεχείς ανακαινίσεις των 
περισσότερων καταστηµάτων της, µε την νέα εταιρική και µε την είσοδο νέων 
τεχνολογιών στις περισσότερες διαδικασίες της. Η πρόκληση για τον ΕΛΤΑ 
έχει δύο κατευθύνσεις: αφενός Θα πρέπει να συνεχιστεί απρόσκοπτα και µε 
ταχείς ρυθµούς η υλοποίηση των έργων προκειµένου να ολοκληρωθούν και 
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να ενταχθούν οµαλά στις λειτουργίες του ΕΛΤΑ σι νέες υποδοµές, και 
αφετέρου θα πρέπει να γίνει αποτελεσµατική αξιοποίηση των σύγχρονων 
υποδοµών, ώστε να εκµεταλλευτεί ο ΕΛΤΑ το σύνολο των πλεονεκτηµάτων 
που Θα του προσδώσουν, σε θέµατα βελτίωσης ποιότητας υπηρεσιών, 
µείωσης κόστους, υποστήριξης των νέων προϊόντων, αύξησης κύκλου 
εργασιών, ανταγωνιστικότητας κλπ. 
 
Ευρύ δίκτυο καταστηµάτων  
Το γεγονός ότι ο ΕΛΤΑ έχει τη δυνατότητα να προσφέρει τις υπηρεσίες και τα 
προϊόντα του σε κάθε γωνιά της Ελλάδας αποτελεί αναµφίβολα ένα από τα 
σηµαντικότερα συγκριτικά του πλεονεκτήµατα. Το εύρος του δικτύου του 
παρέχει τη δυνατότητα διεύρυνσης του κύκλου εργασιών από όλες τις 
κατηγορίες προϊόντων, συµβάλει στην ανάπτυξη της αναγνωρισιµότητάς του 
και αποτελεί θεµελιώδες στοιχείο του κοινωνικού ρόλου του. 
  
Αναγνωρισιµότητα ονόµατος  
Τα Ελληνικά Ταχυδροµεία είναι µια από τις παλαιότερες υπηρεσίες της 
ελληνικής κοινωνίας, καθώς η ιστορία τους είναι συνυφασµένη µε την ιστορία 
του νεώτερου ελληνικού Κράτους. Το γεγονός αυτό σε συνδυασµό µε την 
Παρουσία του ΕΛΤΑ σε ολόκληρη τη χώρα, έχει προσδώσει ιδιαίτερη 
αναγνωρισιµότητα στην επωνυµία «ΕΛΤΑ», η οποία έχει συνδεθεί µε την 
αξιοπιστία και την καθοριστική συµβολή στην οικονοµική ανάπτυξη. Ο ΕΛΤΑ 
έχει τη δυνατότητα να κεφαλαιοποιήσει το συγκεκριµένο πλεονέκτηµα, 
διευρύνοντας το χαρτοφυλάκιο Προϊόντων και υπηρεσιών του και 
αναπτύσσοντας τον κύκλο εργασιών του σε δραστηριότητες όπου ο ρόλος της 
αξιοπιστίας του φορέα είναι κρίσιµος όπως τα χρηµατοοικονοµικά ή τα 
ασφαλιστικά προϊόντα.  
 
Γνώση απαιτήσεων καταναλωτών  
Η ελληνική ταχυδροµική αγορά και ο ΕΛΤΑ είναι σχεδόν ταυτόσηµες έννοιες, 
γεγονός που του δίνει τη δυνατότητα να γνωρίζει σε βάθος τις ανάγκες των 
καταναλωτών και να µπορεί να ανταποκρίνεται σε αυτές µε επιτυχία. Στη νέα 
εποχή για την ταχυδροµική αγορά, ο ΕΛΤΑ Θα πρέπει να εξακολουθήσει να 
διερευνά τις προθέσεις και τις ανάγκες των καταναλωτών προκειµένου να 
διατηρήσει και να ενισχύσει τη Θέση του αλλά και να επεκταθεί σε νέες αγορές.  
 
Συνεχής αύξηση διακινούµενου όγκου / εσόδων 
Ο ΕΛΤΑ λειτουργεί στον κλάδο των ταχυδροµείων, ο οποίος δέχεται ισχυρές 
πιέσεις σε διεθνή βάση από τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες, καθώς 
υποκαθιστούν αποτελεσµατικά τα βασικά του οφέλη. Ως εκ τούτου, το γεγονός 
ότι κατά τα τελευταία χρόνια, όχι µόνο καταφέρνει να διατηρείται αλλά και να 
αυξάνεται συνεχώς ο όγκος αντικειµένων που διακινεί ο ΕΛΤΑ, συνιστά σαφές 
δυνατό σηµείο που αντανακλά τόσο στην επιχείρηση όσο και στην αγορά 
συνολικά. Η αύξηση του όγκου και η διαφοροποίηση των δραστηριοτήτων του 
ΕΛΤΑ, συµβάλουν επίσης στην αύξηση των εσόδων του, ενισχύοντας 
παράλληλα τη συνολική αξία και βελτιώνοντας τη Θέση της επιχείρησης. Ο 
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συνδυασµός των δύο µεγεθών (όγκος, έσοδα) θα αποτελέσει σηµαντικό 
εφόδιο για τον ΕΛΤΑ στο να αντιµετωπίσει αποτελεσµατικά τον επερχόµενο 
ανταγωνισµό. 
 
Περαιτέρω διεύρυνση του χαρτοφυλακίου Προϊόντων και υπηρεσιών του 
ΕΛΤΑ (νέα προϊόντα επιστολικού, χρηµατοοικονοµικά, ασφαλιστικά, προϊόντα 
λιανικής) 
Κατά τα τελευταία χρόνια ο ΕΛΤΑ προέβη σε σηµαντικές προσθήκες στο 
χαρτοφυλάκιο Προϊόντων και υπηρεσιών του, στο πλαίσιο της στρατηγικής 
διαφοροποίησης των δραστηριοτήτων του. Η στρατηγική αυτή θα µπορούσε 
να διατηρηθεί, µε την παράλληλη αξιοποίηση των συνεργασιών τις οποίες έχει 
ήδη συνάψει ή σχεδιάζει ο ΕΛΤΑ, καθώς και των νέων υποδοµών που Θα 
ενταχθούν στις λειτουργίες του. Συγκεκριµένα, ο ΕΛΤΑ Θα επιδιώξει να 
αναπτύξει το διαφηµιστικό και το υβριδικό ταχυδροµείο που έχουν Ιδιαίτερα 
θετικές Προοπτικές για το µέλλον στην ελληνική αγορά. Επίσης, ήδη ο ΕΛΤΑ 
διαθέτει χρηµατοοικονοµικά προϊόντα µέσω του δικτύου του και σχεδιάζει να 
αναπτυχθεί περαιτέρω, εντείνοντας τη συνεργασία του µε το ταχυδροµικό 
ταµιευτήριο, ενώ σύντοµα θα ξεκινήσει και την διάθεση ασφαλιστικών 
Προϊόντων σε συνεργασία µε ασφαλιστικούς φορείς. Απαραίτητη 
προϋπόθεση για την επίτευξη των ανωτέρω στόχων, είναι η ταχεία 
ολοκλήρωση των υποδοµών, η εγκατάσταση του απαιτούµενου εξοπλισµού 
αυτοµατοποίησης στα ταχυδροµικά καταστήµατα του ΕΛΤΑ και η κατάρτιση 
των στελεχών του.  
 
Ευκαιρίες εκµετάλλευσης Καθολικής Υπηρεσίας (ΚΥ) 
Σύµφωνα µε την νοµοθεσία στη χώρα µας, Ο ΕΛΤΑ είναι ο Φορέας Παροχής 
Καθολικής Υπηρεσίας στην Ελλάδα. Το γεγονός αυτό αναγκάζει τον ΕΛΤΑ να 
αντιµετωπίζει τα σηµαντικά κόστη που απαιτούνται για την καθολική υπηρεσία, 
αλλά παράλληλα του δίνει τη δυνατότητα να αξιοποιήσει τα ορισµένα 
πλεονεκτήµατα προσθέτοντας νέα προϊόντα και ολοκληρωµένες υπηρεσίες ή 
υπηρεσίες προστιθέµενης αξίας στο δίκτυό του. 
 
Ανθρώπινο δυναµικό µε σηµαντική εµπειρία, γνώση της ταχυδροµικής αγοράς 
και των δραστηριοτήτων της επιχείρησης / Εµπλουτισµός του προσωπικού 
του ΕΛΤΑ µε στελέχη προερχόµενα από την αγορά  
Το ανθρώπινο δυναµικό του ΕΛΤΑ εµπλουτίστηκε κατά τα τελευταία χρόνια µε 
την πρόσληψη στελεχών προερχόµενων από ιδιωτικές επιχειρήσεις, τα οποία 
διαθέτουν διαφορετική νοοτροπία και συνεισφέρουν τη γνώση και τις 
πρακτικές της αγοράς. Τα παραπάνω στοιχεία, συνδυαζόµενα µε την πολυετή 
εµπειρία των υφιστάµενων ανώτερων στελεχών του ΕΛΤΑ και την ευρεία 
γνώση του ταχυδροµικού τοµέα και των αναγκών των καταναλωτών, 
προσδίδουν νέα δυναµική στις λειτουργίες του.  
 
Ικανοποιητική συνεργασία ως τώρα µε το Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο, µε 
δυνατότητα επέκτασης / περαιτέρω αξιοποίησής της  
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Ο ΕΛΤΑ και το Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο αποτελούσαν πάντοτε «συγγενής» 
οργανισµούς και συνεργάζονταν επί πολλά χρόνια. Κατά την τελευταία 
περίοδο όµως η συνεργασία αυτή εντάθηκε, έγινε στενότερη και θεµελιώθηκε 
µε την συµµετοχή της κάθε εταιρείας στο µετοχικό κεφάλαιο της άλλης, τη 
δηµιουργία της ΤΤ-ΑΕ∆ΑΚ και την εµπορική συµφωνία του 2006. Στο πλαίσιο 
αυτό, ο ΕΛΤΑ διαθέτει χρηµατοοικονοµικά προϊόντα από το δίκτυο των 
καταστηµάτων του και έχει συγκεκριµένο σχεδιασµό για την περαιτέρω 
επέκτασή του στην τραπεζική αγορά, στην κατεύθυνση της συνεχούς 
διαφοροποίησης των δραστηριοτήτων του.  
 
Χαµηλή δανειακή επιβάρυνση  
Ο ΕΛΤΑ διαθέτει χαµηλή δανειακή επιβάρυνση όπως φαίνεται από τους 
ετήσιους ισολογισµούς του. Το γεγονός αυτό αποτελεί ένδειξη υγιούς 
χρηµατοοικονοµικής κατάστασης και µπορεί να αξιοποιηθεί από τη διοίκηση 
της επιχείρησης για την εξασφάλιση εξωτερικής χρηµατοδότησης σε 
περίπτωση που απαιτηθούν επιπλέον κεφάλαια για την υλοποίηση 
µελλοντικών επιχειρηµατικών / επενδυτικών σχεδίων.  
 
4.11.2 WEAKNESSES-Α∆ΥΝΑΜΙΕΣ 
 
Λειτουργικοί περιορισµοί σε Θέµατα προσλήψεων, προµηθειών, τιµολογιακής 
και εισοδηµατικής πολιτικής / Παρεµβατικότητα από εξωτερικούς παράγοντες 
 Το ιδιοκτησιακό καθεστώς του ΕΛΤΑ επιβάλει συγκεκριµένους περιορισµούς 
όπως άλλωστε ισχύει για το σύνολο των φορέων που βρίσκονται υπό τον 
πλήρη έλεγχο του κράτους. Πιο συγκεκριµένα, σε σχέση µε τις προσλήψεις ο 
ΕΛΤΑ είναι υποχρεωµένος (ως σήµερα) να ακολουθεί τις διαδικασίες που 
προβλέπονται από τον ΑΣΕΠ µε αποτέλεσµα να υπάρχουν καθυστερήσεις και 
να µην έχει τη δυνατότητα να αντιµετωπίσει τις σχετικές ανάγκες του στο 
χρονικό πλαίσιο που θέτει. Εξίσου χρονοβόρες είναι και σι διαδικασίες 
προµηθειών οι οποίες γίνονται µε βάση τις ισχύουσες οδηγίες της Ε.Ε. Τέλος, 
ο ΕΛΤΑ είναι υποχρεωµένος να ακολουθεί τις κατά περίπτωση κυβερνητικές 
πολιτικές σε Θέµατα τιµολογίων και µισθοδοσίας, χωρίς να µπορεί να 
προσαρµόσει απόλυτα τις τιµές και τις αµοιβές στις ανάγκες του και τις 
ανάγκες των πελατών ή του προσωπικού του. Στους συγκεκριµένους 
περιορισµούς Θα πρέπει να προστεθεί και το γεγονός ότι ο ΕΛΤΑ είναι 
σχετικά ευάλωτος σε παρεµβάσεις, τόσο πολιτικές όσο και από τοπικούς 
παράγοντες στις περιοχές όπου δραστηριοποιείται, γεγονός που δυσχεραίνει 
Περαιτέρω το έργο του.  
 
Μειωµένη κερδοφορία  
Η συνεχής αύξηση του κύκλου εργασιών και του όγκου διακινούµενων 
αντικειµένων χαρακτηρίστηκε ως δυνατό σηµείο του ΕΛΤΑ στο παρόν κείµενο. 
Αντίστοιχα ο ΕΛΤΑ Θα πρέπει να προβληµατιστεί µε την πορεία της 
κερδοφορίας του η οποία είναι χαµηλή, γεγονός που µεταξύ άλλων οφείλεται 
στο ότι οι αυξήσεις στις Τιµές του κατά τα τελευταία χρόνια ήταν χαµηλότερες 
από τον πληθωρισµό σε αντίθεση µε τις αντίστοιχες δαπάνες, όπως επίσης 



∆ΗΜΗΤΡΑ ΓΚΙΝΙΟΥ –∆ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΒΑ 86

και στο αυξανόµενο κόστος του προσωπικού. Σε κάθε περίπτωση πάντως θα 
πρέπει να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες στη βελτίωση των µεγεθών στα 
κέρδη της επιχείρησης προκειµένου να διατηρηθεί η αξία της επιχείρησης σε 
υψηλά επίπεδα και να αποφύγει συνεπακόλουθα χρηµατοοικονοµικά 
προβλήµατα.  
 
Ανελαστική ∆οµή Κόστους 
Το Κόστος προσωπικού αποτελεί το µεγαλύτερο τµήµα του συνολικού 
κόστους του ΕΛΤΑ και µάλιστα βαίνει αυξανόµενο λόγω των ετήσιων 
αυξήσεων σε στελέχη µε πολλά έτη προϋπηρεσίας. Παράλληλα, οι νέες 
επενδύσεις έχουν αυξήσει σηµαντικά τα λειτουργικά κόστη και τις αποσβέσεις, 
χωρίς ακόµα να έχουν φανεί τα Θετικά αποτελέσµατα που Θα έχουν τόσο στη 
λειτουργία και την ποιότητα υπηρεσιών όσο και στα κόστη. Οι παραπάνω δύο 
παράγοντες επιβαρύνουν σηµαντικά τα κέρδη του ΕΛΤΑ και αποτελούν 
µεταξύ άλλων τα αίτια για τη χαµηλή κερδοφορία. 
 
Περιορισµοί και κόστη παροχής ΚΥ 
Όπως προαναφέρθηκε, ο ΕΛΤΑ είναι ο ΦΠΚΥ για την Ελλάδα. Η 
συγκεκριµένη ιδιότητά του επιβάλει συγκεκριµένους όρους παροχής της 
υπηρεσίας (π.χ. συχνότητα και ταχύτητα σε αποµακρυσµένες περιοχές), οι 
οποίοι συνεπάγονται υψηλά κόστη για τον Οργανισµό και δεν συσχετίζονται 
µε τις πραγµατικές ανάγκες της αγοράς. Τα κόστη αυτά Θα συνεχίσει να τα 
αντιµετωπίζει ο ΕΛΤΑ τουλάχιστον ακόµα και µετά το 2013 όπου όπως 
φαίνεται θα γίνει η απελευθέρωση της ελληνικής ταχυδροµικής αγοράς.  
 
Έλλειψη διεθνών συνεργασιών / µη ένταξη του ΕΛΤΑ σε διεθνή δίκτυα  
Μέχρι στιγµής ο ΕΛΤΑ δεν έχει συνάψει συνεργασίες µε αναγνωρισµένους 
φορείς παροχής ταχυδροµικών υπηρεσιών. Οι διεθνείς συνεργασίες 
επιφυλάσσουν πολλαπλά οφέλη για τον οργανισµό, καθώς Θα του 
επιτρέψουν να αποκτήσει σύγχρονη τεχνογνωσία, να εισχωρήσει σε διεθνή 
δίκτυα, να επεκτείνει τις δραστηριότητές του γεωγραφικά, να εµπλουτίσει το 
χαρτοφυλάκιό του µε νέα προϊόντα προστιθέµενης αξίας και να ενισχύσει τη 
Θέση του στο διεθνές ταχυδροµικό περιβάλλον. Παράλληλα, η συνεργασία µε 
ισχυρό διεθνή φορέα θα λειτουργήσει προστατευτικά για τον ΕΛΤΑ µετά την 
απελευθέρωση, όπου µεγάλοι διεθνείς παίκτες θα εξετάσουν το ενδεχόµενο 
δραστηριοποίησής τους στην Ελλάδα.  
 
∆υσχέρεια υποστήριξης του συνόλου των διαφορετικών δραστηριοτήτων και 
στρατηγικών λόγω κατακερµατισµού πόρων  
Η πολυµέτωπη στρατηγική που όπως διαφαίνεται θα ακολουθήσει ο ΕΛΤΑ 
κατά τα προσεχή χρόνια (συνδυασµός ανάπτυξης δραστηριοτήτων, 
γεωγραφικής επέκτασης και διαφοροποίησης) ενέχει τον κίνδυνο του 
κατακερµατισµού των διαθέσιµων ανθρώπινων, υλικών και οικονοµικών 
πόρων µε συνέπεια την ανεπαρκή υποστήριξη του συνόλου των ενεργειών 
που θα προγραµµατιστούν. Ο ΕΛΤΑ Θα πρέπει να κάνει ιδιαίτερα προσεκτική 
επιλογή στόχων και δράσεων, καθώς και ορθολογικό Προγραµµατισµό και 
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Κατανοµή των διαθέσιµων πόρων προκειµένου να αποφύγει τους σχετικούς 
κινδύνους.  
 
Ελλείψεις στην κατάρτιση του προσωπικού  
Παρά την ευρεία γνώση της ταχυδροµικής αγοράς, τη συσσωρευµένη 
εµπειρία του προσωπικού του ΕΛΤΑ και τις συνεχείς υλοποιούµενες δράσεις 
κατάρτισης, εξακολουθούν να υπάρχουν αδυναµίες στην κατάρτιση του 
προσωπικού σε διάφορα αντικείµενα που σχετίζονται µε την εξυπηρέτηση 
πελατών. Ως ενδεικτικά παραδείγµατα Θα µπορούσαν να αναφερθούν τα 
Θέµατα χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών και γνώσης αγγλικών, σε 
συνάρτηση µε την εµπορική στρατηγική του ΕΛΤΑ, η οποία περιλαµβάνει 
ανάπτυξη των χρηµατοοικονοµικών και ασφαλιστικών υπηρεσιών και την 
αξιοποίηση νέων λογισµικών και ειδικών εφαρµογών.  
 
4.11.3  OPPORTUNITIES — ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ 
 
Ανάγκη επαναχάραξης της εθνικής στρατηγικής για την ταχυδροµική αγορά 
λόγω της απελευθέρωσης και δυνατότητα εµπλοκής ΕΛΤΑ στη χάραξή της 
Η ασάφεια που υφίσταται σχετικά µε τις στρατηγικές κατευθύνσεις της 
πολιτείας για την ταχυδροµική αγορά συνιστά απειλή για τον κλάδο, αλλά 
παράλληλα αποτελεί πρώτης τάξεως ευκαιρία για τον ΕΛΤΑ να εµπλακεί 
ενεργά στη χάραξη της συγκεκριµένης στρατηγικής. Κατά την προσεχή 
περίοδο θα ληφθούν πολλές κρίσιµες αποφάσεις για το µέλλον της 
ταχυδροµικής αγοράς εν όψει της απελευθέρωσης το 2013. 0 ΕΛΤΑ ως ο 
µεγαλύτερος και κυριότερος φορέας παροχής ταχυδροµικών υπηρεσιών στην 
Ελλάδα, έχει συµφέρον να υποβάλει τις απόψεις του στις αρµόδιες κρατικές 
αρχές, µε σκοπό να διαµορφωθεί το µέλλον της κυρίας αγοράς του κατά 
τρόπο Θετικό για αυτόν. 
 
Καθορισµός όρων και προϋποθέσεων για τη διαχείριση του δηµόσιου 
ταχυδροµικού δικτύου / Επαναπροσδιορισµός µηχανισµού αντιστάθµισης 
κόστους παροχής ΚΥ λόγω απελευθέρωσης  
Μεταξύ των κρισιµότερων αποφάσεων που, όπως προαναφέρθηκε, πρόκειται 
να ληφθούν κατά το προσεχές χρονικό διάστηµα σχετικά µε το µέλλον της 
ταχυδροµικής αγοράς στην Ελλάδα, είναι ο καθορισµός των όρων και 
προϋποθέσεων για τη διαχείριση του δηµόσιου ταχυδροµικού δικτύου και ο 
καθορισµός αντιστάθµισης του κόστους παροχής της ΚΥ. Σύµφωνα µε τα 
δεδοµένα χωρών όπου έχει ήδη εφαρµοστεί πλήρης απελευθέρωση της 
ταχυδροµικής αγοράς, παρέχεται στους νέους παρόχους ταχυδροµικών 
υπηρεσιών πρόσβαση στο δηµόσιο ταχυδροµικό δίκτυο, έναντι εύλογου 
τιµήµατος προς τον διαχειριστή αυτού και υπό συγκεκριµένους όρους και 
προϋποθέσεις, ώστε να διασφαλίζονται τα συµφέροντα του διαχειριστή ο 
οποίος είναι και ο ίδιος πάροχος, να υπάρχει διαφάνεια και ισονοµία και να 
απολαµβάνουν ικανοποιητικό επίπεδο υπηρεσιών οι καταναλωτές. Επίσης, η 
απελευθέρωση περιλαµβάνει πρόνοιες για τη διατήρηση της ΚΥ, αλλά στο νέο 
καθεστώς θα πρέπει να καλύπτεται το Κόστος που αυτή συνεπάγεται, µε 
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καθορισµένο και δίκαιο µηχανισµό, ο οποίος Θα σχεδιάζεται από τα κράτη-
µέλη της Ε.Ε. Γίνεται εύκολα αντιληπτή η κρισιµότητα των ως άνω 
αποφάσεων για το µέλλον του ΕΛΤΑ, καθώς από την έκβασή τους θα 
εξαρτηθούν σηµαντικές παράµετροι της ανταγωνιστικότητάς του, της 
λειτουργίας του, της κερδοφορίας του κλπ. Αποτελεί ως εκ τούτου σηµαντική 
ευκαιρία για τον ΕΛΤΑ να επηρεάσει σύµφωνα µε τα συµφέροντά του αλλά 
και σύµφωνα µε τα συµφέροντα της ταχυδροµικής αγοράς τον καθορισµό των 
ως άνω όρων.  
 
Οικονοµική πολιτική για τη δηµιουργία αξίας στις ∆ΕΚΟ  
Όπως αναφέρθηκε σε προηγούµενο κεφάλαιο, το ΥΠΟΙΟ είναι ο µέτοχος του 
ΕΛΤΑ και ενδιαφέρεται για τη µεγιστοποίηση της αξίας του. Παράλληλα, ο 
ΕΛΤΑ έχει ενταχθεί στο καθεστώς των υπό αποκρατικοποίηση εταιρειών, αν 
και επ’ αυτού δεν φαίνεται να υπάρχει συγκεκριµένος σχεδιασµός ή 
χρονοδιάγραµµα. Ο συνδυασµός όµως των δύο παραπάνω στοιχείων 
συνιστά ευκαιρία για τον ΕΛΤΑ δεδοµένου ότι µπορεί να αποτελέσει το 
έναυσµα για τη λήψη µέτρων για τη µείωση ορισµένων από τους 
λειτουργικούς του περιορισµούς ή για την εξοµάλυνση κάποιων δεσµεύσεων 
που επιβάλλονται στον ΕΛΤΑ, µε σκοπό την µεγιστοποίηση της αξίας του. 
  
∆υνατότητα µείωσης ή / και άρσης λειτουργικών περιορισµών ως αποτέλεσµα 
ή προϋπόθεση για την αποκρατικοποίηση  
Ανεξάρτητα από τις προθέσεις του ΥΠΟΙΟ πριν την υπό οποιαδήποτε µορφή 
αποκρατικοποίηση, αυτό καθαυτό το ενδεχόµενο της αποκρατικοποίησης 
αποτελεί σαφή ευκαιρία για τον ΕΛΤΑ, καθώς είναι βέβαιο ότι θα 
σηµατοδοτήσει την µείωση ή και άρση των περιορισµών που υφίστανται µε 
στόχο την οµαλή µετάβαση στο νέο καθεστώς, είτε ως αποτέλεσµα της 
εισόδου νέων µετόχων είτε ως προϋπόθεση για την οµαλή µετάβαση στο νέο 
καθεστώς.  
 
Αξιοποίηση της αποκρατικοποίησης για τη σύναψη συνεργασίας µε 
στρατηγικό εταίρο  
Εκτός από την αποκρατικοποίηση, για την οποία ούτως ή άλλως δεν υπάρχει 
σαφές τοπίο για τις σχετικές λεπτοµέρειες που θα καθορίσουν το χρόνο ή τον 
τρόπο, ο ΕΛΤΑ µπορεί να επιδιώξει µε εναλλακτικές µεθόδους να απολαύσει 
ορισµένα από τα οφέλη της. Συγκεκριµένα, ο ΕΛΤΑ θα µπορούσε να 
διερευνήσει το ενδεχόµενο σύναψης συνεργασίας µε στρατηγικό εταίρο από 
την οποία θα µπορούσε να επιτύχει τη βελτίωση της τεχνογνωσίας του, τη 
µείωση της εσωστρέφειάς του, τη γεωγραφική του επέκταση, την πρόσβαση 
σε διεθνή δίκτυα και τον εµπλουτισµό του χαρτοφυλακίου προϊόντων και 
υπηρεσιών.  
 
Αύξηση ζήτησης στην αγορά των δεµάτων  
Κατά τα τελευταία χρόνια παρατηρείται αύξηση της ζήτησης στην αγορά των 
δεµάτων, η οποία αγγίζει συνολικά το 18% για την τετραετία 2003-2006. 
Παράλληλα οι επιδόσεις του ΕΛΤΑ στη συγκεκριµένη κατηγορία αντικειµένων 
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έχουν σηµαντικά περιθώρια βελτίωσης, καθώς τόσο το µερίδιο αγοράς που 
διαθέτει όσο και ο αριθµός των δεµάτων που διακινεί παρουσιάζουν συνεχή 
µείωση κατά τα τελευταία 4 χρόνια (µε εξαίρεση το 2004). Ως εκ τούτου, σε 
περίπτωση που ο ΕΛΤΑ καταφέρει να γίνει περισσότερο ανταγωνιστικός στη 
συγκεκριµένη αγορά, αντιµετωπίζοντας ορισµένες εγγενείς αδυναµίες του, Θα 
έχει τη δυνατότητα να βελτιώσει το µερίδιο αγοράς και τα έσοδά του στη 
συγκεκριµένη κατηγορία αντικειµένων, η οποία παρουσιάζει Ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον.  
 
4.11.4 THREATS — ΑΠΕΙΛΕΣ 
 
Μείωση όγκου / εσόδων κυρίως στα µεγάλα αστικά κέντρα ως αποτέλεσµα 
της επερχόµενης απελευθέρωσης  
Ή απελευθέρωση της ταχυδροµικής αγοράς και η δυναµική είσοδος 
ανταγωνιστών του ΕΛΤΑ στην ελληνική ταχυδροµική αγορά Θα προκαλέσει 
µείωση του όγκου και των εσόδων από ταχυδροµικές υπηρεσίες κυρίως στα 
µεγάλα αστικά κέντρα όπου οι συνθήκες είναι ευνοϊκότερες για τον 
ανταγωνισµό. Η συγκεκριµένη απειλή θα πρέπει να προβληµατίσει τον ΕΛΤΑ 
την προσεχή περίοδο, καθώς ο ΕΛΤΑ θα πρέπει να προετοιµαστεί κατάλληλα 
ώστε αφενός να αντιµετωπίσει αποτελεσµατικά τον επερχόµενο ανταγωνισµό 
και αφετέρου να εξασφαλίσει εναλλακτικές πηγές εσόδων είτε µε τη 
γεωγραφική του επέκταση είτε µε τη διαφοροποίηση των δραστηριοτήτων του.  
 
Ασάφεια ως προς τις στρατηγικές κατευθύνσεις και την κατανοµή ρόλων στην 
ελληνική ταχυδροµική αγορά / ∆υνατότητα εµπλοκής Ε.Ε.Τ.Τ. στη χάραξη της 
εθνικής στρατηγικής για την ταχυδροµική αγορά 
Η πολιτεία δια των αρµόδιων φορέων της (Υ.Μ.Ε., ΥΠΟΙΟ, Ε.Ε.Τ.Τ.) δεν έχει 
προς το παρόν καθορίσει συγκεκριµένες κατευθυντήριες γραµµές ως προς τη 
στρατηγική για την ταχυδροµική αγορά. Όσο το ασαφές τοπίο κυριαρχεί, 
υπάρχει ο κίνδυνος να ληφθούν αποφάσεις για το µελλοντικό νοµοθετικό 
πλαίσιο υπό την πίεση των προθεσµιών για την απελευθέρωση και χωρίς 
συγκεκριµένο στρατηγικό σχεδιασµό για την πορεία της αγοράς. Το 
παραπάνω σενάριο αποτελεί απειλή για τον ΕΛΤΑ, καθώς δεν είναι καθόλου 
βέβαιο ότι τα συµφέροντά του θα µπορέσουν να διασφαλιστούν. Όπως 
προαναφέρθηκε, αποτελεί ευκαιρία για τον ΕΛΤΑ η εµπλοκή του στη χάραξη 
της εθνικής στρατηγικής για την ταχυδροµική αγορά. Κατά την ίδια λογική, 
συνιστά απειλή για τον ΕΛΤΑ, η ενδεχόµενη εµπλοκή της Ε.Ε.Τ.Τ. στη 
διαµόρφωση της στρατηγικής. Άλλωστε αξίζει να σηµειωθεί για ακόµη µια 
φορά, ότι κατά το προσεχές χρονικό διάστηµα θα ληφθούν αποφάσεις για το 
µηχανισµό αντιστάθµισης του κόστους της ΚΥ και τη διαχείριση του δηµόσιου 
ταχυδροµικού δικτύου στο µέλλον, παράµετροι οι οποίες θα εµπίπτουν σε 
επίπεδο ρύθµισης και ελέγχου στις αρµοδιότητες της Ε.Ε.Τ.Τ. 
 
Πρόκληση αντιδράσεων µε επιπτώσεις στην οµαλή λειτουργία της 
επιχείρησης λόγω της αποκρατικοποίησης  
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Το ενδεχόµενο της αποκρατικοποίησης, επιφυλάσσει σηµαντικές ευκαιρίες για 
τον ΕΛΤΑ, ενώ παράλληλα, κρύβει κινδύνους για την οµαλή λειτουργία του. Η 
εµπειρία του παρελθόντος δείχνει ότι σε ανάλογες περιπτώσεις έχουν 
προκληθεί σηµαντικές αντιδράσεις στο προσωπικό των επιχειρήσεων, οι 
οποίες συχνά αποτελούν αιτία τριβών µε τη διοίκηση, παρέχουν αφορµή για 
δυναµικές κινητοποιήσεις και γενικότερα επηρεάζουν αρνητικά το κλίµα και τη 
λειτουργία των οργανισµών. Σε µια περίοδο όπου ο ΕΛΤΑ κάνει αξιόλογες 
προσπάθειες για να αντιµετωπίσει αποτελεσµατικά τις προκλήσεις του 
µέλλοντος, γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι αντιδράσεις όπως οι 
προαναφερθείσες. αν µάλιστα έχουν µεγάλη έκταση τόσο χρονικά όσο και σε 
δυναµισµό, µπορούν να προκαλέσουν σηµαντικά προβλήµατα στη λειτουργία 
και την εικόνα της επιχείρησης.  
 
Ελλιπείς υποδοµές της χώρας σε οδικό δίκτυο και επικοινωνίες  
Για όλες τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται ή πρόκειται να 
δραστηριοποιηθούν στην ελληνική ταχυδροµική αγορά, απειλή αποτελούν οι 
ελλείψεις στις υποδοµές του οδικού δικτύου και των επικοινωνιών, µε 
δεδοµένη την ιδιαίτερη γεωµορφία και πληθυσµιακή κατανοµή της χώρας µας. 
Τα προβλήµατα αυτά συχνά απαιτούν µεγάλα κόστη για την ανάπτυξη και 
διατήρηση επαρκούς δικτύου, δυσχεραίνουν την επίτευξη οικονοµιών 
κλίµακας και καθιστούν προβληµατική την επίτευξη υψηλού επιπέδου 
ποιότητας υπηρεσιών.  
 
∆ιεύρυνση δραστηριοτήτων και δικτύου ΚΕΠ ( Κέντρων Εξυπηρέτησης 
Πολιτών)  
Τα ΚΕΠ λειτουργούν κατά τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα διαθέτοντας ήδη 
δίκτυο 1.035 καταστηµάτων. Η ίδρυση και λειτουργία τους χρηµατοδοτήθηκε 
σε µεγάλο βαθµό από κοινοτικά κονδύλια. Κατά το άµεσα προσεχές χρονικό 
διάστηµα τα ΚΕΠ Θα πρέπει να αποκτήσουν πηγές εσόδων, δεδοµένου ότι 
πρόκειται να λήξει η χρηµατοδότηση τους από κοινοτικούς πόρους. Ως εκ 
τούτου, ενδεχόµενη επέκταση των δραστηριοτήτων των ΚΕΠ π.χ. σε τοµείς 
όπως η πληρωµή λογαριασµών, πληρωµή τελών κυκλοφορίας κλπ θα 
µπορούσε να αποτελέσει κίνδυνο για τον ΕΛΤΑ, καθώς θα µειωθούν τα 
αντίστοιχα έσοδα του. Παράλληλα η πιθανή διεύρυνση του υφιστάµενου 
δικτύου των ΚΕΠ θα ενισχύσει περαιτέρω τη θέση τους, διευκολύνοντας τα 
µελλοντικά τους σχέδια για την ανάπτυξη δραστηριοτήτων ανταγωνιστικών 
προς τον ΕΛΤΑ. Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι το Υπουργείο Εσωτερικών, 
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης (Υπ.Εσ.∆.∆.Α.) και Αποκέντρωσης σε συνεργασία µε την 
Τράπεζα Πειραιώς υλοποιεί πιλοτικά πρόγραµµα ηλεκτρονικών πληρωµών µε 
µετρητά σε 23 ΚΕΠ σε όλη την Ελλάδα. Με βάση τα συµπεράσµατα που Θα 
εξαχθούν από την εφαρµογή του πιλοτικού προγράµµατος, το Υπ.Εσ.∆.∆.Α. 
σχεδιάζει να προχωρήσει σε επόµενη φάση στην εγκατάσταση µηχανηµάτων 
ηλεκτρονικών πληρωµών στο δίκτυο των ΚΕΠ µαζικά.  
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4.12  ΚΡΙΣΙΜΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛ.ΤΑ  

 Μέσα από την ανάλυση SWOT γίνεται αντιληπτό, όσον αφορά στο εξωτερικό 
περιβάλλον, η απελευθέρωση της αγοράς, η οποία θα συµβεί στην Ελλάδα 
στις 1/1/2013, θα έχει σηµαντική επίδραση στον ΕΛΤΑ καθώς αναµένεται να 
εντείνει τον ανταγωνισµό και να µειώσει το µερίδιο αγοράς του. Αναφορικά µε 
τις στρατηγικές κατευθύνσεις και τις λεπτοµέρειες της απελευθέρωσης της 
αγοράς, την καθολική υπηρεσία και τους όρους διαχείρισης του ταχυδροµικού 
δικτύου, προς το παρόν επικρατεί ασάφεια, γεγονός το οποίο επηρεάζει τον 
ΕΛΤΑ, ως µεγαλύτερο και κυριότερο φορέα παροχής ταχυδροµικών 
υπηρεσιών στην Ελλάδα, αλλά παράλληλα µπορεί να αξιοποιηθεί ως ευκαιρία 
από την εταιρεία, καθώς µπορεί να συµβάλει στη διαµόρφωση του 
περιβάλλοντος της µελλοντικής αγοράς κατά τρόπο συµφέροντα τόσο για την 
ίδια όσο και τους καταναλωτές, ιδιώτες και επιχειρήσεις.  Παράλληλα, 
σηµαντική παράµετρος για την έκβαση και πορεία του ΕΛΤΑ, θα είναι η 
έκταση, το αντικείµενο, η µορφή και το πλήθος των συνεργασιών που θα 
συναφθούν κατά την προσεχή πενταετία. Συγκεκριµένα, για την επέκταση της 
εταιρείας σε νέες δραστηριότητες όπως το διαφηµιστικό ταχυδροµείο (µε ή 
χωρίς διεύθυνση παραλήπτη) και το υβριδικό ταχυδροµείο, ή σε νέες αγορές 
όπως η δραστηριοποίηση του ΕΛΤΑ σε χώρες της Νοτιοανατολικής 
Ευρώπης, Θα διερευνηθούν διάφορα ενδεχόµενα όπως η επίτευξη 
στρατηγικών συνεργασιών µε αναγνωρισµένους φορείς, η ίδρυση θυγατρικών 
εταιρειών ή η εξαγορά υφιστάµενης επιχείρησης που δραστηριοποιείται ήδη 
σε κάποιον από τους ανωτέρω τοµείς.   
  Επίσης, ειδική βαρύτητα και καθοριστικό ρόλο στο µέλλον του ΕΛΤΑ, θα έχει 
ο τρόπος κάλυψης του κόστους διατήρησης ενός τόσο εκτεταµένου δικτύου 
καταστηµάτων, η χρηµατοδότηση της Καθολικής Υπηρεσίας και γενικά 
οποιαδήποτε άλλα µέσα που τυχόν δοθούν στον ΕΛΤΑ ως αντιστάθµισµα της 
παροχής Καθολικής Υπηρεσίας (πχ. µακροχρόνιες συµβάσεις µε το ∆ηµόσιο 
και φορείς του, η ανάπτυξη σύγχρονων υπηρεσιών και η καινοτόµος 
συνεργασία του ΕΛΤΑ µε το ∆ηµόσιο για το e-governance , η εξέλιξη και 
συνεργασία µε τα ΚΕΠ, η συµµετοχή του ΕΛΤΑ στις διαφηµιστικές δαπάνες 
του ∆ηµοσίου µέσω του διαφηµιστικού ταχυδροµείου, κ.α.), ώστε να 
διαµορφωθούν σι προϋποθέσεις για ανάπτυξη της εταιρείας.  
Ακόµα η αναδιοργάνωση του ταχυδροµικού δικτύου αποτελεί υψηλή 
προτεραιότητα καθώς το δίκτυο καταστηµάτων του ΕΛΤΑ αποτελεί 
αναµφίβολα σηµαντικό τµήµα του ταχυδροµικού δικτύου. Σηµαντικός αριθµός 
καταστηµάτων του ΕΛΤΑ έχουν είτε αρνητικό αποτέλεσµα, είτε ιδιαίτερα 
χαµηλή κερδοφορία. Ο αναλυτικός και ακριβής προσδιορισµός των 
καταστηµάτων αυτών είναι απαραίτητό να πραγµατοποιηθεί γιατί το γεγονός 
δεν συνάδει µε την ορθολογική επιχειρησιακή διαχείριση πόρων, που απαιτεί 
µια ανταγωνιστική αγορά, αλλά ωστόσο αποτελεί µια ουσιαστική παράµετρο 
άσκησης κοινωνικής πολιτικής και συνδέεται άρρηκτα µε τις κατευθύνσεις 
περιφερειακής ανάπτυξης της χώρας. Κατά συνέπεια, θα πρέπει να ληφθεί η 
ανάλογη µέριµνα για την κάλυψη του σχετικού κόστους από την πλευρά του 
∆ηµοσίου ή να εξεταστούν εναλλακτικές και λιγότερο κοστοβόρες µέθοδοι. Και 
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τα δύο ενδεχόµενα, που αναφέρθηκαν ή και ο συνδυασµός αυτών, είναι 
αυτονόητο ότι θα έχουν άµεση θετική επίπτωση στα χρηµατοοικονοµικά 
µεγέθη, την κερδοφορία και τους δείκτες του ΕΛΤΑ. Επιπλέον του δικτύου 
καταστηµάτων, οι αλλαγές που θα δροµολογηθούν και θα υλοποιηθούν στο 
υπόλοιπο ταχυδροµικό δίκτυο (λειτουργίες περισυλλογής, διαλογής, 
διακίνησης, διανοµής) αναµένεται να συµβάλλουν στη µείωση του 
λειτουργικού κόστους της επιχείρησης, στη βελτίωση της ποιότητας και στην 
αύξηση της παραγωγικότητας του ΕΛΤΑ.Το ταχυδροµικό δίκτυο στο σύνολό 
του θα επηρεαστεί σηµαντικά από τις µελλοντικές νοµοθετικές ρυθµίσεις, 
κυρίως σε ότι αφορά την ΚΥ (Καθολική Υπηρεσία), δηλαδή τις υπηρεσίες που 
αυτή Θα περιλαµβάνει, τον καθορισµός των ΥΓΟΣ (Υπηρεσίες Γενικού 
Οικονοµικού Συµφέροντος) και τον διαχωρισµό τους από την ΚΥ, τα 
επιθυµητά επίπεδα ποιότητας υπηρεσιών, την απαιτούµενη γεωγραφική 
κάλυψη και τις εξαιρέσεις από αυτήν, τη µέθοδο υπολογισµού του κόστους 
της ΚΥ και τον τρόπο αντιστάθµισης του κόστους. Κατά την ίδια λογική, το 
σηµερινό ταχυδροµικό δίκτυο επηρεάζει την αποτελεσµατικότητα, το 
λειτουργικό Κόστος και ως εκ τούτου την αξία του ΕΛΤΑ, γεγονός που Θα 
συνεκτιµηθεί σε κάθε ενδεχόµενο αποκρατικοποίησης. 
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ -  ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Ο ταχυδροµικός Τοµέας αποτελεί όπως είδαµε έναν από τους σηµαντικούς 
κλάδους της ευρωπαϊκής αλλά και της παγκόσµιας οικονοµίας και 
χαρακτηρίζεται από σηµαντικές και ταχύτατες αλλαγές σε επίπεδο 
ρυθµιστικού / νοµοθετικού πλαισίου, τεχνολογικών εξελίξεων και 
καταναλωτικών αναγκών. Συνεπώς οι οργανισµοί που δραστηριοποιούνται 
καλούνται να ανταποκριθούν σ’ αυτές τις υφιστάµενες αλλαγές για να 
επιβιώσουν και να εκµεταλλευτούν κυρίως τις ευκαιρίες της εποχή. Στην 
Ελλάδα τα επόµενα χρόνια είναι ιδιαίτερα κρίσιµα κυρίως για τον Φορέα 
Παροχής Καθολικών Υπηρεσιών που µέχρι το 2013 θα είναι ο ΕΛ.ΤΑ, καθώς 
όπως είδαµε θα λειτουργεί σε απελευθερωµένο περιβάλλον και καλείται 
πλέον η επιχείρηση να ξεπεράσει τις αδυναµίες της και να εκµεταλλευτεί τα 
δυνατά της σηµεία για να µπορέσει να συνεχίσει να πρωταγωνιστεί στην 
Ελληνική Αγορά Ταχυδροµικών Υπηρεσιών.  
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