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Περίληψη 

Κύριος σκοπός της παρούσας ακαδημαϊκής έρευνας είναι, να διαγνώσει την 

ανταγωνιστικότητα της λειτουργίας των ΕΛΤΑ Θεσ/νίκης, σύμφωνα με τις υπάρχουσες 

συνθήκες της αγοράς που δέχεται από το συνεχώς μεταβαλλόμενο εξωτερικό 

περιβάλλον της (οικονομικό, τεχνολογικό, κοινωνικό και πολιτικό περιβάλλον) και τους 

κύριους ανταγωνιστές τους. Όλα τα παραπάνω, αφού αναλύθηκαν, λήφθηκαν υπόψη 

και παρουσιάστηκαν προτάσεις, που αφορούν την αποτελεσματικότητα και την 

αποδοτικότητα των εργαζομένων στα ΕΛΤΑ Θεσσαλονίκης. 

Σημαντικό στοιχείο, αποτελεί το γεγονός ότι, η παρούσα μελέτη, παρέχει με άμεσο και 

ουσιαστικό τρόπο την άποψη των εργαζομένων, ουσιαστικές έννοιες και ελλείψεις 

διαδικασιών, που μπορούν και να κατανοήσουν, να καταλάβουν και να  προσδιορίσουν 

όλοι όσοι εμπλέκονται στην παραγωγική διαδικασία.  

Η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε για την συλλογή των στατιστικών στοιχείων είναι το 

ερωτηματολόγιο σε έντυπη μορφή, το οποίο απαντήθηκε απ’όλους τους συμμετέχοντες. 

Επίσης, υπήρξαν και κάποιες πληροφορίες για την εργασία και τα προβλήματα, στο 

χώρο των ΕΛΤΑ, οι οποίες δόθηκαν με την μορφή της προφορικής συνέντευξης. Τα 

δεδομένα που εντοπίστηκαν μέσα από το ερωτηματολόγιο είναι δυνατόν να ελεγχθούν και να 

μετρηθούν, ώστε να εξαχθούν τα συμπεράσματα  και οι προτάσεις της εργασιακής 

αποτελεσματικότητας του προσωπικού των ΕΛΤΑ Θεσσαλονίκης 

Το ερωτηματολόγιο ήταν, εντελώς ανώνυμο. Οι πληροφορίες, επεξεργάστηκαν  με 

απόλυτη εχεμύθεια και χρησιμοποιήθηκαν αποκλειστικά για να διευκολύνουν την 

παρούσα ακαδημαϊκή έρευνα. Επίσης, τα αποτελέσματα της έρευνας, μπορούν να 

παρουσιαστούν για να διευκολύνουν και το εκπαιδευτικό έργο των ΚΕΚ –ΕΛΤΑ. Ακόμη, είναι 

εφικτό, να χρησιμοποιηθούν και  στην εκτίμηση της χάραξης στρατηγικής των ΕΛΤΑ, 

αφού παρουσιαστούν, δεδομένης ευκαιρίας στην Διοίκηση των ΕΛΤΑ. 
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1. Εισαγωγή 

1.1 Σκοπός 

Σκοπός της εργασίας είναι να διερευνηθεί η αποτελεσματικότητα των εργαζομένων των 

ΕΛΤΑ και να καταγραφούν οι ουσιαστικότεροι παράγοντες που προσδιορίζουν την 

αποτελεσματικότητα και τις προσδοκίες από την εργασία τους στα ΕΛΤΑ. Ένα από τα 

θέματα που παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον στις ημέρες μας για τις επιχειρήσεις, 

είναι η μέτρηση της εργασιακής αποτελεσματικότητας. Με την κατανόηση της 

σημασίας των ανθρώπινων πόρων για την επιχείρηση, γίνεται ευκολότερη η αξιοποίησή 

τους. Υπάρχει άμεση σχέση της εργασιακής αποτελεσματικότητας, με την εργασιακή 

ικανοποίηση και  με την απόδοση των εργαζομένων, με θετική επίδραση στα 

οικονομικά αποτελέσματα των επιχειρήσεων.  

Η μελέτη της θεωρίας της αποτελεσματικότητας αποτελεί την αρχή για τον εντοπισμό 

των παραγόντων που δημιουργούν την αποτελεσματικότητα του προσωπικού. Αυτό 

κρίνεται απαραίτητο και για την διενέργεια της παρούσας μελέτης .  

Την βάση της μελέτης θα αποτελέσει η ανάλυση της έρευνας με θέμα την 

αποτελεσματικότητα του προσωπικού από την εργασία του στα ΕΛΤΑ. Μέσω της 

έρευνας θα διερευνηθούν οι παράγοντες αποτελεσματικότητας των εργαζομένων και 

της εργασιακής τους ικανοποίησης, οι απόψεις, οι προσδοκίες και οι διαφωνίες τους. 

Επίσης, θα εντοπιστούν τα δυνατά σημεία της επιχείρησης τα οποία πρέπει να 

ενισχυθούν για να είναι επιτυχής η διατήρηση τους μακροχρόνια. Εξίσου σημαντικός 

είναι και ο εντοπισμός των αδύνατων σημείων για να ακολουθήσουν οι απαραίτητες 

βελτιώσεις. Σημαντικό είναι επίσης, να ληφθούν υπόψη και  τα δημογραφικά 

χαρακτηριστικά του προσωπικού. Από την μελέτη τους θα προκύψουν χρήσιμα 

συμπεράσματα που θα αποτελέσουν την βάση για την αποτελεσματικότερη αξιοποίηση 

του ανθρώπινου δυναμικού και της βελτίωση της επικρατούσας κατάστασης.  
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2. Ανασκόπηση βιβλιογραφίας   

Στο τέλος της διπλωματικής εργασίας μου παραθέτω τις πηγές (Κατάλογος Αναφορών), 

πάνω στις οποίες στήριξα την ανάπτυξή της 

Στα κεφάλαια, που ακολουθούν και περιλαμβάνουν την ανάλυση της  παρούσας 

εργασίας,  γίνεται αναφορά στην ιστορική αναδρομή των ΕΛΤΑ, στο Όραμα, την  

Αποστολή, τους Στόχους και τις  Αξίες των ΕΛΤΑ σήμερα. Γίνεται αναφορά, στον 

Στρατηγικό Σχεδιασμό των ΕΛΤΑ για τα έτη 2013-2017 και στα Οικονομικά 

αποτελέσματα των Ελληνικών Ταχυδρομείων (ΕΛΤΑ) για τα έτη 2004-2014. Επίσης, 

αναφέρονται οι  Θυγατρικές και οι Συνεργασίες των Ελληνικών Ταχυδρομείων. Το 

Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης των Ελληνικών Ταχυδρομείων (ΚΕΚ-ΕΛΤΑ) 

είναι θυγατρική ανώνυμη εταιρεία των ΕΛΤΑ εξειδικευμένη να προσφέρει 

εκπαιδευτικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες που συνδυάζουν τις εξελίξεις της 

επιστήμης, της τεχνολογίας, της εργασιακής εμπειρίας και της αγοράς σε εθνικό και 

διεθνές επίπεδο. Ακόμη, γίνεται λεπτομερής αναφορά στην Διοίκηση Ανθρωπίνων 

Πόρων και τον Προγραμματισμό Ανθρώπινου Δυναμικού. Επίσης, αναλύονται τα  

Δυνατά- Αδύνατα σημεία και οι Ευκαιρίες-Απειλές των ΕΛΤΑ. Στην συνέχεια 

αναλύεται το αντικείμενο μελέτης της συγκεκριμένης εργασίας, που είναι η αποτύπωση 

της αποτελεσματικότητας των εργαζομένων στα ΕΛΤΑ, η οποία  έχει καθοριστική 

σημασία για την εύρυθμη λειτουργία της επιχείρησης. Θα γίνει προσπάθεια 

προσέγγισης της αποτελεσματικότητας των εργαζομένων των ΕΛΤΑ, μέσω της 

επιμόρφωσης τους, σε σχέση με το φύλλο, το μορφωτικό επίπεδο και τα έτη παραμονής 

στην ίδια θέση εργασίας. Η επιχείρηση αποτελείται από ανθρώπους που θα πρέπει να 

λειτουργούν συγκεκριμένα προς ένα κοινό στόχο και θα πρέπει να τους διοικούνται 

ενεργά και να κατευθύνονται  έτσι ώστε να πετυχαίνουν τους στόχους που τους έχουν 

ανατεθεί. Και στο τέλος παρατίθενται τα Συμπεράσματα και οι υπάρχουσες Προτάσεις. 
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3. Μεθοδολογία 

Η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε για την συλλογή των στατιστικών στοιχείων είναι το 

ερωτηματολόγιο σε έντυπη μορφή, το οποίο απαντήθηκε απ’όλους τους συμμετέχοντες. 

Επίσης, υπήρξαν και κάποιες πληροφορίες για την εργασία και τα προβλήματα, στο 

χώρο των ΕΛΤΑ, οι οποίες δόθηκαν με την μορφή της προφορικής συνέντευξης. Τα 

δεδομένα που εντοπίστηκαν μέσα από το ερωτηματολόγιο είναι δυνατόν να ελεγχθούν και να 

μετρηθούν, ώστε να εξαχθούν τα συμπεράσματα  και οι προτάσεις της εργασιακής 

αποτελεσματικότητας του προσωπικού των ΕΛΤΑ Θεσσαλονίκης 
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4. Ευρήματα 

Τα ευρήματα που αφορούν την παρούσα μελέτη αναλύονται με λεπτομέρεια, αφού 

προηγουμένως γίνει αναφορά με λεπτομέρεια σε όλες τις πτυχές που αφορούν την 

ανάλυση των δεδομένων. 
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5. Ιστορικό 

 

1828 – 2015: 187 Χρόνια Ιστορικής παρουσίας και κοινωνικής προσφοράς 

 

Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία (ΕΛΤΑ) αποτελούν έναν Όμιλο Επιχειρήσεων, παρέχοντας 

σύγχρονες ταχυδρομικές υπηρεσίες υψηλής ποιότητας σε προσιτές τιμές σε όλους, σε 

όλη τη χώρα. 

Ιδρύθηκαν το 1828 με προεδρικό διάταγμα του Ιωάννη Καποδίστρια, ενώ το 1970 η 

ταχυδρομική υπηρεσία απέκτησε την ιδιότητα του Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού 

Δικαίου, με τίτλο "ΕΛΤΑ". Το 1996 μετατράπηκαν σε Ανώνυμη Εταιρία με την 

επωνυμία “ΕΛΤΑ Α.Ε.”. Η εταιρεία σήμερα διέπεται από τους κανόνες της ιδιωτικής 

οικονομίας και απολαμβάνει πλήρη διοικητική, νομική & οικονομική ανεξαρτησία, υπό 

την εποπτεία του κράτους. 

Το 1998 ξεκίνησε ένα σημαντικό πρόγραμμα εκσυγχρονισμού και αναδιάρθρωσης, με 

στόχο τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, την αύξηση της 

παραγωγικότητας και βελτιστοποίηση της χρήσης του ανθρώπινου δυναμικού της 

εταιρείας.  

Το 1999 είναι το πρώτο έτος κατά το οποίο η εταιρεία κατέγραψε κερδοφόρα 

αποτελέσματα  και έθεσε τα θεμέλια για ουσιαστική ανάπτυξη. 

Το 2004 τα ΕΛΤΑ, λαμβάνοντας πάντα μέρος στο πεδίο σημαντικών γεγονότων, 

ανακηρύχθηκαν «Μέγας Χορηγός» των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας. 

Το 2006 τα ΕΛΤΑ συνάπτουν, με το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, στρατηγικής σημασίας 

εμπορική συμφωνία που ενισχύει επιπλέον τη θέση των ΕΛΤΑ στη λιανική τραπεζική. 

Το Νέο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο και τα ΕΛΤΑ διαθέτουν πλέον διασυνδεδεμένα 

συστήματα, ενώ παράλληλα λειτουργούν 81 Shop in Shop στο δίκτυο των 

ταχυδρομικών καταστημάτων, τα οποία αποτελούν διακριτούς χώρους πώλησης και 

εξυπηρέτησης των πελατών.  Στόχος είναι η ενίσχυση της σχέσης και των εσόδων, η 

από κοινού ανάπτυξη των δικτύου τους και η αύξηση της ταχύτητας, καθώς και η 

βελτίωση της ποιότητας εξυπηρέτησης των πελατών. 
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Το 2008 τα ΕΛΤΑ ολοκλήρωσαν ένα μεγάλο πρόγραμμα επενδύσεων για την 

αυτοματοποίηση της αλυσίδας παραγωγής, τον εκσυγχρονισμό των υποδομών 

Πληροφορικής και την ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού. 

Την 1/1/2013 με το ν. 4053/2012 πραγματοποιήθηκε  η πλήρης απελευθέρωση της 

ταχυδρομικής αγοράς της Ελλάδας και διαμορφώθηκε ένα νέο θεσμικό πλαίσιο 

λειτουργίας. 

Τα ΕΛΤΑ κατανοώντας τις σύγχρονες ανάγκες της αγοράς, προχωρούν στην ανανέωση 

του μίγματος προϊόντων και υπηρεσιών, με την εισαγωγή στο δίκτυό τους, νέων 

καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών με στόχο την ενίσχυση της ποιότητας των 

υπηρεσιών που προσφέρονται σε όλη τη χώρα. 

Η Παγκόσμια Ημέρα Ταχυδρομείου γιορτάζεται από όλα τα ταχυδρομεία του κόσμου 

σε ανάμνηση της ίδρυσης, στις 9 Οκτωβρίου 1874, της Παγκόσμιας Ταχυδρομικής 

Ένωσης. 

Το ταχυδρομικό δίκτυο παραμένει, στις δύσκολες οικονομικές συγκυρίες που γνωρίζει 

η αγορά παγκοσμίως, πυλώνας στρατηγικής και καινοτομίας, κινητήριος δύναμη της 

οικονομικής δραστηριότητας και ανάπτυξης. 

Μέλη της Παγκόσμιας Ταχυδρομικής Ένωσης ( Universal Postal Union – UPU) είναι 

σήμερα 192 Ταχυδρομικές Υπηρεσίες από όλο τον κόσμο, που συνθέτουν ένα δίκτυο με 

περισσότερα από 640.000 ταχυδρομεία και με ανθρώπινο δυναμικό που αριθμεί  τους 

πέντε εκατομμύρια εργαζόμενους. 

Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία αποτελούν ιδρυτικό μέλος του τεράστιου αυτού 

παγκόσμιου δικτύου και συνιστούν την μακροβιότερη ελληνική εταιρεία που 

εξακολουθεί να δραστηριοποιείται αδιάκοπα από την ίδρυσή της, το 1828. 

Τον Όμιλο ΕΛΤΑ συνιστούν η εταιρία ΕΛΤΑ Α.Ε. και οι θυγατρικές εταιρείες της: 

Ταχυμεταφορές ΕΛΤΑ Α.Ε. και ΚΕΚ-ΕΛΤΑ Α.Ε. 

Οι μέτοχοι των ΕΛΤΑ είναι το Ελληνικό Δημόσιο το οποίο κατέχει το 90% του 

μετοχικού τους κεφαλαίου και η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias A.E. με ποσοστό 

10%. 

Τα ΕΛΤΑ προσφέρουν ταχυδρομικές υπηρεσίες, χρηματοοικονομικές και 

τραπεζοασφαλιστικές υπηρεσίες, προϊόντα δικτύου λιανικής και υπηρεσίες 

ταχυμεταφοράς. 

Σύμφωνα με τον νόμο 4053/2012 «Περί Ταχυδρομικών Υπηρεσιών, Ηλεκτρονικών 

Επικοινωνιών και Άλλες Διατάξεις» τα ΕΛΤΑ είναι ο Φορέας Παροχής Καθολικής 

Υπηρεσίας και αναλαμβάνουν την υποχρέωση παροχής καθολικής υπηρεσίας έως την 

31η Δεκεμβρίου του 2028. 
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“Η παροχή καθολικών υπηρεσιών προσδιορίζει το χαρακτήρα των ΕΛΤΑ ως προς τη 

θέση τους και το ρόλο τους στη λειτουργία της ταχυδρομικής αγοράς, υπό την έννοια της 

δέσμευσης έναντι του κράτους για την προσφορά καθολικών υπηρεσιών αποδεκτής 

ποιότητας σε προσιτές τιμές στο σύνολο των πολιτών. Αποτέλεσμα αυτής της δέσμευσης 

σε συνδυασμό με την γεωγραφική μορφολογία του Ελλαδικού χώρου είναι η διατήρηση 

και λειτουργία του μεγαλύτερου δικτύου λιανικής στην Ελλάδα με περισσότερα από 1.400 

σημεία εξυπηρέτησης. 

Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία θέτουν τους πελάτες και το επίπεδο εξυπηρέτησής τους στο 

επίκεντρο της προσοχής. Προσπαθούν να ανταποκριθούν με επιτυχία στις διαρκώς 

μεταβαλλόμενες ανάγκες τους, προωθούν την καινοτομία, αναπτύσσουν νέα προϊόντα και 

εμπλουτίζουν διαρκώς τις παρεχόμενες υπηρεσίες. Στόχος είναι η ενδυνάμωση της 

μακροχρόνιας σχέσης εμπιστοσύνης που έχει αναπτυχθεί με τους εκατομμύρια πελάτες με 

τους οποίους η επιχείρηση έρχεται σε επαφή σε καθημερινή βάση. 

Τα τελευταία χρόνια η εταιρεία επιτυγχάνει πλήρως όλους τους στόχους ποιότητας στη 

διακίνηση της αλληλογραφίας εσωτερικού και εξωτερικού που τίθενται από την Εθνική 

Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) και από την International Post 

Corporation. “ 

http://www.elta.gr/el-

gr/%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%AF%CE%B1.aspx 

5.1.  ΕΛΤΑ: Η πρώτη μακροβιότερη επιχείρηση στην Ελλάδα 

 Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία είναι η πρώτη μακροβιότερη επιχείρηση στην Ελλάδα που 

κατάφερε να επιβιώσει στην διάρκεια της τελευταίας 50ετίας και έχει επιλεγεί και 

παρουσιάζεται σε ειδική έκδοση της Icap με τίτλο «Οι επιχειρήσεις που ξεχωρίζουν 

διαχρονικά»...  

 

  

Όπως επισημαίνει η Icap, συγκεντρώθηκαν πληροφορίες και οικονομικά στοιχεία από 

τη βάση δεδομένων της και βάσει αυτών των πληροφοριών, εντοπίζονται 1.396 

εταιρείες νομικής μορφής ΑΕ, ΕΠΕ καθώς και υποκαταστήματα αλλοδαπών εταιρειών 

(με έδρα την Ελλάδα), με έτος ίδρυσης από το 1964 ή και νωρίτερα, οι οποίες και 

εξακολουθούν να υπάρχουν μέχρι και το 2014, παρά τις όποιες διαφοροποιήσεις 

υπέστησαν. 

http://www.elta.gr/el-gr/%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%AF%CE%B1.aspx
http://www.elta.gr/el-gr/%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%AF%CE%B1.aspx
http://www.iefimerida.gr/sites/default/fi
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Για τους σκοπούς της έκδοσης, ως εταιρείες που επιβίωσαν όλα αυτά τα έτη 

θεωρούνται εκείνες που δεν έχουν πτωχεύσει, δεν έχουν διαλυθεί, δεν αδράνησαν, δεν 

απορροφήθηκαν ή συγχωνεύτηκαν από άλλες εταιρείες. 

Αναλυτικότερα, από το σύνολο των μακροβιότερων ελληνικών εταιρειών ιδιαίτερη 

μνεία γίνεται από την Icap στις αρχαιότερες εξ αυτών. Στην ομάδα των 30 αρχαιότερων 

επιχειρήσεων συμμετέχουν τέσσερις δημόσιοι οργανισμοί και πέντε ακόμη επιχειρήσεις 

του τομέα των (μη χρηματοπιστωτικών) υπηρεσιών, δύο τράπεζες, εννέα 

βιομηχανικές/μεταποιητικές επιχειρήσεις και δέκα εμπορικές εταιρείες. 

http://www.icap.gr/Μεθοδολογία - Κίνηση εργασιών ΕΛΤΑ ( 2014) 
 

6. Τα ΕΛΤΑ σήμερα: 

Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία (ΕΛΤΑ) έχουν διαδραματίσει, σημαντικό ρόλο τόσο στο 

κοινωνικό, όσο και στο επιχειρηματικό περιβάλλον της χώρας.  

-λειτουργούν 715 ταχυδρομικά καταστήματα και 720 ταχυδρομικά πρακτορεία, με 

6.800 εργαζόμενους.  

-διαθέτουν στόλο 2.500 οχημάτων. 

-Για τη διαβίβαση της αλληλογραφίας, ο στόλος οχημάτων πραγματοποιεί καθημερινά 

δρομολόγια συνολικού μήκους 47.000 km, απόσταση μεγαλύτερη από την περίμετρο 

του Ισημερινού της Γης. 

-Οι 3.200 ταχυδρόμοι αστικών και αγροτικών περιοχών, διανύουν καθημερινά  περίπου 

133.000 km για τη διανομή της αλληλογραφίας, καλύπτοντας τρεις φορές το γύρο της 

Γης. 

-Το δίκτυο των καταστημάτων και πρακτορείων ΕΛΤΑ, εξυπηρέτησε το 2015 

περισσότερες από 26 εκατομμύρια επισκέψεις πελατών. 

Το 2015, τα ΕΛΤΑ διαχειρίστηκαν περισσότερα από 500 εκατομμύρια ταχυδρομικά 

αντικείμενα. 

http://www.elta.gr/el-

gr/%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%AF%CE%B1/%CE%B9%CF

%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%BA%CF%8C.aspx 

 

 

 

 

 

http://www.elta.gr/el-gr/%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%AF%CE%B1/%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%BA%CF%8C.aspx
http://www.elta.gr/el-gr/%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%AF%CE%B1/%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%BA%CF%8C.aspx
http://www.elta.gr/el-gr/%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%AF%CE%B1/%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%BA%CF%8C.aspx
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6.1. Οργανόγραμμα 

 

 

 

Εικόνα1: Οργανόγραμμα ΕΛΤΑ 

http://www.elta.gr/elgr/%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%AF%CE

%B1/%CE%B1%CF%80%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%AE%

CF%8C%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%B1%CE%B1%CE%BE%CE%AF%CE%B

5%CF%82.aspx 

http://www.elta.gr/elgr/%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%AF%CE%B1/%CE%B1%CF%80%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%AE%CF%8C%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%B1%CE%B1%CE%BE%CE%AF%CE%B5%CF%82.aspx
http://www.elta.gr/elgr/%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%AF%CE%B1/%CE%B1%CF%80%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%AE%CF%8C%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%B1%CE%B1%CE%BE%CE%AF%CE%B5%CF%82.aspx
http://www.elta.gr/elgr/%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%AF%CE%B1/%CE%B1%CF%80%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%AE%CF%8C%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%B1%CE%B1%CE%BE%CE%AF%CE%B5%CF%82.aspx
http://www.elta.gr/elgr/%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%AF%CE%B1/%CE%B1%CF%80%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%AE%CF%8C%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%B1%CE%B1%CE%BE%CE%AF%CE%B5%CF%82.aspx
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6.2. Όραμα-ΕΛΤΑ 

 Ο Ηγέτης Πάροχος καινοτόμων φυσικών και ηλεκτρονικών ταχυδρομικών και 

ψηφιακών υπηρεσιών για τον Πολίτη και τις επιχειρήσεις, με ασφάλεια, ταχύτητα και 

αξιοπιστία σε όλη τη χώρα. Η προστασία του περιβάλλοντος και η συμβολή στο όραμα 

της αειφόρου ανάπτυξης αποτελούν στρατηγική επιλογή της Εταιρείας. Τα ΕΛΤΑ 

αναπτύσσουν δράσεις περιβαλλοντικού χαρακτήρα και συμμετέχουν σε διεθνή 

περιβαλλοντικά προγράμματα. 

 

6.3. Αποστολή-ΕΛΤΑ 

Η παροχή καινοτόμων ταχυδρομικών, χρηματοοικονομικών και ψηφιακών υπηρεσιών 

με υψηλή ποιότητα και υπευθυνότητα,  διατηρώντας διαχρονική σχέση εμπιστοσύνης 

με τον Πελάτη και με τρόπο που ανταποκρίνεται αποτελεσματικά και αποδοτικά στις 

απαιτήσεις της νέας ψηφιακής εποχής. 

 

6.4. Στόχος-ΕΛΤΑ 

Η ανάπτυξη νέων καινοτόμων δράσεων αποτελεί στρατηγικό στόχο των ΕΛΤΑ.  

Επίσης στόχος είναι πάντα τα ΕΛΤΑ να υπηρετούν τον  άνθρωπο και την κοινωνία». 

 

6.5. Αξίες-ΕΛΤΑ 

Το σύστημα Αξιών των ΕΛΤΑ διαμορφώνεται ως εξής και αποτυπώνεται στον 

παρακάτω πίνακα:  
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 Εικόνα 2: Το σύστημα αξιών των ΕΛΤΑ  

Το σύστημα αξιών των ΕΛΤΑ έχει ως κύριο προσανατολισμό  την πελατοκεντρική 

προσέγγιση, η οποία εξυπηρετείται με επαγγελματισμό από τους εργαζομένους, μεταξύ 

των οποίων (συναδέλφων) διακρίνεται ο σεβασμός και η ομαδικότητα. 

Συγχρόνως για την πραγματοποίηση όλων των ανωτέρω η Επιχείρηση με υπευθυνότητα 

συνεισφέρει στην κοινωνία, ακολουθώντας με σεβασμό μια σειρά ενεργειών και 

λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη τον όρο κοινωνική ευθύνη. 

6.6. Στρατηγικός Σχεδιασμός 2013-2017 

Εικόνα 3: Στρατηγικός Σχεδιασμός 2013-2017 

Εν μέσω συνθηκών ανθρωπιστικής κρίσης αλλά και μιας παρατεταμένης ύφεσης που σε 

συνδυασμό με τις  πολιτικές λιτότητας καθιστούν το ρόλο του δημόσιου Ταχυδρομείου 

διπλό. 

Αφενός, να προστατεύσει τα  εργασιακά και κοινωνικά κεκτημένα, αφετέρου να 

κατορθώσει να ανταποκριθεί  στις πιέσεις της μνημονιακά καθορισμένης αγοράς. 

 Αφετέρου, στόχος είναι η ανταπόκριση σε οποιοδήποτε σενάριο και η πορεία με 

σταθερά βήματα στη νέα εποχή για την  ταχυδρομική αγορά. ο νέος σχεδιασμός μπορεί 

να εγγυηθεί καθολικές, φτηνές και αξιόπιστες ταχυδρομικές υπηρεσίες  σε όλους. Ο 

νέος σχεδιασμός μπορεί να εγγυηθεί την εξασφάλιση όλων των  υπαρχόντων θέσεων 

εργασίας και την αποτελεσματική αξιοποίηση και ανάπτυξη  του προσωπικού. 

http://www.elta.gr/el-

gr/%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%AF%CE%B1/%CE%B1%CF%80%CE%BF%CF

%83%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%AE%CF%8C%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%B1%CE%B1%CE

%BE%CE%AF%CE%B5%CF%82.aspx  

http://www.elta.gr/el-gr/%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%AF%CE%B1/%CE%B1%CF%80%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%AE%CF%8C%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%B1%CE%B1%CE%BE%CE%AF%CE%B5%CF%82.aspx
http://www.elta.gr/el-gr/%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%AF%CE%B1/%CE%B1%CF%80%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%AE%CF%8C%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%B1%CE%B1%CE%BE%CE%AF%CE%B5%CF%82.aspx
http://www.elta.gr/el-gr/%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%AF%CE%B1/%CE%B1%CF%80%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%AE%CF%8C%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%B1%CE%B1%CE%BE%CE%AF%CE%B5%CF%82.aspx
http://www.elta.gr/el-gr/%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%AF%CE%B1/%CE%B1%CF%80%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%AE%CF%8C%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%B1%CE%B1%CE%BE%CE%AF%CE%B5%CF%82.aspx
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Στον παραπάνω πίνακα παρατηρούμε τα Οικονομικά αποτελέσματα των 

Ελληνικών Ταχυδρομείων(ΕΛΤΑ) στην δεκαετία από το 2004-2014.  

Τα έσοδα της εταιρείας μειώθηκαν κατά 7,7% το 2013 και «έκλεισαν» στα 377,309 

εκατ. ευρώ, ενώ οι ζημίες προ φόρων διαμορφώθηκαν στα 5,506 εκατ. ευρώ, μειωμένες 

κατά 58,6% σε σχέση με το 2012 (ζημίες προ φόρων 14,5 εκατ. ευρώ). Σημαντικές 

περικοπές παρατηρήθηκαν στις δαπάνες προσωπικού που συρρικνώθηκαν στα 269,018 

εκατ. ευρώ, έναντι 300,054 εκατ. ευρώ το 2012. Πέραν των περικοπών των μισθών που 

επιβλήθηκαν στους εργαζομένους μειώθηκε σημαντικά το 2013 και ο συνολικός 

αριθμός απασχολουμένων στα ΕΛΤΑ, που διαμορφώθηκε στα 8.159 άτομα, από 9.230 

 το 2012, κυρίως λόγω συνταξιοδοτήσεων. 

 

 6.7. Οικονομικά αποτελέσματα των Ελληνικών Ταχυδρομείων(ΕΛΤΑ):2004-2014 

    

Σε χιλιάδες ευρώ       In thousand euro 

      Έσοδα     Έξοδα     

     Revenues     Expenditures     

Έτος Σύνολο Ταχυδρο- Χρημοτο-    Αμοιβές      

Year Total μικά  οικονομικά  Λοιπά Σύνολο προσωπικού Λοιπά  Κέρδος ή ζημιά 

    Postal Financial Other Total Personnel Other Profit or loss 

           remuneration     

2004 523.884 397.272 67.427 59.185 505.568 371.146 134.422 18.316 

2005 521.548 398.239 71.358 51.951 508.289 384.308 123.981 13.260 

2006 541.726 416.862 73.656 51.208 539.570 406.496 133.074 2.156 

2007 579.364 434.013 82.632 62.719 570.333 427.442 142.891 9.031 

2008 604.704 450.073 88.135 66.496 601.121 449.970 151.151 3.583 

2009 589.194 447.573 89.100 52.521 627.082 464.463 162.619 -37.888 

2010 540.406 415.824 84.745 39.837 537.205 389.895 147.310 3.201 

2011 481.531 369.553 79.564 32.414 478.477 351.005 127.472 3.054 

2012 412.497 316.064 72.712 23.721 410.633 300.054 110.579 1.864 

2013 377.309 280.825 57.852 38.632 382.815 269.018 113.797 -5.506 

2014 361.548 271.184 53.897 36.467 357.113 242.421 114.692 4.435 

(1) Από το 2006 τα κέρδη υπολογίζονται με βάση τα Διεθνή Λογιστικά  (1)Since 2006 profits are calculated on the basis of the 

Πρότυπα      International Accounting Standards 

Εικόνα 4: Economic results of the Hellenic Posts : 

2004 -2014 
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*ΠΗΓΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Συγκέντρωση στοιχείων που αναφέρονται στο 

Δυναμικό και το Έργο των Ελληνικών Ταχυδρομείων (Απασχολούμενο προσωπικό, Μονάδες 

εκμετάλλευσης, Ταχυδρομικό έργο και οικονομικά αποτελέσματα των ΕΛΤΑ). 

 

 

 

7. Υποδομή 

 

7.1. Επενδύσεις-Νέες Τεχνολογίες 

 

Τα ΕΛΤΑ έχει ήδη εφαρμόσει σύγχρονα συστήματα 

μέτρησης ποιότητας και νέες τεχνολογίες για την 

υποστήριξη των λειτουργιών: 

 Ολοκληρωμένο Πληροφορικό Σύστημα (ERP) 

βασισμένο στην πλατφόρμα Oracle Financials, σε 

συνδυασμό με αυτοματοποιημένο σύστημα GIRO. 

 Συστήματα Αυτοματοποίησης των Συναλλαγών με τους πελάτες (RIPOSTE), με τα 

οποία μειώνεται δραστικά ο χρόνος αναμονής στη συναλλαγή. 

 Συστήματα και Τεχνολογίες Μέτρησης Ποιότητας των Παρεχόμενων Υπηρεσιών 

(GREX και UNEX).Με τα συστήματα αυτά μετράται ο χρόνος που απαιτείται για τη 

διακίνηση των ταχυδρομικών αντικειμένων, από τη στιγμή της κατάθεσης μέχρι την 

επίδοσή τους. Μετράται επίσης ο χρόνος διακίνησης των ταχυδρομικών αντικειμένων 

στα ενδιάμεσα στάδια διαχείρισής τους (Κατάθεση - Μεταφορά - Διαλογή- Διανομή). 

 Συστήματα Ιχνηλάτησης Ταχυδρομικών Αντικειμένων Ειδικής Διαχείρισης (Track & 

Trace). Με τα συστήματα αυτά εντοπίζονται τα ταχυδρομικά αντικείμενα σε κάθε 

στάδιο της διαχείρισής τους και παρέχουν τη δυνατότητα άμεσης ενημέρωσης του 

πελάτη. 

 Ηλεκτρονικά Συστήματα Ελέγχου της Περισυλλογής της αλληλογραφίας από τα 

γραμματοκιβώτια. 

 Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (GIS), τα οποία διασφαλίζουν την 

αποτελεσματική οργάνωση των τομέων της διανομής σε κάθε περιοχή, ανάλογα με τον 

όγκο των διακινούμενων ταχυδρομικών αντικειμένων. 

http://www.elta.gr/el-

gr/%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%AF%CE%B1/%CF%85%CF%80%

CE%BF%CE%B4%CE%BF%CE%BC%CE%AE/%CE%BD%CE%AD%CE%B5%CF%82%

CF%84%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE

%B5%CF%82.aspx 

http://www.elta.gr/el-gr/%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%AF%CE%B1/%CF%85%CF%80%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CE%BC%CE%AE/%CE%BD%CE%AD%CE%B5%CF%82%CF%84%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B5%CF%82.aspx
http://www.elta.gr/el-gr/%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%AF%CE%B1/%CF%85%CF%80%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CE%BC%CE%AE/%CE%BD%CE%AD%CE%B5%CF%82%CF%84%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B5%CF%82.aspx
http://www.elta.gr/el-gr/%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%AF%CE%B1/%CF%85%CF%80%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CE%BC%CE%AE/%CE%BD%CE%AD%CE%B5%CF%82%CF%84%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B5%CF%82.aspx
http://www.elta.gr/el-gr/%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%AF%CE%B1/%CF%85%CF%80%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CE%BC%CE%AE/%CE%BD%CE%AD%CE%B5%CF%82%CF%84%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B5%CF%82.aspx
http://www.elta.gr/el-gr/%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%AF%CE%B1/%CF%85%CF%80%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CE%BC%CE%AE/%CE%BD%CE%AD%CE%B5%CF%82%CF%84%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B5%CF%82.aspx
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8. Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη 

Δράσεις των ΕΛΤΑ που αφορούν την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη: 

 Προσφορά πασχαλινών λαμπάδων στην "Κιβωτό του Κόσμου" 

Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία πάντα κοντά στις ευαίσθητες κοινωνικά ομάδες και 

ιδιαίτερα στα παιδιά, με την ευκαιρία της Εορτής του Πάσχα, προσφέρουν κάθε χρόνο 

παιχνίδια σε ιδρύματα για παιδιά σε όλη τη χώρα, ώστε τις μέρες αυτές να νιώσουν τη 

χαρά που έχουν ανάγκη περισσότερο από κάθε άλλον. 

 Υποστήριξη εκστρατείας Ecomobility 

 

Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία  στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 

υποστηρίζουν φορείς και δράσεις που στοχεύουν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των 

πολιτών. 

Στο πλαίσιο αυτό ανέλαβαν να υποστηρίξουν την Εκστρατεία ECOMOBILITY, 

εκστρατεία για την Οικολογική Μετακίνηση που διοργανώνεται από την αστική μη 

κερδοσκοπική εταιρεία ECOCITY, με τη συνεργασία και τη συστράτευση σημαντικών 

Επιστημονικών Ιδρυμάτων και Οργανισμών. 

Στόχος της εκστρατείας είναι ο ερεθισμός των νέων για την προσέγγιση 

περιβαλλοντικών προβλημάτων της πόλης, η ευαισθητοποίηση τους και η 

ενεργοποίησή τους στην αναζήτηση λύσεων, με προσανατολισμό στην αλλαγή 

συμπεριφορών και στην προώθηση της ποιότητας ζωής στις πόλεις μας. 

 Υποστήριξη εκδήλωσης ιστορικής μνήμης  

Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία, ως φορέας επικοινωνίας, παράλληλα με την προσφορά 

ποιοτικών υπηρεσιών σε όλους τους πολίτες, συμβάλλουν και υποστηρίζουν δράσεις 

που ενισχύουν την πολιτιστική ανάπτυξη της χώρας. 

Στο ανωτέρω πλαίσιο τα Ελληνικά Ταχυδρομεία ανέλαβαν να καλύψουν τις 

ταχυδρομικές ανάγκες αποστολής ενημερωτικού υλικού που αφορούσε στην εκδήλωση 

"Αυδές Γενοκτονίας" που πραγματοποιήθηκε με αφορμή την ημέρα μνήμης της 

Γενοκτονίας του Ποντιακού Ελληνισμού. 

 

 Υποστήριξη δράσεων ενίσχυσης ευπαθών κοινωνικών ομάδων 
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Στους δύσκολους καιρούς που ζούμε όλοι μας, τα Ελληνικά Ταχυδρομεία, στάθηκαν, 

για ακόμη μια φορά, αρωγός στην προσπάθεια των πολιτών να ενισχύσουν  τις ευπαθείς 

κοινωνικές ομάδες. 

Στο πλαίσιο αυτό ανέλαβαν να καλύψουν τις ταχυδρομικές ανάγκες που προέκυψαν 

από τη δράση των παιδιών του Γυμνασίου Αγίας Παρασκευής, τα οποία 

ευαισθητοποιημένα προς την ανάγκη υποστήριξης του Συλλόγου  Παραπληγικών και 

Κινητικά Αναπήρων Ν. Πέλλας, συγκέντρωσαν πλαστικά  καπάκια (τα οποία 

ανταλλάσσονται με αναπηρικά αμαξίδια). 

 

 Απόδοση Δωρεών από τα ΕΛΤΑ 

  

Στις μέρες μας η έννοια της  εταιρικής κοινωνικής υπευθυνότητας (ΕΚΕ), αποκτά όλο 

και μεγαλύτερη σημασία, αποδοχή και εμπλοκή από την επιχειρηματική κοινότητα, τις 

θεσμικές αρχές και τους κοινωνικούς φορείς. 

Με δεδομένο μάλιστα ότι αυτή αποτελεί μέρος της Αειφόρου Ανάπτυξης μιας 

επιχείρησης και εντάσσεται στις βασικές επιχειρησιακές στρατηγικές της, γίνεται 

ταυτόχρονα όλο και περισσότερο αποδεκτή και απαραίτητη σε κοινωνικό επίπεδο. 

Τα ΕΛΤΑ ανταποκρινόμενα στην όλο και πιο έντονη ανάγκη για ευαισθητοποίηση και 

ενεργοποίηση της κοινωνίας μας, έδωσαν τη δυνατότητα στους πελάτες τους να 

συμμετάσχουν στην προσπάθεια του αυτή και να συνεισφέρουν στο έργο στήριξης 

ευπαθών κοινωνικών ομάδων, καθώς και στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και της 

ποιότητας ζωής συνανθρώπων μας με ιδιαίτερες ανάγκες.  

Έτσι, μέσω των αυτόματων μηχανημάτων εξόφλησης λογαριασμών του δικτύου ΕΛΤΑ, 

παρέχεται η δυνατότητα στους χρήστες να συνεισφέρουν με μια συμβολική χειρονομία 

μικρής οικονομικής επιβάρυνσης στο έργο αυτό.  

Σε εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται  τα  τελευταία χρόνια δίνονται οι δωροεπιταγές 

στους εκπροσώπους των φορέων: 

- «Χαμόγελο του Παιδιού»  

- «Παγκόσμιο Ταμείο για τη Φύση WWF Hellas» 

- «Σύλλογος φίλων παιδιών με καρκίνο ΕΛΠΙΔΑ»  

- «ΓΙΑΤΡΟΙ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ» 

- «Μαζί για το Παιδί» και   

- «Εταιρεία Ψυχοκοινωνικής Υγείας του Παιδιού και του Εφήβου Ε.Ψ.Υ.Π.Ε» 
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Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία, μια επιχείρηση με 185 χρόνια ιστορία, κοινωνική παρουσία 

και προσφορά, αποδεικνύουν για μια ακόμα φορά στην πράξη ότι, δραστηριοποιούνται 

σε ένα ανταγωνιστικό και σύνθετο περιβάλλον με βασικό μοχλό την εταιρική 

υπευθυνότητα, την ανάδειξη του κοινωνικού τους ρόλου και εφαρμόζουν 

αποτελεσματικά την επιχειρηματική ηθική. 

 

 Προσφορά παιχνιδιών από τα ΕΛΤΑ σε ιδρύματα για παιδιά 
 

 

 

Εικόνα 5: Προσφορά παιχνιδιών από τα ΕΛΤΑ σε ιδρύματα για παιδιά 

Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία πάντα κοντά στις ευαίσθητες κοινωνικά ομάδες και 

ιδιαίτερα στα παιδιά, με την ευκαιρία των εορτών των Χριστουγέννων και της 

Πρωτοχρονιάς, προσφέρουν κάθε χρόνο παιχνίδια σε ιδρύματα για παιδιά σε όλη τη 

χώρα, ώστε τις μέρες αυτές να νιώσουν τη χαρά που έχουν ανάγκη περισσότερο από 

κάθε άλλον. 

 Τα  ΕΛΤΑ συγκεντρώνον είδη πρώτης ανάγκης για τους πρόσφυγες. 

Η Εταιρεία ΕΛΤΑ για μια ακόμα φορά, στέκεται δίπλα σε συνανθρώπους μας που 

δοκιμάζονται και οργανώνει τη συγκέντρωση και αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας 

για τους πρόσφυγες και μετανάστες που έχουν φτάσει στη χώρα μας. 

Τα  ΕΛΤΑ προσκαλούν όλους όσους έχουν τη δυνατότητα, να δείξουν την αλληλεγγύη 

τους και να συνδράμουν στην προσπάθεια αυτή. 

 

9. Θυγατρικές και Συνεργασίες 
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Τον Όμιλο ΕΛΤΑ συνιστούν η εταιρία ΕΛΤΑ Α.Ε. και οι θυγατρικές εταιρείες της: 

Ταχυμεταφορές ΕΛΤΑ Α.Ε. και ΚΕΚ-ΕΛΤΑ Α.Ε. 

 

9.1.Ταχυμεταφορές ΕΛΤΑ - Η εταιρεία 

 

Η εταιρεία Ταχυμεταφορές ΕΛΤΑ Α.Ε. είναι θυγατρική 

των Ελληνικών Ταχυδρομείων  ιδρύθηκε το 2000 και 

άρχισε τη λειτουργία της τον Ιανουάριο του 2001, με 

σκοπό την παροχή υπηρεσιών ταχυμεταφοράς (courier 

services) σε όλη την Ελλάδα και τον κόσμο, με ποιοτικά χαρακτηριστικά, τόσο με 

αυτόνομη παρουσία, όσο και με τη χρήση του δικτύου του ΕΛΤΑ. 

Η βασική προσφερόμενη υπηρεσία της Ταχυμεταφορές ΕΛΤΑ Α.Ε. «ΠΟΡΤΑ - 

ΠΟΡΤΑ» αποτελεί την δυναμική συνέχεια της υπηρεσίας των ΕΛΤΑ και υπάρχει από 

το 1987. 

Η εταιρεία με την συνεχή ανάπτυξη του δικτύου καταστημάτων και πρακτορείων της 

παρέχει οικονομικές και αξιόπιστες υπηρεσίες.  Αποτέλεσμα των προσπαθειών αυτών 

είναι η καθιέρωση του ονόματός της, ως συνώνυμο της ποιότητας και του υψηλού 

επίπεδου παροχής αξιόπιστων υπηρεσιών ταχυμεταφοράς. 

Έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη της αγοράς, χάρη σε ανταγωνιστικές υπηρεσίες που 

εξασφαλίζουν τη γρήγορη και αξιόπιστη ταχυμεταφορά οποιουδήποτε ταχυδρομικού 

αντικειμένου σε οποιοδήποτε προορισμό στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. 

 

9.2. ISO 9001:2008 

 

Η υιοθέτηση ενός πρότυπου Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας αποτελεί στρατηγική 

επιλογή για την Ταχυμεταφορές ΕΛΤΑ ΑΕ. Στα πλαίσια της συνεχής αναβάθμισης των 

παρεχόμενων υπηρεσιών της και με στόχο την αύξηση της ικανοποίησης των πελατών, 

η εταιρεία εφαρμόζει στην παραγωγική διαδικασία πρακτικές διασφάλισης της 

ποιότητας, που είναι σύμφωνες με τις οριζόμενες απαιτήσεις στο πρότυπο ΙSO-

9001:2008. 

  

9.3. Οργανωτική δομή 

 

H  εταιρεία Ταχυμεταφορές ΕΛΤΑ το 2010 άλλαξε την οργανωτική της δομή 

εισάγοντας ένα νέο οργανόγραμμα, το οποίο έχει σχεδιασθεί ώστε να ανταποκρίνεται 



 - 18 - 

πλήρως στις μεταβαλλόμενες ανάγκες της αγοράς. Αποτελείται πλέον από έξι 

διευθύνσεις οι οποίες είναι οι εξής : Λειτουργίας ,  Πωλήσεων & Marketing , Ποιότητας 

& Οργάνωσης , Διοικητικής  Υποστήριξης , Οικονομικού, και Πληροφορικής. 

 

 

9.4.Υποδομές 

Συνεχής εισαγωγή νέων τεχνολογικών συστημάτων που αφορούν όλο το φάσμα 

λειτουργίας της επιχείρησης, από την υποστήριξη των τομέων διαλογής και διαβίβασης 

αντικειμένων, έως την εισαγωγή νέων υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση των πελατών. 

Τηλεφωνικό κέντρο κατάλληλων προδιαγραφών, που ελαχιστοποιεί το χρόνο 

αναμονής, λειτουργεί 5 ημέρες την εβδομάδα και εξυπηρετεί θέματα που αφορούν 

παραγγελίες, πληροφορίες και αναζητήσεις αποστολών. 

Ηλεκτρονικό σύστημα αναζήτησης Track & Trace, με το οποίο ο πελάτης μπορεί ανά 

πάσα στιγμή να εντοπίσει το στάδιο μεταφοράς του απεσταλμένου αντικειμένου. 

Διανομείς που είναι εφοδιασμένοι με scanner για τη συνολική μηχανογραφική 

επεξεργασία των πληροφοριών της διαδρομής των διακινούμενων αντικειμένων. 

Ιδιόκτητος στόλος, αποτελούμενος από δίκυκλα και φορτηγά οχήματα μικρού και 

μεγάλου τονάζ. αντιρρυπαντικής τεχνολογίας, φροντίζοντας ταυτόχρονα για την 

ασφάλεια των χρηστών και την προστασία του περιβάλλοντος. 

  

9.5.Οι προσφερόμενες υπηρεσίες της Ταχυμεταφορές ΕΛΤΑ 

Βασικοί Όροι Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών μεταξύ των Ελληνικών Ταχυδρομείων 

και της Ανωνύμου Εταιρείας ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. 

Courier Services εσωτερικού 

Με την υπηρεσία ΠΟΡΤΑ-ΠΟΡΤΑ: 

 

Μέσα στην πόλη (intracity): Με επίδοση την επόμενη ημέρα, Με επίδοση αυθημερόν 

σε 2-5 ώρες (δίκτυο εταιρείας) 

Από πόλη σε πόλη (Domestic): Με επίδοση την επόμενη ημέρα προς όλες τις πόλεις 

της χώρας 

 

Με πρόσθετες υπηρεσίες: Επίδοση σε προκαθορισμένη ώρα, σε επιλεγμένους  

προορισμούς, Ειδική διαχείριση, Αντικαταβολή, Επίδοση Σάββατο σε επιλεγμένα 

σημεία (δίκτυο εταιρείας), Εκ νέου Επίδοση (3η Επίδοση), Ασφάλιση των αποστολών 

http://www.elta.gr/Portals/0/pdf/%CE%A3%CE%A5%CE%9C%CE%92%CE%91%CE%A3%CE%97%20%CE%95%CE%9B%CE%A4%CE%91-%CE%A4%CE%91%CE%A7%CE%A1%CE%A9%CE%9D%20%CE%B4%CE%B7%CE%BC2.pdf
http://www.elta.gr/Portals/0/pdf/%CE%A3%CE%A5%CE%9C%CE%92%CE%91%CE%A3%CE%97%20%CE%95%CE%9B%CE%A4%CE%91-%CE%A4%CE%91%CE%A7%CE%A1%CE%A9%CE%9D%20%CE%B4%CE%B7%CE%BC2.pdf
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 στο ποσό της δηλωμένης αξίας τους. 

 

Courier Services εξωτερικού 

 

Με την υπηρεσία EMS (EXPRESS MAIL SERVICE) που προσφέρει: 

 

Ανταγωνιστικές τιμές χωρίς ογκομετρική χρέωση, Επίδοση σε 2-3 εργάσιμες ημέρες 

στους κυριότερους προορισμούς, Παραλαβή των αντικειμένων από τη διεύθυνση του 

αποστολέα, Κατάθεση και σε Ταχυδρομική Θυρίδα, Ενημέρωση για την πορεία και τον 

εντοπισμό των, Παράδοση με υπογραφή. 

 

Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών 

Με την υπηρεσία SPM (SPECIAL PRIORITY MAIL) που 

προσφέρει: Εγγυημένη παράδοση την επόμενη εργάσιμη ημέρα στους κυριότερους 

προορισμούς της Ευρώπης και των ΗΠΑ, Ειδική διαχείριση, Ευέλικτο πρόγραμμα 

εισαγωγών, Δυνατότητα καταγραφής ονόματος και υπογραφή Παραλήπτη. 

  

9.6. Το Όραμα 

Η προσφορά υψηλής ποιότητας υπηρεσίες ταχυμεταφορών με αξιοπιστία, 

συνέπεια, φιλική εξυπηρέτηση, κοινωνική ευαισθησία και περιβαλλοντική 

υπευθυνότητα εξασφαλίζοντας σταθερή ανάπτυξη και πλήρη ικανοποίηση πελατών και 

εργαζομένων. 

 

 10. ΚΕΚ - ΕΛΤΑ A.E. 
 

Τα ΕΛΤΑ επενδύουν ιδιαίτερα στην αναβάθμιση των δεξιοτήτων του Ανθρώπινου 

Δυναμικού των ΕΛΤΑ για την αποτελεσματικότερη ανταπόκρισή του στις νέες ανάγκες 

(νέα προϊόντα, νέες τεχνολογίες) που διαμορφώνονται στο ταχύτητα εξελισσόμενο 

ταχυδρομικό περιβάλλον. Στην κατεύθυνση της διαρκούς και πιστοποιημένης 

βελτίωσης των επαγγελματικών προσόντων των εργαζομένων και των στελεχών της 

εταιρείας συμβάλλει καθοριστικά το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης ΕΛΤΑ με 

την υλοποίηση σύγχρονων προγραμμάτων σπουδών. 

Η θυγατρική εταιρεία ΚΕΚ – ΕΛΤΑ Α.Ε. με σύνθεση 

μετοχικού κεφαλαίου 70% ΕΛΤΑ και 30% Πανελλήνια 

Ομοσπονδία Σωματείων Ταχυδρομικών (ΠΟΣΤ) αποτελεί 

http://www.elta.gr/Portals/0/pdf/%CE%A3%CF%8D%CE%BC%CE%B2%CE%B1%CF%83%CE%B7%20EMS_%CE%B3%CE%B9%CE%B1_%CE%91%CE%BD%CE%AC%CF%81%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7%20(2014-08-11).pdf
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από το 1989 την «ατμομηχανή» ανάπτυξης και προοπτικής του Ομίλου ΕΛΤΑ ως 

μόνιμη και εξειδικευμένη δομή ενδοεπιχειρησιακής εκπαίδευσης και κατάρτισης 

αξιοποιώντας όλες τις σύγχρονες μεθόδους και τεχνικές απόκτησης γνώσεων, 

δεξιοτήτων και ικανοτήτων.  

Είναι γνωστό εξάλλου ότι στην  παγκοσμιοποιημένη οικονομία η αξία των 

επιχειρήσεων δεν βρίσκεται πλέον στα πάγια στοιχεία του ενεργητικού τους, όπως αυτά 

προσμετρώνται λογιστικά, αλλά στα άϋλα, όπως η εταιρική γνώση, οι ευρεσιτεχνίες και 

η προσαρμοστικότητα. 

Οι οργανισμοί που εξελίσσονται με τη μάθηση  (learning organizations) είναι εκείνοι 

που διαθέτουν και χρησιμοποιούν συστήματα, μηχανισμούς και διαδικασίες, για να 

προάγουν διαρκώς το ατομικό και συλλογικό δυναμικό τους, επιτυγχάνοντας καλύτερα 

και βιώσιμα αποτελέσματα, τόσο για τους ίδιους, όσο και για το περιβάλλον όπου 

συμμετέχουν. 

Η παροχή εκπαίδευσης και κατάρτισης εκ μέρους του ΚΕΚ – ΕΛΤΑ στηρίζεται σε 

τεκμηριωμένες ανάγκες του Ομίλου ΕΛΤΑ, των στρατηγικών του συμμάχων 

(Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο) και των Βαλκανικών Ταχυδρομικών Οργανισμών και των 

εργαζομένων τους σε συγκεκριμένα γνωστικά επαγγελματικά και επιστημονικά πεδία. 

Μέλημα του ΚΕΚ – ΕΛΤΑ είναι να ισχύει η αρχή  «Όχι δήθεν γνώσεις, αλλά 

πραγματικά προσόντα» ώστε να ενισχύεται η  ανταγωνιστικότητα τους. Με τον τρόπο 

αυτό διαχρονικά η εκπαίδευση αποτελεί το «όχημα» αναδιάρθρωσης και εφαρμογής 

καινοτόμων λύσεων αλλά και συγκριτικό πλεονέκτημα για την υποστήριξη των 

αλλαγών που συμβάλλουν στην ανάπτυξη και την προοπτική τους. 

Το ΚΕΚ – ΕΛΤΑ με εμπειρία 2.000.000 και πλέον ανθρωποωρών εκπαίδευσης και 

κατάρτισης καθώς και υλοποίησης ή συμμετοχής σε πολλά ευρωπαϊκά προγράμματα 

(Β΄ & Γ΄ ΚΠΣ, LDV, Interreg II κ.α.) επιτυγχάνει να βελτιώνεται συνεχώς ώστε να έχει 

εκείνα τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που το καθιστούν μοναδικό και ευέλικτο φορέα 

στην Ελλάδα και στα Βαλκάνια στην παροχή εξειδικευμένων εκπαιδευτικών και 

συμβουλευτικών δράσεων  για όλους τους ταχυδρομικούς οργανισμούς.   

Η στρατηγική αυτή κατεύθυνση  προσδίδει στο ΚΕΚ – ΕΛΤΑ μια δυναμική εξέλιξη και 

προοπτική που βασίζεται σε μελλοντικούς στόχους και όχι σε ξεπερασμένα μοντέλα. 

Είναι μια επιλογή που μπορεί να συνδέει άμεσα την επαγγελματική εκπαίδευση και 

κατάρτιση με την δια βίου βελτίωση αλλά και πιστοποίηση επαγγελματικών προσόντων 

και περιγραμμάτων που αποτελούν  στόχο του Ομίλου ΕΛΤΑ και των εργαζομένων 

του. Από την άποψη του marketing η ανωτέρω επιλογή του δίνει την δυνατότητα να 

διεκδικεί ένα ειδικό μερίδιο της αγοράς στο οποίο συνεχώς πρέπει να εξειδικεύεται. 
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Το γεγονός αυτό φέρνει το  ΚΕΚ – ΕΛΤΑ σε εξαιρετικά πλεονεκτική θέση τόσο στο 

άμεσο όσο και στο απώτερο μέλλον. Κι αυτό γιατί πέτυχε ακόμα και στη σημερινή 

δύσκολη οικονομική συγκυρία αξιοποιώντας την νέα τεχνολογία, e-learning, να 

αυξήσει θεαματικά τις ώρες εκπαίδευσης, προς όφελος των εργαζομένων αλλά και του 

Ομίλου ΕΛΤΑ παρά την μείωση των αντίστοιχων πόρων. 

Η διαχρονική δέσμευση του ΚΕΚ – ΕΛΤΑ, εκτός από την υλοποίηση ακόμα και των 

πιο απαιτητικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων, αφορά στην ποιότητα και στην 

ταχύτητα να ανταποκριθεί στις ανάγκες των πελατών του, βασισμένο στην μεγάλη  

εμπειρία, στο σχεδιασμό και στην κάλυψη με επιτυχία των εκπαιδευτικών αναγκών του  

προσωπικού των  Ταχυδρομικών Οργανισμών. 

Το ΚΕΚ – ΕΛΤΑ παράγει  εδώ και 14 χρόνια μεθοδικά και συστηματικά ένα έργο που 

αποτελεί τη βασική παρακαταθήκη των εργαζομένων και του Ομίλου ΕΛΤΑ για το 

μέλλον. 

Η επένδυση στον άνθρωπο είναι μακροχρόνια αλλά πάντοτε κερδοφόρα.  

  

Το Κέντρο 

Επαγγελματικής 

Κατάρτισης των 

Ελληνικών 

Ταχυδρομείων (ΚΕΚ-

ΕΛΤΑ) είναι θυγατρική 

ανώνυμη εταιρεία των 

ΕΛΤΑ εξειδικευμένη να 

προσφέρει εκπαιδευτικές 

και συμβουλευτικές 

υπηρεσίες που 

συνδυάζουν τις εξελίξεις της επιστήμης, της τεχνολογίας, της εργασιακής εμπειρίας και 

της αγοράς σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. 

Κύριος σκοπός της λειτουργίας του είναι η δια βίου πιστοποιημένη βελτίωση των 

επαγγελματικών προσόντων του ανθρώπινου δυναμικού των πελατών του μέσα από 

σύγχρονες, ολοκληρωμένες, ποιοτικές και καινοτόμες εκπαιδευτικές και 

συμβουλευτικές δράσεις και μεθοδολογικά εργαλεία.  

Με τον τρόπο αυτό το ανθρώπινο δυναμικό μπορεί να κάνει τη «διαφορά» να γίνει 

δηλαδή το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της επιχείρησης. Ο επαγγελματισμός, που 

αποκτάει το βοηθάει να αντιμετωπίσει τις όποιες νέες απαιτήσεις της αγοράς και του 
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ανταγωνισμού, της τεχνολογίας και γενικότερα ενός διαρκώς μεταβαλλόμενου 

εργασιακού περιβάλλοντος.    

Ταυτόχρονα η επιχείρηση επιτυγχάνει να μετατρέψει το διανοητικό της 

κεφάλαιο στον τέταρτο παραγωγικό της συντελεστή αλλά να αποκτήσει και το 

ισχυρότερο όπλο αντιμετώπισης των κρίσεων και αξιοποίησης κάθε είδους απειλών σε 

ευκαιρίες. 

Τέλος, με την διαμόρφωση  στοχευμένων συνεργασιών (π.χ. Πανεπιστήμια), τόσο σε 

εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο η Εταιρεία μας διευρύνει συνεχώς το πλαίσιο των 

δραστηριοτήτων της προς αμοιβαίο όφελος όλων των εμπλεκομένων. 

http://www.kek-elta.com/new/index.php/nea-2/40-2015-12-03-19-25-58/209-2015-12-

10-19-01-43 

 

11. Ποιότητα ΕΛΤΑ 

Βασική αρχή και δέσμευση των Ελληνικών Ταχυδρομείων, αλλά και φιλοσοφία όλου 

του Προσωπικού τους, είναι να παρέχουν στους πελάτες του Οργανισμού τις υπηρεσίες 

που συμμορφώνονται πλήρως με τις δεδηλωμένες απαιτήσεις τους, με τις προδιαγραφές 

που έχει ορίσει ο Οργανισμός, καθώς και με τις κανονιστικές και νομικές απαιτήσεις. 

 

11.1.Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας 

Η συνεχής βελτίωση της ποιότητας σε όλες τις δραστηριότητες και από όλους τους 

εργαζόμενους, θεωρείται αδιάσπαστο μέρος του επιχειρηματικού σχεδιασμού των 

Ελληνικών Ταχυδρομείων και των στόχων του. Σ’ αυτή την κατεύθυνση, τα ΕΛΤΑ 

διαθέτουν Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας, σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο 

ISO 9001:2008, στους παρακάτω τομείς δραστηριοτήτων:  

I. Ταχυδρομικών Υπηρεσιών.  

II. Διανομή Ταχυδρομικών Αντικειμένων.  

III. Διαλογή Ταχυδρομικών Αντικειμένων.  

IV. Παροχή Υπηρεσιών Υβριδικού Ταχυδρομείου.  

V. Διεκπεραίωση αναζητήσεων - αποζημιώσεων Ταχυδρομικών Αντικειμένων, 

επίλυση αιτημάτων-παραπόνων πελατών, παροχή πληροφοριών στις υπηρεσίες 

ΕΛΤΑ και στους εξωτερικούς πελάτες.  

VI. Υπηρεσίες Επιστολικού Ταχυδρομείου, Δέματα, Ταχυμεταφορές, παροχή 

Χρηματοοικονομικών / Ασφαλιστικών Προϊόντων.  

Τα παραπάνω Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας υπόκεινται σε εξαμηνιαίους 

εσωτερικούς ελέγχους από τη Διεύθυνση Ποιότητας και σε ετήσιους ελέγχους από 

http://www.kek-elta.com/new/index.php/nea-2/40-2015-12-03-19-25-58/209-2015-12-10-19-01-43
http://www.kek-elta.com/new/index.php/nea-2/40-2015-12-03-19-25-58/209-2015-12-10-19-01-43
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πιστοποιημένους Φορείς Πιστοποίησης. Η διατήρησή τους αποδεικνύει την ικανότητα 

των ΕΛΤΑ να παρέχουν με συνέπεια υπηρεσίες που ικανοποιούν τις απαιτήσεις των 

πελατών και ταυτόχρονα εξασφαλίζεται η οργάνωση και παρακολούθηση των 

διαδικασιών μέσα από ένα δομημένο και αποτελεσματικό σύστημα. 

Επιπλέον, τα ΕΛΤΑ διαθέτουν και την Πιστοποίηση της Παγκόσμιας Ταχυδρομικής 

Ένωσης (Universal Postal Union - UPU) που αφορά το Σύστημα Κανονικοποίησης 

Διευθύνσεων σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο S42. Η χρήση του Προτύπου αυτού, 

εξασφαλίζει την εγκυρότητα των στοιχείων διευθύνσεων παράδοσης των αντικειμένων, 

με συνέπεια τη βελτίωση της ταχύτητας διακίνησής τους και τη συνολική ποιότητα που 

λαμβάνουν οι χρήστες των ταχυδρομικών υπηρεσιών. 

11.2. Σύστημα Μέτρησης Ποιότητας 

Τα ΕΛΤΑ διαθέτουν  σύστημα μέτρησης ποιότητας της ταχύτητας διακίνησης της 

αλληλογραφίας σ’ όλη την Επικράτεια, αλλά και της αλληλογραφίας που 

προέρχεται από ή προορίζεται στο εξωτερικό. Τα τελευταία χρόνια, οι μετρούμενοι 

Δείκτες Ποιότητας καταγράφουν σταθερή ανοδική πορεία, επιτυγχάνοντας κάθε είδους 

στόχο που έχει τεθεί, είτε από τη Ρυθμιστική Αρχή (ΕΕΤΤ), είτε επιχειρησιακά.  

 

11.3. Περιγραφή Συστήματος Μέτρησης Ποιότητας 

 

Το σύστημα μέτρησης της αλληλογραφίας εσωτερικού Α’ 

προτεραιότητας GREX (GReeceEXternal Quality of Service Measurement System) 

είναι σχεδιασμένο και λειτουργεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού 

Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 13850:2002: «Ταχυδρομικές υπηρεσίες – Ποιότητα 

υπηρεσιών – Μέτρηση του χρόνου που μεσολαβεί μεταξύ παραλαβής και παράδοσης 

της αλληλογραφίας προτεραιότητας και πρώτης κλάσης», όπως αυτό ισχύει σήμερα. 

Σκοπός του συστήματος είναι η μέτρηση του χρόνου διακίνησης της αλληλογραφίας 

εσωτερικού Α’ προτεραιότητας και περιλαμβάνει την κατάθεση διαγνωστικών 

επιστολών ελέγχου (με τη χρήση μικροτσίπ) στην εσωτερική ταχυδρομική κίνηση, την 

παρακολούθηση αυτών σε όλες τις παραγωγικές φάσεις και την επεξεργασία των 

πληροφοριών που προκύπτουν, με στόχο τον εντοπισμό των προβλημάτων και την 

άμεση βελτίωση της ποιότητας της παρεχόμενης υπηρεσίας.  

Για την παρακολούθηση, τον έλεγχο και κυρίως την βελτιστοποίηση των διαδικασιών 

της παραγωγικής αλυσίδας (Περισυλλογή, Διαβιβάσεις, Διαλογή, Διανομή), τα ΕΛΤΑ 

έχουν επενδύσει σε Διαγνωστικό Εξοπλισμό και Λογισμικό Τεχνολογίας RFID, που 

http://www.elta.gr/el-gr/%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%AF%CE%B1/%CF%80%CE%BF%CE%B9%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%B1/%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CE%BC%CE%AD%CF%84%CF%81%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82%CF%80%CE%BF%CE%B9%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1%CF%82.aspx
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χρησιμοποιείται αντίστοιχα στους μεγαλύτερους ταχυδρομικούς οργανισμούς 

παγκοσμίως. Το διαγνωστικό αυτό σύστημα, λειτουργεί από το 2006 και έκτοτε 

διαρκώς αναβαθμίζεται και επεκτείνεται.  

Οι παραπάνω μετρήσεις διενεργούνται από ανεξάρτητο φορέα πιστοποιημένο κατά ISO 

9001:2008 στο πεδίο της «εγκατάστασης και λειτουργίας συστήματος μέτρησης της 

ποιότητας ταχυδρομικών υπηρεσιών».  

Επιπλέον, τα ΕΛΤΑ συμμετέχουν στις μετρήσεις Ποιότητας του Διεθνούς Οργανισμού 

Ταχυδρομείων (IPC) και συγκεκριμένα, στο Σύστημα μέτρησης Ποιότητας της 

Διεθνούς Αλληλογραφίας Α’ Προτεραιότητας UNEX (UNipost brand for EXternal 

Quality of Service Measurement System), το οποίο είναι αντίστοιχο του συστήματος 

GREX σε διεθνή κλίμακα. Οι μετρήσεις πραγματοποιούνται από ανεξάρτητη 

πιστοποιημένη εταιρεία για λογαριασμό της IPC και παρέχονται δείκτες ποιότητας της 

αλληλογραφίας που προέρχεται ή προορίζεται σε Ευρωπαϊκές Χώρες. Τα ΕΛΤΑ 

συμμετέχουν επίσης και στις μετρήσεις ποιότητας που πραγματοποιούνται μεταξύ 

χωρών παγκοσμίως, για λογαριασμό της Παγκόσμιας Ταχυδρομικής Ένωσης 

(Universal Postal Union - UPU).  

Τέλος, στα πλαίσια του στρατηγικού στόχου συνεχούς βελτίωσης της ποιότητας των 

παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες, βρίσκεται σε εξέλιξη πρόγραμμα 

εκσυγχρονισμού του συστήματος μέτρησης ποιότητας, με την ολοκλήρωση του 

οποίου αναμένεται βελτίωση των ταχυδρομικών διαδικασιών, ορθολογικότερη 

κατανομή των διαθέσιμων πόρων αλλά και σύγχρονες / ολοκληρωμένες ταχυδρομικές 

υπηρεσίες στο σύνολο της Ελληνικής Επικράτειας.  

 

 

11.4. Αποτελέσματα μετρήσεων Ποιότητας έτους 2014  

Η προσήλωση στην παροχή ποιοτικών υπηρεσιών είχε ως αποτέλεσμα τη διατήρηση 

των υψηλών επιπέδων ποιότητας το 2014, με πλήρη επίτευξη των στόχων του χρόνου 

διακίνησης της Αλληλογραφίας Εσωτερικού Α’ Προτεραιότητας, όπως έχουν τεθεί 

σύμφωνα με την 72142/1663/04-12-2014 Υπουργική Απόφαση.  

 Ο Δείκτης Ταχύτητας Διακίνησης Αλληλογραφίας Α’ Προτεραιότητας 

Εσωτερικού (Χ+1), επίδοση δηλαδή της αλληλογραφίας την επόμενη εργάσιμη ημέρα 

από την ημέρα κατάθεσης, διαμορφώθηκε στο 88,7% για το 2014, υπερβαίνοντας το 

στόχο (87%). 
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 Ο Δείκτης Αξιοπιστίας Αλληλογραφίας Α’ Προτεραιότητας Εσωτερικού (Χ+3), 

επίδοση δηλαδή της αλληλογραφίας την τρίτη εργάσιμη ημέρα από την ημέρα 

κατάθεσης, έφτασε στο 99,6% για το 2014, υπερβαίνοντας αρκετά το στόχο (98%). 

Αποτελέσματα μετρήσεων Ποιότητας A’ Εξαμήνου 2015 

Για το Α’ Εξάμηνο 2015, οι δείκτες ταχύτητας και αξιοπιστίας διαμορφώθηκαν στα 

εξής επίπεδα: 

 Δείκτης ταχύτητας Χ+1: 85,6% 

 Δείκτης αξιοπιστίας Χ+3: 98,7%. 

 Τα ΕΛΤΑ δράττονται της ευκαιρίας και με αφορμή την απελευθέρωση της 

αγοράς ενέργειας, εισέρχονται στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. 

 Τα ΕΛΤΑ έχουν την υποδομή και τις προϋποθέσεις καθώς και την εσωτερική 

δομή για να προχωρήσουν σε αυτό το βήμα. 

 Επίσης τα ΕΛΤΑ ανανέωσαν την υπηρεσία "δέμα κατάστημα-κατάστημα" (0,50 

ευρώ / κιλό) όπου σε συνδυασμό με τις δυνατότητες συσκευασίας και 

αντικαταβολής συνέθεσαν ένα ελκτικό πακέτο για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις 

στην Ελλάδα. 

 Παράλληλα προβλέπεται η μετατροπή ολόκληρης της εταιρίας σε Logistics 

courier, με την ενσωμάτωση της θυγατρικής εταιρίας ταχυμεταφορών.  Τα 

ΕΛΤΑ συμμετέχουν και στην Ελλάδα και σε ευρωπαϊκό και σε διεθνές επίπεδο 

όπου παίρνονται αποφάσεις που αφορούν την συγκεκριμένη αγορά είτε σε 

ρυθμιστικό είτε σε κανονιστικό επίπεδο. 

 

 12. ΕΛΤΑ και Ταχυδρομική αγορά 

Η Ταχυδρομική αγορά διέρχεται μια περίοδο μεγάλων αλλαγών και μετασχηματισμών. 

Αυτό δεν συμβαίνει μόνο στην χώρα μας αλλά και στην διεθνή Ταχυδρομική αγορά. 

Είναι το αποτέλεσμα της τεχνολογικής εξέλιξης. Η έντυπη αλληλογραφία έχει 

φθίνουσα πορεία με την αντικατάστασή της από την ηλεκτρονική που παρουσιάζει 

αυξητικές τάσεις. Θεαματική όμως ενίσχυση έχουν οι αγορές προϊόντων μέσω 

διαδικτύου, με ταυτόχρονη αύξηση στην διακίνηση προϊόντων και την άνοδο των 

Ταχυδρομικών δεμάτων. Όμως, η μείωση των εσόδων των επιχειρήσεων του κλάδου, 

τις οδήγησε στην αναζήτηση νέων εργασιών για την αναπλήρωση τους, όπως η παροχή 

χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, υβριδικό Ταχυδρομείο, αλλά και γενικότερα στον 

εκσυγχρονισμό τους (αυτοματοποιημένα κέντρα διαλογής,  πληροφοριακά συστήματα 
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κ.α.). Σύμφωνα με την επισκόπηση της Ε.Ε.Τ.Τ. το 2013, διακινήθηκαν στην 

Ταχυδρομική αγορά της χώρας μας 461 εκατομμύρια αντικείμενα με έσοδα 

563.000.000€. Είχαμε πτώση στον αριθμό των ταχυδρομικών αντικειμένων 10,80% σε 

σχέση με το 2012 και μείωση εσόδων 1,70%. Το μεγαλύτερο ποσοστό της πτώσης 

επηρεάζει τα ΕΛ.ΤΑ. που είναι ο Φορέας Παροχής Καθολικής Υπηρεσίας. Αυτό 

συμβαίνει γιατί έχουν υψηλό μερίδιο στην διακίνηση των επιστολών. Το αποτέλεσμα, 

τα έσοδα των ΕΛ.ΤΑ. να είναι στο ίδιο επίπεδο με τα ταχυδρομικά έσοδα των 

ταχυμεταφορών. Οι επιχειρήσεις αυτές διακίνησαν το 75,9 του όγκου των δεμάτων 

αποκομίζοντας το 90% των εσόδων. Η επιχείρηση το 2013 είχε διακινήσει το 88% των 

ταχυδρομικών αντικειμένων και είχε το 50% των εσόδων. Το ίδιο έτος άλλες 8 

επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται στην παροχή Καθολικής Υπηρεσίας οι οποίες 

διαθέτουν Ειδική Άδεια. Στην αγορά των Ταχυμεταφορών λειτουργούν 389 

επιχειρήσεις. Παρατηρήθηκε αύξηση 30% στο αριθμό των νέων επιχειρήσεων σε σχέση 

με το 2012. Επομένως, η αγορά αυτή παρουσιάζει καλές προοπτικές. Ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον παρουσιάζει ο ρυθμός αύξησης των πωλήσεων μέσω ηλεκτρονικού 

εμπορίου. Για το 2014 σημειώθηκε αύξηση των εσόδων από τις πωλήσεις προς τους 

τελικούς καταναλωτές 20,10% σε παγκόσμιο επίπεδο. Εξίσου σημαντική είναι και η 

δραστηριοποίηση της Ελλάδας στον τομέα αυτό, με πιο γρήγορους ρυθμούς ανάπτυξης 

άνω του 30%. 

Στην κατάσταση που επικρατεί στην διακίνηση αντικειμένων στην Διεθνή Ταχυδρομική 

αγορά, παρατηρούμε μεγαλύτερη αύξηση στις αναδυόμενες αγορές. Αυτό έχει άμεση 

σχέση και με τους υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης των οικονομιών τους. Αντιθέτως 

στην Ευρώπη και την Βόρεια Αμερική τα ταχυδρομικά έσοδα μειώνονται, ως 

αποτέλεσμα της μείωσης των επιστολών, λόγω της ανάπτυξης της ηλεκτρονικής 

επικοινωνίας, αλλά και της οικονομικής κρίσης που πλήττει αρκετές χώρες. 

http://www.eett.gr/opencms/opencms/admin/News_new/news_0284.html  

Τα ΕΛΤΑ ανταποκρινόμενα στις τάσεις αυτές της Ταχυδρομικής αγοράς προσάρμοσε 

το τιμολόγιο δεμάτων και ανέπτυξε ειδικά προγράμματα στις διαδικασίες κατάθεσης 

και παρακολούθησης της πορείας των δεμάτων (ΕΡΜΗΣ - ΣΥΔΕΛΤΑ).    

 

 

http://www.eett.gr/opencms/opencms/admin/News_new/news_0284.html
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12.1. ΕΛΤΑ πύλη εισόδου στην Ευρώπη του κινεζικού e-commerce 

Σύμβαση Εμπορικής Συνεργασίας υπέγραψαν, τον Νοεμβρίο 2015, ο Πρόεδρος ΔΣ & 

Διευθύνων Σύμβουλος ΕΛΤΑ κ. Κωστής Μελαχροινός και ο Γενικός Διαχειριστής & 

Διευθύνων Σύμβουλος της κινεζικής εταιρείας «ZHEJIANG LTD» κ. Libin ZHU. 

Η Σύμβαση αφορά στην αποστολή δεμάτων από την Κίνα προς όλες τις χώρες της 

Ευρώπης μέσω των Ελληνικών Ταχυδρομείωνκαι τίθεται σε ισχύ από την 

ημερομηνία της υπογραφής της. 

Με την υπογραφή της Εμπορικής Σύμβασης, τα Ελληνικά Ταχυδρομεία αναλαμβάνουν 

για τα επόμενα δύο χρόνια τον τελωνειακό διακανονισμό, τη μεταφορά, αποστολή και 

παράδοση προς όλες τις χώρες της Ευρώπης, των δεμάτων που διακινεί από την Κίνα η 

εταιρεία «ZHEJIANG LTD» και καθιερώνονται ως πύλη εισόδου στην Ευρώπη του 

κινεζικού e-commerce. 

Η Σύμβαση αποτελεί το επιστέγασμα των διαπραγματεύσεων που αναπτύχθηκαν 

μεταξύ των δύο μερών στο πλαίσιο του Μνημονίου Συνεργασίας που είχε υπογραφεί 

μεταξύ τους τον Αύγουστο του 2015. 

http://www.e-

commerce.gr/travel/tourism?articleid=39931&categoryid=&lang=el&regionCd= - 

collapse-0 

 

 

13. Ανταγωνισμός 

 

13.1.Η ελληνική αγορά 

Στην ελληνική αγορά ταχυμεταφορών δραστηριοποιούνται σήμερα περίπου 200 

εταιρείες. 

Ωστόσο, οι εταιρείες που διαθέτουν σύγχρονη δομή και οργάνωση δεν 

υπερβαίνουν τις 50. Σύμφωνα με εκτιμήσεις ειδικών του κλάδου, δύο από αυτές, η 

πολυεθνική DHL και η ελληνικών συμφερόντων ACS που έχουν συνάψει μεταξύ τους 

στρατηγική συνεργασία, κατέχουν μερίδιο που υπερβαίνει το 50% της αγοράς. Από τις 

εταιρείες που λειτουργούν στην ελληνική αγορά μία κατηγορία, κυρίως πολυεθνικές, 

πραγματοποιεί αποστολές από και προς το εξωτερικό, ενώ μία άλλη κατηγορία 

ελληνικών συμφερόντων δραστηριοποιείται στις ταχυμεταφορές εντός της Ελλάδας. 

Όπως επισημαίνουν στελέχη του κλάδου, οι εταιρείες κούριερ δεν είναι απόλυτα 

ανταγωνιστικές με τα ΕΛΤΑ, καθώς οι υπηρεσίες που προσφέρουν είναι 

συμπληρωματικές του κρατικού ταχυδρομικού οργανισμού, που λόγω της σημερινής 

του δομής και οργάνωσης δεν μπορεί να ανταγωνιστεί τις ιδιωτικές εταιρείες στον 

http://www.e-commerce.gr/travel/tourism?articleid=39931&categoryid=&lang=el&regionCd=%20-%20collapse-0
http://www.e-commerce.gr/travel/tourism?articleid=39931&categoryid=&lang=el&regionCd=%20-%20collapse-0
http://www.e-commerce.gr/travel/tourism?articleid=39931&categoryid=&lang=el&regionCd=%20-%20collapse-0


 - 28 - 

τομέα αυτό. Όπως επισημαίνουν οι ειδικοί του κλάδου, οι πελάτες των εταιρειών 

κούριερ μπορούν να εξυπηρετηθούν με ένα απλό τηλεφώνημα καθ' όλην τη διάρκεια 

του 24ώρου. 

 

13.2.Στρατηγικές συμμαχίες 

Η παγκοσμιοποίηση της οικονομίας και η ανάγκη παροχής ολοκληρωμένων υπηρεσιών 

και στον κλάδο των ταχυμεταφορών πιέζει και τις εταιρείες κούριερ σε κινήσεις 

ενίσχυσής τους, μέσω στρατηγικών συμμαχιών και εξαγορών. 

Στο πλαίσιο αυτό, τα ολλανδικά ταχυδρομεία εξαγόρασαν την εταιρεία ΤΝΤ, ενώ τα 

γερμανικά ταχυδρομεία απέκτησαν το 25% του μετοχικού κεφαλαίου της DHL 

International, ενώ η DHL σύναψε στις ΗΠΑ στρατηγική συνεργασία με τα κρατικά 

ταχυδρομεία των Ηνωμένων Πολιτειών. 

Στην ελληνική αγορά, ξεχωρίζει η στρατηγική συνεργασία ανάμεσα στην ACS και στην 

DHL, ενώ πρόσφατα η ΤΝΤ εξαγόρασε την ελληνική εταιρεία Goldair Super Express. 

Όπως εκτιμούν στελέχη των εταιρειών κούριερ, οι στρατηγικές συμμαχίες - 

συνεργασίες και οι συγχωνεύσεις εταιρειών αποτελούν πλέον μονόδρομο και για την 

ελληνική αγορά. 

 

Η DHL 

Για τους στόχους της DHL Hellas στην ελληνική αγορά αλλά και τις προοπτικές του 

κλάδου, επισημαίνεται ότι, η εταιρεία στοχεύει να ενισχύει συνεχώς την ηγετική της 

θέση όχι μόνο στον κλάδο των ταχυμεταφορών αλλά και στον χώρο των υπηρεσιών 

γενικότερα. Η εταιρεία είναι υποχρεωμένη για την αντιμετώπιση του ολοένα 

αυξανόμενου ανταγωνισμού να ανταποκρίνεται ταχύτατα στις απαιτήσεις του πελάτη, 

παρέχοντας τους καλύτερους χρόνους παράδοσης και ασφαλή διακίνηση και την πιο 

ολοκληρωμένη πληροφόρηση για το στάδιο διεκπεραίωσης κάθε αποστολής. 

Προβλέπεται ότι στην επόμενη τετραετία ο κύκλος εργασιών στον κλάδο των 

ταχυαποστολών θα αυξηθεί κατά 20%. 

Η πολυεθνική DHL διαθέτει σήμερα 222 ιδιόκτητα αεροσκάφη και 17.500 μεταφορικά 

μέσα    

Η στρατηγική συμμαχία με τα γερμανικά κρατικά ταχυδρομεία και την ACS ενίσχυσε 

ακόμη περισσότερο τη θέση της εταιρείας στις ταχυμεταφορές. 

Στην Ελλάδα, η DHL Hellas, με ιδιόκτητα αεροσκάφη που πραγματοποιούν 

καθημερινές πτήσεις μεταξύ Αθηνών και Θεσσαλονίκης, συνδέει τη χώρα μας με το 

διεθνές δίκτυο της DHL. 
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Η ACS 

Η ACS κατέχει ηγετική θέση στην ελληνική αγορά κούριερ, ενώ η στρατηγική της 

συνεργασία με τη DHL έχει ενισχύσει ακόμη περισσότερο τη θέση της στον κλάδο. 

Σήμερα, η εταιρεία, που ιδρύθηκε το 1982, διακινεί ημερησίως 30.000 αποστολές, 

μέσω 180 ιδιόκτητων αυτοκινήτων και 500 δικύκλων, ενώ με αποκλειστικά μισθωμένα 

αεροσκάφη εξυπηρετεί τη νησιωτική Ελλάδα με τις μεγάλες ελληνικές πόλεις. 

Ενδεικτικό του εύρους των υπηρεσιών που προσφέρει η ACS είναι ότι, εκτός από τις 

αποστολές εγγράφων ή δεμάτων, διαθέτει και υπηρεσίες αντικαταβολών και αγορών 

από πόλη σε πόλη. 

 

Η ΤΝΤ 

Η ΤΝΤ που αυτοπροσδιορίζεται ως εταιρεία ταχυμεταφορών και διαχείρισης 

εμπορευμάτων είναι θυγατρική της ΤΝΤ Post Group με έδρα το Άμστερνταμ. 

Στην Ελλάδα, η ΤΝΤ ξεκίνησε τις δραστηριότητές της το 1989 με την εξαγορά της 

εταιρείας Ταχυδέμα. Ενδεικτικό της επεκτατικής πολιτικής που ακολουθεί η 

πολυεθνική ΤΝΤ είναι και το γεγονός ότι μόνο μέσα στο 1998 εξαγόρασε την Jet 

Services στη Γαλλία,  την Tramjato στην Πορτογαλία και την Tesselaar στην Ολλανδία. 

Η εταιρεία είναι εξοπλισμένη με 14 νέα ιδιόκτητα αεροσκάφη μεταφοράς 

εμπορευμάτων, τα οποία προστίθενται στα ήδη υπάρχοντα 38 αεροσκάφη, ενώ διαθέτει 

και έναν στόλο από 17.000 οχήματα. 

Επισημαίνεται, ότι στην Ελλάδα, στόχος της εταιρείας είναι η καθετοποίηση των 

υπηρεσιών της και η περαιτέρω διεύρυνση του μεριδίου της στην ελληνική αγορά μέσω 

της επέκτασής της σε νέα προϊόντα, αλλά και μέσω συνεργασιών και εξαγορών, όπως 

απέδειξε το παράδειγμα της εξαγοράς της Goldair. 

Σύμφωνα με μελέτη της ICAP, οι αποστολές εγγράφων μέσω εταιρειών courier 

αναμένεται να εμφανίσουν μείωση λόγω, κυρίως, τής όλο και ευρύτερης αποδοχής 

της «ηλεκτρονικής υπογραφής», μέσω FAX, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κ.ά. 

Αντίθετα, προβλέπεται αύξηση πωλήσεων στον τομέα των μικροδεμάτων, γεγονός 

που αποδίδεται μεταξύ άλλων και στη διάδοση των αγορών μέσω ταχυδρομείων 

(mail order), που τελευταίως γνωρίζουν σημαντική ανάπτυξη και στην Ελλάδα. 

Όπως επισημαίνεται στη μελέτη της ICAP, ο κλάδος mail order δεν ενδιαφέρει 

ιδιαίτερα τις μεγάλες εταιρείες courier λόγω των ιδιαιτεροτήτων που παρουσιάζει 

(προβλήματα με την παράδοση όταν ο παραλήπτης απουσιάζει και κατ' επέκταση 
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με την είσπραξη των χρημάτων). Παράλληλα, το κοστολόγιο των μεγάλων 

εταιρειών courier θεωρείται υψηλό από τις επιχειρήσεις mail order. 

Έτσι, προβλέπεται μια άνοδος στη συνεργασία επιχειρήσεων mail order με 

μικρότερες εταιρείες courier, οι οποίες θα πρέπει έτσι κι αλλιώς να 

προσανατολιστούν προς κάποια εξειδίκευση (intercity, mail order), παρέχοντας 

παράλληλα υψηλότερη ποιότητα στις υπηρεσίες τους, ώστε να μπορέσουν να 

συνυπάρξουν μαζί με τις μεγάλες εταιρείες του κλάδου. 

http://www.icap.gr/news/economy/article/4074465/?iid=2 

 

Η απελευθέρωση της ταχυδρομικής αγοράς, που λειτουργεί σε καθεστώς πλήρους 

ανταγωνισμού, αναμένεται ότι θα οδηγήσει σε ξεκαθάρισμα της αγοράς και μάλιστα 

σύντομα. Η απελευθέρωση σε συνδυασμό με την οικονομική κρίση, που, αρκετά χρόνια 

τώρα, πλήττει τα μεγέθη των εταιρειών του χώρου, δημιουργούν ένα νέο περιβάλλον 

στο οποίο είναι βέβαιο ότι για ένα σημαντικό αριθμό εταιρειών δεν υπάρχει θέση.  

Η αλήθεια είναι, βέβαια, ότι ο κλάδος παρουσιάζει υπερβολική μεγέθυνση που δεν 

δικαιολογείται. Στις επικείμενες, σημαντικές, εξελίξεις που αναμένονται μέσα στη 

χρονιά που διανύουμε περιλαμβάνονται η πώληση των ΕΛΤΑ αλλά και η 

αναδιάρθρωση του κλάδου με ένα μεγάλο αριθμό εταιρειών να απειλούνται με 

λουκέτο.  

Στην Ελλάδα δραστηριοποιούνται στην παροχή υπηρεσιών ταχυμεταφοράς, σύμφωνα 

με τα στοιχεία της ΕΕΤΤ, περίπου 500 εταιρείες ταχυμεταφορών. Ωστόσο 

υπολογίσιμα μερίδια αγοράς διαθέτουν οι οκτώ μεγαλύτερες εξ’ αυτών, που σύμφωνα 

με σχετική μελέτη, η οποία αφορά το 2014, μοιράστηκαν το 87% των 

εσόδων έχοντας διακινήσει το 85% του πλήθους αντικειμένων.  

 

13.3. Μείωση μεγεθών – αθέμιτος ανταγωνισμός 

  

Πάντως τα τελευταία χρόνια η πίττα, από την οποία διεκδικούν μερίδιο οι εταιρείες του 

κλάδου, συνεχώς μειώνεται ακολουθώντας κατά πόδας τα μεγέθη της ελληνικής 

οικονομίας. Το 2014 το μέγεθος της αγοράς ήταν στα 266 εκατομμύρια 

ευρώ, μειωμένο κατά 9,1% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, ενώ για το 2015 

υπολογίζεται ότι η μείωση των μεγεθών κινήθηκε με διψήφια ποσοστά.  

Σημαντική «πληγή» για τις εταιρείες που ανταγωνίζονται μεταξύ τους αποτελεί και η 

δράση μεγάλου αριθμού, περίπου 100, μικρότερων εταιρειών οι οποίες λειτουργούν 

σε καθεστώς παρανομίας χωρίς άδεια, ωστόσο προσφέρουν υπηρεσίες σε χαμηλό 

http://www.icap.gr/news/economy/article/4074465/?iid=2
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κόστος, πλήττοντας σοβαρά τις εταιρείες που λειτουργούν νόμιμα.  

Ο αθέμιτος ανταγωνισμός παράλληλα με την αύξηση του λειτουργικού κόστους, που 

προκαλούν οι σημαντικές ανατιμήσεις, στα καύσιμα έχουν ως αποτέλεσμα να 

επιβαρύνονται σημαντικά τα λειτουργικά έξοδα των εταιρειών.  

Στην προσπάθειά τους να επιβιώσουν οι περισσότερες από αυτές προχωρούν σε μείωση 

του προσωπικού τους, παρότι τα τελευταία χρόνια το κόστος προσωπικού έχει 

μειωθεί σημαντικά, λόγω της μείωσης των μισθών, ωστόσο οι μειώσεις αυτές κρίνεται 

ότι δεν επαρκούν.  

Ωστόσο πρέπει να σημειώσουμε ότι σημαντική προοπτική για τον κλάδο αποτελεί η 

διαρκής διεύρυνση του κλάδου των δεμάτων ο οποίος μεγεθύνεται σημαντικά λόγω 

της εντυπωσιακής αύξησης, που καταγράφουν και στη χώρας μας, οι αγορές μέσω 

διαδικτύου. 

 

13.4.Ανάπτυξη μηχανισμού για την εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου και την 

ενίσχυση του ανταγωνισμού 

Ο συνολικός προϋπολογισμός είναι 422,5 Μ€. Μέχρι την 31/12/2016 οι προσκλήσεις 

καλύπτουν όλα τα Μέτρα του Άξονα με ποσό 217 Μ€ ή ποσοστό 51,4% του 

προϋπολογισμού του Άξονα. 

 

Ανάλυση της θέσης και των προοπτικών εξέλιξης : οικονομικό αντικείμενο  

 

  

Η ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ ΤΗΝ 29/02/2016 

Άξονας 
Προϋπ/σμός Προσκλήσεις 

(%) 
Εντάξεις 

(%) 
Συμβάσεις 

(%) 
Δαπάνες 

(%) Μ€ % 

Άξονας 4. Επικοινωνίες 422,5 100,0 51,4 7,7 4,6 0,6 

Μέτρο 4.1. Ανάπτυξη μηχανισμών για την εφαρμογή του 

θεσμικού πλαισίου και την ενίσχυση του ανταγωνισμού 
116,9 27,7 21,4 18,4 16,6 2,0 

Μέτρο 4.2. Ανάπτυξη υποδομών δικτύων τοπικής 
πρόσβασης. 

148,0 35,0 93,9 7,4 0,0 0,0 

Μέτρο 4.3. Προηγμένες τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες για 
τον πολίτη. 

70,0 16,6 0,0 0,0 0,0 0,0 

Μέτρο 4.4. Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός των 

ταχυδρομικών υποδομών και ανάδειξη ταχυδρομικών 

γραφείων σε πολυδύναμα κέντρα 

80,0 18,9 62,5 0,0 0,0 0,0 

Μέτρο 4.5. Κατάρτιση του Ανθρώπινου Δυναμικού του 
τομέα επικοινωνιών. 

2,6 0,6 19,2 0,0 0,0 0,0 

Μέτρο 4.6. Κατάρτιση ανθρώπινου δυναμικού των ΕΛΤΑ 5,0 1,2 50,0 0,0 0,0 0,0 

Εικόνα  6: Ανάλυση της θέσης και των προοπτικών εξέλιξης : οικονομικό αντικείμενο 

Οι εντάξεις ανέρχονται σε 32,5 Μ€ ή ποσοστό 7,7% του προϋπολογισμού του Άξονα, 

και περιορίζονται μόνο στα δύο πρώτα Μέτρα, 4.1 και 4.2. Οι συμβάσεις και οι δαπάνες 

ανέρχονται σε ποσοστά 4,6% και 0,6% αντίστοιχα και περιορίζονται στο Μέτρο 4.1. 
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Τα άλλα Μέτρα του Άξονα έχουν μηδενικές εντάξεις, συμβάσεις και δαπάνες. Οι 

προσκλήσεις στο Μέτρο 4.4 καλύπτουν το 62,5% του προϋπολογισμού του Μέτρου στο 

Μέτρο 4.5 19,2% και στο Μέτρο 4.6 50% αλλά δεν εμφανίζουν εντάξεις, συμβάσεις ή 

δαπάνες. Δεν υπάρχουν προσκλήσεις για το Μέτρο 4.3. 

 

Η ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ ΤΗΝ 29/02/2017 

Άξονας/Μέτρο 

Εντάξεις 

31/12/2017 

(%) 

Εντάξεις 

31/12/2017 & 

Πρόγραμμα 

Επιτάχυνσης  
(%) 

Προσκλήσεις 

(%) 

Προϋπολο-

γισμός 

(Μ€) 

Άξονας 4. Επικοινωνίες 6,4 10,3 23,8 422,5 

Μέτρο 4.1. Ανάπτυξη μηχανισμών για την εφαρμογή του 

θεσμικού πλαισίου και την ενίσχυση του ανταγωνισμού 
13,7 18,3 21,4 116,9 

Μέτρο 4.2. Ανάπτυξη υποδομών δικτύων τοπικής πρόσβασης. 7,4 14,9 15,2 148,0 

Μέτρο 4.3. Προηγμένες τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες για τον 
πολίτη. 

0,0 0,0 0,0 70,0 

Μέτρο 4.4. Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός των ταχυδρομικών 

υποδομών και ανάδειξη ταχυδρομικών γραφείων σε 

πολυδύναμα κέντρα 

0,0 0,0 65,5 80,0 

Μέτρο 4.5. Κατάρτιση του Ανθρώπινου Δυναμικού του τομέα 

επικοινωνιών. 
0,0 0,0 19,2 2,6 

Μέτρο 4.6. Κατάρτιση του Ανθρώπινου Δυναμικού των ΕΛΤΑ. 0,0 0,0 50,0 5,0 

 

Εικόνα 7: Ανάλυση της θέσης και των προοπτικών εξέλιξης : οικονομικό αντικείμενο 

Οι εντάξεις έχουν αυξηθεί οριακά και καλύπτουν ποσοστό 7,4% του προϋπολογισμού 

του Άξονα, ενώ με τον συνυπολογισμό του Προγράμματος Επιτάχυνσης ο 

ενεργοποιημένος προϋπολογισμός προσεγγίζει μόλις 10,3% του προϋπολογισμού του 

Άξονα, αλλά εξακολουθεί να περιορίζεται στα δύο πρώτα μέτρα Τα υπόλοιπα μέτρα 

εξακολουθούν να είναι ανενεργά, παρά την ύπαρξη προσκλήσεων. Ωστόσο 

προβλέπονται άμεσα εντάξεις εγκεκριμένων προτάσεων από 91 φορείς στο Μέτρο 4.2 

Ανάπτυξη υποδομών δικτύων τοπικής πρόσβασης συνολικού προϋπολογισμού 11,4 

Μ€. 

 

14. «Το Μέλλον της Ταχυδρομικής Αγοράς:  

Ρυθμιστικές Προκλήσεις και Εργαλεία Ανάπτυξης» 

 

«Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία είναι βαθιά ριζωμένα στη συνείδηση του Έλληνα πολίτη ως 

ένας οργανισμός που όχι μόνο φτάνει παντού, σε όλη την Ελλάδα, αλλά "μπαίνει και στο 

κάθε σπίτι". Ο ταχυδρόμος αποτελεί γνώριμη και φιλική μορφή για τον καθένα μας. Η 

παρουσία του δεν είναι μόνο ανθρώπινη, αλλά είναι και τακτικότερη από την παρουσία 

οποιουδήποτε άλλου δημόσιου φορέα. Το ανθρώπινο δυναμικό των ΕΛΤΑ όπως επίσης 

το δίκτυο διανομής τους που καλύπτει όλη την επικράτεια είναι τα ισχυρότερα σημεία των 

Ελληνικών Ταχυδρομείων. 
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Από τη φύση του, το ταχυδρομικό έργο είναι έργο καθολικής υπηρεσίας – αφού καλύπτει 

όλη τη χώρα- και έργο εντάσεως εργασίας. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με τις 

ελλείψεις προσωπικού στα ΕΛΤΑ, που ήδη αντιμετωπίζονται και θα συνεχίσουν να 

αντιμετωπίζονται με μακροπρόθεσμες λύσεις, αποτελεί εγγενή, αλλά αντιμετωπίσιμη 

αδυναμία. Η νέα διοίκηση των ΕΛΤΑ δραστηριοποιείται ήδη ενεργά στην κατεύθυνση 

αυτή. 

Παράλληλα, τα τελευταία χρόνια, σε όλη την Ευρώπη παρατηρείται μείωση του 

επιστολικού όγκου εξαιτίας της αύξησης της χρήσης άλλων μέσων επικοινωνίας των 

πολιτών. Το γεγονός αυτό παρουσιάζει μια απειλή εφόσον δεν αναγνωριστεί έγκαιρα και 

δεν γίνουν οι κατάλληλες κινήσεις για την αντιμετώπισή του. Ωστόσο, η διαφαινόμενη 

αυτή απειλή μπορεί να μετατραπεί σε μια μοναδική ευκαιρία για όσους ταχυδρομικούς 

οργανισμούς μετεξελιχθούν έγκαιρα προκειμένου να συμπληρώσουν το παραδοσιακό 

ταχυδρομικό έργο με την παροχή και άλλων υπηρεσιών (χρηματοοικονομικών, 

ασφαλιστικών, τραπεζικών, ηλεκτρονικών κλπ).  

Ακόμη, βρίσκεται σε διαδικασία, η ενίσχυση  της στρατηγικής συνεργασίας των ΕΛΤΑ με 

το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο και με τις ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ και να δημιουργηθούν 

οι προϋποθέσεις εκείνες που θα κάνουν τα Ελληνικά Ταχυδρομεία ικανά να αναπτύξουν 

και να προσφέρουν μια μεγάλη γκάμα υπηρεσιών στο νέο περιβάλλον της απελευθέρωσης 

της ταχυδρομικής αγοράς. 

Όπως είναι γνωστό, η απελευθέρωση της ταχυδρομικής αγοράς αποτελεί ευρωπαϊκή 

υποχρέωση και για τη χώρα μας. Η σχετική οδηγία ενσωματώθηκε στην ελληνική έννομη 

τάξη  το τέλος του 2010 και  εφαρμόστηκε το 2013. 

Όπως και σε άλλες περιπτώσεις απελευθέρωσης αγορών (πχ τηλεπικοινωνιακή αγορά), η 

απελευθέρωση της ταχυδρομικής αγοράς αναμένεται να αποφέρει οφέλη στους 

καταναλωτές με τη μορφή χαμηλότερων τιμών και καλύτερης ποιότητας υπηρεσίας. 

Η  απελευθέρωση αποτελεί, λοιπόν, μια πρόκληση για τα Ελληνικά Ταχυδρομεία, τα 

οποία μπορούν να την αξιοποιήσουν επ’ ωφελεία τους, αλλά και επ’ ωφελεία του 

κοινωνικού συνόλου, προτάσσοντας τα δυνατά τους σημεία, διορθώνοντας τις όποιες 

αδυναμίες τους, εκμεταλλευόμενα τις νέες ευκαιρίες και αντιμετωπίζοντας τις 

αναπόφευκτες απειλές της εποχής.  
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15. Ανθρώπινο Δυναμικό  

 Η εταιρεία εφαρμόζει σύγχρονα συστήματα διοίκησης ανθρωπίνων πόρων που 

στοχεύουν στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναµικού, δίνοντας έμφαση σε 

θέματα επιμόρφωσης, ασφάλειας και υγιεινής των εργαζομένων. 

 Συμμετέχει και εκπροσωπεί τη χώρα σε καινοτόμα ευρωπαϊκά προγράµµατα 

έρευνας της ταχυδρομικής αγοράς, ανταλλαγής τεχνογνωσίας µε άλλες 

ευρωπαϊκές χώρες, επιμόρφωσης και κατάρτισης εργαζομένων (LDV - 

COURIER, Ο Ευρωπαίος Ταχυδρόμος, Συγχρηματοδοτούμενο ΠΕΠ Αττικής 

κλπ) 

 Δίδει έµφαση στη βελτίωση των γνώσεων και των ικανοτήτων των 

εργαζομένων µέσω ουσιαστικής εκπαίδευσης και επιμόρφωσης σε τεχνικά και 

διοικητικά θέµατα. 

 Τηρεί πιστά και απαρέγκλιτα τις διατάξεις της εργατικής νοµοθεσίας όσον 

αφορά στην ασφάλιση και τα δικαιώµατα των εργαζομένων και καταρτίζει με το 

μόνιμο προσωπικό της συλλογικές συμβάσεις εργασίας, στις οποίες 

συνομολογούνται ειδικότεροι προνομιακοί όροι με στόχο τη βελτίωση των 

εργασιακής ζωής των υπαλλήλων της. 

 Μεριμνά για διαρκή εκπαίδευση σε θέµατα Υγιεινής και Ασφάλειας Εργασίας, 

με σταθερή και ουσιαστική παρουσία ιατρών εργασίας και συνεχείς οδηγίες και 

ενημερώσεις. 

 Διοργανώνει την παρακολούθηση θεατρικών και κινηματογραφικών 

παραστάσεων, εκπαιδευτικών εκδρομών και άλλων εκδηλώσεων. 

 Δίδει ιδιαίτερη σημασία στην επικοινωνία µε θέσπιση εύκολης διαδικασίας 

επικοινωνίας των εργαζομένων µε τη Διοίκηση και υποβολής προτάσεων, 

απόψεων βελτίωσης κλπ. 

 Ενισχύει τον εθελοντισμό με περιβαλλοντικές πρωτοβουλίες και δράσεις. 
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15.1. Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων- Βασικές έννοιες – ορισμοί 

 

Η Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων ή Διοίκηση Προσωπικού αποτελεί επιστημονικό 

κλάδο της Διοίκησης των επιχειρήσεων. Μελετά και ερευνά όλα τα ζητήματα που 

αφορούν τη διαχείριση των ανθρώπινων πόρων μιας επιχείρησης (ή ενός οργανισμού). 

Σκοπός της είναι να εξασφαλίζει σε κάθε στιγμή τους κατάλληλους ανθρώπους από 

άποψη ποιότητας και ποσότητας που έχει ανάγκη η επιχείρηση (ή ο οργανισμός) καθώς 

και την αποτελεσματική χρήση και αξιοποίηση αυτών. Η Διοίκηση των Ανθρώπινων 

Πόρων αποτελεί μια σημαντική επιχειρησιακή λειτουργία, αφού οι άνθρωποι 

αποτελούν τον πιο σημαντικό και κρίσιμο παράγοντα επιτυχίας κάθε οργανωμένης 

ανθρώπινης δραστηριότητας. Η λειτουργία αυτή ανατίθεται πλέον σε εξειδικευμένα 

στελέχη με σχετικές σπουδές και εμπειρίες. 

Σχεδόν σε όλες τις μεγάλες επιχειρήσεις (ή τους οργανισμούς) υπάρχει ξεχωριστό 

τμήμα ή διεύθυνση που έχει την ευθύνη της Διοίκησης των Ανθρώπινων Πόρων. Ο 

ρόλος του τμήματος ή της Διεύθυνσης Ανθρώπινων Πόρων είναι να σχεδιάζει τις 

πολιτικές και τα συστήματα της Διοίκησης Ανθρώπινων Πόρων καθώς και να εκτελεί 

κάποιες συγκεκριμένες λειτουργίες. Όμως, σε επιμέρους λειτουργίες, όπως η 

αξιολόγηση, η εκπαίδευση, οι προσλήψεις, οι προαγωγές συμμετέχουν όλοι οι 

προϊστάμενοι της επιχείρησης (ή του οργανισμού). Για παράδειγμα, το Τμήμα 

Διοίκησης Ανθρώπινων Πόρων σχεδιάζει το σύστημα αξιολόγησης του προσωπικού 

και υποστηρίζει τη διαδικασία αξιολόγησης, όμως η αξιολόγηση κάθε εργαζόμενου 

γίνεται κυρίως από τον άμεσο προϊστάμενο με το σύστημα και τη διαδικασία που 

προβλέπεται. 

Στη συνέχεια παρουσιάζονται με συντομία οι επιμέρους λειτουργίες που αποτελούν το 

περιεχόμενο της Διοίκησης Ανθρώπινων Πόρων μιας επιχείρησης (ή ενός οργανισμού). 

(Σ. Ξηροτύρη – Κουφίδου, 1997)   

 

15.1.1.Προγραμματισμός ανθρώπινου δυναμικού 

 

Είναι οι τρόποι με τους οποίους η επιχείρηση εξασφαλίζει τον αναγκαίο αριθμό 

εργαζομένων με τα κατάλληλα προσόντα. Οι κυριότερες ενέργειες είναι: έλεγχος των 

δεξιοτήτων και ικανοτήτων των ήδη εργαζομένων, πρόβλεψη αναγκών σε ανθρώπινο 

δυναμικό με βάση την παρούσα παραγωγή ή την ενδεχόμενη επέκταση της επιχείρησης 

και τις τεχνολογικές αλλαγές, ανάλυση της αγοράς εργασίας και της σχέσης προσφοράς 

και ζήτησης και κατάστρωση προγραμμάτων για την αντιμετώπιση ελλείψεων σε 



 - 36 - 

τεχνικά, επιστημονικά και διοικητικά στελέχη. Γενικά, είναι μια λειτουργία που 

σχετίζεται με τη φυσική ροή του προσωπικού της επιχείρησης, αλλά αφορά και τα νέα 

της σχέδια. 

  

 

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ 

  

15.1.1.1. Προσλήψεις 

Περιλαμβάνει την προσέλκυση, την επιλογή και την εγκατάσταση του προσωπικού 

μέσα στην επιχείρηση. Η διοίκηση προσωπικού επισημαίνει τις πηγές απ' όπου μπορεί 

να αντλεί το προσωπικό και χρησιμοποιεί ένα σύστημα επιλογής (τεστ, συνέντευξη, 

ιατρική εξέταση, συστάσεις) που τη βοηθά να παίρνει την τελική απόφαση για 

πρόσληψη ή απόρριψη σε συνεργασία με τους υπεύθυνους των υπόλοιπων τμημάτων. 

Ακόμα, φροντίζει για την ομαλή εγκατάσταση του προσωπικού στις διάφορες θέσεις 

εργασίας με κατάλληλα προγράμματα προσανατολισμού και εισαγωγικής εκπαίδευσης 

νεοπροσλαμβανομένων. 

Στα ΕΛΤΑ οι προσλήψεις διενεργούνται από το Συµβούλιο Υπηρεσιακών Μεταβολών 

Προσωπικού κατά τη σειρά επιτυχίας στο διαγωνισµό ή την επιλογή. Το Προσωπικό 

που προσλαµβάνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου18 του νόµου 2190/94, 

προκειµένου να καθορισθεί η σειρά κατάταξης του, να συνταχθούν οι σχετικοί πίνακες 

και να αποσταλούν στο ΑΣΕΠ, καλείται σε συνέντευξη αξιολόγησης από 5µελή 
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επιτροπή, προκειµένου να διαπιστωθεί η επαγγελµατική του ικανότητα, όπως αυτή 

ζητείται από την σχετική προκήρυξη. Στην ανωτέρω επιτροπή , η οποία ορίζεται µε 

απόφαση του ∆ιευθύνοντος Συµβούλου , µπορεί να συµµετέχει και ένας εκπρόσωπος 

των εργαζοµένων . Η ίδια διαδικασία της συνέντευξης θα ακολουθείται και σε 

περίπτωση που ο ΕΛΤΑ εξαιρεθεί από τις διατάξεις του Νόµου 2190/94. Η πρόσληψη 

ανακοινώνεται µε έγγραφο της ∆ιεύθυνσης Ανθρωπίνων Πόρων. Ο προσλαµβανόµενος 

πρέπει πριν την σύναψη της εργασιακής σύµβασης να αποδεχθεί εγγράφως την 

πρόσληψη και να αναλάβει υπηρεσία µέσα σε ένα µήνα από την ηµεροµηνία που 

αναφέρει το κατά την προηγούµενη παράγραφο έγγραφο ανακοίνωσης της πρόσληψης, 

εκτός των τυχόν σε στράτευση διατελούντων για τους οποίους αρκεί µόνο η µέσα στο 

διπλάσιο χρόνο έγγραφη αποδοχή της πρόσληψης. Ως ηµεροµηνία πρόσληψης 

λογίζεται η ηµεροµηνία η αναφεροµένη στο έγγραφο της ανωτέρω παραγράφου 2 

επιφυλασσοµένης ως προς το χρόνο έναρξης της µισθοδοσίας των διατάξεων του 

κεφαλαίου Η της παρούσας. 5.- Η πρόσληψη είναι αυτοδικαίως άκυρη αν ο διορισθείς: 

α. ∆εν αποδεχθεί εγγράφως αυτή µέσα στον κατά την παράγραφο 3 του παρόντος όρου 

χρόνο. Β. ∆εν ανέλαβε υπηρεσία µέσα σε ένα µήνα από την ηµεροµηνία την οποία 

φέρει το κατά την παραγρ. 2 του παρόντος όρου έγγραφο ανακοίνωσης της πρόσληψης 

έστω και εάν αποδέχθηκε αυτή εγγράφως , εκτός αν διατελεί σε στράτευση οπότε η 

πρόσληψη είναι άκυρη αν δεν ανέλαβε υπηρεσία µέσα σε ένα µήνα από την 

αποστράτευση του. Τυχόν προβαλλόµενοι λόγοι ανωτέρας βίας κρίνονται από το 

Συµβούλιο Υπηρεσιακών Μεταβολών Προσωπικού κατά ελεύθερη κρίση. 6.- Η 

πρόσληψη µπορεί να ακυρωθεί από το αρµόδιο Συµβούλιο µέσα σε εύλογο χρόνο εάν 

µεταγενέστερα διαπιστωθεί ότι ο προσληφθείς δεν έχει τα αναγκαία για την πρόσληψη 

γενικά και ειδικά-τυπικά προσόντα πρόσληψης. Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόµενος 

ενήργησε µε δόλο η ακύρωση γίνεται οποτεδήποτε χωρίς χρονικό περιορισµό . 7.- Όλες 

οι προσλήψεις γίνονται µε δοκιµή. Ο χρόνος της δοκιµής είναι ένα έτος. Μέσα στον 

τελευταίο µήνα πριν την συµπλήρωση του έτους από την πρόσληψη µε δοκιµή εκείνος 

που έχει δικαίωµα να συντάξει φύλλο αξιολόγησης , σύµφωνα µε τις οικείες διατάξεις 

του ΕΛΤΑ , άµεσος Προϊστάµενος του προσληφθέντος οφείλει να συντάξει λεπτοµερή 

πρόταση για την ουσιαστική γενικά καταλληλότητα αυτού την οποία υποβάλλει µε τις 

διατυπωµένες πάνω σε αυτή παρατηρήσεις του ιεραρχικού Προϊσταµένου του στη 

∆ιεύθυνση Ανθρωπίνων Πόρων µε µέριµνα της οποίας εισάγεται η πρόταση στο 

Συµβούλιο Υπηρεσιακών Μεταβολών Προσωπικού. Το Σ.Υ.Μ.Π. αποφασίζει για την 

οριστική πρόσληψη ή την απόλυση του υπό δοκιµή προσληφθέντος. Εάν το Συµβούλιο 

δεν µπορεί κατά την κρίση του να διαµορφώσει γνώµη τότε αναβάλλει τη λήψη της 
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απόφασης για ορισµένο χρόνο ο οποίος δεν µπορεί να υπερβαίνει σε κάθε περίπτωση 

τους έξι (6) µήνες. Στην περίπτωση αυτή µέσα στον τελευταίο, πριν από τη λήξη της 

κατά τα ανωτέρω οριζόµενης προθεσµίας, µήνα και µετά από νέα πρόταση , η οποία 

υποβάλλεται µε την ίδια διαδικασία , το Συµβούλιο αποφασίζει για την οριστική 

πρόσληψη. 

 15.1.1.2. Εκπαίδευση - Ανάπτυξη 

Η δραστηριότητα αυτή αφορά τις ανάγκες εκπαίδευσης του προσωπικού που 

καθορίζονται σε συνεργασία με τα αρμόδια στελέχη κάθε διεύθυνσης. Έτσι, 

καταρτίζεται το γενικό πρόγραμμα και γίνονται οι αναγκαίες ενέργειες για την 

υλοποίησή του. Τα στελέχη επίσης σε συντονισμό με το τμήμα προσωπικού 

αναλαμβάνουν την εξάσκηση των υφιστάμενων, τη βελτίωση της απόδοσης τους, την 

εναλλαγή στο έργο ορισμένων υπαλλήλων, την επιλογή των αναπληρωτών τους καθώς 

και άλλες σχετικές υποχρεώσεις, που έχουν στόχο την ανάπτυξη του προσωπικού και 

την προετοιμασία του για ανάληψη θέσεων με περισσότερες ευθύνες. Στα ΚΕΚ-ΕΛΤΑ 

οργανώνονται διάφορα προγράμματα εκπαίδευσης όπως ένα πιλοτικό πρόγραμμα 

εκπαίδευσης εστιασμένο στα επαγγελματικά προσόντα του στελέχους ηγέτη των ΕΛΤΑ με 

τίτλο Leadership. 

Σκοπός του είναι να προσφέρει μεθοδική ενδυνάμωση των επαγγελματικών προσόντων 

του διοικητικού στελέχους – ηγέτη. Επίσης το πρόγραμμα στοχεύει στη μεγιστοποίηση 

του βαθμού αφομοίωσης και κατανόησης σε βάθος της ανάγκης για διοίκηση αλλά και 

ηγεσία προκειμένου να λειτουργεί διαχρονικά ως φορέας της αλλαγής και της 

αειφορίας των ΕΛΤΑ. Τα θεματικά πεδία που αναπτύσσονται συνεισφέρουν στους 

εκπαιδευόμενους να είναι πιο αποδοτικοί και αποτελεσματικοί αλλά και να εμπνέουν 

τους υπόλοιπους υπαλλήλους από την συγκεκριμένη θέση εργασίας τους. Μέσα από το 

πρόγραμμα οι συμμετέχοντες προσλαμβάνουν εκείνες τις γνώσεις και δεξιότητες ώστε 

να, να προστίθεται αξία στις παρεχόμενες υπηρεσίες και προϊόντα των ΕΛΤΑ και να 

διευρύνονται οι επαγγελματικοί τους ορίζοντες για την μελλοντική τους ανέλιξη. 

Άλλωστε η καλλιέργεια σύγχρονων επαγγελματικών προσόντων σ’ ένα ανώτερο 

διοικητικό στέλεχος των ΕΛΤΑ, συμβάλλει στην περαιτέρω διεύρυνση αλλά και 

ανάπτυξη του μέσα από εστιασμένες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες όχι μόνο 

διοίκησης αλλά και ηγεσίας που χρειάζονται σ’ ένα ραγδαία μεταβαλλόμενο και  

παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον. Με την εκπαίδευση πραγματοποιείται : 

 Εστίαση στη θέση εργασίας με επαγγελματικό προσανατολισμό  
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 Ολιστική - ποιοτική και σε βάθος χρόνου εκπαιδευτική παρέμβαση  

 Συστηματική και με εσωτερική συνοχή κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών  

 Εκπαιδευτικό και επαγγελματικό υλικό χρηστικό, υψηλής ποιότητας και 

διαφοροποίησης  

 Χορήγηση πιστοποιητικού επαγγελματικής ικανότητας 

 Εξοικονόμηση πόρων από την ίδια τη δομή του συστήματος αλλά και την 

αποτελεσματικότητά του.  

 Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού ΕΛΤΑ 

Ο ρόλος της γνώσης ως παραγωγικός συντελεστής, με την επίδραση των νέων 

τεχνολογιών αποτελεί τη σπονδυλική στήλη γενικά της οικονομίας και ειδικότερα των 

επιχειρήσεων. Το διανοητικό κεφάλαιο είναι σταθερό, βελτιούμενο, αξιοποιήσιμο και 

δεν χάνεται. Το πρόβλημα είναι ότι παραμένει ασυστηματοποίητο σε μεγάλο βαθμό και 

παίρνει τη μορφή της σοφίας, της εμπειρίας ή της απομνημόνευσης.  

Ακριβώς επειδή στα ΕΛΤΑ πιστεύουν, ότι το διανοητικό κεφάλαιο αποτελεί ένα 

εξαιρετικά σημαντικό παράγοντα προστιθέμενης αξίας είναι σε θέση να παρέχουν και 

τις αντίστοιχες συμβουλευτικές υπηρεσίες που το μεταλλάσσουν σε κερδοφόρα 

δύναμη.  

Οι  δραστηριότητες του ΚΕΚ – ΕΛΤΑ αφορούν την ανάπτυξη του ανθρώπινου 

δυναμικού και την διαχείριση της γνώσης για λογαριασμό του Ομίλου ΕΛΤΑ. 

Ενδεικτικά αναφέρονται τα ακόλουθα πεδία :  

 

• Οργάνωση – Ανάπτυξη Δομών και Συστημάτων Εκπαίδευσης 

• Μελέτη και Ανάπτυξη Επαγγελματικών Οικογενειών 

• Μελέτη και Ανάπτυξη Συστημάτων Ανθρώπινου Δυναμικού 

• Διάγνωση Εκπαιδευτικών Αναγκών 

• Πιστοποίηση επαγγελματικών προσόντων και σχεδιασμός σταδιοδρομίας  

• Διαχείριση της Γνώσης  

• Επαγγελματικά Περιγράμματα 

http://www.kek-elta.com/new/index.php/nea-2/40-2015-12-03-19-25-58/218-leadership 

15.1.1.3. Αξιολόγηση 

Η δραστηριότητα αυτή αφορά τις ανάγκες εκπαίδευσης του προσωπικού που 

καθορίζονται σε συνεργασία με τα αρμόδια στελέχη κάθε διεύθυνσης. Έτσι, 

καταρτίζεται το γενικό πρόγραμμα και γίνονται οι αναγκαίες ενέργειες για την 

υλοποίησή του. Τα στελέχη επίσης σε συντονισμό με το τμήμα προσωπικού 
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αναλαμβάνουν την εξάσκηση των υφιστάμενων, τη βελτίωση της απόδοσης τους, την 

εναλλαγή στο έργο ορισμένων υπαλλήλων, την επιλογή των αναπληρωτών τους καθώς 

και άλλες σχετικές υποχρεώσεις, που έχουν στόχο την ανάπτυξη του προσωπικού και 

την προετοιμασία του για ανάληψη θέσεων με περισσότερες ευθύνες. 

Στα ΕΛΤΑ η αξιολόγηση πραγματοποιείται  κάθε χρόνο, αφού συντάσσεται φύλλο 

αξιολόγησης του Προσωπικού, µε σκοπό να κριθεί η πορεία της σταδιοδροµίας του. 

Στο φύλλο αξιολόγησης, ο κρινόµενος χαρακτηρίζεται για τα στοιχεία που συνθέτουν 

την ποιότητά του και αποτελούν, παράλληλα, τα ουσιαστικά προσόντα του.  Με 

σχετική απόφαση του ∆ιευθύνοντος Συµβούλου, καθορίζεται ο,τιδήποτε σχετικό µε το 

φύλλο αξιολόγησης Προσωπικού και ιδίως: -τα αρµόδια όργανα για τη σύνταξη του 

φύλλου αξιολόγησης -το περιεχόµενο του φύλλου -ο χρόνος σύνταξης και υποβολής 

του. Το φύλλο αξιολόγησης έχει εµπιστευτικό χαρακτήρα. Κατ’ εξαίρεση όµως, ο 

κρινόµενος µπορεί να λάβει γνώση ο ίδιος ή µε εκπρόσωπο.  

15.1.1.4. Μεταθέσεις  

Η διοίκηση προσωπικού συντονίζει τις μεταθέσεις - προαγωγές, αφού λάβει υπόψη της 

τις ανάγκες της επιχείρησης, τις επιθυμίες του εργαζομένου καθώς και τα προσόντα 

του, πριν προβεί σε κάποια αλλαγή. Κάθε απόφαση για μετάθεση ή προαγωγή κάποιου 

εργαζομένου στην επιχείρηση λαμβάνεται συνήθως σε συνεργασία του διευθυντή 

προσωπικού με τον προϊστάμενο του αντίστοιχου τμήματος. 

Στα ΕΛΤΑ όσον αφορά στις μεταθέσεις, Η Επιχείρηση, στην προσπάθειά της για 

διαρκή προσαρμογή στο δυναμικά μεταβαλλόμενο επιχειρησιακό περιβάλλον, 

επιδιώκει να εκσυγχρονίσει και αναβαθμίσει τον τρόπο και τις διαδικασίες εσωτερικής 

επικοινωνίας και διακίνησης εγγράφων, μέσω της περαιτέρω αξιοποίησης της 

υπάρχουσας τεχνολογίας και της αποτελεσματικής χρήσης των τεχνολογικών 

εργαλείων που έχει στη διάθεσή της (internet, intranet). 

Στο πλαίσιο αυτό, με στόχο την ενημέρωση όλων των εργαζομένων, με όρους 

διαφάνειας, εγκυρότητας και ταχύτητας που διασφαλίζουν τα σύγχρονα εργαλεία, θέτει 

σε εφαρμογή το πρόγραμμα «ΔΙΟΔΟΣ»  δηλαδή την ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων 

μετάθεσης. 

Μέσω της εν λόγω εφαρμογής υποβάλλονται αιτήματα μετάθεσης αποκλειστικά από 

Νομό σε Νομό με εξαίρεση τους υπαλλήλους των νομών Αττικής και 

Θεσσαλονίκης οι οποίοι μπορούν να υποβάλουν αιτήματα μετάθεσης και για τις 

Υπηρεσιακές Λειτουργίες των νομών όπου υπηρετούν. Ο κάθε εργαζόμενος - 

χρήστης θα έχει τη δυνατότητα να ενημερωθεί άμεσα και γρήγορα για όλες τις κενές 

θέσεις εργασίας της Επιχείρησης, ανά νομό, Υπηρεσιακή Λειτουργία και θέση 
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εργασίας, καθώς και ποιοι υπάλληλοι έχουν υποβάλλει αίτημα μετάθεσης στον ίδιο 

νομό. Η ανωτέρω διαδικασία πραγματοποιείται μόνο μέσω του δικτύου του 

ΕΛΤΑ μέσω του εσωτερικού intranet της Επιχείρησης, είναι απλή, κατανοητή, 

γρήγορη. 

  

15.1.1.5.  Προαγωγές  

Στα ΕΛΤΑ οι κενές οργανικές θέσεις της ιεραρχικής κλίµακας καλύπτονται µε την προαγωγή 

του Προσωπικού,  µε την επιφύλαξη των ειδικών διατάξεων της Επιχειρησιακής Συλλογικής 

Σύμβασης Εργασίας. Η πρόσληψη σε έναν από τους Κλάδους παρέχει δικαίωµα προαγωγής 

σε όλους τους βαθµούς του Κλάδου αυτού, µε την επιφύλαξη των προϋποθέσεων που 

ορίζονται στην   Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας. Προαγωγή διενεργείται στον 

αµέσως ανώτερο του κατεχόµενου βαθµό και εφόσον ο κρινόµενος έχει τα προβλεπόµενα 

προσόντα.  

15.1.1.6.  Πολιτική αμοιβών 

Στο πλαίσιο της επιμέρους αυτής λειτουργίας, η διεύθυνση προσωπικού εισάγει ένα 

σύστημα αξιολόγησης του έργου που αντιστοιχεί σε συγκεκριμένη θέση εργασίας σε 

συνεργασία με τα αρμόδια στελέχη. Ο καθορισμός της δομής των αμοιβών κατά 

βαθμούς ιεραρχίας και τα όρια πληρωμής είναι έργο της ανώτατης διοίκησης. 

Παράλληλα όμως η διεύθυνση Προσωπικού με τα ειδικά στελέχη της ερευνά τα θέματα 

αμοιβών και την αγορά εργασίας και προτείνουν αναθεώρηση των αυξήσεων ή ακόμα 

και ολοκληρωτική αλλαγή στην πολιτική αμοιβών. Συνήθως το επίπεδο αμοιβών μιας 

επιχείρησης εξαρτάται από την ποιότητα της εργασίας των υπαλλήλων της, τον 

ανταγωνισμό μεταξύ εργαζομένων, την ικανότητα της επιχείρησης να πληρώνει 

"ελκυστικούς" μισθούς, τον ανταγωνισμό που δημιουργούν άλλες επιχειρήσεις για 

ορισμένες θέσεις εργασίας κ.ά. 

Το Προσωπικό των ΕΛΤΑ αµείβεται µε µηνιαίες αποδοχές. Οι αποδοχές 

καταβάλλονται τµηµατικά την 1η και 16η ηµέρα κάθε µήνα. Μπορεί, όµως, ν’ 

αποφασίσει το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, οι αποδοχές να καταβάλλονται σε µικρότερα ή 

µεγαλύτερα χρονικά διαστήµατα. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της 

Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας και της ισχύουσας νοµοθεσίας το 

∆ιοικητικό Συµβούλιο µπορεί να καθορίζει µε απόφασή του το σύστηµα αποδοχών που 

ισχύει κάθε φορά, καθώς και το ύψος των µισθών και κάθε είδους απολαβών του 

Προσωπικού. Ο κατώτερος µισθός (τακτικές αποδοχές )του µονίµου ή του δόκιµου 

Προσωπικού πλήρους απασχόλησης που προσλήφθηκε ή προσλαµβάνεται στον ΕΛΤΑ,  

προβλέπονται από  όρους στην Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας. Στο 
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µισθολόγιο Προσωπικού ΕΛΤΑ, ο µισθός είναι αποδεσµευµένος από το βαθµό και η 

αµοιβή βασίζεται σε µισθολογικά κλιµάκια. Η ένταξη του Προσωπικού στα Μ.Κ. 

γίνεται σύµφωνα µε τα χρόνια υπηρεσίας και ανεξάρτητα από το βαθµό. Η 

βαθµολογική κλίµακα περιλαµβάνει είκοσι δύο (22) Μ.Κ., µε αρχικό το 20ό και 

καταληκτικό το 1β Μ.Κ. Η χορήγηση των Μ.Κ. γίνεται ύστερα από κρίση του 

Σ.Υ.Μ.Π.. Ο απαιτούµενος χρόνος για τη χορήγηση του επόµενου Μ.Κ. υπολογίζεται 

από την ηµεροµηνία που θεωρείται σαν γενική υπηρεσιακή αρχαιότητα µισθού. Το 

µισθολόγιο χωρίζεται σε υποστήλες, ανάλογες µε τις βαθµίδες εκπαίδευσης (ΣΕ, ΓΕ, 

ΜΕ, ΑΡ, ΑΤ) στις οποίες εντάσσεται το Προσωπικό ανάλογα µε τον Κλάδο που ανήκει 

και τα γραµµατικά προσόντα που κατέχει.  

 

15.1.1.7. Ηθικές και Υλικές Αµοιβές - Τιµητικές ∆ιακρίσεις  

Το Προσωπικό αµείβεται για διακεκριµένες πράξεις κατά την εκτέλεση των 

καθηκόντων του, οι οποίες έχουν σχέση µε το εκτελούµενο από τον ΕΛΤΑ έργο. Οι 

αµοιβές είναι: Α. Συγχαρητήρια επιστολή Β. Εύφηµος µνεία Γ. Υλική αµοιβή . Οι 

αµοιβές απονέµονται µετά από αιτιολογημένη πρόταση όλων των ιεραρχικών 

Προϊσταµένων από τους: Α. Η Συγχαρητήρια επιστολή από όλους τους µε βαθµό 

∆ιευθυντή και άνω ιεραρχικούς Προϊσταµένους του διακριθέντος. Β. Η Εύφηµος µνεία 

από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο ή τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο µε µέριµνα της ∆ιεύθυνσης 

Ανθρωπίνων Πόρων. Το εν λόγω έγγραφο που περιέχει τους λόγους της αµοιβής 

κοινοποιείται ως Εγκύκλιος σε όλες τις Υπηρεσιακές Λειτουργίες και το Προσωπικό 

και αντίγραφο τίθεται στον ατοµικό φάκελο του αµειφθέντος. Γ. Η Υλική αµοιβή από 

το ∆ιοικητικό Συµβούλιο το οποίο καθορίζει µε την απόφασή του, κατά περίπτωση, τα 

σχετικά µε την κοινοποίηση και την θέση αντιγράφου. 

http://www.postnet.gr/uplds/file/Document1.pdf 

 

15.1.1.8. Ωφελήματα εργαζομένων 

Μια από τις αρμοδιότητες της διεύθυνσης προσωπικού των ΕΛΤΑ είναι και η φροντίδα 

για την εξασφάλιση των συντάξεων, των ασφαλίσεων και της ιατρικής και 

νοσοκομειακής περίθαλψης στους εργαζομένους. Επίσης, φροντίζει για αποζημιώσεις 

ασθένειας, ανεργίας, δάνεια και, τέλος, οργανώνει κοινωνικά και ψυχαγωγικά 

προγράμματα, όπως θεατρικές ομάδες.  Φυσικά η εφαρμογή των παραπάνω 

προγραμμάτων εγκρίνεται από την ανώτατη διοίκηση των ΕΛΤΑ. 

  

 15.1.1.9. Πειθαρχικά μέτρα - Απολύσεις 
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Μιλώντας για πειθαρχία αναφερόμαστε είτε στην εκπαίδευση, που αποσκοπεί στην 

απόκτηση συμπεριφοράς σύμφωνης με τους καθορισμένους κανόνες διαγωγής, είτε 

στην τιμωρία αυτών που τους παραβαίνουν. Η διεύθυνση προσωπικού διατυπώνει 

αυτούς τους κανόνες συμπεριφοράς, όμως δεν εφαρμόζει τις διορθωτικές ποινές για 

όσους τους παραβαίνουν χωρίς την έγκριση του διευθυντή. 

 

15.1.1.10. Πειθαρχικά Αδικήµατα – Πειθαρχικές Ποινές  

Κάθε παράβαση υπηρεσιακού καθήκοντος µε υπαίτια πράξη ή παράλειψη που µπορεί 

να καταλογιστεί αποτελεί πειθαρχικό αδίκηµα. Το υπηρεσιακό καθήκον προσδιορίζεται 

τόσο από τις επιβαλλόµενες στο Προσωπικό υποχρεώσεις από τις κείµενες διατάξεις, 

Εγκυκλίους οδηγίες και εντολές, όσο και από τη φύση της υπηρεσίας, ακόµα δε και από 

την όλη γενικά διαγωγή του, που πρέπει να τηρείται εντός και εκτός της Υπηρεσίας. Η 

δίωξη των πειθαρχικών αδικηµάτων και η ταχύτατη ολοκλήρωση της πειθαρχικής 

διαδικασίας σε όλα τα στάδιά της αποτελεί υπηρεσιακό καθήκον για τους Πειθαρχικούς 

Προϊσταµένους καθώς και για τους υπαλλήλους που χειρίζονται τις υποθέσεις αυτές 

σύµφωνα πάντοτε µε τις αρµοδιότητες τους. Μεταξύ των πειθαρχικών αδικηµάτων 

συγκαταλέγονται ιδιαιτέρως τα παρακάτω: α. Η αδικαιολόγητη αποχή από την 

εκτέλεση των υπηρεσιακών καθηκόντων. β. Κάθε αδικαιολόγητη απουσία ή µη τήρηση 

των διατάξεων, που ισχύουν κάθε φορά για τις ώρες εργασίας, καθώς και η 

αδικαιολόγητη καθυστέρηση του µετατιθέµενου ή αποσπώµενου να παρουσιαστεί στη 

νέα του θέση. Απουσία µε ψευδή επίκληση ασθένειας αποτελεί ιδιαίτερα επιβαρυντική 

περίπτωση. γ. Η παρέλκυση εκτέλεσης υπηρεσίας και κάθε απείθεια ή άρνηση 

εκτέλεσης εντολής ιεραρχικά Προϊσταµένου εκτός εάν ακολουθηθεί η διαδικασία που 

προβλέπεται από τις κανονιστικές διατάξεις. δ. Κάθε συµπεριφορά προς τους 

ανώτερους, οµοιόβαθµους, υφιστάµενους, προς το λοιπό γενικά Προσωπικό και προς 

το συναλλασσόµενο κοινό, καθώς και κάθε συµπεριφορά εντός ή εκτός υπηρεσίας 

εριστική ή µη αρµόζουσα προς την υπαλληλική ιδιότητα. ε. Κάθε αντιπειθαρχική 

διαγωγή γενικά. στ. Κάθε πράξη ή παράλειψη που µπορεί να επιφέρει ζηµία υλική ή 

ηθική στον ΕΛΤΑ. ζ. Κάθε παράβαση της εχεµύθειας που προβλέπεται από όρους της 

Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας και επιβάλλεται από τα υπηρεσιακά 

καθήκοντα. η. Κάθε ατασθαλία στη διαχείριση. θ. Η φθορά πραγµάτων που ανήκουν 

στον ΕΛΤΑ λόγω ασυνήθους ή κακής χρήσης, η αµέλεια για τη φύλαξη ή συντήρηση 

αυτών, καθώς και η χρησιµοποίηση αυτών για εξυπηρέτηση σκοπού µη υπηρεσιακού. ι. 

Κάθε παράλειψη ελέγχου και παρακολούθησης των υφισταµένων, που µπορεί να 

δηµιουργήσει ζηµία ή διατάραξη της υπηρεσιακής τάξης. ια. Η σύνταξη µη 
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αντικειµενικού φύλλου αξιολόγησης από πρόθεση ή από αµέλεια από κάθε 

Προϊστάµενο, για το Προσωπικό που υπάγεται σ' αυτόν. ιβ. Κάθε αναληθής βεβαίωση 

ή δήλωση του Προσωπικού προς την Υπηρεσία και ιδιαιτέρως σε ό,τι αφορά στην 

ύπαρξη των γενικών και ειδικών προσόντων και των απαιτούµενων στοιχείων για την 

κατάρτιση του µητρώου Προσωπικού. ιγ. Κάθε παράβαση των Εγκυκλίων, οδηγιών και 

ειδικών Κανονισµών που αφορούν στην πρόληψη ατυχηµάτων. ιδ. Κάθε πράξη ή 

παράλειψη που αντιβαίνει στο σύνταγµα και τους νόµους του Κράτους. ιε. Η 

πληµµελής καθώς και η µη έγκαιρη εκπλήρωση του υπηρεσιακού καθήκοντος. ιστ. 

Κάθε αδικαιολόγητη άρνηση προσέλευσης για εξέταση ή κατάθεση ενώπιον 

υπηρεσιακού οργάνου, που διενεργεί προανάκριση ή ανάκριση ή ενώπιον του 

πειθαρχικού κριτή. ιζ. Κάθε πράξη που συνιστά κατάχρηση εξουσίας ή υπηρεσιακής 

εµπιστοσύνης. ιη. Η χρησιμοποίηση της υπαλληλικής ιδιότητας ή πληροφοριών τις 

οποίες κατέχει το Προσωπικό ως εκ της υπηρεσίας του, για εξυπηρέτηση ιδιωτικών 

συµφερόντων αυτού ή τρίτων. ιη. Η άµεση ή έµµεση συµµετοχή σε δημοπρασία, 

προµήθεια, πώληση, ενοικίαση ή άλλη συναλλαγή ή ανάληψη µελετών του ΕΛΤΑ. κ. Η 

επιδίωξη ή αποδοχή από το Προσωπικό οποιασδήποτε αµοιβής, ή δώρων, εύνοιας ή 

ανταλλάγµατος που παρέχονται από πρόσωπα των οποίων διαχειρίζεται ή πρόκειται να 

διαχειρισθεί τις υποθέσεις κατά την ενάσκηση του υπηρεσιακού του έργου. κα. Η 

άσκηση κάθε κύριου επαγγέλµατος ή πρόσθετου έργου και η συµµετοχή σε ∆ιοικητικά 

Συµβούλια Ανωνύµων Εταιρειών, Ο.Ε., Ε.Π.Ε., Ε.Ε., και σε συµµετοχικές εταιρείες 

χωρίς ειδική έγκριση από τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο ή από τον εξουσιοδοτηµένο για 

το σκοπό αυτό Γενικό ∆ιευθυντή. ιβ. Η αναληθής δήλωση, ή βεβαίωση, ή απόκρυψη 

στοιχείων Προϊσταµένου Υπηρεσιακής Λειτουργίας που αφορά στον αριθµό του 

υπηρετούντος Προσωπικού δικαιοδοσίας του και ιδίως στην ύπαρξη πλεονάζοντος 

Προσωπικού κατά παράβαση των ισχυουσών διατάξεων και Εγκυκλίων οδηγιών. ιγ. Η 

µη άµεση εκτέλεση από τον Προϊστάμενο Υπηρεσιακής Λειτουργίας, εντολών 

ιεραρχικού Προϊσταμένου του και ιδίως αυτών που αφορούν στην τοποθέτηση, 

µετάθεση , απόσπαση, ή µμετακίνηση Προσωπικού της δικαιοδοσίας του καθώς και η 

µη άµεση υλοποίηση των εντολών της ∆ιοίκησης σχετικά µε την αξιοποίηση του 

υπηρετούντος Προσωπικού. Ι∆.- Η µη τήρηση των εντολών της ∆ιοίκησης από τον 

Προϊστάµενο Υπηρεσιακής Λειτουργίας, σχετικά µε την ανάθεση συγκεκριµένου έργου 

στο Προσωπικό. και.- Η µη δίωξη των πειθαρχικών αδικηµάτων από τους αρµοδίους 

Πειθαρχικούς Προϊσταµένους και η µη ταχύτατη ολοκλήρωση της πειθαρχικής δίωξης 

των αδικηµάτων αυτών σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις. ιστ.- Η µη έγκαιρη 

ολοκλήρωση της πειθαρχικής διαδικασίας σε όλα της τα στάδια από τους υπαλλήλους 
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που χειρίζονται πειθαρχικές υποθέσεις σύµφωνα πάντοτε µε τις αρµοδιότητές τους. ιζ.- 

Η αδικαιολόγητη κατ΄ εξακολούθηση µε πρόθεση µειωµένη απόδοση του Προσωπικού 

στα υπηρεσιακά καθήκοντά του κι.- Η απασχόληση από ιεραρχικά ανώτερο 

οποιουδήποτε ιεραρχικά κατώτερου Προσωπικού σε εργασίες ξένες προς την 

Υπηρεσία. 4.1.- Κατά την επιµέτρηση της ποινής λαµβάνεται υπόψη το πειθαρχικό εν 

γένει µητρώο του υπαλλήλου και ως επιβαρυντικό στοιχείο θεωρείται η κατά σύστηµα, 

παράβαση καθήκοντος. 

Οι πειθαρχικές ποινές, σύµφωνα µε διατάξεις της  Επιχειρησιακής Συλλογικής 

Σύμβασης Εργασίας είναι οι εξής: α. Πρόστιµο ίσο µε τις αποδοχές µιας ημέρας µέχρι 

αποδοχών τριών µηνών. β. Προσωρινή απόλυση µίας ηµέρας µέχρι έξι µηνών. γ. 

Οριστική απόλυση.  

 

15.1.1.11. Υγεία - Πρόληψη ατυχημάτων 

Το τυπικό πρόγραμμα υγείας των εργαζομένων περιλαμβάνει ιατρική εξέταση πριν την 

πρόσληψη, περιοδική εξέταση σε περίπτωση ανθυγιεινής εργασίας, λειτουργία 

φαρμακείου, πρώτες βοήθειες, θεραπεία μικρών κακοδιαθεσιών, μαθήματα υγιεινής, 

έλεγχο και προφύλαξη από επικίνδυνες καταστάσεις μέσα στην επιχείρηση. Η πρόληψη 

ατυχημάτων έχει σχέση με θέματα μηχανικού εξοπλισμού, εκπαίδευσης και επιβολής 

κανονισμών όπου υπάρχει στενή συνεργασία του υπευθύνου προλήψεως ατυχημάτων 

(από τη διεύθυνση προσωπικού) με το τμήμα μηχανικών και εργοδηγών της 

επιχείρησης. 

Στα ΕΛΤΑ υπάρχει το τμήμα Υγιεινής και Ασφάλειας της εργασίας. Αποτελείται από : 

Τεχνικό ασφάλειας, ο οποίος: 

•  Είναι ο αρμόδιος, συνήθως μηχανικός,  που παρέχει στον εργοδότη υποδείξεις 

και συμβουλές, γραπτά ή προφορικά, σε θέματα σχετικά με την υγεία και 

ασφάλεια των εργαζομένων και την πρόληψη των εργατικών ατυχημάτων. Ο 

Τεχνικός Ασφάλειας – κατά την άσκηση των καθηκόντων του- έχει ηθική 

ανεξαρτησία απέναντι στον εργοδότη και τους εργαζόμενους 

Ιατρό εργασίας, ο οποίος:  

• Είναι ο αρμόδιος, που παρέχει υποδείξεις και συμβουλές στον εργοδότη, στους 

εργαζομένους και στους εκπροσώπους τους, γραπτά ή προφορικά, σχετικά με τα 

μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται για τη σωματική και ψυχική υγεία των 

εργαζομένων. Ο Ιατρός Εργασίας δεν επιτρέπεται να επαληθεύει το 
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δικαιολογημένο ή μη της απουσίας εργαζόμενου λόγω νόσου. Επίσης πρέπει να 

τηρεί το ιατρικό και επιχειρησιακό απόρρητο. 

15.1.1.12. Εργασιακές σχέσεις 

Το τμήμα προσωπικού παίζει σημαντικό ρόλο στις σχέσεις συνδικαλισμού - διοίκησης, 

γιατί ο υπεύθυνος προσωπικού ενεργεί συνήθως ως υπεύθυνος της ομάδας 

διαπραγματεύσεων με το σωματείο και συχνά ως αντιπρόσωπος της ανώτατης ηγεσίας 

της επιχείρησης. Συμβουλεύει σχετικά με τον καθορισμό των υπερωριών, το χειρισμό 

των μεταθέσεων και απολύσεων και βοηθά στη διαδικασία επίλυσης διενέξεων και 

στην επικοινωνία των εργαζόμενων με τη διοίκηση. Για τη διατήρηση καλών 

εργασιακών σχέσεων ο διευθυντής προσωπικού και γενικά το τμήμα έχει καθήκον να 

δημιουργεί κλίμα φιλίας, ειλικρίνειας, εμπιστοσύνης και συνεργασίας μεταξύ των 

εργαζομένων, έτσι ώστε να έχουν την αίσθηση ότι ανήκουν στην επιχείρηση. Στα 

ΕΛΤΑ, στους εργαζόμενους που εκλέγονται ως εκπρόσωποι  των επαγγελματικών 

οργανώσεων χορηγείται συνδικαλιστική άδεια µε αποδοχές, η οποία θεωρείται ενεργός 

και ευδόκιµη υπηρεσία που προσφέρεται κανονικά στον ΕΛΤΑ ως ακολούθως:  

 

∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΣΥΝ∆ΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ 

 1. Στα µέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής χορηγείται συνδικαλιστική άδεια όσο 

χρόνο διαρκεί η θητεία τους  

2.  Στον Πρόεδρο, Γραµµατέα και Αντιπρόεδρο του ∆.Σ. εννέα (9) ηµέρες το µήνα  

3.  Στα λοιπά µέλη του ∆.Σ. της Π.Ο.Σ.Τ. έξι (6) ηµέρες. 

Η διαδικασία χορήγησης της συνδικαλιστικής άδειας καθορίζεται µε Εγκύκλιο της 

αρµόδιας ∆ιεύθυνσης.  

  

15.1.1.13. Έρευνα "γνωμών" και ικανοποίησης των εργαζομένων 

Είναι η έρευνα γύρω από τα ανθρώπινα προβλήματα του οργανισμού, όπως η διάθεση 

για απόδοση των εργαζομένων, η πρόβλεψη για διοικητική επιτυχία, η σωστή 

επικοινωνία, η ομαδική συμπεριφορά στην εργασία κ.ά. Η εφαρμογή των πορισμάτων 

από μια τέτοια έρευνα ανήκει στα καθήκοντα του τμήματος προσωπικού. 

Η διοίκηση προσωπικού δεν μπορεί να θεωρηθεί ως λειτουργία εντελώς ξεχωριστή από 

τις υπόλοιπες της επιχείρησης. Γι' αυτό είναι απαραίτητο να υπάρχει αρμονική 

συνεργασία μεταξύ των ειδικών στα θέματα προσωπικού και των ανώτατων στελεχών, 

έτσι ώστε να υπάρχει αποτελεσματική διεύθυνση προσωπικού.  

15.1.1.14. Οι  Επιδιώξεις των  ΕΛΤΑ είναι: 
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 Η προσπάθεια για υψηλής στάθμης επαγγελματισμό.  

 Στο έντονα μεταβαλλόμενο εργασιακό περιβάλλον, οι εργαζόμενοι 

να αποκτήσουν έγκαιρα και έγκυρα τα προσόντα που απαιτούνται.   

 Η αύξηση της απασχολησιμότητας   

 Η ανάπτυξη στελεχών «ηγέτες » 

 Η  βελτίωση τη απόδοσης κατά την εκτέλεση της εργασίας 

 Η  ευελιξία στην  άσκηση της εποπτείας  

 Η δυνατότητα προτυποποίησης της εργασίας 

16. Ανάλυση  SWOT 

 

Η ανάλυση SWOT είναι ένα εργαλείο στρατηγικού σχεδιασμού το οποίο 

χρησιμοποιείται για την ανάλυση του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος της 

επιχείρησης, όταν πρέπει να λάβει μία απόφαση σε σχέση με τους στόχους που έχει 

θέσει ή με σκοπό την επίτευξή τους.  

Κατά την ανάλυση SWOT μελετώνται τα δυνατά (Strengths) και αδύνατα 

(Weaknesses) σημεία της επιχείρησης, καθώς και οι ευκαιρίες (Opportunities) και οι 

απειλές (Threats) που υπάρχουν. 

Τα δυνατά και αδύνατα σημεία αφορούν το εσωτερικό περιβάλλον της 

επιχείρησης. Αντιθέτως οι ευκαιρίες και οι απειλές αντανακλούν μεταβλητές του 

εξωτερικού περιβάλλοντος. Στην περίπτωσή των ΕΛΤΑ η ανάλυση γίνεται παρακάτω: 

 

16.1. Strengths –Δυνατά σημεία 

 

1. Εξοπλισμός καταστημάτων με σύγχρονες υποδομές και τεχνολογικό εξοπλισμό. 

2. Η υπηρεσία παρέχεται με χαμηλό κόστος σε κάθε απομακρυσμένη γωνιά της 

χώρας, με το ευρύ δίκτυο καταστημάτων. 

3. Το ΚΕΚ ΕΛΤΑ παρέχει εκπαιδευτικά προγράμματα πιστοποίησης 

επαγγελματικών προσόντων και σταδιοδρομίας καθώς και συνεχούς 

επιμόρφωσης επαγγελματικής βελτίωσης και υποστήριξης των αλλαγών, στους 

εργαζομένους. 

4. Κάλυψη των απαιτήσεων των πελατών. 

5. Αποτελεσματική χρησιμοποίηση υλικών και άυλων πόρων. 

6. Ευέλικτο προσωπικό με γνώσεις και ικανότητες που προσφέρουν τις  υπηρεσίες  

τους. 
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7. Λόγω της  σημαντικής πτώσης του επιστολικού ταχυδρομείου, δόθηκε βάρος σε 

νέα προϊόντα, χρηματοπιστωτικά - τραπεζικά, αλλά και στο δέμα και την 

ταχυμεταφορά. 

8. Διεύρυνση του ωραρίου στο δίκτυο καταστημάτων, προκειμένου να 

ανταποκρίνεται στις ανάγκες ιδιωτών και επιχειρήσεων. Έτσι, από τις 7.30 το 

πρωί έως τις 8.30 το βράδυ, λειτουργούν 60 καταστήματα, σε όλη την Ελλάδα. 

 

 

16.2. Weaknesses -Αδυναμίες 

1. Για να παρέχεται η υπηρεσία  σε κάθε απομακρυσμένη γωνιά της χώρας, πολλές 

φορές έχει μεγάλο κόστος. 

2. Μειωμένο προσωπικό, περιορισμός στις προσλήψεις, εξυπηρέτηση με 

συμβασιούχους. 

3. Εσωτερικά λειτουργικά προβλήματα. 

4. Λόγω της μείωσης του προσωπικού, λόγω συνταξιοδοτήσεων, Υπηρεσίες, που 

στο παρελθόν παράγονταν από το εσωτερικό, σήμερα "αγοράζονται" από το 

εξωτερικό περιβάλλον, προκειμένου να αξιοποιούνται τα στελέχη του 

ταχυδρομείου στο, καθεαυτό, παραγωγικό τους έργο. 

16.3. Opportunities-Ευκαιρίες  

1. Ο Ηγέτης Πάροχος καινοτόμων φυσικών και ηλεκτρονικών ταχυδρομικών και 

ψηφιακών υπηρεσιών για τον Πολίτη και τις επιχειρήσεις, με ασφάλεια, 

ταχύτητα και αξιοπιστία σε όλη τη χώρα. 

2. Η εισαγωγή στην αγορά επιχειρήσεων με παρεμφερές αντικείμενο  

3. Αλλαγές στην τεχνολογία και τις αγορές. 

4. Η διατήρηση της διαχρονικής σχέσης εμπιστοσύνης με τον Πελάτη και με τρόπο 

που ανταποκρίνεται αποτελεσματικά και αποδοτικά στις απαιτήσεις της νέας 

ψηφιακής εποχής. 

5. Ακολουθούνται διεθνείς πρακτικές.  

6. Συνεργασίες ΕΛΤΑ με άλλες επιχειρήσεις. 

 

16.4. Threats-Απειλές 

1. Έχει χάσει τα μονοπωλιακά προνόμια. 

2. Προσπαθεί να σταθεί κερδοφόρα και να βγει αλώβητη από την οικονομική 

κρίση που ταλανίζει τις επιχειρήσεις. 

3. Οι ανταγωνιστές χρησιμοποιούν πολλές φορές πιο γρήγορες, αλλά ακριβότερες 

υπηρεσίες. 
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4. Χρηματοδοτικά και χρηματοοικονομικά προβλήματα. 

5. Αλλαγές στις προτιμήσεις των καταναλωτών. 

6. Δημογραφικές αλλαγές. 

7. Η εντεινόμενη ηλεκτρονική υποκατάσταση ασκεί περαιτέρω πιέσεις στα έσοδα 

των ΕΛΤΑ από την κύρια δραστηριότητά τους, την αλληλογραφία, η οποία 

αντιπροσώπευε, το 2013, το 70% των εσόδων. 

8. Σημαντική, επιπλέον, απειλή αποτελεί και η ηλεκτρονική διακυβέρνηση που 

εφαρμόζεται στο δημόσιο τομέα, όπως για παράδειγμα η, αποκλειστικά πλέον, 

ηλεκτρονική υποβολή των φορολογικών δηλώσεων, μέσω του Διαδικτύου. 

9.  Η τάση συγκέντρωσης (μέσω των σχετικών συνενώσεων) που κυριαρχεί στον 

τραπεζικό κλάδο, ο οποίος είναι ο κυριότερος πελάτης των ΕΛΤΑ. Οι 

απορρέουσες για τις τράπεζες (από τις σχετικές εξαγορές και συγχωνεύσεις) 

συνέργειες και οικονομίες κλίμακας έχουν, από την άλλη πλευρά, αρνητική 

επίδραση στα έσοδα αλληλογραφίας των ΕΛΤΑ. 

Η ανάλυση PEST είναι ένα στρατηγικό εργαλείο του Μάρκετινγκ που 

χρησιμοποιείται για την ανάλυση του Μακροπεριβάλλοντος της επιχείρησης.  Με την 

έννοια του περιβάλλοντος δεν εννοούμε το φυσικό περιβάλλον αλλά τα συστήματα και 

τις δομές που περιβάλλουν μία επιχείρηση. Έτσι η ανάλυση PEST για τα ΕΛΤΑ  

εκτείνεται παρακάτω: 

  

 17. Εξωτερικό περιβάλλον  

17.1. Πολιτικό περιβάλλον - Political 

- Οι εκάστοτε πολικές αποφάσεις και η νομοθεσία για την λειτουργία και στήριξη του 

κλάδου γενικά αλλά και ειδικά συγκεκριμένων ενεργειών που αφορούν τα ΕΛΤΑ(π.χ. 

αποκρατικοποίηση των ΕΛΤΑ). 

- Η Πολιτική σταθερότητα ή αστάθεια 

- Η πολιτική για την φορολογία των επιχειρήσεων αποτελεί σημαντικό παράγοντα στην 

εξέλιξη της επιχείρησης. 

- Τα Προγράμματα επιδότησης και χρηματοδότησης που ισχύουν ή αναμένονται 

συνδέονται άμεσα με την πορεία της επιχείρησης. 

 

17.2. Οικονομικό περιβάλλον - Economic 

- Η Οικονομική κρίση ή ευημερία που επικρατεί σε εθνικό αλλά τοπικό επίπεδο 

επηρεάζει την κερδοφορία του κλάδου και ειδικότερα των ΕΛΤΑ. 
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- Τα Τραπεζικά επιτόκια δανεισμού της επιχείρησης συμβάλουν στην μελλοντική 

ανάπτυξη της. 

- Το υψηλά επίπεδα της ανεργίας,  η μειωμένη απασχόληση και το κόστος της μισθωτής 

εργασίας συνιστούν παράγοντες διαμόρφωσης της χάραξης της κατάλληλης 

στρατηγικής  πρόσληψης προσωπικού. 

 

17.3. Κοινωνικό περιβάλλον – Social 

- Γλώσσα ομιλίας και θρησκεία 

- Ιδιαιτερότητες τοπικής κοινωνίας σε ήθη και έθιμα, τοπικές αποφάσεις σωματείων και 

συλλόγων, αγοραστικές και εμπορικές συνήθειες  

- Ηλικιακή μορφολογία του πληθυσμού 

 

17.4. Τεχνολογικό περιβάλλον – Technological 

- Υποδομές του περιβάλλοντος σχετικά με το τεχνολογικό υπόβαθρο λειτουργίας της 

επιχείρησης 

- Τεχνολογία που εφαρμόζεται για την προώθηση και την διαφήμιση της επιχείρησης 

- Τεχνολογία για τα δίκτυα των καταστημάτων. 

Η ανάλυση του εξωτερικού περιβάλλοντος είναι ιδιαίτερα σημαντική  για την ίδρυση 

και λειτουργία των ΕΛΤΑ. 

 

18. Αποτελεσματικότητα – αποδοτικότητα – ποιότητα υπαλλήλων 

 

 Ο όρος ‘αποτελεσματικότητα’ αναφέρεται στο βαθμό επίτευξης ορισμένων 

προγραμματισμένων σκοπών ή στόχων (Ποσοτική και ποιοτική εργασιακή 

απόδοση). 

 Ο όρος ‘αποδοτικότητα’ εκφράζει το λόγο μεταξύ του κόστους και των 

αποτελεσμάτων .  ‘Αποδοτικότητα’ θεωρείται η «μεγιστοποίηση των αποτελεσμάτων 

από τις δράσεις της Διοίκησης με δεδομένους πόρους» και ‘αποτελεσματικότητα’ η 

«επίτευξη συγκεκριμένων και προκαθορισμένων στόχων». Δείκτες μέτρησης είναι τα 

μέσα που χρησιμοποιούνται για την αποτίμηση της αποδοτικότητας και 

αποτελεσματικότητας. 

 Ο όρος ‘παραγωγικότητα’ ορίζεται ως το πηλίκο της σχέσης αποτελεσματικότητας 

προς την αποδοτικότητα. 
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Για να μπορέσουν να πραγματοποιηθούν τα παραπάνω και να  υπάρχει εξέλιξη των 

υπαλλήλων των ΕΛΤΑ απαιτείται: 

 

 Γνώση του αντικειμένου, ενδιαφέρον και δημιουργικότητα (διοικητική 

ικανότητα, επαγγελματική επάρκεια, δυνατότητα εφαρμογής των γνώσεων και 

της εμπειρίας κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, επίδειξη ενδιαφέροντος, 

ανάπτυξη δεξιοτήτων κ.λπ.) 

 Υπηρεσιακές σχέσεις και συμπεριφορά (επικοινωνία και συνεργασία με τους 

συναδέλφους, συμπεριφορά προς τους πολίτες). 

 Ο υπάλληλος οφείλει να λαμβάνει αποφάσεις οι οποίες περιέχουν πλήρη, σαφή 

και εξατομικευμένη αιτιολογία. 

 Ο υπάλληλος οφείλει να φροντίζει για την αρτιότητα της εργασίας του, ώστε να 

διασφαλίζεται η ποιότητά της. 

  Ο υπάλληλος οφείλει να εκτελεί τα καθήκοντά του γρήγορα, αποτελεσματικά 

και αποδοτικά, χωρίς να επικαλείται τεχνικές δυσκολίες και διάφορες 

σκοπιμότητες. 

  Ο υπάλληλος οφείλει να καταβάλλει ειλικρινή προσπάθεια και να εργάζεται με 

ζήλο για την εκτέλεση του έργου του, σε όλη τη διάρκεια του ωραρίου. 

  Ο υπάλληλος οφείλει να αξιοποιεί με τον καλύτερο τρόπο τους διαθέσιμους 

πόρους  και μεριμνά για την ανεύρεση του πλέον οικονομικού και αποδοτικού 

τρόπου για την διεκπεραίωση της εργασίας του. 

 Ο υπάλληλος οφείλει να μεριμνά για την αποτελεσματική εφαρμογή των 

αποφάσεων της Διοίκησης και συνεργάζεται με τους συναδέλφους του για την 

καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη. 

 Οι υπάλληλοι οφείλουν να τηρούν το ωράριο υποδοχής των πολιτών και να μην 

το τροποποιούν αιφνιδίως, ανατρέποντας πρακτικές που ακολουθούνται επί 

μακρόν, δεδομένου ότι με τον τρόπο αυτό προκαλείται ανεπίτρεπτα μεγάλη 

ταλαιπωρία στο κοινό. 

  Ο υπάλληλος οφείλει να καταβάλλει κάθε προσπάθεια ώστε να εξυπηρετεί τους 

πολίτες αμέσως, δηλ. κατά την προσέλευσή τους, 

  Ο υπάλληλος οφείλει να γνωρίζει άρτια όχι μόνο το αντικείμενό του αλλά και 

τα γενικότερα αντικείμενα της ομάδας του. 

  Ο υπάλληλος οφείλει να παρέχει όσο το δυνατό άρτια πληροφόρηση στην 

διοίκηση. Η υποχρέωση παροχής πληροφοριών απορρέει από τη γενικότερη 
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υποχρέωση εξυπηρέτησης των πολιτών καθώς και από την αρχή της χρηστής 

διοίκησης. 

  Ο υπάλληλος οφείλει να ενημερώνεται διαρκώς για το νέο θεσμικό πλαίσιο 

συμπεριλαμβανομένου και εκείνου του κοινοτικού και διεθνούς δικαίου. 

  Ο υπάλληλος οφείλει να γνωρίζει τόσο τα δικαιώματα όσο και τις υποχρεώσεις 

του, όπως αυτά προδιαγράφονται στην κείμενη νομοθεσία και νομολογία. 

 Ο υπάλληλος οφείλει να ενημερώνει γραπτώς την υπηρεσία του για τα προ- 

βλήματα που δημιουργεί η ύπαρξη ασαφών, ελλιπών, αντιφατικών, ή 

περίπλοκων και παρωχημένων ρυθμίσεων κατά την άσκηση των καθηκόντων 

του. 

  

19. Συμπεριφορά υπαλλήλων 

 Ο υπάλληλος οφείλει να υποβάλλει γραπτώς προτάσεις βελτίωσης και 

αποδοτικότερης διαχείρισης της εργασίας του, στον προϊστάμενό του και στην 

συνέχεια να μεταφερθεί, αν χρειαστεί στην Διοίκηση του Οργανισμού. 

  Καθ’ όλο το διάστημα της υπαλληλικής του σταδιοδρομίας οφείλει να 

παρακολουθεί τα νέα δεδομένα του κλάδου των ταχυδρομικών υπηρεσιών και 

της εξειδίκευσής του, να ενημερώνεται και να επιμορφώνεται επ’ αυτών. 

 Ο υπάλληλος οφείλει να συνεργάζεται πρόθυμα και ουσιαστικά με τους 

ελεγκτικούς μηχανισμούς και κάθε δυνατή προσπάθεια για τη συμμόρφωση του 

οργανισμού σε τυχόν προτάσεις και υποδείξεις. 
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Μελέτη περίπτωσης των ΕΛΤΑ Θεσσαλονίκης. 

Στο σημείο αυτό, παρουσιάζονται οι πληροφορίες από  έρευνα που διεξήχθη το 2016 

στους εργαζομένους των ΕΛΤΑ Θεσσαλονίκης, σε σχέση με την αποτελεσματικότητα 

και την αποδοτικότητα των υπαλλήλων. Τα στατιστικά στοιχεία έχουν συλλεχθεί και 

επεξεργαστεί. 

Στην έρευνα έλαβαν μέρος 52 εργαζόμενοι των ΕΛΤΑ Θεσσαλονίκης. Από αυτούς 6 

εργαζόμενοι ασκούν διοίκηση, 9 είναι προϊστάμενοι-ες, 13 εκτελούν διανομή, 19 εντός 

των καταστημάτων με καθήκοντα εσωτερικής εκμετάλλευσης και 5 σε άλλες θέσεις.  

Ανάλυση δεδομένων και ερμηνεία ευρημάτων. 

Παρουσιάζονται αναλυτικά τα δεδομένα και τα ευρήματα της ανάλυσης: 

 Ξεκινώντας την παράθεση των αποτελεσμάτων της μελέτης και εστιάζοντας στα 

δημογραφικά χαρακτηριστικά των ερωτηθέντων αρχικά προκύπτει ότι το 42,3% 

αυτών είναι άνδρες και το 57,7% γυναίκες. Επίσης, το δείγμα της έρευνας αποτελείται 

κατά 65,4% από έγγαμους, κατά 19,2% από άγαμους και κατά 15,4% από 

διαζευγμένους, με το 19,6% των ερωτηθέντων να είναι απόφοιτοι ΤΕΕ ή ΙΕΚ, το 19,6% 

απόφοιτοι ΤΕΙ, το 29,4% απόφοιτοι ΑΕΙ, το 13,7% κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου 

σπουδών και το 17,6% αυτών άλλης κατηγορίας εκπαίδευσης. Επιπρόσθετα, 

προκύπτει ότι η μέση ηλικία των συμμετεχόντων στην έρευνα ισούται με 46,8±7,6 έτη 

και ο μέσος χρόνος προϋπηρεσίας στην εργασία τους με 19,3±10,3 έτη. 

Πίνακας 1: Δημογραφικά χαρακτηριστικά 

 Ν % Μ.Ο. Τ.Α. 

ΦΥΛΟ 
ΑΝΔΡΑΣ 22 42,3%   

ΓΥΝΑΙΚΑ 30 57,7%   

ΟΙΚ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΑΓΑΜΟΣ/Η 10 19,2%   

ΕΓΓΑΜΟΣ/Η 34 65,4%   

ΔΙΑΖΕΥΓΜΕΝΟΣ/Η 8 15,4%   

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
ΤΕΕ-ΙΕΚ 10 19,6%   

ΤΕΙ 10 19,6%   
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ΑΕΙ 15 29,4%   

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ 7 13,7%   

ΑΛΛΟ 9 17,6%   

ΗΛΙΚΙΑ   46,77 7,66 

ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ   19,34 10,31 

Μελετώντας τις μέσες βαθμολογίες των παραγόντων της αποτελεσματικότητας 

προκύπτει δεδομένης της φθίνουσας 7βαθμης κλίμακας Likert που χρησιμοποιείται 

στο ερευνητικό εργαλείο προκύπτει ότι το σύνολο των παραγόντων 

αποτελεσματικότητας παρουσιάζουν σχετικά χαμηλή μέση βαθμολογία. Το γεγονός 

αυτό παραπέμπει στο ότι η αποτελεσματικότητα που προσδιορίζεται από τους 

ερωτηθέντες του δείγματος είναι ελαφρώς υψηλότερη του μετρίου βάσει πάντα των 

μέσων βαθμολογιών των επιμέρους παραγόντων 

Πίνακας 2: Μέσες βαθμολογίες παραγόντων 

 Μ.Ο. Τ.Α. 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 3,59 1,24 

ΔΟΜΗ 4,04 1,40 

ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ 3,03 1,23 

ΥΠΟΚΙΝΗΣΗ 3,88 1,26 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 3,57 1,40 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΗΓΕΣΙΑΣ 3,75 1,33 

ΣΤΑΣΗ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΑΛΛΑΓΗ 3,57 1,08 

ΑΠΟΔΟΣΗ 3,49 1,26 

Εφαρμόζοντας κατά ζεύγη ελέγχους συσχέτισης με τη χρήση του αντίστοιχου 

παραμετρικού συντελεστή του Pearson προκύπτει θετική και στατιστικά σημαντική 

συσχέτιση του συνόλου των επιμέρους παραγόντων μεταξύ τους (p<0,05). Ω εκ 

τούτου, συμπεραίνεται ότι η αποτελεσματικότητα στον οργανισμό προσδιορίζεται με 

τρόπο γραμμικό και συνολικά καθώς οι διακυμάνσεις της βαθμολογίας των 

παραγόντων είναι ομοιογενείς. 
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Πίνακας 3: Συσχετίσεις παραγόντων κατά Pearson 

 
ΒΑΣΙΚΕΣ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 
ΔΟΜΗ 

ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ 

ΣΧΕΣΕΙΣ 
ΥΠΟΚΙΝΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

ΗΓΕΣΙΑΣ 

ΣΤΑΣΗ 

ΑΠΕΝΑΝΤΙ 

ΑΛΛΑΓΗ 

ΑΠΟΔΟΣΗ 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 

r 1        

p 
 

       

ΔΟΜΗ 

r 0,787 1       

p 0,000 
 

      

ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ 

r 0,704 0,758 1      

p 0,000 0,000 
 

     

ΥΠΟΚΙΝΗΣΗ 

r 0,792 0,884 0,780 1     

p 0,000 0,000 0,000 
 

    

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 

r 0,667 0,822 0,850 0,822 1    

p 0,000 0,000 0,000 0,000 
 

   

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΗΓΕΣΙΑΣ 

r 0,763 0,830 0,832 0,832 0,868 1   

p 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
 

  

ΣΤΑΣΗ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΑΛΛΑΓΗ 

r 0,793 0,791 0,793 0,824 0,792 0,851 1  

p 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
 

 

ΑΠΟΔΟΣΗ 

r 0,662 0,665 0,745 0,674 0,762 0,745 0,702 1 

p 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
 

Εν συνεχεία εφαρμόζοντας κατά ζεύγη αντίστοιχους ελέγχους t για ζευγαρωτές 

παρατηρήσεις αρχικά προκύπτει ότι η μέση βαθμολογία του παράγοντα των βασικών 

λειτουργιών διαφοροποιείται στατιστικά σημαντικά με εκείνες των παραγόντων της 

δομής (p=0,001), των ανθρώπινων σχέσεων (p<0,001) και της υποκίνησης (p=0,014). 

Η μέση βαθμολογία του παράγοντα της δομής διαφοροποιείται στατιστικά σημαντικά 

από τις μέσες βαθμολογίες των παραγόντων των ανθρώπινων σχέσεων, της 

υποστήριξης και της αλλαγής (p<0,001), της διαχείρισης ηγεσίας (p=0,011) και της 

απόδοσης (p=0,001). 
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Στατιστικά σημαντικά διαφοροποιούνται επίσης οι μέσες βαθμολογίες του παράγοντα 

των ανθρωπίνων σχέσεων και των παραγόντων της υποκίνησης, της υποστήριξης, της 

διαχείρισης ηγεσίας, της στάσης απέναντι αλλαγή και της απόδοσης (p<0,001), ενώ 

παράλληλα ανάλογο είναι το αποτέλεσμα των διαφοροποιήσεων των μέσων 

βαθμολογιών του παράγοντα της υποκίνησης και των παραγόντων της υποστήριξης, 

και της στάσης απέναντι αλλαγή και του παράγοντα της διαχείρισης ηγεσίας και της 

απόδοσης (p=0,047). 

Πίνακας 4: Έλεγχος t για ζευγαρωτές παρατηρήσεις ανάμεσα στους παράγοντες 

 Μ.Ο. T.A. p 

Pair 1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ - ΔΟΜΗ 
-

0,45000 
0,87391 0,001 

Pair 2 ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ - ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ 0,56154 0,94809 0,000 

Pair 3 ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ - ΥΠΟΚΙΝΗΣΗ 
-

0,28462 
0,80620 0,014 

Pair 4 ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 0,02692 1,08828 0,859 

Pair 5 ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΗΓΕΣΙΑΣ 
-

0,15769 
0,88591 0,205 

Pair 6 ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ - ΣΤΑΣΗ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΑΛΛΑΓΗ 0,02692 0,75877 0,799 

Pair 7 ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ - ΑΠΟΔΟΣΗ 0,10385 1,02478 0,468 

Pair 8 ΔΟΜΗ - ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ 1,01154 0,92919 0,000 

Pair 9 ΔΟΜΗ - ΥΠΟΚΙΝΗΣΗ 0,16538 0,65646 0,075 

Pair 10 ΔΟΜΗ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 0,47692 0,83563 0,000 

Pair 11 ΔΟΜΗ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΗΓΕΣΙΑΣ 0,29231 0,79751 0,011 

Pair 12 ΔΟΜΗ - ΣΤΑΣΗ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΑΛΛΑΓΗ 0,47692 0,85695 0,000 

Pair 13 ΔΟΜΗ - ΑΠΟΔΟΣΗ 0,55385 1,09517 0,001 

Pair 14 ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ - ΥΠΟΚΙΝΗΣΗ 
-

0,84615 
0,82758 0,000 

Pair 15 ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 
-

0,53462 
0,73960 0,000 



 - 57 - 

Pair 16 ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΗΓΕΣΙΑΣ 
-

0,71923 
0,74651 0,000 

Pair 17 ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ - ΣΤΑΣΗ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΑΛΛΑΓΗ 
-

0,53462 
0,75638 0,000 

Pair 18 ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ - ΑΠΟΔΟΣΗ 
-

0,45769 
0,88680 0,000 

Pair 19 ΥΠΟΚΙΝΗΣΗ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 0,31154 0,80724 0,008 

Pair 20 ΥΠΟΚΙΝΗΣΗ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΗΓΕΣΙΑΣ 0,12692 0,75358 0,230 

Pair 21 ΥΠΟΚΙΝΗΣΗ - ΣΤΑΣΗ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΑΛΛΑΓΗ 0,31154 0,71665 0,003 

Pair 22 ΥΠΟΚΙΝΗΣΗ – ΑΠΟΔΟΣΗ 0,38846 1,01704 0,008 

Pair 23 ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΗΓΕΣΙΑΣ 
-

0,18462 
0,70499 0,065 

Pair 24 ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ - ΣΤΑΣΗ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΑΛΛΑΓΗ 0,00000 0,85772 10,000 

Pair 25 ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ - ΑΠΟΔΟΣΗ 0,07692 0,92813 0,553 

Pair 26 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΗΓΕΣΙΑΣ - ΣΤΑΣΗ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΑΛΛΑΓΗ 0,18462 0,69941 0,063 

Pair 27 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΗΓΕΣΙΑΣ - ΑΠΟΔΟΣΗ 0,26154 0,92507 0,047 

Pair 28 ΣΤΑΣΗ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΑΛΛΑΓΗ - ΑΠΟΔΟΣΗ 0,07692 0,91536 0,547 

Εν συνεχεία και με τη χρήση του ελέγχου t για ανεξάρτητα δείγματα παρατηρείται ότι 

οι μέσες βαθμολογίες των παραγόντων της μελέτης δε διαφοροποιούνται στατιστικά 

σημαντικά με βάση το φύλο των ερωτηθέντων (p>0,05 σε όλες τις περιπτώσεις). Ωε εκ 

τούτου το φύλο δεν επιδρά στατιστικά σημαντικά στην αποτελεσματικότητα των 

εργαζομένων του οργανισμού. 

Πίνακας 5: Έλεγχος t για ανεξάρτητα δείγματα των παραγόντων με βάση το φύλο 

 

ΦΥΛΟ  

ΑΝΔΡΑΣ ΓΥΝΑΙΚΑ  

Μ.Ο. Τ.Α. Μ.Ο. Τ.Α.  

ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 3,65 1,37 3,55 1,15 0,793 

ΔΟΜΗ 4,06 1,48 4,03 1,37 0,926 

ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ 2,97 1,10 3,07 1,33 0,774 
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ΥΠΟΚΙΝΗΣΗ 3,75 1,30 3,97 1,25 0,555 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 3,67 1,22 3,49 1,54 0,641 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΗΓΕΣΙΑΣ 3,82 1,38 3,70 1,31 0,755 

ΣΤΑΣΗ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΑΛΛΑΓΗ 3,53 1,12 3,59 1,07 0,830 

ΑΠΟΔΟΣΗ 3,47 1,27 3,50 1,27 0,939 

Εν συνεχεία με τη χρήση του Ελέγχου Διακύμανσης Μονής Κατεύθυνσης (ANOVA) 

προκύπτει ότι οι έγγαμοι παρουσιάζουν καλύτερο επίπεδο ανθρώπινων σχέσεων από 

ότι οι άγαμοι και οι διαζευγμένοι (p=0,010). Αντίστοιχα είναι τα αποτελέσματα που 

αφορούν τον παράγοντα της υποστήριξης (p=0,005). Επιπλέον, οι μέσες βαθμολογίες 

των διαζευγμένων στους παράγοντες της στάσης απέναντι στην αλλαγή και της 

απόδοσης λαμβάνουν σημαντικά υψηλότερες τιμές σε σχέση με τους εγγάμους και 

τους διαζευγμένους (p=0,041 και 0,001 αντίστοιχα) 

Πίνακας 6: ΑΝΟVA των παραγόντων με βάση την οικογενειακή κατάσταση 

 

ΟΙΚ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  

ΑΓΑΜΟΣ/Η ΕΓΓΑΜΟΣ/Η ΔΙΑΖΕΥΓΜΕΝΟΣ/Η  

Μ.Ο. Τ.Α. Μ.Ο. Τ.Α. Μ.Ο. Τ.Α.  

ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 3,26 1,20 3,52 1,24 4,33 1,11 0,161 

ΔΟΜΗ 4,10 1,73 3,84 1,38 4,83 0,76 0,203 

ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ 3,32 1,54 2,70 1,06 4,07 0,88 0,010 

ΥΠΟΚΙΝΗΣΗ 4,08 1,54 3,63 1,21 4,68 0,79 0,091 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 3,82 1,73 3,18 1,24 4,88 0,68 0,005 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΗΓΕΣΙΑΣ 3,92 1,66 3,48 1,24 4,70 0,76 0,055 

ΣΤΑΣΗ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΑΛΛΑΓΗ 3,70 1,22 3,34 1,03 4,38 0,73 0,041 

ΑΠΟΔΟΣΗ 3,36 1,30 3,18 1,09 4,98 0,81 0,001 

Αντίθετα όπως παρατηρείται παρακάτω δεν προκύπτει στατιστικά σημαντική 

διαφοροποίηση των μέσω βαθμολογιών των παραγόντων της μελέτης με βάση το 

επίπεδο εκπαίδευσης των ερωτηθέντων με το παρατηρηθέν επίπεδο σημαντικότητα 

που προκύπτει μέσω των αντίστοιχων ελέγχων ANOVA να είναι υψηλότερο το 0,05). 
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Πίνακας 7: ΑΝΟVA των παραγόντων με βάση το επίπεδο εκπαίδευσης 

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  

ΤΕΕ-ΙΕΚ ΤΕΙ ΑΕΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΑΛΛΟ  

Μ.Ο. Τ.Α. Μ.Ο. Τ.Α. Μ.Ο. Τ.Α. Μ.Ο. Τ.Α. Μ.Ο. Τ.Α.  

ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 3,38 1,63 3,44 1,18 3,48 ,92 3,97 1,24 3,89 1,48 0,802 

ΔΟΜΗ 3,84 1,74 3,92 1,18 3,92 1,20 4,60 1,71 4,18 1,57 0,828 

ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ 2,90 1,78 3,20 1,10 2,91 ,81 3,66 1,33 2,87 1,22 0,674 

ΥΠΟΚΙΝΗΣΗ 3,78 1,75 3,94 1,22 3,69 ,93 4,06 1,17 4,16 1,51 0,923 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 3,56 1,86 3,64 1,33 3,43 1,06 3,57 1,76 3,89 1,38 0,963 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΗΓΕΣΙΑΣ 3,70 1,78 3,88 1,18 3,67 1,20 4,06 1,28 3,78 1,31 0,975 

ΣΤΑΣΗ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΑΛΛΑΓΗ 3,84 1,60 3,52 1,03 3,23 ,87 4,00 0,86 3,62 0,93 0,529 

ΑΠΟΔΟΣΗ 3,50 1,96 3,62 1,08 3,52 ,97 3,37 1,02 3,40 1,39 0,995 

Τέλος, μέσω του συντελεστή συσχέτισης r του Pearson παρατηρείται ότι τόσο η ηλικία 

των ερωτηθέντων όσο και τα χρόνια προϋπηρεσίας δεν παρουσιάζουν στατιστικά 

σημαντική συσχέτιση με τις βαθμολογίες των παραγόντων καθώς το παρατηρηθέν 

επίπεδο σημαντικότητας είναι υψηλότερο του α=0,05 σε όλες τις περιπτώσεις. 

Πίνακας 8: Συσχετίσεις ηλικία και ετών προϋπηρεσίας και παραγόντων κατά Pearson 

 ΗΛΙΚΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 
r -0,057 -0,008 

p 0,690 0,956 

ΔΟΜΗ 
r 0,020 0,064 

p 0,888 0,651 

ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ 
r 0,082 0,070 

p 0,561 0,623 

ΥΠΟΚΙΝΗΣΗ 
r 0,021 0,038 

p 0,885 0,791 
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ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 
r 0,126 0,154 

p 0,373 0,276 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΗΓΕΣΙΑΣ 
r 0,106 0,164 

p 0,456 0,245 

ΣΤΑΣΗ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΑΛΛΑΓΗ 
r 0,011 0,025 

p 0,939 0,859 

ΑΠΟΔΟΣΗ 
r 0,101 0,185 

p 0,478 0,189 

 

Συμπεράσματα και Προτάσεις 

 

Προτάσεις για αποτελεσματικούς και  ικανοποιημένους εργαζόμενους 

 Μια καλή ενέργεια σε επίπεδο διοίκησης σχετικά με την ικανοποίηση του 

προσωπικού από το αντικείμενο της εργασίας του είναι: η έκδοση ειδικής 

εγκυκλίου, μια φορά κάθε έτος για να ζητείται από εργαζόμενους να 

εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους  για αλλαγή αντικειμένου εργασίας. Αλλά και 

σε επίπεδο καταστημάτων, ο-η προϊστάμενος-μένη μπορεί να συνεργαστεί με το 

προσωπικό λαμβάνοντας τα αιτήματα των εργαζομένων και να προβεί σε 

αλλαγές θέσεων εργασίας του προσωπικού, εάν αυτό είναι εφικτό. 

 Η εισαγωγή νέων τρόπων και μεθόδων λειτουργίας,, θα βελτιώσουν την 

ψυχολογία του προσωπικού  και θα το καθιστούσαν πιο αποτελεσματικό.   

 Σύμφωνα με την θεωρία του Maslow οι δύο τελευταίες ανάγκες του ανθρώπου 

είναι η Ανάγκη εκτίμησης ή αναγνώρισης και η Ανάγκη Ολοκλήρωσης. Η 

τελευταία ειδικά αναφέρεται στην ανάγκη του ανθρώπου με το τι θέλει να γίνει, 

την ικανοποίηση των οραμάτων και των προσδοκιών του ώστε να αγγίξει τον 

ιδανικό τρόπο ζωής.  

Όταν δεν υπάρχει δυνατότητα επαγγελματικής εξέλιξης αυτό θα μπορούσε να 

οδηγήσει και στην επιθυμία αλλαγής της επιχείρησης, στην αποχώρηση ικανών 

στελεχών, άρα στην αποδυνάμωση του εργατικού δυναμικού της επιχείρησης.   

Η δυνατότητα επαγγελματικής εξέλιξης θα πρέπει να αποτελεί σημαντικό 

παράγοντα στην Διοίκηση του Ανθρώπινου παράγοντα, με διαφανείς και 
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ξεκάθαρες διαδικασίες. Θα πρέπει να υπάρχει όραμα και προσανατολισμός, 

δυνατότητα διεκδίκησης και κατάκτησης, αποφυγή της γενικής ισοπέδωσης. 

 Η ισοκατανομή του προσωπικού θα βοηθούσε στην βελτίωση της κατάστασης, 

της έλλειψης προσωπικού. Σε επίπεδο καταστημάτων μια ανακατανομή 

αρμοδιοτήτων. Ενίσχυση των θυρίδων που χειρίζονται δέματα με αυξανόμενη 

κίνηση, από το προσωπικό που με αντικείμενο το επιστολικό και παρατηρείται 

μείωση της κίνησης.  Όμως υπάρχουν περιπτώσεις που οι καταστάσεις σε 

καταστήματα είναι οριακές και μια καλή λύση είναι πλέον η πρόσληψη 

προσωπικού (εποχικού ή μόνιμου). Ευχάριστη και αναμενόμενη εξέλιξη 

αποτελεί η πρακτική άσκηση των πτυχιούχων που θα λειτουργήσει θετικά στην 

αντιμετώπιση της έλλειψης προσωπικού.    

 Εάν η Διοίκηση των ΕΛΤΑ θέλει να βελτιώσει την επιχειρηματική λειτουργία 

τους, θεωρείται σκόπιμο να εστιάσει αρχικά στην αποδοτικότητα των 

εργαζομένων. Η αποσαφήνιση του οράματος και της αποστολής  αποτελούν μια 

καλή επιλογή. Αν στην κατανόηση του οράματος υπάρχει ασάφεια και το ίδιο 

συμβαίνει με την αποστολή και την κουλτούρα της επιχείρησής, το αποτέλεσμα 

θα είναι οι εργαζόμενοι να έχουν περιορισμένη καθοδήγηση και κίνητρα. Συχνά 

η Διοίκηση είναι απαραίτητο να υπενθυμίζει το όραμα της επιχείρησης και τον 

προσανατολισμό της. Με την ανάπτυξη του αισθήματος της ομαδικότητας οι 

εργαζόμενοι εντάσσονται ευκολότερα εντός της ομάδας. Οι ευθύνες και τα 

προσδοκώμενα αποτελέσματα να είναι προκαθορισμένα, γιατί σε διαφορετική 

περίπτωση επέρχεται εκνευρισμός στην ομάδα, άνιση κατανομή εργασίας και 

χαμηλή αποδοτικότητα. Η σαφήνεια των ρόλων (καθηκοντολόγιο) βελτιώνει 

την αποδοτικότητα. Ο κάθε εργαζόμενος θα πρέπει να έχει μετρήσιμους 

στόχους. Η ύπαρξη διαδικασίας ανατροφοδότησης που θα επιβραβεύει και θα 

ενθαρρύνει την πρόοδό του. Θετικά θα λειτουργήσει στην ισχυροποίηση των 

εργαζομένων εάν έχουν στη διάθεση τους τα απαραίτητα εργαλεία και τον 

διακριτικό έλεγχο κατά την εκτέλεση της εργασία τους. Η ανάπτυξη και η 

επένδυση της επιχείρησης στα μεσαία στελέχη θα λειτουργήσει ως συνδετικός 

κρίκος των εργαζομένων  με την διοίκηση εξασφαλίζοντας αμφίδρομη 

επικοινωνία. Η λειτουργία των ΚΕΚ βελτιώνει τις δεξιότητες των εργαζομένων. 

Με τον τρόπο αυτό αυξάνεται η αποδοτικότητα και η ικανοποίηση από την 

εργασία. Η οικοδόμηση λειτουργικών σχέσεων βελτιώνει την επικοινωνία η 

οποία συντελεί και στην δημιουργία καλού κλίματος στον εργασιακό χώρο. 

Θετικά θα λειτουργήσει η ικανοποίηση των αιτημάτων των εργαζομένων όταν 
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αυτά αντιμετωπίζονται σε σύντομο χρονικό διάστημα. Επιπλέον, να ζητείται και 

από τους νέους εργαζόμενους ανατροφοδότηση, εντός των πρώτων μηνών από 

την υποδοχή τους και να λαμβάνεται υπόψη αυτά που έχουν να πουν. Να 

υπάρχει τακτική επαφή του προσωπικού με τα ανώτερα στελέχη ώστε να 

συζητούνται οι ανησυχίες και τα προβλήματά τους, αλλά και να ενημερώνονται 

για τους στόχους, τις επιτυχίες ή αποτυχίες και γενικότερα για την πορεία της 

επιχείρησης.      

 Η επίτευξη των στόχων θα πρέπει να συνδεθεί άμεσα με κίνητρα και 

επιβράβευση όσων προσπάθησαν περισσότερο. Οι εργαζόμενοι που 

επιτυγχάνουν, θα πρέπει να ξεχωρίζουν από το πλήθος και να γίνονται 

παράδειγμα μίμησης. Είναι απαραίτητο να μαθαίνουν όλοι τον επιτυχημένο 

τρόπο εργασίας, τα μέσα που χρησιμοποιήθηκαν, τους συντελεστές της 

επιτυχίας. 

 Είναι απαραίτητο να υπάρχουν προοπτικές ανάπτυξης και ανέλιξης για κάθε 

επίπεδο στην ιεραρχική πυραμίδα. Θα πρέπει να υπάρχουν σαφείς διαδικασίες, 

με διαφάνεια και ξεκάθαρους όρους. Όλα θα πρέπει να αναρτώνται στην  

Ιστοσελίδα των ΕΛΤΑ με σκοπό τον πλήρη έλεγχο από κάθε ενδιαφερόμενο.   

Τα ΚΕΚ-ΕΛΤΑ συμβάλλουν ήδη με εκπαιδευτικά προγράμματα σε θέματα 

Διοίκησης με σκοπό τον εμπλουτισμό των γνώσεων των εργαζομένων. Άρα ο 

συνδυασμός γνώσεων με την προσπάθεια που καταβάλλει ο κάθε υπάλληλος και 

η οποία θα φαίνεται από το ποσοστό επίτευξης του στον στόχο της εταιρείας, 

αποτελούν μια βάση δημιουργίας στελεχών τα οποία θα είναι έτοιμα στην 

πάροδο του χρόνου να αναλάβουν πρωτοβουλίες και δράσεις με σκοπό την 

γενικότερη επιτυχία της εταιρείας.  

 Η αξιολόγηση των εργαζομένων είναι και δική τους απαίτηση. Όταν υπάρχει 

πλήρης ανταγωνισμός θα πρέπει να χρησιμοποιούνται όλες οι δυνάμεις της κάθε 

επιχείρησης. Το σύστημα αξιολόγησης θα μπορούσε εκτός από την μεμονωμένη 

κρίση με βάση τον γενικό στόχο, να υπάρξει και μία αξιολόγηση από 

εργαζόμενο σε εργαζόμενο. Είναι μία ευκαιρία, ανώνυμα ο κάθε υπάλληλος να 

κρίνει τον συνάδερφο του. Με αυτό τον τρόπο θα επιτυγχάνουμε και την 

αξιολόγηση να έχουμε σε πιο σφαιρικό επίπεδο αλλά και να έχουμε ενημέρωση 

για το κλίμα στο περιβάλλον του καταστήματος.  

 Το εργασιακό περιβάλλον πρέπει η διοίκηση να φροντίσει να είναι ιδανικό, 

άρτια εξοπλισμένο και διαμορφωμένο σωστά.    
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 Ο εργαζόμενος είναι, η καρδιά μιας επιχείρησης. Χωρίς τον εργαζόμενο, δεν 

μπορεί να λειτουργήσει τίποτα. Μπορεί το κεφάλαιο να υπάρχει αλλά έτσι,από 

μόνο του δεν αρκεί. Το ικανοποιημένο προσωπικό είναι πιο αποτελεσματικό και 

πιο αποδοτικό. Ικανοποιημένος εργαζόμενος ισούται με ικανοποιημένους 

πελάτες και επομένως ικανοποιημένη διοίκηση.  
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Κατάλογος  Αναφορών 

Ελληνική  Βιβλιογραφία 

Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων, Σ. Ξηροτύρη (2001)εκδ. Ανικούλα, Θεσσαλονίκη. 

Διοίκηση Ολικής ποιότητας και Διαχείριση Περιβάλλοντος, Τόμος Δ, Στρατηγικό Μάνατζμεντ και Διαρθρωτικές 

Αλλαγές, Χρ. Νικολαΐδης  

Στρατηγικό Μάνατζμεντ (Γεωργόπουλος Β. Νικόλαος), εκδόσεις Μπένου, Γ’ Έκδοση) 

ΚΕΚ ΕΛΤΑ. «Στρατηγική των Επιχειρήσεων», Δεληγιάννη Ιωάννα,  2014  

ΚΕΚ ΕΛΤΑ «Αξιοποίηση του χρόνου», Δεληγιάννη Ιωάννα,  2014 

ΚΕΚ ΕΛΤΑ. «Ηγεσία», Δεληγιάννη Ιωάννα,  2014 

ΚΕΚ ΕΛΤΑ. «Κουλτούρα των επιχειρήσεων», Δεληγιάννη Ιωάννα,  2014 

ΚΕΚ ΕΛΤΑ. «Το Μάνατζμεντ των αλλαγών», Δεληγιάννη Ιωάννα,  2014 

ΚΕΚ ΕΛΤΑ «Επιχειρηματική Πληροφορική & Λήψη Αποφάσεων», Ξένια Μαμάκου, 2014 

ΚΕΚ ΕΛΤΑ. «Μίκρο – Μάκρο Οικονομικό Περιβάλλον», Β. Πατσουράτης, 2014 

ΚΕΚ ΕΛΤΑ.  «Στρατηγικό Μάρκετινγκ & Εξωστρέφεια των Επιχειρήσεων», Γιάννης Α. Πολλάλης, 2014  

 

Ξένη  Βιβλιογραφία 

Εισαγωγή  στο  Μarketing Gary Armsrongt, Philip Kotler 

Εισαγωγή στο Στρατηγικό Μάνατζμεντ, Τρίτη Αμερικάνικη Έκδοση, J.David Hunger, Thomas L. Wheelen, 

Εκδόσεις “Κλειδάριθμος”. 

Bασικές αρχές στρατηγικής των επιχειρήσεων (Νίκος Κωνσταντόπουλος , Gerry Johnson, Kevan Scholes, Richard 

Whittington) 

 

Ιστοσελίδες 

1. http://www.elta.gr 

2. http://www. Infosoc.gr 

3. http://www.eett.gr 

4. http://www. postnet.gr 
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Προσάρτημα 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

Αυτό το ερωτηματολόγιο έχει σχεδιαστεί, για να σας βοηθήσει να καθορίσετε πόσο καλά λειτουργεί ο οργανισμός 

σας σε διάφορους τομείς. 

Θα μπορέσετε να εκτιμήσετε πόσο συμφωνείτε ή διαφωνείτε με τις παρακάτω καταστάσεις, όπως αυτές 

εφαρμόζονται στον τομέα σας ή στο τμήμα σας χρησιμοποιώντας την κλίμακα των επτά σημείων και κυκλώνοντας 

τον κατάλληλο αριθμό. 

 

        1                 2                 3              4                                5                   6                     7 

ΣΥΜΦΩΝΩ       ΣΥΜΦΩΝΩ   ΣΥΜΦΩΝΩ  ΟΥΤΕ   ΣΥΜΦΩΝΩ/   ΔΙΑΦΩΝΩ ΔΙΑΦΩΝΩ       ΔΙΑΦΩΝΩ 

ΑΠΟΛΥΤΑ         ΛΙΓΟ   ΟΥΤΕ   ΔΙΑΦΩΝΩ       ΛΙΓΟ             ΑΠΟΛΥΤΑ 

Προσπαθήστε να είστε όσο πιο ειλικρινείς γίνεται, για να απαντήσετε στις παρακάτω καταστάσεις. Δεν είναι τέστ 

και δεν υπάρχουν σωστές ή λάθος απαντήσεις. Η μόνη σωστή απάντηση είναι αυτή που εσείς θα αποφασίσετε. 

 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ            Μέσος Όρος 

             βαθμολογίας 

 

1. Καταλαβαίνω τους στόχους    1 2 3 4 5 6 7   

του οργανισμού. 

2. Η οργάνωση της εργασίας    1 2 3 4 5 6 7   

είναι αποτελεσματική. 

3. Ο Διευθυντής  πάντα ακούει    1 2 3 4 5 6 7   

τις ιδέες. 

4. Ενθαρρύνομαι για να αναπτύξω  1 2 3 4 5 6 7   

  πλήρως τις δυνατότητές μου. 

5. Ο άμεσος προϊστάμενός μου, έχει ιδέες 1 2 3 4 5 6 7   

  που είναι χρήσιμες για μένα και   

την εργασία της ομάδας μου. 

6. Ο άμεσος  προϊστάμενός  μου,  είναι   1 2 3 4 5 6 7   

υποστηρικτικός και με βοηθάει στην  

δουλειά μου. 

7. Ο  οργανισμός  κρατάει τις  πολιτικές  1 2 3 4 5 6 7   

και τις διαδικασίες  του, σχετικές  και  

επίκαιρες. 

8. Συχνά επιτυγχάνουμε τους στόχους  μας. 1 2 3 4 5 6 7 
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9. Οι σκοποί και οι στόχοι, που έχει θέσει  1 2 3 4 5 6 7   

ο οργανισμός είναι ξεκάθαροι. 

10. Οι θέσεις εργασίας και η ιεραρχία είναι  1 2 3 4 5 6 7   

Ευέλικτες. 

11. Πάντα μπορώ να μιλήσω σε κάποιον  1 2 3 4 5 6 7   

στη δουλειά αν έχω ένα πρόβλημα, που  

σχετίζεται με την εργασία μου. 

12. Ο μισθός που λαμβάνω είναι ανάλογος   1 2 3 4 5 6 7   

με την εργασία που εκτελώ. 

13. Έχω όλες τις πληροφορίες και τους πόρους  1 2 3 4 5 6 7   

που χρειάζομαι, για να  εκτελέσω σωστά . 

την εργασία μου. 

14. Η ανώτερη  διοίκηση, έχει υιοθετήσει   1 2 3 4 5 6 7   

έναν τρόπο διοίκησης, ο οποίος είναι  

χρήσιμος και αποτελεσματικός. 

15. Ελέγχουμε συνεχώς τις μεθόδους μας  1 2 3 4 5 6 7   

και τις βελτιώνουμε. 

16. Τα αποτελέσματα επιτυγχάνονται  1 2 3 4 5 6 7   

επειδή οι άνθρωποι έχουν ταυτιστεί μ’αυτά. 

17. Νιώθω ότι, έχω κίνητρα στην εργασία μου. 1 2 3 4 5 6 7   

18. Ο τρόπος με τον οποίο κατανέμονται τα  1 2 3 4 5 6 7   

καθήκοντα της εργασίας είναι λογικός  

και σαφής. 

19. Οι σχέσεις μου με τα άλλα μέλη της   1 2 3 4 5 6 7   

ομάδας μου είναι καλές. 

20.  Υπάρχουν,  προοπτικές προαγωγής και  1 2 3 4 5 6 7   

αυξημένης ευθύνης στον οργανισμό. 

21. Ο οργανισμός θέτει ρεαλιστικά πλάνα. 1 2 3 4 5 6 7   

22. Η απόδοσή μου, αξιολογείται τακτικά  1 2 3 4 5 6 7  

από τον διευθυντή μου. 

23.  Υπάρχουν περιπτώσεις που θα ήθελα να  1 2 3 4 5 6 7  

είμαι ελεύθερος/η να κάνω αλλαγές στην   

δουλειά μου. 
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24. Οι εργαζόμενοι έχουν επίγνωση του   1 2 3 4 5 6 7   

κόστους και προσπαθούν να κάνουν την  

καλύτερη χρήση των διαθέσιμων πόρων. 

25. Οι  προτεραιότητες του οργανισμού είναι  1 2 3 4 5 6 7   

κατανοητές από τους εργαζόμενους . 

26. Υπάρχει συνεχής αναζήτηση, για να   1 2 3 4 5 6 7   

βελτιωθούν οι τρόποι που δουλεύουμε. 

27. Συνεργαζόμαστε αποτελεσματικά έτσι  1 2 3 4 5 6 7  

ώστε να ολοκληρώσουμε την εργασία μας. 

28. Για όλες τις εργασίες και τα καθήκοντα,  1 2 3 4 5 6 7  

δίνεται ενθάρρυνση και αναγνώριση. 

29. Τα τμήματα  συνεργάζονται  καλά, για να  1 2 3 4 5 6 7  

επιτύχουν την καλύτερη απόδοση. 

30. Η ομάδα διοίκησης του οργανισμού   1 2 3 4 5 6 7  

παρέχει αποτελεσματική ηγεσία που εμπνέει. 

31. Ο οργανισμός έχει την δυνατότητα να  1 2 3 4 5 6 7  

αλλάξει. 

32. Η δουλειά που κάνουμε είναι πάντα,   1 2 3 4 5 6 7  

απαραίτητη και αποτελεσματική. 

33. Στον δικό μου τομέα εργασίας,  οι στόχοι  1 2 3 4 5 6 7  

είναι  ξεκάθαροι  και ο ρόλος του κάθε  

εργαζομένου είναι ξεκάθαρος. 

34. Ο τρόπος που είναι δομημένη η δουλειά  1 2 3 4 5 6 7  

στον οργανισμό παράγει μια γενική  

ικανοποίηση. 

35. Οι συγκρούσεις απόψεων λύνονται με  1 2 3 4 5 6 7  

αποφάσεις , που είναι κατανοητές και  

αποδεκτές. 

36. Η ατομική απόδοση στην εργασία   1 2 3 4 5 6 7  

εξετάζεται με βάση τα συμφωνημένα 

 πρότυπα. 

37. Άλλα τμήματα βοηθάνε το τμήμα μου   1 2 3 4 5 6 7  

όποτε χρειάζεται.   

38. Ο τρόπος διοίκησης του Διευθυντή μου,  1 2 3 4 5 6 7  

με βοηθάει στην απόδοσή μου.     
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39. Ενθαρρύνονται, η δημιουργικότητα και  1 2 3 4 5 6 7  

η πρωτοβουλία. 

40. Οι εργαζόμενοι πάντα προσπαθούν να  1 2 3 4 5 6 7  

κάνουν καλά την δουλειά τους.  

ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
Παρακαλούμε συμπληρώστε τα παρακάτω δημογραφικά στοιχεία. Τονίζουμε ιδιαίτερα ότι το ερωτηματολόγιο  

είναι ανώνυμο και θα χρησιμοποιηθεί για ακαδημαϊκή έρευνα και μόνον. 

 

ΦΥΛΟ: 

 Άνδρας               

 

 

 

 Γυναίκα             

 

ΗΛΙΚΙΑ: 

 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: 

 Άγαμος/η                         

 

 Έγγαμος/η                

 

 Διαζευγμένος/η      

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: 

 ΤΕΕ/ΙΕΚ 

 

 ΤΕΙ    

 

 ΑΕΙ       

 

 Μεταπτυχιακό     

 

 Διδακτορικό   

 

 Άλλη  

 

…………………….. 

 

 

ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ: 

 ΕΤH 

 

 

 

 

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ:  

  

 Μέγεθος (αριθμ. Υπαλλ.) 

 

 

 

 Τοποθεσία (γεωγ/κη) 

 

 

 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ 

ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ  
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