
596,5 εκατ. ευρώ έσοδα

� 5,8% αύξηση
σε σχέση µε το 2019

328, 7  εκατ. αντικείµενα               

διακινήθηκαν

� 5,1% µείωση
σε σχέση µε το 2019

75 νέες επιχειρήσεις
στην αγορά

ταχυµεταφορών

Κατανοµή ανά πλήθος Κατανοµή ανά έσοδα

Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΟ 2020

Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει δηλωθέντων στοιχείων από τις ταχυδροµικές επιχειρήσεις)

• 256,8 εκατ. φάκελοι διακινήθηκαν

� 12,1% µείωση σε σχέση µε το 2019

• 257,8 εκατ. ευρώ έσοδα
                       από τη διακίνηση φακέλων

� 8,3% µείωση σε σχέση µε το 2019

• 72 εκατ. δέµατα – µικροδέµατα
              διακινήθηκαν

� 32,7% αύξηση σε σχέση µε το 2019

• 338,7 εκατ. ευρώ έσοδα
     από τη διακίνηση δεµάτων-µικροδεµάτων

� 19,9% αύξηση σε σχέση µε το 2019

Φάκελοι ∆έµατα-µικροδέµατα

Πλήθος
Καθολική Υπηρεσία

Καθολική Υπηρεσία

Γενική Άδεια

Γενική Άδεια

Έσοδα
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ΦΠΚΥ ΦΠΚΥ

EI∆ΙΚΗ Α∆ΕΙΑ
EI∆ΙΚΗ Α∆ΕΙΑ

ΓΕΝΙΚΗ Α∆ΕΙΑ

ΓΕΝΙΚΗ Α∆ΕΙΑ

Βασικά µεγέθη

Φορέας Παροχής
Καθολικής Υπηρεσίας

• 149,9εκατ. ευρώ εσοδα

� 14% µείωση
        σε σχέση µε το 2019

• 176,7εκατ. αντικείµενα
                διακινήθηκαν

� 17,2% µείωση
       σε σχέση µε το 2019

Επιχειρήσεις µε Ειδική Άδεια

• 18,4 εκατ. ευρώ έσοδα

� 11,7% µείωση
      σε σχέση µε το 2019

• 46 εκατ. αντικείµενα
              διακινήθηκαν

� 5,4% µείωση
     σε σχέση µε το 2019

Επιχειρήσεις
ταχυµεταφορών

• 428,2 εκατ. ευρώ έσοδα

�16,2% αύξηση
      σε σχέση µε το 2019

• 106 εκατ. αντικείµενα
                 διακινήθηκαν

�25,9% αύξηση
     σε σχέση µε το 2019
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Καθολική Υπηρεσία
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Γενική Άδεια
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Αλµατώδης αύξηση 
της ζήτησης
υπηρεσιών
ταχυµεταφορών 
λόγω Covid 19

Ανάπτυξη
ηλεκτρονικού 
εµπορίου

Αντικατάσταση 
επιστολικής
αλληλογραφίας 
από την
ηλεκτρονική

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΑΓΟΡΩΝ 2020

Μερίδια ταχυδροµικής αγοράς σε πλήθος και σε έσοδα, 2020

Μερίδια αγοράς φακέλων και δεµάτων ΚΥ και ταχυµεταφορών ως 
προς το πλήθος και τα έσοδα, 2020  

Παράγοντες που επηρέασαν τα έσοδα από τη διακίνηση
δεµάτων & φακέλων

€

€


