
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Αναπροσαρμογή Τιμολογιακής και Εμπορικής 
Πολιτικής ΕΛΤΑ των Υπηρεσιών Επιστολικού Τα-
χυδρομείου και Δεμάτων.

2 Αναπροσαρμογή του Βασικού Τιμολογίου ΕΛΤΑ 
των Υπηρεσιών Επιστολικού Ταχυδρομείου και 
Δεμάτων.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. απόφ. 1774/2/7-2-2019 (1)
   Αναπροσαρμογή Τιμολογιακής και Εμπορικής 

Πολιτικής ΕΛΤΑ των Υπηρεσιών Επιστολικού Τα-

χυδρομείου και Δεμάτων.   

 Το Διοικητικό Συμβούλιο της Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥ-
ΔΡΟΜΕΙΑ (ΕΛΤΑ), κατά την 1774/07.02.2019 (θέμα 2ο) 
συνεδρίασή του, αφού έλαβε υπόψη την 10/05.02.2019 
εισήγηση της Διεύθυνσης Καινοτόμων Υπηρεσιών και 
Προϊόντων, τη σχετική προφορική εισήγηση του Διευθύ-
νοντος Συμβούλου, καθώς και τις απόψεις του Προέδρου 
και των Μελών του, ύστερα από συζήτηση, και σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 26 του ν. 2668/1998 (Α΄282), 
αποφάσισε:

1. Την έγκριση της νέας Τιμολογιακής και Εμπορικής 
Πολιτικής για τις υπηρεσίες του Επιστολικού Ταχυδρομεί-
ου και των Δεμάτων και την εφαρμογή αυτής σύμφωνα 
με τα αναφερόμενα στο επισυναπτόμενο παράρτημα.

2. Την παροχή εξουσιοδότησης στον Διευθύνοντα 
Σύμβουλο ΕΛΤΑ για:

2.1 Τον ακριβή καθορισμό της ημερομηνίας έναρξης 
της μερικής ή ολικής εφαρμογής της νέας Τιμολογιακής 
και Εμπορικής Πολιτικής των υπηρεσιών του Επιστολικού 
Ταχυδρομείου και των Δεμάτων.

2.2 Τον καθορισμό των επιμέρους ρυθμίσεων και λε-
πτομερειών καθώς και για κάθε προβλεπόμενη ενέργεια, 
προς υλοποίηση της παρούσας απόφασης.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Καταργούνται όλες οι υφιστάμενες εκπτώσεις επιστο-

λικού ταχυδρομείου και δεμάτων. Οι εκπτώσεις όλων 

των Υπηρεσιών Επιστολικού Ταχυδρομείου και δεμάτων, 
αναπροσαρμόζονται ως ακολούθως:

1. Εκπτώσεις Πιστότητας
Ο πελάτης δικαιούται να λάβει εκπτώσεις πιστότητας 

μόνο εάν είναι μέλος της «οικογένειας» ΕΛΤΑ, δηλαδή 
έχει εγγραφεί στο μητρώο πελατών των ΕΛΤΑ και έχει 
λάβει την κάρτα μέλους.

Οι εκπτώσεις πιστότητας χορηγούνται όταν οι συνολι-
κές ετήσιες καταθέσεις είναι μεγαλύτερες των 600,00 €.

• Έκπτωση (Πιστότητας) Αλληλογραφίας Εσωτερικού: 
Δίνεται σε αντικείμενα αλληλογραφίας εσωτερικού. Το 
ελάχιστο ποσοστό έκπτωσης που δύναται να χορηγηθεί 
είναι το 25% ενώ το μέγιστο το 40%, το οποίο επιτυγχά-
νεται όταν το συνολικό έσοδο του εκάστοτε πελάτη ξε-
περάσει τις 150.000 €. Το ειδικότερο ποσοστό έκπτωσης 
(από 25%-40%) κλιμακώνεται γραμμικά, ανάλογα με το 
ετήσιο έσοδο του πελάτη.

• Έκπτωση (Πιστότητας) Δεμάτων Εσωτερικού: Η έκ-
πτωση δεμάτων εσωτερικού εφαρμόζεται στο σύνολο 
των τελών των δεμάτων εσωτερικού. Το ελάχιστο ποσο-
στό έκπτωσης που δύναται να χορηγηθεί είναι το 40% 
και το μέγιστο το 55%, το οποίο επιτυγχάνεται όταν 
το συνολικό έσοδο του εκάστοτε πελάτη ξεπεράσει 
τις 150.000 €. Το ειδικότερο ποσοστό έκπτωσης (από 
40%-55%) κλιμακώνεται γραμμικά, ανάλογα με το ετήσιο 
έσοδο του πελάτη.

• Έκπτωση (Πιστότητας) Αλληλογραφίας και Δεμάτων 
Εξωτερικού: Η εν λόγω έκπτωση αφορά αντικείμενα 
εξερχόμενα. Το ελάχιστο ποσοστό έκπτωσης που δύ-
ναται να χορηγηθεί είναι το 5% και το μέγιστο το 20%, 
το οποίο επιτυγχάνεται όταν το συνολικό έσοδο του εκά-
στοτε πελάτη ξεπεράσει τις 150.000 €. Το ειδικότερο πο-
σοστό έκπτωσης (από 5%-20%) κλιμακώνεται γραμμικά, 
ανάλογα με το ετήσιο έσοδο του πελάτη.

Το μεταβλητό ποσοστό έκπτωσης, για τις τρεις προ-
αναφερθείσες περιπτώσεις, υπολογίζεται στο σύνολο 
των εσόδων από υπηρεσίες επιστολικού και δεμάτων 
του πελάτη.

• Έκπτωση (Πιστότητας) Υπηρεσιών Ειδικής Διαχείρι-
σης: Η έκπτωση υπηρεσιών ειδικής διαχείρισης ανέρ-
χεται στο 25% και εφαρμόζεται στο σύνολο των τελών 
των ειδικών διαχειρίσεων της αλληλογραφίας και των 
δεμάτων εσωτερικού και εξωτερικού.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
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2. Εκπτώσεις Διευκόλυνσης Επιχειρησιακής Λειτουρ-
γίας

• Έκπτωση Επιτόπιου Ταχυδρομείου: Η έκπτωση επιτό-
που ταχυδρομείου χορηγείται για αντικείμενα που απευ-
θύνονται στην Μονάδα Διανομής που βρίσκεται στην 
ίδια περιοχή με το Κατάστημα κατάθεσης, και ανέρχεται 
στο 25% επί του συνόλου των βασικών τελών. Τα αντι-
κείμενα ειδικών διαχειρίσεων δεν δικαιούνται έκπτωσης 
επιτόπιου ταχυδρομείου.  

Από την εφαρμογή της παρούσας δεν προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

 Ο Πρόεδρος

ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΓΡΙΒΕΑΣ   

Ι

 Αριθμ. απόφ. 1774/1/7-2-2019 (2)
Αναπροσαρμογή του Βασικού Τιμολογίου ΕΛΤΑ 

των Υπηρεσιών Επιστολικού Ταχυδρομείου και 

Δεμάτων.   

 Το Διοικητικό Συμβούλιο της Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥ-
ΔΡΟΜΕΙΑ (ΕΛΤΑ), κατά την 1774/07.02.2019 (θέμα 1ο) 

συνεδρίασή του, αφού έλαβε υπόψη την 9/05.02.2019 
εισήγηση της Διεύθυνσης Καινοτόμων Υπηρεσιών και 
Προϊόντων, τη σχετική προφορική εισήγηση του Διευθύ-
νοντος Συμβούλου, καθώς και τις απόψεις του Προέδρου 
και των Μελών του, ύστερα από συζήτηση, και σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 26 του ν. 2668/1998 (Α΄282), 
αποφάσισε:

1. Την έγκριση της νέας Τιμολογιακής Πολιτικής για τις 
υπηρεσίες του Επιστολικού Ταχυδρομείου και των Δεμά-
των και την εφαρμογή αυτής σύμφωνα με τα αναφερόμε-
να στους πίνακες του επισυναπτόμενου παραρτήματος.

2. Την παροχή εξουσιοδότησης στον Διευθύνοντα 
Σύμβουλο ΕΛΤΑ για:

2.1 Τις τυχόν προσαρμογές της νέας τιμολογιακής πο-
λιτικής σύμφωνα με ενδεχόμενες παρατηρήσεις που θα 
προέλθουν από την αξιολόγηση της Ε.Ε.Τ.Τ.

2.2 Τον ακριβή καθορισμό της ημερομηνίας έναρξης 
της μερικής ή ολικής εφαρμογής της νέας Τιμολογιακής 
Πολιτικής των υπηρεσιών του Επιστολικού Ταχυδρομεί-
ου και των Δεμάτων.

2.3 Τον καθορισμό των επιμέρους ρυθμίσεων και λε-
πτομερειών, τη δημιουργία νέων εμπορικών προϊόντων 
βάσει του εγκεκριμένου τιμολογίου, καθώς και για κάθε 
προβλεπόμενη ενέργεια, προς υλοποίηση της απόφασης 
αυτής.   
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Από την εφαρμογή της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 Ο Πρόεδρος

ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΓΡΙΒΕΑΣ 
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*02015182204200016*

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: 
webmaster.et@et.gr 

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των 
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών - 
εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131 
και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 

• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 

• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-
μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 

Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 
δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας,

για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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