
Μάθετε περισσότερα στο:
auspost.com.au/letters

Επισκεφτείτε το τοπικό σας Ταχυδρομείο

Καλέστε το 1300 519 677

Αν θα θέλατε αυτό το υλικό σε άλλη  
γλώσσα, παρακαλούμε επισκεφτείτε το  
auspost.com.au/letters

Αλλαγές στην αποστολή 
επιστολών με γραμματόσημα 
έκπτωσης
Από τις 4 Ιανουαρίου 2016 θα υπάρχουν δύο 
ταχύτητες για την αποστολή επιστολών εντός  
της Αυστραλίας με γραμματόσημα έκπτωση. 

Χρονοδιάγραμμα Priority 
Οι χρόνοι παράδοσης ισχύουν από την επόμενη ημέρα της ταχυδρόμησης. 

Ταχυδρόμηση προς παράδοση
Ίδια πολιτεία 
(εργάσιμες 

ημέρες)

Άλλες πολιτείες 
(εργάσιμες 

ημέρες)

Εντός της μητροπολιτικής  
περιοχής μεγάλων πόλεων 1 -

Εντός της ίδιας πόλης 1 -

Μεταξύ μητροπολιτικών  
περιοχών μεγάλων πόλεων - 2

Μεταξύ μητροπολιτικών περιοχών 
και επαρχιακών τοποθεσιών 2 3

Μεταξύ επαρχιακών τοποθεσιών 2 4

Τι ταχυδρομείτε; Μέγιστο μέγεθος Πόσα γραμματόσημα 
έκπτωση

Μεγάλη επιστολή   
έως 125g 260 x 360 x 20mm 2 γραμματόσημα

Μεγάλη επιστολή   
έως 250g 260 x 360 x 20mm 3 γραμματόσημα

Μεγάλη επιστολή   
έως 500g 260 x 360 x 20mm 5 γραμματόσημα

Για ταχύτητα Priority προσθέστε μια ετικέτα Priority  
δίπλα στα γραμματόσημά σας έκπτωση.

Πληροφορίες μεγάλων επιστολών

Οι επιστολές με Συνήθη (Regular) ταχύτητα θα  
χρειαστούν έως 2 περισσότερες εργάσιμες ημέρες



Πώς να στείλετε την επιστολή σας

Έως 2 εργάσιμες ημέρες 
περισσότερο από την Priority
Οι χρόνοι παράδοσης ισχύουν 
από την επόμενη ημέρα της 
ταχυδρόμησης και ποικίλουν ανάλογα 
με τον προορισμό.

1-4 εργάσιμες ημέρες
Οι χρόνοι παράδοσης ισχύουν 
από την επόμενη ημέρα της 
ταχυδρόμησης και ποικίλουν 
ανάλογα με τον προορισμό.

Παρουσιάζοντας τις 
αλλαγές
Από τις 4 Ιανουαρίου 2016 θα υπάρχουν δύο 
ταχύτητες για την αποστολή επιστολών εντός της 
Αυστραλίας με γραμματόσημα έκπτωση - η 
Priority (Προτεραιότητα) και η Regular (Συνήθης).   

Συχνές Ερωτήσεις 
Ε: Αλλάζει το κόστος γραμματοσήμου   
    έκπτωση;

Α: Δεν αλλάζει το κόστος ενός  
     γραμματοσήμου έκπτωση το οποίο  
     παραμένει στα $0.60 

Ε: Με πόση ταχύτητα αποστέλλονται οι  
     επιστολές με γραμματόσημο έκπτωσης; 

Α: Οι επιστολές που έχουν μόνο  
     γραμματόσημο έκπτωσης θα  
     αποστέλλονται με ταχύτητα Regular

Ε: Πώς θα στείλω μια μικρή επιστολή με  
     ταχύτητα Priority με γραμματόσημο  
     έκπτωσης; 

Α: Επικολλήστε μια ετικέτα Priority δίπλα στο  
     γραμματόσημο έκπτωσης

Ε: Ποιο είναι το κόστος μιας ετικέτας Priority;  

Α: Υπόκειται σε ρυθμιστικές διαδικασίες ^, μια  
     ετικέτα Priority θα κοστίσει $0.50. Μπορείτε  
     να πάρετε ετικέτες Priority από  
     οποιοδήποτε Ταχυδρομείο ή από το  
     auspost.com.au/shop από τις 14  
      Δεκεμβρίου 2015 για να χρησιμοποιηθούν  
     από τις 4 Ιανουαρίου 2016    

Ε: Πώς θα στείλω μια μεγάλη επιστολή με  
     ταχύτητα Priority με γραμματόσημα  
      έκπτωση;

Α: Χρησιμοποιήστε τον απαιτούμενο αριθμό  
     γραμματοσήμων έκπτωση και κατόπιν  
     επικολλήστε μια ετικέτα Priority δίπλα στα  
     γραμματόσημα. Γυρίστε πίσω για  
     περισσότερες λεπτομέρειες 

Ε: Υπάρχει κάποια αλλαγή στο Express Post; 

Α: Όχι, δεν υπάρχει αλλαγή στο Express Post 

1.  Επικολλήστε ένα 
γραμματόσημο έκπτωσης 
ως συνήθως.

1.  Επικολλήστε ένα 
γραμματόσημο έκπτωσης 
ως συνήθως.

2.  Επικολλήστε μια ετικέτα 
Priority δίπλα στο 
γραμματόσημο έκπτωσης. 
Υπόκειται σε ρυθμιστικές 
διαδικασίες^, μία ετικέτα 
Priority θα κοστίζει $0.50.

2.  Ρίξτε το φάκελο σε 
οποιοδήποτε κόκκινο 
γραμματοκιβώτιο ή 
παραδώστε τον στο γκισέ 
του Ταχυδρομείου.

3.  Ρίξτε το φάκελο σε 
οποιοδήποτε κόκκινο 
γραμματοκιβώτιο ή 
παραδώστε τον στο γκισέ 
του Ταχυδρομείου.

Priority Regular

^Περιλαμβάνει διαδικασίες της ACCC και Υπουργική απόφαση.

(Παρακαλούμε γυρίστε πίσω για το χρονοδιάγραμμα Priority)


