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ΘΕΜΑ:  «Παροχή στοιχείων για θέµατα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου» 
 

Απαντώντας στο Α.Π.:2986/03.02.2021 έγγραφό σας, µε το οποίο µας διαβιβάσατε 
αντίγραφο της υπ’ αριθµό 1307/03.02.2021 Αναφοράς, που κατατέθηκε στη Βουλή από τον 
Βουλευτή κ. Ν. Συρµαλένιο, θέτουµε υπόψη σας τα εξής : 

Τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΑ, σύµφωνα µε το ισχύον νοµοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, 
είναι Φορέας Παροχής Καθολικών Ταχυδροµικών Υπηρεσιών σε όλη τη Χώρα και λειτουργούν 
ως Ανώνυµη Εταιρεία, σε ανταγωνιστικό περιβάλλον. Στο πλαίσιο αυτό  αναπτύσσουν και 
υποστηρίζουν το Ταχυδροµικό ∆ίκτυο κατά τρόπο ώστε οι κανονιστικές υποχρεώσεις να 
διασφαλίζονται µε τον πιο αποτελεσµατικό, σε κάθε περίπτωση, τρόπο. 

Ειδικότερα, τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΑ παρακολουθούν πανελλαδικά τις δηµογραφικές, 
κοινωνικές και διοικητικές αλλαγές που συντελούνται, αξιολογούν τα νέα δεδοµένα και όπου 
απαιτείται, επαναπροσδιορίζουν και επανασχεδιάζουν τον τρόπο λειτουργίας του 
Ταχυδροµικού ∆ικτύου, το οποίο περιλαµβάνει τα Ταχυδροµικά Καταστήµατα, τα 
Ταχυδροµικά Πρακτορεία, τους ∆ιανοµείς κλπ, στοχεύοντας πάντοτε στη βέλτιστη 
Ταχυδροµική εξυπηρέτηση των πολιτών. 

Με δεδοµένη τη µεγάλη πτώση του όγκου αλληλογραφίας, δηµιουργείται η επιτακτική 
ανάγκη αναδιάρθρωσης του δικτύου και αλλαγής της συχνότητας διανοµής κατάλληλα 
προσαρµοσµένης στις σηµερινές συνθήκες. Οι αλλαγές στη λειτουργία Καταστηµάτων, είτε 
πρόκειται περί αναστολής, είτε τροποποίησης του ωραρίου λειτουργίας τους, 
πραγµατοποιούνται  µε τη δέουσα προσοχή ώστε να µη διαταράσσεται η οµαλή εκτέλεση του 
ταχυδροµικού έργου συνολικά. 

Τα ΕΛΤΑ υλοποιούν πρόγραµµα µετασχηµατισµού το οποίο περιλαµβάνει δράσεις, που 
στοχεύουν  στον οικονοµικό εξορθολογισµό, τον επιχειρησιακό εκσυγχρονισµό, την εισαγωγή 
νέων ψηφιακών τεχνολογιών, την αναβάθµιση της παροχής προϊόντων και υπηρεσιών, την 
ποιοτική εξυπηρέτηση των πελατών, καθώς και την αναδιοργάνωση του δικτύου και της 
οργανωτικής δοµής τους. 
Τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΑ καταβάλλουν την µέγιστη δυνατή προσπάθεια για την παροχή 
ποιοτικών ταχυδροµικών υπηρεσιών στους πολίτες όλης της Ελληνικής Επικράτειας. Σταθερές 
συνθήκες για την ποιοτική κατ’ οίκον διανοµή της αλληλογραφίας δηµιουργούνται µε την 
ονοµατοδοσία των οδών και την αρίθµηση των κτιρίων µε κατάλληλη σήµανση στους 
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οργανωµένους οικισµούς, αρµοδιότητες που ανήκουν αποκλειστικά στην οικεία ∆ηµοτική 
Αρχή.  
Σύµφωνα µε την παρ. 8 του άρθρου 6 του ν.4053/12, «Περιοχές όπου η οδοαρίθµηση είναι 
ελλιπής ή χωρίς µοναδικές ονοµασίες οδών και κατά συνέπεια δεν υπάρχει δυνατότητα κατ΄ 
οίκον διανοµής των ταχυδροµικών αντικειµένων, εξυπηρετούνται από προσήκουσες 
εγκαταστάσεις (γραµµατοθυρίδες) που εγκαθίστανται µε ευθύνη των Οργανισµών Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης πρώτου βαθµού σε κατάλληλα προκαθορισµένα σηµεία, σε συνεννόηση µε 
τον φορέα παροχής καθολικής υπηρεσίας. Οι προσήκουσες εγκαταστάσεις που εγκαθίστανται 
µε δαπάνη αρχών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης επιτρέπεται να χρησιµοποιούνται από όλους 
τους φορείς παροχής ταχυδροµικών υπηρεσιών. Οι περιοχές εγκατάστασης των 
γραµµατοθυρίδων εγκρίνονται από την Ε.Ε.Τ.Τ.». 

Σε ότι αφορά το Νοµό Κυκλάδων, η ταχυδροµική εξυπηρέτηση παρέχεται από είκοσι τρία 
(23) Ταχυδροµικά Καταστήµατα και δεκατρία (13) Ταχυδροµικά Πρακτορεία. Στις εν λόγω 
Υπηρεσιακές Λειτουργίες εργάζονται συνολικά ογδόντα τέσσερις (84) υπάλληλοι σε έργο 
συναλλαγής, διανοµής και υποστήριξης. 

Ο ανασχεδιασµός των δροµολογίων διανοµής πραγµατοποιήθηκε µε βάση την κανονιστική 
υποχρέωση διεκπεραίωσης των ταχυδροµικών αντικειµένων, όπως αυτή προκύπτει από την 
29768 ΕΞ 2020 Υπουργική Απόφαση, τον όγκο των ταχυδροµικών αντικειµένων και τον 
πληθυσµό των εξυπηρετούµενων περιοχών και πραγµατοποιείται µε γνώµονα πάντοτε την 
αδιάλειπτη ταχυδροµική εξυπηρέτηση των πολιτών. 

Τέλος, σας διαβεβαιώνουµε ότι, τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΑ, ως Φορέας Παροχής 
Καθολικών Ταχυδροµικών Υπηρεσιών, παρακολουθούν το ταχυδροµικό τους δίκτυο της 
περιοχής, όπως άλλωστε γίνεται µε όλες τις περιοχές της χώρας και µεριµνούν πάντοτε για 
την ικανοποίηση των ταχυδροµικών αναγκών της Χώρας.  
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