
1(2) 

∆ιεύθυνση Γραφείων Τηλέφωνο  Fax e-mail website  
 Απελλού 1  101 88 ΑΘΗΝΑ 

Α.Μ.  Γ.Ε.ΜΗ  001092101000 
2103353142 2103241238  www.elta.gr  

 

                                                             

   

  

 
Κεντρική Υπηρεσία 
∆ιεύθυνση ∆ικτύου  

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ΘΕΜΑ: «Παροχή στοιχείων για θέµατα Kοινοβουλευτικού Ελέγχου» 
 
Απαντώντας στo µε αρ. πρωτ. 16427 ΕΞ 2021/28.05.2021 έγγραφό σας, µε το οποίο µας 
διαβιβάσατε αντίγραφο των υπ’ αριθµ. 2861/28-05-2021 και 2879/28-05-2021 Αναφορών   
που κατατέθηκαν στη Βουλή από τους Βουλευτές κ. κ. ∆ερµεντζόπουλο Χρήστο και 
∆ηµοσχάκη Αναστάσιο, αντίστοιχα, σας πληροφορούµε τα εξής: 
 
Tα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΑ, σύµφωνα µε το ισχύον νοµοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, 
είναι Φορέας Παροχής Καθολικών Ταχυδροµικών Υπηρεσιών σε όλη την 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 εξασφαλίζονται µε τον πιο αποτελεσµατικό, σε κάθε περίπτωση τρόπο. 
 
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. 
 
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 Αγροτικούς  ∆ιανοµείς κλπ, στοχεύοντας πάντα στη βέλτιστη 
Ταχυδροµική εξυπηρέτηση των πολιτών.  
 
Με δεδοµένη τη µεγάλη πτώση του όγκου αλληλογραφίας, την κανονιστική υποχρέωση 
διεκπεραίωσης των ταχυδροµικών αντικειµένων, όπως αυτή προκύπτει από την 29768/2020 
Υπουργική Απόφαση, καθώς και την ανάγκη της ταχυδροµικής εξυπηρέτησης όλης της χώρας 
και ιδιαίτερα των νησιωτικών, παραµεθόριων και ορεινών περιοχών, δηµιουργείται η  
επιτακτική ανάγκη αναδιάρθρωσης του ταχυδροµικού δικτύου και αλλαγής της συχνότητας 
διανοµής. 
 

 
 
Υπουργείο  Ψηφιακής  ∆ιακυβέρνησης 
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Γραφείο Νοµικών και Κοινοβουλευτικών  
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Η Θυρίδα Συναλλαγής Τυχερού, θα συνεχίσει την λειτουργία της, παρέχοντας έργο 
συναλλαγής και διανοµής, δύο φορές την εβδοµάδα, µε προσωπικό από το Κατάστηµα 
Φερών. 
Επισηµαίνεται ότι οποιαδήποτε προοπτική αλλαγής στην λειτουργία των Ταχυδροµικών 
Καταστηµάτων, πραγµατοποιείται µε γνώµονα πάντοτε την απρόσκοπτη ταχυδροµική 
εξυπηρέτηση των πολιτών.                                                                                                                             
                                                                                                                                                                        
Τέλος, σας διαβεβαιώνουµε ότι, τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΑ, ως Φορέας Παροχής 
Καθολικών Ταχυδροµικών Υπηρεσιών, παρακολουθούν το ταχυδροµικό δίκτυο της κάθε  
περιοχής, όπως άλλωστε γίνεται µε όλες τις περιοχές της χώρας και µεριµνούν πάντοτε για 
την ικανοποίηση των ταχυδροµικών αναγκών της χώρας.  
                                                                                                                                                                
      

Κοινοποίηση:                                                            Ο  ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ        
e-αποστολή                                             
Υπουργείο Ψηφιακής ∆ιακυβέρνησης         
    α. Γραφείο κ. Υπουργού  
        sec@mindigital.gr 
    β. Γραφείο κ.Υφυπουργού                                 ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ             
         deputyministersec@mindigital.gr 
         a.zerva@mindigital.gr 
    γ. Γραφείο κ. Γενικού Γραµµατέα                         
       Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων 
       ggtt@mindigital.gr 
    δ. Γενική ∆ιεύθυνση Τηλεπικοινωνιών και 
       Ταχυδροµείων 
       gdepik@mindigital.gr 
    ε. ∆/νση Ταχυδροµείων 
       e.karytinou@mindigital.gr                                                                                                                             
                                                                     
                   

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                       

Εσωτερική κοινοποίηση: 

1.Εντεταλµένο Σύµβουλο 
2.Νοµική Σύµβουλο  
3.Γενικό ∆ιευθυντή Λειτουργιών Παραγωγής                                                              
4.∆ιεύθυνση ∆ιοίκησης και Οργάνωσης      
5.Περιφερειακή ∆ιεύθυνση Μακεδονίας, Θράκης και Θεσσαλίας 
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