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Θέμα: «Απάντηση στην υπ’ αρ. 5983/15.5.2018 Ερώτηση του Βουλευτή κ. Γ. Μανιάτη»
Σε απάντηση της υπ’ αρ. 5983/15.5.2018 Ερώτησης του Βουλευτή κ. Γ. Μανιάτη,
επισυνάπτεται το υπ’ αρ. 1.1.1/547/31.5.2018 έγγραφο των Ελληνικών Ταχυδρομείων Α.Ε.
Επιπλέον, επισημαίνονται τα ακόλουθα:
Τα
Ελληνικά Ταχυδρομεία, λειτουργούν ως Ανώνυμη Εταιρεία, σε μια πλήρως
απελευθερωμένη αγορά, από 01/01/2013, με έντονα ανταγωνιστικά χαρακτηριστικά, ενώ
αναπτύσσουν και υποστηρίζουν το ταχυδρομικό δίκτυο με συγκεκριμένα κριτήρια.
Παράλληλα, τα ΕΛΤΑ ως Φορέας Παροχής Καθολικής Υπηρεσίας (Φ.Π.Κ.Υ), έχουν την
υποχρέωση να παρέχουν διαρκώς και σε τιμές προσιτές, καθολική υπηρεσία συγκεκριμένης
ποιότητας, στο πλαίσιο των κανόνων του υγιούς ανταγωνισμού και της διαφάνειας, στους
χρήστες ταχυδρομικών υπηρεσιών, σε κάθε σημείο της Ελληνικής Επικράτειας, ακόμα και
στο πιο δύσβατο.
Εξαιτίας της πολιτικής εγκατάλειψης και αδιαφορίας των προηγούμενων κυβερνήσεων
ΠΑΣΟΚ και Νέας Δημοκρατίας, εκκρεμούσε η αποζημίωση της καθολικής υπηρεσίας που
παρέχουν τα Ελληνικά Ταχυδρομεία σε ολόκληρη την Επικράτεια για τα έτη 2013, 2014 και
2015, για την οποία όχι μόνο δεν είχε εισπραχθεί ούτε ένα ευρώ, αλλά δεν είχε καν

νομοθετηθεί η διαδικασία είσπραξής της. Επίσης, παρέμεναν ανείσπρακτες οι οφειλές
δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ παρελθόντων ετών αρχής γενομένης από το 2012 από
ταχυδρομικές υπηρεσίες που είχαν παρασχεθεί σε οργανισμούς του Δημοσίου.
Επιπροσθέτως, τα ΕΛΤΑ δεν είχαν προσανατολιστεί σε νέα χρηματο-οικονομικά προϊόντα
και υπηρεσίες, στην παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών (e-services), στην ανάπτυξη του
ηλεκτρονικού εμπορίου (e-commerce) και στην τεράστια αύξηση της ζήτησης υπηρεσιών
ταχυμεταφοράς και δεμάτων/μικροδεμάτων (καθόσον ο κύκλος εργασιών ιδιαίτερα της
αλληλογραφίας βαίνει κάθε έτος μειούμενος με απώλεια εσόδων κατά 50% περίπου από το
2008).
Από την πρώτη στιγμή της σύστασής του, το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής,
Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης προχώρησε άμεσα σε ενέργειες αποκατάστασης των
προβλημάτων στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του. Συγκεκριμένα :
- Δημιουργήθηκε ένας σύγχρονος τελωνειακός έλεγχος, διασφαλίζοντας και αυξάνοντας τα
έσοδα του Ελληνικού Δημοσίου.
- Αναγνωρίστηκε για πρώτη φορά, η υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης για την παροχή
καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας των ετών 2013, 2014 και 2015 και καθορίστηκε ποσό
ύψους 45 εκατ. ευρώ το οποίο καλύπτει ο κρατικός προϋπολογισμός ως Υπηρεσία Γενικού
Οικονομικού Συμφέροντος (Υ.Γ.Ο.Σ), από το επαληθευμένο από την Εθνική Επιτροπή
Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων καθαρό κόστος παροχής της καθολικής ταχυδρομικής
υπηρεσίας, για τα προαναφερόμενα έτη.
- Υπεγράφη από το Υπουργείο ΨηΠΤΕ και τη Διοίκηση των ΕΛΤΑ η σύμβαση παροχής
καθολικής υπηρεσίας, η οποία αφορά διάστημα έξι ετών, που στοχεύει στην εξυπηρέτηση
όλων των πολιτών της χώρας με τις βασικές ταχυδρομικές υπηρεσίες.
- Καθορίστηκε νομοθετικά ο τρόπος και η διαδικασία επιμερισμού του μέρους του καθαρού
κόστους που επιβαρύνει όλους τους φορείς παροχής ταχυδρομικής υπηρεσίας, καθώς και οι
σχετικές κυρώσεις που τους επιβάλλονται σε περίπτωση μη συμμόρφωσης (ταμείο
αντιστάθμισης).
- Υπεγράφη κοινή απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και
Ενημέρωσης και του αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών με την οποία καθορίστηκε ο
χρόνος και ο τρόπος απόδοσης στον καθολικό πάροχο (ΕΛΤΑ) του επαληθευμένου από την
ΕΕΤΤ καθαρού κόστους παροχής της καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας.
- Πάρθηκαν πρωτοβουλίες για το σύνολο των οφειλών του Δημοσίου προς τα ΕΛΤΑ - που
είχαν παραμείνει ανείσπρακτα ήδη από το 2012 - με επιτυχή και άμεσα αποτελέσματα, με
συνέπεια έως σήμερα να έχουν εισπραχθεί πάνω από 40 εκατ. ευρώ.

Τέλος, με συντονισμένες ενέργειες των αρμόδιων Υπουργείων, μετά την επαλήθευση του
κόστους της καθολικής υπηρεσίας για τα έτη 2013-2015 από την ΕΕΤΤ, καταβλήθηκε πριν
από λίγες μέρες το ποσό των 22,5 εκατ. ευρώ στα ΕΛΤΑ, που αφορά στην αποζημίωση
καθολικής υπηρεσίας για ολόκληρο το 2013 και το πρώτο εξάμηνο του 2014, ενώ άμεσα
αναμένεται και η εξόφληση του υπολοίπου ποσού των 22,5 εκατ. ευρώ.
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