Αθήνα, 05/06/2020
ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς:
Υπουργό Επικρατείας & Ψηφιακής Διακυβέρνησης
Θέμα: «Υποβάθμιση των υπηρεσιών ΕΛΤΑ Σπερχειάδας και Μαλεσίνας»
Με την υπ’ αριθ. πρωτ. 3315/14-01-2020 Ερώτηση, εθίγη το ζήτημα
της διαφαινόμενης κατάργησης καταστημάτων ΕΛΤΑ σε Δήμους της
Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας. Στο πλαίσιο της ως άνω Ερώτησης,
ερωτήθηκε το αρμόδιο Υπουργείο αν προτίθεται να προβεί σε παρέμβαση,
ώστε να συνεχιστεί απρόσκοπτα η ύπαρξη του υφισταμένου δικτύου
εργαζομένων στα καταστήματα της Π.Ε. Φθιώτιδας, ενώ ερωτήθηκε επίσης
για το αν η όποια μελλοντική αναδιάρθρωση εγγυάται την εξυπηρέτηση των
αναγκών των κατοίκων και ιδίως των ηλικιωμένων που διαβιούν σε
δυσπρόσιτες περιοχές Δήμων της Π.Ε. Φθιώτιδας.
Με το υπ’ αριθ. πρωτ. 239/31-01-2020 έγγραφο του Υπουργού
Επικρατείας, διαβιβάστηκαν τα υπ’ αριθ. πρωτ. 10/23-01-2020 και 4.3/40/2401-2020

έγγραφα

της

Γενικής

Γραμματείας

Τηλεπικοινωνιών

και

Ταχυδρομείων και των Ελληνικών Ταχυδρομείων Α.Ε. αντίστοιχα. Κατά τα εκ
μέρους

του

Διευθύνοντος

Συμβούλου

των

ΕΛΤΑ,

κ.

Γεωργίου

Κωνσταντόπουλου εγγράφως δηλούμενα, υπάρχει διαβεβαίωση ότι αφενός
«δεν προβλέπεται οιαδήποτε αναστολή λειτουργίας σε κάποια από
αυτά, κατά την παρούσα φάση» και αφετέρου ότι τα ΕΛΤΑ «μεριμνούν
πάντοτε για την ικανοποίηση των ταχυδρομικών αναγκών της χώρας».
Εντούτοις, σύμφωνα με ανακοινώσεις που είδαν το φως της
δημοσιότητας1, μείζονα αναστάτωση έχει δημιουργήσει στο κατάστημα των
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ΕΛΤΑ Σπερχειάδας, η απόφαση της Διοίκησης να συρρικνώσει έτι περαιτέρω
τις οργανικές θέσεις. Συνεπεία τούτου – και σύμφωνα με τα επ’ αυτής
καταγγελλόμενα – αντί των τεσσάρων (4) εργαζομένων που με δυσκολίες
κάλυπταν τις ανάγκες των πολιτών, πλέον παραμένουν μόνον δύο (2). Αυτό
έχει ως αποτέλεσμα, οι δύο (2) εναπομείναντες υπάλληλοι να μη μπορούν να
επιτύχουν την κάλυψη των αυξημένων αναγκών της περιοχής, ακόμη και
εργαζόμενοι εκτός ωραρίου, καθώς και τα Σαββατοκύριακα. Σημειώνεται δε
ότι το εν λόγω κατάστημα καλύπτει και τις ανάγκες της ανήκουσας στον όμορο
Δήμο Λαμιέων, περιοχής της Υπάτης. Η ίδια κατάσταση καταγγέλλεται2 ότι,
επικρατεί και στο κατάστημα της Μαλεσίνας του Δήμου Λοκρών, καθώς
σύμφωνα με τα καταγγελλόμενα, ο πλέον σημαντικά μειωμένος αριθμός
υπαλλήλων, μετά βίας ανταποκρίνεται στην προγραμματισμένη (δύο φορές
την εβδομάδα) διανομή, με αποτέλεσμα να μη δύνανται να κάνουν χρήση ούτε
καν της νομίμως δικαιούμενης αδείας.
Επειδή, η περιοχή της Σπερχειάδος αποτελεί έδρα του Δήμου
Μακρακώμης, με επιτακτική την ανάγκη εξυπηρέτησης των κατοίκων του
Δήμου Μακρακώμης, της περιοχής της Σπερχειάδος καθώς και της περιοχής
της Υπάτης του όμορου Δήμου Λαμιέων, όπως σήμερα συμβαίνει.
Επειδή, το κατάστημα της Μαλεσίνας, εξυπηρετεί πολυάριθμες
ανάγκες σε μεγάλο αριθμό κατοίκων στις περιοχές του Μαρτίνου, της
Λάρυμνας της Μαλεσίνας και των γύρω χωριών.
Επειδή, παρά τις ανωτέρω εκ μέρους του κ. Διευθύνοντος Συμβούλου,
διαβεβαιώσεις, συνεχίζουν να υπάρχουν υπόνοιες και πληροφορίες περί
αναστολής λειτουργίας καταστημάτων των ΕΛΤΑ στην Περιφερειακή Ενότητα
Φθιώτιδας.
Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός
1. Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί το αρμόδιο Υπουργείο
προκειμένου να παύσει η υποβάθμιση της υπηρεσίας των ΕΛΤΑ στην
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περιοχή της Σπερχειάδας, Δήμου Μακρακώμης και της περιοχής της
Μαλεσίνας, Δήμου Λοκρών;
2. Συνεχίζει το αρμόδιο Υπουργείο και οι υπηρεσίες αυτού να διατηρούν
την – αναφερόμενη στη λειτουργία των καταστημάτων ΕΛΤΑ της Π.Ε.
Φθιώτιδας – άποψη ότι: «δεν προβλέπεται οιαδήποτε αναστολή
λειτουργίας σε κάποια από αυτά, κατά την παρούσα φάση» και ότι τα
ΕΛΤΑ θα συνεχίζουν να «μεριμνούν πάντοτε για την ικανοποίηση των
ταχυδρομικών αναγκών της χώρας»;
Οι Ερωτώντες Βουλευτές
Σαρακιώτης Ιωάννης
Βαρδάκης Σωκράτης
Ηγουμενίδης Νικόλαος
Καφαντάρη Χαρά
Μάλαμα Κυριακή
Ραγκούσης Ιωάννης
Σκουρολιάκος Παναγιώτης

