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ΘΕΜΑ: «∆ιακίνηση αλληλογραφίας των ΚΕΠ µέσω ΕΛΤΑ» 
 
 
 

Σας ενηµερώνουµε ότι υπεγράφη επέκταση της σύµβασης διακίνησης αλληλογραφίας 
του ∆ηµοσίου µε βάση την οποία τα ΕΛΤΑ αναλαµβάνουν τη διακίνηση της αλληλογραφίας 
των Κ.Ε.Π από 01/12/2008. 

Οι όροι διακίνησης της αλληλογραφίας των ΚΕΠ µέσω των ΕΛΤΑ είναι οι ακόλουθοι: 

1. Η εξυπηρέτηση των Κ.Ε.Π. θα πραγµατοποιείται κατά περίπτωση από συνοδό 
υπηρεσιακού αυτοκινήτου των ΕΛΤΑ ή διανοµέα και η συχνότητα των επισκέψεων από τους 
αρµόδιους υπαλλήλους των ΕΛΤΑ στα κατά τόπους Κ.Ε.Π. θα γίνεται σύµφωνα µε τον 
επισυναπτόµενο πίνακα και τις ακόλουθες διακρίσεις:  

•  ΚΕΠ στα οποία η επίσκεψη θα πραγµατοποιείται 3 φορές την εβδοµάδα, και 
συγκεκριµένα κάθε ∆ευτέρα – Τετάρτη – Παρασκευή 

•  ΚΕΠ στα οποία η επίσκεψη θα πραγµατοποιείται 2 φορές την εβδοµάδα, και 
συγκεκριµένα κάθε Τρίτη – Πέµπτη 

• ΚΕΠ στα οποία η επίσκεψη θα πραγµατοποιείται 1 φορά την εβδοµάδα, και 
συγκεκριµένα κάθε Παρασκευή 



Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο δεν καταστεί δυνατή η εκτέλεση του δροµολογίου 
στην προκαθορισµένη ηµέρα τότε αυτό θα εκτελείται την αµέσως επόµενη εργάσιµη ηµέρα. 
Η εκτέλεση των υπολοίπων δροµολογίων θα συνεχίζεται κανονικά στις προκαθορισµένες 
ηµέρες όπως αυτές αναφέρονται παραπάνω. 

2. Για την επίδοση της αλληλογραφίας των Κ.Ε.Π.: 

Ο αρµόδιος υπάλληλος των ΕΛΤΑ θα παραλαµβάνει από το οικείο Ταχυδροµικό Κατάστηµα 
την αλληλογραφία (αποστολή) και θα την επιδίδει στο οικείο Κ.Ε.Π. από 08:00 έως 13:00. 

3. Για την κατάθεση της αλληλογραφίας των Κ.Ε.Π.: 

Ο αρµόδιος υπάλληλος των ΕΛΤΑ, που έχει µεταβεί στο Κ.Ε.Π., για την επίδοση της 
αλληλογραφίας, θα παραλαµβάνει την αποστολή µε τα Ταχυδροµικά αντικείµενα 
(αλληλογραφία) που έχει ετοιµασθεί από το Κ.Ε.Π. και θα την παραδίδει, στη πορεία του 
δροµολογίου του, στο οικείο Ταχυδροµικό Κατάστηµα. 

4. Η χρέωση της αλληλογραφίας των Κ.Ε.Π. θα γίνεται στη ∆/νση Οικονοµικού της ΓΓ∆∆ 
& Η∆ στο Υπουργείο Εσωτερικών (ΥΠ.ΕΣ.) και η συνολική δαπάνη θα βαρύνει τις 
πιστώσεις του προϋπολογισµού εξόδων του Υπουργείου Οικονοµίας & Οικονοµικών. 

Προκειµένου να καταστεί δυνατή η ανωτέρω συνεργασία τα ΚΕΠ πρέπει να 
προχωρήσουν στις ακόλουθες ενέργειες: 

 

Α. Εφάπαξ ενέργειες: 

1. Σε κάθε ΚΕΠ πρέπει να οριστεί υπεύθυνος µαζί µε τον αντικαταστάτη του για την 
αποστολή και παραλαβή της διακινούµενης αλληλογραφίας µέσω ΕΛΤΑ. 
2. Ο υπεύθυνος του κάθε Κ.Ε.Π. επικοινωνεί µε τον προϊστάµενο του οικείου Ταχ. 
Καταστήµατος, που έχει οριστεί να εξυπηρετεί το  συγκεκριµένο Κ.Ε.Π. και καταθέτει 
αίτηση για χορήγηση Ανοικτής Γραµµατοθυρίδας (Γραµµατοθυρίδα ΚΕΠ). 
3.  Καταθέτει αίτηση προκειµένου να του δοθεί έγκριση για την απαντητική αλληλογραφία, 
καθώς και ο αριθµός πελάτη. 
4. Στο στάδιο αυτό και σε συνεννόηση µε το τοπικό υποκατάστηµα των  ΕΛΤΑ το ΚΕΠ 
µπορεί να ζητήσει την προµήθεια καρτελών µε αριθµούς συστηµένου (barcode) καθώς και 
κουτί (tray) αλληλογραφίας. 

 

Β. Πάγιες ενέργειες: 

 

1. Παράδοση αλληλογραφίας στα ΕΛΤΑ: 

Ο υπάλληλος του Κ.Ε.Π. που έχει οριστεί ως υπεύθυνος της διακίνησης της αλληλογραφίας 
µε τα ΕΛΤΑ, το µεσηµέρι της προηγούµενης, από την αποστολή, εργάσιµης ηµέρας και 
σύµφωνα  µε τη συχνότητα των επισκέψεων όπως ορίξεται παραπάνω: 



• Προετοιµάζει τα προς κατάθεση Ταχυδροµικά αντικείµενα και τα δεσµοποιεί ανά 
διαχείριση (Απλά, Συστηµένα, Κατεπείγοντα κ.λ.π.), µέγεθος και βάρος. Για κάθε 
διευκρίνιση σχετικά µε την οµαδοποίηση της αποστελλόµενης αλληλογραφίας το 
ΚΕΠ επικοινωνεί µε το τοπικό υποκατάστηµα ΕΛΤΑ. 

• Συµπληρώνει, υπογράφει και σφραγίζει µε την επίσηµη στρογγυλή σφραγίδα την εις 
διπλούν κατάσταση κατάθεσης την οποία θα έχει προµηθευτεί από το οικείο Ταχ. 
Κατάστηµα. Στην περίπτωση συστηµένων αντικειµένων θα συµπληρώνεται επί πλέον 
ειδική κατάσταση, σε δύο αντίγραφα, στην οποία θα αναγράφονται τα στοιχεία του 
παραλήπτη, καθώς και ο αριθµός συστηµένου (Barcode). Τις εν λόγω καταστάσεις 
τοποθετεί σε ξεχωριστό φάκελο µε την ένδειξη: <ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΓΙΑ ΕΛΤΑ>. 

• Συνθέτει την αποστολή (δηλαδή το φάκελο ή ταχυδροµικό σάκο) µε τα Ταχυδροµικά 
αντικείµενα που θα παραλάβει ο αρµόδιος υπάλληλος του ΕΛΤΑ για το οικείο Ταχ. 
Κατάστηµα στην οποία θα εσωκλείει και το φάκελο µε την ένδειξη: 
<ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΓΙΑ ΕΛΤΑ>. 

• Στην επόµενη επίσκεψη του υπαλλήλου των ΕΛΤΑ το ΚΕΠ παραλαµβάνει 
υπογεγραµµένο αντίγραφο της ανωτέρω κατάστασης αλληλογραφίας µε τις τυχόν 
διορθώσεις / παρατηρήσεις ως προς το είδος της αλληλογραφίας που έχει διακινηθεί 
στην προηγούµενη αποστολή. Οι διορθώσεις των ΕΛΤΑ στο υπογεγραµµένο 
αντίγραφο που παραλαµβάνει το ΚΕΠ γίνονται αυτοδικαίως αποδεκτές από 
αυτό.  

 Επισηµαίνεται ότι η παραµονή του ταχυδροµικού υπαλλήλου στο χώρο του ΚΕΠ 
για την παραλαβή της αλληλογραφίας δε θα υπερβαίνει τα πέντε (5) λεπτά. Σε περίπτωση 
κατά την οποία η αποστολή δεν είναι έτοιµη για παράδοση ο υπάλληλος των ΕΛΤΑ θα 
αποχωρεί και το ΚΕΠ θα επιβαρύνεται µε τις προβλεπόµενες κυρώσεις σχετικά µε την 
καθυστέρηση υποβολής των αιτήσεων πολιτών. 

 Συνεπώς η παράδοση / παραλαβή αλληλογραφίας κατά το χρόνο άφιξης του 
ταχυδροµικού υπαλλήλου πρέπει να γίνεται σε απόλυτη προτεραιότητα ώστε να µην 
υπάρξει καθυστέρηση εκτέλεσης του δροµολογίου των ΕΛΤΑ 

 

2. Παραλαβή απαντητικής αλληλογραφίας από τα ΕΛΤΑ: 

• Ο υπεύθυνος αλληλογραφίας του ΚΕΠ αποσφραγίζει την παραληφθείσα αποστολή, 
υπογράφει και σφραγίζει τις καταστάσεις που περιέχονται στο φάκελο µε την ένδειξη: 
<ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΓΙΑ ΚΕΠ> και στη συνέχεια την µια εξ 
αυτών, που αφορά τη χρέωση της απαντητικής αλληλογραφίας, την αρχειοθετεί µε 
την ένδειξη: <ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΓΙΑ ΕΛΤΑ>. 

Οι ανωτέρω καταστάσεις αλληλογραφίας αποτελούν αποδεικτικά στοιχεία πληρωµής 
και κατά συνέπεια θα πρέπει να διατηρούνται σε κάθε ΚΕΠ για χρονικό διάστηµα 5 
ετών. 

Προς διευκόλυνσή σας επισυνάπτεται πίνακας αντιστοίχησης ΚΕΠ – οικείου ταχυδροµικού 
καταστήµατος – συχνότητας δροµολογίων (Οµάδα Α: 3 δροµολόγια/εβδοµάδα κάθε ∆ευτέρα 



– Τετάρτη – Παρασκευή, Οµάδα Β: 2 δροµολόγια/εβδοµάδα κάθε Τρίτη – Πέµπτη, Οµάδα 
Γ: 1 δροµολόγιο/εβδοµάδα κάθε Παρασκευή). 

Με βάση τα ανωτέρω τα ΚΕΠ από τη λήψη της παρούσας εγκυκλίου και µέχρι τις 
28/11/2008 πρέπει να έχουν ολοκληρώσει τις απαιτούµενες εφάπαξ ενέργειες σε 
συνεργασία µε το οικείο ταχυδροµικό κατάστηµα, προκειµένου να είναι έτοιµα για την 
διακίνηση της αλληλογραφίας τους µέσω ΕΛΤΑ την 01-12-2008. 

 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

 

Χ. ΖΩΗΣ 

 

 

 
Εσωτερική ∆ιανοµή: 

1. Γραφείο Υφυπουργού 
2. Γεν. ∆/νση ∆/κης Οργάνωσης και ∆ιαδικασιών (Υπόψη κ. Ε. Βασιλείου) 
3. ∆/νση Οικονοµικού 

 

 

 


