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Κλιμακώνονται οι αντιδράσεις ταχυδρομικών για
τη συρρίκνωση των ΕΛΤΑ
2016/06/25 18:55 στην κατηγορία ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ

Κλιμακώνονται οι αντιδράσεις ταχυδρομικών για τη συρρίκνωση των ΕΛΤΑ. Χθες,
ταχυδρομικοί πραγματοποίησαν παράσταση διαμαρτυρίας, τόσο έξω από τα ΕΛΤΑ
Ηλιούπολης, όσο και στο παλιό Κέντρο Διαλογής Αθηνών.
Ειδικότερα, με αφορμή την απόφαση της διοίκησης των ΕΛΤΑ για αναστολή της
διευρυμένης λειτουργίας δεκάδων καταστημάτων, συμπεριλαμβανομένου και της
Ηλιούπολης, διεξήχθη χθες συγκέντρωση διαμαρτυρίας.
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Σε

αυτήν,

παραβρέθηκε

ο

δήμαρχος

Ηλιούπολης

Βασίλης

Βαλασόπουλος,

αντιπροσωπεία της ΠΟΣΤ, δημότες, κτλ. Στην παρέμβαση του, ο δήμαρχος ζήτησε
την άμεση ανάκληση της απόφασης της διοίκησης των ΕΛΤΑ και την επαναφορά της
λειτουργίας του ταχυδρομικού καταστήματος κατά τις απογευματινές ώρες και τα
Σάββατα.
Από την πλευρά των εργαζομένων, με παρεμβάσεις τους, τόσο ο πρόεδρος της ΠΟΣΤ
Γ. Βασιλόπουλος, όσο και άλλα στελέχη της ομοσπονδίας, τόνισαν ότι οι δράσεις θα
συνεχιστούν, γιατί η αναστολή της διευρυμένης λειτουργίας των ταχυδρομικών
καταστημάτων τις απογευματινές ώρες και τα Σάββατα έχει ως αποτέλεσμα:

-Την υποβάθμιση της εξυπηρέτησης των πολιτών, των επιχειρήσεων και του
τουρισμού.
-Τη μείωση των θέσεων εργασίας.
-Τη δραματική μείωση εσόδων, τη στιγμή που η διευρυμένη λειτουργία των
καταστημάτων είχε αυξήσει πάνω από 20% τα έσοδα του οργανισμού.
-Τη συρρίκνωση του ταχυδρομικού δικτύου και
-Τη συνολική απαξίωση του οργανισμού, που μπορεί να τον οδηγήσουν σε μαρασμό
και χρεοκοπία (μήπως, άραγε αυτό έχει προκριθεί ως στόχος;).
Σύμφωνα

με

την

ΠΟΣΤ,

μέχρι

σήμερα,

το

3ο δεκαήμερο

του

Ιουνίου,

έχουν επαναλειτουργήσει μόνο 4 από τα 40 ταχυδρομικά καταστήματα, τα
οποία επλήγησαν από την ανωτέρω απόφαση.
Αποκλεισμός του παλιού ΚΔΑ
Την έξοδο των φορτηγών των ΕΛΤΑ από τον χώρο στάθμευσης του παλιού Κέντρου
Διαλογής

Αθηνών

(Λένορμαν

και

Κωνσταντινουπόλεως)

απέκλεισαν,

χθες

τα

ξημερώματα, εργαζόμενοι της διανομής, εκφράζοντας έντονη διαμαρτυρία στα
σχέδια της διοίκησης του οργανισμού να περιορίσει τις θέσεις εργασίας των
ταχυδρόμων.
Το Σωματείο Ταχυδρόμων Αθήνας και Νομού Αττικής, όπως αναφέρεται σε σχετική
ανακοίνωση, «αντιδρά, καθώς από τις εισηγήσεις που κατατέθηκαν για το σημερινό
διοικητικό συμβούλιο των ΕΛΤΑ, η Διοίκηση φαίνεται να προωθεί μειώσεις έως
και κατά 550 οργανικές θέσεις εργασίας στη διανομή, επί συνόλου 1960,
δηλαδή περίπου 30%.
Πρόκειται για μια αντεργατική, μονομερή, παράνομη και αντιαναπτυξιακή ενέργεια
που βάζει ταφόπλακα στο Δημόσιο Ταχυδρομείο καθώς, όχι μόνο περιορίζει στην
πράξη το προσωπικό των ΕΛΤΑ, αλλά και ρίχνει δραματικά το επίπεδο των
παρεχόμενων υπηρεσιών. Αν υλοποιηθούν οι συγκεκριμένες εισηγήσεις, θα υπάρχουν
εκ των πραγμάτων περιοχές που θα φτάσουν να εξυπηρετούνται και μια φορά στις
δύο ή και τρείς εβδομάδες, ανάλογα με την περίοδο και τον φόρτο εργασίας».

