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Αποκλεισμός της Μονάδας Διανομής Περιστερίου
από ταχυδρομικούς. Τι απαντά η διοίκηση των
ΕΛΤΑ
2016/07/10 17:50 στην κατηγορία ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ

Την Κεντρική Μονάδα Διανομής Περιστερίου, επί της οδού Σοφοκλή Βενιζέλου 67 και
Μιαούλη, απέκλεισαν τα ξημερώματα ταχυδρομικού του κλάδου της διανομής,
εκφράζοντας, όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, «την έντονη διαμαρτυρία
τους στα σχέδια της διοίκησης των ΕΛΤΑ να περιορίσει τις θέσεις εργασίας των
ταχυδρόμων».
Από την πλευρά της, η διοίκηση των ΕΛΤΑ αναφέρει ότι η διανομή ταχυδρομικών
αντικειμένων στους κενούς τομείς θα εκτελείται εντός του συμβατικού ωραρίου
εργασίας των ταχυδρόμωνκαι χωρίς υπέρβαση αυτού, με πιστή εφαρμογή του
κανονισμού διανομής, γεγονός που δε δικαιολογεί την καταβολή πρόσθετης αμοιβής.
Το Σωματείο Ταχυδρόμων Αθήνας και Νομού Αττικής αντιδρά, όπως υποστηρίζει,
στην προωθούμενη μείωση των θέσεων εργασίας κατά περίπου κατά 30%. Όπως
ανέφερε ο Πρόεδρος του Σωματείου Ταχυδρόμων Αθήνας και Νομού Αττικής Γιάννης
Οικονόμου «η μείωση του 30% που προωθεί η διοίκηση συνεπάγεται πρακτικά
αντίστοιχη μείωση στη συχνότητα εξυπηρέτησης των πολιτών».
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αντιαναπτυξιακή ενέργεια που βάζει ταφόπλακα στο Δημόσιο Ταχυδρομείο, καθώς θα
επιφέρει σημαντική υποβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών σε ένα περιβάλλον
έντονου ανταγωνισμού».
Καμία μείωση θέσεων εργασίας, απαντά η διοίκηση
Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία, στο πλαίσιο της αναγκαίας περιστολής των δαπανών
(υπερωρίες κλπ), σχεδιάζουν και υλοποιούν, με γνώμονα την εξυπηρέτηση του
κοινωνικού συνόλου και τη διασφάλιση των θέσεων εργασίας του προσωπικού,
υπογραμμίζει η διοίκηση των ΕΛΤΑ.
Στην κατεύθυνση αυτή, ενημερώνουν ότι, από σήμερα Δευτέρα 4 Ιουλίου 2016, η
διανομή ταχυδρομικών αντικειμένων στους κενούς τομείς θα εκτελείται εντός του
συμβατικού ωραρίου εργασίας των ταχυδρόμωνκαι χωρίς υπέρβαση αυτού, με πιστή
εφαρμογή του κανονισμού διανομής, γεγονός που δε δικαιολογεί την καταβολή
πρόσθετης αμοιβής.
Η ενέργεια αυτή των Ελληνικών Ταχυδρομείων δεν επιφέρει καμία έκπτωση στην
επίδοση των ταχυδρομικών αντικειμένων και στην καθημερινή εξυπηρέτηση των
πολιτών όλης της χώρας.

