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Γιορτάζουν τα ταχυδρομεία: Παγκόσμια Ημέρα
Ταχυδρομείου
2016/10/11 22:38 στην κατηγορία ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ

H Παγκόσμια Ημέρα Ταχυδρομείου γιορτάζεται από τα ταχυδρομεία όλου του κόσμου,
κάθε χρόνο στις 9 Οκτωβρίου, σε ανάμνηση της ίδρυσης της Παγκόσμιας
Ταχυδρομικής Ένωσης, το 1874.
Με 142 χρόνια ζωής, η Παγκόσμια Ταχυδρομική Ένωση αποτελεί έναv από τους
πρώτους φορείς που λειτούργησαν στην κατεύθυνση της παγκόσμιας διασύνδεσης
των πληθυσμών πέρα από γεωγραφικά σύνορα.
Σήμερα, το τεράστιο δίκτυο της Παγκόσμιας Ταχυδρομικής Ένωσης που μετρά 192
χώρες-μέλη, 640.000 ταχυδρομικά καταστήματα και 5 εκατομμύρια εργαζόμενους,
αποτελεί κινητήρια δύναμη οικονομικής δραστηριότητας και ανάπτυξης.
Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία, ιδρυτικό μέλος της Παγκόσμιας Ταχυδρομικής Ένωσης,
συνιστούν

τη

μακροβιότερη

ελληνική

εταιρεία

που

εξακολουθεί

να

δραστηριοποιείται αδιάκοπα από την ίδρυσή της το 1828.
Με 1.400 σημεία σε όλη την χώρα, 6.400 εργαζόμενους και καθημερινή εξυπηρέτηση
σε κάθε γωνιά της χώρας, τα ΕΛΤΑ είναι σήμερα το μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης
των πολιτών και ο Φορέας Παροχής Καθολικής Υπηρεσίας έως το 2028.
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Ο φετινός εορτασμός της Παγκόσμιας Ημέρας Ταχυδρομείου συμπίπτει με την
ολοκλήρωση των εργασιών του 26ου Παγκόσμιου Ταχυδρομικού Συνεδρίου που
διεξήχθη στην Κωνσταντινούπολη από τις 20 Σεπτεμβρίου έως τις 7 Οκτωβρίου 2016.
Στο Συνέδριο εξετάστηκαν θέματα στρατηγικής σημασίας για τις ταχυδρομικές
υπηρεσίες παγκοσμίως και καθορίστηκε ο «οδικός χάρτης» των δραστηριοτήτων
της

Παγκόσμιας

Ταχυδρομικής

Ένωσης

μέχρι

το

2020:

καινοτομία

ταχυδρομικών προϊόντων και υπηρεσιών, ενοποίηση του ταχυδρομικού δικτύου σε
εθνικό, περιφερειακό και παγκόσμιο επίπεδο και ενσωμάτωση πληθυσμιακών ομάδων,
κυρίως σε αναπτυσσόμενες χώρες, ώστε να έχουν όλοι πρόσβαση σε ταχυδρομικές
και χρηματοοικονομικές υπηρεσίες.
Στελέχη των Ελληνικών Ταχυδρομείων είχαν ενεργή και διαρκή παρουσία σε όλη τη
διάρκεια του Συνεδρίου, τις εργασίες του οποίου παρακολούθησαν και ο Υπουργός
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων κ. Χρήστος Σπίρτζης, ο Γενικός Γραμματέας
Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων κ. Βασίλης Μαγκλάρας, καθώς και η Πρόεδρος
Δ.Σ. των ΕΛΤΑ κ. Ευφροσύνη Σταυράκη και ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. Ιωάννης
Ζαρολιάγκης.

