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Πλήρης διάλυση της διανοµής.
Τέλος στις καθηµερινές επιδόσεις αλληλογραφίας από τα ΕΛΤΑ
Μείωση των θέσεων εργασίας διανοµής στο Λεκανοπέδιο αποφάσισε
µονοµερώς η ∆ιοίκηση των ΕΛΤΑ.
Με µια προκλητικά µονοµερή απόφαση η «αριστερή» ∆ιοίκηση χαρίζει τις
ταχυδροµικές υπηρεσίες στους ιδιώτες υποβαθµίζοντας την παροχή
ταχυδροµικών υπηρεσιών. Σε µια περίοδο που τα ΕΛΤΑ δέχονται µεγάλη
πίεση από τον ανταγωνισµό η ∆ιοίκηση κάνει το µεγαλύτερο δυνατό λάθος.
Πλήττει τη διανοµή, παραβιάζοντα
παραβιάζοντας βεβαίως τόσο την σχετική Κοινοτική
Οδηγία όσο και την υποχρέωση της Καθολικής Υπηρεσίας και τις
προδιαγραφές που θέτει η ΕΕΤΤ
ΕΕΤΤ.. Κυρίως όµως στερεί οξυγόνο από τα δηµόσιο
ταχυδροµείο καθώς υποβαθµίζει καθοριστικά τις παρεχόµενες υπηρεσίες.
Πρακτικά η µείωση
ση των θέσεων εργασία
εργασίας στη διανοµή σηµαίνει ότι και οι
διανοµείς θα πιέζονται υπερβολικά µη µπορώντας για να καλύψουν
ψουν τις µεγάλες
αποστάσεις, αλλά και οι πολίτες δεν θα λαµβάνουν εγκαίρως την
αλληλογραφία τους.
Χαρακτηριστικά ένας ταχυδρόµος θα
µηχανοκίνητη διανοµή 220-80 χιλιοµέτρων.
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Επίσης σε Μονάδες ∆ιανοµής θα δούµε κάλυψη του 50% των οργανικών
θέσεων.
Η ∆ΑΚ ΕΛΤΑ καταδικάζει την µονοµερή απόφαση την οποία χαρακτηρίζει
όχι απλώς επικίνδυνη, αλλά βόµβα στα θεµέλια του ταχυδροµείου. Καλεί τη
∆ιοίκηση να αναγνωρίσει το λάθος και να αναζητήσει – σε συνεργασία µε τους
εργαζόµενους- ρεαλιστικές λύσεις που όµως δεν θα θίγουν τις επιχειρησιακές
δυνατότητες του Οργανισµού και δεν θα οδηγούν σε ασφυξ
ασφυξία
ία τους διανοµείς.

Η χαρτογράφηση που θέλει να εφαρµόσει πρακτικά δεν µπορεί να εφαρµοστεί,
παρά µόνο στα χαρτιά, όσων τη σχεδίασαν.
Οι εργαζόµενοι διαµαρτυρόµαστε εντόνως για τις µειώσεις στις θέσεις
εργασίας στη διανοµή και καταγγέλλουµε ότι αποτελεί οργανωµένο σχέδιο
απαξίωσης του δηµόσιου ταχυδροµείου, µε τελικό στόχο την ενίσχυση των
ιδιωτών.
Βεβαίως από αυτή την κυβέρνηση δεν µας ξαφνιάζει πλέον τίποτα. Η
κυβέρνηση του 4ου µνηµονίου και των ατελέσφορων διαπραγµατεύσεων οδηγεί
σε ασφυξία και τα ΕΛΤΑ.
Οι εργαζόµενοι καλούµαστε να αναλάβουµε τις ευθύνες µας. Θα αντιδράσουµε
δυναµικά. Ήδη έχουν προγραµµατισθεί κυλιόµενες 24ωρες απεργίες από την
Τρίτη 4 Απριλίου έως την Παρασκευή 7. Ο αγώνας µας δεν σταµατά εδώ.
∆εν µπορούµε και δεν θα επιτρέψουµε τη διάλυση της διανοµής.
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