
Ερώτηση Καραγκούνη για τη
λειτουργία του ΕΛΤΑ Αγίου Βλασίου

Τι προτίθεται να κάνει ώστε να συνεχίσει κανονικά η λειτουργία του μοναδικού
υποκαταστήματος των ΕΛΤΑ στην Δημοτική Ενότητα Παρακαμπυλίων του Δήμου
Αγρινίου ρωτά τον Υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής κ. Παππά, ο βουλευτής
Αιτωλοακαρνανίας της ΝΔ και πρώην υφυπουργός Κώστας Καραγκούνης

Η ερώτηση που κατατέθηκε στον Υπουργό Ψηφιακής Πολιτικήςκαι έχει ως εξής:

«Κύριε Υπουργέ,

Το τελευταίο διάστημα υπάρχει έντονη ανησυχία στους κατοίκους της ορεινής
περιοχής του Αγίου Βλασίου και γενικά του πρώην Δήμου Παρακαμπυλίωνγια πιθανό
κλείσιμο του ταχυδρομείου της περιοχής.

Δεδομένου ότι:
• το ταχυδρομείο εξυπηρετεί την ευρύτερη ορεινή περιοχή της Αιτωλοακαρνανίας
αλλά και σημεία της Ευρυτανίας,δηλαδή μια τεράστια γεωγραφική περιοχή
• το ταχυδρομείο εξυπηρετεί πάνω από 3000 κατοίκους, κυρίως ανθρώπους
ηλικιωμένους που αδυνατούν να φτάσουν στην πόλη του Αγρινίου,

Ερωτάται ο Υπουργός:

• Τι προτίθεται να κάνει ως προς την συνέχεια της λειτουργίας του καταστήματος
ΕΛΤΑ Αγίου Βλασίου;»
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Είδος: Εφημερίδα / Κύρια / Περιφερειακή / Ημερήσια / Π. Θεσσαλίας
Ημερομηνία: Πέμπτη, 24-01-2019
Σελίδα: 12
Μέγεθος: 521 cm ²

Μέση κυκλοφορία: Μη διαθέσιμη

Επικοινωνία εντύπου: (2410) 564.000-001

Λέξη κλειδί: ΕΛΤΑ

www.clipnews.gr



Είδος: Εφημερίδα / Κύρια / Περιφερειακή / Ημερήσια / Ν. Φωκίδας
Ημερομηνία: Πέμπτη, 24-01-2019
Σελίδα: 2
Μέγεθος: 47 cm ²
Μέση κυκλοφορία: Μη διαθέσιμη
Επικοινωνία εντύπου: 22650 79205, 22650 72300

Λέξη κλειδί: ΕΛΤΑ

www.clipnews.gr



Είδος: Εφημερίδα / Κύρια / Περιφερειακή / Ημερήσια / Π. Θεσσαλίας
Ημερομηνία: Πέμπτη, 24-01-2019
Σελίδα: 13
Μέγεθος: 118 cm ²

Μέση κυκλοφορία: Μη διαθέσιμη

Επικοινωνία εντύπου: (24214) 21510 ΕΣΩΤ 450

Λέξη κλειδί: ΕΛΤΑ

www.clipnews.gr



Είδος: Εφημερίδα / Κύρια / Περιφερειακή / Ημερήσια / Ν. Κιλκίς
Ημερομηνία: Πέμπτη, 24-01-2019
Σελίδα: 1,5         (1 από 2)
Μέγεθος: 439 cm ²
Μέση κυκλοφορία: Μη διαθέσιμη
Επικοινωνία εντύπου: 23410 23762

Λέξη κλειδί: ΕΛΤΑ

www.clipnews.gr



Είδος: Εφημερίδα / Κύρια / Περιφερειακή / Ημερήσια / Ν. Κιλκίς
Ημερομηνία: Πέμπτη, 24-01-2019
Σελίδα: 1,5         (2 από 2)
Μέγεθος: 439 cm ²
Μέση κυκλοφορία: Μη διαθέσιμη
Επικοινωνία εντύπου: 23410 23762

Λέξη κλειδί: ΕΛΤΑ

www.clipnews.gr



Είδος: Εφημερίδα / Κύρια / Περιφερειακή / Ημερήσια / Ν. Δωδεκανήσου
Ημερομηνία: Πέμπτη, 24-01-2019
Σελίδα: 6
Μέγεθος: 89 cm ²
Μέση κυκλοφορία: Μη διαθέσιμη
Επικοινωνία εντύπου: (22410) 24610

Λέξη κλειδί: ΕΛΤΑ

Το Ε.Κ.Ρ στηρίζει 
τον αγώνα 
των εργαζομένων 
στα ΕΛΤΑ

Την αμέριστη συμπαράστασή του στους εργα-
ζομένους στα ΕΛΤΑ εκφράζει με ανακοίνωσή
του το Εργατικό Κέντρο Ρόδου. Το περιεχόμενό
της:
«Το Εργατικό Κέντρο Ρόδου συμπαρίσταται στον
δίκαιο αγώνα των συναδέλφων εργαζομένων
στα ΕΛΤΑ ενάντια στην περαιτέρω συρρίκνωση
των Ελληνικών Ταχυδρομείων και τις  απολύ-
σεις προσωπικού, που προγραμματίζονται. 
Καταγγέλλει το Υπερταμείο και τη Διοίκηση του
Οργανισμού που με πρόσχημα την δήθεν εξυ-
γίανση των ΕΛΤΑ ετοιμάζουν χιλιάδες απολύ-
σεις και κλείσιμο εκατοντάδων καταστημάτων,
τη στιγμή μάλιστα που οι μισθοί των εργαζομέ-
νων έχουν υποστεί μειώσεις που ξεπερνούν το
40% από το 2010.
Το πρόβλημα που θα δημιουργηθεί στο κοινω-
νικό σύνολο και περισσότερο στις  ηλικιωμένες
πληθυσμιακές ομάδες που αντιμετωπίζουν
πρόβλημα μετακίνησης, από την άρση των προ-
σφερόμενων υπηρεσιών, τη συρρίκνωση τους
και τις απολύσεις προσωπικού θα είναι τερά-
στιο. 
Η Διοίκηση του Ε.Κ.Ρ τονίζει την ανάγκη ανα-
βάθμισης του συνόλου των υπηρεσιών και τη
βελτίωση τους  σε σημεία που έχουν εντοπιστεί
αδυναμίες επισημαίνοντας τις ιδιαιτερότητες
που παρουσιάζει ξεχωριστά η περιοχή, λόγω
της νησιωτικότητας.
Το Ε.Κ.Ρ καλεί τους Βουλευτές Δωδ/σου και
όλους τους αρμόδιους φορείς να πάρουν θέση
για το φλέγον αυτό ζήτημα. Καλεί επίσης τους
εργαζόμενους και τα σωματεία – μέλη του να
συμπαρασταθούν έμπρακτα στον αγώνα των
συναδέλφων εργαζομένων στα ΕΛΤΑ».

www.clipnews.gr



Δεν κινδυνεύουν τα καταστήματα
ΕΛΤΑ σε Κομοτηνή, Ξυλαγανή, Σάπες,
Ίασμο

Πέμπτη, 24 Ιανουαρίου, 2019 - 10:00

ΜΕΧΡΙ ΣΤΙΓΜΗΣ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΓΙΑ ΛΟΥΚΕΤΟ

Ούτε οι θέσεις εργασίας, σύμφωνα τουλάχιστον με όσα ενημερώνεται ο "Χ"
αρμοδίως

Λουκέτο δεκάδων καταστημάτων σε όλη την χώρα και απολύσεις
εργαζομένων δρομολογούν τα ΕΛΤΑ

Δεν κινδυνεύουν τα καταστήματα των Ελληνικών Ταχυδρομείων (ΕΛ.ΤΑ.) σε
Κομοτηνή, Ξυλαγανή, Σάπες, Ίασμο, όπως ενημερώνεται ο "Χ" αρμοδίως από την
διεύθυνση των ΕΛΤΑ. 



Αυτή, βεβαίως, είναι η πληροφόρηση που έχουν οι άνθρωποι της Ροδόπης μέχρι
στιγμής, κι ελπίζουμε να μην αλλάξει, ώστε να μην χαθούν θέσεις εργασίας. "Δεν θα
χαθεί καμία θέση εργασίας στην Ροδόπη", πληροφορείται αρμοδίως ο "Χ" για τα
τέσσερα καταστήματα που λειτουργούν σε Κομοτηνή, Ξυλαγανή, Σάπες και Ίασμο.

Άξιο αναφοράς είναι πως χθες Τετάρτη 23/1 πραγματοποιήθηκαν μεγάλες
κινητοποιήσεις στην Αθήνα, στον απόηχο όσων έχουν γίνει γνωστά σχετικά με την
περικοπή των κοστών λειτουργίας.

Σχέδιο αναδιάρθρωσης των ΕΛΤΑ με τις υποδείξεις του Υπερταμείου
 Σχέδιο αναδιάρθρωσης των ΕΛΤΑ μέσα στην επόμενη τριετία και σύμφωνα με τις
υποδείξεις του Υπερταμείου, το οποίο και ελέγχει το 90% της εταιρείας, καλείται να
εφαρμόσει η νέα διοίκηση. 
 Η εφαρμογή των σαρωτικών αλλαγών κάθε άλλο παρά εύκολη θα είναι καθότι
συναντούν ήδη σφοδρές αντιδράσεις από τους 5.900 εργαζομένους των ελληνικών
ταχυδρομείων και οι οποίοι έχουν πραγματοποίησαν συλλαλητήριο χθες Τετάρτη 23/1
στην Αθήνα.
 Βασικό ζητούμενο της όλης προσπάθειας είναι να κλείσει η "μαύρη τρύπα" στα
έσοδα των ΕΛΤΑ, η οποία αγγίζει τα 80 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. 

Το σχέδιο φέρεται να προβλέπει μείωση των λειτουργικών εξόδων με κλείσιμο 215
καταστημάτων σε όλη τη χώρα και ταυτόχρονα απόλυση περισσότερων από 2.000
εργαζομένων. 

Ασφαλώς, δεν είναι γνωστό εάν τα λουκέτα τα καταστημάτων ή οι απολύσεις
εργαζομένων θα προχωρήσουν, δεδομένων και των κινητοποιήσεων.

Τι λέει ο πρόεδρος των εργαζομένων
 "Το σχέδιο του Υπερταµείου είναι να απολυθούν περίπου 2.300 άτοµα από τα 5.900
που εργάζονται αυτήν τη στιγµή στο Ταχυδροµείο και µάλιστα οι 1.836 µέσα στο
2019 και οι υπόλοιποι έως το 2021", εξηγεί στο "Έθνος" ο πρόεδρος της Πανελλήνιας
Ομοσπονδίας Ταχυδρομικών, Γιώργος Βασιλόπουλος, προσθέτοντας ότι "δεν
ακούστηκε τίποτα για προγράµµατα εθελουσίας εξόδου. Πρόκειται για βίαιες
αποµακρύνσεις".

Σύμφωνα µε τον ίδιο, το σχέδιο περιλαμβάνει και "λουκέτο" σε πάνω από 300
καταστήµατα των ΕΛΤΑ µε στόχο το δίκτυο να διατηρήσει σε λειτουργία µόνο 415
από τα 750, ενώ σηµαντικές περικοπές θα υπάρξουν και στους µισθούς: "Θα
καταργηθούν τα δώρα και το µισθολόγιο θα τεθεί σε νέα βάση. Θα υπολογίζεται από
έναν βασικό µισθό, στον οποίο θα προστίθεται ένα επίδοµα θέσης ανάλογα µε την
ειδικότητα του εργαζοµένου, καθώς επίσης και ...κουπόνια για σούπερ µάρκετ".

Το ολοκληρωμένο σχέδιο, κατά τις πληροφορίες των εργαζομένων, επρόκειτο να
συζητηθεί στο ∆Σ της Πέµπτης, αλλά, σύµφωνα µε τελευταία ενημέρωση εκ µέρους



της διοίκησης, η συζήτησή του πιθανότατα µμετατέθηκε για το τέλος του µήνα, ενώ
δόθηκαν διαβεβαιώσεις ότι θα ακολουθήσει και διαβούλευση.

Φεύγει από την Λ. Ηρώων το κέντρο διανομής
 Εξελίξεις αναμένεται να έχουμε και στην Κομοτηνή, όπου σύμφωνα με όσα
πληροφορείται ο "Χ" μεγάλες πιθανότητες συγκεντρώνει το ενδεχόμενο το κεντρικό
κατάστημα επί της οδού Παρασίου να συνενωθεί με το κατάστημα διανομής επί της
Λ. Ηρώων. Το πρώτο κατάστημα είναι ιδιόκτητο, ενώ το δεύτερο το ενοικιάζουν τα
ΕΛΤΑ τα οποία, όπως ειπώθηκε άνω, φέρεται να θέλουν να περικόψουν τα κόστη τους
με κάθε πιθανό τρόπο.
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Επιστολή του Δημάρχου
Μαρκοπούλου, Σωτήρη Ι. Μεθενίτη
προς την Διευθύντρια του ΕΛ.ΤΑ.
Κορωπίου
Έκκληση – Διαμαρτυρία για την Ταχυδρομική Εξυπηρέτηση στο Πόρτο
Ράφτη, μετά την διακοπή λειτουργίας του Ταχυδρομικού Πρακτορείου.

Αξιότιμη κα Διευθύντρια, Με την παρούσα επιστολή, θα θέλαμε να σας
γνωστοποιήσουμε ότι ο Δήμος Μαρκοπούλου, έχει γίνει τις τελευταίες ημέρες,
αποδέκτης της έντονης ανησυχίας των συμπολιτών μας στο Πόρτο Ράφτη, μετά την
αιφνίδια διακοπή λειτουργίας του Ταχυδρομικού Πρακτορείου στο Πόρτο Ράφτη, το
οποίο εξυπηρετούσε τις ανάγκες της περιοχής, τους τελευταίους περίπου τέσσερις
(4) μήνες, εντός Kαταστήματος Ψιλικών («Ψιλικοκό»). Πιο συγκεκριμένα, οι κάτοικοι
της περιοχής, εκφράζουν την αγωνία τους, ότι μετά την διακοπή λειτουργίας του
Ταχυδρομικού Πρακτορείου στην περιοχή, θα παρατηρηθεί τεράστια καθυστέρηση
και πολλά εμπόδια στην διανομή της Αλληλογραφίας στους παραλήπτες της, αφού ο
διαμοιρασμός αυτής, κινδυνεύει να γίνεται αραιά σε συχνότητα, αν όχι, να διακοπεί
για κάποιο χρονικό διάστημα, και μάλιστα υπάρχει πάντα ο κίνδυνος, επιστολές να
χαθούν ή να καταλήξουν, σε λάθος παραλήπτη! Παράλληλα, εν γένει η ταχυδρομική
εξυπηρέτηση στο Πόρτο Ράφτη και όλες οι προσφερόμενες υπηρεσίες από τα
Ελληνικά Ταχυδρομεία, κινδυνεύουν να καταστούν αδύναμες, αν όχι αδύνατες. Ως εκ
τούτου, θα θέλαμε να σας παρακαλέσουμε ιδιαιτέρως, να προβείτε εκ μέρους σας, σε
όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την ταχύτερη δυνατή και μόνιμη επίλυση του
προβλήματος που έχει προκύψει, με την εξεύρεση νέου χώρου στέγασης, για το
Ταχυδρομικό Πρακτορείο του Πόρτο Ράφτη. Τέλος, θα θέλαμε να σας ζητήσουμε,
λαμβάνοντας υπόψιν την άμεση και επείγουσα ανάγκη, οι κάτοικοι του Πόρτο Ράφτη
να παραλαμβάνουν την Αλληλογραφία τους και μέχρι την μελλοντική λειτουργία νέου
Ταχυδρομικού Πρακτορείου, να δοθεί ιδιαίτερη μέριμνα και προσοχή, στην διανομή
της Αλληλογραφίας, κατά το μεταβατικό αυτό διάστημα. Σας ευχαριστούμε θερμά,
εκ των προτέρων, για την ανταπόκρισή σας. Με ιδιαίτερη εκτίμηση, ο Δήμαρχος
Μαρκοπούλου Μεσογαίας, Σωτήρης Ι. Μεθενίτης.
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Είδος: Εφημερίδα / Κύρια / Πολιτική / Ημερήσια
Ημερομηνία: Παρασκευή, 25-01-2019
Σελίδα: 15
Μέγεθος: 8 cm ²
Μέση κυκλοφορία: 14580
Επικοινωνία εντύπου: (210) 4808000

Λέξη κλειδί: ΦΙΛΟΤΕΛΙΣΜΟΣ
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