Είδος: Εφημερίδα / Κύρια / Οικονομική / Ημερήσια
Ημερομηνία: Παρασκευή, 16-06-2017
Σελίδα: 1,15
(1 από 2)
Μέγεθος: 399 cm ²
Μέση κυκλοφορία: 600
Επικοινωνία εντύπου: (210) 3312.672
Λέξη κλειδί: ΕΛΤΑ
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Είδος: Εφημερίδα / Κύρια / Περιφερειακή / Ημερήσια / Ν. Χίου
Ημερομηνία: Πέμπτη, 15-06-2017
Σελίδα: 7
Μέγεθος: 192 cm ²
Μέση κυκλοφορία: Μη διαθέσιμη
Επικοινωνία εντύπου: Τηλ. (22710) 81314 - 15
Λέξη κλειδί: ΕΛΤΑ

ΠΕΡΑΣΤΕ ΑΠ’ ΤΟ ... ΚΑΦΕΝΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΣΑΣ!
!ΣΟΒΑΡΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ στη διανοµή σε Χαλκειός, Βερβεράτο και ∆αφνώνα. Βουρνούς

∆

ύσκολη για την πλειοψηφία των κατοίκων που
διαμένουν στα χωριά του
νησιού και κυρίως στα Καμπόχωρα έχει γίνει η σχέση τους με
τα Ελληνικά Ταχυδρομεία.
Τα παράπονα που καταφθάνουν
καθημερινά στον «π» είναι μεγάλα, καθώς το πρακτορείο δεν
φτάνει πλέον στα σπίτια τους αλλά
αφήνει την αλληλογραφία μαζικά
σε κάποιο κεντρικό σημείο των χωριών ή στα καφενεία τους και οι
κάτοικοι περνούν και τα παραλαμβάνουν.
«Μέρες τώρα πηγαίνω και παίρνω
οτιδήποτε αφορά τη μητέρα μου
και της το πηγαίνω στο σπίτι στο
Βερβεράτο. Αυτό όμως δεν μπορεί
να συνεχιστεί και πρέπει να βρεθεί
μία άμεση λύση», υποστηρίζει κάτοικος του Βερβεράτου στον «π».
Το ίδιο πρόβλημα παρουσιάζεται
και σε Χαλκειός και Δαφνώνα, την
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ούτε κάτι άλλο. Η αλληλογραφία είναι μια καθαρά ιδιωτική υπόθεση», αναφέρουν.

Ζητούν θυρίδες

ώρα που τα ΕΛΤΑ Χίου αναγνωρίζουν το πρόβλημα, ωστόσο σηκώνουν ψηλά τα χέρια από τον περασμένο Απρίλιο όταν σταμάτησε η
διανομή.

Θέµα ιδιωτικότητας

Οι κάτοικοι θέτουν και ένα άλλο
ζήτημα, της ιδιωτικότητας της αλληλογραφίας. «Αφήνουν στο καφενείο την αλληλογραφία και ο καθένας μπορεί να δει τι έχει λαμβάνειν
ο άλλος. Αυτό δεν είναι σωστό και
παραβιάζει τα προσωπικά δεδομένα.
Ούτε οι συντάξεις μπορούν να φαίνονται, ούτε τα χαρτιά των τραπεζών,

Ως μία εναλλακτική λύση οι
κάτοικοι των Καμποχώρων
ζητούν να μπουν ταχυδρομικές
θυρίδες στα χωριά από τη στιγμή
που τα ΕΛΤΑ δεν μπορούν να παραδίδουν την αλληλογραφία στα
σπίτια. Η διαδικασία όμως, όπως
ενημερώθηκαν από το Δήμο, είναι
αρκετά χρονοβόρα μιας και απαιτεί
από περιβαλλοντικές μελέτες... μέχρι
ειδικές άδειες.
Τη Δευτέρα ο πρόεδρος του Βερβεράτου συγκαλεί Λαϊκή Συνέλευση
για το θέμα στο χωριό και έχει ζητήσει την παρουσία εκπροσώπων
των ΕΛΤΑ προκειμένου να εξηγήσουν στους κατοίκους ποιες δυνατότητες υπάρχουν να ξεπεραστεί το
πρόβλημα.

