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ΣΤΙΣ ΓΑΛΕΡΕΣ ΤΩΝ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Δεν είναι µόνο στην ταχυδιανοµή / ταχυεστίαση που πέφτουν κορµιά. Και στις εταιρείες
κούριερ η εντατικοποίηση χτυπάει κόκκινα ενώ η προσωρινονητα που εκτοξεύει την
εργασιακή ανασφάλεια είναι το νέο εργασιακό µοντέλο της πολυδιαφηµιζόµενης
«ανάπτυξης». Στο χρυσοφόρο ελ ντοράντο των ταχυµεταφορών, η πενθήµερη οχτάωρη
εργασία µε πλήρη δικαιώµατα αντικαθίσταται σταδιακά από «ενοικιαζόµενους» µε
µηνιαίες συµβάσεις, από «κοµµατάδες», από ένα εργασιακό καθεστώς που συνεχώς
επιδεινώνεται από τους εξαντλητικούς ρυθµούς της εντατικοποίησης, την εργοδοτική
ασυδοσία και τα εργατικά «ατυχήµατα».

Δεν σταµάτησαν να πλουτίζουν
Αντίθετα από τους εργαζόµενους, που την τελευταία δεκαετία είδαν τους µισθούς και τα δικαιώµατά
τους να κατρακυλούν, τα αφεντικά του κλάδου της ταχυδρόµησης/ταχυµεταφοράς είδαν τις εταιρείες
τους να σηµειώνουν κερδοφορία καθόλη την περίοδο της κρίσης και τα έσοδα εξακολουθούν να
αυξάνονται1. Ένας από τους παράγοντες που παίζουν καθοριστικό ρόλο είναι πως οι δουλειές
«ανοίγουν» για τα αφεντικά λόγω της αλµατώδους αύξησης των διακινούµενων εµπορευµάτων (κυρίως
των µικροδεµάτων) που οφείλεται, µε την σειρά της, στους ρυθµούς ανάπτυξης της διαδυκτιακής
αγοράς2. Με λίγα λόγια όλο και περισσότεροι άνθρωποι, σε ετήσια βάση, πραγµατοποιούν αγορές µέσω
του διαδικτύου και όλο και περισσότερα εµπορεύµατα διακινούνται από τους συνάδελφους
ταχυµεταφορείς για λογαριασµό των εταιρειών κούριερ. Παράλληλα, η πολυαναµενόµενη από τις
ιδιωτικές εταιρείες «απελευθέρωση» της ταχυδροµικής αγοράς, έσπασε το µονοπώλιο των ΕΛ.ΤΑ στο
επιστολικό ταχυδροµείο (φάκελοι των 100 γραµµαρίων) κι έδωσε την ευκαιρία σε αρπακτικά όπως ο
Φέσσας της ACS (που επί χρόνια πριόνιζαν την καρέκλα του δηµόσιου χαρακτήρα της ταχυδρόµησης)
να χτυπήσει δουλειές όπως για παράδειγµα οι λογαριασµοί της ΕΥΔΑΠ ή των εταιρειών τηλεφωνίας.
Εδώ πρέπει να επισηµάνουµε πως η «απελευθέρωση» της αγοράς που έδωσε φτερά στα αφεντικά
σήµανε την ταυτόχρονη φυλάκιση των εργαζοµένων στο κλουβί της εργασιακής επισφάλειας.
Πλέον, οι επιστολές δεν διακινούνται από τους ταχυδρόµους µε τις οχτάωρες συµβάσεις και τα πλήρη
δικαιώµατα αλλά από εργαζόµενους µε ελαστικές σχέσεις εργασίας που είναι φτηνότεροι και απολύτως
αναλώσιµοι. Η σταδιακή µετατροπή των ΕΛ.ΤΑ σε µια ακόµη ιδιωτική εταιρεία µε αποκλειστικό
γνώµονα το κέρδος είναι ένα συντριπτικό στρατηγικό πλήγµα όχι µόνο για τα εργασιακά δικαιώµατα
αλλά και για τον κοινωνικό και δηµόσιο χαρακτήρα του ταχυδροµείου.
Η άλωση των ΕΛΤΑ απογειώνει τις προοπτικές και αυξάνει άµεσα µε «ζεστό» δηµόσιο χρήµα τον
κύκλο εργασιών των ιδιωτικών εταιρειών. Επιπλέον, η αγορά της ταχυµεταφοράς, εµφανίζει µεγάλες
συγκεντρώσεις κεφαλαίου. Μια χούφτα εταιρειών του κλάδου3 –ανάµεσά τους η ACS, η SPEEDEX4, η
Γενική Ταχυδροµική & τα ΕΛΤΑ courier5 - ελέγχουν πάνω από το 80% της πίτας. Την ίδια στιγµή
πάνω από 400 εταιρείες δορυφόροι µοιράζονται το υπόλοιπο 20% αυτής της πίτας, που πολλά κοµµάτια
της, αφορούν υπεργολαβίες, εκδουλεύσεις και «θελήµατα» για «τους µεγάλους παίχτες». Πρόκειται για
µια ιδανική συνθήκη για τα αφεντικά όπου οι «µεγάλοι» ρυθµίζουν όχι µόνο τις τιµές της αγοράς αλλά
και το σύνολο των εργασιακών σχέσεων στον κλάδο ενώ καθορίζουν ποιά περιφεριακή εταιρεία θα
µείνει και ποια θα φύγει ανάλογα µε την «προσαρµοστικότητα» που επιδεικνύει στις απαιτήσεις τους.

Εκεί που µας χρωστούσαν
µας έζεψαν σα βόδια
Η σταδιακή συρρίκνωση των εργασιακών δικαιωµάτων, χάρις στη λαίλαπα των αντεργατικών νόµων
που ψηφίζει σωρηδόν το ελληνικό κοινοβούλιο, συνέβαλλε µε τη σειρά της στην αύξηση της
κερδοφορίας των ιδιωτικών εταιρειών. Στο περιβάλλον της κρίσης, µε ενισχυµένο νοµικό οπλοστάσιο,
στο πλαίσιο ενός λυσσαλέου καπιταλισµού µιας άκρως ανταγωνιστικής αγοράς, τα αφεντικά
δηµιούργησαν ένα δυστοπικό εργασιακό τοπίο όπου τις «σφαλιάρες» τις τρώµε µονίµως οι
εργαζόµενοι. Και µιλάµε για όλους τους εργαζόµενους: από τους διακινητές, τους συναδέλφους στις
γραµµές παραγωγής στα hub, τις τηλεφωνήτριες, τους υπάλληλους υποδοχής, τους αυτοκινηιτιστές και
δικυκλιστές οδηγούς διανοµείς, όλοι είδαν τους µισθούς τους να µειώνονται και τον φόρτο εργασίας
να «χτυπάει κόκκινα». Η συνεχής εντατικοποίηση που εκτινάσσει τον αριθµό των παραλαβών και
των παραδόσεων και αυξάνει τον όγκο των µεταφερόµενων προιόντων έχει καταλυτική επίδραση στην
αύξηση του άγχους και της πίεσης (που πολύ συχνά εµφανίζεται µε τη µορφή καρδιακών επεισοδίων)
ενώ ταυτόχρονα προχωρά αλά µπρατσέτα µε τη µείωση των µισθών και την αύξηση των εργατικών
δυστυχηµάτων και ατυχηµάτων. Είναι γεγονός πως οι όροι εργασίας έχουν απορρυθµιστεί πλήρως. Η
«κρίση» αποτέλεσε το απαραίτητο όχηµα, προκειµένου οι µεγάλοι παίχτες να επιβάλλουν ένα καθεστώς
εργασίας που βασίζεται στο ξεζούµισµα, στην ανασφάλεια και στην υποταγή. Φυσικά, οι µικρές
εταιρείες ακολούθησαν, µε την σειρά τους, το παράδειγµα των µεγάλων. Άλλωστε από την πίτα της
ταχυµεταφοράς /ταχυδρόµησης, που για το 2018 υπολογίζόταν στα 300 εκατ. ευρώ, έπρεπε να φάνε
όλοι. Κι ένας σίγουρος τρόπος για να αυξηθούν τα κέρδη είναι πάντοτε η στυγνή εκµετάλλευση των
εργαζοµένων. Η εντατικοποίηση σε συνδυασµό µε τις µειώσεις µισθών, τις ελαστικές και νέες µορφές
εργασίας (συµβάσεις ορισµένου χρόνου, µερική απασχόληση, ενοικιαζόµενοι εργαζόµενοι,
κοµµατάδες» & µπλοκάκηδες), τις αδήλωτες υπερωρίες, το «προαιρετικό» 6ήµερο αποτέλεσαν
κλωτσιά στο στοµάχι των συναδέλφων. Οι εργαζόµενοι έγιναν το λάστιχο στην σφεντόνα των
εργοδοτών ενώ, παράλληλα, η «υγιής ανταγωνιστικότητα», η «εξυγίανση των εταιρειών» και η
«τεχνολογική ανάπτυξη», ποδοπάτησαν µε τη σειρά τους όποια εργασιακά δικαιώµατα και κεκτηµένα
δεν είχαν µπει στο πάγκο του χασάπη.

Υγιής «ανταγωνιστικότητα» &
«εξυγίανση» των εταιρειών
Τα franchise αποτέλεσαν τον δούρειο ίππο για την αναδιάθρωση των µεγάλων εταιρειών. Με βάση το
δόγµα του σοκ (αλλεπάληλα χτυπήµατα στους απο κάτω, ώστε να µείνει πάντα κάτω και πιο κάτω), µια
κλασσική κοµπίνα των µητρικών ήταν η εξής:
1. Ανοίγω καταστήµατα
2. Βαφτίζω ιδιοκτήτες τους αχυράνθρωπους που έχω ορίσει ως πράκτορες του καταστήµατος
προκειµένου να αποποιούµαι οποιαδήποτε ευθύνη έχω απέναντι στο δηµόσιο και στους εργαζόµενους
3. Μακροπρόθεσµα ή και βραχυπρόθεσµα, ανάλογα µε τη συγκυρία, βαράω κανόνι σε Ι.Κ.Α, εφορία,
προµηθευτές και εργαζόµενους και
4. Ανοίγω µια «νέα» επιχείρηση, µε το ίδιο λογότυπο (της µητρικής εταιρείας), τα ίδια voucher, (της
µητρικής εταιρείας) τα ίδια µηχανάκια, αυτοκίνητα, το ίδιο πελατολόγιο και παράλληλα έχω
ξεφωρτωθεί αυτούς που «σηκώνουν το ανάστηµά τους» και εξασφαλίζω φθηνούς και υποταγµένους
εργαζόµενους, χωρίς εµπειρίες συλλογικών αγώνων.
Οι µητρικές εταιρείες «πτώχευαν» τεχνηέντως τα franchise, άλλαζαν Α.Φ.Μ και στην υποτιθέµενη
«νέα» επιχείρηση, οι παλιοί εργαζόµενοι έπρεπε να δεχτούν συντριπτικές µειώσεις µισθών, µη
αναγνώριση προυπηρεσίας και να παραιτηθούν από τα δικαιώµατα αποζηµίωσης από το κλείσιµο της
«παλιάς» εταιρείας. Με αυτό τον τρόπο, βασιζόµενες σε διάτρυτες νοµοθεσίες, οι µητρικές εταιρείες

αποποιούνται οποιαδήποτε υποχρέωση έχουν απέναντι στους εργαζόµενους που διακινούν προιόντα και
υπηρεσίες στο όνοµα της εκάστοτε επιχείρησης (ACS, SPEEDEX, Γενική Ταχυδροµική, ΕΛΤΑ courier)
ενώ σε όλα τα άλλα πεδία έχουν τον απόλυτο έλεγχο των καταστηµάτων.
Αυτή την στρατηγική «υγιούς ανταγωνιστικότητας και εξυγίανσης» χρησιµοποίησαν εταιρείες του
κλάδου όπως η acs και η γενική ταχυδροµική ή και τα elta courier. Και µην νοµίζει κάποιος πως
υπερβάλλουµε. Αυτό συνέβει σε µια σειρά καταστηµάτων της acs. Ενδεικτικά αναφέρουµε τα εξής: Αγ.
Παρασκευή, Μενίδι, Άλιµος, Κουκάκι, Κολωνάκι, Μιχαλακοπούλου...Ψάχνωντας κάποιος στο
διαδίκτυο ή στο σάιτ του σωµατείου (sveod.gr) θα βρει πολύ υλικό για µελέτη. Και το ξαναλέµε η µαµά
εταιρεία έβγαινε πολλαπλά κερδισµένη: Δεν χρωστούσε σε κανέναν, ξεµπέρδευε µε αυτούς που
υπερασπίζονται την αξιοπρέπειά τους και µε την ανεργία να καλπάζει προσλάµβανε φθηνούς
εργαζόµενους χωρίς εµπειρίες αγώνα , χωρίς να γνωρίζουν τα δικαιώµατά τους... Οι
«εξυγιασµένες» πλέον επιχειρήσεις ήταν και παραµένουν κάτεργα εντατικοποίησης, ατοµικών
διαπραγµατεύσεων και εξατοµικευµένων εργαζοµένων.

Από το ψαλίδισµα...
στις τεχνολογικές εφαρµογές
Η εντατικοποίηση της εργασίας των κούριερ επετεύχθη σε µεγάλο βαθµό και µε τη βοήθεια τεχνολογικών
καινοτοµιών. Κάθε πόστο στις εταιρείες ταχυµεταφορών «αναδιαρθρώθηκε» χάρις σε µια σειρά
τεχνολογικές καινοτοµίες, κορωνίδα των οποίων σε επίπεδο εντατικοποίησης, ελέγχου και αξιολόγησης
αποτελεί το PDA. Τ’ αφεντικά ψαλίδισαν (αναδιάρθρωσαν) θέσεις εργασίας, µισθούς, µπόνους, έξοδα
κίνησης και συντήρησης για το δίκυκλο και την ίδια στιγµή ξόδεψαν χιλιάδες ευρώ στις νέες τεχνολογίες, µε
µόνιµη επωδό την επίκληση της ανταγωνιστικότητας. Οι εξαντλητικοί ρυθµοί εργασίας βαφτίστηκαν
«παραγωγικότητα». Οι κούριερ παρακολουθούµαστε διαρκώς από το µεγάλο αδελφό που καταγράφει και
επιτηρεί τις κινήσεις µας και µετρά τα χιλιόµετρα που διανύουµε, τις στάσεις, τις παραδόσεις και αξιολογεί
τις επιδόσεις µας... Επικουρικά, στο άγχος και στην ένταση του δρόµου οι εταιρείες φρόντισαν να προστεθεί
και το άγχος της συνεχούς αξιολόγησης του PDA.
Αναπόφευκτα, µετά την καθολική εφαρµογή του PDA ακολούθησαν οι απολύσεις των «µη παραγωγικών»
ταχυµεταφορέων. Οι διάσπαρτες πλην όµως επιλεκτικές απολύσεις συµµόρφωσαν τους υπόλοιπους,
προκειµένου να επιδείξουν διάθεση για «συνεργασία», διάθεση για «εργασιακή ειρήνη» µεταξύ των
«κοινωνικών εταίρων» και να σκύψουν το κεφάλι. Τα επιχειρησιακά σωµατεία κατά την προσφιλή τους
συνήθεια αλληθώρισαν κοιτώντας το δέντρο (ενός ακόµη επιδόµατος που ποτέ δεν πήραν, απλά για να
θολώσουν τα νερά) και όχι το δάσος της απόλυτης αναδιάρθρωσης της εργασίας µέσω της επιβολής ενός
µηχανισµού εντατικοποίησης και ελέγχου.
Την ίδια στιγµή που τα λεφτά έρεαν σε τεχνολογικές επενδύσεις, άρχισε να κλείνει η στρόφιγγα για τις
αυτονόητες υποχρεώσεις των εταιρειών, το εταιρικό δίκυκλο και τα Μέσα Ατοµικής Προστασίας (ΜΑΠ).
Με τον καιρό τα εταιρικά δίκυκλα αντικαθίστανται όλο και περισσότερο από τα ιδιωτικά και οι εταιρείες
κούριερ δίνουν κάτι ψιλά παραπάνω από τα ψίχουλα του βασικού µισθού που σε καµµία περίπτωση δε
ανταποκρίνονται στα πραγµατικά έξοδα κίνησης και συντήρησης του ιδιόκτητου δικύκλου, ενώ η
αποζηµίωση χρήσης φαίνεται πως έχει περάσει στη σφαίρα των ταµπού και δεν γίνεται καν λόγος. Όπως και
λόγος δεν γίνεται και για τα Μέσα Ατοµικής Προστασίας (κράνος, παντελόνι και µπουφάν µηχανής, γάντια
µε κόκκαλα, αδιάβροχα µε ανακλαστήρες), που αποτελούν είδος πολυτελείας στις εταιρείες κούριερ. Παρότι
τα εργατικά ατυχήµατα διαδέχονται το ένα το άλλο µε καταιγιστικούς πλέον ρυθµούς λόγω και της
συνεχούς υποτίµησης της εργασίας µας, οι εργαζόµενοι παραµένουµε αναλώσιµοι. Παροιµιώδης σε
πρωτοτυπία, όσο αφορά την επίδειξη θράσους, αποτελούν οι εταιρείες κούριερ που «παρέχουν» µπουφάν
µηχανής µε την φίρµα τους, στους συναδέλφους κούριερ... φυσικά µε ευκολίες πληρωµής, µιας και για την
«παροχή»κρατούν από τον µισθό τους ένα ποσό κάθε µήνα. Τσάµπα διαφήµιση και παραµύθι εταιρικής
υπευθυνότητα... µε δόσεις!

Χαµένοι είναι οι αγώνες που δεν δόθηκαν

Στη λυσσαλέα επίθεση των αφεντικών δεν υπήρξε η απαραίτητη αντίσταση, δεν στήθηκαν τα
απαραίτητα αναχώµατα. Στην επέλασή τους, τα αφεντικά βρέθηκαν µπροστά σε µια συµφωνία προθύµων
που, ούτως ή άλλως, και τα προηγούµενα χρόνια τους έρραιναν µε ροδοπέταλα. Οι υµνητές της
«εργασιακής ειρήνης» και των «κοινωνικών εταίρων» µε πρωτοπόρους τα επιχειρησιακά σωµατεία της acs,
της speedex, της γενικής ταχυδροµικής και τους κρατικοδίαιτους, καρεκλοκένταυρους συνδικαλιστές των
ΕΛ.ΤΑ κατέθεσαν τα όπλα αµαχητί. Συµφώνησαν στην εφαρµογή το, PDA, αποδέχτηκαν τη µείωση των
µισθών ως αναγκαίο κακό, άνοιξαν την πόρτα στις δουλεµπορικές εταιρείες της «ενοικιαζόµενης εργασίας»,
έβαλαν πλάτη στην εισαγωγή ελαστικών σχέσεων εργασίας και την δηµιουργία εργαζοµένων πολλών
ταχυτήτων. Βέβαια, το χαλί είχε στρωθεί από χρόνια, όπως για παράδειγµα µε τη µόνιµη άρνηση των
ισόβιων προέδρων της ACS αλλά και της SPEEDEX να προχωρήσουν στην ένταξη των εργαζοµένων των
franchise στα επιχειρησιακά σωµατεία. Η αταλάντευτη άρνησή τους να προχωρήσουν στις αναγκαίες
αλλαγές προκειµένου να καλύψουν συνδικαλιστικά, χιλιάδες κυριολεκτικά συναδέλφους στα εκατοντάδες
καταστήµατα ανά την επικράτεια οφείλεται είτε στην απόλυτη συνδικαλιστική ανεπάρκειά τους, είτε σε
πρόθεση είτε σε καθαρόαιµη βλακεία. Οχυρωµένοι πίσω από τη ισόβια µικροεξουσία τους προέβαλλαν το
επιχείρηµα πως προφυλάσσουν τις επιχειρησιακές συµβάσεις µε αποτέλεσµα όταν τα αφεντικά εξαπέλυσαν
την επίθεσή τους να έχουν να αντιµετωπίσουν µικρούς κι ανίσχυρους αντίπαλους σε άµυνα και όχι ισχυρά
σωµατεία µε χιλιάδες µέλη έτοιµα για αντιπερισπασµό και αντεπίθεση. Θιασώτες ενός συνδικαλισµού που
µετά τους «κοινωνικούς εταίρους» και τη «εργασιακή ειρήνη» έφτασε στο σηµείο να συντάσσεται µε τη
θεωρία της «κοινωνικής συµµαχίας» ήταν, είναι και θα είναι αγκάθι στα πλευρά της τάξης, καλοί και άξιοι
µόνο για τη άγονη µονιµότητα της θέσης τους.
Το ΣΒΕΟΔ έδωσε τις δικές του µάχες για να εµποδίσει την επέλαση των εταιρειών του «χώρου».
Βρεθήκαµε µέσα και έξω από αρκετά καταστήµατα εταιρειών courier, για να στηρίξουµε τα µέλη µας και
όσους εργαζόµενους δεν παρέδιδαν τα όπλα αµαχητί. Μέλη µας αντιστάθηκαν στην χρήση του PDA, χωρίς
ωστόσο να δικαιωθούν. Παρόλαυτα, και εµείς µε τη σειρά µας, δεν κατάφεραµε να ανακόψουµε την
λυσσαλέα επίθεση, όµως δηµιουργήσαµε αναχώµατα. Οι εργαζόµενοι της Γενικής Ταχυδροµικής Αιγάλεω
επέστρεψαν στην εργασία τους. Η speedex ανακάλεσε απόλυσεις. Η µητρική acs αποζηµίωσε τους
εργαζόµενους µετά το «κανόνι» της acs Αγ. Παρασκευής. (Ο καθένας µπορεί να ανατρέξει στα τευχη της
εφηµερίδας µας στο διαδίκτυο και να αντλήσει πλούσιες πληροφορίες). Παράλληλα είδαµε τις ελλείψεις, τα
λάθη µας και προχωράµε µαθαίνοντας. Συνεχίζουµε να εκδίδουµε την εφηµερίδα µας και να την
µοιράζουµε στους χώρους δουλειάς, συνεχίζουµε να στήνουµε και να στηρίζουµε επιτροπές εργαζοµένων,
συνεχίζουµε τις εξορµήσεις, τις παρεµβάσεις, τις στάσεις εργασίας, τις απεργίες, συνεχίζουµε τις
παρεµβάσεις στις επιθεωρήσεις εργασίας, συνεχίζουµε να καταγγέλουµε τα εργατικά ατυχήµατα και την
εργοδοτική τροµοκρατία, συνεχίζουµε να βρισκόµαστε στο δρόµο του αγώνα.

Τρία βήµατα πίσω ένα άλµα µπροστά
Εγκύκλιος
Απεργία Πέµπτη 11 Απρίλη 2019
Ένας νέος κύκλος αγώνα ανοίγει µε την εγκύκλιος για τους εργαζόµενους οδηγούς δικύκλου
(courier/ ντελιβεράδες/ εξωτερικούς) που εξέδωσε το υπουργείο στις 28 Δεκέµβρη του 2018.
Στο επίκεντρο βρίσκονται αυτά που θα έπρεπε να είναι αυτονόητα, όσο αυτονόητα είναι το
γραφείο, το βανάκι, το φορτηγό, οι υπολογιστές που παρέχει µια επιχείρηση ταχυµεταφορας. Η
εγκύκλιος ορίζει πως, οι εργοδότες είναι υποχρεωµένοι να παρέχουν Μ.Α.Π και εταιρικό
δίκυκλο ή, στην χειρότερη περίπτωση, αποζηµίωση για έξοδα κίνησης, συντήρησης και χρήσης
του δικύκλου, δηλαδή, αυτά που υπαγορεύει η κοινή λογική.
Συνάδελφοι, το δίκιο µας κανείς δεν µπορεί να το αµφισβητήσει. Οι ρυθµοί εργασίας, το
αυξανόµενο άγχος να γίνουν οι παραδόσεις/εισπράξεις, η ηλεκτρονική επιτήρηση µέσω του
«µεγάλου αδελφού», η συνεχής έκθεση στα καιρικά φαινόµενα, η οδήγηση στα ολισθηρά

η/και καταστρεµµένα οδοστρώµατα, τα αµέτρητα τροχαία και η κακή οδηγική συµπεριφορά,
οριοθετούν το καθεστώς εργασίας µας. Οι νεκροί συνάδελφοι είναι µια τραγική απόδειξη
πως αυτό το καθεστώς είναι αιµοβόρο και τίποτα δεν πρόκειται να αλλάξει προς το καλύτερο,
αν καθόµαστε µε στραυρωµένα χέρια, σιωπηλοί, διασπασµένοι, αναθεµατίζοντας τη κακή
µας µοίρα. Την Πέµπτη 11 Απρίλη 2019 η απεργία του σωµατείου µας είναι µία ακόµη
στάση της µάχης για να υπερασπιστούµε το δίκιο µας. Μια στάση στον εαυτό µας που
καθηµερινά σφίγγει το στοµάχι από τα νεύρα, το άγχος, τις ιδιοτροπίες των
πελατών/προϊσταµένων, το φόρτο εργασίας, το άγχος και τρέξιµο, στον εαυτό µας που
συνηθίζει την µοιρολατρεία και την αδιαφορία, στον εαυτό µας που λέει «δόξα ο θεός έχω
µια δουλίτσα», στον εαυτό µας που στρώνει το δρόµο της υποταγής στο παιδί του. Στις 11
Απρίλη δεν βάζουµε κουτί. Θα κάνουµε στάση στη διπλή γραµµή του δρόµου. Όλοι µαζί.
Εσύ, εγώ, αυτός, ο ένας δίπλα στον άλλον σε µια απεργιακή µοτοπορεία, ενάντια στην
υποτίµηση και εκµεταλλευσή µας, για την αξιοπρέπειά µας, για τις ώρες και την ζωή που µας
κλέβουν.
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«ΣΤΗ

ΜΗΧΑΝΉ»...
1: Η Έφη Κουτσουρέλη αναφέρει ως παράδειγµα την ACS Courier, την εταιρεία του Οµίλου Quest, η οποία την
τελευταία τριετία έχει επιδείξει θεαµατικούς ρυθµούς ανάπτυξης. Ο κύκλος εργασιών έχει αυξηθεί κατά 60,2%, ενώ
η χρηµατοοικονοµική υγεία της παραµένει εντυπωσιακή, καθώς, παρά την ανάπτυξή της, δεν φέρει κανένα δανειακό
βάρος. Το αποτέλεσµα αυτό βασίζεται σε µια συστηµατική προσπάθεια του Οµίλου να αναπτυχθεί στον τοµέα των
ταχυµεταφορών, αξιοποιώντας, από τη µια πλευρά, την εξειδίκευσή του σε τεχνολογικές λύσεις και δραττόµενος,
από την άλλη, της ευκαιρίας που ανοίγεται όσο οι συναλλαγές στη χώρα αλλάζουν. Από το 1999, οπότε η ACS έγινε
µέλος της Quest, αλλά κυρίως µετά το 2004, όταν ο Όµιλος ανέλαβε το 100% του management, άρχισε µια νέα
εποχή, µε ενέργειες που στόχευσαν στην εκτεταµένη αναδιάρθρωση του δικτύου καταστηµάτων της, στην

αναβάθµιση της οργάνωσης και των υποδοµών της, στη σταδιακή ανανέωση της εικόνας της, στη βελτίωση όλων
των διαδικασιών της, καθώς και στην εκπαίδευση των υπαλλήλων της, µε στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση. Η ACS
παραδοσιακά ηγούνταν της αγοράς ταχυµεταφορών, ωστόσο σήµερα διαθέτει το µεγαλύτερο µερίδιο (24%).
Παράλληλα, στην αγορά του απλού ταχυδροµείου, όπου δραστηριοποιείται τα τελευταία χρόνια, µετά την
απελευθέρωση των ταχυδροµικών υπηρεσιών, κατέχει ένα µερίδιο περίπου 5%, µε τις προοπτικές να είναι θετικές.
Το 2016 ο κύκλος εργασιών της άγγιξε τα 90 εκατ.ευρώ, τα λειτουργικά κέρδη EBITDA ανήλθαν στα 11,7
εκατ.ευρώ από 7 εκατ. ευρώ περίπου το 2015, ενώ η προ φόρων κερδοφορία διαµορφώθηκε στα 10,8 εκατ.ευρώ”.
(πηγή fortunegreece.com-1812/2017)

2: Σύµφωνα µε στοιχεία που παρουσιάστηκαν σε εκδήλωση, το 2017, που διοργάνωσε ο GR.EC.A (Ελληνικός
Σύνδεσµος ΗλεκτρονικούΕµπορίου – GReek ECommerce Association) µε τη συνεργασία της Mastercard
(στρατηγικού συνεργάτη και υποστηρικτή τουτου Συνδέσµου), προκύπτουν τα εξής: Ο τζίρος του e- shopping
εκτινάχθηκε το 2016 στα 4,5 δισ. ευρώ από 3,85 δισ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα και µέχρι το 2020 αναµένεται να
«απογειωθεί» στα 10,5 δισ. ευρώ περίπου. To 2017, στην Ελλάδα, υπήρχαν 1,6 δισ. πελάτες που αγόρασαν µέσω
Διαδικτύου, µε τις παγκόσµιες πωλήσεις του ηλεκτρονικού εµπορίου να προβλέπεται πως θα φτάσουν τα 3,4 τρισ.
δολάρια το 2019. Ενώ Οι “online” καταναλωτές ξεπερνούν τα 3 εκ. (σε σύνολο µεγαλύτερο από 7 εκ. χρήστες
internet), σύνολο που αντιστοιχεί στο 40% του «online» πληθυσµού
3: Στην ελληνική επικράτεια δραστηριοποιούνται και πολυεθνικές, οι οποίες ελέγχουν τους
φακέλους/δέµατα/εµπορευµατα που εισέρχονται στην χώρα και ελέγχουν µεγάλο κοµµάτι στην αγορά. Για
παράδειγµα ο διευθύνων σύµβουλος της DHLανέφερε τον Μάη του 2018, πως η εταιρεία έχει σήµερα µερίδιο 55%
στις εξερχόµενες από την Ελλάδα ταχυµεταφορές, δηλαδή σε αυτές που απευθύνονται σε χώρες του εξωτερικού.
4: Στόχος το 2018, όπως τόνισε ο κ. Κουκουµέλης, µε σειρά επενδύσεων που θα ξεκινήσουν άµεσα, είναι να
αναρριχηθεί η εταιρεία ταχυµεταφορών στη δεύτερη θέση. Σηµειώνεται ότι η Speedex διαγράφει ανοδική τροχιά από
το 2013. Το 2016 ο κύκλος εργασιών έφτασε τα 33,54 εκατ. ευρώ, έναντι 29,7 εκατ. ευρώ το 2015”.
(πηγή:naftemporiki.gr 25/12/2017)

5: Σύµφωνα µε τον πρόεδρο της εταιρείας, Αντώνη Φειδοπιάστη, η φετινή χρήση (2017) αναµένεται να κλείσει µε
τζίρο ύψους 34-35 εκατ. ευρώ, ενώ η εκτίµηση για το 2019 είναι -κατά τον διευθύνοντα σύµβουλο, Δηµήτρη
Αποστολάκο- ότι ο κύκλος εργασιών θα διαµορφωθεί σε περίπου 50 εκατ. ευρώ, µε βάση τον ισχύοντα σχεδιασµό
και τα προγραµµατισµένα έργα. [...] Παρότι δεν είχαµε την απαραίτητη επιθετική πολιτική, κατέχουµε την τέταρτη
θέση και φιλοδοξούµε να φτάσουµε στη δεύτερη το 2019 [...] Ο ανταγωνισµός σίγουρα θα δηµιουργήσει
αναταράξεις και συγχωνεύσεις. Είµαστε έτοιµοι να τον αντιµετωπίσουµε» σηµείωσε ο κ.Φειδοπιάστης,
προσθέτοντας ωστόσο ότι η ΕΛΤΑ Courier είναι αναγκασµένη να κινείται µε κανόνες µιας ΔΕΚΟ (λόγω του ότι
είναι θυγατρική των ΕΛΤΑ), κάτι που σηµαίνει ότι υποχρεούται να δηµοσιεύει και να κοινοποιεί τον σχεδιασµό της.
«Οι ανταγωνιστές µάς ..διαβάζουν πριν κινήσουµε µια διαδικασία» είπε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε ότι η
εταιρεία βρίσκεται σε ανοιχτή γραµµή επικοινωνίας µε το υπουργείο και γίνεται σοβαρή προσπάθεια ώστε «τα
προβλήµατα να ξεπεραστούν και η εταιρεία να λειτουργεί όπως της αξίζει, κάτι που δεν συµβαίνει σήµερα». (από την
συνέντευξη Τύπου στη Θεσσαλονίκη, µε αφρµή τη συµµετοχή της εταιρείας στην 82η Διεθνή ‘Εκθεση Θεσσαλονίκης.)

