
                                                                                                                                              

ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΗΣ 

ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ,  ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ  ΚΑΙ   ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

 

 

Του σωματείου με την επωνυμία «ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 

(ΕΔΙΠΤ)», που εδρεύει στην Αθήνα (Βασ. Σοφίας 25) και εκπροσωπείται νόμιμα. 

 

 

 

ΠΡΟΣ 

 

Την Ανώνυμη Εταιρεία  «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ (ΕΛΤΑ)», που εδρεύει στην Αθήνα (Σταδίου 60) 

και εκπροσωπείται νόμιμα. 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗ 

 

Στον Πρωθυπουργό κ. Κυριάκο Μητσοτάκη, που εδρεύει στην Αθήνα (Ηρώδου Αττικού 19). 

Στον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης κ. Κυριάκο Πιερρακάκη,  που εδρεύει στην Καλλιθέα 

(Φραγκούδη 11). 

Στον Υφυπουργό παρά τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνητικό Εκπρόσωπο κ. Στυλιανό Πέτσα, που 

εδρεύει στην Καλλιθέα (Φραγκούδη 11). 

Στον Γενικό Γραμματέα Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων κ. Αντώνιο Τζωρτζακάκη, που εδρεύει 

στην Καλλιθέα (Φραγκούδη 11). 

 

 

                                                                                    

Η Ένωση Δημοσιογράφων Ιδιοκτητών Περιοδικού Τύπου (ΕΔΙΠΤ)  είναι ο φορέας 200 

περίπου Εκδοτικών Δημοσιογραφικών Επιχειρήσεων που εκδίδουν Εφημερίδες και Περιοδικά 

15νθήμερα, μηνιαία, διμηνιαία κ.α. με αναγνωστικό κοινό που υπερβαίνει τα 2.000.000 άτομα. 

Στους κόλπους της περιλαμβάνονται:  

1) Περιφερειακές - Τοπικές Εφημερίδες όλης της χώρας και  

2) Κλαδικά - Επαγγελματικά Έντυπα, που καλύπτουν τους μεγαλύτερους κλάδους της 

Ελληνικής Οικονομίας.  



Περαιτέρω, τα ταχυδρομούμενα έντυπα των μελών της ΕΔΙΠΤ, ο συνολικός αριθμός των 

οποίων ανέρχεται σήμερα στα 1.000.000 ετησίως, εκδίδονται από μικρομεσαίες επιχειρήσεις που 

είναι εγκατεστημένες, τόσο στην πρωτεύουσα όσο και την περιφέρεια και στην πλειοψηφία τους 

είναι συνδρομητικά και διακινούνται έως τώρα μέσω των ΕΛΤΑ.  Ωστόσο, παρόλο που τα 

έντυπα μας στο σύνολό τους κατατάσσονται στους βασικότερους πελάτες των ΕΛΤΑ, δεν 

τυχαίνουν της ανάλογης αντιμετώπισης από εσάς, όπως σας έχουμε επισημάνει πολλάκις με τα 

αλλεπάλληλα υπομνήματα που σας έχουμε αποστείλει. 

Ειδικά δε, το τελευταίο διάστημα γινόμαστε αποδέκτες πολλών παραπόνων για την 

ποιότητα διανομής των ΕΛΤΑ (απώλεια αντιτύπων, μεγάλες καθυστερήσεις σε συγκεκριμένες 

περιοχές κ.ά.), αλλά και για την ταλαιπωρία που υφίστανται οι συνδρομητές μας, προκειμένου να 

πληρώσουν τη συνδρομή τους μέσω ταχυδρομικών επιταγών ή δελτίων ταχυπληρωμής. 

Συγκεκριμένα, από τον συνολικό αριθμό των ταχυδρομούμενων εντύπων υπάρχει 

απώλεια της τάξης του  5% με αυξανόμενο ρυθμό  λόγω κακής διανομής, με αποτέλεσμα οι 

εκδότες να αναγκάζονται να προβαίνουν εκ νέου αποστολή χρησιμοποιώντας προπληρωμένους 

φακέλους, το κόστος των οποίων θεωρείται υπερβολικά υψηλό, ενώ το σύστημα με τα δελτία 

ταχυπληρωμής έχει καταρρεύσει το τελευταίο χρονικό διάστημα, δεδομένου ότι πολλά δελτία 

χάνονται με αποτέλεσμα να δυσχεραίνεται η διαδικασία είσπραξης των συνδρομών για τα 

έντυπά μας ή αυτή να καθίσταται ανέφικτη.  

Και ενώ συμβαίνουν αυτά, την Τετάρτη 26 -2- 2020 ανακοινώθηκαν  μεγάλες   αυξήσεις  

στον τιμοκατάλογο για τη διακίνηση του Τύπου (υπηρεσία Press Post), οι οποίες δεν συνάδουν 

με τις υπηρεσίες  που  παρέχονται. Ενδεικτικά στις κατηγορίες 50-100 γρ. και 251- 500γρ., όπου 

υπάγονται  τα έντυπα της ΕΔΙΠΤ οι αυξήσεις άγγιξαν το 67% και 40% αντίστοιχα (από 0,35 σε 

0,57 για τα 100γρ. και από 0,65 στα 0,87 για τα 250-500γρ.).  

Επιπρόσθετα δε, προσφάτως απολύσατε 1.000 συμβασιούχους υπαλλήλους από τα 

διάφορα σημεία εξυπηρέτησης των ΕΛΤΑ πανελλαδικά. Μάλιστα, η απόφασή σας αυτή έχει ήδη 

προκαλέσει τις απεργιακές κινητοποιήσεις του συνόλου των υπαλλήλων των ΕΛΤΑ από 

15νθημέρου με  αβέβαιη χρονική διάρκεια με αποτέλεσμα να καθίσταται ανέφικτη η αποστολή 

των εντύπων των μελών μας. 

     

 

                                                 ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

και με την επιφύλαξη παντός εν γένει δικαιώματός μας 

 κατόπιν αιτήματος του συνόλου των Μελών μας  ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΜΑΣΤΕ εντόνως δεδομένου ότι  

θιγόμαστε άμεσα από αυτές σας τις αποφάσεις, καθόσον σε ένα σύστημα που ήδη 



υπολειτουργεί και δημιουργεί τεράστια προβλήματα στους εκδότες – μέλη μας για τη διακίνηση 

των εντύπων τους και την είσπραξη των συνδρομών τους, η απόλυση 1.000 επιπλέον υπαλλήλων 

θα επιδεινώσει περαιτέρω την κατάσταση, με αποτέλεσμα να μην δύναται να τηρηθεί η 

συμφωνηθείσα προθεσμία παράδοσης του χ+ 5 για τα έντυπά μας και να καθυστερεί ακόμα 

περισσότερο η είσπραξη των δελτίων τραχυπληρωμής και των ταχυδρομικών επιταγών. 

Παράλληλα, η αύξηση του τιμοκαταλόγου επιφέρει δυσανάλογη σχέση ποιότητας παρεχόμενων 

υπηρεσιών και κόστους. 

Περαιτέρω και επειδή κατ’ επανάληψη, έχετε αγνοήσει τόσο τις γραπτές όσο και τις 

προφορικές οχλήσεις μας  προκειμένου να ορίσετε μία συνάντηση με αντιπροσωπεία του Δ.Σ. της 

ΕΔΙΠΤ  με σκοπό να σας ενημερώσουμε εκτενώς για τα θέματα που μας απασχολούν και τα 

ζητήματα που έχουν προκύψει,  σε μία από κοινού ύστατη προσπάθεια να βρεθούν λύσεις που 

θα ικανοποιούν και τις δύο πλευρές,  ΣΑΣ ΚΑΛΟΥΜΕ για άλλη μια φορά  να ορίσετε άμεσα τη 

συνάντηση αυτή.  

Τέλος, ΣΑΣ ΚΑΛΟΥΜΕ να προβείτε στην ανάκληση των σχετικών ανωτέρω αναφερθεισών 

αποφάσεων, σε αντίθετη δε περίπτωση  ΣΑΣ ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ πως θα προβούμε σε κάθε νόμιμη 

ενέργεια για την διασφάλιση των δικαιωμάτων των μελών μας, καθώς και για την αποκατάσταση 

της προκαλούμενης από εσάς, ζημίας. 

 

Αρμόδιος δικαστικός επιμελητής παραγγέλλεται όπως επιδώσει νομίμως την παρούσα προς την 

Ανώνυμη Εταιρεία  «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ (ΕΛΤΑ)», που εδρεύει στην Αθήνα (Σταδίου 60) και 

εκπροσωπείται νόμιμα, προς γνώση της και για τις νόμιμες συνέπειες, αντιγράφων ολόκληρη στην 

επιδοτήρια έκθεση.  

 

Αθήνα, 19/2/2020 

                                                                                                                             Η Πληρεξουσία Δικηγόρος 

 

                                      

 


