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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Μεταφορών και 

Τουρισμού, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός 

της τις ακόλουθες προτάσεις: 

1. επισημαίνει ότι ο κλάδος των ταχυδρομικών υπηρεσιών τα τελευταία χρόνια έχει αλλάξει 

άρδην χάρη στην τεχνολογική πρόοδο και την ψηφιοποίηση και ότι ο εκσυγχρονισμός και 

η διαφοροποίηση του κλάδου είχε σοβαρές συνέπειες στις συνθήκες εργασίας και στην 

απασχόληση, ιδίως σε απομακρυσμένες, αγροτικές και ορεινές περιοχές, και ότι η 

συνολική απασχόληση έχει μειωθεί τα τελευταία 20 χρόνια, ενώ το μέσο ποσοστό 

μείωσης της απασχόλησης στον κλάδο, μεταξύ του 2012 και του 2013, κυμάνθηκε στο 

4,4 % στην ΕΕ των 28· 

2. επισημαίνει ότι ο όγκος αλληλογραφίας στην ΕΕ μειώνεται, λόγω της αντικατάστασης 

του παραδοσιακού ταχυδρομείου από ψηφιακά εργαλεία, ενώ αυξάνεται ολοένα 

περισσότερο η ζήτηση για τον κλάδο των ταχυμεταφορών· επισημαίνει ότι η απασχόληση 

σε φορείς παροχής καθολικής υπηρεσίας έχει μειωθεί λόγω του περιορισμού των όγκων 

της αλληλογραφίας σε συνδυασμό με τον εκσυγχρονισμό και την αύξηση του 

αυτοματισμού· επισημαίνει ότι, εξαιτίας της τεχνολογικής προόδου που επιτρέπει στους 

πολίτες την πρόσβαση σε υπηρεσίες και επικοινωνίες από την κατοικία, έχει μειωθεί ο 

αριθμός των ταχυδρομείων και, κατά συνέπεια, ο αριθμός των εργαζομένων στον εν λόγω 

τομέα· 

3. υπενθυμίζει ότι η παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών αποτελεί καίριο εργαλείο για την 

περιφερειακή ανάπτυξη, την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού και την 

κοινωνική, οικονομική και εδαφική συνοχή της ΕΕ και διαδραματίζει πολύ σημαντικό 

ρόλο στις αγροτικές και απομακρυσμένες περιοχές, όπως επισημαίνεται στο άρθρο 3 

παράγραφος 2 και στις αιτιολογικές σκέψεις 19, 20 και 22 της οδηγίας για τις 

ταχυδρομικές υπηρεσίες· επισημαίνει, κατά συνέπεια, ότι είναι κεφαλαιώδες να 

διατηρηθούν οι ταχυδρομικές υπηρεσίες στις απομακρυσμένες, αγροτικές και ορεινές 

περιοχές προκειμένου να διευκολύνεται η επικοινωνία μεταξύ των ανθρώπων και να 

εξασφαλίζεται η παροχή απαραίτητων ταχυδρομικών υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων 

των τοπικών σημείων πρόσβασης· καλεί επομένως τα κράτη μέλη να αξιολογήσουν τον 

αντίκτυπο της οδηγίας για τις ταχυδρομικές υπηρεσίες (97/67/ΕΚ, όπως τροποποιήθηκε 

από την οδηγία 2008/6/ΕΚ) στους Ευρωπαίους πολίτες, ιδίως σε εκείνους που ζουν σε 

απομακρυσμένες, αγροτικές και ορεινές περιοχές, προκειμένου να διασφαλιστεί η παροχή 

καθολικών υπηρεσιών είναι εγγυημένη τουλάχιστον πέντε ημέρες την εβδομάδα, όπως 

προβλέπεται από την οδηγία 2008/6/ΕΚ· καλεί τα κράτη μέλη να επιταχύνουν την 

ανάπτυξη των ευρυζωνικών δικτύων στις αγροτικές περιοχές έτσι ώστε οι εν λόγω 

περιοχές να μπορούν να επωφεληθούν πλήρως από τις δυνατότητες της ενιαίας ψηφιακής 

αγοράς, ιδίως όσον αφορά τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης, την ανταγωνιστικότητα, 

την καινοτομία και την πρόσβαση σε νέες διαδικτυακές υπηρεσίες, ιδιαίτερα σε 

διαδικτυακές ταχυδρομικές υπηρεσίες, και να εξασφαλίσουν τη συνέχεια και τη 

μελλοντική ανάπτυξη των υπηρεσιών· υπενθυμίζει ότι το πλήρες άνοιγμα της αγοράς του 

κλάδου των ταχυδρομικών υπηρεσιών δεν θα πρέπει να οδηγήσει στη συγκέντρωση 

ιδιωτικών υπηρεσιών σε περισσότερο κερδοφόρες περιοχές, όπως οι πυκνοκατοικημένες 

περιοχές· καλεί κατά συνέπεια τις υπεύθυνες αρχές να αναλύσουν και να προλάβουν τις 
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αρνητικές συνέπειες της επιλεκτικής παροχής υπηρεσιών· καλεί την Επιτροπή και τα 

κράτη μέλη να ανταλλάξουν βέλτιστες πρακτικές σχετικά με τους παρόχους καθολικής 

υπηρεσίας· 

4. επισημαίνει ότι έχει αυξηθεί ο αριθμός των μερικώς απασχολουμένων, των προσωρινώς 

απασχολουμένων και των αυτοαπασχολουμένων στον τομέα και ότι υπάρχει γενική τάση 

για πιο ευέλικτες συμβάσεις εργασίας, οι οποίες σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να 

οδηγήσουν σε επισφαλή απασχόληση χωρίς επαρκή προστασία για τους εργαζομένους· 

επικροτεί την ανάπτυξη νέων προτύπων ωραρίου εργασίας για τους εργαζόμενους, τα 

οποία συμβάλλουν π.χ. στον καλύτερο συμβιβασμό οικογενειακού και επαγγελματικού 

βίου, επιτρέπουν την ολοκλήρωση παράλληλης με την επαγγελματική δραστηριότητα 

εκπαίδευσης ή παρέχουν τη δυνατότητα εργασίας με μερική απασχόληση· επισημαίνει ότι 

στις νέες, ευέλικτες συμβάσεις εργασίας πρέπει να αποκλείονται πιθανοί κίνδυνοι όπως η 

υπερβολική επιβάρυνση των εργαζομένων και η αναντιστοιχία της αμοιβής προς την 

απόδοση· τονίζει, κατά συνέπεια, την ανάγκη για ευελιξία της αγοράς εργασίας αφενός 

και για οικονομική και κοινωνική ασφάλεια των εργαζομένων αφετέρου· τονίζει ότι η 

μείωση του κόστους εργασίας, η οποία οφείλεται στην επιδείνωση των συνθηκών 

εργασίας και των κανόνων απασχόλησης, δεν πρέπει να θεωρείται ευελιξία· καλεί την 

Επιτροπή και τα κράτη μέλη να παρακολουθούν τις δραστηριότητες και να 

αντιμετωπίσουν την εικονική αυτοαπασχόληση στον ταχυδρομικό τομέα· καλεί, 

γενικότερα, την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αποτρέψουν τις αρνητικές συνέπειες των 

ευέλικτων συμβάσεων εργασίας για τους εργαζομένους· 

5. παρατηρεί ότι σε ορισμένα κράτη μέλη η απελευθέρωση των ταχυδρομικών υπηρεσιών 

έχει οδηγήσει σε ουσιαστικές διαφορές, όσον αφορά τις συνθήκες εργασίας και τους 

μισθούς, μεταξύ των φορέων παροχής καθολικής υπηρεσίας και των ανταγωνιστικών 

εταιρειών παροχής συγκεκριμένων ταχυδρομικών υπηρεσιών· τονίζει την ανάγκη για πιο 

βιώσιμη, ποιοτική απασχόληση στον τομέα· 

6. χαιρετίζει τον σημαντικό ρόλο των συνδικαλιστικών οργανώσεων, οι οποίοι σε πολλά 

κράτη μέλη έχουν προσπαθήσει, σε συνεργασία με τους φορείς παροχής καθολικής 

υπηρεσίας, να διαχειριστούν τις αλλαγές στον κλάδο των ταχυδρομικών υπηρεσιών κατά 

κοινωνικά αποδεκτό τρόπο· τονίζει τη σημασία της ύπαρξης ισχυρών και ανεξάρτητων 

κοινωνικών εταίρων στον κλάδο των ταχυδρομικών υπηρεσιών, ενός θεσμοθετημένου 

κοινωνικού διαλόγου και της συμμετοχής των εργαζομένων σε εταιρικά ζητήματα· 

7. εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι ενίοτε σημειώνονται κρούσματα αθέμιτου 

ανταγωνισμού στον κλάδο των ταχυδρομικών υπηρεσιών· υπενθυμίζει ότι ο αθέμιτος 

ανταγωνισμός1 μπορεί να συμβάλει στην υποβάθμιση των συνθηκών εργασίας στον 

κλάδο· καλεί τις αρμόδιες αρχές να επιβάλλουν τις δέουσες κυρώσεις σε οποιοδήποτε 

παράπτωμα από αυτή την άποψη· 

8. τονίζει ότι είναι σημαντική η παρακολούθηση της συμμόρφωσης, με υποχρεωτικούς 

χρόνους οδήγησης και ανάπαυσης καθώς και υποχρεωτικό ωράριο εργασίας στον κλάδο 

των ταχυδρομικών υπηρεσιών· πιστεύει ότι η παρακολούθηση πρέπει να 

πραγματοποιείται μέσω ψηφιακών συσκευών παρακολούθησης εγκατεστημένων στα 

οχήματα· υπενθυμίζει ότι ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 165/2014 για τους ταχογράφους στον 

τομέα των οδικών μεταφορών δεν εφαρμόζεται σε οχήματα κάτω από 3,5 τόνους· ζητεί, 

                                                 
1 COM(2015)0568, σ. 6. 
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ως εκ τούτου, την εντατικοποίηση των ελέγχων σχετικά με την εφαρμογή του ωραρίου 

εργασίας και ανάπαυσης· υπενθυμίζει ότι όλες οι εργασίες που συνδέονται με τη 

δραστηριότητα ενός εργαζομένου πρέπει να θεωρούνται χρόνος εργασίας· τονίζει επίσης 

τη σημασία της παρακολούθησης της συμμόρφωσης με την ευρωπαϊκή και εθνική 

νομοθεσία που διέπει την προστασία της υγείας και της ασφάλειας στον χώρο εργασίας, 

συμπεριλαμβανομένων των συνθηκών στα οχήματα, για όλους όσους συμμετέχουν στον 

τομέα των ταχυδρομικών παραδόσεων, ανεξαρτήτως εάν υπάγονται στο εργασιακό 

καθεστώς του αυτοαπασχολούμενου, του υπεργολάβου, του έκτακτου υπαλληλικού 

προσωπικού ή του συμβασιούχου· 

9. θεωρεί ότι είναι αναγκαίο να διασφαλιστεί ισορροπία μεταξύ του ελεύθερου 

ανταγωνισμού, των αναγκών των καταναλωτών, της βιωσιμότητας της καθολικής 

υπηρεσίας και της χρηματοδότησής της, καθώς και της διατήρησης των θέσεων εργασίας· 

10. εκφράζει την ανησυχία του για τις προσπάθειες παράκαμψης των υφιστάμενων ελάχιστων 

κανόνων για τους κατώτατους μισθούς, μέσω της αύξησης του φόρτου εργασίας σε βαθμό 

που δεν είναι δυνατή η διαχείρισή του κατά τη διάρκεια του αμειβόμενου ωραρίου 

εργασίας· 

11. επισημαίνει ότι, μέσω της αναδιάρθρωσης και της εισαγωγής νέων δραστηριοτήτων, όπως 

η εφοδιαστική, οι χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και η τηλεφωνία, στον κλάδο των 

ταχυδρομικών υπηρεσιών, θα μπορούσαν να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας· 

υπογραμμίζει τη σημασία της κατάρτισης, της μετεκπαίδευσης και της επανεκπαίδευσης 

έτσι ώστε να βοηθηθούν οι εργαζόμενοι να αποκτήσουν δεξιότητες του 21ου αιώνα, όπως 

οι ψηφιακές δεξιότητες, και αναδεικνύει τον σημαντικό ρόλο των κοινωνικών εταίρων 

από αυτή την άποψη· σημειώνει ότι επιτυχημένα έργα διαφοροποίησης των 

ταχυδρομικών υπηρεσιών σε ορισμένα κράτη μέλη, μεταξύ των οποίων  όλο και 

περισσότερες χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες (π.χ. ταχυδρομικά ταμιευτήρια), υπηρεσίες 

τοπικής αυτοδιοίκησης, παροχή ψηφιακού και υβριδικού ταχυδρομείου και παράδοση 

δεμάτων από επιχειρήσεις σε καταναλωτές, έχουν αποτρέψει τη μαζική απώλεια θέσεων 

εργασίας· πιστεύει ότι είναι καθήκον του εργοδότη η επαρκής εξοικείωση των 

εργαζομένων με νέες τεχνολογίες, όπως εφαρμογές τεχνολογίας πληροφοριών και 

παρακολούθησης· τονίζει ότι, σε περίπτωση συμβάσεων προσωρινής απασχόλησης, ο 

οργανισμός απασχόλησης πρέπει να παρέχει την κατάλληλη προετοιμασία και κατάρτιση 

του προσωπικού· 

12. παραπέμπει στο πρόγραμμα Leonardo da Vinci του Erasmus+ για την επαγγελματική 

κατάρτιση και μετεκπαίδευση ως πολύτιμο εργαλείο για την υποστήριξη του 

μετασχηματισμού των ταχυδρομικών υπηρεσιών· επισημαίνει ότι και οι εργαζόμενοι 

μεγαλύτερης ηλικίας πρέπει να λαμβάνουν επανακατάρτιση ή επιμόρφωση και ότι αυτό 

μπορεί επίσης να προκαλέσει άγχος· 

13. επισημαίνει τις ευκαιρίες που έχουν οι καταναλωτές, οι ΜΜΕ και οι ηλεκτρονικοί 

έμποροι λιανικής, καθώς και ο ίδιος ο κλάδος των ταχυδρομικών υπηρεσιών, στην 

αναπτυσσόμενη αγορά μεταφοράς δεμάτων, τόσο εντός των κρατών μελών όσο και πέραν 

των συνόρων τους· τονίζει, ωστόσο, ότι, για να προκύψουν οφέλη από την ανάπτυξη στον 

εν λόγω τομέα, υπηρεσίες όπως η διασυνοριακή παράδοση δεμάτων πρέπει να είναι 

οικονομικά προσιτές, προσβάσιμες και διαθέσιμες, να χαρακτηρίζονται από διαφάνεια 

τιμών και επαρκείς όρους παράδοσης, όπως δυνατότητες παρακολούθησης και 
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ανίχνευσης και διαλειτουργικότητα των υπηρεσιών παράδοσης· 

14. επιδοκιμάζει το κεφαλαιώδες έργο της επιτροπής κοινωνικού διαλόγου στον κλάδο των 

ταχυδρομικών υπηρεσιών και παραπέμπει στο έργο των ευρωπαϊκών κοινωνικών εταίρων 

με τίτλο «Managing demographic challenges and finding sustainable Solutions by the 

social partners in the postal sector» (Διαχείριση των δημογραφικών προκλήσεων και 

εξεύρεση βιώσιμων λύσεων από τους κοινωνικούς εταίρους στον κλάδο των 

ταχυδρομικών υπηρεσιών)· 

15. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να συλλέγουν περισσότερα στοιχεία για την 

απασχόληση και τις συνθήκες εργασίας στον κλάδο των ταχυδρομικών υπηρεσιών, ώστε 

να μπορούν να αξιολογούν καλύτερα την πραγματική κατάσταση μετά το πλήρες άνοιγμα 

των αγορών και να αντιδρούν αποτελεσματικά στις εξελίξεις και να αντιμετωπίζουν 

ενδεχόμενα προβλήματα· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να παρακολουθούν 

στενά τα νέα μέσα αυτοματοποιημένων ταχυδρομικών παραδόσεων και τον αντίκτυπό 

τους στις συνθήκες εργασίας και την απασχόληση, και να αξιολογούν την ανάγκη 

εκσυγχρονισμού της κοινωνικής και εργατικής νομοθεσίας, όπου αρμόζει, ώστε να 

ενημερώνονται σχετικά με τις αλλαγές στον κλάδο των ταχυδρομικών υπηρεσιών· 

ενθαρρύνει τους κοινωνικούς εταίρους παρομοίως να επικαιροποιούν επίσης τις 

συλλογικές συμβάσεις εργασίας, εφόσον απαιτείται, ώστε να διασφαλίζονται υψηλά 

πρότυπα εργασίας και απασχόλησης· 

16. επικροτεί το γεγονός ότι ορισμένα κράτη μέλη εφαρμόζουν το άρθρο 9 παράγραφος 2, 

δεύτερο εδάφιο, 5η περίπτωση της οδηγίας 97/67/ΕΚ και καλεί όλα τα κράτη μέλη να 

λαμβάνουν υπόψη τις συνθήκες εργασίας ως κριτήριο κατά τις διαδικασίες έγκρισης και 

εξουσιοδότησης· 

17. υπογραμμίζει τα οφέλη από τις ποιοτικές, βιώσιμες θέσεις εργασίας στον τομέα των 

ταχυδρομικών υπηρεσιών και των υπηρεσιών παράδοσης δεμάτων, 

συμπεριλαμβανομένης της εξασφάλισης υψηλών και συνεπών προτύπων εξυπηρέτησης 

των καταναλωτών· 

18. επικροτεί το γεγονός ότι οι καθολικές υπηρεσίες στα κράτη μέλη διέπονται κατά κανόνα 

από συλλογικές συμβάσεις και υπενθυμίζει τον κεφαλαιώδη ρόλο τους· ενθαρρύνει τους 

κοινωνικούς εταίρους να διαπραγματεύονται συλλογικές συμβάσεις για όλες τις 

ταχυδρομικές υπηρεσίες, δεδομένου ότι αποτελούν αποτελεσματικό μέσο αποτροπής ενός 

ανταγωνισμού προς τα κάτω σε σχέση με τα κοινωνικά και εργασιακά πρότυπα και 

προκειμένου να διασφαλίζονται αξιοπρεπείς αμοιβές για όλους τους εργαζομένους και 

θεμιτός ανταγωνισμός μεταξύ των παρόχων ταχυδρομικών υπηρεσιών· 

19. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη, κατά την εκπόνηση νέων κανονισμών που 

αφορούν την αγορά ταχυδρομικών υπηρεσιών, και ιδιαίτερα σε σχέση με τη διαδικασία 

δημιουργίας της ψηφιακής ενιαίας αγοράς, να λαμβάνουν υπόψη αφενός τη στρατηγική 

σημασία των δημόσιων ταχυδρομικών φορέων που παρέχουν καθολική υπηρεσία και, 

αφετέρου, την ανάγκη να διασφαλιστεί υψηλό επίπεδο προστασίας των δικαιωμάτων των 

εργαζομένων στον τομέα των ταχυδρομικών υπηρεσιών· 

20. καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίζουν αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας σε όλους τους 

εργαζομένους στον κλάδο των ταχυδρομικών υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένου του 

απαιτούμενου επιπέδου προστασίας της υγείας και ασφάλειας κατά την εργασία, 
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ανεξαρτήτως του μεγέθους και του τύπου της εταιρείας στην οποία απασχολούνται, του 

τόπου απασχόλησης ή της σύμβασης που έχει υπογραφεί· υπογραμμίζει τη σημασία της 

υγείας και της ασφάλειας στον τόπο εργασίας, ιδίως αν ληφθούν υπόψη οι δημογραφικές 

αλλαγές και η μεγάλη κινητικότητα των εργαζομένων στον κλάδο των ταχυδρομικών 

υπηρεσιών· επικροτεί τη συνεργασία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και 

την Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA) με τους κοινωνικούς εταίρους του κλάδου στο 

πλαίσιο της εκστρατείας «Υγιείς τόποι εργασίας - διαχείριση του άγχους»· 
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