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Είδος: Εφημερίδα / Κύρια / Πολιτική / Ημερήσια
Ημερομηνία: Δευτέρα, 12-11-2018
Σελίδα: 10
Μέγεθος: 48 cm ²
Μέση κυκλοφορία: 4060
Επικοινωνία εντύπου: 210 6800016
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Είδος: Εφημερίδα / Ένθετο : BUSINESS STORIES
Ημερομηνία: Κυριακή, 11-11-2018
Σελίδα: 19
Μέγεθος: 39 cm ²
Μέση κυκλοφορία: 49350
Επικοινωνία εντύπου: 210 6880700

Λέξη κλειδί: ΕΛΤΑ

www.clipnews.gr



Σέρρες: "Στα δικαστήρια η ΔΕΗ με τα
ΕΛΤΑ" - Τα χρήματα των λογαριασμών
και οι καταγγελίες που πληθαίνουν -
video
Η κατάσταση αφορά κυρίως λογαριασμούς που πληρώθηκαν το καλοκαίρι τους μήνες
Ιούνιο και Ιούλιο. Αποτέλεσμα της κατάστασης αυτής, είναι ότι πολλοί πελάτες της
ΔΕΗ αφενός καλούνται να καταβάλουν ξανά το λογαριασμό τον οποίο έχουν ήδη
εξοφλήσει και αφετέρου χάνουν την «έκπτωση συνέπειας», όπως ονομάζεται, ύψους
15%,

Δείτε τι είπε στο Επιλογές ο Προϊστάμενος της ΔΕΗ Σερρών Δημήτρης Ματθαίου.
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Ολοκληρώθηκε χθες η πληρωμή των
συνταξιούχων ΟΓΑ από τα ΕΛΤΑ

Η καταβολή των συντάξεων ΟΓΑ στους δικαιούχους του νομού Μαγνησίας
πραγματοποιήθηκε κανονικά εντός του προβλεπόμενου οκταημέρου. Την ενημέρωση
αυτή παρείχαν με επίσημη ανακοίνωσή τους τα ΕΛΤΑ, με αφορμή το δημοσίευμα του
ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΥ το περασμένο Σάββατο, σύμφωνα με το οποίο έμειναν απλήρωτοι
συνταξιούχοι του ΟΓΑ, εξαιτίας του μη έγκυρου ανεφοδιασμού των λογαριασμών από
την τράπεζα που ήταν επιφορτισμένη, να το κάνει για να μπορούν οι ταχυδρόμοι με
τη σειρά τους να πληρώσουν τους δικαιούχους στα χωριά. "Τα ΕΛΤΑ εξυπηρετούν
κάθε μήνα ένα εκατομμύριο συνταξιούχους και είναι ο μοναδικός φορέας που
πραγματοποιεί πληρωμές στο σπίτι του δικαιούχου μέσω του δικτύου καταστημάτων
- αγροτικών διανομέων και ταχυδρομικών πρακτορείων που καλύπτει όλες
ανεξαιρέτως τις περιοχές της χώρας", όπως χαρακτηριστικά σημειώνουν τα ΕΛΤΑ.

ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ   ·    πριν από  1 ημέρα 23 ώρες  ·    
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Ληστεία στο Ταχυδρομείο Πεντέλης
Όπως μας ενημερώνει ο δήμος Πεντέλης, χθες Τετάρτη 7 Νοεμβρίου και περί ώρας
14:30 άγνωστος με καμπαρτίνα εισέβαλε με την απειλή όπλου στο ταχυδρομείο
Πεντέλης, το οποίο βρίσκεται στο Δημοτικό Κατάστημα Πεντέλης και απέσπασε από
την υπάλληλο του ταμείου την είσπραξη, η οποία ανέρχονταν στα 1.500,00 –
2.000,00 €.

Άμεση ήταν η επέμβαση του Δήμου και της Αστυνομίας. Διεξάγονται έρευνες.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
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