
ΕΛΤΑ Ενέργεια : Φθηνότερο ρεύμα σε
όλους τους αγρότες

Σε στρατηγική συνεργασία προχωρούν τα Ελληνικά Ταχυδρομεία με τη ΝΕΑ ΠΑΣΕΓΕΣ,
στον τομέα της Ηλεκτρικής Ενέργειας.
 Η συνέργεια των ΝΕΑΣ ΠΑΣΕΓΕΣ και ΕΛΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ, «Ενέργεια για την Παραγωγή”
στην παροχή οικονομικότερων λύσεων στην παροχή ενέργειας για όλους τους
αγρότες.
 Σε συνεργασία με τη ΝΕΑ

ΠΑΣΕΓΕΣ, τα ΕΛΤΑ εισέρχονται και στον αγροτικό τομέα, παρέχοντας ρεύμα στον
αγροτικό πληθυσμό με έκπτωση 20% και χωρίς ποινή διακοπής συμβολαίου για τους
πελάτες – αγρότες.
Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία το τελευταίο εξάμηνο, έχουν πετύχει εντυπωσιακή αύξηση
του μεριδίου τους στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, μπαίνοντας στο κάδρο των
βασικών παικτών και σήμερα τα ΕΛΤΑ ξεπερνούν σε ποσοστό το 1% της αγοράς.
Η ΝΕΑ ΠΑΣΕΓΕΣ με το πανελλαδικό δίκτυό της στα γραφεία-πύλες επιδοτήσεων των
αγροτών όλης της χώρας, αναλαμβάνει το ρόλο διευκόλυνσης της διαδικασίας για
τους υποψήφιους πελάτες – αγρότες, τόσο σε επίπεδο πλήρους ενημέρωσης όσο και
υποβολής αιτήσεων.
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ΕΛΤΑ Ενέργεια : Φθηνότερο ρεύμα σε
όλους τους αγρότες

Σε στρατηγική συνεργασία προχωρούν τα Ελληνικά Ταχυδρομεία με τη ΝΕΑ ΠΑΣΕΓΕΣ,
στον τομέα της Ηλεκτρικής Ενέργειας. Η συνέργεια των ΝΕΑΣ ΠΑΣΕΓΕΣ και ΕΛΤΑ
ΕΝΕΡΓΕΙΑ, "Ενέργεια για την Παραγωγή" στην παροχή οικονομικότερων λύσεων στην
παροχή ενέργειας για όλους τους αγρότες. Σε συνεργασία με τη ΝΕΑ ΠΑΣΕΓΕΣ, τα
ΕΛΤΑ εισέρχονται και στον αγροτικό τομέα, παρέχοντας ρεύμα στον αγροτικό
πληθυσμό με έκπτωση 20% και χωρίς ποινή διακοπής συμβολαίου για τους πελάτες -
αγρότες. Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία το τελευταίο εξάμηνο, έχουν πετύχει
εντυπωσιακή αύξηση του μεριδίου τους στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας,
μπαίνοντας στο κάδρο των βασικών παικτών και σήμερα τα ΕΛΤΑ ξεπερνούν σε
ποσοστό το 1% της αγοράς. Η ΝΕΑ ΠΑΣΕΓΕΣ με το πανελλαδικό δίκτυό της στα
γραφεία-πύλες επιδοτήσεων των αγροτών όλης της χώρας, αναλαμβάνει το ρόλο
διευκόλυνσης της διαδικασίας για τους υποψήφιους πελάτες - αγρότες, τόσο σε
επίπεδο πλήρους ενημέρωσης όσο και υποβολής αιτήσεων.
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ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ

Ολα τα Άρθρα
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Είδος: Εφημερίδα / Ένθετο : ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ
Ημερομηνία: Κυριακή, 21-10-2018
Σελίδα: 2,4         (1 από 2)
Μέγεθος: 1673 cm ²

Μέση κυκλοφορία: 9480

Επικοινωνία εντύπου: 210 8113000

Λέξη κλειδί: ΕΛΤΑ

www.clipnews.gr



Είδος: Εφημερίδα / Ένθετο : ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ
Ημερομηνία: Κυριακή, 21-10-2018
Σελίδα: 2,4         (2 από 2)
Μέγεθος: 1673 cm ²

Μέση κυκλοφορία: 9480

Επικοινωνία εντύπου: 210 8113000

Λέξη κλειδί: ΕΛΤΑ

www.clipnews.gr



«100 Χρόνια Μουσείο Νεότερου
Ελληνικού Πολιτισμού» –
Αναμνηστική Σειρά Γραμματοσήμων –
Φεγιέ

Διαβάστε στην Άποψη:

Το Μουσείο Νεότερου Ελληνικού Πολιτισμού, με αφορμή τον εορτασμό για τα εκατό
χρόνια από την ίδρυσή του, υλοποιεί σε συνεργασία με τα Ελληνικά Ταχυδρομεία την
έκδοση και κυκλοφορία Αναμνηστικής Σειράς Γραμματοσήμων – Φεγιέ. Η Σειρά έχει
τίτλο «100 Χρόνια Μουσείο Νεότερου Ελληνικού Πολιτισμού» και αποτελείται από 2
φεγιέ με έργα του λαϊκού ζωγράφου Θεόφιλου Χατζημιχαήλ […]

Η ανάρτηση - «100 Χρόνια Μουσείο Νεότερου Ελληνικού Πολιτισμού» – Αναμνηστική
Σειρά Γραμματοσήμων – Φεγιέ - δημοσιεύτηκε στο iapopsi.gr
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SamosToday - Ο Δημήτρης
Σεβαστάκης για το ζήτημα των ΕΛΤΑ
Μαραθοκάμπου
Ο Βουλευτής Σάμου κ. Δημήτρης Σεβαστάκης, απέστειλε σήμερα Επείγουσα Επιστολή
προς τη Διοίκηση των ΕΛΤΑ σχετικά με το χρονίζον ζήτημα που αφορά το γραφείο 
ΕΛΤΑ Μαραθοκάμπου, και αφού είχε προηγηθεί  και προφορική επικοινωνία για το
θέμα.

Η επιστολή έχει ως ακολούθως:

Αθήνα, 22-10-2018

Προς: -Γενικό Εμπορικό Διευθυντή ΕΛΤΑ,

             κ. Σ. Δάνδολο,

Κοιν.: -      Προϊστάμενος ΕΛΤΑ Σάμου,

              κ. Γρ. Σαχίνογλου

Κύριοι,

Επανέρχομαι με γραπτή πλέον επιστολή αφού προ καιρού είχα επικοινωνήσει με την
υπηρεσία σας, όταν είχε δημιουργηθεί το θέμα. Για  μεγάλο πλέον χρονικό διάστημα,
η κωμόπολη του Μαραθοκάμπου  Σάμου, δεν εξυπηρετείται ως προς την προσωπική
και υπηρεσιακή αλληλογραφία των κατοίκων  καθώς και ως προς τις υπόλοιπες
υπηρεσίες που προσφέρουν τα ΕΛΤΑ. Ο λόγος είναι ότι έκλεισε το τοπικό γραφείο
ΕΛΤΑ και ως υποκατάστατο επελέγη η πρακτόρευση. Στην πορεία ηγέρθησαν
υπηρεσιακά ζητήματα που επέβαλαν την διακοπή της συνεργασίας με τους
πράκτορες. Διάδοχη, μόνιμη  λύση δεν βρέθηκε. Παροδικά ο Μαραθόκαμπος
εξυπηρετείται από την πράκτορα του χωριού Πλάτανος, μη διαθέτοντας όμως δικό
της χώρο, αναγκάζεται να κάνει τις εξυπηρετήσεις και συναλλαγές στο μικρό χώρο
των ΚΕΠ με αποτέλεσμα να δυσχεραίνεται η λειτουργία του. Οι υπόλοιπες χωρικές
επιλογές είναι καφενειακοί χώροι, απολύτως ακατάλληλοι και για την υπηρεσιακή
αξιοπιστία, πολύ περισσότερο για την περιφρούρηση απορρήτου αλληλογραφίας κλπ.

Διερμηνεύοντας την κόπωση και το αίσθημα αδιεξόδου των κατοίκων, παρακαλώ
όπως αναζητηθεί εκ νέου και ταχέως,  αξιόπιστη και λειτουργική λύση. Πρωτίστως
επαναλειτουργία του γραφείου των ΕΛΤΑ ή επιλογή αποκλειστικού νέου συνεργάτη
για τον Μαραθόκαμπο Σάμου, αντιστοιχούντα στα κανονιστικά πρωτόκολλα της



υπηρεσίας σας. Παρακαλώ επισπεύστε την διαδικασία αφού ένας σοβαρός αριθμός
κατοίκων του τέως Καποδιστριακού Δήμου, παραμένει χωρίς ποιοτικές ταχυδρομικές
υπηρεσίες.      

Με τιμή

Δημήτρης Σεβαστάκης

Βουλευτής Σάμου 
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Είδος: Εφημερίδα / Κύρια / Περιφερειακή / Ημερήσια / Ν. Δωδεκανήσου
Ημερομηνία: Σάββατο, 20-10-2018
Σελίδα: 21
Μέγεθος: 352 cm ²
Μέση κυκλοφορία: Μη διαθέσιμη
Επικοινωνία εντύπου: (22410) 24610

Λέξη κλειδί: ΕΛΤΑ

Μετά από πολύμηνη ομαδική εργασία ολοκλη-
ρώθηκε η συγγραφή και κυκλοφορεί το Τετρά-
διο της Διδυμοποίησης δύο Συλλόγων, ενός ρο-
δίτικου, του Συλλόγου Απολλώνων «Νέοι Ορί-
ζοντες» και ενός γαλλικού, του Συλλόγου του
Μοντέϊγ ο Βικόμτ «Οι Φίλοι των Πύργων»,
γραμμένο στα γαλλικά και  στα ελληνικά. 

Το σκληρόδετο αυτό Τετράδιο είναι τυπω-
μένο με την επιμέλεια και την φροντίδα των Ελ-
ληνικών Ταχυδρομείων, τα οποία έκαναν θαυ-
μάσια δουλειά και περιλαμβάνει 64 σελίδες με
κείμενα και φωτογραφίες και άλλες 100 σελίδες
άγραφες, που μπορούν να χρησιμοποιηθούν
σαν τετράδιο, για οποιαδήποτε  χρήση επιλέξει
όποιος το αποκτήσει. Αρωγοί στο όλο εγχεί-
ρημα της διδυμοποίησης ήταν ο Δήμαρχος
Ρόδου κ. Φώτης Χατζηδιάκος αλλά και η Πρό-
ξενος επί τιμή της Γαλλίας κα  Αλίκη Μοσχή –
Γκογκέ οι οποίοι προλογίζουν το τετράδιο και
τους ευχαριστούμε θερμά για την στήριξη τους.

Η εκτύπωση αυτού του Τετραδίου είναι η 6η
εκδοτική εργασία του Συλλόγου «Νέοι Ορίζον-
τες», μετά από πέντε σημαντικές  εκδόσεις, που
είναι οι εξής: 

• Το βιβλίο του βυζαντινολόγου Ιω. Βολανάκη
«Ιστορία, αρχαιότητες και μνημεία του χωριού
Απόλλωνα της  νήσου  Ρόδου», 

• Το βιβλίο του Κ.Ν. Κωνσταντινίδη «Από τον
Απόλλωνα στ’ Απόλλωνα της Ρόδου: με τον πιν-
δαρικόν ύμνο στο Ρόδιο περιοδονίκη Διαγόρα», 

• «Η ελιά στον πολιτισμό της Ρόδου» της κας
Μαρίας Γ. Ανδρουλάκη-Σακαρέλλου, στελέχους
του Κέντρου   Ερεύνης   της  Ελληνικής Λαο-
γραφίας της Ακαδημίας Αθηνών και 

• «Μαθαίνω για την ελιά και το λάδι» της κας
Λουΐζας Καραπιδάκη  συνεργάτιδος του Κέν-
τρου   Ερεύνης   της  Ελληνικής Λαογραφίας
της Ακαδημίας Αθηνών κι 

• Επίσης ο Σύλλογος έχει επιμεληθεί της έκ-
δοσης ενός CD με τίτλο «Τραγούδια  και Χοροί

από τ’ Απόλλωνα Ρόδου».
Πρώτος σκοπός της δύσκολης αυτής δου-

λειάς του Τετραδίου είναι να κοινοποιηθούν
στους ενδιαφερόμενους φορείς, στα μέλη  τους
και στην κοινωνία, όλες οι λεπτομέρειες του
χρονικού της Διδυμοποίησης  ανάμεσά τους,
μετά από την υπογραφή του «Όρκου Φιλίας» το
2014. 

Τον Όρκο υπέγραψαν στη Γαλλία το 2014 οι
δύο πρόεδροι των Συλλόγων ο κ. Μανώλης Κυ-
ριαζάκος  από τους «Νέους Ορίζοντες» και ο κ.
Ζαν-Κλοντ Ντιμεϊνί από τους «Φίλους των Πύρ-
γων» και τον προσυπέγραψαν  οι Επίτιμες Πρό-
εδροι από το «Σπίτι της Ευρώπης στη Ρόδο» κυ-
ρίες Μαριλένα Σωκιανού και  Άννα Χαρίτου που
χαρακτηρίζονται «ανάδοχες» της διδυμοποί-
ησης, αφού η ιδέα αλλά και η υλοποίηση του
εγχειρήματος αυτού ξεκίνησε και πραγματο-
ποιήθηκε μετά από δικές τους ενέργειες. 

Δεύτερος στόχος της έκδοσης αυτής είναι να
αρχειοθετηθεί το Χρονικό της Διδυμοποίησης

για την πρώτη τετραετία  2014-2017,  να υπάρχει
στα χέρια των κατοίκων των δύο περιοχών που
την έζησαν, αλλά και να το βρουν  τα παιδιά τους
και να γνωρίσουν μέσα από την ύλη του και
άλλα στοιχεία γεωγραφικά, ιστορικά, μυθολο-
γικά και των δύο περιοχών, αλλά και στοιχεία
που αφορούν στους σκοπούς των τριών Συλλό-
γων που συμμετέχουν. 

Όλες  αυτές οι πληροφορίες  θα βοηθήσουν
τους κατοίκους των δυο περιοχών να  γνωρί-
σουν καλύτερα ο ένας την πατρίδα του άλλου,
αλλά θα τους δοθεί και η ευκαιρία να οραματι-
στούν, να προγραμματίσουν και να υλοποιήσουν
και άλλες δραστηριότητες που θα ενισχύσουν
τους δεσμούς των κατοίκων των δύο περιοχών
περισσότερο και με προβολή στο μέλλον.  Γι’
αυτό το λόγο τα κείμενα των τετραδίων είναι
γραμμένα στα ελληνικά και στα γαλλικά.

Τα Τετράδια  που τυπώθηκαν είναι 700 τον
αριθμό, από αυτά τα 400 αγοράστηκαν από τον
σύλλογο των Απολλώνων «Νέοι Ορίζοντες» και
θα διατεθούν στην περιοχή μας και τα 300 αν-
τίτυπα έχουν αγοραστεί από τον γαλλικό σύλ-
λογο οι «Φίλοι των Πύργων», θα τα παραλάβει
δε ο ίδιος ο πρόεδρος του γαλλικού συλλόγου
κ. Ζαν- Κλοντ Ντιμεϊνί, ο οποίος βρίσκεται στη
Ρόδο, σε ιδιωτική επίσκεψη με την σύζυγό του
Μισέλ, από την Κυριακή 14 μέχρι τις 21 Οκτω-
βρίου 2018. Στη Γαλλία τα τετράδια θα διατεθούν
από τοπικούς φορείς της περιοχής της Κρεζ,
στα χωριά και τις μικρές πόλεις της περιοχής,
κυρίως στα σχολεία και άλλους ενδιαφερόμε-
νους. Στο Τετράδιο  αναφέρονται επίσης τα ονό-
ματα των Δ.Σ. των συλλόγων αλλά και όλων
όσοι συμμετείχαν στα προγράμματα που υλο-
ποιήθηκαν από κοινού τα τελευταία χρόνια.

Η διδυμοποίηση δημιούργησε και ανέπτυξε,
ανάμεσα στους κατοίκους των δυο περιοχών
Ελλάδος και Γαλλίας που εμπλέκονται, στενούς
δεσμούς φιλίας οι οποίοι σφυρηλατήθηκαν
μέσα από κοινές δραστηριότητες και πολιτιστι-
κές ανταλλαγές.

To Tετράδιο του Χρονικού μιας Διδυμοποίησης
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Είδος: Εφημερίδα / Κύρια / Περιφερειακή / Ημερήσια / Π. Πελοποννήσου
Ημερομηνία: Σάββατο, 20-10-2018
Σελίδα: 10
Μέγεθος: 324 cm ²

Μέση κυκλοφορία: Μη διαθέσιμη

Επικοινωνία εντύπου: 2610 312530-34

Λέξη κλειδί: ΕΛΤΑ
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