
Είδος: Εφημερίδα / Κύρια / Οικονομική / Εβδομαδιαία
Ημερομηνία: Πέμπτη, 20-07-2017
Σελίδα: 16
Μέγεθος: 46 cm ²
Μέση κυκλοφορία: 1580
Επικοινωνία εντύπου: 2130097107-8

Λέξη κλειδί: ΕΛΤΑ

www.clipnews.gr



Είδος: Εφημερίδα / Κύρια / Περιφερειακή / Ημερήσια / Ν.Καστοριάς
Ημερομηνία: Σάββατο, 15-07-2017
Σελίδα: 10
Μέγεθος: 165 cm ²
Μέση κυκλοφορία: Μη διαθέσιμη
Επικοινωνία εντύπου: 24670 24782

Λέξη κλειδί: ΕΛΤΑ

Αυτό απαντούν τα ΕΛΤΑ με έγ-
γραφο τους που μεταβιβάστηκε 
στην Βουλή και σύμφωνα με το 
εν λόγω έγγραφο η ΔΕΗ χαρα-
κτηρίζεται από την Διοίκηση 
των ΕΛΤΑ ως σημαντικός πελά-
της με μακροχρόνια και υπο-
δειγματική σχέση συνεργασίας. 
Ως επιχειρήσεις του ευρύτερου 
δημόσιου τομέα έχουν έντονα 
κοινωνικό ρόλο, ως επιχειρήσεις 
κοινής ωφέλειας, επιχειρησιακή 
στόχευση και είναι πάροχοι κα-
θολικών υπηρεσιών. Λόγω της 
ιδιότητας αυτής και οι δύο εται-
ρείες παραδοσιακά επιδεικνύ-
ουν αυξημένη κοινωνική ευθύ-
νη λόγω του ειδικού χαρακτήρα 
και της σπουδαιότητας των πα-

ρεχομένων υπηρεσιών τους ιδί-
ως στην παρούσα συγκυρία της 
οικονομικής κρίσης.

Το θέμα που προέκυψε στην 
εκπλήρωση των συμβατικών 
υποχρεώσεων των ΕΛΤΑ έναντι 
της ΔΕΗ και συγκεκριμένα στην 
απόδοση ποσών από είσπραξη 
λογαριασμών ρεύματος ΔΕΗ, 
σύμφωνα με την Διοίκηση των 
ΕΛΤΑ οφείλεται σε δυσλειτουρ-
γίες που προέκυψαν κατά τη 
μετάβαση στο σύστημα του 
διατραπεζικού συστήματος 
πληρωμών ΔΙΑΣ (DIAS Credit 
Transfer). Μέχρι την επίλυση 
του τεχνικού προβλήματος προ-
τάθηκε στη ΔΕΗ η αποστολή του 
αρχείου στο οποίο αποτυπώνο-

νται οι πελάτες που έχουν εξο-
φλήσει τους λογαριασμούς τους 
προκειμένου η ΔΕΗ να μην εκτε-
θεί στους πελάτες της και αυτοί 
να μην χάσουν τις εκπτώσεις 
συνέπειας (15%). Επισημαίνεται 
από την Διοίκηση, ότι τα ΕΛΤΑ, 
ευρίσκονται σε διαρκή συνερ-
γασία με τη ΔΕΗ για την τακτο-
ποίηση του θέματος, έχουν ήδη 
έχει καταβάλει ποσό ύψους 7 
εκ. ευρώ και καταβάλλουν κάθε 
δυνατή προσπάθεια και ενερ-
γούν με στόχο τη διευθέτηση 
του θέματος που προέκυψε.

 Από τα ανωτέρω η Διοίκηση 
αναφέρει, ότι τα ΕΛΤΑ αναγνω-
ρίζουν τις συμβατικές υποχρε-
ώσεις τους ανταποκρίνονται 

αμέσως και προσηκόντως και 
συνεπώς δεν τίθεται ζήτημα δυ-
στροπίας ή άρνησης καταβολής 
οποιασδήποτε οφειλής εκ μέ-
ρους τους.

Τέλος διαβεβαιώνει ότι, όλες 
οι δράσεις και ενέργειες της 
διοίκησης των Ελληνικών Τα-
χυδρομείων αποσκοπούν στη 
σταθεροποίηση, αναδιάρθρω-
ση και ανάπτυξη τους προς με-
γιστοποίηση της αξίας τους και 
προς όφελος του κοινωνικού 
συνόλου.

Dikaiologitika.gr 

Δεν χάνουν την έκπτωση όσοι πλήρωσαν 
λογαριασμούς της ΔΕΗ στα ΕΛΤΑ

www.clipnews.gr



Είδος: Εφημερίδα / Κύρια / Περιφερειακή / Ημερήσια / Ν. Ιωαννίνων
Ημερομηνία: Τετάρτη, 12-07-2017
Σελίδα: 4
Μέγεθος: 99 cm ²
Μέση κυκλοφορία: Μη διαθέσιμη
Επικοινωνία εντύπου: 2651025677

Λέξη κλειδί: ΦΙΛΟΤΕΛΙΣΜΟΣ

• Πληροφορούμε τους φιλοτελιστές Ιωαννίνων, ότι
από τις 10 Ιουλίου μπορούν να αγοράσουν τη νέα σειρά
γραμματοσήμων των Κυπριακών ταχυδρομείων.

Πρόκειται για ένα γραμματόσημο με το όνομα
''Euromed 2017 - Δένδρα της Μεσογείου'' και η αξία του είναι 0,64 ευ-
ρώ. Θα κυκλοφορήσουν επίσης 6.000 τεμάχια Φ.Π.Η.Κ. (Φάκελλοι Πρώ-
της Ημέρας Κυκλοφορίας) και η αξία τους είναι 1,24 ευρώ. Εκτός από
τις γενικές συλλογές, το γραμματόσημο λόγω της συγγένειας με τα φυ-
τά και λουλούδια, είναι κατ’ εξοχήν για θεματικές συλλογές. Για πληρο-
φορίες με τον κλασσικό τρόπο αλληλογραφίας είναι: Κυπριακά ταχυ-
δρομεία. Τμήμα ταχυδρομικών υπηρεσιών. Προδρόμου 100. 2063 Στρό-
βολος. CY 1900 Λευκωσία. ΚΥΠΡΟΣ.

Για τηλεφωνική συνομιλία και άλλες πληροφορίες το τηλέφωνο:
0035722805728 και το ΦΑΞ 0035722302079. Για όσους συναλλάσσονται
γρήγορα με υπολογιστή σε site πληροφορίες θα βρουν στο
www.cypruspost.gov.cy και το email είναι philatelic@dps.mcw.gov.cy

Κυκλοφορία Κυπριακών γραμματοσήμων
� Επιμέλεια: Γ. ΜΠΙΜΠΗΣ

ΦΙΛΟΤ Ε ΛΙ ΣΜ ΟΣ

www.clipnews.gr



Είδος: Εφημερίδα / Κύρια / Περιφερειακή / Ημερήσια / Ν. Δωδεκανήσου
Ημερομηνία: Τετάρτη, 12-07-2017
Σελίδα: 18
Μέγεθος: 501 cm ²

Μέση κυκλοφορία: Μη διαθέσιμη

Επικοινωνία εντύπου: (22410) 24610

Λέξη κλειδί: ΕΛΤΑ

Μ
ε διαφορετικούς ρυθμούς σε σχέση με
την ηπειρωτική Ελλάδα προχωράει η
απελευθέρωση της λιανικής αγοράς
ηλεκτρικής ενέργειας στην Κρήτη και τη
Ρόδο, τα μόνα προς το παρόν νησιά στα

οποία έχει ανοίξει η αγορά και στους εναλλακτικούς
προμηθευτές.
Χρειάζεται, βέβαια, να σημειωθεί, ότι είναι διαφορε-
τικός ο βαθμός ωριμότητας των δυο αγορών, τόσο σε
σχέση με την ηπειρωτική Ελλάδα, όσο και μεταξύ
τους, καθώς στην περίπτωση της Κρήτης η αγορά
άνοιξε πέρυσι το καλοκαίρι, ενώ στη Ρόδο μόλις
φέτος.
Παρόλα αυτά, τα στοιχεία του ΔΕΔΔΗΕ, που ως Δια-
χειριστής των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών είναι αρ-
μόδιος για την παρακολούθηση των σχετικών διαδι-
κασιών, προσφέρονται για να βγουν κάποια πρώτα
συμπεράσματα, κυρίως σε ότι αφορά την τακτική των
διαφόρων εταιρειών.
Έτσι, όπως προκύπτει από τα φετινά Μηνιαία Δελτία
Συμμετεχόντων για τα δυο νησιά, ιδίως στην περί-
πτωση της Ρόδου (αλλά εν μέρει και στην Κρήτη) γί-
νεται εμφανές ότι χωρίς την αντιμετώπιση του ζητή-
ματος του κόστους αγοράς ρεύματος από τους προ-
μηθευτές τα βήματα της απελευθέρωσης της αγοράς
προχωρούν με βραδείς ρυθμούς.
Αυτό δε σημαίνει, βέβαια, ότι ο ανταγωνισμός δεν
οξύνεται. Άλλωστε, στη σχετικά πιο ώριμη αγορά της
Κρήτης φαίνεται ότι διεκδικούνται μερίδια αγοράς με
όρους αντίστοιχους της ηπειρωτικής χώρας, αν και οι
διάφορες εταιρείες ξεκινούν από διαφορετικές αφε-
τηρίες, στα πλαίσια και της τακτικής που έχει επιλέξει
η καθεμιά.
Ένα ακόμα στοιχείο που προκύπτει, όσο κι αν, για
τους παραπάνω λόγους, είναι ίσως νωρίς για να κα-
τοχυρωθεί η συγκεκριμένη εκτίμηση ως συμπέρασμα,
είναι ότι οι μικρότερες σχετικά εταιρείες έχουν ακόμα
«παράθυρο ευκαιρίας» να κατοχυρώσουν τις θέσεις
τους στις συγκεκριμένες αγορές, με πλεονεκτικότε-
ρους, ίσως, όρους σε σχέση με την ηπειρωτική Ελ-
λάδα.

Στην Κρήτη, πέραν της ΔΕΗ, δραστηριοποιούνται
πλέον και οι: ELPEDISON, GREEN, NRG, PROTERGIA,
VOLTERRA, WATT+VOLT, ΗΡΩΝ, ΚΕΝ, ΕΛΤΑ, ECO-
NOMIC GROWTH και VOLTON.
Από τον Ιανουάριο μέχρι σήμερα, η διείσδυση των
εναλλακτικών προμηθευτών στην αγορά της Κρήτης
αποτυπώνεται στα στοιχεία του ΔΕΔΔΗΕ (ποσοστό
% στο σύνολο της μηνιαίας προμήθειας της Κρήτης)
ως εξής:
Στη Ρόδο, πέραν της ΔΕΗ, δραστηριοποιούνται
πλέον και οι: ELPEDISON, GREEN, NRG, PROTERGIA,
VOLTERRA, WATT+VOLT, ΗΡΩΝ, ΚΕΝ και ΕΛΤΑ.
Από τον Ιανουάριο μέχρι σήμερα, η διείσδυση των
εναλλακτικών προμηθευτών στην αγορά της Ρόδου
αποτυπώνεται στα στοιχεία του ΔΕΔΔΗΕ (ποσοστό
% στο σύνολο της μηνιαίας προμήθειας της Ρόδου)
ως εξής:

Στη Ρόδο, πέραν της ΔΕΗ, δραστηριοποιούνται
πλέον και οι: ELPEDISON, GREEN, NRG, PROTERGIA,
VOLTERRA, WATT+VOLT, ΗΡΩΝ, ΚΕΝ και ΕΛΤΑ.
Από τον Ιανουάριο μέχρι σήμερα, η διείσδυση των
εναλλακτικών προμηθευτών στην αγορά της Ρόδου
αποτυπώνεται στα στοιχεία του ΔΕΔΔΗΕ (ποσοστό
% στο σύνολο της μηνιαίας προμήθειας της Ρόδου)
ως εξής:

Χρειάζεται να σημειωθεί ότι καταγράφονται τα στοι-
χεία μόνο για τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται
τους συγκεκριμένους μήνες στις δυο αγορές (εξ ου
και τα κενά στους πίνακες), με στρογγυλοποίηση στο
δεύτερο δεκαδικό ψηφίο.

Φεβρουάριος Μάρτιος Απρίλιος Μάιος
ELPEDISON 1,80% 2,05% 2,50% 2,83%
GREEN 0,27% 0,34% 0,38% 0,39%
NRG 1,34% 1,37% 1,30% 1,98%
PROTERGIA 2,22% 2,43% 2,76% 3,01%
VOLTERRA 0,16% 0,18% 0,22% 0,58%
WATT+VOLT 0,31% 0,36% 0,47% 0,49%
ΗΡΩΝ 2,35% 2,47% 2,74% 3,39%
ΚΕΝ 0,10% 0,26% 0,63% 0,98%
ΕΛΤΑ 0,01% 0,05% 0,03% 0,03%
ECONOMIC GROWTH 0,06%
VOLTON 0,00%

Φεβρουάριος Μάρτιος Απρίλιος Μάιος
ELPEDISON 0,05% 0,23% 0,26% 0,25%
GREEN 0,00% 0,02% 0,04% 0,04%
NRG 0,01% 0,05% 0,04% 0,03%
VOLTERRA 0,05% 0,05% 0,05% 0,05%
WATT+VOLT 0,12% 0,24% 0,41% 0,51%
ΗΡΩΝ 0,41% 0,53% 0,61%
ΚΕΝ 0,01% 0,23%
ΕΛΤΑ 0,03%

Ανταγωνισμός με αποτελέσματα
στη λιανική ρεύματος στην Κρήτη
Βραδείς ρυθμοί στη Ρόδο

www.clipnews.gr



Είδος: Εφημερίδα / Κύρια / Περιφερειακή / Ημερήσια
Ημερομηνία: Τετάρτη, 12-07-2017
Σελίδα: 16
Μέγεθος: 600 cm ²

Μέση κυκλοφορία: Μη διαθέσιμη

Επικοινωνία εντύπου: (2810) 398100

Λέξη κλειδί: ΕΛΤΑ

www.clipnews.gr



Είδος: Εφημερίδα / Κύρια / Περιφερειακή / Ημερήσια / Ν. Ηρακλείου
Ημερομηνία: Τετάρτη, 12-07-2017
Σελίδα: 4
Μέγεθος: 512 cm ²

Μέση κυκλοφορία: Μη διαθέσιμη

Επικοινωνία εντύπου: (2810) 258079 /282625

Λέξη κλειδί: ΕΛΤΑ

www.clipnews.gr



Είδος: Εφημερίδα / Κύρια / Περιφερειακή / Εβδομαδιαία / Δήμος Αμαρουσίου
Ημερομηνία: Σάββατο, 15-07-2017
Σελίδα: 6
Μέγεθος: 91 cm ²

Μέση κυκλοφορία: Μη διαθέσιμη

Επικοινωνία εντύπου: 210 8066507

Λέξη κλειδί: ΕΛΤΑ

www.clipnews.gr


