
Εκδήλωση για τα 100 Χρόνια του
Μουσείου Νεότερου Ελληνικού
Πολιτισμού

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 από
τις Συλλογές του Μουσείου. Απεικονίζονται δύο ζωγραφικά θέματα ο Μέγας
Αλέξανδρος (Α.Μ. 3095) αποτοιχισμένη τοιχογραφία και ο Ερωτόκριτος και η
Αρετούσα (Α.Μ. 18695) ζωγραφικό θέμα από τον ανατολικό τοίχο του
τοιχογραφημένου διάκοσμου της αίθουσας Θεόφιλου. Τα έργα προέρχονται από το
"καλό δωμάτιο" της οικίας Ζόλκου, στο Κλομιδάδο (Νάπη) της Λέσβου (περίοδος
1924-1930).

Η Επίσημη Παρουσίαση της Σειράς θα γίνει την Τετάρτη 24 Οκτωβρίου 2018 και ώρα
19:00 στο Τζαμί Τζισδαράκη (Άρεως 1, Πλατεία Μοναστηρακίου).

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης θα πραγματοποιηθεί ομιλία από τη Διευθύντρια του
Μουσείου Νεότερου Ελληνικού Πολιτισμού κα Έλενα Μελίδη και από τον Γενικό
Εμπορικό Διευθυντή των Ελληνικών Ταχυδρομείων κ. Σάββα Δάνδολο. Παράλληλα θα
γίνει προβολή ολιγόλεπτου οπτικοακουστικού υλικού για την ιστορία του Μουσείου.
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Κυβέρνηση και Υπ. Μεταφορών
στηρίζουν την προσπάθεια των
Κυπριακών Ταχυδρομείων για
εκσυγχρονισμό – 24h.com.cy

Το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων αλλά και η κυβέρνηση
γενικότερα, στηρίζουν ενεργά τη συνεχή προσπάθεια των Κυπριακών
Ταχυδρομείων για εκσυγχρονισμό δήλωσε χθες η αρμόδια Υπουργός
Βασιλική Αναστασιάδη.

 Η Υπουργός Μεταφορών Επικοινωνιών και Έργων, σύμφωνα Στον χαιρετισμό της η
Υπουργός είπε ότι για «θα πρέπει να προχωρήσουμε στο επόμενο βήμα, στην αλλαγή
δηλαδή του νομικού καθεστώτος των Κυπριακών Ταχυδρομείων, από Κυβερνητικό
Τμήμα, σε ένα ευέλικτο Ταχυδρομικό Οργανισμό, που να ανταποκρίνεται στις
σύγχρονες απαιτήσεις, με την ιδιοκτησία των Κυπριακών Ταχυδρομείων να παραμένει
στο Κράτος και πλήρη διασφάλιση των δικαιωμάτων και συμφερόντων του



προσωπικού».

Η κ. Αναστασιάδου δήλωσε σίγουρη ότι «στην όλη προσπάθειά μας για τη μεγάλη
αυτή αλλαγή, μέσα από την εντατική διαβούλευση με τους εμπλεκόμενους, και
ιδιαίτερα με τους εργαζόμενους, θα υπάρξει θετικό και συναινετικό αποτέλεσμα για
επίτευξη του στόχου μας, έτσι ώστε στο εγγύς μέλλον, να μιλούμε για τα νέα
Κυπριακά Ταχυδρομεία».

Όπως είπε η Υπουργός Μεταφορών, «παρά τις τεχνολογικές εξελίξεις, τα
ταχυδρομεία, ως οι παροχείς καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας, εξακολουθούν και
σήμερα να διατηρούν το ρόλο τους, αφού μέσω του δικτύου τους, αποτελούν μια από
τις υπηρεσίες, που έρχονται καθημερινά σε επαφή με εκατομμύρια πολίτες και
επιχειρήσεις σε ολόκληρο τον κόσμο».

Ένα ρόλο ωστόσο, συνέχισε, «διαφοροποιημένο σε σημαντικό βαθμό από το παρελθόν
και αυτό επειδή, πέραν από τις παραδοσιακές ταχυδρομικές υπηρεσίες που
εξακολουθούν να παρέχονται σήμερα, τα ταχυδρομεία καλούνται να διευρύνουν το
ρόλο τους και να εδραιώσουν τη θέση τους στην αλυσίδα του ‘ηλεκτρονικού
εμπορίου’».

Η Υπουργός εξήγησε ότι στο «ηλεκτρονικό εμπόριο» τα ταχυδρομεία λειτουργούν
«ως ένας παροχέας που μπορεί, μέσω του αναβαθμισμένου δικτύου και υποδομής του,
να αποτελεί την πρώτη επιλογή για όλες τις επιχειρήσεις, μικρές και μεγάλες, για
διακίνηση των προϊόντων τους προς τους καταναλωτές σε ολόκληρο τον κόσμο, με
εύκολο, ταχύ και ασφαλή τρόπο αλλά και σε προσιτές τιμές».

Αναφερόμενη στην εκδήλωση είπε ότι είναι αφιερωμένη, στη βράβευση παιδιών που
έλαβαν μέρος στον 47ο Διεθνή Ταχυδρομικό Διαγωνισμό, που διεξάγεται κάθε χρόνο
και έχει θεσμοθετηθεί από την Παγκόσμια Ταχυδρομική Ένωση και την ΟΥΝΕΣΚΟ.

Θέμα του φετινού Διαγωνισμού ήταν: «Φανταστείτε ότι είστε επιστολή που ταξιδεύει
στο χρόνο.  Ποιο μήνυμα θέλετε να αναφέρετε στους αναγνώστες σας».

Η μαθήτρια Χαρά Φωκά του Γυμνασίου Δροσιάς στη Λάρνακα κατέλαβε την 1η θέση
παγκύπρια και παγκόσμια και όπως τόνισε η Υπουργός Μεταφορών είναι «μια
διάκριση που τιμά ιδιαίτερα την ίδια, το σχολείο της αλλά και τα Κυπριακά
Ταχυδρομεία, που προωθούν το Διαγωνισμό και ασφαλώς και την Κύπρο μας».

Συνεχάρη θερμά τη μαθήτρια προσθέτοντας ότι «ήδη βραβεύτηκε σε ειδική τελετή
που πραγματοποιήθηκε στην Ελβετία στις 9 Οκτωβρίου, Παγκόσμια Ημέρα των
Ταχυδρομείων, στην παρουσία πολλών επισήμων που γνώρισαν έτσι με τον καλύτερο
τρόπο τη χώρα μας, καθώς εκεί προβλήθηκε φιλμάκι, που ετοιμάστηκε από το
Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών, για την μεγάλη επιτυχία της χαρισματικής μας
Χαράς.
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Οι ΗΠΑ αποχωρούν και από την
Παγκόσμια Ταχυδρομική Ενωση -
Ειδήσεις - νέα - Το Βήμα Online
Νέες διαστάσεις στον σινοαμερικανικό εμπορικό πόλεμο δίνει ο Λευκός Οίκος με τα
σχέδια αποχώρησης των ΗΠΑ από τη διεθνή συνθήκη για τις ταχυδρομικές υπηρεσίες,
στην οποία μετέχουν εδώ και… 144 ολόκληρα χρόνια. Ο Ντόναλντ Τραμπ θεωρεί
ότι η συνθήκη ευνοεί τη μεταφορά κινεζικών προϊόντων στις διεθνείς αγορές με
απαράδεκτα χαμηλές χρεώσεις στα μικρά δέματα που διακινούν εταιρείες
ηλεκτρονικού εμπορίου.
Η Παγκόσμια Ταχυδρομική Ενωση (UPU) – πρόκειται για μια υπηρεσία που λειτουργεί
υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών – υιοθετεί χαμηλότερα τέλη για τη μεταφορά
εμπορευμάτων από ορισμένες χώρες. Σκοπός της ευνοϊκής αυτής μεταχείρισης είναι
να υποστηριχθούν οι εξαγωγές φτωχών κρατών. Οι ΗΠΑ, όμως, αντιτείνουν ότι οι
εκπτώσεις αυτές θέτουν σε μειονεκτική θέση τις αμερικανικές επιχειρήσεις – και το
κεντρικό σύνθημα με το οποίο κέρδισε τις προεδρικές εκλογές ο Τραμπ ήταν, ως
γνωστόν, «Πρώτα η Αμερική».
Χαμηλότερα τέλη
Αμερικανοί αξιωματούχοι υποστήριξαν ότι οι ΗΠΑ πρέπει να αποχωρήσουν από τη
συμφωνία για να διαπραγματευθούν μια καλύτερη. «Εκείνο που επιθυμούμε είναι ένα
δίκαιο σύστημα. Πιστεύουμε ότι στο τέλος θα πετύχουμε μια καλύτερη
διαπραγμάτευση» δήλωσε ανώτερο διοικητικό στέλεχος.
Οπως μεταδίδει από την Ουάσιγκτον η ανταποκρίτρια του BBC Καρίσμα Βασουάνι,
εκείνο που επιδιώκουν οι ΗΠΑ είναι να πάψει η Κίνα να ευνοείται από το καθεστώς
της αναπτυσσόμενης χώρας που απολαμβάνει από το 1969 που εντάχθηκε στη διεθνή
συνθήκη για τις ταχυδρομικές υπηρεσίες.
Οι ΗΠΑ ζητούν να επιτρέπεται στις χώρες να τιμολογούν οι ίδιες την ταχυδρομική
αποστολή δεμάτων βάρους κάτω των 2 κιλών – κάτι που επιτρέπεται για τα
μεγαλύτερου βάρους δέματα. Κι αυτό λόγω της μεγάλης ανάπτυξης του
ηλεκτρονικού εμπορίου και της τεράστιας αύξησης του αριθμού των μικρών δεμάτων
που αποστέλλονται στο εξωτερικό μέσω των ταχυδρομικών υπηρεσιών.
Εν προκειμένω οι αποστολές μικρών δεμάτων από την Κίνα προς τις ΗΠΑ είναι σαφώς
περισσότερες από τις αποστολές σε οποιαδήποτε άλλη χώρα. Η Ουάσιγκτον εκτιμά
ότι εξαιτίας των χαμηλών τελών αποστολής των κινεζικών προϊόντων οι ΗΠΑ έχουν
απώλειες 300 εκατ. δολαρίων ετησίως. Τα αμερικανικά Ταχυδρομεία και μεγάλες
εταιρείες ταχυδρομικών υπηρεσιών, όπως η Amazon και FedEx, διαμαρτύρονται εδώ
και χρόνια για τις προνομιακές χρεώσεις της Κίνας.
Η κινεζική εκδοχή
Τη λύπη του για τις κινήσεις της Ουάσιγκτον εξέφρασε το Πεκίνο διά στόματος του
εκπροσώπου του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών Λου Κανγκ. «Η Κίνα υποστηρίζει



τη διεθνή συνεργασία, άρα και την UPU. Θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε από κοινού
με όλες τις πλευρές για να συμβάλουμε στην ανάπτυξη των παγκόσμιων
ταχυδρομικών υπηρεσιών» είπε χαρακτηριστικά ο Λου.
Τα κινεζικά μέσα ενημέρωσης προβάλλουν την εκτίμηση του Μπρούνο
Μπαζαλίσκο, ενός ειδικού αναλυτή της δανέζικης εταιρείας συμβούλων
Copenhagen Economics, που εκτιμά ότι η αύξηση των ταχυδρομικών τελών θα πλήξει
τους μικρούς και κατά τεκμήριο φτωχότερους κινέζους παραγωγούς και
κατασκευαστές, οι οποίοι εκμεταλλεύονται, ως επί το πλείστον, το ηλεκτρονικό
λιανεμπόριο.
«Οι αμερικανοί καταναλωτές χρησιμοποιούν κατά κόρον το διασυνοριακό
ηλεκτρονικό εμπόριο για να ψωνίσουν. Ως εκ τούτου θα αντιμετωπίσουν ανατιμήσεις
στα προϊόντα που φθάνουν στα χέρια τους μέσω ταχυδρομικών αποστολών» δήλωσε
ο Μπαζαλίσκο.
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Τι έδειξαν οι έλεγχοι της ΑΔΑΕ για
τους παρόχους ταχυδρομικών
υπηρεσιών - Metaforespress
Στον εντοπισμό τυχόν προβλημάτων, αναφορικά με τη διασφάλιση του απορρήτου
των επικοινωνιών και τον έλεγχο της τήρησης των όρων και της διαδικασίας άρσης
του απορρήτου που προβλέπονται στη νομοθεσία, αποσκοπούν οι έλεγχοι που
διενεργεί η ΑΔΑΕ στους παρόχους υπηρεσιών ταχυδρομικών υπηρεσιών.

Όπως σημειώνει η Αρχή, οι έλεγχοι διακρίνονται σε τακτικούς και έκτακτους και
αφορούν κυρίως: την εφαρμογή της νομοθεσίας, των κανονισμών και των
εγκεκριμένων πολιτικών ασφάλειας για τη διασφάλιση του απορρήτου των
παρεχομένων υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών και ταχυδρομικών υπηρεσιών,
καθώς και των διαδικασιών που απορρέουν από αυτές, την εξέταση των
περιστατικών ασφάλειας που παρουσιάζονται, την εξέταση τεχνικών προβλημάτων,
τα οποία κοινοποιήθηκαν στην ΑΔΑΕ από τους παρόχους υπηρεσιών ηλεκτρονικών
επικοινωνιών και ταχυδρομικών υπηρεσιών και τέλος τη διερεύνηση πιθανών
παραβιάσεων του απορρήτου των επικοινωνιών με αφορμή δημοσιεύματα του Τύπου.

Ειδικά για τους παρόχους ταχυδρομικών υπηρεσιών, η ΑΔΑΕ διενεργεί τακτικούς
ελέγχους στους εν λόγω παρόχους με σκοπό να διερευνηθεί η εφαρμογή της
εγκεκριμένης από την Αρχή πολιτικής για τη διασφάλιση του απορρήτου των
ταχυδρομικών υπηρεσιών, καθώς και των σχετικών διαδικασιών, όπως προβλέπεται
από τον Κανονισμό που έχει εκδώσει η Αρχή για τη διασφάλιση του απορρήτου των
ταχυδρομικών υπηρεσιών (ΦΕΚ 384/Β΄/24.3.2005).

Κατά τη διάρκεια του 2017, η ΑΔΑΕ πραγματοποίησε τρεις τακτικούς ελέγχους σε
αντίστοιχο αριθμό παρόχων ταχυδρομικών υπηρεσιών, οι οποίοι περιλάμβαναν 14
επισκέψεις στις εγκαταστάσεις των παρόχων.

Ειδικότερα, έχουν ολοκληρωθεί τακτικοί έλεγχοι στις εξής εταιρείες: Eurofreight
Hellas Μονοπρόσωπη ΕΠΕ, Quick International Freight Services ΕΠΕ (QFS), ACSPOST,
Degaitas Transport Services και βρίσκονται στο στάδιο της έγκρισης από την
ολομέλεια της ΑΔΑΕ οι τακτικοί έλεγχοι των ακόλουθων εταιρειών: ΕΛΤΑ ΑΕ (επτά
επισκέψεις), DHL Hellas AE (έξι επισκέψεις), UPS Greece INC (δύο επισκέψεις) και Σ.
Ταβλαρίδης Ταχυμεταφορές (δύο επισκέψεις).

Ακόμη, ο έλεγχος που αφορά στον πάροχο Ταχυμεταφορές ΕΛΤΑ ΑΕ τελεί υπό
επεξεργασία και αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του 2018.

Στο διάγραμμα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι τακτικοί έλεγχοι και οι επισκέψεις



στις εγκαταστάσεις των παρόχων υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών και
ταχυδρομικών υπηρεσιών για το διάστημα (2015-2017).

2
έκτακτοι έλεγχοι

Το 2017, η ΑΔΑΕ διενήργησε δύο εκτάκτους ελέγχους σε παρόχους ταχυδρομικών
υπηρεσιών μετά από καταγγελίες που υποβλήθηκαν στην Αρχή.

Ειδικότερα, ελέγχθηκε η εταιρεία: ΕΛΤΑ ΑΕ (μία επίσκεψη), έλεγχος που
ολοκληρώθηκε εντός του 2017, καθώς και η εταιρεία Ταχυμεταφορές ΕΛΤΑ ΑΕ,
έλεγχος που αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του 2018.

20 καταγγελίες και ερωτήματα που αφορούν τις ταχυδρομικές υπηρεσίες

Η Αρχή το 2017 επεξεργάστηκε 20 καταγγελίες, εκ των οποίων οι 17 ολοκληρώθηκαν
εντός του έτους, ενώ οι τρεις βρίσκονται στο στάδιο έγκρισης από την Ολομέλεια
της Αρχής.

Από τις ολοκληρωμένες εντός του 2017 καταγγελίες οι πέντε είχαν υποβληθεί τα
προηγούμενα έτη.

Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου, διαπιστώθηκε ότι μία εξ αυτών αφορούσε θέμα
για το οποίο η ΑΔΑΕ δεν είναι αρμόδια.

Το 2017, η Αρχή παρέλαβε τέσσερα ερωτήματα από πολίτες τα οποία απαντήθηκαν
εντός του έτους.

Πολιτικές διασφάλισης απορρήτου επικοινωνιών



Μέσα στο 2017, η ΑΔΑΕ, αντλώντας στοιχεία από το ισχύον μητρώο της ΕΕΤΤ, το
οποίο περιλαμβάνει τις εταιρείες που παρέχουν ταχυδρομικές υπηρεσίες, απέστειλε
επιστολές προς τις εγγεγραμμένες εταιρείες, με σκοπό να ενημερώσει εκ νέου τους
παρόχους ταχυδρομικών υπηρεσιών που δεν έχουν υποβάλει πολιτική διασφάλισης
απορρήτου (ΠΔΑΤΥ).

Επίσης, ενημέρωσε τις νεοσυσταθείσες εταιρείες, για τη σχετική υποχρέωσή τους και
παράλληλα επικοινώνησε τηλεφωνικά, εφόσον ήταν εφικτό, με τις ήδη υπάρχουσες
ταχυδρομικές επιχειρήσεις για να τους υπενθυμίσει την ανάγκη υποβολής ΠΔΑΤΥ, να
ενημερώσει για την πολιτική που πρέπει να υποβάλουν και να αντλήσει περισσότερες
πληροφορίες για τις εταιρείες αυτές.

Το 2017 κατατέθηκαν και εξετάστηκαν από την ΑΔΑΕ 24 νέες Πολιτικές Διασφάλισης
Απορρήτου Ταχυδρομικών Υπηρεσιών (ΠΔΑΤΥ). Από αυτές 19 εγκρίθηκαν, εκ των
οποίων μία αναθεωρημένη, ενώ πέντε δεν εγκρίθηκαν. Σημειώνεται ότι οι παραπάνω
εγκεκριμένες πολιτικές διασφάλισης του απορρήτου αφορούν τις επιχειρήσεις οι
οποίες διακινούν μέσω των δικτύων τους πάνω από το 95% των ταχυδρομικών
αντικειμένων.
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Ρεύμα με έκπτωση 20% στους αγρότες
από ΕΛΤΑ-ΠΑΣΕΓΕΣ

Συνεργασία ΕΛΤΑ με ΝΕΑ ΠΑΣΕΓΕΣ - Έκπτωση 20% και χωρίς ποινή διακοπής
συμβολαίου Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία προχωρούν σε στρατηγική συνεργασία με τη
ΝΕΑ ΠΑΣΕΓΕΣ, στον τομέα της Ηλεκτρικής Ενέργειας. Η συνέργεια με τίτλο
"Ενέργεια για την Παραγωγή" έχει απώτερο στόχο την παροχή οικονομικότερων
λύσεων στην παροχή ενέργειας για όλους τους αγρότες και διαμόρφωσης ενός
προϊόντος που απευθύνεται στον πρωτογενή παραγωγικό ιστό της χώρας μας. 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. Το τελευταίο εξάμηνο, άλλωστε,
τα ΕΛΤΑ 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...

Agriniovoice.gr   ·    πριν από  1 ημέρα 11 ώρες  ·    
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Ρεύμα με έκπτωση 20% στους αγρότες
από τα ΕΛΤΑ. | Κέρκυρα Corfu TV
News
Σε στρατηγική συνεργασία για την ηλεκτρική ενέργεια προχωρούν τα
Ελληνικά Ταχυδρομεία με τη ΝΕΑ ΠΑΣΕΓΕΣ, στο πλαίσιο της συνεχούς
στήριξης που παρέχουν στους Έλληνες αγρότες.

Τα ΕΛΤΑ, μέσω αυτής της συνεργασίας, εισέρχονται και στον αγροτικό τομέα,
παρέχοντας ρεύμα στον αγροτικό πληθυσμό με έκπτωση 20% και χωρίς ποινή
διακοπής συμβολαίου για τους πελάτες-αγρότες.

Η συνέργεια των ΕΛΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ με τις αγροτικές συνεταιριστικές οργανώσεις, που
έχει την ονομασία «Ενέργεια για την Παραγωγή», στοχεύει στις οικονομικότερες
λύσεις στην παροχή ενέργειας για όλους τους αγρότες και στη διαμόρφωση ενός
προϊόντος που απευθύνεται στον πρωτογενή παραγωγικό ιστό της χώρας.

Η δυναμική είσοδος των Ελληνικών Ταχυδρομείων στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας
έχει αλλάξει το χάρτη στην παροχή ρεύματος στην Ελλάδα. Το τελευταίο εξάμηνο,
έχουν πετύχει αύξηση  του μεριδίου τους στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Σήμερα
ξεπερνούν σε ποσοστό το 1% της αγοράς.

Διαχρονικά, ο όμιλος επιχειρήσεων «Ελληνικά Ταχυδρομεία Α.Ε.» παρέχει με συνέπεια
και ωφέλεια υπηρεσίες στους πελάτες του, έχοντας εδραιώσει μια ισχυρή σχέση
εμπιστοσύνης και καθημερινής συνεργασίας. Από την πλευρά της η ΝΕΑ ΠΑΣΕΓΕΣ,
βρίσκεται στο πλευρό των αγροτικών οικογενειών. Με αυτό το κριτήριο, οι δυο
πλευρές έχουν δημιουργήσει τις καλύτερες προϋποθέσεις για το ξεκίνημα και την
ενδυνάμωση αυτής της συνεργασίας.

Η ΝΕΑ ΠΑΣΕΓΕΣ μέσω του πανελλαδικού δικτύου γραφείων-πυλών 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, έχοντας την έμπρακτη υποστήριξη σε όλα τα επίπεδα από τα
Ελληνικά Ταχυδρομεία.
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Περιστατικό παρακράτησης των
χρημάτων της ΔΕΗ από τα ΕΛΤΑ
καταγγέλλεται στον Άγιο Νικόλαο

Ακούσιοι «δανειστές» των ΕΛΤΑ έχουν γίνει καταναλωτές της ΔΕΗ που επιλέγουν να
πληρώσουν τους λογαριασμούς ρεύματος μέσω του δικτύου της. Οι καταναλωτές
φεύγουν με την απόδειξη και ήσυχοι ότι έχουν τακτοποιήσει τις οφειλές τους. Όσοι
μάλιστα πληρώνουν εμπρόθεσμα αναμένουν και την έκπτωση επιβράβευσης του 15%
που δίνει η ΔΕΗ. Ωστόσο, όταν έρχεται ο επόμενος λογαριασμός, τα ποσά του
προηγούμενου εμφανίζονται ως καθυστερημένες οφειλές. Έχουν μάλιστα επιβαρυνθεί
με τόκους και συνειδητοποιούν ότι όχι μόνο έχουν χάσει την έκπτωση, αλλά και ότι
κινδυνεύουν με διακοπή ηλεκτροδότησης. Αυτό γιατί τα ΕΛΤΑ, προκειμένου να
καλύψουν το δικό τους πρόβλημα ρευστότητας, δεν αποδίδουν έγκαιρα τα χρήματα
που εισπράττουν για λογαριασμό της ΔΕΗ. Τον τελευταίο μήνα, καθημερινά στα ανά
την επικράτεια καταστήματα της Επιχείρησης καταφθάνουν καταναλωτές ζητώντας
εξηγήσεις και τακτοποίηση των λογαριασμών τους.

Περιστατικό παρακράτησης ποσού από τα ΕΛΤΑ, μετά από εμπρόθεσμη πληρωμή
λογαριασμού της ΔΕΗ, καταγγέλλει στην ΑΝΑΤΟΛΗ το Λογιστικό Γραφείο του Κώστα
Κασωτάκη στον Άγιο Νικόλαο. Όπως αναφέρει, «ο λογαριασμός της ΔΕΗ, ποσού
451,00 ευρώ, ήρθε στο γραφείο μου με ημερομηνία λήξης 12 Ιουνίου 2018 και



πληρώνεται εμπρόθεσμα την ίδια μέρα στα ΕΛΤΑ Αγίου Νικολάου. Μετά από δύο
μήνες έρχεται ο νέος λογαριασμός και γράφει “παλιό υπόλοιπο 451,00 ευρώ” και
ειδοποίηση διακοπής ρεύματος. Επικοινωνώ προσωπικά με τα ΕΛΤΑ και η απάντηση
είναι ότι “ο λογαριασμός σας έχει πληρωθεί αλλά η ΔΕΗ μας χρωστάει χρήματα και
δεν μπορεί από μας να γίνει κάτι παρά μόνο όταν γίνει ο συμψηφισμός μεταξύ ΔΕΗ –
ΕΛΤΑ”. Παίρνω τηλέφωνο στο 11770, στην ενημέρωση καταναλωτών, και μου
απάντησαν ότι “το θέμα θα φτιάξει στο μέλλον γιατί υπάρχει θέμα με τα ΕΛΤΑ και
μην ανησυχείτε, στον επόμενο εκκαθαριστικό λογαριασμό θα εμφανιστεί σωστά”.

Έρχεται ο νέος εκκαθαριστικός λογαριασμός με λήξη 10 Οκτωβρίου 2018, με
συνολικό ποσό 1039,00 ευρώ, καθώς συμπεριλαμβάνεται στο ποσό και το
υποτιθέμενο ανεξόφλητο ποσό. Πληρώνω με e-banking τον τρέχοντα λογαριασμό
588,00 ευρώ. Συγχρόνως με παίρνουν τηλέφωνο εισπρακτικές εταιρείες, στην
κατοικία μου, ότι έχω ανεξόφλητο ποσό και θα γίνει διακοπή ρεύματος το οποίο
αναφέρεται και στο λογαριασμό της ΔΕΗ με έντονα γράμματα.

Ξαναπαίρνω τηλέφωνο στο 11770 και η απάντηση είναι “δυστυχώς το μόνο που
μπορώ να κάνω είναι να ενημερώσω το υποκατάστημα ΔΕΗ ώστε να μην
προχωρήσουν στην διακοπή ρεύματος”. Αυτό πράγματι έγινε και ο υπάλληλος μου
είπε “παρακαλώ να μην ξαναπληρώσετε τους λογαριασμούς της ΔΕΗ στα ΕΛΤΑ” .

Θα προσθέσω ότι έχω χάσει και την έκπτωση, την οποία δικαιούμαι λόγω της
εμπρόθεσμης πληρωμής. Παρακαλώ μέσω της εφημερίδας σας να μου δοθούν
απαντήσεις. Γιατί να διασύρομαι από εισπρακτικές εταιρείες και μάλιστα με
ειδοποίηση διακοπής ρεύματος; Αν δεν λάβω τις κατάλληλες απαντήσεις το επόμενο
βήμα θα είναι ο Συνήγορος του Πολίτη και ο Εισαγγελέας».

ΛΕΩΝ. Κ.
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