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13-14 Οκτωβρίου 2013, Ξενοδοχείο “Novotel”
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• στο ξεπούλημα του Α∆ΜΗΕ

• στη διάλυση της Εμπορίας

Στο σημείο ΜΗΔΕΝ που βρισκόμαστε
απαιτείται ανασύνταξη των δυνάμεών μας:


Για να αποτρέψουμε την πώληση του Α∆ΜΗΕ



Για να αποτρέψουμε την δημιουργία της μικρής ∆ΕΗ



Για να αποτρέψουμε τον Στρατηγικό επενδυτή

Συναδέλφισσες - Συνάδελφοι,

Η συγκυβέρνηση λειτουργώντας κάτω από
τις εντολές της Τρόϊκας δεν διστάζει:


Να πουλάει ∆ημόσιες Επιχειρήσεις



Να κλείνει Οργανισμούς



Να οδηγεί στο δρόμο της ανεργίας χιλιάδες εργαζόμενους

Επιβάλλεται Αγώνας διαρκείας:


Για να έχουμε αύριο προοπτική



Για να υπάρχει αύριο ο Όμιλος ∆ΕΗ



Για διασφάλιση των θέσεων εργασίας



Για να μην υπάρξουν απολύσεις

ΤΩΡΑ όχι αύριο να ανασυντάξουμε
τις δυνάμεις μας
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Για να υπάρχει εμπορία αύριο



Για να υπάρχει ∆ΕΗ με κοινωνικό προσανατολισμό



Για να υπάρχει ρεύμα φτηνό για τον Έλληνα καταναλωτή

Εισηγ ήσεις
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Εισαγωγή

Ξ

Αγαπητοί συνάδελφοι και συναδέλφισσες
εκινώντας τις εργασίες της φετινής μας συνέλευσης, θα πρέπει, ευθύς εξαρχής να υπογραμμίσουμε πως αυτή διεξάγεται
μέσα σε συνθήκες παρατεταμένης οικονομικής κρίσης, έντονων προβληματισμών για τη βιωσιμότητα του πολιτικού
συστήματος και ανησυχιών για την μετεξέλιξη της συστήματος κοινωνικής συμβίωσης, έτσι όπως το μάθαμε τα τελευταία

40 χρόνια.
Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η ραγδαία ανάπτυξη και ενδυνάμωση του φασιστικού κινήματος στη χώρα, το οποίο πρώτα και κύρια
στρέφεται κατά των εργαζομένων και των συνδικάτων. Η πρόσφατη δολοφονία στην Αμφιάλη, θέτει ως πρώτο ζήτημα στην πολιτική
ατζέντα, την ανάγκη δημιουργίας ενός πλατιού εργατικού αντιφασιστικού μετώπου για να αντιμετωπίσουμε την απειλή του εκφασισμού
της κοινωνίας.
Σε μία χώρα, η οποία έχει δώσει εκατόμβες θυμάτων στη μεγάλη αντιφασιστική νίκη των λαών κατά τον Β’ Παγκόσμιο πόλεμο, στη
χώρα όπου υπάρχουν τα Καλάβρυτα, το ∆ίστομο, ο Χορτιάτης και τόσοι άλλοι τόσοι μαρτυρίου, το φαιό φίδι του ναζισμού σηκώνει
κεφάλι κι ετοιμάζεται να δαγκώσει ξανά την κοινωνία.
Στον αγώνα κατά του φασισμού διακρίθηκαν οι συνάδελφοι μας εδώ στη ∆ΕΗ, η ιστορία έχει καταγράψει με χρυσά γράμματα τη
μάχη της Ηλεκτρικής στον Πειραιά, μια μάχη που μας παραδειγματίζει και μας επιφορτίζει με το τιμητικό καθήκον να κάνουμε το
χρέος μας τώρα που μας καλεί η ιστορία. Είναι αδήριτη ανάγκη μα και χρέος των εργαζομένων και του συνδικαλιστικού κινήματος να
πρωτοστατήσουν σε αυτόν τον μέχρις εσχάτων αγώνα.
Παράλληλα όμως, το εργατικό και συνδικαλιστικό κίνημα βρίσκονται αντιμέτωπα με τη μεγαλύτερη επίθεση του κεφαλαίου κατά
της εργασίας, στα πλαίσια ενός νέου παγκόσμιου καταμερισμού της εργασίας. ∆ικαιώματα κατεκτημένα με αγώνες, θυσίες και αίμα,
εξαφανίζονται εν μία νυκτί και οι εργαζόμενοι προσφέρονται βορρά στις αδηφάγες διαθέσεις του κεφαλαίου.
Ενώπιον αυτής της νέας κατάστασης, το συνδικαλιστικό κίνημα θα πρέπει να αναλάβει σημαντικές και ρηξικέλευθες πρωτοβουλίες,
να αναπτύξει νέες πολύπλευρες δράσεις ώστε να ματαιώσει τα σχέδια για μια επιστροφή στον εργασιακό μεσαίωνα. Σήμερα,
περισσότερο από ποτέ άλλοτε είναι αναγκαία η ενιαία και μαζική δράση των συνδικάτων, η οποία θα στηρίζεται στην ενότητα αλλά και
την αλληλεγγύη και στις νέες μορφές δράσης.
Από την προηγούμενη συνέλευση μας μέχρι σήμερα, τόσο σε διεθνές όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο έχουν συμβεί διάφορες αλλαγές
σε οικονομικό και πολιτικό επίπεδο. Η νέα σύνθετη πραγματικότητα μας υποχρεώνει να αναλύσουμε εκ νέου την κατάσταση και να
θέσουμε νέους στόχους και προσανατολισμούς, χωρίς ποτέ να λησμονούμε τη ταξική φύση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουμε.
Αγαπητοί συνάδελφοι και συναδέλφισσες,
Στο διάστημα που μεσολάβησε από την προηγούμενη μας συνέλευση έχουν διαμειφθεί ανατροπές πρώτου μεγέθους τόσο στο
εσωτερικό της χώρας, όσο και διεθνώς. Η παγκόσμια οικονομική κρίση δε δείχνει ότι θα υποχωρήσει σύντομα, ενώ παράλληλα, ως
μεταστατικός καρκίνος, αγκαλιάζει νέους κλάδους της οικονομίας και πλήττει, κυρίως, τα πλέον αδύναμα στρώματα της κοινωνίας,
δημιουργώντας ασφυκτικές συνθήκες επιβίωσης σε εκατομμύρια ανθρώπους.
Η Ελλάδα, είναι μια περίπτωση που δείχνει πως η στρεβλή οικονομική ανάπτυξη, σε ένα κράτος χωρίς αποτελεσματικούς και
λειτουργικούς θεσμούς μπορεί να βρεθεί ουραγός στην περιφερειακή ανάπτυξη, βιώνει για 5η συνεχή χρονιά μια βαθιά οικονομική
ύφεση. Αποτέλεσμα της ύφεσης είναι η περιθωριοποίηση μεγάλων στρωμάτων του πληθυσμού, η φτωχοποίηση ολόκληρων κατηγοριών
πολιτών. Η κοινωνία βρίσκεται αυτή την περίοδο στα όρια της αντοχής της και η λειτουργία των νόμων του κοινωνικού αυτοματισμού
οδηγούν στα πράγματα στα άκρα.
Η χώρα βρίσκεται μπροστά σε ένα υπαρξιακού χαρακτήρα σταυροδρόμι: ή θα συνεχίσει αυτή τη μνημονιακή πορεία με σίγουρη
κατάληξη τη δημιουργία ενός καπιταλιστικού καιάδα ή θα προχωρήσει σε ένα άλλο μοντέλο διαχείρισης της κρίσης. Από την επιλογή
αυτή θα εξαρτηθεί όχι μόνο το παρόν αλλά και το μακροχρόνιο μέλλον της πατρίδας μας και των επόμενων γενεών.
Σήμερα, ως εργαζόμενοι αλλά και συνδικαλιστικό κίνημα καλούμαστε να λάβουμε αποφάσεις για το μέλλον το δικό μας και των
παιδιών μας. Αποφάσεις, οι οποίες, στο μέτρο των συνθηκών, θα καθορίσουν τη θέση των εργαζομένων στο νέο κοινωνικό συμβόλαιο
που θα προκύψει μέσα από τα ερείπια της κρίσης.
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Σήμερα, ως εργαζόμενοι θα πρέπει να διακηρύξουμε τη βούληση μας για ενωτικούς, αποφασιστικούς και ταξικούς αγώνες,
προκειμένου να υπερασπίσουμε τα δικαιώματα που με τόσες θυσίες, αγώνες και αίμα κατέκτησαν άλλοι πριν από εμάς.
Σήμερα το χρέος μας είναι να φροντίσουμε να παραδώσουμε στις επόμενες γενεές ένα εργατικό και συνδικαλιστικό κίνημα που θα
είναι το ανάχωμα στην πλημμυρίδα των επιθέσεων που δέχεται ο κόσμος της εργασίας από το κεφάλαιο.

Τελειώνει ο κύκλος της οικονομικής κρίσης;

Ο

κύκλος της οικονομικής κρίσης καλά κρατεί στη χώρα μας. Αυτό που ξεκίνησε ως δημοσιοοικονομική κρίση και μετεξελίχθηκε
σε κρίση μοντέλου κοινωνικής συμβίωσης, εδώ και τέσσερα, σχεδόν, χρόνια, έχει δημιουργήσει ένα θανατηφόρο σπιράλ,
από το οποίο είναι αδύνατο να ξεφύγει η οικονομία και η κοινωνία.

Η «συνταγή» της ανελέητης δημοσιοοικονομικής προσαρμογής, της μεγαλύτερης που γνώρισε ο δυτικός κόσμος από το 1945 και
εντεύθεν, οδήγησε την οικονομία στα τάρταρα της δραστηριότητας και την κοινωνία στα όρια της αντοχής της.
Η στοχοποίηση συγκεκριμένων ομάδων του πληθυσμού, για παράδειγμα των δημοσίων υπαλλήλων, ο κανιβαλισμός και ο κοινωνικός
αυτοματισμός, έχουν σήμερα αντικαταστήσει όλους τους κανόνες κοινωνικής συμβίωσης που πρέπει να διέπουν μια κοινωνία
κληρονόμο του ευρωπαϊκού ∆ιαφωτισμού.

Η περίφημη «Τρόικα» μετά την κατ’ επανάληψη δημόσια παραδοχή των λαθών της, πότε με τους συντελεστές, πότε με τον υπολογισμό
της ύφεσης/ανάπτυξης, πότε με τις απαιτήσεις για υπερφορολόγηση των πολιτών και πότε με τις οριζόντιες περικοπές της, δεν έχει
να επιδείξει τίποτα άλλο παρά την δημοσιοοικονομική προσαρμογή, πράγμα που θα έκανε και ένας πρωτοετής φοιτητής.
Η περιβόητη ανάπτυξη παραμένει είτε κενό γράμμα, είτε νούμερο σε καλοκαιρινή επιθεώρηση και αυτό γιατί οποιαδήποτε μορφή
ανάπτυξης χρειάζεται πόρους. Σήμερα όμως, παρά τη φοροδοτική εξάντληση μισθωτών και συνταξιούχων, πόροι για επενδύσεις δεν
υπάρχουν, γι’ αυτό πρώτιστο μέλημα της κυβέρνησης είναι το λεγόμενο πρωτογενές πλεόνασμα του προϋπολογισμού.
Ο τομέας των δημοσίων επενδύσεων ουσιαστικά εκλιπαρεί τα κοινοτικά διαρθρωτικά ταμεία, αφήνει αναξιοποίητο το ΕΣΠΑ και
δημιουργεί ασφυκτικές συνθήκες στην οικονομία γενικότερα, αφού γύρω του συσπειρώνονταν πολλές ιδιωτικές επιχειρήσεις. Από
την επανεκκίνηση των μεγάλων έργων, εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό και η επανεκκίνηση της εθνικής οικονομίας.
Την ίδια στιγμή, η ανεργία έχει φτάσει στο 30%, δημιουργώντας μιαν ατμόσφαιρα απαισιοδοξίας και κατάθλιψης στην ελληνική
κοινωνία. Η ανεργία μεταξύ των νέων αγγίζει το εφιαλτικό νούμερο του 50% με αποτέλεσμα χιλιάδες νέοι άνθρωποι να αναζητούν τη
τύχη τους στο εξωτερικό. Αυτό σημαίνει ότι η χώρα στερείται χιλιάδες σπουδασμένους ανθρώπους, τους πιο μορφωμένους, τους πιο
δημιουργικούς, εκείνους που θα μπορούσαν να συμβάλουν τα μέγιστα στην οικοδόμηση της κοινωνίας του αύριο.
Παγιδευμένη στο σπιράλ της κρίσης η ελληνική οικονομία βρίσκεται διασωληνωμένη στο θάλαμο της εντατικής θεραπείας όχι ως
ασθενής, αλλά ως πειραματόζωο στα χέρια μαθητευόμενων μάγων της «Τρόικας», η οποία εφαρμόζει τα γνωστά μοντέλα των χωρών
της Λατινικής Αμερικής στην ευρωπαϊκή ήπειρο.

Η οικονομική κρίση και το πολιτικό σύστημα

Η

οικονομική κρίση, αφού ισοπέδωσε την κοινωνία, προκάλεσε τεκτονικούς τριγμούς και στο πολιτικό σύστημα. Το
πελατειακό κράτος, εργαλείο, σύμμαχος και στόχος του πολιτικού συστήματος επί δεκαετίες, κατέρρευσε εν μία νυκτί
λόγω της απουσίας των «άδηλων» πόρων του συστήματος που το συντηρούσε. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα τη δημιουργία
τριγμών, αρχικά, και ρωγμών στη συνέχεια, στο πολιτικό σύστημα, το οποίο παλεύει να διασωθεί.

Το πρόταγμα της ιστορικής συγκυρίας για το πολιτικό σύστημα είναι η σύναψη «κοινωνικού συμβολαίου» το πρώτο άρθρο του οποίου
θα είναι η ταύτιση της σωτηρίας της χώρας μέσω της σωτηρίας του πολιτικού συστήματος. Η «σύμβαση» αυτή τυγχάνει αποδοχής
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τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό της χώρας, πράγμα που επιτρέπει στο πολιτικό σύστημα να καθυστερεί τις αναγκαίες και
απαραίτητες μεταρρυθμίσεις που τόσο μεγάλη ανάγκη έχει η κοινωνία.
Την ίδια στιγμή, η αβελτηρία του πολιτικού συστήματος για αλλαγές και εκσυγχρονισμό αφήνει ζωτικό χώρο για την ανάπτυξη
αντικοινοβουλευτικών και αντιδημοκρατικών αντιλήψεων στην ελληνική κοινωνία. Αποτέλεσμα αυτής της στασιμότητας είναι η
εμφάνιση, διάδοση και ενίσχυση των νεοφασιστικών και νεοναζιστικών οργανώσεων που παρά τα όσα λέγονται και θρυλούνται είναι
ένα ευρύ «μέτωπο» οργανώσεων και ομάδων που απεργάζονται στη φθορά και την κατάλυση της ∆ημοκρατίας.
Το μεγαλύτερο πρόβλημα σήμερα του πολιτικού συστήματος δεν είναι άλλο από την έλλειψη εμπιστοσύνης στο πρόσωπο του
εκ μέρος των πολιτών. ∆εν είναι δυνατόν δεκαετίες λειτουργίας του κοινοβουλευτικού συστήματος, με στρεβλό τρόπο, όπως η
δυσδιάκριτη συνύπαρξη των τριών εξουσιών να συνεχιστεί.
Το πολιτικό σύστημα που οδήγησε τη χώρα στη χρεοκοπία, το πολιτικό σύστημα που είναι ο πυρήνας του προβλήματος που
αντιμετωπίζει η χώρα, δεν μπορεί να είναι η λύση του. Ως εκ τούτου η βαθιά κρίση που διαπερνά οριζόντια και κάθετα το πολιτικό
σύστημα, μετατρέπεται σε συστημική κρίση για τον τόπο.
Η ανανέωση του πολιτικού συστήματος είναι αδήριτη ανάγκη, αλλά, συνάμα, και αναγκαία προϋπόθεση για την υπέρβαση της
κρίσης. Εκτός όλων των άλλων, η ανανέωση του πολιτικού συστήματος, μέσω γενναίων μεταρρυθμίσεων (κατάργηση του νόμου
περί ευθύνης υπουργών, περιορισμός σε δύο θητείες των αιρετών κλπ), θα αποκαταστήσουν τη σύνδεση πολιτικού συστήματος
και κοινωνίας και θα ανακαταλάβουν το ζωτικό χώρο, τον οποίο σήμερα λυμαίνονται συμμορίες της νύχτας και του παρακράτους,
οι οποίες «εκφράζουν την αγανάκτηση» των πολιτών.
Αναμφίβολα, οι μεταρρυθμίσεις αυτές δεν πρέπει να μείνουν στο επίπεδο των διακηρύξεων ή των «καλών προθέσεων» αλλά να
μετουσιωθούν σε πράξη, σύμφωνα με την υπάρχουσα νομοθεσία και να μην περιμένουμε την επόμενη συνταγματική αναθεώρηση, η
οποία, άλλωστε, από μόνη της δεν αρκεί.
Στα πλαίσια των μεταρρυθμίσεων που πρέπει να γίνουν στο πολιτικό σύστημα, θα πρέπει να δούμε και το χαρακτήρα και το ρόλο
του συνδικαλιστικού κινήματος στον 21ο αιώνα.

Κρίση και συνδικαλιστικό κίνημα

Η

οικονομική, πολιτική και πολιτισμική κρίση έδειξε και τα όρια του συνδικαλιστικού κινήματος, έτσι όπως αυτό διαμορφώθηκε
από το 1974 και μετά.

Η απόσταση που χωρίζει σήμερα τις συνδικαλιστικές ηγεσίες από τους εργαζόμενους, η απομαζικοποίηση των σωματείων,
η μικρή συμμετοχή στις αγωνιστικές και απεργιακές κινητοποιήσεις, είναι τα συμπτώματα μιας βαθιάς κρίσης που διέρχεται το
συνδικαλιστικό κίνημα.
Τα σωματεία και το συνδικαλιστικό κίνημα, όμως, είναι το τελευταίο και μοναδικό ανάχωμα που διαθέτουν οι εργαζόμενοι απέναντι
στις επιθέσεις του κεφαλαίου. Αν κατά το παρελθόν οι συνδικαλιστικές ηγεσίες θεώρησαν πως θα «συνδιοικούν» με τους εργοδότες,
- ιδιώτες ή κράτος, - και να συνδιαμορφώνουν τις πολιτικές, σήμερα το «μοντέλο» αυτής της συνδικαλιστικής δράσης έχει οριστικά
παρέλθει.
Την ίδια στιγμή το πολιτικό κατεστημένο με τη λογική «διαίρει και βασίλευε» αλλά και με την αξιοποίηση του κοινωνικού αυτοματισμού,
έχει καταφέρει να στρέψει ένα τμήμα της κοινωνίας κατά των συνδικάτων, κυρίως των εργαζομένων στο δημόσιο τομέα. Με τη λογική
των «τεμπέληδων» «χαραμοφάηδων» δημοσίων υπαλλήλων, το σύστημα κατάφερε να σπάσει τις παραδοσιακές κοινωνικές συμμαχίες
και να επιβάλει οριζόντιες περικοπές σε μισθούς και συντάξεις, να ανατρέψει το συνταξιοδοτικό σύστημα, - κύριο και επικουρικό,
- να περάσει το κούρεμα των ταμίων αβρόχοις ποσί, και να καταργήσει πλήθος εργασιακών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων. Η κρίση,
αντί για αφορμή να ξεδιπλωθεί ένα νέο μαχητικό, ενωτικό, διεκδικητικό συνδικαλιστικό κίνημα, ανάδειξε όλες τις εγγενείς αδυναμίας
του κινήματος των εργαζομένων με αποτέλεσμα μια σειρά κλαδικές κινητοποιήσεις να καταλήξουν σε αποτυχία (χαρακτηριστικά
παραδείγματα η κινητοποίηση των εκπαιδευτικών με αφορμή της Πανελλήνιες εξετάσεις, αλλά και οι απεργίες της στις αρχές της
φετινής χρονιάς). Υπό το βάρος των εξελίξεων, τίθεται επί τάπητος η αναγέννηση του συνδικαλιστικού κινήματος για να μπορέσει
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να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις και τις προσκλήσεις του 21ου αιώνα. Κυρίως, θα πρέπει να επανακτήσει την εμπιστοσύνη των
εργαζομένων, θα πρέπει και ως λόγος και ως πράξη, να γίνει γοητευτικό για τους παλιούς αλλά, κυρίως, τους νέους εργαζόμενους
που θα θελήσουν να ενταχθούν στα σωματεία και να παλέψουν.
Στο νέο παγκόσμιο αλλά και ευρωπαϊκό καταμερισμό της εξουσίας, η Ελλάδα ανήκει στις χώρες με επενδύσεις εντάσεως εργασίας,
πράγμα που σημαίνει μισθοί πείνας, μειωμένα έως ανύπαρκτα ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά δικαιώματα, διαρκής απειλή της
περιθωριοποίησης και δημιουργία της κοινωνίας των δύο τρίτων.
Παράλληλα, το συνδικαλιστικό κίνημα θα πρέπει να βρει τη «χρυσή τομή» ανάμεσα στις μορφές αγώνα που έχουμε συνηθίσει και
τις νέες που πρέπει να ανακαλύψουμε. Η σωστή δοσολογία παράδοσης και νεωτερισμών θα πρέπει να είναι το γόνιμο εκείνο χωράφι
στο οποίο θα ανθίσει ο συνδικαλισμός της νέας εποχής.
Η αξιοποίηση του διαδικτύου, των νέων μέσων, των σελίδων κοινωνικής δικτύωσης κλπ, είναι ένα ζήτημα το οποίο θα πρέπει με
προσοχή να εξετάσουμε, έτσι ώστε να μπορέσουμε να αντλήσουμε γνώσεις, εμπειρίες, ιδέες και προτάσεις, αλλά και να αναπτύξουμε
νέους δεσμούς με τους εργαζόμενους είτε ανήκουν είτε όχι στα σωματεία.
Το συνδικαλιστικό κίνημα είναι το τελευταίο καταφύγιο των εργαζομένων στην αντιπαράθεσή του με το κεφάλαιο. Οι στιγμές είναι
κρίσιμες και από εμάς εξαρτάται τι συνδικαλιστικό κίνημα θα παραδώσουμε στις επόμενες γενεές.

Ανεργία: μια βόμβα στα θεμέλια του συστήματος

Σ

το 27,1% ανήλθε η ανεργία στο β’ τρίμηνο 2013, έναντι 27,4% στο α’ τρίμηνο και 23,6% στο β’ τρίμηνο 2012. Οι εκτιμήσεις
αυτές βασίζονται στα μη εποχικά διορθωμένα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, τα οποία το υπουργείο Εργασίας όπως είπε πρόσφατα
θεωρεί πιο αντιπροσωπευτικά της πραγματικότητας. Σύμφωνα με τα μη εποχικά διορθωμένα στοιχεία της Ελληνικής
Στατιστικής Αρχής ο αριθμός των απασχολούμενων στο δεύτερο τρίμηνο 2013 ανήλθε σε 3.632.184 άτομα και των ανέργων σε
1.350.435.
Η απασχόληση αυξήθηκε κατά 1% σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο 2013 και μειώθηκε 4,2% σε σχέση με το δεύτερο τρίμηνο του
2012. Ο αριθμός των ανέργων μειώθηκε κατά 0,4% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και αυξήθηκε κατά 15,5% σε σχέση με το
δεύτερο τρίμηνο του 2012.
Κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2013, βρήκαν απασχόληση 129.321 άτομα, τα οποία ήταν άνεργα πριν από ένα έτος. Παράλληλα, κατά
το ίδιο χρονικό διάστημα, 35.854 άτομα μετακινήθηκαν από τον οικονομικά μη ενεργό πληθυσμό σε θέσεις απασχόλησης.
Αντίθετα, 194.035 άτομα, τα οποία ένα χρόνο πριν ήταν απασχολούμενα, σήμερα είναι άνεργα και άλλα 92.701 άτομα που ήταν
απασχολούμενα, είναι πλέον οικονομικά μη ενεργά.
Επιπλέον, 130.112 άτομα, που πριν ένα έτος ανήκαν στον οικονομικά μη ενεργό πληθυσμό, εισήλθαν στην αγορά εργασίας
αναζητώντας απασχόληση, αλλά είναι άνεργα.Το ποσοστό ανεργίας των γυναικών (31,1%) είναι σημαντικά υψηλότερο από των
ανδρών (24,1%). Το υψηλότερο ποσοστό ανεργίας παρατηρείται στους νέους ηλικίας 15-24 ετών (59,0%), το οποίο στις νέες
γυναίκες φθάνει στο 65,1%. Η εξαφάνιση της κυκλικής ανεργίας στην Ελλάδα θα απαιτήσει 13 χρόνια, στην περίπτωση που ο ετήσιος
ρυθμός ανάπτυξης είναι 2% στη διάρκεια αυτών των ετών, είναι το συμπέρασμα ομάδας επιστημόνων του ΑΠΘ του Πανεπιστημίου
Μακεδονίας, που είδε πρόσφατα το φως της δημοσιότητας. Έκθεση για την Απασχόληση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (2012) δείχνει
ότι η μακροχρόνια ανεργία ως ποσοστό του ενεργού πληθυσμού στην Ελλάδα έχει αυξηθεί, από περίπου 4% το δεύτερο τρίμηνο του
2008, σε 13% το δεύτερο περσινό.
∆εδομένου ότι το πραγματικό ποσοστό ανεργίας ανερχόταν στο δεύτερο τρίμηνο του 2012 σε 24%, το ποσοστό της κυκλικής
ανεργίας ήταν 11% (σ.σ. η κυκλική ανεργία οφείλεται στη μειωμένη συνολική ζήτηση προϊόντων και υπηρεσιών και είναι αποτέλεσμα
της επιβράδυνσης της ανάπτυξης σε περιόδους οικονομικής ύφεσης, έχοντας ως επακόλουθο την αδυναμία απορρόφησης του
εργατικού δυναμικού).
Για να απαλειφθεί το ποσοστό της κυκλικής ανεργίας, η παραγωγή θα πρέπει να αυξηθεί κατά 26%. Για παράδειγμα, με ετήσιο
ρυθμό ανάπτυξης 2%, θα χρειαστούν 13 χρόνια, ώστε να εξαφανιστεί η κυκλική ανεργία.
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Οι προτάσεις του συνδικαλιστικού κινήματος
για την ανεργία

Σ

το μεταξύ η ΓΣΕΕ προβλέπει πως ένας στους τρεις θα είναι άνεργος το 2014 Και εκτιμά ότι η ανεργία θα φτάσει στο 31,5%
- Μισό αιώνα πίσω γύρισε η ελληνική κοινωνία, αφού σύμφωνα με τη Γενική Συνομοσπονδία τέτοια ανεργία δεν είχε ζήσει
από το 1961 Τις εφιαλτικές διαστάσεις της ανεργίας που θυμίζουν τις πιο δύσκολες εποχές της ελληνικής ιστορίας δείχνει
η έκθεση της ΓΣΕΕ, που παρουσιάστηκε πρόσφατα στη Θεσσαλονίκη.

Συγκεκριμένα, η ανεργία στο τέλος του έτους -σύμφωνα με την έκθεση- θα αγγίξει τα επίπεδα του 1961, καθώς εκτιμάται ότι θα
αυξηθεί και έως το τέλος του 2013 θα αγγίξει το 29% με 30% ενώ τον επόμενο χρόνο θα φτάσει στο ποσοστό του 31,5%.
Την ίδια στιγμή, στην έκθεση καταγράφεται ότι οι μισθωτοί την τελευταία τριετία από μειώσεις των αποδοχών τους και από τις
φορολογικές επιβαρύνσεις έχασαν 37 δισ. Ευρώ, συμβάλλοντας στη μείωση της εγχώριας ζήτησης κατά 31,3% επιστρέφοντας στο
επίπεδο του έτους 1994 (19 χρόνια πριν) και η αγοραστική δύναμη των αποδοχών τους την ίδια περίοδο 2010-2013 μειώθηκε κατά
37,2%, επιστρέφοντας στα επίπεδα του έτους 2000. Σύμφωνα πάντα με τα στοιχεία της Έκθεσης οι κοινωνικές δαπάνες (συντάξεις,
δαπάνες υγείας και προνοιακές μεταβιβάσεις) μειώθηκαν από 23,9% του ΑΕΠ (55,2 δις ευρώ) το 2009 σε 22% του ΑΕΠ (40,3 δις
ευρώ) το 2013, σημειώνοντας μία μείωση της τάξης του 26,99%, ανάλογη με τη μείωση του ΑΕΠ κατά την περίοδο 2009-2013.
Τα μετρήσιμα αυτά αποτελέσματα των ασκούμενων πολιτικών λιτότητας στην Ελλάδα (2010-2013), έχουν διαμορφώσει μία κατάσταση
στην ελληνική οικονομία και κοινωνία πλήρους απαξίωσης της εργασίας, επιλεκτικής απαξίωσης των επιχειρήσεων και συρρίκνωσης
των δημόσιων και κοινωνικών δαπανών, μεταμορφώνοντας με ταχείς ρυθμούς το κράτος-πρόνοιας σε κράτος-φιλανθρωπίας.
Έξοδος από την κρίση με οικονομικά και κοινωνικά αποτελεσματικές πολιτικές. Η πρόταση του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ για την ανάσχεση της
ύφεσης και την έξοδο από την κρίση εστιάζεται στην αύξηση του κατώτατου μισθού και τεκμηριώνεται με μετρήσιμα μεγέθη: Η
αύξηση του κατώτατου μισθού από 586 ευρώ στα 751 ευρώ (κατάργηση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου του Φεβρουαρίου
2012) θα συμβάλλει κατά τον πρώτο χρόνο σε αύξηση της εγχώριας ζήτησης κατά 0,75%, του ΑΕΠ κατά 0,5% και της απασχόλησης
κατά 7.000 νέες θέσεις εργασίας.
Η ανάσχεση της ύφεσης τον πρώτο χρόνο διαμέσου της αύξησης του κατώτατου μισθού ενισχυόμενη από την αναδιάρθρωση του
χρέους (δραστική γιατί η ήπια αναδιάρθρωση παρατείνει την ύφεση και απομακρύνει τις προοπτικές ανάπτυξης), τη ρευστότητα της
οικονομίας, την ουσιαστική και αποτελεσματική καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και εισφοροδιαφυγής και την επενδυτική (δημόσια
- ιδιωτική) δραστηριότητα, θα συμβάλλουν επιπρόσθετα σε αύξηση του ΑΕΠ κατά 1,7% το χρόνο και σε αύξηση της απασχόλησης κατά
25.000 νέες θέσεις εργασίας. Η πορεία ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας (3%-4% το χρόνο) στον ορίζοντα μίας πενταετίας θα
θέσει σε χρήση και το παραγωγικό δυναμικό που σήμερα αργεί και ανέρχεται σε 15% του ΑΕΠ περίπου και θα συμβάλλει στην αύξηση
της απασχόλησης κατά 7%-10%, δηλαδή κατά 250.000 άτομα. Ακόμη και σ’ αυτήν την περίπτωση όμως απαιτείται μια εικοσαετία για
τη δημιουργία περίπου ενός εκατομμυρίου θέσεων εργασίας.

H Ευρωπαϊκή Ένωση και ο νέος παγκόσμιος
καταμερισμός της εργασίας

Β

αθιά πληγωμένη η Ευρωπαϊκή Ένωση από τη δημοσιοοικονομική κρίση των χωρών του Νότου, βλέπει το αρχικό της όνειρο
να ξεθωριάζει και να δέχεται βολές για αναποτελεσματικότητα, ανισότητες και παιχνίδια ισχύος μεταξύ Βορρά και Νότου.

Πέρα από τους συναισθηματισμούς, τα εύκολα συνθήματα και τις ανεδαφικές προτάσεις, θα πρέπει να δούμε την
Ευρωπαϊκή Ένωση όχι ένα θερμοκήπιο για καλλιέργεια προστατευόμενων ειδών, αλλά ως ένα οργανικό μέρος του παγκόσμιου
7

Εισηγήσεις • Διοικητικός Απολογισμός
καπιταλιστικού συστήματος, το οποίο λειτουργεί ανταγωνιστικά με άλλα συστήματος σε συνθήκες καπιταλιστικής ολοκλήρωσης και
διεύρυνσης της παγκοσμιοποίησης.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση ως οικονομικός σχηματισμός έχει απέναντι της την οικονομική ευρωστία των χωρών της Ασίας και κυρίως της
Κίνας και της Ινδίας, των χωρών του ανεπτυγμένου καπιταλισμού με το φιλελεύθερο μοντέλο στη Βόρεια Αμερική, αλλά και τον έντονο
ανταγωνισμό από τις αναπτυσσόμενες χώρες της Λατινικής Αμερικής.
Την ίδια στιγμή η Ευρωπαϊκή Ένωση ως οικονομία έχει ορισμένα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, από τα οποία εξαρτάται η ανάπτυξη ή η
επιβράδυνση της οικονομικής της ανάπτυξης. Τα χαρακτηριστικά αυτά είναι η ενεργειακή της εξάρτηση από τρίτες χώρες και κυρίως
τη Ρωσία, το Αζερμπαϊτζάν αλλά και τις χώρες του αραβικού κόλπου. Η φυγή κεφαλαίων που παρατηρήθηκε τα τελευταία είκοσι χρόνια
την έφεραν σε δύσκολη θέση, γιατί εκτός από το χρήμα που μετανάστευσε, καταργήθηκαν εκατομμύρια θέσεις εργασίας αλλά και οι
χώρες της Ε.Ε. αναγκάστηκαν να δανειστούν για να εισάγουν προϊόντα για τις διψασμένες καταναλωτικά κοινωνίες τους.
Η δημοσιοοικονομική κρίση είναι μια πρώτης τάξεως ευκαιρία για τις ελίτ της Ε.Ε. να επαναδιαπραγματευτεί τη θέση της στον
παγκόσμιο καταμερισμό της εργασίας. Έτσι, εξηγείται η νέα ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική, η οποία εκτυλίσσεται τα τελευταία χρόνια
και περιλαμβάνει τη δημιουργία τριών ζωνών επενδύσεων και, συνάμα, οικονομικών μοντέλων για την Ευρώπη των 27. Η πρώτη
ζώνη αφορά τις επενδύσεις εντάσεως γνώσης και περιλαμβάνει τις χώρες του ανεπτυγμένου Βορρά, όπου η έμφαση θα δίνεται στη
καινοτομία και την παραγωγή ιδεών υψηλής προστιθέμενης αξίας.
Η δεύτερη ζώνη αφορά σε επενδύσεις εντάσεως κεφαλαίου και εκεί ανήκουν οι ανεπτυγμένες χρηματαγορές της Ευρώπης
(Λονδίνο, Παρίσι, Φρανκφούρτη, Μιλάνο). Η τρίτη ζώνη είναι η ζώνη με τις επενδύσεις εντάσεως εργασίας, όπου περιλαμβάνονται οι
χώρες της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης, τα Βαλκάνια και οι χώρες του ευρωπαϊκού Νότου.
Στα πλαίσια της νέας αυτής ευρωπαϊκής αρχιτεκτονικής η χώρας μας ανήκει στη τρίτη ζώνη, αναλαμβάνοντας, επιπλέον, το
ρόλο της εισόδου λόγω της γεωγραφικής της θέσης. Η ιδέα της δημιουργίας ζωνών ελεύθερων συναλλαγών, κατά τα πρότυπα του
παρελθόντος επανέρχεται στο προσκήνιο, ιδίως στη χώρα μας, σε μια προσπάθεια προσέλκυσης άμεσων ξένων επενδύσεων. Αυτό
όμως, πρακτικά, θα σημαίνει, τη δημιουργία ζωνών, όπου η λέξη ασφάλεια σε σχέση με την εργασία θα είναι ανύπαρκτη.
Το εργατικό και συνδικαλιστικό κίνημα έρχεται αντιμέτωπο με νέα δεδομένα, νέες προκλήσεις, νέα καθήκοντα. Από τη δική του
εφευρετικότητα, τη δική του ευελιξία, τη δική του αγωνιστικότητα, θα εξαρτηθεί και ο ρόλος της εργασίας σε αυτή τη νέα, δύσκολη
εξίσωση των κοινωνικών και οικονομικών ανταγωνιστών.

Το ευρωπαϊκό τραπεζικό σύστημα….

Α

παραίτητο βήμα πριν την πολιτική ολοκλήρωση της Ε.Ε. είναι η τραπεζική ολοκλήρωση, η οποία, συνάμα, βάζει το θεμέλιο
και για τη δημοσιοοικονομική ολοκλήρωση με τη δημιουργία θέσης επιτρόπου για τον κοινό ευρωπαϊκό προϋπολογισμό.

Στα πλαίσια αυτά και με την εμπειρία της κρίσης, κύκλοι της οικονομικής ελίτ της Ευρώπης προωθούν εδώ και καιρό
την τραπεζική ολοκλήρωση με στόχο τον έλεγχο του τραπεζικού συστήματος από το θεσμικό όργανο που δεν είναι άλλο από την
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

…και οι ελληνικές τράπεζες

Στη χώρα μας, μέσω του Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η επανεκεφαλαιοποίηση των
τραπεζών, ενώ οι παράλληλες κινήσεις που έγιναν περιόρισαν τον αριθμό των τραπεζών στα δεδομένα της ελληνικής αγοράς.
Το PSI λειτούργησε ως καθαρτήρια δύναμη στο εγχώριο τραπεζικό σύστημα, απαλλάσσοντας τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα από τα
τοξικά ομόλογα του ελληνικού δημοσίου και προσφέροντας τους την αναγκαία και ζωτική ρευστότητα.

Τα ίδια όμως τα τραπεζικά ιδρύματα, εγκλωβισμένα στις λογικές του παρελθόντος και υπό το φόβο μιας γενικευμένης φυγής των
καταθέσεων λόγω του παρατεταμένου κλίματος πολιτικής αστάθειας και ανασφάλειας, δεν διοχέτευσαν αυτή τη ρευστότητα στην
αγορά με αποτέλεσμα τη δημιουργία ενός περιβάλλοντος ασφυξίας για τις μικρές και μεσαίες ελληνικές επιχειρήσεις. Αυτό, με τη
σειρά του, αυξάνει τα λουκέτα και τον αριθμό των ανέργων.
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Ασφαλιστικό σύστημα: ένας γίγαντας με
πήλινα πόδια

Τ

α οικονομικά στοιχεία του ασφαλιστικού συστήματος είναι αποκαλυπτικά και δείχνουν ότι νοσεί. Το έλλειμμα στο τέλος του
έτους θα φθάσει μόνο για το 2013 τα 2,5 δισ., έναντι 2,3 δισ. που είχε προϋπολογισθεί. Οι απώλειες εσόδων για τα Ταμεία
μόνο από την αυξημένη ανεργία αναμένεται να αγγίξουν τα 7,5 δισ., έναντι 6,5 δισ. ευρώ το 2012, ενώ στα περισσότερα
Ταμεία οι εισφορές που καταβάλλονται δεν επαρκούν για την κάλυψη του κόστους των παροχών. Εξ αυτού του λόγου, το πρώτο
πεντάμηνο του έτους (Ιανουάριος - Μάιος) τα ασφαλιστικά ταμεία έχουν αντλήσει από τον προϋπολογισμό μεγαλύτερο ποσοστό της
κρατικής χρηματοδότησης (45,1%) από αυτό που αναλογεί στη συγκεκριμένη χρονική περίοδο (42%). Ηδη το ΙΚΑ αναζητεί «λύσεις»
στον εσωτερικό δανεισμό μεταξύ των Ταμείων, ο ΟΑΕΕ βρίσκεται σε οικονομικό αδιέξοδο και επεξεργάζεται μειώσεις συντάξεων,
ενώ η «μαύρη τρύπα» του ΕΟΠΥΥ (πρωτοβάθμια περίθαλψη), που εκτιμάται ότι θα φθάσει το 1,2 δισ. ευρώ, αναμένεται να επηρεάσει
όλα τα ασφαλιστικά ταμεία που χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες του.
1. Πρωτοβάθμια περίθαλψη. Περικοπές ετοιμάζονται σε φάρμακα, νοσήλια και δαπάνες Υγείας μετά τη διαπίστωση ότι το
έλλειμμα του ΕΟΠΥΥ έχει ξεφύγει από κάθε πρόβλεψη.
2. Κύριες συντάξεις. Από το 2015 αναμένεται να ενταθούν τα οικονομικά προβλήματα των ταμείων κύριας ασφάλισης, καθώς η
κρατική χρηματοδότηση θα αφορά μόνο τη βασική σύνταξη, η οποία θα είναι κοινή σε όλα Ταμεία (360 ευρώ). Σύμφωνα με τον νόμο
Λοβέρδου - Κουτρουμάνη από την 1η Ιανουαρίου 2015 καθιερώνεται βασική και αναλογική σύνταξη. Η βασική σύνταξη επιδοτείται
από τον προϋπολογισμό, ενώ η αναλογική θα είναι το αποτέλεσμα των εισφορών του ασφαλισμένου σε ολόκληρο τον εργασιακό
βίο του. Οι συντελεστές υπολογισμού ρίχνουν τις συντάξεις στο 60%, ενώ από το 2020 οι συντάξεις μειώνονται στο 48% του
βασικού μισθού. Η τρόικα έχει καταστήσει σαφές ότι στο μεσοδιάστημα δεν πρόκειται να υπάρξει πρόσθετη χρηματοδότηση στα
ασφαλιστικά ταμεία, οπότε θα πρέπει να βρουν τρόπο να καλύψουν τα ελλείμματά τους. Ιδιαίτερα οξύ είναι το πρόβλημα του
ΟΑΕΕ, λόγω της αδυναμίας των ελευθέρων επαγγελματιών να καταβάλλουν τις εισφορές τους. Συνεπώς η μείωση των παροχών
εμφανίζεται ως μονόδρομος.
3. Εισφορές. Οι ενιαίες εισφορές θα αφορούν το σύνολο των ασφαλισμένων -ανά Ταμείο- είτε απασχολούνται στον ιδιωτικό τομέα
είτε σε ∆ΕΚΟ, τράπεζα ή σε επιχειρήσεις του δημοσίου τομέα. ∆ηλαδή καταργούνται οι ειδικές διατάξεις που διατηρούνταν
μετά την ένταξη -παραδείγματος χάριν- των ειδικών ταμείων στο ΙΚΑ και προέβλεπαν διαφορετικές εισφορές και διαφορετικές
παροχές. Οι ενιαίες εισφορές θα ισχύουν για όλους τους ασφαλισμένους ανά ταμείο κύριας ασφάλισης, π.χ. ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, ΟΓΑ κτλ.
Οι προσαρμογές στο νέο καθεστώς ενδέχεται να γίνουν σταδιακά. Νέο πλήγμα στα έσοδα των ασφαλιστικών ταμείων και κυρίως
του ΙΚΑ θα προκαλέσει η ρύθμιση που επεξεργάζεται το υπουργείο Εργασίας, που θα προβλέπει τη σταδιακή, εντός τριών ετών
(2014, 2015 και 2016), μείωση κατά 3,9 ποσοστιαίες μονάδες των εργοδοτικών εισφορών του ΙΚΑ (επιπλέον της μείωσης κατά
1,1 ποσοστιαία μονάδα που ήδη ισχύει μετά την κατάργηση του ΟΕΚ και της Εργατικής Εστίας) και την κατάργηση των εισφορών
υπέρ τρίτων-κοινωνικών πόρων.
4. Παροχές. Αντιστοίχως οι ενιαίες εισφορές θα σημάνουν ενιαίο σύστημα παροχών. Οι υφιστάμενες συντάξεις δεν θα θιγούν,
ούτε θα αλλάξει το νέο σύστημα υπολογισμού των συντάξεων που εισήγαγε ο νόμος Λοβέρδου - Κουτρουμάνη. Άλλωστε ο νέος
υπολογισμός των συντάξεων είναι σε άμεση σύνδεση με το ύψος των καταβαλλόμενων εισφορών στο σύνολο του εργασιακού βίου
του ασφαλισμένου. Πάντως οι «ενιαίες συντάξεις» ανά Ταμείο θεωρείται βέβαιο ότι θα επηρεάσουν/μειώσουν τις συντάξεις των
λεγόμενων «ευγενών ταμείων». Περικοπές θα υπάρξουν και σε παροχές όπως μητρότητας, ασθένειας κτλ.
5. Επικουρικές συντάξεις. ∆ημιουργούνται σε όλα τα Ταμεία «ατομικοί λογαριασμοί» ώστε οι συντάξεις να αντιστοιχούν απολύτως
στις εισφορές που έχει καταβάλει ο ασφαλισμένος κατά τη διάρκεια του εργασιακού βίου του.
6. Εφάπαξ. Ένα έτος νωρίτερα, τον Ιανουάριο του 2014 και όχι από το 2015, θα εφαρμοστεί ο νέος τρόπος υπολογισμού για
το εφάπαξ βοήθημα. Σύμφωνα με τον νέο υπολογισμό το εφάπαξ από ∆ημόσιο, ∆ΕΚΟ και τράπεζες μετατρέπεται σε έντοκη
επιστροφή εισφορών, ενώ στις παραμέτρους που θα λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό του αναμένεται να είναι και η αξία
των αποθεματικών των Ταμείων στις 31.12.2012.
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Αγαπητοί Συνάδελφοι και Συναδέλφισσες
λο αυτό το διάστημα βιώσαμε πρωτόγνωρα γεγονότα τόσο ως πολίτες, όσο και ως εργαζόμενοι στην μεγαλύτερη επιχείρηση
της χώρας.

Στην επιβολή των κυβερνώντων για περικοπές μισθών, συντάξεων αλλά και των άλλων θεσμικών κατακτήσεων, δώσαμε το
παρόν αντιστεκόμενοι στην ισοπέδωση, στην υποταγή της δουλείας και γενικότερα σε κάθε απαξία που επέβαλε η Τρόϊκα.
Η Ε∆ΟΠ/∆ΕΗ δεν σταμάτησε να αντιστέκεται σε κάθε αντεργατικό μέτρο αλλά και σε κάθε σχέδιο που επιχείρησε να εφαρμόσει η
∆ιοίκηση είτε αφορούσε το προσωπικό, είτε αφορούσε ολιγωρίες που επηρεάζουν την απρόσκοπτη λειτουργία της επιχείρησης, αλλά
και ως εντολοδόχο όργανο της κυβέρνησης εκχώρησε δικές της δράσεις σε ανταγωνιστές της ∆ΕΗ.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί ο αγώνας που δώσαμε και δίνουμε ακόμη για τους συναδέλφους στο ΤΑΥΤΕΚΩ με την
λύση του προβλήματος της μισθοδοσίας τους, αλλά και για την επιστροφή τους στη ∆ΕΗ μερικώνεξ’αυτών, ενώ θα συνεχίσουμε να
στηρίζουμε την επιλογή για επιστροφή όλων στη ∆ΕΗ. ∆ώσαμε σκληρό τον αγώνα για την στελέχωση της εμπορίας από προσωπικό
των αποσπασμένων από το ΤΑΥΤΕΚΩ, ενώ πρωτοστατήσαμε σχεδόν μόνοι μας, ώστε να μην παρθεί απόφαση από ∆.Σ. της ∆ΕΗ που
αφορούσε το κοινοπρακτικό σχήμα ∆ΕΗ-DAMCO συμφερόντων Κοπελούζου.
Ο αγώνας ήταν αταλάντευτος ώστε ανάγκασε την ∆ιοίκηση να πάρει απόφαση δια περιφοράς, γεγονός που συνέβη για πρώτη φορά
στην ιστορία της ∆ΕΗ. Παρά ταύτα αυτή η απόφαση μπορεί να μείνει στα χαρτιά, όπως η περίπτωση Καραγκουλέ αφού δεν έγινε
πλειοδοτικός διαγωνισμός, ενώ δεν αποπληρώθηκε το σήμα της ∆ΕΗ.
Βρεθήκαμε δίπλα στον συνάδελφο που αντιμετώπισε πρόβλημα κατά την άσκηση των καθηκόντων του, ενώ δεν χαριστήκαμε σε
κανένα υπηρεσιακό στέλεχος που ασκεί διευθυντικό δικαίωμα ή λαμβάνει αποφάσεις οι οποίες έρχονται σε αντίθεση με το εργατικό
δίκαιο και τις Σ.Σ.Ε. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η προσφυγή μας στην επιθεώρηση εργασίας, για την καταβολή των δώρων
στους συναδέλφους μας, που παρά την κατάργηση τους από τις μνημονιακές κυβερνήσεις, δικαιούνταν την καταβολή λόγω των
χαμηλών αποδοχών τους.

S.O.S. Για τα ΠΕΚΑ, σε υπολειτουργία τα πολυιατρεία

Ο

ι φήμες δίνουν και παίρνουν τελευταία για το μέλλον των ΠΕΚΑ. Πληροφορίες αναφέρουν ότι θα ακολουθήσουν την τύχη των ΓΑΠ!!!
∆ηλαδή λουκέτο αδιαφορώντας για το σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν σήμερα στους ασφαλισμένους συναδέλφους μας στη
∆ΕΗ. Άρα, αν ισχύσει αυτό μετά την κατάργηση των υπηρεσιών του ΤΑΥΤΕΚΩ στην περιφέρεια θα οδηγηθούμε σε οριστική ταφόπλακα
του ασφαλιστικού μας σύστημα.
Γι’αυτό απαιτείται άμεση παρέμβαση. Η επιτροπή η οποία συγκροτήθηκε από τη ΓΕΝΟΠ σε συνεργασία με την ∆ιοίκηση της ∆ΕΗ,
πρέπει να δράσει μεθοδικά πριν βρεθούμε προ τετελεσμένων καταστάσεων και διαλυτικών μορφών που αφορά τις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας. Άραγε γιατί υπάρχει μία τόση υποτονική δράση των μελών της εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων;
Γνωρίζουν οι αρμόδιοι τον ΕΟΠΥΥ, ότι στα πολυϊατρεία όποιο μηχάνημα χαλάει, είτε πρόκειται για το ακτινολογικό, είτε για το μικροβιολογικό ακόμη και για το οδοντιατρικό δεν επισκευάζεται, αφού δεν δίνει χρήματα ο ΕΟΠΥΥ, δημιουργώντας μέγα ζήτημα στην
εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων, ενώ παράλληλα θησαυρίζουν τα ιδιωτικά εργαστήρια. ∆εν είναι φανερό ότι απαιτείται μία διοικητική
αυτοτέλεια για μία σειρά ζητημάτων προκειμένου να λειτουργήσει ο φορέας μας;
Όπως είναι η πρωτοβάθμιες και δευτεροβάθμιες επιτροπές!!! ∆ηλώνουμε ότι θα ζητήσουμε συνάντηση με τους αρμοδίους του
ΕΟΠΥΥ, ενώ περιμένουμε τις δεσμευτικές παρεμβάσεις της επιτροπής για το ασφαλιστικό (ΓΕΝΟΠ-∆ΕΗ). Ταυτοχρόνως ζητάμε να
τηρηθεί η απόφαση του ∆ιοικητικού Συμβουλίου της ∆ΕΗ που λέει ότι «όποιες υπηρεσίες του ασφαλιστικού μας συστήματος κλείνουν, τότε οι συνάδελφοι που εργάζονται σε αυτές θα επιστρέψουν στη ∆ΕΗ». Γιατί άραγε δεν τηρείται η απόφαση αυτή για τα ΓΑΠ;
Επίσης για το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, αφού αποδεσμεύτηκαν οι συνάδελφοι από την ∆ιοίκηση του ΙΚΑ, ζητάμε την άμεση επιστροφή τους στη
∆ΕΗ. Καλούμε την ∆ιοίκηση της ∆ΕΗ άμεσα να προχωρήσει στην υλοποίηση της απόφασης.
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61/ǼȚį. 878/7 401 68
. ǹșȘȞȫȞ 33
52
ȦĲ
Ȇȡ
ȓȠȣ
30 997 – 210
ȚȕȜ
ǹȡȚș.ǼȖȖȡ.Ǻ Ǿȃǹ 104 32 – ȉȘȜ. 210 52 gmail.com
-75 – ǹĬ
op.dei@
ȈĲȠȣȡȞȐȡȘ 73 0 52 40 383 e-mail: ed
FAX 21
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ȆȅȊ
ǻǼȁȉǿȅ ȉȊ

ȈǾ
ȀǾ ǻǿȅǿȀǾ
Ǿ Ǽȃǻȅȉǿ

Ǿ ȖȚĮ ĲȘȞ
ȘıȘ ĲȘȢ ǻǼ
ȡİĲĮȚ Ș ǻȚȠȓț
įȘȝȚȠȣȡȖȓĮ
ĲȪʌȠ ȞĮ İʌĮȓ
, ȖȚĮ ĲȘȞ
Țțȩ
ȚȤĮ
ȠȞ
ĲȠ
Ĳȡ
ĲȘȢ
Ĳȓı
İț
ĮȞ
ȘȜ
țĮȚ
%-51%
ĮȣĲȒ ĲȠ ǻ.Ȉ. Ș
ıĲȠȞ ȑȞĲȣʌȠ
ʌȠıȠıĲȐ 49 ȑȡİȚ ȩĲȚ ĲȘȞ ĮʌȩĳĮıȘ
Į
ǻȚĮȕȐıĮȝİ
Įĳ
İȞȠ įȚȐıĲȘȝ
DAMCO, ȝİ
ĮȞ
Ȫȝ
ǾȞĮ
ȖȠ
ǻǼ
ȠȘ
ȞȠ
ʌȡ
ȓĮ
ȝȩ
ıȣȞİȡȖĮı
ȁȘıȝȠȞİȓ
ȞȠȝȘ ĮȣĲȒ
ȠȪ ȩȜȠ ĲȠ
ĳșİȓ, Ș ʌĮȡȐ
ȦȞ franchise. ȕİȚ įȚĮ ʌİȡȚĳȠȡȐȢ, Įĳ
ȡȠʌȒȢ, Ș
țĮĲĮıĲȘȝȐĲ
ȑĲȡİȥİ ȞĮ ȜȘ
ıĲȘțİ ȞĮ ȜȐ ȚȢ ıȣȞİįȡȚȐıİȚȢ įİȞ İʌ
ȝȓĮ ʌȡȐȟȘ ȞĲ ȐȜȜȦȞ,
țȐ
ȖȚĮ
ĮȖ
ĮȚ
ĮȞ
İȚĲ
Ǿ,
ȩț
ıĲ
ǻǼ
Ȇȡ
ĲȦȞ
ǼǾ
Ǿ.
/ǻ
ȦȞ
ǻǼ
ȩȜ
ȅȆ
Ȣ
Ȟ
ĲȘ
Ǽǻ
ȡĮ
Ȣ
ĲĮ
ȠȣȡȖȓĮ
ȐȗȠȞĲĮȢ. ʌȑ
ʌĮȡȠȣıȓĮ ĲȘ ȚȗȒȝȚĮ ȖȚĮ ĲĮ ıȣȝĳȑȡȠȞ
ıȣȝȕİȓ, İțĳȡ
Ȣ ȝİ ĲȘȞ įȘȝȚ
Ț İʌ
įİȞ ȑȤİȚ ȟĮȞĮ
Į ĲȘȢ İȝʌȠȡȓĮ
ĮʌȩĳĮıȘ țĮ
țĮĲĮıĲȒȝĮĲ
ȚțȐ ĲȘȢ ǻǼǾ
Į
ȠȞ
ıĲ
Ǿ.
Ȥȡ
ȤȠ
ǻǼ
Į
ȩȖ
Ȣ
ıĲ
ȠʌȠȓĮ
ȫ ȕȐȗİȚ ȕȡ
ȖȦȞȚıĲȒ ĲȘ
ĲĮȡȤȚıȝȩ İȞ
İȜȠȢ ĲȠȣ ĮȞĲĮ
Ț ȞĮ
ʌİȡȓııȚȠ Įȣ
ȐĲȦȞ, ȖȚĮ ȩĳ
ȡȠȣȡȒıİȚ țĮ
Ƞȣ țĮĲĮıĲȘȝ
ĮȢ ȞĮ ʌİȡȚĳ
ȐȜȜȠȣ įȚțĲȪ
įȫıİȚ ȤȑȡȚ
ȞıȘ ǼȝʌȠȡȓ
ȞĮ
Į
șȣ
ȑȞ
ȟİ
İȪ
ȡȚȝ
ȡİ
ǻȚ
İț
ȑĲ
Ȓ
,
Ȗț
Ș īİȞȚț
ȆȚȠ ıȣ
ȝİ ʌȡȠıȦʌȚțȩ
ȠȓțȘıȘ țĮȚ
Į ĲȘȢ ǻǼǾ
9 ǹȞĲȓ Ș ǻȚ
țĮĲĮıĲȒȝĮĲ
ǻȚțĲȪȠȣ ĲȦȞ
ȡȡİȣıȘ ĲȠȣ
șȦȡĮțȓıİȚ ĲĮ ĲĮȖȦȞȚıĲȒ ĲȘȢ ǻǼǾ.
ĮȞ
ȑʌİȚ ĲȘȞ țĮĲȐ ȐȟȘ ĮȞĮıĲȡȠĳȒȢ ĲȘȢ
ȕȜ
ȠȞ
ıĲ
ȞĮ
Ȣ
ĮȢ
İȓĮ
ȡȓ
ȕȠȘș
ȝȓĮ ʌȡ
ȞıȘ ǼȝʌȠ
ʌȡȠȕĮȓȞİȚ ıİ
ȞȚțȒ ǻȚİȪșȣ
, ȤȦȡȓȢ ȞĮ
9 ǹȞĲȓ Ș īİ
ǻǼǾ.
ȤșȘțİ ȞĮ
ĲĮıĲȘȝȐĲȦȞ
ȖȦȞȚıĲȒ ĲȘȢ
ĲĮ
ȠıȜȒȥİȚȢ, įȑ
ĮȞ
Ȟ
įȚțȫȞ ĲȘȢ țĮ
ĲȠ
Ț
ıȓĮ ȞȑİȢ ʌȡ
, İȞįȣȞĮȝȫȞİ
ȞĲȡȚțȒ ǼȟȠȣ Ǿ.
Ȁİ
țĮĲȐıĲĮıȘȢ
Ȟ
ĲȘ
ȠȞ
ȩ
ȡȓȗİȚ ĮȣĲȐ ıĲ
ĮʌĮȚĲȒıİȚ Įʌ ĲȠȣ ĮȞĲĮȖȦȞȚıĲȒ ĲȘȢ ǻǼ
Ȑ ĲȘȢ, ĲĮ ȤĮ
9 ǹȞĲȓ ȞĮ
ȒȝĮĲĮ ĲĮ įȚț
ȩȢ ıȣȖȖİȞȒȢ
ıĲ
ȦȤ
ĲĮ
ĳĲ
țĮ
Ƞ
Į
İȚ
ıĲ
ȖȓȞ
ȞĲĮ
ȪȞĲĮȚ
ȜȜİȚ ȞȑĮ ʌȡȠȧȩ
ĮĳȠȪ İțȤȦȡȠ İȓ Ș
9 ǹȞĲȓ ȞĮ ȕȐ ĲȘȢ ǻǼǾ.
Șș
ʌȠȣȜȒȝĮĲȠȢ
ʌȠȜȚĲȚțȑȢ ȟİ Ȣ ǻǼǾ, ȤȦȡȓȢ ȞĮ ĮʌȠĲȚȝ
ȖȚĮ
ĮȞĲĮȖȦȞȚıĲȒ
,
ȑȢ
įȠĲȚț
ıȒȝĮ ĲȘ
ʌȠȜȚĲȚțȑȢ İȞ
ȩʌȦȢ İȓȞĮȚ ĲȠ
șȫȢ
ȆȡȩțİȚĲĮȚ ȖȚĮ
İʌȚȤİȓȡȘıȘȢ
Ƞ ıĲȐįȚȠ, țĮ
ıĲȠȚȤİȓĮ ĲȘȢ
ȓ.
ȘȞ
İȓȞĮȚ ıİ ȫȡȚȝ
șİ
ȡȦ
ʌİȡȚȠȣıȚĮțȐ
ȜȘ
ĲȠȕȠȜĲĮȧțȫȞ ʌȠȣ ȠȚ ȓįȚȠȚ ʌȜȒȡȦıĮȞ ıĲ Ț
ȞĮ ĮʌȠʌ
Ț
ĳȦ
Ȟ
țĮ
ĲȦ
ȜȐ
Ȑ
ĮȜ
ĲȘȢ,
ʌȐȡİ
Ș ĮȖȠȡ
ĮȟȓĮ ĲȠȣ,
İȓĮ ĲȘȢ ȝİȜȑ
ȑĳĲȘțĮȞ ȩĲȚ
ıİȚ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȩĲȚ
ȠȚȤ
ıț
ȚȗȒ
ıĲ
ıȠ
İʌ
Ȑ
ʌȩ
ȞĮ
ĲȚț
,
ȞȘ
ȖȚĮ
ǹȜȒșİȚĮ
Ș ĲĮ Įȡ
ĮȚȡİȓĮ
ȣȞ ȜȩȖȠ
ȑȜĮȕĮȞ ȣʌȩȥ ȝİ ĮʌȠĲȑȜİıȝĮ Ș ȞȑĮ İĲ țȠȡȠȧįİȪȠȣȞ ȩĲĮȞ țȐȞȠ
İʌȓıȘȢ ʌȩıȠ
ȣ,
ȡȚțȩ ĲȝȒȝĮ
ȣȤȫȢ țĮșȩȜȠ țĮȚ ĲȚȢ İȚıʌȡȐȟİȚȢ. ȆȠȚȠȞ ĮȖİ ĲȚ ĳȠȕȐĲĮȚ ĲȠ İȝʌȠ
KPMG; ǻȣıĲ
Ǳȡ
ȜȐ
ȝȩ;
Ǿ, ĮȜ
ȞȚı
ǻǼ
ȖȦ
Ȟ
ĲĮ
ĲȘ
ĮȞ
ȩ
ʌİȜȐĲİȢ Įʌ
ȡȠıĲȐ ıĲȠȞ
ȑȞĮ ȕȒȝĮ ȝʌ
ʌȡȩțİȚĲĮȚ ȖȚĮ
Ǿ;
ǻǼ
Ȣ
ĲȘ
1
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43
∆ΙΟΙΚΗ
ΣΤ ΟΥ ΡΝ ΑΡ

ǼȃȍȈǾ ǻǿȅǿȀǾȉǿȀȅȊ & ȅǿȀȅȃȅȂǿȀȅȊ ȆȇȅȈȍȆǿȀȅȊ

ǼǻȅȆ / ǻǼǾ
ȂǼȁȅȈ īǼȃ.ȅ.Ȇ. / ǻǼǾ
ǹȡȚș.ǼȖȖȡ.ǺȚȕȜȓȠȣ ȆȡȦĲ. ǹșȘȞȫȞ 3361/ǼȚį. 878/79
ȈĲȠȣȡȞȐȡȘ 73 -75 – ǹĬǾȃǹ 104 32 – ȉȘȜ. 210 52 30 997 – 210 52 401 68
FAX 210 52 40 383 e-mail: edop.dei@gmail.com
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ǻǼȁȉǿȅ ȉȊȆȅȊ

ΤΙΚΟΥ

ΚΑΙ Ο

ΙΚΟΝΟ
Η 73 -75 ΑΘ
ΜΙΚΟΥ
ΗΝ Α 10 4 32
ΠΡΟΣΩ
- AΡ ΙΘΜ ΟΣ
ΠΙΚΟY
ΦΥ ΛΛ ΟΥ 64
Ε∆ΟΠ/∆
• ΙΑΝ ΟΥ ΑΡ
ΕΗ
ΙΟΣ - ΦΕ ΒΡ
ΟΥ ΑΡ ΙΟΣ ΜΑ ΡΤ ΙΟΣ 20
12

∆ΕΗ στο κόκκ
ινο

150 εκατ.
φόρος
για μαζούτ
& ντίζελ

200 εκατ.
Energa
& Hellas Pow

er

ǼȂȆȅȇǿǹ
ȉȅ ȀǹȈȉȇȅ ȆǼĭȉǼǿ ǹȆȅ ȂǼȈǹ
x ȈȒȝİȡĮ ʌȠȣ ĮʌİȚȜİȓĲĮȚ Ș ȚįȚȦĲȚțȠʌȠȓȘıȘ ĲȘȢ ǻǼǾ țĮȚ ĲȠ 30% ĲȘȢ İȝʌȠȡȓĮȢ
ıȤİįȚȐȗİĲĮȚ ȞĮ ȝİĲĮȕİȓ ıĲȘȞ ȝȚțȡȒ ǻǼǾ.
x ȈȒȝİȡĮ ʌȠȣ ĲĮ țĮĲĮıĲȒȝĮĲĮ ĲȘȢ İȝʌȠȡȓĮȢ ȑȝİȚȞĮȞ ȤȦȡȓȢ ʌȡȠıȦʌȚțȩ țĮȚ Ș ȜȪıȘ
ĲȦȞ ȠțĲĮȝȒȞȦȞ ĲȓșİĲĮȚ ıİ İʌȚıĳĮȜȒ șȑıȘ, ĮĳȠȪ įİȞ ȣʌȐȡȤİȚ ĮțȩȝȘ ĳȦȢ ȖȚĮ
ȑȖțȡȚıȘ Įʌȩ ĲȠȣȢ ĮȡȝȩįȚȠȣȢ ȣʌȠȣȡȖȠȪȢ.
x ȈȒȝİȡĮ ʌȠȣ ȕȐȗȠȣȞ ȜȠȣțȑĲȠ ıĲȚȢ İȚıʌȡȐȟİȚȢ țĮȚ ıĲȘȞ İȟȣʌȘȡȑĲȘıȘ ʌİȜĮĲȫȞ, ıİ
ʌȠȜȜȐ țĮĲĮıĲȒȝĮĲĮ ıİ ȩȜȘ ĲȘȞ ǼȜȜȐįĮ.
ǻȣıĲȣȤȫȢ ȠȚ ĮȡȝȩįȚȠȚ ĲȘȢ ǻǼǾ, İʌȚȝȑȞȠȣȞ ȞĮ įȫıȠȣȞ ȤȑȡȚ ȕȠȒșİȚĮȢ ıİ ĮȞĲĮȖȦȞȚıĲȒ
ĲȘȢ ǻǼǾ, įȘȜĮįȒ ıĲȠȞ ǵȝȚȜȠ ȀȠʌİȜȠȪȗȠȣ țȐȞȠȞĲĮȢ țȠȚȞȠʌȡĮțĲȚțȩ ıȤȒȝĮ,
įȘȝȚȠȣȡȖȫȞĲĮȢ țĮĲĮıĲȒȝĮĲĮ franchise țĮȚ ʌȠıȠıĲȩ 51% DAMKO, 49% ǻǼǾ!!!
țĮĲĮȕȐȜȜȠȞĲĮȢ İʌȓıȘȢ Ș ǻǼǾ, ĲȠ ʌȠıȩ ĲȦȞ 980.000 € ȦȢ ȝİĲȠȤȚțȩ țİĳȐȜĮȚȠ ıĲȘȞ
ʌȡȠȠʌĲȚțȒ ȞĮ ʌȦȜȠȪȞ İȞİȡȖİȚĮțȐ ʌȡȠȧȩȞĲĮ, (ȝİȜȑĲİȢ ȖȚĮ ȠȚțȚĮțȐ ĳȦĲȠȕȠȜĲĮȧțȐ,
İȞİȡȖİȚĮțȐ ʌȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȐ, İȟȩĳȜȘıȘ ȜȠȖĮȡȚĮıȝȫȞ ĲȘȢ ǻǼǾ, ț.Į.). ȉİȜȚțȐ ĲȚ İȓįȠȣȢ
franchise İȓȞĮȚ ĮȣĲȩ;
ǱȡĮȖİ șĮ ʌȦȜȠȪȞ ĭȣıȚțȩ ǹȑȡȚȠ; ǵȤȚ ȕȑȕĮȚĮ, ȖȚĮĲȓ ĮȣĲȩ ĲȠ ȑȤİȚ Ƞ ǵȝȚȜȠȢ
ȀȠʌİȜȠȪȗȠȣ, ĮȜȜȐ șĮ ȝʌȠȡȠȪȞ ȞĮ ʌȦȜȠȪȞ ȡİȪȝĮ țĮȚ ȞĮ ȣʌȠȖȡȐĳȠȣȞ ıȣȝȕȩȜĮȚĮ ȝİ
țĮĲĮȞĮȜȦĲȑȢ ʌȠȣ ȑȤİȚ Ș ǻǼǾ, ȠȚ ȠʌȠȓȠȚ șĮ țĮĲİȣșȪȞȠȞĲĮȚ ȝȑıȦ ĲȠȣ call center
(Įȡ.țȜȒıȘȢ 11770), ĮĳȠȪ șĮ İʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ Ș İȟȣʌȘȡȑĲȘıȘ ĲȠȣȢ, Įʌȩ ĲĮ țĮĲĮıĲȒȝĮĲĮ
ĮȣĲȐ.
ǻȘȜĮįȒ, ĳĲȚȐȤȞȠȣȝİ ȝȓĮ ĮȜȣıȓįĮ țĮĲĮıĲȘȝȐĲȦȞ įȓȞȠȞĲĮȢ ĲȠ ȩȞȠȝĮ ǻǼǾ ıĲĮ
țĮĲĮıĲȒȝĮĲĮ franchise, ʌȡȠțİȚȝȑȞȠȣ ȞĮ ĮȞĲĮȖȦȞȚıĲİȓ ĲĮ įȚțȐ ȝĮȢ țĮĲĮıĲȒȝĮĲĮ țĮȚ
ĮȣĲȩ ʌȡȩțİȚĲĮȚ ȖȚĮ İʌȚșİĲȚțȒ ʌȠȜȚĲȚțȒ ȑȞĮȞĲȚ ĲȦȞ ĮȞĲĮȖȦȞȚıĲȫȞ. ȆȠȚȠȢ țȠȡȠȧįİȪİȚ,
ʌȠȚȠȞ;
ǹȞĲȓ ȞĮ įȫıȠȣȞ ȜȪıȘ țĮȚ ȞĮ ȠʌȜȓıȠȣȞ, ȞĮ ʌİȡȚĳȡȠȣȡȒıȠȣȞ ĲĮ įȚțȐ ȝĮȢ
țĮĲĮıĲȒȝĮĲĮ, ȑȤȠȞĲĮȢ İʌȐȡțİȚĮ ʌȡȠıȦʌȚțȠȪ ȞȠȚȐȗȠȞĲĮȚ ȖȚĮ ĲĮ İʌȚȤİȚȡȘȝĮĲȚțȐ ıȤȑįȚĮ
ĲȠȣ ĮȞĲĮȖȦȞȚıĲȒ ĲȘȢ ǻǼǾ.

181 εκατ.

οφειλές
Ελληνικό ∆ημό
σιο

1,2 δις

Οφειλές
καταναλωτώ
ν
ανύσπρακτοι
λογαριασμοί

ǱȡĮȖİ ʌȦȢ ʌȡȠȑțȣȥİ ȝȓĮ ĲȑĲȠȚĮ ıȣȞİȡȖĮıȓĮ; ǲȖȚȞİ ʌȜİȚȠįȠĲȚțȩȢ įȚĮȖȦȞȚıȝȩȢ; ǳ
ȩʌȠȚȠȢ ʌİȡȞȐ ȑȟȦ Įʌȩ ĲȘȞ ȋ-30 ȝʌĮȓȞİȚ ȝȑıĮ țĮȚ ʌȡĮȖȝĮĲȠʌȠȚİȓ țĮȚ ȝȓĮ ıȣȝĳȦȞȓĮ;
1
ǿıȤȪİȚ ȝʌȐĲİ ıțȪȜȠȚ ĮȜȑıĲİ………;
ǻȣıĲȣȤȫȢ İțĲİȜİȓĲĮȚ ȑȞĮ įȚĮȤȡȠȞȚțȩ ȑȖțȜȘȝĮ ıİ ȕȐȡȠȢ ĲȦȞ țĮĲĮıĲȘȝȐĲȦȞ ĲȘȢ
İȝʌȠȡȓĮȢ, ĮʌĮȟȚȫȞȠȞĲĮȚ įȚĮȤȡȠȞȚțȐ, ȝİ ĲȘȞ ȑȜȜİȚȥȘ ʌȡȠıȦʌȚțȠȪ ȝİ ĲȠ țȜİȓıȚȝȠ ĲȦȞ
țĮĲĮıĲȘȝȐĲȦȞ ĲȩıȠ Įʌȩ ĲȘȞ įȚȠȓțȘıȘ ǹșĮȞĮıȩʌȠȣȜȠȣ, ȩıȠ țĮȚ Įʌȩ ĮȣĲȑȢ ĲȚȢ
İȞȑȡȖİȚİȢ ĲȦȞ ǻȚȠȚțȠȪȞĲȦȞ ıȒȝİȡĮ.
ĭĮȓȞİĲĮȚ įİȞ įȚįĮȤĲȒțĮȞİ ĲȓʌȠĲĮ Įʌȩ ĲȠ «Deal» ĲȠȣ ȀĮȡĮȖțȚȠȣȜȑ ʌȠȣ ʌȒȖİ ıĲȚȢ
ȀĮȜȑȞįİȢ.
Ȉİ İȝȐȢ, ȩȝȦȢ Ș ȞȑĮ ıȣȞİȡȖĮıȓĮ șȣȝȓȗİȚ ĲȘȞ ȓįȚĮ ȠıȝȒ, ȖȚ’ĮȣĲȩ șĮ ĲȘȞ
ĮȞĲȚʌĮȜȑȥȠȣȝİ ȝİ țȐșİ ĲȡȩʌȠ, ʌȡȠıĳİȪȖȠȞĲĮȢ ıİ țȐșİ ȞȩȝȚȝȠ ȝȑıȠ.
ȀĮȜȠȪȝİ ĲȠȣȢ İțʌȡȠıȫʌȠȣȢ ȝĮȢ - ʌȠȣ ıȣȝʌȓʌĲİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ Ș ʌȡȫĲȘ ʌĮȡȠȣıȓĮ ĲȠȣȢ
ȝİĲȐ ĲȚȢ İțȜȠȖȑȢ ıĲȠ ǻ.Ȉ. ĲȘȢ ǻǼǾ - ȞĮ ȝȘȞ ȥȘĳȓıȠȣȞ ĮȣĲȩ ĲȠ țȠȚȞȠʌȡĮțĲȚțȩ ıȤȒȝĮ
ıİȕȩȝİȞȠȚ ĲȘȞ ĮʌȩĳĮıȘ ĲȠȣ ıȣȞİįȡȓȠȣ ĲȘȢ īǼȃȅȆ, ʌȠȣ ȜȑİȚ ȩĲȚ «ǻİȞ ıȣȝȝİĲȑȤȠȣȝİ
ıİ țȠȚȞȠʌȡĮțĲȚțȐ ıȤȒȝĮĲĮ ʌȠȣ Ș ǻǼǾ șĮ țĮĲȑȤİȚ ȝİȚȠȥȘĳȚțȩ ʌȠıȠıĲȩ».

īȡĮĳİȓȠ ȉȪʌȠȣ
ǼǻȅȆ-ǻǼǾ
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ȆȅȊ
ǻǼȁȉǿȅ ȉȊ
ǹȆȅĭǹȈǾ

ȅȃǼǿǻȅȈ

įȘȝȚȠȣȡȖȓĮ
ȣ ĮĳȠȡȐ ĲȘȞ
ʌİȡȚĳȠȡȐȢ, ʌȠ
įȚĮ
ȖȚĮ
Ǿ,
ǻǼ
ĮȞĲȓıĲȠȚȤĮ)
ȣ ǻ.Ȉ. ĲȘȢ
(49%- 51%
ĮʌȩĳĮıȘ ĲȠ
ȆǼȁȅȊǽȅȊ
ȚțȒ
Ǿ ʌȡȩıĳĮĲȘ
Ȁȅ
ȡȤ
ǾĲĮ
Įȣ
ǻǼ
Ț
ȟȪ
țĮ
ȝİĲĮ
ȠțȜȘĲȚțȒ
ȦȞ franchise
ĲȘȞ ʌȜȑȠȞ ʌȡ
țĮĲĮıĲȘȝȐĲ
ȞĮ ȜȐȕİȚ
ȦȞ, ĮʌȠĲİȜİȓ
Ȣ
ȞĲ
ĲĮ
Ƞȧȩ
ȫȞ
ʌȡ
ĮĲ
Ȟ
İȞİȡȖİȚĮțȫ
Ȣ ǻǼǾ ĮįȣȞ
ĲȘȞ ʌȫȜȘıȘ
ǻȚȠȓțȘıȘ ĲȘ
ȣ ǻ.Ȉ.
Ȣ ǻǼǾ. Ǿ
ȞİįȡȚȐıİȚȢ ĲȠ
Ȟ ȚıĲȠȡȓĮ ĲȘ
ĲȘ
țĮĲȐ ĲȚȢ ıȣ
ȖȚĮ
ǼǾ
/ǻ
Ș
ȅȆ
ʌȡȐȟ
Ǽǻ
Ș įȚĮ
Ȣ
Įı
ĲȘ
ȩĳ
Ȣ
ȓĮ
Įʌ
ȡȠȣı
įȘȜĮįȒ
ĮȚĲȓĮȢ ĲȘȢ ʌĮ
ĲȒ ĲȘ ȜȪıȘ
ĮʌȩĳĮıȘ İȟ
ĲȑȜȘȟİ ıİ Įȣ
ȞȚıĲȒ ĲȘȢ
țĮ
ȖȦ
Į,
ĲĮ
Șȝ
ĮȞ
ıĲ
ȣ
ĲȠ
ȖȠȪȝİȞȠ įȚȐ
Ȟ İʌȚșȣȝȓĮ
ȩȜȠ ĲȠ ʌȡȠȘ
ıİȚ ĲȩıȠ ĲȘ
ȞĮ ȚțĮȞȠʌȠȚȒ
ʌȡȠțİȚȝȑȞȠȣ
,
ȐȢ
Ƞȡ
Ȣ.
ȡȚĳ
ʌİ
ȞȘıȘ
țĮĲȐ ĲȘȢ
ĲȘȢ ıȣȖțȣȕȑȡ
ȤȡȚ ıȒȝİȡĮ
Ț ĲȚȢ İȞĲȠȜȑȢ
ȠıĲȐĲȘıİ ȝȑ
ǻǼǾ, ȩıȠ țĮ
ȐȟİȚ țĮȚ
ȩʌȦȢ ʌȡȦĲ
ʌȡ
,
șĮ
ǼǾ
Ƞ
/ǻ
ȓįȚ
ĮıȓĮ , ĲȠ
ȩĲȚ Ș ǼǻȅȆ
ǻǼǾ ıȣȞİȡȖ
Ȟ
ĲȘ
ǻȘȜȫȞȠȣȝİ
ȖȚĮ
ȝİȓȞİȚ
Ȣ
ĮıȘ ĮȣĲȒ ȞĮ
Ȣ țĮȚ İʌȚȗȒȝȚĮ
ȑȞȠȣ Ș Įʌȩĳ
ȘȢ ʌĮȡȐȞȠȝȘ
ȝȑıȠ ʌȡȠțİȚȝ
ıȣȖțİțȡȚȝȑȞ
Į ĲȠȣ
Ƞ
ȡț
ȝȚȝ
ʌȐ
Ȟȩ
șİ
țȐ
ĲĮ ǹȚȠȜȚțȐ
ĳİȪȖȠȞĲĮȢ ıİ
ȣȡȖȚțȒȢ țĮȚ
ıĲȠ İȟȒȢ ʌȡȠı
ĲȘȢ ȋĮȜȣȕȠ
Ș ȖȚĮ ĲȘȞ
ıȘ
Ȧı
ĲȦ
ȑȡ
ȡȓʌ
Șȝ
ʌİ
İȞ
ȩʌȦȢ ıĲȘȞ
ʌȜȘȡȑıĲİȡȘ
ıĲĮ ȤĮȡĲȚȐ,
Ǿ ȞĮ
șĮ ȣʌȐȡȟİȚ
Ƞ įȚȐıĲȘȝĮ
Ȟ īǼȃȅȆ/ǻǼ
. ȈĲȠ İʌȩȝİȞ
ȝĮĲİȓĮ țĮȚ ĲȘ
Ȝȑ
ıȦ
Ƞȣ
ȜĮ
Ȗț
ȐȜ
ȡĮ
ȀĮ
ȝİ
İ, ȩĲȚ
Ĳİ
ȣȝ
ȫı
ıȠ
,
ĲȒ
ȒȢ
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İȟ
Ƞ
ıȘȝĮĲȠ
ȩ İįȫ țĮȚ ıĲ
Ȣ ĮȜȜȐ țĮȚ ȞĮ
ȡȓĮ
ʌȠ
įȡȐıȘ ȝĮȢ Įʌ
İȝ
Ȣ
ȣȕȑȡȞȘıȘ.
ȟİʌȠȪȜȘȝĮ ĲȘ
ȖȚĮ ĲȘȞ ıȣȖț
İ ȑȞĮ ĲȑĲȠȚȠ
ȜȘ ȣʌȩșİıȘ
ĮʌȠĲȡȑȥȠȣȝ
ĮʌȠĲİȜİȓ İȪțȠ
Ȟ
įİ
Ǿ
ǻǼ
Ȣ
ıȘ ĲȘ
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ȣ
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∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟY Ε∆ΟΠ/∆ΕΗ
ΣΤΟΥΡΝΑΡΗ 73-75 ΑΘΗΝΑ 104 32 - AΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 65 • ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2012

Η ΔΕΗ ΣΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ
Ü 7,3 εκ. πελάτες
Ü 103 σταθμοί παραγωγής
Ü 12.760 MW η
εγκατεστημένη ισχύς

Ü 12.093 χλμ.
γραμμές μεταφοράς

Ü 226.456 χλμ.
γραμμές διανομής

Ü 17 δις. € αξία παγίων
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īȚĮ ȝȓĮ
ıȣȜȜȩȖȠȣȢ țĮ ĮțȩȝȘ ĳȠȡȐ Ș ǼǻȅȆ/ǻ
ǼǾ, ıȣȞİʌȚțȠ
Ț ȝȓĮ-įȪȠ ʌĮ
ȡȠȣıȓİȢ Įʌȩ
ȜȒȥȘ ĮʌȩĳĮı
ĲȘȞ īǼȃȅȆ/ ȣȡȠȪȝİȞȘ ȝİ ȑȞĮ-įȪȠ ıȣ
ȘȢ ĲȠȣ ǻ.Ȉ.
ǻǼǾ, ĮʌȠĲȡȑ
ȞĮįȑȜĳȠȣȢ Įʌ
įȘȝȚȠȣȡȖȓĮ țĮ
ĲȘȢ ǻǼǾ ʌȠ
ȥĮȝİ
ȩ ȐȜȜȠȣȢ
ȣ ĮĳȠȡȠȪıİ
ĲĮıĲȘȝȐĲȦȞ
ĲȠ țȠȚȞȠʌȡĮț ıȤİįȩȞ ĲȘȞ ĲİȜİȣĲĮȓĮ ıĲ
franchise.
x ȆȚȠ ıȣȖț
ȚȖȝȒ ĲȘȞ
ĲȚțȩ ıȤȒȝĮ
İțȡȚȝȑȞĮ ıĲ
ǻǼǾ/SILCIO
Ƞ
ĲİȜ
İȣĲĮȓȠ ȑțĲĮ
ȡĮıĲȫȞȘ ĲȠ
ȖȚĮ ĲȘȞ
țĲ
Ƞ
ıȣȝȕȠȪȜȚȠ ĲȠ
ȣ ǹȣȖȠȪıĲȠ
ȣ,
ȣ
Ș
ǻ.Ȉ. ĲȘȢ ǻǼ
įȚȠȓțȘıȘ ĲȘ
įȚȐĲĮȟȘȢ ĲȘ
Ǿ, ʌȡȚȞ ĲȘȞ
Ȣ ǻǼǾ İʌȚȤİ
Ȟ ȜȒȥȘ Įʌȩĳ
țĮ
ȓȡȘ
ȜȠ
ıİ
Įı
țĮ
ȚȡȚȞȒ
ȘȢ
ȟĮ
, ȖȚĮ ĲȘȞ įȘ
İȟȣʌȘȡȑĲȘıȘ
ȞȐ ĮȣĲȒ ĲȘ
ĳȠȡȐ ʌȡȠ Șȝ
ȝȚȠȣȡȖȓĮ 60
ĲȦȞ țĮĲĮȞĮ
İȡȒıȚĮȢ
țĮĲĮıĲȘȝȐĲ
ȜȦĲȫȞ ȖȚĮ
İȚıʌȡȐȟİȦȞ
ȦȞ ʌȠȣ ıĲ
ĲȘȞ ʌȫȜȘıȘ
ȜȠȖĮȡȚĮıȝȫȞ
ȩȤ
Ƞ ȑȤȠȣȞ ĲȘȞ
İȞİȡȖİȚĮțȫȞ
ȘȜİțĲȡȚțȠȪ
x ǼȓȞĮȚ ȖȞȦı
ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ
ȡİȪȝĮĲȠȢ.
Ĳȩ ȩĲȚ Ș Ǽǻ
țĮșȫȢ țĮȚ
ȅȆ/ǻǼǾ țĮ
ĲȦȞ
ıĲȠȞ ʌȡȠșȐȜ
ĲȐ ĲȚȢ ĲİȜİȣ
ĮȝȠ ĲȦȞ ıȣ
ĲĮ
ȓİȢ
ıȣ
ȞİįȡȚȐıİȚȢ ĲȠ
ȞİįȡȚȐıİȦȞ,
ĲȠȣ ȈȣȞįȚțĮ
ĳȣȜȐĲĲȠȞĲĮȢ
ȣ ǻ.Ȉ. ĲȘȢ ǻǼ
ȜȚıĲȚțȠȪ ȀȚ
Ĭİ
Ǿ
ȡȝ
ȕȡ
ȞȒ
Ƞʌ
Țıț
ȝĮ
ȪȜİȢ, ʌİȡȚĳȡȠ
ȩĲĮȞ
ĲȠȢ, įȘȜĮįȒ
ĮʌȩĳĮıȘȢ ʌȠ
ȣȡȫȞĲĮȢ ĲȚȢ
ĲȠȣ ȈȣȞİįȡȓȠ
ȣ ȑȜĮȕİ ĲȠ
ĮʌȠĳȐıİȚȢ
ȣ ĲȘȢ īǼȃȅ
ǻ.Ȉ. ĲȘȢ īǼ
ĮʌȠțȡȠȪıİȚ
Ȇ ĮȜȜȐ țĮȚ
ȃȅȆ (ʌȡȠ 20
ȝİ țȐșİ ȝȑıȠ
ĲȘȢ ĲİȜİȣĲĮ
ȘȝİȡȫȞ), ʌȠ
, ȝİ țȐșİ Ĳȡ
ȓĮȢ
ĲȘȞ ıȣȖțİțȡȚȝ
ȣ
ȑȜİȖİ ȩĲȚ șĮ
ȩʌȠ ĲȘȞ ȜȒȥȘ
ȑȞȘ ıȣȞİȡȖĮ
ıİȕĮıĲİȓ țĮ
ĮʌȩĳĮıȘȢ Įʌ
ıȓĮ.
x ǻȣıĲȣȤȫȢ
Ț șĮ
ȩ ĲȘȞ ǻȚȠȓțȘı
ȩȤȚ ȝȩȞȠ įİȞ
Ș
ĲȘ
Ȣ ǻǼǾ ȖȚĮ
ĲȘȡȒșȘțİ ıĲ
ȝĮȢ ıȣȖțȡȩĲȘ
Ƞ İȜȐȤȚıĲȠ Ș
ȝĮ, Ș ȐȜȜȠĲİ
įȑıȝİȣıȒ ĲȘ
țȡĮĲĮȚȐ īǼȃȅ
Ȣ ĮȣĲȒ, ĮȜȜȐ
ǼǻȅȆ/ǻǼǾ
Ȇ ȒĲĮȞ ĮʌȠȪ
. ȂȚĮ ĲȑĲȠȚĮ
ĲȠ ĮȞĲȚʌȡȠıȦ
ıĮ
țĮ
ʌİȣĲȚțȩ
, ȜİȢ țĮȚ ĲȠ
ĲȐȜȘȟȘ ȩȤȚ
ĮʌȠıȣȞĲȠȞȓȗ
șȑȝĮ ĮĳȠȡȠȪ
ȝȩȞȠ ʌȡȠȕȜȘ
İȚ, ĮȜȜȐ Įʌ
ıİ ȝȩȞȠ ĲȘȞ
ȝĮĲȓȗİȚ, ȩȤȚ
ȠĲİȜİȓ ʌȡȠȐ
İȞȩȥİȚ įȘȜĮ
ȝȩȞȠ ĮʌȠțĮȡ
ȖȖİȜȠ țĮțȫ
įȒ ĲȘȢ ĲȡȚȤȠ
įȚȫȞİȚ , ȩȤȚ
Ȟ İȚįȒıİȦȞ
ĲȩȝȘıȘȢ ĲȘȢ
ȝȩȞȠ
ȖȚĮ ĲȠ ĲȚ ȝĮ
ǻǼǾ.
Ȣ ʌİȡȚȝȑȞİȚ
Ȃİ ĮȓıșȘȝĮ
ȠıȠȞȠȪʌȦ,
İȣșȪȞȘȢ
ʌİȡȓʌĲȦıȘ,
ĮțȩȝȘ țĮȚ ıĲ Ș ǼǻȅȆ/ǻǼǾ įȘȜȫȞİȚ
, ȩĲȚ
Į įȪ
ĲȘȢ, ȫıĲİ ȞĮ
ĮʌȠĲȡȑȥİȚ ĲȘ ıțȠȜĮ ʌȠȣ ȑȡȤȠȞĲĮȚ, șĮ ȩʌȦȢ ȑțĮȞİ įȚĮȤȡȠȞȚțȐ
ĮȜȜȐ țĮȚ ıİ
Ȟ įȚȐȜȣıȘ ĲȘ
ʌȡ
ȞĮ ĮȞĮįİȓȟİȚ
Įȣ
Ȣ ǻǼǾ. ȉĮȣĲ ȐȟİȚ ĲȠ ĮȣĲȠȞȩȘĲȠ țĮȚ
ıȣȞį
șĮ țȐȞİȚ ȟĮȞȐ ĲȒ ĲȘȞ
ȩȤȡȠȞĮ șĮ ʌȡ
ıȣȜȜȩȖȠȣȢ ȑȤȠ ȚțĮȜȚıĲȚțȑȢ ĮȟȓİȢ, ȞĮ ıȣ
ĲȠ ȤȡȑȠȢ
ȠıʌĮșȒıİȚ ȞĮ
Ȟș
ȞĲĮȢ ȦȢ ıĲȩȤ
ĲȑȜȝĮ.
įȚİȖİȓȡİȚ ıȣȞİȚ
Ƞ ĲȘȞ ıȣȝʌȩȡ ȑıİȚ ĮȜȜȐ țĮȚ ȞĮ ĮȞĮıȣȖț
İȣıȘ țĮȚ ĲȠȞ
įȒ
ȡȠĲȒıİȚ ĲȘȞ
įȡȐıȘ ĲȘȢ ȝİ ıİȚȢ,
țȠȚȞȩ ȕȘȝĮĲȚı
ȉȑȜȠȢ ıİ ıȤ
ȐȜȜȠȣȢ
ȝȩ
ʌȡȠțİȚȝȑȞȠȣ
ȑıȘ ȝİ ĲȠ
ĮʌȩĳĮıȘ ʌȠ
ıȣȖțİțȡȚȝȑȞȠ
ȞĮ ȕȖȠȪȝİ Įʌ
ȣ įȚĮțĮȫȢ
ȩ ĲȠ
șȑ
ȝĮ
ĮȞ Ș ǻȚȠȓțȘı
İʌȚșȣȝİȓ, Ĳȩ
ʌȡĮȖȝĮĲȠʌȠ
Ĳİ Ƞ ĮȖȫȞĮȢ
Ș ȜȐȕİȚ ĲȘȞ
ȚȘșİȓ
ʌȠȜȣʌȩșȘĲȘ
ȝĮȢ șĮ ȑȤİ
șȣȝȓȗȠȣȝİ ȖȚĮ ʌȠĲȑ ĮȣĲȒ Ș ıȣȝĳȦȞ
Ț
ȖȚĮ
ȓĮ
ȐȜ
ȩʌ
ȜȘ
Įȣ
ȐȜ
ȦȢ
ĲȒȞ
ȜȘ
ȝȠ
ȑȖȚȞİ țĮȚ ȝİ
ȡĳȒ ʌȡȠțİȚȝ
ȝȚĮ ĳȠȡȐ ȩĲ
įȚĮȖȦȞȚıȝȩȢ
ĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦ
Ț Ș
țĮȚ ĲȠ ıȒȝĮ
ıȘ ĲȘȢ ȋĮȜȣ ȑȞȠȣ ȞĮ ȝȘȞ
ĲȘȢ ǻǼǾ, ȑȖȚ ʌȡȐȟȘ ĲȠȣȢ İȓȞĮȚ ʌĮȡȐ
ȕȠȣȡȖȚțȒȢ. ȉȠ
Ȟİ įȫȡȠ ıĲȠȞ
ȞȠȝȘ ĮĳȠȪ
ȣȢ
įİȞ ȑȖȚȞİ ʌȜ
ĮȞĲĮȖȦȞȚıĲȒ
İȚȠįȠĲȚțȩȢ
ĲȘȢ ǻǼǾ.
īȡĮĳİȓȠ ȉȪʌȠ
ȣ ǼǻȅȆ-ǻǼǾ

o
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ȆǿȀȅȊ
ȅȊ ȆȇȅȈȍ
ȅǿȀȅȃȅȂǿȀ
&
Ȋ
ȅ
ǿȀ
Ǿȉ
ǿȀ
ǼȃȍȈǾ ǻǿȅ
Ȇ / ǻǼǾ
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Ǿ
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ΛΥΣΗ ΤΩΡΑ

ǹ
ȃ ǼȂȆȅȇǿ

Ȣ
ĮțĲȠȡİȓĮ ĲȘ
İʌȠȤȒ ıĲĮ ʌȡ
țĮȚ
ĮȚ ĮȣĲȒ ĲȘȞ
ȚȫȞ ENERGA
ıȤȘȝĮĲȓȗȠȞĲ
Ȟ
ȡİ
ĮȚ
Ĳȫ
İĲ
ȜȦ
Ȟ
ȞĮ
ĲȦ
ĲĮ
ĲİȢ
ȞĮ
ȠȣȡȑȢ ĲȦȞ țĮ
ʌȡȫȘȞ ʌİȜȐ
ǻǼǾ ʌȡȑʌİȚ
ǹĲȑȜİȚȦĲİȢ
ĮʌȠĲİȜȠȪȞ ȠȚ
ıĲȠȞ ʌȐȡȠȤȠ
ʌȚȠ
ʌȠȡȓĮ. ǹȚĲȓĮ
İʌĮȞȑȜșȠȣȞ
ĮȣĲȒ ȖȓȞİĲĮȚ
ȞĮ
ıȘ
ĲȦ
ǻǼǾ ıĲȘȞ İȝ
ȖȚĮ
ȡȓʌ
ʌİ
ıĲȘȞ
WER, ȩʌȠȣ
Ȣ, ĲȠ ȠʌȠȓȠ
HELLAS PO
ĮıĲȚțȩ ȝȑȡȠ
ȚȞȒĲȦȞ.
ȣȞ ĲȠ įȚĮįȚț
ĲȠȣ ĲȑȜȠȣȢ Įț
Ȣ
ȝȒ
ȡȦ
ĮțȠȜȠȣșȒıȠ
ȜȘ
İȝʌȠȡȓĮ
ĮʌȠʌ
Ȣ
ĲȘ
ĮȢ
ȚĲȓ
ıĲȚȖȝȒ ıĲȘȞ
’Į
Ȟ ĲİȜİȣĲĮȓĮ
ʌİȡȓʌȜȠțȠ İȟ
İȚ black-out
ȞĮȜȦĲȫȞ ĲȘ
ȡȞ
ĲĮ
ĳȑ
țĮ
Ǽ.
Ȟ
Ǿ.
ĲȦ
ȠįȠȢ
ĲȠ
ȣ ʌĮȡȩȤȠȣ
Ș ȝĮȗȚțȒ İȓı
ĮțȩȝĮ țĮȚ 8
țȡİȝȩĲȘĲĮ ĲȠ
ǲĲıȚ, ȜȠȚʌȩȞ,
ȝȑȤȡȚ ĲȚȢ 6,
ıȠȣȞ ĲȘȞ İț
Į İȡȖȐȗȠȞĲĮȚ
ȞĮ ĲĮțĲȠʌȠȚȒ
ıĲ
Ƞȣ
Ȗȣ
ȑȞ
ȩȖ
İȚȝ
ĮȖ
Ț
Ƞț
ʌȡ
ȠȚ ȠʌȠȓȠ
ȜĳȠȣȢ ȝĮȢ,
ıĲȠȣȢ ıȣȞĮįȑ
įİȜĳȠȚ ĲȘȢ
ȠȪȞ ȠȚ ıȣȞȐ
ȣ.
Ȑį
ȕȡ
ȠșȐ ʌȠȣ ĲȡĮȕ
ȜȖ
ȡȦıȘ ĲȘȢ
īȠ
șȑ
Ȟ
İȣ
ĲȠ
İȜ
İȓ Ș Įʌ
ʌİȡȓĲȡĮȞĮ
Ȣ ʌȠȣ ʌȡȠțĮȜ
ȓĮ
ĮʌȠįİȚțȞȪİȚ
șȝ
ĲȒ
ȡȣ
Įȣ
Įȡ
Ȣ
ȚȟȘ
Ǿ İȟȑȜ
, İȟ’ĮȚĲȓĮȢ ĲȘ
ȚțȠȪ.
ȤȡȩȞȚĮ ĲȫȡĮ
ȚȥȘȢ ʌȡȠıȦʌ
İȝʌȠȡȓĮȢ ȖȚĮ
ȚĲȡȑʌȠȣȞ
ȚĲȓĮȢ ĲȘȢ ȑȜȜİ
’Į
İȟ
ȇǹǼ, ʌȠȣ İʌ
Ț
țĮ
ȜȐ
ĮȜȜȐ țĮȚ ĲȘ
ĲȑȢ
Ǿ.Ǽ. ĮȜ
İȟ
ȣȢ țĮĲĮȞĮȜȦ
ȡȚțȒ ȠȣıȓĮ
ĲȠ
ȞĲ
țİ
ȖȚĮ
Ȟ
Ǿ
ĲȘ
İ
ǻǼ
ȣȝ
Ȟ
ȖȚȠ Ș
, țĮĲĮȖȖȑȜȜȠ
ȤȡȒȝĮĲĮ ĲȦ
ȣĲĮȓȠ țĮĲĮĳȪ
ĲĮ
Ȝİ
Ȟ
Ĳİ
Ƞȣ
ĮȚ
ȫȞ
ȍȢ İț ĲȠȪĲȠȣ
İʌ
İȓȞ
, ȞĮ
Ȣ ȞĮ Ĳı
ȝİȞĮ įȘȜĮįȒ
ĲȘȢ ʌȠȜȚĲİȓĮ
ĮȢ
ȓįȚ
Ȣ
ĲȘ
ĲȑĲȠȚĮ ĳĮȚȞȩ
ȑȢ
ĮȞȠȤ
ȗȒįİȢ ȝİ ĲȚȢ
ȠȚ
țĮȚ ȠȚ ĮİȡȚĲ
İȞȚıȤȣșȠȪȞ
Ȟ.
ȓĮ, ȫıĲİ ȞĮ
țĮĲĮȞĮȜȦĲȫ
șİ įȚĮįȚțĮı
ȊȉǼȀȍ,
țȐ
ȉǹ
İȚ
ĲȠ
ȑȟ
ȩ
Ĳȡ
Įʌ
ȃȆȅ ȞĮ
Ƞ
ıȣȞĮįȑȜĳȦȞ
Ȫȝİ ĲȘȞ ǻǹ
ĲȡȠĳȒ ĲȦȞ
ȝȓĮ ĮȞȐıĮ ıĲ
ǼʌȓıȘȢ, țĮȜȠ
Ȣ ȞĮ įȠșİȓ
Įʌȩ ĲȘȞ İʌȚı
Ƞȕİȓ ıİ
Ȣ İȝʌȠȡȓĮȢ
țĮȚ ıȣȖȤȡȩȞȦ
ʌȡ
ĲȘ
Ș
ȞĮ
ȠȚ
Įı
ȫȞ
ıĲ
Ȝĳ
İȡ
ĲȐ
įİ
ıȣȞȐ
șİȓ Ș țĮ
İȞĲȩȢ ĲȦȞ Șȝ
ȞĮ ȠȝĮȜȠʌȠȚȘ
, įİıȝİȪİĲĮȚ
ʌȡȠțİȚȝȑȞȠȣ
ȣȢ.
ǼǻȅȆ/ǻǼǾ
Ț ĲȠȣȢ ĮȡȝȩįȚȠ
İȝʌȠȡȓĮȢ. Ǿ
Ȣ
ıİ
ĲȘ
ȠȚȒ
Ƞʌ
Țțȩ
ȘĲ
Ȧʌ
ʌȡȠı
ȞĮ İȣĮȚıș
ȠȚ
ʌȡȠțİȚȝȑȞȠȣ
ȠȚ ıȣȞȐįİȜĳ
ȚĮ
Ȗİ
ȑȡ
İȞ
ȑȡİȚ ȩĲȚ ȩı Ĳȩ ĮʌȠĲİȜİȓ
țȐșİ
İȓȤĮȝİ ĮȞĮĳ
Įȣ
Ȣ,
ȠȪ
ȝĮ
Įĳ
Ȓ
Ȣ,
Ȧı
țȫ
ĮȞĮțȠȓȞ
ȣʌİȡȦȡȚĮ
ȠȘȖȠȪȝİȞȘ
ĮȝİȓȕȠȞĲĮȚ
ȓĲĮȚ.
Ȋ.ī. Ȃİ ʌȡ
ȦȡĮȡȓȠȣ șĮ
ȩĲȚ ĮȣĲȩ ĲȘȡİ
ʌȑȡĮȞ ĲȠȣ
ʌȚıĲİȪȠȣȝİ
ȞĮ
İ
ȣȝ
ȜȠ
İȡȖȐȗȠȞĲĮȚ
Ĭȑ
ıȘȢ.
ȓțȘ
įȚȠ
Ȣ
ĲȘ
ǼǾ
įȑıȝİȣıȘ
ȣ / ǼǻȅȆ-ǻ
īȡĮĳİȓȠ ȉȪʌȠ
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ȆȅȊ
2013
ȆǹȇǼȂǺǹ
ȈǾ ĲȘȢ Ǽǻ
ȅȆ ȖȚĮ ĲȘ Ȉȍ
ǲȤİȚ țĮĲĮȖȡ
ȉǾȇǿǹ ĲȘȢ
Įĳİȓ Ș ĮȞĲȓį
ǼȂȆȅȇǿǹ
ȀȠʌİȜȠȪȗȠȣ
ȡĮ
Ȉ
țĮȚ ǻǼǾ, ȝİ ıȒ ȝĮȢ ıĲȠ țȠȚȞȠʌȡĮț
ıĲȑȖİȢ.
ĲȚțȩ ıȤȒȝĮ
ʌȠıȠıĲȐ 51
% țĮȚ 49%
Silcio ıȣȝĳ
ĮȞ
İȡȩȞĲȦȞ
Ĳȓı
ĲȠȚȤĮ ȖȚĮ ĳȦ
x Ǿ ĮȞĲȓįȡĮ
ĲȠȕȠȜĲĮȧțȐ
ıȒ ȝĮ
ıĲȚȢ
ĲȘȞ țĮĲĮıț Ȣ ĲȩĲİ ȦĳȑȜȘıİ ĲȘ ǻǼ
Ǿ, ȖȚĮĲȓ ȩȤȚ
İȣȒ ĲȦȞ ĳȦ
ȝȩȞȠ įİȞ ȣʌ
İȞįȚĮĳȑȡȠȞ
ĲȠȕȠȜĲĮȧțȫȞ
ȒȡȤİ ȣʌȠįȠȝ
, ĮȜȜȐ țĮ
ȖȚĮ ĮȣĲȒ
Ȓ ȖȚĮ
Ț ȖȚĮĲȓ įİȞ
ĲȘȞ İʌȑȞįȣ
ĳȦĲȠȕȠȜĲĮȧț
ıȘ ȜȩȖȦ
ȣʌȐȡȤİȚ ʌȜ
Ȑ.
ĲȘȢ
ȑȠȞ
ǻȚȠȓțȘıȘ ĲȘ ȀĮȚ İȞȫ ʌȚıĲİȪĮȝİ ȩȜ
ȠȚ ȩĲȚ ĲȠ șȑȝĮ ȝİȓȦıȘȢ ĲȦȞ ĲȚȝȫȞ
Ȣ ǻǼǾ, ȑĳİȡ
ıĲĮ
ĮȣĲȩ ȑȤİȚ țȜ
İ ʌȡȠȢ ȥȒĳȚ
țȠȚȞȠʌȡĮțĲȚț
İȓıİȚ, ȟĮĳȞȚțȐ
ıȘ ıĲȠ ǻ.Ȉ.
ȩ ıȤȒȝĮ ȝİ
ȀȠʌİȜȠȪȗȠȣ
ĲȘȢ ǻǼǾ ʌȡ
Ș
ĲȘȞ įȘȝȚȠȣȡ
-ǻǼǾ, ʌȡȠț
ȩĲĮıȘ ȖȚĮ
ȖȓĮ țĮĲĮıĲ
İȚȝȑȞȠȣ ȞĮ
ȞȑȠ
İȞİȡȖİȚĮțȐ
ȘȝȐĲȦȞ Fr
ʌȦȜȠȪȞ İȞİȡ
ʌȡȠȧȩȞĲĮ șĮ
ȖİȚĮțȐ ʌȡȠȧȩ anchise ȅȝȓȜȠȣ
ʌȠȣȜȐȝİ țĮ
x ĬĮ İȓȝĮı
Ț ĲȚ ʌȡȠıĳȑȡİ
ȞĲ
Ĳİ, įȘȜĮįȒ
Ț Ș ȐȜȜȘ ʌȜİȣ Į!!! ǱȡĮȖİ ʌȠȚĮ
İĲĮȓȡȠȚ țĮȚ
ȀȠʌİȜȠȪȗȠȣ
ȡȐ;
ıĲȠ ĳȣıȚțȩ
Ȓ
ĮȑȡȚȠ ʌȠ
ĲȘȢ ȑȜȜİȚȥȘȢ ȜȩȖȦ ĲȠȣ țȜİȚıȓȝĮĲȠȢ
ʌȠȜȜȫȞ țĮĲĮ ȣ ʌȡȠȝȘșİȪİĲĮȚ Ƞ ǵȝ
ʌȡȠıȦʌȚțȠȪ
ȚȜȠȢ
ıĲȘȝȐĲȦȞ ĲȘ
ĲȦȞ țĮĲĮȞĮ
șĮ ȖȓȞİȚ ȐȡȠȞ
ȜȦĲȫȞ ıĲĮ
Ȣ İȝʌȠȡȓĮȢ
-ȐȡȠȞ, ȩȜȘ
țĮĲĮıĲȒȝĮĲ
țĮȚ
Ș ȝİĲȐȕĮıȘ
İȞȫ ĲĮ įȚțȐ
Į ĮȣĲȐ ʌȠȣ
ĲȘȢ İȝʌȠȡȓĮ
ȝĮȢ ĮȞĮȖțĮ
ĮĳİȞĲȚțȩ șĮ
Ȣ
ıĲȚțȐ șĮ ȕȐ
Ǿ ǼǻȅȆ-ǻ
țĮȚ
İȓȞĮȚ Ƞ ȀȠʌİ
ȜȠȣȞ ȜȠȣțȑĲȠ
ǼǾ
ȜȠȪȗȠȢ,
;
ǻȚİȣșȪȞȠȞĲĮ ȝİ ʌĮȡȑȝȕĮıȘ ĲȘȢ, ȜȓȖȠ
ʌȡ
ȈȪȝȕȠȣȜȠ ĲȘ
İțʌȡȩıȦʌȠȚ
Ȣ ǻǼǾ, ȞĮ ȝȘ ȚȞ ȟİțȚȞȒıİȚ ĲȠ ǻ.Ȉ. ĲȘ
Ȣ ǻǼǾ, ȗȒĲȘ
ĲȦ
Ȟ
ıİ Įʌȩ ĲȠȞ
ıȣȞİȡȖĮıȓĮȢ Ȟ İȡȖĮȗȠȝȑȞȦȞ ıĲȠ ǻȚȠȚț ıȣȗȘĲȘșİȓ ĲȠ șȑȝĮ ĮȣĲȩ
ĮȜȜȐ țĮȚ ȞĮ
ȝȑȤȡȚ ȞĮ İț
ȘĲȚțȩ ȈȣȝȕȠȪ
ȜİȖȠȪȞ ȠȚ
İȞȘȝİȡȦșİȓ
ȜȚȠ
,
ȅ țȪȡȚȠȢ ǽİ
ȫı
Ĳİ
İʌȚıȒȝȦȢ ĲȠ
ȞĮ įȠȪȝİ ĲȘ
ȡȕȩȢ ȑțĮȞİ
Ȟ
Ȉȣ
ıȪȝȕĮıȘ
ȞįȚțȐĲȠ.
įİțĲȩ ĲȠ ĮȓĲ
İȟȑĳȡĮıİ ĲȘ
ȘȝĮ ȖȚĮ ĮȞ
Ȟ
ĮȕȠȜȒ ĲȠȣ
įȚȠȚțȠȪȞĲȦȞ, įȣıĳȠȡȓĮ ĲȘȢ ȖȚĮ ĲȘ
șȑȝĮĲȠȢ, İȞ
Ȟ İȞ țȡȣʌĲȫ
ĮȜȜȐ ȑțĮȞ
ȫ Ș ǼǻȅȆ
ıȣȞİȡȖĮıȓĮȢ
İ ıĮĳȒ ĲȘ
țĮȚ ʌĮȡĮȕȪ
, ĮĳȠȪ ȩĳİȜ
Ȟ ĮȞĲȓșİıȒ
ıĲȦ ȜİȚĲȠȣȡ
ȠȢ șĮ ȑȤİȚ ȝȩ
ȖȓĮ ĲȦȞ
ĲȘȢ ıİ ȑȞ
ȂȚĮ ĲȑĲȠȚĮ
ȞȠ Ƞ ȩȝȚȜȠȢ
Į ĲȑĲȠȚȠ
İȟȑȜȚȟȘ șĮ
ȀȠ
İȞįİȤȩȝİȞȠ
ʌİ
ȜȠ
ȝĮ
ȪȗȠȣ.
İʌȠȤȒ ʌȠȣ
Ȣ ȕȡİȚ ĮʌȑȞ
Ș ǻǼ
ĮȞĲȚ, İȞȫ șĮ
ʌȡȠțĮȜȑıİȚ
țĮȜȐ ȠȚ Įȡȝȩ Ǿ ȕȡȓıțİĲĮȚ ıĲȠ ȝȐ
ĲȚ
ȝİ
įȚȠȚ. ȉȑȜȠȢ
Ș īǼȃȅȆ ȑȤ ĲȠȣ țȣțȜȫȞĮ. ȉȠ ĲİȜİȣ ȖȐȜİȢ ĲȡȚȕȑȢ ıİ ȝȓĮ
İȓȞĮȚ Ș șȑıȘ
ĲĮȓȠ ĮȢ ĲȠ
İȚ İȞȘȝİȡȦș
ĲȘȢ;
ʌȡȠıȑȟȠȣȞ
İȓ ȖȚĮ ĲȠ ȝİ
Ȋ.ī. ȂĮȢ
ȓȗȠ
Ȟ ĮȣĲȩ șȑȝĮ
ȕȡ
țĮȚ ʌȠȚĮ
ȆȡȦĲȠȝĮȖȚȐ ȓıțİȚ ĮȞĲȓșİĲȠȣȢ Ș
ĮʌȩĳĮıȘ
Ȣ ȞĮ ȜİȚĲȠȣȡ
ĲȘȢ ǻȚȠȓțȘı
ȖȒıȠȣȞ ĲĮȝİ
ȘȢ, ĲȘȞ Șȝ
ȓĮ & İȟȣʌȘȡ
ȑȡĮ ĲȘȢ
ȑĲȘıȘ țĮĲĮ
īȡĮĳİȓȠ ȉȪ
ȞĮȜȦĲȫȞ.
ʌȠȣ / ǼǻȅȆ
-ǻǼǾ
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ǻǼȁȉǿȅ ȉȊ
ȆȅȊ
ȉǹȊȉǼȀȍ

ǵȤȚ ȐȜȜȠ īȠȜȖ
Ƞș

ΣΕΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΕΗ
ȆǿȀȅȊ
ȅȊ ȆȇȅȈȍ
ȅǿȀȅȃȅȂǿȀ
&
Ȋ
ȅ
Ȁ
ȉǿ
ǿȀǾ
ǼȃȍȈǾ ǻǿȅ
ȅȆ / ǻǼǾ

Ȑ
ȆĮȡĮȝȑȞİȚ,
įȣıĲȣȤȫȢ, ıİ
İțțȡİȝȩĲȘĲĮ
ȉǹȊȉǼȀȍ,
ĲȠ ʌȡȩȕȜȘȝĮ
ȝİ ĮʌȠĲȑȜİı
ȝĮ ȞĮ İʌȚțȡĮĲ
ĲȘȢ ȝȚıșȠįȠ
ȝĮȗȓ ȝİ ĲȚȢ
İȓ Ș ĮȞĮıĳȐ
ıȓĮȢ ȖȚĮ ĲȠȣ
țȡĮȣȖȑȢ ĮȖȦȞ
Ȣ ıȣȞĮįȑȜĳȠ
ȜİȚĮ
ȓĮȢ ʌȡȠțȪʌĲȠȣ
ĮȞĲȚȝİĲȫʌȚıȘ
ȣȢ ȝĮȢ ıĲȠ
Ȟ- ıİ ʌȠȜȜȑȢ ĲȠȣ ıȒȝİȡĮ țĮȚ Ș Įȕİȕ
ĲȠȣ șȑȝĮĲȠȢ.
ĮȚȩĲȘĲĮ ĲȠȣ
ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢĬȣȝȓȗȠȣȝİ ȩĲȚ
ĮȪȡȚȠ, İȞȫ
İȡȦĲȘȝĮĲȚțȐ
ȦȢ ǼǻȅȆ /ǻ
ȖȚĮ ĲȘȞ ȝȑȤȡ
ǼǾ țĮĲȐ İʌĮȞ
ȝȑȤȡȚ ȠȡȚıĲȚțȒ
Ț ıȒȝİȡĮ
ȐȜȘȥȘ įȘȜȫ
Ȣ ȜȪıȘȢ ıĲȠ
ıĮȝİ, ȩĲȚ șĮ
ȝȚıșȠȜȠȖȚțȐ
İȓȝĮıĲİ ȝĮȗȓ
ĲȠȣȢ įȚțĮȚȫȝĮ ʌȡȩȕȜȘȝĮ, İȓĲİ șĮ ĮĳȠȡ
ȝȑȤȡȚ ĲȠ ĲȑȜ
Ȑ
ĲĮ, İȓĲİ ĲȘȞ
İʌȚıĲȡȠĳȒ ĲȠȣ
ȠȢ. ǻȘȜĮįȒ
ĮȞȐȜȘȥȘ İȣș ĲȠȞ ıİȕĮıȝȩ ıĲȠȣȢ Ȟȩ
Ȣ ıĲȘȞ İʌȚȤİ
ȝȠȣȢ ıİ ıȤȑı
ȣȞ
ȓȡȘıȘ, țĮȜȪ
İȜȜİȓȥİȚȢ ʌȡ
Ș ȝİ ĲĮ
ȠıȦʌȚțȠȪ.
ʌĲȠȞĲĮȢ İȡȖ ȫȞ İț ȝȑȡȠȣȢ ĲȘȢ ǻǼǾ
ĮıȚĮțȠȪȢ ĲȠȝ
ʌȠȣ ıȘȝĮĲȠį
ǲĲıȚ, ȜȠȚʌȩȞ,
İȓȢ ȠȚ ȠʌȠȓȠ
ȠĲİȓ ĲȘȞ
țĮĲȐ ĲȘȞ ıȣ
Ț țĮĲĮȖȡȐĳȠȣ
ȞİįȡȓĮıȘ ĲȠȣ
țȚȞȘĲȠʌȠȚȒıİ
Ȟ ȝİȖȐȜİȢ
, ĲȠ ǻ.Ȉ ĲȘȢ
ȚȢ, Ș ǼǻȅȆ/ǻ
īǼ
ǼǾ ȝİĲĮȟȪ ĲȦ
ȃȅȆ -27/9/12
ȗȒĲȘȝĮ ȝİ ĲȚȢ
Ȟ ȐȜȜȦȞ ʌȡȩĲİ
İȟȒȢ įȡȐıİȚȢ
- ȝİ ȝȠȞĮįȚț
.
ȚȞİ ȞĮ įȠșİȓ
ȩ șȑȝĮ Įʌ
 ȃĮ ʌȡȠȕ
İȡȖȚĮțȑȢ
ʌȡȠĲİȡĮȚȩĲȘĲ
ȠȪȝİ, ıİ Ȑȝ
Į ıĲȠ ʌȡȠĮȞĮ
İıȘ țĮȚ įȣȞĮ
ĲȠȣ ȣʌȠȣȡȖȠȪ
ĳİȡȩȝİȞȠ
ȝȚțȒ ʌĮȡȠȣı
ȞĮ įİȤĲİȓ ĲȘ
ȓĮ
ıĲȠ ȣʌȠȣȡȖİȓȠ
ȞȠȝȠșİĲȚțȒ ȡȪ
Ȟ īǼȃȅȆ-ǻǼ
İȡȖ
ĮıȓĮȢ,
șȝȚıȘ, ȫıĲİ
Ǿ, ʌȡȠțİȚȝȑȞȠ
ȞĮ ȟİʌİȡĮıĲ
ĲȠȣȢ İȞĲȐııİ
ȣ ȞĮ ĮʌĮȞĲȒ ȝİĲȐ ĲȘȞ ĮįȚĮĳȠȡȓĮ
İȓ Ș
Ț ıĲȚȢ ĮȝȠȚȕȑȢ
ıİȚ ĮȞ șĮ
 ȃĮ ʌȡȠȕ
ĲȠȣ İȞȚĮȓȠȣ ȝȚı ʌȡȠțȜȘĲȚțȒ ĮʌȩĳĮıȘ ĲȠȣ
ʌȡȠȕİȓ ıİ
ȠȪȝİ, ıİ țĮĲĮ
İȜİȖțĲȚțȠȪ ıȣ
șȠȜȠȖȓȠȣ.
ȜȒȥİȚȢ ıİ ȩȜ
 ȃĮ ʌȡȠȕ
ȞİįȡȓȠȣ ʌȠȣ
Į ĲĮ ȆǼȀǹ
ȠȪȝİ, ıİ țĮșȚı
ĲȚțȒ įȚĮįȒȜȦ
ĲȦȞ ıȣȞĮįȑȜ
ıȘ ȑȟȦ Įʌȩ ĲȘ
ĳȦȞ ıĲ
ǹȟȓȗİȚ Įțȩȝ
Ȟ ǻǼǾ, ȝİ
Ș ȞĮ ĮȞĮĳȑȡȠ ȘȞ ǻǼǾ Ȓ ȞĮ ĮȞĮȜȐȕİȚ Ș
İʌȚȤİȓȡȘıȘ ȝȑ ʌȡȠȠʌĲȚțȒ ĲȘȞ ıĲĮįȚĮțȒ
ȣȝ
ıȤȑıȘ, Ș Ƞʌ
İʌȚıĲȡȠĳȒ
ȡȠȢ Ȓ ȩȜİȢ ĲȚȢ
ȠȓĮ ȑȤİȚ ȠįȘȖ İ ȩĲȚ Ș ʌİȡȓʌĲȦıȘ ĲȠȣ
ȉǹȊȉǼȀȍ,
įĮ
Șș
ʌȡȦĲȠȕȐșȝȚĮ
İȓ ıĲȘȞ įĮȝȩ
ĮĳȠȡȐ ĲȘȞ ȓįȚ ʌȐȞİȢ ȝȚıșȠįȠıȓĮȢ.
țȜİȚȠ ıʌȐșȘ
ȣȖİȓĮ țĮȚ ĳĮ
Į ĲȘȞ ĮıĳĮȜȚı
ȡȝĮțİȣĲȚțȒ
ĲȦ
įȣȞĮȝȚțȑȢ ʌĮ
Ȟ
ʌİ
ȡȚț
ȠʌȫȞ ȝİ Įʌ
ʌİȡȓșĮȜȥȘ, İĳ
ĲȚțȒ ȝĮȢ
ȡİȝȕȐıİȚȢ Įʌ
ȠĲȑȜİıȝĮ ȞĮ
ȐʌĮȟ ĮȜȜȐ țĮ
ȑȞĮȞĲȚ ıĲȠ ĲȡȚ
ĮȞĲȚȜĮȧțȑȢ ʌȠ
ȝȘȞ ȑȤȠȣȝİ
Ț ıȪ
țȠȝȝĮĲȚțȩ ʌȠ
ȜȚĲ
ȜȚĲȚțȩ ʌȡȠıȦʌ ȞĲĮȟȘ. ȍȢ İț ĲȠȪĲȠȣ Įʌ
țĮȚ ʌȡȠȠʌĲȚțȒ ȚțȑȢ ĲȦȞ ĲȡȠȚțĮȞȫȞ, ʌȠȣ
ĮȚĲȠȪȞĲĮȚ
Țțȩ ĲȘȢ ȤȫȡĮ
ĮȡȖȐ țĮȚ ıĲĮș
ȖȚĮ ȝĮȢ țĮȚ ĲĮ
Ȣ, ĲȠ ȠʌȠȓȠ ȣʌ
İȡȐ ȝĮȢ ȣʌȠĲȐ
ȈȣȞĮțȩȜȠȣșĮ
ʌĮ
ȘȡİĲİ
ııȠȣȞ ıĲȘȞ
țĮȜȠȪȝİ ıȪıı ȚįȚȐ ȝĮȢ.
įȠȣȜİȓĮ, ȤȦȡȓȢ ȓ ĲȚȢ
ĲȘȞ īǼȃȅȆ
ȦȝȠ ĲȠ ıȣȞį
ȞĮ ĮȞĲȚıĲĮșȠ
ȚțĮȜȚıĲȚțȩ țȓȞ
İȜʌȓįĮ
Ȫȝİ ıĲȘȞ Įʌ
Șȝ
İȓȞĮȚ ĮʌȠıʌĮ
Į
ıĲ
Ș
ǻǼ
ĮȡȐįİȤĲȘ ʌȡ
Ǿ, İȞȦȝȑȞȠ
ıȝȑȞȠȚ ıĲȠ ȉǹ
ȩțȜȘıȘ ʌȠȣ
ȊȉǼȀȍ.
ǻİȞ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ
ȣĳȓıĲĮȞĲĮȚ ȠȚ țĮȚ ĮĲĮȜȐȞĲİȣĲȠ ȝĮȗȓ ȝİ
ȟİȤȞȐȝİ, ȩĲȚ
ıȣȞȐįİȜĳȠȚ
İȓȞĮȚ ȑȞĮ Įʌȩ
ǻİȞ ʌȡȑʌİȚ
ȝĮȢ, ȠȚ ȠʌȠȓȠ
İȝȐȢ.
ȞĮ ȟİȤȞȐȝİ,
Ț
ȩĲȚ İįȫ țĮȚ
ĮȜȜĮȖȑȢ ʌȠȣ
ȝȓĮ įİțĮİĲȓĮ
ȑȤİȚ
ȑȤȠȣȞ įȠțȚȝĮı
ǻİȞ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȣʌȠıĲİȓ Ƞ ĮıĳĮȜȚıĲȚțȩȢ
Ĳİȓ, ȩıȠ ĲȓʌȠĲİ
ȝĮȢ țȜȐįȠȢ.
ȟİȤȞȐȝİ ȩĲȚ ȠȚ
ȐȜȜȠ, Įʌȩ ĲȚȢ
ĮȞșȡȫʌȚȞİȢ ĮȞ
ıȣȤȞȑȢ
ĲȠȤȑȢ İȟĮȞĲȜ
ȠȪȞĲĮȚ.
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ȊȆȅȊ
ǻǼȁȉǿȅ ȉ
Ȋȃȅǿ
ȃǹ ǹȃǼȊĬ

ȓıȘȢ ʌȠȣ
țİȣȝȑȞȘȢ țȡ
Ș ȝȚĮȢ ȖİȞȚ
ĲȚțȩ
Ș įȚĮȤİȓȡȚı
ȤĮȡĮțĲȘȡȚı
Ț
Ț
ȩĲ
țĮ
Ș,
ȩȞ
Ƞı
Șȥ
ĮȞȐȜ
ȡȠ ʌȡ
ȚȞİȢ ȥȣȤȑȢ
ȑȡİȚ țĮĲ’İʌ
ȫʌ
ȠĲİȜİȓ ȚįȚĮȓĲİ
Įĳ
șȡ
Įʌ
ĮȞ
,
ĮȞ
ȡĮ
ȝİ
Į
ıĲ
Ƞȣ
Ȥȫ
ǲȤ
țĮȚ ȦȢ
ĲĮȢ ȝȐȜȚ
ȦȢ ȝȚıșȦĲȠȓ
İțʌȡȠıȦʌȫȞ
ȣĳȚıĲȐȝİșĮ
ĮȪȡȚȠ.
șȣȞȘ įȡȐıȘ,
ĳȐȜİȚĮ ĲȠȣ
ȪȞ ȝȓĮ ȣʌİȪ
Įı
ĮȞ
țȠ
Ȟ
Įı
ȜĳȠȣȢ ȝĮȢ
ĲȘ
Ȣ
Ț
Ƞȣ
ȕȠ țĮ
ĳȩ
ȖȚĮ ȩı
Ȟ
ĲȠȣȢ ıȣȞĮįȑ
ĲȠ
ȩ
ȖȚĮ
Įʌ
Ȣ,
İȓ
ıȘ ȝĮ
ĲĮȕȜȘșİȓ
Ƞȡİȓ ȞĮ ĮʌȠȕ
Ș ĮȞĮțȠȓȞȦ
ȝʌ
İȞ
Ĳȓ
Ȫȝ
ʌȠȣ ȑȤȠȣȞ țĮ
ȖȠ
ȖȚĮ
ȠȘ
ȣȢ
ıİ ʌȡ
șȣȞȠ
ȩ ĲȠȣȢ ĮȞİȪ
ȝİ ĮȞĮĳȑȡİȚ
Įʌ
Ƞȣ
ȑȤ
ĮȚ
ȞĲ
ȘȢ
ȡȠ
ȓı
Ǽʌ
ʌĮȡĮıȪ
ȍ, ȞĮ ȝȘȞ
ȠȡȐ.
ıĲȐĲİȢ»,
ʌȠȣ ĲȠȣȢ Įĳ
ıĲȠ ȉǹȊȉǼȀ
ȦıĲȠȓ «ʌȡȠ
ȜȝȑȞȘ țȓȞȘıȘ
ȝȑȞȠȚ țĮȚ ȖȞ
ȡȚ
ĳĮ
İț
İı
ȥĮȞ ĲȠ
Į
Ȗț
ȡİ
ȝȓ
ıȣ
ıĲ
Į
Ț
ıİ
ȝȠȚȡĮȓ
Ț țĮĲȑ
ȑțĲȦȡ ȜĮȜȒ
ȍ,
ȠıȦʌȚțȩ țĮ
ȩȞ, ʌȡȚȞ ĮȜ
Ƞ ȉǹȊȉǼȀ
ĮȞ» ĲȠ ʌȡ
ıĲ
İȥ
Ȣ
ȐĲ
ȝĮ
x ǲĲıȚ, ȜȠȚʌ
Ȣ
ıĲ
Ƞȣ
ȡȠ
įȑȜĳ
ȤȡȩȞȚĮ «ʌ
ĮȞ ĲȠȣȢ ıȣȞĮ
ȠțİȚȝȑȞȠȣ ȞĮ
ȣȞ
ʌȡ
Ĳȡ
Į
ĮȣĲȠȓ ʌȠȣ
Ĳȡ
ȡȩ
ȝȑ
ʌĮ
Ȑ
Į,
ȜȚıĲȚț
ȝĮȢ ıȪıĲȘȝ
țĮȚ ıİ ĮıĳĮ
ĮıĳĮȜȚıĲȚțȩ
ȚȞȒ įȚĮĲĮȖȒ
ȣȞ ıİ ʌȡȠıȦȡ
įȚĮĲĮȖȒ,
ȞĮ ʌȡȠıĳȪȖȠ
ʌȡȠıȦȡȚȞȒ
Ȟ ıĲȘ ǻǼǾ.
ȩ ȖȚĮ ĲȘȞ
ȫȞ
İʌȚıĲȡȑȥȠȣ
ȒĲĮȞ ĮȡȞȘĲȚț
Ȟ ĮıĳĮȜȚıĲȚț
ĲȦ
ȝĮ
ıȘ
İı
ȑȜ
țĮ
įȓ
ȠĲ
Įʌ
Ș İț
, ȩȝȦȢ, ĲȠ
ȫ ĮȞĮȝȑȞİĲĮȚ
İȞ
Ǿ,
ǻǼ
x ǻȣıĲȣȤȫȢ
Ș
ȚıĲȡȑȥȠȣȞ ıĲ
ȗȠȣȞ ĲȠȣȢ
įȘȜĮįȒ ȞĮ İʌ
Ț țĮĲĮįȚțȐ
ȩĳĮıȘ ʌȠȚȠ
Įʌ
Ȓ
ĲȚț
ȝȑĲȡȦȞ!!!
ȞȘ
Įȡ
Ǿ;
ȠțȪȥİȚ ȝȓĮ
ʌȠĲȑ ıĲȘ ǻǼ
ȩ
țĮȚ İțİȓ ʌȡ
İʌȚıĲȡȑȥȠȣȞ,
ȜĳȦȞ ȝĮȢ Įʌ
ǱȡĮȖİ ĮȞ
ǼȀȍ ȞĮ ȝȘȞ
ĲȦȞ ıȣȞĮįȑ
Ȋȉ
ȒȢ
ȉǹ
Ƞĳ
ĲȠ
Ĳȡ
ȩ
Țı
Ȣ Įʌ
Ȣ İʌ
Ƞȣ
ĲȘ
Ȝĳ
ȠȞ
įȑ
ȜȜ
ȞĮ
ȝȑ
ıȣ
ȣȡȖȠȓ ȖȚĮ ĲȠ
ȚĮ ĲȠȣ
ȘșȚțȠȓ ĮȣĲȠ
ȘȞ ĮȞĮıĳȐȜİ
ȆȠȚȠȚ İȓȞĮȚ
Ǿ;
ǻǼ
ʌȩȞȠ țĮȚ ıĲ
ıȘ
Ș
ıĲ
ȍ
ȣʌȐȡȤİȚ Ĳȩ
İȪȠȣȞ ıĲȠȞ
ȣȜ
ȓ
ĮĲ
ıț
ĲȠ ȉǹȊȉǼȀ
īȚ
ȞĮ
Į;
ȠȣșȠȪȞ
Ȣ ĳȠȡȑ
İȣșȣȞȩĲȘĲĮ
ȜȚıĲȚțȩ ȝĮ
ĮȞ
Ș, șĮ İȟĮțȠȜ
ĳĮ
ȩȝ
ȘȞ
Įı
Įț
ıĲ
Ȣ
ıȠ
ȠȞ
ȜȠ
Ȇȩ
ĲĮȚ ıĲ
İȚ ȑȞĮ Ĳȑ
ʌȠȣ İȡȖȐȗİ
Ȣ; ȆȩĲİ șĮ ȝʌ
ʌȡȠıȦʌȚțȠȪ
ıȠȢ ȜĮȧțȚıȝȩ
»;
ȓ ȣʌȐȡȤİȚ Ĳȩ
ȠȪ
Țț
ĮĲ
ȘȖȠȪȞ ıİ
īȚ
Ȧʌ
Ƞı
Į;
ıȓ
ʌȡ
ȣʌȠțȡȚ
ĲȠȣȢ ıĮȢ Ƞį
țʌȡȩıȦʌȠȚ
ĲȘȞ ĲĮțĲȚțȒ
ȦȡȠȪȞĲĮȚ «İ
ȞȠȣȢ ʌȠȣ ȝİ
șȣ
ĮȣĲȫȞ ʌȠȣ șİ
İȪ
ĮȞ
ȣȢ
ĲȠ
ĮʌȠȝȠȞȫıĲİ
ȈȣȞȐįİȜĳȠȚ
-ǻǼǾ
Ƞ.
ȩȝ
įȡ
ʌȠȣ / ǼǻȅȆ
Ȣ
ȜȐșȠ
īȡĮĳİȓȠ ȉȪ

ǼȆǿȀǿȃǻȊ

16

1/10/2012

ȉȫȡĮ
ȅȪ ȖĮȡ ȝȑȜȜ
İȚ İȞİȤȫȡİȚ İĲȚ İȓȞĮȚ Ș ȫȡĮ
… ¨ǻİȞ ȑȤȠȣȝ
İ țĮȚȡȩ ȞĮ ʌİ
ȡȚȝȑȞȠȣȝİ¨
īȇǹĭǼǿȅ ȉȊ
ȆȅȊ/ ǼǻȅȆ
/ǻǼǾ

o

43

ǼȃȍȈǾ ǻǿȅǿȀǾȉǿȀȅȊ & ȅǿȀȅȃȅȂǿȀȅȊ ȆȇȅȈȍȆǿȀȅȊ

ǼǻȅȆ / ǻǼǾ
ȂǼȁȅȈ īǼȃ.ȅ.Ȇ. / ǻǼǾ
ǹȡȚș.ǼȖȖȡ.ǺȚȕȜȓȠȣ ȆȡȦĲ. ǹșȘȞȫȞ 3361/ǼȚį. 878/79
ȈĲȠȣȡȞȐȡȘ 73 -75 – ǹĬǾȃǹ 104 32 – ȉȘȜ. 210 52 30 997 – 210 52 401 68
FAX 210 52 40 383 e-mail: edop.dei@gmail.com

ǹșȒȞĮ 5/6/2013

ǻǼȁȉǿȅ ȉȊȆȅȊ
S.O.S. īǿǹ ȉǹ ȆǼȀǹ
ȈǼ ȊȆȅȁǼǿȉȅȊȇīǿǹ ȉǹ ȆȅȁȊǿǹȉȇǼǿǹ

ȆǿȀȅȊ
ȅȊ ȆȇȅȈȍ
ȅǿȀȅȃȅȂǿȀ
&
Ȋ
ȅ
ǿȀ
ǿȀǾȉ
ǼȃȍȈǾ ǻǿȅ
ȅȆ / ǻǼǾ

Ǽǻ

Ǿ
ȃ.ȅ.Ȇ. / ǻǼ
9
ȂǼȁȅȈ īǼ
61/ǼȚį. 878/7 401 68
. ǹșȘȞȫȞ 33
52
ȦĲ
Ȇȡ
ȓȠȣ
30 997 – 210
ȚȕȜ
ǹȡȚș.ǼȖȖȡ.Ǻ Ǿȃǹ 104 32 – ȉȘȜ. 210 52 gmail.com
-75 – ǹĬ
op.dei@
ȈĲȠȣȡȞȐȡȘ 73 0 52 40 383 e-mail: ed
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2013
ǹșȒȞĮ 28/1/

ȆȅȊ
ǻǼȁȉǿȅ ȉȊ
ȉǹȊȉǼȀȍ
ȇȋǾ
ǼīǿȃǼ Ǿ ǹ

Ț ıĲȘ ǻǼǾ ȞĮ
Ȟ ȠȚ ĮȡȝȩįȚȠ
ǼǾ, İįȑȘıĮ
/ǻ
ȅȆ
Ǽǻ
Ȣ
ĲȦȞ
ȓĮ ȉȪʌȠȣ ĲȘ
Ȟ İʌȚıĲȡȠĳȒ
ȜȜĮʌȜȐ ǻİȜĲ
ĮıȓĮ ȖȚĮ ĲȘ
ȂİĲȐ Įʌȩ ʌȠ
ȒıİȚ Ș įȚĮįȚț
țȚȞ
ȟİ
ȞĮ
ȑȞȠȣ
țĮȜȩ, Įȡțİȓ
ĮȡȤȒ, ʌȡȠțİȚȝ
ȞĮ İȓȞĮȚ ȖȚĮ
țȐȞȠȣȞ ĲȘȞ
ȑȡȘıȘ ĮȣĲȒ
ıĲ
șȣ
țĮ
Ș
İ
ǼȣİȜʌȚıĲȠȪȝ
ȐıİȚȢ,
ȡȖȚțȑȢ ĮʌȠĳ
ȝĮȢ ıĲȘ ǻǼǾ.
șȠȪȞ ȠȚ ȣʌȠȣ
ıȣȞĮįȑȜĳȦȞ
įȒ ʌȡȚȞ İțįȠ
ȜĮ
įȘ
ȚȢ,
ȓȟİ
ȠȚ İȟİȜ
ʌȡȠĳĲȐıȠȣȞ
ȞĮ ȝȘȞ ȝĮȢ
ȑȞȘ
ȣ ǼȅȆȆȊ.
ĲȠ
İ ıȣȖțİțȡȚȝ
ĲȠ ȖȡȐȝȝĮ
Ȣ, ʌȡȠĲİȓȞĮȝ
ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ
ȠȚȞȫıİȚȢ ȝĮ
Įț
ĮȞ
Ȣ
Ĳȑ
İȢ Įȣ
Ȟ İʌȚıĲȡȠĳȒ
ʌȡȠȘȖȠȪȝİȞ
ıĳĮȜȓȗȠȣȞ ĲȘ
x Ȃİ ĲȚȢ
ĲĮ ʌȠȣ șĮ įȚĮ
șȠȪȞ ĲĮ įȑȠȞ
ȡȘ
ĲȘ
ȞĮ
ȫıĲİ
įȚĮįȚțĮıȓĮ,
ȐıİȚȢ ʌȠȣ
ȪȞ ıĲȘ ǻǼǾ.
ıİȚ ĲȚȢ ĮʌȠĳ
ȩıȦȞ İʌȚșȣȝȠ
ȘıȘ ȞĮ ĲȘȡȒ
Įʌȩ ĲȘȞ ǻȚȠȓț
ȝİ
ıĮ
ĲȒ
ȗȘ
Ȟ įȫıİȚ ĲȠ
ȪșȣȞıȘ ĮȣĲȒ
ȜȐ țĮȚ ȞĮ ȝȘ
x ȈĲȘȞ țĮĲİ
ȠțȜİȚıȝȠȓ, ĮȜ
Įʌ
ȣȞ
ȤȠ
Ȑȡ
ȝȘȞ ȣʌ
ȞȠ țĮȚ
İ, ȫıĲİ ȞĮ
İȣĲȠȪȞ ĲȠȞ ʌȩ
Ș ȓįȚĮ ȑȜĮȕ
, ȞĮ İțȝİĲĮȜȜ
ȖȚĮȜȠȪȡȠȣȢ»
ȡȠ
Įȣ
Ȃ
Ȣ
Ƞȣ
«ıȪȖȤȡȠȞ
įȚțĮȓȦȝĮ ıİ
ȝĮȢ.
ȞİȚĮ, ȫıĲİ
Ȟ ıȣȞĮįȑȜĳȦȞ
ıİȚ ȝİ įȚĮĳȐ
ĲȘȞ ĮȖȦȞȓĮ ĲȦ
ȞĮ ȜİȚĲȠȣȡȖȒ
ʌȡȠțİȚȝȑȞȠȣ
ȝĮ
șȑ
ĲȠ
İȓ
ȣș
ĮȞȐȖțİȢ ʌȠȣ
șĮ ʌĮȡĮțȠȜȠ
Ț ȜȪıȘ ıĲȚȢ
Ǿ ǼǻȅȆ/ǻǼǾ
țĮȚ ȞĮ įȫıİ
ȜȐ
ĮȜ
Ȫ,
ȚțȠ
ĲȠȣ ʌȡȠıȦʌ
İȓ ĲȠ ıȪȞȠȜȠ
ȞĮ ȚțĮȞȠʌȠȚȘș
Ș ǻǼǾ.
ȠıȦʌȚțȠȪ ıĲ
Ȣ ȑȜȜİȚȥȘȢ ʌȡ
İȚ İȟ’ĮȚĲȓĮȢ ĲȘ
ǼǾ
ȑȤȠȣȞ ʌȡȠțȪȥ
ȣ / ǼǻȅȆ-ǻ
īȡĮĳİȓȠ ȉȪʌȠ

ȅȚ ĳȒȝİȢ įȓȞȠȣȞ țĮȚ ʌĮȓȡȞȠȣȞ ĲİȜİȣĲĮȓĮ ȖȚĮ ĲȠ ȝȑȜȜȠȞ ĲȦȞ ȆǼȀǹ. ȆȜȘȡȠĳȠȡȓİȢ
ĮȞĮĳȑȡȠȣȞ ȩĲȚ șĮ ĮțȠȜȠȣșȒıȠȣȞ ĲȘȞ ĲȪȤȘ ĲȦȞ īǹȆ!!! ǻȘȜĮįȒ ȜȠȣțȑĲȠ ĮįȚĮĳȠȡȫȞĲĮȢ
ȖȚĮ ĲȠ ıȘȝĮȞĲȚțȩ ȡȩȜȠ ʌȠȣ įȚĮįȡĮȝĮĲȓȗȠȣȞ ıȒȝİȡĮ ıĲȠȣȢ ĮıĳĮȜȚıȝȑȞȠȣȢ ıȣȞĮįȑȜĳȠȣȢ
ȝĮȢ ıĲȘ ǻǼǾ.
ǱȡĮ, ĮȞ ȚıȤȪıİȚ ĮȣĲȩ ȝİĲȐ ĲȘȞ țĮĲȐȡȖȘıȘ ĲȦȞ ȣʌȘȡİıȚȫȞ ĲȠȣ ȉǹȊȉǼȀȍ ıĲȘȞ
ʌİȡȚĳȑȡİȚĮ șĮ ȠįȘȖȘșȠȪȝİ ıİ ȠȡȚıĲȚțȒ ĲĮĳȩʌȜĮțĮ ĲȠȣ ĮıĳĮȜȚıĲȚțȠȪ ȝĮȢ ıȪıĲȘȝĮ.
īȚ’ĮȣĲȩ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ ȐȝİıȘ ʌĮȡȑȝȕĮıȘ. Ǿ İʌȚĲȡȠʌȒ Ș ȠʌȠȓĮ ıȣȖțȡȠĲȒșȘțİ Įʌȩ ĲȘ
īǼȃȅȆ ıİ ıȣȞİȡȖĮıȓĮ ȝİ ĲȘȞ ǻȚȠȓțȘıȘ ĲȘȢ ǻǼǾ, ʌȡȑʌİȚ ȞĮ įȡȐıİȚ ȝİșȠįȚțȐ ʌȡȚȞ
ȕȡİșȠȪȝİ ʌȡȠ ĲİĲİȜİıȝȑȞȦȞ țĮĲĮıĲȐıİȦȞ țĮȚ įȚĮȜȣĲȚțȫȞ ȝȠȡĳȫȞ ʌȠȣ ĮĳȠȡȐ ĲȚȢ
ʌĮȡİȤȩȝİȞİȢ ȣʌȘȡİıȓİȢ ȣȖİȓĮȢ. ǱȡĮȖİ ȖȚĮĲȓ ȣʌȐȡȤİȚ ȝȓĮ ĲȩıȘ ȣʌȠĲȠȞȚțȒ įȡȐıȘ ĲȦȞ
ȝİȜȫȞ ĲȘȢ İțĲȩȢ İȜĮȤȓıĲȦȞ İȟĮȚȡȑıİȦȞ;
īȞȦȡȓȗȠȣȞ ȠȚ ĮȡȝȩįȚȠȚ ĲȠȞ ǼȅȆȊȊ, ȩĲȚ ıĲĮ ʌȠȜȣȧĮĲȡİȓĮ ȩʌȠȚȠ ȝȘȤȐȞȘȝĮ ȤĮȜȐİȚ,
İȓĲİ ʌȡȩțİȚĲĮȚ ȖȚĮ ĲȠ ĮțĲȚȞȠȜȠȖȚțȩ, İȓĲİ ȖȚĮ ĲȠ ȝȚțȡȠȕȚȠȜȠȖȚțȩ ĮțȩȝȘ țĮȚ ȖȚĮ ĲȠ
ȠįȠȞĲȚĮĲȡȚțȩ įİȞ İʌȚıțİȣȐȗİĲĮȚ, ĮĳȠȪ įİȞ įȓȞİȚ ȤȡȒȝĮĲĮ Ƞ ǼȅȆȊȊ, įȘȝȚȠȣȡȖȫȞĲĮȢ
ȝȑȖĮ ȗȒĲȘȝĮ ıĲȘȞ İȟȣʌȘȡȑĲȘıȘ ĲȦȞ ĮıĳĮȜȚıȝȑȞȦȞ, İȞȫ ʌĮȡȐȜȜȘȜĮ șȘıĮȣȡȓȗȠȣȞ ĲĮ
ȚįȚȦĲȚțȐ İȡȖĮıĲȒȡȚĮ. ǻİȞ İȓȞĮȚ ĳĮȞİȡȩ ȩĲȚ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ ȝȓĮ įȚȠȚțȘĲȚțȒ ĮȣĲȠĲȑȜİȚĮ ȖȚĮ
ȝȓĮ ıİȚȡȐ ȗȘĲȘȝȐĲȦȞ ʌȡȠțİȚȝȑȞȠȣ ȞĮ ȜİȚĲȠȣȡȖȒıİȚ Ƞ ĳȠȡȑĮȢ ȝĮȢ; ǵʌȦȢ İȓȞĮȚ Ș
ʌȡȦĲȠȕȐșȝȚİȢ țĮȚ įİȣĲİȡȠȕȐșȝȚİȢ İʌȚĲȡȠʌȑȢ!!!
ǻȘȜȫȞȠȣȝİ ȩĲȚ șĮ ȗȘĲȒıȠȣȝİ ıȣȞȐȞĲȘıȘ ȝİ ĲȠȣȢ ĮȡȝȠįȓȠȣȢ ĲȠȣ ǼȅȆȊȊ, İȞȫ
ʌİȡȚȝȑȞȠȣȝİ ĲȚȢ įİıȝİȣĲȚțȑȢ ʌĮȡİȝȕȐıİȚȢ ĲȘȢ İʌȚĲȡȠʌȒȢ ȖȚĮ ĲȠ ĮıĳĮȜȚıĲȚțȩ (īǼȃȅȆǻǼǾ). ȉĮȣĲȠȤȡȩȞȦȢ ȗȘĲȐȝİ ȞĮ ĲȘȡȘșİȓ Ș ĮʌȩĳĮıȘ ĲȠȣ ǻȚȠȚțȘĲȚțȠȪ ȈȣȝȕȠȣȜȓȠȣ ĲȘȢ
ǻǼǾ ʌȠȣ ȜȑİȚ ȩĲȚ «ȩʌȠȚİȢ ȣʌȘȡİıȓİȢ ĲȠȣ ĮıĳĮȜȚıĲȚțȠȪ ȝĮȢ ıȣıĲȒȝĮĲȠȢ țȜİȓȞȠȣȞ,
ĲȩĲİ ȠȚ ıȣȞȐįİȜĳȠȚ ʌȠȣ İȡȖȐȗȠȞĲĮȚ ıİ ĮȣĲȑȢ șĮ İʌȚıĲȡȑȥȠȣȞ ıĲȘ ǻǼǾ». īȚĮĲȓ ȐȡĮȖİ
įİȞ ĲȘȡİȓĲĮȚ Ș ĮʌȩĳĮıȘ ĮȣĲȒ ȖȚĮ ĲĮ īǹȆ; ǼʌȓıȘȢ ȖȚĮ ĲȠ ǿȀǹ-ǼȉǹȂ, ĮĳȠȪ
ĮʌȠįİıȝİȪĲȘțĮȞ ȠȚ ıȣȞȐįİȜĳȠȚ Įʌȩ ĲȘȞ ǻȚȠȓțȘıȘ ĲȠȣ ǿȀǹ, ȗȘĲȐȝİ ĲȘȞ ȐȝİıȘ
İʌȚıĲȡȠĳȒ ĲȠȣȢ ıĲȘ ǻǼǾ.
ȀĮȜȠȪȝİ ĲȘȞ ǻȚȠȓțȘıȘ ĲȘȢ ǻǼǾ ȐȝİıĮ ȞĮ ʌȡȠȤȦȡȒıİȚ ıĲȘȞ ȣȜȠʌȠȓȘıȘ ĲȘȢ ĮʌȩĳĮıȘȢ.
īȡĮĳİȓȠ ȉȪʌȠȣ / ǼǻȅȆ-ǻǼǾ

ǼȃȍȈǾ ǻǿȅ
ǿȀǾȉǿȀȅȊ &
ȅǿȀȅȃȅȂǿȀ
ǼǻȅȆ / ǻǼ ȅȊ ȆȇȅȈȍȆǿȀȅȊ
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ǻǼȁȉǿȅ ȉȊ
ȆȅȊ

ǹșȒȞĮ 25/1
1/2011

«ȀǹȉǹǻǿȀ
ǹǽȅȊȂǼ
ȉǿȈ ȈȊȁȁ
ǾȌǼǿȈ ȈȊ
ȃǻǿȀǹȁǿȈ
ȉȍȃ »
Ǿ ǼǻȅȆ/ǻǼǾ

țĮĲĮįȚțȐȗİȚ
įȣȞȐȝİȚȢ țĮ
ĲȚȢ ıȣȜȜȒȥİȚȢ
ĲĮıĲȠȜȒȢ ĲȦ
ĲȦȞ ıȣȞįȚțĮ
Ȟ Ȃǹȉ țĮȚ
ȜȚıĲȫȞ ĲȘȢ īǼ
ȞĮ įȚțĮıĲȠȪȞ
ĲȘȞ ʌȡȠıĮȖ
, İʌİȚįȒ ʌĮȡİ
ȃȅȆ Įʌȩ ĲȚȢ
ȦȖȒ ĲȠȣȢ ıĲ
ȝʌȩįȚıĮȞ ĲȘ
Į įȚțĮıĲȒȡȚĮ
ȋȠȜĮȡȖȩ.
Ȟ İȓıȠįȠ ĲȠ
ʌȡȠțİȚȝȑȞȠȣ
ȣ țĲȚȡȓȠȣ ĲȠ
ȣ ȝȘȤĮȞȠȖȡ
ĮĳȚțȠȪ ıĲȠȞ
ȉȑĲȠȚİȢ İȞȑȡ
ȖİȚİȢ, ʌȠȚȞȚțȠ
İȡȖĮĲȚțȠȪ țĮ
ʌȠȚȠȪȞ ĲȘȞ
Ț ȜĮȧțȠȪ țȚȞ
ıȣȞįȚțĮȜȚıĲȚț
ȒȝĮĲȠȢ, İȞȫ
Ȓ įȡȐıĲȘ țĮ
ĲȠȣ įȘȝȠțȡĮĲ
ȑȡȤȠȞĲĮȚ ıİ
Ț ȑțĳȡĮıȘ țȐ
ȚțȠȪ ȝĮȢ ʌȠ
ĮȞĲȓșİıȘ ȝİ
șİ
ȜȚĲİȪȝĮĲȠȢ.
ĲȚȢ ȓįȚİȢ ĮȡȤȑ
Ȣ ȜİȚĲȠȣȡȖȓİ
Ȣ
īȚĮ ȝȓĮ Įț
ȩȝȘ ĳȠȡȐ țĮ
ȑȡȤİĲĮȚ ȞĮ ʌȡ
ĲĮȖȡȐĳȘțİ
ȩĲȚ Ƞ ĮȖȫȞ
ȠıĲĮĲȑȥİȚ Ĳȩ
ĮȢ ĲȦȞ İȡȖĮ
ıȠ ĲȠ țȠȚȞȦ
țĮȚ ĲȘ ǻǼǾ
ȗȠȝȑȞȦȞ ıĲ
ȞȚțȩ ĮȖĮșȩ
ĲȘȞ ȠʌȠȓĮ ȑȤ
Ș ǻǼǾ,
ȩʌȦȢ İȓȞĮȚ ĲȠ
ȠȣȞ ȝİĲĮĲȡȑȥ
ĮįȣȞĮȝȓĮȢ ĲȘ
ǾȜİțĲȡȚțȩ ȡİ
İȚ ıİ ĳȠȡȠİȚı
Ȣ țİȞĲȡȚțȒȢ
ȪȝĮ, ȩıȠ
ʌȡĮțĲȚțȩ ȝȘ
İȟȠȣıȓĮȢ ȞĮ
ȤĮȞȚıȝȩ, İȟ
İȚıʌȡȐȟİȚ įȚț
’Į
ȚĲȓĮȢ ĲȘȢ
ȑȢ ĲȘȢ ȣʌȠȤȡİ
ȫıİȚȢ.
ǻȘȜȫȞȠȣȝİ
ȩĲȚ ĲȠ ȈȣȞį
ĲȑĲȠȚİȢ ʌȡȐȟ
ȚțĮȜȚıĲȚțȩ
İȚȢ ȕȓĮȢ Įʌ
țȓ
ȞȘȝĮ įİȞ ʌȡ
ȩ ĲȚȢ įȣȞȐȝİ
ȩțİȚĲĮȚ ȞĮ
ȖȚĮ ȝȓĮ țĮȜȪ
ȚȢ țĮĲĮıĲȠȜ
țĮȝĳșİȓ Įʌ
ĲİȡȘ țĮȚ įȓ
ȒȢ țĮȚ șĮ ıȣ
țĮȚȘ țȠȚȞȦ
ȩ
ʌȡȠțĮȜİȓ ĳĲ
ȞİȤȓıİȚ ȞĮ ĮȖ
ȞȓĮ, ĮʌĮȜȜĮ
ȫȤİȚĮ țĮȚ įȣ
ȦȞȓȗİĲĮȚ
ȖȝȑȞȘ Įʌȩ țȐ
ıĲȣȤȓĮ.
șİ ȝȠȡĳȒȢ ȤĮ
ȡȐĲıȚ, ʌȠȣ
īȡĮĳİȓȠ ȉȪ
ʌȠȣ
ǼǻȅȆ-ǻǼǾ
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ǼǻȅȆ / ǻǼǾ
ȅȂǿȁȅȈ ǻǼǾ / ȂǼȁȅȈ īǼȃ.ȅ.Ȇ. / ǻǼǾ
ǹȡȚș.ǼȖȖȡ.ǺȚȕȜȓȠȣ ȆȡȦĲ. ǹșȘȞȫȞ 3361/ǼȚį. 878/79
ȈĲȠȣȡȞȐȡȘ 73 -75 – ǹĬǾȃǹ 104 32 – ȉȘȜ. 210 52 30 997 – 210 52 401 68
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ǹșȒȞĮ 17/6/2013
ǹȃȅǿȋȉǾ ǼȆǿȈȉȅȁǾ
ǼȓȞĮȚ ȖȞȦıĲȩ ıİ ȩȜȠȣȢ ĲĮ ʌȡȠȕȜȒȝĮĲĮ ʌȠȣ ĮȞĲȚȝİĲȦʌȓȗȠȣȝİ ĲȩıȠ ȠȚ İȡȖĮȗȩȝİȞȠȚ, ȩıȠ țĮȚ
ȠȚ ıȣȞĲĮȟȚȠȪȤȠȚ ĲȘȢ ǻǼǾ, İȟ’ĮȚĲȓĮȢ ĲȦȞ įȚĮȤȡȠȞȚțȫȞ ȝİĲĮȕȠȜȫȞ ʌȠȣ ȣĳȓıĲĮĲĮȚ Ƞ
ĮıĳĮȜȚıĲȚțȩȢ ȝĮȢ ĳȠȡȑĮȢ.
ǻȣıĲȣȤȫȢ, țȐșİ ȝȑȡĮ ʌȠȣ ʌİȡȞȐ įȚĮʌȚıĲȫȞİȚ țĮȞİȓȢ ĲȘȞ įȚȐȜȣıȘ ĲȦȞ ȆǼȀǹ țĮȚ ĲȦȞ
ȆȠȜȣȧĮĲȡȓȦȞ İȟ’ĮȚĲȓĮȢ ĲȘȢ ȑȜȜİȚȥȘȢ ʌȡȠıȦʌȚțȠȪ – țȣȡȓȦȢ ȚĮĲȡȫȞ – İȞȫ ĲȠ ʌȡȠıȦʌȚțȩ İȓȞĮȚ
ĲİȜİȓȦȢ ȟİțȡȑȝĮıĲȠ, țĮȚ ıĲİȡİȓĲĮȚ țȐșİ įȚȠȚțȘĲȚțȒȢ ȝȑȡȚȝȞĮȢ, ĮĳȠȪ ȕȜȑʌİȚ ĲĮ ȝȚıșȠȜȠȖȚțȐ
ĲȠȣ įȚțĮȚȫȝĮĲĮ țȐșİ ȝȑȡĮ ȞĮ įȚȠȜȚıșĮȓȞȠȣȞ țĮȚ ȞĮ ȝȘȞ ȝʌȠȡİȓ ȞĮ ȜȐȕİȚ ȩʌȦȢ ȖȚĮ
ʌĮȡȐįİȚȖȝĮ ĲȘȞ ȝȚıșȠȜȠȖȚțȒ ĲȠȣ İȟȑȜȚȟȘ, ȖȚĮĲȓ įİȞ ȣʌȐȡȤİȚ įȚȠȚțȘĲȚțȒ ȚİȡĮȡȤȓĮ ȖȚĮ ĲȠȣȢ
ĮʌȠıʌĮıȝȑȞȠȣȢ ıȣȞĮįȑȜĳȠȣȢ ȝĮȢ ĲȠȣ ȞȑȠȣ ĳȠȡȑĮ, İȞȫ Ș ǻǼǾ ĮȡȞİȓĲĮȚ ȞĮ ʌĮȓȟİȚ ĮȣĲȩ ĲȠ
ȡȩȜȠ ʌȡȠȕȐȜȜȠȞĲĮȢ ĮȞĮȡȝȩįȚĮ ȜȩȖȦ ȑȜȜİȚȥȘȢ ȣʌȘȡİıȚĮțȫȞ ĮʌȠĳȐıİȦȞ. ǱȡĮȖİ ȖȚĮĲȓ įİȞ
ȜȪȞȠȣȞ ĮȣĲȩ ĲȠ șȑȝĮ țĮȚ įİȞ İĳĮȡȝȩȗİĲĮȚ ȩĲȚ ȚıȤȪİȚ ȝİ ĲȠȣȢ ȐȜȜȠȣȢ ĮʌȠıʌĮıȝȑȞȠȣȢ ıĲȠ
įȘȝȩıȚȠ;
ȉȠ ʌĮȡȐȟİȞȠ, ȩȝȦȢ, ĲȘȢ ȩȜȘȢ ȣʌȩșİıȘȢ İȓȞĮȚ Ƞ İȝʌĮȚȖȝȩȢ ʌȠȣ ʌĮȡĮĲȘȡİȓĲĮȚ Įʌȩ ĲȠȣȢ
ĮȡȝȩįȚȠȣȢ ĲȠȣ ǼȅȆȊȊ țĮȚ ȝİĲȐ Įʌȩ ĲȩıȠ ȤȡȩȞȠ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ ĲȠȣ ȞĮ ȝȘȞ ȣʌȐȡȤİȚ
ıȣȖțİțȡȚȝȑȞȘ ʌȠȜȚĲȚțȒ, ȐȜȜȠĲİ ȞĮ ıȣȝĳȦȞȠȪȞ ȖȚĮ ĲȘȞ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ ĲȦȞ ȆǼȀǹ țĮȚ
ʌȠȜȣȧĮĲȡİȓȦȞ țĮȚ ȐȜȜȠĲİ ȞĮ ĲȘȡȠȪȞ ĲȚȢ İȞĲȠȜȑȢ ĲȘȢ țȣȕȑȡȞȘıȘȢ, Ș ȠʌȠȓĮ ȠįȘȖİȓ ıĲȘȞ
įȚȐȜȣıȘ ĲȦȞ ʌĮȡİȤȩȝİȞȦȞ ȣʌȘȡİıȚȫȞ ȣȖİȓĮȢ.
ȆȚȠ ıȣȖțİțȡȚȝȑȞĮ, İȞȫ įȘȜȫȞȠȣȞ ıĲȘȞ ıȣȞȐȞĲȘıȘ ȝİ ĲȘȞ İʌȚĲȡȠʌȒ ĲȘȢ īǼȃȅȆ, ȩĲȚ ĲȠ
ȆǼȀǹ ȆĲȠȜİȝĮǸįĮȢ șĮ İȞıȦȝĮĲȦșİȓ ıĲȠȞ ǼȅȆȊȊ țĮȚ șĮ ȝİȓȞİȚ ĲȠ ȆǼȀǹ ȀȅǽǹȃǾȈ,
ȝİĲȐ ĲȘȞ İʌȓıțİȥȘ ĲȠȣ ȕȠȣȜİȣĲȒ țȪȡȚȠȣ ȆĮʌĮįȩʌȠȣȜȠȣ, įȚĮȕȐıĮȝİ ıĲĮ site ȩĲȚ ĲĮ ȆǼȀǹ
ȀȠȗȐȞȘȢ țĮȚ ȆĲȠȜİȝĮǸįĮȢ ĲİȜȚțȐ ȝȑȞȠȣȞ.
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ȆȅȊ
ǻǼȁȉǿȅ ȉȊ
ȁĭȍȃ
ǹ ȈȊȃǹǻǼ
ȂǿȈĬȅǻȅȈǿ ǼȀȍ
ȉǹȊȉ

İıȚĮțȐ
ȞİȝȒșȘ ȣʌȘȡ
», Ș ȠʌȠȓĮ įȚİ
«ȈʌȐȡĲĮțȠȢ
ȦʌȚțȠȪ
ȓȠȣ
Ƞı
Ĳİ
ʌȡ
ȝĮ
ȣ
ĲȠ
ıȦ
Ȣ
ȣ
Ȟİ
ĲȠ
Ȣ įĮʌȐ
ĲȘȞ İʌȚıĲȠȜȒ
ȝȚıșȠȜȠȖȚțȑ
ĲȚȢ
ıİ
ȠȪ
Ȉİ ıȤȑıȘ ȝİ
Ƞȡ
ǼȀȍ țĮȚ Įĳ
:
Țțȩ ĲȠȣ ȉǹȊȉ
ıĲȠ ʌȡȠıȦʌ
Ƞȣȝİ ĲĮ İȟȒȢ
ʌȠȣ ĲȚȢ
ȆȊȊ, ĮȞĮĳȑȡ
ĲȠ ıȦȝĮĲİȓȠ
Ǽȅ
ȠȞ
ıĲ
ȣ
ĲȠ
ȠțȜİȚıĲȚțȐ
ȟȘ
Įʌ
ĲĮ
ȑȞ
ȣȞ
Ȟ
ĲȘ
ȓȞȠ
ȡĮ
ȝİ
ȕĮ
ȓȠȣ
Ĳİ
ȝĮ
ıȦ
İȚȢ țȐșİ
¾ ȅȚ Įʌȩȥ
ĮȚ ȝȑȡȠȢ
ȊȉǼȀȍ İȓȞ
ȓ.
ȜĳȠȚ ıĲȠ ȉǹ
įȘȝȠıȚȠʌȠȚİ
ȩĲȚ ȠȚ ıȣȞȐįİ
ȝĮıĲİ
Ț,
Țȗȩ
Ȟİ
ȦȞ
ȝȑ
ĮȖ
ȡĮ
ȞĮ
ʌĮ
ȤȓıȠȣȝİ
ȝĮȢ ȐʌȠȥȘ
țĮȚ șĮ ıȣȞİ
Ǿ
ǻǼ
¾ ȆȡȠıȦʌȚțȒ
Ș
ȝİȡĮ
ıĲ
ıȒ
ȗȠȝȑȞȦȞ
ĲĮȚ ȝȑȤȡȚ
ȜȠ ĲȦȞ İȡȖĮ
ĲȐ İțĳȡȐȗȠȞ
Įʌȩ ĲȠ ıȪȞȠ
ȣȢ, ȩʌȦȢ Įȣ
ĲȠ
ȦȞ
ȐĲ
Ȧȝ
ĮȚ
ȡȘıȘ ĲȦȞ įȚț
ȖȚĮ ĲȘȞ įȚĮĲȒ
ȞȩȝȠȣȢ.
ȑįȚȠ ȞȩȝȠȣ
ȡȫșȘțĮȞ ȝİ
ȝĮ, ȝİ ĲȠ ıȤ
țȣ
ȣ
ʌȠ
Ǽ.
Ȉ.
ȑȞĮ ĲȑĲȠȚȠ șȑ
ȥİ
ȝİ ĲȚȢ Ȉ.
țȣ
ȞİȢ
Ƞȑ
ʌȡ
Ȣ
ȜȩȖȠ ȖȚĮ įĮʌȐ
İ ȩĲȚ țĮțȫ
ȠʌȠȓȠ țȐȞİȚ
ȞĮ ʌȚıĲİȪȠȣȝ
ĲȠ
ǼȅȆȊȊ – ĲȠ
¾ ĬȑȜȠȣȝİ
ĮȚ
İȚȢ
İĲ
ȓı
ȡȤ
șȝ
Ƞȑ
ȡȣ
ʌȡ
Ȟ ȠʌȠȓȠ
– țİĳȐȜĮȚȠ
ȡȑĮ Įʌȩ ĲȠ
ıĲȠ ȐȡșȡȠ 47
ȓȞȠȣȞ ĲȠȞ ĳȠ
ȡĮ
Ǿ.
ȕĮ
ǻǼ
Ș
șĮ
Ț
Ȣ
ȩȤ
ȠȚ ȠʌȠȓİ
ǼȀȍ țĮȚ
ȝȚıșȠįȠıȓĮȢ,
ĮȚ ĲȠ ȉǹȊȉ
Șțİ
ĲȦıȒ ȝĮȢ İȓȞ
Ĳȓ İȞȘȝİȡȫș
Ƞȣ ıĲȘȞ ʌİȡȓʌ
ĲĮȞȠȠȪȝİ ȖȚĮ
țĮ
Ȟ
įİ
Ș,
ʌȡȠıȦʌȚțȩ ȩʌ
ȚȕȑȢ
ȐʌȠȥ
Ĳȡ
Ȣ
ȜȚ
ĲĮ
ʌȐ
ȫȞ
Ȣ
ĮȜ
ȝĮ
Ȓ
, ʌȡȠț
țĮĲȐ ĲȘȞ įȚț
ĲȠȣ ıȦȝĮĲİȓȠȣ
¾ ǼʌȓıȘȢ,
Ș ȩĲȚ įİȞ
ĲȘȞ İʌȚıĲȠȜȒ
Ȓį
ȖȚĮ
ĮȚ
Țțȩ
İȓĲ
Ȧʌ
Ȧȡ
ĲȠ ʌȡȠı
șȑȝĮ șİ
Ȣ, ȩĲĮȞ ĲȠ
ȣʌȘȡİıȚĮțȐ
ȡȠȣȢ įȠȣȜİȚȐ
ıȘ ıĲȠȣȢ Ȥȫ
țĮȚ ĮȞĮıĲȐĲȦ
ȑȞȠȣ
İıĮ ʌȡȠțİȚȝ
ȠȜȠȖȓĮȢ, Ȑȝ
ıȘ ĲȘȢ ĲȡȠʌ
ȣĳȓıĲĮĲĮȚ.
ȦȞ ȝĮȢ ıĲȠ
İȓȞĮȚ Ș ȥȒĳȚ
Ȝĳ
ȚȟȘ
įȑ
ȑȜ
ȞĮ
İȟ
ıȣ
Ȓ
șȠȡȚıĲȚț
ȫȝĮĲĮ ĲȦȞ
īȚĮ İȝȐȢ, țĮ
ıĲȠȣȢ
Ț ȐȜȜĮ įȚțĮȚ
ʌȡȠțȜȘșİȓ
ȖĮıȚĮțȐ țĮ
șȠȪȞ ĲĮ İȡ
ȚĮ ʌȠȣ ȑȤİȚ
Ȝİ
ĳȐ
Įı
ĮȞ
ȞĮ țĮĲȠȤȣȡȦ
İȚ Ș
Ȓı
ĮĲ
Įȝ
ıĲ
ȫıĲİ ȞĮ
ȉǹȊȉǼȀȍ,
ȡȠȣȢ.
ǼǾ
Ȥȫ
Ȣ
ȠȪ
Įț
ıȚ
ȣ / ǼǻȅȆ-ǻ
İȡȖĮ
īȡĮĳİȓȠ ȉȪʌȠ
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ǻǼȁȉǿȅ ȉȊ
ȆȅȊ

Ǿ ȉǹȀȉǿȀǾ

ǹșȒȞĮ 6/3/20
12

ȉȅȊ ǹ

ǿĭȃǿǻǿǹȈȂ
ǻȣıĲȣȤȫȢ Ș
ȅȊ
țȣȕȑȡȞȘıȘ
ȝİ ĲȘȞ ĲĮțĲȚțȒ
țĮĲĮȜȪİĲĮȚ
țȐșİ ȑȞȞȠȚĮ
ʌȠȣ ĮțȠȜȠȣ
șİȓ ȝĮȢ Ȗȣȡȓȗ
ĲȘȢ įȘȝȠțȡĮĲ
İȞȫ ĲĮ įȚțĮȚ
İȚ ıİ ȐȜȜİȢ
ȓĮȢ, ĲȘȢ İȜİȣ
ȫȝĮĲĮ țĮȚ ȠȚ
İʌȠȤȑȢ, ȩʌȠȣ
șİ
țĮĲĮțĲȒıİȚȢ
ȑȤȠȣȞ ȠįȘȖȘș ȡȓĮȢ ĲȘȢ ȑțĳȡĮıȘȢ, ĲȠȣ
įȚĮȜȩȖȠȣ,
İȓ ıĲȘȞ įĮȝȩ
ȈĲȠ ȓįȚȠ ıț
țȜİȚȠ ıʌȐșȘ.
ȘȞȚțȩ țĮȚ Ș
ʌİȡȓʌĲȦıȘ
ȑȞĲĮȟȒ ĲȠȣ
ĲȠȣ ĮıĳĮȜȚı
ıĲȠȞ ǼȅȆȊ
ĲȚțȠȪ ȝĮȢ ĳȠ
Ȋ, ȩʌȠȣ ĮȚ
ȞȠȝȠıȤȑįȚȠ
ȡȑĮ (ȉǹȊȉǼ
ĳȞȚįȓĮıİ ĲȠ
ʌȠȣ țĮĲĮĲȑșȘ
Ȁȍ) țĮȚ Ș
ȣȢ ʌȐȞĲİȢ,
țİ ıĲȘȞ ȕȠȣȜ
ȐȡșȡȠ ĮȚĳȞ
ĮĳȠȪ ıĲȠ
ȓįȚĮ
Ȓ, įİȞ ʌİȡȚİ
ȣʌȩ
ȓȤİ țĮȝȚȐ įȚȐ
Ș ĮȞĮĳȠȡȐ ıĲ ĲȘȞ ĲİȜİȣĲĮȓĮ ıĲȚȖȝȒ
ĲĮȟȘ ĮȜȜȐ ʌȡ ȥȒĳȚıȘ
ʌȠȣ İȞĲȐııİȚ
Ƞ ȞȩȝȠ ʌİȡȚȖ
ȠıĲȑșȘțİ
ȡȐĳİĲĮȚ ȝİ ȝȓ
ĲȠ ȉǹȊȉǼȀ
ȍ ıĲȠ ȞȑȠ ĳȠ
Į ȝȩȞȠ ȖȡĮȝ
ȝȒ!!!
ȡȑĮ, İȞȫ
x Ȃİ ĲȘȞ İȟ
ȑȜȚȟȘ ĮȣĲȒ įİ
Ȟ ȖȓȞİĲ
țĮȚ țȣȡȓȦȢ
ȖȚĮ ĲȘ ıȤȑı ĮȚ țĮȝȚȐ ĮȞĮĳȠȡȐ ıĲȘȞ
ĮʌȠıʌĮıȝȑȞ
Ș ʌȠȣ įȚȑʌİ
ʌİ
ȠȚ Įʌȩ ĲȘ ǻǼ
Ț ĲȠȣȢ ıȣȞĮ ȡȓʌĲȦıȘ ĲȠȣ ʌȡȠıȦʌȚțȠ
Ǿ, İȞȫ Ș ʌȡ
ıĲȠ ʌĮȡİȜșȩȞ
Ȫ
įȑȜĳȠȣȢ ȝĮ
ȐȟȘ ĮȣĲȒ ȑȤ
Ȣ, ĮĳȠȪ İȓȞ
.
İȚ țȣȡȦșİȓ
ĮȚ
ıİ ĮȞĲȓıĲȠȚȤȠ
ȈȣȞĮțȩȜȠȣș
Ȟȩ
ȝȠ
Į ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ:
x ȃĮ ȟİțĮșĮ
ȡȓıİȚ ĲȠ ıȣȞĲ
ȠȝȩĲİȡȠ įȣ
țĮȚ ıĲȠ İȟȒȢ
ȞĮĲȩ ʌȠȚĮ Ș
.
ıȤȑıȘ ĲȠȣ ʌȡ
x ĬĮ ʌĮȡĮ
ȠıȦʌȚțȠȪ Įʌ
ȝİȓȞİȚ ıĲȠȞ
ǼȅȆȊȊ ȝİ
ȩ İįȫ
x ĬĮ İʌȚıĲȡ
ĲȘȞ ȓįȚĮ ıȤȑı
ȑȥİȚ ıĲȘ ǻǼ
Ș ʌȠȣ ȑȤİȚ ıȒ
Ǿ ĮȞ įȚĮĲĮȡ
ȝİ
ȡĮ;
ĮȤșİȓ Ș ʌĮȡĮ
Ȉİ țȐșİ ʌİȡȓʌ
ʌȐȞȦ ıȤȑıȘ;
ĲȦıȘ, ȩȜĮ Įȣ
țĮȚ ʌĮȡİȞȑȡȖ
ĲȐ ʌȡȑʌİȚ Ȑȝ
İȚİ
İıĮ ȞĮ įȡȠȝ
ȆĮȡĮȝȑȞȠȣȝ Ȣ ȖȚĮ ĲȠ ʌȡȠıȦʌȚțȩ ǹȂ
ȠȜȠȖȘșȠȪȞ
ȤȦȡȓȢ țȜȣįȦȞ
ǼȈǹ.
İ ıĲĮșİȡȠȓ
țĮȚ
ȚıȝȠȪȢ
ȗȘĲȐȝİ ȞĮ İĳ
ĮȡȝȠıĲȠȪȞ ȠȚ ĮȜȜȘȜȑȖȖȣȠȚ ıĲȠȣȢ ıȣȞĮ
įȑ
ȞȩȝȠȚ, ȩʌȦȢ
ȝȑȤȡȚ ıȒȝİȡĮ ȜĳȠȣȢ ȝĮȢ ıĲȠ ȉǹȊȉ
ǼȀȍ țĮȚ
Ȉİ įȚĮĳȠȡİĲȚț
ȚıȤȪȠȣȞ.
Ȓ
įİȓȤȞȠȞĲĮȢ İȝ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ĲȠ Ȉ.Ȁ. ıĲȘ
ʌȡȐțĲȦȢ ĲȘȞ
ǻǼǾ șĮ ıĲĮș
ıȣ
ĬĮ İȓȝĮıĲİ
İȓ ıĲȠ ʌȜȐȚ
ĲȦȞ ıȣȞĮįȑȜĳ
ıİ įȚĮȡțȒ İʌ ȞĮįİȜĳȚțȒ ĲȠȣȢ ĮȜȜȘȜİ
ȖȖȪȘ.
ȚțȠȚȞȦȞȓĮ.
ȦȞ ȝĮȢ,
īȡĮĳİȓȠ ȉȪ
ʌȠȣ /

ǼǻȅȆ-ǻǼǾ

o
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Ε∆ΟΠ/∆ΕΗ

ȍȆǿȀȅȊ
ȂǿȀȅȊ ȆȇȅȈ
& ȅǿȀȅȃȅ
ǿȀǾȉǿȀȅȊ
Ǿ
ǻǼ
ǼȃȍȈǾ ǻǿȅ
/
ǼǻȅȆ
ǻǼǾ
īǼȃ.ȅ.Ȇ. /
9
Ǿ / ȂǼȁȅȈ
61/ǼȚį. 878/7
ȅȂǿȁȅȈ ǻǼ
. ǹșȘȞȫȞ 33 997 – 210 52 401 68
ȦĲ
Ȇȡ
ȓȠȣ
ȚȕȜ
210 52 30
Ȝ.
ȉȘ
ǹȡȚș.ǼȖȖȡ.Ǻ
–
32
104
ail.com
-75 – ǹĬǾȃǹ
:edop.dei@gm
ȈĲȠȣȡȞȐȡȘ 73
383 – e-mail
FAX 210 52 40
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ǼȆǿȈȉȅȁǾ
ǹȃȅǿȋȉǾ
ǹȁǾĬǼǿǹȈ
Ȉ
ȉǾ
Ǿ ȍȇǹ

ΟΡΙΑΣ
Α ΤΗΣ ΕΜΠ

ΥΛΗΜ
ΣΤΟ ΞΕΠΟ

ȆȡȠȢ
ȠȣȜȠ ǻǼǾ
Ț ǻ/ȞĲĮ ȈȪȝȕ
ȆȡȩİįȡȠ țĮ
ȡȠ ǽİȡȕȩ
ȀȪȡȚȠ ǹȡșȠȪ

Ț ĲĮ
ĮʌİȡȖȐȗȠȞĲĮ
ȝİĲĮȕȠȜȑȢ ʌȠȣ
ȩȜȠȚ ȝĮȢ ĲȚȢ
Ȣ ĲȐȟȘȢ.
ȞȐ ȕȚȫȞȠȣȝİ
țȒ
ʌİȡ
ȡİ,
ĮĲȚ
ĲȘȞ
ȩ
ȩİį
İȡȖ
ʌȠȣ
Įʌ
Į
Ȇȡ
Țİ
șİ ȝȑȡ
țĮĲȐ ĲȘȢ
ʌĮıȝȑȞȠȚ
ǹȟȚȩĲȚȝİ țȪȡ
ȚıĲȡȠĳȑȢ, țȐ
țĮȚ ȚįȚĮȓĲİȡĮ
ȠȚ ȝĮȢ ĮʌȠı
țĮȚ țĮĲȐ
țĮȚ ȤȦȡȓȢ ʌİȡ
ȜȘȞȚțȠȪ ȁĮȠȪ
ȠȚ ıȣȞȐįİȜĳ
ĮȞĮȝĳȓȕȠȜĮ
ĮʌȩĳĮıȘ ĲȠȣ
șȘțĮȞ ȠȪĲİ
ȕȐȡȠȢ ĲȠȣ ǼȜ
Ȓ
Țȡȑ
ıİ
ĲȚț
,
İȟĮ
ȓĮȢ
țȜȘ
įİȞ
ȣı
ʌȡȠ
ȠȖȚ
șȠȜ țȑȢ
ĲȡĮ İȟȠ
ĲȚțȩĲȘĲĮ
ȝİ ĲȘȞ
įȚȐĳȠȡĮ țȑȞ
ĲȫȞĲĮȢ ĲȚȢ ȝȚı
ĮȣĲȒ ʌȡĮȖȝĮ
ĲȚțȩ ȈȣȞȑįȡȚȠ
ȜȦȞ, ĮȝĳȚıȕȘ
ȩ ĲȘȞ ıțȜȘȡȒ
ȠȪ ĲȠ ǼȜİȖț
ȠıȓȦȞ ȣʌĮȜȜȒ
Ȇ/ǻǼǾ, Įĳ
ǻȣıĲȣȤȫȢ, Įʌ
įȘȝ
ȉǹ
Ȟ
Ț
ĲȦ
țĮ
Ƞ
ȍ
ʌȠȜȚĲȚțȒ
ȊȉǼȀ
ȝȚıșȠȜȩȖȚ
ȠȪ ȞĮ įȫıİȚ
ǻǼǾ, ıĲȠ ȉǹ
Ȣ İȞĲȐııİȚ ıĲȠ
Ș ʌȠȣ
ȝȠįȓȠȣ ȣʌȠȣȡȖ
ȩȖȚȠ ǻǼǾ.
Ȟ ȞȩȝȦȞ ĲȠȣ
ȠȡȓĮȢ ĲȠȣ Įȡ
Ȓ ıȣȖțȑȞĲȡȦı
Įʌȩ ĲȠ ȝȚıșȠȜ
Įĳ
ȚȤĲ
ʌĮȡȐȕĮıȘ ĲȦ
ȣȞ
ĮįȚ
ĮȞȠ
ʌĲȠ
ĲȘȢ
ıİ
țȪ
ȓĮȢ
Ț ȩȤȚ
ȠȓȠȢ
ʌȠȣ ʌȡȠ
ĮĲȠȢ, İȟǯ ĮȚĲ
/ǻǼǾ, Ƞ Ƞʌ
Ȣ ʌȠȜȚĲȚțȩ țĮ
ĲȠȣȢ ĮʌȠȜĮȕȑȢ
ȩĲȘĲĮ ĲȠȣ șȑȝ
Į İȓȞĮȚ ĮȝȚȖȫ
ĲȘȢ īǼȃȅȆ
ȡİȝ
șȑȝ
Ƞȣ
ʌİȚ ȞĮ
ĲȠ
İțț
ȠȪȜ
Ș
ʌȡȑ
ȝȕ
ȩĲȚ
ıȣ
ǼǾ įȒȜȦıİ,
Ǿ ıȣȞİȤȚȗȩȝİȞ
ĮʌȠĳȐıİȚȢ ʌȠȣ
ĲȠȣ ȞȠȝȚțȠȪ
ȍ țĮȚ ȉǹȆ/ǻ
ȖȚĮ ȐȝİıİȢ
ĲȘȞ ȐʌȠȥȘ
ǼȀ
Ȟ,
İȚ
Ȋȉ
ȣȞȫ
ıȤȪ
ȉǹ
İȣș
İȞȚ
Ȟ
ȜȪıȘ,
ıȦʌȚțȩ ĲȠȣ
ǻǼǾ ʌȡȠ ĲȦ
șȘțİ ıĲȠ ʌȡȠ
ǻȚȠȓțȘıȘ ĲȘȢ
ʌȡĮȖȝĮĲȠʌȠȚȒ
ȞĮ șȑĲİȚ ĲȘȞ
Ȟ ǻǼǾ.
Ǿ, ĮĳȠȪ Ƞ
ĮʌȠĲȑȜİıȝĮ
ȠĳȒ ĲȠȣȢ ıĲȘ
ȞȠȝȚțȩ…ȝİ
ȣʌȐȜȜȘȜȠȚ ǻǼ
ıĲȡ
İʌȚ
Ȟ
ĲȘ
Ȇ/ǻǼǾ İȓȞĮȚ
ȖȞȫȝȠȞĮ
ǼȀȍ țĮȚ ȉǹ
ȜȘĳșȠȪȞ ȝİ
Ț ıĲȠ ȉǹȊȉ
.
ȑȞȠ
ıȘ
ıȝ
ĮĳȠȡȠȪȞ
ıȤȑ
ʌĮ
İ,
Ȣ
Ƞı
ʌȠ
Įʌ
ĮȕȠȜȑȢ ȣ
ȝȕĮĲȚțȒ ĲȠȣ
ȀȪȡȚİ ʌȡȩİįȡ
İȜĳȠȚ ȝĮȢ,
ȠșİĲȚțȑȢ ȝİĲ
ĮȚ ȝİ ĲȘȞ ıȣ
ȩĲȚ ȠȚ ıȣȞȐį
ĲĮȚ Įʌȩ ȞȠȝ
ȜȠȞ.
țĮȚ İțĳȡȐȗİĲ
ǼȓȞĮȚ ĮȜȒșİȚĮ
ȓĮ įȠțȚȝȐȗȠȞ
ȚĮțȩ ĲȠȣȢ ȝȑȜ
İȓȞĮȚ Ș ǻǼǾ
ĮİĲ
Įı
Ș
įİț
ĲȘȢ
İȡȖ
ĲȠ
Ƞįȩ
ȝȚĮ
Ț
ȡȐ
İȡȖ
țĮ
Ȣ
Ǿ, ĮȜȜȐ Ș ȓįȚĮ
Ș țȐșİ ĳȠ
ĳȣıȚțȩȢ ĲȠȣ
İȜĳȠȚ ȝĮȢ, İįȫ
țĮȚ ȉǹȆ/ǻǼ
İʌȚıĳĮȜȒ șȑı
ȩĲȚ ȠȚ ıȣȞȐį
ȉǹȊȉǼȀȍ
ȞĮ ĲȓșİĲĮȚ ıİ
ǼȓȞĮȚ ĮȜȒșİȚĮ
İȡȖȐȗȠȞĲĮȚ ıĲȠ
ĮʌȠĲȑȜİıȝĮ
ȞĮ
ȝİ
,
ĮȞ
ĲȠȣ
İȓĮ
Ȝİȟ
Ș
ĲĮȝ
Ȑ
ĲȠ İʌȑ
ıĲȒȡȚȟ
ĲĮ ĮıĳĮȜȚıĲȚț
Į, ȖȚĮ ĲȘȞ
İȜĳȠȚ ȝĮȢ įİȞ
ȝȑȤȡȚ ıȒȝİȡ
ȩĲȚ ȠȚ ıȣȞȐį
ĲĮȢ ȞȩȝȠȣȢ ʌȠȣ
ȞĲȚțȩ ȑȡȖȠ
ǼȓȞĮȚ ĮȜȒșİȚĮ
İȚȢ ʌĮȡĮȕȚȐȗȠȞ
Ȣ İȟĮȞȐȖțĮȗİ.
ĲİȜȑıİȚ ıȘȝĮ
ȤȡȠȞȚțȐ ĲȠȣ
ȝȑȞİȢ ĮʌȠĳȐı
Ȣ, ȑȤȠȣȞ İʌȚ
ıĲȘ
ȝĮ
ȝİ
ȠȚ
ĮȚ
ĲĮ.
ʌȠȜȚĲİȓĮ įȚĮ
İȜĳ
ĮȚȫȝĮ
ıȣȞȐį
ȡĮȖȡȐĳİĲ
ȫıĲİ
İȚĮ ȩĲȚ ȠȚ
ȠȖȚțȐ ĲȠȣȢ įȚț
ȠʌȠȓȠ įİȞ ʌĮ
ȩ ıĲȘ ǻǼǾ,
ǼȓȞĮȚ ĮȜȒș
Ȑ țĮȚ ȝȚıșȠȜ
ıĲȘȞ ǻǼǾ, ĲȠ
ʌȠ ʌȡȠıȦʌȚț
ĲĮ İȡȖĮıȚĮț
ıȣıĲȒȝĮĲȠȢ
ȝİ ĲȠ ȣʌȩȜȠȚ
ȠıĲĮĲİȪȠȣȞ
ĮıĳĮȜȚıĲȚțȠȪ
Ȣ, İȓȞĮȚ ĲȠ ȓįȚȠ
ʌȓıİȚ țĮȚ ʌȡ
İȝȐ
șİı
ȩ
Ț
Ȣ ĲȚȢ
Įʌ
ȑȤİ
ȩȜİ
ȓĮ
ȑȞĮ
ȚĲİ
ĮȚ
ȞĲĮȢ ıİ
Ș ȓįȚĮ Ș ʌȠȜ
İȜĳȠȚ ȝĮȢ, İȓȞ
Į, ʌȡȠȕĮȓȞȠ
Ȣ
ȩĲȚ ȠȚ ıȣȞȐį
ȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮ
ȓĮ ĲȠ ȩȜȠ șȑȝ
țĮȞȑȞĮ.
ǼȓȞĮȚ ĮȜȒșİȚĮ
Ȣ ıĲȘ ǻǼǾ,
ȝİ İȣĮȚıșȘı
ȕȒĲȘıȘ Įʌȩ
ĲȠȣ
İĲİ
ĳȚı
ĳȒ
ʌȓı
ȩȝȘ
Įȝ
ȡȠ
ĲȦ
Įț
ıĲ
ȝȓĮ
Ȓ
Țȝİ
țĮ
Ȟ țĮȚ ĲȘȞ İʌȚ
ȜȠȪȝİ ȞĮ ĮȞĲ
ȕȐȞİȚ ȑțĲĮțĲȠ
ȞĮ ȝȘȞ ȤȦȡȐ
ȞĮ ʌȡȠıȜĮȝ
Ȟ ĮʌȠıʌȐıİȦ
ȞȚțȒ
İįȡİ ıĮȢ țĮ
ĮȚ
ĲȦ
ȤȡȠ
ʌȡȩ
Ș
ȗİĲ
Țİ
Șı
ĲȘȞ
ȖțȐ
țȜ
ĲȒ
țȪȡ
ĮȞĮ
Įȣ
ĮĳȠȪ
īȚ’ĮȣĲȩ
ȠĲȠȪȞ ĲȘȞ ĮȞȐ
ȩ ȑȖțȜȘȝĮ ıİ
ʌȡȠıȦʌȚțȩ,
șĮ ıȘȝĮĲȠį
ȚııȩĲİȡȠ Įʌ
ȤİȓȡȘıȘ Įʌȩ
İȞȑȡȖİȚİȢ ʌȠȣ
ĲȘȢ. ǼȓȞĮȚ ʌİȡ
ʌȠȣ ȑȤİȚ Ș İʌȚ
ĲȚȢ ĮȞȐȖțİȢ
șİȠȪ.
ĲȚȢ ĮȞȐȖțİȢ
ȞĮ țĮȜȪȥİȚ
Ȣ țĮĲȫĲİȡȠȣ
ȦȢ ȖȞȫȝȠȞĮ
ȖȚĮ
ȩ
İȞȩ
Ȑ
ʌȚț
ȚįȚ
ıȦ
ʌĮ
Ȟ
ȝİȞȠ ʌȡȠ
ĲȘ, ȦȢ ȞĮ ȒĲĮ
țĮȚ İȞȠȚțȚĮȗȩ
ȣȝİ ĲȘȞ ʌȜȐ
ĲȠȣȢ ȖȣȡȓıȠ
ıȣȖțȣȡȓĮ, ȞĮ
Ȃİ ĲȚȝȒ
ȝĮĲȑĮȢ
O īİȞ. īȡĮȝ
ȅ ȆȡȩİįȡȠȢ
īǼȍȇīǿȅȈ
ȂȆǿȉǽǹȈ

ȆǿȈȉǼȊȅȈ

ȋȇǾȈȉȅȈ

ΣΧΗΜΑ
ΚΤΙΚΟ
Α
Ρ
Π
Ο
ΙΝ
ΗΣ ∆ΕΗ
ΣΤΟ ΚΟ
ΝΙΣΤΗ Τ
Ω
Γ
Α
Τ
Ν
ΤΗ Α
ΜΕ Ι∆ΙΩ

ǼȃȍȈǾ ǻǿȅǿ
ȀǾȉǿȀȅȊ &
ȅǿȀȅȃȅȂ
ǼǻȅȆ / ǻǼ ǿȀȅȊ ȆȇȅȈȍȆǿȀȅȊ

Ǿ
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ȃ.ȅ.Ȇ. / ǻǼ
ǹȡȚș.ǼȖ
Ǿ
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ǻǼȁȉǿȅ ȉȊ
ǹșȒȞĮ 16/5/
ȄǼȆȅȊȁǹȃ
2013
ȆȅȊ
Ǽ ȉǾȃ ȂǼī
ǹȁȊȉǼȇǾ
ǼȆǿȋǼǿȇǾ
ȈǾ
ȉǾ
Ȉ ȋȍȇǹȈ
ȅ țȪȕȠȢ İȡ
ȡȓĳșȘ!!!

ȉȡȠȧțĮȞȫȞ,
ǳȡșİ Ș ȫȡĮ
Ș ĲȡȚțȠȝȝĮĲ
ĲȠȣ ȄİʌȠȣȜ
ȚțȒ
ȒȝĮĲȠȢ ȖȚĮ
ȟİʌȠȣȜȐİȚ ĲȘ
ĲȘȞ ǻǼǾ. Ȃ
Ȟ ʌȚȠ ʌĮȡĮȖȦ țȣȕȑȡȞȘıȘ ʌȚıĲȒ țĮȚ ȣʌ
İ İȞĲȠȜȒ ĲȦ
ȩįȠȣȜȘ ıĲȚȢ
ȖȚț
Ȓ ȕȚȠȝȘȤĮȞȓĮ
¾ ȂȓĮ ȕȚȠȝȘ
Ȟ
İȞĲȠȜȑȢ ĲȦȞ
ĲȘȢ ȤȫȡĮȢ.
ȤĮȞȓĮ ʌȠȣ ȤĲ
ĮĳİȞĲȚțȫȞ,
ȓıĲ
Șțİ ȝİ ĲȠ ȣı
¾ ȂȓĮ ȕȚȠȝȘ
Ĳȑ
ȡȘ
ȤĮȞȓĮ ʌȠȣ İȟ
ȝĮ ĲȠȣ ǼȜȜȘ
ȘȜȑțĲȡȚıİ ȩȜ
ȞȚțȠȪ ȜĮȠȪ.
ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ
Ș ĲȘ
ĲȘȢ,
ʌĮȡȐȖİȚ ĳĲȘȞ ʌȠȣ ĲȚȢ įȘȝȚȠȣȡȖȠȪȞ ȠȚ ȤȫȡĮ țĮȚ ʌĮȡȐ ĲĮ İȝʌȩ
ȩ ȘȜİțĲȡȚțȩ
įȚĮ ıĲȘȞ Ƞȝ
ĮȞĲĮȖȦȞȚıĲȑȢ
ĮȜȒ
ȡİȪȝĮ, ʌȡȠı
țĮȚ Ș ȇǹǼ,
ǱȡĮȖİ șĮ ȑȤ
ȚĲȩ ıĲȠȞ ǲȜ
İȟĮțȠȜȠȣșİ
Ƞȣȝİ ʌȚȠ
ȜȘȞĮ țĮĲĮȞĮ
ȜȚȖȞȚĲȚțȑȢ ȝȠ
ȓ ȞĮ
ȜȦĲȒ.
ȞȐįİȢ, ȝİ 50 ĳșȘȞȩ ȡİȪȝĮ, ĮȞ įȘȝȚȠ
0 MW ȣįȡȠ
ȣȡȖȘșİȓ Ș ȝȚț
Ȓ șĮ ȑȤȠȣȝİ
ȘȜİțĲȡȚțȫȞ
ȡȒ ǻǼǾ ȝİ
țĮ
ȝȠȞȐįȦȞ țĮ
49% ȝİ ʌȡȠȠ ȜȪĲİȡİȢ ȖȡĮȝȝȑȢ ȝİĲĮ
Ț 500 MW ĳȣ 1.400 MW
ĳȠȡȐȢ ȝİ ĲȘ
ʌĲȚțȒ 51%;
ıȚțȠȪ ĮİȡȓȠ
Ȟ ȚįȚȦĲȚțȠʌȠ
ȣ
ǹȞ ȃǹǿ, ȖȚĮ
ȓȘıȘ ĲȠȣ ǹǻ
Ĳȓ ĮȖȞȠȠȪȞ
ȂǾǼ țĮĲȐ
ĮȞĲȓ ȞĮ ȑȤȠȣ
ȩĲȚ ıȒȝİȡĮ
ȝİ ĳĲȘȞȩ ȡİ
ȣʌ
Ȑȡ
ȤȠ
ȣȞ
Ȫȝ
ıĲȠ ıȪıĲȘȝĮ
ʌĮȡĮȖȦȖȠȓ;!
Į, ȑȤȠȣȝİ Įʌ
!!
2,500 MW
ĮȞȦĲȑȢ ĮȣȟȒ
ȚįȚȦĲȫȞ țĮȚ
ıİȚȢ ȖȚĮ ȞĮ
ĮȚıȤȡȠțİȡįȠ
ǹȞ ʌȐȜȚ, ȟİʌ
ȪȞ ȠȚ ȚįȚȫĲİȢ
ȠȣȜȐȞİ ĲȠ įȘ
ʌȡȠțİȚȝȑȞȠȣ
ȝȩıȚȠ ʌȜȠȪĲȠ
ȞĮ ȝİȚȫıȠȣȞ
ĲȘ
Ȣ
ȤȫȡĮȢ ȖȚĮ ȞĮ
șȣȝȓȗȠȣȝİ ĲĮ
ĲȠ ȤȡȑȠȢ, ȩʌ
țȜ
İȟȒȢ:
ȦȢ ȚıȤȣȡȓȗİ
ĲĮȚ Ș țȣȕȑȡȞ İȓıȠȣȞ ȝĮȪȡİȢ ĲȡȪʌİȢ
ȉȠ 2009 ĲȠ
ȘıȘ țĮȚ ȉȡȠȚț
ȤȡȑȠȢ ȒĲĮȞ
ĮȞȠȓ, ĲȠȣȢ
ʌĮȡȩȜȠ ʌȠȣ
13
9,2 įȚı. İȣȡȫ
İȓȤ
, ĲȠ 2012 ĲȠ
ĲȠ 48,5% ĲȘ ĮȞ ȟİʌȠȣȜȒıİȚ ĲȠ 90%
ȤȡȑȠȢ
ĲȠȣ
Ȣ ǻǼǾ, ĲȠ 38
% ĲȘȢ ǼȊǻǹ ȅȉǼ, ĲȘȞ ǹīǼȉ., ĲĮ ȃĮ ȒĲĮȞ 305 įȚı. İȣȡȫ,
ĲȠȣ ȅȆǹȆ,
ĲȠ ĮİȡȠįȡȩȝ
Ȇ, ĲȠ 64%
Įʌȩ ĲĮ ǼȜȜȘ ȣʌȘȖİȓĮ ȈțĮȡĮȝĮȖțȐ,
ȚȠ ǼȜİȣșȑȡȚȠ
ǹĳȠȪ, ȜȠȚʌȩ
ȞȚțȐ ȆİĲȡȑȜ
Ȣ ǺİȞȚȗȑȜȠȢ
, ț.Į.
ĮȚĮ, ĲȠ 92%
Ȟ, ıȣȞȑȕȘıĮ
ĮȞĲĮȖȦȞȚıȝȩ
Ȟ
ȩȜĮ ĮȣĲȐ
Ȣ țĮȚ ȖȚĮĲȓ Ĳȡ
ĲĮ țĮȜȐ, ʌȠ
ȚʌȜĮıȚȐıĲȘțİ
ȣ
ʌȒ
ȉȑȜȠȢ, ȡȦĲȐ
Ȗİ
ĲȠ
Ș ĮȞȐʌĲȣȟȘ
ȤȡȑȠȢ;
ȝİ ĲȚ șĮ ȖȓȞİȚ
țĮȚ Ƞ
ĮȡȤȒ șĮ ĲȠ
ĲȠ ʌȡȠıȦʌ
ȣʌȠȤȡİȫıİȚ
Țțȩ, ʌȠȚĮ șĮ
ȐȡȠȞ-ȐȡȠȞ
İȡȖȠįȩĲȘ;
İȓȞĮȚ Ș įȚĮıĳ
ȞĮ ȝİĲĮȕİȓ
ȐȜȚıȘ ĲȠȣ țĮ
ȦȢ ȞĮ İȓȞĮȚ
Ț ʌȠȚĮ
ȝȓĮ ȝȘȤĮȞȒ
ǻȘȜȫȞȠȣȝİ
– ıİ ȑȞĮȞ ȐȜ
ʌĮȡȩȞ ȖȚĮ ĲȘ
ȝȘĲȑȡĮ ĲȦȞ
ȜȠȞ
Ȟ ȝİȖĮȜȪĲİȡ
ȝĮȤȫȞ țĮȚ
Ș ȝȐȤȘ ȩȜȦȞ
ʌİȡȚȝȑȞȠȣȝİ
ȜȩȖȚĮ.
ĲȦȞ İʌ
Įʌȩ ĲȘȞ īǼ
ȃȅȆ ıȣȞĲȠȞ ȠȤȫȞ. ǹȣĲȒ șĮ İȓȞĮȚ Ș
ȀĮȜȠȪȝİ ĲȠ
Țıȝȩ ȝİ ʌȡ
ȣȢ ıȣȞĮįȑȜĳ
ȐȟİȚȢ țĮȚ ȩȤ
Ƞȣ
ȉȓʌȠĲĮ įİȞ
Ț
İȓȞĮȚ įİįȠȝȑ Ȣ ıİ İȖȡȒȖȠȡıȘ țĮȚ
ıİ
ȞȠ țĮȚ ʌȡȠĮ
ǼȚıĮȖȖİȜȑĮ
.
ʌȠĳĮıȚıȝȑȞȠ ĮȝĳȓįȡȠȝȘ İʌȚțȠȚȞȦȞȓĮ
ȖȚĮĲȓ ĲȠ ȟİʌȠ
ȝĮȗȓ ȝĮȢ.
ȪȜȘȝĮ ʌİȡȞ
Ȑ Įʌȩ ĲȠȞ
īȡĮĳİȓȠ ȉȪ
ʌȠȣ / ǼǻȅȆ
-ǻǼǾ
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ǻǼȁȉǿȅ ȉȊȆȅȊ

ȍ, ȀǹȁǾ ȂȅȊ ǹȆǼȁǼȊĬǼȇȍȈǾ!!!

ΕΗ
ης ∆
τ
.
∆.Σ
Παρέμβαση στο

ȆİȡȓĲȡĮȞĮ ĮʌȠįİȚțȞȪİĲĮȚ ʌȩıȠ ȥİȣįİʌȓȖȡĮĳȘ İȓȞĮȚ Ș ĮʌİȜİȣșȑȡȦıȘ ǹȖȠȡȐȢ
ǾȜİțĲȡȚțȒȢ ǼȞȑȡȖİȚĮȢ. ȉȠ țĮȞȩȞȚ ʌȠȣ ȑıțĮıİ Įʌȩ ĲȚȢ ȚįȚȦĲȚțȑȢ İĲĮȚȡİȓİȢ İȝʌȠȡȓĮȢ
ǾȜİțĲȡȚıȝȠȪ, Energa țĮȚ Hellas Power, įİȞ ĮĳȒȞİȚ țĮȝȚȐ ĮȝĳȚȕȠȜȓĮ ȩĲȚ Ș ĮȖȠȡȐ
İȞȑȡȖİȚĮȢ ȕĮıȓȗİĲĮȚ ıİ ĮİȡȚĲȗȒįİȢ, ȠȚ ȠʌȠȓȠȚ İʌȚįȚȫțȠȣȞ ĲȠ İȪțȠȜȠ țȑȡįȠȢ, İȞȫ ȠȚ
ȠĳİȚȜȑȢ ʌȡȠȢ ĲȘ ǻǼǾ țĮȚ ĲȠ ǻǼȈȂǾǼ ȟİʌİȡȞȠȪȞ ĲĮ 207 İțĮĲ. €.
Ȃİ ĮȣĲȒ ĲȘȞ İȟȑȜȚȟȘ įȚțĮȚȫȞİĲĮȚ Ș ǼǻȅȆ/ǻǼǾ, Ș ȠʌȠȓĮ İȖțĮȓȡȦȢ ȑțĮȞİ ȜȩȖȠ ȩĲȚ įİȞ
ȝʌȠȡİȓ ȑȞĮ țȠȚȞȦȞȚțȩ ĮȖĮșȩ ȞĮ įȚȑʌİĲĮȚ ȝİ ĲȠȣȢ țĮȞȩȞİȢ țĮȚ ĲȠȣȢ ȩȡȠȣȢ ĲȘȢ ĮȖȠȡȐȢ,
ȖȚĮĲȓ ȠȚ ĮȖȠȡȑȢ ȜİȚĲȠȣȡȖȠȪȞ ȝİ ʌȜȒȡȘ ĮıȣįȠıȓĮ, ȤȦȡȓȢ ĮȡȤȑȢ, ȤȦȡȓȢ țȡĮĲȚțȩ ȑȜİȖȤȠ
ĮĳȠȪ țȚȞįȣȞİȪȠȣȞ ĲĮ ȞȠȚțȠțȣȡȚȐ ȞĮ ȝİȓȞȠȣȞ ȤȦȡȓȢ ȡİȪȝĮ țĮȚ ȞĮ İʌȚıĲȡȑȥȠȣȝİ ıİ
ʌȡȠȘȖȠȪȝİȞİȢ İʌȠȤȑȢ, ȩʌȠȣ țȐșİ ʌȩȜȘ İȓȤİ ȝȓĮ ȘȜİțĲȡȚțȒ İĲĮȚȡİȓĮ țĮȚ Ș ȤȫȡĮ
ȕȣșȚȗȩĲĮȞ ıĲȠ ıțȠĲȐįȚ.
¾ ǱȡĮȖİ ĲȫȡĮ ʌȠȚȠȢ ʌȜȘȡȫȞİȚ ĲȠ ȝȐȡȝĮȡȠ;
¾ īȚĮĲȓ ȞĮ ȣʌȠȤȡİȫȞİȚ ĲȠ țȡȐĲȠȢ ĲȘ ǻǼǾ ȞĮ ȜİȚĲȠȣȡȖİȓ ȦȢ ĲİȜİȣĲĮȓȠ țĮĲĮĳȪȖȚȠ, ȖȚĮ
ĲȘȞ ʌȡȠıĲĮıȓĮ ĲȦȞ țĮĲĮȞĮȜȦĲȫȞ țĮȚ ȞĮ ȝȘȞ ĮʌȠʌȜȘȡȫȞİĲĮȚ ȖȚĮ ĮȣĲȩ;
¾ ȆȠȚȠȢ șĮ ĮʌȠįȫıİȚ ıĲȘ ǻǼǾ țĮȚ ıĲȠ ǻǼȈȂǾǼ ĲĮ 207 İțĮĲȠȝȝȪȡȚĮ €;
¾ ȆȦȢ İʌȚĲȡȑʌȠȣȞ ıİ ĮİȡȚĲȗȒįİȢ ȤȦȡȓȢ ȠȚțȠȞȠȝȚțȩ ȣʌȩȕĮșȡȠ – ȝİ ȑȞĮ ȝȩȞȠ
ĲıĮȞĲȐțȚ – ȞĮ ʌĮȓȗȠȣȞ ȝİ ĲȚȢ ĲȪȤİȢ ĲȦȞ țĮĲĮȞĮȜȦĲȫȞ, ĮȜȜȐ țĮȚ ȞĮ «ĳİıȫȞȠȣȞ»
ĲȚȢ ǻȘȝȩıȚİȢ ǼĲĮȚȡİȓİȢ ǾȜİțĲȡȚıȝȠȪ;
ǼȓȞĮȚ ȝȓĮ ĮʌȐĲȘ ĲȠ ȩȜȠ ıȪıĲȘȝĮ; ȃĮȚ Ȓ ȩȤȚ;
¾ ȉȚ ȜȑİȚ ĲȠ «ĮțȘįİȝȩȞİȣĲȠ ȩȡȖĮȞȠ», Ș ȇǹǼ ĮȜȜȐ țĮȚ Ƞ ȣʌȠȣȡȖȩȢ Ƞ ȠʌȠȓȠȢ İȓȞĮȚ
ȜȐĲȡȘȢ ĲȦȞ «İȜİȪșİȡȦȞ ĮȖȠȡȫȞ»;
¾ ȉȚ ȜȑİȚ Ƞ ȣʌȠȣȡȖȩȢ ȠȚțȠȞȠȝȚțȫȞ Ƞ ȠʌȠȓȠȢ ȝȑıȦ ĲȠȣ ȡİȪȝĮĲȠȢ ȝİĲȑĲȡİȥİ ıİ
ĳȠȡȠİȚıʌȡĮțĲȚțȩ ȝȘȤĮȞȚıȝȩ ĲȘ ǻǼǾ țĮȚ İȝʌȚıĲİȪĲȘțİ ĲȚȢ ʌȡȠĮȞĮĳİȡȩȝİȞİȢ
ȚįȚȦĲȚțȑȢ İĲĮȚȡİȓİȢ ȞĮ İȚıʌȡȐĲĲȠȣȞ ĲȠ ȤĮȡȐĲıȚ. ǱȡĮȖİ ʌȠȚȠȢ șĮ ĮʌȠȜȠȖȘșİȓ ȖȚĮ
ĮȣĲȐ, ʌȠȚİȢ İȣșȪȞİȢ șĮ ĮʌȠįȠșȠȪȞ;
¾ ǻİȞ ʌȡȑʌİȚ İʌȚĲȑȜȠȣȢ ȞĮ ʌĮȡȑȝȕİȚ Ș įȚțĮȚȠıȪȞȘ;
ǽȘĲȐȝİ ĲȘȞ ĮʌȩįȠıȘ İȣșȣȞȫȞ Įʌȩ ĲȘȞ ǻȚțĮȚȠıȪȞȘ țĮȚ ĲȚȢ ʌĮȡĮȚĲȒıİȚȢ ĲȦȞ
ȣʌİȣșȪȞȦȞ. ǹʌȠĲİȜİȓ ʌȜȑȠȞ țȡȓıȚȝȠ ȗȒĲȘȝĮ1 Ș ʌȡȠıĲĮıȓĮ ĲȘȢ ǻǼǾ Įʌȩ ĲȑĲȠȚȠȣȢ
ȥİȣĲȠİʌİȞįȣĲȑȢ, İȞȫ Ș ȇǹǼ țĮȚ Ș țȣȕȑȡȞȘıȘ ȞĮ ĮȞĮȜȐȕȠȣȞ ĲȚȢ İȣșȪȞİȢ ĲȠȣȢ,
ĮʌȠʌȜȘȡȫȞȠȞĲĮȢ ĲȘ ǻǼǾ țĮȚ ĲȠȞ ǻǼȈȂǾǼ, İȞȫ ıĲȠ İȟȒȢ ȞĮ ĮʌĮȖȠȡİȪıȠȣȞ țȐșİ
įȡȐıȘ ĲȘȢ țİȡįȠıțȠʌȚțȒȢ ȚįȚȦĲȚțȒȢ ʌȡȦĲȠȕȠȣȜȓĮȢ, șİıʌȓȗȠȞĲĮȢ șİıȝȚțȩ ʌȜĮȓıȚȠ ĲȠ
ȠʌȠȓȠ - İțĲȩȢ ĲȦȞ ȐȜȜȦȞ - șĮ ʌȡȠıĲĮĲİȪİȚ ĲȘȞ ȠȝĮȜȒ ĲȡȠĳȠįȠıȓĮ ĲȘȢ ȤȫȡĮȢ.
ǼȖȖȣȘĲȒȢ ĮȣĲȫȞ ĲȦȞ İȟİȜȓȟİȦȞ ȖȚĮ ȝȓĮ ĮțȩȝȘ ĳȠȡȐ ĮʌȠįİȚțȞȪİĲĮȚ ȝȩȞȠ Ș ǻǼǾ,
ȖȚ’ĮȣĲȩ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȞȚıȤȣșİȓ Ƞ ȡȩȜȠȢ ĲȘȢ țĮȚ ȩȤȚ ȞĮ ĮʌȠıĲĮșİȡȠʌȠȚİȓĲĮȚ.
Ȋ.ī. Ǿ ʌȡȩıĳĮĲȘ ȣʌȠȖȡĮĳȒ ȝȞȘȝȠȞȓȠȣ ȖȚĮ ĳȦĲȠȕȠȜĲĮȧțȐ ıĲȚȢ ıĲȑȖİȢ (ʌĮȞİȜ) ǻǼǾ –
SILCIO (ıȣȝĳİȡȩȞĲȦȞ ȀȠʌİȜȠȪȗȠȣ), ȝİ 49% ǻǼǾ țĮȚ 51% (SILCIO), ʌȡȠțĮȜİȓ
İȡȦĲȒȝĮĲĮ:
x ȉȚ ȐȜȜĮȟİ ıȒȝİȡĮ țĮȚ įİȤȩȝĮıĲİ ĲĮ țȠȚȞȠʌȡĮțĲȚțȐ ıȤȒȝĮĲĮ; ǲȤİȚ ĮȜȜȐȟİȚ șȑıȘ ĲȠ
Ȉ.Ȁ. ıĲȘ ǻǼǾ;
x ȆȠȚȠ șĮ İȓȞĮȚ ĲȠ ȩĳİȜȠȢ ȖȚĮ ĲȘ ǻǼǾ; īȚĮĲȓ Ș ǻǼǾ țȡĮĲȐ ȝİȚȠȥȘĳȚțȩ ʌĮțȑĲȠ; ȆȠȚĮ
Ș ȕȚȦıȚȝȩĲȘĲĮ ĲȠȣ ıȤȒȝĮĲȠȢ; ǹȜȘșİȪİȚ ȩĲȚ ĲȠ İȡȖȠıĲȐıȚȠ ʌȠȣ ĲĮ țĮĲĮıțİȣȐȗİȚ
ʌȡȩıĳĮĲĮ ĮʌȑȜȣıİ ʌȡȠıȦʌȚțȩ;
x ȆȠȚȠȢ Ƞ țȓȞįȣȞȠȢ ȖȚĮ ĲĮ țĮĲĮıĲȒȝĮĲĮ ĲȘȢ İȝʌȠȡȓĮȢ ȝİ ĲȘȞ ĮȞȐʌĲȣȟȘ 150
țĮĲĮıĲȘȝȐĲȦȞ franchising, ĮĳȠȪ ĲĮ țĮĲĮıĲȒȝĮĲĮ ĮȣĲȐ șĮ İȟȣʌȘȡİĲȠȪȞ țĮȚ
țĮĲĮȞĮȜȦĲȑȢ; ȂȒʌȦȢ İĲȠȚȝȐȗȠȣȞ ȞĮ țȐȞȠȣȞ ʌȐıĮ ĲȘȞ İȝʌȠȡȓĮ ıĲȠȞ ȀȠʌİȜȠȪȗȠ;
x ǺȐıȘ ʌȠȚĮȢ ʌȡȩıțȜȘıȘȢ İțįȒȜȦıȘȢ İȞįȚĮĳȑȡȠȞĲȠȢ ȝİ ʌȚșĮȞȩȞ ȐȜȜȠȣȢ
İȞįȚĮĳİȡȩȝİȞȠȣȢ țĮĲȑȜȘȟĮȞ ıĲȠ ȝȞȘȝȩȞȚȠ ıȣȞİȡȖĮıȓĮȢ ȝİ ĲȘȞ İȞ ȜȩȖȦ İĲĮȚȡİȓĮ;
īȡĮĳİȓȠ ȉȪʌȠȣ
ǼǻȅȆ-ǻǼǾ
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ǻǼȁȉǿȅ ȉȊȆȅȊ

Ȃ Ǽ ȉ ǹ Ȁ ǿ ȃ Ǿ Ȉ Ǿ Ȇ ȇ ȅ Ȉ ȍ Ȇ ǿ Ȁ ȅȊ
Ȃİ ʌȡȠȘȖȠȪȝİȞȘ ĮȞĮțȠȓȞȦıȒ ȝĮȢ țĮȚ ıȣȖțİțȡȚȝȑȞĮ țĮĲȐ ĲȠȞ įȚĮȤȦȡȚıȝȩ ĲȘȢ īİȞȚțȒȢ
ǻȚİȪșȣȞıȘȢ ȂİĲĮĳȠȡȐȢ Įʌȩ ĲȘ ȝȘĲȡȚțȒ ǻǼǾ, ĮʌĮȚĲȒıĮȝİ ȞĮ ĲȘȡȘșȠȪȞ ıȣȖțİțȡȚȝȑȞĮ
țȡȚĲȒȡȚĮ țĮȚ įȚĮĳĮȞİȓȢ įȚĮįȚțĮıȓİȢ, ʌȡȠțİȚȝȑȞȠȣ ȞĮ ȝȘȞ ȣʌȐȡȟȠȣȞ ĮțȡĮȓĮ ĳĮȚȞȩȝİȞĮ
țĮĲȐ ĲȘȞ ȝİĲȐȕĮıȘ ĲȠȣ ʌȡȠıȦʌȚțȠȪ Įʌȩ ĲȘ ȝȘĲȡȚțȒ ıĲȚȢ șȣȖĮĲȡȚțȑȢ ĲȘȢ ǻǼǾ.
ȈĲĮ ʌȜĮȓıȚĮ ĮȣĲȐ Ș ǻȚȠȓțȘıȘ ĲȘȢ ǻǼǾ, İȟȑįȦıİ ȣʌȘȡİıȚĮțȩ ȑȖȖȡĮĳȠ, ĲȠ ȠʌȠȓȠ ȑșİĲİ
țĮȞȩȞİȢ ȖȚĮ ĲȘȞ ȝİĲĮțȓȞȘıȘ ĲȠȣ ʌȡȠıȦʌȚțȠȪ, ȩʌȦȢ:
x ǹȞĲȚțİȓȝİȞȠ ĮʌĮıȤȩȜȘıȘȢ
x ȆȡȠıȦʌȚțȒ İʌȚșȣȝȓĮ İȡȖĮȗȩȝİȞȠȣ
x ȅȚțȠȖİȞİȚĮțȒ țĮȚ ȣʌȘȡİıȚĮțȒ țĮĲȐıĲĮıȘ
x ǿıȩȡȡȠʌȘ İțʌȡȠıȫʌȘıȘ țȐșİ țĮĲȘȖȠȡȓĮȢ
ȈĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ĲȘȢ ǻȚĮȞȠȝȒȢ, ȝĮȢ țĮĲĮȖȖȑȜȜȠȣȞ ȠȚ ıȣȞȐįİȜĳȠȚ ȩĲȚ ȠȚ ǻȚİȣșȣȞĲȑȢ
țȡĮĲȠȪȞ ȝȣıĲȚțȑȢ ĲȚȢ ȜȓıĲİȢ ĲȦȞ ıȣȞĮįȑȜĳȦȞ ʌȠȣ ʌȡȩțİȚĲĮȚ ȞĮ ȝİĲĮțȚȞȘșȠȪȞ, İȞȫ įİȞ
İȞȘȝȑȡȦıĮȞ țĮȞȑȞĮ ıȣȞȐįİȜĳȠ ȦȢ ȩĳİȚȜĮȞ. īȚĮĲȓ ȐȡĮȖİ, ĲȚ ȑȤȠȣȞ ȞĮ țȡȪȥȠȣȞ;
ȂȒʌȦȢ ĮʌȠțĮȜȣĳșȠȪȞ ȩĲȚ įİȞ İĳĮȡȝȩȗȠȣȞ ĲĮ ʌȡȠȕȜİʌȩȝİȞĮ țȡȚĲȒȡȚĮ;
ǼʌȚʌȜȑȠȞ, ʌĮȡĮĲȘȡİȓĲĮȚ ȩĲȚ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ ȝȚıșȦĲȫȞ ʌȠȣ ȑȤȠȣȞ ȣʌȠȕȐȜȜİȚ ĮȓĲȘıȘ ȞĮ
ȝİĲĮțȚȞȘșȠȪȞ ıĲȘ ǻȚĮȞȠȝȒ, ĮʌȠȡȡȓʌĲȠȞĲĮȚ İȞȫ ȖȓȞȠȞĲĮȚ ʌĮȡİȝȕȐıİȚȢ ȞĮ İʌȚȜİȖȠȪȞ
ıȣȖțİțȡȚȝȑȞȠȚ ȝȚıșȦĲȠȓ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ țȡȚĲȒȡȚĮ İʌȚȜȠȖȒȢ ıĲİȜİȤȫȞ ĲȘȢ įȚĮȞȠȝȒȢ!!!
ǹȆǹȇǹǻǼȀȉȅ.
ǹțȡĮȓĮ İʌȓıȘȢ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȠȣ ʌȡȠıȕȐȜȜİȚ ĲȠȣȢ ȝȚıșȦĲȠȪȢ țĮȚ ȑȤİȚ ʌȡȠțĮȜȑıİȚ ȝİȓȗȠȞ
șȑȝĮ, İȓȞĮȚ ĲĮ ȩıĮ ıȣȝȕĮȓȞȠȣȞ ıĲȘȞ ǻȊȀȆȂ, ȩʌȠȣ ĮʌȠįİıȝİȪĲȘțĮȞ 150 ȝȚıșȦĲȠȓ ıİ ıȪȞȠȜȠ 260 – ʌȡȠțİȚȝȑȞȠȣ ȞĮ ȝİĲĮțȚȞȘșȠȪȞ ıĲȘȞ ĮȞĲȓıĲȠȚȤȘ ǻȚİȪșȣȞıȘ ĲȘȢ
ǻȚĮȞȠȝȒȢ ĮȜȜȐ Ș ĮȡȝȩįȚĮ įȚİȣșȪȞĲȡȚĮ - ȝȑıȦ ȣʌȘȡİıȚĮțȠȪ İȖȖȡȐĳȠȣ – İʌȚȜȑȖİȚ
ıȣȖțİțȡȚȝȑȞȠȣȢ ȣʌĮȜȜȒȜȠȣȢ ȝʌĮȓȞȠȞĲĮȢ ȝȐȜȚıĲĮ ıİ ȠȞȠȝĮĲȠȜȠȖȓĮ, ʌĮȡȐ ĲȘȞ ĮȞĲȓșİĲȘ
ȖȞȫȝȘ ĲȦȞ țĮș’ ȪȜȘȞ ĮȡȝȠįȓȦȞ ǻȚİȣșȣȞĲȫȞ ĲȘȢ ǻȊȀȆȂ. ǻȪȠ ĳȠȡȑȢ
ǹȆǹȇǹǻǼȀȉȅ!!!
ĬȑȜȠȣȝİ ȞĮ ʌȚıĲİȪȠȣȝİ, ȩĲȚ įİȞ İȓȞĮȚ ıĲȚȢ ʌȡȠșȑıİȚȢ ĲȦȞ ȣʌİȣșȪȞȦȞ Ș įȚȐȜȣıȘ ȝȚĮȢ
ȣʌȘȡİıȚĮțȒȢ ǻȚİȪșȣȞıȘȢ ĲȘȢ ȝȘĲȡȚțȒȢ ʌȡȠțİȚȝȑȞȠȣ ȞĮ ȠȡȖĮȞȫıȠȣȝİ ȝȓĮ ȐȜȜȘ ıĲȘȞ
șȣȖĮĲȡȚțȒ!!! ȈĲĮ ʌȜĮȓıȚĮ ĮȣĲȐ įȚĮțȡȓȞȠȞĲĮȚ ıȘȝȐįȚĮ ĮʌȠįȚȠȡȖȐȞȦıȘȢ țĮȚ įȚȐȜȣıȘȢ
ıȘȝĮȞĲȚțȫȞ ĲȠȝȑȦȞ ĲȘȢ ǻȊȀȆȂ țĮȚ ȦȢ ǼǻȅȆ/ǻǼǾ įİ șĮ ĲȠ İʌȚĲȡȑȥȠȣȝİ.
īȚ’ĮȣĲȩ țĮȜȠȪȝİ ĲȘȞ ǿİȡĮȡȤȓĮ ĲȘȢ ǻǼǾ ȞĮ İȟİĲȐıİȚ ĲĮ ʌĮȡĮʌȐȞȦ ȝİ ʌȡȠıȠȤȒ, ȫıĲİ ȞĮ
ȣʌȐȡȟİȚ ȚıȠȡȡȠʌȓĮ ȝİĲĮȟȪ ĲȠȣ ȠȝȓȜȠȣ ǻǼǾ țĮȚ ĲȦȞ șȣȖĮĲȡȚțȫȞ.
Ȋ.ī. ǼʌĮȞĮĳȑȡȠȣȝİ ĲȘȞ ʌȡȩĲĮıȒ ȝĮȢ ȖȚĮ İȜİȪșİȡȘ įȚĮțȓȞȘıȘ ʌȡȠıȦʌȚțȠȪ ȝİĲĮȟȪ ĲȘȢ
ǻȚĮȞȠȝȒȢ țĮȚ ĲȘȢ ȂȘĲȡȚțȒȢ țĮȚ ĮȢ ʌȐȥȠȣȞ țȐʌȠȚȠȚ İȚįȒȝȠȞİȢ ıĲȘȞ ȚİȡĮȡȤȓĮ ĲȘȢ ǻǼǾ
ȞĮ İʌȚțĮȜȠȪȞĲĮȚ ĲȘȞ ȇ.ǹ.Ǽ. ǺȠȪȜȘıȘ țĮȚ ĮȞȐıĲȘȝĮ șȑȜİȚ. ǹȢ ĲȠȜȝȒıȠȣȞ!!!
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ȆȅȊ
ǻǼȁȉǿȅ ȉȊ
Ȉ
Ȉȉȅ ȁǹĬȅ
ǼȂȂȅȃǾ

Ƞ,
ȝĮĲȚțȩ Ĳȡȩʌ
ȑȠȞ țĮĲȘȖȠȡȘ
Įȝİ ȝİ ĲȠȞ ʌȜ ȣȡȖȓĮ ȖȚĮ ĲȘ ǻǼǾ țĮȚ ĲȠ
İȓȜ
ȖȖ
ĲĮ
țĮ
ȣ
ȚĲȠ
ʌȠ
Ȣ
İȞĮ įİȜĲȓĮ ĲȪ ȞİȚ ĲȘȞ țĮĲĮıĲȡȠĳȚțȒ Ȝİ ĮįȣȞĮȝȓĮȢ ĲȘȢ ȚİȡĮȡȤȓĮ
Ȃİ ʌȡȠȘȖȠȪȝ
șĮ ıȘȝȐ
ĲȓĮȢ ĲȘȢ
İȝȝȠȞȫȞ
ĲȠȣ ȦȡĮȡȓȠȣ ĲȠȣ 8-4 ʌȡȠȑțȣȥİ İȟ’ ĮȚ
İȟĮȚĲȓĮȢ ĲȦȞ
Ț
țĮ
ȣ
ȜȐ
ʌȠ
ĮȜ
ȩĲȚ Ș ĮȜȜĮȖȒ
ȜȒ
ȑȜİȤȠȢ
ĮĳȠȪ Ș İʌȚȕȠ ȚȢ țİȞĲȡȚțȑȢ ȣʌȘȡİıȓİȢ!!!
ȘȜȩȕĮșȝȠ ıĲ
ʌȡȠıȦʌȚțȩ,
ȣ įȚȑșİĲİ ȣȥ
ȦʌȚțȩ ıĲ
ʌȠ
Ƞı
ʌȡ
ȫȞ
ĲȠ
ĲȚț
Ț
Țı
ȟİ
ȞĮ İȜȑȖ
ȤĮȡĮțĲȘȡ
ʌȡȠıȦʌȚțȩ
ȦțİȞĲȡȚțȫȞ
.
ȡȖȘıİ ıĲȠ
țĮȚ ĲȦȞ İȖ
Ȣ ȠȣȡȑȢ
ȚȞȠ įȣȞĮȝȚțȩ
ʌȠȣ įȘȝȚȠȪ
Ȟ ĲȠ ĮȞșȡȫʌ
ĲȚȢ ĮĲȑȜİȚȦĲİ İȣıȘ
ȠȕȜȘȝȐĲȦȞ
Ț
ʌȡ
țĮ
Ȟ
Ƞȣ
ĲȦ
ıȝ
Ȟ
įȚĮȤİȚȡȚȗȩĲĮ
țȩ
ʌȑȡĮ
ĲȠȣ
ȠıȑȜ
,
ʌȡ
ĲȒ
ıȘ
Ȟ
İȣ
Įȣ
ĲȘ
ȑȜ
ȝİ
ȚȟȘ
Ƞı
ʌȡ
Ǿ İȟȑȜ
įȚİȣțȩȜȣȞıȘ
ĲȠȣ.
ȡȓĮ Įʌȩ ĲȘȞ
țĮȚ ĲȘȞ İȝʌȠ țĮĲĮȞĮȜȦĲȒȢ İȓȤİ ȝİȖȐȜȘ ȝİĲȐ ȞĮ ʌȐİȚ ıĲȘ įȠȣȜİȚȐ
ȠȪ
«ȕȠȪȜȚĮȟİ»
Ț
İȣșȪȞıİȚȢ, Įĳ
7 ĲȠ ʌȡȦȓ țĮ
ȞĲĮȞ, ĮĳȠȪ Ƞ
ǻȚ
ȓȗȠ
ĲȚȢ
ȑȢ
ȩ
ĮĲ
ȞȚț
Įʌ
Șȝ
īİ
Ȣ,
ıȤ
ʌȠȣ
İȢ ĲȚȢ
ʌȠȡȓĮ
ĲȫıİȚȢ,
ĲȠȡİȓĮ ĲȘȢ İȝ
ȒșȘțĮȞ ıİ ȩȜ ȫ țĮĲĮȖȡȐĳȘțĮȞ ʌİȡȚʌ
Įț
ȡȖ
ʌȡ
Ƞȣ
Į
ȝȚ
ıĲ
įȘ
ȣ
ĲĮ
ĲȠ
ȩȢ, İȞ
Ȑ ȗȘĲȒȝĮ
ȜȠ Ƞ ĲİȤȞȚț
ȉĮ ȓįȚĮ ȖİȞȚț
12
ȚĮ.
ȠȚțȘĲȚțȩȢ ȐȜ
ȡİĲȚțȐ ȦȡȐȡ
ȡȚșȝȠȪ 37/20
ȚȠ İȓȤİ Ƞ įȚ
ʌȑȞĲİ įȚĮĳȠ
ȝİ ĲȘȞ ȣʌ’Į
Ȟ
ıĲȠ
ȤĮ
ȐȜȜȠ ȦȡȐȡ
Ȓȡ
ȣʌ
ıȘ ĲȘȢ ǻǼǾ ıȓĮȢ İʌĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȢ
ȪșȣȞıȘ
ȓțȘ
įȚİ
Į
įȚȠ
ȝȓ
Ș
ıİ
ȩʌȠȣ
ĲĮ ĮȣĲȐ
ȚȠ İȡȖĮ
Ț ĲȠ ȦȡȐȡ
ĲĮ ʌȡȠȕȜȒȝĮ
ȞıİȚȢ!!!
ȂİĲȐ Įʌȩ
ȜȠȣ ĮȜȜȐȗİ
ȡȚțȑȢ ǻȚİȣșȪ
ȞĲȠȢ ȈȣȝȕȠȪ
Ȣ Įʌȩ ĲȚȢ țİȞĲ
ĮʌȩĳĮıȘ ǻ/ ȜĮįȒ 07:00- 15:00 İțĲȩ
įȘ
Ƞ
İȞ
ʌȡȠȘȖȠȪȝ
İ;
9 īȚĮĲȓ ȐȡĮȖ Ț İȝȝȠȞȒ ıĲȠ ȓįȚȠ ȜȐșȠȢ;
Ȥİ
ǻǼǾ;
9 īȚĮĲȓ ȣʌȐȡ ȤȠȣȞ įȪȠ ĲĮȤȪĲȘĲİȢ ıĲȘ
țĮȚ ĮȞ
Ȑȡ
ȣʌ
Ș ĲȘ ǻǼǾ
ȞĮ
ȓ
9 īȚĮĲ
ıȘ
ȐȡȚȠ ıİ ȩȜ
Ț İȞȚĮȓȠ Ȧȡ
ĲȘȞ ʌȡȠıȑȜİȣ Ț
ıİ
ȝİ
ȝȩ
Ș
Įȡ
ȑı
İĳ
ıȤ
ıİ
Ȣ țĮ
ǻȚȠȓțȘıȘ ȞĮ
ȑȢ ȣʌȘȡİıȓİȢ
:00 ȖȚĮ ȩȜȠȣ
15
:00
07
ȀĮȜȠȪȝİ ĲȘ ĲİȡȩĲȘĲĮ ȝİ ĲȚȢ țİȞĲȡȚț
įȘȜĮįȒ
ʌİȡȚııȩĲİȡȠ
ȚĮ ȚįȚĮȚ
ȞȠ ȦȡȐȡȚȠ,
ʌĮȡĮȝȑȞȠȣȞ
ȣʌȐȡȤİȚ țȐʌȠ ȞĮ İĳĮȡȝȠıĲİȓ țȣȜȚȩȝİ
ıȣȞȐįİȜĳȠȚ
ȠȚ
ȣ
ʌȠ
Ș
Șı
İȓĮ
țĮȚ ĮʌȠȤȫȡ
Ȟ șĮ
ȖȚĮ ĲĮ ȖȡĮĳ
țĮĲĮȞĮȜȦĲȫ ȞĮ
:00 – 16:00
țȣȜȚȩȝİȞȠ 08 ȤȫȡȠ.
ȑĲȘıȘȢ ĲȦȞ
ʌȠȣ ʌȡȑʌİȚ
ȓȠȣ İȟȣʌȘȡ
ȩ
ȫȞ
ıȚ
Įȡ
Įț
ȖĮ
ıȚ
Ȧȡ
İȡ
ȖĮ
ȣ
Ȟ
İȡ
ĲȠ
ıĲȠȞ
Ș ȕĮıȚțȫ
İʌȚȝȒțȣȞıȘ
įȚİțʌİȡĮȓȦı
ǼʌȓıȘȢ Ș
ȫȢ
ȜĳȠȣȢ ıĲȘȞ
Ȟ.
ȖȚĮĲȓ ʌȡȠĳĮȞ
ĲȠȣȢ ıȣȞĮįȑ
ȡİȓĮ ʌİȜĮĲȫ
ĲȠ
Įț
ĲȠ ȩȜȠ șȑȝĮ
ʌȡ
įȣıțȠȜȑȥİȚ
Į
ıĲ
ȐȡȚȠ
İȟİĲȐıȠȣȞ
Ȧȡ
ĮȞ
Ƞ
İʌ
ıĲ
ȞĮ
ıĮ
ȠȚ
ȝȩįȚ
ȖȓȞȠȣȞ ȝȑ
ȐȜȜȘ ȝȑȡĮ.
ĲİȓĲĮȚ ȠȚ Įȡ
ȘĲĮ ȖȚĮ ĲȘȞ
īȚ’ĮȣĲȩ ĮʌĮȚ
ıİ İțțȡİȝȩĲ
ȜȜȑȢ İȡȖĮıȓİȢ
ʌȠ
ȣȞ
ȞȠ
ȝȑ
ǼǾ
șĮ
ȣ / ǼǻȅȆ-ǻ
īȡĮĳİȓȠ ȉȪʌȠ

īȡĮĳİȓȠ ȉȪʌȠȣ /ǼǻȅȆ-ǻǼǾ

ǼȃȍȈǾ ǻǿȅ
ǿȀǾȉǿȀȅȊ &
ȅǿȀȅȃȅȂǿȀ
ǼǻȅȆ / ǻǼ ȅȊ ȆȇȅȈȍȆǿȀȅȊ

Ǿ

ȂǼȁȅȈ īǼ
ȃ.ȅ.Ȇ. / ǻǼ
ǹȡȚș.ǼȖȖȡ.Ǻ
Ǿ
ȚȕȜȓȠȣ ȆȡȦĲ
ȈĲȠȣȡȞȐȡȘ 73
. ǹșȘȞȫȞ 33
-75 – ǹĬǾȃ
61/ǼȚį.
ǹ 104 32 – ȉȘ
FAX 210 52
Ȝ. 210 52 30 99 878/79
40 383 e-m
7 – 210 52 40
ail: edop.de
1 68
i@gmail.co
m

ǻǼȁȉǿȅ ȉȊ

ȆȅȊ
«Ǿ ȇ.ǹ.Ǽ.
ȄǹȃǹȋȉȊȆ
ǾȈǼ»

ǹșȒȞĮ 24/5
/2012

ǼȓȞĮȚ ȖȞȦıĲȩ
, ȩĲȚ Ș «ĮȞİ
ȟȐȡĲȘĲȘ ȡȣșȝ
ȚıĲȚțȒ ĮȡȤȒ
ȩȤȚ ȝȩȞȠ įİ
İȞȑȡȖİȚĮȢ»,
Ȟ İțĲİȜİȓ ĲĮ
ȝİ ĲȘȞ ȜİȚĲȠ
țĮșȒțȠȞĲȐ
ȣȡȖȓĮ ĲȘȢ
ĮȕĮȞĲĮįȩȡȚț
ĲȘȢ ĮȞİʌȘȡ
ȑĮıĲĮ, ĮȜȜȐ
Ƞ ȩȡȖĮȞȠ ȣʌ
ȑȡ ĲȦȞ ǿįȚȦĲȚț
ĮʌȠĲİȜİȓ ĲȠ
ȫȞ ıȣȝĳİȡȩȞ
ȆȚȠ ıȣȖțİțȡȚȝ
ʌȜȑȠȞ
ĲȦȞ.
ȑȞĮ,
Ǿ ĮʌȩĳĮıȘ
ĲȘȢ ȇ.ǹ.Ǽ. ȞĮ
țȐȞİȚ įİțĲȩ
ĲȠ ĮȓĲȘȝȐ ĲȘ
ʌȡȠȘȖȘșİȓ ȖȚĮ
Ȣ «ǹȜȠȣȝȓȞȚ
ĲȘȞ ȤĮȜȣȕȠȣȡ
ȠȞ ĲȘȢ ǼȜȜȐ
ȖȓĮ - ȖȚĮ ʌȡȠı
įĮȢ», - İȓȤİ
ıĲĮ 42€/M
ȦȡȚȞȒ ĲȚȝȠȜ
Wh Įʌȩ ĲĮ
ȩȖȘıȘ ĲȠȣ ǾȜ
82€/MWh ʌȠ
İțĲȡȚțȠȪ ȡİ
ȣ
ȪȝĮĲȠȢ
ĮʌȠțĮȜȪʌĲİ
İȓȞĮȚ ıȒȝİȡĮ
ĲĮȚ ʌİȡȓĲȡĮ
ȝȑȤȡȚ ĲȘȞ Ƞȡ
ȞĮ Ƞ ȡȩȜȠȢ
ȚıĲȚțȒ įȚĮȚĲȘ
ĲȘȢ țĮȚ ĲȠ
ĲȡȐʌȠȣȜĮ ȣʌ
ıȓĮ,
ʌĮȚȤȞȓįȚ ʌȠ
ȑȡ ĲȘȢ ǹȜȠȣ
ȣ ʌĮȓȗİȚ ȝİ
ȝȓȞȚȠȞ ĲȘȢ ǼȜ
ıȘȝĮįİȝȑȞȘ
ȜȐįĮȢ, ıȣȝĳ
ȂȚĮ ĲȑĲȠȚĮ
İȡ
ĮʌȩĳĮıȘ, Įʌ
ȩȞĲȦȞ ȂȣĲȚȜȘ
ȠĲİȜİȓ ʌȡȠȞ
ȞĮȓȠȣ.
ȠȝȚĮțȒ ĲȚȝȒ
ĲȘȢ ǼȜȜȐįȠ
įȚȐșİıȘȢ ĲȘ
Ȣ, ĮȞ ȜȐȕİȚ
Ȣ Ǿ.Ǽ. ıĲȘȞ
țĮȞİȓȢ ȣʌȩȥ
ǹȜȠȣȝȓȞȚȠȞ
Ș ĲȠȣ ȩĲȚ ȝȚ
ȝȑıȠ ĮȞĲĮȖȦ
Į ĲȑĲȠȚĮ ĲȚȝ
ȞȚıĲȚțȩ țȩıĲ
Ȓ ĮʌȑȤİȚ țĮ
ȠȢ ĲȘȢ ǻǼǾ
ĲȐ ʌȠȜȪ Įʌȩ
(72,71 € ĲȘȞ
ȇǹǼ ȑȤİȚ İȖ
ĲȠ
țȡȓȞİȚ.
MWh), ȩʌȠȣ
«Ȧ ĲȠȣ șĮȪȝ
ĮĲȠȢ», Ș
Ǿ ĮʌȩĳĮıȘ
ĮȞĮĲȡȑʌİȚ ĲȠ
ȣĳȚıĲȐȝİȞȠ
șİıȝȚțȩ ʌȜĮȓ
șİıʌȓıİȚ, İȞ
ȫ ĮȞİȡȣșȡȓĮ
ıȚȠ, ĲȠ ȠʌȠȓȠ
ıĲĮ İȖțĮȚȞȚȐȗ
Ș ȓįȚĮ Ș ȇǹ
İȚ ȞȑȠ țĮșİıĲ
ȠȚ ȕȚȠȝȘȤĮȞȓİ
Ǽ ȑȤİȚ
ȫȢ ıĲȘȞ ʌȡȠȠ
Ȣ țĮȚ ȞĮ ȤȡİȠ
ʌĲȚțȒ ȞĮ șȘ
țȠʌȒıİȚ Ș ǻǼ
ıĮȣȡȓȗȠȣȞ
Ǿ.
ȆȡȩțİȚĲĮȚ ȖȚĮ
ĲĮ ȖȞȦıĲȐ İȖ
țȜȒȝĮĲĮ ʌȠ
ȣ ȑȤİȚ țȐȞİȚ
ıİ ȕȐȡȠȢ
įȚĮȤȡȠȞȚțȐ Įȣ
ĲȘȢ ǻǼǾ,
İȞȫ įİȞ įȚı
ĲȒ Ș ĮȞİȟȐȡ
ĲȘĲȘ ĮȡȤȒ
ĲȐȗİȚ ȞĮ įİ
İʌȚȤİȚȡȘȝĮĲȓĮ
ȓȟİȚ ĲȘȞ İȪ
ĲȩıȠ ıĲȘȞ ʌİ
ȞȠȚȐ ĲȘȢ,
ȡȓʌĲȦıȘ Įȣ
ıĲȠ ȖȞȦıĲȩ
ĲȒ, ĮȜȜȐ țĮ
ĲȠȣ ǹȜȠȣȝȚȞȓȠ
Ț ıĲȠȞ ĮʌȠȤ
ȣ ĲȘȢ ǼȜȜȐįȠ
ĮȡĮțĲȘȡȚıȝȩ
Ȣ Įʌȩ ĮȣĲȠʌĮ
ĲȘȢ ȐįİȚĮȢ
ȡĮȖȦȖȩ ıİ ıȣ
ȝʌĮȡĮȖȦȖȩ.

1
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ȅȈȍȆǿȀȅȊ
& ȅǿȀȅȃȅȂǿȀȅȊ Ȇȇ
ǼȃȍȈǾ ǻǿȅǿȀǾȉǿȀȅȊ

ǼǻȅȆ / ǻǼǾ

/ ǻǼǾ
ȂǼȁȅȈ īǼȃ.ȅ.Ȇ.
878/79
Ĳ. ǹșȘȞȫȞ 3361/ǼȚį.
ǹȡȚș.ǼȖȖȡ.ǺȚȕȜȓȠȣ ȆȡȦ – ȉȘȜ. 210 52 30 997 – 210 52 401 68
ȃǹ 104 32
m
l.co
mai
ȈĲȠȣȡȞȐȡȘ 73 -75 – ǹĬǾ
i@g
ail: edop.de
FAX 210 52 40 383 e-m

ǹșȒȞĮ 11/4/2012

ǻǼȁȉǿȅ ȉȊȆȅȊ
Ǿ
ȃ ǻǿȅǿȀǾȈǾ ȉǾȈ ǻǼ
ȈȊȃǹȃȉǾȈǾ ȂǼ ȉǾ
ʌȡȩİįȡȠ
ĲȘȢ ǼǻȅȆ/ǻǼǾ ȝİ ĲȠȞ
ȘıȘ ĲȠȣ ʌȡȠİįȡİȓȠȣ
ȐȞĲ
ıȣȞ
İ
șȘț
ȠȚȒ
ĲȠʌ
ȆȡĮȖȝĮ
Ƞ ǽİȡȕȩ.
Ƞȓ ȖȚĮ ĲȘȞ
ĲȘȢ ǻǼǾ țȪȡȚȠ ǹȡșȠȪȡ
ȥİȚȢ țĮȚ ʌȡȠȕȜȘȝĮĲȚıȝ
ȘıȘȢ ĮȞĮʌĲȪȤșȘțĮȞ Įʌȩ
ȐȞĲ
ȝİ ĲȘȞ
ıȣȞ
ıȘ
ĲȘȢ
ıȤȑ
ȓıȚĮ
ıİ
ʌȜĮ
ĲȘȢ
ȈĲĮ
ĲȠ ȝȑȜȜȠȞ
țĮĲȐıĲĮıȘ ĲȘȢ ǻǼǾ,
Ƞ įȚȠȚțȘĲȚțȩȢ țȩıȝȠȢ
ȗİȚ
ıȘȝİȡȚȞȒ ȠȚțȠȞȠȝȚțȒ
Ȧʌȓ
ȚȝİĲ
ĮȞĲ
ʌȠȣ
ĲȦȞ ʌȡȠȕȜȘȝȐĲȦȞ
ʌȫȜȘıȘ ĲȦȞ ȝȠȞȐįȦȞ,
ĲȘȞ ȣʌȠȖȡĮĳȒ Ȉ.Ȉ.Ǽ.
țĮȚ ȖȚĮ ĲȚȢ İȟİȜȓȟİȚȢ ȝİ
ȫȢ
țĮș
ȠȣȢ ĲȘȢ
ıȘ,
İȓȡȘ
İʌȚȤ
Ȟ
ıĲȘ
șİĲȚțȒ ȐʌȠȥȘ İț ȝȑȡ
Ș
İ
ĲȘț
ȡȐı
İȣĲĮȓȠ İțĳ
.
ĮĲȩ
Ȉİ ıȤȑıȘ ȝİ ĲȠ ĲİȜ
įȣȞ
ȡȠ
ȩĲİ
ĲȠȝ
ĳȒ ĲȘȢ Ȉ.Ȉ.Ǽ. ĲȠ ıȣȞ
Ȟ ıĲȘ ǻǼǾ,
ǻȚȠȓțȘıȘȢ, ȖȚĮ ȣʌȠȖȡĮ
Ƞ țȜȐįȠȢ ĲȦȞ ǻȚȠȚțȘĲȚțȫ
ȝĮĲĮ ʌȠȣ ĮȞĲȚȝİĲȦʌȓȗİȚ
ȕȜȒ
ȝİĲĮȟȪ ĲȦȞ
ʌȡȠ
,
Į
ȝȝȒ
ȓĲİȡ
ȖȡĮ
ȚįȚĮ
ĲȘ
ȈĲĮ
ȓȦȢ ıĲȘȞ ʌȡȫ
İȚȥȘ ʌȡȠıȦʌȚțȠȪ țȣȡ
ȝĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ įȠșİȓ
ıĲȘ
įȚȐ
ȩıȠȞ ĮĳȠȡȐ ȝİ ĲȘȞ ȑȜȜ
Ƞ
ȝİȞ
İʌȩ
ıĲȠ
ȘıȘ țĮĲĮȜȒȟĮȝİ ȩĲȚ
ȐȜȜȦȞ, Įʌȩ ĲȘȞ ıȣȞȐȞĲ
ȕĮıȘȢ ıĲĮ İȟȒȢ:
ȩȥİȚ ȈȣȜȜȠȖȚțȒȢ ȈȪȝ
İȞ
țĮȚ
Į
ĲȘĲ
ĮȚȩ
Ĳİȡ
ʌȡȠ
ȞȩĲȘĲĮȢ ʌȠȣ
Ȣ, ȜȩȖȦ ĲȘȢ İʌȚțȚȞįȣ
ĲȘȢ ʌȡȫĲȘȢ ȖȡĮȝȝȒ
ĮȞĮȜȦĲȒ.
țĮĲ
ĲȠȣ
ıȘ
ȑĲȘ
9 ȋĮȡĮțĲȘȡȚıȝȩȢ
ʌȘȡ
Ȟ İȟȣ
ȜĳȠȚ ıĲĮ ĲĮȝİȓĮ țĮȚ ıĲȘ
Ȑįİ
ıȣȞ
ȠȚ
Ȟ
ȤȠȣ
Ĳȡȑ
įȚĮ
.
ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȡȫĲȘ ȖȡĮȝȝȒ
ʌİȜȐĲȘ, ȩıȠȚ
9 ȅȚțȠȞȠȝȚțȩ țȓȞȘĲȡȠ
ıĲȘȞ İȟȣʌȘȡȑĲȘıȘ ĲȠȣ
ȣ
ȡȓȠ
ȦȡĮ
ĲȠȣ
Ȣ
ȞıȘ
Ȓțȣ
ȡȦșȠȪȞ ȠȚ
țȜȘ
ȠȜȠ
ȞĮ
ȣ
9 Ǽȟ’ĮȚĲȓĮȢ ĲȘȢ İʌȚȝ
ȑȞȠ
ʌȡȠțİȚȝ
Ȟ ʌȑȡĮȞ ĲȠȣ ȦȡĮȡȓȠȣ
ȞȠȣ
Įȝȑ
ȡȫȞȠȞĲĮȚ
ʌĮȡ
Ț
ʌȜȘ
ȜĳȠ
ĮʌȠ
Ȑįİ
ıȣȞ
ĮȜȜĮȖȑȢ, șĮ
ʌȡȠȑțȣȥĮȞ Įʌȩ ĲȚȢ ıȣȞ
ȘȝİȡȒıȚİȢ İȡȖĮıȓİȢ ʌȠȣ
Țțȩ ȑȤȠȣȞ
ȣʌİȡȦȡȚĮțȐ.
ȩıȠȣȢ Įʌȩ ĲȠ ʌȡȠıȦʌ
ȞıȘ ĲȦȞ įĮȞİȓȦȞ ȖȚĮ
țĮȚȞȠȪȡȖȚĮ ʌȠȣ
ĲĮ
9 ȋȡȠȞȚțȒ İʌȚȝȒțȣ
țĮȚ
Ȑ
ĮȜȜ
ıȘ,
ʌȡȠȢ ĲȘ ǻȚȠȓțȘ
ĮȞİȟȩĳȜȘĲĮ įȐȞİȚĮ
, ĮȜȜȐ țȡȓȞȠȣȝİ
ȤȠȡȘȖȠȪȞĲĮȚ.
ȣșȪȞıİȚȢ ʌȠȣ ȑȤȠȣȞ 8-4
ȖȚĮ ĲȚȢ İʌȚĲİȜȚțȑȢ ǻȚİ
ȜĳȠȣȢ, įȘȜĮįȒ 7-3.
Įįȑ
9 ǼȜĮıĲȚțȩ ȦȡȐȡȚȠ
ıȣȞ
Ȣ
ĲȠȣ
ȣȢ
ȩȜȠ
ȞĮ İȓȞĮȚ ĲȠ ȓįȚȠ ȖȚĮ
ȩĲȚ ĲȠ ȦȡȐȡȚȠ ʌȡȑʌİȚ
ĳȦȞĮ ȝİ ĲĮ
ĲȦȞ ıȣȞĮįȑȜĳȦȞ, ıȪȝ
șȠȜȠȖȚțȫȞ țȜȚȝĮțȓȦȞ
ȝĮ țĮȚ ȑȤİȚ
ĮȓĲȘ
İȓ
ĲİȜ
9 ǱȞȠȚȖȝĮ ĲȦȞ ȝȚı
ĮʌȠ
ȓȠ
ȠʌȠ
ȠȜȣĲȒȡȚȠ ȁȣțİȓȠȣ), ĲȠ
İȓȞĮȚ, ȩĲȚ
ȝĮȢ
ȥȒ
ȐʌȠ
ĲȣʌȚțȐ ʌȡȠıȩȞĲĮ (ǹʌ
ȘĲĮ
1
ĲĮ ĮȣĲȠȞȩ
ȩįȚȠ ǻȚțĮıĲȒȡȚȠ. īȚĮ
įȚțĮȚȦșİȓ Įʌȩ ĲȠ Įȡȝ
Į.
ȒȡȚ
ĮıĲ
įȚț
ıĲĮ
ȝĮȢ
ĲĮȚ Ș ʌȡȠıĳȣȖȒ
įİȞ ȑʌȡİʌİ ȞĮ ĮʌĮȚĲİȓ
ıĮ țĮȚ įİȞ șĮ
Į șĮ ȣȜȠʌȠȚȘșȠȪȞ Ȑȝİ
İ ȩĲȚ ĲĮ ıȣȝĳȦȞȘșȑȞĲ
ȣ ȞĮ įȠșİȓ ȝȓĮ ĮȞȐıĮ
ȑȞȠ
ĬȑȜȠȣȝİ ȞĮ ʌȚıĲİȪȠȣȝ
țİȚȝ
ʌȡȠ
Ȣ,
ĮĲȓĮ
ȞȐȗȚĮ ĲȘȢ ȖȡĮĳİȚȠțȡ
ȤȡȠȞȠĲȡȚȕȠȪȞ ıĲĮ ȖȡĮ
.
ĲȘȢ Ȉ.Ȉ.Ǽ.,
Țțȩ
ıȦʌ
ʌȡȠ
ıĲȠ
ĮȞȐȖțȘ Ș ȣʌȠȖȡĮĳȒ
ĮʌȠĲİȜİȓ İʌȚĲĮțĲȚțȒ
ĮȜȜȐ țĮȚ ȞĮ
ȚțȒ
ȠʌĲ
ȈĲĮ ʌȜĮȓıȚĮ ĮȣĲȐ
ʌȡȠ
ĮțȒ
ıĳĮȜȚıĲİȓ Ș İȡȖĮıȚ
ȚĲȓĮȢ ĲȦȞ
ʌȡȠțİȚȝȑȞȠȣ ȞĮ įȚĮ
ĲȠȣ ʌȡȠıȦʌȚțȠȪ, İȟǯĮ
șĮ İȓȞĮȚ ȠȚ ĮȝȠȚȕȑȢ
ȑȢ
ʌȠȚ
,
ȠȪȞ
ȚȘș
ȠʌȠ
ȠȡȚıĲȚț
İ Ƞ ȃ.4024/11.
ȡȚ ıȒȝİȡĮ
ȝİȚȫıİȦȞ ʌȠȣ İʌȑȕĮȜ
ʌȠȣ ȤȠȡȘȖȒșȘțĮȞ ȝȑȤ
ȜȓʌȘ» țĮȚ ȠȚ ȣʌİȡȕȠȜȑȢ
ĲİȜȠȪȞ
ĮʌȠ
»,
ȚȫȞ
ȡȦȡ
ȣʌİ
ȆȚȠ ıȣȖțİțȡȚȝȑȞĮ, «ĲĮ
ĲȦȞ
țĮȚ Ƞ «ȝȘ ȑȜİȖȤȠȢ
ȫȢ
Ȟ ĲȠ
țĮș
,
ȓȞȠȣ
ĲȦȞ
ȡȕĮ
ȠȝȐ
ȣʌİ
İʌȚį
ȝȘȞ
ȝȑıȦ
İ ȠȚ ȝİȚȫıİȚȢ ȞĮ
ʌȠȣ șĮ ıȣȝȕȐȜȠȣȞ, ȫıĲ
ȚțȑȢ ȝİȚȫıİȚȢ.
ĮȡȤ
ıĲȚȢ
ȠȚțȠȞȠȝȚțȐ įİįȠȝȑȞĮ
ȝİ
șȠȣ
ȞȑȜ
țİȚȝȑȞȠȣ įȘȜĮįȒ ȞĮ İʌĮ
12% ȝİıȠıĲĮșȝȚțȐ, ʌȡȠ
īȡĮĳİȓȠ ȉȪʌȠȣ
ǼǻȅȆ-ǻǼǾ
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Ηλεκτρική ενέργεια: το νέο Ελντοράντο και
οι τυχοδιώκτες

Η

απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας, έτσι όπως έγινε, σύμφωνα με τις καλύτερες παραδόσεις μιας προνεοτερικής,
ημιφεουδαρχικής χώρας που ασθμαίνοντας τρέχει να προλάβει τις διεθνείς εξελίξεις, αποδείχτηκε όχι μόνο Ελντοράντο για
τους ιδιώτες, μα ένα εκκολαπτήριο σκανδάλων, το τίμημα των οποίων καλείται να πληρώσει ο απλός πολίτης.

Η υπόθεση των εταιρειών Energa και Hellas Power, σκιάζει με βαριά σύννεφα την αγορά ενέργειας, δημιουργώντας μείζον θέμα
διαχείρισης του νέου τοπίου, και αναξιοπιστίας ως προς το καταναλωτικό κοινό και τις συμβεβλημένες επιχειρήσεις. Είναι μια ιστορία
με παρελθόν και εκλεκτικές συγγένειες που χάνονται βαθιά μέσα στα σπλάχνα του πολιτικού συστήματος.

Οι δύο εταιρείες που ανήκαν στους νεαρούς επιχειρηματίες Αριστείδη και Αχιλλέα Φλώρο και Βασίλη Μηλιώνη, μεταβιβάστηκαν στην
ρωσοαραβικών συμφερόντων εταιρεία Worldwide Energy, έχοντας προηγουμένως φεσώσει την αγορά και τις 200.000 πελάτες τους,
νοικοκυριά και επιχειρήσεις.
Από τα 300 εκατομμυρία «φέσι» προς τους εμπλεκόμενους φορείς οι δύο εταιρείες χρωστούν στο Υπουργείο Οικονομικών ποσό που
υπερβαίνει τα 120 εκατομμύρια ευρώ και αφορά στο ειδικό τέλος ακίνητης περιουσίας, 118 εκατομμύρια στο ∆ΕΣΜΗΕ, 72 εκατομμύρια
στη ∆ΕΗ για τη χρήση του δικτύου της. Είναι μάλιστα τέτοιο το θράσος των εταιρειών αυτών που ζητούν αποζημιώσεις δεκάδων
εκατομμυρίων ευρώ. Αξίζει να σημειωθεί πως μετά την επείγουσα δικαστική έρευνα, προέκυψαν σοβαρότητα επιβαρυντικά στοιχεία
και ασκήθηκε ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος κατά έντεκα προσώπων, έξι από αυτά είναι μέλη του ∆ΕΣΜΗΕ, τα οποία φέρεται
ότι όχι μόνο ανέχτηκαν τη νοσηρή αυτή κατάσταση αλλά απέκρυψαν και συνήργησαν στο σκάνδαλό.
Ως συνδικαλιστικό κίνημα είχαμε, εδώ και χρόνια, προειδοποιήσει ότι η απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας θα πρέπει να γίνει
συντεταγμένα και με κύριο γνώμονα την προστασία των συμφερόντων των καταναλωτών αλλά και του ελληνικού δημοσίου. ∆εν μας
άκουσαν. Όποιος όμως σπέρνει ανέμους θερίζει θύελλες.

ΡΑΕ: ο πόλεμος συνεχίζεται

Μ

ε μια πρωτοφανή για τα ελληνικά δεδομένα ταχύτητα η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας δημοσιοποίησε την απόφασή της στη
διαδικασία της διαιτησίας για την προσωρινή τιμή που θα πρέπει να υπολογίζει η ∆ΕΗ όταν χρεώνει την Αλουμίνιον της
Ελλάδος.

Υπενθυμίζουμε ότι η τελευταία είχε ζητήσει από τη ΡΑΕ να λειτουργήσει ως διαιτητής στη διαφορά που έχει με τη ∆ΕΗ ως προς τον
τρόπο υπολογισμού των τιμολογίων, μετά τη γνωστή διελκυστίνδα ανάμεσα στις δύο πλευρές.

Σύμφωνα με την απόφαση της ΡΑΕ η ∆ΕΗ θα πρέπει να χρεώνει 42 ευρώ/MW την Αλουμίνιον της Ελλάδος, δηλαδή σε τιμή κάτω
του κόστους. Η απόφαση της ΡΑΕ ανατρέπει το νομικό πλαίσιο της υποχρεωτικής Ημερήσιας Αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας που έχει
θεσπιστεί με προτάσεις της ίδιας. Πρόκειται για μια καταφανώς μεροληπτική στάση υπέρ της Αλουμίνιον γιατί η απόφαση της ΡΑΕ
ορίζει πως δεν πρέπει να επιμερίζονται τα αναλογούντα σε αυτή κόστη που απορρέουν από τη λειτουργία της Αγοράς. Επισημαίνεται
πως η απόφαση της ΡΑΕ υιοθετεί καθ’ ολοκληρία το σκεπτικό της Αλουμίνιον και, την ίδια στιγμή, αγνοεί εντελώς τις τεκμηριωμένες
προτάσεις της ∆ΕΗ. Το ερώτημα που προκύπτει είναι απλό, ανελέητό και αναμένει την απάντησή του:
Πώς γίνεται η ίδια η ΡΑΕ να έχει εγκρίνει ως μέσο ανταγωνιστικό κόστος για τη ∆ΕΗ τα 72,71 ευρώ / MW για το βιομηχανικό ρεύμα και
να την υποχρεώνει τώρα να το πουλάει στην Αλουμίνιον προς 42; Εδώ και πολύ καιρό είχαμε επισημάνει δημοσίως ως συνδικαλιστικό
κίνημα πως η παρελκυστική τακτική της Αλουμίνιον ως προς την καταβολή των οφειλομένων αλλά και η πολιτική της έναντι της
∆ΕΗ, ξεφεύγουν από τα όρια των χρηστών συναλλακτικών ηθών και προσπαθούν να δημιουργήσουν συνθήκες νεοαποικιοκρατικών
συμβάσεων. Σε πρώτη φάση δείχνει να το καταφέρνει με τη βοήθεια της πάντα πρόθυμης ΡΑΕ. Απομένει, τώρα, στη διοίκηση της ∆ΕΗ να
ασκήσει όλα τα ένδικα μέσα στα ελληνικά και ευρωπαϊκά δικαστήρια προκειμένου να υπερασπιστεί την περιουσία της επιχείρησης.
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Το σύνδρομο της Καλιφόρνιας &
ο φόβος του μπλακ άουτ

Θ

αρρείς κι ένα χέρι μαγικό έβγαλε στην επιφάνεια όλες τις παθογένειες της ελληνικής αγοράς ενέργειας που είχαν
συσσωρευτεί εδώ και μια δεκαετία και πλέον.
Εδώ και χρόνια ως εργαζόμενοι στη ∆ΕΗ φωνάζαμε σε ώτα μη ακουόντων για τις στρεβλώσεις που έχει το δήθεν
απελευθερωμένο μοντέλο της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και αντί άλλων, ουσιαστικών απαντήσεων, εισπράτταμε τη χλεύη και τις
λοιδορίες.
Το τελευταίο, όμως διάστημα, ολοένα και πιο πολλοί ψελλίζουν τους κινδύνους από το να χτυπηθεί η χώρα από το «Σύνδρομο της
Καλιφόρνιας», η οποία ως 6η μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου (!), είδε την αγορά ενέργειας της να σκάει σα φούσκα, μεγαλύτερη
ακόμη και από εκείνη των ενυπόθηκων δανείων. Το σκάσιμο της εν λόγω φούσκας άφησε εκατομμύρια πολίτες δίχως ηλεκτρικό ρεύμα
για πολλές ημέρες.
Η ξαφνική (;) εμφάνιση ελλειμμάτων στους διαχειριστές του συστήματος (ΛΑΓΗΕ και Α∆ΜΗΕ), φανερώνει το μέγεθος του
προβλήματος. Αν αυτό συνδυαστεί και με τις δυσκολίες εισαγωγής καυσίμων για ηλεκτροπαραγωγή που παρατηρήθηκαν κατά το
διάστημα της τελευταίας προεκλογικής περιόδου, τότε καθίσταται πασιφανές ότι η χώρα βρίσκεται στο χείλος ενός μπλακ άουτ, το
οποίο μπορεί να αποβεί μοιραίο για την εθνική οικονομία στα μέσα του καλοκαιριού.
Οι συσσωρευμένες στρεβλώσεις και οι επιπτώσεις τους, προϊόν μιας πολιτικής που ήθελε την περιθωριοποίηση της ∆ΕΗ, τη
σταδιακή της απαξίωση και την παράδοσης της ηλεκτροπαραγωγής σε ιδιώτες, αποτελούν ένα ενεργό ναρκοπέδιο το οποίο, σε
περίπτωση που πυροδοτηθεί, θα δημιουργήσει μια σειρά αλυσιδωτών εκρήξεων με ολέθριες συνέπειες.
Η κυβέρνηση θα πρέπει άμεσα να λάβει όλα τα μέτρα για την διόρθωση αυτών των στρεβλώσεων. Η ΡΑΕ θα πρέπει, επιτέλους,
να ασκήσει τον θεσμικό της ρόλο και να μην επιδίδεται σε σκιαμαχίες σε βάρος της ∆ΕΗ, αλλά να φροντίσει να ελέγχει καλύτερα τη
φερεγγυότητα εκείνων των φιλόδοξων «επενδυτών» που θέλουν να «αναμορφώσουν» την αγορά της ηλεκτρικής ενέργειας.
Σε διαφορετική περίπτωση θα είναι υπόλογοι στην κρίση του ελληνικού λαού και της ιστορίας.

Απλήρωτοι λογαριασμοί 1.1 δισεκατομμυρίων ευρώ

Σ

το 1,1 δισεκατομμύρια ευρώ εκτινάχθηκε το ύψος των ανεξόφλητων λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος στα τέλη του
προηγούμενου Μαρτίου, προκαλώντας οξύ πρόβλημα ρευστότητας στη ∆ΕΗ.
Η μεγάλη έκρηξη στους απλήρωτους λογαριασμούς έγινε, μετά τις αποφάσεις της τότε κυβέρνησης για επιμήκυνση στις
80 ημέρες του χρονικού διαστήματος κατά το οποίο δε διακόπτεται η παροχή ρεύματος, παρότι ο λογαριασμός έμενε απλήρωτος.
Προς την ίδια κατεύθυνση λειτούργησαν και οι διάφορες δικαστικές αποφάσεις που δικαίωσαν προσφυγές κατά της διακοπής ηλεκτροδότησης σε περίπτωση που ο καταναλωτής δεν είχε εξοφλήσει το τέλος ακινήτων.
Εμείς, ως εργαζόμενοι της ∆ΕΗ είχαμε εξ αρχής ταχθεί κατά της ενσωμάτωσης του ειδικού τέλους ακινήτων στους λογαριασμούς
της ∆ΕΗ και το είχαμε κάνει με αίσθημα ευθύνης απέναντι τόσο στην ίδια την επιχείρηση όσο και στους έλληνες καταναλωτές.
Παράλληλα, είχαμε τονίσει πως βασικός σκοπός και λειτουργία της ∆ΕΗ είναι η παροχή φτηνού ηλεκτρικού ρεύματος στα ελληνικά
νοικοκυριά και όχι η μετατροπή της σε σύγχρονο Τελώνη του κράτους. ∆ώσαμε αγώνες για να μην διακοπεί η ηλεκτροδότηση εκείνων
που δεν είχαν να πληρώσουν το χαράτσι. Θα το κάνουμε και στο μέλλον.
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Αυξάνονται οι ρευματοκλοπές

Σ

ε πρακτικές που παραπέμπουν στην εποχή κατάρρευσης των πρώην σοσιαλιστικών χωρών καταφεύγουν πολλά νοικοκυριά
πανελλαδικά για να διασφαλίσουν την ηλεκτροδότησή τους. Oι τεχνικοί της ∆EH και συγκεκριμένα της θυγατρικής της
που ελέγχει το ∆ίκτυο ∆ιανομής (∆E∆∆HE) βρίσκονται καθημερινά αντιμέτωποι με καταστάσεις που δεν μπορούσαν να
φανταστούν ότι θα δουν στην Eλλάδα της Eυρωζώνης.
Oι ρευματοκλοπές, φαινόμενο που μέχρι πρότινος περιορίζονταν σε καταυλισμούς αθίγγανων και σποραδικά σε κάποια αυθαίρετα
κτίρια, έχουν επεκταθεί σε ολόκληρη τη χώρα. O αριθμός οικιακών καταναλωτών αλλά και εμπορικών επιχειρήσεων που διασφαλίζουν
την ηλεκτροδότησή τους με παράνομους τρόπους, διότι αδυνατούν να εξοφλήσουν τον λογαριασμό ρεύματος, τον τελευταίο μήνα
αυξάνονται με γεωμετρική πρόοδο. H πλέον συνήθης πρακτική είναι η παραβίαση του μετρητή και η επανασύνδεση του ρεύματος από
τον ίδιο τον καταναλωτή.
∆ιαστάσεις ωστόσο παίρνει και η πρακτική της απευθείας σύνδεσης με καλώδιο της ∆EH, ενώ σε πολλές περιπτώσεις οι καταναλωτές εφευρίσκουν τρόπους για να αποκλείσουν την πρόσβαση των συνεργείων του ∆E∆∆HE για τη διακοπή του ρεύματος. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση καταναλωτή που «τσιμέντωσε» το ρολόι της κατοικίας του, το έχτισε δηλαδή μέσα σε ένα τοίχο για να μην
του το σφραγίσει το συνεργείο. Αναφέρεται και περίπτωση καταναλωτή που υποδέχτηκε τους τεχνικούς που πήγαν να του κόψουν το
ρεύμα με μαχαίρι. H κατάσταση αναμένεται να επιδεινωθεί το επόμενο διάστημα και αυτό γιατί η ∆EH έχει επαναφέρει από τον Mάρτιο
το μέτρο των αποκοπών για τους καταναλωτές που δεν πληρώνουν τον λογαριασμό τους, το οποίο δεν μπορούσε να εφαρμόσει το
προηγούμενο διάστημα λόγω της επιβολής του Eιδικού Tέλους Aκινήτων (EETH∆E).
H αρχή έγινε τον Mάρτιο με 21.000 αποκοπές, συνεχίστηκε τον Aπρίλιο με 19.000, ενώ το πρώτο δεκαπενθήμερο του Mαΐου
ο αριθμός πολλαπλασιάστηκε. Aπό τις αρχές Mαΐου, σε καθημερινή βάση τα συνεργεία των συνεργαζόμενων με την επιχείρηση
εργολάβων εκτελούν περί τις 2 - 3 χιλιάδες διακοπές, έναντι ενός πολλαπλάσιου αριθμού εντολών που δίδεται από την αρμόδια
διεύθυνση.
Tης εντολής για διακοπή προηγείται μια προσεκτική ανάλυση του «προφίλ» του καταναλωτή. Προτεραιότητα δίνεται σε όσους
έχουν μεγάλες καταναλώσεις με ληξιπρόθεσμες οφειλές πολλών μηνών, όσους έχουν ενταχθεί σε διακανονισμούς αλλά δεν τους
έχουν κατ’ επανάληψη τηρήσει, καθώς και σε όσους προβαίνουν σε σοβαρές και συνεχείς παραβιάσεις του ρολογιού τους.
Σε αυτήν τη φάση εξαιρούνται καταναλωτές που ανήκουν σε ευπαθείς και οικονομικά αδύνατες ομάδες, πελάτες με μικρές καταναλώσεις και άτομα με ειδικές ανάγκες, χρησιμοποιώντας το αρχείο που διαθέτουν με όλους όσοι είχαν ζητήσει στο τέλος του 2011
να εξαιρεθούν από το χαράτσι.

Νέα φοροεπιδρομή στα μειωμένα τιμολόγια
εργαζομένων και συνταξιούχων της ΔΕΗ

Μ

ε μια πρωτοφανή του απόφαση το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, θεωρεί ως εισόδημα την παροχή ορισμένης ποσότητας
ηλεκτρικού ρεύματος με μειωμένο τιμολόγιο προς τους υπαλλήλους και συνταξιούχους της ∆ΕΗ, σημειώνοντας πως
θα πρέπει να φορολογείται με βάση τις γενικές διατάξεις του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, δηλαδή με βάση την
κλίμακα φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, στην οποία ισχύουν συντελεστές φόρου από 10% έως 45%.
Η ιστορία ξεκίνησε όταν το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους γνωμοδότησε στο ερώτημα της Γενικής Γραμματείας Φορολογικών και Τελωνειακών Θεμάτων του Υπουργείου Οικονομικών, το οποίο ετέθη ως εξής: το όφελος που προκύπτει για τους εργαζόμενους και τους
συνταξιούχους της ∆ΕΗ Α.Ε. από την παροχή σε αυτους ορισμένης ποσότητας ηλεκτρικής ενέργειας με μειωμένο τιμολόγιο αποτελεί ή
όχι γι’ αυτούς εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες.
Σε μια εποχή όπου η φοροεπιδρομή της κυβέρνησης εξαντλεί την οικονομική δυνατότητα των εργαζομένων για μια στοιχειωδώς αξιοπρεπή διαβίωση η εν λόγω απόφαση του ΝΣΚ οδηγεί πολλούς από αυτούς αλλά και τους συνταξιούχους της επιχείρησης στην εξαθλίωση.
Ως εργαζόμενοι και συνδικαλιστικό κίνημα απαιτούμε να καταβάλει η ∆ΕΗ το ποσό των φόρων που αναλογεί.
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Η Δυτική Μακεδονία πρωταθλήτρια στην
εξόρυξη λιγνίτη

Σ

το Λιγνιτικό Κέντρο ∆υτικής Μακεδονίας, στο οποίο ανήκουν τα ορυχεία Μαυροπηγής (Κύριο Πεδίο), Νοτίου Πεδίου (Νότιο
Πεδίο), Νοτιοδυτικού Πεδίου - Υψηλάντη (Πεδίο Καρδιάς) και Αμυνταίου (Πεδίο Αμυνταίου) εξορύχθηκαν 47,4 εκ. τόνοι
λιγνίτη έναντι των 43,2 εκ. τόνων του 2010, ενώ στο Λιγνιτικό Κέντρο Μεγαλόπολης, στο οποίο ανήκει το συγκρότημα
ορυχείων Μεγαλόπολης παράχθηκαν 9,4 εκ. τόνοι λιγνίτη έναντι των 10,4 εκ. τόνων του 2009. Επίσης από το ορυχείο των Αχλάδων
και της ΛΑΡΚΟ στα Σέρβια Κοζάνης παρήχθησαν 1,6 εκ. τον. που διατέθηκαν στις μονάδες ηλεκτροπαραγωγής της ∆. Μακεδονίας. Η
∆ΕΗ συνεχίζει να διατηρεί τις υψηλές θέσεις που κατέχει τα τελευταία χρόνια μεταξύ των λιγνιτοπαραγωγών χωρών (2η θέση στην
ΕΕ και 6η παγκόσμια).
Το 2011 η συμμετοχή του λιγνίτη στο ενεργειακό μίγμα καυσίμου για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στο διασυνδεδεμένο
σύστημα της χώρας ήταν 55%, ενώ η αντίστοιχη συμμετοχή στο σύνολο της επικράτειας (συμπεριλαμβανομένων και των νησιών) ήταν
49,5%. Στα αμέσως επόμενα χρόνια, λόγω της ανάπτυξης του Νοτιοδυτικού Πεδίου, πρόκειται να υλοποιηθεί από τη ∆ΕΗ ΑΕ μια σειρά
από έργα, τα οποία σχετίζονται με την αντικατάσταση έργων υποδομής που θίγονται από την ανάπτυξη του ως άνω ορυχείου. Τα έργα
αυτά είναι αντικατάσταση τμήματος της εθνικής οδού Πτολεμαΐδας - Κοζάνης, αντικατάσταση τμήματος της σιδηροδρομικής γραμμής
από τον κόμβο Μαυροδενδρίου μέχρι την Πτολεμαΐδα, μετατόπιση τμήματος της κοίτης της τεχνητής αποστραγγιστικής τάφρου
Σουλού και αντικατάσταση του αγωγού τροφοδοσίας νερού των ΑΗΣ Πτολεμαΐδας και Αμυνταίου. Για τα έργα αυτά έχουν ολοκληρωθεί
οι σχετικές οριστικές μελέτες και βρίσκονται σε φάση αδειοδότησης.

Ο λιγνίτης σώζει τη Δυτική Μακεδονία

Τ

α τεράστια λιγνιτικά αποθέματα στο υπέδαφος της δυτικής Μακεδονίας, αν και... άνθρακες, έχουν αποδειχθεί,
κυριολεκτικά... θησαυρός και μάλιστα όχι μόνο για την τοπική οικονομία και κοινωνία, αλλά και για την ελληνική επικράτεια
εν γένει, μέσω της καθοριστικής συνδρομής της περιοχής στην ομαλή ηλεκτροδότηση της χώρας. Ήδη, η σωρευτική αξία
του λιγνίτη, που εξορύχθηκε από το 1960 μέχρι και το 2011, υπολογίζεται ότι έχει συνδράμει στις τοπικές κοινωνίες, εκατέρωθεν
του ενεργειακού άξονα Αμυνταίου- Κοζάνης- Πτολεμαΐδας, με συνολικό πλούτο της τάξης των 35 δισ. ευρώ, έχοντας σημαντική
προσφορά και σε επίπεδο απασχόλησης. Αν συνεκτιμηθεί δε, και η δυνατότητα περαιτέρω αξιοποίησης των λιγνιτικών αποθεμάτων,
που έχουν απομείνει, τότε αναμένεται να «πέσουν» στην ευρύτερη περιοχή άλλα περίπου 20 δισ. ευρώ έως το 2054, οπότε και
σχεδιάζεται η απόσυρση της τελευταίας λιγνιτικής μονάδας, από αυτές που σήμερα λειτουργούν στη δυτική Μακεδονία.
Αυτό είναι ένα από τα γενικά συμπεράσματα στα οποία καταλήγει έρευνα που διεξήγαγε το ΤΕΕ ∆υτικής Μακεδονίας για το κόστος
μετάβασης της περιοχής σε καθεστώς χαμηλής λιγνιτικής παραγωγής.
Συγκεκριμένα το ΤΕΕ ∆υτικής Μακεδονίας επισημαίνει ότι:
Για την περιφέρεια της ∆υτικής Μακεδονίας, η αξιοποίηση των λιγνιτικών αποθεμάτων αποκλειστικά σχεδόν στην ηλεκτροπαραγωγή,
αποτέλεσε το βασικότερο και κυρίαρχο βιομηχανικό εγχείρημα των τελευταίων πέντε δεκαετιών. Η καθετοποιημένη βιομηχανία λιγνίτη,
με αποκλειστικό σχεδόν πυλώνα τη ∆ΕΗ, επέδρασε καταλυτικά και διαμόρφωσε με ισχυρό τρόπο την αναπτυξιακή πορεία της ευρύτερης
περιοχής του ενεργειακού άξονα Αμυνταίου-Πτολεμαΐδας- Κοζάνης. Οι επιπτώσεις αυτές, τόσο στον τομέα της απασχόλησης όσο και
στον τομέα των εισοδημάτων, υπήρξαν διαχρονικά γνωστές με διαισθητικό και εμπειρικό τρόπο. Στα πλαίσια της παρούσας εργασίας
έγινε προσπάθεια στην κατεύθυνση της ποσοτικοποίησης και της τεκμηρίωσης των επιπτώσεων αυτών, χρησιμοποιώντας επιστημονικές
μεθόδους και υπολογιστικές διαδικασίες ευρείας και κοινής αποδοχής.
Χρησιμοποιώντας ως βασικό εργαλείο τη μεθοδολογία των Εισροών-Εκροών (Ε-Ε) και το μαθηματικό υπόδειγμα Leontief, τα οποία
μας επιτρέπουν τη σύγκριση των αποτελεσμάτων μας με αυτά άλλων χωρών και ανάλογων μελετών, καταλήξαμε στα ακόλουθα
συμπεράσματα: Σε επίπεδο ∆υτικής Μακεδονίας, οι πολλαπλασιαστές απασχόλησης και εισοδήματος που δημιουργεί η λιγνιτική
βιομηχανία είναι ιδιαίτερα υψηλοί. Για κάθε μία θέση μόνιμου προσωπικού στα ορυχεία και στους σταθμούς παραγωγής, δημιουργούνται
και συντηρούνται 3,28 θέσεις στην τοπική αγορά εργασίας. Για κάθε ένα ευρώ που δαπανά η ∆ΕΗ ΑΕ σε μισθούς και εργολαβίες,
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προκύπτουν επαγωγικά, περισσότερα από τρία ευρώ στον κύκλο της τοπικής οικονομίας. Επί συνόλου 6.882 μόνιμων και εκτάκτων
υπαλλήλων της ∆ΕΗ ΑΕ στην περιοχή μας, συντηρούνται συνολικά 22.573 θέσεις εργασίας σε επίπεδο ∆υτικής Μακεδονίας. Τα 387
εκ. ευρώ που αποτελούν το καθαρό ετήσιο διαθέσιμο εισόδημα των εργαζομένων στη ∆ΕΗ ΑΕ αλλά και των κάθε είδους εργολαβιών
και υπηρεσιών προς τα ορυχεία και τους σταθμούς παραγωγής, δημιουργούν πλούτο 1.198 εκ. ευρώ για το σύνολο της τοπικής
οικονομίας. Πρακτικά, περισσότερο από το 25% του περιφερειακού ΑΕΠ προκύπτει μονοσήμαντα από τις παραγωγικές δραστηριότητες
της βιομηχανίας λιγνίτη. Για κάθε τόνο λιγνίτη που εξορύσσεται στη ∆υτική Μακεδονία, η τοπική οικονομία κερδίζει συσσωρευτικά
23,81 ευρώ. Η απόσυρση 300 MW λιγνιτικής ισχύος της περιοχή μας, θα στερήσει από την τοπική οικονομία 83 εκ ευρώ ετησίως και
θα προκαλέσει απώλεια 1559 θέσεων εργασίας και μάλιστα, κυρίως εκτός ∆ΕΗ ΑΕ. Αν αποσυρθούν 2400 MW, χωρίς ισοδύναμα μέτρα
στήριξης της τοπικής οικονομίας, τα μεγέθη είναι δυνατόν να αποδειχθούν εφιαλτικά και μη αναστρέψιμα για την περιοχή μας.
Η αντικατάσταση λιγνιτκής ισχύος με ισχύ προερχομένη από εισαγόμενο φυσικό αέριο, με τιμή αγοράς δικαιωμάτων εκπομπών CO2
στα 10 ευρώ /τόνο, θα είχε ως αποτέλεσμα την απώλεια 83 εκ. ευρώ ετησίως για τη ∆υτική Μακεδονία και επιπλέον 22,8 εκ. ευρώ
ετήσιες απώλειες για την εθνική οικονομία.
Οριακό και ιδιαίτερα κρίσιμο σημείο καμπής για την περιοχή μας εκτιμάται ότι θα αποτελέσει το 2021, οπότε και θα έχει απολεσθεί
σημαντικό μέρος των θέσεων εργασίας και των εισοδημάτων που προέρχονται από τη λιγνιτική δραστηριότητα. Με άλλα λόγια, οι όποιες
δράσεις η πολιτικές σχεδιάζονται για να στηρίξουν τη Μεταλλιγνιτική εποχή, πρέπει να βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη και εφαρμογή στα
επόμενα 7 χρόνια. Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι πρέπει να ξεκινήσουν ΣΗΜΕΡΑ. Σε επίπεδο εθνικής οικονομίας, το σύνολο των λιγνιτών
που εξορύχτηκαν από το 1960 μέχρι το 2009 στην περιοχή, μετατράπηκε σε ηλεκτρική ενέργεια ίση με 562.000 GWh, απέτρεψε την
εισαγωγή 154.000.000 τόνων ισοδύναμου πετρελαίου και πρόσφερε στην εθνική οικονομία εξοικονόμηση συναλλάγματος 49,7 δις
δολαρίων. Όλα τα παραπάνω τεκμηριώνουν με μαθηματικό τρόπο την ισχυρή επίδραση της λιγνιτικής βιομηχανίας τόσο στην οικονομία
όσο και στην αγορά εργασίας της ∆υτικής Μακεδονίας. Μπορούμε να μιλάμε ξεκάθαρα για συνθήκες μονοκαλλιέργειας οι οποίες,
χωρίς τη λήψη άμεσων μέτρων, θα εξελιχθούν σε μη αναστρέψιμη αναπτυξιακή παθογένεια για την ευρύτερη περιοχή.

Η Ενεργειακή φτώχεια ως σύγχρονο κοινωνικό
φαινόμενο

Έ

ρευνα που πραγματοποίησε το Τμήμα Στατιστικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, με επικεφαλής τον καθηγητή
Επαμεινώνδα Πανά, τον Νοέμβριο στη Β. Ελλάδα, αποκάλυψε ότι 64% των πολιτών θεωρούν δύσκολο έως πολύ δύσκολο
να πληρώνουν τους λογαριασμούς για θέρμανση του σπιτιού, ενώ 62,4% καλούνται να καταβάλλουν πάνω από 10% του
εισοδήματος για θέρμανση. ∆εν είναι τυχαίο ότι 78,6% χρησιμοποιούν λιγότερη θέρμανση απ’ όση χρειάζονται. Όπως αναφέρει ο
κ. Πανάς, ενεργειακή φτώχεια είναι μια κατάσταση του νοικοκυριού όπου θα πρέπει να πληρώνει περισσότερο από το 10% του
εισοδήματός του για να έχει στο σπίτι αποδεκτό επίπεδο θερμοκρασίας.
Τι εστί όμως ενεργειακή φτώχεια; Όταν ένα ελληνικό νοικοκυριό δαπανά περισσότερο από το 10% του ετήσιου οικογενειακού εισοδήματός του για τις δαπάνες των ενεργειακών αναγκών του, τότε λέμε ότι πλήττεται από ενεργειακή φτώχεια.
Οι παράγοντες που ευνοούν την ενεργειακή φτώχεια είναι το χαμηλό εισόδημα, οι υψηλές τιμές του πετρελαίου, του ηλεκτρισμού
και του φυσικού αερίου και η αναποτελεσματική απόδοση κτιρίων, αναφέρουν οι ερευνητές. Τρία στα τρία. Από τη σύγκριση ∆είκτη
Τιμών Καταναλωτή του Οκτωβρίου 2012 με τον αντίστοιχο ∆είκτη του Οκτωβρίου 2011 προκύπτει αύξηση κατά 45,2% στην κατηγορία
«πετρέλαιο θέρμανσης», 17% στο φυσικό αέριο και 16,3% στον ηλεκτρισμό. Επιπλέον, η ενεργειακή κατανάλωση των κτιρίων της
Αθήνας φτάνει τις 29 κιλοβατώρες τον χρόνο ανά κυβικό, ενώ στη ∆ανία δεν ξεπερνά τις 14 κιλοβατώρες, στη Γερμανία τις 21 και στην
Ολλανδία τις 20 κιλοβατώρες. «Τα νοικοκυριά περιορίζουν τις δαπάνες τους για ενέργεια. Όμως η μείωση της ενέργειας συνδέεται
με τη μείωση της ποιότητας ζωής».
Το ότι η ενεργειακή φτώχεια συμβαδίζει με την οικονομική ανέχεια προκύπτει και από την ομολογία του 66,7% των ερωτηθέντων, που
συγκαταλέγονται στον πυρήνα των ενεργειακά φτωχών, καθώς δήλωσαν ότι βρίσκονται σε πολύ δύσκολη οικονομική κατάσταση.
Σε έρευνα που πραγματοποιούν τα Πανεπιστήμια Αθηνών, Πειραιώς, ∆υτικής Ελλάδας, τα Πολυτεχνεία Κρήτης και Θεσσαλονίκης
σε συνεργασία με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, βρέθηκε ότι το 2011 καταναλώσαμε κατά μέσο όρο 35% λιγότερο για θέρμανση
απ’ ό,τι το 2010. Στα χαμηλά εισοδήματα (έως 10.000 ευρώ ετησίως) και στα μεσαία εισοδήματα (20.000 με 30.000 ευρώ ετησίως)
παρατηρήθηκε μείωση κατά 42,5% και 41% αντιστοίχως, ενώ για πρώτη φορά καταγράφηκε ποσοστό 3% των νοικοκυριών που δεν
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χρησιμοποίησαν κανένα σύστημα θέρμανσης. Κρίνοντας από το ότι τα νοικοκυριά που μείωσαν κατά 35% τη θέρμανση είχαν υποστεί
14% μείωση του οικογενειακού εισοδήματος, προκύπτει ότι επιλέγουμε να κλείνουμε το καλοριφέρ ώστε να αυξάνουμε το περιθώριο
για άλλες δαπάνες.
Όσον αφορά τις ρυθμίσεις της κυβέρνησης που αφορούν το επίδομα θέρμανσης, η συντριπτική πλειονότητα θεωρεί ότι δεν είναι
σωστές. Εκείνοι, δε, που φαίνεται ότι διαφωνούν κάθετα, είναι οι αγρότες (87,5%), ακολουθούν οι άνεργοι (78%), αλλά και οι εργαζόμενοι (74,2%). Ενδιαφέρον αποτελεί και το γεγονός ότι εκείνοι που παρουσιάζονται επίσης απόλυτα αντίθετοι με το συγκεκριμένο
μέτρο είναι οι πολίτες που δηλώνουν ότι η οικονομική τους κατάσταση είναι πολύ άνετη, χωρίς βέβαια να εξαιρούνται και αυτοί που
βρίσκονται στο άλλο άκρο, δηλαδή στην απόλυτη οικονομική ανέχεια.

Ηλεκτρική ενέργεια: Στο 2004 επέστρεψε η ζήτηση
στην Ελλάδα - Νέα πτώση το 2012

Σ

ύμφωνα με τον Α∆ΜΗΕ η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα επέστρεψε στα επίπεδα του 2004, μετά και τη νέα
πτώση της ζήτησης την προηγούμενη χρονιά.
Το 2012 συνεχίστηκε για 4η συνεχή χρονιά η πτώση στην καθαρή ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας καθώς διαμορφώθηκε
στις 50.289,2 γιγαβατώρες, μειωμένη έναντι του 2011 κατά 2,34%, αλλά και κάτω από τις 50.953 γιγαβατώρες του 2004. Συγκριτικά
πάντως με το 2008, τελευταία χρονιά που υπήρξε αύξηση της ζήτησης, και η Ελλάδα έμπαινε στο τούνελ της κρίσης, η ζήτηση του
2012 ήταν μειωμένη κατά 9,67% (το 2008 η καθαρή ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας ήταν 55.675 γιγαβατώρες).
Σύμφωνα με τα στοιχεία του Α∆ΜΗΕ, η μείωση της ζήτησης κάλυψε όλες τις κατηγορίες καταναλωτών, δηλαδή υψηλή τάση (ενεργοβόρες
βιομηχανίες), μέση και χαμηλή τάση (μεταποίηση, εμπόριο, κατοικία). Έναντι του 2011 η μεγαλύτερη πτώση παρατηρήθηκε στη χαμηλή
(-2,51%), ενώ χαμηλότερη είναι στην υψηλή τάση και ανέρχεται σε -1,60%.
Ωστόσο, έναντι του 2008, η μεγαλύτερη μείωση που ανέρχεται σε 13,64%, καταγράφεται στην υψηλή τάση, από το δίκτυο της
οποίας τροφοδοτούνται οι μεταλλουργίες, χαλυβουργίες και τσιμεντοβιομηχανίες. Μία άλλη σημαντική παράμετρος που πρέπει να
επισημανθεί, είναι η δραματική πτώση των καθαρών εισαγωγών ηλεκτρικής ενέργειας από τις γειτονικές χώρες. Αυτές ανήλθαν σε
1.784 γιγαβατώρες και έναντι του 2011 ήταν μειωμένες κατά 44,8%, ενώ έναντι του 2008 κατά 68,2%. Επίσης το 2012 η εκτεταμένη
παραγωγή κυρίως φωτοβολταϊκών, αύξησε σημαντικά το ποσοστό συμμετοχής των ΑΠΕ στην κάλυψη της ζήτησης.

Στον αστερισμό της κρίσης η ζήτηση Ηλεκτρικού
Ρεύματος

Β

ουτιά 12% σημείωσε το Φεβρουάριο ο ρυθμός ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας, εξαιτίας της συρρίκνωσης της βιομηχανικής
παραγωγής και του ήπιου χειμώνα που περιόρισε τη χρήση συστημάτων κλιματισμού, σύμφωνα με στοιχεία του Α∆ΜΗΕ.
Η πτώση αυτή είναι η υψηλότερη από τον Αύγουστο του 2004, όταν άρχισαν να δημοσιοποιούνται τα στοιχεία σε μηνιαία
βάση. Η καθαρή ζήτηση για ενέργεια υποχώρησε 12% στις 3,84 εκατομμύρια μεγαβατώρες (MWh), σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιοποίησε ο διαχειριστής του ηλεκτρικού συστήματος. Η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας συρρικνώνεται συνεχώς τα τελευταία τέσσερα
έτη με τις εταιρίες παραγωγής να δυσκολεύονται να ανταπεξέλθουν σε συνθήκες επιταχυνόμενης ύφεσης.Η κατανάλωση ηλεκτρικής
ενέργειας από τις βιομηχανίες υποχώρησε 4,4% το Φεβρουάριο, υποδηλώνοντας ότι η πενταετής περίοδος ύφεσης δεν είναι κοντά
στο τέλος της.
Επιπλέον, οι ήπιες καιρικές συνθήκες του Φεβρουαρίου βοήθησαν τα νοικοκυριά να περιορίσουν τη χρήση κλιματιστικών. Τους τελευταίους μήνες πολλοί καταναλωτές στράφηκαν σε αυτά για να αποφύγουν την αύξηση της φορολογίας στο πετρέλαιο θέρμανσης,
η τιμή του οποίου αυξήθηκε κατά 35% περίπου. Μετά τις πρόσφατες έντονες βροχοπτώσεις η εταιρία αύξησε την παραγωγή από
υδροηλεκτρικές μονάδες της στις 708.651 MWh, το υψηλότερο επίπεδο της τριετίας, σύμφωνα με τον Α∆ΜΗΕ. Η αύξηση της υδροηλεκτρικής παραγωγής μειώνει το μέσο κόστος παραγωγής για την ∆ΕΗ, το οποίο είναι χαμηλότερο στα υδροηλεκτρικά παρά στις
θερμικές μονάδες της.

28

o

43

Ενημέρωση για το ασφαλιστικό με τον κ. Γ. Ρωμανιά
Επιτυχημένη εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη 27/2/2013

Π

ραγματοποιήθηκε με μεγάλη συμμετοχή συναδέλφων η εκδήλωση της Ε∆ΟΠ/∆ΕΗ στη Θεσσαλονίκη, με ομιλητή
τον κύριο Γιώργο Ρωμανιά για το Ασφαλιστικό και Συνταξιοδοτικό ζήτημα των εργαζομένων στη ∆ΕΗ. ∆όθηκε η
δυνατότητα στους συμμετέχοντες, να ακούσουν τις απόψεις του έγκριτου Οικονομολόγου κύριου Ρωμανιά, καθώς και
να ρωτήσουν για το προσωπικό τους ζήτημα σε θέματα συνταξιοδότησης που τους απασχολεί.
Σίγουρα οι συνάδελφοι, έφυγαν περισσότερο ενημερωμένοι και ικανοποιημένοι από την πρωτοβουλία της Ε∆ΟΠ και αυτό μας
χαροποιεί ιδιαίτερα. Η Ε∆ΟΠ/∆ΕΗ δεσμεύεται να συνεχίσει την προσπάθειά της αυτή προκειμένου να αμβλύνει την ανασφάλεια
και την αβεβαιότητα των συναδέλφων μας.
Ευχαριστούμε τους συναδέλφους για την μαζική συμμετοχή τους, καθώς και τον κύριο Ρωμανιά που είχε την καλοσύνη να μας
ενημερώσει.

Μαζική Συμμετοχή στην εκδήλωση στην Αθήνα 28/11/2012

Π

ραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, με μεγάλη επιτυχία η εκδήλωση της Ε∆ΟΠ/∆ΕΗ, με θέμα «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ» και με ομιλητή τον κύριο Γιώργο Ρωμανιά.
Η προσέλευση του κόσμου ήταν μαζική, η αίθουσα ήταν κατάμεστη, αποτυπώνοντας πρόδηλα την αγωνία των συναδέλφων για τις αλλαγές που προκύπτουν σε σχέση με τα όρια συνταξιοδότησης. Το ενδιαφέρον του κόσμου παρέμεινε αμείωτο μέχρι το
τέλος της εκδήλωσης, αφού η ανάλυση του κυρίου Ρωμανιά δεν ήταν μόνο επίκαιρη, αλλά τεκμηριωμένη, εμπεριστατωμένη και αποκαλυπτική για τον τρόπο και την «βούληση των κυβερνόντων», να ισοπεδώσουν μισθούς και συντάξεις, θέτοντας σε δεινή θέση ολόκληρη
την εργατική τάξη. Ως Ε∆ΟΠ/∆ΕΗ, πράξαμε το αυτονόητο προκειμένου να ενημερώσουμε τους συναδέλφους μας και να αποβάλλουμε
όσο το δυνατόν το άγχος και την ανασφάλεια. Τους ευχαριστούμε για την συμμετοχή τους καθώς και τον κύριο Ρωμανιά.
Όλη η εκδήλωση, καθώς και τα ερωτήματα που τέθηκαν είναι αναρτημένα στο site της Ε∆ΟΠ/∆ΕΗ, www.edopdei.gr.
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Πρόγραμμα Δράσης

Σ

ε αυτή την δύσκολη χρονική στιγμή που διανύουμε και παρά τα τόσα προβλήματα που βιώνει το συνδικαλιστικό κίνημα στη χώρα
μας, απαιτείται να διαμορφώσουμε συνθήκες που θα δώσουν ελπίδα και προοπτική, τόσο σε μας όσο και στον Όμιλο ∆ΕΗ που
εργαζόμαστε.
Πρέπει να αντισταθούμε σε αυτήν την οικονομική κρίση και να απαιτήσουμε να πληρώσουν οι έχοντες και κατέχοντες, αλλά και αυτοί που
βρίσκουν τρόπους να φοροδιαφεύγουν ή να φυγαδεύουν τα χρήματα που απομυζούν από τον Ελληνικό Λαό στο εξωτερικό, όπως συνέβη με την
λίστα Λαγκάρντ.
Η κατάργηση και εξαθλίωση της μεσαίας τάξης δημιουργεί πλείστα προβλήματα στην ανάκαμψη της οικονομίας. ∆υστυχώς παρά τα τρία χρόνια
της ύφεσης που περνά η χώρα, οι Τροϊκανοί και η συγκυβέρνηση δεν θέλουν να καταλάβουν, να αλλάξουν την συνταγή που μας βαθαίνει πιο
πολύ στην ύφεση.
Έτσι, λοιπόν, δεν υπάρχει άλλη λύση από τον δρόμο του αγώνα προκειμένου να υπάρξει άμεση αλλαγή της καταστροφικής πολιτικής.
• Μία πολιτική που δημιουργεί στρατιές ανέργων, διαλύει επιχειρήσεις, ενώ ξεπουλάει τον ∆ημόσιο πλούτο της χώρας.
•
•
•
•
•
•

Να αγωνιστούμε:

Κατά των ιδιωτικοποιήσεων, κατά του ξεπουλήματος του ∆ημόσιο τομέα.
Κατά της ιδιωτικοποίησης του Α∆ΜΗΕ.
Κατά της δημιουργίας μικρής ∆ΕΗ και κατά τον διαμελισμό του Ομίλου ∆ΕΗ.
Κατά της κατάργησης του κράτους πρόνοιας και κοινωνικής προστασίας.
Κατά της κατεδάφισης του ασφαλιστικού μας ζητήματος.
Κατά της μείωσης του εφάπαξ και των συντάξεων.
Ζητάμε διαφάνεια, αξιοκρατία και προστασία από μία ευνομούμενη πολιτεία τόσο εμείς, όσο και των κρατικών επιχειρήσεων από την κρατικοδίαιτη ιδιωτική πρωτοβουλία η οποία παρασιτικά ανδρώθηκε σε βάρος του κοινωνικού συνόλου.
Συναδέλφισες, συνάδελφοι,
Τα γεγονότα τρέχουν με γοργούς ρυθμούς με αποτέλεσμα να μην υπάρχουν πλέον άλλες επιλογές, εκτός από την συστράτευση, την συμπόρευση και τον αγώνα. Απαιτείται να προβούμε άμεσα σε οργανωτικές αλλαγές που θα ξεπεράσουν προβλήματα και αγκυλώσεις που καθιστούν
ανενεργό το Σ.Κ. στη ∆ΕΗ.
Απαιτείται να σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων και να τεθούμε επικεφαλής πρωτοβουλιών, ώστε να εμποδίσουμε την κατεδάφιση των εργασιακών μας δικαιωμάτων, αλλά και να διασώσουμε από το ξεπούλημα τον Όμιλο ∆ΕΗ. Κάθε ολιγωρία, αδράνεια, παθητικότητα θα μας οδηγήσει
σε δυσάρεστες εξελίξεις με απρόβλεπτες συνέπειες.

Διεκδικούμε και αντιστεκόμαστε:

Κατάργηση των μνημονιακών νόμων.
Μείωση των ασφαλιστικών εισφορών στα επίπεδα των κρατήσεων του ΙΚΑ, αφού οι συντάξεις και το εφάπαξ βρίσκεται σε μόνιμη μείωση.
Ελεύθερη μετακίνηση του προσωπικού στον Όμιλο ∆ΕΗ με κατάργηση των νομοθετικών διατάξεων που την απαγορεύουν.
Λέμε ΟΧΙ στην μικρή ∆ΕΗ.
Λέμε ΟΧΙ στην πώληση του Α∆ΜΗΕ.
Αγώνας για την σωτηρία της εμπορίας.
Αγώνας για την διατήρηση των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας.
Κατάργηση εισφορών υπέρ ΟΑΕ∆.
∆ιατήρηση των ΠΕΚΑ &Πολυιατρείων.
Να αναλάβει ο όμιλος ∆ΕΗ την πρόσθετη ομαδική ασφάλιση για όλο το προσωπικό.
Αναβάθμιση της ειδικότητας ΓΥ3/Β (προσωπικού Ασφαλείας) στην κατηγορία ∆Ο2 με άμεσες προσλήψεις και ταυτόχρονα απομάκρυνση των
ιδιωτικών εταιρειών φύλαξης. Επέκταση του επιδόματος επικίνδυνης εργασίας στο προσωπικό ασφαλείας που εργάζεται σε θέσεις υψηλής
επικινδυνότητας. Άνοιγμα των τερματικών κλιμακίων της ΓΥ κατηγορίας ανάλογα με τα τυπικά προσόντα.
 Να συμπεριληφθεί στις προκηρύξεις-αναθέσεις ∆/ντων ΒΟΚ η κατηγορίας ∆Ο3 ως ισότιμη της κατηγορίας ∆Ο1 σύμφωνα με τον
Ν.2916/2001.
 Για τους συναδέλφους μας αποσπασμένους που εργάζονται στο ΤΑΥΤΕΚΩ, ΕΟΠΥΥ, ΙΚΑ ΕΤΑΜ, ΕΤΕΑΜ, να εφαρμοστεί απαρέγκλιτα η ΕΣΣΕ
2008 στην περίπτωση που θέλουν να επιστρέψουν στην ∆ΕΗ.
 Άμεσες προσλήψεις ∆ιοικητικού προσωπικού προκειμένου να ενισχυθεί κατά προτεραιότητα η πρώτη γραμμή, αλλά και άλλες υπηρεσιακές
μονάδες που έχουν ανάγκες.
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ΔΕΗ: Διακανονισμοί με Κοινωνική Ευαισθησία
Η συνεχής προσπάθεια για την παροχή υψηλών ποιοτικών υπηρεσιών με υπευθυνότητα προς τον Καταναλωτή βρίσκεται στο επίκεντρο των δραστηριοτήτων της ∆ΕΗ.
Εδώ και δύο τουλάχιστον χρόνια, η ∆ιοίκηση της ∆ΕΗ επιχειρεί να βελτιώνει καθημερινά το φάσμα υπηρεσιών δίνοντας έμφαση στις
κοινωνικά ευαίσθητες ομάδες συμπολιτών μας. Στο πλαίσιο αυτό αναβαθμίζει το δίκτυο των καταστημάτων της, προωθεί εναλλακτικούς τρόπους πληρωμής λογαριασμών και διευκολύνει. στο βαθμό του εφικτού, αξιοποιώντας ακόμη και τις νέες τεχνολογίες.
Με το μέχρι σήμερα πρόγραμμα διακανονισμών η ∆ΕΗ διασφάλισε την απρόσκοπτη ηλεκτροδότηση περισσοτέρων από 1 εκατ. συμπολιτών μας στην τελευταία διετία, μέσα σε μια περίοδο βαθειάς οικονομικής κρίσης. Σήμερα η μεγαλύτερη επιχείρηση της χώρας
προωθεί νέες ποσοτικές και ποιοτικές βελτιώσεις, προκειμένου τα προγράμματα διακανονισμών να ανταποκρίνονται πλήρως στις
αυξανόμενες ανάγκες των καταναλωτών και της κοινωνίας.
Η ∆ιοίκηση της ∆ΕΗ, κατανοώντας πλήρως τις συνεχιζόμενες οικονομικές δυσκολίες των συμπολιτών μας, αναπροσάρμοσε, σύμφωνα και με τον νέο Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας, το πλαίσιο που διέπει τους διακανονισμούς.
Με στόχο την περαιτέρω ελάφρυνση των ασθενέστερων κοινωνικών ομάδων, η ∆ΕΗ προσφέρει στους καταναλωτές της ακόμα
ευνοϊκότερους όρους σε σχέση με το προηγούμενο πρόγραμμα διακανονισμών της Επιχείρησης. Οι βαθμοί «συνέπειας» του καταναλωτή είναι οι εξής:

Οι βαθμoί «συνέπειας» του καταναλωτή:
1. Συνεπείς χωρίς διακανονισμούς
2. Συνεπείς σε πληρωμές και διακανονισμούς
3. Περισσότερες από μια ενσωματώσεις (απλήρωτοι λογαριασμοί) σε επόμενο λογαριασμό ή και μια αθέτηση διακανονισμού
4. Πολλαπλή αθέτηση διακανονισμών
5. Παραβίαση μετρητή μετά από αποκοπή λόγω χρέους
6. Επαναλαμβανόμενες παραβιάσεις μετρητή μετά από αποκοπή ή και ρευματοκλοπή.

Για τους ευάλωτους καταναλωτές που ανήκουν στις κατηγορίες «συνέπειας» 1, 2 & 3 παρέχεται η δυνατότητα η κάθε δόση να
μην ξεπερνά το 25% του συνόλου ενός διμηνιαίου λογαριασμού, χωρίς το έκτακτο τέλος ακινήτων ΕΕΤΑ (πρώην ΕΕΤΗ∆Ε). Έτσι, για
παράδειγμα, ένας ευάλωτος καταναλωτής που ανήκει στην κατηγορία συνέπειας 1, 2 ή 3 και έχει συνολική οφειλή €2.000 και μέσο
διμηνιαίο λογαριασμό €200 (χωρίς ΕΕΤΑ) θα μπορεί να το αποπληρώσει σε 40 μηνιαίες άτοκες δόσεις των €50.
Οι ευάλωτοι καταναλωτές που ανήκουν στις κατηγορίες «συνέπειας» 4 & 5 πλέον δικαιούνται διακανονισμό με προκαταβολή 10%
συν 6 άτοκες διμηνιαίες δόσεις ή 20% προκαταβολή συν 4 άτοκες διμηνιαίες δόσεις αντίστοιχα.
Υπενθυμίζεται ότι, με το προηγούμενο πρόγραμμα οι κατηγορίες 1, 2 & 3 είχαν δικαίωμα διακανονισμού σε 6, 4 & 3 έντοκες διμηνιαίες δόσεις αντίστοιχα, ενώ οι λιγότερο συνεπείς καταναλωτές των κατηγοριών 4 & 5 έπρεπε να καταβάλλουν 20% προκαταβολή συν
3 έντοκες διμηνιαίες δόσεις και 50% προκαταβολή συν 2 έντοκες διμηνιαίες δόσεις αντίστοιχα.
Στην κατηγορία «συνέπειας» 6 δεν έχει επέλθει κάποια αλλαγή σε σχέση με το προηγούμενο πρόγραμμα και οι οφειλέτες θα πρέπει
να καταβάλουν το 100% της οφειλής ή να προχωρήσουν σε διακανονισμό μετά από την καταβολή εγγυήσεων.
Η εξυπηρέτηση θα γίνεται προς το παρόν αποκλειστικά από τα κατά τόπους καταστήματα της ∆ΕΗ, ενώ πολύ σύντομα έχει προγραμματιστεί να λειτουργήσει τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης.
Πέραν των ανωτέρω, κατά τους χειμερινούς (Νοέμβριος, ∆εκέμβριος, Ιανουάριος, Φεβρουάριος, Μάρτιος) και τους καλοκαιρινούς
μήνες (Ιούλιος – Αύγουστος) δεν γίνεται διακοπή ρεύματος σε πελάτες με Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (ΚΟΤ) και καμία διακοπή
ρεύματος σε ομάδες που έχουν εξάρτηση από μηχανικά μέσα.
Η ∆ΕΗ, όπως πάντοτε και πολύ περισσότερο στις μεγάλες οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι καταναλωτές, δείχνει
έμπρακτα το κοινωνικό της πρόσωπο.
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Κοινωνική Προσφορά
Η αιμοδοσίες που πραγματοποιεί η Ε∆ΟΠ/∆ΕΗ είναι πράξη αλληλεγγύης προς τους
συνανθρώπους μας. Ευχαριστούμε τους συναδέλφους για τη συμμετοχή τους.
Επιτροπή Αιμοδοσίας: Γιάννης Μηλιώτης, Λάμπρος Νίκαρης

