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Δεν δικαιολογείται πανικόσ για το ζλλειμμα του ΛΑΓΗΕ 

Κφριε Λουμάκθ, o κλάδοσ που εκπροςωπείτε ωσ πρόεδροσ του ΣΠΕΦ, δζχεται βολζσ 
για το ζλλειμμα του ειδικοφ λογαριαςμοφ ΑΠΕ του ΛΑΓΗΕ. Καταρχάσ υπάρχει 
πράγματι ςοβαρό πρόβλθμα; 

Ο ειδικόσ λογαριαςμόσ ΑΡΕ του ΛΑΓΗΕ τον περαςμζνο Ιανουάριο ενιςχφκθκε από τθν 
τότε Κυβζρνθςθ με πρόςκετα ζςοδα αρκετά από τα οποία δυςτυχϊσ ακόμθ και 
ςιμερα δεν ζχουν ειςρεφςει ςτα ταμεία του.  Τζτοια είναι το τζλοσ ΕΤ, το οποίο αν 
και νομοκετικθκε μζροσ του να διατίκεται ςτον ειδικό λογαριαςμό  ΑΡΕ για πρϊτθ 
φορά πριν δφο χρόνια με τον ν. 3851 και εξαγγζλκθκε εκ νζου ςτισ αρχζσ του ζτουσ, 
ακόμα και ςιμερα παραμζνει ανενεργόσ πόροσ. Να κυμίςουμε εδϊ πωσ θ εξαγγελία 
αφοροφςε 40 εκατ. ςε ετιςια βάςθ από τα ςυνολικά 350 εκατ. ευρϊ που αυτό 
ανζρχεται.  

Επιπλζον από τον Ιανουάριο και μετά δεν ζχουν πραγματοποιθκεί κακόλου 
δθμοπραςίεσ δικαιωμάτων ρφπων γεγονόσ που αφξθςε τισ πιζςεισ ςτα οικονομικά 
του ΛΑΓΗΕ.  Ραρϋ όλα αυτά το ζλλειμμα του ειδικοφ λογαριαςμοφ ΑΡΕ μζχρι και τον 
Απρίλιο παρζμεινε περίπου ςτακερό (μόλισ +10 εκατ. ευρϊ ςτο τετράμθνο) 
ςυγκρινόμενο με τα τζλθ του 2011, ενϊ κα ομιλοφςαμε για ςυρρίκνωςθ του αν 
λειτουργοφςαν όλοι οι πόροι.  Για να αντιλθφκοφμε επίςθσ καλφτερα τουσ 
ςυςχετιςμοφσ των μεγεκϊν αυτϊν, προσ αποφυγι άςκοπου πανικοφ, κα πρζπει να τα 
ςυγκρίνουμε και με το ςφνολο των ετιςιων πλθρωμϊν προσ τισ ΑΡΕ που ανζρχονται 
ςτα 750 εκατ. ευρϊ περίπου για το 2012 αλλά και του ςυνόλου τθσ αγοράσ τθσ 
θλεκτροπαραγωγισ που κυμαίνεται ςτα 5 δισ ευρϊ. 

Συνεπώσ μασ λζτε πωσ δεν υπάρχει πρόβλθμα;  

Ρροφανϊσ και δεν ιςχυρίηομαι κάτι τζτοιο.  Υπθρετϊντασ τθν επιχειρθματικότθτα 
από πολφ μικρι θλικία τάςςομαι παγίωσ υπζρ των τεχνοκρατικϊν προςεγγίςεων ςτο 
κζμα των οικονομικϊν του όποιου λογαριαςμοφ, που ςίγουρα αποτυπϊνουν 
καλφτερα τα μεγζκθ.  Και για να γίνω πιο ςαφισ το οικονομικό πρόβλθμα που βιϊνει 
ςιμερα ο ΛΑΓΗΕ άπτεται ςθμαντικά και των δραματικϊν γεγονότων που ςυνόδευςαν 
τθν κατάρρευςθ των ιδιωτϊν παρόχων ρεφματοσ οι οποίο και του άφθςαν χρζθ 120 
εκατ. ευρϊ και άλλα 52 εκατ. ςτον ΑΔΜΗΕ. Τα ποςά αυτά υπό καμία ζννοια δεν 
ςχετίηονται με τισ ΑΡΕ και ςυνεπϊσ είναι λάκοσ να ακροίηονται ςτον ειδικό 
λογαριαςμό ΑΡΕ.  Επιπλζον πρζπει να γίνει ςαφζσ πωσ θ ςτοχαςτικότθτα των ΑΡΕ 
ςυνδζεται ευκζωσ και με τισ χρθματοροζσ εξυπθρζτθςισ τουσ οι οποίεσ και 
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παρουςιάηουν ςθμαντικζσ διακυμάνςεισ κάκε μινα.   Αποδεικνφεται λοιπόν άκρωσ 
παραπλανθτικό να πολλαπλαςιάηουμε το ζλλειμμα ενόσ δυςμενι μινα επί δϊδεκα 
για να εξάγουμε το ετιςιο αποτζλεςμα, διότι πολφ απλά οι μινεσ ζχουν τεράςτιεσ 
διαφορζσ μεταξφ τουσ. Για να είμαςτε απόλυτα ςυνεπείσ ςε αυτό πρζπει να 
παρακολουκοφμε ευλαβικά τα ποςοτικά ςτοιχεία που δθμοςιεφει επίςθμα ο 
Λειτουργόσ κάκε μινα ϊςτε να βλζπουμε επακριβϊσ ποια τεχνολογία αυξομειϊκθκε 
και πόςο ςε επίπεδο εγχεόμενθσ ενζργειασ. 

Παρ’ όλα αυτά ζλλειμμα υπάρχει ςτον ειδικό λογαριαςμό ζτςι δεν είναι; 

Ουδείσ το αρνείται αυτό.  Το κζμα είναι που οφείλεται όμωσ όπωσ επανειλθμμζνα 
ζχουμε πει.  Και για να γίνω ςαφζςτεροσ αναφζρομαι ςτθν λάκοσ ςφγκριςθ του 
πλιρεσ κόςτουσ των ΑΡΕ που είναι το Feed-in-Tariff (FIT) τουσ με ζνα μζροσ μόνο του 
κόςτουσ των ςυμβατικϊν που είναι θ Οριακι Τιμι Συςτιματοσ (ΟΤΣ).  Ζτςι ζχουμε 
βάλει τισ ΑΡΕ ςε ζναν άδικο μονόδρομο ελλειμμάτων και δυςφιμιςθσ που δεν τουσ 
ανικει.  Το πλιρεσ κόςτοσ τθσ ςυμβατικισ θλεκτροπαραγωγισ περιλαμβάνει πζραν 
τθσ ΟΤΣ τα Αποδεικτικά Διακεςιμότθτασ Ιςχφοσ (ΑΔΙ) και τον Μθχανιςμό Ανάκτθςθσ 
Μεταβλθτοφ Κόςτουσ (ΜΜΚ).  Οι δφο αυτοί μθχανιςμοί ενίςχυςθσ των ορυκτϊν 
καυςίμων εκτόσ ΟΤΣ, για το 2012 εκτιμάται ότι κα ανζλκουν ςτα 750 εκατ. ευρϊ.  
Επιπλζον ο ΜΜΚ νοκεφει τον ανταγωνιςμό ςτα πλαίςια τθσ ΟΤΣ, τθν οποία και κρατά 
τεχνθτά ςε πολφ χαμθλότερα του πραγματικοφ επίπεδα.  Ζτςι αυξάνεται ακόμθ 
περιςςότερο θ απόςταςθ του FIT των ΑΡΕ από τθν πλαςματικι αυτι ΟΤΣ που 
καλείται ο ειδικόσ λογαριαςμόσ ΑΡΕ να καλφψει.  Δθλαδι, όχι μόνο ςυγκρίνουμε 
ανόμοια πράγματα ςτθν ηυγαριά μασ (FIT με ΟΤΣ) αλλά το ζνα από αυτά (θ ΟΤΣ) 
είναι και ςθμαντικά νοκευμζνο προσ το ελαφρφτερον. 

Πςον αφορά ειδικότερα τα φωτοβολταϊκά, επειδι αποδίδουν τα μζγιςτα τθσ 
λειτουργίασ τουσ ωσ επί τω πλείςτον ςτθν αιχμι του φορτίου του θλεκτρικοφ 
ςυςτιματοσ τθσ χϊρασ, υπάρχει ςθμαντικό αποφευγόμενο κόςτοσ που παρ’ ότι ςε 
επίπεδο ιςχφοσ καταγράφεται πλζον εμφανώσ δεν αποτυπώνεται ωςτόςο 
οικονομικά ώςτε να τουσ πιςτωκεί.  Δεν είναι κακόλου τυχαίο ότι φζτοσ το 
καλοκαίρι με καφςωνα το ςφςτθμα απζχει τουλάχιςτον 20% από τα όρια του των 
10,500+ ΜW και κινείται κατά μζγιςτο ςτα 8,000 MW.  Από τθν διαφορά αυτι 800 
MW εξοικονομοφνται από τθν λειτουργία των Φ/Β ςτθν μζςθ και χαμθλι τάςθ 
αποκεντρωμζνα δίπλα ςτθν κατανάλωςθ ςυνυπολογιηόμενων των ελάχιςτων 
απωλειϊν που αυτό ςθμαίνει.  Ζτςι αποφεφγεται θ λειτουργία πανάκριβων 
εφεδρειϊν ι ειςαγωγϊν ρεφματοσ που μζςω του μθχανιςμοφ τθσ ΟΤΣ κα 
ςυμπαρζςυραν ςτθν υψθλι τουσ αποηθμίωςθ το ςφνολο τθσ προςφοράσ ρεφματοσ 
προκαλϊντασ ζτςι πολλαπλάςια οικονομικι δαπάνθ από τθν κακ’ εαυτι αμοιβι 
τουσ.  Αυτό πρζπει οπωςδιποτε να ποςοτικοποιθκεί και να πιςτωκεί ςτα 
φωτοβολταϊκά. 

Είτε ζτςι είτε αλλιώσ πάντωσ, το πρόβλθμα ακουμπά τισ πλθρωμζσ ςασ.  Πωσ το 
αντιμετωπίηετε;   

Δυςτυχϊσ τα επαγγελματικά Φ/Β που εκκακαρίηει ο ΛΑΓΗΕ μαηί και με τισ υπόλοιπεσ 
τεχνολογίεσ ΑΡΕ που υπάγονται ςε αυτόν, αντιμετωπίηουν το οξφτερο πρόβλθμα.  Και 
το λζω αυτό διότι οι ΑΡΕ αυτζσ, πζραν του ΛΑΓΗΕ δεν ζχουν πόρουσ από άλλθ πθγι 
όπωσ ςυμβαίνει για παράδειγμα με τθν ςυμβατικι θλεκτροπαραγωγι που 
πλθρϊνεται τα ΑΔΙ, τον ΜΜΚ και τισ αποκλίςεισ του ΗΕΡ (Ημεριςιου Ενεργειακοφ 
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Ρρογραμματιςμό) από τον ΑΔΜΗΕ ο οποίοσ και πλθρϊνει κανονικά.  Το πιο οξφμωρο 
δε με τισ ΑΡΕ είναι πωσ ο ΛΑΓΗΕ δεν τουσ αποδίδει τίποτα από όςα ζχει ειςπράξει, 
κατά επίςθμθ διλωςθ τθσ ΔΕΗ μζχρι και τον Απρίλιο για τον ΗΕΡ και αφοροφν 
περίπου 84 εκατ. για τουσ μινεσ Φεβ-Μαρ-Απρ και είναι ποςά που ουδόλωσ 
ςχετίηονται με τον «προβλθματικό» ειδικό λογαριαςμό ΑΡΕ.  Για να το πω 
απλοφςτερα, οι πλθρωμζσ των ΑΡΕ ςυνίςτανται αφενόσ ςτο ςκζλοσ του ΗΕΡ (που 
ιςχφει και για τουσ ςυμβατικοφσ θλεκτροπαραγωγοφσ) που ειςπράττει ο ΛΑΓΗΕ 
απευκείασ από τθν ΔΕΗ (ωσ μοναδικοφ προμθκευτι λιανικισ πλζον) και αφετζρου 
των πόρων του ειδικοφ λογαριαςμοφ που ειςπράττει από τον ΑΔΜΗΕ (τζλοσ ΕΤΜΕΑ 
και Λιγνίτθ).  Ο ΑΔΜΗΕ ςε πρόςφατθ ςυνάντθςθ που είχαμε μαηί του επιβεβαίωςε 
πωσ πράγματι ζχει αποδϊςει τουσ πόρουσ αυτοφσ ΑΡΕ ςτον ΛΑΓΗΕ μζχρι και για τον 
Μάρτιο, δθλαδι περίπου 88 εκατ. ευρϊ, ενϊ ςτα τζλθ Ιουνίου προγραμματίηει να 
καταβάλει τα οφειλόμενα για τον Απρίλιο που ανζρχονται ςτα 22 εκατ. ευρϊ.  
Προκφπτει λοιπόν εφλογα το ερώτθμα που πθγαίνουν τα χριματα αυτά που ζχουν 
ειςρεφςει ςτα ταμεία του ΛΑΓΗΕ για τισ ΑΠΕ και που δεν πάνε οφτε εν μζρει ςτισ 
ΑΠΕ αφοφ αυτζσ παραμζνουν παντελώσ απλιρωτεσ από τον Φεβρουάριο;  Και αν 
τα χριματα αυτά διακρατώνται από τον ΛΑΓΗΕ προσ ιςόποςθ μείωςθ του 
ελλείμματοσ του ειδικοφ λογαριαςμοφ ΑΠΕ, πωσ γίνεται αυτόσ να παραμζνει 
ςτακερόσ ςε ζλλειμμα;   Δεν ζχουμε ακοφςει κάτι επ’ αυτοφ παρ’ ότι επιβάλλεται.  

Μιπωσ τα ποςά δεν είναι ανάλογα για να φανεί κάτι τζτοιο; 

Τουναντίον.  Το ζλλειμμα του ειδικοφ λογαριαςμοφ ΑΡΕ ςυνεχίηει να βρίςκεται ςτα 
200 εκατ. ευρϊ, όςο δθλαδι και ςτα τζλθ του 2011 που πλθρωνόμαςταν ςχεδόν 
εμπρόκεςμα ενϊ οι λθξιπρόκεςμεσ οφειλζσ του ΛΑΓΗΕ προσ τισ ΑΡΕ για Φεβ – Μαρ – 
Απρ είναι περί τα 180 εκατ. ευρϊ.  Θα ζπρεπε λοιπόν αφοφ δεν ζχουμε πλθρωκεί για 
αυτοφσ τουσ μινεσ να υπιρχε ιςόποςθ μείωςθ του ελλείμματοσ, το οποίο και κα 
προςζγγιηε το μθδζν αν κάνετε τθν αφαίρεςθ, που ουδόλωσ ωςτόςο ακοφςαμε.    

Διαβάςαμε τισ απαντιςεισ ςασ για τθν φθμολογία περί μειώςεων ςτισ ταρίφεσ των 
φωτοβολταϊκών.  Θα κζλατε να πείτε κάτι επιπλζον; 

Ρωσ για εμάσ είναι απολφτωσ κόκκινθ γραμμι να μθν πειραχκοφν οικονομικά οι εν 
λειτουργία Φ/Β μονάδεσ και μάλιςτα υπό καμία ζννοια, οφτε πλαγίωσ δθλαδι με 
παράνομα τεχνάςματα φόρο-λογιςτικοφ τφπου.  Το κζμα είναι πρϊτα απ’ όλα θκικό 
για όλουσ αυτοφσ τουσ χιλιάδεσ επενδυτζσ που πίςτεψαν ςτθν Ελλάδα και 
δαπάνθςαν τισ αποταμιεφςεισ τουσ παρ’ όλθ τθν κρίςθ.  Επιπλζον απειλεί να γίνει και 
μείηονοσ ςθμαςίασ κοινωνικό αφοφ πλζον θ όποια αξιοπιςτία ςτουσ νόμουσ του 
Κράτουσ που πομπωδϊσ ψθφίςτθκαν για τθν εν λόγω θλεκτροπαραγωγι κα 
καταρρεφςει οδθγϊντασ τθν επιχειρθματικότθτα και τθν κοινωνία που βρίςκεται 
πίςω τθσ ςτο χάοσ.  Δεν κα πρζπει επ’ ουδενί να ξεχνάμε εδϊ και τθν πιςτωτικι 
εμπλοκι των Τραπεηϊν ςτισ υλοποιθμζνεσ αυτζσ επενδφςεισ και το ντόμινο διαμάχθσ 
με τθν κοινωνία που κάτι τζτοιο ςυνεπάγεται. 

Για τισ Φ/Β μονάδεσ που κα γίνουν από εδώ και πζρα τι ζχετε να πείτε;  

Το δείγμα γραφισ μασ από το παρελκόν είναι ςαφζσ.  Οποτεδιποτε μασ κάλεςε το 
Υπουργείο προςιλκαμε ςτο διάλογο με τεκμθριωμζνεσ προτάςεισ και ςοβαρι 
πρωτογενι μελετθτικι εργαςία.  Ζχουμε ςυναινζςει ςε αρκετζσ μειϊςεισ των FIT τα 
τελευταία χρόνια, πάντοτε για τα μθ υλοποιθμζνα ζργα, ενϊ προτείναμε και τθν 
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εξαίρεςθ των Φ/Β από τον νζο αναπτυξιακό νόμο.  Και πάλι εφ’ όςον κλθκοφμε, ςε 
κακεςτϊσ οργανωμζνου διαλόγου κα εξετάςουμε από κοινοφ με το Υπουργείο τα 
όποια περικϊριο υπάρχουν ςτα νζα κάκε φορά ζργα.  Μθν ξεχνάτε πωσ ο ΣΡΕΦ ςε 
αρκετζσ περιπτϊςεισ ςτο πρόςφατο κιόλασ παρελκόν ηιτθςε δραςτικότερεσ 
περικοπζσ όπωσ π.χ. ςτα οικιακά φωτοβολταϊκά αλλά δυςτυχϊσ δεν ειςακοφςτθκε.  

Κε Λουμάκθ, ωσ Πρόεδροσ του ΣΠΕΦ είςαςτε μζλοσ τθσ ομάδασ ΑΠΕ του ΥΠΕΚΑ 
όπωσ ςυςτάκθκε τον περαςμζνο Μάρτιο και θ οποία αντικείμενο τθσ είχε τθν 
μελζτθ τθσ δυνατότθτασ μεταςχθματιςμοφ του μοντζλου FIT που ακολουκείται ςτισ 
ΑΠΕ ενδεχομζνωσ  ςτο FIP (Feed-in-Premium).  Ποια είναι θ γνώμθ που εκφράςατε 
εκεί;  

Το μοντζλο Feed-in-Premium ςτθρίηεται ςτθν φπαρξθ μιασ ϊριμθσ χονδρεμπορικισ 
αγοράσ θλεκτρικισ ενζργειασ βαςιςμζνθσ ςε μια πραγματικι Οριακι Τιμι 
Συςτιματοσ (ΟΤΣ) που περιλαμβάνει το πλιρεσ κόςτοσ τθσ ςυμβατικισ 
θλεκτροπαραγωγισ και που δυςτυχϊσ ωςτόςο, όπωσ ςασ ανζλυςα νωρίτερα, ςτθν 
Ελλάδα δεν υφίςταται λόγω πολφ ςυγκεκριμζνων ςτρεβλϊςεων.  Είναι λοιπόν 
απόλυτθ προχπόκεςθ να αλλάξει καταρχιν θ χονδρεμπορικι αγορά ϊςτε θ ΟΤΣ να 
αποκτιςει πραγματικι ζννοια και τότε βεβαίωσ κα μπορζςουμε να εξετάςουμε 
τζτοιεσ μεταρρυκμίςεισ.  Αν δεν προθγθκεί αυτό τότε πολφ φοβάμαι ότι το μοντζλο 
FIP κα αποδειχτεί ακριβότερο του FIT, αφοφ νομοτελειακά οποτεδιποτε αυξάνεται θ 
αβεβαιότθτα ςε μια αγορά αυξάνονται εξίςου και τα οικονομικά περικϊρια.  

Ποιοσ κακορίηει το «νομοτελειακό» που αναφζρατε ςτθν εξίςωςθ αυτι;  

Ρροφανϊσ θ αγορά είτε με τθν λειτουργία τθσ είτε με τθν κατάρρευςθ τθσ.  Να ςασ 
κυμίςω πωσ οποτεδιποτε το Κράτοσ επιχείρθςε πρόχειρεσ μεταρρυκμίςεισ 
ςτθριγμζνεσ ςε ςτρεβλζσ λογικζσ (όπωσ τθσ ΟΤΣ εν προκειμζνω) τα αποτελζςματα 
ιταν άκρωσ επϊδυνα για όλουσ.  Κςωσ δεν υπάρχει χαρακτθριςτικότερο παράδειγμα 
αυτοφ από τθν πρόςφατθ μαηικι κατάρρευςθ των ιδιωτϊν παρόχων ρεφματοσ θ 
οποία και εν τζλει «φόρτωςε» οικονομικά πίςω ςτο ςφςτθμα πολφ περιςςότερα απ’ 
όςα ςκόπευε να εξοικονομιςει.  

Εν κατακλείδι κε Λουμάκθ, αντζχει θ χώρα μασ τισ ΑΠΕ και τα Φ/Β ειδικότερα;  

Μακρο-οικονομικά ςκεπτόμενοσ οι ΑΡΕ είναι θ μόνθ μασ ςωτθρία.  Για να το πω 
διαφορετικά είναι ο εκνικόσ μασ πόροσ.  Δεν γνωρίηω πολλζσ χϊρεσ με το οικονομικό 
πρόβλθμα τθσ Ελλάδασ και μθδενικι ςχεδόν μεταποίθςθ που να ςτθρίηονται τόςο 
πολφ όςο θ χϊρα μασ ςτα ειςαγόμενα καφςιμα.  Ρρόκειται ςίγουρα για το 
αποτζλεςμα τθσ ζλλειψθσ μακροχρόνιου εκνικοφ ενεργειακοφ ςχεδιαςμοφ το 
γεγονόσ ότι ςε μια ςυρρικνοφμενθ οικονομία κατά περίπου 7% αυξικθκαν οι 
ειςαγωγζσ φυςικοφ αερίου ςτο πρϊτο τρίμθνο του ζτουσ κατά 30%.  Αν κοιτάξουμε τι 
ςυμβαίνει ςτθν γειτονικι Ιταλία το ίδιο διάςτθμα, με πολφ λιγότερα οικονομικά 
προβλιματα και ςαφϊσ ιςχυρότερθ βιομθχανία, οι ειςαγωγζσ φυςικοφ αερίου 
μειϊκθκαν λόγω τθσ αυξθμζνθσ ςυμμετοχισ των ΑΡΕ ςτο ενεργειακό τουσ μίγμα. Και 
τοφτο ζγινε προσ ανάρρωςθ τθσ οικονομίασ τουσ.  

Ξζρετε, υπό ςυνκικεσ ανελαςτικισ νομιςματικισ πολιτικισ θ αφξθςθ των ειςαγωγϊν 
ενζργειασ με ταυτόχρονθ μείωςθ τθσ οικονομικισ και δθ παραγωγικισ 
δραςτθριότθτασ είναι ςαν να πατάμε γκάηι ςτον γκρεμό.  Στθν ςθμερινι ευρωηϊνθ το 
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μείηον πρόβλθμα και ςυνάμα κρίςιμοσ δείκτθσ για κάκε χϊρα είναι το ιςοηφγιο 
τρεχουςϊν ςυναλλαγϊν.  Και εκεί οι ΑΡΕ είναι θ μόνθ λφςθ.  Ειδικότερα τα Φ/Β όπου 
λειτουργοφν γεωγραφικά και κοινωνικά διεςπαρμζνα και περίπου το 80% μιασ 
εγκατάςταςθσ μπορεί πλζον ςιμερα να αφορά εγχϊρια προςτικζμενθ αξία, 
πραγματικά βοθκοφν τθν οικονομία.  Τα καλφτερα νζα όμωσ για τα Φ/Β και τισ ΑΡΕ εν 
γζνει ζρχονται με τθν λειτουργία τουσ όπου για τουλάχιςτον 25 χρόνια παράγουν 
υψθλισ προςτικζμενθσ αξίασ «πράςινθ» θλεκτρικι ενζργεια χωρίσ να καταναλϊνουν 
τθν παραμικρι ειςαγόμενθ καφςιμθ πρϊτθ φλθ.  Με τζτοια κεμελιϊδθ εικόνα το 
μζλλον ανικει ςίγουρα ςτισ ΑΡΕ, αρκεί να λειτουργοφν οι μθχανιςμοί διαρκοφσ 
εποπτείασ και προςαρμογισ τθσ αγοράσ.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
            
 
   


