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Αξιότιμε κε Τπουργζ και Τφυπουργζ
Καταρχιν κε Τφυπουργζ με τθν παροφςα επιςτολι επικυμοφμε προςωπικά να ςασ
ςυγχαροφμε για τθν ανάλθψθ των αρμοδιοτιτων ςασ ςτον κρίςιμο τομζα τθσ ενζργειασ και
να ςασ ευχθκοφμε καλι επιτυχία ςτο δφςκολο ομολογουμζνωσ ζργο που καλείςτε να
επιτελζςετε.
Όπωσ γνωρίηετε, το μείηον ηιτθμα αυτισ τθσ περιόδου είναι θ επικείμενθ οικονομικι
κατάρρευςθ του θλεκτρικοφ ςυςτιματοσ τθσ χϊρασ. Η ςυςςϊρευςθ λθξιπρόκεςμων
οφειλϊν τεςςάρων μθνϊν ςτουσ χιλιάδεσ θλεκτροπαραγωγοφσ από φωτοβολταϊκά αλλά και
ΑΠΕ τουσ οδθγεί με μακθματικι ακρίβεια ςε μαηικι πτϊχευςθ, αφοφ δεν δφνανται πλζον να
καλφψουν τισ τοκοχρεωλυτικζσ υποχρεϊςεισ που πθγάηουν από τα δάνεια που ζλαβαν για
τθν υλοποίθςθ των ςτακμϊν τουσ οφτε και τισ λοιπζσ υποχρεϊςεισ που ςυνεπάγεται θ
λειτουργία και ςυντιρθςθ των μονάδων αυτϊν.
Είναι λοιπόν επιβεβλθμζνθ θ λιψθ μζτρων που κα εξομαλφνουν τθν τρζχουςα δυςμενι
κατάςταςθ κατά τρόπο βιϊςιμο ϊςτε να μθν προκφψει εκ νζου ςε μερικοφσ μινεσ παρόμοιο
πρόβλθμα ρευςτότθτασ και να απαιτθκεί θ λιψθ επιπρόςκετων μζτρων. Αυτόσ εκτιμοφμε
ότι πρζπει να είναι ςτόχοσ όλων μασ, πολφ περιςςότερο δε του ΤΠΕΚΑ.
Για τθν επίτευξθ αυτοφ του ςτόχου, πρζπει να καταγραφοφν όλα τα προβλιματα και οι
ςτρεβλϊςεισ που ταλανίηουν τθν ενεργειακι αγορά και να αντιμετωπιςκοφν εν ςυνόλω. Σθν
τελευταία περίοδο τα φϊτα τθσ δθμοςιότθτασ ςτρζφονται και πάλι ςτα φωτοβολταϊκά. Αυτι
θ πρακτικι νομίηουμε ζχει ακολουκθκεί και οποτεδιποτε προζκυψε αντίςτοιχο πρόβλθμα
κατά τθν τελευταία διετία. Αντιλαμβάνεςτε ωςτόςο, ότι δεν είναι δυνατόν ο τομζασ των
φωτοβολταϊκϊν –ο οποίοσ κατά τθν τελευταία διετία υπζςτθ πολλαπλζσ μειϊςεισ ςτα Feed
In Tariffs και εξαιρζκθκε από τισ ευεργετικζσ διατάξεισ του Αναπτυξιακοφ Νόμου- να είναι
πάντοτε το εξιλαςτιριο κφμα ςε μια αγορά με ομολογουμζνωσ ςθμαντικό αρικμό
ςτρεβλϊςεων. Χωρίσ να αρνοφμαςτε τον διάλογο ςε ότι αφορά αποκλειςτικά ςτα νζα
Φ/Β ζργα κατά τρόπο τεκμθριωμζνο και μάλιςτα ανά κατθγορία ιςχφοσ χωριςτά και
λαμβάνοντασ υπ’ όψθ τισ ειδικζσ ςυνκικεσ που βιϊνει θ χϊρα μασ, είμαςτε πεπειςμζνοι
πωσ θ άρςθ των ςτρεβλϊςεων είναι ςθμαντικότατθ και ςε κάκε περίπτωςθ
προαπαιτοφμενθ για τθν ευςτάκεια του ςυςτιματοσ.

Ωσ εκ τοφτου, το ΤΠΕΚΑ ωσ το αποκλειςτικά αρμόδιο Τπουργείο οφείλει πρωτίςτωσ να
διορκϊςει αυτζσ τισ ςτρεβλϊςεισ, θ φπαρξθ των οποίων ςυνεπάγεται αναίτιεσ εκροζσ
εκατοντάδων εκατομμυρίων Ευρϊ- και να απόςχει από κάκε ενζργεια που κα ζχει ωσ
αποτζλεςμα τθν εφαρμογι νομικά αμφίβολων μζτρων που κα διογκϊςουν κατά τρόπο
υπζρμετρο το ιδθ τεράςτιο ζλλειμμα του ΛΑΓΗΕ.

Α. τρεβλϊςεισ
Ωσ προσ τισ υφιςτάμενεσ ςτρεβλϊςεισ, αναφζρουμε πρωτίςτωσ τον Μθχανιςμό
ανάκτθςθσ Μεταβλθτοφ Κόςτουσ των μονάδων θλεκτροπαραγωγισ από φυςικό αζριο.
Οι μονάδεσ αυτζσ όταν καλοφνται να λειτουργιςουν ςτο τεχνικό τουσ ελάχιςτο (το οποίο
και ορίηεται ςτο 60% τθσ ονομαςτικισ τουσ ιςχφοσ) αμείβονται με το μεταβλθτό τουσ
κόςτοσ πλζον περικωρίου 10% (μθχανιςμόσ ΜΜΚ) και όχι με τθν δθλωκείςα
ανταγωνιςτικι προςφορά τουσ ςτα πλαίςια του Ημεριςιου Ενεργειακοφ
Προγραμματιςμοφ (ΗΕΠ) και τθσ Οριακισ Σιμισ υςτιματοσ (ΟΣ) που αυτόσ
εκκακαρίηεται από τον ΛΑΓΗΕ.
Με τον μθχανιςμό αυτό (ΜΜΚ), ο οποίοσ ςθμειωτζων κεςπίςτθκε πριν από περίπου ζξι
χρόνια ωσ προςωρινό μζτρο αλλά εξακολουκεί να ιςχφει μζχρι και ςιμερα ενϊ το
ποςοςτό προςαφξθςθσ αυξικθκε μεςοφςθσ τθσ οικονομικισ κρίςθσ από +5% ςε +10%,
παφει να υπάρχει ανταγωνιςμόσ μεταξφ των μονάδων φυςικοφ αερίου και ςυνεπϊσ το
ρίςκο τθσ μθ ζνταξθσ τουσ ςτο ςφςτθμα αν κάποια προςφορά απορριφκεί επειδι κα είναι
ακριβότερθ από τον ανταγωνιςμό. Να επιςθμάνουμε εδϊ ωςτόςο πωσ οι μονάδεσ αυτζσ
λαμβάνουν επιπλζον επιδότθςθ εκτόσ ΟΣ μζςω των Αποδεικτικϊν Διακεςιμότθτασ
Ιςχφοσ (ΑΔΙ) ακριβϊσ επειδι δεν είναι ςτοχαςτικζσ ςτθν παραγωγικι τουσ δυνατότθτα και
για να ανταγωνίηονται ςτα πλαίςια του ΗΕΠ εγγυϊμενεσ ιςχφ. Η ουςιαςτικότερθ
ςτρζβλωςθ ωςτόςο αρχίηει όταν οι μονάδεσ αυτζσ ςυνεχίηουν να λειτουργοφν ςτο
τεχνικό τουσ ελάχιςτο ακόμθ και όταν θ ηιτθςθ είναι χαμθλι και υπό ορκολογικζσ
ςυνκικεσ κα ζπρεπε να τεκοφν εκτόσ ςυςτιματοσ αφοφ θ ηιτθςθ κα καλυπτόταν
επιτυχϊσ από τισ φκθνότερεσ λιγνιτικζσ μονάδεσ.
Ενδεικτικά επιςθμαίνεται ότι κατά τισ νυχτερινζσ ωσ επί τω πλείςτον ϊρεσ και
προκειμζνου οι μονάδεσ φυςικοφ αερίου να παραμείνουν ςε λειτουργία ςτο τεχνικό τουσ
ελάχιςτο, που κανονικά λόγω περιοριςμζνθσ ηιτθςθσ κα ζπρεπε να τεκοφν εκτόσ, μερικζσ
ι και όλεσ οι λιγνιτικζσ μονάδεσ (παρ’ ότι φκθνότερεσ) αναγκάηονται οικειοκελϊσ να
μειϊνουν τθν ιςχφ τουσ ϊςτε παραδόξωσ να προκφψει χϊροσ για τισ ακριβότερεσ φυςικοφ
αερίου.
Με βάςθ τα ςτοιχεία εκκακάριςθσ του ςυςτιματοσ για το πρϊτο πεντάμθνο του 2012, θ
λιγνιτικι παραγωγι που υποκαταςτάκθκε μόνο κατά τισ βραδινζσ ϊρεσ, παρότι οι
αντίςτοιχεσ λιγνιτικζσ μονάδεσ ιταν διακζςιμεσ, ιταν ςυνολικά 804,000MWh.
Λαμβάνοντασ υπόψθ ότι κατά τισ νυχτερινζσ ϊρεσ θ ΟΣ κινείται ςτα επίπεδα των
40€/MWh που άπτεται τθσ λειτουργίασ των λιγνιτικϊν και ότι το πλιρεσ Μεταβλθτό
Κόςτοσ +10% ςτο τεχνικό ελάχιςτο των μονάδων φυςικοφ αερίου κινείται ςτα επίπεδα των
100€/MWh θ υποκατάςταςθ των 804,000MWh μόνο κατά τισ νυχτερινζσ ϊρεσ του α’
πενταμινου του 2012 είχε ωσ αποτζλεςμα τθν επιβάρυνςθ του καταναλωτι κατά
περίπου €50.000.000. Είναι προφανζσ ότι θ ςυνολικι επιβάρυνςθ είναι πολλαπλάςια
αφοφ υπάρχουν επιπλζον και πολλζσ άλλεσ ϊρεσ μζςα ςτθν θμζρα όπου οι μονάδεσ
Φυςικοφ Αερίου δεν αμείβονται βάςει τθσ ανταγωνιςτικισ προςφοράσ τουσ ςτα πλαίςια
του ΗΕΠ, αλλά βάςει τθσ υψθλότερθσ τιμισ που προκφπτει από τον ΜΜΚ και θ οποία δεν
προςμετράται ςτθν ΟΣ.
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Η ωσ άνω ςτρζβλωςθ ζχει επιςθμανκεί πολλάκισ με πιο πρόςφατεσ τισ δθλϊςεισ του
Προζδρου τθσ ΔΕΗ κ. Αρκοφρου Ζερβοφ ςτο ςυνζδριο του Economist αλλά και κατά τθν
Γενικι υνζλευςθ τθσ επιχείρθςθσ ςτισ 12.07.2012. φμφωνα με τον κ. A. Ζερβό, το
κόςτοσ του Μθχανιςμοφ ανάκτθςθσ Μεταβλθτοφ Κόςτουσ που ιςχφει για τουσ ιδιϊτεσ
θλεκτροπαραγωγοφσ κα προςεγγίςει το 2012 το αςτρονομικό ποςό των €270.000.000.
εκ των οποίων τα 200 εκατ. αφοροφν περιττζσ αγορζσ φυςικοφ αερίου.
ε μια υφεςιακι αγορά θλεκτρικισ ενζργειασ όπωσ θ ελλθνικι θ χριςθ του ΜΜΚ τα
τελευταία χρόνια ςυντελείται ολοζνα και περιςςότερο, ϊςτε να διαςφαλιςτεί θ
βιωςιμότθτα και κερδοφορία των μονάδων φυςικοφ αερίου. υνεπϊσ ολοζνα και
μεγαλφτερα ποςά θλεκτρικισ ενζργειασ εντάςςονται ςτο ςφςτθμα μζςω του μθχανιςμοφ
αυτοφ, εκτόσ ΗΕΠ ςε ρυκμιηόμενεσ τιμζσ, κακιςτϊντασ ζτςι τθν ΟΣ εξαρτϊμενθ τεχνθτά
όλο και περιςςότερο από τουσ φκθνοφσ λιγνίτεσ. υμβαίνει λοιπόν το απολφτωσ
παράδοξο μζςω του ΜΜΚ θ θλεκτροπαραγωγι από φυςικό αζριο να ζχει ξεφφγει από
κάκε ανταγωνιςμό και ςφγκριςθ με οποιαδιποτε ανταγωνιςτικι άλλθ ςυμβατικι πθγι
και να καλοφνται οι ΑΠΕ να ςυγκρικοφν με τθν φκθνι λιγνιτικι θλεκτροπαραγωγι
αφοφ το ΕΣΜΕΑΡ υπολογίηεται ωσ θ διαφορά του Feed-in-Tariff (FIT) από τθν νοκευμζνθ
αυτι χαμθλι ΟΣ.
Επειδι κεωροφμε πωσ όποιο μζτρο και να λθφκεί μονοςιμαντα ςτο μζτωπο του ΕΣΜΕΑΡ
ςφντομα το πρόβλθμα του ελλείμματοσ του ειδικοφ λογαριαςμοφ ΑΠΕ κα
επανεμφανιςκεί, αφοφ θ αυξανόμενθ χριςθ του ΜΜΚ δεν ανακόπτεται από πουκενά και
ςυνεπϊσ θ κακιλωςθ τθσ ΟΣ ςε ολοζνα και χαμθλότερα τεχνθτά επίπεδα ςυνεχίηεται,
καλοφμε το Τπουργείο να προβεί ςε ολικό αναςχεδιαςμό. υγκεκριμζνα εάν κεωρείτε
πωσ ο ΜΜΚ δεν μπορεί να καταργθκεί για λόγουσ βιωςιμότθτασ των μονάδων φυςικοφ
αερίου ι του τηίρου που πρζπει να ζχει θ ΔΕΠΑ βάςει των ειςαγωγικϊν ςυμβολαίων
τθσ, τότε το ΕΣΜΕΑΡ ωσ αυτόνομθ χρζωςθ ςτουσ λογαριαςμοφσ πρζπει να καταργθκεί
και να ενςωματωκεί ςτο κόςτοσ ενζργειασ τθσ Προμικειασ. Είναι παντελϊσ άδικο
δθλαδι να χρεϊνονται οι ΑΠΕ (εγχϊριοσ πόροσ) το πρόςκετο κόςτοσ των ενεργειακϊν
επιλογϊν τθσ χϊρασ που ςτθρίηεται κατά 30% ςε ειςαγόμενο ακριβό φυςικό αζριο (που
υποκακιςτά εγχϊριο φκθνό λιγνίτθ) ενϊ θ θλεκτροπαραγωγι από αυτό να παραμζνει
ςτο απυρόβλθτο καλυπτόμενθ πίςω από τον ΜΜΚ και τα ΑΔΙ που πουκενά δεν
προςμετροφνται ςτθν ΟΣ παραμζνοντασ ζτςι «αόρατα», ενϊ απαντλοφν από το
ςφςτθμα και τον καταναλωτι τουλάχιςτον 750 εκατ. ετθςίωσ.
Β. Πρόςκετα βάρθ ςτον ειδικό λογαριαςμό ΑΠΕ
Ωσ προσ τθν υιοκζτθςθ νομοκετθμάτων που χωρίσ επαρκι ι κακόλου νομικι και
οικονομικι τεκμθρίωςθ κα διογκϊςουν το ιδθ τεράςτιο ζλλειμμα του ΛΑΓΗΕ, ςασ
αναφζρουμε το ςοβαρότατο κζμα που ζχει προκφψει ςχετικά με τθν αποηθμίωςθ τθσ
ΗΘΤΑ ιςχφοσ >35MW με το μθχανιςμό των εγγυθμζνων τιμϊν (Feed in Tariffs). Για το
εν λόγω κζμα ςασ ζχουμε ενθμερϊςει ενδελεχϊσ με τθν από 25.06.2012 επιςτολι μασ θ
οποία και ζλαβε αρ. πρ. 2807, τθν οποία και ςασ επιςυνάπτουμε ςτθ παροφςα. Όπωσ
γνωρίηετε, για το εν λόγω ηιτθμα, ο φνδεςμόσ μασ ζχει ιδθ προςφφγει ςτο υμβοφλιο
τθσ Επικρατείασ (προσ τοφτο ςασ επιςυνάπτουμε εκ νζου αντίγραφο τθσ ςχετικισ αίτθςθσ
ακφρωςθσ που ζχουμε υποβάλλει ςτο τΕ).
Θα κζλαμε ωςτόςο να κζςουμε υπόψθ ςασ και να επιςθμάνουμε εγκαίρωσ ότι:
-

Γνωρίηουμε ότι ςτα πλαίςια των οριηομζνων του Άρκρου 197 του Ν.4001/2011, θ ΡΑΕ
υπζβαλε ςτα τζλθ του περαςμζνου Απριλίου ςτο ΤΠΕΚΑ τθν υπ’ αρικ. 3/2012 ςχετικι
γνωμοδότθςθ. Εξ’ όςων όμωσ πλθροφοροφμαςτε, το πόριςμα τθσ ΡΑΕ ιταν θ
επαναξιολόγθςθ του Άρκρου 197, θ ψιφιςθ του οποίου προκάλεςε ζντονεσ
αντιδράςεισ και καταψθφίςτθκε τόςο από τθν τότε αξιωματικι αντιπολίτευςθ (που
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ςιμερα αποτελεί τον κορμό τθσ νζασ Κυβζρνθςθσ) όςο και από τθν ςθμερινι
αξιωματικι αντιπολίτευςθ θ οποία μάλιςτα κατζκεςε και ςχετικι επερϊτθςθ.
Επερϊτθςθ κατατζκθκε επίςθσ και από δζκα βουλευτζσ τθσ τότε κυβερνϊςασ
παράταξθσ.
-

ε αντίκεςθ με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 75 του υντάγματοσ, το Άρκρο 197 του
Ν.4001/11– θ εφαρμογι του οποίου ςυνεπάγεται αφξθςθ δαπανϊν- δεν
ςυνοδεφτθκε οφτε από ςχετικι ζκκεςθ του Γενικοφ Λογιςτθρίου του Κράτουσ οφτε
και από ειδικι ζκκεςθ του αρμόδιου Τπουργοφ και του Τπουργοφ Οικονομικϊν για
τον τρόπο κάλυψισ τουσ.

-

Η τιμολόγθςθ των μονάδων ΗΘΤΑ ιςχφοσ >35MW με FIT δεν πθγάηει από
οποιαδιποτε υποχρζωςθ εναρμόνιςθσ τθσ Ελλάδασ με τθν Κοινοτικι νομοκεςία,
γεγονόσ που, μεταξφ άλλων, επιβεβαιϊκθκε κατά τρόπο μθ επιδεχόμενο οιαςδιποτε
αμφιςβιτθςθσ και από το περιεχόμενο τθσ από 12.09.12 επιςτολισ/απάντθςθσ του
Κοινοτικοφ Επιτρόπου κ. Oettinger ςε ςχετικό ερϊτθμα που του είχε τεκεί.

-

Με τθν υπ’ αρ. Δ5-ΗΛ/Γ/Φ1/749 απόφαςθ του τότε Τφυπουργοφ Περιβάλλοντοσ,
Ενζργειασ και Κλιματικισ Αλλαγισ (ΦΕΚ Βϋ 889/22.3.2012) υποβιβάηεται ςθμαντικά
ο πιχθσ των απαιτιςεων που πρζπει να πλθροφνται προκειμζνου να δφναται να
χαρακτθριςτεί μια μονάδα ωσ ΗΘΤΑ και να τφχει των ευεργετθμάτων που
λαμβάνουν οι μονάδεσ παραγωγισ από ΑΠΕ (κατά προτεραιότθτα απορρόφθςθ,
εγγυθμζνθ τιμι), διευρφνεται υπζρμετρα ο κφκλοσ των δυνθτικϊν ςυμπαραγωγϊν,
των οποίων θ παραγόμενθ ενζργεια απορροφάται κατά προτεραιότθτα και αμείβεται
με εγγυθμζνθ τιμι.

ε περίπτωςθ που παραβλζποντασ τα ανωτζρω αποφαςίςετε να ξεκινιςει θ
αποηθμίωςθ των μονάδων ΗΘΤΑ ιςχφοσ > 35MW και το τΕ αποδεχκεί τελικά τθν
αίτθςθ ακφρωςθσ που ζχει υποβλθκεί από τον φνδεςμό μασ, τότε τα Δθμόςια
Οικονομικά κα ζχουν υποςτεί μια ανεπανόρκωτθ οικονομικι ηθμία εξαιτίασ των
καταβολϊν που κα ζχει κάνει ο ΛΑΓΗΕ μζχρι τθ ςτιγμι τθσ ζκδοςθσ απόφαςθσ από το τΕ.
Για το λόγο αυτό προκειμζνου να υπάρχει μια εικόνα του μεγζκουσ τθσ οικονομικισ
βλάβθσ, αναφζρεται ενδεικτικϊσ ότι με τθν ζναρξθ εφαρμογισ του μζτρου αποηθμίωςθσ
με Feed In Tariff κα πρζπει να υπάρξει μια αναδρομικι πλθρωμι για όςθ ενζργεια ζχει
εγχυκεί από τθν ψιφιςθ του Ν.4001 και μετά. Αυτό ςθμαίνει ότι για μια μονάδα πχ
ιςχφοσ 150MW κα υπάρξει μια αναδρομικι πλθρωμι τθσ τάξεωσ των 48.600.000€.
Περαιτζρω, για μια τζτοιου μεγζκουσ μονάδα θ μθνιαία αποηθμίωςθ κα είναι τθσ τάξεωσ
των 5.500.000€. Ωσ εκ τοφτου ςε περίπτωςθ κατά τθν οποία αποφαςιςτεί π.χ. τον
Αφγουςτο θ ζναρξθ αποηθμίωςθσ των μονάδων ΗΘΤΑ ιςχφοσ >35MW με FIT και τον
μινα Οκτϊβριο αποφαςιςτεί από το τΕ θ αποδοχι του αιτιματοσ ακφρωςθσ, κα ζχει
επζλκει μια οικονομικι ηθμία τθσ τάξεωσ 65.000.000€ (= €48,6εκ + €5,5εκ x 3 μινεσ).
Εκ των ανωτζρω είναι προφανζσ, ότι θ αποηθμίωςθ τθσ ΗΘΤΑ >35MW αποτελεί ζνα
κρίςιμο ηιτθμα από νομικισ και οικονομικισ απόψεωσ το οποίο και εκτιμοφμε ότι πρζπει
να αντιμετωπιςτεί από το ΤΠΕΚΑ με τθν δζουςα προςοχι προκειμζνου να αποκλειςτεί το
ενδεχόμενο ανεπανόρκωτθσ κατά τθν άποψθ μασ οικονομικισ ηθμιάσ ςτον ειδικό
λογαριαςμό ΑΠΕ του ιδθ προβλθματικοφ ΛΑΓΗΕ. Για το λόγο αυτό άλλωςτε προςφφγαμε
εμπροκζςμωσ ςτο τΕ και -ανάλογα με τισ εξελίξεισ- προτικζμεκα να εξαντλιςουμε όλα τα
νόμιμα δικαιϊματά μασ.

Αξιότιμε Κφριε Τπουργζ και Τφυπουργζ,
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Οι ςυνκικεσ που βιϊνουμε δεν αφινουν περικϊρια διαιϊνιςθσ των ςτρεβλϊςεων που
ταλανίηουν τθν ενεργειακι αγορά και που ςυνεπάγονται αναίτιεσ εκροζσ εκατοντάδων
εκατομμυρίων Ευρϊ, τθ ςτιγμι μάλιςτα κατά τθν οποία χιλιάδεσ παραγωγοί τθσ τεχνολογίασ
που εκπροςωποφμε οδθγοφνται με μακθματικι ακρίβεια ςε πτϊχευςθ. Επίςθσ, δεν αφινουν
περικϊρια λιψθσ μζτρων για τα οποία δεν υπάρχει ςχετικι υποχρζωςθ από Κοινοτικι
Οδθγία και που θ εφαρμογι τουσ κα ςθμάνει τθν περαιτζρω οικονομικι επιβάρυνςθ του ιδθ
ελλειμματικοφ ΛΑΓΗΕ. Αντικζτωσ, οι περιςτάςεισ επιβάλλουν τθν αντιμετϊπιςθ των
προβλθμάτων/ςτρεβλϊςεων εν ςυνόλω οφτωσ ϊςτε οι λφςεισ που κα εξευρεκοφν να
λειτουργιςουν καταλυτικά προσ όφελοσ τθσ εκνικισ οικονομίασ και των εγχϊριων
ενεργειακϊν πόρων. Οποιαδιποτε άλλθ προςζγγιςθ είναι βζβαιο ότι κα μασ οδθγιςει ξανά
ςτο ςθμείο που βριςκόμαςτε ςιμερα.
Αρχι του υνδζςμου μασ είναι θ εξεφρεςθ εποικοδομθτικϊν και βιϊςιμων λφςεων μζςω ενόσ
οργανωμζνου και εποικοδομθτικοφ διαλόγου. τα πλαίςια αυτά, παραμζνουμε ςτθ διάκεςι
ςασ προκειμζνου να μασ δοκεί από πλευράσ ςασ θ δυνατότθτα να ςασ εκκζςουμε τισ
απόψεισ μασ κατά τρόπο εμπεριςτατωμζνο.

Για τον ΠΕΦ με εκτίμθςθ,
τζλιοσ Λουμάκθσ – Πρόεδροσ
Δρ. Κϊςτασ Δανιθλίδθσ – Αντιπρόεδροσ
Όλγα Αγγελοποφλου – Γεν. Γραμματζασ
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