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Γούτα Α.

Έξοδος

Αναζήτηση

Οι υπηρεσίες µου

DOMESTIC PHOTO 
SERVICE 

ENGLISH BULLETIN 

FRENCH BULLETIN 

INFO (ΣΥΝΤΟΜΟ ∆ΕΛΤΙΟ) 

NEWS BANK 

SPECIAL ENGLISH SERVICE 

SPECIAL FRENCH SERVICE 

ΑΘΛΗΤΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ 

ΓΕΝΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ 

∆ΕΛΤΙΟ ΕΙ∆ΗΣΕΩΝ Ν.Α. 
ΕΥΡΩΠΗΣ 

∆ΙΕΘΝΕΣ ∆ΕΛΤΙΟ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΙ∆ΗΣΕΙΣ 

ΙΝΤ-ΑΘΛΗΤΙΚΟ 

ΙΝΤ-ΓΕΝΙΚΟ 

ΙΝΤ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 

ΙΝΤ-ΤΙΤΛΟΙ (ΕΛΛΗΝΙΚΑ) 

ΚΑΙΡΟΣ 

ΚΥΠΡΙΑΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ 

ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ 

ΟΤΕΝΕΤ 

ΡΑ∆ΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟ ΚΑΙ 
INFO 
ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΕΩΝ 

(Τα γεγονότα ανά µήνα) 
ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ 

ΕΙ∆ΗΣΕΩΝ 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΩΝ 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΙ∆ΗΣΕΩΝ 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΚΛΟΓΩΝ 

ΤΡΑΠΕΖΑ 
ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΟΥ/ΜΠΑΣΚΕΤ 

ΧΡΗΣΙΜΑ 
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Θεσσαλονίκη - ∆ηλώσεις προέδρου ΣΒΒΕ Γ.Μυλωνά για 
τιµολόγιο ∆ΕΗ, ασφαλιστικό και "ράλι" πετρελαίου 28/11/2007

  

 
 
 
Θεσσαλονίκη, Ελλάδα 28/11/2007 15:05 (ΑΠΕ-ΜΠΕ)  
 
Θεσσαλονίκη - ∆ηλώσεις προέδρου ΣΒΒΕ Γ.Μυλωνά για τιµολόγιο ∆ΕΗ, 
ασφαλιστικό και "ράλι" πετρελαίου 

   "Απαράδεκτη" χαρακτήρισε ο πρόεδρος των Βορειοελλαδιτών βιοµηχάνων, 
Γεώργιος Μυλωνάς, τη λύση που επέλεξε η ∆ΕΗ για αύξηση των τιµολογίων της 
έως και 30%, προκειµένου να ανταποκριθεί στις ανάγκες χρηµατοδότησης των 
επενδύσεών της. Οπως είπε, οι ελληνικές βιοµηχανίες δεν µπορούν να 
"σηκώσουν" τέτοια αύξηση, δεδοµένου ιδίως ότι το κόστος του ρεύµατος θα 
ανέβει αυτόνοµα, µόνο στην Ελλάδα και όχι στο εξωτερικό, οπότε οι 
ανταγωνιστές των ηµεδαπών εταιριών δεν θα επιβαρυνθούν. 
 
    "Θα ήταν πολύ µεγάλο λάθος να περάσει τέτοια αύξηση. Αν δεν 
εισακουστούµε, το αποτέλεσµα δεν θα είναι καλό [...] ∆εν είναι δυνατόν να 
µεταφερθεί σε εµάς το κόστος τόσο απότοµα. ∆εν µπορεί να απορροφηθεί", είπε 
χαρακτηριστικά ο κ.Μυλωνάς, ο οποίος έκανε λόγο και για κακές υπηρεσίες της 
∆ΕΗ, σε συνδυασµό µε αδυναµία των επιχειρήσεων να καταφύγουν στα 
δικαστήρια και να "πολεµήσουν" επ' ίσοις όροις την επιχείρηση, της οποίας το 
µονοπώλιο µόνο «στα χαρτιά» έχει λήξει. Κατά τον κ. Μυλωνά, οι βιοµήχανοι 
προτιµούν αύξηση των τιµολογίων στα όρια του προϋπολογισµού. 
 
    Σχετικά µε το "ράλι διαρκείας" των τιµών του πετρελαίου, εξέφρασε φόβους 
ότι ενδέχεται να δηµιουργήσει γεωγραφικές ανακατατάξεις ως προς τον 
προορισµό των ελληνικών εξαγωγών, εξαιτίας της αύξησης του κόστους 
µεταφορών. "Η Ελλάδα ενδέχεται να µην µπορεί να εξάγει σε αγορές όπου 
σήµερα δραστηριοποιείται. Αύξηση των µεταφορικών ακόµη και κατά 0,50% 
µπορεί να µας βγάλει έξω από αγορές", πρόσθεσε.  
 
    Για το ασφαλιστικό, ο κ. Μυλωνάς κάλεσε το κράτος να το αντιµετωπίσει 
"τώρα" και να καλύψει τρύπες που δηµιουργήθηκαν τα προηγούµενα χρόνια, 
"γιατί αλλιώς αυτό που σήµερα αποκαλούµε αντιδράσεις, σε λίγα χρόνια θα γίνει 
εκρήξεις". Εξέφρασε την πεποίθηση ότι το θέµα δεν µπορεί να λυθεί "µε 
ευχαριστηµένους και δυσαρεστηµένους", αφού "στο τέλος όλοι θα είναι 
δυσαρεστηµένοι", καθώς "στην Ελλάδα όλοι θέλουµε αλλαγές, αλλά κανένας να 
αλλάξει ο ίδιος"._  
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