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«Φωτιά» οι λογαριασμοί του ηλεκτρικού υποστηρίζει η 
Αυστραλιανή Επιτροπή Ανταγωνισμού και Καταναλωτών
Η έλλειψη ανταγωνισμού στην αγορά 
ενέργειας και τα λάθη πολιτικής από 
διαδοχικές Πολιτειακές και Ομοσπον-
διακές κυβερνήσεις έχουν ως αποτέ-
λεσμα να πληρώνουμε πανάκριβο το 
ρεύμα, σύμφωνα με την Αυστραλιανή 
Επιτροπή Ανταγωνισμού και Κατανα-
λωτών (ACCC). Η ACCC υποστηρίζει 
ότι οι λογαριασμοί του ρεύματος μπο-
ρούν να μειωθούν τουλάχιστον κατά 
25 τοις εκατό αν οι κυβερνήσεις υιο-
θετήσουν μια σειρά από συστάσεις για 
την αγορά ενέργειας. Μάλιστα ο πρόε-
δρος της ACCC, Rod Sims, θεωρεί ότι 
αυτή είναι μια συντηρητική εκτίμηση. 
Ο κ. Sims δήλωσε ότι ο σημαντικότε-
ρος μεταξύ των πολλών λόγων για τους 
οποίους οι λογαριασμοί έχουν αυξηθεί, 
είναι ότι πολλές διαδοχικές κυβερνή-
σεις έχουν λάβει κακές αποφάσεις κατά 
τη διάρκεια των τελευταίων ετών με 
αποτέλεσμα να πληρώνουν την νύφη 
οι καταναλωτές. Άλλοι παράγοντες που 
οξύνουν το πρόβλημα είναι η συγκέ-
ντρωση της αγοράς σε ορισμένα μέρη 
της Αυστραλίας, η παραπλάνηση των 
καταναλωτών και η πολύ ακριβή συ-
ντήρηση του δικτύου. Η ACCC θεωρεί 
ότι εάν εγκριθούν όλες οι συστάσεις 
της, οι καταναλωτές θα εξοικονομή-
σουν τουλάχιστον 20 έως 25 τοις εκατό 
στους λογαριασμούς τους. Στις προτά-
σεις της περιλαμβάνεται και η αλλαγή 
στον τρόπο με τον οποίο οι εταιρείες 
διαφημίζουν τις εκπτώσεις τους. Έκθε-

ση της ACCC αναφέρει ότι ορισμένα 
πλάνα προσφέρουν εκπτώσεις αλλά για 
μια σύντομη περίοδο χωρίς αυτό να εί-
ναι σαφές για τον καταναλωτή και στη 
συνέχεια προχωρούν στην χρέωση του 
σε πολύ υψηλότερη τιμή. Ειδικός της 
αγοράς ενέργειας δήλωσε ότι η κυβέρ-
νηση έχει αποτύχει να βάλει κανόνες 
και θα έπρεπε να τιμωρεί τις εταιρίες 
που κάνουν παραπλανητική διαφήμι-
ση, περίεργες εκπτώσεις που κανείς 
δεν μπορεί να καταλάβει, ποινές για 
την καθυστέρηση πληρωμής περίπου 
24 ωρών κλπ. Η ομάδα καταναλω-
τών Choice δήλωσε ότι οι υπάρχουσες 
ρυθμίσεις είναι ιδιαίτερα άδικες και 
πρόσθεσε «δεν θα πρέπει να χρειάζε-
στε διδακτορικό για να βρείτε τη φθη-
νότερη προσφορά ενέργειας». Η ACCC 
συνιστά και πρόσθετη κρατική χρημα-
τοδότηση ύψους $ 5 ανά νοικοκυριό 
(συνολικού ύψους 43 εκατομμυρίων) 
ώστε να βοηθηθούν οι οικονομικά ευά-
λωτοι πολίτες. Η ACCC συνιστά επίσης 
αλλαγές στο σύστημα επιδότησης των 
ηλιακών συλλεκτών. «Εάν οι κυβερνή-
σεις θέλουν να επιχορηγήσουν τα ηλια-
κά πάνελ, αυτό είναι απολύτως θεμιτό, 
αλλά θα πρέπει να το κάνουν από τους 
προϋπολογισμούς τους», δήλωσε ο κ. 
Sims. «Δεν πρέπει να χρεώνουν τους 
περισσότερους καταναλωτές ενέργειας 
παραπάνω ώστε όσοι έχουν πάρει ηλι-
ακούς συλλέκτες να λαμβάνουν επιδό-
τηση.»

Μπίσοπ: Ο Τραμπ δεν πρέπει να ανταμείψει την κακή συμπεριφορά του Πούτιν

Η
Υπουργός Εξωτερικών Τζού-
λι Μπίσοπ δήλωσε ότι ο 
Αμερικανός πρόεδρος Ντό-
ναλντ Τράμπμ δεν πρέπει 

να ανταμείψει τη Ρωσία για την κακή 
συμπεριφορά της πριν από τη συνά-
ντησή του με τον Βλαντιμίρ Πούτιν. 
Η Τζούλι Μπίσοπ ανέφερε ότι η πρό-
κληση που αντιμετωπίζουν οι ΗΠΑ 
κατά τη διάρκεια της πολυαναμενό-
μενης συνάντησης των ηγετών στο 
Ελσίνκι τη Δευτέρα εξαρτάται από τι 
θα ζητηθεί και θα απαιτηθεί από τον 
Ρώσο πρόεδρο. «Η Ρωσία πρέπει να 
απαντήσει σε πολλές ερωτήσεις», δή-

λωσε η κα Μπίσοπ στο ABC Radio και 
πρόσθεσε «Ασφαλώς έχουμε προβλή-
ματα με τη Ρωσία και με τον Πρόεδρο 
Πούτιν.» Σύμφωνα με την κα Μπίσοπ, 
η Ρωσία πρέπει να δώσει εξηγήσεις 
για την πτώση του αεροσκάφους που 
έκανε την πτήση MH17, πριν από 
σχεδόν τέσσερα χρόνια, για την πα-
ρουσία του νευροτοξικού παράγοντα 
novichok στο Ηνωμένο Βασίλειο, 
που οδήγησε σε ένα θάνατο, και για 
τη συμμετοχή της στη Συρία, όπου 
υποστηρίζει το καθεστώς του Μπασάρ 
αλ-Ασάντ. Η κα Μπίσοπ είπε ότι δεν 
είναι σαφές τι θα συζητηθεί στη συ-

νάντηση, αλλά τόνισε τη σημασία του 
ΝΑΤΟ, του οποίου η Ρωσία δεν είναι 
μέλος. «Το θεωρώ αναπόσπαστο στοι-
χείο της ειρήνης και της σταθερότητας 
στην ευρωπαϊκή ήπειρο», ανέφερε. 
«Θα παροτρύνουμε τις Ηνωμένες Πο-
λιτείες να μην ανταμείψουν τη Ρωσία 
για την κακή συμπεριφορά της και 
ασφαλώς να μην προσκαλέσουν τη 
Ρωσία πίσω στη G8». Η υπεύθυνη της 
Εργατικών για την εξωτερική πολιτι-
κή Penny Wong βρίσκεται στις ΗΠΑ, 
συμμετέχοντας σε συναντήσεις που 
εκτιμούν τη σημασία των συμμαχιών 
για την Αμερική.

«Ένα βασικό στοιχείο της αμερικανι-
κής δύναμης είναι το σύστημα των 
συμμαχιών που έχει σε όλο τον κόσμο, 
το οποίο δεν έχει καμία άλλη χώρα», 
δήλωσε η γερουσιαστής Wong.

Have you considered securing a position next to 
Rookwood Cemetery’s Greek Church?

02 8575 8100
info@rookwoodcemetery.com.au

Hawthorne Ave, Rookwood NSW 2141
rookwoodcemetery.com.au

Many families are planning ahead for their funeral services, by securing positions in 
Rookwood’s magnificent Carpenter Avenue Crypts.
Purchasing a crypt today will ease the burden for your family, whilst enabling you to secure a 
future resting place at today’s prices.
Prices starting from $17,505
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