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Του ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ ΚΟΝΤΗ

E
να τριετές πλάνο για τη ∆ΕΗ, το οποίο εν-
δέχεται να περιλαµβάνει την πώληση δύο 
υδροηλεκτρικών µονάδων και τη µείωση του 

προσωπικού και καταλήγει ακόµα και στην ιδιωτι-
κοποίηση ποσοστού ή τµήµατος των θυγατρικών 
εταιρειών της, επιχειρεί να θέσει σε εφαρµογή η 
νέα κυβέρνηση. Το τελικό σχέδιο θα προκύψει µε-
τά από διαβουλεύσεις µε τη νέα ηγεσία της Κοµι-
σιόν και θα αρχίσει να εφαρµόζεται προς το τέλος 
του έτους. Μετά από σειρά συναντήσεων που εί-
χε ο νέος υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, 
Κωστής Χατζηδάκης, η απόφαση που φέρεται να 
έχει ληφθεί µέχρι στιγµής είναι ο διαχωρισµός του 
«σχεδίου διάσωσης» της επιχείρησης σε δύο µέ-
ρη. Το πρώτο αφορά τα µέτρα που κρίνεται ανα-
γκαίο να ληφθούν άµεσα, ούτως ώστε να βελτιω-
θούν η ρευστότητα και τα βασικά οικονοµικά στοι-
χεία της επιχείρησης, η οποία, µόνο για το πρώτο 
τρίµηνο του 2019, κατέγραψε ζηµιές ύψους άνω 
των 233 εκατοµµυρίων ευρώ. Το δεύτερο µέρος 
του κυβερνητικού σχεδίου αφορά τον συνολικό 
µετασχηµατισµό της µορφής που έχει η ∆ΕΗ, αλ-
λά και του τρόπου µε τον οποίο λειτουργεί σήµε-
ρα. Ο προσανατολισµός αυτού του µακροπρό-
θεσµου πλάνου δεν είναι άλλος από την υλοποίη-
ση ενός στόχου που σήµερα φαντάζει ανέφικτος, 
λόγω της οικονοµικής κατάστασης της εταιρείας. 
Πρόκειται για την είσοδο στρατηγικού επενδυτή 
στη «νέα ∆ΕΗ», όπως αυτή θα διαµορφωθεί από 
το 2022 και έπειτα. 

Το αρχικό µέληµα της νέας ηγεσίας του αρµό-
διου υπουργείου είναι να επιταχυνθούν συγκεκρι-
µένα µέτρα για τη βελτίωση της ρευστότητας, τα 
οποία έχουν ήδη προωθηθεί από τον απερχόµε-
νο πλέον πρόεδρο της ∆ΕΗ, Μανώλη Παναγιω-
τάκη, αλλά δεν έχουν ακόµα εφαρµοστεί. Από τις 
επόµενες κιόλας εβδοµάδες, αναµένεται να ξεκι-
νήσει το εγχείρηµα της τιτλοποίησης των οφειλών 
προς τη ∆ΕΗ. Στα τέλη του 2018, το ύψος των ανεί-
σπρακτων λογαριασµών άγγιξε τα 2,5 δισ. ευρώ. 
Από αυτό το ποσό, η ∆ΕΗ σχεδιάζει να τιτλοποι-
ήσει οφειλές ύψους άνω του 1 δισ. ευρώ, προσ-
δοκώντας να αντλήσει κεφάλαια ύψους 300 εκατ. 
ευρώ. Επίσης, για την άµεση αύξηση της ρευστό-
τητας, σηµειώνεται ότι θα διερευνηθεί το ενδεχό-
µενο άντλησης κεφαλαίων µετά από οµολογιακό 
δανεισµό, ενώ θα ολοκληρωθεί και η αποπληρω-
µή των χρεώσεων για τις Υπηρεσίες Κοινής Ωφελεί-
ας του 2011, που οφείλει το κράτος προς τη ∆ΕΗ, 
ύψους περίπου 250 εκατ. ευρώ.

Προσωπικό 
Παράλληλα, η κυβέρνηση επιθυµεί να «τρέξει» 
πιο γρήγορα το πλάνο για τη µείωση του προ-
σωπικού. Σήµερα, στη ∆ΕΗ εργάζονται περίπου 
17.500 υπάλληλοι διαφόρων κατηγοριών και ει-
δικοτήτων. Στο επιχειρηµατικό πλάνο που έχει πα-
ραδώσει στη ∆ΕΗ εδώ και έναν χρόνο η συµβου-
λευτική εταιρεία McKinsey, προβλέπεται η µείω-
ση του προσωπικού κατά σχεδόν 6.000 άτοµα µέ-
χρι τις αρχές του 2023. Οµως, ο νέος σχεδιασµός 
που χαράσσεται απαιτεί την άµεση εκπόνηση του 
πλάνου περιορισµού του αριθµού των εργαζοµέ-
νων, ούτως ώστε αυτό να υλοποιηθεί το αργότε-
ρο µέχρι το 2022. Σύµφωνα µε ασφαλείς πληρο-
φορίες της Realnews, 2.000 εργαζόµενοι θα απο-
χωρήσουν βάσει προγράµµατος εθελουσίας εξό-
δου, 1.000 θα συνταξιοδοτηθούν, 1.300 θα απο-
χωρήσουν από την εταιρεία λόγω απασχόλησής 
τους στις υπό πώληση µονάδες Μεγαλόπολης και 
Μελίτης, ενώ το ίδιο θα συµβεί και µε περίπου 500-
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