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Το διπλό σχέδιο 
για τη διάσωση 
της ∆ΕΗ

Β Ρ Α Χ Υ Π Ρ Ο Θ Ε Σ Μ Α
Μ Ε Τ Ρ Α

M A K Ρ Ο Π Ρ Ο Θ Ε Σ Μ Α
Μ Ε Τ Ρ Α

Τιτλοποίηση οφειλών, άνω 
του 1 δισ. ευρώ

Νέος διαγωνισµός για 4 λιγνιτικές 
 και 2 υδροηλεκτρικές µονάδες

Μείωση προσωπικού κατά περίπου
6.000 υπαλλήλους 

Πώληση τµήµατος ∆Ε∆∆ΗΕ

Πώληση 
ποσοστού ∆ΕΗ Ανανεώσιµες

Αφαίρεση οργανισµών
του ευρύτερου ∆ηµοσίου από
το πελατολόγιο της ∆ΕΗ

Είσοδος στρατηγικού επενδυτή 
στη «νέα ∆ΕΗ» 

233,5
εκατ. €

ΖΗΜΙΕΣ
Α’ τριµήνου 2019

3.625,3
εκατ. €

ΧΡΕΗ
ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

2.443
εκατ. €

ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ
ΟΦΕΙΛΕΣ ΠΡΟΣ 

ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

(υλοποίηση εντός Α’ εξαµήνου 2020) (υλοποίηση έως τις αρχές του 2022)

από εθελούσια έξοδο

από συνταξιοδότηση

από τις λιγνιτικές µονάδες 
Μεγαλόπολης και Μελίτης

από µη ανανέωση συµβάσεων

από µονάδες που θα κλείσουν 
ή θα πωληθούν

2.000

1.000

1.000

500

1.300

600 υπαλλήλους που εργάζονται σε µονάδες που θα 
κλείσουν ή θα ιδιωτικοποιηθούν. Ακόµα, σχεδόν 1.000 
συµβασιούχοι της επιχείρησης θα δουν τις συµβάσεις 
τους να µην ανανεώνονται. 

∆ύο υδροηλεκτρικές
Μεγάλο ενδιαφέρον, ωστόσο, προκύπτει και από το 
σχέδιο που υπάρχει για τον διαγωνισµό αποεπένδυ-
σης των µονάδων της ∆ΕΗ. Αύριο (15 Ιουλίου) εκπνέ-
ει η νέα προθεσµία που έχει τεθεί στους υποψήφιους 
επενδυτές για να καταθέσουν δεσµευτικές προτάσεις 
για την απόκτηση των τεσσάρων λιγνιτικών µονάδων 
σε Μεγαλόπολη και Μελίτη. Οι ενδιαφερόµενοι επεν-
δυτές, όµως, θεωρούν ήδη τον διαγωνισµό «νεκρό», 
κάτι που διαµηνύουν προς όλες τις κατευθύνσεις. Σύµ-
φωνα µε τις πληροφορίες, η κυβέρνηση επεξεργάζε-
ται ένα πλάνο, στο οποίο µαζί µε τις τέσσερις λιγνιτι-
κές µονάδες θα προστεθούν και δύο υδροηλεκτρικές. 
Πρόκειται για δύο συγκεκριµένα υδροηλεκτρικά ερ-
γοστάσια, τα οποία δεν είναι τελευταίας τεχνολογίας, 
ούτε και ιδιαίτερα µεγάλης δυναµικότητας, αλλά, µε 
τις κατάλληλες επενδύσεις, µπορούν να αυξήσουν την 
παραγωγική τους δυναµική. Με τις δύο υδροηλεκτρι-
κές µονάδες, η νέα κυβέρνηση φιλοδοξεί να κάνει το 
«πακέτο» της αποεπένδυσης πολύ πιο ελκυστικό για 

τους επίδοξους αγοραστές. Οι ίδιες πληροφο-
ρίες αναφέρουν ότι η προκήρυξη του νέου δι-
αγωνισµού θα εξαρτηθεί  από τον χρόνο ανά-
δειξης της νέας Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

Κατά το ίδιο χρονικό διάστηµα, η κυβέρνη-
ση θα επιχειρήσει να θέσει τις δηµοπρασίες 
ενέργειας προς αναδιαπραγµάτευση µε τους 
θεσµούς. Το µοντέλο των δηµοπρασιών έχει 
συµφωνηθεί από το τρίτο µνηµόνιο µε στόχο 
την απελευθέρωση της αγοράς της ενέργειας. 
Οµως, το αποτέλεσµα είναι η ∆ΕΗ να χρειάζε-
ται να πουλά αρκετές µεγαβατώρες ενέργειας 
µε αντίτιµο µικρότερο σε σχέση µε το κόστος 
παραγωγής. Πρόκειται, δηλαδή, για µια στρέ-
βλωση που επιβαρύνει οικονοµικά τη ∆ΕΗ. 

Ιδιωτικοποιήσεις και τιµολόγια
Ακόµη πιο φιλόδοξο, αλλά συνάµα σαφέστα-
τα δυσκολότερο ως προς την υλοποίησή του, 
είναι το πλάνο για τη διαµόρφωση της «νέας 
∆ΕΗ» έως το 2022. Σύµφωνα µε τον µακρο-
πρόθεσµο σχεδιασµό, η νέα κυβέρνηση εξε-
τάζει σοβαρά το ενδεχόµενο να τεθούν προς 
πώληση οι δύο θυγατρικές εταιρείες, ο ∆Ε∆-
∆ΗΕ και η ∆ΕΗ Ανανεώσιµες. Τα σενάρια που 
εξετάζονται αφορούν την πώληση είτε ποσο-
στού είτε τµηµάτων των θυγατρικών, που αµ-
φότερες βρίσκονται σε τροχιά κερδοφορίας. 
Το 2018, ο ∆Ε∆∆ΗΕ, που διαχειρίζεται το δί-
κτυο διανοµής της ενέργειας, είχε κύκλο ερ-
γασιών άνω των 738 εκατ. ευρώ και κέρδη 
προ φόρων 44 εκατ. ευρώ. Την ίδια χρονιά, η 
∆ΕΗ Ανανεώσιµες είχε κέρδη 5,1 εκατ. ευρώ, 
τα οποία όµως αυξήθηκαν κατά σχεδόν 42% 
σε σχέση µε το 2017. Οι πληροφορίες αναφέ-
ρουν ότι θα ακολουθηθεί το µοντέλο της γερ-
µανικής εταιρείας RWE, που το 2015 πούλη-
σε το τµήµα ΑΠΕ. Η προοπτική ανάπτυξης και 
των δύο εταιρειών είναι µεγάλη και δεδοµένα 
ελκυστική για όλους τους ισχυρούς ευρωπαϊ-
κούς ενεργειακούς οµίλους. 

Επιπλέον, µετά το πρώτο χρονικό διάστηµα, 
όπου απαιτείται η άµεση λήψη µέτρων αύξη-
σης της ρευστότητας, θεωρείται δεδοµένο ότι 
η κυβέρνηση θα εστιάσει στην αναδιαµόρ-
φωση της τιµολόγησης του ηλεκτρικού ρεύ-
µατος. Εδώ και τουλάχιστον 8 µήνες, η διοί-
κηση της ∆ΕΗ εκφράζει δηµοσίως την επιθυ-
µία της για επιβολή ρήτρας αναπροσαρµογής 
των τιµολογίων µε βάση το κόστος της παραγω-
γής της ενέργειας και συγκεκριµένα το κόστος 
των δικαιωµάτων εκποµπής διοξειδίου του άν-
θρακα. «∆εν πρόκειται να πάµε τώρα σε αυξή-
σεις», δηλώνουν στελέχη από το νέο επιτελείο 
των αξιωµατούχων του υπουργείου Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας, χωρίς όµως να απορρί-
πτουν το ενδεχόµενο για το µέλλον. Μια πιο 
άµεση επιλογή που εξετάζεται είναι η κατάρ-
γηση της έκπτωσης του 10% για τους κατανα-
λωτές που είναι συνεπείς στις πληρωµές τους. 

Μείωση… πελατών
Μια άλλη δυνατότητα που διερευνάται είναι 
και η µείωση της έκθεσης της ∆ΕΗ σε αυξηµέ-
νο πελατολόγιο. Στο πλαίσιο των δυνατοτήτων 
της κυβέρνησης, εξετάζεται η πιθανότητα να 
φύγουν από το πελατολόγιο της ∆ΕΗ οργανι-
σµοί του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα. Αυτό ση-
µαίνει τη σύναψη νέων συµβάσεων από την 
πλευρά των δηµόσιων οργανισµών µε εναλ-
λακτικούς παρόχους, µε αποτέλεσµα τη µείω-
ση των παραγωγικών υποχρεώσεων της ∆ΕΗ. 

Με αυτές τις µεγάλες αλλαγές στο µέγεθος, 
στο προσωπικό, στις υποχρεώσεις και στην 
έκθεση της εταιρείας, εκτιµάται ότι θα δηµι-
ουργηθεί το κατάλληλο πλαίσιο ώστε να µπει 
στρατηγικός επενδυτής στο σχήµα της «νέας 
∆ΕΗ». Βασικός γνώµονας για το προφίλ του 
στρατηγικού επενδυτή θα είναι να πρόκειται 
για ευρωπαϊκό όµιλο µε τεχνογνωσία και εµπει-
ρία στο έργο της παραγωγής και της παροχής 
της ενέργειας. 

 «ΠΡΟΟΠΤΙΚΑ, η ∆ΕΗ 
πρέπει να αλλάξει στρατηγι-
κή, προσανατολισµό και επι-
χειρηµατικό µοντέλο», δηλώ-
νει από την πλευρά του ο Πα-
ντελής Κάπρος, πρώην πρόε-
δρος της Ρυθµιστικής Αρχής 
Ενέργειας και πρώην µέλος του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου της 
∆ΕΗ. «Αυτή τη στιγµή, σε πα-
γκόσµιο επίπεδο συντελούνται 
τεράστιες αλλαγές στον κλάδο 
της ενέργειας. Αυτό συµβαίνει 
κυρίως λόγω της κλιµατικής 
αλλαγής και των δεσµεύσεων 
που υπάρχουν για τον περιο-
ρισµό της χρήσης ρυπογόνων 
καυσίµων όπως ο λιγνίτης. Οι αλλαγές αυτές, όµως, οφεί-
λονται και στις νέες τεχνολογίες, όπως οι Ανανεώσιµες Πη-
γές Ενέργειας, που είναι πλέον φθηνές. Στην ουσία, αυτή 
η µετάβαση είναι η µόνη ασφαλής προοπτική για τη ∆ΕΗ. 
Οµως, η µετάβαση αυτή πρέπει να µελετηθεί προσεκτικά 
και να µην είναι βεβιασµένη», επισηµαίνει ο Π. Κάπρος. 

 ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ επαναδιαπραγµάτευσης των 
όρων απελευθέρωσης της αγοράς της ενέργειας, που οδη-
γούν σε µεγάλες οικονοµικές απώλειες για τη ∆ΕΗ, επιση-
µαίνει ο πρώην πρόεδρος και διευθύνων σύµβουλος της 
∆ΕΗ και επικεφαλής του παγκόσµιου οργανισµού για την 
προώθηση των ΑΠΕ, REN 21, Αρθούρος Ζερβός. «Εχουν 
γίνει επιλογές που λειτούργησαν εις βάρος της ∆ΕΗ. Οι κυ-
ριότερες από αυτές εντοπίζονται στο τρίτο µνηµόνιο. Από 
την πώληση του Α∆ΜΗΕ, µε τον τρόπο που αυτή έγινε, η 
∆ΕΗ δεν πήρε απολύτως τίποτα. Επίσης, µε τις δηµοπρα-

σίες της ενέργειας που γίνο-
νται, η ∆ΕΗ αναγκάζεται να 
πουλά ενέργεια πριν παραχθεί 
και, όταν τελικά αυτή παράγε-
ται, το κόστος είναι µεγαλύτε-
ρο», δηλώνει στη Realnews 
o Αρθ. Ζερβός. «Πιστεύω ότι 
πρέπει να γίνει άµεσα µια νέα 
συνολική διαπραγµάτευση µε 
την Κοµισιόν, µε πρώτο στόχο 
την κατάργηση των δηµοπρα-
σιών», τονίζει ο πρώην επικε-
φαλής της ∆ΕΗ, προσθέτοντας 
πως έχουν γίνει και λάθη από 
την πλευρά των Βρυξελλών. 
«Οι λιγνίτες είναι µειονέκτηµα 
για µια εταιρεία και όχι πλεο-
νέκτηµα. Από την Κοµισιόν το 

θέµα αντιµετωπίστηκε µε λανθασµένο τρόπο και αυτό είχε 
επιπτώσεις και στον πρόσφατο διαγωνισµό των µονάδων, 
που απέτυχε», αναφέρει, προσθέτοντας ότι η επιχείρηση 
χρειάζεται άµεσα αλλαγές στα τιµολόγιά της. «Χωρίς ανα-
διάρθρωση των τιµολογίων, δεν βλέπω πώς θα µπορούσε 
να έρθει βελτίωση στα οικονοµικά στοιχεία της ∆ΕΗ. Θα 
πρέπει να µπει ρήτρα, την οποία έχουν και όλοι οι άλλοι 
πάροχοι, όπως π.χ. η ρήτρα διοξειδίου του άνθρακα. Κάτι 
τέτοιο θα έδινε πραγµατική ανάσα στην επιχείρηση», κα-
ταλήγει ο καθηγητής του ΕΜΠ. 

«Το τρίτο µνηµόνιο 
λειτούργησε εις 
βάρος της ∆ΕΗ»

«Η ∆ΕΗ πρέπει 
να αλλάξει 
προσανατολισµό»

 Αρθούρος Ζερβός 
Πρώην πρόεδρος και 
διευθύνων σύµβουλος 
της ∆ΕΗ

 Παντελής Κάπρος 
Πρώην πρόεδρος 

της ΡΑΕ 


