ΑΘΗΝΑ, 21/6/2018
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΣΚΥΛΙΔΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αθήνα, 20/6/2018

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Αρ. Πρωτ. 29491/550

AYTOTEΛΕΣ ΤΜΗΜΑ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Ταχ. ∆/νση:

Mεσογείων 119

Ταχ. Κώδικας: 10192 Αθήνα
Πληροφορίες:
Tηλέφωνα:
FAX:

ΠΡΟΣ:

N.Mυλωνάς

Βουλή των Ελλήνων
Τµήµα Ερωτήσεων

213-1513811

Τµήµα ΑΚΕ

213-1513512

E-mail: vouli2@prv.ypeka.gr

ΚΟΙΝ.: Παρατίθεται Πίνακας

ΘΕΜΑ: «Απάντηση σε Ερώτηση & ΑΚΕ»

ΣΧΕΤ: α) Η µε αριθµό πρωτ. 6004/306/16-5-2018 Ερώτηση & ΑΚΕ

Σε απάντηση της (α) σχετικής Ερώτησης & ΑΚΕ που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων από
τους Βουλευτές που αναφέρονται στον Πίνακα Κοινοποιήσεων, σας γνωρίζουµε ότι:
Προκαλεί ιδιαίτερη αίσθηση η διαρκής ανησυχία της Νέας ∆ηµοκρατίας, η οποία αγγίζει τα όρια
της εµµονής σχετικά µε τη βιωσιµότητα της ∆ΕΗ και της εθνικής οικονοµίας. Σύµφωνα µε την
Αξιωµατική Αντιπολίτευση, από την πρώτη στιγµή που αναλάβαµε τη διακυβέρνηση της χώρας,
βάλαµε µπρος το καταστροφικό µας σχέδιο για την ∆ΕΗ, τον ενεργειακό τοµέα και την οικονοµία.
∆υστυχώς για τη Νέα ∆ηµοκρατία, και ευτυχώς για τον ελληνικό λαό, µετά από τρία χρόνια, όχι απλά
δεν καταστρέψαµε την οικονοµία, αλλά καταφέραµε να αυξήσουµε σηµαντικά την απασχόληση, η
χώρα να επιστρέψει στην ανάπτυξη, να σηµειωθεί ρεκόρ επενδύσεων, να επαναφέρουµε

την

αξιοπιστία της ελληνικής οικονοµίας, να αναβαθµίσουµε τον γεωστρατηγικό ρόλο της Ελλάδας στην
ευρύτερη περιοχή και το αµέσως επόµενο διάστηµα να βγάλουµε την Ελλάδα οριστικά από την
περιπέτεια των µνηµονίων.
Αυτό ακριβώς το γεγονός αδυνατεί να αποδεχτεί η Νέα ∆ηµοκρατία και χρησιµοποιεί κάθε µέσο
ώστε να παραµείνει προσκολληµένη στην εµµονή της, κλείνοντας τα µάτια στην πραγµατικότητα. Η
Νέα ∆ηµοκρατία επιλέγει, τις κρίσιµες στιγµές των διαπραγµατεύσεων µε τους θεσµούς για τα
ενεργειακά θέµατα, τον Μάρτιο του 2017, καθώς και το Μάιο, ενώ ολοκληρώναµε την «καθαρή
έξοδο» και στα ενεργειακά ζητήµατα, να τοποθετείται απέναντι στην Κυβέρνηση, να κλιµακώνει την
καταστροφολογία της για την µεγαλύτερη ενεργειακή επιχείρηση της χώρας και να υπενθυµίζει το
σχέδιό της για την τριχοτόµηση και την παραχώρηση των «ασηµικών» της ∆ΕΗ σε ιδιώτες.
Θα χρειαστεί να κάνουµε µια αναδροµή στο παρελθόν, για να εξετάσουµε αναλυτικά και να
αποδοµήσουµε

οριστικά

τα

καταστροφολογικά

επιχειρήµατα

πίσω

από

τα

οποία

δυστυχώς,

περιχαρακώνεται ο αντιπολιτευτικός λόγος της Νέας ∆ηµοκρατίας σε σχέση µε τη ∆ΕΗ.
Το ερώτηµα που πρέπει να θέσουµε είναι γιατί η ∆ΕΗ είναι µια υπερδανεισµένη εταιρεία, καθώς
και πότε αυξήθηκαν αυτά τα δάνεια και γιατί. Όλοι οι αναλυτές εντοπίζουν δυο χρονιές, το 2008 και
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το 2011, όπου παρουσιάζεται έκρηξη των χρεών της ∆ΕΗ. Τα δάνεια της ∆ΕΗ αυξήθηκαν κατά
περίπου 1,5 δισεκατοµµύριο τις δυο αυτές χρονιές, 850 εκατοµµύρια τη µια χρονιά και 600
εκατοµµύρια την άλλη χρονιά.
Τα προβλήµατα της ∆ΕΗ όλη εκείνη την περίοδο και µετά, στα πρόθυρα της κρίσης κλπ.,
επιλύονται µέσω του δανεισµού, µέσω ενός κακού δανεισµού. Γι’ αυτό το λόγο και ξαφνικά, το 2012,
το 2013, οι τότε κυβερνήσεις προσπαθούσαν να επιλύσουν το πρόβληµα µε βραχυχρόνια οµολογιακά
δάνεια τριετίας, καθώς έληγαν τα προηγούµενα δάνεια της ∆ΕΗ, δάνειας τάξεως των 500
εκατοµµυρίων ευρώ έκαστο.
Παρατηρείται συνεπώς, µια έκρηξη δανεισµού, προβληµάτων, κακοδιαχείρισης, κακών επιλογών
επενδύσεων, και η αντιµετώπιση των προβληµάτων αποκλειστικά και µόνο µέσω δανεισµού. Ως
αποτέλεσµα η ∆ΕΗ, η οποία ξαφνικά απ’ αυτές τις υπερχρεώσεις του 2008 και του 2011 προσπαθεί το
2012, το 2013 και το 2014 να τις αντιµετωπίσει µε δάνεια τριετίας των 500 εκατοµµυρίων.
Αυτό είναι το κεντρικό πρόβληµα της ∆ΕΗ. Σήµερα, εµείς σε σχέση µε τον υπερδανεισµό της
∆ΕΗ και το βραχυχρόνιο τρόπο αντιµετώπισής του, κατηγορούµαστε ότι η ∆ΕΗ καταστρέφεται, γιατί
λήγουν τα δάνεια των 500 εκατ. ευρώ. Το πρόβληµα αυτό όµως το αντιµετωπίσαµε, διότι η ∆ΕΗ
επαναγόρασε 150 από το δάνειο των 500 εκατ. ευρώ που έληξε το 2017. Η εταιρεία επιπλέον,
πρόσφατα,

κατάφερε

να

λάβει

νέο

κοινοπρακτικό

δάνειο

για

την

αναχρηµατοδότηση

του

προηγούµενου δανείου της, ύψους 1,3 δις. ευρώ µε επιτόκιο τάξεως του 5,5% έναντι 6,5% που ήταν
το µέσο επιτόκιο του προηγούµενου.
Εµείς σε αντίθεση µε την αδιέξοδη πολιτική των προηγούµενων Κυβερνήσεων , λάβαµε
συγκεκριµένες πρωτοβουλίες για να ενισχύσουµε τη ρευστότητα της ∆ΕΗ. Το 2017, στη διάρκεια ενός
χρόνου, η ∆ΕΗ εισέπραξε 320 εκατ. ευρώ από την ιδιωτικοποίηση του Α∆ΜΗΕ µε τον στρατηγικό
επενδυτή και 460 εκατ. ευρώ από την αποπληρωµή των ΥΚΩ των δικών σας χρόνων, ένα καθόλου
ευκαταφρόνητο ποσό. Προχωρήσαµε ακόµη, στην υπογραφή συµβάσεων του δηµοσίου µε τη ∆ΕΗ,
που έδωσαν ένα µεγάλο χρηµατοοικονοµικό όφελος στη ∆ΕΗ. Αυτά τα δεδοµένα δηµιούργησαν µία
ισχυρή

ρευστότητα

στη

∆ΕΗ,

η

οποία

της

επέτρεψε

να

αντιµετωπίσει

και

τα

δάνεια,

αναδιαρθρώνοντας αυτά που λήγουν το 2018 και το 2019.
Αυτή τη στιγµή το ελληνικό δηµόσιο υπογράφει αµοιβαία επωφελές µνηµόνιο-συµβόλαιο
προµήθειας µε τη ∆ΕΗ, για την παροχή έκπτωσης τάξεως του 25-26% µε την προϋπόθεση ότι θα
υπάρξει προπληρωµή των λογαριασµών του 2018 από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Η ∆ΕΗ
αναµένεται να εισπράξει σχεδόν µισό δις ευρώ (περί τα 480 εκατ. ευρώ) από αυτή τη συµφωνία,
ποσό που έχει υπολογιστεί βάσει της κατανάλωσης του 2017, ενώ έχουν υπολογιστεί οι εκπτώσεις
συνέπειας 15% και προπληρωµής 6%.
Σχετικά µε το επόµενο µεγάλο θέµα, για τα ληξιπρόθεσµα προς τη ∆ΕΗ, τα 2,5 δισεκατοµµύρια
ευρώ, εάν κάποιος αναλύσει την αύξησή τους προκύπτει ότι το 1/3 προέρχεται από δραστηριότητες
που έκλεισαν µέσα στη µεγάλη ύφεση του 25%, ένα άλλο 1/3 από κοινωνικές δυσκολίες νοικοκυριών
και 1/3 ακόµα περιλαµβάνει στρατηγικούς κακοπληρωτές. Αυτά είναι τα καταλυτικά στοιχεία του
2018, παρά τις διαδοχικές κραυγές ότι η ∆ΕΗ καταστρέφεται.
Εκτός όµως από αυτά τα στοιχεία, θα θέλαµε να υπογραµµίσουµε την µεγάλη διαφορά
πολιτικής κατεύθυνσης της σηµερινής Κυβέρνησης, σε σύγκριση µε την Κυβέρνηση ΣαµαράΒενιζέλου για το µέλλον της ∆ΕΗ. Το 2014 είχε κατατεθεί για ψήφιση στη Βουλή ο νόµος της «Μικρής
∆ΕΗ», τον οποίο και ακυρώσαµε, διότι θα απέβαινε καταστροφικός για το µέλλον της ∆ΕΗ, καθώς
παραχωρούσε τα «ασηµικά» της εταιρείας (υδροηλεκτρικά, µονάδες φυσικού αερίου). Εµείς
προχωρήσαµε στην ψήφιση του νόµου για την αποεπένδυση του λιγνιτικού δυναµικού της ∆ΕΗ, σε
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συµµόρφωση µε την καταδικαστική Απόφαση του Ευρωπαϊκού ∆ικαστηρίου, ένα νόµο που ήταν
αποτέλεσµα σκληρής διαπραγµάτευσης µε την Κοµισιόν, διατηρώντας αλώβητο το παραγωγικό
δυναµικό της εταιρείας και διασφαλίζοντας παράλληλα, εν πολλοίς τα εργασιακά δικαιώµατα των
εργαζοµένων στις προς παραχώρηση µονάδες και ορυχεία.
Η ∆ΕΗ σε αυτή την κατεύθυνση, θα παραµείνει ο βασικός πυλώνας του ενεργειακού µας
συστήµατος και θα αναπτύξει δραστηριότητες σε τοµείς όπως οι Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας, όπου
µε ξεκάθαρη ευθύνη των προηγούµενων διοικήσεων, έµεινε πίσω, ώστε να αναπτυχθεί ως ισχυρή
ενεργειακή εταιρεία στο πλέον δεδοµένο Ευρωπαϊκό και παγκόσµιο πλαίσιο της αναγκαιότητας
µετάβασης σε µία οικονοµία χαµηλού άνθρακα.
Η µελέτη της εταιρείας McKinsey&Company είχε ως αντικείµενο την υποστήριξη της ∆ΕΗ, ώστε
να καθορισθεί ο τρόπος εφαρµογής των Αποφάσεων του Ευρωπαϊκού ∆ικαστηρίου σχετικά µε τη
µονοπώλιο της ∆ΕΗ στη λιγνιτική παραγωγή, καθώς και την επικαιροποίηση του Στρατηγικού και
Επιχειρησιακού Σχεδίου της εταιρείας, έναντι ποσού 1,2 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 700 εκατ.
ευρώ αφορούν την 1η φάση του έργου και το 500 εκατ. ευρώ τη 2η φάση (επιχειρησιακό σχέδιο). Η
σχετική σύµβαση υπεγράφει στις 07/06/2017, µετά από Απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της
∆ΕΗ και µε προβλεπόµενη διάρκεια συνεργασίας τους 8 µήνες.
Σύµφωνα µε τον αρχικό προγραµµατισµό, τους 2,5 πρώτους µήνες, η McKinsey&Company θα
υποστήριζε την εταιρεία κατά τη διαµόρφωση των µέτρων για την αποεπένδυση, του επόµενους 2,5
µήνες θα επικαιροποιούσε

το στρατηγικό σχέδιο της ∆ΕΗ έως το 2030 και τους 3 τελευταίους θα

εκπονούσε το επιχειρησιακό σχέδιο για την περίοδο 2018-2022, θέτοντας το απαραίτητο πλάνο
υλοποίησής του. Με αυτά τα δεδοµένα, το έργο αναµενόταν να ολοκληρωθεί το Φεβρουάριο του
2018, χωρίς να υπολογίζονται οι θερινές διακοπές.
Οι

διαπραγµατεύσεις

µεταξύ

της

Ελληνικής

∆ηµοκρατίας

και

της

Γενικής

∆ιεύθυνσης

Ανταγωνισµού, ώστε να καθορισθεί ο τρόπος εφαρµογής των αποφάσεων του Ευρωπαϊκού
∆ικαστηρίου, σχετικά µε την αποεπένδυση της ∆ΕΗ, προέβλεπαν ότι µέχρι τον Ιούλιο του 2017, θα
είχε οριστικοποιηθεί η συµφωνία για τις µονάδες και στη συνέχεια, ότι µέχρι το Σεπτέµβριο του 2017
θα είχε ολοκληρωθεί η διαδικασία του market test που θα διενεργούσε η DGComp. Τελικά, οι
διαπραγµατεύσεις διήρκησαν πολύ περισσότερο, µε τις παραπάνω διαδικασίες να ολοκληρώνονται
µόλις τα Χριστούγεννα του 2017, µε αποτέλεσµα να προκληθεί σηµαντική καθυστέρηση στις
υπόλοιπες εργασίες της συµβουλευτικής εταιρείας McKinsey&Company.
Οι ανωτέρω µη προβλεφθείσες και προϋπολογισθείσες ανάγκες επέφεραν καθυστέρηση στο
συµβατικό χρονοδιάγραµµα των εργασιών της McKinsey&Company, µε αποτέλεσµα την καθυστέρηση
ολοκλήρωσης του έργου, το οποίο είχε αναλάβει, ενώ ακόµη κατέστη απαραίτητη η ενίσχυση των
οµάδων της για την ολοκλήρωση του έργου, τη στοχοθέτηση των βασικών στρατηγικών αποφάσεων,
την

ανάπτυξη

και

υλοποίηση

της

δοµής

παρακολούθησης

και

συντονισµού

των

δράσεων

µετασχηµατισµού και τέλος, την υποστήριξη στο αρχικό στάδιο υλοποίησης των κυρίων δράσεων του
επιχειρησιακού σχεδίου.
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ∆ΕΗ, λαµβάνοντας υπόψη τα άνω, αποφάσισε οµόφωνα την
παράταση της σύµβασης µε τη συµβουλευτική εταιρεία κατά 4 µήνες, µε αναλογική αύξηση του
τιµήµατος. Το χρονοδιάγραµµα αναπροσαρµόστηκε επιπρόσθετα, ώστε το τελικό παραδοτέο να
ολοκληρωθεί εντός του µηνός Ιουνίου του 2018.
Στη συνέχεια, το ολοκληρωµένο στρατηγικό και επιχειρησιακό σχέδιο πρέπει να εγκριθεί από
τα αρµόδια όργανα της επιχείρησης, προκειµένου να επισηµοποιηθεί και να ανακοινωθεί στους
µετόχους της ∆ΕΗ, καθώς και στους υπόλοιπους ενδιαφερόµενους.
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Όσον αφορά το ζήτηµα που ανέκυψε µε την καθυστερηµένη απόδοση των ποσών λογαριασµών
ηλεκτρικού ρεύµατος στη ∆ΕΗ από τα ΕΛΤΑ, η ∆ΕΗ έχει µεριµνήσει ώστε οι πελάτες της που επέλεξαν
να εξοφλήσουν τους λογαριασµούς τους στα ΕΛΤΑ, χωρίς ιδιαίτερες διαδικασίες αλλά µε απλή
επίδειξη της απόδειξης πληρωµής, να αποφεύγουν κάθε επίπτωση σε σχέση µε το ύψος της οφειλής
τους και επιπρόσθετα να λαµβάνουν την έκπτωση συνέπειας. Σχετικά τέλος, µε τα ερωτήµατα που
αφορούν τα ΕΛΤΑ, αρµόδιο να σας ενηµερώσει είναι το εποπτεύον Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής,
Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ

Πίνακας Κοινοποιήσεων:

Βουλευτές κ.κ.

27. Καραγκούνη Κωνσταντίνο

1.

Σκρέκα Κωνσταντίνο

28. Καραµανλή Άννα

2.

Κατσαφάδο Κωνσταντίνο

29. Καράογλου Θεόδωρο

3.

Αναστασιάδη Σάββα

30. Καρασµάνη Γεώργιο

4.

Ανδριανό Ιωάννη

31. Κεδίκογλου Συµεών

5.

Αντωνιάδη Ιωάννη

32. Κέλλα Χρήστο

6.

Αντωνίου Μαρία

33. Κεραµέως Νίκη

7.

Αραµπατζή Φωτεινή

34. Κεφαλογιάννη Όλγα

8.

Ασηµακοπούλου Άννα – Μισέλ

35. Κεφαλογιάννη Ιωάννη

9.

Αυγενάκη Ελευθέριο

36. Κόνσολα Εµµανουήλ

10. Βαγιωνά Γεώργιο

37. Κουµουτσάκο Γεώργιο

11. Βαρβιτσιώτη Μιλτιάδη

38. Κυριαζίδη ∆ηµήτριο

12. Βλάση Κωνσταντίνο

39. Μπακογιάννη Ντόρα

13. Βλάχο Γεώργιο

40. Μπουκώρο Χρήστο

14. Βορίδη Μαυρουδή

41. Μπούρα Αθανάσιο

15. Βούλτεψη Σοφία

42. Οικονόµου Βασίλειο

16. Βρούτση Ιωάννη

43. Παναγιωτόπουλο Νικόλαο

17. Γεωργαντά Γεώργιο

44. Ράπτη Ελένη

18. Γεωργιάδη Σπυρίδων

45. Σταµάτη ∆ηµήτριο

19. Γιακουµάτο Γεράσιµο

46. Στύλιο Γεώργιο

20. Γιαννάκης Στέργος

47. Τασούλα Κωνσταντίνο

21. Γιόγιακα Βασίλειο

48. Τραγάκη Ιωάννη

22. ∆αβάκη Αθανάσιο

49. Τσιάρα Κωνσταντίνο

23. ∆ήµα Χρίστος

50. Φορτσάκη Θεόδωρο

24. ∆ηµοσχάκη Αναστάσιο

51. Φωτήλα Ιάσονα

25. Καββαδά Αθανάσιο

52. Χατζηδάκη Κωστή

26. Κακλαµάνη Νικήτα
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Σελίδες απάντησης: 5
Σελίδες συνηµµένων: 0
Σ ύ ν ο λ ο Σελίδων: 5
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