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ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ  

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΙΖ΄- ΣΥΝΟΔΟΣ Β΄  

ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ     

 

ΑΔΙΟΡΘΩΤΑ  

 

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 

 (Άρθρο 40 παρ. 1 Κ.τ.Β.) 

 

Στην Αθήνα σήμερα, 8  Μαρτίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13.20΄, στην Αίθουσα 

«Προέδρου Αθανασίου Κωνστ. Τσαλδάρη» (223) του Μεγάρου της Βουλής, συνήλθε σε 

συνεδρίαση η Διαρκής Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου, υπό την προεδρία της Προέδρου 

αυτής, κυρίας Χαράς Καφαντάρη, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 

Α. Ενημέρωση των μελών της Επιτροπής, από τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα 

Σύμβουλο της ΔΕΗ Α.Ε., κ. Εμμανουήλ Παναγιωτάκη, σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 9 του 

Κανονισμού της Βουλής, σχετικά με την προμήθεια υγρών καυσίμων για κάλυψη των 

αναγκών της ΔΕΗ Α.Ε. κατά το έτος 2017.  

Β. Ενημέρωση των μελών της Επιτροπής, από τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα 

Σύμβουλο της ΔΕΗ Α.Ε., κ. Εμμανουήλ Παναγιωτάκη, σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 9 του 

Κανονισμού της Βουλής, σχετικά με την ανάθεση της παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών 

μεταφοράς και επίδοσης λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος και ενημερωτικών επιστολών της 

ΔΕΗ Α.Ε., στην εταιρεία ΕΛΤΑ Α.Ε.. 

Στη συνεδρίαση παρέστη ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Γεώργιος 

Σταθάκης, καθώς και αρμόδιοι υπηρεσιακοί παράγοντες.           

Επίσης, στη συνεδρίαση, εκτός από τον κ. Εμμανουήλ Παναγιωτάκη, Πρόεδρο και 

Διευθύνοντα Σύμβουλο της Δ.Ε.Η. Α.Ε., ήταν παρόντες ο κ. Νικόλαος Αραβαντινός, Γενικός 
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Διευθυντής Υποστηρικτών Λειτουργιών της Δ.Ε.Η. Α.Ε. και ο κ. Δημήτριος Μπουσδέκης, 

Διευθυντής Υλικού και Προμηθειών της Δ.Ε.Η. Α.Ε..  

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ 

Α.Ε.): Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Καταρχάς, ευχαριστώ τους κύριους Βουλευτές που 

αναγνώρισαν ότι οι διαγωνισμοί εξήχθησαν σωστά και έφεραν τα καλύτερα δυνατά 

αποτελέσματα.  Τον μεν διαγωνισμό για το mazout τον κέρδισαν τα Ελληνικά Πετρέλαια και η 

Shell, το δε διαγωνισμό για το diesel τον κέρδισε η ΕΚΟ. Όλοι είναι διαφορετικοί σε σχέση με 

πέρυσι.  

 Έχω ομαδοποιήσει τα ζητήματα που έθεσαν οι κύριοι Βουλευτές. Το ένα θέμα αφορά 

στις οφειλές. Θα σας δώσω τα ακριβή νούμερα, τα οποία δεν τα είχαμε δώσει με μεγάλη 

ακρίβεια, όπως θα σας τα δώσω σήμερα. Στη χαμηλή και στη μέση τάση χρωστάμε, αυτή τη 

στιγμή, για ΔΕΗ, ΔΕΔΔΗΕ, ΑΔΜΗΕ και ΕΤΜΕΑΡ 1.650, από τα οποία έχουν διακανονιστεί τα 

700. Ο δημόσιος τομέας χρωστάει 100 εκατομμύρια, από τα οποία έχουν διακανονιστεί τα 40 

εκατομμύρια. Η υψηλή τάση  χρωστάει 345 εκατομμύρια από τα οποία έχουν διακανονιστεί τα 

60 εκατομμύρια. Συνολικά είναι περίπου 2.100 τα χρέη προς τη Δ.Ε.Η. και έχουν 

διακανονιστεί 800 εκατομμύρια. Σε αυτά πρέπει να προσθέσουμε και 550 εκατ. από τους 

τελικούς πελάτες. Ποιοι είναι αυτοί;  Είναι οι πελάτες που είτε έχουν κλείσει, είτε έχουν παύσει 

να ηλεκτροδοτούνται, εξοχικά σπίτια, σπίτια στο χωριό ή επαγγελματίες που έχουν κλείσει τις 

επιχειρήσεις τους. Μέσα σε αυτούς είναι και εκείνοι που περιμένουν να ισχύσει η υπουργική 

απόφαση περί απαγόρευσης, αλλαγής προμηθευτή, εάν δεν έχει διακανονίσει ή αν δεν έχει 

πληρώσει τον προηγούμενο, είναι μέσα σε αυτούς και αυτοί. Δεν μπορώ να σας πω αυτή τη 

στιγμή το ακριβές ποσό, μπορώ να σας πω ότι δεν είναι πάρα πολύ μεγάλο, είναι περίπου το 

10%. Και αν πάμε στο ποια από αυτά τα ανείσπρακτα ποσά -γιατί αυτό μας ενδιαφέρει 

περισσότερο- αφορούν καθαρά την Δ.Ε.Η., γιατί όπως σας είπα είναι και ΔΕΔΔΗΕ και 

ΑΔΜΗΕ και ΕΤΜΕΑΡ, όχι ότι δεν πρέπει να εισπραχθούν, αλλά αυτά που ενδιαφέρουν την 

Δ.Ε.Η. Α.Ε. ως εταιρία, είναι στην χαμηλή και στη μέση τάση, 830 εκατομμύρια, εκ των 

οποίων είναι σε διακανονισμό τα 340 εκατομμύρια, οι δε τελικοί πελάτες μας οφείλουν 250 

εκατ.. 
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Η Δ.Ε.Η. έχει λαμβάνει από τη χαμηλή και μέση τάση 830 εκατομμύρια,  από την 

υψηλή τάση 345 εκατομμύρια και 100 εκατομμύρια από το δημόσιο τομέα. Ένα ποσοστό από 

αυτά είναι ρυθμισμένα, τα 340 εκατ.. 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Ο ΑΔΜΗΕ 100% είναι Δ.Ε.Η., μην τα ξεχωρίζεται. 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ 

Α.Ε.): Προσέξτε, προσέξτε. Προφανώς και υπάρχει αυτό που λέτε, αλλά η Δ.Ε.Η. ως εταιρία 

για τον ΔΕΔΔΗΕ και τον ΑΔΜΗΕ είναι εισπράκτορας, αλλά τα νούμερα που θα βάλει στα 

ταμεία της είναι τα νούμερα που σας είπα και αυτά είναι που έχουν σημασία για τα 

αποτελέσματα της ως Δ.Ε.Η. Α.Ε..  
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ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Μα το  100% του ΑΔΜΗΕ δεν είναι δικό σας; Επομένως, δεν 

σας αφορά; 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ(Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ 

Α.Ε.):  Προφανώς μας αφορά,  αλλά μιλάω  ως εταιρία .Υπάρχει και η μια και η άλλη 

ανάγνωση.  Δεν το λέω για να το ωραιοποιήσω, το λέω  διότι αυτή είναι η πραγματικότητα και  

θα πρέπει να την ξέρουμε. Θα δώσουμε  πολύ πιο αναλυτικά στοιχεία τις επόμενες ημέρες. 

Θεωρώ μια επιτυχία μας την συμφωνία με τη ΛΑΡΚΟ, η οποία αυτή τη στιγμή μας χρωστάει  

210 εκ. ευρώ ύστερα, και από την απόφαση της διαιτησίας και έχει χαραχτεί μια προοπτική  

να είναι συνεπής απέναντι μας και στους τρέχοντες λογαριασμούς, αλλά και να διακανονίσει 

ένα σημαντικό μέρος από αυτά. 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ: Τι γίνεται με το ιστορικό χρέος της ΛΑΡΚΟ; 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ(Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ 

Α.Ε.):    Εχθές πήρε απόφαση το Δ.Σ. της  ΛΑΡΚΟ. Θα επικυρωθεί  από τη γενική συνέλευση, 

η οποία  θα συνέλθει εντός των επόμενων ημερών. 

 Πιστεύω ότι η συμφωνία διασφαλίζει τη βιωσιμότητα  της  ΛΑΡΚΟ και την 

δυνατότητα  της να μας αποπληρώνει. 

ΧΑΡΑ ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ (Πρόεδρος της  Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου ):Το λόγο 

έχει ο κ. Καμμένος. 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ:  Κύριε Πρόεδρε,  το ιστορικό των χρεών της ΛΑΡΚΟ είναι 

σημαντικό. Όχι πολύ  ειδικά.   

 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ( Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας): Τόσα 

προβλήματα μας κληρονόμησε Ν.Δ., τι να κάνουμε; 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ(Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ 

Α.Ε.):  Και σε σχέση  με την ερώτηση,  ακριβώς πάνω στο θέμα των λογαριασμών,  όπως θα 

είδατε,  σε αυτό,  ίσως διεκδικούμε κάποια θετική γνώμη.  Το έντυπο του λογαριασμού  μας 

είναι πια  πολύ απλοποιημένο, δηλαδή μπορεί ο οιοσδήποτε  να καταλάβει  που πηγαίνουν  

αυτά τα οποία πληρώνει. Αυτό έγινε για πρώτη φορά.       

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ(Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ 

Α.Ε.):Όταν λέμε ΔΕΔΔΗΕ γράφει από κάτω «Διανομή Ηλεκτρικής Ενέργειας» και δεν το 

περιγράφει ακριβώς   ως «Διαχειριστής  Δικτύου». 
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ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ: Για να ξέρει ο καταναλωτής τι πληρώνει.  

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ(Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ 

Α.Ε.): Το παίρνω υπόψη  μου και αυτό που λέτε. 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ: Δεν ισχύει αυτό στον  τελευταίο λογαριασμό.  

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ(Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ 

Α.Ε.):  Προσέξτε, θυμηθείτε τους  προηγούμενους λογαριασμούς. Έγινε ένα πολύ μεγάλο 

βήμα.  

 ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ: Μια  διευκρινιστική ερώτηση, δεν μπορεί να έχετε 

ενημερωτικό σημείωμα, το οποίο έχετε εσωκλείσει στον λογαριασμό και να λέτε ότι πλέον 

εξηγούνται όλα τα ακρωνύμια, όλα τα αρκτικόλεξα και να ανοίγει ο καταναλωτής  και να 

βλέπει  όλα τα ακρωνύμια ως έχουν. Αλλά εσείς  έχετε την εντύπωση  ότι ο μέσος  πολίτης 

γνωρίζει τι σημαίνει ΑΠΕ,ΑΔΜΗΕ κ.τ.λ.; Αυτό πώς θα το αντιμετωπίσετε; 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ(Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ 

Α.Ε.): Μα δεν είπαμε ήδη ότι θα εξαφανιστούν  τα αρκτικόλεξα; Θα εξηγήσουμε το τι είναι  το 

καθένα. Και θα γράφουμε  πλέον ότι ΔΕΔΔΗΕ είναι  η διανομή της ηλεκτρικής ενέργειας, 

ΑΔΜΗΕ είναι η μεταφορά της ηλεκτρικής ενέργειας. Αυτό δεν το ήξερε ο κόσμος μέχρι τώρα. 

Μπορούμε να το αναλύσουμε και το παίρνουμε υπόψη μας αυτό  και να πούμε ότι ΔΕΔΔΗΕ 

είναι Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής  Ηλεκτρικής Ενέργειας. Νομίζετε ότι αυτό θα 

είναι πιο εκλαϊκευμένο από  αυτό που λέμε τώρα;  Θα το κάνουμε όμως. Θα το κάνουμε. 

Πιστεύω ότι και οι προσλαμβάνουσες παραστάσεις που έχουμε ως Δ.Ε.Η. από αυτό, 

είναι πάρα πολύ θετικές και μάλιστα, αν βλέπετε στον Τύπο υπάρχουν διαρκώς επιστολές, 

παρατηρήσεις, ερωτηματικά που δημιουργήθηκαν ακριβώς γιατί υπήρξε αυτή η διαφάνεια. 

Μέχρι τώρα υπήρχε μια παραίτηση από τους καταναλωτές. Σου λένε ότι δεν μπορούν να 

καταλάβουν τι είναι αυτά. Μας τα βάζουν και εμείς τα πληρώνουμε. Τώρα όμως μπορούν να 

εμβαθύνουν περισσότερο. Αυτό για εμάς είναι πάρα πολύ θετικό. Και βέβαια  παίρνω  υπ' 

όψη μου και την παρατήρησή σας, για ακόμη μεγαλύτερη ανάλυση και για ακόμη μεγαλύτερη 

διαφάνεια. Δεν υπάρχει καμία αντίρρηση σε αυτό. 
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Με την ευκαιρία, θέλω να πω, επειδή ρώτησε και ο άλλος συνάδελφος σας, στη 

χαμηλή τάση το ποσοστό που παίρνει η Δ.Ε.Η. στο σύνολο του λογαριασμού είναι κατά 

μέσον όρο 37,8%.Στη μέση τάση το ποσοστό που παίρνει καθαρά η Δ.Ε.Η. είναι γύρω στο 

55%. Αυτά είναι κάποια στοιχεία.  
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(Συνέχεια ομιλίας του κυρίου ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ, Προέδρου και 

Διευθύνοντα Συμβούλου της ΔΕΗ) 

Το δεύτερο ζήτημα που μπήκε, είναι για τις  αμοιβές των στελεχών.  Επειδή 

ρωτήθηκε  και ποια  είναι η θέση η δική μας, καταρχάς, θα έχετε δει, ότι παρά το γεγονός ότι 

υπήρξε η  άρση του πλαφόν, για μένα σωστά, στη Δ.Ε.Η. δεν  έχει γίνει χρήση αυτού του 

πράγματος.  Πάρθηκαν τα μέτρα, έτσι όπως είπε ο κ. Υπουργός προηγουμένως για τα 

συγκεκριμένα στελέχη, θέλω να δώσω μια διευκρίνιση:  Ο κ. Κορωνιωτάκης τα έχει 

επιστρέψει  τα χρήματα, ο  κ. Μπάνας δεν τα έχει  επιστρέψει ακόμη και θα δούμε τι θα γίνει.  

Επίσης, θέλω να τονίσω ότι η υπηρεσιακή κατάσταση των στελεχών τα οποία 

εξακολουθούν να είναι υπάλληλοι του ΑΔΜΗΕΕ ή της Δ.Ε.Η. ή του ΔΕΔΗΕΕ, όταν πάρουν 

θέση Γενικού Διευθυντή ή θέση ανώτερη ακόμη, όπως είναι ο Διευθύνων Σύμβουλος, 

επιστρέφουν στην υπηρεσία, δεν απολύονται, γιατί παραμένουν υπάλληλοι και αμείβονται με 

βάση τα χρήματα τα οποία έπαιρναν πριν, συν ένα αυξημένο ποσοστό στο επίδομα 

διευθυντών 10% κι αυτό έχει καθιερωθεί από το 2004, είναι στον κανονισμό λειτουργίας της 

Δ.Ε.Η. και μεταφέρθηκε και στους κανονισμούς λειτουργίας των δύο αυτών εταιρειών και 

βέβαια, όλοι τώρα είναι στο πλαφόν δηλαδή, 4631 € μικτά. Δεν ισχύει αυτό το 7000 € και ούτε 

είναι στην Δ.Ε.Η., παρέμειναν στον ΑΔΜΗΕΕ. Δεν έχουν δικαίωμα να έρθουν από τον 

ΑΔΜΗΕΕ στην Δ.Ε.Η. βάσει και της Κοινοτικής Οδηγίας. 

Η τοποθέτησή μου πάνω σ’  αυτό επειδή θέλω να την πω και δημόσια και την είπα 

και στην Πτολεμαΐδα, θεωρώ ότι οι αμοιβές των ανώτατων στελεχών αυτών των επιχειρήσεων 

και ειδικά μιας επιχείρησης, όπως είναι η Δ.Ε.Η. εισηγμένη στο χρηματιστήριο και σε πολύ 

έντονο ανταγωνισμό που χρειάζεται να αποκτήσει και νέες δεξιότητες που δεν τις είχε μέχρι 

τώρα, θα πρέπει να προσδιορίζονται με όρους συμφέροντος της επιχείρησης. Στα πλαίσια 

ενός στρατηγικού σχεδίου και με γνώμονα την προσέλκυση στελεχών από την αγορά, οι 

οποίοι διαθέτουν κάποια χαρακτηριστικά και κάποιες δεξιότητες που δεν τις έχουμε εμείς. 

Προφανώς, βέβαια, σε συγκεκριμένα πλαίσια και όχι με υποκειμενικό κριτήρια. Υπενθυμίζω, 

ότι πριν το 2010 οι αμοιβές των διοικητών της Δ.Ε.Η. ήταν πάνω από τα 15.000 € το μήνα και 

σε κάποιες περιπτώσεις και 20.000 € το μήνα μικτά. 
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Το θέμα αυτό της μη παράστασης Πολιτικής Αγωγής της Δ.Ε.Η. στην δίκη που 

συνεχίζεται αυτή την στιγμή- που λέγεται κακώς «δική ΓΕΝΟΠ». Δεν είναι «δική ΓΕΝΟΠ» 

διώκονται 59 άτομα εκ των οποίων γύρω στους 18 είναι συνδικαλιστές της ΓΕΝΟΠ, όλοι οι 

άλλοι είναι όλες οι πρώην διοικήσεις της Δ.Ε.Η., τα διοικητικά συμβούλια και ανώτατα στελέχη 

της επιχείρησης μεταξύ των οποίων κάποιοι εν ενεργεία. 

Η μη παράσταση Πολιτικής Αγωγής δεν σημαίνει κατ' αρχάς, ότι το δικαστήριο δεν 

μπορεί να διερευνήσει τις όποιες, αν υπάρχουν, έκνομες ενέργειες. Η μη παράσταση, έχει την 

εξής σημασία: Πρώτον. Εφόσον επεστράφησαν τα χρήματα επί των ημερών μας, επί των 

ημερών της δικής μας διοίκησης που είχαν δοθεί και το δάνειο και για μια μελέτη η οποία έγινε 

αλλά κόστισε πολύ λιγότερο από τις 300.000 €, επεστράφησαν, λοιπόν, αυτά τα χρήματα και 

μάλιστα, εντόκως το δάνειο, δεν προκύπτει άμεση ζημιά για την επιχείρηση. 

Από κει και πέρα, τώρα, αλλά χρήματα που είχαν δοθεί μέσω Συλλογικών 

Συμβάσεων, μπορεί να τοποθετηθεί κανείς όπως θέλει αν αυτές οι συμβάσεις ήταν σωστές ή 

λάθος όμως, για μένα, δεν προκύπτει ποινικό ζήτημα. Ήταν στα πλαίσια μιας πολιτικής που 

είχαν οι προηγούμενες διοικήσεις απέναντι στο συνδικαλιστικό κίνημα, ο καθένας την κρίνει 

όπως θέλει, αλλά για μένα δεν είναι ποινικό. Εν πάση περιπτώσει, το δικαστήριο θα 

διερευνήσει, είμαι μάρτυρας κατηγορίας οπότε θα ερωτηθώ και θα παραστώ, βέβαια, και 

τελικά θα βγάλει το καλύτερο αποτέλεσμα. 
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(Συνέχεια ομιλίας κ. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ, Προέδρου και Διευθύνοντος 

Συμβούλου της Δ.Ε.Η. Α.Ε.) 

 

Όταν η Δ.Ε.Η. βρίσκεται ενώπιον τόσων προκλήσεων, θεωρούμε, ότι η οποιαδήποτε 

εσωστρέφεια, οι εσωτερικές τριβές, δεν πρέπει να υπάρξει.  

Η πολιτική που έχουμε εφαρμόσει από την αρχή που αναλάβαμε - αυτή την 

επιχείρηση, δηλαδή, - την διοίκηση αυτής της επιχείρησης, ήταν η φυγή προς το μέλλον και η 

συσπείρωση όλων των στελεχών - όλων των δυνάμεων, ανεξάρτητα από κομματική 

προέλευση ή οτιδήποτε άλλο. Εγώ, πιστεύω, ότι αυτό μας έχει δώσει μια δυναμική, για να 

αντιμετωπίσουμε αυτές τις προκλήσεις. 

Ο κ. Αντωνιάδης, πολύ λογικά με ρώτησε για το «Project Μελίτη», για τους κινέζους 

κ.λπ.. Όπως σας έχω πει προφορικά, κύριε Αντωνιάδη και το έχω πει και σε όλους τους 

παράγοντες της περιοχής, όπως τον κ. Αντιπεριφερειάρχη, τους Δήμαρχους Πτολεμαΐδας και 

Αμύνταιου, τον κ. Σκρέκα, τον κ. Σέλτσα και άλλους βουλευτές, θα ήθελα να προσέξετε τα 

εξής: Οι συζητήσεις βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο. Όταν συμφωνηθεί - και πιστεύω ότι 

μέσα σε ένα ή δύο μήνες θα συμφωνηθεί - θα γίνουν όλες αυτές οι αναγκαίες διαβουλεύσεις 

που αναφέρεται. Βέβαια, ήδη υπάρχουν κάποια συμφωνηθέντα, αλλά για αυτά έχει 

ενημερωθεί και το Εργατικό Κέντρο και όλοι οι παράγοντες. Όταν με το καλό αποφασίσουν οι 

κινέζοι και πούνε την οριστική τους απόφαση ό,τι προχωράμε μαζί, τότε θα τεθούν όλοι οι 

όροι και θα γίνουν όλες οι διαβουλεύσεις που πρέπει να γίνουν με την τοπική κοινωνία. Τώρα, 

θα ήταν κάτι πρωθύστερο. 

Εκείνο που θα πρέπει να σας διαβεβαιώσω, είναι - όπως δεσμεύτηκα και μπροστά 

στον Πρωθυπουργό, γιατί πήγα μαζί τους στον Πρωθυπουργό όταν υπογράψαμε το MOU 

πέρυσι τον Αύγουστο, είναι - ότι θα εφαρμοστεί απαρέγκλιτα η ελληνική νομοθεσία και οι 

δουλειές θα γίνουν με Έλληνες εργολάβους. 

Επίσης, θα ήθελα να πω ότι η Φλώρινα, θα πρέπει να δει τα σφάλματα που έχουν 

γίνει σε άλλες περιοχές, όπως την Πτολεμαΐδα κ.λπ. και να μην επαναληφθούν, έτσι ώστε μια 

τέτοια επένδυση της τάξεως του 1ος δις «να πιάσει πολύ μεγαλύτερο τόπο» από ό,τι άλλες 
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επενδύσεις που κάναμε στην Πτολεμαΐδα ή στην Κοζάνη ή την Μεγαλόπολη. Δηλαδή, να μην 

είναι μόνον η πρόσκαιρη απασχόληση των ανθρώπων στις εγκαταστάσεις της Δ.Ε.Η., αλλά 

να ανέβει τεχνολογικά και επιχειρηματικά, για να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο και στην 

ευρύτερη περιοχή. Γιατί, όπως έχουμε πει, είναι το «προκεχωρημένο» φυλάκιο της χώρας 

μας. 

Δυστυχώς, τα μερίδια της «Δ.Ε.Η. Ανανεώσιμες», είναι πολύ χαμηλά. Γενικά, θα έχετε 

δει ό,τι δεν αναφέρομαι στο παρελθόν και κοιτάω το τι θα κάνουμε στο μέλλον, είναι το μόνο 

που αναφέρομαι. Από σφάλματα σοβαρά που έχουν γίνει η «Δ.Ε.Η. Ανανεώσιμες», έχει 

μόνον το 3% του μεριδίου της αγοράς των ανανεώσιμων.  

Τώρα επεξεργάζεται ένα business plan, με το οποίο επιδιώκουμε σαν στρατηγικό 

στόχο, να γίνει ένας από τους βασικούς παίκτες και εάν όχι «ο leader» στη χώρα μας στο 

θέμα των ανανεώσιμων πηγών. Γιατί, βέβαια, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας δεν έχουν 

σταματήσει εδώ, έγινε η πρώτη παρτίδα, αλλά το μέλλον είναι μπροστά μας.  

Στα πλαίσια αυτά, επιδιώκουμε να αναπτύξουμε και τις άλλες μορφές, όπως  π.χ. την 

γεωθερμία. Θα πρέπει να ξέρετε ότι η Δ.Ε.Η. έχει ξοδέψει για έρευνες για την γεωθερμία, 62 

εκατ. τις προηγούμενες δεκαετίες και γεωθερμία ακόμη δεν έχουμε. 

Εγώ, πιστεύω, ότι και με την εξέλιξη της τεχνολογίας αλλά και με πιο προσεκτικές 

μεθοδεύσεις και βέβαια, σε πλήρη συνδιαλλαγή με τις τοπικές κοινωνίες, θα προχωρήσουμε 

στην ανάπτυξη της γεωθερμίας και ειδικά στα νησιά των Κυκλάδων και όχι μόνον.  

Η ανάπτυξη της γεωθερμίας στα νησιά των Κυκλάδων, θα αλλάξει τελείως την 

αρχιτεκτονική της τροφοδοσίας της νησιωτικής Ελλάδας. Γιατί, όλα τα νησιά των Κυκλάδων 

και ίσως και πιο κάτω, εξαιτίας της γεωθερμίας, μπορούν να διασυνδεθούν με το 

διασυνδεδεμένο σύστημα και να απαλλαγούμε μαζί με άλλα μέτρα που ανέφερε ο κ. 

Υπουργός, από την εξάρτησή μας από το πετρέλαιο, το ντίζελ και το μαζούτ. 
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(Συνέχεια ομιλίας κυρίου Εμμανουήλ Παναγιωτάκη, Προέδρου και Διευθύνοντος 

Συμβούλου της ΔΕΗ Α.Ε.) 

 

Βέβαια, συμφωνώ και με τον κ. Συρμαλένιο, που είπε ότι θα πρέπει να υπάρχει ένας 

χωροταξικός σχεδιασμός, οι τοπικές κοινωνίες πρέπει να το κάνουν αυτό. Δεν μπορεί να 

προσβληθεί ούτε το περιβάλλον ούτε οι παραδόσεις, αλλά από την άλλη μεριά μην 

στρεφόμαστε και εναντίον των ΑΠΕ, πρέπει να βρούμε μια ισορροπία κάθε φορά. Αυτό είχα 

πει και σε ένα συνέδριο πέρυσι, που έκανε η Περιφέρεια Κρήτης, στο Ηράκλειο.  

Όσον αφορά στις οφειλές των ΤΟΕΒ, πράγματι θυμάμαι πέρυσι τη συνάντησή μας η 

οποία ήταν και συγκινητική συνάντηση, διότι βλέποντας τους ανθρώπους της δουλειάς, τους 

αγρότες να με ρωτούν «θα σπείρουμε, κύριε Πρόεδρε, φέτος ή δεν θα σπείρουμε;»  

Τους απάντησα «θα σπείρετε», όπως και φέτος θα σπείρουν.  

Το ζήτημα είναι κάνουμε διευκολύνσεις και πολλές φορές, δεν αναφέρομαι στους 

συγκεκριμένους, δεν υπάρχει το νοικοκύρεμα που πρέπει από τις ΤΟΕΒ, όπως δεν υπάρχει 

και από τις δημοτικές επιχειρήσεις ύδρευσης και αποχέτευσης. Το ρεύμα κοστίζει. Και αυτή η 

εξυπηρέτηση κοστίζει. Είναι σε χαμηλές τιμές για να βοηθήσουμε τις ΤΟΕΒ να κάνουν 

εξοικονόμηση όσο μπορούν, αλλά και εκείνοι θα πρέπει να είναι πιο τακτικοί στις πληρωμές, 

διότι όσο αφήνονται αυτοί οι λογαριασμοί τόσο γίνονται δυσκολότερα εξυπηρετήσιμοι.  

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ : Ομιλεί εκτός μικροφώνου. 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ 

Α.Ε.): Για αυτό θα κάνουμε και περισσότερες δόσεις και κάνουμε περισσότερες δόσεις, και 

επίσης, βεβαίως, είμαι πρόθυμος να επαναλάβουμε την περσυνή συνάντηση με χαρά μου, 

αλλά μπορείτε να τους μεταφέρετε ή και εάν με ακούν τώρα, ότι θα σπείρουν οι άνθρωποι, 

δεν θα τους αφήσουμε χωρίς σπορά. Καταλαβαίνετε, όμως, και σκεφθείτε και τις άλλες 

ερωτήσεις που μας τέθηκαν σε σχέση με την οικονομική κατάσταση της ΔΕΗ και με τη 
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ρευστότητα κ.λπ. Όλα πρέπει να γίνουν και να είναι  ισχυρή η ΔΕΗ για να παίζει και αυτό το 

ρόλο. Επίσης θα αναφερθώ και εγώ στο θέμα της μικρής ΔΕΗ. 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ : Ομιλεί εκτός μικροφώνου. 

Υπάρχουν κάποια ερωτήματα αναπάντητα. 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ 

Α.Ε.): Σε αυτά τα ερωτήματα θα απαντήσουν οι συνεργάτες μου. Εγώ θα μιλήσω και για τα 

ΝΟΜΕ. Όπως γνωρίζετε έχουμε τοποθετηθεί για τα ΝΟΜΕ. Καταρχάς, να δούμε σε τι πλαίσιο 

κινούμαστε. Η ΔΕΗ μέσα σε δύο ή τρία χρόνια πρέπει να κάνει εξαιτίας της ευρωπαϊκής 

πολιτικής αυτά που δεν έγιναν τα προηγούμενα 15 χρόνια. Δηλαδή, να ανοίξει πλήρως ο 

ανταγωνισμός. Μέχρι τώρα δεν άνοιξε. Τις αιτίες τις γνωρίζετε πολύ καλύτερα από εμένα και 

δεν θέλω να αναφέρομαι στο τι κακό έγινε στο παρελθόν.  

Στο θέμα της μικρής ΔΕΗ ήμουν και είμαι αντίθετος, το λέω καθαρά. Καταρχάς, δεν 

νομίζω ότι δεν υπήρχε περίπτωση η ΔΕΗ να πάρει αυτό το ποσό που είπατε, κύριε Μανιάτη, 

δηλαδή, 5 δις ευρώ.  

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ : Δύο δις απευθείας και τρία δις με την επένδυση με την Μελίτη 

2.  

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ 

Α.Ε.): Δεν δοκιμάστηκε σε καμία διαγωνιστική διαδικασία. Ούτε υπήρχε καμία προσφορά. Δεν 

έχω υπόψη μου κάτι τέτοιο.  

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ : Μα δεν χρησιμοποιήθηκε, κύριε Πρόεδρε, ακυρώθηκε 

αμέσως.  

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ 

Α.Ε.): Άρα, πώς λέμε ότι μπορούσε να πάρει 5 δις; 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ : Να ρωτήσετε τον προηγούμενο Διοικητή από εσάς, ο οποίος 

είχε κάνει τις πρώτες επαφές. 
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ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ 

Α.Ε): Δεν μου είχε αναφέρει κάτι τέτοιο.  

Τα ΝΟΜΕ είναι ένας μηχανισμός, ο οποίος έγινε για να διευκολυνθεί το άνοιγμα της 

αγοράς. Εμείς το αμφισβητήσαμε ως επιχείρηση, όπως γνωρίζετε και αντί για αυτό 

προτείναμε τη δημιουργία θυγατρικών εταιρειών με πελάτες μας, επάνω στο πράγμα για το 

οποίο εργαζόμαστε τώρα, τους οποίους θα πουλήσουμε στους ανταγωνιστές μας ή σε όποιον 

ενδιαφέρεται.  

Θα ήθελα να σας πω το εξής, το μέγα πρόβλημα αυτή τη στιγμή της ΔΕΗ, είναι ότι 

παράγει πολύ λιγότερο από αυτό που πουλάει που σημαίνει ότι αναγκάζεται και αγοράζει για 

να πουλήσει.  

 

 



Π/φος Δ/φος Ημερομηνία Όνομα αρχείου 

ΣΑΝΤΑ   ΤΖΟΡΜΠΑΤΖΑΚΗ 8.3.17 AUFP0308.SE2 

 

 

C:\Users\user\Desktop\8.3.2017.docx 

 

(Συνέχεια ομιλίας κ. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ, Προέδρου και Διευθύνοντα 

Συμβούλου της ΔΕΗ) 

 

Αυτό είναι επικίνδυνο και το είδαμε με την τελευταία κρίση. Το είδαμε την τελευταία 

κρίση που ανέβηκε η οριακή τιμή του συστήματος, η χονδρική τιμή και υποχρεωνόταν η ΔΕΗ 

να αγοράζει με 80 και 100 ευρώ την μεγαβατώρα και να πουλάει με 60,70,45 ανάλογα με τον 

πελάτη. Αυτό μας συσσώρευσε αρκετές δεκάδες εκατομμύρια ζημιά. Επίσης, για το άνοιγμα 

της αγοράς, να έχετε υπόψη σας το εξής στοιχείο.  

Για να φτάσει η ΔΕΗ στο 50%, εάν δεν εξαιρεθούν ορισμένα τμήματα της πελατείας 

τα οποία ούτως ή άλλως παραμένουν στην ΔΕΗ, όπως είναι οι ευάλωτοι καταναλωτές, όπως 

είναι η υψηλή τάση κ.λπ., θα πρέπει οι ανταγωνιστές μας μέχρι το 2020 να πάρουν πάνω από 

4500 εκατ. ρολόγια. Αυτή τη στιγμή έχουν κάτω από 150.000. Δεν νομίζω ότι είναι στη 

στρατηγική ή στις δυνατότητες κανενός από τους ανταγωνιστές μας να επενδύσουν, να 

οργανωθούν, να ρισκάρουν και να δημιουργήσουν αυτούς τους μηχανισμούς και να πάρουν 

τα 4500 εκατ. ρολόγια. Καταναλωτές δηλαδή.  

Γι’ αυτό κάναμε αυτή την πρόταση προς την Κυβέρνηση βέβαια και την 

παρουσιάσαμε και στα τεχνικά κλιμάκια στα οποία διευκρινίζω έτσι για να είμαστε καθαροί 

γιατί έχουν γραφτεί ορισμένα πράγματα, η ΔΕΗ δεν διαπραγματεύεται, η ΔΕΗ παρουσίασε 

την πρότασή της και έδωσε ότι στοιχεία της ζητήθηκαν  η διαπραγμάτευση ανήκει στην 

Κυβέρνηση προφανώς και άποψή μας είναι ότι έτσι μόνο μπορεί να ανοίξει η αγορά. Μόνο με 

αυτό τον τρόπο. Πώληση μονάδων όπως λένε οι ίδιοι πάλι δεν οδηγεί πουθενά, διότι δεν 

υπάρχει τέτοια επάρκεια καταρχάς σε μονάδες ειδικά υδροηλεκτρικά που ζητούν. Τα 

υδροηλεκτρικά δεν μπορούν να παράξουν τόση ενέργεια ώστε να εξυπηρετήσουνε τόσο 

μεγάλο πελατολόγιο και να βγάλουνε και κέρδος. Θα πω δύο λόγια και θα τελειώσω με αυτό 

για το πως βλέπω την κατάσταση και το μέλλον της ΔΕΗ.  

Καταρχάς μου δίνεται η ευκαιρία να πω ακριβώς τι είπα στην Πτολεμαϊδα. Ρωτήθηκα 

από δημοσιογράφο τοπικό γιατί καθυστερούμε τις πληρωμές στους τοπικούς εργολάβους των 



Π/φος Δ/φος Ημερομηνία Όνομα αρχείου 

ΣΑΝΤΑ   ΤΖΟΡΜΠΑΤΖΑΚΗ 8.3.17 AUFP0308.SE2 

 

 

C:\Users\user\Desktop\8.3.2017.docx 

ορυχείων του σταθμού κ.λπ. που πράγματι υπάρχει μία μικρή καθυστέρηση τώρα, 

μεγαλύτερη από το παρελθόν. Τους είπα αυτό οφείλεται σε θέματα ρευστότητας  που έχουμε 

λόγω του ότι ο ρυθμός είσπραξης των λογαριασμών δεν είναι αυτός που πρέπει, ώστε να 

καλύπτουμε τις ανάγκες μας γιατί εμείς δεν στοκάρουμε χρήματα ούτε τα καταθέτουμε 

πουθενά. Η ΔΕΗ ότι εισπράττει το δίνι κατευθείαν στην αγορά. Τους είπα λοιπόν ότι βάζουμε 

προτεραιότητες και η πρώτη προτεραιότητα που βάζουμε είναι η ασφάλεια εφοδιασμού, π.χ. 

δεν μπορούμε να αφήσουμε τα νησιά χωρίς ρεύμα και να μην πληρώσουμε το πετρέλαιο. Η 

ασφάλεια γενικά της κατανάλωσης. 

 Δεύτερον, ότι μας υποχρεώνει ο νόμος φόρο, ασφαλιστικές εισφορές, ΦΠ.Α. κ.λπ. 

και τρίτον τις οφειλές μας προς  διεθνείς οργανισμούς, ομόλογα κ.λπ., για τα οποία μάλιστα 

λέω ότι εάν δεν τα πληρώσουμε, θα μας κηρύξουν σε χρεοκοπία και αυτό θα έχει κάνει 

γενικότερη ζημιά στη χώρα μας. Αυτή ακριβώς ήταν η τοποθέτησή μας. Βέβαια 

χρησιμοποίησα αυτή τη λέξη και ίσως εξ αυτού του λόγου γράφτηκαν όλα αυτά τα 

δημοσιεύματα. Δεν σημαίνει ότι η ΔΕΗ είναι σε κατάσταση χρεοκοπίας. Μάλιστα για να 

απαντήσω και για το ομόλογο είναι 200 εκατ.  τον Απρίλιο το είπε σωστά κάποιος κύριος 

Βουλευτής. Στη συνέντευξη στη Πτολεμαϊδα είχε γίνει λάθος, ίσως οφείλεται σε εμένα. Αυτά τα 

χρήματα είναι εξασφαλισμένα και μάλιστα μπορώ να σας πω ότι είχαμε ένα θετικό νέο από 

εκεί που ήταν η απόδοση του ομολόγου 18% έπεσε αυτές τις μέρες το ομόλογο του Απριλίου 

στο 6,5%. Αυτή η πτώση δείχνει μία εμπιστοσύνη των αγορών ότι θα προχωρήσουμε και θα 

είμαστε συνεπείς στις πληρωμές μας.  

Η ζημιά το 2015 οφείλεται σε αύξηση των προβλέψεων, αυξήσαμε τις προβλέψεις.  
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(Συνέχεια ομιλίας, κ. Εμμανουήλ Παναγιωτάκη, Προέδρου και Διευθύνοντα 

Συμβούλου της Δ.Ε.Η.) 

 

Θα μπορούσαμε να κάναμε λογιστικά τρικ και να μην εμφανίζουμε, αλλά αυτό δεν 

είναι σωστό και σαν μια επιχείρηση σαν τη δική μας και μια επιχείρηση εισηγμένη στο 

Χρηματιστήριο. που υπόκεινται σε όλους αυτούς τους ελέγχους και στο κάτω κάτω είναι μια 

επιχείρηση που πρέπει να έχει πλήρη διαφάνεια, ώστε να γίνεται και οι πολιτικές επιλογές 

που χρειάζονται, εφόσον ελέγχεται από το Δημόσιο, ώστε να επιλύονται και να μην 

κουκουλώνονται τα προβλήματα. Πρέπει να ξέρετε ότι οι προβλέψεις μας είναι πάρα πολύ 

αυστηρές, θέλω να πω το εξής, καταρχάς τα ληξιπρόθεσμα σας είπα πόσα είναι σήμερα, δεν 

έχω της 31/12/2014, έχω την 31/1/2015, που ήταν 1,711 δισεκατομμύρια ευρώ και όχι 1 δις 

όπως ακούστηκε και ήταν στις 31 Ιανουαρίου 2015. 

Η πολιτική μας με τα ληξιπρόθεσμα έγινε μέχρι τώρα με τους τρόπους που έχετε 

διαπιστώσει, με διευκολύνσεις, με πιέσεις στους μεγαλύτερους οφειλέτες, πολλοί από τους 

οποίους αποδείχθηκαν στρατηγικοί κακοπληρωτές, δηλαδή, αυτοί που χρωστούν πάνω από 

3000 ευρώ και είναι 85.000 άτομα, αυτοί χρωστάνε 500 εκατομμύρια συνολικά, όχι μόνο για 

τη Δ.Ε.Η., ότι εισπράττουμε. Αυτούς αποφασίσαμε να τους πιέσουμε πάρα πολύ και πρέπει 

να ξέρετε ότι σε πολλούς κόπηκε το ρεύμα. Στο 65% από αυτούς που κόπηκε το ρεύμα, 

επανασυνδέθηκαν μόνοι τους αυθαίρετα και αυτό είναι ένα ζήτημα γενικότερο, το οποίο 

πρέπει να μας απασχολήσει συνολικά σαν ελληνική κοινωνία. Δεν μπορεί ο άλλος έτσι 

αυθαίρετα να θεωρεί ότι μπορεί να δρα έτσι, αυτό είναι ρευματοκλοπή, όπως και να το 

κάνουμε. 

Αλλά είναι ένας διαρκής αγώνας, θεωρούμε όμως ότι αυτές οι πολιτικές των 

διευκολύνσεων και το κοινωνικό πρόσωπο και όλα αυτά ,έχουν φτάσει περίπου στα όριά 

τους, έτσι λοιπόν έχουμε αποφασίσει να προχωρήσουμε σε πιο αποφασιστικές μεθόδους, θα 

προσλάβουμε εταιρία η οποία έχει μεγαλύτερη εξειδίκευση στο θέμα της συλλογής 

οφειλομένων και με διεθνή εμπειρία, όπου έχουν συστήματα δικά τους, δεν πάει το μυαλό σας 

σε factory και αυτά, έχουν συστήματα δικά τους, που αναλύουν την πελατεία με βάση 
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ιστορικά στοιχεία, έχουν λογισμικά με τα οποία αναλύουν την κατάσταση του κάθε πελάτη, με 

πολύ πιο -θα πω την έκφραση- σοφιστικέ μεθόδους και πιστεύουμε, μας έχουν υποσχεθεί ό,τι 

η εισπραξιμότητα μπορεί να αυξηθεί πάνω από 10%.  

Αυτό θα είναι πάρα πολύ σημαντικό και θα μας δώσει πολύ μεγάλη ανάσα, για να μην 

πω διασφάλιση. Όπως επίσης, δεν θα διστάσουμε να προχωρήσουμε και σε αυτό που 

λέγεται securitisation, δηλαδή, σε τιτλοποίηση, υπάρχουν μεγάλα διεθνή Fan’s, Τράπεζες και 

η Bank of Amerika και η Deutsche Bank και η HSBC, όλοι, οι οποίοι μπορούν να 

χρηματοδοτήσουν τις οφειλές, τα ληξιπρόθεσμα, εάν δούνε ότι έχεις ένα αξιόπιστο μηχανισμό 

συλλογής τους. Άρα, θα αξιοποιήσουμε και αυτό, εντός των ημερών, γενικά η Δ.Ε.Η. όπως 

είπα σε λίγα χρόνια πρέπει να κάνει αυτά που δεν έγιναν δεκαετίες. Έχουμε χαράξει μια 

στρατηγική, ότι η Δ.Ε.Η. του μέλλοντος, όπως είπε και ο κ. Υπουργός, και μάλιστα του 

άμεσου μέλλοντος, θα είναι μικρότερη στον ηλεκτρισμό στην Ελλάδα, αλλά θα είναι η 

ισχυρότερη και μεγαλύτερη εταιρεία. 

Διότι θα ασχοληθούμε και με άλλα προϊόντα στην Ελλάδα, όπως για παράδειγμα το 

φυσικό αέριο, τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα και θα αναπτύξουμε περισσότερο τη διεθνή μας 

δραστηριότητα. Έχουμε ένα ισχυρό brant name, μια ισχυρή παρουσία και θα αξιοποιήσουμε 

την ευρωπαϊκή ενεργειακή ολοκλήρωση και ιδιαίτερα την περιφερειακή αγορά των Βαλκανίων 

και της Ιταλίας, που είναι η περιφερειακή ενεργειακή αγορά της Ε.Ε. που μας αφορά. 

 

 

 



Π/φος Δ/φος Ημερομηνία Όνομα αρχείου 

ΔΕΔΕΣ              ΔΕΔΕΣ 08.03.2017       AWFP0308.PD2 

 

 

C:\Users\user\Desktop\8.3.2017.docx 

                (Συνέχεια ομιλίας του κυρίου ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ, Προέδρου και 

Διευθύνοντα Σύμβουλο της Δ.Ε.Η. Α.Ε.) 

 

Ο στόχος μας είναι να καταστούμε να καταστούμε εκ των leader σε αυτήν την αγορά. 

Προϋπόθεση βέβαια για αυτό και εδώ αφορά και την πολιτική ηγεσία και το κοινοβούλιο είναι 

να δοθούν στην Δ.Ε.Η. τα εργαλεία εκείνα με τα οποία θα μπορέσει να δράσει περισσότερο  

ως επιχείρηση και λιγότερο ως δημόσιος οργανισμός. 

Επιχείρηση, ελεγχόμενη από το δημόσιο με δημόσιο μάνατζμεντ, αλλά κυρίως 

επιχείρηση, ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε και τις συμμαχίες μας, να προσλάβουμε, να 

δημιουργήσουμε μια νέα γενιά μηχανικών κοντά στους παλαιότερους που έχουμε, που είναι 

αρκετά παλιοί πια να αποκτήσουν την εμπειρία και τις δεξιότητες τις δικές τους και στα 

υδροηλεκτρικά και στα θερμοηλεκτρικά ώστε να αναπτύξουμε αυτήν την δραστηριότητα που 

είπα προηγουμένως. 

 Αυτά, κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. 

ΧΑΡΑ ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ: Τον λόγο έχει ο κ. Καραθανασόπουλος. 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Η αφορμή ήταν η τοποθέτηση του κ. 

Παναγιωτάκη, ιδιαίτερα το τελευταίο κομμάτι για το μέλλον της Δ.Ε.Η.. Το κράτος είναι ο  

βασικός μέτοχος, έχει την πλειοψηφία. Θέλω να ξέρω αν η κυβέρνηση καλύπτει πολιτικά τις 

επιδιώξεις της Δ.Ε.Η. να προσλάβει εισπρακτική εταιρία για τα οφειλόμενα και να πωλήσει τα 

οφειλόμενα στα διάφορα funds.  Άρα, αυτό είναι πολιτική επιλογή της Κυβέρνησης. 

 Και βεβαίως, εδώ πέρα θα έπρεπε να υπάρχει μια συζήτηση επί της ουσίας, όχι για 

το πώς θα κερδίσει η Δ.Ε.Η. αλλά για το πώς θα αντιμετωπισθούν τα ζητήματα της 

ενεργειακής φτώχειας που είναι πολύ μεγάλο κομμάτι των λαϊκών στρωμάτων. Δεν μπορεί να 

καλύψει τις ανάγκες την στιγμή που υπάρχουν τεράστιες πηγές ανεκμετάλλευτες και 

αναξιοποίητες για να μπορέσεις να αντιμετωπίσεις αυτό το ζήτημα όταν μπαίνει ως κριτήριο 

το καπιταλιστικό κέρδος και η απελευθέρωση της αγοράς. 

ΧΑΡΑ ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ: Τον λόγο έχει ο κ. Μανιάτης. 
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ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, με συγχωρείτε, εσείς καταλάβατε αν η 

Κυβέρνηση θα δώσει το 66% του ΔΕΣΦΑ, ναι ή όχι; Γιατί εγώ δεν το κατάλαβα. Θέλω να 

ρωτήσω τον Υπουργό. 

ΧΑΡΑ ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ: Ωραία, κάντε ερώτημα και αν θέλει ο κ. Υπουργός στο κλείσιμο 

να πει κάτι παραπάνω. 

Τον λόγο έχει ο κ. Σκρέκας. 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ: Θα ήθελα να δηλώσω ότι κατανοώ την προσπάθεια του 

Προέδρου της Δ.Ε.Η. να λύσει το πρόβλημα γιατί υπάρχει σοβαρό πρόβλημα και αυτό εμείς 

ως Ν.Δ. να ξέρετε ότι θα το στηρίξουμε με όλες μας τις δυνάμεις γιατί είναι θέμα εθνικό πέρα 

και πάνω από κόμματα.  

Αλλά, θα ήθελα μια ξεκάθαρη απάντηση αν στο επιχειρηματικό πλάνο του 2017 έχει 

συνυπολογισθεί η μείωση του μικτού περιθωρίου της εταιρίας και αν πραγματικά αυτό το 

νούμερο το οποίο εγώ προσωπικά με δικούς μου προσωπικούς υπολογισμούς τους έχω 

βγάλει ότι το μεικτό περιθώριο της εταιρίας με βάση τη συμφωνία της κυβέρνησης που έχει 

κάνει με τους θεσμούς και τη νομοθεσία θα μειωθεί κατά 700 εκατ. ευρώ τέλος του 2017. Αν 

ισχύσουν αυτά που έχει συμφωνήσει η Κυβέρνηση.  

Μια απάντηση ναι ή όχι και πόσο είναι. 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ (Προέδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Δ.Ε.Η. 

Α.Ε.): Απλώς θέλω να πω στον κ. Καραθανασόπουλο ότι δεν θα εκχωρήσουμε δάνεια, δεν 

θα εκχωρήσουμε τις οφειλές. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα.  

 



Π/φος Δ/φος Ημερομηνία Όνομα αρχείου 

ΧΑΤΖΑΚΗΣ ΧΑΤΖΑΚΗΣ 08.03.2017 AXFP0308.GX2 

 

 

C:\Users\user\Desktop\8.3.2017.docx 

(Συνέχεια ομιλίας του κ. Γεώργιου Παναγιωτάκη, Προέδρου  και Διευθύνοντα 

Σύμβουλου της Δ.Ε.Η.) 

Βλάπτουν μια κατηγορία πελατών, η οποία χρωστάει για παράδειγμα 500 εκατ. ευρώ, 

μπορεί να έρθει η τράπεζα και να σου προπληρώσει έναντι ποσοστού, τα 250 εκατ. ευρώ. 

Αυτό είναι και δεν σημαίνει εκχώρηση αυτό, δεν σημαίνει ότι τα δίνουμε και τα εισπράττουν 

εκείνοι, η Δ.Ε.Η. θα είναι πάντα, αυτό το ξεκαθαρίζουμε. 

Σε ό,τι αφορά τα οικονομικά αποτελέσματα του 2017, όχι δεν τα έχουμε κάνει,  ο 

προϋπολογισμός μας είναι θετικότερος, δεν έχω υπόψη μου αυτή τη στιγμή να σας πω, 

πάντως δεν θα έχουμε ζημιές το 2017, δεν έχουμε προϋπολογίσει, θα έχουμε κάποια 

προβλήματα ρευστότητας, τα οποία εφόσον πάει καλά η υπόθεση του ΑΔΜΗΕ- που πιστεύω 

ότι θα πάει καλά- και φυσικά η βελτίωση των «ληξιπρόθεσμων», δεν θα έχουμε πρόβλημα. 

ΧΑΡΑ ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ (Πρόεδρος της Επιτροπής): Ευχαριστούμε, το λόγο έχει ο 

Υπουργός, ο κ. Σταθάκης. 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ (Υπουργός Περιβάλλοντος Και Ενέργειας): Νομίζω ότι είναι 

σαφές, ότι η Κυβέρνηση νομοθετεί και φτιάχνει πλαίσιο και η Δ.Ε.Η. είναι πλήρως φυσικά 

αυτόνομη εταιρία, έχει τα δικά της σχέδια, την δική της πολιτική, διότι είναι μια εταιρεία- που 

έχει βεβαίως το Δημόσιο το 51%- αλλά είναι μια εταιρεία η οποία είναι εισηγμένη στο 

Χρηματιστήριο, συνεπώς η απάντηση δεν υπάρχει. Η Κυβέρνηση φτιάχνει ένα πλαίσιο και 

παρεμβαίνει νομοθετικά και θεσμικά και όχι με άλλο τρόπο στη λειτουργία της Δ.Ε.Η.. 

Το δεύτερο θέμα που θίξατε και αφορά την ενεργειακή φτώχεια, είναι πάρα πολύ 

σοβαρό. Καθώς απελευθερώνεται η αγορά της ενέργειας - που θα απελευθερωθεί και πρέπει 

να απελευθερωθεί, διότι θα δημιουργήσει ένα στοιχειώδη ανταγωνισμό που μπορεί να είναι 

ωφέλιμος και για τους καταναλωτές – ο δεύτερος πυλώνας αυτής της πολιτικής είναι η 

αντιμετώπιση του προβλήματος της ενεργειακής φτώχειας. Εκεί έχουν γίνει, μέχρι στιγμής, 

συγκεκριμένα πράγματα, όπως το κοινωνικό τιμολόγιο και άλλα πράγματα, αλλά αυτός ο 

πυλώνας θα ισχυροποιηθεί ακόμα πιο πολύ τα αμέσως επόμενα χρόνια, με πολλά 

επιπρόσθετα εργαλεία, που επιδιώκουν να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα της ενεργειακής 

φτώχειας. Μέρος αυτού του πυλώνα είναι και διάφορες άλλες πρωτοβουλίες που θα γίνουν 
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σύντομα όπως οι ενεργειακοί συνεταιρισμοί, η αυτοπαραγωγή, η αυτοκατανάλωση κ.τ.λ., 

αλλά ταυτόχρονα και ένα μεγάλο «πακέτο» αντιμετώπισης, μεσοπρόθεσμα σε βάθος χρόνου, 

του θέματος της ενεργειακής φτώχειας, που θα αποτελέσει βασικό πυλώνα μαζί με όλο το 

άλλο πλέγμα πολιτικής. 

ΧΑΡΑ ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ(Πρόεδρος της Επιτροπής): Ευχαριστούμε, το λόγο έχει ο 

κ.Αραβαντινός, Γενικός Διευθυντής Υποστηρικτικών Λειτουργιών της Δ.Ε.Η.. 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΣ( Γενικός Διευθυντής Υποστηρικτικών Λειτουργιών της 

Δ.Ε.Η.): Θέλω να διευκρινίσω 3 σημεία στους σε ό,τι αφορά τα καύσιμα και 3 σημεία σε ό,τι 

αφορά τα ταχυδρομικά τέλη. 

Γιατί δεν κάνουμε αγορές για δύο χρόνια; 

Η απάντηση είναι απλή, γιατί οι traders δεν είναι θετικοί σε μακροχρόνιες συμβάσεις, 

γιατί ανεβάζουν τον κίνδυνό τους και αυτό ανεβάζει τις τιμές. 

Επίσης, δεν έχουμε αποθηκευτική ικανότητα για περισσότερο από τα αποθέματα 

ασφαλείας και επίσης θα χρειαζόταν να δεσμεύσουμε πολύ μεγάλο κεφαλαίο κίνησης, αν 

προαγοράζαμε μεγάλες ποσότητες καυσίμων. 

Για τα συγκριτικά στοιχεία με άλλες αγορές, ξέρουμε ότι στην Κύπρο, στην Δεκέλεια, 

αγόρασαν το 2017, φέτος δηλαδή, με premium 22.68 δολάρια ανά mt και στα Βασιλικά με 

21,37 δολάρια ανά mt, ενώ εμείς στο Λαύριο αγοράζουμε με 10,9, επομένως είναι πολύ καλή 

η τιμή που έχουμε πετύχει. 

Σε ό,τι αφορά την διατήρηση των ίδιων ανθρώπων στις ίδιες θέσεις για 7 και 10 

χρόνια, ο Διευθυντής Προμηθειών που έχει και την ευθύνη και των καυσίμων κάθεται δεξιά 

μου, έχει αναλάβει το 2013, ο Διευθυντής Κλάδου που είχε μέχρι πέρυσι την ειδικότερη 

ευθύνη των καυσίμων, έχει μετακινηθεί πια σε άλλη θέση και δεν ασχολείται με τα καύσιμα, 2 

κατώτερα στελέχη, είναι ακριβές ότι είναι αρκετά χρόνια, δεν ξέρω αν είναι 7 ή 10, πάντως 

είναι πριν το 2012. 

Σε ό,τι αφορά τα ταχυδρομικά τέλη, πότε τα πληρώνουμε και αν χρωστάμε: 
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Η σύμβαση προβλέπει, ότι πληρώνουμε τον 3
ο
  μήνα μετά την παροχή της 

υπηρεσίας, έχουμε πληρώσει και τον Οκτώβριο, εντός των ημερών θα πληρώσουμε και τον 

Νοέμβριο. 
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(Συνέχεια ομιλίας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΥ, Γενικού Διευθυντή Υποστηρικτών 

Λειτουργιών) 

 

Σε ό,τι αφορά, εάν πληρώνει ή όχι ο πελάτης εκεί που δεν έχουμε κατάστημα είναι 

ακριβές. 

Εκεί που δεν έχουμε κατάστημα και ο πελάτης επιθυμεί να πληρώσει στα ΕΛΤΑ, 

επιβαρύνεται με ένα μικρό τίμημα. 

Ωστόσο, υπάρχουν δωρεάν ηλεκτρονικοί τρόποι πληρωμής. Το e - POS δουλεύει 

θαυμάσια και ηλεκτρονικά και δεν επιβαρύνεται σε τίποτα ο πελάτης. 

Σε ό,τι αφορά στη μείωση του χαρτιού και τη συνεργασία με τράπεζες, ήδη, έχουμε 

συνεργασία με όλες τις τράπεζες και τις πέντε, έχουμε σε όλα τα καταστήματα POS  και στο 

site υπάρχει e-POS για να πληρώνει ο πελάτης με κάρτα.  

Έχουμε σύμβαση με τα διατραπεζικά συστήματα και πολύ σύντομα θα βγάλουμε 

ηλεκτρονικό λογαριασμό, που θα μοιάζει με αυτόν που βλέπετε τώρα στο e-Bill info, που θα 

είναι ένας αληθινός λογαριασμός, ψηφιακά υπογεγραμμένος, φορολογικό στοιχείο και θα 

προσπαθήσουμε να τον κάνουμε και μηνιαίο για να διευκολύνουμε τις χρηματοροές.  

Επίσης, έχουμε στα σκαριά και διαδραστικές εφαρμογές σε smartphone, tablet  ή 

laptop, ώστε ο πελάτης να έχει όλη την πληροφόρηση που χρειάζεται. 

ΧΑΡΑ ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ (Πρόεδρος της Επιτροπής): Ευχαριστούμε πάρα πολύ και  

ενημερώνω το Σώμα, ότι ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση. 

Στο σημείο αυτό γίνεται η γ’ ανάγνωση του καταλόγου των μελών της Επιτροπής. 

Παρόντες ήταν οι Bουλευτές κ.κ.: 

 

 

Στο σημείο αυτό  και περί ώρα 15.20΄ λύθηκε η συνεδρίαση. 
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Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

 ΧΑΡΑ ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ ΜΑΡΙΟΣ ΚΑΤΣΗΣ 


