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Το ΥΠΕΝ θεωρεί πως το σχέδιο διχοτόµησης της ∆ΕΠΑ θα οδηγήσει σε χαµηλά τιµήµατα 

Παρόλο που το θέµα της ∆ΕΗ και γενικά η αγορά ηλεκτρισµού αποτελούν απόλυτη 
προτεραιότητα για το ΥΠΕΝ, ψηλά στην ατζέντα του υπουργείου βρίσκονται επίσης και οι 
ενεργειακές αποκρατικοποιήσεις, µε συνέπεια ήδη να έχουν ξεκινήσει τα αρχικά 
διερευνητικά βήµατα για τον τρόπο ιδιωτικοποίησης της ∆ΕΠΑ.  

Σε αυτό το πλαίσιο, σύµφωνα µε πληροφορίες, ως εναλλακτική λύση από τη «διάσπαση» 
της εταιρείας σε ∆ΕΠΑ Εµπορίας και ∆ΕΠΑ Υποδοµών, το υπουργείο σε µία πρώτη φάση εξετάζει 
και το µοντέλο holding ως εναλλακτική «φόρµουλα» για την πώληση της εταιρείας.  
Υπενθυµίζεται πως η εν λόγω «φόρµουλα» αποτελούσε τη λύση που είχε αρχικά επιλεγεί από την 
προηγούµενη κυβέρνηση, κάτι που σηµαίνει πως η προκαταρκτική της διερεύνηση γίνεται µε βάση 
το σχέδιο που είχε εκπονηθεί τότε.  

Σύµφωνα µε αυτό το σχέδιο, προβλεπόταν η δηµιουργία µίας εταιρείας συµµετοχών, 
στην οποία θα υπαχθούν τρεις θυγατρικές, µία για τις εµπορικές δραστηριότητες, µία για τις 
υποδοµές και µία για τα διεθνή projects στα οποία συµµετέχει η ∆ΕΠΑ.  

Έτσι, στη συνέχεια θα εκχωρηθούν σε ιδιώτες ποσοστά από τις δύο θυγατρικές, µε την τρίτη 
να παραµένει στο χαρτοφυλάκιο της holding.  

Αν και δεν αναµένονται άµεσα οριστικές αποφάσεις για την αποκρατικοποίηση της ∆ΕΠΑ, η 
αναζήτηση διαφορετικού «οχήµατος» ιδιωτικοποίησης έναντι του µοντέλου που τελικά προκρίθηκε 
από την προηγούµενη κυβέρνηση για τη δηµιουργία των ∆ΕΠΑ Εµπορίας και ∆ΕΠΑ Υποδοµών και 
πώληση µεριδίων τους, απορρέει από το γεγονός ότι η Νέα ∆ηµοκρατία θεωρεί πως το split θα 
οδηγήσει σε χαµηλά τιµήµατα. 

Μάλιστα, κατά τη συζήτηση του σχετικού νοµοσχεδίου στη Βουλή, τότε ως αξιωµατική 
αντιπολίτευση είχε διαφωνήσει µε τον ιδιοκτησιακό διαχωρισµό, υποστηρίζοντας ότι έτσι 
απαξιώνεται η αποκρατικοποίηση.  



Από τον πλήρη στον µερικό διαχωρισµό υποδοµών και εµπορίας  

Οι τότε τοποθετήσεις στο Κοινοβούλιο των βουλευτών της Ν∆ άφηναν να εννοηθεί πως το 
πλάνο του κόµµατος ήταν η πώληση ποσοστού της ενιαίας ∆ΕΠΑ.  

Ωστόσο, αν και παραµένει αδιευκρίνιστο κατά πόσο αυτό το σχέδιο έχει φύγει εντελώς από 
το τραπέζι, το βέβαιο είναι πως στους κόλπους της νέας κυβέρνησης έχει κερδίσει έδαφος η 
προοπτική µερικού διαχωρισµού της εµπορίας και των υποδοµών.  

Ο λόγος είναι πως µία τέτοια προοπτική κινείται στο ίδιο µήκος κύµατος µε την 
πανευρωπαϊκή τάση του unbunling, η οποία πέρα από ρυθµιστική έχει και εµπορική διάσταση, 
καθώς άλλοι είναι οι υποψήφιοι αγοραστές που θα προσελκύσει η εµπορική δραστηριότητα και άλλοι 
η διαχείριση των δικτύων. 

Σε αυτό το πλαίσιο, το µοντέλο holding θα εξυπηρετούσε τη λογική µερικού 
διαχωρισµού των δύο δραστηριοτήτων, χωρίς όµως τις παρενέργειες που επέφερε ο 
δροµολογούµενος πλήρης διαχωρισµός, µε το split που προωθούσε η προηγούµενη 
κυβέρνηση.  

Βέβαια και η λύση της εταιρείας συµµετοχών ενέχει προσκόµµατα, τα οποία µάλιστα 
σύµφωνα µε πληροφορίες, επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ έκαναν εµπλεκόµενους παράγοντες να 
προκρίνουν το split.  

Επίσης, όποια εναλλακτική «φόρµουλα» τελικά υιοθετηθεί από τη νέα κυβέρνηση, τότε αυτή 
θα πρέπει να πείσει τους Θεσµούς πως µε αυτό τον τρόπο θα εισρεύσουν τουλάχιστον 250 εκατ. 
ευρώ στα δηµόσια ταµεία, δηλαδή όσα τα προσδοκώµενα έσοδα από την αποκρατικοποίηση της 
∆ΕΠΑ.  
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