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Η διοίκηση της ∆ΕΗ αναµένει τις προτάσεις των συµβούλων της, για το εάν και πώς θα 
αξιοποιηθεί το δικαίωµα προαίρεσης 

Μια σηµαντική εκκρεµότητα σε σχέση µε την ολοκλήρωση του νέου εγχειρήµατος 
ιδιωτικοποίησης της ∆ΕΠΑ Εµπορίας καλούνται να επιλύσουν τα συναρµόδια 
επιτελεία υπουργείου, ΤΑΙΠΕ∆, ∆ΕΠΑ και ∆ΕΗ µέχρι την κατάθεση των δεσµευτικών 
προσφορών στις 6 Μαρτίου.  

Πρόκειται για την option συµµετοχής της ∆ΕΗ στο µετοχικό κεφάλαιο της ∆ΕΠΑ σε ποσοστό 
30% που δόθηκε µε απόφαση του δηµοσίου το 2002. Η διοίκηση της ∆ΕΗ αναµένει σύµφωνα 
µε πληροφορίες τις προτάσεις των συµβούλων της, για να εισηγηθεί ανάλογα στο διοικητικό 
συµβούλιο για το εάν και πώς θα αξιοποιήσει την οψιόν.  

Ανατροπή µόνο µε νέα απόφαση του ∆.Σ. 

Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι η διοίκηση της ∆ΕΗ δεσµεύεται ήδη από απόφαση 
προηγούµενου διοικητικού συµβουλίου για την παραίτηση του δικαιώµατός της έναντι 
αποζηµίωσης, η οποία µπορεί να ανατραπεί µόνο µε νέα απόφαση του διοικητικού 
συµβουλίου.  

Η άποψη που επικρατεί στη ∆ΕΠΑ, από την άλλη, είναι ότι οι συνθήκες στο θεσµικό και 
ρυθµιστικό πλαίσιο που διέπουν την αγορά φυσικού αερίου έχουν αλλάξει ριζικά από το 2002 
που δόθηκε η σχετική οψιόν στη ∆ΕΗ. Εποµένως, η ισχύ της σήµερα όχι µόνο δεν έχει 
νόηµα αλλά µπορεί να δηµιουργήσει προβλήµατα στρέβλωσης του ανταγωνισµού.  

Αποζηµίωση 32,9 εκατ. Ευρώ 

Tο 2012 όταν έγινε η πρώτη προσπάθεια ιδιωτικοποίησης της ∆ΕΠΑ, η ∆ΕΗ είχε υπογράψει 
συµφωνία µε το ΤΑΙΠΕ∆, βάσει της οποίας η επιχείρηση ηλεκτρισµού αποποιείτο του 
δικαιώµατος. Το ΤΑΙΠΕ∆ και η ∆ΕΗ συµφώνησαν στη µη άσκηση της option έναντι 
αποζηµίωσης 32,9 εκατ. ευρώ, την οποία θα εισέπραττε από τα έσοδα της πώλησης, 
και µάλιστα σε διάστηµα δύο εργάσιµων ηµερών από την καταβολή του τιµήµατος.  

Η διάρκεια ισχύος της συµφωνίας ΤΑΙΠΕ∆- ∆ΕΗ οριζόταν το αργότερο µέχρι τις 30 Ιουνίου 
2014. Το θέµα σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να διευθετηθεί το αργότερο µέχρι την κατάθεση 
των δεσµευτικών προσφορών για την αγορά του 65% της ∆ΕΠΑ Εµπορίας προκειµένου το 
νέο ιδιοκτησιακό καθεστώς που θα προκύψει από την πώληση να είναι ξεκάθαρο για τους 
επενδυτές.  
 
ΠΗΓΗ:  https://worldenergynews.gr/index.php?id=41920 


