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«Προωθούµε αποφασιστικά τις ενεργειακές ιδιωτικοποιήσεις που αποτελούν τα δυο τρίτα του συνολικού 

προγράµµατος ιδιωτικοποιήσεων. Έχουµε τον προγραµµατισµό µας, αλλά δεν θα αγνοήσουµε, φυσικά, τη 

µεγάλη µεταβλητότητα της αγοράς εξαιτίας του κορωνοϊού». Αυτό αναφέρει στη συνέντευξή του ο υπουργός 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κωστής Χατζηδάκης δίνοντας παραπάνω στοιχεία για τα επιµέρους  projects: 

• Συνεχίζεται κανονικά ο σχεδιασµός για ∆ΕΠΑ Υποδοµών και ∆ΕΠΑ Εµπορίας. 
• Ανοίξαµε το δρόµο για µείωση του ποσοστού του ∆ηµοσίου στον Α∆ΜΗΕ κάτω από το 

51%, αλλά αυτό δεν σηµαίνει ότι θα προχωρήσουµε “αύριο το πρωί”. 
• H ∆ΕΗ προετοιµάζει τους όρους του διεθνούς διαγωνισµού για την πώληση  ποσοστού 

τουλάχιστον 49% του ∆Ε∆∆ΗΕ ο οποίος είναι προγραµµατισµένος να ξεκινήσει εντός 
του τρίτου τριµήνου του έτους. 

• Η µείωση του ποσοστού του ∆ηµοσίου στα ΕΛΠΕ δεν έχει διαρθρωτικό χαρακτήρα και 
µε δεδοµένους τους ισχυρούς κλυδωνισµούς στην αγορά πετρελαίου, δεν υπάρχει 
κανένας λόγος να βιαστούµε. 

Σε ότι αφορά τη ∆ΕΗ και τη ρευστότητα στην ηλεκτρική αγορά ο κ. Χατζηδάκης εκφράζει την ανησυχία του 

για τη µείωση της εισπραξιµότητας, αποσαφηνίζει ωστόσο ότι θα συνεχιστεί το κυνήγι των στρατηγικών 

κακοπληρωτών, παρότι υπήρξε και υπάρχει δέσµευση της κυβέρνησης για κάλυψη των ασθενέστερων. 

Ο ΥΠΕΝ προναγγέλλει καθυστερήσεις στον προγραµµατισµό των γεωτρήσεων στη χώρα µας από την πλευρά 

των εταιριών, η διάρκεια των οποίων συναρτάται µε την πορεία των δοµικών µεγεθών της αγοράς πετρελαίου. 

Αναφερόµενος, δε, στον Πρίνο, χαρακτηρίζει τα πράγµατα οριακά και συνιστά σε όλους υποµονή και 

ευελιξία, προκειµένου αυτή η επένδυση να κρατηθεί ζωντανή. 

Ακολουθεί ολόκληρη η συνέντευξη του κ. Χατζηδάκη: 

Πόσο επηρεάζεται το πρόγραµµα των ενεργειακών  αποκρατικοποιήσεων από την κρίση; Υπάρχει νέο 

χρονοδιάγραµµα για Α∆ΜΗΕ, ∆Ε∆∆ΗΕ, ∆ΕΠΑ και ΕΛΠΕ; 

Προωθούµε αποφασιστικά τις ενεργειακές ιδιωτικοποιήσεις (τα δυο τρίτα του συνολικού προγράµµατος 

ιδιωτικοποιήσεων!). Συνεχίζουµε να υλοποιούµε τον σχεδιασµό για την ιδιωτικοποίηση των ∆ΕΠΑ Υποδοµών 

και ∆ΕΠΑ Εµπορίας. Και οι δυο εταιρείες προσέλκυσαν πολύ µεγάλο επενδυτικό ενδιαφέρον στην φάση των 



της υποβολής µη δεσµευτικών προσφορών. Ειδικά για την ∆ΕΠΑ Εµπορίας, είναι ενθαρρυντικό ότι λάβαµε 9 

προσφορές στις 23 Μαρτίου, εν µέσω της πανδηµίας! Το ΤΑΙΠΕ∆ αξιολογεί τους φακέλους και θα πάρει όλες 

τις αναγκαίες αποφάσεις σύµφωνα µε τις προβλεπόµενες διαδικασίες. 

Στο περιβαλλοντικό νοµοσχέδιο υπάρχει διάταξη που ανοίγει τον δρόµο για µείωση του ποσοστού του 

∆ηµοσίου στον Α∆ΜΗΕ κάτω από το 51%, που αποτελεί προγραµµατική µας δέσµευση. Αυτό δεν σηµαίνει 

ότι θα προχωρήσουµε αύριο το πρωί, αλλά θέλουµε να είµαστε έτοιµοι για να κινηθούµε όποτε νοµίζουµε. 

Την ίδια στιγµή, η ∆ΕΗ µε τους συµβούλους της προετοιµάζει τους όρους του διεθνούς διαγωνισµού για την 

πώληση  ποσοστού τουλάχιστον 49% του ∆Ε∆∆ΗΕ µε ισχυρά δικαιώµατα µειοψηφίας, ο οποίος είναι 

προγραµµατισµένος να ξεκινήσει εντός του τρίτου τριµήνου του έτους. 

Η µείωση του ποσοστού του ∆ηµοσίου στα ΕΛΠΕ συνιστά υλοποίηση δέσµευσης που είχε αναλάβει η 

προηγούµενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Καθώς όµως  πρόκειται για κίνηση που δεν έχει διαρθρωτικό 

χαρακτήρα και µε δεδοµένους τους ισχυρούς κλυδωνισµούς στην αγορά πετρελαίου, δεν υπάρχει κανένας 

λόγος να βιαστούµε. Ο χρόνος και ο τρόπος της ιδιωτικοποίησης θα αποφασιστούν αναλόγως των συνθηκών. 

Αυτό ισχύει βέβαια λίγο πολύ και για όλες τις άλλες ιδιωτικοποιήσεις που ανέφερα. Έχουµε τον 

προγραµµατισµό µας, αλλά δεν θα αγνοήσουµε φυσικά τη µεγάλη µεταβλητότητα της αγοράς εξαιτίας του 

κορωνοϊού. 

Από την ανάληψη των καθηκόντων σας είχατε περιγράψει µε µελανά χρώµατα την προοπτική της ∆ΕΗ. 

Ελήφθησαν αποφάσεις και ο καταναλωτής πλήρωσε και αυτός µέσω της αύξησης των τιµολογίων. 

Βλέπουµε  ότι η τωρινή κρίση πηγαίνει τα πράγµατα πίσω. Η ∆ΕΗ χρειάζεται και πάλι ενίσχυση, όπως 

άλλωστε και οι άλλες ηλεκτρικές εταιρείες. Τι θα κάνετε επ΄ αυτού; 

Όπως ασφαλώς γνωρίζετε, η ∆ΕΗ έκλεισε τη χρήση του 2019 µε ζηµίες 1,68 δις. ευρώ, έναντι 903 εκατ. ευρώ 

το 2018. Οι αριθµοί µιλάνε από µόνοι τους! Η αναστροφή της πτωτικής τάσης της λειτουργικής κερδοφορίας 

της ∆ΕΗ στο τελευταίο τρίµηνο του 2019 –οπότε και αποτυπώθηκαν τα αποτελέσµατα των µέτρων που 

ελήφθησαν το καλοκαίρι- επιβεβαιώνει την βελτίωση των προοπτικών της ∆ΕΗ χωρίς επιβάρυνση του 

καταναλωτή, καθώς η επίπτωση της αύξησης των τιµολογίων αντισταθµίστηκε από τη µείωση  του ΦΠΑ στο 

ρεύµα και του ΕΤΜΕΑΡ. 

Προφανώς η ∆ΕΗ δε µεταµορφώθηκε σε λίγους µήνες από «µεγάλο ασθενή» σε ανθούσα επιχείρηση, µπήκε 

όµως σε τροχιά ανάκαµψης. 

Η κρίση του κορωνοϊού όντως δηµιούργησε ένα θέµα εισπραξιµότητας στην εταιρεία, αλλά και στους ιδιώτες 

παρόχους. Τα τελευταία στοιχεία που έχουµε δείχνουν ότι υπάρχει µια µείωση 20% στην εισπραξιµότητα. 

Αν και είναι νωρίς να βγάλει κανείς συµπεράσµατα, είναι κάτι που δεν περνάει απαρατήρητο φυσικά από 

εµάς. Με αυτή τη µείωση εισπραξιµότητας για τη ∆ΕΗ, η πτώση των τιµών φυσικού αερίου και των 

δικαιωµάτων εκποµπών ρύπων που λειτουργούν θετικά δεν µας κάνει να εφησυχάζουµε. 

Για αυτό ενώ υπήρξε και υπάρχει δέσµευση για κάλυψη των ασθενέστερων και παράλληλα µε τα εκπτωτικά 

µέτρα, θα συνεχιστεί το κυνήγι των στρατηγικών κακοπληρωτών. 

Η πανδηµία είχε πολύ σοβαρές επιπτώσεις στον τοµέα του πετρελαίου, µε τις τιµές διεθνώς να 

µειώνονται δραµατικά. Μπορεί να συνεχιστούν οι έρευνες υδρογονανθράκων υπό αυτές τις συνθήκες; 

Πως µπορεί να διασωθεί η παραγωγική δραστηριότητα στον Πρίνο που γράφει πλέον τεράστιες ζηµιές; 

Με δεδοµένο τον πρωτοφανή χαρακτήρα της πετρελαϊκής κρίσης, όσο µεγάλες και να είναι οι µειώσεις της 

παραγωγής που µπορούν να γίνουν από τις πετρελαιοπαραγωγούς χώρες, υπάρχει µία µεγάλη δυσαναλογία 

προσφοράς και ζήτησης που συµπιέζει τις τιµές προς τα κάτω. 

Μέσα σε ένα τέτοιο περιβάλλον αβεβαιότητας οι µόνες γεωτρήσεις που προχωρούν –γενικά µιλώντας- είναι 

αυτές για τις οποίες οι πετρελαϊκές εταιρείες είχαν ήδη πληρώσει σχεδόν το σύνολο ή έστω το µεγαλύτερο 

µέρος του κόστους διενέργειας τους. 



Αυτές ίσως προχωρήσουν µόλις αρθούν οι περιορισµοί στις µετακινήσεις, κάτι που ενδεχοµένως θα δούµε να 

γίνεται σε διάφορες περιοχές της ανατολικής Μεσογείου και αλλού. Νέες παραγωγικές γεωτρήσεις σε αρχικό 

στάδιο πολύ δύσκολα θα προχωρήσουν µέχρι να ανακάµψουν οι τιµές του πετρελαίου. 

Ειδικότερα στην Ελλάδα είναι λογικό να υπάρξουν καθυστερήσεις στον προγραµµατισµό των γεωτρήσεων 

από την πλευρά των εταιριών, η διάρκεια των οποίων συναρτάται µε την πορεία των δοµικών µεγεθών της 

αγοράς πετρελαίου. 

Σε ότι αφορά στον Πρίνο, πρέπει να γίνει κατανοητό ότι τα πράγµατα είναι οριακά και θα πρέπει να επιδειχθεί 

ιδιαίτερη υποµονή και ευελιξία από όλες τις πλευρές προκειµένου αυτή η σοβαρή επένδυση για την οικονοµία 

της Καβάλας να κρατηθεί ζωντανή σε ένα πολύ δύσκολο περιβάλλον. 

Στη Βουλή βρίσκεται το λεγόµενο «περιβαλλοντικό νοµοσχέδιο». Ποιές θεωρείτε ότι είναι οι βασικές 

αλλαγές που εισάγονται στη νοµοθεσία µε το νοµοσχέδιο αυτό; 

Μιλάµε για ένα νοµοσχέδιο-τοµή στην ελληνική περιβαλλοντική νοµοθεσία και εργαλείο πράσινης 

ανάπτυξης. Οι σηµαντικότερες αλλαγές που φέρνει είναι: 

Πρώτον, εκ βάθρων απλοποίηση των περιβαλλοντικών αδειοδοτήσεων που δεν θα απαιτούν πλέον 6-8 χρόνια, 

αλλά µόλις 100-150 ηµέρες, όπως και στην υπόλοιπη Ευρώπη. 

∆εύτερον, σηµαντική επιτάχυνση στην αδειοδότηση των ΑΠΕ κατά τα ευρωπαϊκά πρότυπα. 

Τρίτον, θέσπιση σύγχρονου και ευρωπαϊκού µοντέλου για τις περιοχές Natura που θα έχει την έγκριση του 

ΣτΕ και θα βάζει τέρµα στην αυθαιρεσία. 

Τέταρτον, υπέρβαση των προβληµάτων των δασικών χαρτών και των οικιστικών πυκνώσεων, που θα 

απελευθερώσει χιλιάδες πολίτες από µια ιδιότυπη οµηρία. 

Πέµπτον, ρυθµίσεις αντιµετώπισης του οξύτατου προβλήµατος των απορριµµάτων µε µέτρα ιδιώς για τα 

νησιά αλλά και απαγόρευση οικοδοµικής άδειας σε περίπτωση µη σύννοµης ρύθµισης των µπάζων. 

Έκτον, επιβολή ενιαίου περιβαλλοντικού τέλος σε όλες τις πλαστικές σακούλες, ανεξαρτήτως πάχους για να 

σταµατήσουν τα κόλπα και για να περιοριστεί στην πράξη η διακίνηση πλαστικού. 

Η περιβαλλοντική αδειοδότηση υπήρξε ανέκαθεν αγκάθι για την υλοποίηση επενδυτικών projects. Κατά 

πόσο αυτό αλλάζει  µε το νοµοσχέδιο; 

Στις περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις συγκεκριµένα, εισαγάγαµε σειρά σηµαντικών παρεµβάσεων που 

αλλάζουν άρδην τα δεδοµένα στην Ελλάδα: Περιορίζουµε σηµαντικά τις προθεσµίες, επιταχύνοντας δραστικά 

τις αδειοδοτήσεις, όπως προανέφερα. 

Υποχρεώνουµε τις δηµόσιες υπηρεσίες να µην τρενάρουν τις απαντήσεις τους και να λένες ναι ή όχι στο 

Κεντρικό Συµβούλιο Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΚΕΣΠΑ). Επεκτείνουµε την ισχύ της άδειας από 10 σε 

15 έτη. ∆ιευκολύνουµε την ανανέωση και την τροποποίηση των υπαρχουσών αδειών. Εισάγουµε στη 

διαδικασία τους πιστοποιηµένους ιδιώτες αξιολογητές. 

Τέλος υπάρχει η πρόβλεψη για τη µελλοντική δυνατότητα έκδοσης ενιαίας άδειας σε κυβερνητικό επίπεδο µε 

ενσωµατωµένους περιβαλλοντικούς όρους (είναι το λεγόµενο one-stop-shop) µόλις έχουµε στη διάθεσή µας 

την κατάλληλη τεχνική υποδοµή. 

Εν ολίγοις, εναρµονίζουµε τη διαδικασία αδειοδότησης µε όσα επικρατούν στην υπόλοιπη ΕΕ. Για αυτό λέω 

ότι είναι νοµοσχέδιο-τοµή στην ελληνική περιβαλλοντική νοµοθεσία. 

Είστε αισιόδοξος για την πορεία της ελληνικής οικονοµίας την εφετινή και την επόµενη χρονιά; Πόσο 

καθοριστικές για τη χώρα µας είναι οι αποφάσεις σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης; 



Στο υγειονοµικό επίπεδο οι Έλληνες, κυβέρνηση και πολίτες µαζί, πετύχαµε µία εθνική νίκη. Γίναµε 

παγκόσµιο παράδειγµα διαχείρισης της κρίσης του κορωνοϊού. 

Φυσικά, το 2020 θα είναι µία δύσκολη χρονιά οικονοµικά. Όχι µόνο για εµάς, αλλά και για την Ευρώπη και 

παγκοσµίως. Η Ελλάδα µάλιστα επηρεάζεται περισσότερο, λόγω του µεγάλου µεριδίου του τουρισµού και της 

ναυτιλίας στην οικονοµία µας. ∆ύο τοµείς που πλήττονται δυσανάλογα. 

Πέρα από το αρχικό πακέτο 24 δισ. ευρώ στήριξης της οικονοµίας, ήδη βάζουµε σε εφαρµογή το αναπτυξιακό 

σχέδιο για την επόµενη ηµέρα για να ενισχύσουµε αυτό που οι οικονοµολόγοι λένε θα είναι µία ισχυρή 

αναπτυξιακή αντίδραση το 2021 µετά την ύφεση φέτος. 

Οι ευρωπαϊκές αποφάσεις θα είναι φυσικά καθοριστικές. Όπως ήταν καθοριστικές οι επιτυχίες µας µε την 

άρση του στόχου 3,5% για τα πρωτογενή πλεονάσµατα και η είσοδος της Ελλάδας στο πρόγραµµα ποσοτικής 

χαλάρωσης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. 

Όπως γνωρίζετε, έχει συµφωνηθεί σε επίπεδο ΕΕ ένα αρχικό πακέτο 540 δισ. ευρώ, αλλά και η σύσταση του 

Ευρωπαϊκού Ταµείου Ανάκαµψης, µε χρηµατοδότηση που  αναµένονται να αυξηθεί. Η Ελλάδα αγωνίζεται για 

αυτό και θα διεκδικήσει τη µέγιστη ευρωπαϊκή στήριξη, µε σύµµαχο το κεφάλαιο αξιοπιστίας που απέκτησε 

κατά τη διαχείριση του κορωνοϊού. 

Η αντιπολίτευση σας κατηγορεί ότι θα «φέρετε µνηµόνιο» λόγω της βαθιάς ύφεσης που θα προκύψει 

από τη στιγµή που αρνείστε να λάβετε εµπροσθοβαρή µέτρα, αλλά και επειδή βλέπετε την κρίση ως 

ευκαιρία επιβολής νεοφιλελεύθερων πολιτικών. Τι απαντάτε; 

∆ιακατέχονται από άρνηση της πραγµατικότητας, αλλά και από ευσεβείς πόθους. Αναρωτιέµαι, είναι έλλειψη 

εµπροσθοβαρών µέτρων το πακέτο των 14 δισ. ευρώ µε έκτακτες ενισχύσεις επιχειρήσεων, εργαζοµένων και 

ανέργων, αναστολή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων, κλπ; Ή τα 10 δισ. που ανακοινώθηκαν για 

την ενίσχυση της ρευστότητας; Είναι µήπως νεοφιλελεύθερη πολιτική η απαγόρευση των απολύσεων; Ή η 

ενίσχυση των δοµών υγείας µε χιλιάδες προσλήψεις γιατρών και νοσηλευτών; 

Οι κατηγορίες αυτές, προερχόµενες κυρίως από τον ΣΥΡΙΖΑ, στερούνται σοβαρότητας. Η µεγάλη πλειοψηφία 

της κοινωνίας, όπως αποτυπώνεται και στις δηµοσκοπήσεις, γνωρίζει ότι η κυβέρνηση της Νέας ∆ηµοκρατίας 

και ο Κυριάκος Μητσοτάκης διαχειρίζονται την οικονοµία µε την ίδια σοβαρότητα και αποτελεσµατικότητα 

που διαχειρίστηκαν την υγειονοµική κρίση. 

Ήδη ξεδιπλώνουµε το αναπτυξιακό σχέδιο της επόµενης ηµέρας. Σε αυτή την κατεύθυνση κινούµαστε και στο 

υπουργείο µας µε τα δύο νοµοσχέδια που φέρνουµε. Το πολεοδοµικό που ετοιµάζουµε και το περιβαλλοντικό 

το οποίο συζητείται αυτές τις µέρες στη Βουλή. 

Πως τοποθετείστε έναντι της γνωστής άποψης, σύµφωνα µε την οποία ο Κ. Μητσοτάκης πρέπει να 

αξιοποιήσει το πολύ ευνοϊκό κλίµα που έχει δηµιουργηθεί για την κυβέρνηση και να «καθαρίσει» το 

πολιτικό πεδίο πηγαίνοντας σε εκλογές; 

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει τοποθετηθεί. Η κυβέρνηση της Νέας ∆ηµοκρατίας κέρδισε τη λαϊκή 

νοµιµοποίηση λιγότερο από 10 µήνες νωρίτερα. Μία νοµιµοποίηση που έχει µάλιστα διευρυνθεί, αφού µε 

επιτυχία διαχειριστήκαµε τόσο την µεταναστευτική κρίση, όσο και την υγειονοµική κρίση του κορωνοϊού. 

∆εν συντρέχει συνεπώς κανένας λόγος προσφυγής στις κάλπες. Πέραν αυτού, η προσοχή µας δεν βρίσκεται 

στις κάλπες, διότι είναι στραµµένη στην προσπάθεια να στήσουµε τη χώρα και πάλι στα πόδια της. Αυτό θα 

πράξουµε µε σοβαρότητα και αποφασιστικότητα. 

------------------ 

(Η συνέντευξη δηµοσιεύθηκε στην εφηµερίδα ΕΘΝΟΣ) 

 


