
 

10.03.2017 

 

Ερώτηςη  

 

Προσ: τον Υπουργό Περιβϊλλοντοσ και Ενϋργειασ 

 

Θέμα: «Πρόςληψη Συμβούλου για την Είςπραξη των Ληξιπρόθεςμων Οφειλών τησ 

ΔΕΗ Α.Ε και Τιτλοποίηςη Χρεών » 

 

Η Δημόςια Επιχεύρηςη Ηλεκτριςμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.) αποτελεύ την μεγαλύτερη εταιρύα 

παραγωγόσ και προμόθειασ ηλεκτρικόσ ενϋργειασ ςτην Ελλϊδα που απαςχολεύ περύ τουσ 

21 χιλιϊδεσ εργαζομϋνουσ, η οπούα ωςτόςο καλεύται να διαχειριςτεύ ληξιπρόθεςμεσ 

οφειλϋσ των πολιτών που αγγύζουν τα 2,6 διςεκατομμύρια ευρώ.  

 

Σημειωτϋον δε ότι το ύψοσ των ληξιπρόθεςμων οφειλών μειώθηκαν κατϊ περύπου 12% ςε 

ςχϋςη με τον Ιούνιο του 2016 καθώσ, παρότι ςε καθοδικό πορεύα, οι οφειλϋσ τότε εύχαν 

φθϊςει τα 2,961 διςεκατομμύρια ευρώ. Η μεύωςη των ληξιπρόθεςμων οφειλών, ςύμφωνα 

με το από 28/9/2016 Δελτύο Τύπου τησ επιχεύρηςησ περύ των Αποτελεςμϊτων Α’ 

Εξαμόνου 2016 Ομύλου ΔΕΗ (ςελ.7), οφεύλονταν ςτην αύξηςη τησ ειςπραξιμότητασ για 

πρώτη φορϊ ύςτερα από αρκετϊ χρόνια λόγω αφενόσ του ςυςτόματοσ διακανονιςμών 

των 36 δόςεων, και αφετϋρου λόγω τησ επιβρϊβευςησ τησ ςυνϋπειασ με ϋκπτωςη 15% για 

την τακτικό πληρωμό των λογαριαςμών, καθώσ και ςτη ςτοχευμϋνη προςπϊθεια 

αποκοπών ςε οφειλϋσ με μεγϊλα χρϋη.  

 

Στη διϊρκεια ενημϋρωςησ που παρεύχε ςτισ 8/3/2017 ο πρόεδροσ και διευθύνων 

ςύμβουλοσ τησ ΔΕΗ Α.Ε. προσ τα μϋλη ςτησ Επιτροπόσ Παραγωγόσ και Εμπορύου τησ 

Βουλόσ ανακούνωςε ότι η ΔΕΗ Α.Ε. προτύθεται να προςλϊβει εταιρύα με εξειδύκευςη και 

διεθνό εμπειρύα ςτην ςυλλογό οφειλομϋνων. Συγκεκριμϋνα ανϋφερε ότι η ΔΕΗ Α.Ε. ϋχει 

λϊβει υπόςχεςη για αύξηςη τησ ειςπραξιμότητασ πϊνω από 10% από εταιρεύεσ οι οπούεσ 

διαθϋτουν ςυςτόματα με λογιςμικϊ ανϊλυςησ τησ πελατεύασ με βϊςει ιςτορικϊ ςτοιχεύα, 

καθώσ και ανϊλυςη κατϊςταςησ του κϊθε πελϊτη, προεξοφλώντασ ουςιαςτικϊ ότι οι 

πελϊτεσ τησ ΔΕΗ Α.Ε. πρόκειται να γύνουν βορϊ ςε ειςπρακτικό εταιρύα.  

 

Προσ επανόρθωςη τησ αρνητικόσ δημοςιότητασ που ϋλαβε η δόλωςη του προϋδρου και 

διευθύνοντοσ ςυμβούλου τησ ΔΕΗ Α.Ε., πηγϋσ τησ εταιρύασ επιχεύρηςαν να βαφτύςουν «το 

κρϋασ ψϊρι» αναφϋροντασ ςτο Αθηναώκό Πρακτορεύο Ειδόςεων ότι δεν πρόκειται να 

ανατεθεύ η εύςπραξη των ληξιπρόθεςμων οφειλών ςε ειςπρακτικϋσ εταιρεύεσ, αλλϊ ότι 



απλϊ υφύςταται πρόβλεψη πρόςληψησ ςυμβούλου για την υποβοόθηςη τησ διαδικαςύασ 

εύςπραξησ.  

 

Επιπρόςθετα, η ΔΕΗ Α.Ε. δια ςτόματοσ του προϋδρου τησ και διευθύνοντοσ ςυμβούλου 

ανακούνωςε την τιτλοπούηςη δηλαδό το securatization των οφειλών που ϋχουν οι πελϊτεσ 

προσ την επιχεύρηςη ςε ςυνεργαςύα με μεγϊλα funds και τρϊπεζεσ ώςτε να βελτιωθεύ η 

ρευςτότητα μϋςα από την πώληςη του εν λόγω χρηματοοικονομικού προώόντοσ. 

 

Επειδό με την από 1/4/2016 τροποπούηςη του προγρϊμματοσ διακανονιςμών που 

παρεύχε ευλιξύα και περιςςότερεσ δόςεισ ςε πελϊτεσ με μακροχρόνιεσ οφειλϋσ ςημειώθηκε 

θετικό επύδραςη ςτουσ ενεργεύσ διακανονιςμούσ μειώνοντασ το ύψοσ των ληξιπρόθεςμων 

οφειλών 

 

Επειδό η ΔΕΗ Α.Ε. διαθϋτει ϋμπειρουσ νομικούσ και λογιςτικούσ ςυμβούλουσ για να 

διαχειριςτούν τισ ληξιπρόθεςμεσ οφειλϋσ 

 

Επειδό το Ελληνικό ∆ηµόςιο ελϋγχει, ϊµεςα ό ϋµµεςα µϋςω του ΤΑΙΠΕ∆ (που ανόκει κατϊ 

100% ςτο Ελληνικό ∆ηµόςιο), το 51,12% των κοινών µετοχών τησ ∆ΕΗ Α.Ε. 

 

Ερωτϊται ο αρμόδιοσ υπουργόσ: 

 

- Για ποιόν λόγο η ΔΕΗ Α.Ε. αποφϊςιςε να προςλϊβει ςύμβουλο για την υποβοόθηςη 
τησ διαδικαςύασ εύςπραξησ με υποςχετικό την αύξηςη τησ ειςπραξιμότητασ κατϊ  10%, 
τη ςτιγμό που μϋςα ςε ϋνα ςχεδόν ϋτοσ από την εφαρμογό του προγρϊμματοσ 
διακανονιςμών των 36 δόςεων, καθώσ και επιβρϊβευςησ τησ ςυνϋπειασ με ϋκπτωςη 
15% ϋχει επιτευχθεύ αύξηςη τησ ειςπραξιμότητασ κατϊ το ύδιο ποςοςτό;  
 

- Ποιϊ τα εργαλεύα ανϊλυςησ που καταδεικνύουν ότι οι εφαρμοςθεύςεσ πολιτικϋσ των 
διευκολύνςεων εκ μϋρουσ τησ ΔΕΗ Α.Ε. ϋχουν φτϊςει περύπου ςτα όριϊ τουσ;  

 

- Προτύθεςτε να προβεύτε ςε νομοθετικό ρύθμιςη προκειμϋνου να εξαςφαλιςτεύ η 
δυνατότητα μεταβύβαςησ των ληξιπρόθεςμων οφειλών από την ΔΕΗ Α.Ε. και 
ςυνακόλουθησ εύςπραξησ τουσ από ανεξϊρτητη εταιρύα διαχεύριςησ; Εϊν ναι, ποιόσ ο 
χρονικόσ προγραμματιςμόσ; 

 

- Ποιϊ τα κριτόρια επιλογόσ των τραπεζών και funds ςτουσ οπούουσ πρόκειται να 
πωληθούν οι ληξιπρόθεςμεσ οφειλϋσ με ςκοπό την βελτύωςη τησ ρευςτότητασ τησ 
επιχεύριςησ; Από την εν λόγω πώληςη, υπϊρχει πρόβλεψη για εξαύρεςη των ευπαθών 
κοινωνικών ομϊδων; 
 

 

Ο ερωτών Βουλευτόσ 

 

  

                Χϊρησ Θεοχϊρησ - Β΄Αθηνών  

 


