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                  Αθήνα  28-9-2018 

                  Αρ. Πρωτ. 59067/1420 

                          

                                       

 ΠΡΟΣ:    Βουλή των Ελλήνων    

o Τµήµα Ερωτήσεων 

o Τµήµα ΑΚΕ 

           

 ΚΟΙΝ.:  

1. Βουλευτή κ. Μανιάτη Γιάννη  

2. Υπουργείο Οικονοµικών  

ΘΕΜΑ: «Απάντηση σε Ερώτηση & ΑΚΕ»  

 

ΣΧΕΤ: α) Η µε αριθµό πρωτ. 1307/102/6-9-2018 Ερώτηση & ΑΚΕ 

            

Σε απάντηση της (α) σχετικής Ερώτησης & ΑΚΕ η οποία κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων 

από τον Βουλευτή κ. Μανιάτη Γιάννη, σας ενηµερώνουµε ότι: 

Η εξαγορά της EDS είναι απολύτως θεµιτή και έγινε στο πλαίσιο ισχυροποίησης της ∆ΕΗ στην 

περιφερειακή αγορά ηλεκτρισµού. Πρόκειται ακόµη για ένα παλαιότερο θέµα το οποίο ανακινεί η Νέα 

∆ηµοκρατία στην προσπάθειά της να δηµιουργήσει κλίµα. Η ∆ΕΗ είναι µία εταιρεία εισηγµένη στο 

Χρηµατιστήριο, στις επενδυτικές επιλογές της οποίας δεν παρεµβαίνει η Κυβέρνηση. Ακόµη, η εν 

λόγω εξαγορά έχει την έγκριση της Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας. 

Σας γνωρίσουµε ότι σύµφωνα µε ενηµέρωση που λάβαµε από τη ∆ΕΗ, η εταιρεία εξετάζει τις 

επιχειρηµατικές ευκαιρίες που ανακύπτουν στην ευρύτερη περιοχή. Ενδεικτικά, γίνεται αναφορά στη 

συµµετοχή της, το 2017, σε διεθνείς διαγωνισµούς για την ιδιωτικοποίηση δύο υδροηλεκτρικών 

σταθµών στην Τουρκία, χωρίς να αναδειχθεί τελικά πλειοδότης. Η ∆ΕΗ εξετάζει ακόµη αντίστοιχη 

εξαγορά υδροηλεκτρικού σταθµού στην Αλβανία, διαδικασία που δεν έχει ακόµη ολοκληρωθεί, καθώς 

και τη συµµετοχή της σε ανάλογα έργα σε Βοσνία-Ερζεγοβίνη και Κόσοβο. 

Η εξαγορά της EDS προέκυψε µετά από σχετική πρόταση της θυγατρικής της ∆ΕΗ στην 

Αλβανία, τον Σεπτέµβριο του 2017. Οι συζητήσεις µε τον ιδιοκτήτη και οι σχετικές διαπραγµατεύσεις 

µε τις αναγκαίες νοµικές, οικονοµικές, φορολογικές και άλλες διερευνήσεις (due diligence) έγιναν 

από έγκριτους οίκους που επελέγησαν µε διαγωνιστικές διαδικασίες, οι οποίες ολοκληρώθηκαν τον 

Απρίλιο του 2018. 

Η σχετική εισήγηση στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο έγινε στις 05.02.2018, από την αρµόδια Γενική 

∆ιεύθυνση Εταιρικής Ανάπτυξης και µε τη σύµφωνη γνώµη όλων των συναρµόδιων υπηρεσιών 

(Γενική ∆ιεύθυνση Οικονοµικών, Νοµική Υπηρεσία, Υπηρεσία Ελέγχου κλπ.). Η Απόφαση έγκρισης της 

εξαγοράς έγινε από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο στις 06.02.2018. Αν και η σχετική εισήγηση δεν µπορεί 

να χορηγηθεί, δύναται ωστόσο ο ερωτών Βουλευτής να τη µελετήσει στα γραφεία της εταιρείας. 



 2 

Στη συνέχεια, στις 13.04.2018, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αποφάσισε οµόφωνα την έγκριση 

εξαγοράς των εταιρικών µεριδίων της εταιρείας EDS. 

 

 

      Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΣΤΑΘΑΚΗΣ  

   

      Επισυνάπτονται τα έγγραφα της ∆ΕΗ: υπ’ αρ. πρωτ. Γ∆Σ/29/7.2.2018 και Γ∆Σ/78/16.4.2018 

 

Σελίδες απάντησης: 2 

Σελίδες συνηµµένων: 4 

Σ ύ ν ο λ ο  Σελίδων: 6 
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