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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ  
Πραγματοποιήθηκε στις 16/5/2018 η δεύτερη συνάντηση του Συντονιστικού Οργάνου (Επιτροπή Αγώνα) 
ενόψει των εξελίξεων της περαιτέρω ιδιωτικοποίησης του Ομίλου ΕΛ.ΠΕ, παρουσία εκπροσώπων όλων των 
σωματείων του Ομίλου. 
Μετά την ενημέρωση από την Ομοσπονδία για τις έως τώρα ενέργειες εκ μέρους της ακολούθησαν 
τοποθετήσεις και προτάσεις από όλα τα Σωματεία του Ομίλου. 
Κοινή συνισταμένη, η αντίθεση αλλά και η διάθεση ΟΛΩΝ να αντιπαλέψουμε την περαιτέρω ιδιωτικοποίηση 
του Ομίλου ΕΛ.ΠΕ. 
Διαφωνούσαμε και διαφωνούμε στην εκποίηση του πλούτου της χώρας μας και θεωρούμε ότι κανένα τίμημα 
δεν μπορεί να καλύψει την απώλεια ελέγχου εταιρειών στρατηγικής και γεωπολιτικής σημασίας με 
καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη. 
Ο προβληματισμός ΟΛΩΝ για ποια μελλοντική ανάπτυξη θα συζητάμε όταν ξεπουλιέται ένας Όμιλος που το 
2017 εμφάνισε Συγκρίσιμα Κέρδη EBITDA σε επίπεδο ρεκόρ 834 εκ. ευρώ (Καθαρά Κέρδη 384 εκ. ευρώ). Ένας 
Όμιλος που τα τελευταία χρόνια σπάει ρεκόρ κερδών, παραγωγής(15 εκ. τόνους), πωλήσεων(16,10 εκ. τόνους) 
και εξαγωγών . 
Ιδιαίτερα τονίστηκε απ’ όλους τους ομιλητές το ξεπούλημα του ορυκτού πλούτου της χώρας τη στιγμή που ο 
Όμιλος συνεχίζει τις προγραμματισμένες έρευνες στον Πατραϊκό Κόλπο, στις χερσαίες περιοχές Άρτας – 
Πρέβεζας και Β. Πελοποννήσου. 
Αν προσθέσουμε και τις δύο κοινοπραξίες: 
Α)  Total – Exxon Mobil – ΕΛΠΕ  Δυτικά και Νοτιοδυτικά Κρήτης  
Β)  Repsol – ΕΛΠΕ για το Ιόνιο 
που τα ΕΛΠΕ μαζί με πετρελαϊκούς κολοσσούς διεκδικούν την παραχώρηση των θαλάσσιων περιοχών – 
περιοχές αρκετά πετρελαιοπιθανές – τότε δεν μιλάμε απλά για ξεπούλημα, αλλά για Εθνικό Έγκλημα. 
Συνοψίζοντας οι προτάσεις που κατατέθηκαν : 
συνεντεύξεις τύπου, ευαισθητοποίηση κοινωνίας, ενημέρωση πολιτικών κομμάτων, δευτεροβάθμιων και 
τριτοβάθμιων συνδικαλιστικών οργάνων, ένδικων μέσων και ΑΠΕΡΓΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΩΝ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟΝ ΟΜΙΛΟ ΑΠ’ 
ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ. 
 
Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι, 
Το πλέον σημαντικό της συνάντησης είναι η πεποίθηση και η διάθεση ΟΛΩΝ για κοινό αγώνα και μέτωπο 
ενάντια στην περαιτέρω ιδιωτικοποίηση του Ομίλου ΕΛΠΕ. 
 

ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΝΙΚΗΣΟΥΜΕ 

 
     

 

Γραφεία Αθηνών: ΣΩΝΙΕΡΟΥ 18 & Κ.ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ- ΑΘΗΝΑ 10438 Τηλ.2105236118, 2105244218, FAX 2105233581 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Π.Ο.Ε.) 

PAN HELLENIC ENERGY FEDERATION (P.E.F.) 

 

http://www.poenergias.gr/
mailto:poedxb@otenet.gr

