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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 
Συναδέλφισσες, συνάδελφοι, 
Η Διαπαραταξιακή επιτροπή της ΠΟΕ υλοποιώντας την απόφαση του ΔΣ για συναντήσεις με τα 
κοινοβουλευτικά κόμματα, αποδέχτηκε την πρόσκληση του Τομεάρχη Ενέργειας του ΣΥΡΙΖΑ κου Σ.Φάμελου 
για συνάντηση την Τρίτη 24/9/19 και  στη συνέχεια με πρωτοβουλία του προεδρείου της ΠΟΕ συναντήθηκε 
και με την κοινοβουλευτική ομάδα του ΚΙΝΑΛ. 
Και στις δύο συναντήσεις η ΠΟΕ ενημέρωσε για τις θέσεις της ενόψει κατάθεσης του Νομοσχεδίου για τους 
Υδρογονάνθρακες αλλά και για την περαιτέρω Ιδιωτικοποίηση των ΕΛΠΕ. 
Επαναλάβαμε για άλλη μία φορά ότι η ΠΟΕ θα συνεχίσει να αγωνίζεται για την υλοποίηση των αποφάσεων 
του πρόσφατου Συνεδρίου διεκδικώντας : 

 Το οριστικό σταμάτημα της Ιδιωτικοποίησης των εταιρειών ενέργειας.  

 Τη διατήρηση κατ΄ ελάχιστον του ποσοστού που κατέχει το Δημόσιο σ’ αυτές. 

 Διατήρηση του 51% στην εταιρεία Holding που κατέχει τα δικαιώματα έρευνας και εκμετάλλευσης των 
πιθανών κοιτασμάτων που έχουν παραχωρηθεί στα ΕΛΠΕ.  

 Από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, οι κ.κ. Ν.Παππάς-Τομεάρχης Οικονομικών, Σ. Φάμελλος-Τομεάρχης Ενέργειας και 
κα.Χ.Καφαντάρη-Τομεάρχης Περιβάλλοντος, υπογράμμισαν ότι ενδεχόμενη πώληση ποσοστού εκ μέρους του 
Δημοσίου θα είναι οικονομικά επιζήμια, καθώς τα ΕΛΠΕ καταγράφουν συνεχόμενη κερδοφορία από το 2015 
και μετά, έχοντας ως εταιρεία έντονο εξαγωγικό προσανατολισμό. Επισήμαναν δε ότι η καθολική αποχώρηση 
του Δημοσίου από μια κερδοφόρα και κρίσιμη για τη χώρα εταιρεία, η οποία κατέχει επίσης δικαιώματα 
έρευνας και εξόρυξης υδρογονανθράκων, προκαλεί. 
  
Επίσης από το ΚΙΝΑΛ διατυπώθηκε ότι εκτός από το πρόβλημα στις θέσεις εργασίας ο ρόλος των ΕΛΠΕ 
θεωρείται αναντικατάστατος για την ελληνική οικονομία και ότι μπορούμε να έχουμε τα καλύτερα 
αποτελέσματα με μια εσωτερική διακυβέρνηση και όχι πώληση των μετοχών του Ελληνικού Δημοσίου.  
Και στις 2 συναντήσεις η ΠΟΕ κατέθεσε την αντίθεσή της ως προς τη διαφαινόμενη ιδιωτικοποίηση του 
Ομίλου ΔΕΠΑ. 
 
Η ΠΟΕ θα πραγματοποιήσει συναντήσεις και με άλλα κοινοβουλευτικά κόμματα και θα συνεχίσει τις δράσεις 
της ενημερώνοντας τα Σωματεία Μέλη της και τους εργαζόμενους.   
 
Λειτουργώντας στο πλαίσιο της αμφίδρομης ενημέρωσης με τα Σωματεία Μέλη μας η Ομοσπονδία έστειλε 
πρόσκληση για συνάντηση με τα Σωματεία Μέλη του Ομίλου ΕΛΠΕ για αύριο Πέμπτη 26 Σεπτέμβρη και ώρα 
17.30μμ στα Γραφεία μας (Σωνιέρου 18, 2ος όροφος) . 
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