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Φίλη/ε καταναλωτή

Ως εργαζόμενοι των ΕΛΠΕ θέλουμε να σε ενημερώ-
σουμε ότι το ολοκληρωτικό ξεπούλημα των ΕΛΛΗ-
ΝΙΚΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ δε συνιστά άλλη μία ιδιωτικο-
ποίηση αλλά είναι μείζον Εθνικό  Έγκλημα απε-
μπόλησης των Eθνικών συμφερόντων σε ένα νευ-
ραλγικό τομέα της χώρας μας όπως είναι η ενέργεια.

Δυστυχώς για την χώρας μας, τα ΕΛΠΕ εδώ και 
χρόνια είχαν μπει στο στόχαστρο των “κορακιών” 
της παγκόσμιας οικονομίας, το μόνο που έμενε να 
βρεθεί ήταν οι “κατάλληλοι” άνθρωποι που θα τα 
ξεπουλούσαν βελούδινα και αυτοί βρέθηκαν στην 
πρώτη “αριστερή” κυβέρνηση του τόπου. Αποδεί-
χθηκαν γρήγορα ψέματα όσα υποστήριξαν με θέρμη 
Υπουργοί και Βουλευτές κομμάτων στο 2ο Διεθνές 
Συνέδριο Πετρελαίου που διοργάνωσε το ΠΣΕΕΠ τον 
Ιούνιο του 2017, ότι επιτέλους έφτασε η ώρα που τα 
ΕΛΠΕ θα έχουν δικά τους κοιτάσματα, θα είναι αυ-
τόνομα, θα είναι η Ναυαρχίδα της ανάπτυξης και της 
οικονομίας της χώρας μας.

Φίλη/ε καταναλωτή

Η Αντίθεση μας στο ξεπούλημα των ΕΛΠΕ που επι-
χειρείται με την πλήρη ιδιωτικοποίηση τους, βασίζε-
ται στο ότι γνωρίζουμε:
•	  τον καθοριστικό ρόλο που έχουν στην χάραξη της 

ενεργειακής και εξωτερικής πολιτικής της πατρί-
δας μας

•	  ότι ο ιδιώτης - επενδυτής θα γίνει κυρίαρχος σε 
τρία διυλιστήρια (βραβευμένα και με διακρίσεις, 
2α καλύτερα στον κόσμο), σε ELPEDISON, ΕΚΟ, 
ΒΡ, Εμπορία, DIAXON, ΕΛΠΕ Ανανεώσιμες,

•	  τη μεγάλη προσφορά τους στην εθνική οικονομία 
(με κύκλο εργασιών πάνω από 10 δις το χρόνο),

•	  τις ευρωπαϊκές τους δραστηριότητες με 50 θυγα-
τρικές εταιρείες του Ομίλου,

•	  την συμβολή της στην διεθνή πολιτική της χώρας 
με τη συμμετοχή τους σε πετρελαιοπιθανές περι-
οχές του τόπου μας σε συνεργασία με παγκόσμι-
ους κολοσσούς (Exxon Mobil - Total - Repsol).

Μη ξεχνάς ότι τα δικά σου συμφέροντα ταυτίζονται 
με τα συμφέροντα των εργαζομένων στα ΕΛΠΕ για 

φθηνά και ποιοτικά καύσιμα αλλά και την απαίτηση 
σου για την προστασία του περιβάλλοντος. Εξαφανί-
ζοντας όμως τον παρεμβατικό ρόλο του δημοσίου με 
την περαιτέρω ιδιωτικοποίηση, ο ιδιώτης θα επιβάλ-
λει στην αγορά τους όρους και τις τιμές που αυτός 
επιθυμεί επιβαρύνοντας έτσι τον απλό καταναλωτή.

Σε όσους βλέπουν την αντίδραση μας ως υπεράσπι-
ση προνομίων και κεκτημένων απαντάμε:

Το μόνο προνόμιο που υπερασπιζόμαστε είναι η 
αναπτυξιακή πορεία των ΕΛΠΕ προς όφελος των 
πολιτών της χώρας.
Γνωρίζουμε ότι κανένας ιδιώτης δεν θα υλοποιήσει 
το επενδυτικό πρόγραμμα που χρειάζονται τα ΕΛΠΕ 
αφού αποκλειστικός του σκοπός θα είναι το άμεσο 
κέρδος.

Γνωρίζουμε ότι με την πλήρη ιδιωτικοποίηση δεν 
εγγυάται κανείς την ασφάλεια στο εφοδιασμό των 
ενόπλων δυνάμεων και των στρατηγικών αποθεμά-
των της χώρας.

Γνωρίζουμε ότι με την πλήρη ιδιωτικοποίηση των 
ΕΛΠΕ το μεγαλύτερο μέρος της δραστηριότητας της 
επιχείρησης θα δοθεί σε εργολάβους.

Γνωρίζουμε ότι ο ιδιώτης θα επιδιώκει το κέρδος 
σε βάρος της προστασίας του περιβάλλοντος και της 
ασφάλειας των εργαζομένων.

Γνωρίζουμε ότι με την πλήρη ιδιωτικοποίηση θα 
σταματήσει η άσκηση της κοινωνικής πολιτικής των 
ΕΛΠΕ.

 
Φίλη/ε καταναλωτή

Ο πρωθυπουργός της χώρας μας στις 12/4/2011, ως 
πρόεδρος του ΣΥΝ και της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ, μας έλεγε 
“αυτό που έχει ανάγκη η οικονομία είναι ο δημόσιος 
κοινωνικός έλεγχος των επιχειρήσεων στρατηγικής 
σημασίας κι ιδιαίτερα των κερδοφόρων επιχειρήσε-
ων. Θα στηρίξουμε αυτό τον αγώνα και θα αντισταθού-
με στα σχέδια περαιτέρω ιδιωτικοποίησης των ΕΛΠΕ.”

Εμείς οι εργαζόμενοι συνεχίζουμε αυτόν τον αγώ-
να, δεν τον απεμπολούμε, είναι συμφέρον όλων μας 
να αντισταθούμε στην πλήρη ιδιωτικοποίηση των 
ΕΛΠΕ, που τις συνέπειες της θα πληρώσουμε όλοι.




