
 
 

Στο διάστηµα µετά το δεύτερο δεκαπενθήµερο του Μαρτίου και µέχρι το τέλος του µήνα, 

αναµένεται να προσδιοριστεί η ηµεροµηνία κατάθεσης δεσµευτικών προσφορών για την 

πώληση του 50,1% των ΕΛΠΕ. Μετά τη δηµιουργία των δύο νέων κοινοπραξιών που έφεραν 

ακόµη δύο διεκδικητές στα σχήµατα που συµµετέχουν στο διαγωνισµό, η διαδικασία έχει 

κυλήσει µε την υποβολή ερωτηµάτων από πλευράς τόσο της Sonatrach όσο και της Carlyle. 

Το ενδιαφέρον είναι ευρύτατο και φτάνει µέχρι τις τεχνικές λεπτοµέρειες που αφορούν στη 

λειτουργία και τις προδιαγραφές των µονάδων που διαθέτουν στο χαρτοφυλάκιό τους τα 

ΕΛΠΕ. Εδώ να σηµειωθεί µάλιστα ότι τα ερωτήµατα αυτά συνέπεσαν χρονικά µε την περίοδο 

κατάρτισης των αποτελεσµάτων του έτους για τον όµιλο, αυξάνοντας σηµαντικά το βαθµό 

δυσκολίας.  

 

Πάντως θα πρέπει να επισηµανθεί ότι η διοίκηση των ΕΛΠΕ, έδωσε ένα σαφές και αναλυτικό 

περίγραµµα των οικονοµικών δεδοµένων, των επιδόσεων των τελευταίων ετών αλλά και των 

προοπτικών του οµίλου για τα επόµενα χρόνια, απαντώντας ταυτόχρονα και σε ενδεχόµενα 

ερωτήµατα που έχουν υποβληθεί στο πλαίσιο του διαγωνισµού (σταθεροποίηση καθαρής 

κερδοφορίας στα 300 εκατ. ευρώ, αύξηση παραγωγής, στρατηγικές επιλογές για αέριο, ΑΠΕ, 

ΙΜΟ 2020 κλπ). 

 

Για το διαγωνισµό των ΕΛΠΕ πάντως υπήρχε αναφορά και στην πρόσφατη έκθεση της 

ευρωπαϊκής επιτροπής όπου εκδηλωνόταν ανησυχία για το γεγονός ότι υπάρχουν µόνο δύο 

συµµετέχοντες στην τελική φάση εξέλιξη που δεν είναι τόσο θετική για το αποτέλεσµα της 

διαδικασίας, σηµειώνει η ΕΕ. Επίσης η Κοµισιόν χαρακτηρίζει ως πρόκληση, την επίτευξη 

του οικονοµικού κλεισίµατος της συναλλαγής για τα ΕΛΠΕ µέχρι τα µέσα του 2019.  

 

Ίσως αυτή η επισήµανση της Επιτροπής, να προκάλεσε και τον ήπιο πλην σαφή υπαινιγµό 

για το µεγάλο µάκρος της χρονικής διαδικασίας του διαγωνισµού και από τη διοίκηση των 

Ελληνικών Πετρελαίων στο πλαίσιο της ανακοίνωσης των αποτελεσµάτων. Πάντως τόσο το 

ΤΑΙΠΕ∆ όσο και η κυβέρνηση, θεωρούν ως απολύτως δικαιολογηµένη την επισήµανση της 

πλευράς των Ελληνικών Πετρελαίων ότι δεν µπορεί να παραµένει καθηλωµένο το 

στρατηγικό πλάνο και ο επιχειρησιακός σχεδιασµός του οµίλου, περιµένοντας το νέο µέτοχο 

και τα πλάνα του.  
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