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Η ιδιωτικοποίηση των Ελληνικών Πετρελαίων εκτιµάται ότι θα είναι από τις πρώτες 
κινήσεις της κυβέρνησης της Ν.∆., καθώς είναι µεγάλη επιχείρηση και θα εκπέµψει ένα 
ισχυρό µήνυµα στη διεθνή επενδυτική κοινότητα. 

Ωστόσο, διαγωνισµός µε τα ίδια χαρακτηριστικά που είχε ο προηγούµενος 
(ταυτόχρονη πώληση από ∆ηµόσιο και όµιλο Λάτση) είναι δύσκολο να γίνει. Απαιτούνται 
πολλά κεφάλαια και είναι χρονοβόρα και πολύπλοκη διαδικασία. 

Συνεπώς, για να προχωρήσει γρήγορα η διαδικασία, θα πρέπει να πουληθεί το 
ποσοστό του ∆ηµοσίου σε επενδυτές που θα τα βρουν µε τον όµιλο Λάτση ή θα γίνει 
µετοχοποίηση. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να αλλάξει η εταιρική διακυβέρνηση. Σε 
µελέτη που παρήγγειλαν τα ΕΛΠΕ, προτείνεται να τοποθετηθεί µη εκτελεστικός πρόεδρος, 
διευθύνων σύµβουλος µε κανονικές αρµοδιότητες και να περιορίσει το ∆ηµόσιο τον αριθµό 
των µελών του ∆.Σ. που αναλογεί στο ποσοστό του. 

Οι συζητήσεις για το νέο µοντέλο εταιρικής διακυβέρνησης των ΕΛΠΕ µεταξύ των 
δύο µετόχων, όπως αποκάλυψε προσφάτως στη γενική συνέλευση ο πρόεδρος του οµίλου 
Ευστάθιος Τσοτσορός, βρίσκονται σε εξέλιξη. 

Οι οριστικές αποφάσεις, όπως είπε ο ίδιος, θα ληφθούν το επόµενο χρονικό 
διάστηµα, ώστε το νέο µοντέλο εταιρικής διακυβέρνησης να εγκριθεί στην έκτακτη γενική 
συνέλευση που θα συγκληθεί για την προσαρµογή της εταιρείας στα δεδοµένα του νέου 
νόµου για τις ανώνυµες εταιρείες, η οποία πρόκειται να διενεργηθεί έως το τέλος του έτους. 



Σκοπός αυτών των αλλαγών είναι ο εκσυγχρονισµός του τρόπου διοίκησης του 
οµίλου. Επίσης, αναµένεται να τυποποιήσουν διάφορες λειτουργίες στον τρόπο 
διακυβέρνησης των ΕΛΠΕ, οι οποίες έως σήµερα καθορίζονται από ad hoc συµφωνίες 
µεταξύ των δύο µετόχων. 

Η νέα κυβέρνηση θα πρέπει τον Ιούλιο να ξεκινήσει εκ νέου επαφές και 
διαπραγµατεύσεις µε τους θεσµούς αλλά και µε την πλευρά Λάτση για τον επανασχεδιασµό 
της ιδιωτικοποίησης των ΕΛΠΕ, εξετάζοντας όλα τα εναλλακτικά σενάρια, µετά το ναυάγιο 
του πρώτου διαγωνισµού. 

Η ισχυρή οικονοµική βάση του οµίλου και οι προοπτικές ανάπτυξης σε µια σειρά από 
τοµείς, από τις ΑΠΕ  και το φυσικό αέριο µέχρι τους υδρογονάνθρακες, αποτελούν σύµµαχο 
της νέας προσπάθειας για ιδιωτικοποίηση, µε όποιο µοντέλο και αν προχωρήσει αυτή. 

 

Πηγή:  https://www.kathimerini.gr/1032593/article/oikonomia/ellhnikh-oikonomia/elpe-nees-diavoyleyseis-gia-
na-alla3ei-to-montelo-apokratikopoihshs 

 

 


