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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Όταν στις 4/4/19 έληξε με επιτυχία η πρώτη μεγάλη μάχη μας ενάντια στο ξεπούλημα των
ΕΛΠΕ, στο κλείσιμο της ανακοίνωσης μας στις 8/4/19 τονίζαμε “ …Σας καλούμε όλους να
βρίσκεστε σε εγρήγορση διότι οι εξελίξεις τρέχουν και σύντομα θα χρειαστεί και πάλι να
δώσουμε Ενωμένοι τον Αγώνα. ”
Πέρασαν πέντε μήνες και μία νέα κυβέρνηση, φιλελεύθερης αντίληψης αυτή την φορά,
σχεδίαζε από εχθές να ιδιωτικοποιήσει μια ιδιωτικοποιημένη Εταιρεία !!! και να
απεμπολήσει τον δημόσιο κοινωνικό χαρακτήρα των ΕΛΠΕ.
Μία Εταιρεία που το ισχύον καταστατικό της θα έπρεπε να αποτελεί τον οδηγό – μοντέλο
ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας αλλά και να είναι παράδειγμα διακυβέρνησης για άλλες
συναφείς επιχειρήσεις, μιας που μονίμως συνεισφέρει με ζωντανό χρήμα στο δημόσιο
κορβανά χωρίς να ξοδεύει ούτε ένα ευρώ από το δημόσιο χρήμα. Μια Εταιρεία πρώτη σε
κύκλο εργασιών σε όλη την χώρα, που μόλις πρόσφατα απέδωσε καθαρά στο ελληνικό
δημόσιο 83 εκ. ευρώ από το μέρισμα των μετοχών της.

Δεν μας προκάλεσαν καμία έκπληξη οι πρόσφατες δηλώσεις του Υπουργού Περιβάλλοντος
και Ενέργειας Κ. Χατζηδάκη, ότι «πέραν του ότι είναι μνημονιακές υποχρεώσεις, είναι
κομβικής σημασίας για να στείλουμε το μήνυμα ότι το κράτος δεν παριστάνει τον
επιχειρηματία στην αγορά της ενέργειας».
Από την μέχρι τώρα στάση της κυβέρνησης αλλά ειδικότερα του αρμόδιου Υπουργού για το
θέμα της πώλησης των ΕΛΠΕ δημιουργούνται τα ακόλουθα εύλογα ερωτήματα:
1. Γιατί αποτελεί πρώτο στόχο για την κυβέρνηση η πώληση της μοναδικής
κερδοφόρου επιχείρησης που ελέγχει το ελληνικό δημόσιο;
α. όταν 2 δις ευρώ είναι η συνολική προστιθέμενη αξία που δημιουργούν τα ΕΛΠΕ
στην ελληνική οικονομία και αντιστοιχεί στο 1,1% του ΑΕΠ
β. υποστηρίζοντας 22.290 θέσεις εργασίας (με άμεσες θέσεις 2.871) που
αντιστοιχούν στο 0,6% της συνολικής απασχόλησης της χώρας και στηρίζει το
εισόδημα 51.267 ανθρώπων στην χώρα
γ. ενώ για κάθε μία θέση εργασίας στα ΕΛΠΕ υποστηρίζονται επιπλέον 7 θέσεις
εργασίας στην ευρύτερη οικονομία

2. Από που θα αντλεί το ελληνικό δημόσιο τα χρήματα που αποφέρουν τα
μερίσματα των ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ στο δημόσιο κορβανά;
α. από αυξήσεις φόρων στα καύσιμα;
β. από μειώσεις κοινωνικών δαπανών;
3. Πώς μπορεί ο Υπουργός να υποστηρίζει ότι “το δημόσιο δεν μπορεί να
παίζει τον επιχειρηματία στην ενέργεια”;
α. Όταν για κάθε 1 ευρώ της προστιθέμενης αξίας που δημιουργούν τα ΕΛΠΕ,
δημιουργούνται επιπλέον 0,6 ευρώ στην ελληνική οικονομία, αλλά και 2,6 δις ευρώ
είναι η ετήσια συνεισφορά τους σε φόρους που αντιστοιχούν σε 3,4% των ετήσιων
φορολογικών εσόδων
β. Ενώ την τελευταία τριετία τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ με δημόσιο management
απέφεραν υπερκερδοφορία άνω του 1 δις ευρώ
Η πρώτη αναπτυξιακή κίνηση που έπρεπε να γίνει στο χώρο της ενέργειας από τη νέα
κυβέρνηση θα ήταν να συνεχιστεί το παραγωγικό, αναπτυξιακό business plan που θα
υλοποιούσε τους στρατηγικούς στόχους των ΕΛΠΕ για Βιώσιμη Ανάπτυξη και Ενεργειακό
Μετασχηματισμό, προκειμένου να συνεχίσουν να πρωταγωνιστούν στις ενεργειακές
εξελίξεις στην Ελλάδα και την ευρύτερη περιοχή.
Πριν μας απαντήσει στα εύλογα ερωτήματα μας και πριν ξαναχρησιμοποιηθούν μεγάλες
κουβέντες πατριδοκαπηλίας, ας σταματήσουν να ναυλώνουν τα ΕΛΠΕ τουρκικά
δεξαμενόπλοια για την εσωτερική μεταφορά καυσίμων και να μη ξαναμιλήσει κανείς
για “αυτονομία” του κράτους – πόσο μάλλον για εθνική κυριαρχία – εάν ξεπουληθούν τα
ΕΛΠΕ.
Συναδέλφισσες, συνάδελφοι
Ξέρουμε ότι οι καιροί είναι δύσκολοι, όμως εμείς είμαστε εδώ όρθιοι, Ενωμένοι, δυνατοί
και συνεχίζουμε να Περιφρουρούμε τον κοινωνικό και παρεμβατικό ρόλο των ΕΛΠΕ, να
Διεκδικούμε την προοπτική ανάπτυξης και βιωσιμότητας τους.
Το ΣΚΕΕΠ δεν θα βάλει ψευτοδιλήμματα προς τους συναδέλφους, για εμάς δεν υπάρχει
ζήτημα καλών ή κακών αγοραστών, υπάρχει ζήτημα καλών ή κακών πολιτικών αποφάσεων
και σε αυτές θα υπάρξουν οι ανάλογες αντιδράσεις μας, βάζοντας κόκκινη γραμμή στην
προστασία των εργασιακών δικαιωμάτων μας και στις θέσεις εργασίας.
Συνεχίζουμε να αγωνιζόμαστε κατά της εργολαβοποίησης της εργασίας, του φακελώματος
των εργαζομένων και υπέρ της προστασίας των εργασιακών δικαιωμάτων, όσες καταργήσεις
διατάξεων και αν ψηφίσει η κυβέρνηση για να ικανοποιήσει τα αιτήματα του ΣΕΒ.
Συμμετέχουμε όλοι στο Συλλαλητήριο που διοργανώνει η ΓΣΕΕ και το Εργατικό Κέντρο
Θεσσαλονίκης, στο Άγαλμα του Βενιζέλου το Σάββατο στις 7 Σεπτέμβρη και δίνουμε την
απάντηση μας ότι οι εργαζόμενοι δε μπορεί να συνεχίζουν να είναι τα θύματα αυτού του
δεκαετούς πολέμου των μνημονίων.
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