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 Όλα τα σενάρια και τις επιλογές που προκρίνει η κυβέρνηση για τον τρόπο που θα 
προχωρήσουν οι ιδιωτικοποιήσεις των ∆ΕΠΑ, ΕΛΠΕ και ΛΑΡΚΟ συζήτησαν χθες, στη 
συνάντηση που είχαν, ο υπουργός Ενέργειας, κ. Κωστής Χατζηδάκης, και ο Πρόεδρος του 
Ταµείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του ∆ηµοσίου (ΤΑΙΠΕ∆). 

 Με κύριο άξονα τη µέγιστη αποδοτικότητα και ταχύτερη ολοκλήρωση των 
ιδιωτικοποιήσεων που είναι στην ευθύνη του υπουργείου Ενέργειας οι δύο πλευρές εξέτασαν 
τις επιλογές που υπάρχουν µε στόχο οι ιδιωτικοποιήσεις να προχωρήσουν ανεµπόδιστα, να 
λυθούν προβλήµατα του παρελθόντος και να είναι ελκυστικές στους επενδυτές. 

 Η επιτυχία  των ιδιωτικοποιήσεων ∆ΕΠΑ και ΕΛΠΕ εξάλλου είναι προτεραιότητα για 
τον υπουργό, καθώς, όπως έχει πει, «πέραν του ότι είναι µνηµονιακές υποχρεώσεις, είναι 
κοµβικής σηµασίας για να σταλεί το µήνυµα ότι το κράτος δεν παριστάνει τον επιχειρηµατία 
στην αγορά της ενέργειας». 

 Για την «άσκηση» της ανεύρεσης των λύσεων που προκρίνει η κυβέρνηση, ο Κωστής 
Χατζηδάκης, θα λάβει και τις εισηγήσεις του ΤΑΙΠΕ∆ και των συµβούλων του για τα µοντέλα 
ιδιωτικοποίησης που θεωρούνται καταλληλότερα  και οι τελικές επιλογές θα έχουν 
αποφασιστεί µέχρι τις 20 Σεπτεµβρίου όταν και θα ξεκινήσουν οι επαφές µε τους 
θεσµούς,  στους οποίους θα παρουσιαστούν οι βέλτιστες τελικές επιλογές. Όσον αφορά στις 
χρονικές προτεραιότητες, η ιδιωτικοποίηση των ΕΛΠΕ προηγείται χρονικά, αφού θεωρητικά 
τουλάχιστον παρουσιάζει τα λιγότερα προβλήµατα. 

ΕΛΠΕ 

 Με µια αποτυχηµένη προσπάθεια ιδιωτικοποίησης στο ιστορικό τους, προτεραιότητα 
για τον υπουργό είναι πάση θυσία η επόµενη απόπειρα να είναι επιτυχηµένη. Οι επιλογές για 
την πώληση της συµµετοχής του ∆ηµοσίου είναι δύο, είτε πώληση µέσω Χρηµατιστηρίου µε 
κάποιο placement µετοχών, είτε προκήρυξη διαγωνισµού. Υπενθυµίζεται ότι ο όµιλος Λάτση, 
µέσω της Paneuropean ελέγχει πάνω από το 45% των ΕΛΠΕ, το ∆ηµόσιο έχει λίγο 
περισσότερο από το 35% και το υπόλοιπο διαπραγµατεύεται στο Χρηµατιστήριο. 

 Ωστόσο υπάρχουν σηµαντικά διλήµµατα που τίθενται τα οποία πρέπει να απαντηθούν, 
και αποφάσεις που πρέπει να ληφθούν µέχρι το Σεπτέµβριο σε σχέση: 



 α/  Με τον τρόπο ιδιωτικοποίησης, αν δηλαδή θα γίνει και πάλι διαγωνισµός για την 
ανεύρεση επενδυτή ή placement µέσω Χρηµατιστηρίου. Το θετικό στην περίπτωση που 
επιλεγεί το placement  είναι η αµεσότερη ολοκλήρωση της διαδικασίας, χωρίς ρίσκο 
αποτυχίας. Το αρνητικό ωστόσο είναι ότι θα πρέπει να γίνει µε discount που υπολογίζεται στο 
15% από τα επίπεδα που διαπραγµατεύεται η µετοχή, µε αποτέλεσµα λιγότερα έσοδα για το 
∆ηµόσιο. Όµως στην περίπτωση που επιλεγεί ο δρόµος της προκήρυξης του διαγωνισµού ο 
χρόνος που χρειάζεται είναι περισσότερος και θα πρέπει να αντιµετωπιστούν όλα τα 
προβλήµατα µε τους όρους του διαγωνισµού που αποµάκρυναν τους επενδυτές στην 
προηγούµενη απόπειρα. 

 β/  Με το ποσοστό που θα διατεθεί: Θα πωληθεί το σύνολο του ποσοστού του 
∆ηµοσίου; Θα πουλήσει ταυτόχρονα και η Paneuropean ( συµφερόντων Λάτση); Μια επιλογή 
είναι να επαναληφθεί το µοντέλο του προηγούµενου διαγωνισµού δηλαδή οι δύο βασικοί 
µέτοχοι να διαθέσουν από κοινού πακέτο µετοχών, διατηρώντας ο καθένας από περίπου 
15%,  για να διατεθεί  προς πώληση 50,1%. 

 Ωστόσο, άλλες πληροφορίες αναφέρουν ότι δεν ενδιαφέρεται πλέον να συµµετέχει 
στην πώληση ποσοστού η Paneuropean. Αν µόνο ποσοστό του ∆ηµοσίου πρόκειται να 
πουληθεί µπαίνει στο τραπέζι η επιλογή του placement. Σε αυτή την περίπτωση, υπάρχει και 
το σενάριο,   σε δεύτερο χρόνο να ακολουθήσει και πώληση ποσοστού από την 
Paneuropean, όταν όµως πια δεν θα διαθέτει ποσοστό στα ΕΛΠΕ το ∆ηµόσιο και εποµένως 
οι πωλητές ( Paneuropean και funds) θα µπορούν να πωλήσουν µε άλλους όρους σε τρίτους, 
και σε καλύτερες αποτιµήσεις. 

 γ/  Με το αντικείµενο των δραστηριοτήτων που θα πουληθεί. Θα κρατήσει το 
∆ηµόσιο τον τοµέα της έρευνας υδρογονανθράκων εκτός της πώλησης ή θα προχωρήσει στη 
αποεπένδυση από το σύνολο των δραστηριοτήτων των ΕΛΠΕ; Στην προηγούµενη απόπειρα 
ιδιωτικοποίησης ο τοµέας Έρευνας και Ανάπτυξης υδρογονανθράκων των ΕΛΠΕ περνούσε 
σε εταιρία, στην οποία το δηµόσιο θα είχε το 51%. Κάτι τέτοιο δεν είναι, σύµφωνα µε 
πληροφορίες, αυτή τη φορά στις προτεραιότητες του υπουργείου, αφού στρατηγική του 
υπουργείου είναι να µην παριστάνει τον επιχειρηµατία στο χώρο της ενέργειας. 

∆ΕΠΑ 

 Για την πώληση της ∆ΕΠΑ το υπουργείο, σύµφωνα µε πληροφορίες προσανατολίζεται 
στην πώληση πλειοψηφικού ποσοστού και στις δύο οντότητες που θα προκύψουν από τον 
εταιρικό µετασχηµατισµό. ∆ηλαδή θα αναζητηθεί µέσω διαγωνισµού  επενδυτής για να 
συµµετάσχει πλειοψηφικά, τόσο στη ∆ΕΠΑ Υποδοµών όσο και στη ∆ΕΠΑ Εµπορίας. 

 Σύµφωνα µε πληροφορίες, το δίληµµα εδώ είναι αν θα δηµιουργηθεί µια Holding 
εταιρεία που θα µπει στο Χρηµατιστήριο στην οποία θα ανήκει η ∆ΕΠΑ Υποδοµών και η 
∆ΕΠΑ Εµπορίας οι οποίες θα ιδιωτικοποιηθούν,  ή η διαδικασία θα γίνει άµεσα. 

 Σε κάθε περίπτωση θα ολοκληρωθεί η διαδικασία του εταιρικού µετασχηµατισµού που 
έχει ξεκινήσει, ενώ οι αποφάσεις  για το µοντέλο ιδιωτικοποίησης,  θα ληφθούν πριν τον 
Σεπτέµβριο και θα συνοδευτούν µε νοµοθετική ρύθµιση. 

 Ταυτόχρονα ως τις αρχές Σεπτεµβρίου αναµένεται να οριστεί  η νέα διοίκηση της 
∆ΕΠΑ, η οποία θα “τρέξει” και όλες τις διαδικασίες για τον µετασχηµατισµό και την 
ιδιωτικοποίηση της εταιρείας. 

ΛΑΡΚΟ 

 Αποφασισµένος να «βγάλει τα κάστανα από τη φωτιά»  και στο δύσκολο θέµα της 
ΛΑΡΚΟ εµφανίζεται ο υπουργός Ενέργειας και προτίθεται να βρει λύση στο χρόνιο πρόβληµα 
που όλες οι προηγούµενες κυβερνήσεις της προηγούµενης δεκαετίας, µεταβιβάζουν στις 
επόµενες. 

 Το πρόβληµα της εταιρείας, µε τα υψηλά µισθολόγια, την κακή εταιρική διακυβέρνηση, 
τα µεγάλα λειτουργικά κόστη, τα µεγάλα χρέη και το…πρόστιµο των 130 εκατ. ευρώ, πρέπει 



να αντιµετωπιστεί, διαµηνύεται από τον υπουργό. Και σύµφωνα µε πληροφορίες εξετάζονται 
δύο επιλογές: 

 α/  το µοντέλο ΤΡΑΙΝΟΣΕ, δηλαδή διαπραγµάτευση µε την Ευρωπαϊκή Ενωση για 
διαγραφή του προστίµου και ιδιωτικοποίηση (εφόσον υπάρχουν ενδείξεις για 
ενδιαφερόµενους επενδυτές), 

 β/  το µοντέλο Ναυπηγείων Σκαραµαγκά, εκκαθάριση εν λειτουργία, αν εκτιµηθεί ότι 
έτσι θα βρεθούν ευκολότερα επενδυτές. 

 Και στις δύο περιπτώσεις ωστόσο, προηγείται διαπραγµάτευση µε την Κοµισιόν µε 
στόχο τη διαγραφή του προστίµου και τολµηρό κούρεµα των χρεών. 

 Σηµειώνεται ότι και στη ΛΑΡΚΟ αναµένεται σύντοµα να τοποθετηθεί νέα διοίκηση, και 
σύµφωνα µε πληροφορίες έχουν συγκεντρωθεί ενδιαφέροντα βιογραφικά. 

 

ΠΗΓΗ:  https://www.mononews.gr/business/xenofos-chatzidakis-ti-sizitisan-gia-depa-elpe-larko-olo-
to-paraskinio 

 

  


