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Καταργείται η holding του ΣΥΡΙΖΑ που έδινε στο δηµόσιο το 51% των δικαιωµάτων 
έρευνας για υδρογονάνθρακες  

Μέσω του Χρηµατιστηρίου και µόνο µε τη διάθεση του ποσοστού του ∆ηµοσίου 
(35%) θα προχωρήσει η δεύτερη προσπάθεια περαιτέρω αποκρατικοποίησης των 
ΕΛΠΕ. 

Ο νέος σχεδιασµός, που αποτελεί προϊόν συνεννόησης µεταξύ των δυο µετόχων 
(∆ηµόσιο και Όµιλος Λάτση) µετά την αποτυχία της συνδυασµένης πώλησης µέσω διεθνούς 
διαγωνισµού, αναµένεται να «κλειδώσει» σε όλα τα σηµεία του τις αµέσως επόµενες ηµέρες 
και µε τη συνδροµή των συµβούλων αποκρατικοποιήσεις που θα προσληφθούν άµεσα.  

Στις προθέσεις και της κυβέρνησης, όπως επιβεβαιώνουν κυβερνητικοί 
παράγοντες, είναι να µην εξαιρεθεί από την πώληση η δραστηριότητα των 
υδρογονανθράκων, που σηµαίνει ότι θα προχωρήσει πιθανότητα µε νοµοθετική 
ρύθµιση η κατάργηση της εταιρίας Holding, που είχε συσταθεί στο πλαίσιο του 
σχεδιασµού της προηγούµενης κυβέρνησης, για να µεταφερθεί σε αυτή το 
χαρτοφυλάκιο που διαθέτουν τα ΕΛΠΕ στους υδρογονάνθρακες.  

Άρα το ποσοστό του δηµοσίου στις έρευνες των υδρογονανθράκων δεν θα είναι µέσω 
της Holding στο 51% αλλά µειοψηφικό και πιθανότατα αναλογικά µε την συµµετοχή των 
ΕΛΠΕ στα δικαιώµατα έρευνας ανά περίπτωση. 



Αυτό σηµαίνει ότι ο οµιλος Λάτση ωφελείται, αν διατηρήσει το υψηλό πσοσοστό 
που κατέχει σήµερα στα ΕΛΠΕ και δεν πουλήσει τελικά, σε σχέση µε τα δικαιώµατα 
στις έρευνες των υδρογονανθράκων. 

Αναλογικά ωφελούνται και οι µελλοντικοί µέτοχοι των ΕΛΠΕ, ταυτόχρονα, το 
µάνατζµνετ των ΕΛΠΕ θα αναλάβει να εκπονήσει επενδυτικά σχέδια µε budget πολύ υψηλά, 
για να υλοποιηθούν οι έρευνες. 

Προφανώς η στρατηγική του οµίλου Λάτση άλλαξε ριζικά σε σχέση µε την 
εταιρία µετά και την επιτυχή διαχείριση του δικού της µάνατζερ κ. Α. Σιάµισιη. 

Τι ίσχυε µέχρι σήµερα 

Κάτω από τη Holding θα βρίσκονταν µε τη µορφή ξεχωριστών θυγατρικών εταιριών οι 
τωρινές αλλά και οι µελλοντικές παραχωρήσεις δικαιωµάτων έρευνας και εκµετάλλευσης ανά 
περιοχή, που απέκτησαν τα ΕΛΠΕ ή θα αποκτήσουν µέσω διαγωνισµών.  

Πρόκειται για πέντε θυγατρικές που κατέχουν προς τα παρόν τα ΕΛΠΕ και 
συγκεκριµένα : 

• Η εταιρεία ΕΛΠΕ Αρτα-Πρέβεζα (ΕΛΠΕ 100%). 

• Η εταιρεία ΕΛΠΕ Κυπαρισσιακός (ΕΛΠΕ 100%). 

• Η εταιρεία του Πατραικού (EΛΠΕ 50% ως operator και Edison 50%). 

• Η εταιρεία του οικοπέδου 2 στο Ιόνιο  

  (Total 50% operator, EΛΠΕ 25% και Edison 25%). 

• Η εταιρεία της Κρήτης (Total 40% διαχειριστής- ExxonMobil 40% και ΕΛΠΕ 20%) 

Στη  Holding  εταιρία το δηµόσιο διατηρεί τον έλεγχο του 51%. Το σχέδιο της 
νέας  κυβέρνησης  είναι  ο  τοµέας  των  υδρογονανθράκων  να  διατηρηθεί  ως  µέρος 
των δραστηριοτήτων του οµίλου, και όχι ως διακριτή εταιρία. 

 

Πηγή:  http://worldenergynews.gr/index.php?id=37325 

 


