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Κάθε άλλο παρά έχει κλείσει η πώληση µετοχών που έχει το δηµόσιο στα ΕΛΠΕ µέσω 
του Χρηµατιστηρίου, παρά τα όσα περί του αντιθέτου είχαν διαρρεύσει το προηγούµενο 
διάστηµα. 

Όχι µόνον τα σενάρια όλα παραµένουν στο τραπέζι (όπως άλλωστε είχε αναφέρει µε 
σηµασία ο Κωστής Χατζηδάκης...) αλλά φαίνεται ότι υπάρχει συναίνεση των θεσµών να µη 
ληφθούν τώρα οι αποφάσεις, αλλά να πάει χρονικά προς τα πίσω η συγκεκριµένη 
ιδιωτικοποίηση. 

Συγκεκριµένα, πληροφορίες του energypress αναφέρουν ότι το χρονοδιάγραµµα της 
αποκρατικοποίησης των ΕΛΠΕ έχει πλέον αλλάξει και το όλο εγχείρηµα θα υλοποιηθεί από 
τον καινούργιο χρόνο. 

Ο βασικός λόγος είναι η εκτίµηση ότι οι συνθήκες τη στιγµή αυτή δεν είναι ιδανικές και 
ότι είναι προτιµότερο να ληφθούν αποφάσεις σε µεταγενέστερο χρόνο. ∆εν αποκλείεται το 
ενδεχόµενο να θέλει η κυβέρνηση να ξαναδει από το µηδέν την υπόθεση αυτή. 

Η αλλαγή χρονοδιαγράµµατος, πάντως, φαίνεται ότι έχει την έγκριση των θεσµών, οι 
οποίοι έχουν αναγνωρίσει ότι η πώληση των µετοχών του δηµοσίου στα ΕΛΠΕ δεν 
αποτελούσε σε καµία φάση διαρθρωτική για την ελληνική οικονοµία κίνηση, αλλά κυρίως 
εισπρακτική. 

Ούτως ή άλλως, ο ιδιώτης βασικός µέτοχος (Paneuropian του Οµίλου Λάτση) ο οποίος 
κατέχει σήµερα ποσοστά περί το 45,5%, έχει ήδη το κύριο βάρος της διοίκησης της εταιρείας 
σε αντίθεση µε ότι συνέβαινε πριν την κυβερνητική αλλαγή. 

Για το ποιά µορφή θα πάρει η ιδιωτικοποίηση, καθώς και για το ποιό ποσοστό θα 
ιδιωτικοποιηθεί, τα σενάρια είναι ανοιχτά, µε τον κ. Χατζηδάκη να έχει δηλώσει επίσηµα από 
το βήµα της Βουλής ότι δεν προτίθεται να µηδενίσει τη συµµετοχή του ∆ηµοσίου. 



Το ΤΑΙΠΕ∆ πάντως, µέσω του οποίου το ∆ηµόσιο κατέχει το 35,5% των ΕΛΠΕ, έχει 
εκπονήσει διαφορετικά σενάρια, τα οποία προφανώς θα συνεξεταστούν όταν προχωρήσει 
το project στην επόµενη φάση. 

Ας σηµειωθεί, δε, ότι µε βάση την έρευνα που έχει γίνει, µια πιθανή πώληση πακέτων 
µετοχών από το ΤΑΙΠΕ∆ µέσω του Χρηµατιστηρίου Αθηνών, θα απαιτούσε νοµοθετική 
αλλαγή καθώς κάτι τέτοιο, µε την υφιστάµενη νοµοθεσία δεν προβλέπεται. 
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