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Επίκαιρη ερώτηση προς τον υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνι Γεωργιάδη, 
σχετικά µε την κυβερνητική πρόθεση ιδιωτικοποίησης των Ελληνικών Πετρελαίων (ΕΛΠΕ), 
κατέθεσε ο τοµεάρχης Οικονοµίας της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ και βουλευτής Νότιου Τοµέα της Β’ 
Αθηνών, Νίκος Παππάς. 

Αφορµή αποτέλεσαν πρόσφατα δηµοσιεύµατα, τα οποία αναφέρουν ότι υπάρχουν σοβαρές 
ενδείξεις για µεγάλα κοιτάσµατα φυσικού αερίου νότια της Κρήτης, όπως και δηλώσεις του 
Κυριάκου Μητσοτάκη ότι η αποκρατικοποίηση των ΕΛΠΕ είναι στα άµεσα σχέδια της Ν∆. 

Με δεδοµένο πως η εταιρεία επενδύει και στην έρευνα των υδρογονανθράκων και 
διασφαλίζει ότι η εκµετάλλευσή τους θα τελεί υπό δηµόσιο έλεγχο, ενώ παράλληλα 
συµβάλλει στην αναπτυξιακή πορεία της χώρας, ο τοµεάρχης Οικονοµίας της Κ.Ο. του 
ΣΥΡΙΖΑ ρωτά αν: 

· Σχεδιάζεται η πώληση του συνόλου των µετοχών του ελληνικού δηµοσίου στα ΕΛΠΕ, 
απεµπολώντας έτσι όλα του τα δικαιώµατα, όταν παγκοσµίως οι χώρες σε αντίστοιχες 
εταιρείες διατηρούν τον δηµόσιο έλεγχο. 

· Προτίθεται η Ν∆ να πωλήσει µαζί και την εταιρεία έρευνας υδρογονανθράκων. 

Σε σχετική του δήλωση, ο Νίκος Παππάς ανέφερε: «Επί Σύριζα, προστατεύσαµε και 
ενισχύσαµε τα συµφέροντα του δηµοσίου σε έναν τόσο κοµβικής σηµασίας τοµέα της 
οικονοµίας. Επίσης, τα ΕΛΠΕ είναι πλέον κερδοφόρα. Από τις ζηµίες των 200 εκατ. ευρώ 
πριν από το 2015, πέρασαν στα κέρδη άνω των 200 εκατ. ευρώ. Με δεδοµένο πως η 
Ελλάδα βρίσκεται εκτός µνηµονίων, καµία υποχρέωση για ιδιωτικοποίηση δεν µπορεί να 
υφίσταται. Επίσης, µε γνωστές τις αναλύσεις για σηµαντικά κοιτάσµατα στη χώρα, η 
ιδιωτικοποίηση των ΕΛΠΕ σηµαίνει αποχώρηση του δηµοσίου από την εκµετάλλευση των 
υδρογονανθράκων». 



Ολόκληρο το κείµενο της επίκαιρης ερώτησης του Νίκου Παππά προς τον Άδωνι Γεωργιάδη: 

«Πρόσφατα δηµοσιεύµατα αναφέρουν ότι υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις για κοιτάσµατα 
φυσικού αερίου άνω των 280 δισ. κ.µ. νότια της Κρήτης και συγκεκριµένα στα “οικόπεδα” 
των Total – ExxonMobil – ΕΛ.ΠΕ. 

Τα ανωτέρω δηµοσιεύµατα φέρνουν επιτακτικά στο προσκήνιο τα σενάρια 
αποκρατικοποίησης των ΕΛ.ΠΕ. Σύµφωνα µε δηλώσεις του πρωθυπουργού, η 
αποκρατικοποίηση των ΕΛ.ΠΕ είναι στα άµεσα σχέδια της κυβέρνησης. Πλείστα δε 
δηµοσιεύµατα του περασµένου διαστήµατος κάνουν λόγο για ενδεχόµενο καθολικής 
αποχώρησης της συµµετοχής του δηµοσίου µέσω χρηµατιστηρίου, γεγονός που σηµαίνει 
αποχώρηση από όλες τις δραστηριότητες στις οποίες συµµετέχει ο όµιλος, 
συµπεριλαµβανοµένης και της εταιρείας που ασχολείται µε την έρευνα των 
υδρογονανθράκων. 

Επί κυβέρνησης Σύριζα εξετάστηκαν και εφαρµόστηκαν εναλλακτικές επιλογές και 
στρατηγικές για την πορεία του οµίλου, που προστάτευσαν και ενίσχυσαν τα συµφέροντα 
του ∆ηµοσίου σε ένα τόσο κοµβικής σηµασίας τοµέα της οικονοµίας της χώρας µας και ως 
αποτέλεσµα σήµερα τα ΕΛ.ΠΕ : 

· Είναι πλέον κερδοφόρα καθώς τα καθαρά κέρδη το 2015 ήταν 45 εκατ. €, το 2016 ήταν 
329 εκατ. €, το 2017 ήταν 384 εκατ. € και το 2018 ήταν 215 εκατ. €. 

· Κατατάσσονται ανάµεσα στους εκατό κορυφαίους ενεργειακούς οµίλους παγκοσµίως. 

· Αποκαταστάθηκαν τα καταστατικά δικαιώµατα του ελληνικού δηµοσίου στη διοίκηση του 
οµίλου. 

· Επενδύουν στην έρευνα υδρογονανθράκων, φέρνοντας στην χώρα µεγάλους διεθνείς 
“παίκτες” διασφαλίζοντας ότι η εκµετάλλευση των υδρογονανθράκων θα είναι υπό δηµόσιο 
έλεγχο και τα έσοδα της θα ενισχύουν τα συνταξιοδοτικά ταµεία. 

Σύµφωνα λοιπόν µε όλα τα παραπάνω και δεδοµένου του ότι η Ελλάδα σήµερα, ύστερα 
από τη διακυβέρνηση Σύριζα, βρίσκεται πλέον εκτός µνηµονίων, µπορεί να χαράζει τη δική 
της οικονοµική της πολιτική εφόσον τηρεί τους στόχους των πρωτογενών πλεονασµάτων. 

Επίσης στα πλαίσια εξασφάλισης της αναπτυξιακής πορείας και στρατηγικής της χώρας , 
του ενεργειακού σχεδιασµού της χώρας και µε γνώµονα την ενεργειακή ασφάλεια της και 
ενόψει του ότι υπάρχουν πλέον σοβαρές ενδείξεις για µεγάλα κοιτάσµατα φυσικού αερίου 
νότια της Κρήτης, ερωτάται ο αρµόδιος για την ανάπτυξη της χώρας υπουργός: 

1. Προτίθεται όντως η κυβέρνηση να προβεί σε πώληση του συνόλου των µετοχών του 
ελληνικού δηµοσίου στα ΕΛ.ΠΕ, απεµπολώντας έτσι όλα του τα δικαιώµατα, όταν 
παγκοσµίως οι χώρες σε αντίστοιχες εταιρείες διατηρούν τον δηµόσιο έλεγχο; 

2. Προτίθεται όντως να πωλήσει µαζί και την εταιρεία έρευνας υδρογονανθράκων;». 
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