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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ  ΟΜΙΛΟΥ  ΕΛΠΕ 

 

Η  θέση  των  εργαζομένων  στα  ΕΛΠΕ  σε  ότι  έχει  να  κάνει  με  τα  κατά  καιρούς  

σχέδια  και  τις  προσπάθειες  κυβερνήσεων  και  «μετόχων»  με  διάφορους  τρόπους,  

ξεπουλήματος  της  δουλειάς  μας,  είναι  γνωστή  και  εκφρασμένη  μέσα  από  αγώνες,  

δικαστικές  νίκες,  σταθερή,  αταλάντευτη  και  αδιαπραγμάτευτη.   

Δώσαμε  τους  μεγάλους  αγώνες  μας,  κατά  των  διάφορων  προσπαθειών  για  

πλήρη  ιδιωτικοποίηση  των  ΕΛΠΕ,  έχοντας  συνείδηση  ότι  είναι  μια  επιχείρηση  που  

μπορεί  και  πρέπει  να  αποτελεί  συνεχή  πυλώνα  της  οικονομικής  ανάπτυξης  και  

παραγωγικής  ανασυγκρότησης  της  πατρίδας  μας,  πόσο  μάλλον  σε  καιρούς  

δύσκολους  και  χαλεπούς. 

Γι’ αυτό  άλλωστε  παλεύουμε  και  έχουμε  αναδείξει  την  αναγκαιότητα  

μετασχηματισμού  του  Ομίλου  που  να  απαντά  στις  σημερινές  και  μελλοντικές  ανάγκες  

της  ελληνικής  οικονομίας,  των  εργαζομένων  και  της  χώρας  μας,  στόχοι  που  από  

χτες  θα  έπρεπε  να  είχαν  υλοποιηθεί,  διασφαλίζοντας  με  αυτό  τον  τρόπο  τόσο  τις  

υφιστάμενες  θέσεις  εργασίας  κατ’ ελάχιστον  όσο  και  τη  δυνατότητα  χάραξης  

ενεργειακής  και  κοινωνικής  πολιτικής  της  χώρας  στα  χέρια  της  εκάστοτε  Ελληνικής  

Κυβέρνησης. 

Με  δικαιολογία  την  «εναρμόνιση»  στις  κοινοτικές  οδηγίες  για  …Εταιρική  

Διακυβέρνηση,  βέλτιστες  πρακτικές  και  την  ισότητα  των  φύλων!!!  στα  Διοικητικά  

Συμβούλια  των  Α.Ε.   (με το νόμο  4706/2020),  σήμερα  πραγματοποιήθηκε  έκτακτο  

Δ.Σ.  ΕΛΠΕ  όπου  παρουσιάστηκε  η  ειλημμένη  απόφαση  της  σημερινής  διοίκησης  

(ορισμένης  από  την  Κυβέρνηση)  για  την  αλλαγή  του  Καταστατικού  της  Εταιρείας,  

και  ουσιαστικά  την  απεμπόληση  των  δικαιωμάτων  του  Ελληνικού  Δημοσίου  για  

ορισμό  Διοίκησης  (Management) και  την  ολοκλήρωση  του  ξεπουλήματος  ενός  

από  τους  τελευταίους  παραγωγικούς  πυλώνες  της  οικονομίας  μας. 

 Ποιο  είναι,  κύριοι  της  Κυβέρνησης,  το  κέρδος  του  Ελληνικού  Δημοσίου  

από  αυτό;;   

Για  εμάς  δεν  νοείται  παραγωγική  και  οικονομική  ανασυγκρότηση  με  τα  

ΕΛΠΕ  εξολοκλήρου  στα  ανεξέλεγκτα  χέρια  ιδιώτη  και  αυτό  δεν  πρόκειται  να  

αλλάξει  ότι  και  να  μας  τάξετε,  όποιον  και  να  επιστρατεύσετε!   
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Μια  τέτοια  απόφαση  αποτελεί  πολιτικό  και  οικονομικό  έγκλημα  προς  τα  

συμφέροντα  του  Ελληνικού  Δημοσίου  και  αναλαμβάνουν  τεράστια  ευθύνη  όσοι  

την  αποφασίσουν  και  την  υλοποιήσουν. 

Εμείς  οι  εργαζόμενοι  στα  ΕΛΠΕ  έχουμε  αξιοπρέπεια  και  υψηλό  περί  δικαίου  

αίσθημα  και  ως  θεματοφύλακες  των  συμφερόντων  ολόκληρου  του  Ελληνικού  Λαού  

θα  αγωνιστούμε  με  όλες  μας  τις  δυνάμεις  για  να  καταλήξει  και  αυτή  η  θλιβερή  

προσπάθεια  στον  κάλαθο  των  αχρήστων. 

Καλούμε  τα  κόμματα  του  κοινοβουλίου,  τις  πολιτικές  δυνάμεις  του  τόπου,  

τα  συνδικάτα  και  ολόκληρη  την  ελληνική  κοινωνία,  να  πάρουν  θέση  και  να  

προστατέψουν  την  περιουσία  του  Ελληνικού  Λαού.   
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