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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  

 
 Χθες  27/05/21  πραγματοποιήθηκε  στο  Υπουργείο  Ενέργειας  προγραμματισμένη  

συνάντηση  με  τον  Υπουργό  κο  Σκρέκα,  στο  πλαίσιο  των  επαφών  μας  και  με  θεσμικούς  

φορείς  που  εμπλέκονται  στη  διαδικασία  της  αλλαγής  του   καθεστώτος  διοίκησης  των  

ΕΛΠΕ  σε  κάθε  επίπεδο.     

Κατά  τη  διάρκεια  της  συνάντησης  αναπτύχθηκαν  από  πλευράς  μας  οι  θέσεις  και  

τα  επιχειρήματα  του  ΠΣΕΕΠ  που  βρίσκονται  σε  εντελώς  διαφορετική  κατεύθυνση  με  

αυτές  τόσο  της  Διοίκησης  όσο  και  του  ΤΑΙΠΕΔ  που  κατέχει  το  σύνολο  των  μετοχών  

του  ελληνικού  δημοσίου.  Επιβεβαιώσαμε  την  πρόθεσή  μας  να  υπερασπιστούμε  με  κάθε  

πρόσφορο  συνδικαλιστικό,  νομικό  και  πολιτικό  τρόπο,  τόσο  τα  δικαιώματα  των  

εργαζομένων  όσο  και  τα  δικαιώματα  του  ελληνικού  δημοσίου  στα  ΕΛΠΕ.   

Ο  Υπουργός  πέρα  από  τη  διάθεση  που  επέδειξε  να  ακούσει  την  ανάπτυξη  των  

θέσεών  μας,  απέφυγε  να  τοποθετηθεί  επί  του  κρίσιμου  ζητήματος  της  αλλαγής  του  

Καταστατικού  και  της  απεμπόλησης  του  δικαιώματος  ορισμού  διοίκησης  (management)  

από  το  ελληνικό  δημόσιο,  ενώ  σε  ερώτησή  μας  για  τη  θέση  του  ΤΑΙΠΕΔ,  τόσο  στη  

σημερινή  συνεδρίαση  της  Γενικής  Συνέλευσης  των  Μετόχων  όσο  και  τη  στάση  που  θα  

κρατήσει  στο  άμεσο  μέλλον,  δήλωσε  αναρμόδιος  καθώς  το  ΤΑΙΠΕΔ  αναφέρεται  στο  

Υπουργείο  Οικονομικών.   

Σε  κάθε  περίπτωση  η  στάση  του  Υπουργού  κρίνεται  ως  αναμενόμενη  και  αυτό  

δεν  επηρεάζει  στο  ελάχιστο  τη  συνέχιση  του  αγώνα  μας  σε  κάθε  επίπεδο,  καθώς  είναι  

προφανές  πως  η  σημερινή  απόφαση  της  Έκτακτης  Γενικής  Συνέλευσης  των  Μετόχων,  

θα αποτελέσει  την  ουσιαστική  έναρξη  των  παραπέρα  απαιτούμενων  κινήσεών  μας   για  

την  υπεράσπιση  και  κατοχύρωση   τόσο  των  δικαιωμάτων  των  εργαζομένων  στα  ΕΛΠΕ  

όσο  και  των  δικαιωμάτων  του  Δημοσίου   και  του  Ελληνικού  Λαού.  

Ταυτόχρονα  βρίσκονται  σε  πλήρη  εξέλιξη  οι  απαραίτητες  νομικές  κινήσεις  που   θα  

αναδείξουν  σε  όλους,  το  μέγεθος  της  ανακολουθίας  αυτών  που υποτίθεται  πως  

εκπροσωπούν  τα  συμφέροντα  των  Ελλήνων  πολιτών. 
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