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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
“Περιμένοντας” το ΤΑΙΠΕΔ να ανακηρύξει τον προτιμητέο επενδυτή για την εξαγορά του 66% του ΔΕΣΦΑ …
Κύριοι της Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ,
Οι εργαζόμενοι στην Ενέργεια δεν ενδιαφέρονται καθόλου εάν το τίμημα θα είναι 400, 500, 600 εκ. ευρώ ούτε
και για την σύγκριση του με το τίμημα της SOCAR την περίοδο διακυβέρνησης Σαμαρά – Βενιζέλου.
Διαφωνούσαμε στην ιδιωτικοποίηση του ΔΕΣΦΑ στο παρελθόν, διαφωνούμε και τώρα.
Την περίοδο που η διπλωματία έχει μετατραπεί σε διπλωματία των αγωγών φυσικού αερίου, η Ελλάδα δεν
είναι δυνατόν να χάσει το 66% του Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου και κατ΄ επέκταση τον
έλεγχο του υφιστάμενου αγωγού Φυσικού Αερίου αλλά και των μελλοντικών δικτύων που πιθανόν θα
περάσουν από την χώρα και του LNG terminal στη Ρεβυθούσα.
Δεν είναι δυνατό να διεκδικείς ως χώρα ρόλο στην ενεργειακή σκακιέρα της Ν.Α. Μεσογείου και ταυτόχρονα
να ξεπουλάς εταιρίες όπως ΔΕΣΦΑ, ΔΕΠΑ και ΕΛΠΕ.
Οι Εταιρείες αυτές μπορούν και πρέπει να διαδραματίσουν ουσιαστικό ρόλο στο σύνολο των αγωγών και
υποδομών EastMed, IGB, FSRU Αλεξανδρούπολης, SEEC, TAP καθώς επίσης και στην εκμετάλλευση των
κοιτασμάτων υδρογονανθράκων (πετρέλαιο, φυσικό αέριο) σε Ιόνιο, Κρήτη και άλλες περιοχές της χώρας μας.
Αλήθεια, δεν σας προβληματίζει το γεγονός ότι σε κάποιες από τις εταιρίες αυτές όπως τα ΕΛΠΕ, ακόμα και
μέλη της Διοίκησης είναι αντίθετα στην πώληση των μετοχών που κατέχει το Δημόσιο; Θα προβληματίσει
όμως σίγουρα και πολύ γρήγορα, Εσάς και τους υποψήφιους αγοραστές, η αποφασιστικότητα όλων των
Σωματείων και των εργαζομένων του Ομίλου να κλείσουν τις πύλες των εγκαταστάσεων των εταιριών με κοινή
διεκδίκηση-απαίτηση Κοινωνίας και Εργαζομένων:
«ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΑΣ ΜΑΣ – ΟΧΙ ΣΤΟ ΞΕΠΟΥΛΗΜΑ ΤΩΝ
ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ-ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ»
Ο λόγος συμμετοχής του Δημόσιου Τομέα στο μετοχικό κεφάλαιο των Εταιρειών Ενέργειας που αναφέραμε
παραπάνω, είναι η διαχείριση υποδομών με ισχυρό ρόλο στην ανάπτυξη και η αναβάθμιση του
γεωστρατηγικού ρόλου μιας χώρας.
Στο σύνολο των υποψήφιων αγοραστών του ΔΕΣΦΑ, η συμμετοχή κρατικών ή ασφαλιστικών φορέων των
χωρών τους, είναι πολύ ισχυρή, ενώ η μετοχική τους δομή διαμορφώνεται ώστε τον πρώτο λόγο στη λήψη των
αποφάσεων να έχει το Δημόσιο που εκπροσωπούν.
Είναι αδιανόητο μέσω της συμμετοχής τους στη Διοίκηση του ΔΕΣΦΑ εκπρόσωποι άλλων χωρών να
αποφασίζουν για τα ενεργειακά τεκταινόμενα στη χώρα μας .

Ακόμα και ο τελευταίος καταναλωτής φυσικού αερίου στην Ελλάδα, μετά το ξεπούλημα, θα χρηματοδοτεί το
Δημόσιο Λογιστικό και Ασφαλιστικά Ταμεία άλλων κρατών. Λες και τα ελληνικά Ασφαλιστικά Ταμεία, που
«έχασαν» τα αποθεματικά τους από τα κρατικά ομόλογα και τις μετοχές φούσκες, δεν έχουν ανάγκη από
παρόμοιες επενδύσεις.
Εξάλλου όποιο τίμημα και να συμφωνηθεί θα καταβληθεί άπαξ και το 45% θα πάει για την αποπληρωμή του
δημόσιου χρέους και το υπόλοιπο στα ΕΛΠΕ.
Την ίδια στιγμή ο ΔΕΣΦΑ από το δίκτυο του οποίου διακινήθηκαν πέρυσι 5 δις κυβικά μέτρα αερίου, είχε
κύκλο εργασιών 270 εκ. ευρώ, καθαρά κέρδη γύρω στα 100 εκ. ευρώ και ταμειακά διαθέσιμα 180 εκ. ευρώ.
Έως το τέλος του έτους ολοκληρώνεται η αναβάθμιση της Ρεβυθούσας με την κατασκευή τρίτης δεξαμενής
αποθήκευσης LNG προϋπολογισμού 147 εκ. ευρώ και νέας προβλήτας φόρτωσης LNG (Προτού ξεπουλήσουμε
τον ΔΕΣΦΑ τον παραδίδουμε αναβαθμισμένο) .
Οι προοπτικές για το ΔΕΣΦΑ από άποψη εσόδων (αύξηση ζήτησης φυσικού αερίου λόγω μείωσης λιγνιτικής
παραγωγής) και αναβάθμισής του γεωστρατηγικά, μέσω υποδομών και ΤΑΠ, είναι ιδιαίτερα θετικές.
Γι’ αυτό κύριοι της κυβέρνησης:
Σταματήστε άμεσα την εκποίηση του ΔΕΣΦΑ και όλων των εταιριών Ενέργειας.
Σταματήστε να εκχωρείτε τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας επί του Εθνικού Πλούτου.
Η Ομοσπονδία Ενέργειας είναι αλληλέγγυα στον αγώνα των εργαζομένων στο ΔΕΣΦΑ :


Ενάντια στην Ιδιωτικοποίηση



Για ουσιαστική προστασία όλων των θέσεων εργασίας



Για μόνιμη και Σταθερή εργασία για ΟΛΟΥΣ



Για μετατροπή των συμβάσεων σε Αορίστου χρόνου, με πλήρη δικαιώματα ενταγμένα και
καταγεγραμμένα σε μια ενιαία Εταιρική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας για το σύνολο του
προσωπικού που απασχολείται μέσω τρίτων εταιρειών στο ΔΕΣΦΑ
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