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ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ  

ΝΙΚΟΣ ΔΗΜΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ 

 

 

 

 

Αθήνα, 15 Σεπτεμβρίου 2020 

 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

 

Από τη διοίκηση του «Πανελλήνιου Σωματείου Εργαζομένων στα Ελληνικά 

Πετρέλαια (ΠΣΕΕΠ)» μας τέθηκε το ερώτημα εάν είναι δυνατή η σύγκληση της Γενικής 

Συνέλευσης, με βάση τα δεδομένα που έχουν δημιουργηθεί από τα μέτρα για την 

αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού. 

Επί του ερωτήματος αυτού έχουμε την ακόλουθη άποψη: 

 

Ι. Σύμφωνα με τη διάταξη του Άρθρου Πρώτου της υπ’ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.52973 

Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 3583/Β’/28.8.2020), τίθεται ανώτατο όριο 

συμμετεχόντων σε οποιαδήποτε δημόσια ή κοινωνική εκδήλωση, ανεξαρτήτως εάν 

αυτή πραγματοποιείται σε ιδιωτικούς ή δημόσιους, εσωτερικούς ή εξωτερικούς 

χώρους. 

Στην έννοια των ανωτέρω δημοσίων/κοινωνικών εκδηλώσεων 

περιλαμβάνονται και οι γενικές συνελεύσεις των σωματείων και των 

συνδικαλιστικών οργανώσεων, επομένως η απαγόρευση πραγματοποίησης 

καταλαμβάνει κάθε σωματείο που αριθμεί περισσότερα από 50 μέλη στη δύναμή 

του.  

Σύμφωνα με τη διάταξη του αρ. 11 § 5 του Καταστατικού του ΠΣΕΕΠ: « 5. Πριν 

από την, κατά την προηγούμενη παράγραφο, συγκρότηση απαρτίας για τη λήψη 

αποφάσεων, πραγματοποιούνται Περιφερειακές Συνελεύσεις των μελών που 

απασχολούνται στις κατά τόπους εγκαταστάσεις της επιχείρησης, όπου 

αναπτύσσονται τα θέματα που περιλαμβάνονται στην Ημερήσια Διάταξη, που το Δ.Σ. 
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έχει υποβάλει στην κρίση της Γ.Σ., κατά τα οριζόμενα στις προηγούμενες 

παραγράφους.». 

Με δεδομένο ότι ακόμα και στις περιφερειακές συνελεύσεις που λαμβάνουν 

χώρα στις εκμεταλλεύσεις της εταιρείας (Ασπρόπυργος, Ελευσίνα, Μαρούσι και 

Θεσσαλονίκη) ο αριθμός των μελών υπερβαίνει κατά πολύ τους 50, έχουμε τη γνώμη 

ότι δεν είναι δυνατή η σύγκληση της γενικής συνέλευσης, καθώς εμπίπτει στην 

απαγόρευση της ως άνω διάταξης. 

Λόγω της απαγόρευσης της σύγκλησης γενικών συνελεύσεων σε περιπτώσεις 

που η δύναμη των σωματείων υπερβαίνει τα 50 μέλη, ψηφίσθηκε σήμερα από τη 

βουλή, στο νομοσχέδιο για την κύρωση της από 10.8.2020 ΠΝΠ, η παράταση της 

θητείας των διοικητικών οργάνων, από την 30.9.2020, που ίσχυε μέχρι σήμερα, έως 

την 31.12.2020 (η διάταξη ήταν στο αρ. 20 του νομοσχεδίου, εκκρεμεί η δημοσίευση 

στο ΦΕΚ). 

Κατόπιν των ανωτέρω, έχουμε την γνώμη ότι για το διάστημα που θα ισχύει η 

ως άνω ΚΥΑ, καθώς και οποιαδήποτε άλλη διατηρεί το μέτρο της απαγόρευσης 

δημοσίων/κοινωνικών εκδηλώσεων, ήτοι και γενικών συνελεύσεων, στις οποίες 

συμμετέχουν περισσότερα από 50 μέλη, δεν είναι δυνατή η σύγκληση γενικών 

συνελεύσεων. 

 

 

Οι γνωμοδοτούντες δικηγόροι 

 

ΝΙΚΟΣ Γ. ΔΗΜΑΣ 

 

ΧΡΗΣΤΟΣ Ν. ΚΙΟΥΛΟΣ 

 

 

 

 

 

 


