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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

Το ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ 

(ΠΣΕΕΠ) και οι εργαζόμενοι στα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ έχουν αποδείξει διαχρονικά ότι 

αγωνίζονται καθημερινά και τιμούν τη δουλειά τους και την εταιρεία στην οποία δουλεύουν, μια 

εταιρεία από τις σημαντικότερες της χώρας, στρατηγικής σημασίας για την Εθνική Οικονομία, 

την ενεργειακή πολιτική και αυτάρκεια της χώρας, αλλά και την Εθνική Άμυνα. 

Στο πλαίσιο αυτό, όπως δικαιούνται και οφείλουν, έχουν επισημάνει, όποτε χρειάστηκε, 

τους κινδύνους που γεννούν  πολιτικές και επιχειρηματικές αποφάσεις για τα ΕΛΠΕ και έχουν 

δώσει τις μάχες τους για να μη χαθούν τα δικαιώματα του Δημοσίου και μαζί και των 

εργαζομένων. Πρόσφατα, το 2018, το Σωματείο μας έδωσε ξανά επιτυχή αγώνα, υπό αντίξοες 

συνθήκες, ώστε να μην εκποιηθεί τότε, με όρους αδιαφάνειας και χωρίς κανένα ουσιαστικό 

όφελος για το Δημόσιο, η πλειοψηφία των μετοχών των ΕΛΠΕ σε τρίτους.  

Σήμερα βρισκόμαστε και πάλι, αιφνιδιαστικά, ενώπιον μιας νέας προσπάθειας να 

αποκλειστεί το Δημόσιο –και μαζί και οι εκπρόσωποι των εργαζομένων– από το Διοικητικό 

Συμβούλιο των ΕΛΠΕ.  

Υπό το πρόσχημα δήθεν συμμόρφωσης στο νέο νομικό πλαίσιο της εταιρικής 

διακυβέρνησης, προωθείται με κατεπείγουσες διαδικασίες, στη Γενική Συνέλευση της 

20.05.2021, τροποποίηση του Καταστατικού των ΕΛΠΕ, ώστε να χάσει οριστικά το Δημόσιο το 

δικαίωμα να ορίζει μέλη στο Διοικητικό Συμβούλιο των ΕΛΠΕ. Και μαζί και οι εργαζόμενοι, να 

ορίζουν εκπροσώπους τους σε αυτό. 

Δεν χρειάζεται ιδιαίτερη ανάλυση για ποιους λόγους και πόσο επικίνδυνο είναι αυτό για 

το δημόσιο συμφέρον, σε μία τόσο σημαντική επιχείρηση όπως τα ΕΛΠΕ.  

Στο επιχείρημα ότι δήθεν τέτοια δυσμενής εξέλιξη “επιβάλλεται” από τη νέα νομοθεσία 

για την εταιρική διακυβέρνηση, η απάντηση είναι ότι ο νέος νόμος για την εταιρική 

διακυβέρνηση (Ν. 4706/2020) σε καμμία περίπτωση δεν επιβάλλει «απαλλαγή» της διοίκησης 

επιχείρησης από τα μέλη που ορίζονται απευθείας από τους μετόχους ή τους εργαζομένους – 

πολλώ δε μάλλον όταν μέτοχος αυτής είναι το ίδιο το Δημόσιο!  

Το μόνο που επιβάλλει ο Ν. 4706/2020 είναι η υποχρέωση το 1/3 των μελών του 

Διοικητικού Συμβουλίου να είναι ανεξάρτητα μη εκτελεστικά, οριζόμενα από τη Γενική 

Συνέλευση. Ασφαλώς, αυτή η πρόβλεψη δεν φθάνει μέχρι την δήθεν υποχρέωση κατάργησης 

του δικαιώματος ορισμού των λοιπών μελών (2/3) του Διοικητικού Συμβουλίου από το 

Δημόσιο, τους μετόχους της μειοψηφίας και τους εργαζόμενους!   
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Το ΤΑΙΠΕΔ, που κατέχει το μερίδιο του Δημοσίου στα ΕΛΠΕ (το 35,477% των μετοχών 

των ΕΛΠΕ), θα κληθεί να ψηφίσει στη Γενική Συνέλευση της 20.05.2021 για το κορυφαίας 

σημασίας αυτό θέμα.  

Θα κληθεί δηλαδή το ΤΑΙΠΕΔ να αποφασίσει, ως θεματοφύλακας των συμφερόντων του 

Δημοσίου στα ΕΛΠΕ, εάν είναι συμφέρον για το Δημόσιο να απωλέσει τον έλεγχο στα ΕΛΠΕ!   

Όπως έχουμε ήδη ειδικά και εμπεριστατωμένα στηρίξει, και με την από 17.05.2021 

εξώδικη πρόσκληση και δήλωσή μας προς το ΤΑΙΠΕΔ (συνημμένη), τέτοια απόφαση 

τροποποίησης του Καταστατικού θα είναι όχι μόνο αδικαιολόγητη, αλλά και ευθέως παράνομη 

και καταστροφική.  

Καλούμε συνεπώς το ΤΑΙΠΕΔ, να μην υποκύψει σε καμμία πίεση και να διασφαλίσει το 

συμφέρον του Δημοσίου, όπως είναι εκ του νόμου υποχρεωμένο, καταψηφίζοντας την 

πρόταση που έρχεται στη Γενική Συνέλευση της 20.05.2021.  

Το ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, μετά τη 

διεξοδική ενημέρωση των θεσμικών και πολιτικών φορέων για τις θέσεις μας, φαίνεται πως 

φθάνει η ώρα των νομικών και δικαστικών ενεργειών, παράλληλα με τις απεργιακές μας  

κινητοποιήσεις που συνεχίζονται με νέα 24ωρη απεργία στις 20.05.2021.  

Ας μην αμφιβάλλει κανείς, ότι το Σωματείο μας είναι έτοιμο να προχωρήσει σε κάθε 

συνδικαλιστική και νομική ενέργεια που θα απαιτηθεί, προς κάθε κατεύθυνση, ώστε να 

στηριχθούν τα ΕΛΠΕ και να διασφαλισθούν τα συμφέροντα του Δημοσίου, των εργαζομένων 

και του Ελληνικού Λαού. 

 

ΓΙΑ  ΤΟ  Δ.Σ. 
 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                         ΓΕΝ.  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

 

 

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ                                        ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  ΓΙΩΡΓΟΣ 
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Ενώπιον παντός Αρμοδίου Δικαστηρίου και Αρχής 

 

Εξώδικη 

Πρόσκληση – Δήλωση 

Με Επιφύλαξη Δικαιωμάτων 

 

Του Πρωτοβάθμιου Συνδικαλιστικού Σωματείου με την επωνυμία «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ 

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ», που εδρεύει στον 

Ασπρόπυργο Αττικής, με αριθμό φορολογικού μητρώου 099044488, όπως εκπροσωπείται 

νομίμως, 

Προς 

Την Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του 

Δημοσίου Ανώνυμη Εταιρεία» (ΤΑΙΠΕΔ Α.Ε.), που εδρεύει στην Αθήνα, οδός 

Κολοκοτρώνη, αριθ. 1, όπως εκπροσωπείται νομίμως. 

Με κοινοποίηση: 

1. Στην Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.», που εδρεύει 

στο Μαρούσι Αττικής, οδός Χειμάρρας, αριθ. 8Α, όπως εκπροσωπείται νομίμως, 

2. Στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κάτοικο Αθηνών, Λ. Μεσογείων, αριθ. 119 

(στο Κατάστημα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας), 

3. Στον Υπουργό  Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, κάτοικο Αθηνών, οδός Σταδίου, 

αριθ. 29 (στο Κατάστημα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας), 

 

* * * 

 

1. Όπως γνωρίζετε, με την υπ’ αριθ. 206/25.04.2012 απόφαση της Διυπουργικής 

Επιτροπής Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων μεταβιβάσθηκαν, με ειδική 

διοικητική διαδικασία, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 4 και 5 του Ν. 3986/2011 (ΦΕΚ 

Α΄ 152), από το Ελληνικό Δημόσιο στο «Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας 
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του Δημοσίου Α.Ε.» (εφεξής, ΤΑΙΠΕΔ)», χωρίς αντάλλαγμα, 108.430.304 μετοχές 

της ανώνυμης εταιρείας «Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε.» (εφεξής ΕΛΠΕ) που 

αντιστοιχούν σε ποσοστό 35,477% του μετοχικού τους κεφαλαίου.  

2. Κατόπιν της εν λόγω μεταβίβασης, η μετοχική σύνθεση των ΕΛΠΕ έχει διαμορφωθεί 

ως εξής:  

• Το ΤΑΙΠΕΔ κατέχει το 35,48% των μετοχών,  

• η εταιρεία “Paneuropean Oil and Industrial Holdings S.A.”(POIH) το 45,47%,  

• το υπόλοιπο 19,05% ανήκει σε λοιπά πρόσωπα (θεσμικούς επενδυτές, ιδιώτες), 

δεδομένου ότι τα ΕΛΠΕ αποτελούν εταιρεία εισηγμένη στο χρηματιστήριο. 

3. Τα ΕΛΠΕ αποτελούν έναν από τους κορυφαίους ομίλους στον τομέα της ενέργειας 

στην Ελλάδα και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη με δραστηριότητα σε πολλές χώρες. Η 

στρατηγική σημασία των ΕΛΠΕ για την Ελλάδα συνδέεται με την εξαιρετικά κρίσιμη 

αποστολή τους που αφορά στην έρευνα υδρογονανθράκων, στη διύλιση πετρελαίου, 

στην αποθήκευση, τον εφοδιασμό και την εμπορία πετρελαιοειδών, μεταξύ άλλων, 

που αποτελούν τομείς κρίσιμους όχι μόνο για την εθνική οικονομία αλλά και για την 

εθνική άμυνα και την ενεργειακή ασφάλεια. Εξάλλου, αποτελεί και νομική 

υποχρέωση η διατήρηση αποθεμάτων ασφαλείας σε πετρέλαιο, ενώ βεβαίως είναι 

νευραλγικής σημασίας η αναζήτηση, έρευνα και εκμετάλλευση των 

υδρογονανθράκων στην ελληνική επικράτεια. Η επέκταση της δραστηριότητας των 

ΕΛΠΕ στην εκμετάλλευση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, όπως προβλέπεται 

από το επιχειρηματικό τους σχέδιο, είναι ωφέλιμη και αναγκαία, δεν μειώνει ωστόσο 

τη στρατηγική τους σημασία για την εθνική οικονομία αλλά και γενικότερα για το 

συμφέρον της Χώρας, λαμβανομένου υπόψη του κρίσιμου ρόλου τους και σε 

ζητήματα εθνικής άμυνας.  

4. Για τους λόγους αυτούς, έχει προβλέψει ο Νομοθέτης την υποχρεωτική συμμετοχή 

του Δημοσίου στο μετοχικό κεφάλαιο και τη διοίκηση των ΕΛΠΕ, δηλ. για τη 

διασφάλιση του εθνικού συμφέροντος.  

5. Όσον αφορά ειδικώς στη συμμετοχή του Δημοσίου στη διοίκηση των ΕΛΠΕ, το 

ισχύον Καταστατικό των ΕΛΠΕ που επιδιώκει τον ως άνω σκοπό του Νομοθέτη, 

προβλέπει Διοικητικό Συμβούλιο αποτελούμενο από δέκα τρία (13) μέλη, από τα 

οποία επτά (7) ορίζονται από το Δημόσιο και δύο (2) είναι εκπρόσωποι των 

εργαζομένων (σύμφωνα και με τις διατάξεις του Ν. 3429/2005, ΦΕΚ Α’ 314, που 

προβλέπει συμμετοχή εκπροσώπων των εργαζομένων στις επιχειρήσεις όπου το 

Δημόσιο έχει τον έλεγχο της διοίκησης, αλλά και σύμφωνα με την ευρύτερη 

παραδεδεγμένη πρακτική για θέματα συμμετοχής εκπροσώπων των εργαζομένων στη 

διοίκηση επιχειρήσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο). Η εν λόγω ρύθμιση εξυπηρετεί τον 
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σκοπό του Νόμου, για τη διασφάλιση του εθνικού, δημοσίου συμφέροντος στη 

διοίκηση των ΕΛΠΕ, έχει δε αποδειχθεί μέχρι σήμερα ιδιαίτερα επιτυχής και 

αποτελεσματική, δεδομένων και των άριστων οικονομικών αποτελεσμάτων και της 

γενικότερα θετικής πορείας των ΕΛΠΕ.  

6. Με τον Ν. 4706/2020, ΦΕΚ Α’ 136, προβλέφθηκε μία σειρά υποχρεώσεων ως προς 

ζητήματα εταιρικής διακυβέρνησης των εισηγμένων στην ελληνική χρηματιστηριακή 

αγορά επιχειρήσεων. Μεταξύ αυτών, θεσπίσθηκαν τα κριτήρια καταλληλόλητας των 

μελών του Διοικητικού Συμβουλίων τέτοιων επιχειρήσεων και η υποχρέωση το ένα 

τρίτο (1/3) του συνολικού αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου να είναι 

ανεξάρτητα, μη εκτελεστικά μέλη, εκλεγόμενα από τη Γενική Συνέλευση των 

μετόχων. Οι χρήσιμες αυτές ρυθμίσεις σε καμμία περίπτωση, ωστόσο, δεν άγουν –

πολλώ δε μάλλον, σε καμμία περίπτωση δεν επιβάλλουν!- την απώλεια της 

συμμετοχής Δημοσίου στο Διοικητικό Συμβούλιο των ΕΛΠΕ ή/και την κατάργηση 

της συμμετοχής των εργαζομένων σε αυτό. Ειδικότερα: 

7.  Τόσο το ζήτημα της επέκτασης των δραστηριοτήτων των ΕΛΠΕ στον κλάδο των 

Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και ο μετασχηματισμός του Ομίλου ΕΛΠΕ όσο και 

το ζήτημα της προσαρμογής στις διατάξεις του Ν. 4706/2020 για την εταιρική 

διακυβέρνηση ουδεμία σχέση έχουν με την επιχειρούμενη κατάργηση της 

συμμετοχής του Δημοσίου και των εργαζομένων των ΕΛΠΕ στο Διοικητικό 

Συμβούλιο των ΕΛΠΕ, που προωθείται προς ψήφιση στη Γενική Συνέλευση των 

μετόχων που έχει συγκληθεί για την 20.05.2021. Ο Ν. 4706/2020, με τα άρθρα 1 έως 

24 αυτού, εισάγοντας νέους κανόνες εταιρικής διακυβέρνησης, αποβλέπει στη 

βελτίωση της εσωτερικής λειτουργίας επιχειρήσεων εισηγμένων στο χρηματιστήριο, 

πάντοτε χωρίς να θιγεί το δημόσιο συμφέρον και τα δικαιώματα των εργαζομένων. 

Ρητά ορίζει ότι οι εν λόγω διατάξεις του εφαρμόζονται συμπληρωματικά προς την 

λοιπή κείμενη νομοθεσία και μάλιστα «… με την επιφύλαξη ειδικότερων διατάξεων 

του ενωσιακού ή του εθνικού δικαίου…» (άρθρο 1 παρ. 4 Ν. 4706/2020). Η πρόβλεψη 

κριτηρίων καταλληλόλητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου δεν 

συνεπάγεται, προφανώς, άνευ ετέρου ότι αυτά δεν μπορεί να ορίζονται ή 

υποδεικνύονται από το Δημόσιο ή τους εργαζομένους. Ασφαλώς τόσο το Δημόσιο 

όσο και οι εργαζόμενοι δύνανται να εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο των 

ΕΛΠΕ από πρόσωπα που υπερπληρούν τα τιθέμενα από τον Ν. 4706/2020 κριτήρια. 

Περαιτέρω, οι βασικές προβλέψεις του Ν. 4706/2020 όσον αφορά στα ανεξάρτητα μη 

εκτελεστικά μέλη είναι ότι «Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη εκλέγονται από τη 

γενική συνέλευση … δεν υπολείπονται του ενός τρίτου (1/3) του συνολικού αριθμού των 

μελών του και, πάντως, δεν είναι λιγότερα από δύο (2). Αν προκύψει κλάσμα, 

στρογγυλοποιείται στον αμέσως εγγύτερο ακέραιο αριθμό.» (άρθρο 5 παρ. 2 εδ. β’ Ν. 
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4706/2020), και ότι «Τα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, 

συμπεριλαμβανομένων των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών, έχουν, ιδίως, τις 

ακόλουθες υποχρεώσεις: α) Παρακολουθούν και εξετάζουν τη στρατηγική της 

Εταιρείας και την υλοποίησή της, καθώς και την επίτευξη των στόχων της. β) 

Διασφαλίζουν την αποτελεσματική εποπτεία των εκτελεστικών μελών, 

συμπεριλαμβανομένης της παρακολούθησης και του ελέγχου των επιδόσεών τους. γ) 

Εξετάζουν και εκφράζουν απόψεις σχετικά με τις προτάσεις που υποβάλλουν τα 

εκτελεστικά μέλη, βάσει υφιστάμενων πληροφοριών.» (άρθρο 7 Ν. 4706/2020). 

Επίσης, «Ένα μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου θεωρείται ανεξάρτητο 

εφόσον κατά τον ορισμό και κατά τη διάρκεια της θητείας του δεν κατέχει άμεσα ή 

έμμεσα ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερο του μηδέν κόμμα πέντε τοις εκατό 

(0,5 %) του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και είναι απαλλαγμένο από 

οικονομικές, επιχειρηματικές, οικογενειακές ή άλλου είδους σχέσεις εξάρτησης, οι 

οποίες μπορούν να επηρεάσουν τις αποφάσεις του και την ανεξάρτητη και 

αντικειμενική κρίση του.» (άρθρο 9 παρ. 1 Ν. 4706/2020).  

8. Οι παραπάνω κανόνες, αναφορικά με τη θέση των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών 

μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο των ΕΛΠΕ, σημαίνουν ότι υπό την υφιστάμενη 

σύνθεσή του, με δέκα τρία (13) μέλη, το ένα τρίτο (1/3) από αυτά, δηλαδή με 

στρογγυλοποίηση προς τον αμέσως εγγύτερο ακέραιο αριθμό, τα τέσσερα (4) από 

αυτά πρέπει να είναι ανεξάρτητα μη εκτελεστικά, επομένως υπολείπονται εννέα (9) 

μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, που μπορούν ασφαλώς και κατά τον Ν. 4706/2020 

να ορίζονται από τους μετόχους των ΕΛΠΕ και τους εργαζόμενους, όπως η εν λόγω 

διαδικασία ορισμού ισχύει μέχρι σήμερα.  

9. Επομένως, σε καμμία περίπτωση δεν είναι νομικά αναγκαία τέτοια τροποποίηση του 

Καταστατικού των ΕΛΠΕ, κατ’ επίκληση των διατάξεων του Ν. 4706/2020, που θα 

έχει ως συνέπεια την απώλεια του δικαιώματος του Δημοσίου και των εργαζομένων 

να ορίζουν μέρος των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου των ΕΛΠΕ.  

10. Ασφαλώς, προσφέρονται πλείστες όσες εναλλακτικές λύσεις, που δεν θίγουν ούτε το 

δημόσιο συμφέρον ούτε τα δικαιώματα των εργαζομένων και οι οποίες παράλληλα 

διασφαλίζουν πλήρως το να είναι το ένα τρίτο (1/3) των μελών του Διοικητικού 

Συμβουλίου των ΕΛΠΕ ανεξάρτητα μη εκτελεστικά. Τέτοιες λύσεις, ενδεικτικά, θα 

ήταν να συμφωνηθεί, μέσω αντίστοιχης τροποποίησης του Καταστατικού, τα 

υπολειπόμενα κατά τα ανωτέρω εννέα (9) εκ των δέκα τριών (13) μελών του 

Διοικητικού Συμβουλίου να ορίζονται απευθείας από τους μετόχους και τους 

εργαζομένους, ώστε να παραμένει η ισχύουσα σήμερα αναλογία. Ή να αυξηθεί ο 

αριθμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ώστε να παραμείνει ο σημερινός 

αριθμός μελών οριζόμενων από το Δημόσιο, τους λοιπούς μετόχους και τους 
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εργαζόμενους, αποτελώντας συνολικά τα δύο τρίτα (2/3) του νέου Διοικητικού 

Συμβουλίου και το άλλο ένα τρίτο (1/3) να αποτελείται από ανεξάρτητα μη 

εκτελεστικά μέλη. Ασφαλώς, εναλλακτικές λύσεις προσφέρονται πολλές, καθώς το 

εταιρικό δίκαιο παρέχει πάμπολλες δυνατότητες προς επίτευξη κάθε σχεδιασμού, 

χωρίς σε καμμία περίπτωση να είναι αναγκαίο ή δικαιολογημένο τέτοιο ακραίο μέτρο 

όπως η κατάργηση του ορισμού μελών από το Δημόσιο και τους εργαζόμενους. 

11. Εξάλλου, αβάσιμος είναι και ο -πρωτοφανής- ισχυρισμός που προβάλλεται με 

επιδίωξη την απώλεια του δικαιώματος συμμετοχής των εργαζομένων (δια του 

ορισμού δύο μελών του Διοικητικού Συμβουλίου των ΕΛΠΕ), ότι δήθεν η σχετική 

πρόβλεψη του ισχύοντος Καταστατικού των ΕΛΠΕ (άρθρο 20 παρ. 2γ) αντίκειται 

στο νόμο περί ανωνύμων εταιρειών και ως εκ τούτου είναι τάχα σκόπιμο να 

καταργηθεί. Ο εν λόγω κανόνας του Καταστατικού των ΕΛΠΕ είναι σύμφωνος με 

τον νόμο περί ανωνύμων εταιρειών, ενώ εξάλλου συνιστά ακριβή εφαρμογή της 

ρύθμισης του άρθρου 3 παρ. 2 Ν. 3429/2005. Περαιτέρω, ο κανόνας αυτός του 

Καταστατικού των ΕΛΠΕ απηχεί την καλόπιστη, αρμονική και μακροχρόνια 

συνεργασία των εργαζομένων και των εκπροσώπων τους με τη διοίκηση των ΕΛΠΕ, 

αλλά και ακολουθεί το γενικό παράδειγμα αντίστοιχων μεγάλων -και εισηγμένων- 

επιχειρήσεων ανά την Ευρώπη, όπου η συμμετοχή εκπροσώπων των εργαζομένων 

στη διοίκηση θεωρείται όχι μόνο θεμιτή αλλά και απαραίτητη και συνιστά καλή 

πρακτική που εφαρμόζεται με την πεποίθηση ότι είναι ωφέλιμη και αναγκαία για τις 

επιχειρήσεις και τους μετόχους τους. 

12. Επομένως, προκύπτει ότι δεν είναι ούτε ωφέλιμη για τα ΕΛΠΕ και τους μετόχους 

τους αλλά ούτε και σύμφωνη με την κείμενη νομοθεσία η προωθούμενη, προς ψήφιση 

στη Γενική Συνέλευση της 20.05.2021, πρόταση για τροποποίηση του Καταστατικού 

των ΕΛΠΕ με κατάργηση του δικαιώματος του Δημοσίου και των εργαζομένων να 

ορίζουν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου των ΕΛΠΕ.  

13. Αντιθέτως, τέτοια εξέλιξη θα είναι απολύτως επιζήμια για το Δημόσιο, πλήττοντας 

καίρια όχι μόνο το στενό δημόσιο συμφέρον αλλά και ευρύτερα το εθνικό συμφέρον, 

καθώς το Δημόσιο θα απωλέσει το δικαίωμα συμμετοχής του στη διοίκηση των 

ΕΛΠΕ, επιχείρησης στρατηγικής σημασίας για τη Χώρα, δικαίωμα το οποίο ακόμη 

έχει το Δημόσιο και το οποίο επ’ ουδενί επιτρέπεται να απεμπολήσει.  

14. Το ΤΑΙΠΕΔ, ως μέτοχος των ΕΛΠΕ και θεματοφύλακας της δημόσιας περιουσίας 

στα ΕΛΠΕ, έχοντας ποσοστό 35,477 των μετοχών των ΕΛΠΕ, οφείλει να 

διασφαλίσει σύμφωνα με τον καταστατικό σκοπό του, ότι δεν θα επέλθει τέτοια 

ανεπανόρθωτη, αδικαιολόγητη και ασυγχώρητη βλάβη στο δημόσιο συμφέρον. 

Σύμφωνα με τον ιδρυτικό νόμο του ΤΑΙΠΕΔ, «Το [ΤΑΙΠΕΔ] λειτουργεί για την 

εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος, σύμφωνα με τους κανόνες της ιδιωτικής 



6 

 

οικονομίας, δεν υπάγεται στην κατηγορία των οργανισμών και επιχειρήσεων του 

ευρύτερου δημόσιου τομέα και δεν εφαρμόζονται σε αυτό, καθώς και στις εταιρείες των 

οποίων το μετοχικό κεφάλαιο ανήκει εξ ολοκλήρου, άμεσα ή έμμεσα, στο Ταμείο, οι 

διατάξεις που διέπουν εταιρείες που ανήκουν άμεσα ή έμμεσα στο Δημόσιο, με 

εξαίρεση όσων ρητά ορίζονται στις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου.» (άρθρο 1 παρ. 

3 Ν. 3986/2011, ΦΕΚ Α’ 152). Είναι προφανές ότι απόφαση του ΤΑΙΠΕΔ υπέρ της 

απώλειας του ελέγχου του Δημοσίου στα ΕΛΠΕ δεν λειτουργεί για την εξυπηρέτηση 

του δημοσίου συμφέροντος, επομένως αντίκειται στον εκ του νόμου σκοπό του.  

15. Το ΤΑΙΠΕΔ, ως μέτοχος των ΕΛΠΕ, είναι το μόνο αρμόδιο να αποφασίσει, δια της 

ψήφου του, στη συγκληθείσα Γενική Συνέλευση της 20.05.2021, ή σε όποια άλλη με 

το αυτό θέμα προς απόφαση, εάν θα επιτρέψει τέτοια απεμπόληση των δικαιωμάτων 

ελέγχου του Δημοσίου στα ΕΛΠΕ ή όχι. Παρά και πέρα από τις όποιες εισηγήσεις, 

παροτρύνσεις ή πιέσεις από τρίτους, ο μόνος αρμόδιος και υπεύθυνος για την ψήφο 

αυτή είναι το ΤΑΙΠΕΔ.  

16. Δεδομένης της κρισιμότητας τέτοιας εξέλιξης για τα ΕΛΠΕ, είναι πρόδηλο ότι η 

απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της πρέπει να ληφθεί με πλειοψηφία 

των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται σε αυτή (άρθρο 14 παρ. 1 και 

3 Καταστατικού ΕΛΠΕ). Δεδομένου ότι το ΤΑΙΠΕΔ κατέχει ποσοστό 35,477 των 

μετοχών των ΕΛΠΕ, δηλαδή ποσοστό άνω του ενός τρίτου (1/3) των μετοχών του, η 

συμμετοχή του ΤΑΙΠΕΔ στην εν λόγω Γενική Συνέλευση και η καταψήφιση από το 

ΤΑΙΠΕΔ της προτεινόμενης τροποποίησης του Καταστατικού των ΕΛΠΕ διασφαλίζει 

ότι δεν θα σχηματισθεί η απαιτούμενη πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) και θα 

προστατευθεί, κατ’ επέκταση, το δημόσιο συμφέρον.  

17. Όσον αφορά στον ισχυρισμό, που προβάλλεται από ορισμένους, ότι δήθεν είναι 

δυνατή η εν λόγω τροποποίηση του Καταστατικού των ΕΛΠΕ, ώστε να χαθεί η 

συμμετοχή στο Διοικητικό Συμβούλιο των ΕΛΠΕ τόσο του Δημοσίου όσο και των 

εργαζομένων, με απλή απαρτία και πλειοψηφία στη Γενική Συνέλευση, δυνάμει 

σχετικής από 30.05.2003 συμφωνίας του Ελληνικού Δημοσίου με την «Paneuropean 

Oil and Industrial Holdings S.A.», πρέπει να σημειωθούν τα εξής: Η όποια συμφωνία 

μετόχων, με αυτό ή άλλο περιεχόμενο, και η οποία εξάλλου δεν έχει μέχρι σήμερα 

κοινοποιηθεί, δεν υπερισχύει της κείμενης νομοθεσίας και δεν είναι υπέρτερη του 

δημοσίου συμφέροντος. Για τον λόγο αυτό, προφανώς, και δεν γίνεται επίκληση 

τέτοιας συμφωνίας μετόχων στις εισηγήσεις για την προτεινόμενη τροποποίηση του 

Καταστατικού των ΕΛΠΕ, που θα έχει ως συνέπεια την απώλεια του ελέγχου του 

Δημοσίου στη διοίκηση των ΕΛΠΕ. Ομοίως, τέτοια συμφωνία μετόχων, ως 

παραεταιρική και εσωτερική συμφωνία, δεν υπερισχύει του Καταστατικού των 

ΕΛΠΕ έναντι των τρίτων ούτε δύναται να συνεπάγεται τη δημιουργία υποχρεώσεων 
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ή την απώλεια δικαιωμάτων για τρίτους, μη συμβαλλόμενους σε αυτή. Ασφαλώς, 

τέτοια συμφωνία μετόχων δεν δύναται να καταργεί τον κανόνα του Καταστατικού 

των ΕΛΠΕ για πλειοψηφία δύο τρίτων (2/3) σε Γενική Συνέλευση με θέμα την 

απεμπόληση του δικαιώματος ελέγχου του Δημοσίου στη διοίκηση των ΕΛΠΕ, με 

ό,τι αυτό συνεπάγεται για το εθνικό συμφέρον. Προδήλως, τέτοια συμφωνία μετόχων 

δεν μπορεί να οδηγεί σε δημιουργία υποχρέωσης υπερψήφισης τέτοιας πρότασης από 

το ΤΑΙΠΕΔ, που κατέχει άνω του ενός τρίτου (1/3) των μετοχών των ΕΛΠΕ και 

λειτουργεί υπέρ του δημοσίου συμφέροντος.   

18. Προκύπτει συνεπώς ότι η προωθούμενη πρόταση για τροποποίηση του 

Καταστατικού των ΕΛΠΕ, κατά τρόπο ώστε να καταργηθεί ο ορισμός μελών του 

Διοικητικού τους Συμβουλίου από το Δημόσιο και από τους εργαζομένους, δεν 

εξυπηρετεί κάποια νομική αναγκαιότητα. Αντιθέτως, τέτοια μεταβολή βλάπτει το 

εθνικό και το δημόσιο συμφέρον, είναι παράνομη και θέτει σε κίνδυνο τα δικαιώματα 

των ΕΛΠΕ, των μετόχων τους και των εργαζομένων σε αυτά.  

 

Για τους λόγους αυτούς 

και με επιφύλαξη παντός δικαιώματος 

 

ΣΑΣ ΚΑΛΟΥΜΕ να λάβετε κάθε αναγκαίο μέτρο προς διασφάλιση του δημοσίου 

συμφέροντος ως μέτοχοι των ΕΛΠΕ, προκειμένου να μην εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση 

η πρόταση για κατάργηση του ορισμού μελών του Διοικητικού Συμβουλίου των ΕΛΠΕ από 

το Δημόσιο και τους εργαζόμενους.  

 

ΣΑΣ ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ ότι θα είμαστε υποχρεωμένοι να προβούμε σε κάθε απαιτούμενη 

νόμιμη ενέργεια ενώπιον κάθε αρμοδίου Δικαστηρίου και Αρχής, έναντι παντός υπευθύνου 

νομικού και φυσικού προσώπου, σε περίπτωση πρόκλησης παράνομης ζημίας στα ΕΛΠΕ, 

τους μετόχους και τους εργαζομένους τους.  

 

Αθήνα, 17.05.2021                 

Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος 

 

Κωνσταντίνος Χ. Τοκατλίδης, 
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