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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 και Κοινωνικών Υποθέσεων). 

 

* * * 
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Όπως γνωρίζετε, και όπως έχουμε επισημάνει και με την από 17.05.2021 εξώδικη 

Πρόσκληση και Δήλωσή μας προς εσάς, αμετακίνητη θέση του Σωματείου μας είναι ότι το 

Δημόσιο πρέπει να έχει έλεγχο στη διοίκηση των ΕΛΠΕ, δεδομένων όχι μόνο των μετοχικών 

του δικαιωμάτων αλλά και πρωτίστως της εθνικής σημασίας των ΕΛΠΕ. Το Δημόσιο πρέπει 

να διατηρήσει όχι μόνο το δικαίωμα να ορίζει απευθείας μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 

των ΕΛΠΕ, αλλά μάλιστα την πλειοψηφία αυτού. 

 

Με την από 19.05.2021 πρόταση που καταθέσατε για τροποποίηση του Καταστατικού των 

ΕΛΠΕ, όπως αυτή θα εισαχθεί στη Γενική Συνέλευση της 28.05.2021, ορθά εισηγείσθε να 

παραμείνει, ασφαλώς, στο Καταστατικό των ΕΛΠΕ το δικαίωμα του Δημοσίου να ορίζει 

απευθείας μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου των ΕΛΠΕ. Πρέπει όμως να διασφαλισθεί έτι 

περαιτέρω η εκπροσώπηση του Δημοσίου στο Διοικητικό Συμβούλιο των ΕΛΠΕ.  

 

Περαιτέρω, όπως έχουμε αναλύσει και με την από 17.05.2021 εξώδικη Πρόσκληση και 

Δήλωσή μας προς εσάς, βάσει του Νόμου 3429/2005, σε επιχειρήσεις όπως τα ΕΛΠΕ, όπου 

το Δημόσιο εξακολουθεί να έχει το δικαίωμα ορισμού της πλειοψηφίας των (μη 

ανεξαρτήτων) μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, είναι υποχρεωτική η συμμετοχή μέχρι 

δύο εκπροσώπων των εργαζομένων, οριζομένων απευθείας από αυτούς.  

 

Πλην όμως δια της πρότασης αυτής, με την οποία και αποδέχεσθε τη μείωση των μελών του 

Διοικητικού Συμβουλίου από δέκα τρία (13) σε ένδεκα (11), δεν προκύπτει πώς 

διασφαλίζεται τόσο το δημόσιο συμφέρον ως προς τον έλεγχο της διοίκησης των ΕΛΠΕ όσο 

και το ως άνω δικαίωμα των εργαζομένων σε ορισμό έως δύο (2) μελών του Διοικητικού 

Συμβουλίου.  

 

Προφανώς, το δικαίωμα των εργαζομένων σε ορισμό μελών του Διοικητικού Συμβουλίου 

των ΕΛΠΕ δεν μπορεί να τελεί υπό την αίρεση ή την έγκριση των μετόχων των ΕΛΠΕ, αλλά 

οι εργαζόμενοι δικαιούνται απευθείας, με ελεύθερη και ανεξάρτητη εκλογική διαδικασία, να 

επιλέγουν τους εκπροσώπους τους στο Διοικητικό Συμβούλιο, των οποίων η θέση πρέπει να 

διασφαλίζεται από το Καταστατικό των ΕΛΠΕ όπως διασφαλίζεται και από τον νόμο.  

 

Δεδομένης της υποχρέωσης εκ του νόμου για την εταιρική διακυβέρνηση το ένα τρίτο (1/3) 

των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου να είναι ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη, σε 

περίπτωση του αποφασισθεί από τη Γενική Συνέλευση το Διοικητικό Συμβούλιο των ΕΛΠΕ 

να έχει ένδεκα (11) μέλη, τότε τα τέσσερα (4) μέλη του θα πρέπει να είναι ανεξάρτητα μη 

εκτελεστικά, τα δε λοιπά επτά (7) μέλη θα πρέπει να ορίζονται απευθείας από τους μετόχους 
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και τους εργαζομένους, σε αναλογία αντίστοιχη της ισχύουσας. Σε καμμία δε περίπτωση δεν 

επιτρέπεται να ορίζονται μεν απευθείας τα λοιπά επτά (7) μέλη από τους μετόχους, πλην 

όμως να καταργείται στο Καταστατικό το αντίστοιχο εκ του νόμου δικαίωμα των 

εργαζομένων να ορίζουν ένα ή δύο μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.  

 

Στην κατεύθυνση αυτή, δεν προκύπτει πρόσφορη η μείωση των μελών του Διοικητικού 

Συμβουλίου των ΕΛΠΕ από δέκα τρία (13) σε ένδεκα (11).  

 

Με την μη μεταβολή του αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου των ΕΛΠΕ, είναι 

ευχερέστερη η διατήρηση της υφιστάμενης αναλογίας: Στην περίπτωση Διοικητικού 

Συμβουλίου με δέκα τρία (13) μέλη, τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη παραμένουν 

τέσσερα (4) και υπολείπονται προς απευθείας ορισμό από τους μετόχους και τους 

εργαζομένους εννέα (9). Οι εν λόγω εννέα (9) θέσεις μελών Διοικητικού Συμβουλίου 

επιτρέπουν, με πρόσφορη κατανομή τους, τόσο τη διασφάλιση της θέσης του Δημοσίου σε 

αυτό, όσο και την εκπροσώπηση των εργαζομένων, και ασφαλώς των λοιπών μετόχων. 

Θεωρούμε συνεπώς ότι δεν θα πρέπει να μειωθεί ο αριθμός των μελών του Διοικητικού 

Συμβουλίου των ΕΛΠΕ, αλλά να παραμείνει δέκα τρία (13), και να αποφασισθεί η αναλογική 

κατανομή των θέσεων σε αυτό, κατά τα ανωτέρω.  

 

Εξάλλου, θα μπορούσε, εάν κρινόταν αναγκαία η μεταβολή του αριθμού των μελών του 

Διοικητικού Συμβουλίου, αυτή να είναι τόσο προς μεγαλύτερο αριθμό (λ.χ. δέκα πέντε μέλη) 

ή και προς μικρότερο αριθμό (λ.χ. εννέα μέλη), καθώς ασφαλώς προσφέρονται πλείονες 

λύσεις τόσο από την εταιρική νομοθεσία όσο και από το Καταστατικό των ΕΛΠΕ, χωρίς 

καμμία εξ αυτών να υποχρεώνει ή να επιτρέπει κατάργηση του δικαιώματος των 

εργαζομένων να ορίζουν απευθείας εκπροσώπους τους στο Διοικητικό Συμβούλιο των ΕΛΠΕ 

και αντίστοιχη κατάργηση των θέσεων αυτών.  

 

Επιπλέον, σημειώνεται ότι με την πρότασή σας, για τροποποίηση του Καταστατικού των 

ΕΛΠΕ, εισηγείσθε τον περιορισμό του δικαιώματος του Δημοσίου να ορίζει απευθείας μέλη 

του Διοικητικού Συμβουλίου των ΕΛΠΕ εφόσον διατηρεί ποσοστό τουλάχιστον τριάντα 

πέντε τοις εκατό (35%) των μετά ψήφου μετοχών των ΕΛΠΕ, σε περίπτωση δε μείωσης του 

εν λόγω ποσοστού να τίθεται υπό αίρεση το εν λόγω δικαίωμα του Δημοσίου, 

αποφασιζόμενης σχετικής τροποποίησης του Καταστατικού με απλή απαρτία και πλειοψηφία 

των μετόχων. Δηλαδή κατ' ουσίαν να εξαρτάται η συμμετοχή του Δημοσίου στη διοίκηση 

των ΕΛΠΕ, ακόμη και εάν το Δημόσιο παραμένει μέτοχος αυτών, από τη βούληση των 

λοιπών μετόχων. Ασφαλώς τέτοια πρόταση δεν βρίσκει σύμφωνο το Σωματείο μας, καθώς το 

Δημόσιο δικαιούται και πρέπει να έχει συμμετοχή στη διοίκηση των ΕΛΠΕ, εφόσον 
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παραμένει μέτοχος αυτών, αλλά και πέραν και ανεξαρτήτως του ποσοστού των μετοχών του 

στα ΕΛΠΕ, λόγω της φύσης και εθνικής σημασίας των ΕΛΠΕ.  

 

Εξάλλου, κάθε μείωση του ελέγχου του Δημοσίου στα ΕΛΠΕ, όπως στην περίπτωση κάθε 

μείωσης της συμμετοχής του στη διοίκηση αυτών, πρέπει ασφαλώς να συνοδεύεται από 

ανάλογα ανταλλάγματα υπέρ του Δημοσίου, οικονομικά ή και άλλα, και να διασφαλίζεται ότι 

κάθε τέτοια μεταβολή αφενός δεν πλήττει το εθνικό, δημόσιο συμφέρον, αλλά και ότι πληροί 

όρους ωφέλειας του Δημοσίου.  

 

Για τους λόγους αυτούς 
και με επιφύλαξη παντός δικαιώματος 

 

Σας δηλώνουμε ότι εμμένουμε στην από 17.05.2021 εξώδικη Πρόσκληση – Δήλωσή μας 

προς εσάς και σάς καλούμε να μεριμνήσετε, κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων σας, για 

την πλήρη διασφάλιση των εκ του νόμου συμφερόντων και δικαιωμάτων του Δημοσίου, 

περιλαμβανομένης της διασφάλισης του εκ του νόμου δικαιώματος των εργαζομένων να 

ορίζουν απευθείας μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου των ΕΛΠΕ. 

 

Αθήνα, 25.05.2021                 

Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος 

 

 

Κωνσταντίνος Χ. Τοκατλίδης, 

Δικηγόρος Αθηνών, Δ.Ν. 
ΑΜ / ΔΣΑ 22502 
Πατησίων 77 – 79 Αθήνα 104 34 
Τ: 210 / 7211130  
Ε: kt@tokatlidis.gr  
Α.Φ.Μ.: 112135576 Δ.Ο.Υ.: Δ’ Αθηνών  


