
Τετάρτη 05/05/2021 - 23:29 

Συνάντηση Σκρέκα με το μάνατζμεντ των 

ΕΛΠΕ - Επιβεβαίωση του WEN 

 

Προχωρούν οι αλλαγές στις δομές των ΕΛΠΕ όπως έγραφε το Worldenergynews.gr 

Συνάντηση θα έχουν την Πέμπτη 6/5 στις 11 π.μ. στο Υπουργείο Ενέργειας ο Υπουργός κ. 

Κώστας Σκρέκας με τον πρόεδρο και τον διευθύνοντα σύμβουλο και τον γενικό διευθντή των 

ΕΛΠΕ. Αντικείμενο θα είναι ο εταιρικός μετασχηματισμός του Ομίλου. 

Όπως έγραφε σήμερα 5/5/2021 το WEN, ουσιαστικές αλλαγές στον τρόπο διοίκησης των 

Ελληνικών Πετρελαίων δρομολογούνται από τους μετόχους της εταιρίας δηλαδή τον όμιλο 

Λάτση και το ελληνικό δημόσιο, στο πλαίσιο της εφαρμογής της κοινοτικής οδηγίας για την 

εταιρική διακυβέρνηση. 

Οι αλλαγές που θα σημάνουν την απόκτηση του ελέγχου της διοίκησης των ΕΛ-ΠΕ από τον 

όμιλο Λάτση και αντιστοίχως την απώλεια της πλειοψηφίας των μελών του διοικητικού 

συμβουλίου από το ελληνικό δημόσιο, αναμένεται να τεθούν προς έγκριση σε έκτακτη γενική 

συνέλευση των μετόχων της εταιρίας που θα πραγματοποιηθεί στις 20 Μαΐου, δηλαδή 

περίπου ένα μήνα πριν την ετήσια τακτική γενική συνέλευση για την έγκριση των 

οικονομικών καταστάσεων του 2020. 

Οι αλλαγές που είναι ριζικές και αφορούν στην τροποποίηση του καταστατικού του ομίλου 

συζητήθηκαν και εγκρίθηκαν από το διοικητικό συμβούλιο τη Μεγάλη Πέμπτη προκαλώντας 

ωστόσο έντονες αντιδράσεις από το σύνολο των σωματείων των εργαζομένων, αλλά και 

από την αντιπολίτευση. 



Οι αλλαγές στο καταστατικό 

Η βασική αλλαγή που θα γίνει στο καταστατικό αφορά στη μείωση του αριθμού των μελών 

του διοικητικού συμβουλίου από 13 που είναι σήμερα σε 11, αλλά και στην κατάργηση της 

εκπροσώπησης των εργαζομένων. 

Σύμφωνα με την πρόταση του διευθύνοντος συμβούλου του ομίλου Ανδρέα Σιάμισιη το 

σύνολο των μελών του Δ.Σ θα εκλέγεται αποκλειστικά από τη Γενική Συνέλευση των 

μετόχων, γεγονός που οδηγεί στο συμπέρασμα ότι ο αριθμός των μελών που ορίζονται από 

το δημόσιο θα μειωθεί δεδομένου του συσχετισμού δυνάμεων ως προς το μετοχικό 

κεφάλαιο. 

Επίσης σύμφωνα με την πρόταση της διοίκησης ο συνολικός αριθμός των μελών του 

διοικητικού συμβουλίου θα περιοριστεί στα 11 με τη θητεία τους να μειώνεται στα τρία χρόνια 

από πέντε που ισχύει σήμερα. 

Παράλληλα το εταιρικό σχήμα θα μετατραπεί σε Holding, ώστε να τοποθετηθούν από κάτω 

οι νέες δραστηριότητές του. 
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