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Ενώπιον παντός Αρμοδίου Δικαστηρίου και Αρχής 

 

Εξώδικη 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 «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (ΕΛΠΕ Α.Ε.), που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, οδός Χειμάρρας, αριθ. 8Α, 

με αριθ. ΓΕΜΗ 296601000, όπως εκπροσωπείται νομίμως. 

 

* * * 

 

Το Σωματείο μας με τις από 25.05.2021 και από 17.05.2021 εξώδικες Προσκλήσεις και 

Δηλώσεις προς το «Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Ανώνυμη 

Εταιρεία» (ΤΑΙΠΕΔ Α.Ε.), τις οποίες και σάς έχει κοινοποιήσει, παρέθεσε με αναλυτικό και 

τεκμηριωμένο τρόπο τους λόγους για τους οποίους ήταν παράνομη και ζημιογόνα για τα 

ΕΛΠΕ και το δημόσιο συμφέρον η αρχική πρόταση που κατατέθηκε για τροποποίηση του 

Καταστατικού των ΕΛΠΕ, ενόψει της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης (ΓΣ) της 20.05.2021, 

καθώς σε καμμία περίπτωση δεν επιτρέπεται κατάλυση του δικαιώματος του Δημοσίου να 

ορίζει απευθείας μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου των ΕΛΠΕ.  

 

Μετά από αίτημα του ΤΑΙΠΕΔ, η ΓΣ αναβλήθηκε για την 28.05.2021, οπότε και 

υπερψηφίσθηκε διαφοροποιημένη πρόταση του ΤΑΙΠΕΔ, βάσει της οποίας παραμένει το 

δικαίωμα του Δημοσίου να ορίζει μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου των ΕΛΠΕ. 
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Πλην όμως, στην εν λόγω ΓΣ, αποφασίσθηκε επίσης η μείωση των αριθμών των μελών του 

Διοικητικού Συμβουλίου, από δεκατρία (13) σε ένδεκα (11), που δεν ήταν αναγκαία, με 

παράλληλη κατάργηση της θέσης των εκπροσώπων των εργαζομένων στο Διοικητικό 

Συμβούλιο, ούτως ώστε και ως μη έδει να καταστρατηγείται το δικαίωμα αυτό των 

εργαζομένων στα ΕΛΠΕ.  

 

Το δικαίωμα των εργαζομένων σε ορισμό μελών του Διοικητικού Συμβουλίου των ΕΛΠΕ δεν 

μπορεί να αποκλείεται ούτε να τελεί υπό την αίρεση ή την έγκριση των μετόχων των ΕΛΠΕ. 

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

επιλέγουν εκπροσώπους τους στο Διοικητικό Συμβούλιο, των οποίων η θέση ως μελών του 

Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να διασφαλίζεται από το Καταστατικό των ΕΛΠΕ.  

 

Πέραν των ανωτέρω, στη  ΓΣ της 28.05.2021 αποφασίσθηκε, μεταξύ άλλων, να τεθεί υπό 

αίρεση το δικαίωμα του Δημοσίου να ορίζει απευθείας μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 

των ΕΛΠΕ σε περίπτωση περαιτέρω μείωσης του μετοχικού ποσοστού του σε αυτά. Δηλαδή 

κατ' ουσίαν να εξαρτάται η συμμετοχή του Δημοσίου στη διοίκηση των ΕΛΠΕ –ακόμη και 

ενώ το Δημόσιο παραμένει μέτοχος αυτών– από τη βούληση των λοιπών μετόχων. Όπως 

έχουμε ήδη αναπτύξει, το Δημόσιο δικαιούται και πρέπει να έχει συμμετοχή στη διοίκηση 

των ΕΛΠΕ, πέραν και ανεξαρτήτως του ποσοστού των μετοχών του στα ΕΛΠΕ, λόγω της 

φύσης και εθνικής σημασίας των ΕΛΠΕ.  

 

Ενόψει επομένως και της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων των ΕΛΠΕ την 

30.06.2021, που αφορά στον απολογισμό διαχείρισης της χρήσης 01.01.2020 – 31.12.2020, 

υπό την ιδιότητά μας ως του Σωματείου των εργαζομένων στα ΕΛΠΕ αλλά και ως 

μικρομετόχων των ΕΛΠΕ, και επειδή με τις ως άνω αποφάσεις που ελήφθησαν κατά την 

έκτακτη ΓΣ της 28.05.2021 δεν διασφαλίζονται τα συμφέροντα και δικαιώματα του 

Δημοσίου στα ΕΛΠΕ αλλά και παραβιάζεται κατάφωρα το δικαίωμα των εργαζομένων στα 

ΕΛΠΕ να μετέχουν δι’ εκπροσώπων τους στη διοίκηση αυτών,  

 

Για τους λόγους αυτούς 
και με επιφύλαξη παντός δικαιώματος 

 

Σάς δηλώνουμε ότι εμμένουμε στις ως άνω από 17.05.2021 και από 25.05.2021 εξώδικες 

Δηλώσεις και Προσκλήσεις μας και  
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Σάς γνωρίζουμε ότι θα προβούμε σε κάθε αναγκαία εξωδικαστική και δικαστική ενέργεια,  

ενώπιον κάθε αρμοδίου Δικαστηρίου και Αρχής, προς αποκατάσταση και διαφύλαξη των 

θιγέντων δικαιωμάτων των εργαζομένων στα ΕΛΠΕ.  

 

Αθήνα, 25.06.2021                 

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  


