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Πάτρα, 13.05.2020 
 
Αξιότιμοι κύριοι, 
 
Αναφερόμενοι στις δύο παραπάνω επιστολές, θέλουμε καταρχήν να ευχαριστήσουμε τη 
Διοίκηση της εταιρείας για την άμεση ανταπόκρισή της στο αίτημά μας και ευελπιστούμε ότι και 
οι Δημόσιοι Φορείς – Μέτοχοι της εταιρείας θα συμμετάσχουν ενεργά και εποικοδομητικά  στη 
συζήτηση που έχει ανοίξει. Επανερχόμενοι στην πρόσκληση για συνάντηση που απηύθυνε η 
διοίκηση της εταιρείας για ενημέρωση όσον αφορά την κατάσταση της εταιρείας, την προοπτική 
υλοποίησης της προγραμματισμένης επένδυσης και συζήτηση επί προτάσεών μας με σκοπό τη 
διαμόρφωση από κοινού πρότασης που θα υποβληθεί προς ψήφιση από τη Γενική Συνέλευση 
των μετόχων, θα θέλαμε να σας γνωρίσουμε ότι είμαστε διατεθειμένοι να πραγματοποιήσουμε 
μία συνάντηση και να συζητήσουμε στη βάση των παρακάτω θέσεων - προτάσεων: 

1) Την έγγραφη ενημέρωση από την πλευρά της διοίκησης για την οικονομική θέση της 
εταιρείας, τη λειτουργία της και την προοπτική υλοποίησης της προγραμματισμένης 
επένδυσης. 

2) Την έγγραφη ενημέρωση των μετόχων για τη συνεισφορά του στρατηγικού επενδυτή κ. Ι. 
Μαρούλη, την τήρηση των όρων εισόδου του στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας και 
την απόδοση – αξιολόγηση της απόφασης αυτής της διοίκησης της εταιρείας.  

3) Τον καθορισμό οδικού χάρτη για την υπεσχημένη εδώ και πολλά έτη αποζημίωση των 
παλαιών μετόχων και την απεμπλοκή τους από την εταιρεία εφόσον το επιθυμούν. 
Θεωρούμε ότι αυτό είναι ένα πρωτεύον ζήτημα ηθικής τάξης το οποίο δεν μπορεί να 
αγνοείται ενώ συζητούνται άλλα μελλοντικά σχέδια.  



4) Τον ορισμό νέου διοικητικού συμβουλίου στο οποίο θα μετέχουν τουλάχιστον δύο μέλη 
που θα υποδειχτούν από τη «Συνεργασία Μετόχων» προκειμένου να διασφαλίζεται η 
υγιής, ορθολογική και δίκαιη στρατηγική και λειτουργία της εταιρείας.  

5) Την επεξεργασία προτάσεων αξιοποίησης της περιουσίας της εταιρείας. Σε αυτές 
προτείνουμε να περιληφθούν ως εναλλακτικά σενάρια α) η πώληση του συνόλου των 
οικοπέδων και η αποζημίωση των μετόχων, β) η υλοποίηση της προγραμματισμένης 
επένδυσης (αυτοκινητοδρόμιο), γ) η διερεύνηση επενδύσεων στους τομείς γ1) των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, γ2) των εναλλακτικών καυσίμων και της γ3) πρότυπης 
αγροτικής καλλιέργειας και τυποποίησης.   

 
Στο σημείο αυτό θέλουμε να τονίσουμε ότι δεν παραβλέπουμε την πρόσκληση της εταιρείας να 
καταθέσουμε συγκεκριμένες επενδυτικές προτάσεις. Πλην όμως θα πρέπει να είναι κατανοητό 
από όλες τις πλευρές ότι δεν μπορεί να γίνει επεξεργασία προτάσεων χωρίς να υπάρχει 
αρμοδιότητα για κάτι τέτοιο, διοικητική απόφαση, ομάδα έργου και διατιθέμενος 
προϋπολογισμός. Από την πλευρά μας είμαστε πρόθυμοι να εργαστούμε στην κατεύθυνση αυτή 
εφόσον όμως υπάρξει θετική ανταπόκριση στα παραπάνω πέντε ζητήματα.  
 
Τέλος,  θα ήταν ιδιαιτέρα χρήσιμο στην παραπάνω συνάντηση να παρίστανται εκπρόσωποι 
όλων των φορέων-μετόχων δεδομένου ότι το συνολικό ποσοστό συμμετοχής τους στο κεφάλαιο 
της εταιρείας ανέρχεται σε 37% περίπου και η παρουσία τους στις αποφάσεις, που θα κρίνουν 
το μέλλον της εταιρείας σε αυτή την φάση, θα είναι εκ των πραγμάτων καθοριστική. 
 
Με Εκτίμηση 
 
Ομάδα Μετόχων Αυτοκινητοδρομίου Πάτρας 
 

Συνημμένα: Η επιστολή της εταιρείας Αυτοκινητοδρόμιο Πάτρας Α.Ε. από 15.04.2020 
***Κατάσταση Κοινοποιούμενων Φορέων του Ελληνικού Δημοσίου:  
 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΦΟΡΕΩΝ 
ΦΟΡΕΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΣΟΣΤΟ  
Δ.Ε.Υ.Α.ΠΑΤΡΑΣ 4365 3,11% 
ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ 10800 7,69% 
ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΡΩΝ 5400 3,84% 
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΧΑΙΑΣ 14400 10,25% 
Ι.Ν. ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ 2115 1,51% 
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΧΑΙΑΣ 7421 5,28% 
ΤΕΔΚ ΑΧΑΙΑΣ 7398 5,26% 
ΣΥΝΟΛΟ 47546 36,94% 

 


