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                               ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ                                    

            ΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΟΑΣΘ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΝ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΤΟΥΣ 

         Τρισήμισυ χρόνια μετά την κρατικοποίηση δεν έχουν ακόμη αποζημιωθεί  

Με την είσοδο της νέας χρονιάς το Σωματείο Συνεργασία Μετόχων ΟΑΣΘ   που 

εκπροσωπεί τη μεγάλη πλειοψηφία των Μετόχων του Συνεταιριστικού Οργανισμού 

Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης συμπληρώνει τρία χρόνια από την ίδρυση του. 

Μια τριετία δικαστικών, πολιτικών και συνδικαλιστικών αγώνων για τη δικαίωση των 

μετόχων - μελών του  

Οπως είναι γνωστό, ο Συνεταιριστικός ΟΑΣΘ  κρατικοποιήθηκε με αιφνίδιο και 

αντισυνταγματικό τρόπο τον Ιούλιο του 2017 με παράλληλη δήμευση της περιουσίας 

των 2000 Μικρομετόχων του χωρίς καμμία αποζημίωση.  

Συνεχίζοντας τον αγώνα της μέσω της Δικαιοσύνης, η Συνεργασία Μετόχων ΟΑΣΘ 

προχώρησε  στις εξής νομικές ενέργειες: 

1. Ενώπιον του Τριμελούς Πολιτικού Εφετείου Αθηνών ασκήθηκε δια του κ. 

Γιοβανόπουλου Δεύτερη Αναγνωριστική Αγωγή (Ιούλιος 2019) 600 και πλέον 

μετόχων/μελών του Σωματείου μας, με τεκμηρίωση βασιζόμενη στην κατά 

παράβαση διατάξεων του Εμπορικού Δικαίου παράνομη αφαίρεση των 

μετοχών των μετόχων του ΟΑΣΘ και την αναγνώριση ότι εξακολουθούν να 

είναι μέτοχοι του Οργανισμού, δεδομένου ότι δεν έχουν ακόμη αποζημιωθεί 

για την απώλεια της περιουσίας τους, ενώ ζητείται να αναγνωριστεί και η 

αποζημιωτέα  αξία κάθε μετοχής. Η  υπόθεση εκδικάστηκε στις 17 Νοεμβρίου 

του 2020 και αναμένεται η έκδοση της σχετικής απόφασης 

 

2. Επίκειται άμεσα η κατάθεση από τον επ. καθηγητή Εμπορικού Δικαίου του ΑΠΘ, 

Ρήγα Γιοβανόπουλο, Αίτησης Αναίρεσης στον Αρειο Πάγο της απόφασης 

απόρριψης του Τριμελούς Πολιτικού Εφετείου Αθηνών της Αναγνωριστικής 

Αγωγής, των 581 μετόχων του ΟΑΣΘ κατά του ελληνικού Δημοσίου,  με αίτηση  



να αναγνωρισθεί ότι «καθένας εξ αυτών εξακολουθεί να είναι αδιαλείπτως 

κύριος ονομαστικής μετοχής του ΟΑΣΘ» και μετά την κρατικοποίηση, λόγω 

αντισυνταγματικότητας συγκεκριμένων διατάξεων του σχετικού Νόμου 

4482/17 

 

Επιπλέον, αξίζει να σημειωθεί ότι το Μάρτιο του 2020 επιδόθηκε στον ΟΑΣΘ 

από την Εταιρεία Ορκωτών Λογιστών Grant Thornton Εκθεση Αποτίμησης της 

περιουσίας του Οργανισμού μέχρι τον Ιούλιο του 2017, όταν και ετέθη σε ισχύ ο  

ν.4482/17 περί κρατικοποίησης. Το Σωματείο  μας, ως έχον έννομο συμφέρον,  

αιτήθηκε επισήμως το Μάρτιο 2020 στον ΟΑΣΘ και τον Απρίλιο 2020 στο 

Υπουργείο Συγκοινωνιών την άμεση επίδοση αυτής της Αποτίμησης, μη 

έχοντας λάβει μέχρι σήμερα καμμία  απάντηση από τους παραπάνω φορείς. Η 

Συνεργασία Μετόχων  ΟΑΣΘ θα συνεχίσει τις προσπάθειες της για την 

επίλυση του μείζονος αυτού θέματος. 

Δεδομένης της συστηματικής αδιαφορίας και αδράνειας από την προηγούμενη, αλλά 

και τη νυν Κυβέρνηση, απέναντι στα τεκμηριωμένα αιτήματα των Μικρομετόχων του 

ΟΑΣΘ για αποκατάσταση/αποζημίωση μετά την υφαρπαγή της περιουσίας τους, το 

Σωματείο Συνεργασία Μετόχων ΟΑΣΘ και τα μέλη του δηλώνουν ότι είναι 

αποφασισμένοι να συνεχίσουν τους δικαστικούς τους αγώνες, αλλά  και να 

επιδιώξουν τη δικαίωσή τους από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, εάν αντιμετωπίσουν 

αρνησιδικία από την ελληνική Δικαιοσύνη. 
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