
  ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθ. απόφ. 260 
 Μεταβίβαση στην ανώνυμη εταιρεία με την επω-

νυμία «Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσί-

ας του Δημοσίου Α.Ε.» 24.507.520 κοινών ονο-

μαστικών μετοχών της εταιρείας «Οργανισμός 

Τηλεπικοινωνιών Ελλάδας Α.Ε.», κυριότητας του 

Ελληνικού Δημοσίου, που αντιστοιχούν σε πο-

σοστό 5% του μετοχικού κεφαλαίου της εται-

ρείας.

Η ΔΙΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΕΩΝ

ΚΑΙ ΑΠΟΚΡΑΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

(Συνεδρίαση της 16/11/2016)

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. των παραγράφων 4, 5 και 7 του άρθρου 2 του

Ν. 3986/2011 (Α΄ 152),
β. των άρθρων 3 και 5 του Ν. 3049/2002 (Α΄ 212),
γ. του άρθρου 48 του Ν. 3871/2010 (Α΄ 141),
δ. του Ν. 3676/2008 (Α΄ 139) περί κύρωσης της από 

14.5.2008 σύμβασης πώλησης μετοχών και συμφωνί-
ας μετόχων μεταξύ του ελληνικού δημοσίου και της 
Deutsche Telekom A.G.,

ε. του άρθρου 25 του Ν. 4429/2016 (Α΄ 199) περί κύρω-
σης της από 10.10.2016 τροποποίησης της από 14.5.2008 
συμφωνίας μετόχων μεταξύ του ελληνικού δημοσίου και 
της Deutsche Telekom A.G.,

στ. των άρθρων 7 και 9 του Ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυ-
πογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και άλλες δια-
τάξεις» (Α΄ 131),

ζ. των άρθρων 41, 71 και 90 της νομοθεσίας για την 
κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, όπως κωδικο-
ποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (Α΄ 98),

η. των άρθρων 2, 3 και 4 του Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση 
της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοι-
κητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ» 
και άλλες διατάξεις» (Α΄ 112),

θ. του Ν. 4336/2015 «Συνταξιοδοτικές διατάξεις - Κύ-
ρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης 
από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθ-

μίσεις για την υλοποίηση της συμφωνίας χρηματοδότη-
σης» (Α΄ 94) και ειδικότερα τα οριζόμενα στην υποπερ. 
4.4 της περ. 4 της παραγράφου Γ’ του άρθρου 3,

2. τις διατάξεις του Π.δ. 189/2009 (Α΄ 221),
3. τις διατάξεις του Π.δ. 111/2014 (Α΄ 178),
4. το Π.δ. 70/2015 (Α΄ 114) για την ανασύσταση και 

μετονομασία Υπουργείων,
5. το Π.δ. 73/2015 (Α΄ 116) για το διορισμό Αντιπροέ-

δρου της Κυβέρνησης, Υπουργών και Υφυπουργών,
6. το Π.δ. 123/2016 (Α΄ 208) για την ανασύσταση και 

μετονομασία υπουργείων,
7. το Π.δ. 125/2016 (Α΄ 210) για τον διορισμό Υπουρ-

γών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών,
8. την υπ΄ αριθ. Υ172/4-11-2016 (Β΄ 3610) απόφαση 

του Πρωθυπουργού για τον καθορισμό της σειράς τάξης 
των Υπουργείων.

9. την υπ΄ αριθ. 259/25.10.2016 (Β΄3448) απόφαση της 
Διυπουργικής Επιτροπής Αναδιαρθρώσεων και Αποκρα-
τικοποιήσεων με θέμα «Έγκριση σχεδίου τροποποίησης 
της από 14.5.2008 Συμφωνίας Μετόχων μεταξύ του Ελ-
ληνικού Δημοσίου και της Deutsche Telekom A.G. και 
παροχή εξουσιοδότησης στον Υπουργό Οικονομικών 
για υπογραφή αυτής»,

10. τις υπ΄ αριθ. 73/06.09.2006, 74/09.11.2006, 77/ 
27.06.2007, 78/28.06.2007, 92/27.03.2008, 94/14.5.2008 
και 95/14.5.2008 αποφάσεις της Διυπουργικής Επιτρο-
πής Αποκρατικοποιήσεων με θέμα την εταιρεία «Οργα-
νισμός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος Α.Ε.» (ΟΤΕ Α.Ε.),

11. την υπ΄ αριθ. 33/20.5.2016 (Β΄ 1472) απόφαση του 
Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής, με 
την οποία εγκρίθηκε το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αξι-
οποίησης (Asset Development Plan), που ενέκρινε το 
διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας «Ταμείο Αξιοποίησης 
Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε.» (ΤΑΙΠΕΔ Α.Ε.) 
με την από 26.04.2016 απόφασή του, και ειδικότερα το 
σημείο 14 του εν λόγω επιχειρησιακού προγράμματος, 
όπου προβλέπεται η συνέχιση της διαδικασίας αποκρα-
τικοποίησης της εταιρείας ΟΤΕ Α.Ε. με την μεταφορά 
24.507.520 μετοχών του ΟΤΕ, που αντιπροσωπεύουν το 
πέντε τοις εκατό (5%) του συνολικά καταβεβλημένου 
μετοχικού κεφαλαίου του ΟΤΕ, από το ελληνικό δημόσιο 
στην εταιρεία ΤΑΙΠΕΔ Α.Ε.,

12. την από 02-11-2016 σύμβαση μεταξύ του Ελληνι-
κού Δημοσίου, του ΤΑΙΠΕΔ και της εταιρείας Deutsche 
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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E

18 Νοεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ  ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3723

37471



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ37472 Τεύχος Β’ 3723/18.11.2016

Telekom A.G., με την οποία τροποποιήθηκε η από 14.5.2008 συμφωνία μετόχων μεταξύ του ελληνικού δημοσίου 
και της Deutsche Telekom A.G.,

13. την ανάγκη αξιοποίησης των περιουσιακών στοιχείων που περιλαμβάνονται στο εγκεκριμένο Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα Αξιοποίησης του ΤΑΙΠΕΔ (Asset Development Plan) σύμφωνα με την ευρωπαϊκή και την εθνική νομο-
θεσία,

14. το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,
15. την από 16-11-2016 εισήγηση του Υπουργού Οικονομικών, αποφασίζει:
Μεταβιβάζονται άνευ ανταλλάγματος και περιέρχονται κατά πλήρη κυριότητα από το ελληνικό δημόσιο στην 

ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε.» 24.507.520 
κοινές ονομαστικές μετοχές της εταιρείας «Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδας Α.Ε.», κυριότητας του ελληνικού 
δημοσίου, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 5% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 16 Νοεμβρίου 2016

Η Διυπουργική Επιτροπή Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων

Οι Υπουργοί

 Ψηφιακής Πολιτικής, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
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Οικονομικών Περιβάλλοντος και Ενέργειας Υποδομών και Μεταφορών
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