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ΓΙΑ 1,4 ΕΚ. ΑΠΟ ΤΗΝ Deutsche 

Telecom 

Αγωγή κατά της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς γιατί δεν υποχρέωσε, όπως 
είχε υποχρέωση, την γερμανική εταιρία Deutsche Telecom να 
καταθέσει δημόσια προσφορά στο ύψος που εξαγόρασε τις μετοχές 
του Δημοσίου και του Βγενόπουλου και έτσι έγινε κυρίαρχος του ΟΤΕ, 
κατέθεσε το ταμείο Αυτασφάλειας της Εθνικής Τράπεζας. 

Το εν λόγω Σωματείο είναι κύριος 136.500 μετοχών του Οργανισμού 
Τηλεπικοινωνιών και διεκδικεί την καταβολή 1.378.650 ευρώ από την 
γερμανική εταιρία. Δηλαδή διεκδικεί 10,1 ευρώ ανά μετοχή καθώς την 
ημέρα της μεταβίβασης (14/5/2008) του πακέτου των μετοχών από 
την Μarfin στην η τιμή του ΟΤΕ στο χρηματιστήριο έκλεισε στα 18,9 
ευρώ. Αντιστοίχως το ελληνικό δημόσιο πούλησε στα 29 ευρώ στην 
D.T.  

Με την αγωγή του ταμείο της Εθνικής υποστηρίζει ότι η Επιτροπή 
Κεφαλαιαγοράς « ΠΑΡΑΝΟΜΩΣ ρητά αρνήθηκε, με προσχηματικές 
δικαιολογίες περί δήθεν συνδρομής λόγου εξαίρεσης, να επιβάλλει 
στην αγοράστρια εταιρεία, που απέκτησε – κατά τα άνω- τον έλεγχο 
του ΟΤΕ, τη διαδικασία της υποχρεωτικής δημόσιας προσφοράς για 
όλες τις μετοχές ΟΤΕ και τούτο κατά παράβαση τόσο του Ελληνικού 
Νόμου, όσο και των Κοινοτικών Οδηγιών, ιδίως εκ του λόγου ότι 
συμφωνία μετόχων-κατά το προεκτεθέν ιστορικό- δε συνιστά 
αποκρατικοποίηση αλλά μεθόδευση καταστρατηγικού χαρακτήρα, 
προκειμένου ο έλεγχος του ΟΤΕ, που δε τον είχε πλέον το Ελληνικό 
δημόσιο, να δοθεί στην αγοράστρια κατά τρόπο συνδυαστικό μεν, με 
τις μετοχές που απέκτησε απ΄τη MIG αλλά και που είναι –οικονομικά- 
ελκυστικός γι΄αυτήν.» 

 Το ταμείο κινείται έτσι για την προστασία των συμφερόντων των 
μελών του γιατί σε διαφορετική περίπτωση οι ασφαλισμένοι θα 



μπορούσαν να στραφούν κατά της διοίκησής του για μη προάσπιση 
των δικαιωμάτων τους και απιστία. 

Η Αγωγή του ταμείου εδράζεται και στο κοινοτικό δίκαιο. Aναφέρεται 
σχετικά στην αγωγή «Η παράνομη συμπεριφορά του εναγομένου μου 
αποστέρησε αθεμίτως το προπεριγραφέν κέρδος μου. Το εναγόμενο 
παραβίασε τους κανόνες προστασίας μου, όπως αυτοί απορρέουν και 
απ΄το κοινοτικό δίκαιο (Οδηγία 2004/25/ΕΚ) δεν καλύπτεται δε-με 
αποκλεισμό της εφελκόμενης εκ της κατά τα άνω παραβίασης ευθύνης 
–κατ’ άρθρο 76Α Ν.1969/91 γιατί αν θεωρηθεί το εναγόμενο ότι 
ενεργεί μόνο χάριν του δημοσίου συμφέροντος, τότε η θεώρηση αυτή 
είναι τελείως ασύμβατη με το άρθρο 20 παρ. 1 του Συντάγματος το 
οποίο κατασφαλίζει πλήρη και αποτελεσματικό αποκατάσταση της 
ζημίας μου αλλά και με την «αρχή της αποτελεσματικής δικαστικής 
προστασίας» η οποία συγκαταλέγεται μεταξύ των γενικών αρχών του 
κοινοτικού δικαίου». 

O Πρόεδρος του Συλλόγου Υπαλλήλων της Εθνικής (Σ.Υ.Ε.Τ.Ε.) και 
αντιπρόεδρος του Ταμείου Αυτασφάλειας της Ε.Τ.Ε. Γιώργος 
Γιαννακόπουλος κάλεσε και τα λοιπά ταμεία που έχουν στα 
χαρτοφυλάκια τους μετοχές του Ο.Τ.Ε. ως επένδυση για τις "συντάξεις 
του μέλλοντος" να στραφούν με "αγωγές κατά της Επιτροπής 
Κεφαλαιαγοράς δώστε να υποχρεωθεί η Deutsche Telecom να 
καταθέσει δημόσια προσφορά στα επίπεδα που αγόρασε τις μετοχές 
από το δημόσιο". Είναι "το ελάχιστο που μπορούμε να κάνουμε 
προκειμένου να διασφαλίσουμε τις συνταξιοδοτικές προσδοκίες της 
επόμενης γενιάς" αναφέρει χαρακτηριστικά. 

Για τον ΣΥΕΤΕ 
Ο Πρόεδρος Ο Γεν.Γραμματέας 
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