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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  

ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΥΤΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  

ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 

ΑΠΑΙΤΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ DEUTSHE TELECOM  

ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ 2 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΕΥΡΩ 

Aγωγή κατά παντός υπευθύνου για απώλειες άνω των 2 εκ ευρώ αναμένεται να καταθέσει το 
Ταμείο Αυτασφάλειας των εργαζομένων της Εθνικής τράπεζας. 

Να σημειωθεί ότι στην περιουσία του Ταμείου υπάρχουν 145.000 μετοχές του ΟΤΕ, η αξία των 
οποίων σήμερα κινείται στην περιοχή των 14 ευρώ ανά μετοχή, όταν η γερμανική εταιρία κατέβαλε 
29 ευρώ ανά μετοχή για την απόκτηση ενός κρίσιμου ποσοστού γύρω στο 4% από το ελληνικό 
δημόσιο προκειμένου να ελέγξει το μάνατζμεντ του Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών. Αντίστοιχο 
ποσό είχε διαθέσει η Deutsche Telecom και για την εξαγορά ποσοστού 20% του ΟΤΕ από την MIG 
(Βγενόπουλος). Αλλά παρέλειψε να καταθέσει δημόσια πρόταση αγοράς μετοχών, όπως είναι 
υποχρεωμένη από Κοινοτική οδηγία και το εθνικό δίκαιο, για τους λοιπούς μετόχους, με 
αποτέλεσμα σήμερα το Ταμείο Αυτασφάλειας να χάνει άνω των 2 εκ. ευρώ. Την ίδια περίοδο ο κ. 
Βγενόπουλος σε συνεδρίαση στη Βουλή ενώπιον των εκπροσώπων του λαού υπερηφανευόταν ότι 
«κέρδισε» 700 εκ. ευρώ. 

Με την αγωγή που αποφάσισε να καταθέσει το Διοικητικό Συμβούλιο του ταμείου Αυτασφάλειας 
κατά της Deutsche Telecom διασφαλίζονται τα δικαιώματα των χιλιάδων ασφαλισμένων της 
Εθνικής τράπεζας. 

"Δεν μπορεί όταν κάποιοι πούλησαν 29 ευρώ ανά μετοχή, τα ασφαλιστικά ταμεία των εργαζομένων 
και οι υπόλοιποι μικρομέτοχοι να μην έχουν την ίδια αντιμετώπιση" δήλωσε ο πρόεδρος του 
συλλόγου υπαλλήλων της Εθνικής Τράπεζας (ΣΥΕΤΕ) και αντιπρόεδρος του Ταμείου 
Αυτασφάλειας Γιώργος Γιαννακόπουλος. "Απαιτούμε και δικαστικά να ισχύσουν οι κοινοτικοί 
κανόνες και το εθνικό δίκαιο στην περίπτωση του ΟΤΕ" αναφέρει ο κ.Γιαννακόπουλος για να 
καταλήξει: "Δεν θα επιτρέψουμε να ζημιωθεί το ταμείο, και καλεί όλα τα Διοικητικά Συμβούλια των 
Ασφαλιστικών Οργανισμών που κατέχουν μετοχές του ΟΤΕ  να προβούν σε νομικές ενέργειες για 
να διασφαλίσουν τα συμφέροντα των Ασφαλιστικών Οργανισμών που  εκπροσωπούν γιατί 
διαφορετικά κινδυνεύουν να κατηγορηθούν για απιστία. 

 

Ακολουθεί το κείμενο που κατέθεσαν τα μέλη της διοίκησης στο Ταμείο Αυτασφάλειας και 
η επιστημονική-νομική τεκμηρίωση του αιτήματος για κατάθεση δημόσιας προσφοράς και 
για τους λοιπούς μετόχους. 

 



 

ΠΡΟΤΑΣΗ 

προς το Δ.Σ. του Ταμείου Αυτασφάλισης  

για τη Deutsche Telecom 

(Η: συμφωνία της Deutsche Telekom (DT) και Ελληνικού Δημοσίου 

δημιουργεί υποχρέωση για υποβολή δημόσιας προσφοράς για τον ΟΤΕ) 

 

Το Ταμείο μας ως μέτοχος του ΟΤΕ με πάνω από 145 χιλιάδες μετοχές έχει υποστεί σοβαρότατη 
ζημία ,πάνω από 2 εκατομμύρια, από την παράληψη της Deutsche Telekom (DT) να προβεί με την 
ίδια τιμή σε δημόσια προσφορά για εξαγορά μετοχών του ΟΤΕ από τους μετόχους μειοψηφίας. 

Αυτό διαπιστώνεται από την τιμή μετοχής σήμερα, κάτω από 15 ευρώ, έναντι της τιμής με την 
οποία έγινε η εξαγορά 29 ευρώ και η παραχώρηση του management στην Deutsche Telekom 
(DT). 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου Αυτασφάλισης για να περιφρουρήσει τα συμφέροντα του 
Ταμείου αποφασίζει να αξιοποιήσει όλα τα μέσα πολιτικής πίεσης, διοικητικά και ένδικα μέσα, σε 
ελληνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο για να εξασφαλίσει αυτή την αξίωση. 

Για την υλοποίηση της απόφασης προτείνουμε να εξουσιοδοτηθεί επιτροπή μελών του Δ.Σ. μας 
από τον Αντιπρόεδρο Γ. Γιαννακόπουλο Πρόεδρο ΣΥΕΤΕ, τα μέλη του Δ.Σ., Ζωή Πεπέ, Οργ. 
Γραμματέα ΟΤΟΕ, Νίκο Παπαϊωάννου Πρόεδρο ΣΥΤΑΤΕ, με την στήριξη του Διευθυντή του 
Ταμείου κ. Λευτέρη Ιορδανόπουλου. 

Η Επιτροπή θα έχει νομική στήριξη από εξειδικευμένο νομικό και θα ενημερώνει μέσω του 
Διευθυντή συνεχώς το Δ.Σ. το οποίο θα συνεδριάζει όποτε ζητηθεί από την Επιτροπή για λήψη 
αποφάσεων σχετικά με το θέμα. 

 

Bασικά στοιχεία της τεκμηρίωσης της άποψης μας είναι τα παρακάτω: 

• Με τη συμφωνία Ελληνικού Δημοσίου και DT, η τελευταία, σε συνεννόηση της με το Ελληνικό 
Δημόσιο (ως μέτοχο του ΟΤΕ) βάσει σχετικού shareholders’ agreement, ο ΟΤΕ και η διοίκησή του 
ελέγχονται από τη DT.  

• Το κοινοτικό δίκαιο αλλά και οι γενικές αρχές του ελληνικού εταιρικού δικαίου προβλέπουν ότι 
πρόσωπα (φυσικά ή νομικά) που ενεργούν σε συνεννόηση, όταν αποκτούν τον έλεγχο δεδομένου 
ποσοστού δικαιωμάτων ψήφου σε εταιρεία εισηγμένη στο χρηματιστήριο, υποχρεούνται να 
υποβάλουν δημόσια προσφορά εξαγοράς.  

• Εν προκειμένω, το Ελληνικό Δημόσιο και η DT ενήργησαν σε συνεννόηση για τον έλεγχο του ΟΤΕ 
και τούτο σε συνδυασμό προς την αμέσως προηγηθείσα απόκτηση μετοχών ΟΤΕ ιδιοκτησίας MIG 
από τη DT. Επιπροσθέτως, βάσει της σχετικής συμφωνίας Ελληνικού Δημοσίου και DT, η διοίκηση 
του ΟΤΕ θα ελέγχεται πλήρως από τη DT και κατ’ εξαίρεση για ορισμένα μόνο θέματα θα 
αποφασίζουν από κοινού με το Ελληνικό Δημόσιο. 

• Η μεταβίβαση του συγκεκριμένου ποσοστού στην DT σε συνδυασμό με την παραχώρηση του 
ελέγχου στο management του ΟΤΕ σαφέστατα εμπίπτει στην κειμένη νομοθεσία βάσει της οποίας 
επιβάλλεται υποβολή δημόσιας πρότασης από τον αγοραστή (την DT) στην τιμή που αγόρασε και 
τις μετοχές από το Ελληνικό Δημόσιο. Περαιτέρω, είναι σαφές πως το Ελληνικό Δημόσιο και η DT 
ενεργούν σε συνεννόηση, εφόσον έχουν έρθει σε συμφωνία για το management και για 
επιπρόσθετες πωλήσεις μετοχών μετά από δεδομένο χρονικό διάστημα. Όλα τα ανωτέρω σαφώς 
οδηγούν σε υποχρέωση υποβολής δημόσιας προσφοράς. Όσο δε η ανωτέρω υποχρέωση 



αποφεύγεται, η ζημιά κάθε μετόχου του ΟΤΕ ισούται με τον αριθμό των μετοχών του επί τη 
διαφορά της τιμής μετοχής που κατέβαλε η DT στο Ελληνικό Δημόσιο από την τιμή 
διαπραγμάτευσης της μετοχής την ίδια ημέρα στο Χρηματιστήριο. 

• Είναι φανερό ότι αυτή η συμφωνία Ελληνικού Δημοσίου και DT εξόχως φωτογραφίζει την 
ανισότητα ανάμεσα στους μετόχους. Τούτο είναι παράνομο. Εξ αυτού δε του λόγου ιδρύεται 
δικαίωμα αποζημίωσης του μετόχου. 

• Τυχόν αντίλογος ότι δεν τίθεται θέμα υποβολής δημόσιας προσφοράς με το επιχείρημα ότι ο ΟΤΕ 
είναι στις υπό αποκρατικοποίηση επιχειρήσεις δεν ευσταθεί διότι η πλειοψηφία των μετοχών του 
ΟΤΕ δεν ανήκει ήδη από το 2001 στο Δημόσιο. Εξάλλου, τυχόν επιχείρημα ότι δεν αποκτήθηκε ο 
έλεγχος της επιχείρησης δεν ευσταθεί ως πραγματικό γεγονός. 

• Την εφαρμογή του νόμου για την υποβολή δημόσιας πρότασης όφειλε να επιβάλει η Επιτροπή 
Κεφαλαιαγοράς. 

• Ζήτημα γεννάται και αναφορικά με την εκκίνηση διαδικασιών που δύναται να εκκινήσει η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά της Ελλάδας λόγω μη ορθής εφαρμογής ή μη τήρησης των διατάξεων 
της σχετικής κοινοτικής νομοθεσίας. 

• Ενόψει όλων των ανωτέρω, εφόσον υφίσταται τέτοια υποχρέωση προς υποβολή δημόσιας 
πρότασης, δύναται εκ πρώτης όψεως να υποστηριχθεί πως υπόχρεοι προς αποζημίωση για 
παράνομες πράξεις ή παραλείψεις τους στο προπεριγραφόμενο πλαίσιο είναι το Ελληνικό Δημόσιο 
με τα όργανά του, όπως στη συγκεκριμένη περίπτωση λειτούργησαν. Για την έγερση δεν των 
σχετικών αξιώσεων νομιμοποιείται κάθε μέτοχος του ΟΤΕ που δεν έλαβε μέρος στις σχετικές, 
προηγηθείσες διαδικασίες. 

Για την πλειοψηφία του Δ.Σ. 

Ο Αντιπρόεδρος: Γιαννακόπουλος Γιώργος, Πρόεδρος ΣΥΕΤΕ 

 

Τα Μέλη του Δ.Σ.: 

Πεπές Ζώης, Οργ. Γραμματέας Συλλόγων ΟΤΟΕ 

Παπαϊωάννου Νίκος, Πρόεδρος ΣΥΤΑΤΕ 

Δαμίγος Γιώργος, Μέλος Δ.Σ. ΣΥΕΤΕ 

 
 
 
 
 
 

Ο Πρόεδρος    Ο Γεν. Γραμματέας 
 

Γ.Γιαννακόπουλος   Γ.Μότσιος 


