FOREWORD

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

The matter of privatizations was never so pressing in the past for the Greek economic and social reality. The
Greek Law 3049/2002 on the Divesture of Public Undertakings is the legislative framework in finding
efficient and timely solution for degenerating State owned Enterprises in the present odious financial
conditions at a domestic an international level.

Ποτζ άλλοτε το ηιτθμα των ιδιωτικοποιιςεων δεν είχε κεωρθκεί τόςο επιτακτικό ςτθν ελλθνικι
οικονομικι και κοινωνικι πραγματικότθτα. Ο Ελλθνικόσ Νόμοσ
3049/2002
περί
Αποκρατικοποιιςεων Επιχειριςεων του Δθμοςίου αποτελεί το νομοκετικό πλαίςιο για τθν
ανεφρεςθ άμεςων κι αποτελεςματικϊν λφςεων για τισ ςακρζσ Δθμόςιεσ Επιχειριςεισ ςτισ
παροφςεσ δυςμενείσ οικονομικζσ ςυνκικεσ που επικρατοφν τόςο ςε εκνικό όςο και διεκνζσ
επίπεδο.

Although the present translation* remains faithful to the Greek text, an effort was made to depict, where
possible, the terms of Law 3049/2002 using terminology that has been widely adopted both by EU and
international legislative instruments.

In this way, the present work purports to provide to the non-native speaker, both the exact meaning of the
text but also the spirit of this Law, through the use of terms that are found in legal systems across the
world.

This work is part of an ongoing project to translate key legislative instruments pertaining to financial default
and reorganization as well as to prepare annotated guides to Greek legislation in this field.

Παρότι θ παροφςα μετάφραςθ* παραμζνει πιςτι ςτο ελλθνικό κείμενο, ζγινε προςπάκεια, όπου
αυτό ιταν εφικτό, να αποδοκοφν οι διατάξεισ του Νόμου 3049/2002, χρθςιμοποιϊντασ ορολογία
που ζχει ευρζωσ υιοκετθκεί από Ευρωπαϊκά και διεκνι νομοκετιματα,.
Με τον τρόπο αυτό, θ παροφςα μετάφραςθ αποςκοπεί ςτο να παράςχει ςτουσ μθ Ελλθνόφωνουσ το
ακριβζσ νόθμα του κειμζνου άλλα και το πνεφμα του νόμου αυτοφ, με τθ χριςθ όρων που
ςυναντιοφνται ςτισ ζννομεσ τάξεισ παγκοςμίωσ.
Η παροφςα μετάφραςθ αποτελεί μζροσ μιασ ςυνεχιηόμενθσ προςπάκειασ για τθ μετάφραςθ τθσ
νομοκεςίασ που αφορά τθν αφερεγγυότθτα και τθν αναδιοργάνωςθ κακϊσ και το ςχολιαςμό τθσ
ςχετικισ με το πεδίο αυτό Ελλθνικισ νομοκεςίασ.
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ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ - ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ
Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας: Η παροφςα δθμοςίευςθ είναι και παραμζνει αποκλειςτικι
πνευματικι ιδιοκτθςία τθσ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΠΑΖΙΝΑ
*ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ: Η Αγγλικι μετάφραςθ του Νόμου 3049/2002 ΔΕΝ αποτελεί επίςθμθ
μετάφραςθ. Η μετάφραςθ αυτι επιδιϊκει μόνο ενθμερωτικοφσ ςκοποφσ και προορίηεται να
εξυπθρετιςει μθ ελλθνόφωνουσ. Η Δικθγορικι Εταιρεία Μπαηίνασ και/ι οι υντάκτεσ δεν
εγγυϊνται ρθτϊσ ι άλλωσ τθν ακρίβεια, ορκότθτα, πλθρότθτα και χριςθ τθσ μετάφραςθσ αυτισ. Η
Δικθγορικι Εταιρεία Μπαηίνασ και/ι οι υντάκτεσ δεν αναλαμβάνουν καμία ευκφνθ, νομικι ι άλλθ,
για τθ χριςθ τθσ μετάφραςθσ αυτισ ι για τυχόν πράξεισ ι παραλείψεισ που λάβουν χϊρα ωσ
αποτζλεςμα τθσ χριςθσ αυτισ, και δεν ευκφνονται για ουδεμία άμεςθ ι ζμμεςθ απϊλεια ι ηθμία εκ
τθσ χριςθσ τθσ μετάφραςθσ αυτισ.

INDEX

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
p./ςελ.

Article 1.
Article 2.
Article 3.
Article 4.
Article 5.
Article 6.
Article 7.
Article 8.
Article 9.
Article 10.

Law No. 3049/2002

Νόμοσ Υπ΄αριθ. 3049/2002

Divesture of Public undertakings and other provisions

Αποκρατικοποιήςεισ επιχειρήςεων Δημοςίου και άλλεσ διατάξεισ

1

CHAPTER ONE

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

1

Scope
Definitions
Interministerial Committee for Restructuring and Divestures
Forms of Divestures of Public undertakings
Context of the ICD decision
Divesture procedure
Consultants
Undertakings of public and general interest – Special Share
Other Provisions
Tax and other matters

Άρθρο
Άρθρο
Άρθρο
Άρθρο
Άρθρο
Άρθρο
Άρθρο
Άρθρο
Άρθρο
Άρθρο

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Law 3631/2008
Article 1.

Πεδίο Εφαρμογήσ
Οριςμοί
Διυπουργική Επιτροπή Αναδιαρθρώςεων και Αποκρατικοποιήςεων
Μορφζσ αποκρατικοποιήςεων
Περιεχόμενο απόφαςησ τησ Δ.Ε.Α
Διαδικαςία αποκρατικοποιήςεων
Σφμβουλοι
Επιχειρήςεισ δημοςίου ςυμφζροντοσ και κοινήσ ωφζλειασ – Ειδική Μετοχή
Άλλεσ ρυθμίςεισ
Φορολογικά και άλλα θζματα

1
1
2
3
5
6
7
7
8
9

Νόμοσ 3631/2008
Άρθρο 1.

10

i

Article 1

Law No. 3049/2002

Νόμοσ Τπ΄αριθ. 3049/2002

Divesture of Public undertakings and other provisions

Αποκρατικοποιιςεισ επιχειριςεων Δθμοςίου και άλλεσ διατάξεισ

CHAPTER ONE

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ

Scope

Πεδίο Εφαρμογήσ

1. Public undertakings are subjected to the provisions of this law. For the purposes of this law, as
public undertakings are considered the enterprises referred to in para. 1 of article 1 of L.
2414/1996 (State Gazette Issue 135 A’), as initially in force; those that have been subjected or will
be subjected to the provisions of the same law and the credit institutions of whom, the absolute
majority of the share capital belongs directly to the State.

Άρθρο 1

2. With a decision of the Interministerial Committee for Divestures that is provided in paragraph 3
of article 3, subsidiaries of Public undertakings may also be subjected to the provisions of this law,
as these are defined in paragraph 1, as well as other public sector bodies, as this is defined in para.
6 of article 1 of law 1256/1982 (State Gazette Issue 65 A’), as this article was initially in force.

2. Με απόφαςθ τθσ Διυπουργικισ Επιτροπισ Αποκρατικοποιιςεων που προβλζπεται ςτθν παράγραφο
3 του άρκρου 3 μπορεί να υπάγονται ςτισ διατάξεισ του νόμου αυτοφ και κυγατρικζσ των
επιχειριςεων του Δθμοςίου, όπωσ αυτζσ ορίηονται ςτθν παράγραφο 1 και άλλοι φορείσ του δθμόςιου
τομζα, όπωσ αυτόσ προςδιορίηεται με τθν παρ. 6 του άρκρου 1 του ν. 1256/1982 (ΦΕΚ 65 Αϋ), όπωσ το
άρκρο αυτό αρχικά ίςχυςε.

NOTE:

ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ:

a) The disposition of immovable assets and business units of E.O.T [NB: The National Organization
for Tourism], the management, administration and exploitation of which is exercised, according to
article 9 para. 6 L. 2837/2000, by the “The Company of Touristic Development S.A”, for the
execution of projects for the touristic development and touristic infrastructures, which is considered
that they contribute to the promotion of the Country’s touristic development, is decided by the
Interministerial Committee for Divestures under the provisions of Law 3049/2002.

α) Η διάκεςθ των ακινιτων και επιχειρθματικϊν μονάδων του Ε.Ο.Σ. των οποίων τθ διοίκθςθ,
διαχείριςθ και εκμετάλλευςθ αςκεί θ "ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Α.Ε." ςφμφωνα με το άρκρο
9 παρ. 6 του Ν. 2837/2000, για τθν εκτζλεςθ ζργων τουριςτικισ ανάπτυξθσ και τουριςτικϊν
υποδομϊν, που κρίνεται ότι ςυμβάλλουν ςτθν προϊκθςθ τθσ τουριςτικισ ανάπτυξθσ τθσ Χϊρασ,
αποφαςίηεται από τθ Διχπουργικι Επιτροπι Αποκρατικοποιιςεων κατά τισ διατάξεισ του Ν.
3049/2002.

b) The same decision of the Interministerial Committee for Divestures sets the necessary safeguards
of the State for the execution of the provided projects.

β) Με τθν ίδια απόφαςθ τθσ Διχπουργικισ Επιτροπισ Αποκρατικοποιιςεων κακορίηονται οι
αναγκαίεσ διαςφαλίςεισ του Δθμοςίου για τθν εκτζλεςθ των προβλεπόμενων ζργων.

Definitions
Article 2

1. τισ διατάξεισ του νόμου αυτοφ υπάγονται οι επιχειριςεισ του Δθμοςίου. Για τουσ ςκοποφσ του
νόμου αυτοφ ωσ επιχειριςεισ του Δθμοςίου νοοφνται οι επιχειριςεισ που αναφζρονται ςτθν παρ. 1
του άρκρου 1 του ν. 2414/1996 (ΦΕΚ 135 Αϋ), όπωσ αρχικά ίςχυςε, αυτζσ που ζχουν υπαχκεί θ κα
υπαχκοφν ςτισ διατάξεισ του ίδιου νόμου και τα πιςτωτικά ιδρφματα των οποίων θ απόλυτθ
πλειοψθφία του μετοχικοφ κεφαλαίου ανικει άμεςα ςτο Δθμόςιο.

For the purposes of this law, the terms below have the following meaning:
a) Divesture of public undertakings: The outright or gradual exit of Public undertakings from its
control [NB: State].

Οριςμοί
Άρθρο 2

Για τουσ ςκοποφσ του νόμου αυτοφ οι πιο κάτω όροι ζχουν τθν ακόλουκθ ζννοια:
α) Αποκρατικοποίθςθ: θ εφάπαξ ι ςταδιακι ζξοδοσ επιχειριςεων του Δθμοςίου από τον ζλεγχό του.

b) Control: Holding the share majority or the right to appoint the majority of the members of the
board of directors or the right to appoint the governance bodies of a Public undertaking.

β) `Ζλεγχοσ: θ κατοχι τθσ πλειοψθφίασ των μετοχϊν ι το δικαίωμα διοριςμοφ τθσ πλειοψθφίασ των
μελϊν του διοικθτικοφ ςυμβουλίου ι το δικαίωμα διοριςμοφ των οργάνων τθσ διοίκθςθσ επιχείρθςθσ
του Δθμοςίου.

c) Transfer of control: The transfer in any way, either of the shares and votes of the majority share
capital or the right to appoint the majority of the members of the board of directors or the

γ) Μεταβίβαςθ ελζγχου: θ μεταβίβαςθ με οποιονδιποτε τρόπο είτε των μετοχϊν και ψιφων τθσ
πλειοψθφίασ του μετοχικοφ Kεφαλαίoυ είτε του δικαιϊματοσ διοριςμοφ τθσ πλειοψθφίασ των μελϊν
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Article 3

governance bodies of a Public undertaking, or the transfer of the right to exercise the management
of the Public undertaking.

του διοικθτικοφ ςυμβουλίου ι των οργάνων τθσ διοίκθςθσ είτε θ μεταβίβαςθ του δικαιϊματοσ
άςκθςθσ τθσ διαχείριςθσ τθσ επιχείρθςθσ.

Interministerial Committee for Restructuring and Divestures

Διυπουργική Επιτροπή Αναδιαρθρώςεων και Αποκρατικοποιήςεων

1. An Interministerial Committee for Divestures is constituted (ICD). The ICD is consisted by the
Minister of Economic and Finance, as Chairman, and the Ministers of Development, Labour and
Social Security and as applicable by the Minister supervising the Public undertaking that is
subjected to the provisions of this law.

Άρθρο 3

1. υνιςτάται Διυπουργικι Eπιτροπι Αποκρατικοποιιςεων (Δ.Ε.Α.). Η Δ.Ε.Α. αποτελείται από τον
Τπουργό Οικονομίασ και Οικονομικϊν, ωσ Πρόεδρο και τουσ Τπουργοφσ Ανάπτυξθσ, Εργαςίασ και
Κοινωνικϊν Aςφαλίςεων και κατά περίπτωςθ από τον Τπουργό που εποπτεφει τθν επιχείρθςθ του
Δθμοςίου που υπάγεται ςτισ διατάξεισ του νόμου αυτοφ.

2. The Minister of Economy and Finance supervises the work of the divesture and is the rapporteur
to the ICD. The ICD decides by absolute majority of its members.

2. Ο Τπουργόσ Οικονομίασ και Οικονομικϊν εποπτεφει το ζργο τθσ αποκρατικοποίθςθσ και είναι
ειςθγθτισ ςτθ Δ.Ε.Α.. Η Δ.Ε.Α. αποφαςίηει με απόλυτθ πλειοψθφία των μελϊν τθσ.

3. The operation of the ICD is governed by the provisions of L. 1558/1985 (State Gazette Issue 137
A’). The ICD sets the governmental policy for the divesture of Public undertakings and determines
with its decisions the Public undertakings that are divested.

3. Η λειτουργία τθσ Δ.Ε.Α. διζπεται από τισ διατάξεισ του ν. 1558/1985 (ΦΕΚ 137 Αϋ). Η Δ.Ε.Α.
χαράςςει τθν κυβερνθτικι πολιτικι για τθν αποκρατικοποίθςθ επιχειριςεων του Δθμοςίου και
κακορίηει με αποφάςεισ τθσ τισ επιχειριςεισ του Δθμοςίου που αποκρατικοποιοφνται.

4. A Special Secretariat for Divestures (SSD) is constituted at the Ministry of Economy and Finance,
with the purpose of assisting the work of the ICD. A Presidential Decree issued by a proposal of the
Minister of Economy and Finance determines the organizing of the SSD, its operation and
competence, in which the rendering of assistance in the work of supervising Public undertakings
(DEKO) is also included.

4. υνιςτάται ςτο Τπουργείο Οικονομίασ και Οικονομικϊν Ειδικι Γραμματεία Αποκρατικοποιιςεων
(Ε.Γ.Α.), με ςκοπό τθν επικουρία του ζργου τθσ Δ.Ε.Α.. Η οργάνωςθ τθσ Ε.Γ.Α., θ λειτουργία και οι
αρμοδιότθτζσ τθσ, ςτισ οποίεσ περιλαμβάνεται και θ επικουρία του ζργου εποπτείασ των δθμόςιων
επιχειριςεων (ΔΕΚΟ), κακορίηονται με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταςθ του Τπουργοφ
Οικονομίασ και Οικονομικϊν.

5. With a decision of the Minister of Economy and Finance, it is possible to be assigned to the
General Secretary for Fiscal Policy the parallel exercise of the duties of the Special Secretary for
Divestures, without additional remuneration.

5. Με απόφαςθ του Τπουργοφ Οικονομίασ και Οικονομικϊν δφναται να ανατίκεται ςτον Γενικό
Γραμματζα Δθμοςιονομικισ Πολιτικισ θ παράλλθλθ άςκθςθ των κακθκόντων του Ειδικοφ Γραμματζα
Αποκρατικοποιιςεων, χωρίσ πρόςκετεσ αποδοχζσ.

6. With a decision of the Minister of Economy and Finance and of the competent Minister as
applicable, employees of the Ministries, and of bodies supervised by same, may be posted to the
SSD, departing from the provisions on detachments. The wage cost for these employees burdens
the budget of the Ministry of Economy and Finance.

6. Με απόφαςθ του Τπουργοφ Οικονομίασ και Οικονομικϊν και του κατά περίπτωςθ αρμόδιου
Τπουργοφ μπορεί να αποςπϊνται ςτθν Ε.Γ.Α., κατ` απόκλιςθ των περί αποςπάςεων διατάξεων,
υπάλλθλοι υπουργείων και εποπτευόμενων από αυτά φορζων. Η δαπάνθ μιςκοδοςίασ των
υπαλλιλων αυτϊν βαρφνει τον προχπολογιςμό του Τπουργείου Οικονομίασ και Οικονομικϊν.

7. With a decision of the SSD, for the needs of divesting Public undertakings and assisting the work
of the SSD, they may be concluded, apart from the consultants agreement provided in article 7,
agreements for the rendering of independent services or work agreements with special scientific
consultants and experts. With a similar decision, the remuneration of the above persons may also
be determined.

7. Με απόφαςθ τθσ Δ.Ε.Α., για τισ ανάγκεσ τθσ αποκρατικοποίθςθσ και επικουρίασ του ζργου τθσ
Ε.Γ.Α. μπορεί να ςυνάπτονται, εκτόσ των ςυμβάςεων των ςυμβοφλων που προβλζπονται ςτο άρκρο 7,
και ςυμβάςεισ παροχισ ανεξάρτθτων υπθρεςιϊν ι ζργου με ειδικοφσ επιςτθμονικοφσ ςυμβοφλουσ και
εμπειρογνϊμονεσ, φυςικά θ νομικά πρόςωπα. Με όμοια απόφαςθ μπορεί να ορίηεται και θ αμοιβι
των πιο πάνω προςϊπων.

8. With a decision of the Minister of Economy and Finance, departing from the applicable
provisions, in the position of the head of the SSD may be posted a director of the Special
Secretarait for Fiscal Policy of the Ministry of Economy and Finance, or may be allocated an
employee of the special positions of article 30 of Law 1558/1985 (State Gazette Issue 137 A’).

8. Με απόφαςθ του Τπουργοφ Οικονομίασ και Οικονομικϊν, κατά παρζκκλιςθ των κείμενων
διατάξεων, ςτθ κζςθ του προϊςταμζνου τθσ Ε.Γ.Α. μπορεί να αποςπάται διευκυντισ τθσ Γενικισ
Γραμματείασ Δθμοςιονομικισ Πολιτικθσ του Τπουργείου Οικονομίασ και Οικονομικϊν θ να
τοποκετείται υπάλλθλοσ των ειδικϊν κζςεων του άρκρου 30 του ν. 1558/1985 (ΦΕΚ 137 Αϋ).

In case of a parallel exercise of duties, as the Special Secretary for Divestures, by the General
Secretary for Fiscal Policy according to paragraph 5, a revocable employee- of 2nd rank of the

τθν περίπτωςθ παράλλθλθσ άςκθςθσ των κακθκόντων του Ειδικοφ Γραμματζα Αποκρατικοποιιςεων
από τον Γενικό Γραμματζα Δθμοςιονομικισ Πολιτικισ κατά τθν παράγραφο 5, ςτθ κζςθ του
2

category of Special Employees of article 76 of L. 3528/2007 (State Gazette Issue A’
258/22.11.2007) (Employees Code) –may be appointed as the head of the previous section.

προθγοφμενου εδαφίου δφναται να τοποκετείται μετακλθτόσ υπάλλθλοσ με βακμό 2ο τθσ κατθγορίασ
Ειδικϊν Θζςεων του άρκρου 76 του ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26 Α`) (Τπαλλθλικοφ Κϊδικα)."

NOTES:

ΗΜΕΙΩΕΙ:

The Interministerial Committee for Divestures (ICD) was renamed to Interministerial Committee for
Restructuring and Divestures (ICRD), with article 48 para. 4 L. 3871/2010 (State Gazette Issue A’
141/17.8.2010). With para. 1 of this article, and law, is defined that:

Η Διυπουργικι Επιτροπι Αποκρατικοποιιςεων (Δ.Ε.Α.) μετονομάςκθκε ςε Διυπουργικι Επιτροπι
Αναδιαρκρϊςεων και Αποκρατικοποιιςεων(Δ.Ε.Α.Α.) με το άρκρο 48 παρ.4 Ν.3871/2010,ΦΕΚ Α
141/17.8.2010.Με τθν παρ.1 του αυτοφ άρκρου και νόμου ορίηεται ότι:

1. The Interministerial Committee for Divestures (ICD) may decide the utilisation, including the
transfer of, assets of the State, with a by analogy application of the provisions of law 3049/2002.
Also, the State, upon the relevant decision of the ICD, may form domestic companies either as a
sole shareholder or partner either jointly with any other legal persons, which may proceed to the
acquisition of assets of the State. In the notion of assets are particularly included, movable or
immovable chattels, every type of in rem or in personam or, in general, rights of property nature,
rights of administration and exploitation, acquired economic interests, intangible rights, like
indicatively, industrial and intellectual property rights.

1. Η Διυπουργικι Επιτροπι Αποκρατικοποιιςεων (Δ.Ε.Α.) δφναται να αποφαςίηει τθν αξιοποίθςθ,
ςυμπεριλαμβανομζνθσ και τθσ μεταβίβαςθσ, περιουςιακϊν ςτοιχείων του Δθμοςίου, εφαρμοηομζνων
αναλογικά των διατάξεων του ν. 3049/2002. Επίςθσ, το Δθμόςιο, μετά από ςχετικι απόφαςθ τθσ
Δ.Ε.Α., δφναται να ιδρφει θμεδαπζσ εταιρίεσ είτε ωσ μόνοσ μζτοχοσ ι εταίροσ είτε από κοινοφ με
οποιαδιποτε νομικά πρόςωπα, οι οποίεσ κα δφνανται να προβαίνουν ςτθν απόκτθςθ περιουςιακϊν
ςτοιχείων του Δθμοςίου. τθν ζννοια του περιουςιακοφ ςτοιχείου περιλαμβάνονται ιδίωσ κινθτά ι
ακίνθτα πράγματα, κάκε είδουσ εμπράγματα, ενοχικά ι εν γζνει περιουςιακισ φφςεωσ δικαιϊματα,
δικαιϊματα διαχείριςθσ και εκμετάλλευςθσ, κεκτθμζνα οικονομικά ςυμφζροντα, άυλα δικαιϊματα,
όπωσ ενδεικτικά βιομθχανικισ ιδιοκτθςίασ και πνευματικά δικαιϊματα.

With article 48 para. 2 L. 3871/2010 (State Gazette Issue A’ 141/17.8.2010), it is defined that:
2. As supervising Minister, of paragraph 1 of article 3 of L. 3049/2002, is considered the Minister, to
the competence of whom the State asset for utilization is subjected. The ICD or the Special
Secretary for Divestures (SSD) of article 3 of law 3049/2002 may ask from the said competent
Ministry, a report in which the particulars of the abovementioned assets are stated in detail.

Με το άρκρο 48 παρ.2 Ν.3871/2010,ΦΕΚ Α 141/17.8.2010,ορίηεται ότι:
2. Ωσ εποπτεφων Τπουργόσ, κατά τθν ζννοια τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 3 του ν. 3049/2002,
νοείται ο Τπουργόσ ςτθν αρμοδιότθτα του οποίου υπάγεται το προσ αξιοποίθςθ περιουςιακό ςτοιχείο
του Δθμοςίου. Η Δ.Ε.Α. ι θ Ειδικι Γραμματεία Αποκρατικοποιιςεων (Ε.Γ.Α.) του άρκρου 3 του ν.
3049/2002 δφναται να ηθτά από το εν λόγω αρμόδιο Τπουργείο ζκκεςθ, ςτθν οποία παρουςιάηονται
λεπτομερϊσ ςτοιχεία για τα ανωτζρω περιουςιακά ςτοιχεία.

The Special Secretary for Divestures (SSD) of article 3 para. 4 of L. 3049/2002 (State Gazette Issue
212 A’), as in force, is renamed to Special Secretariat for Restructuring and Divestures (SSRD) article
48 para. 4 L. 3871/2010 (State Gazette Issue A’ 141/17.8.2010).

Η Ειδικι Γραμματεία Αποκρατικοποιιςεων (Ε.Γ.Α.) του άρκρου 3 παρ. 4 του ν. 3049/2002 (ΦΕΚ 212 Α),
ωσ ιςχφει, μετονομάηεται ςε Ειδικι Γραμματεία Αναδιαρκρϊςεων και Αποκρατικοποιιςεων
(Ε.Γ.Α.Α.) (άρκρο 48 παρ.4 Ν.3871/2010,ΦΕΚ Α 141/17.8.2010.

With article 4 para. 2c Presidential Decree (PD) 189/ State Gazette Issue A’ 221/5.11.2009, is
defined that:
Services of the Minister of Economy are the following services of the former Ministry of Economy
and Finance a) *…+, b) *…+, c) the Special Secretary for Divestures (article 3, para. 4 L. 3049/2002).

Με το άρκρο 4 παρ. 2γ ΠΔ 189/2009,ΦΕΚ Α 221/5.11.2009,ορίηεται ότι:
Αποτελοφν υπθρεςίεσ του Τπουργείου των Οικονομικϊν οι ακόλουκεσ υπθρεςίεσ του τζωσ Τπουργείου
Οικονομίασ και Οικονομικϊν :α) ...β) γ)θ Ειδικι Γραμματεία Αποκρατικοποιιςεων (άρκρο 3 παρ. 4 ν.
3049/2002, Α` 212).

Forms of Divestures of Public undertakings
Article 4

1 Forms of divesture are, indicatively, the following:
a) The sale of the whole undertaking or its assets or parts of it or branches of same.

Μορφζσ αποκρατικοποιήςεων
Άρθρο 4

1. Moρφζσ αποκρατικοποίθςθσ είναι ενδεικτικά οι ακόλουκεσ:

b) Listing undertakings on a Stock Exchange or on another organized market.

α) Η πϊλθςθ του ςυνόλου τθσ επιχείρθςθσ ι περιουςιακϊν ςτοιχείων ι τμθμάτων αυτισ ι κλάδων
αυτισ.
β) Η ειςαγωγι τθσ επιχείρθςθσ ςε Χρθματιςτιριο Αξιϊν ι ςε άλλθ οργανωμζνθ αγορά.

c) The sale of the whole or part of the undertaking’s shares, with or without the simultaneous
conclusion of shareholders agreements, as well as the further transfer of the undertaking’s shares.
In the above shareholders agreement It could be agreed, the obligation of the majority

γ) Η πϊλθςθ του ςυνόλου ι μζρουσ των μετοχϊν τθσ επιχείρθςθσ, με ι χωρίσ ταυτόχρονθ ςφναψθ
ςυμφωνίασ μετόχων, κακϊσ και θ περαιτζρω μεταβίβαςθ μετοχϊν τθσ επιχείρθςθσ.
τισ παραπάνω ςυμφωνίεσ μετόχων είναι δυνατόν να ςυμφωνείται θ υποχρζωςθ του μετόχου
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shareholder to elect as members of the board of directors persons nominated by the minority
shareholder-or the right of the minority to appoint members to the board of directors by virtue of
a provision of the articles of association also beyond of the one third.

πλειοψθφίασ να εκλζγει ωσ μζλθ διοικθτικοφ ςυμβουλίου πρόςωπα υποδεικνυόμενα από το μζτοχο
μειοψθφίασ ι το δικαίωμα τθσ μειοψθφίασ να διορίηει με διάταξθ του καταςτατικοφ μζλθ του
διοικθτικοφ ςυμβουλίου και πζραν του ενόσ τρίτου.

d) Assignment of permits and/or exploitation rights of the undertaking.

δ) Η παραχϊρθςθ αδειϊν ι και δικαιωμάτων εκμετάλλευςθσ τθσ επιχείρθςθσ.

e) Establishment of a company or participation in companies with contribution in cash, assets,
branches, rights, shares.

ε) Η ςφςταςθ εταιρείασ ι ςυμμετοχι ςε εταιρείεσ με ςυνειςφορά μετρθτϊν, περιουςιακϊν ςτοιχείων,
κλάδων, δικαιωμάτων, μετοχϊν.

f) All kinds of leases of undertakings as a whole or of partial rights or assets or sectors or branches
of the undertaking.

ςτ) Η κάκε είδουσ εκμίςκωςθ επιχείρθςθσ ωσ ςυνόλου ι επί μζρουσ δικαιωμάτων ι περιουςιακϊν
ςτοιχείων ι τμθμάτων ι κλάδων τθσ επιχείρθςθσ.

g) Assigning to third parties the management of the undertaking.

η) Η ανάκεςθ ςε τρίτο τθσ διαχείριςθσ τθσ επιχείρθςθσ.

h) The exchange of shares

θ) Η ανταλλαγι μετοχϊν.

i) The exchange of shares of the undertakings for divesture with State pro-forma shares.

κ) Η ανταλλαγι μετοχϊν των αποκρατικοποιοφμενων επιχειριςεων με προμζτοχα του Δθμοςίου.

j) The sale of shares with special agreements, like repurchase agreements by the State/public
undertaking Seller-shareholder with any terms.

ι) Η πϊλθςθ μετοχϊν με ειδικά ςφμφωνα, όπωσ ςφμφωνο επαναγοράσ από τον πωλθτι -μζτοχο
Δθμόςιο ι επιχείρθςθ του Δθμοςίου, με οποιουςδιποτε όρουσ.

k) The sale of shares to a domestic or foreign legal person for the issuance by same of securities
exchangeable with the sold shares.

ια) Η πϊλθςθ μετοχϊν ςε θμεδαπό ι αλλοδαπό νομικό πρόςωπο για τθν ζκδοςθ από αυτό κινθτϊν
αξιϊν ανταλλάξιμων με τισ πωλθκείςεσ μετοχζσ.

l) The sale of shares to domestic or foreign credit institutions or financial houses for the purpose of
further disposing these shares to third parties.

ιβ) Η πϊλθςθ μετοχϊν ςε πιςτωτικά ιδρφματα ι χρθματοοικονομικοφσ οίκουσ τθσ θμεδαπισ ι
αλλοδαπισ προσ το ςκοπό περαιτζρω διάκεςθσ από αυτοφσ των μετοχϊν ςε τρίτουσ.

m) The issuance of corporate bonds convertible to shares of undertakings.

ιγ) Η ζκδοςθ εταιρικϊν ομολόγων μετατρζψιμων ςε μετοχζσ επιχειριςεων.

2. The forms of divesture may be applied exclusively or in combination in one, or in consecutive
acts .

2. Οι μορφζσ αποκρατικοποίθςθσ μπορεί να εφαρμόηονται αποκλειςτικά ι και ςε ςυνδυαςμό ςε μία ι
και διαδοχικζσ πράξεισ.

3. The ICD may also decide the taking of measures, determining the manner and methods, for the
modernization and the reorganizational or capital restructuring of a Public undertaking. The
merger or the acquisition or the buy-out of another Public undertaking, according to the applicable
-each time- relevant provisions, may also be provided by such measures.

3. Η Δ.Ε.Α. μπορεί να αποφαςίηει και τθ λιψθ μζτρων, κακορίηοντασ τον τρόπο και μεκόδουσ για τον
εκςυγχρονιςμό και οργανωτικι ι κεφαλαιακι αναδιάρκρωςθ επιχείρθςθσ του Δθμοςίου. τα μζτρα
αυτά μπορεί να προβλζπεται και ςυγχϊνευςθ ι απορρόφθςθ ι εξαγορά άλλθσ επιχειριςεωσ του
Δθμοςίου ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ κάκε φορά ςχετικζσ διατάξεισ.

NOTE:

ΗΜΕΙΩΗ:

The second section of article 4 1 (c) hereof was added with para. 1 article 7 L. 3139/2003 (State
Gazette Issue A’ 100/30.4.2003). With paras. 2 and 3 of the same article is defined that:

Σο δεφτερο εδάφιο τθσ περ. γϋ προςτζκθκε με τθν παρ.1 άρκρ.7 Ν.3139/2003,ΦΕΚ Α
100/30.4.2003.Με τισ παρ.2 και 3 του αυτοφ άρκρου ορίηεται ότι:

2. A term of an agreement, already concluded by application of the divesture proceedings of L.
2000/1991 (State Gazette Issue 206 A’) or of Law 3049/2002 (State Gazette Issue 212 A’), under
which the putting in force of the agreement depends on its legislative certification, does not bind
the contracting parties. The agreements are put in force ten days after the publication of this law in

2. Oροσ ςυμβάςεων, που ζχουν ιδθ ςυνομολογθκεί ςε εφαρμογι των διαδικαςιϊν
αποκρατικοποίθςθσ του Ν.2000/1991 (ΦΕΚ 206 Α) ι του Ν. 3049/2002 (ΦΕΚ 212 Α), ο οποίοσ εξαρτά
τθ κζςθ ςε ιςχφ των ςυμβάςεων αυτϊν από τθ νομοκετικι τουσ κφρωςθ, δεν δεςμεφει τα
ςυμβαλλόμενα μζρθ. Οι ςυμβάςεισ αυτζσ τίκενται ςε ιςχφ δζκα θμζρεσ από τθ δθμοςίευςθ του νόμου
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the State Gazette, provided that the parties have not agreed otherwise within the above deadline.
3. The provisions of L. 3049/2002, as supplemented by paragraph 1, also apply in the divestures, in
which the necessary actions for their completion have not yet been concluded.

αυτοφ ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ, εφόςον τα ςυμβαλλόμενα μζρθ δεν ςυμφωνιςουν
διαφορετικά μζςα ςτθν παραπάνω προκεςμία.
3. Οι διατάξεισ του Ν. 3049/2002, όπωσ ςυμπλθρϊνονται με τθν παράγραφο 1, εφαρμόηονται και ςτισ
αποκρατικοποιιςεισ, ςτισ οποίεσ δεν ζχουν περαιωκεί οι ενζργειεσ που είναι αναγκαίεσ για τθν
ολοκλιρωςι τουσ.

Context of the ICD decision
Article 5

The ICD decision for the divesture of a Public undertaking determines the form, extent, manner
and the procedure for divesture as well as the criteria for evaluating the offers, and may in
particular provide that/for:

Περιεχόμενο απόφαςησ τησ Δ.Ε.Α
Άρθρο 5

Η απόφαςθ τθσ Δ.Ε.Α. για τθν αποκρατικοποίθςθ επιχείρθςθσ του Δθμοςίου κακορίηει τθ μορφι, τθν
ζκταςθ, τον τρόπο, τθ διαδικαςία αποκρατικοποίθςθσ και τα κριτιρια αξιολόγθςθσ των προςφορϊν
και μπορεί να προβλζπει ιδίωσ:

a) The conclusion, with or without a competition, of the necessary agreements, including the
agreements with consultants according to para. 6 of article 3 and article 7-by the Minister of
Economy and Finance or another body authorized by same, to effectuate divesture and in general
for the implementation of the ICD decision. Para. 1 of article 29 of L. 2789/2000 (State Gazette
Issue 21 A’) applies to these agreements.

α) τθ ςφναψθ με ι χωρίσ διαγωνιςμό των απαραίτθτων ςυμβάςεων, περιλαμβανομζνων και των
ςυμβάςεων με ςυμβοφλουσ ςφμφωνα με τθν παρ. 6 του άρκρου 3 και το άρκρο 7, από τον Τπουργό
Οικονομίασ και Οικονομικϊν ι άλλο όργανο εξουςιοδοτθμζνο από αυτόν, για τθν πραγματοποίθςθ
τθσ αποκρατικοποίθςθσ και γενικά τθν εφαρμογι τθσ απόφαςθσ τθσ Δ.Ε.Α.. Η παρ. 1 του άρκρου 29
του ν. 2789/2000 (ΦΕΚ 21 Αϋ) εφαρμόηεται ςτισ ςυμβάςεισ αυτζσ,

b) In parallel with the divesture procedure, the undertaking may dispose its shares with any
expedient manner, such as a share capital increase or the issuance of a convertible bond loan,
waiving or abolishing the State’s pre-emption right.

β) ότι παράλλθλα με τθ διαδικαςία αποκρατικοποίθςθσ, θ επιχείρθςθ μπορεί να διακζτει μετοχζσ τθσ
με οποιονδιποτε πρόςφορο τρόπο, όπωσ με αφξθςθ μετοχικοφ κεφαλαίου ι με ζκδοςθ
μετατρζψιμου ομολογιακοφ δανείου με παραίτθςθ ι κατάργθςθ του δικαιϊματοσ προτίμθςθσ του
Δθμοςίου,

c) The formation of committees to follow, collect and approve payments for the divesture,
rehabilitation and restructuring project. With a similar decision, remuneration for the members of
such committees may also be provide for.
d) All kinds of expenses and fees, arising during the divesture proceedings, burden a special
account for divestures kept with the Bank of Greece under the name “Hellenic State Proceeds
Account from Divestures” or the budget of the Public undertaking that is divested or are deducted
from the outcome of the sale of the shares.
e) The disposition of a percentage of the shares held by the Greek State in the Public undertaking
undergoing divestment, to the employees of the undertaking, its pensioners and the members of
its Board of Directors. The terms of the disposition, the conditions for the persons of the previous
paragraph to acquire the shares, the consideration and the time of payment or the possible gratis
disposition of same as well as every relevant detail is determined by the ICD or, upon its
authorization, by the competent administrative body of the undertaking undergoing divestment. If
the ICD decision provides for the obligation of the persons of the previous section to hold the
shares for a prescribed period, this commitment is recorded in the Dematerialized Securities
System of the Central Securities Depository. The terms of application are determined by a decision
of the Capital Markets Committee.

g) The gratuitous or at a reduced price disposition of additional shares to investors, provided that
they will hold the shares they obtained during the divesture procedure for a set period of time.

γ) τθ ςυγκρότθςθ επιτροπϊν παρακολοφκθςθσ, παραλαβισ και εγκρίςεωσ πλθρωμϊν για το ζργο
αποκρατικοποίθςθσ, εξυγίανςθσ και αναδιάρκρωςθσ. Με όμοια απόφαςθ μπορεί να προβλζπεται και
αμοιβι των μελϊν των επιτροπϊν,
δ) ότι οι κάκε είδουσ δαπάνεσ και αμοιβζσ, που προκφπτουν κατά τθ διαδικαςία αποκρατικοποίθςθσ,
βαρφνουν ειδικό λογαριαςμό αποκρατικοποιιςεων που τθρείται ςτθν Σράπεηα τθσ Ελλάδοσ με τθν
ονομαςία "Ελλθνικό Δθμόςιο Λογαριαςμόσ Εςόδων από Αποκρατικοποιιςεισ" ι τον προχπολογιςμό
τθσ επιχείρθςθσ του Δθμοςίου που αποκρατικοποιείται ι αφαιροφνται από το προϊόν πϊλθςθσ των
μετοχϊν,
ε) τθ διάκεςθ ποςοςτοφ μετοχϊν του Ελλθνικοφ Δθμοςίου ςτθν αποκρατικοποιοφμενθ επιχείρθςθ
ςτουσ εργαηομζνουσ ςτθν επιχείρθςθ, τουσ ςυνταξιοφχουσ αυτισ και τα μζλθ του Διοικθτικοφ
υμβουλίου. Οι όροι τθσ διάκεςθσ, οι προχποκζςεισ κτιςθσ των μετοχϊν από τα πρόςωπα του
προθγοφμενου εδαφίου, το τίμθμα και ο χρόνοσ αποπλθρωμισ ι θ ενδεχόμενθ δωρεάν διάκεςι τουσ
και κάκε ςχετικι λεπτομζρεια κακορίηονται από τθ Δ.Ε.Α. ι, μετά από εξουςιοδότθςι τθσ, από το
αρμόδιο διοικθτικό όργανο τθσ αποκρατικοποιοφμενθσ επιχείρθςθσ. Αν θ απόφαςθ τθσ Δ.Ε.Α.
προβλζπει υποχρζωςθ των προςϊπων του προθγοφμενου εδαφίου να κρατιςουν τισ μετοχζσ για
οριςμζνο χρόνο, θ δζςμευςθ ςθμειϊνεται ςτο φςτθμα Άυλων Σίτλων του Κεντρικοφ Αποκετθρίου
Αξιϊν. Με απόφαςθ τθσ Επιτροπισ Κεφαλαιαγοράσ κακορίηονται οι όροι εφαρμογισ,
ςτ. τθ δωρεάν ι με μειωμζνο τίμθμα διάκεςθ επιπλζον μετοχϊν ςε επενδυτζσ, εφόςον διακρατιςουν
τισ μετοχζσ που απζκτθςαν κατά τθ διαδικαςία αποκρατικοποίθςθσ για οριςμζνο χρονικό διάςτθμα.
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Divesture procedure
Article 6

1. The consultant of article 7 and, if such consultant does not exist, the SSD, drafts and submits to
the ICD and the Public Company of Securities (DEKA S.A), a report accompanied by a analytical
timeframe for the implementation of the ICD decision for the divesture of the Public undertaking.
The report specifies the form of divesture, the conditions that are considered crucial are identified,
the directions to be followed are set and the actions for the divesture and for the up keeping of
the timeframe are stated.
2. The administrative bodies of the Public undertaking undergoing divesture are obliged to take,
within the deadline set each time by the ICD, every decision and measure regarding the
implementation of the ICD decisions and the up keeping of the timeframe.
3. The ICD decision may provide for a negotiation procedure with the interested investors, either
with the mediation of the consultant or directly by the seller or DEKA SA.
4. The seller, the State or DEKA SA or the undertaking or the consultant, depending on the case,
may invite the interested investors to submit bids, specifying -in the relevant invitation- the
procedure, the deadlines, the context of bids and the remaining terms for submitting same, among
which also the furnishing by the interested investors of letters of guarantees, at any stage of the
procedure this is deemed expedient.
5. Upon the issuance of a relevant decision by the ICD, an evaluation of the undertaking or an
evaluation of its assets by an independent advisor, is conducted. In the event of exchanging shares,
the evaluation concerns both the shares of the Public undertaking undergoing divesture, as well as
of the shares that will be exchanged with these. The ICD decision for conducting an evaluation of
the undertaking, or of its assets, may make reference to the particulars that the evaluator should
take into account, such as- indicatively-, the strategic value of the undertaking -under the
management, financing and operation conditions at the time, the facts of the undertaking, but also
comparative , as well as the capital market situation at that moment. An evaluation is not required
where the divesture procedure concerns an undertaking, the shares of which are listed or shall be
listed to the Athens Stock Exchange.
6. To determine the overall beneficial offer, are taken into account as evaluation criteria and are
considered, particularly the experience in the subject matter of the undertaking, the solvency of
the investors and their ability to complete the transaction, the offered consideration, the quality of
the business plan, the scale and nature of the investment project, the preservation or creation of
employment positions at the undertaking undergoing the divesture procedure. The criteria are
notified to the interested parties before the submission of the final bids.
7. The decision on the outcome of the competition is taken by the ICD, following a specially
justified report of the consultant or, in case there is no consultant of the SSD. The provisions of
paragraph 2 apply for the execution of the decision.

Διαδικαςία αποκρατικοποιήςεων
Άρθρο 6

1. Ο ςφμβουλοσ που προβλζπεται ςτο άρκρο 7 και αν δεν υπάρχει ςφμβουλοσ θ Ε.Γ.Α. ςυντάςςει και
υποβάλλει ςτθ Δ.Ε.Α. και τθ Δθμόςια Επιχείρθςθ Κινθτϊν Αξιϊν (Δ.Ε.Κ.Α. Α.Ε.) ζκκεςθ ςυνοδευόμενθ
από αναλυτικό χρονοδιάγραμμα για τθν εφαρμογι τθσ απόφαςθσ τθσ Δ.Ε.Α. για τθν
αποκρατικοποίθςθ τθσ δθμόςιασ επιχείρθςθσ. τθν ζκκεςθ εξειδικεφεται θ μορφι τθσ
αποκρατικοποίθςθσ, εντοπίηονται οι προχποκζςεισ που κεωροφνται κρίςιμεσ, τίκενται οι
κατευκφνςεισ και αναφζρονται οι ενζργειεσ για τθν αποκρατικοποίθςθ και τθν τιρθςθ του
χρονοδιαγράμματοσ.
2. Σα όργανα διοίκθςθσ των επιχειριςεων του Δθμοςίου που αποκρατικοποιοφνται υποχρεοφνται να
λαμβάνουν, μζςα ςτθν προκεςμία που κακορίηεται κάκε φορά από τθ Δ.Ε.Α., κάκε απόψαςθ και
μζτρο ςχετικά με τθν εφαρμογι των αποφάςεων τθσ Δ.Ε.Α. και τθν τιρθςθ του χρονοδιαγράμματοσ.
3. τθν απόφαςθ τθσ Δ.Ε.Α. μπορεί να προβλζπεται διαδικαςία διαπραγμάτευςθσ με τουσ
ενδιαφερόμενουσ επενδυτζσ, είτε με τθ μεςολάβθςθ του ςυμβοφλου είτε απευκείασ από τον πωλθτι
ι τθ Δ.Ε.Κ.Α. Α.Ε..
4. Ο πωλθτισ, το Δθμόςιο ι θ Δ.Ε.Κ.Α. Α.Ε. ι θ επιχείρθςθ ι ο ςφμβουλοσ, ανάλογα με τθν περίπτωςθ,
μπορεί να προςκαλεί τουσ ενδιαφερόμενουσ επενδυτζσ, να υποβάλουν προςφορζσ, κακορίηοντασ ςτθ
ςχετικι πρόςκλθςθ, τθ διαδικαςία, τισ προκεςμίεσ, το περιεχόμενο των προςφορϊν και τουσ λοιποφσ
όρουσ υποβολισ αυτϊν, μεταξφ των οποίων και τθν παροχι από τουσ ενδιαφερόμενουσ επενδυτζσ, ςε
οποιοδιποτε ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ κρίνεται αυτό ςκόπιμο, εγγυθτικϊν επιςτολϊν.
5. Μετά από ζκδοςθ ςχετικισ απόφαςθσ από τθ Δ.Ε.Α. διενεργείται αποτίμθςθ τθσ επιχείρθςθσ ι
εκτίμθςθ των περιουςιακϊν ςτοιχείων τθσ από ανεξάρτθτο ςφμβουλο.Αν πρόκειται για ανταλλαγι
μετοχϊν, θ αποτίμθςθ αφορά τόςο τισ μετοχζσ τθσ αποκρατικοποιοφμενθσ επιχείρθςθσ, όςο και τισ
μετοχζσ που ανταλλάςςονται με αυτζσ. Η απόφαςθ τθσ Δ.Ε.Α. για τθ διενζργεια αποτίμθςθσ τθσ
επιχείρθςθσ ι εκτίμθςθσ των περιουςιακϊν τθσ ςτοιχείων μπορεί να αναφζρει τα ςτοιχεία που κα
πρζπει να λθφκοφν υπόψθ από τον αποτιμθτι, όπωσ ενδεικτικά, θ ςτρατθγικι αξία τθσ επιχείρθςθσ
υπό τισ κρατοφςεσ ςυνκικεσ διοίκθςθσ, χρθματοδότθςθσ και λειτουργίασ, τα δεδομζνα τθσ
επιχείρθςθσ, αλλά και ςυγκριτικά ςτοιχεία, κακϊσ και οι κρατοφςεσ ςυνκικεσ ςτθν κεφαλαιαγορά.
Απςτίμθςθ δεν απαιτείται αν θ διαδικαςία αποκρατικοποίθςθσ αφορά επιχείρθςθ τθσ οποίασ οι
μετοχζσ είναι ειςθγμζνεσ ι πρόκειται να ειςαχκοφν ςτο Χρθματιςτιριο Αξιϊν Ακθνϊν.
6. Για τθν επιλογι τθσ ςυνολικά ςυμφερότερθσ προςφοράσ λαμβάνονται υπόψθ ωσ κριτιρια
αξιολόγθςθσ και ςυνεκτιμϊνται ιδίωσ θ εμπειρία ςτο αντικείμενο τθσ επιχείρθςθσ, θ φερεγγυότθτα
των επενδυτϊν και θ δυνατότθτά τουσ να ολοκλθρϊςουν τθ ςυναλλαγι, το προςφερόμενο τίμθμα, θ
ποιότθτα του επιχειρθματικοφ ςχεδίου, το μζγεκοσ και το είδοσ του επενδυτικοφ προγράμματοσ, θ
διατιρθςθ ι δθμιουργία κζςεων εργαςίασ ςτθν επιχείρθςθ που πρόκειται να αποκρατικοποιθκεί. Σα
κριτιρια γνωςτοποιοφνται ςτουσ ενδιαφερομζνουσ πριν τθν υποβολι των οριςτικϊν προςφορϊν.
7. Η απόφαςθ για το αποτζλεςμα του διαγωνιςμοφ λαμβάνεται από τθ Δ.Ε.Α., μετά από ειδικά
αιτιολογθμζνθ ειςιγθςθ του ςυμβοφλου ι, ςε περίπτωςθ που δεν υπάρχει ςφμβουλοσ, τθσ Ε.Γ.Α.. Για
τθν εκτζλεςθ τθσ απόφαςθσ εφαρμόηονται τα οριηόμενα ςτθν παράγραφο 2.
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Consultants
Article 7

1. Agreements for the rendering of independent services, or agreements for work, may be
concluded with financial and other consultants for the needs of divestures, with a decision of the
ICD.

φμβουλοι
Άρθρο 7

2. Με απόφαςθ τθσ Δ.Ε.Α. κακορίηονται οι υπθρεςίεσ που παρζχουν οι φμβουλοι, που μπορεί να
είναι: υπθρεςίεσ και ςυμβουλζσ οργανωτικζσ, χρθματοοικονομικζσ, αναδόχου ζκδοςθσ, νομικζσ,
τεχνικζσ, λογιςτικζσ, ελεγκτικζσ, μελζτθ ςτρατθγικοφ ςχεδιαςμοφ, υπθρεςίεσ και ςυμβουλζσ
επικοινωνιακισ πολιτικισ προβολισ, υπθρεςίεσ ανκρϊπινου δυναμικοφ, υπθρεςίεσ διοίκθςθσ ζργου,
αναλογιςτικζσ μελζτεσ, φοροτεχνικζσ μελζτεσ.

2. The services that the consultants shall offer are determined by a decision of the ICD and may
include: services and advise [NB: on matters of] organizing, finances, sponsor of issuance, legal,
technical, accounting, auditing, strategic planning report, services and advices on communication
policy promotion, human resources services, project management services, actuarial analysis, tax
analysis.
3. The remuneration of consultants may also be linked to the success of the pursuable outcome.

3. Η αμοιβι των ςυμβοφλων μπορεί να ςυναρτάται και με τθν επιτυχία του επιδιωκόμενου
αποτελζςματοσ.

4. In case where the services of third persons are required for the services provided in paragraph 2,
the corresponding expenses are included in the consultants’ remuneration provided that the use
[NB: of third persons services] have been approved by the ICD or the Minister of Economy and
Finance, and as long as the agreement does not provide otherwise.

4. Αν για τισ υπθρεςίεσ που προβλζπονται ςτθν παράγραφο 2 απαιτείται θ παροχι υπθρεςιϊν τρίτων,
θ ςχετικι δαπάνθ περιλαμβάνεται ςτθν αμοιβι των ςυμβοφλων εφόςον θ χρθςιμοποίθςι τουσ ζχει
εγκρικεί από τθ Δ.Ε.Α. ι τον Τπουργό Οικονομίασ και Οικονομικϊν και εφόςον δεν προβλζπεται
διαφορετικά ςτθ ςφμβαςθ.

5. The consultants should have authority and experience on the relevant matters and in particular
on divestures. The consultants must observe the principles of deontology of their profession and
professional secrecy, even after the conclusion of their work. The consultants must notify the SSD
of any conflict between the State’ and their interests or of a third person to whom they offer or
have recently offered their services.
Consultants must have experienced personnel with the appropriate expertise to organize,
administer and manage their work in a manner so that not to delay the divesture procedure and
with the conclusion of their work to hand over to the SSD all material produced in the duration of
same.

5. Οι φμβουλοι πρζπει να ζχουν κφροσ και εμπειρία ςτα αντίςτοιχα κζματα και ειδικότερα ςε
αποκρατικοποιιςεισ. Οι φμβουλοι οφείλουν να τθροφν τουσ κανόνεσ δεοντολογίασ του
επαγγζλματόσ τουσ και το επαγγελματικό απόρρθτο, ακόμθ και μετά το πζρασ τθσ εργαςίασ τουσ. Οι
φμβουλοι οφείλουν να ενθμερϊνουν τθν Ε.Γ.Α. αν ςυντρζχει περίπτωςθ τα ςυμφζροντα του
Δθμοςίου να ςυγκροφονται προσ τα ςυμφζροντα των ιδίων ι τρίτου προσ τον οποίο προςφζρουν ι
πρόςφεραν πρόςφατα τισ υπθρεςίεσ τουσ.
Οι φμβουλοι οφείλουν να διακζτουν ζμπειρο προςωπικό με τθν κατάλλθλθ εξειδίκευςθ, να
οργανϊνουν, διοικοφν και διαχειρίηονται το ζργο τουσ με τρόπο ϊςτε να μθν κακυςτερεί τθ
διαδικαςία αποκρατικοποίθςθσ και με το πζρασ τθσ εργαςίασ τουσ να παραδίδουν ςτθν Ε.Γ.Α. όλο το
υλικό που παριχκθ ςτθ διάρκειά τθσ.

6. Consultants are entitled to have direct access to using and receiving copies of all necessary
economic, accounting, legal and other particulars of the undertaking and have similar rights to
those of auditors, applying the penalties provided in paragraph 12 of article 38 of L. 2065/1992
(State Gazette Issue 113 A’).

6. Οι φμβουλοι δικαιοφνται να ζχουν άμεςθ πρόςβαςθ χριςεωσ και λιψεωσ αντιγράφων όλων των
αναγκαίων οικονομικϊν, λογιςτικϊν, νομικϊν και λοιπϊν ςτοιχείων τθσ επιχείρθςθσ και ζχουν εν γζνει
δικαιϊματα ελζγχου αντίςτοιχα προσ εκείνα των Ορκωτϊν Ελεγκτϊν, εφαρμοηομζνων των κυρϊςεων
που προβλζπονται ςτθν παράγραφο 12 του άρκρου 38 του ν. 2065/1992 (ΦΕΚ 113 Αϋ).

Undertakings of public and general interest – Special Share
Article 8

1. Με απόφαςθ τθσ Δ.Ε.Α. μπορεί να ςυνάπτονται, για τισ ανάγκεσ τθσ αποκρατικοποίθςθσ, ςυμβάςεισ
παροχισ ανεξάρτθτων υπθρεςιϊν ι ζργου με χρθματοοικονομικοφσ και άλλουσ ςυμβοφλουσ.

1 By joint decisions of the Ministers of Economy and Finance, Development and, as applicable, of
the co-competent Minister:
a)

Are determined- the Public undertakings for divesture offering services of public and general
interest, that are connected with the defense and security of the State, public health, energy,
transportation and communications, those ensuring the efficient operation of the markets,
the exploration of the country’s natural resources, for which the concession of the State is
required in making certain decisions of strategic importance.

Επιχειρήςεισ δημοςίου ςυμφζροντοσ και κοινήσ ωφζλειασ – Ειδική Μετοχή
Άρθρο 8

1. Με κοινζσ αποφάςεισ των Τπουργϊν Οικονομίασ και Οικονομικϊν, Aνάπτυξθσ και του κατά
περίπτωςθ ςυναρμόδιου υπουργοφ:
α) κακορίηονται οι αποκρατικοποιοφμενεσ επιχειριςεισ του Δθμοςίου που παρζχουν υπθρεςίεσ
δθμοςίου ςυμφζροντοσ και κοινισ ωφζλειασ, που ςυνδζονται με τθν άμυνα και αςφάλεια τθσ χϊρασ,
τθ δθμόςια υγεία, τθν ενζργεια, τισ μεταφορζσ και επικοινωνίεσ, τθ διαςφάλιςθ τθσ εφρυκμθσ
λειτουργίασ των αγορϊν, τθν εκμετάλλευςθ πλουτοπαραγωγϊν πθγϊν τθσ χϊρασ, για τισ οποίεσ
απαιτείται θ ςυναίνεςθ του Δθμοςίου ςτθ λιψθ οριςμζνων ςτρατθγικισ ςθμαςίασ αποφάςεων,
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b)

The protected in each case commodity is described, and are specified the decisions of
strategic importance for which the concession of the State is required.

β) περιγράφεται το προςτατευόμενο κάκε φορά αγακό και εξειδικεφονται οι ςτρατθγικισ ςθμαςίασ
αποφάςεισ για τισ οποίεσ απαιτείται θ ςυναίνεςθ του Δθμοςίου,

c)

The conditions under which the concession of the State shall be provided, are set.

γ) κακορίηονται οι προχποκζςεισ υπό τισ οποίεσ κα παρζχεται θ ςυναίνεςθ του Δθμοςίου.

These decisions are taken with clear and objective criteria, capable of achieving the purpose
sought, that [NB: the criteria] do not surpass the befitting measure for attending the outcome
sought and will be applied without discretions.

Οι αποφάςεισ αυτζσ λαμβάνονται με κριτιρια ςαφι και αντικειμενικά, ικανά να επιτφχουν τον
επιδιωκόμενο ςκοπό, τα οποία δεν κα υπερβαίνουν το προςικον μζτρο για τθν επίτευξθ του
επιδιωκόμενου αποτελζςματοσ και κα εφαρμόηονται χωρίσ διακρίςεισ.

2. With the joint ministerial decisions of paragraph 1, it may be provided that the State will
maintain a number of shares with incorporated increased rights (“special share”), like the right to
veto decisions which, according to paragraph 1, have been characterized of strategic importance.

2. Με τισ κοινζσ υπουργικζσ αποφάςεισ τθσ παραγράφου 1, μπορεί να προβλζπεται ότι το Δθμόςιο κα
διατθρεί αρικμό μετοχϊν με ενςωματωμζνα αυξθμζνα δικαιϊματα ("ειδικι μετοχι"), όπωσ τθσ
αρνθςικυρίασ ςτθ λιψθ αποφάςεων που ζχουν χαρακτθριςκεί ςφμφωνα με τθν παράγραφο 1 ωσ
ςτρατθγικισ ςθμαςίασ.

Other Provisions
Article 9

1. For the purposes of divesture, ownership of the State’s shares in the undertaking undergoing
divesture procedure, could be transferred, without consideration, temporarily for a set period, as
specified in each case in the ICD decision and according with paragraphs 4 and 5 of article 2 of L.
2526/1997 (State Gazette Issue 205 A’), to the Public Company of Securities (DEKA S.A), which
represents the State in the General Assembly of the undertaking.

Άλλεσ ρυθμίςεισ
Άρθρο 9

1. Για τουσ ςκοποφσ τθσ αποκρατικοποίθςθσ οι μετοχζσ του Δθμοςίου ςτθν επιχείρθςθ που
αποκρατικοποιείται μπορεί να μεταβιβάηονται κατά κυριότθτα, χωρίσ αντάλλαγμα, προςωρινά για
οριςμζνο χρόνο, όπωσ κα ορίηεται κάκε φορά ςτθν απόφαςθ τθσ Δ.Ε.Α. και ςφμφωνα με τισ
παραγράφουσ 4 και 5 του άρκρου 2 του ν. 2526/1997 (ΦΕΚ 205 Αϋ), ςτθν ανϊνυμθ εταιρεία "Δθμόςια
Επιχείρθςθ Κινθτϊν Αξιϊν" (Δ.Ε.Κ.Α. Α.Ε.), θ οποία και εκπροςωπεί το Δθμόςιο ςτισ γενικζσ
ςυνελεφςεισ τθσ επιχείρθςθσ.

2. With a similar decision, the shares of the undertakings that have been subjected to the
provisions of L. 2000/1991 (State Gazette Issue 206 A’) may also be vested to the State or DEKA
S.A.

2. Με όμοια απόφαςθ μπορεί να περιζρχονται ςτο Δθμόςιο ι τθ Δ.Ε.Κ.Α. Α.Ε. μετοχζσ επιχειριςεων
που ζχουν υπαχκεί ςτισ διατάξεισ του ν. 2000/1991 (ΦΕΚ 206 Αϋ).

3. With a decision of the G.A. [NB: General Assembly] of the shareholders of the State’s
undertaking - taken with the quorum and majority of article 29 paragraphs 3, 4, 5 and 6 and of
article 31 paragraphs 3 and 4 of codified law 2190/1920 (State Gazette Issue 37 A’)- restrictions
imposed by a provision of the articles of association, referring to the prohibition regarding the
amendment of the articles of association or some of its provisions, may be abolished. However,
provisions referring to the State’s compulsory percentage of participation in the undertaking’s
share capital or the representation in its bodies (also counting the participation of DEKA S.A.), as
well that of the employees or provisions referring to the State’s rights protected by a special share
or regulated according to the provisions of article 8, are not abolished or amended by a decision of
the G.A. of the Public undertaking’s shareholders.

3. Με απόφαςθ τθσ Γ.. των μετόχων επιχείρθςθσ του Δθμοςίου, που λαμβάνεται με τθν απαρτία και
πλειοψθφία που προβλζπονται ςτο άρκρο 29 παράγραφοι 3, 4, 5 και 6 και ςτο άρκρο 31 παράγραφοι
3 και 4 του κ.ν. 2190/1920 (ΦΕΚ 37 Α`) μπορεί να καταργοφνται περιοριςμοί που επιβάλλονται από
διάταξθ καταςτατικοφ και αναφζρονται ςτθν απαγόρευςθ τροποποίθςθσ του καταςτατικοφ ι
οριςμζνων διατάξεϊν του. Διατάξεισ όμωσ που αναφζρονται ςε υποχρεωτικό ποςοςτό ςυμμετοχισ
ςτο μετοχικό κεφάλαιο τθσ επιχείρθςθσ ι εκπροςϊπθςθσ ςτα όργανά τθσ του Δθμοςίου
(ςυνυπολογιηομζνθσ και τθσ ςυμμετοχισ τθσ Δ.Ε.Κ.Α. Α.Ε.), κακϊσ και των εργαηομζνων ι διατάξεισ
που αναφζρονται ςε δικαιϊματα του Δθμοςίου που προςτατεφονται με ειδικι μετοχι ι που
ρυκμίηονται ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 8, δεν καταργοφνται οφτε τροποποιοφνται με
απόφαςθ τθσ Γ.. των μετόχων τθσ επιχείρθςθσ του Δθμοςίου.

4. With presidential decrees, issued upon the proposal of the Ministers who are members of the
ICD, and of the co-competent Ministers as applicable, organizations or Public undertakings may be
abolished or merged, with the exception of societe anonyms; matters regarding the transfer,
accession, classification or dismissal of employees may be regulated; also providing for the
reassignment of surplus personnel in legal persons of the broader public sector, as this is defined
in article 1 of L. 2190/1994 (State Gazette Issue 28 A’).
The future of the assets of the undertaking that is abolished and the organization or the articles of
association governing the undertaking that emerges after the merger, are determined with a
similar presidential decree.

4. Με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται μετά από πρόταςθ των υπουργϊν μελϊν τθσ Δ.Ε.Α., και
των ςυναρμόδιων κατά περίπτωςθ υπουργϊν, μπορεί να καταργοφνται ι να ςυγχωνεφονται
οργανιςμοί ι επιχειριςεισ του Δθμοςίου, εκτόσ ανωνφμων εταιρειϊν, να ρυκμίηονται κζματα
μεταφοράσ, ζνταξθσ, κατάταξθσ ι απόλυςθσ του προςωπικοφ και να προβλζπεται θ μετάταξθ του
πλεονάηοντοσ προςωπικοφ ςε νομικά πρόςωπα του ευρφτερου δθμόςιου τομζα, όπωσ αυτόσ ορίηεται
ςτο άρκρο 1 του ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28 Αϋ).
Με όμοιο προεδρικό διάταγμα κακορίηονται θ τφχθ τθσ περιουςίασ επιχείρθςθσ που καταργείται και ο
οργανιςμόσ ι το καταςτατικό, που διζπει τθν επιχείρθςθ που προκφπτει μετά από τθ ςυγχϊνευςθ.
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Article 10

5. In every case of a divesture, of a Public undertaking, of any form, Paragraph 9 of article 7 of L.
2843/2000 (State Gazette Issue 219 A’) does not apply.

5. ε κάκε περίπτωςθ αποκρατικοποίθςθσ επιχείρθςθσ του Δθμοςίου με οποιαδιποτε μορφι δεν
εφαρμόηεται θ παράγραφοσ 9 του άρκρου 7 του ν. 2843/2000 (ΦΕΚ 219 Α`).

Tax and other matters

Φορολογικά και άλλα θζματα

1. The agreements and actions concluded by application of proceedings for divesture or
rehabilitation in accordance with this law, including also the action or the agreement for merger or
demerger or abolition or liquidation of undertakings, and the connected with these transfers of
immovable assets, movables, shares or rights of any nature, contribution of assets, movable or
immovable or of business branches or sectors, transcriptions and agreements of any nature and
acts for their fulfillment, including the constitution and inscription of mortgages, the inscription of
prenotations and the constitutions of pledges, are free of any tax, including income tax for surplus
value, duties, stamp duty, contribution, right or any charge in favor of the State or of third persons,
save as provide in L. 2859/2000 (State Gazette Issue 248 A’) and L. 1676/1986.
2. With presidential decrees, issued by proposal of the Ministers, members of the ICD and the cocompetent Ministers as applicable, it is possible to limit the rights and fees of notary publics,
lawyers and land registrars, for any actions of paragraph 1 of this article as well as for paragraph 3
of article 4.

Άρθρο 10

1. Οι ςυμβάςεισ και πράξεισ που ςυνομολογοφνται ςε εφαρμογι διαδικαςιϊν αποκρατικοποίθςθσ ι
εξυγίανςθσ ςφμφωνα με το νόμο αυτόν, περιλαμβανομζνθσ και τθσ πράξθσ ι τθσ ςφμβαςθσ
ςυγχϊνευςθσ ι τθσ διάςπαςθσ ι τθσ κατάργθςθσ ι διάλυςθσ επιχειριςεων, και οι ςχετιηόμενεσ με
αυτζσ μεταβιβάςεισ ακινιτων, κινθτϊν, μετοχϊν ι πάςθσ φφςεωσ δικαιωμάτων, ειςφορζσ
περιουςιακϊν ςτοιχείων, κινθτϊν ι ακινιτων ι επιχειρθματικϊν κλάδων ι τμθμάτων, μεταγραφζσ και
πάςθσ φφςεωσ ςυμβάςεισ και πράξεισ προσ πραγμάτωςι τουσ, περιλαμβανομζνθσ τθσ ςυςτάςεωσ και
εγγραφισ υποκικθσ, τθσ εγγραφισ προςθμειϊςεωσ υποκικθσ και τθσ ςυςτάςεωσ ενεχφρου,
απαλλάςςονται από οποιονδιποτε φόρο, περιλαμβανομζνου και του φόρου ειςοδιματοσ λόγω
υπεραξίασ, τζλοσ, τζλοσ χαρτοςιμου, ειςφορά, δικαίωμα ι οποιαδιποτε άλλθ επιβάρυνςθ υπζρ του
Δθμοςίου ι τρίτων, με τθν επιφφλαξθ των διατάξεων του ν. 2859/2000 (ΦΕΚ 248 Αϋ) και του ν.
1676/1986.

3. In the execution of the agreements provided in paragraph 1:

2. Με προεδρικά διατάγματα που εκδίδονται με πρόταςθ των Τπουργϊν μελϊν τθσ Δ.Ε.Α. και των
κατά περίπτωςθ ςυναρμόδιων Τπουργϊν είναι δυνατόν να περιοριςκοφν τα δικαιϊματα και οι
αμοιβζσ ςυμβολαιογράφων, δικθγόρων και υποκθκοφυλάκων, για κάκε πράξθ τθσ παραγράφου 1 του
άρκρου αυτοφ κακϊσ και τθσ παραγράφου 3 του άρκρου 4.

a)

3. Κατά τθν εκτζλεςθ των ςυμβάςεων που προβλζπονται ςτθν παράγραφο 1:

b)

c)

d)

The transfer of registered or bearer shares that have not been listed on a Stock Exchange is
made with a private document, which is submitted to the competent economic authority
within ten (10) days as of its execution.
The provisions of laws for development referring to restrictions as to the right to transfer
assets of a company that has received support- and the penalties in case of such transfers- do
not apply to the transfer of assets.
Penalties which have been imposed and their application is pending against Public
undertakings for investments supported by laws for development, for breach of provisions of
the said laws or of the terms of the decisions for being subjected to these laws- are not
applicable.
The provisions of laws for development or the terms of the decisions to subject the above
investments to the laws for development, which provide the imposition of penalties for
breaches taking place before the execution of the relevant agreement, are also not
applicable.

4. With a joint decision of the Minister of Economy and Finance and the competent Minister as
applicable, part of the expenses [NB: to which the] Public undertaking was subjected, for the
furnishing of services of general interest, which expenses were imposed to same by a provision of
law- could be reimbursed to same.
5. The competent tax or [NB: social] security authorities are obliged to commence immediately

α) Η μεταβίβαςθ ονομαςτικϊν ι ανϊνυμων μετοχϊν που δεν ζχουν ειςαχκεί ςτο Χρθματιςτιριο
γίνεται με ιδιωτικό ζγγραφο που κατατίκεται ςτθν αρμόδια δθμόςια οικονομικι υπθρεςία μζςα ςε
δζκα (10) θμζρεσ από τθν υπογραφι του.
β) Για τθ μεταβίβαςθ περιουςιακϊν ςτοιχείων δεν ζχουν εφαρμογι διατάξεισ αναπτυξιακϊν νόμων
που αναφζρονται ςε περιοριςμοφσ ωσ προσ τθ δυνατότθτα μεταβίβαςθσ περιουςιακϊν ςτοιχείων
επιχειριςεων που ζχουν ενιςχυκεί και ςτισ κυρϊςεισ ςε περίπτωςθ μεταβίβαςισ τουσ.
γ) Δεν εφαρμόηονται κυρϊςεισ που ζχουν επιβλθκεί και εκκρεμεί θ εφαρμογι τουσ ςε βάροσ
δθμόςιων επιχειριςεων για ενιςχυκείςεσ από αναπτυξιακοφσ νόμουσ επενδφςεισ τουσ λόγω
παράβαςθσ διατάξεων των εν λόγω νόμων ι όρων των αποφάςεων υπαγωγισ ςτουσ νόμουσ αυτοφσ.
δ) Επίςθσ, δεν εφαρμόηονται οι διατάξεισ των αναπτυξιακϊν νόμων ι οι όροι των αποφάςεων
υπαγωγισ των παραπάνω επενδφςεων ςτουσ αναπτυξιακοφσ νόμουσ, που προβλζπουν τθν επιβολι
κυρϊςεων για παραβάςεισ που πραγματοποιικθκαν πριν τθν υπογραφι τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ.
4. Με κοινι απόφαςθ του Τπουργοφ Οικονομίασ και Οικονομικϊν και του κατά περίπτωςθ αρμόδιου
υπουργοφ μπορεί να αποδίδεται ςε επιχείρθςθ του Δθμοςίου μζροσ τθσ δαπάνθσ ςτθν οποία
υποβλικθκε αυτι για παροχι υπθρεςιϊν κοινισ ωφζλειασ που τθσ επιβλικθκε από διάταξθ νόμου.
5. Οι αρμόδιεσ φορολογικζσ ι αςφαλιςτικζσ αρχζσ υποχρεοφνται να αρχίςουν αμζςωσ με τθν υποβολι
τθσ αντίςτοιχθσ αίτθςθσ και να ολοκλθρϊςουν μζςα ςε ζνα μινα από τθν ζναρξι τουσ
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with the filing of a corresponding application, and to complete within one month from their
commencement, all relevant audits of the undertakings to undergo divesture.

ςχετικοφσ ελζγχουσ επιχειριςεων που πρόκειται να αποκρατικοποιθκοφν.
6. Αν θ διαδικαςία ι οι όροι τθσ αποκρατικοποίθςθσ προβλζπουν τθν απόςχιςθ κλάδων ι τθν ειςφορά
περιουςιακϊν ςτοιχείων, κλάδων ι δικαιωμάτων, οι ςχετικζσ αποτιμιςεισ πρζπει να ολοκλθρϊνονται
μζςα ςε ζνα μινα από τθν υποβολι τθσ ςχετικισ αίτθςθσ.

6. If the procedure or the terms of divesture provide for the spin-off or the contribution of assets,
branches or rights, the relevant evaluations must be completed within one month from the filing
of the relevant application.

ΗΜΕΙΩΗ:
NOTE:
Με το άρκρο 48 παρ.3 Ν.3871/2010,ΦΕΚ Α 141/17.8.2010,ορίηεται ότι:
3. Με τθν επιφφλαξθ των διατάξεων των προεδρικϊν διαταγμάτων 59/2007 (ΦΕΚ 63 Α) και 60/2007
(ΦΕΚ 64 Α), θ ανάκεςθ, ςφναψθ και εκτζλεςθ των ςχετικϊν με τθν υλοποίθςθ τθσ απόφαςθσ τθσ ΔΕΑ
και τθν αξιοποίθςθ του περιουςιακοφ ςτοιχείου, ςυμβάςεων και κάκε είδουσ πράξεων διζπονται από
τισ διατάξεισ του ν. 3049/2002 και ςυμπλθρωματικά από τισ διατάξεισ του Αςτικοφ Κϊδικα, κατά
παρζκκλιςθ κάκε άλλθσ γενικισ ι ειδικισ νομοκετικισ διάταξθσ, περιλαμβανομζνων και των
διατάξεων περί εκποίθςθσ, μίςκωςθσ και εκμίςκωςθσ ακινιτων από το Δθμόςιο και των διατάξεων
περί εμπορικϊν μιςκϊςεων. Η παρ. 1 του άρκρου 29 του ν. 2789/2000 (ΦΕΚ 21 Α) και θ παρ. 1 του
άρκρου 10 του ν. 3049/2002 εφαρμόηονται ςτισ ςυμβάςεισ αυτζσ.

With article 48 para. 3 L. 3871/2010 (State Gazette Issue A’ 141/17.8.2010), is defined that:
3. Without prejudice to the provisions of Presidential decrees 59/2007 (State Gazette Issue 63 A’)
and 60/2007 (State Gazette Issue 64 A’), the assignment, conclusion and execution of the relevantto the materialization of the ICD decision and the utilization of the assets- agreements and all kinds
of actions are governed by the provisions of L. 3049/2002 and complementary by the provisions of
the Civil Code, departing from all other general or specific legislative provision, including the
provisions for the disposition, leasing immovable assets by and to the State and the provisions on
commercial leases. Para. 1 of article 29 of L. 2789/2000 (State Gazette Issue 21 A’) and para. 1 of
article 10 L. 3049 apply to these provisions.

Article 1

Law 3631/2008
1. In relation to societes anonyms of national strategic significance, which have or had a monopoly
character, and especially in cases of companies that have in their ownership or exploit or
administer national infrastructure networks, the acquisition by another shareholder, apart from
the State, or by enterprises connected with it [NB: the shareholder] under the meaning of article
42 (e) of Codified law 2190/1920, or by shareholders acting in concert, of voting rights of 20%, and
more, of the total share capital, prerequisites the previous authorization of the Interministerial
Committee for Divestures of Law 3049/2002, under the procedure of that law.
2. The approval is granted provided that the criteria of evaluation for the benefit of the public
interest are met, so to ensure the continuous and without obstacles provision of the offered
services and the operation of the networks. Indicatively, are taken into account as evaluation
criteria and are considered a) the experience of the third persons shareholders in the subject
matter of the above undertakings b) their solvency c) information regarding their investment
strategies, d) the transparency of their transactions, e) their particular business plans, f) the scale
and nature of their investment program, h) their ownership status, i) the preservation of
employment positions, k) the structure of their share capital and particularly the participation of
funds outside the European Union, based on the principle of transparency and reciprocity l) the
decision making manner.
3. The decisions of the above undertakings of national strategic importance that refer to the
following matters are subjected for their validity to the approval of the Minister of Economy and
Finance for ensuring the public interest.
A)
B)

The dissolution of the company, receivership and the appointment of receivers.
Any corporate reformation of the above undertakings, like indicatively, conversion,
merger with another company, or merger with the formation of a new societe anonym ,

Άρθρο 1

Νόμοσ 3631/2008
1. Επί ανωνφμων εταιριϊν εκνικισ ςτρατθγικισ ςθμαςίασ, που ζχουν ι είχαν μονοπωλιακό
χαρακτιρα, και ιδίωσ όταν πρόκειται για εταιρίεσ που ζχουν ςτθν κυριότθτα τουσ ι εκμεταλλεφονται
ι διαχειρίηονται εκνικά δίκτυα υποδομϊν, θ απόκτθςθ από άλλο μζτοχο, εκτόσ του Ελλθνικοφ
Δθμοςίου, ι από ςυνδεδεμζνεσ με αυτόν επιχειριςεισ κατά τθν ζννοια του άρκρου 42 ε του κ.ν.
2190/1920, ι από μετόχουσ που δρουν από κοινοφ με εναρμονιςμζνο τρόπο, δικαιωμάτων ψιφου
από 20% του ςυνολικοφ μετοχικοφ κεφαλαίου και άνω, προχποκζτει τθν προγενζςτερθ ζγκριςθ τθσ
Διυπουργικισ Επιτροπισ Αποκρατικοποιιςεων του ν. 3049/2002, κατά τθ διαδικαςία του νόμου
αυτοφ.
2. Η ζγκριςθ χορθγείται εφόςον πλθροφνται κριτιρια αξιολόγθςθσ προσ όφελοσ του δθμοςίου
ςυμφζροντοσ, ϊςτε να διαςφαλίηεται θ ςυνεχισ και απρόςκοπτθ παροχι των προςφερόμενων
υπθρεςιϊν και λειτουργία των δικτφων. Ενδεικτικά λαμβάνονται υπόψθ ωσ κριτιρια αξιολόγθςθσ και
ςυνεκτιμϊνται: α) θ εμπειρία των τρίτων μετόχων ςτο αντικείμενο των ανωτζρω επιχειριςεων, β) θ
φερεγγυότθτα τουσ, γ) πλθροφορίεσ αναφορικά με τισ επενδυτικζσ τουσ ςτρατθγικζσ, δ) θ διαφάνεια
των ςυναλλαγϊν τουσ, ε) τα ςυγκεκριμζνα επιχειρθματικά τουσ ςχζδια, ςτ) το μζγεκοσ και το είδοσ
του επενδυτικοφ τουσ προγράμματοσ, η) το ιδιοκτθςιακό τουσ κακεςτϊσ, θ) θ διαςφάλιςθ των κζςεων
εργαςίασ, κ) θ δομι του μετοχικοφ τουσ κεφαλαίου και ιδίωσ θ ςυμμετοχι κεφαλαίων εκτόσ τθσ
Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, βάςει τθσ αρχισ τθσ διαφάνειασ και τθσ αμοιβαιότθτασ, ι) ο τρόποσ λιψεωσ
αποφάςεων.
3. Οι αποφάςεισ των ωσ άνω εταιριϊν εκνικισ ςτρατθγικισ ςθμαςίασ που αναφζρονται ςτα
ακόλουκα κζματα υπόκεινται για τθν εγκυρότθτα τουσ ςε ζγκριςθ του Τπουργοφ Οικονομίασ και
Οικονομικϊν προσ διαςφάλιςθ του δθμοςίου ςυμφζροντοσ.
Α) τθ διάλυςθ τθσ εταιρίασ, τθ κζςθ τθσ ςε εκκακάριςθ και τον οριςμό εκκακαριςτϊν.
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C)

the demerger, in any form this is made, spin-off of branch or branches, that may put in
danger the provision of services in sectors of strategic importance.
Any transfer, change or conversion, any assignment, granting of guarantee, as well as
any alteration or change of the destination of the strategic importance parts of the
assets of the above undertakings and the basic networks and infrastructures for the
economic and social life of the country, as well as for its security.

4. The approval of the previous paragraph is provided with a ministerial decision issued within a
period of thirty (30) days from the submission of the decision of the undertaking to the Minister. In
case this period lapses with no action it is considered that the approval is granted.
5. The force of the provisions of this article commences from its filing to the Hellenic Parliament.

Β) ε οποιοδιποτε εταιρικό μεταςχθματιςμό των ανωτζρω επιχειριςεων, όπωσ ενδεικτικά ςτθ
μετατροπι, τθ ςυγχϊνευςθ με άλλθ εταιρία, τθ ςυγχϊνευςθ με ςφςταςθ νζασ ανϊνυμθσ εταιρίασ, τθ
διάςπαςθ, με οποιαδιποτε μορφι και αν αυτι πραγματοποιείται, ι τθν απόςχιςθ κλάδου ι κλάδων,
θ οποία μπορεί να κζςει ςε κίνδυνο τθν παροχι υπθρεςιϊν ςε τομείσ ςτρατθγικισ ςθμαςίασ.
Γ) ε οποιαδιποτε μεταφορά, μεταβολι ι μετατροπι, οποιαδιποτε εκχϊρθςθ, παροχι ωσ εγγφθςθ,
κακϊσ και ςε οποιαδιποτε μεταβολι ι αλλαγι του προοριςμοφ των ςτρατθγικισ ςθμαςίασ ςτοιχείων
του ενεργθτικοφ των ανωτζρω εταιριϊν και των βαςικϊν δικτφων και υποδομϊν για τθν οικονομικι
και κοινωνικι ηωι τθσ χϊρασ, κακϊσ και για τθν αςφάλεια τθσ.
4. Η ζγκριςθ τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου παρζχεται με υπουργικι απόφαςθ που εκδίδεται εντόσ
χρονικοφ διαςτιματοσ τριάντα (30) θμερϊν από τθσ υποβολισ τθσ αποφάςεωσ τθσ εταιρείασ ςτον
Τπουργό. ε περίπτωςθ παρόδου άπρακτθσ τθσ προκεςμίασ αυτισ, κεωρείται ότι θ απαιτοφμενθ
ζγκριςθ ζχει παραςχεκεί.
5. Η ιςχφσ των διατάξεων του παρόντοσ άρκρου αρχίηει από τθν κατάκεςθ του ςτθ Βουλι των
Ελλινων.
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