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(1) Διασυνοριακό Πρακτικό Ομίλου Κυρίαρχης Νέας Εταιρείας 
 

 

Ελληνικό κείμενο  

 

Αριθμός (1) - Διασυνοριακό Πρακτικό Ομίλου Κυρίαρχης Νέας Εταιρείας  “Hellenic 

Development Beteiligungs AG” - Διασυνοριακή συγχώνευση περιουσιακά στοιχεία - 

Διασυνοριακή έννομη τάξη. 
 

Υπ όψιν των αρμοδίων του Γερμανικού Υπουργείου Δικαιοσύνης - γερμανικών 

αρχών εξυγιαντική ενδοομιλική διαδικασία από την ελληνική έννομη τάξη, και 

απάντησή μας προς ενημέρωση σας, επί του από 26/03/2015 έγγραφου σας  

σχετικά με την χρήση του έτους 2013 (BUNDESAMT FUR JUSTIZ 

HAUSANSCRHRIFT adenaueralle 99-103, 53113 Bonn ) και το υποβληθέν πρόστιμο. 
 

Διασυνοριακό πρακτικό  για κάθε Δικαστική - Νόμιμη χρήση,  

εντός του ευρωπαϊκού οικονομικού χώρου Ε.Ο.Χ.  

Εκκαθαριστικές εξυγιαντικές αρμοδιότητες ομίλου,  

Αναδιάρθρωση, Εξουσία των Οργάνων Διοίκησης,  

επιλογή διεθνών νομικών μέσων, Γερμανική έννομη τάξη ,  

«Ελευθερία εγκαταστάσεως – Άρθρα 43 ΕΚ και 48 ΕΚ – Διασυνοριακές συγχωνεύσεις 

 

Τελεσθείσα μεταβολή του δικαίου,  συνδετικού στοιχείου («conflit mobile») στην έννομη γερμανική τάξη, 
διασυνοριακή νομική συγχώνευση εντός της έννομης γερμανικής τάξης, του συνόλου των εταιρειών του 
ομίλου μας (2012-2014), υπέρ μας ως Κυρίαρχη Λήπτρια Νέα Εταιρεία, εταιρειών ευρισκόμενων στην 
ελληνική επικράτεια και μετεγκατάσταση τους στην γερμανική επικράτεια από το έτος 2012. Στην 
προκειμένη περίπτωση η Νέα εταιρία απέκτησε δια μεταβιβάσεως και εισφοράς, στα πλαίσια 
συγχωνεύσεως, από τη συγχωνευθείσες σε αυτήν εταιρείες και ακίνητα κείμενα στην Ελλάδα. Ρητή, 
αποδημία, αποσύνδεση Γένεσης της δυσμενούς νομικής κατάστασης 11/10/2011 από την ελληνική 
έννομη τάξη (στέρηση οικονομικής ελευθερίας) είσοδος στην γερμανική έννομη τάξη από 
24/07/2012 υπέρ της εντιμότητας των εμπορικών διεθνών συναλλαγών. 

 
Σελ. (18)    «ΔΙΕΘΝΗ ΧΡΗΣΤΑ ΗΘΗ » ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ 01/07/2014  
Σελ. (57)    «ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ»  26/02/2014 ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΑΣ ΕΛΛΑΔΑ. 
Σελ. (79)    Αίτημα:  3/3/2015 Ρυθμιστικής Αµεσότητας. 
Σελ. (82)    ΣΥΝΘΗΚΗ  ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥ (ΠΗΓΗ ΔΙΚΑΙΟΥ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2015 

 «Hellenic Development   Beteiligungs AG»  

Registry Court: District Court Düsseldorf, 

Company Register Number: HRB 68648 

1st floor, Hüttenstrasse 3 

40215 Düsseldorf, Germany 

Email: info@hdb-ag.de 

Website: www.hdb-ag.de 

 

 

 

Συντάκτες:  HDB AG -   Law Department  
 

mailto:info@hdb-ag.de
http://www.hdb-ag.de/


HDB AG              (1)  Διασυνοριακό Πρακτικό Ομίλου Κυρίαρχης Νέας Εταιρείας 
                 

                                                                                                                                                       
Ημ/νία Σύνταξης: 2013/04/10, Τελευταία Τροπ/ση: 2015/06/02 
1.OG, Hüttenstrasse 3, 40215, Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen, Deutschland 

T: (+49) 211 8763 7520 · E: info@hdb-ag.de · W: www.hdb-ag.de 

Σελίδα 2 από 87 
 

 

ΘΕΜΑ: Ρητή δήλωσή μας υπόψιν των Γερμανικών Αρχών της ενιαίας διοίκησης, έξοδος 

από την ελληνική έννομη τάξη και αποσύνδεση, ενδοομιλική αναδιοργάνωση εντός της 

γερμανικής έννομης τάξης για την ευόδωση του επιχειρηματικού σκοπού μας, όπως οι 

αποφάσεις του ευρωπαϊκού δικαστηρίου, οι συνθήκες και οι κανόνες της ευρωπαϊκής ένωσης 

ορίζουν στον Ε.Ο.Χ..  

 

 

Για κάθε νόμιμη χρήση η δικαστική αρχή στην Γερμανική Επικράτεια υπέρ και της 

αναβίωσης δραστηριοτήτων του ομίλου, στην ελληνική επικράτεια 
 

Το παρόν ενέχει θέση, αποδεικτικού μέσου όπως ορίζουν οι ιδρυτικές συνθήκες του 
ευρωπαϊκού οικονομικού χώρου περί ανταγωνιστικότητας 101-109 ΣΛΕΕ, και 126(9),136 
ΣΛΕΕ (Διοικητικές διακρατικές δικονομικές διατάξεις),  σύμφωνα με τις διατάξεις γερμανικού 
δικαίου -ενωσιακου δικαίου  για όλες τις νόμιμες ενέργειες στις δημόσιες αρχές της Γερμανίας που 
απορρέει από την έναρξη της της νέας εταιρείας,  24/07/2012,  

1) Γερμανία. Αρμόδιος ο δικηγόρος μας για την νέα κυρίαρχη εταιρεία ο Δρ. ΜΑΡΙΟΥΣ 
ΚΟΥΣΚΑ (Dr. Marius Kuschka - Certified lawyer for Company and Commercial Law 
της εταιρειας, Engel Heckmann & Partner Rechtsanwälte, Commercial Law) στην 
διεύθυνση Elberfelder Strasse 2 40213 Ντύσελντορφ Γερμανίας ώστε να περιληφθούν 
σε αυτό οποιεσδήποτε άλλες διατάξεις πέραν των ουσιωδών όρων, για την εναρμόνιση του 
με τις διατάξεις του Γερμανικού δικαίου, καθώς επίσης και οποιαδήποτε τροποποίηση 
κριθεί συμφέρουσα στο παρόν, προς όφελος του ομίλου και της κυρίαρχης λήπτριας - νέας 
εταιρείας Hellenic Development Beteiligungs AG  ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΜΗΤΡΩΟΥ  HRB 68648  
για την ολοκλήρωση της διασυνοριακής συγχώνευσης.  

               Εταιρείες διαφορετικών κρατών µελών  

Εξαρτώμενα παραρτήματα της απορροφούσα στην ελληνική επικράτεια, συνδεδεμένων 

νομικών προσώπων μέσω του κοινού βασικού μετόχου της “Hellenic Development 

Beteiligungs AG” ελεγχόμενα και ενεργούντα από κοινού κατά 100%. 

Νομικών και φυσικών προσώπων για την ολοκλήρωση της διασυνοριακής συγχώνευσης και υπέρ 
της φορολογικής διαφάνειας της νέας κυρίαρχης εταιρείας στην γερμανική επικράτεια  εταιρεία»  

 
 “Ε. Δ. ΓΟΥΤΟΣ Α.Ε.  ΑΦΜ: 094504379  - ΙΚΑ 0620294383 (Πόρτο Χέλι, Ν. Αργολίδας) 

    
 MARIAD HOLDINGS LIMITED ΑΦΜ: 098122370 (10/8 INTERNATIONAL   COMMERCIAL 

CENTRE, Casemate Square, Gibraltar)   
 

 BERTO PROPERTIES LIMITED ΑΦΜ: 999166589 (GEORGE LANE 113/115, 
ENTERPRISE HOUSE, E18 1AB LONDON)   

 
 ABS Software Solutions   ΑΦΜ 998715340 - ΙΚΑ 9302821906, (Ακαδημίας 81, Αθήνα) 

 
 “Μαργαριταρένια Ακτή” ΑΦΜ 99916725 - ΙΚΑ 9301698164, (Ακαδημίας 81, Αθήνα) 

 
 

2)  Ελλάδα. Αρμόδια η δικηγόρος μας, για μεταγραφή του παρόντος, στην μερίδα της 
εταιρείας μας με αριθμό 208/97,  με έδρα το Κρανίδι Αργολίδος, κτηματολογικό 
γραφείο στην Ελλάδα, Κυρία Αικατερίνη Χασάπη. Το παρόν όπως μεταγραφεί, 
Ο∆ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά µε το κοινό φορολογικό καθεστώς για τις 
συγχωνεύσεις, διασπάσεις, µερικές διασπάσεις, εισφορές ενεργητικού και 
ανταλλαγές μετοχών που αφορούν εταιρείες διαφορετικών κρατών µελών, καθώς 
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και µε τη μεταφορά της καταστατικής έδρας µας SE ή µώας SCE µεταξύ κρατών 
µελών  Βρυξέλλες, 29.7.2008 COM(2008) 492 τελικό 2008/0158. Οι συνενώσεις 
εταιρειών που βρίσκονται σε διαφορετικά κράτη μέλη μπορεί να είναι αναγκαίες για να 
δημιουργηθούν στην Ένωση συνθήκες ανάλογες με τις επικρατούσες σε μια εσωτερική 
αγορά και να εξασφαλισθεί έτσι η ομαλή λειτουργία μιας τέτοιας εσωτερικής αγοράς. Οι 
πράξεις αυτές δεν θα πρέπει να εμποδίζονται από ειδικούς περιορισμούς, μειονεκτήματα ή 
στρεβλώσεις που να απορρέουν από τις φορολογικές διατάξεις των κρατών μελών. Κατά 
συνέπεια, γι' αυτές τις συνενώσεις εταιρειών επιβάλλεται να προβλέπονται φορολογικοί 
κανόνες ουδέτεροι ως προς τον ανταγωνισμό, ώστε οι επιχειρήσεις να μπορούν να 
προσαρμόζονται στις απαιτήσεις της εσωτερικής αγοράς, να αυξήσουν την 
παραγωγικότητά τους και να ενισχύσουν την ανταγωνιστική  τους θέση διεθνώς. 
 
(5) Συνενώσεις τέτοιου είδους μπορούν να οδηγήσουν στη δημιουργία ομίλων μητρικών και 
θυγατρικών εταιρειών. 
 
(6) Πριν από την έναρξη ισχύος της οδηγίας 90/43 5/ΕΟΚ, οι ισχύουσες φορολογικές 
διατάξεις που ρυθμίζουν τις σχέσεις μεταξύ μητρικών και θυγατρικών εταιρειών σε 
διαφορετικά κράτη μέλη διέφεραν αισθητά από ένα κράτος μέλος σε άλλο και ήταν, γενικά, 
λιγότερο ευνοϊκές από τις εφαρμοζόμενες στις σχέσεις μεταξύ μητρικών και θυγατρικών 
εταιρειών ευρισκομένων στο ίδιο κράτος μέλος. Συνεπεία του γεγονότος αυτού, η 
συνεργασία μεταξύ εταιρειών που βρίσκονται σε διαφορετικά κράτη μέλη τίθετο σε 
μειονεκτική θέση σε σύγκριση με τη συνεργασία εταιρειών ευρισκομένων στο ίδιο κράτος 
μέλος. Ήταν αναγκαίο να εξαλειφθεί αυτό το μειονέκτημα με τη θέσπιση ενός κοινού 
καθεστώτος και να διευκολυνθούν έτσι οι συνενώσεις εταιρειών σε κλίμακα Ένωσης.  

 

 

§9. Υπόθεση SEVIC Systems AG, C – 411/0333 και Οδηγία 2005/56  
Πριν προχωρήσουμε στην εξέταση της αξιοσήμαντης αυτής υποθέσεως, θα πρέπει να ορίσουμε τη 

γενική σημασία της έννοιας «διασυνοριακή συγχώνευση».  

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η επιχειρηματολογία του Γενικού Εισαγγελέα Antonio 

Tizzano, την οποία ενστερνίστηκε στη συνέχεια και το ΔΕΚ42 . Υποστηρίζει, λοιπόν, ότι λόγω 

του ότι μετά τη συγχώνευση η απορροφούμενη εταιρία χάνει την αυτονομία της και από εκείνη 

τη στιγμή μπορεί μόνο να θεωρηθεί εξαρτώμενο παράρτημα της απορροφούσας. 

 

Η ρευστοποίηση επενδύσεως σε ακίνητο αποτελεί κίνηση κεφαλαίων (Απόφαση της 16ης 

Μαρτίου 1999, Trummer και Μayer, C-222/97, Συλλ. Ι-1661). Στην προκειμένη περίπτωση η  

“Hellenic Development Beteiligungs AG” εταιρία, που έχει την έδρα της σε άλλο κράτος μέλος 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απέκτησε δια μεταβιβάσεως (εισφοράς), στα πλαίσια συγχωνεύσεως, 

από τη συγχωνευθείσα σ΄ αυτήν εταιρία ακίνητα κείμενα στην Ελλάδα από τις 24/07/2012.  

 

ΓΕΡΜΑΝΙΑ Άρθρο 11 Έλεγχος της νομιμότητας της διασυνοριακής συγχώνευσης 1. Κάθε 

κράτος μέλος ορίζει το δικαστήριο, τον συμβολαιογράφο ή άλλη αρμόδια αρχηγία τον έλεγχο 

της νομιμότητας της διασυνοριακής συγχώνευσης κατά το τμήμα της διαδικασίας που αφορά 

την  ολοκλήρωση της διασυνοριακής συγχώνευσης και, κατά περίπτωση, τη σύσταση της 

νέας εταιρείας που προκύπτει από τη διασυνοριακή συγχώνευση, εφόσον η εταιρεία που 

προκύπτει από τη διασυνοριακή συγχώνευση εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του εθνικού του 

δικαίου. 
 
Ορισμένα δημόσια έγγραφα είναι εκτελεστά. Αυτό ισχύει, για παράδειγμα, για ένα συμβολαιογραφικό 
έγγραφο που αφορά την πώληση ακινήτου. Τα εκτελεστά δημόσια έγγραφα που έχουν εκδοθεί σε 
ένα κράτος μέλος μπορούν να εκτελεστούν σε άλλο κράτος μέλος σύμφωνα με την απλουστευμένη 
διαδικασία που προβλέπει ο κανονισμός « Bρυξέλλες I». 

 

http://ec.europa.eu/civiljustice/glossary/glossary_el.htm#Word18
http://ec.europa.eu/civiljustice/glossary/glossary_el.htm#Word2
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Αριθμός 2393/2004  

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ της Ελληνικής Δημοκρατίας 

περί ακινήτων ανηκόντων και χρησιμοποιουμένων από την συγχωνευομένην ή μετατρεπομένην 

επιχείρησιν και εισφερομένων εις την συγχωνεύουσαν ή την συνιστωμένην 

εταιρείαν………..κατά το άρθρο 82 του ΚΦΔ ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου) 

αποκλειστικά από το γεγονός ότι δεν έχει την έδρα της στην ημεδαπή παρίσταται πλημμελώς 

αιτιολογημένη, γιατί, σύμφωνα με τα ανωτέρω, η μη εφαρμογή στην επίδικη περίπτωση των 

ευνοϊκών φορολογικών διατάξεων του ν.δ. 1297/1972 με μοναδικό κριτήριο τον τόπο της έδρας 

της αναιρεσίβλητης είναι αντίθετη προς το κοινοτικό δίκαιο, όπως ορθά έκρινε και το 

διοικητικό εφετείο, ανεξάρτητα από την ειδικότερη αιτιολογία της προσβαλλόμενης 

απόφασης……...". Με τις διατάξεις αυτές παρέχεται φορολογικό κίνητρο για τη δημιουργία 

μεγάλων οικονομικών μονάδων, με τη συγχώνευση ή μετατροπή επιχειρήσεων που ήδη 

λειτουργούν, και καθορίζονται προϋποθέσεις για την απαλλαγή, μεταξύ άλλων, από το φόρο 

μεταβίβασης των ακινήτων τα οποία εισφέρονται στη συγχωνεύουσα ή τη συνιστώμενη 

επιχείρηση. 
 

1. Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 2ας Φεβρουαρίου 2012 που περιέχει συστάσεις 

προς την Επιτροπή σχετικά με τη 14η οδηγία περί εταιρικού δικαίου όσον αφορά τη 

διασυνοριακή μεταφορά της έδρας της εταιρείας (2011/2046(INI)) 

Ð 90/434/ΕΟΚ αιτιολογική σκέψη (5) (6) Όσον αφορά τις συγχωνεύσεις, διασπάσεις και εισφορές 

ενεργητικού, οι πράξεις αυτές θα έχουν κανονικά ως αποτέλεσµα είτε τη µετατροπή της εισφέρουσας 

εταιρείας σε µόνιµη εγκατάσταση της λήπτριας εταιρείας είτε την προσάρτηση του ενεργητικού σε 

µόνιµη εγκατάσταση της τελευταίας.  

(Απόφαση της 16ης Μαρτίου 1999, Trummer και Μayer, C-222/97, Συλλ. Ι-1661). Στην 

προκειμένη περίπτωση η εταιρία, που έχει την έδρα της σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, απέκτησε δια μεταβιβάσεως (εισφοράς), στα πλαίσια συγχωνεύσεως, από τη 

συγχωνευθείσες - εισφερουσες   εταιρίες κείμενα στην Ελλάδα, ενεργητικό περιουσιακά στοιχεία,  
2005/19/ΕΚ αιτιολογική σκέψη (3) (προσαρµοσµένο) (14) Ένας από τους στόχους της ⌦ παρούσας 

⌫ οδηγίας είναι η εξάλειψη των εµποδίων στη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, όπως είναι η 

διπλή φορολόγηση. Στο βαθµό που αυτό δεν επιτυγχάνεται πλήρως µε τις διατάξεις της ⌦ 

παρούσας ⌫ οδηγίας, τα κράτη µέλη θα πρέπει να λαµβάνουν τα αναγκαία µέτρα για την 

επίτευξη του στόχου αυτού.  

Αρμοδιότητα Γερμανικών δικαστηρίων και αρχών   

(ΕΚ) αριθ. 864/2007 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑÏΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 
11ης Ιουλίου 2007 για το εφαρμοστέο δίκαιο στις εξωσυμβατικές ενοχές («Ρώμη II») 
ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΕΣ Άρθρο 4 Γενικός κανόνας 3. Εάν, από το σύνολο των περιστάσεων, 
συνάγεται ότι η αδικοπραξία εμφανίζει προδήλως στενότερο δεσμό με χώρα άλλη από 
εκείνη που ορίζεται στις παραγράφους 1 ή 2, εφαρμόζεται το δίκαιο της χώρας αυτής. Ο 
προδήλως στενότερος δεσμός με άλλη χώρα μπορεί να βασίζεται ιδίως σε προϋπάρχουσα 
σχέση μεταξύ των μερών, όπως σύμβαση, η οποία συνδέεται στενά με την εν λόγω 
αδικοπραξία. 

2009 - 2015   

Προστασία έναντι αντιποίνων στην ελληνική επικράτεια  συνδεδεμένων προσώπων και 
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συνδεδεμένων οντοτήτων. 

Νέα Εταιρεία, η Ζημία, ενεργητικό μας αιτία ανήκεστος βλάβη εισφερομένων εις την 

συγχωνεύουσαν ή την συνιστωμένην, παρακώλυση επιχειρηματικού σκοπού μας σε υπερεθνικές 

διακρατικές διατάξεις (μακροχρόνια από την ελληνική δημοκρατία) της πραγματοποιήσεως 

διασυνοριακών συγχωνεύσεων, μεταγραφή, στην υπ αριθμόν 208/97  μερίδα μας, εγγεγραμμένου 

είδη με διατάξεις γερμανικού δικαίου,  ενεργητικού μας, υπαρχόντων περιουσιακών στοιχείων 

μας στο αρμόδιο υποθηκοφυλακείο Μάσσητος, Κρανιδίου κτηματολογικό γραφείο Ελλάδα, 

υπέρ της κυρίαρχης νέας εταιρείας. 

To « forum-shopping » είναι χαρακτηριστική έννοια του ιδιωτικού διεθνούς δικαίου. Το πρόσωπο που 

έχει την πρωτοβουλία της έγερσης αγωγής μπορεί να μπει στον πειρασμό να επιλέξει δικαστήριο σε 

συνάρτηση με το εφαρμοστέο δίκαιο. 

Το πρόσωπο που εγείρει την αγωγή μπορεί να μπει στον πειρασμό να επιλέξει ένα forum όχι διότι 
το forum αυτό είναι καλύτερα σε θέση να κρίνει τη διαφορά, αλλά διότι οι κανόνες σύγκρουσης 
νόμων που θα εφαρμόσει το δικαστήριο θα οδηγήσουν στην εφαρμογή του δικαίου που συμφέρει 
περισσότερο το συγκεκριμένο διάδικο. 

 

«Συνδεδεμένα νομικά φυσικά πρόσωπα» στην έννομη Γερμανική τάξη με την Λήπτρια 

Κυρίαρχη Νέα εταιρεία,  είναι το οποίο συμμετέχει η συμμετείχε έμμεσα στη διοίκηση: 

Προστασία έναντι αντιποίνων 
 
Ευάγγελος Δ. Γούτος ΑΦΜ 026403442 
Σωτηρία χ/α Δημητρίου Γούτου ΑΦΜ 027034090 
Δημήτριος Ε. Γούτος ΑΦΜ  159726251 
Σωτηρία θυγατέρα Ευαγγέλου Γούτου   ΑΦΜ   148667136 
Περίχαρου Μαρία ΑΦΜ 068516217   
Σταυρούλα Στεφανια Γούτου 
Βαλμά Ζαφειρούλα ΑΦΜ.: 074006848 
Ελένη Χρυσούλα ΑΦΜ.: 108371644 
Παπαϊωάννου Τριαντάφυλλος ΑΦΜ: 062697191 
Ζαχαρόπουλος Κων.νος Α.Φ.Μ.: 034424230 
Μανιάτης Μιχάλης Α.Φ.Μ. 042200104 
Μέξης Βασίλειος Α.Φ.Μ.: 014145107 
… 
 

● κάθε πρόσωπο, το οποίο συμμετέχει η συμμετείχε, άμεσα ή έμμεσα στη διοίκηση, τον   

έλεγχο ή το κεφάλαιο άλλου προσώπου, το οποίο είναι συγγενικό πρόσωπο (ο/η σύζυγος και οι 

ανιόντες ή κατιόντες σε ευθεία γραμμή) ή με το οποίο συνδέεται. στέρηση δικαστικής προστασίας,  

οικονομικής ελευθερίας νομικών και φυσικών προσώπων συνδεδεμένα με εμάς ως λήπτρια από την 

Ελληνική Δημοκρατία παραβίαση του άρθρο 51 του Χάρτη των Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης παραβίασης αρχή της φορολογικής - κοινωνικής ασφάλισης δικαιώματα 

Ισότητας, ισονομίας οικονομικών αρχών δικαίου,  

● κάθε πρόσωπο με το οποίο υπάρχει η υπήρχε, σχέση άμεσης ή έμμεσης ουσιώδους 

διοικητικής εξάρτησης ή ελέγχου ή ασκεί καθοριστική επιρροή ή έχει τη δυνατότητα άσκησης 

καθοριστικής επιρροής άλλου προσώπου ή σε περίπτωση που και τα δύο πρόσωπα έχουν σχέση 

άμεσης ή έμμεσης ουσιώδους διοικητικής εξάρτησης ή ελέγχου ή δυνατότητα άσκησης καθοριστικής 

επιρροής από τρίτο πρόσωπο.   

● Διαδικασία ταξινόµησης (classification procedure), εξυγιαντική διαδικασία από την 

ελληνική έννομη τάξη ανήκεστος βλάβη,  προστασία ενδοομιλικών συναλλαγών υποκείμενα 

δικαίου όπως ορίζει η Γερμανική Έννομη τάξη, ενεργητικού ιδιωτικά έννομα αγαθά μας 

http://ec.europa.eu/civiljustice/glossary/glossary_el.htm#Word17
http://ec.europa.eu/civiljustice/glossary/glossary_el.htm#Word7
http://ec.europa.eu/civiljustice/glossary/glossary_el.htm#Word7
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παραρτήματα ως λήπτριας από την  Ελληνική επικράτεια , υπαγωγή αυτών εντός της έννομης 

γερμανικής τάξης, των  άρθρων 43 ΕΚ και 48 ΕΚ εντασσόμενοι στο ζήτημα συγχωνεύσεων 

μεταξύ εταιριών εδρευουσών στη Γερμανία και εταιριών εγκατεστημένων σε άλλα κράτη μέλη (στο 

εξής: διασυνοριακές συγχωνεύσεις)  υπέρ της ολοκλήρωσης Διασυνοριακής Συγχώνευσης,  

Ελευθερίας εγκαταστάσεως  

● Ρητή Μεταβολή δικαίου σε γνώση της ελληνικής δημοκρατίας νομικά διασφαλισμένη 

δυνατότητα από 11/10/2011 πραγματική άσκηση κυριαρχικής εταιρικής επιρροής ελέγχου μας 

σε άλλες επιχειρήσεις - φυσικά πρόσωπα, υπαγωγή στην γερμανική έννομη τάξη, ενιαία 

διεύθυνση, νομικών φυσικών προσώπων,  εξαρτημένες οικονομικές σχέσεις για την τεκμηρίωση 

των ενδοομιλικών συναλλαγών (Transfer Pricing) υπέρ της λήπτριας νέας εταιρείας.  

● Μακροχρόνια δυσμενή διακριτική μεταχείριση από 1/04/2009 της ελληνικής δημοκρατίας,  

● 24/7/2012 ημερομηνία σύστασης νέας εταιρείας από την οποία οι πράξεις των 

εταιρειών του ομίλου θεωρούνται από λογιστική άποψη ότι γίνονται για λογαριασμό της νέας 

εταιρείας που προκύπτει από τη διασυνοριακή συγχώνευση· 
  

(Συνεργάζονται με τον προτείνοντα)  

 

Διασυνοριακή ζημία στην λήπτρια 2012-2015 συνδεδεμένα υποκείμενα δικαίου, η κινητικότητα, 

εταιριών (la mobilité des entreprises), δύναται να επιτευχθεί με τη μεταφορά και εγκατάσταση 

εκτός του τόπου ιδρύσεως εμπίπτουν στο προστατευτικό πεδίο του δικαιώματος (παραβίαση) για 

μεταφορά ενεργητικού - κεφαλαίων ενδοομιλικες συναλλαγές εντός του ευρωπαϊκό οικονομικό 

χώρο (Ε.Ο.Χ Πνευματικά- Ηθικά- Μικτά Διαπλαστικά και χρηματοοικονομικά δικαιώματα έργου 

11/10/2011 Στέρηση ευκαιρίας χρήσης εταιρικού τίτλου G.HDBOND (Copyright): Διεθνές 

Ιδιωτικό Eταιρικό Χρηματοοικονομικό Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα (competitive advantage) 

Γερμανικό δίκαιο ως εξαρτώμενο παράρτημα τα νομικά πρόσωπα και υποκείμενο δίκαιου στην 

Ελλάδα της  λήπτριας εταιρείας, στην νέα γερμανική νομική οντότητα από 24/07/2012 (§10. 

Υπόθεση Cartesio, C – 210/06/§9. Υπόθεση SEVIC Systems AG, C – 411/0333 και Οδηγία 

2005/56,§7. Υπόθεση Überseering BV, C–208/00 με την απόφαση του ΔΕΚ στην υπόθεση 

Überseering, επιβεβαιώθηκε και ενισχύθηκε νομολογιακά η δυνατότητα των κοινοτικών εταιριών να 

εγκαθίστανται σε άλλο κράτος μέλος μέσω της ίδρυσης σε αυτό υποκαταστήματος, πρακτορείου, 

θυγατρικής εταιρίας, ακόμα και με τη μεταφορά σε αυτό της πραγματικής τους έδρα  αποδημία 

εταιριών από το κράτος ίδρυσης η εταιρικής δραστηριότητας), ικανότητα διαδίκου μιας κοινοτικής 

εταιρίας αναγνωρίζονται και γίνονται σεβαστές στη χώρα υποδοχής...Οι εταιρίες αποβάλουν την 

ιδιότητα αυτή και «σπάει» το συνδετικό στοιχείο μεταξύ της ίδιας και του ελληνικού κράτους, στο 

οποίο συστάθηκαν  η ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα Συνακόλουθα, δημιουργείται 

αυτόματα ένα νέο συνδετικό στοιχείο μεταξύ της εταιρίας και της έννομης γερμανικής τάξης, η 

οποία πλέον είναι η εθνική έννομη τάξη των εισφέρουσων εταιρειών, όπου εγκαταστάθηκαν  

Αποτέλεσμα, αυτών, είναι το ότι η εταιρίες διατηρούν τη νομική τους οντότητα και 

προσωπικότητα, μεταβάλλοντας, όμως, το εφαρμοστέο σε αυτές δίκαιο. 

 

Το επιτρεπτό της μεταφοράς με διατήρηση της ταυτότητας και αλλαγή εταιρικού δικαίου κρίνεται 

από το κράτος υποδοχής, του κράτους, δηλαδή, της νέας εκ μετατροπής εταιρίας, και όχι από το 

κράτος όπου συστήθηκε η εταιρία  πραγματοποίηση μιας διασυνοριακής συγχώνευσης προϋποθέτει 

τόσο την υποδοχή μιας εταιρίας σε ένα κράτος,  όσο και την αποδημία της ίδιας εταιρίας από το 

κράτος ίδρυσης, η εταιρικής δραστηριότητας  

ΟΔΗΓΙΑ 2012/29/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 25ης 

Οκτωβρίου 2012 για τη θέσπιση ελάχιστων προτύπων σχετικά με τα δικαιώματα, την υποστήριξη και 

την προστασία θυμάτων της εγκληματικότητας και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαισίου 
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2001/220/ΔΕΥ του Συμβουλίου 

Άρθρο 5 Κοινό σχέδιο διασυνοριακής συγχώνευσης Τα όργανα διευθύνσεως ή διοικήσεως καθεμιάς 

από τις συγχωνευόμενες εταιρείες καταρτίζουν το κοινό σχέδιο διασυνοριακής συγχώνευσης. Το 

σχέδιο αυτό περιλαμβάνει τουλάχιστον τα εξής στοιχεία: η μορφή, την επωνυμία και την καταστατική 

έδρα των συγχωνευόμενων εταιρειών, καθώς και τα αντίστοιχα στοιχεία για την εταιρεία που 

προκύπτει από τη διασυνοριακή συγχώνευση· 

 

 

(κρίσιμα πραγματικά περιστατικά έλαβαν χώρα πριν από τη θέση σε ισχύ της Συνθήκης για την 

Ευρωπαϊκή Ένωση, η διάταξη της Συνθήκης που είχε εφαρμογή κατά τον χρόνο των επίμαχων 

περιστατικών επί της ελεύθερης κυκλοφορίας των κεφαλαίων ήταν το άρθρο 67 της Συνθήκης 

ΕΟΚ) 

 

 

 
 

Στις 24/07/2012 ο βασικός μέτοχος της  “Hellenic Development Beteiligungs AG”  AG  εταιρείας 

εδρεύουσας στο Ντίσελντορφ της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας επί της οδού 

Huttenstrasse 3, εξασκώντας το  Εταιρικό δικαίωμα επιλογής δικαίου, ίδρυσε νέα κυρίαρχη εταιρεία,  

«ενιαία διεύθυνση με εταιρείες στην ελληνική επικράτεια» για  το προβάδισμα των συμφερόντων 

έννομου σκοπού του ομίλου σε διακρατικές διοικητικές δικονομικές διατάξεις  δικαίου ΣΛΕΕ 126(9) 

136, καθώς η Ε.Δ.ΓΟΥΤΟΣ Α.Ε. ελληνικό νομικό πρόσωπο υπήρξε  θύμα καρτέλ με κρατική 

παρέμβαση, στις 11/10/2011 σε δημόσια ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΞΑΓΟΡΑΣ  ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 

ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΡΕΟΥΣ   με την επωνυμία έργο Ελλήνων 

πολιτεία  προς την ελληνική δημοκρατία και ειδικότερα στο ΤΑΙΠΕΔ αρμόδιος φορέας απο 

διεθνή συνθήκη (υποκείμενο διεθνούς συνθήκης με όρους διεθνούς ιδιωτικού δικαίου), κάνοντας 
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χρήση της οδηγίας (Βρυξέλλες, 29.7.2008 COM(2008) 492 τελικό 2008/0158 (CNS) Πρόταση Ο∆ΗΓΙΑ 

ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά µε το κοινό φορολογικό καθεστώς για τις συγχωνεύσεις, διασπάσεις, 

µερικές διασπάσεις, εισφορές ενεργητικού και ανταλλαγές µετοχών που αφορούν εταιρείες 

διαφορετικών κρατών µελών καθώς και µε τη µεταφορά της καταστατικής έδρας µιας SE ή µιας SCE 

µεταξύ κρατών µελών) προέβη στην εν τις της πράγματι  εισφορά ενεργητικού  στην γερμανική 

έννομη τάξη, διάθεσης υπέρ της  νέας λήπτριας κυρίαρχης,, ενεργητικού μέσω του κοινού  βασικού 

μετόχου, στην  Γερμανική έννομη τάξη, για ασφάλεια δικαίου σε κράτος δικαίου,  λήπτρια 

συνιστώμενη η Νέα εταιρεία και των  μικτών διαπλαστικών δικαιωμάτων, της Ε.Δ. ΓΟΥΤΟΣ ΑΕ και 

των από κοινού φυσικών και νομικών προσώπων στην ελληνική επικράτεια, αποδημία από την 

ελληνική έννομη τάξη,  μετά από βίαια αποκοπή εθνικών συνταγματικών δικαιωμάτων στέρηση 

ελληνικής ιθαγένειας  αρχή αναλογικότητας, οικονομικής ελευθερίας, πράξεων βουβής βίας εμπορίας 

επιρροής επί φυσικών προσώπων  που είχαν και έχουν σύνδεση, στα παραρτήματα της λήπτριας στην 

ελληνική επικράτεια. 

 

 

1.1.1. Έννομος σκοπός μας νομικά ισχυρά η τελευταία δημόσια προσφοράς μας Ελλήνων 
πολιτεία ύψους 21,8 δις ευρώ στις 26/02/2014  για την απόκτηση κινητών αξιών, 
εμπράγματη ασφάλεια του ελληνικού δημοσίου χρέους,  σε διεθνείς συνθήκες,  υπαγόμενη 
στις διεθνείς διατάξεις και σύννομη με τις διακρατικές δικονομικές διοικητικές διατάξεις 126 
(9),136 ΣΛΕΕ (σχετικό 4) από 28/11/2014 έγγραφο της γενική διεύθυνσης δικαιοσύνης της 
ευρωπαϊκής επιτροπής  

 

 

§10. Υπόθεση Cartesio, C – 210/06 
 

Συγκεκριμένα, στη σκέψη 111 της απόφασής του, το ΔΕΚ διατείνεται ότι «μια τέτοια περίπτωση 

μεταφοράς της έδρας μιας εταιρίας, συσταθείσας σύμφωνα με το δίκαιο κράτους μέλους, σε άλλο 

κράτος μέλος χωρίς μεταβολή του δικαίου που τη διέπει πρέπει να διακρίνεται από αυτή που αφορά 

τη μετακίνηση μιας εταιρίας συσταθείσας εντός κράτους μέλους προς άλλο κράτος μέλος με 

μεταβολή του εφαρμοστέου εθνικού δικαίου, οπότε η εταιρία μετατρέπεται σε μία μορφή 

εταιρίας διεπόμενης από το εθνικό δίκαιο του κράτους μέλους εντός του οποίου 

μεταφέρθηκε», και συνεχίζει στη σκέψη 112 ότι «η ευχέρεια περί της οποίας γίνεται μνεία στη 

σκέψη 110 της παρούσας αποφάσεως, χωρίς να συνεπάγεται οποιαδήποτε εξαίρεση από την εθνική 

νομοθεσία περί συστάσεως και λύσεως των εταιριών υπό το πρίσμα των περί ελευθερίας 

εγκαταστάσεως διατάξεων της Συνθήκης ΕΚ, δεν μπορεί, ιδίως, να δικαιολογήσει το ότι το κράτος 

μέλος συστάσεως, επιβάλλοντας τη λύση και την εκκαθάριση της εταιρίας αυτής, την εμποδίζει να 

μετατραπεί σε εταιρία του εθνικού δικαίου άλλου κράτους μέλους, αρκεί να το επιτρέπει το δίκαιο 

αυτό», για να καταλήξει στη σκέψη 113 ότι «ένα τέτοιο εμπόδιο στην αποτελεσματική μετατροπή 

μιας τέτοιας εταιρίας, χωρίς προηγούμενη λύση και εκκαθάριση, σε εταιρία εθνικού δικαίου του 

κράτους μέλους εντός του οποίου επιθυμεί να μετακινηθεί συνιστά περιορισμό της ελευθερίας 

εγκαταστάσεως της οικείας εταιρίας, ο οποίος, αν δε δικαιολογείται από επιτακτικό λόγο γενικού 

συμφέροντος, απαγορεύεται δυνάμει του άρθρου 43 ΕΚ». 

Κατά συνέπεια, με την απόφαση Cartesio προβλέπεται από το ΔΕΚ , ξεκάθαρα πλέον, το 

αναμφισβήτητο δικαίωμα των κοινοτικών εταιριών να εγκαθίστανται, μεταφέροντας είτε την 

καταστατική έδρα τους είτε την καταστατική μαζί με την πραγματική τους έδρα σε άλλο κράτος 

μέλος. Μέχρι την έκδοση της Cartesio, τα εμπόδια που επέβαλε το δίκαιο της 35 μετατρεπόμενης 

εταιρίας καλύπτονταν από τη νομολογία Daily Mail55…… 

ανάλογα με τη θεωρία περί του «συνδετικού στοιχείου» που ακολουθούσε ή γενικότερα τους 

περιορισμούς που προέβλεπε το εθνικό του δίκαιο σε περίπτωση μεταφοράς της πραγματικής 

έδρας56……………………... 
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Στην περίπτωση, όμως, της διασυνοριακής μετατροπής, η κοινοτική εταιρία, η οποία 

μεταφέρει την έδρα της σε άλλο κράτος μέλος, δεν αποσκοπεί στο να διατηρήσει την ιδιότητα 

της ως εταιρίας δικαίου του κράτους υποστάσεως. Αντιθέτως, επιθυμεί τη μεταβολή του 

εφαρμοστέου σε αυτή δίκαιο. Συνεπώς, η εταιρία αποβάλει την ιδιότητα αυτή και «σπάει» το 

συνδετικό στοιχείο μεταξύ της ίδιας και του κράτους, στο οποίο συστάθηκε. Συνακόλουθα, 

δημιουργείται αυτόματα ένα νέο συνδετικό στοιχείο μεταξύ της εταιρίας και της έννομης τάξης, η 

οποία πλέον είναι η εθνική έννομη τάξη του κράτους όπου εγκαταστάθηκε. Αποτέλεσμα, αυτών, 

είναι το ότι η εταιρία διατηρεί τη νομική της οντότητα και προσωπικότητα, μεταβάλλοντας, όμως, 

το εφαρμοστέο σε αυτή δίκαιο. Επομένως, το επιτρεπτό της μεταφοράς με διατήρηση της 

ταυτότητας και αλλαγή εταιρικού διακαίου κρίνεται από το κράτος υποδοχής, του κράτους, 

δηλαδή, της νέας εκ μετατροπής εταιρίας, και όχι από το κράτος όπου συστήθηκε η εταιρία. 

Άρα, κατ’ αναλογία προς τα ισχύοντα στους Κανονισμούς 2137/85 και 2157/2001 για τον 

Ευρωπαϊκό Όμιλο Οικονομικού Σκοπού και την Ευρωπαϊκή Εταιρία αντιστοίχως, θα πρέπει 

να γίνει δεκτό ότι το δίκαιο της νέας εκ μετατροπής εταιρίας δικαιούται να αξιώσει τη 

σύμπτωση πραγματικής και καταστατικής έδρας για την απονομή της εθνικής εταιρικής 

μορφής.  

 

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ  

Άρθρο 11 του Ν.4110/2013 Ως συνδεδεμένες νοούνται οι επιχειρήσεις μεταξύ των οποίων υπάρχει 

σχέση άμεσης ή έμμεσης ουσιώδους διοικητικής ή οικονομικής εξάρτησης ή ελέγχου, ιδίως λόγω 

συμμετοχής της μίας στο κεφάλαιο ή τη διοίκηση της άλλης ή λόγω συμμετοχής των ιδίων 

προσώπων στο κεφάλαιο ή στη διοίκηση και των δύο επιχειρήσεων, καθώς και οι επιχειρήσεις οι 

οποίες διαθέτουν σε μία από τις συνδεδεμένες τα ανωτέρω δικαιώματα ή δυνατότητες επιρροής. 

Η αρχή της ανοιχτής αγοράς (ή «της ελεύθερης αγοράς» ή «των ίσων αποστάσεων», arm’s length 

principle), η οποία θεσπίζεται και στο άρθρο 9 του Προτύπου Φορολογικών Συμβάσεων του ΟΟΣΑ 

και στα αντίστοιχα άρθρα των διμερών Συμβάσεων Αποφυγής Διπλής Φορολογίας που έχει 

συνάψει η Ελλάδα, καθώς και στις Κατευθυντήριες Γραμμές του ΟΟΣΑ για τις Ενδοομιλικές 

Τιμολογήσεις, επιτάσσει, μεταξύ συνδεδεμένων επιχειρήσεων, να μην επικρατούν ή να 

συνομολογούνται όροι που να διαφέρουν από αυτούς που θα ίσχυαν μεταξύ ανεξάρτητων 

επιχειρήσεων.  (Αποσπάσματα από την ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ του Ν. 3775/2009 –). 

1.1.2 Ιστορικό νομική τεκμηρίωση επανάκτηση  μικτών διαπλαστικών δικαιωμάτων   

11/10/2011 βίαια έξοδος επιτακτική ανάγκη οικονομικής ελευθερίας μεταβολής δικαίου από την ελληνική 

έννομη τάξη,   δυσμενή νομική κατάσταση, εθνικές δικονομικές πρακτικές επί εμπορικού αντικειμένου,  

ιδιωτικού διεθνούς δικαίου  «φάκελος τεκμηρίωσης σιωπηρή από δόλο απόρριψη δημόσιας προσφοράς 

21,8 δις μέσω τιτλοποίησης  χειραγώγηση διάθεσης κινητών αξιών με μηδενική αξία.  προδιαγραφή 

αυτού ως έργου μέσω κρατικής χρηματοδότησης 107 ΣΛΕΕ χειραγωγημένη διαγωνιστική διαδικασία» 

από κράτος δανειολήπτη μέσω του διεθνή φορέα διάθεσης κινητών αξιών (Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ.) .  

 

Τα Καρτέλ γενικά διακρίνονται με τρία βασικά κριτήρια: α) κατά την έκταση δράσης, β) κατά το αίτιο 

της σύμπραξης και γ) κατά το περιεχόμενο της δράσης τους. 

1. Κατά την έκταση δράσης: αυτά διακρίνονται σε "εθνικά καρτέλ" και "πολυεθνικά" ή "διεθνή 
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καρτέλ". 

2. Κατά το αίτιο σύμπραξης: διακρίνονται σε "ελεύθερα καρτέλ" ή σε "αναγκαστικά καρτέλ", 

όπου τα μεν πρώτα συγκροτούνται με ελεύθερη συμφωνία, τα δε δεύτερα κατόπιν κρατικού 

παρεμβατισμού ή κατόπιν έκτακτης κρατικής επιταγής. 

 

1.1.3 24/7/2012 επιτακτική ανάγκη ασφάλεια δικαίου συστάσεως νέας εταιρείας, στην γερμανική 

έννομη τάξη, και επικράτεια,  κυριαρχική επιρροή ελέγχου υπό νέο νομικό καθεστώς ομίλου και 

στην ελληνική επικράτεια.  

1.1.4 29/07/2012 : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ “Hellenic Development Beteiligungs AG” στην ελληνική 

επικράτεια, νέας ληπτριας εταιρείας, ανακοίνωση εισόδου στην γερμανική έννομη τάξη, ρητή 

μεταβολή δικαίου νομικών φυσικών προσώπων στην ελληνική επικράτεια  «ταυτόχρονης 

μετατροπής ομίλου σε άλλη εταιρική μορφή και έννομη τάξη  » Υπαγωγή σε ενιαία διεύθυνση, 

έννομη γερμανική τάξη, άσκηση ενιαίας διοίκησης, εξάρτησης, ελέγχου σε Συνδεδεμένα πρόσωπα : 

κάθε πρόσωπο, το οποίο συμμετέχει άμεσα ή έμμεσα στη διοίκηση, τον έλεγχο ή το κεφάλαιο άλλου 

προσώπου, το οποίο είναι συγγενικό πρόσωπο (ο/η σύζυγος και οι ανιόντες ή κατιόντες σε ευθεία 

γραμμή) ή με το οποίο συνδέεται. συνδεδεμένες επιχειρήσεις είναι και οι θυγατρικές ή οι 

θυγατρικές των θυγατρικών των ανωτέρω επιχειρήσεων, ακόμα και αν δεν υφίστανται μεταξύ τους 

απευθείας δεσμοί συμμετοχής, καθώς και κάθε άλλη επιχείρηση που συνδέεται με τις ανωτέρω 

προσδιορισθείσες επιχειρήσεις.  

1.1.5 Ημερίδα στο Ναύπλιο, Ελλάδα. Ανακοίνωση ανακοίνωση σε αρμοδίους φορείς θεσμικούς φορείς 

From: <TFGR-Athens@ec.europa.eu> Date: 2012-07-24 20:11 GMT+03:00 

Subject: RE: INVITATION TO CONFERENCE To: info@hdb-ag.com   Dear Sirs, n behalf of Mrs 

Lalis, I would like to thank you for the invitation, kindly extended also to Mr Reichenbach. 

Unfortunately, it will be difficult for them or for any of the TFGR staff to attend, due to short notice 

and other obligations. Wishing you success.   Best.Erifili Paganeli Assistant to Mrs G. Lalis Task 

Force for Greece Athens Office European Commission Tel   +30 2103727094  GSM +30 6932489056    

 

1.1.6 2013   Παράνομη οικονομική παρακώλυση δέσμευση εξόδου ενεργητικού μας από την 
ελληνική δημοκρατία με εθνικές δικονομικές διατάξεις  

Σε εκτέλεση του άρθρου 67 της Συνθήκης ΕΟΚ, πραγματοποιήθηκε η πλήρης απελευθέρωση των 

κινήσεων κεφαλαίων και επιβλήθηκε υποχρέωση στα Κράτη μέλη, με άμεσο αποτέλεσμα, να 

καταργήσουν όλους τους περιορισμούς στις κινήσεις κεφαλαίων, εφόσον δεν δικαιολογούνται από 

επιτακτικό λόγο δημοσίου συμφέροντος (Απόφαση της 6ης Ιουνίου 2000, Verkooijen, C-35/98, 

Συλλ. Ι-4071). Εξάλλου, όπως συνάγεται από το σημείο ΙΙ του παραρτήματος Ι της ανωτέρω 

οδηγίας και από την εισαγωγή και τις επεξηγηματικές σημειώσεις της ονοματολογίας, η 

ρευστοποίηση επενδύσεως σε ακίνητο αποτελεί κίνηση κεφαλαίων (Απόφαση της 16ης Μαρτίου 

1999, Trummer και Μayer, C-222/97, Συλλ. Ι-1661). Στην προκειμένη περίπτωση η παρεμβαίνουσα 

εταιρία, που έχει την έδρα της σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απέκτησε δια 

μεταβιβάσεως (εισφοράς), στα πλαίσια συγχωνεύσεως, από τη συγχωνευθείσα σ΄ αυτήν εταιρία 

ακίνητα κείμενα στην Ελλάδα. Η διαφορετική φορολογική μεταχείριση της εταιρείας, ως προς τον 

επίμαχο φόρο από δόλο, επί των συναλλαγών με βάση και μόνον τον τόπο της έδρας της εταιρείας 

αυτής, δημιουργεί σε βάρος της ανεπίτρεπτο περιορισμό στην κίνηση κεφαλαίων, αφού καθιστά την 

ανωτέρω μεταβίβαση, η οποία σύμφωνα με όσα ήδη εκτέθηκαν, εμπίπτει στον τομέα της κίνησης 

κεφαλαίων, επαχθέστερη και συνεπώς αποθαρρύνει την επένδυση κεφαλαίων σε ακίνητα στην 

Ελλάδα από εταιρεία με έδρα άλλο Κράτος μέλος χωρίς να συντρέχει επιτακτικός λόγος δημοσίου 

mailto:TFGR-Athens@ec.europa.eu
mailto:info@hdb-ag.com
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συμφέροντος που να δικαιολογεί την παροχή του φορολογικού πλεονεκτήματος μόνο στις ημεδαπές 

εταιρείες. 

 

 

1.1.7 26/02/2014: η “Hellenic Development Beteiligungs AG  προέβη σε ΔΕΥΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ελάχιστου ύψους 21,8 δις ευρώ, ενεργητικού στοιχείου ΤΟΥ 

ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΧΡΕΟΥΣ (Προ-συμβατικό στάδιο, διότι αυτό διασφαλίζει τον ανόθευτο 

ανταγωνισμό, στέρηση δυνατότητας ) ΟΔΗГΙΑ 2004/25/EK,     τα πρόσωπα που ελέγχονται από 

άλλο πρόσωπο κατά την έννοια του άρθρου 87 της οδηγίας 2001/34/ΕΚ (2), θεωρούνται ως 

πρόσωπα που ενεργούν σε συνεννόηση τόσο με αυτό το άλλο πρόσωπο όσο και μεταξύ τους).   

Ο∆ΗΓΙΑ 2004/109/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 15ης 

∆εκεµβρίου 2004 για την εναρμόνιση των προϋποθέσεων διαφάνειας αναφορικά µε την 

πληροφόρηση σχετικά µε εκδότες των οποίων οι κινητές αξίες έχουν εισαχθεί προς 

διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά και για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/34/ΕK 

 

(Δικαστική προστασία 2.3.1. Αρχές Στην απόφαση Telaustria) - Στέρηση ευκαιρίας χρήσης 

Εταιρικού τίτλου G.HDBOND (Copyright): Διεθνές Ιδιωτικό Eταιρικό Χρηματοοικονομικό 

Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα (competitive advantage). (ΟΔΗΓΙΑ, 2006/C 179/02) και απόκτησης 

περιουσιακών στοιχείων  του ελληνικού δημοσίου χρέους  

 

2.3.3. Βασικές αρχές που απορρέουν από το πρωτογενές κοινοτικό δίκαιο Όσον αφορά τις 

συµβάσεις µε αξία µικρότερη από το κατώτερο όριο εφαρµογής των οδηγιών για τις δηµόσιες 

συµβάσεις, πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι, δυνάµει της νοµολογίας του ∆ΕΚ ( 4 ), τα άτοµα 

δικαιούνται ουσιαστική δικαστική προστασία των δικαιωµάτων που αντλούν από την κοινοτική 

έννοµη τάξη. Το δικαίωµα αυτής της προστασίας αποτελεί µία από τις γενικές αρχές του δικαίου 

που απορρέουν από τις κοινές συνταγµατικές παραδόσεις των κρατών µελών. Απουσία σχετικών 

κοινοτικών διατάξεων, εναπόκειται στο κράτος µέλος να προβλέψει τους αναγκαίους κανόνες 

και τις διαδικασίες για την εξασφάλιση ουσιαστικής δικαστικής προστασίας. Για να 

συµµορφώνονται µε αυτή την απαίτηση για ουσιαστική δικαστική προστασία, τουλάχιστον οι 

αποφάσεις που έχουν αρνητικές συνέπειες για ένα άτοµο που έχει ή είχε εκδηλώσει το 

ενδιαφέρον του για τη σύναψη µιας σύµβασης, όπως π.χ. οποιαδήποτε απόφαση διαγραφής 

υποψηφίου ή υποβάλλοντος προσφορά, θα πρέπει να υπόκεινται σε έλεγχο για πιθανές 

παραβιάσεις των βασικών αρχών που απορρέουν από το πρωτογενές κοινοτικό δίκαιο. Για 

να επιτρέπουν την αποτελεσµατική άσκηση του δικαιώµατος των ατόµων για προσφυγή, οι 

αναθέτουσες αρχές πρέπει να αιτιολογούν τις αποφάσεις που αποτελούν αντικείµενο προσφυγής 

είτε στις ίδιες τις αποφάσεις ή κατόπιν αιτήµατος, ύστερα από την κοινοποίηση της απόφασης ( 5 

). Σύµφωνα µε τη νοµολογία περί δικαστικής προστασίας, τα διαθέσιµα ένδικα µέσα δεν πρέπει 

να είναι λιγότερο αποτελεσµατικά από εκείνα που ισχύουν για παρεµφερείς καταγγελίες βάσει 

εθνικού δικαίου (αρχή της ισοδυναµίας) και δεν πρέπει να είναι τέτοια ώστε στην πράξη να 

καθιστούν αδύνατη ή υπερβολικά δυσχερή την παροχή δικαστικής προστασίας (αρχή της 

αποτελεσµατικότητας) ). 

ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ σχετικά µε το κοινοτικό δίκαιο που 

εφαρµόζεται στην ανάθεση συµβάσεων οι οποίες δεν καλύπτονται ή καλύπτονται εν µέρει από τις 

οδηγίες για τις «δηµόσιες συµβάσεις» (2006/C 179/02) 

 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32004L0025&from=EL
http://www.hdb-ag.de/wp-content/uploads/2014/09/ermineutiki-greek1.pdf
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Οι συνθήκες, οι κανονισµοί και οι οδηγίες αποκτούν προβάδισµα έναντι εσωτερικού δικαίου. 

Αλλά και οι γενικές αρχές του διεθνούς δικαίου αποτελούν πηγές του διοικητικού δικονοµικού 

δικαίου. ∆ιακρατικές του διοικητικού δικονοµικού δικαίου: 

Α) Κοινοτικό δίκαιο: Είτε πρωτογενές είτε παράγωγο υπερισχύει κάθε εσωτερικής διάταξης 

είτε αφορά το Σύνταγµα είτε τυπικό νόµο. Οι συνθήκες, οι κανονισµοί και οι οδηγίες αποκτούν 

προβάδισµα έναντι εσωτερικού δικαίου. Αλλά και οι γενικές αρχές του διεθνούς δικαίου 

αποτελούν πηγές του διοικητικού δικονοµικού δικαίου. 

 

 

 

20/08/ 2014. ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ Z΄ ΚΛΙΜΑΚΙΟ (Διακοπών) (σχετικό 6) 

ΠΡΑΞΗ 197/ 20/8/2014  Περαιτέρω, με την από 31.3.2014 απόφαση του ΔΣ του … η προσφορά αυτή 

κρίθηκε παραδεκτή, δίκαιη και εύλογη και η ως άνω εταιρία επιλέχθηκε ως επενδυτής, βάσει και της 

από 31.3.2014 ομόφωνης θετικής γνωμοδότησης του Συμβουλίου Εμπειρογνωμόνων του …1)H 

αποτίμηση του προς αξιοποίηση ακινήτου έπρεπε να διενεργηθεί πριν από την έναρξη της ελεγχόμενης 

διαδικασίας για τα περιουσιακά στοιχεία που ήταν γνωστό ότι θα  αξιοποιηθούν από το … στο πλαίσιο 

της ελεγχόμενης διαδικασίας πώλησης, …. ενδέχεται να εγείρουν ζητήματα κρατικών ενισχύσεων 

(άρθρα 107 επ. της Σ.Λ.Ε.Ε.) υπέρ του επενδυτή, υπό την έννοια της παροχής πλεονεκτήματος στον 

τελευταίο διά της ευνοϊκής μεταχειρίσεως αυτού, ικανής να νοθεύσει ή να απειλεί να νοθεύσει τον 

ανταγωνισμό και ως εκ τούτου, κατά τη γνώμη αυτή, καθίσταται αναγκαία η προηγούμενη τήρηση εκ 

μέρους των ελληνικών αρχών της διαδικασίας του άρθρου 108 της Σ.Λ.Ε.Ε. VΙ. Κατ’ ακολουθία των 

ανωτέρω, κωλύεται η υπογραφή τoυ ελεγχόμενου σχεδίου σύμβασης. 
 

28/11/2014: Απάντηση προς την HELLENIC DEVELOPMENT BETEILIGUNGS AG από τη 

Διεύθυνση Δικαιοσύνης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και  διαβίβαση της από 03/11/2014 επιστολής 

καταγγελίας μας σε αίτημα μας ως αρμόδια επιτροπή για εμάς στην Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και 

Χρηματοδοτικών Υποθέσεων.“ Αξιότιμη κυρία Θεοδωράκου, Βεβαιώνω την παραλαβή της επιστολής 

σας με ημερομηνία 3.11.2014 που απευθύνατε στην κα Παρασκευή Μίχου, Γ ενική Διευθύντρια της Γ Δ 

Δικαιοσύνης. Λαμβάνοντας υπόψη το περιεχόμενο της επιστολής σας, τη διαβίβασα στη Γενική 

Διεύθυνση Οικονομικών και χρηματοδοτικών υποθέσεων, η οποία θα μεριμνήσει ώστε να δοθεί η 

ενδεδειγμένη απάντηση. Με εκτίμηση Giles GOOD ALL”2,1 Υπαγωγή έννομου εταιρικού σκοπού μας 

1.9.«Ελλήνων Πολιτεία»  , (νομικά ισχυρά ενεργός η από 26/02/2014 τελευταία δημόσια προσφορά 

μας σε διακρατικές δικονομικές διοικητικές διατάξεις,  από την γενική διεύθυνση δικαιοσύνης της 

ευρωπαϊκής επιτροπής στις 28/11/2014 [10. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1. Για όλες τις λειτουργίες 

της στο πλαίσιο της παρούσας Συμφωνίας, η Επιτροπή ενεργεί μέσω της Γενικής Διεύθυνσης 

Οικονομικών και Χρηματοδοτικών Υποθέσεων (“ECFIN”) και βάσει των εσωτερικών κανόνων που 

εφαρμόζονται στις εκτός προϋπολογισμού οικονομικές της υποχρεώσεις.………...των Άρθρων 126(9) 

και 136 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (η «Απόφαση του Συμβουλίου») και 

η παρεχόμενη προς την Ελλάδα στήριξη συναρτάται από τη συμμόρφωση της Ελλάδας, μεταξύ άλλων, 

με μέτρα που συνάδουν με την εν λόγω απόφαση και που προβλέπονται σε ένα Μνημόνιο Οικονομικής 

και Χρηματοπιστωτικής 14. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ 1. Η παρούσα 

Συμφωνία καθώς και κάθε εξωσυμβατική υποχρέωση που τυχόν προκύψει από την παρούσα ή σε 

σχέση με την παρούσα Συμφωνία, διέπεται και ερμηνεύεται σύμφωνα με το αγγλικό δίκαιο. 2. 

Κάθε διαφορά που ανακύπτει από ή στο πλαίσιο της παρούσας Συμφωνίας επιλύεται με φιλικό 

διακανονισμό, ελλείψει του οποίου, υποβάλλεται στην αποκλειστική δικαιοδοσία του Δικαστηρίου 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης] απόσπασμα από 8/05/2010 την διεθνή συνθήκη - διακρατική συμφωνία 

πιστωτών. 
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04/12/2014: Προς  Αρμόδιες εισαγγελικές αρχές της Γερμανίας, αίτημα μας προς την Γενική 

Διεύθυνση Δικαιοσύνης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ως αρχή της δημοκρατικής δημοσιονομικής 

νομιμότητας σε ευρωπαϊκό επίπεδο, θεματοφύλακα των Συνθηκών και του κοινοτικού κεκτημένου) 

όπως ορίζει η διακρατική συμφωνία πιστωτών. 

 

Αίτημα της Hellenic Development Beteiligungs AG κυρίαρχης εταιρείας προς την Γενική Διεύθυνση 

Δικαιοσύνης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σε συνέχεια του από 03/11/2014 αιτήματός μας, (αίτημα 

δωσιδικίας την γερμανική επικράτεια προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τμήμα Δικαιοσύνης, αίτημά 

μας έννομης προστασίας, από την αρμόδια εισαγγελικές αρχές της Γερμανίας. 

 

ΕΥΘΕΙΑ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΜΑΣ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 
 

ΟΔΗΓΊΑ 2006/111/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ της 16ης Νοεμβρίου 2006 για τη διαφάνεια των 

χρηματοοικονομικών σχέσεων μεταξύ των κρατών μελών και των δημοσίων επιχειρήσεων καθώς και 

για τη χρηματοοικονομική διαφάνεια εντός ορισμένων επιχειρήσεων 

Το άρθρο 295 της συνθήκης προβλέπει ότι η συνθήκη δεν προδικάζει με κανένα τρόπο το 

καθεστώς της ιδιοκτησίας στα κράτη μέλη. Δεν πρέπει να γίνεται αδικαιολόγητη διάκριση 

μεταξύ δημόσιων και ιδιωτικών επιχειρήσεων κατά την εφαρμογή των κανόνων ανταγωνισμού. 

Η παρούσα οδηγία πρέπει να εφαρμόζεται αδιακρίτως τόσο στις δημόσιες όσο και στις 

ιδιωτικές επιχειρήσεις 
 

15/09/2014: ΣΛΕΕ 101-109 Υπουργείο Οικονομικών απάντηση επί αιτήματος μας - δήλωση 

αναρμοδιότητας της γενικής γραμματέας εσόδων απελευθέρωσης ενεργητικού μας, αποκλειστική 

αρμοδιότητα του υπουργού οικονομικών 

 «ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ» (ΣΧ. 17/7/2014) ΑΠΟ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡ/ΚΗΣ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΔΟΕ ΚΥ. ΑΡ. ΠΡΩΤ: ΔΕΛ Α 1125944 ΕΞ 2014 

 

03/10/2014: ΣΛΕΕ 101-109 Εξώδικη πρόσκληση Γνωστοποίηση & Δήλωση Κύριας Παρέμβασης της  

Hellenic Development Beteiligungs AG σε δίκη του  ελεγκτικού συνεδρίου προς τον  Υπουργό 

Οικονομικών Κον Γκίκα Χαρδούβελη εκπρόσωπο του Ελληνικού Δημοσίου - μετόχου του 

Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ,   

ανώτατα εθνικά δικατήρια που αρνούνται να υποβάλουν στο ΔΕΕ προδικαστικό ερώτημα για την 

ερμηνεία του ενωσιακού δικαίου το οποίο καλούνται να εφαρμόσουν οφείλουν να αιτιολογήσουν 

την άρνησή τους υπό το πρίσμα των εξαιρέσεων που προβλέπει η νομολογία του ΔΕΕ. Οφείλουν 

δηλαδή, κατά την απόφαση CILFIT, να αναφέρουν τους λόγους για τους οποίους θεωρούν ότι το 

ζήτημα που ήγειρε ο διάδικος δεν ασκεί επιρροή, ότι η επίμαχη διάταξη του ενωσιακού δικαίου 

έχει ήδη ερμηνευθεί από το ΔΕΕ ή ότι η ορθή εφαρμογή του ενωσιακού δικαίου είναι τόσο προφανής 

ώστε δεν επιτρέπει καμία εύλογη αμφιβολία 

 

 

10/10/14 Παραβίαση αρχών οικονομίας, χρηστά διεθνή ήθη ευρωπαϊκή καλή πίστη, της αρχής 

των ίσων αποστάσεων, ισονομίας από τον υπουργό οικονομικών της ελληνικής δημοκρατίας 

Γκίκα Χάρδουβελη, αρμόδιος και για ανάκληση παράνομων διοικητικών πράξεων (Κατά Δήλωσή 

του Εξήγαγε χρήματα από την ελληνική επικράτεια, εξεδόθη πόρισμα και δέσμευση λογαριασμών 

επειδή εισήγαγε ο μέτοχος της νέας εταιρείας στην ελληνική επικράτεια), παράβαση αρχών 

δημοκρατίας, σχετική απάντηση του γραφείο του εισαγγελέα οικονομικού εγκλήματος, αντίδικος μας 

από κοινού με την Lamda Development σε δίκη στις 10/10/14, υπέρ της αίτησης ανάκλησης σε 

απόφαση του ζ κλιμακίου του ελεγκτικού δικαστηρίου της ελληνικής δημοκρατίας  που κατέθεσε ο 
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διεθνής φορέας διαχείρισης εμπράγματων περιουσιακών στοιχείων του ελληνικού δημοσίου χρέους 

(Τ.Α.Ι.Π.Ε.Δ.), απόδειξη της άμεσης αιτιώδους συνάφειας μεταξύ της παραβίασης της 

υποχρέωσης, από δόλο  σε υπόθεση επί συνδεδεμένων νομικών προσώπων από τις 1/4/2009  

φορολογικά διαφανείς νομικά πρόσωπα στην ελληνική επικράτεια, δεν υπήρχαν φορολογικές 

παραβάσεις,  με την νέα λήπτρια κυρίαρχη εταιρεία, από τις 24/07/2012 σκοπός η στέρηση, η 

ανάκληση παράνομων εθνικών διοικητικών πράξεων, εκδοθείσες το 2013, με σκοπό την 

στέρηση εξόδου κεφαλαίων μας και εισφοράς ενεργητικού υπέρ της κυρίαρχης  από δόλο και 

πρόθεση, εμπορία επιρροής δημοσιονομικών παραγόντων επί ενεργητικού μας με σκοπό της 

βιολογική εξόντωση μέσω βουβής βίας, 

Δόλια απόκρυψη στα πορίσματα του υπουργείου οικονομικών από το άνοιγμα τραπεζικών 

λογαριασμών του βασικού μετόχου, εμβασμάτων στην γερμανική επικράτεια υπέρ της νέας 

εταιρείας   

90/434/ΕΟΚ αιτιολογική σκέψη (2) Ορισμένες φορολογικές διατάξεις θέτουν σήµερα σε 

μειονεκτική θέση τις πράξεις αυτές σε σύγκρι....Επιβάλλεται να εξαλειφθεί αυτή η δυσµενής 

µεταχείριση.  90/434/ΕΟΚ αιτιολογική σκέψη (4) (προσαρµοσµένο) (5) Στο κοινό φορολογικό 

καθεστώς πρέπει να αποφεύγεται η φορολογία σε περίπτωση συγχώνευσης, διάσπασης, ⌦ µερικής 

διάσπασης, ⌫ εισφοράς ενεργητικού ή ανταλλαγής µετοχών, ενώ παράλληλα θα διασφαλίζονται τα 

δηµοσιονοµικά συµφέροντα του κράτους της εισφέρουσας ⌦ , λήπτριας ⌫ ή εξαγορασθείσας 

εταιρείας.  

 

07/11/2014    ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 

ΕΥΘΥΝΗ ΛΟΓΩ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ 

ΕΞΟΥΣΙΑ 
 

  

ΣΤΕΡΗΣΗ ΕΝΝΟΜΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ. 

 

 
Το Δικαστήριο έχει καταστήσει σαφές ότι οι γενικές αρχές που διέπουν την ευθύνη λόγω 

παραβίασης του δικαίου της Ένωσης ισχύουν επίσης για την τρίτη εξουσία, δηλαδή τα 
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δικαστήρια. Οι αποφάσεις τους δεν ελέγχονται πλέον μόνον μετά από άσκηση ενδίκων μέσων 

αλλά —εφόσον αυτές έχουν εκδοθεί χωρίς να ληφθεί υπόψη το δίκαιο της Ένωσης ή κατά 

παράβαση των κανόνων του δικαίου  
 

Υπόθεση C-253/12) (2012/C 273/02) 3) Απαγορεύει το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε 

εθνικό δικαστήριο, το οποίο είναι το ανώτατο διοικητικό δικαστήριο του κράτους μέλους και 

του οποίου οι αποφάσεις είναι αμετάκλη τες, να δεσμεύεται, βάσει της εθνικής νομοθεσίας, από 

τη νομο λογία του Συνταγματικού Δικαστηρίου της Τσεχικής Δημοκρατίας, σε περίπτωση που 

η νομολογία δεν είναι συμβατή με τη νομοθεσία της Ένωσης, όπως ερμηνεύεται από το 

Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης; 
Παραβίαση δικαιικων τάξεων και ιεράρχησης, κανόνων δικαίου, μέσω εθνικών Ελληνικών 

δικονομικών πρακτικών. 

Στέρηση από ελληνικές εισαγγελικές αρχές, επαναφοράς έννομης οικονομικής τάξης, επί σειράς 

αιτημάτων μας, δέσμευση κεφαλαίων, περιουσιακών στοιχείων στην ημεδαπή (Ελλάδα) και 

συγγενικών προσώπων, στέρηση του δικαιώματος στην Ζωή της Αξίας και Αξιοπρέπειας.  

 

το ΔΕΚ είναι «νόμιμος δικαστής» κατά το άρθρο 101 § 1 του Θεμελιώδους Νόμου άρνηση 

προδικαστικής παραπομπής στο ΔΕΚ κατ’εφαρμογή του άρθρου 234 ΕΚ  παράλειψη υποβολής 

προδικαστικού ερωτήματος στο ΔΕΚ κατά το άρθρο 234 (177) ΣυνθΕΚ υπό το πρίσμα του άρθρου 

6 ΕΣΔΑ, ΔτΑ 2000, σ. 885∙M. Breuer, State liability for judicial wrongs and Community Law: the 

Case Gerhard Köbler v. Austria, ELRev 2004, σ. 243 (251)]. 

 

Από την προαναφερθείσα διαδικασία οι υπόχρεοι καλούνται να αποδείξουν ότι τηρείται για όλες 

τις «ελεγχόμενες συναλλαγές» η αρχή των ίσων αποστάσεων. 
 

 

3) Ζημία ενεργητικό υπέρ της κυρίαρχης λήπτριας νέας εταιρείας HELLENIC 

DEVELOPMENT BETEILIGUNGS AG, συμβατότητά εντός του συνολικού ενεργητικού του 

ομίλου, εντός της έννομης τάξης της κυρίαρχης  λήπτριας με στο εθνικό δίκαιο του κράτους 

της πραγματικής έδρας  (inbound case, Hineinverschmelzung), εισφερομένων εις την 

συγχώνευση περιουσιακών στοιχείων από την ελληνική επικράτεια, σύμφωνα με τις διατάξεις και 

τους όρους γερμανικού δίκαιου στέρηση διακίνησης κεφαλαίων 25 Εκτμ ευρώ, στέρηση, εξόδου 

ενεργητικού μας από την ελληνική επικράτεια, έννομα ιδιωτικά αγαθά μας στην ελληνική 

επικράτεια  των συγχωνευόμενων, MARIAD HOLDINGS LIMITED ΑΦΜ: 098122370 (10/8 

INTERNATIONAL COMMERCIAL CENTRE, Casemate Square, Gibraltar), BERTO 

PROPERTIES LIMITED ΑΦΜ: 999166589 (GEORGE LANE 113/115, ENTERPRISE HOUSE, 

E18 1AB LONDON) 

 

 

Ð 2005/19/ΕΚ άρθ. 1 σηµ. 10 (προσαρµοσµένο) Άρθρο 10 1. Όταν, µεταξύ των εισφερόµενων 

στοιχείων επ’ ευκαιρία συγχώνευσης, διάσπασης, µερικής διάσπασης ή εισφοράς ενεργητικού, 

περιλαµβάνεται µια µόνιµη εγκατάσταση της εισφέρουσας εταιρείας η οποία βρίσκεται σε κράτος 

µέλος άλλο από το κράτος µέλος της εισφέρουσας εταιρείας, το κράτος µέλος της εισφέρουσας 

εταιρείας παραιτείται από κάθε δικαίωµα φορολόγησης της εν λόγω µόνιµης εγκατάστασης.  
η ρευστοποίηση επενδύσεως σε ακίνητο αποτελεί κίνηση κεφαλαίων (Απόφαση της 16ης Μαρτίου 

1999, Trummer και Μayer, C-222/97, Συλλ. Ι-1661). Στην προκειμένη περίπτωση η αναιρεσίβλητη 

εταιρία, που έχει την έδρα της σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απέκτησε δια 

μεταβιβάσεως (εισφοράς), στα πλαίσια συγχωνεύσεως, από τη συγχωνευθείσα σ΄ αυτήν εταιρία 

ακίνητο κείμενο στην Ελλάδα. Η διαφορετική φορολογική μεταχείριση της αναιρεσίβλητης εταιρείας, 

ως προς τον επίμαχο φόρο επί των συναλλαγών με βάση και μόνον τον τόπο της έδρας της εταιρείας 
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αυτής, δημιουργεί σε βάρος της ανεπίτρεπτο περιορισμό στην κίνηση κεφαλαίων, αφού καθιστά την 

ανωτέρω μεταβίβαση, η οποία σύμφωνα με όσα ήδη εκτέθηκαν, εμπίπτει στον τομέα της κίνησης 

κεφαλαίων, επαχθέστερη και συνεπώς αποθαρρύνει την επένδυση κεφαλαίων σε ακίνητα στην Ελλάδα 

από εταιρεία με έδρα άλλο Κράτος μέλος χωρίς να συντρέχει επιτακτικός λόγος δημοσίου 

συμφέροντος που να δικαιολογεί την παροχή του φορολογικού πλεονεκτήματος μόνο στις ημεδαπές 

εταιρείες. Επομένως, η απόρριψη της επίδικης επιφυλάξεως της αναιρεσίβλητης, που υπαγορεύθηκε 

 

1. 10/10/2014:10,000,000 εκτμ ευρώ παραβίαση ευρωπαϊκών δικονομικών αρχών, από το 

ελεγκτικό συνέδριο, δίκη με εθνικές διατάξεις, αίτημα έννομης προστασίας μας φυσικών και 

νομικών προσώπων στην ελληνική επικράτεια και αίτημα μερικής οικονομικής αποκατάστασης  

αιτία, διαφθορά, ευρωπαϊκό οικονομικό έγκλημα, αίτημα μας απογραφής ενεργητικού καθαρής 

εύλογης δίκαιης αξίας πρώην δημόσιας περιουσίας και αίτημα προσωρινής διαταγής μη 

εκποίησης ) 

2. 22/10/2014: 50,000,000 εκτμ ευρώ ηθική βλάβη δήλωση μας στην εισαγγελική αρχή Κράτους 

δανειολήπτη Κατάθεση υπομνήματος στον εισαγγελέα οικονομικού εγκλήματος σε κλήση για 

απολογία σε ανωμοτί κατάθεση του Ευάγγελου Δ. Γούτου, υπομνήματος με Αίτημά μας  

προστασίας φυσικών και νομικών προσώπων στην ελληνική επικράτεια και δήλωση αξίωσής 

μας κατά του Ελληνικού Δημοσίου ύψους 50.000.000,00 ευρώ από τις καταχρηστικές και 

παράνομες πράξεις δημοσιονομικών παραγόντων  

3. 18/12/2014: 30,000,000 εκτμ ευρώ Συμπληρωματικό Υπόμνημα και Μήνυση Ευαγ. Δ. Γούτου 

για παραβίαση του Άρθρου 28 του Ελληνικού Συντάγματος, παραβίαση συνταγματικών 

δικαιωμάτων - κατάχρηση εξουσίας, Οικονομικής Βίας – Εκμετάλλευσης, κατά κρατικών 

λειτουργών, υπαλλήλων του Υπουργείου Οικονομικών και παντός τρίτου ήθελε προκύψει.  

4. 01/02/2015 κλείσιμο υποκαταστήματος στην Γλυφάδα Αττικής έσοδα υπέρ της νέες εταιρείας 

μίσθωση για τρία χρόνια (σχετ.7) 

 

 

  

Συμφωνίες και συμβάσεις μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ Ως τελευταία πηγή δικαίου της 

ΕΕ αναφέρ……….Η έννομη τάξη της ΕΕ και η εγκαθιδρυόμενη από αυτήν κοινότητα δικαίου 

προϋποθέτουν τον σεβασμό και την προάσπιση της έννομης τάξης. Την εγγύηση αυτή παρέχουν 

οι δύο ακρογωνιαίοι λίθοι της έννομης τάξης της Ένωσης: η άμεση εφαρμογή του δικαίου της 

Ένωσης και η υπεροχή του έναντι του εθνικού δικαίου. Οι δύο αυτές θεμελιώδεις αρχές, για 

την ύπαρξη και διαφύλαξη των οποίων μεριμνά το Δικαστήριο, εγγυώνται την ομοιόμορφη 

και κατά προτεραιότητα εφαρμογή του δικαίου της Ένωσης σε όλα τα κράτη μέλη. 
 

 

Με την επιφύλαξη παντός νομίμων δικαιωμάτων μας για την ανόρθωση πάσης θετικής και 

αποθετικής ζημίας (Ειδική διαδοχή νομικών, οικονομικών, διαπροσωπικών κλπ δικαιωμάτων, 

ενεργητικό, αυτόνομες δηλ. αποφάσεις εννοείται των οργάνων της που έχουν σχέση με την 

παραγωγική διαδικασία και την οικονομική δραστηριότητά και που είναι νομικά έγκυρες χωρίς την 

έγκριση οιουδήποτε τρίτου ) για την ανόρθωση πάσης θετικής και αποθετικής ζημίας « ιδιωτικό 

διεθνές δίκαιο» Προστατευτικό πεδίο του δικαιώματος επιλογής έννομης τάξης, αθέμιτη 

χειραγώγηση διεθνούς ενεργητικού «ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΡΕΟΥΣ» διεθνούς 

ελεύθερης αγοράς" - Διαφάνεια των Διεθνών χρηματοοικονομικών σχέσεων Άρθρων 126 (9) και 

136 ,101-109 ΣΛΕΕ -  Πνευματική Ιδιοκτησία Έργου «ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ», Διεθνές Εθιμικό - 

Ενωσιακό - Γερμανικό Χρηματοοικονομικό  Δίκαιο. Ενεργητικό μας,  απτό (tangible) περιουσιακό 

στοιχείο (Business Assets) Πνευματικό - Ηθικό Δικαίωμα Δημιουργού Εταιρικού Τίτλου  

G.HDBOND (Copyright): Διεθνές Ιδιωτικό Eταιρικό Χρηματοοικονομικό Ανταγωνιστικό 

πλεονέκτημα (competitive advantage) ΟΔΗΓΙΑ 2005/56/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ 



HDB AG              (1)  Διασυνοριακό Πρακτικό Ομίλου Κυρίαρχης Νέας Εταιρείας 
                 

                                                                                                                                                       
Ημ/νία Σύνταξης: 2013/04/10, Τελευταία Τροπ/ση: 2015/06/02 
1.OG, Hüttenstrasse 3, 40215, Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen, Deutschland 

T: (+49) 211 8763 7520 · E: info@hdb-ag.de · W: www.hdb-ag.de 

Σελίδα 17 από 87 
 

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 26ης Οκτωβρίου 2005 για τις διασυνοριακές 

συγχωνεύσεις - Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής. Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται σε κάθε συγχώνευση 

κεφαλαιουχικών εταιρειών  οι οποίες έχουν  συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία κράτους μέλους και 

έχουν την καταστατική τους έδρα, την κεντρική τους διοίκηση ήταν κύρια εγκατάστασή τους εντός 

της κοινότητας, υπό τον όρο ότι τουλάχιστον δύο από τις εταιρείες αυτές διέπονται από το δίκαιο 

διαφορετικών  κρατών  μελών (εφεξής: «διασυνοριακή συγχώνευση») 
 

 

Για την εταιρεία  
 

Ευάγγελος Δ Γούτος 

02/06/2015 

 

 

 

 

Σχετικά έγγραφα 

 

 

1) Σχετικό έγγραφο υπουργείο δικαιοσύνης ομοσπονδιακής δημοκρατίας της Γερμανίας 

2) 17/02/2005 ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 
Ε.Ε 

3) Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης  Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

4) 1α) Απόφαση του δικαστηρίου (τμήμα μείζονος συνθέσεως της 13ης Δεκεμβρίου 

2005 υπόθεση C-411/03, ) «Ελευθερία εγκαταστάσεως – Άρθρα 43 ΕΚ και 48 ΕΚ – 

Διασυνοριακές συγχωνεύσεις» 

5) Δικαιοδοτικές διαδικασίες υπόθεση C-253/12 

6) Ελεγκτικό συνέδριο αποφάσεις 6α,6β (2) 

7) Τιμολόγια, ανακοίνωση εισόδου στην γερμανική  έννομη τάξη 29/07/2012 
8) SE η SCE μεταξύ κρατών Βρυξέλλες, 29.7.2008 COM(2008) 492 τελικό 2008/0158 

(CNS)  
9) Ελεγκτικό συνέδριο αποφάσεις 6α,6β (2) 

10) Δ.Ε.Κ.δικαστηριο ευρωπαϊκών κοινοτήτων (πρώτο τμήμα) της 6ης Ιουνίου 2013 

11) Απάντησή γραφείου οικονομικού εισαγγελέα 8/12/2014 
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ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ-ΑΝΑΦΟΡΑ  (01/07/2014) ΕΛΛΑΔΑ -  ΔΙΕΘΝΗ ΧΡΗΣΤΑ ΗΘΗ 

της Ανωνύμου  Εταιρείας, με την επωνυμία “Hellenic Development Beteiligungs AG 

Η απαγόρευση περιορισμού του μυστικού ανταγωνισμού εξακολουθεί να ισχύει ακόμα και 

αν το Δημόσιο, ως αναθέτουσα αρχή ή υπό άλλη ιδιότητα εμπλέκεται, ενθαρρύνει ή 

διευκολύνει τέτοιες ανταλλαγές πληροφοριών  

ΠΡΟΣ:ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 

Υπόψιν: Αρμόδιων Εισαγγελικών Ελληνικών Αρχών (Λ. Κηφισίας 23 � Τ.Κ.  151 23 

Μαρούσι, Αττική, Τηλέφωνο: 210 8779700 - FAX : 210 6833155 - E-mail: dey1@otenet.gr) 

 

mailto:dey1@otenet.gr
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Κοινοποίηση:     

1/ Στην Αντιπροσωπεία της  Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα,  

2/ Στα μέλη της Επιτροπής της Τρόικα στην Ελλάδα, όπως αυτή νόμιμα εκπροσωπείται από τον 

Κο Horst Reichenbach (Χορστ Ράιχενμπαχ),  

3/ Στην Πρεσβεία της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας στην Ελλάδα, ως 

εκπρόσωπο του Ομοσπονδιακού Υπουργείου Οικονομικών της Γερμανίας,  

4/ Στο Τμήμα Ευρωπαϊκής Ένωσης - Προϊσταμένη: Κα Ελένη Κωνσταντινίδου, 

5/ Στο Γραφείο Διασύνδεσης της Βουλής με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο - Επικεφαλής: Κα 

Ελένη-Βασιλική Ζερβού, 

6/ Στον Άρειο Πάγο, 

7/ Στη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας - Γενικός Γραμματέας Κος Γούναρης Αβραάμ, 

8/ Στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών – Ελλάδα, 

9/ Στη Γραμματεία Γενικού Γραμματέα Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, 

10/ Στην Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.), 

11/ Στο Τμήμα Ειδικών Ποινικών Υποθέσεων & Διεθνούς Δικαστικής Συνεργασίας σε Ποινικές 

Υποθέσεις, 

12/ Στο Τμήμα Σχέσεων Κράτους Πολίτη, Κος Καμβάσης Διονύσιος, Προϊστάμενος, 

13/ Στο Τμήμα Πολιτικής Σχεδίασης Έκτακτης Ανάγκης, Κα Γεωργία Χρυσάνθου, 

Αναπληρώτρια Προϊσταμένη και 
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14/Στη Γενική Επιτροπεία της Επικράτειας 

ΘΕΜΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ:   

α/ Κατάφωρη Παραβίαση Ενωσιακού Δικαίου Ιδιαίτερα μεγάλου κοινωνικού ενδιαφέροντος 

- Αξίας - μείζονος Δημοσίου Συμφέροντος, που βλάπτουν σοβαρά την Εθνική Ελληνική - 

Ενωσιακή Οικονομία, παραβίαση οδηγιών, «δηµόσιες συµβάσεις» (2006/C 179/02)   

β/ Παράνομη, Χειραγώγηση, Αξίας, τιμής, ακίνητης ελληνικής περιουσίας  (Άυλα και 

ενσώματα περιουσιακά στοιχεία) παράβαση άτυπων διεθνών όρων των δανειακών 

συμβάσεων του Ελληνικού Δημοσίου Χρέους  

KATA  

1/ Των φυσικών προσώπων του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Ι.Δ., με την επωνυμία 

“Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ.)” που εδρεύει στην 

Αθήνα Αττικής (οδός Κολοκοτρώνη 1 & Σταδίου) καθώς και κατά κάθε νόμιμου 

εκπροσώπου του ως άνω Ν.Π.Ι.Δ., 

2/ Των εκάστοτε υπουργών οικονομικών της Ελλάδας από 11/10/2011 έως σήμερα και με την 

ιδιότητά τους των εκπροσώπων της γενικής συνέλευσης των μετόχων (ελληνικού δημοσίου) 

από 11/10/2011 έως και σήμερα, 

3/ Της Τραπέζης της Ελλάδας όπως αυτή νόμιμα εκπροσωπείται, που εδρεύει στην Αθήνα και 

4/ Κατά παντός αγνώστου νομικού η φυσικού προσώπου, που θα κριθεί υπεύθυνο, ύστερα 

από την προκαταρκτική εξέταση, που θα διενεργήσετε, ή με την καθ’ οιονδήποτε τρόπο 

έρευνα των αναφερομένων και καταγγελλομένων με την παρούσα μας.  

 

Γερμανικό Δίκαιο  

  Κατά το Γερμανικό Δίκαιο ότι ο θεσμός της σύμβασης με προστατευτική ενέργεια υπέρ 

τρίτου (Vertrag mit Schutzwirkung zugunsten Dritter), είναι κατασκεύασμα της Γερμανικής 

Νομολογίας εδώ και πολλά χρόνια, ερχόμενο να «εξοπλίσει με αστικές αξιώσεις σε 

δευτερογενές επίπεδο»  υπό συγκεκριμένες περιπτώσεις και μόνο συγκεκριμένους τρίτους, οι 

οποίοι αν και δεν είναι συμβατικά μέρη έχουν ωστόσο στενή σχέση με τη συμβατική σχέση 

άλλων, με αποτέλεσμα να δύνανται να αξιώσουν στο πρόσωπό τους αν όχι πρωτογενείς 

υποχρεώσεις, όπως την εκπλήρωση της παροχής, τουλάχιστον δευτερογενείς υποχρεώσεις 

όπως πχ αποζημίωση εκ της μη προσήκουσας εκπλήρωσης της παροχής. Στην τελευταία 

πάντως νομοθετική ρύθμιση του γερμ. ΑΚ, ο εν λόγω θεσμός βρήκε επιτέλους το έρεισμά του 

στο άρθ. 311 γερμ. ΑΚ. 

  Προϋποθέσεις υπαγωγής του τρίτου στον εν λόγω θεσμό: Η γερμανική νομολογία (BGH) 

έχει ορίσει συγκεκριμένες προϋποθέσεις, σε πλήρωση των οποίων ο τρίτος δικαιούται να 

αξιώσει απευθείας αποζημίωση από ενδοσυμβατική ευθύνη (αν και ο ίδιος ποτέ μέρος μια 

σύμβασης) κατά του οφειλέτη της ενοχικής σχέσης. Αυτές είναι: α) ο τρίτος να έχει στενή  

σχέση με τον δανειστή της αξίωσης, β) στενή σχέση του τρίτου με την σκοπούμενη παροχή. 

Ο τρίτος θα πρέπει να έρχεται ή να βρίσκεται σε στενή σχέση με τον 

απολαμβανόμενο/επιδιωκόμενο σκοπό/όφελος της πρωτογενούς παροχής της 
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ενδοσυμβατικής σχέσης. γ) το δικαιολογημένο συμφέρον υπέρ του δανειστή στην προστασία 

του τρίτου και η εξ’ αρχής αντικειμενική διαγνωστικότητα αυτού του συμφέροντος από τον 

οφειλέτη της ενοχής και δ) ο τρίτος θα πρέπει να μην έχει δική του αξίωση κατά του 

οφειλέτη. 

  Σε περίπτωση που πληρούνται οι πάνω προϋποθέσεις η γερμ. Νομολογία αξιώνει απευθείας 

στον τρίτο αποζημίωση από ενδοσυμβατική ενοχή από τον οφειλέτη της παροχής, αν και ο 

ίδιος ως τρίτος δεν συνεβλήθη ποτέ με τον οφειλέτη. 

Αξιότιμε κύριε Εισαγγελέα, 

 Σε συνέχεια της από 26/02/2014 προσωπικής μου καταγγελίας ως φυσικό πρόσωπο-πολίτης 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς η ελληνική εκτελεστική εξουσία, από το 2009 παραβίασε 

κατ’ εξακολούθηση σειρά άρθρων του ελληνικού συντάγματος, ειδικότερα δε το Άρθρο 2. Ο 

σεβασμός και η προστασία της αξίας του ανθρώπου αποτελούν την πρωταρχική 

υποχρέωση της Πολιτείας. Με την  ιδιότητά μου, ως νόμιμος  εκπρόσωπος εταιρείας, με 

έδρα στο Γερμανικό κράτος, από τον Ιούλιο του 2012,, μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που 

μου δημιουργεί δικαιώματα εκ του Γερμανικού Συντάγματος, αλλά και υποχρεώσεις, 

καταγγέλλω τους ανωτέρω, για τις παρακάτω πράξεις, ενέργειες και παραλείψεις, που 

ετέλεσαν αυτοί σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα και με συγκεκριμένο τρόπο, για 

παραβίαση των κανόνων και αρχών της συνθήκης της ΕΚ, της ελεύθερης κυκλοφορίας των 

εμπορευμάτων (άρθρο 28 της συνθήκης ΕΚ), του δικαιώματος εγκατάστασης (άρθρο 43), της  

ελεύθερης παροχής υπηρεσιών (άρθρο 49), των  µη διακρίσεων και της  ίσης μεταχείρισης, 

της διαφάνειας, της  αναλογικότητας και  αμοιβαίας αναγνώρισης, για την παραβίαση των 

όρων και των κανόνων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περί ισότιμων όρων για τις ευρωπαϊκές 

επιχειρήσεις στον τομέα των διεθνών αγορών δημοσίων συμβάσεων και τους καταγγέλλω για 

αδικήματα, που αυτοί τέλεσαν μέσω ενεργειών χειραγώγησης αξίας, από 11/10/2011 έως 

σήμερα, εις βάρος του υπέρτερου δημοσίου συμφέροντος της ενωσιακής οικονομίας,  με 

σκοπό την απομείωση της αξίας των μετοχών της ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε., ενεργητικού 

περιουσιακού στοιχείου, συνδεδεμένου  με το ελληνικό δημόσιο χρέος , όπως παρακάτω θα 

αναφερθούν, και συγκεκριμένα για το ακίνητο - περιουσιακό στοιχείο της ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε.:  

  Είναι παράνομη η  Εμπλοκή του Δημοσίου ως αναθέτουσα αρχή, αντίθετα με τα διεθνή 

χρηστά ήθη,  σε ενδεχόμενη ανταλλαγή πληροφοριών. Αυτή η απαγόρευση περιορισμού του 

μυστικού ανταγωνισμού εξακολουθεί να ισχύει ακόμα και αν το Δημόσιο, ως αναθέτουσα αρχή 

ή υπό άλλη ιδιότητα εμπλέκεται, ενθαρρύνει ή διευκολύνει τέτοιες ανταλλαγές πληροφοριών. 

Πρόκειται για την έμμεση ανταλλαγή πληροφοριών υπό την έννοια της απόφασης T-Mobile. 

102 Μια τέτοια ενέργεια κατά την πάγια νομολογία του ΔΕΚ συνιστά παράβαση των κανόνων 

ανταγωνισμού (απόφαση Van Eycke, πάγια νομολογία)103 (άρθρο 106 παραγρ.1, πρώην 86 

παραγρ.  

1) 104 όταν:  

(i). Ένα κράτος μέλος υπαγορεύει την σύμπραξη ή εναρμονισμένη πρακτική, λχ εξαναγκάζει τις 

επιχειρήσεις να συμπράξουν ή να συμμετάσχουν σε μια συμφωνία περιορισμού του 

ανταγωνισμού  

(ii) διευκολύνει ή ενθαρρύνει συμπράξεις ή εναρμονισμένες πρακτικές  
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(iii) ενισχύει την επενέργειά τους στην αγορά, λχ εγκρίνοντας προαποφασισθείσες από τις 

επιχειρήσεις τιμές ή επιβάλλοντας την ανταλλαγή εμπιστευτικών για τον ανταγωνισμό στοιχείων 

(τιμές, ποσότητες, επενδύσεις κλπ). Η ενθάρρυνση περιλαμβάνει κρατικές ενέργειες, οι οποίες 

αναλαμβάνουν τα στοιχεία μιας περιοριστικής του ανταγωνισμού συμβάσεως μεταξύ ιδιωτικών 

επιχειρήσεων (συμφωνία τιμολογίων στις αεροπορικές μεταφορές)105, προσδίδουν στην 

καρτελική σύμπραξη διαρκή χαρακτήρα και σε περίπτωση παραβάσεως προβλέπουν 

κυρώσεις106. Γενικά εδώ υπάγεται κάθε ενέργεια με την οποία προσδίδεται μια νομιμότητα σε 

πρακτικές των επιχειρήσεων αντίθετες προς τους κανόνες ανταγωνισμού10 

  Υπενθυμίζεται εξάλλου ότι στο πραγματικό του άρθρου 86 παραγρ.1 (πλέον 106 παραγρ. 1 

ΣΛΕΕ) περιλαμβάνεται και η επέκταση της δεσπόζουσας θέσεως επιχειρήσεως εξοπλισμένης με 

αποκλειστικά ή ειδικά δικαιώματα σε γειτονικές αγορές. Τo ΔΕΚ έχει δεχθεί σε μια σειρά 

αποφάσεών του με πρώτη την απόφαση RTT108 ότι συντρέχει παράβαση του άρθρου 82 

ΣυνθΕΚ, όταν η δημόσια επιχείρηση επεκτείνει τη μονοπωλιακή θέση της σε γειτονικές αγορές 

ή περιορίζει τον ανταγωνισμό σε αυτές, Ως εκ τούτου, όπως παρατηρείται, δεν αποκλείεται η 

τροποποίηση των αρχικών όρων εκτελέσεως ή της διάρκειας μιας συμβάσεως παραχωρήσεως 

να συνδέεται αιτιωδώς με μια τέτοια ανεπίτρεπτη επέκταση των αποκλειστικών ή ειδικών 

δικαιωμάτων, έτσι ώστε να εμπίπτει στο πραγματικό του άρθρου 86 παραγρ.1 (πλέον 106 

ΣΛΕΕ) σε σύνδεση με το άρθρο 82 (πλέον 102 ΣΛΕΕ)109. 

1/ Έννομο συμφέρον για την υποβολή της παρούσης μας.  

  Στην παρούσα μου προβαίνω, ως εταιρεία κράτους μέλους Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ως 

φυσικό πρόσωπο (έννομο συμφέρον από συνδεδεμένα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, 

στην Ελλάδα), που τα δικαιώματά μου προβλέπονται και στοιχειοθετούνται από την 

κατάφωρη παραβίαση του ενωσιακού δικαίου, συμφώνα με τον  Ν .4254/2014 (ΕΝΩΣΙΑΚΟ 

ΔΙΚΑΙΟ) και την: ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ, 

σχετικά µε το κοινοτικό δίκαιο που εφαρμόζεται στην ανάθεση συµβάσεων, οι οποίες δεν 

καλύπτονται ή καλύπτονται εν µέρει από τις οδηγίες για τις «δηµόσιες συµβάσεις» (2006/C 

179/02).  

“ αξία ορίζεται ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟ ΔΟΛΟ ΜΕΘΟΔΕΥΣΗ, ως η υποκρυπτόμενη 

δραστηριότητα την οποία καταπιάνονται και περιγράφουν τα Οικονομικά στοιχεία”. 

Απομείωση ιδιαιτέρας οικονομικής αξίας - τιμής ενεργητικού περιουσιακού στοιχείου - 

ακινήτου συνδεδεμένου με το ελληνικό δημόσιο χρέος ” 

  Ως εταιρεία καταγγέλλουμε ότι, το “Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του 

Δημοσίου (Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ.) έχει στερήσει με τις ενέργειες του από την ελληνική οικονομία 

από το έτος 11/10/2011 έως σήμερα άνω των 35 δισεκατομμυρίων ευρώ σε πραγματικά 

οικονομικά μεγέθη  και από τα κοινωνικά ανταποδοτικά οφέλη (τα οποία εμείς 

αναφέρουμε στην συνημμένη παρούσα δημόσια πρόταση μας) έχει στερήσει περίπου 1,2 δις 

ευρώ. 

  Με τις  έως και σήμερα δε ενέργειές του απομειώνει την συνολική αξία της ελληνικής 

επικράτειας, καθώς το ανωτέρω ακίνητο της ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε. αποτελεί τον ΔΕΙΚΤΗ 

ΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ της σημερινής αλλά και της 

μελλοντικής αξίας όλης της ελληνικής κτηματαγοράς.  

  Σύμφωνα με την αρχή της υπεροχής ο κοινοτικός κανόνας (ΕΝΩΣΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ) δεν 

υπόκειται σε οποιαδήποτε διαδικασία «εθνικοποίησης» (μετατροπή), προκειμένου να 
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καταστεί γνωστός και να εφαρμοστεί από τα εθνικά όργανα. Επομένως, παραμένει 

ιδιογενής και δεν ενσωματώνεται στην ιεραρχία των εθνικών κανόνων.  

  Σε περίπτωση που υφίσταται σύγκρουση μεταξύ ευρωπαϊκού και εθνικού δικαίου ή η 

παρουσία εθνικού κανόνα ματαιώνει την εφαρμογή κάποιου κοινοτικού, επιβάλλεται στον 

εθνικό νομοθέτη να παρακάμψει τον αντίθετο εθνικό κανόνα, τον οποίο πρέπει οι αρμόδιες 

αρχές του κράτους να καταργήσουν. Τέλος, σύμφωνα με τη νομολογιακή πρακτική 

αναγνωρίζεται το δικαίωμα των θιγόμενων ιδιωτών να ζητήσουν αποζημίωση από το κράτος-

μέλος για τη ζημία που υπέστησαν από τη συμπεριφορά κρατικών οργάνων, η οποία είναι 

αντίθετη προς το κοινοτικό δίκαιο. 

 (5) Βλ. υπόθεση Bent Mousten Vestergaard, παράγραφοι 21 έως 24 και την ερµηνευτική 

ανακοίνωση της Επιτροπής µε τίτλο: «∆ιευκόλυνση της πρόσβασης προϊόντων στην 

αγορά άλλου κράτους µέλους: η πρακτική εφαρµογή της αµοιβαίας αναγνώρισης», ΕΕ C 

265 της 4.11.2003, σ. 2. Οι συµβάσεις υπηρεσιών που απαριθµούνται στο παράρτηµα II B 

της οδηγίας 2004/18/ΕΚ και στο παράρτηµα XVII B της οδηγίας 2004/17/ΕΚ πρέπει να 

συµµορφώνονται µε τους κανόνες περί τεχνικών προδιαγραφών που ορίζονται στο άρθρο 

23 της οδηγίας 2004/18/ΕΚ και στο άρθρο 34 της οδηγίας 2004/17/ΕΚ, εάν υπερβαίνουν το 

κατώτατο όριο εφαρµογής των οδηγιών αυτών. Οι τεχνικές προδιαγραφές για τις 

συµβάσεις αυτές πρέπει να καθορίζονται πριν από την επιλογή αναδόχου και πρέπει να 

γνωστοποιούνται ή να διατίθενται στους πιθανούς υποψηφίους µε τρόπους που να 

εξασφαλίζουν τη διαφάνεια και την αντιµετώπιση όλων των πιθανών αναδόχων επί ίσοις 

όροις, βλ. γνώµη του Γενικού Εισαγγελέα Jacobs στην υπόθεση C-174/03 Impresa Portuale 

di Cagliari, παράγραφοι 76 έως 78.  

— Ίση πρόσβαση για τους οικονοµικούς παράγοντες από όλα τα κράτη µέλη  

Οι αναθέτουσες αρχές δεν πρέπει να επιβάλλουν όρους που επιφέρουν άµεσες ή έµµεσες 

διακρίσεις εις βάρος των πιθανών υποψηφίων από άλλα κράτη µέλη, όπως η απαίτηση οι 

επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται για τη σύµβαση να είναι εγκατεστηµένες στο ίδιο κράτος µέλος 

ή την περιφέρεια µε την αναθέτουσα αρχή (1).  

Άρθρο 2 (Άρθρο 4 Οδηγίας 2006/123) Ορισμοί   3. «αποδέκτης», κάθε φυσικό πρόσωπο που 

έχει την ιθαγένεια κράτους - μέλους ή που επωφελείται από δικαιώματα που του παρέχονται 

από κοινοτικές πράξεις ή κάθε νομικό πρόσωπο, κατά το άρθρο 54 της Συνθήκης της 

Λισαβόνας (πρώην 48 της Συνθήκης ΕΚ), εγκατεστημένο σε κράτος - μέλος, τα οποία 

χρησιμοποιούν ή επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν μια υπηρεσία για επαγγελματικούς ή άλλους 

σκοπούς. 

ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΕΝΩΣΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ «Δηµόσιες Συµβάσεις» (2006/C 179/02)  

   Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα εξέδωσε πρόσφατα νέες οδηγίες για την ανάθεση των συµβάσεων 

δηµοσίων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών(1). Καθορίζουν λεπτομερείς κανόνες για τις 

ανταγωνιστικές διαδικασίες υποβολής προσφορών σε όλη την ΕΕ.  
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  Ωστόσο, οι οδηγίες για τις δηµόσιες συµβάσεις δεν εφαρµόζονται σε όλες τις δηµόσιες 

συµβάσεις. Παραµένει ένα ευρύ φάσµα συµβάσεων που δεν καλύπτονται καθόλου ή µόνον 

εν µέρει από τις εν λόγω οδηγίες, όπως οι εξής:  

— Οι συµβάσεις µε αξία µικρότερη από τα κατώτατα όρια εφαρµογής των οδηγιών για τις 

«δηµόσιες συµβάσεις» (2)·  

— Οι συµβάσεις υπηρεσιών που απαριθµούνται στο παράρτηµα II B της οδηγίας 

2004/18/ΕΚ και στο παράρτηµα XVII B της οδηγίας 2004/17/ΕΚ και υπερβαίνουν τα 

κατώτατα όρια εφαρµογής των οδηγιών αυτών. 

  Οι  ως άνω συµβάσεις αποτελούν σηµαντικές ευκαιρίες για τις επιχειρήσεις στην 

εσωτερική αγορά, ιδίως για τις ΜΜΕ και τις νεοσυσταθείσες εταιρείες. Παράλληλα, οι 

ανοικτές και ανταγωνιστικές µέθοδοι ανάθεσης βοηθούν τις δηµόσιες διοικήσεις να ελκύουν 

ευρύτερο φάσµα δυνητικών υποψηφίων για τέτοιου είδους συµβάσεις, αντλώντας έτσι 

οφέλη από προσφορές υψηλότερης αξίας.Η εξασφάλιση της αποτελεσµατικότερης χρήσης 

του δηµόσιου χρήµατος έχει ιδιαίτερη σηµασία δεδοµένων των προβληµάτων που 

αντιµετωπίζουν πολλά κράτη µέλη µε τον προϋπολογισµό τους.  

  Επίσης δεν πρέπει να αγνοηθεί το γεγονός, ότι οι διαφανείς πρακτικές ανάθεσης 

συµβάσεων αποτελούν αποδεδειγµένη ασφαλιστική δικλίδα κατά της διαφθοράς και της 

ευνοιοκρατίας. 

  Παρά ταύτα, αυτού του είδους οι συµβάσεις εξακολουθούν σε πολλές περιπτώσεις να 

ανατίθενται σε τοπικούς φορείς παροχής υπηρεσιών χωρίς κανένα διαγωνισµό. Το 

∆ικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (∆ΕΚ) επιβεβαίωσε με την νοµολογία του, ότι οι 

κανόνες της συνθήκης ΕΚ για την εσωτερική αγορά εφαρµόζονται και στις συµβάσεις 

που δεν εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής των οδηγιών για τις δηµόσιες συµβάσεις. Σε 

διάφορες περιπτώσεις, τα κράτη µέλη και οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί συντελεστές 

ζήτησαν την καθοδήγηση της Επιτροπής σχετικά µε τον τρόπο εφαρµογής των βασικών 

αρχών που απορρέουν από τη νοµολογία αυτή. 

  Η παρούσα ερµηνευτική ανακοίνωση εξετάζει τις δύο προαναφερθείσες οµάδες 

συµβάσεων που δεν καλύπτονται ή που καλύπτονται µόνον εν µέρει από τις οδηγίες για 

τις «δηµόσιες συµβάσεις»(3). Η Επιτροπή εξηγεί το πώς αντιλαµβάνεται τη νοµολογία 

του ∆ΕΚ και προτείνει ορθές πρακτικές για να βοηθήσει τα κράτη µέλη να αποκοµίσουν 

πλήρως τα οφέλη της εσωτερικής αγοράς. Η παρούσα ανακοίνωση δεν θεσπίζει νέες 

νοµοθετικές διατάξεις. Πρέπει να σηµειωθεί ότι, σε κάθε περίπτωση, η ερµηνεία του 

κοινοτικού δικαίου αποτελεί, σε τελική ανάλυση, αρµοδιότητα του ∆ικαστηρίου των 

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.  

1. ΝΟΜΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ  

1.1. Κανόνες και αρχές της συνθήκης ΕΚ 

 Οι αναθέτουσες αρχές(4) των κρατών µελών πρέπει να συµµορφώνονται µε τους κανόνες 

και τις αρχές της συνθήκης ΕΚ κάθε φορά που συνάπτουν δηµόσιες συµβάσεις οι οποίες 

εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής της εν λόγω συνθήκης. Στις αρχές αυτές περιλαµβάνονται η 

ελεύθερη κυκλοφορία των εµπορευµάτων (άρθρο 28 της συνθήκης ΕΚ), το δικαίωµα 
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εγκατάστασης (άρθρο 43), η ελεύθερη παροχή υπηρεσιών (άρθρο 49), οι µη διακρίσεις 

και η ίση µεταχείριση, η διαφάνεια, η αναλογικότητα και η αµοιβαία αναγνώριση.   

(1) Οδηγία 2004/18/ΕΚ, ΕΕ L 134 της 30.4.2004, σ. 114 και οδηγία 2004/17/ΕΚ, ΕΕ L 134 της 

30.4.2004, σ. 1. (Οι λεγόµενες«οδηγίες για τις δηµόσιες συµβάσεις»). 

(2) Τα κατώτατα όρια ορίζονται στο άρθρο 7 της οδηγίας 2004/18/EΚ και στο άρθρο 16 της 

οδηγίας 2004/17/ΕΚ. 

(3) Μια τρίτη οµάδα συµβάσεων που δεν καλύπτεται ή που καλύπτεται εν µέρει από τις οδηγίες 

είναι οι συµβάσειςπαραχώρησης. Βλέπε το άρθρο 17 της οδηγίας 2004/18/ΕΚ, το άρθρο 18 της 

οδηγίας 2004/17/ΕΚ για τις συµβάσεις παραχώρησης υπηρεσιών, τα άρθρα 56 έως 65 της 

οδηγίας 2004/18/ΕΚ καθώς και το άρθρο 18 της οδηγίας 2004/17/ΕΚγια τις συµβάσεις 

παραχώρησης έργου. Ωστόσο, η παρούσα ανακοίνωση δεν ασχολείται µε τις εν λόγω 

συµβάσεις, δεδοµένου ότι θα περιληφθούν στη συνέχεια που δίνεται στην πράσινη βίβλο για τις 

συµπράξεις δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα. 

(4) Στην παρούσα ανακοίνωση, ο όρος «αναθέτουσα αρχή» καλύπτει τόσο τις αναθέτουσες 

αρχές µε την έννοια του άρθρου 1παράγραφος 9 της οδηγίας 2004/18/ΕΚ όσο και τις 

ναθέτουσες αρχές µε την έννοια του άρθρου 2 της οδηγίας 2004/17/ΕΚ.  

1.2. Βασικοί κανόνες για την ανάθεση συµβάσεων 

 Το ∆ΕΚ έχει αναπτύξει σειρά βασικών κανόνων για την ανάθεση των δηµόσιων 

συµβάσεων, οι οποίοι απορρέουν άµεσα από τους κανόνες και τις αρχές της συνθήκης 

ΕΚ. Οι αρχές της ίσης µεταχείρισης και της απαγόρευσης των διακρίσεων λόγω ιθαγένειας 

συνεπάγονται την υποχρέωση διαφάνειας, η οποία, σύµφωνα µε τη νοµολογία του ∆ΕΚ (1), 

«συνίσταται στη διασφάλιση, υπέρ όλων των ενδεχοµένων αναδόχων, προσήκοντος 

βαθµού δηµοσιότητας που να καθιστά δυνατό το άνοιγµα της αγοράς υπηρεσιών στον 

ανταγωνισµό καθώς και τον έλεγχο του αµερόληπτου χαρακτήρα των διαδικασιών 

διαγωνισµού» (2). 

 Οι κανόνες αυτοί εφαρµόζονται στην ανάθεση των συµβάσεων παραχώρησης υπηρεσιών, 

των συµβάσεων µε αξία µικρότερη των κατώτατων ορίων(3) καθώς και των συµβάσεων 

υπηρεσιών που απαριθµούνται στο παράρτηµα II B της οδηγίας 2004/18/ΕΚ και στο 

παράρτηµα XVII B της οδηγίας 2004/17/ΕΚ όσον αφορά ζητήµατα που δεν διευθετούνται µε 

τις εν λόγω οδηγίες(4). 

  Το ∆ΕΚ δήλωσε ρητά ότι «αν και ορισµένες συµβάσεις αποκλείονται του πεδίου 

εφαρµογής των κοινοτικών οδηγιών στον τοµέα των συµβάσεων δηµοσίων έργων, οι 

αναθέτοντες φορείς, όταν τις συνάπτουν, υποχρεούνται, εντούτοις, να τηρούν τους 

θεµελιώδεις κανόνες της Συνθήκης» (5).  

1.3. Σηµασία για την εσωτερική αγορά  

  Οι κανόνες που απορρέουν από τη συνθήκη ΕΚ εφαρµόζονται µόνον στις διαδικασίες 

ανάθεσης συµβάσεων που έχουν επαρκή σχέση µε τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. 

Από την άποψη αυτή το ∆ΕΚ έκρινε, ότι σε συγκεκριµένες περιπτώσεις «λόγω ιδιαίτερων 

περιστάσεων, όπως είναι το πολύ περιορισµένο οικονοµικό ενδιαφέρον», η σύναψη µιας 

συγκεκριµένης σύµβασης δεν θα παρουσίαζε ενδιαφέρον για τις επιχειρήσεις που είναι 



HDB AG              (1)  Διασυνοριακό Πρακτικό Ομίλου Κυρίαρχης Νέας Εταιρείας 
                 

                                                                                                                                                       
Ημ/νία Σύνταξης: 2013/04/10, Τελευταία Τροπ/ση: 2015/06/02 
1.OG, Hüttenstrasse 3, 40215, Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen, Deutschland 

T: (+49) 211 8763 7520 · E: info@hdb-ag.de · W: www.hdb-ag.de 

Σελίδα 26 από 87 
 

εγκατεστηµένες σε άλλα κράτη µέλη. Σε τέτοιες περιπτώσεις «οι συνέπειες για τις οικείες 

θεµελιώδεις ελευθερίες θα έπρεπε συνεπώς να θεωρηθούν υπερβολικά τυχαίες και 

έµµεσες», έτσι ώστε να µην απαιτείται η εφαρµογή των κανόνων που απορρέουν από το 

πρωτογενές κοινοτικό δίκαιο 6).  

  Είναι αρµοδιότητα της εκάστοτε αναθέτουσας αρχής να αποφασίσει εάν µια προτιθέµενη 

ανάθεση σύµβασης ενδέχεται να ενδιαφέρει τους οικονοµικούς παράγοντες που εδρεύουν 

σε άλλα κράτη µέλη. Κατά την άποψη της Επιτροπής, η απόφαση αυτή πρέπει να βασίζεται 

στην αξιολόγηση των περιστάσεων και των χαρακτηριστικών της εκάστοτε σύµβασης, όπως 

το αντικείµενό της, η εκτιµώµενη αξία της, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του τοµέα 

(µέγεθος και δοµή της αγοράς, εµπορικές πρακτικές κ.λπ. ) και η γεωγραφική θέση του 

τόπου εκτέλεσής της.  

  Εάν η αναθέτουσα αρχή καταλήξει στο συµπέρασµα, ότι η υπό εξέταση σύµβαση 

παρουσιάζει ενδιαφέρον για την εσωτερική αγορά, πρέπει να την αναθέσει σύµφωνα µε τους 

βασικούς κανόνες που απορρέουν από το κοινοτικό δίκαιο.  

  Όταν η Επιτροπή ενηµερωθεί για πιθανή παραβίαση των βασικών κανόνων ανάθεσης των 

δηµόσιων συµβάσεων, που δεν καλύπτονται από τις οδηγίες για τις δηµόσιες συµβάσεις, 

προβαίνει στην αξιολόγηση της σηµασίας της  σύµβασης για την εσωτερική αγορά υπό το 

πρίσµα των συγκεκριµένων συνθηκών της κάθε υπόθεσης.  ∆ιαδικασίες επί παραβάσει 

δυνάµει του άρθρου 226 της συνθήκης ΕΚ κινούνται µόνον στις υποθέσεις όπου αυτό 

φαίνεται σκόπιµο, δεδοµένης της σοβαρότητας της παράβασης και του αντικτύπου της 

στην εσωτερική αγορά. 

 

 

 

 

2. ΒΑΣΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ 

ΣΗΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ 

2.1. ∆ιαφήµιση 

2.1.1. Υποχρέωση για εξασφάλιση επαρκούς δηµοσιοποίησης 

  Σύµφωνα µε το ∆ΕΚ (7), οι αρχές της ίσης µεταχείρισης και των µη διακρίσεων 

συνεπάγονται την υποχρέωση διαφάνειας η οποία συνίσταται στην εξασφάλιση, προς όφελος 

κάθε πιθανού αναδόχου, επαρκούς βαθµού δηµοσιότητας ώστε να είναι δυνατό το άνοιγµα 

της αγοράς στον ανταγωνισµό. 

  Η υποχρέωση διαφάνειας απαιτεί µια επιχείρηση που βρίσκεται σε άλλο κράτος µέλος να 

έχει πρόσβαση σε κατάλληλη πληροφόρηση σχετικά µε τη σύµβαση πριν αυτή ανατεθεί, έτσι 

ώστε, εάν το επιθυµεί, να είναι σε θέση να εκφράσει το ενδιαφέρον της για την εν λόγω 

σύµβαση (8). 
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  Η Επιτροπή φρονεί ότι η πρακτική της επικοινωνίας µε ορισµένους πιθανούς υποψηφίους 

δεν επαρκεί για τον σκοπό αυτόν, ακόµα και αν η αναθέτουσα αρχή περιλαµβάνει 

επιχειρήσεις από άλλα κράτη µέλη ή προσπαθεί να έρθει σε επαφή µε όλους τους πιθανούς 

προµηθευτές. Αυτού του είδους η επιλεκτική προσέγγιση δεν µπορεί να αποκλείσει τις 

διακρίσεις εις βάρος πιθανών υποψηφίων από άλλα κράτη µέλη, ειδικότερα νέων 

εισερχόµενων στην αγορά. Το ίδιο ισχύει και για όλες τις µορφές της «παθητικής» 

δηµοσιότητας, όταν µια αναθέτουσα αρχή δεν προβαίνει σε ενεργό δηµοσιοποίηση αλλά 

απαντά στα αιτήµατα για πληροφόρηση των υποψηφίων που ενηµερώθηκαν µε δικό τους 

τρόπο για την προβλεπόµενη ανάθεση της σύµβασης. Παρόµοια, µια απλή αναφορά σε 

εκθέσεις των µέσων µαζικής ενηµέρωσης, σε κοινοβουλευτικές ή πολιτικές συζητήσεις ή σε 

εκδηλώσεις όπως συνέδρια πληροφόρησης δεν συνιστά επαρκή δηµοσιότητα. 

  Συνεπώς, ο µόνος τρόπος να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις που ορίζονται από το ∆ΕΚ είναι 

η δηµοσίευση προκήρυξης, στην οποία οι πιθανοί ενδιαφερόµενοι να έχουν εύκολη 

πρόσβαση, πριν από την ανάθεση της σύµβασης. Η προκήρυξη αυτή πρέπει να 

δηµοσιεύεται από την αναθέτουσα αρχή µε σκοπό το άνοιγµα της ανάθεσης της 

σύµβασης στον ανταγωνισµό. 

2.1.2. Μέσα της δηµοσιοποίησης 

  Οι αναθέτουσες αρχές είναι αρµόδιες να αποφασίσουν για το καταλληλότερο µέσο 

δηµοσιοποίησης τωνσυµβάσεών τους. Η επιλογή τους πρέπει να καθοδηγείται από την 

αξιολόγηση της σηµασίας που έχει η σύµβαση για την εσωτερική αγορά, και ιδιαίτερα όσον 

αφορά το αντικείµενο και την αξία της αλλά και τις συνήθεις πρακτικές στον σχετικό τοµέα. 

  Όσο πιο µεγάλο είναι το ενδιαφέρον που έχει η σύµβαση για τους πιθανούς υποψηφίους 

από άλλα κράτη µέλη, τόσο πιο ευρεία πρέπει να είναι η δηµοσιότητα που πρέπει να της 

δοθεί. Ειδικότερα, για ναείναι επαρκής η διαφάνεια όσον αφορά τις συµβάσεις υπηρεσιών 

που απαριθµούνται στο παράρτηµα II B της οδηγίας 2004/18/ΕΚ και στο παράρτηµα XVII B 

της οδηγίας 2004/17/ΕΚ, οι οποίες υπερβαίνουν τα όρια εφαρµογής των οδηγιών αυτών, 

κατά γενικό κανόνα απαιτείται η δηµοσίευση σε µέσο µεγάλης εµβέλειας. 

Στα κατάλληλα και συνήθως χρησιµοποιούµενα µέσα δηµοσίευσης συγκαταλέγονται τα 

εξής: 

— ∆ιαδίκτυο 

  Λόγω της ευρείας διαθεσιµότητας και ευκολίας χρήσης του Παγκόσµιου Ιστού, οι 

προκηρύξεις συµβάσεων σε ιστοχώρους είναι πολύ πιο προσπελάσιµες, ιδίως για 

επιχειρήσεις από άλλα κράτη µέλη και για ΜΜΕ που προσβλέπουν σε µικρότερες συµβάσεις. 

Το ∆ιαδίκτυο προσφέρει µεγάλη ποικιλία δυνατοτήτων για τη δηµοσιοποίηση των δηµόσιων 

συµβάσεων: 

  Οι προκηρύξεις στον ιστοχώρο της αναθέτουσας αρχής είναι ευέλικτες και αποτελεσµατικές 

σε σχέση µε το κόστος τους. Πρέπει να παρουσιάζονται κατά τρόπο ώστε οι δυνητικοί 

υποψήφιοι να µπορούν να λάβουν εύκολα γνώση των πληροφοριών. Οι αναθέτουσες αρχές 

µπορούν επίσης να προβούν στη δηµοσίευση πληροφοριών σχετικά µε µελλοντικές 

συµβάσεις που δεν καλύπτονται από τις οδηγίες για τις δηµόσιες συµβάσεις ως µέρος του 

προφίλ αγοραστή τους στο ∆ιαδίκτυο (1). 
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  Οι δικτυακές πύλες που έχουν δηµιουργηθεί ειδικά για τη δηµοσίευση προκηρύξεων 

διαγωνισµών έχουν µεγαλύτερη προβολή και µπορούν να προσφέρουν αυξηµένες επιλογές 

αναζήτησης. Από αυτή την άποψη, η διαµόρφωση ειδικής πλατφόρµας για συµβάσεις µικρής 

αξίας µε ευρετήριο ανακοινώσεων για συµβάσεις και δυνατότητα εγγραφής στο ηλεκτρονικό 

ταχυδροµείο αποτελεί βέλτιστη πρακτική, εφόσον χρησιµοποιεί πλήρως τις δυνατότητες του 

∆ιαδικτύου µε σκοπό την αύξηση της διαφάνειας και της αποτελεσµατικότητας(2). 

— Εθνικές επίσηµες εφηµερίδες, ειδικές εθνικές εφηµερίδες για τη δηµοσίευση δηµόσιων 

συµβάσεων, εφηµερίδες εθνικής ή περιφερειακής εµβέλειας ή εξειδικευµένες δηµοσιεύσεις 

— Τοπικά µέσα δηµοσίευσης 

Οι αναθέτουσες αρχές µπορούν να χρησιµοποιούν επίσης τα τοπικά µέσα δηµοσιοποίησης, 

όπως τοπικέςεφηµερίδες, δηµοτικά ενηµερωτικά έντυπα ή ακόµα και πίνακες ανακοινώσεων. 

Ωστόσο, αυτά τα µέσαπαρέχουν αυστηρά και µόνον τοπική δηµοσιότητα, η οποία ενδέχεται 

να επαρκεί σε ειδικές περιπτώσεις, όπως σε πολύ µικρές συµβάσεις για τις οποίες υπάρχει 

µόνον τοπική αγορά. 

— Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης/TED (Tenders Electronic Daily) 

  Η δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι υποχρεωτική 

αλλά ενδεχοµένως αποτελεί ενδιαφέρουσα εναλλακτική λύση, ιδίως για τις µεγαλύτερες 

συµβάσεις. 

(1) Βλ. παράρτηµα VIII της οδηγίας 2004/18/ΕΚ και παράρτηµα XX της οδηγίας 

2004/17/ΕΚ. 

(2) Βλ. για παράδειγµα την πρόσφατα δηµιουργηµένη δικτυακή πύλη ευκαιριών για τις 

συµβάσεις µικρής αξίας στο Ηνωµένο Βασίλειο, www.supply2.gov.uk 

 

  Ως εκ τούτου, η ανάθεση σύµβασης πρέπει να συµµορφώνεται µε τους κανόνες και τις 

αρχές της συνθήκης ΕΚ, έτσι ώστε να προσφέρονται δίκαιες συνθήκες ανταγωνισµού σε 

όλους τους οικονοµικούς παράγοντες που ενδιαφέρονται για τη σύµβαση (4). 

Στην πράξη, αυτό µπορεί να επιτευχθεί καλύτερα µε τους εξής τρόπους:  

— Μη διακριτική περιγραφή του αντικειµένου της σύµβασης  

  Η περιγραφή των χαρακτηριστικών που απαιτούνται από ένα προϊόν ή µια υπηρεσία δεν 

πρέπει να αναφέρεται σε µια συγκεκριµένη κατασκευή ή πηγή, σε ειδική διαδικασία, 

εµπορικά σήµατα, διπλώµατα ευρεσιτεχνίας, τύπους ή συγκεκριµένη προέλευση ή 

παραγωγή, εκτός εάν η αναφορά αυτή αιτιολογείται από το αντικείµενο της σύµβασης και 

συνοδεύεται από τη φράση «ή ισοδύναµο» (5). 

Σε κάθε περίπτωση, είναι προτιµητέα η χρήση γενικότερων περιγραφών όσον αφορά τις 

επιδόσεις ή τις λειτουργίες.  
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(1) Υπόθεση Coname, παράγραφος 21. (2) Άρθρο 31 της οδηγίας 2004/18/EΚ και άρθρο 40 

παράγραφος 3 της οδηγίας 2004/17/EΚ. 

(3) Βλ. γνώµη του Γενικού Εισαγγελέα Jacobs στην υπόθεση C-525/03 Επιτροπή κατά Ιταλίας, 

παράγραφοι 46 έως 48. 

(4) Βλ. υπόθεση C-470/99 Universale-Bau AG [2002] Συλλ. I-11617, παράγραφος 93. 

(5) Βλ. υπόθεση Bent Mousten Vestergaard, παράγραφοι 21 έως 24 και την ερµηνευτική 

ανακοίνωση της Επιτροπής µε τίτλο:«∆ιευκόλυνση της πρόσβασης προϊόντων στην αγορά 

άλλου κράτους µέλους: η πρακτική εφαρµογή της αµοιβαίας αναγνώρισης», ΕΕ C 265 της 

4.11.2003, σ. 2. Οι συµβάσεις υπηρεσιών που απαριθµούνται στο παράρτηµα II B της οδηγίας 

2004/18/ΕΚ και στο παράρτηµα XVII B της οδηγίας 2004/17/ΕΚ πρέπει να συµµορφώνονται 

µε τους κανόνες περί τεχνικών προδιαγραφών που ορίζονται στο άρθρο 23 της οδηγίας 

2004/18/ΕΚ και στο άρθρο 34 της οδηγίας 2004/17/ΕΚ, εάν υπερβαίνουν το κατώτατο όριο 

εφαρµογής των οδηγιών αυτών. Οι τεχνικές προδιαγραφές για τις συµβάσεις αυτές πρέπει να 

καθορίζονται πριν από την επιλογή αναδόχου και πρέπει να γνωστοποιούνται ή να διατίθενται 

στους πιθανούς υποψηφίους µε τρόπους που να εξασφαλίζουν τη διαφάνεια και την 

αντιµετώπιση όλων των πιθανών αναδόχων επί ίσοις όροις, βλ. γνώµη του Γενικού Εισαγγελέα 

Jacobs στην υπόθεση C-174/03 Impresa Portuale di Cagliari, παράγραφοι 76 έως 78.  

— Ίση πρόσβαση για τους οικονοµικούς παράγοντες από όλα τα κράτη µέλη  

Οι αναθέτουσες αρχές δεν πρέπει να επιβάλλουν όρους που επιφέρουν άµεσες ή έµµεσες 

διακρίσεις εις βάρος των πιθανών υποψηφίων από άλλα κράτη µέλη, όπως η απαίτηση οι 

επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται για τη σύµβαση να είναι εγκατεστηµένες στο ίδιο κράτος 

µέλος ή την περιφέρεια µε την αναθέτουσα αρχή (1).  

— Αµοιβαία αναγνώριση διπλωµάτων, πιστοποιητικών και άλλων τίτλων  

Εάν οι υποψήφιοι ή οι υποβάλλοντες προσφορά οφείλουν να υποβάλουν πιστοποιητικά, 

διπλώµατα ή άλλες µορφές γραπτών αποδεικτικών στοιχείων, πρέπει να γίνονται δεκτά τα 

έγγραφα από άλλα κράτη µέλη, που παρέχουν ισοδύναµο επίπεδο εγγύησης, σύµφωνα µε την 

αρχή της αµοιβαίας αναγνώρισης διπλωµάτων, πιστοποιητικών και άλλων τίτλων.  

— Κατάλληλες προθεσµίες  

Οι προθεσµίες για την εκδήλωση ενδιαφέροντος και την υποβολή προσφορών πρέπει να είναι 

επαρκείς ώστε να επιτρέπουν σε επιχειρήσεις από άλλα κράτη µέλη να αξιολογήσουν 

δεόντως την κατάσταση και να προετοιµάσουν την προσφορά τους.  

— ∆ιαφανής και αντικειµενική προσέγγιση  

Όλοι οι συµµετέχοντες πρέπει να είναι σε θέση να γνωρίζουν εκ των προτέρων τους 

ισχύοντες κανόνες και να είναι πεπεισµένοι ότι οι κανόνες αυτοί εφαρµόζονται κατά τον ίδιο 

τρόπο σε όλους τους υποψηφίους.  

2.1.3. Περιεχόµενο της δηµοσιοποίησης 
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  Το ∆ΕΚ έχει αποφανθεί ότι η απαίτηση της διαφάνειας δεν συνεπάγεται απαραίτητα την 

υποχρέωση δηµοσίευσης επίσηµης πρόσκλησης για υποβολή προσφορών(1). Συνεπώς, η 

δηµοσιοποίηση µπορεί να περιορίζεται σε σύντοµη περιγραφή των ουσιωδών στοιχείων της 

προς ανάθεση σύµβασης και της µεθόδου ανάθεσης, παράλληλα µε πρόσκληση για επαφή 

µε την αναθέτουσα αρχή. Εάν χρειάζεται, µπορούν να παρασχεθούν συµπληρωµατικές 

πληροφορίες, είτε µέσω ∆ιαδικτύου είτε κατόπιν αιτήµατος που ο υποψήφιος υποβάλλει στην 

αναθέτουσα αρχή. 

  Η προκήρυξη και τα τυχόν συµπληρωµατικά έγγραφα πρέπει να παρέχουν τόσες 

πληροφορίες όσες χρειάζεται σε κανονικές συνθήκες µια επιχείρηση από άλλο κράτος 

µέλος για να αποφασίσει εάν είναι σκόπιµο να εκδηλώσει το ενδιαφέρον της για την εν λόγω 

σύµβαση. 

  Όπως αναφέρεται στο σηµείο 2.2.2. που ακολουθεί, η αναθέτουσα αρχή µπορεί να λάβει 

µέτρα για να περιορίσει τον αριθµό των υποψηφίων που καλούνται να υποβάλουν προσφορά. 

Στην περίπτωση αυτή, η αναθέτουσα αρχή πρέπει να παρέχει επαρκή πληροφόρηση σχετικά 

µε τους µηχανισµούς που εφαρµόζει για την επιλογή των υποψηφίων που θα συµµετάσχουν 

στο τελευταίο στάδιο επιλογής. 

2.1.4. ∆ιαδικασίες χωρίς προηγούµενη δηµοσίευση προκήρυξης 

  Οι οδηγίες για τις δηµόσιες συµβάσεις περιέχουν ειδικές παρεκκλίσεις µε τις οποίες 

επιτρέπονται, υπό ορισµένες προϋποθέσεις, οι διαδικασίες χωρίς προηγούµενη δηµοσίευση 

προκήρυξης(2). Οι σηµαντικότερες περιπτώσεις αφορούν εξαιρετικά επείγουσες 

καταστάσεις λόγω απρόβλεπτων γεγονότων καθώς και συµβάσεις, οι οποίες µπορούν, για 

τεχνικούς ή καλλιτεχνικούς λόγους ή για λόγους που συνδέονται µε την προστασία των 

αποκλειστικών δικαιωµάτων, να εκτελεστούν µόνον από έναν συγκεκριµένο οικονοµικό 

παράγοντα. 

  Κατά την άποψη της Επιτροπής, οι σχετικές παρεκκλίσεις µπορούν να εφαρµόζονται στην 

ανάθεση των συµβάσεων που δεν καλύπτονται από τις οδηγίες. Συνεπώς, οι αναθέτουσες 

αρχές µπορούν να αναθέτουν τέτοιες συµβάσεις χωρίς την προηγούµενη δηµοσίευση 

προκήρυξης, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούν τους όρους που καθορίζονται στις οδηγίες για 

µια από τις παρεκκλίσεις αυτές(3). 

2.2. Ανάθεση της σύµβασης 

2.2.1. Αρχές 

  Στην απόφασή του για την υπόθεση Telaustria το ∆ΕΚ δήλωσε ότι η υποχρέωση για 

διαφάνεια συνίσταται στην εξασφάλιση, προς όφελος κάθε πιθανού αναδόχου, επαρκούς 

βαθµού δηµοσιότητας ώστε να επιτρέπεται, αφενός, το άνοιγµα της αγοράς στον 

ανταγωνισµό και, αφετέρου, ο έλεγχος του αµερόληπτου χαρακτήρα των διαδικασιών 

διαγωνισµού. Η εγγύηση µιας δίκαιης και αµερόληπτης διαδικασίας απορρέει κατ' ανάγκην 

από την υποχρέωση της εξασφάλισης διαφανούς δηµοσιοποίησης. 

(1) Υποθέσεις C-324/98 Telaustria [2000] Συλλογή Νοµολογίας I-10745, παράγραφος 62, C-

231/03 Coname, απόφαση της 21.7.2005, παράγραφοι 16 έως 19 και C-458/03 Parking 

Brixen, απόφαση της 13.10.2005, παράγραφος 49. 
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(2) Υπόθεση Telaustria, παράγραφος 62 και υπόθεση Parking Brixen, παράγραφος 49 (µε 

προσθήκη πλάγιων και έντονων χαρακτήρων λόγω έµφασης). 

(3) Βλ. υποθέσεις C-59/00 Bent Mousten Vestergaard [2001] Συλλ. I-9505, παράγραφος 20 

και C-264/03 Επιτροπή κατά Γαλλίας, απόφαση της 20.10.2005, παράγραφοι 32 και 33. 

(4) Υπόθεση C-234/03 Contse, απόφαση της 27.10.2005, παράγραφοι 47 έως 49. Οι οδηγίες 

για τις δηµόσιες συµβάσεις παρέχουν µόνον ένα περιορισµένο σύνολο κανόνων για τις 

συµβάσεις αυτές, βλ. το άρθρο 21 της οδηγίας 2004/18/ΕΚ και το άρθρο 32 της οδηγίας 

2004/17/ΕΚ. 

(5) Υπόθεση Bent Mousten Vestergaard, παράγραφος 20 (µε προσθήκη πλάγιων και έντονων 

χαρακτήρων λόγω έµφασης). 

(6) Υπόθεση Coname, παράγραφος 20 (µε προσθήκη πλάγιων και έντονων χαρακτήρων λόγω 

έµφασης). 

(7) Υπόθεση Telaustria, παράγραφος 62 και υπόθεση Parking Brixen, παράγραφος 49. 

(8) Υπόθεση Coname, παράγραφος 21. 

  Ως εκ τούτου, η ανάθεση σύµβασης πρέπει να συµµορφώνεται µε τους κανόνες και τις 

αρχές της συνθήκης ΕΚ, έτσι ώστε να προσφέρονται δίκαιες συνθήκες ανταγωνισµού σε 

όλους τους οικονοµικούς παράγοντες που ενδιαφέρονται για τη σύµβαση (4). Στην πράξη, 

αυτό µπορεί να επιτευχθεί καλύτερα µε τους εξής τρόπους: 

— Μη διακριτική περιγραφή του αντικειµένου της σύµβασης 

Η περιγραφή των χαρακτηριστικών που απαιτούνται από ένα προϊόν ή µια υπηρεσία δεν 

πρέπει να αναφέρεται σε µια συγκεκριµένη κατασκευή ή πηγή, σε ειδική διαδικασία, 

εµπορικά σήµατα, διπλώµατα ευρεσιτεχνίας, τύπους ή συγκεκριµένη προέλευση ή 

παραγωγή, εκτός εάν η αναφορά αυτή αιτιολογείται από το αντικείµενο της σύµβασης και 

συνοδεύεται από τη φράση «ή ισοδύναµο» (5). Σε κάθε περίπτωση, είναι προτιµητέα η χρήση 

γενικότερων περιγραφών όσον αφορά τις επιδόσεις ή τις λειτουργίες. 

1) Υπόθεση Coname, παράγραφος 21. 

(2) Άρθρο 31 της οδηγίας 2004/18/EΚ και άρθρο 40 παράγραφος 3 της οδηγίας 2004/17/EΚ. 

(3) Βλ. γνώµη του Γενικού Εισαγγελέα Jacobs στην υπόθεση C-525/03 Επιτροπή κατά Ιταλίας, 

παράγραφοι 46 έως 48. 

(4) Βλ. υπόθεση C-470/99 Universale-Bau AG [2002] Συλλ. I-11617, παράγραφος 93. 

(5) Βλ. υπόθεση Bent Mousten Vestergaard, παράγραφοι 21 έως 24 και την ερµηνευτική 

ανακοίνωση της Επιτροπής µε τίτλο:«∆ιευκόλυνση της πρόσβασης προϊόντων στην αγορά 

άλλου κράτους µέλους: η πρακτική εφαρµογή της αµοιβαίας αναγνώρισης», ΕΕ C 265 της 

4.11.2003, σ. 2. Οι συµβάσεις υπηρεσιών που απαριθµούνται στο παράρτηµα II B της οδηγίας 

2004/18/ΕΚ και στο παράρτηµα XVII B της οδηγίας 2004/17/ΕΚ πρέπει να συµµορφώνονται 
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µε τους κανόνες περί τεχνικών προδιαγραφών που ορίζονται στο άρθρο 23 της οδηγίας 

2004/18/ΕΚ και στο άρθρο 34 της οδηγίας 2004/17/ΕΚ, εάν υπερβαίνουν το κατώτατο όριο 

εφαρµογής των οδηγιών αυτών. Οι τεχνικές προδιαγραφές για τις συµβάσεις αυτές πρέπει να 

καθορίζονται πριν από την επιλογή αναδόχου και πρέπει να γνωστοποιούνται ή να διατίθενται 

στους πιθανούς υποψηφίους µε τρόπους που να εξασφαλίζουν τη διαφάνεια και την 

αντιµετώπιση όλων των πιθανών αναδόχων επί ίσοις όροις, βλ. γνώµη του Γενικού Εισαγγελέα 

Jacobs στην υπόθεση C-174/03 Impresa Portuale di Cagliari, παράγραφοι 76 έως 78. 

- Ίση πρόσβαση για τους οικονοµικούς παράγοντες από όλα τα κράτη µέλη. 

Οι αναθέτουσες αρχές δεν πρέπει να επιβάλλουν όρους που επιφέρουν άµεσες ή έµµεσες 

διακρίσεις εις βάρος των πιθανών υποψηφίων από άλλα κράτη µέλη, όπως η απαίτηση οι 

επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται για τη σύµβαση να είναι εγκατεστηµένες στο ίδιο κράτος 

µέλος ή την περιφέρεια µε την αναθέτουσα αρχή (1). 

— Αµοιβαία αναγνώριση διπλωµάτων, πιστοποιητικών και άλλων τίτλων 

Εάν οι υποψήφιοι ή οι υποβάλλοντες προσφορά οφείλουν να υποβάλουν πιστοποιητικά, 

διπλώµατα ή άλλες µορφές γραπτών αποδεικτικών στοιχείων, πρέπει να γίνονται δεκτά τα 

έγγραφα από άλλα κράτη µέλη, που παρέχουν ισοδύναµο επίπεδο εγγύησης, σύµφωνα µε την 

αρχή της αµοιβαίας αναγνώρισης διπλωµάτων, πιστοποιητικών και άλλων τίτλων. 

— Κατάλληλες προθεσµίες 

Οι προθεσµίες για την εκδήλωση ενδιαφέροντος και την υποβολή προσφορών πρέπει να είναι 

επαρκείς ώστε να επιτρέπουν σε επιχειρήσεις από άλλα κράτη µέλη να αξιολογήσουν 

δεόντως την κατάσταση και να προετοιµάσουν την προσφορά τους. 

— ∆ιαφανής και αντικειµενική προσέγγιση 

Όλοι οι συµµετέχοντες πρέπει να είναι σε θέση να γνωρίζουν εκ των προτέρων τους 

ισχύοντες κανόνες και να είναι πεπεισµένοι ότι οι κανόνες αυτοί εφαρµόζονται κατά τον ίδιο 

τρόπο σε όλους τους υποψηφίους. 

2.2.2. Όριο του αριθµού υποψηφίων που καλούνται να υποβάλουν προσφορά 

  Οι αναθέτουσες αρχές µπορούν να λάβουν µέτρα για να περιορίσουν τον αριθµό των 

υποψηφίων στο κατάλληλο επίπεδο, µε την προϋπόθεση ότι αυτό γίνεται κατά τρόπο 

διαφανή και χωρίς διακρίσεις. Για παράδειγµα, µπορούν να εφαρµόσουν αντικειµενικούς 

παράγοντες όπως η πείρα των υποψηφίων στον κλάδο που αφορά τη σύµβαση, το µέγεθος 

και η υποδοµή της επιχείρησής τους, οι τεχνικές και επαγγελµατικές τους ικανότητες ή άλλοι 

παράγοντες. Μπορούν ακόµα και να καταφύγουν σε κλήρωση, είτε αποκλειστικά είτε σε 

συνδυασµό µε άλλα κριτήρια επιλογής. Σε κάθε περίπτωση, για τον αριθµός των 

υποψηφίων που θα συµµετάσχουν στο τελευταίο στάδιο επιλογής πρέπει να λαµβάνεται 

υπόψη η ανάγκη για εξασφάλιση επαρκούς ανταγωνισµού. 

  Εναλλακτικά, οι αναθέτουσες αρχές µπορούν να εφαρµόσουν συστήµατα προεπιλογής, 

στο πλαίσιο των οποίων καταρτίζεται κατάλογος προεπιλεγεισών επιχειρήσεων µέσω µιας 

επαρκώς δηµοσιοποιηµένης, διαφανούς και ανοικτής διαδικασίας. Αργότερα, για την 

ανάθεση των εκάστοτε συµβάσεων που εµπίπτουν στο πεδίο του συστήµατος αυτού, η 
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αναθέτουσα αρχή µπορεί να επιλέξει, χωρίς να ασκήσει διακρίσεις, τις επιχειρήσεις που θα 

κληθούν να υποβάλουν προσφορά από τον κατάλογο των προεπιλεγεισών επιχειρήσεων (π.χ. 

επιλέγοντας εκ περιτροπής τις επιχειρήσεις αυτές). 

2.2.3. Απόφαση ανάθεσης της σύµβασης 

  Είναι σηµαντικό, αφενός, η τελική απόφαση για την ανάθεση της σύµβασης να 

συµµορφώνεται µε τους διαδικαστικούς κανόνες που καθορίστηκαν εκ των προτέρων και, 

αφετέρου, να τηρούνται πλήρως οι αρχές των µη διακρίσεων και της ίσης µεταχείρισης. 

Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τις διαδικασίες στις οποίες προβλέπονται διαπραγµατεύσεις µε 

υποψηφίους στο τελικό στάδιο επιλογής. Οι διαπραγµατεύσεις αυτές πρέπει να 

διοργανώνονται µε τέτοιον τρόπο ώστε να δίνεται σε όλους τους υποψηφίους πρόσβαση στην 

ίδια ποσότητα πληροφοριών και να αποκλείεται η τυχόν αδικαιολόγητη προνοµιακή 

µεταχείριση ενός υποψηφίου. 

2.3. ∆ικαστική προστασία 

2.3.1. Αρχές  

  Στην απόφαση Telaustria, το ∆ΕΚ τόνισε τη σηµασία που έχει ο έλεγχος του αµερόληπτου 

χαρακτήρα της διαδικασίας. Χωρίς επαρκή µηχανισµό ελέγχου δεν µπορεί να 

εξασφαλιστεί αποτελεσµατικά η συµµόρφωση µε τις βασικές αρχές της δίκαιης µεταχείρισης 

και της διαφάνειας.  

(1) Ωστόσο, µπορεί να ζητηθεί από τον επιλεγέντα υποψήφιο να διαµορφώσει κάποια 

επιχειρηµατική υποδοµή στον τόπο εκτέλεσης της σύµβασης, εάν αυτό δικαιολογείται από τις 

ιδιαίτερες συνθήκες της σύµβασης.  

 

2.3.2. Οδηγίες σχετικά µε τις διαδικασίες προσφυγής  

  Οι οδηγίες για τις διαδικασίες προσφυγής(1) καλύπτουν µόνον συµβάσεις που εµπίπτουν 

στο πεδίο εφαρµογής των οδηγιών για τις δηµόσιες συµβάσεις(2). Αυτό σηµαίνει ότι στο 

σηµερινό πλαίσιο οι εν λόγω οδηγίες εφαρµόζονται µόνον στις συµβάσεις υπηρεσιών που 

απαριθµούνται στο παράρτηµα II B της οδηγίας 2004/18/ΕΚ και στο παράρτηµα XVII B της 

οδηγίας 2004/17/ΕΚ, οι οποίες υπερβαίνουν τα κατώτατα όρια εφαρµογής των οδηγιών 

αυτών. Οι διαδικασίες προσφυγής για τις συµβάσεις αυτές πρέπει να συµµορφώνονται µε τις 

οδηγίες για τις διαδικασίες προσφυγής και µε τη σχετική νοµολογία. Οι αρχές αυτές 

παραµένουν ίδιες στην πρόσφατα εγκεκριµένη πρόταση νέας οδηγίας για τις διαδικασίες 

προσφυγής(3).  

2.3.3. Βασικές αρχές που απορρέουν από το πρωτογενές κοινοτικό δίκαιο  

  Όσον αφορά τις συµβάσεις µε αξία µικρότερη από το κατώτερο όριο εφαρµογής των 

οδηγιών για τις δηµόσιες συµβάσεις, πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι, δυνάµει της νοµολογίας 

του ∆ΕΚ (4), τα άτοµα δικαιούνται ουσιαστική δικαστική προστασία των δικαιωµάτων, 

που αντλούν από την κοινοτική έννοµη τάξη. Το δικαίωµα αυτής της προστασίας αποτελεί 

µία από τις γενικές αρχές του δικαίου που απορρέουν από τις κοινές συνταγµατικές 

παραδόσεις των κρατών µελών. Απουσία σχετικών κοινοτικών διατάξεων, εναπόκειται στο 
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κράτος µέλος να προβλέψει τους αναγκαίους κανόνες και τις διαδικασίες για την εξασφάλιση 

ουσιαστικής δικαστικής προστασίας.  

  Για να συµµορφώνονται µε αυτή την απαίτηση για ουσιαστική δικαστική προστασία, 

τουλάχιστον οι αποφάσεις που έχουν αρνητικές συνέπειες για ένα άτοµο που έχει ή είχε 

εκδηλώσει το ενδιαφέρον του για τη σύναψη µιας σύµβασης, όπως π.χ. οποιαδήποτε 

απόφαση διαγραφής υποψηφίου ή υποβάλλοντος προσφορά, θα πρέπει να υπόκεινται σε 

έλεγχο για πιθανές παραβιάσεις των βασικών αρχών που απορρέουν από το πρωτογενές 

κοινοτικό δίκαιο. 

  Για να επιτρέπουν την αποτελεσµατική άσκηση του δικαιώµατος των ατόµων για 

προσφυγή, οι αναθέτουσες αρχές πρέπει να αιτιολογούν τις αποφάσεις που αποτελούν 

αντικείµενο προσφυγής είτε στις ίδιες τις αποφάσεις ή κατόπιν αιτήµατος, ύστερα από την 

κοινοποίηση της απόφασης(5).  

  Σύµφωνα µε τη νοµολογία περί δικαστικής προστασίας, τα διαθέσιµα ένδικα µέσα δεν 

πρέπει να είναι λιγότερο αποτελεσµατικά από εκείνα που ισχύουν για παρεµφερείς 

καταγγελίες βάσει εθνικού δικαίου (αρχή της ισοδυναµίας) και δεν πρέπει να είναι 

τέτοια ώστε στην πράξη να καθιστούν αδύνατη ή υπερβολικά δυσχερή την παροχή 

δικαστικής προστασίας (αρχή της αποτελεσµατικότητας) (6).  

(1) Οδηγία 89/665/ΕΟΚ, ΕΕ L 395 της 30.12.1989, σ. 33 και οδηγία 92/13/ΕΟΚ, ΕΕ L 76 της 

23.3.1992, σ. 14. 

(2) Βλ. άρθρο 72 της οδηγίας 2004/17/EΚ και άρθρο 81 της οδηγίας 2004/18/EΟΚ. 

(3) Πρόταση της Επιτροπής για οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για 

την τροποποίηση των οδηγιών 89/665/ΕΟΚ και 92/13/ΕΟΚ του Συµβουλίου όσον αφορά τη 

βελτίωση της αποτελεσµατικότητας των διαδικασιών προσφυγής στον τοµέα της σύναψης 

δηµόσιων συµβάσεων, COM(2006) 195 τελικό. 

(4) Βλ. υπόθεση C-50/00 Unión de Pequeños Agricultores [2002] ECR I-6677, παράγραφος 

39 και υπόθεση 222/86 Heylens [1987] Συλλ. 4097, παράγραφος 14. 

(5) Βλ. υπόθεση Heylens, παράγραφος 15. 

(6) Για την αρχή αυτή βλέπε τις υποθέσεις C-46/93 και C-48/93 Brasserie du Pêcheur [1996] 

Συλλ. I-1029, παράγραφος 83 και την υπόθεση C-327/00 Santex [2003] Συλλ. I-1877, 

παράγραφος 55.  

 

2/ Αναφορά πραγματικών περιστατικών. 

  Η Δημόσια Πρόταση έργου,  με τον τίτλο “Ελλήνων Πολιτεία”, η οποία κατατέθηκε  στις 

11/10/2011 αρχικά από την “Ε. Δ. ΓΟΥΤΟΣ Α.Ε.” και κατόπιν στις 26/02/2014 

επανακατατέθηκε από εμάς, από δόλο των ανωτέρω και αντίθετα με όσα ορίζουν τα χρηστά 

διεθνή ήθη, το αγγλικό δίκαιο, οι κανόνες και οι συνθήκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ( η Ε.Ε. 

είναι υπέρμαχος κατά παράδοση της ανοιχτής οικονομίας και του ελεύθερου εμπορίου) και το 

εφαρμοστέο δίκαιο των δανειακών συμβάσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας, δεν έτυχε 

επαρκούς βαθµού δηµοσιότητας, αµερόληπτης διαδικασίας και των δικαίων συνθηκών 
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ανταγωνισµού, κατά τρόπο που προκαλεί δυσμενή διάκριση και παραβίαση της αρχής 

της ίσης μεταχειρίσεως.  Θεωρούμε δε, ότι η  χειραγώγηση της τιμής του συγκεκριμένου 

ακινήτου ιδιοκτησίας της “ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε.”,  (εξωσυμβατική σχέση - περιουσιακού 

στοιχείου με τις δανειακές συμβάσεις ), είχε και έχει έως και σήμερα σκοπό την μείωση 

και ελαχιστοποίηση της αξίας του, γεγονός που συνιστά απάτη, εις βάρος ενεργητικού - 

περιουσιακού στοιχείου επί του Ελληνικού Δημοσίου Χρέους, με ελάχιστο 

προσδοκώμενο οικονομικό αποτέλεσμα 21,8 δις ευρώ,  σύμφωνα και με τα δικά μας έως 

σήμερα εταιρικά δεδομένα, εάν δεν υπήρξε καλύτερη δημόσια πρόταση, που θα 

αποδεικνυόταν από τον αρχικό προσυμβατικό έλεγχο, εάν είχε δοθεί  η δυνατότητα από το 

έτος 2011, σύμφωνα με τον Ν. 4254/2014 (δίκαιο Ε.Ε.) και σε συνδυασμό με  τον Ν. 

3986/2011 και τον κανονισμό λειτουργίας του Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας 

του Δημοσίου ΦΕΚ Β/1695/16/05/2012.    

  Συγκεκριμένα, με την αρχική δανειακή σύμβαση που αποτελεί ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ 

ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ και συνάφθηκε από και μεταξύ: (Α) των ακόλουθων Κρατών Μελών των 

οποίων νόμισμα είναι το ευρώ: Βασίλειο του Βελγίου, Ιρλανδία, Βασίλειο της Ισπανίας, 

Γαλλική Δημοκρατία, Ιταλική Δημοκρατία, Κυπριακή Δημοκρατία, Μεγάλο Δουκάτο του 

Λουξεμβούργου, Δημοκρατία της Μάλτας, Βασίλειο των Κάτω Χωρών, Δημοκρατία της 

Αυστρίας, Πορτογαλική Δημοκρατία, Δημοκρατία της Σλοβενίας, Σλοβακική Δημοκρατία 

και Δημοκρατία της Φινλανδίας, αντιπροσωπευόμενα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (εφεξής 

αναφερόμενη ως η «Επιτροπή») και του KfW που υπόκειται στις οδηγίες, τελεί υπό την 

εγγύηση και ενεργεί προς το δημόσιο συμφέρον της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της 

Γερμανίας (εφεξής αναφερόμενα ως «Δανειστές» και το καθένα ως «Δανειστής»), (Β) της 

Ελληνικής Δημοκρατίας (εφεξής αναφερόμενη ως «Ελλάδα» ή ο «Δανειολήπτης»), που 

εκπροσωπείται από τον Υπουργό Οικονομικών, και (Γ) της Τράπεζας της Ελλάδος, που 

ενεργεί ως αντιπρόσωπος για λογαριασμό του Δανειολήπτη (εφεξής αναφερόμενη ως 

«Αντιπρόσωπος του Δανειολήπτη») που εκπροσωπείται από τον Διοικητή της Τράπεζας της 

Ελλάδος, της Κύριας σύμβασης χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης με συμβαλλόμενο το 

ευρωπαϊκό ταμείο χρηματοπιστωτικής σταθερότητας (ΕΤΧΣ) Κλπων συμβαλλομένων όπως 

εκπροσωπούνται. 

  

  Στην  σημερινή κρίσιμη οικονομική συγκυρία και  ανάγκη, για αναπτυξιακά έργα στην 

Ελλάδα ο βαθμός ανοίγματος μιας οικονομίας προσδιορίζει την κυβερνητική ελευθερία να 

επιδιώξει οικονομικές πολιτικές της επιλογής της και την ευαισθησία μιας χώρας στους 

παγκόσμιους οικονομικούς κύκλους.  

  Το δε έννομο συμφέρον μας, ως εταιρείας Γερμανικού Δικαίου, είναι αποδεδειγμένο, 

εύλογο και επιβάλλεται, ως υποχρέωσή μας πλέον, να καταγγείλουμε ενώπιόν Σας τις πράξεις 

και παραλείψεις των προαναφερομένων ατόμων  στην Ελλάδα,  με βάση την συνημμένη 

απάντηση του Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ.) 

επί της κατωτέρω από  26/02/2014  προσωπικής καταγγελίας. 

26/02/2014 καταγγελία, που απευθύνει ο Ευάγγελος Γούτος του Δημητρίου προς το 

ΤΑ.Ι.ΠΕ.Δ. και η οποία επί λέξει έχει ως εξής: 

“ΠΡΟΣ Το Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου με την επωνυμία “Ταμείο Αποκρατικοποίησης 

Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου – Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ.”, που εδρεύει στην Αθήνα (Κολοκοτρώνη 1 



HDB AG              (1)  Διασυνοριακό Πρακτικό Ομίλου Κυρίαρχης Νέας Εταιρείας 
                 

                                                                                                                                                       
Ημ/νία Σύνταξης: 2013/04/10, Τελευταία Τροπ/ση: 2015/06/02 
1.OG, Hüttenstrasse 3, 40215, Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen, Deutschland 

T: (+49) 211 8763 7520 · E: info@hdb-ag.de · W: www.hdb-ag.de 

Σελίδα 36 από 87 
 

& Σταδίου), και  εκπροσωπείται νόμιμα από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του και πιο 

συγκεκριμένα από 

α/τον Κωνσταντίνο Σ. Μανιατόπουλο, Πρόεδρο,β/τον Ιωάννη Εμίρη, Διευθύνοντα Σύμβουλο 

(CEO),γ/τον Ανδρέα Ταπραντζή, Εντεταλμένο Σύμβουλο,δ/το Γεώργιο Κουτσουδάκη, Μέλος 

του Συμβουλίου και ε/τον Άρη Καλλιπολίτη, Μέλος του Συμβουλίου.-  

ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗ ΠΡΟΣ 

1)Την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Rue de la Loi / Wetstraat 170 B-1049, Βρυξέλλες), 

2)Την αντιπροσωπεία της  Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα (Βασιλίσσης Σοφίας 2, Αθήνα) 

3)Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο (12, rue Alcide De Gasperi, Λουξεμβούργο), 

4)Το Ελεγκτικό Συνέδριο της Ελλάδας (Τσόχα & Βουρνάζου 4, Αθήνα), 

5)Τα μέλη της Επιτροπής της Τρόικα στην Ελλάδα, όπως αυτή νόμιμα εκπροσωπείται από τον 

κ. Horst Reichenbach (Χορστ Ράιχενμπαχ), (Πειραιώς 132, Αθήνα), 

6)Την Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων Ελλάδας (Πρώην Σχολή Ευελπίδων Αθηνών, Κτίριο 

6), 

7)Την Πρεσβεία της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας στην Ελλάδα, ως εκπρόσωπο 

του Ομοσπονδιακού Υπουργείου Οικονομικών της Γερμανίας (Καραολή & Δημητρίου 3, 

Αθήνα), 

8)Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (6a, Circuit de la Foire 

Internationale, Λουξεμβούργο), 

9)Την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (98-100, Boulevard Konrad Adenauer L-2950, 

Λουξεμβούργο) και 

10)Την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (Kaiserstrasse 29, 60311 Frankfurt am Main, 

Γερμανία), για να λάβουν γνώση και για τις νόμιμες ενέργειές τους.- 

 

 Θέμα: Έργο Μητροπολιτικό – Θεματικό – Οικιστικό Πάρκο “Ελλήνων Πολιτεία” 

 Όπως πολύ καλά γνωρίζετε, δυνάμει του υπ’ 3986/2011 νόμου του ελληνικού κράτους που 

προσάρμοσε το Μνημόνιο στην ελληνική έννομη τάξη, σας έχει ανατεθεί η διαχείριση και 

αξιοποίηση – εκποίηση (μεταξύ άλλων) του μεγαλύτερου σε έκταση και αξία ελληνικού 

δημοσίου ακινήτου, ήτοι του πρώην Διεθνούς Αεροδρομίου του Ελληνικού Αττικής. Η σύσταση 

του Ταμείου σας είχε ως αποκλειστικό σκοπό την εν γένει αξιοποίηση των κρατικών ακινήτων, 

ώστε να απομειωθεί το ελληνικό δημόσιο χρέος. Για το σκοπό αυτό, ο Νομοθέτης φρόντισε η 

σύστασή σας να οπλιστεί με το κατάλληλο νομοθετικό (αναπτυξιακό) πλαίσιο, καθώς και να 

χρηματοδοτηθεί επαρκώς για την στελέχωσή του, ώστε η Διοίκησή σας να είναι ανεξάρτητη από 

την κρατική εξουσία και κατ’ επέκταση να απεμπλακεί με την κρατική διαφθορά, όπως αρμόζει 

στα ΔΙΕΘΝΗ νομικά πρόσωπα – ταμεία (τύπου fund). 

Παρατήρηση: Το ελληνικό δίκαιο, βάσει του οποίου η σύστασή σας και η εν γένει λειτουργία 

σας, σαν εκπρόσωποι και διαχειριστές του νομικού προσώπου – Ταμείου, θεωρεί ως πρόσωπα 

τις ενώσεις φυσικών προσώπων ή περιουσίας για την θεραπεία κοινωνικών αναγκών. Έτσι το 

«νομικό πρόσωπο», μολονότι δεν υπάρχει στη φύση, αναγνωρίζεται «κατά πλάσμα δικαίου» ως 

υποκείμενο δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, συνεπώς με αυτοτελή ικανότητα Δικαίου. 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%AF%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CE%BF
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 Υπενθυμίζεται λοιπόν σε εσάς, ο σκοπός σύστασης του Ταμείου σας: 

Σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν. 3986/2011, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το Ν. 

4038/2012: 

“1. Συνιστάται ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ 

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε.» (Ταμείο). Το Ταμείο έχει αποκλειστικό σκοπό την 

Αξιοποίηση περιουσιακών στοιχείων της ιδιωτικής περιουσίας του Δημοσίου, καθώς και 

περιουσιακών στοιχείων  Ν.Π.Δ.Δ. ή των δημοσίων επιχειρήσεων των οποίων το μετοχικό 

κεφάλαιο ανήκει εξ ολοκλήρου, άμεσα ή έμμεσα, στο Δημόσιο ή σε Ν.Π.Δ.Δ., όπως ορίζεται 

στην παράγραφο 1 του άρθρου 5, σύμφωνα με τις επικρατούσες συνθήκες της αγοράς και με 

εγγυήσεις πλήρους διαφάνειας, προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι των εσόδων. Τα 

περιουσιακά στοιχεία μεταβιβάζονται στο Ταμείο, σύμφωνα με τις επόμενες διατάξεις. 

2. Το προϊόν αξιοποίησης χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την αποπληρωμή του δημοσίου 

χρέους της χώρας, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παράγραφο 17 του επόμενου άρθρου. 

3. Το Ταμείο λειτουργεί για την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος, σύμφωνα με τους 

κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας, δεν υπάγεται στην κατηγορία των οργανισμών και 

επιχειρήσεων του ευρύτερου δημόσιου τομέα και δεν εφαρμόζονται σε αυτό, καθώς και στις 

εταιρείες των οποίων το μετοχικό κεφάλαιο ανήκει εξ ολοκλήρου, άμεσα ή έμμεσα, στο Ταμείο, 

οι διατάξεις που διέπουν εταιρείες που ανήκουν άμεσα ή έμμεσα στο Δημόσιο, με εξαίρεση 

όσων ρητά ορίζονται στις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου. 

4. Το Ταμείο διέπεται από τις διατάξεις της νομοθεσίας περί ανωνύμων εταιρειών, εκτός εάν 

ορίζεται διαφορετικά στις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου. 

5. Το Ταμείο εδρεύει σε δήμο του Νομού Αττικής, ο οποίος ορίζεται με το Καταστατικό του. 

6. Η διάρκεια του Ταμείου είναι έξι (6) έτη από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου. Με 

αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, 

η διάρκεια αυτή μπορεί να παρατείνεται, εφόσον ο σκοπός του Ταμείου δεν έχει εκπληρωθεί.” 

(http://hradf.com/uploads/files/Mesoprothesmo.pdf) 

 Όπως επίσης πολύ καλά γνωρίζετε, οι ενέργειές σας πρέπει να αποσκοπούν αποκλειστικά στην 

προστασία και προάσπιση των συμφερόντων του Ταμείου που εκπροσωπείτε (Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ.), 

καθώς βασικός μέτοχός του, ως αυτόνομη νομική οντότητα, είναι το ελληνικό δημόσιο, όπως 

νόμιμα εκπροσωπείται από τον εκάστοτε Υπουργό οικονομικών και για το λόγο αυτό, οι 

ενέργειές σας οφείλουν να είναι σύννομες και να συμπλέουν με το ελληνικό δίκαιο (ελληνικό 

δημόσιο συμφέρον), το ευρωπαϊκό δίκαιο (κράτη πιστωτές του ελληνικού δημοσίου χρέους)  και 

το αγγλικό δίκαιο, ήτοι το δίκαιο των δανειακών συμβάσεων – μνημονίων μεταξύ του κράτους 

– δανειολήπτη (Ελλάδα), του πιστωτή – Τρόικα και του κράτους – εγγυητή της δανειακής 

σύμβασης (Γερμανία), με σκοπό την εξόφληση του ελληνικού δημοσίου χρέους. Ενέχεστε 

δηλαδή, νομικά και θεσμικά, τόσο έναντι των Ελλήνων πολιτών, όσο και έναντι των Γερμανών 

πολιτών, ως πιστωτές – εγγυητές του ελληνικού δημοσίου χρέους. Πλην όμως εσείς, καίτοι οι 

σύμβουλοί σας τυγχάνουν τεχνοκράτες με εξειδικευμένες γνώσεις σχετικά με την αξιοποίηση 

ακινήτων και γνωρίζετε το θεσμικό σας ρόλο και το σκοπό ίδρυσης του Ταμείου που 

εκπροσωπείτε, παρά ταύτα δεν έχετε μέχρι σήμερα αποτιμήσει την αξία του προαναφερόμενου 

ακινήτου, δεν έχετε προβεί ούτε καν σε στοιχειώδη επιχειρηματικό σχεδιασμό και αρχιτεκτονική 

μελέτη αξιοποίησης αυτού, δεν έχετε απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση για κατάθεση ιδεών, δεν 

έχετε προσδιορίσει το ελάχιστο επιτευχθησόμενο τίμημα από την αξιοποίησή του, παρά μόνο 

φημολογείται, κατά τα σχετικά δημοσιεύματα, ότι θα πραγματοποιηθεί διαγωνισμός με τιμή 

εκποίησης μικρότερη του 1 δις ευρώ (!!!) και με διακανονισμό αποπληρωμής του  τελικού 

επιτευχθησόμενου, από τους ιδιώτες που θα επενδύσουν, τιμήματος, διάρκειας 10 ετών, χωρίς 

http://hradf.com/uploads/files/Mesoprothesmo.pdf
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ουσιαστική απομείωση του ελληνικού δημοσίου χρέους, που αποτελεί και το μοναδικό λόγο της 

εκποίησης από εσάς του εν λόγω ακινήτου. Με όλες τις παραπάνω ενέργειές σας, πράξεις τε και 

παραλείψεις, κατάφωρα παραβιάζετε το άρθρο 1 του Καταστατικού – Σκοπού του Ταμείου σας, 

περί αξιοποίησης και όχι εκποίησης των ακινήτων που εκπροσωπείτε, ως διαχειριστές αυτών. 

 Εσείς λοιπόν, έχοντας μάλιστα για πρώτη φορά στην παγκόσμια ιστορία υπό τη διαχειριστική 

δικαιοδοσία σας τις υπεραξίες της ελληνικής επικράτειας (assets, κατά τη διεθνή ορολογία),  

ουδέποτε με καλέσατε, ως καθ’ ύλην αρμόδιος φορέας, να σας παρουσιάσω αναλυτικότερα την 

πρότασή μου και να απαντήσω σε τυχόν διευκρινήσεις και ουδέποτε προβήκατε στην αποτίμηση 

των αξιών αυτών, παρά την εκ του νόμου υποχρέωσή σας και έτσι, καθίσταται προφανές πως 

δεν ενδιαφέρεστε ουσιαστικά για την υλοποίηση του σκοπού δημιουργίας σας, ήτοι την 

απομείωση του ελληνικού δημόσιου χρέους, η οποία θα πραγματοποιείτο συμπληρωματικά και 

μέσω της δωρεάν συμμετοχής του ελληνικού κράτους κατά ποσοστό 30% στην προαναφερόμενη 

πρότασή μου. Το ως άνω ποσοστό συμμετοχής αποτιμάτο  στα 9,3 δις ευρώ το έτος 2011, ενώ 

το όφελος υπέρ του δημοσίου χρέους αποτιμάται μέχρι και σήμερα στα 21,8 δις ευρώ για το 

δικαίωμα χρήσης της επιφάνειας γης για 100 έτη, δηλαδή συνολικό δημόσιο όφελος 31,1 δις 

ευρώ, ποσό που αν δεν οδηγούσε σε απομείωση του δημόσιου χρέους, θα το καθιστούσε 

τουλάχιστον βιώσιμο, με ό,τι αυτό συνεπάγεται τόσο για τους Έλληνες, όσο και τους Γερμανούς, 

αλλά και λοιπούς Ευρωπαίους πολίτες. Σκοπίμως λοιπόν εσείς παραβιάζετε ή έστω, από 

εγκληματική αμέλεια παραβλέπετε τόσο το σύνολο της πρότασής μου, αλλά και τα 

κοινωνικοοικονομικά οφέλη αυτής για τη σταθερότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χωρίς να 

αναλαμβάνετε τις ευθύνες που σάς αναλογούν, αφού έχετε ήδη στέρξει να τις αποποιηθείτε. 

 Με την παρούσα μου καταγγέλλω σήμερα, ατομικά ως φυσικό πρόσωπο και πολίτης της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, την παραβίαση των ατομικών δικαιωμάτων μου από τα εκάστοτε μέλη 

των διοικήσεων του Ταμείου σας, λόγω της μη αξιολόγησης από εσάς -ως οφείλατε- της 

πρότασης του έργου “Ελλήνων Πολιτεία”, όπως νόμιμα γνωστοποιήθηκε σε εσάς με το από 

11.10.2011 συνημμένο στην παρούσα έγγραφό μου την 11η.10.2011, καθώς επίσης 

συγγνωστοποιήθηκε στο σύνολο των ελληνικών κομμάτων και στα μέλη του ελληνικού 

κοινοβουλίου, καθώς θεωρώ πως εκ του γεγονότος αυτού υπέστην διακριτική μεταχείριση, η 

οποία ουδόλως συνάδει με τον ορισμό των ανθρώπινων δικαιωμάτων, της ανθρώπινης 

αξιοπρέπειας του ατόμου, της ατομικής ελευθερίας, της ισότητας, της ισονομίας και του 

κράτους δικαίου, αρχές που έχουν ενσωματωθεί εξαρχής στις Συνθήκες της Ε.Ε. και 

ενισχύονται σήμερα χάρη στο Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Επικαλούμαι 

επίσης την δέσμευση των κρατών για την προάσπιση του οικουμενικού και αδιαίρετου 

χαρακτήρα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων να αναπτύσσουν ολοκληρωμένη και ενεργό 

συνεργασία με χώρες – εταίρους, διεθνείς οργανισμούς, περιφερειακούς οργανισμούς και την 

ευρωπαϊκή κοινωνία των πολιτών. 

 Φυσικά, δεν είναι αυτή η πρώτη φορά που διαμαρτύρομαι προς εσάς για το παραπάνω γεγονός, 

αλλά και στο παρελθόν διαμαρτυρήθηκα με την από 21.11.2011 Εξώδικο μου προς τον τότε 

Πρόεδρο του Ταμείου σας, καταγγέλλοντας ΔΗΜΟΣΙΑ στα Μ.Μ.Ε. την αποσιώπηση κατάθεσης 

της προαναφερόμενης προτάσεώς μου, καθώς, παρανόμως και χωρίς να έχετε κανένα δικαίωμα 

επ’ αυτού, ως Διοίκηση του Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ., τηρήσατε την παράνομη διακρατική συμφωνία της 

Ελλάδας με το Κατάρ, ουσιαστικά μέχρι και το φθινόπωρο του έτους 2013. Παρά το γεγονός ότι 

η συγκεκριμένη συμφωνία είχε συναφθεί το 2010 από τον τότε Πρωθυπουργό της Ελλάδας, ο 

οποίος είχε προσδιορίσει τότε και το τίμημα της εκποίησης, αυτή έπρεπε, ήδη από τον Ιούλιο 

του έτους 2011, να καταγγελθεί άμεσα τόσο από την τότε ελληνική κυβέρνηση όσο και από αυτή 

που τη διαδέχθηκε, ως όφειλαν εκ του Μνημονίου. 

  Καταγγέλλω επίσης ότι οι ενέργειές σας, πράξεις τε και παραλείψεις, από την σύστασή σας το 

έτος 2011 και μέχρι σήμερα, ήτοι οι ενέργειες των εκάστοτε μελών του Διοικητικού Συμβουλίου 

σας, όχι μόνο όσον αφορά στο συγκεκριμένο ακίνητο του Αεροδρομίου, αλλά και στην υπόλοιπη 
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ελληνική ακίνητη περιουσία, ουδόλως συνάδουν με τα χρηστά ήθη, τις αρχές χρηστής διοίκησης 

– διαχείρισης της αξιοποιήσιμης ελληνικής ακίνητης περιουσίας, που εκ της θέσεώς σας εσείς 

και μόνο διαχειρίζεστε, αλλά ούτε και με τα πρότυπα της ευρωπαϊκής εταιρικής διακυβέρνησης. 

Αντίθετα, αν συνέτρεχαν όλα τα παραπάνω, τότε θα διευκολύνατε την εισαγωγή ξένων και την 

επένδυση εγχώριων κεφαλαίων στην ελληνική οικονομία, με άμεσο αποτέλεσμα την απομείωση 

και βιωσιμότητα του ελληνικού δημοσίου χρέους. Σημειώνεται, ότι το Μάϊο του έτους 2012 

προέβην σε σχετική απάντηση – καταγγελία προς την Dr. Angela Merkel, ύστερα από 

προσωπικό της ενδιαφέρον για το αυθαίρετα οριζόμενο τίμημα των 25 δις ευρώ για το σύνολο 

της ελληνικής ακίνητης περιουσίας!!!   Τέλος, δια της παρούσας μου σας επανακαταθέτω 

σήμερα την ως άνω πρόταση “Ελλήνων Πολιτεία”, (Συνημμένο σχετικό αρχείο 1γ) όπως ισχύει 

σήμερα κατόπιν επικαιροποίησής της, τα πνευματικά δικαιώματα επί της οποίας κατέχει πλέον 

η εδρεύουσα στο Ντίσελντορφ της Γερμανίας εταιρεία με την επωνυμία “Hellenic Development 

Beteiligungs AG” και το διακριτικό τίτλο “HDB AG”, κατόπιν εξουσιοδοτήσεώς μου εκ 

μέρους της,, επιφυλασσόμενος παντός νομίμου (ενοχικού ή εμπράγματου) δικαιώματός μου 

έναντι των φυσικών προσώπων της Διοίκησης σας ή έναντι οιωνδήποτε τρίτων, για τα 

διαφυγόντα αποθετικά ατομικά κέρδη μου ή την οικονομική αποθετική ζημιά μου από την μη 

αξιολόγηση της πρότασης έργου “Ελλήνων Πολιτεία” το έτος 2011, σύμφωνα με το ευρωπαϊκό 

ή το αγγλικό δίκαιο. Επιπλέον, επιφυλάσσομαι να ζητήσω νομική συνδρομή του γερμανικού 

κράτους όποτε και αν αυτό απαιτηθεί. 

Σημειώνεται δε, ότι η παρούσα καταγγελία μου, αλλά και η πρότασή μου “Ελλήνων Πολιτεία” 

υποστηρίζεται από πλήθος φυσικών προσώπων, Ελλήνων και μη. 

Πληρεξούσιο Δικηγόρο και εκ του νόμου αντίκλητό μου ορίζω τον Dr. Kuschka Marius, 

(www.engel-heckmann.de)”  

  Το καταγγελλόμενο Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ.)  

αρμόδιο κατά τον νόμο για την αποτίμηση αξίας των 81.000 ακίνητων του χαρτοφυλακίου 

του, δεν ενήργησε σύννομα και σύμφωνα με τα διεθνή εταιρικά πρότυπα, και τούτο διότι από 

το 2011 έως σήμερα δεν υπάρχει αιτιολογημένη γνωμοδότηση για την αποτίμηση της αξία 

των ακινήτων αυτών, που η αποτίμηση να είναι συνδεδεμένη ως αξία - τιμή στους εκάστοτε 

ετήσιους ελληνικούς κρατικούς προϋπολογισμούς του υπουργείου οικονομικών και τα 

οικονομικά στοιχεία εντός των ψηφισθέντων  μεσοπρόθεσμων, δημιουργούν εικονικά 

οικονομικά δεδομένα και όχι τα πραγματικά οικονομικά δεδομένα αξίας - τιμής της 

ελληνικής ακίνητης περιουσίας λειτουργώντας αντίστροφα και καταστρεπτικά στην 

δημοσιονομική πειθαρχία της ελληνικής οικονομίας στην βιωσιμότητα του ελληνικού 

δημοσίου χρέους και στην δημοσιονομική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

  Παραθέτουμε για το πως ακριβώς έχει κατά τον Διεθνή Τύπο η Διαδικασίας της 

Αποτίμησης: 

“Διεθνής Τύπος Διαδικασίας Αποτίμησης.  

- Επιχειρήσεις διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων (ΕΑΜ) νοείται το σύνολο της ζωής 

βέλτιστη διαχείριση των φυσικών περιουσιακών στοιχείων ενός οργανισμού να μεγιστοποιήσει 

την αξία. 
[ αποσαφήνιση που απαιτείται ]

 Καλύπτει θέματα όπως ο σχεδιασμός, κατασκευή, θέση σε 

λειτουργία, τη λειτουργία, τη συντήρηση και τον παροπλισμό / αντικατάσταση του φυτού , του 

εξοπλισμού και εγκαταστάσεις. "Επιχείρηση" αναφέρεται στη διαχείριση των περιουσιακών 

στοιχείων στις διάφορες υπηρεσίες, περιοχές, εγκαταστάσεις και, σε ορισμένες περιπτώσεις, 

επιχειρηματικές μονάδες. Με τη διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων σε όλη την 

εγκατάσταση, οι οργανισμοί μπορούν να βελτιώσουν τη χρησιμοποίηση και την απόδοση, τη 

μείωση του κόστους του κεφαλαίου , τη μείωση των περιουσιακών στοιχείων που σχετίζονται 

http://www.engel-heckmann.de/
http://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Please_clarify
http://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Please_clarify
http://en.wikipedia.org/wiki/Physical_plant
http://en.wikipedia.org/wiki/Physical_plant
http://en.wikipedia.org/wiki/Capital_cost
http://en.wikipedia.org/wiki/Capital_cost
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με το κόστος λειτουργίας , παρατείνει τη διάρκεια ζωής των περιουσιακών στοιχείων και στη 

συνέχεια να βελτιώσει ROA ( απόδοση περιουσιακών στοιχείων ). 

  Οι λειτουργίες της διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων παίρνετε μια θεμελιώδη στροφή όπου 

οι οργανώσεις κινούνται από τα ιστορικά αντιδραστική (run-to-αποτυχία) μοντέλα και αρχίζουν 

να αγκαλιάζουν ολόκληρη σχεδιασμό της ζωής, το κόστος κύκλου ζωής, προγραμματισμένη και 

ενεργητική συντήρηση και άλλες βέλτιστες πρακτικές του κλάδου. Ορισμένες εταιρείες 

εξακολουθούν να θεωρούν τη φυσική διαχείριση περιουσιακών στοιχείων, όπως ακριβώς μια 

πιο εστιασμένη επιχείρηση διάρκειας για τη διαχείριση συντήρησης - μέχρι να αρχίσουν να 

συνειδητοποιούν την οργάνωση σε επίπεδο επιπτώσεων και αλληλεξαρτήσεις με τις 

επιχειρήσεις, το σχεδιασμό, την απόδοση του ενεργητικού, την παραγωγικότητα του 

προσωπικού και το κόστος κύκλου ζωής. Αυτή η αλλαγή στην εστίαση χαρακτηριστικό 

παράδειγμα την εξέλιξη από τη διαχείριση συντήρησης Enterprise Asset Management και είναι 

ενσωματωμένη στην British Standards προδιαγραφή PAS 55 (προδιαγραφή Απαιτήσεις για τη 

βέλτιστη διαχείριση των φυσικών περιουσιακών στοιχείων υποδομής). Δείτε Institute of Asset 

Management . 

  Επιχειρήσεις διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων είναι οι επιχειρηματικές διαδικασίες και 

επιτρέποντας στα συστήματα πληροφοριών που υποστηρίζουν τη διαχείριση των περιουσιακών 

στοιχείων ενός οργανισμού, τόσο σωματική (όπως τα κτίρια, εξοπλισμός, υποδομές κ.λπ.) και 

μη-φυσική, όπως: 

  Φυσική διαχείριση περιουσιακών στοιχείων : η πρακτική της διαχείρισης ολόκληρου του 

κύκλου ζωής (σχεδιασμός, κατασκευή, θέση σε λειτουργία, τη λειτουργία, τη συντήρηση, την 

επισκευή, τροποποίηση, αντικατάσταση και τον παροπλισμό / διάθεσης) των φυσικών 

υποδομών και των περιουσιακών στοιχείων, όπως κατασκευές, την παραγωγή και την 

εξυπηρέτηση των φυτών, τη δύναμη, το νερό και τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας αποβλήτων, 

δίκτυα διανομής, τα συστήματα μεταφορών, κτιρίων και άλλων υλικών περιουσιακών 

στοιχείων. Υποδομές διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων επεκτείνεται σε αυτό το θέμα σε 

σχέση κυρίως με, επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, την ιδιοκτησία και τη μεταφορά των 

συστημάτων του δημόσιου τομέα. 

·  Διαχείριση παγίων : μια λογιστική διαδικασία που επιδιώκει να εντοπίσετε τα πάγια για τους 

σκοπούς της χρηματοοικονομικής λογιστικής. 

  IT διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων : το σύνολο των επιχειρηματικών πρακτικών που 

ενώνουν οικονομικές, συμβατικές και απογραφή λειτουργίες για την υποστήριξη της διαχείρισης 

του κύκλου ζωής και τη στρατηγική λήψη αποφάσεων για το περιβάλλον IT. Αυτό είναι επίσης 

μια από τις διαδικασίες που ορίζονται στο πλαίσιο της διαχείρισης των υπηρεσιών IT . 

  Ψηφιακή διαχείριση περιουσιακών στοιχείων : μια μορφή ηλεκτρονικής διαχείρισης 

περιεχομένου πολυμέσων που περιλαμβάνει ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία. 

- Η διαχείριση των δημοσίων περιουσιακών στοιχείων ή τη διαχείριση εταιρικών 

περιουσιακών στοιχείων (CAM) [ edit ] 

  Η διαχείριση των δημοσίων περιουσιακών στοιχείων (που αναφέρεται επίσης η εταιρική 

διαχείριση περιουσιακών στοιχείων) επεκτείνει τον ορισμό της επιχείρησης διαχείρισης 

περιουσιακών στοιχείων (ΕΑΜ), με την ενσωμάτωση της διαχείρισης του όλα τα πράγματα που 

έχουν αξία για δημοτικό δικαιοδοσία και τις προσδοκίες των πολιτών της. 

  Ένα ΕΑΜ απαιτεί ένα μητρώο περιουσιακών στοιχείων (απογραφή των περιουσιακών 

στοιχείων και των χαρακτηριστικών τους), σε συνδυασμό με ένα ηλεκτρονικό σύστημα 

διαχείρισης συντήρησης (CMMS). Όλα τα δημόσια περιουσιακά στοιχεία είναι διασυνδεδεμένα 

και να μοιραστούν την εγγύτητα, και αυτή η σύνδεση είναι δυνατή μέσω της χρήσης του GIS . 
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  GIS-centric διαχείριση των δημόσιων περιουσιακών στοιχείων τυποποιεί τα δεδομένα και 

επιτρέπει τη διαλειτουργικότητα, παρέχοντας στους χρήστες τη δυνατότητα να 

επαναχρησιμοποιηθούν, να συντονίζει, και να μοιράζονται πληροφορίες με αποδοτικό και 

αποτελεσματικό τρόπο, κάνοντας το GIS γεω-βάση δεδομένων του μητρώου περιουσιακών 

στοιχείων. Ένα GIS-κεντρική διαχείριση των δημόσιων περιουσιακών στοιχείων που τυποποιεί 

τα δεδομένα και επιτρέπει τη διαλειτουργικότητα , παρέχοντας στους χρήστες τη δυνατότητα να 

επαναχρησιμοποιηθούν, να συντονίζει, και να μοιράζονται πληροφορίες με αποδοτικό και 

αποτελεσματικό τρόπο. 

  Στις Ηνωμένες Πολιτείες το de facto πρότυπο GIS είναι η Esri GIS για υπηρεσίες κοινής 

ωφέλειας και των δήμων. Μία πλατφόρμα GIS Esri σε συνδυασμό με τη γενική ομπρέλα της 

διαχείρισης των δημόσιων περιουσιακών στοιχείων και των δύο φυσικά "σκληρά" τα 

περιουσιακά στοιχεία και "μαλακά" περιουσιακά στοιχεία βοηθά στην απομάκρυνση των 

παραδοσιακών σιλό των δομημένων δημοτικές λειτουργίες. Ενώ τα σκληρά στοιχεία του 

ενεργητικού είναι τα τυπικά ενσώματα περιουσιακά στοιχεία ή τα περιουσιακά στοιχεία 

υποδομής, τα μαλακά περιουσιακών στοιχείων του δήμου περιλαμβάνει τις άδειες, άδειες, την 

επιβολή του κώδικα, κάντε δεξί-of-τρόπους και άλλων δραστηριοτήτων εργασία του εδάφους 

εστιασμένη. 

  Ο ορισμός της «διαχείρισης δημόσιας περιουσίας" επινοήθηκε και ορίζεται από τον Brian L. 

Haslam, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της διεθνούς Μηχανογραφημένο Σύστημα 

Διαχείρισης Συντήρησης (CMMS) της εταιρείας GIS-centric που παράγει το λογισμικό 

πιστοποιείται από την Εθνική Ένωση των GIS-Centric Solutions (NAGCS ). GIS-centric 

διαχείριση των δημόσιων περιουσιακών στοιχείων είναι μια προσέγγιση του σχεδιασμού του 

συστήματος για τη διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων του δημοσίου που αξιοποιεί την 

επένδυση τοπικές κυβερνήσεις συνεχίζουν να κάνουν εισαγωγή σε GIS και παρέχει ένα κοινό 

πλαίσιο για την ανταλλαγή χρήσιμων δεδομένων από ανόμοια συστήματα. Άδειες, άδειες, την 

επιβολή του κώδικα, κάντε δεξί του-τρόπο, και άλλες δραστηριότητες εργασία του εδάφους 

εστιασμένη είναι παραδείγματα της γης εστιασμένη δημόσια περιουσιακά στοιχεία που 

διαχειρίζεται η τοπική αυτοδιοίκηση . Αυτά τα δημόσια αγαθά καταλαμβάνουν θέση ακριβώς 

όπως in-the-εδάφους ή πάνω από το έδαφος δημόσιας περιουσίας κάνει. 

  GIS δεν είναι πανάκεια? Αποτελεσματικές διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων φυσικών 

περιουσιακών στοιχείων, όπως τα κτίρια, προβαίνουν σε ενημερωμένες αποφάσεις-για το τι 

πρέπει να κάνει και πότε να τα περιουσιακά τους στοιχεία-ώστε να μεγιστοποιηθεί η απόδοση 

των πόρων για τους οργανωτικούς στόχους τους. Μερικές φορές, οι πληροφορίες που 

εμφανίζονται γεω-χωρικών δεδομένων μπορεί να βοηθήσει αυτές τις αποφάσεις. Ωστόσο, τη 

βαθιά κατανόηση των αγορών, τα συστήματα μηχανικής και ανθρώπινης αλληλεπίδρασης είναι 

ενεργοποιημένη από την ανάλυση και σύνθεση των πληροφοριών οδηγούν σε αυτές τις 

αποτελεσματικές αποφάσεις. Η γεωχωρικών πλαίσιο δεν μπορεί να είναι το πιο σημαντικό για 

να κατανοήσουμε αυτές τις πτυχές. 

  Ανάπτυξη και τον σχεδιασμό της χρήσης γης είναι διασυνδεδεμένο με άλλα τοπικά 

περιουσιακά στοιχεία του δημοσίου και των δραστηριοτήτων. Διαχείρισης δημόσιας περιουσίας 

είναι ο όρος που καλύπτει αυτό το υποσύνολο της γης εστιασμένη διαχείρισης περιουσιακών 

στοιχείων, λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία που περιουσιακών στοιχείων του δημοσίου 

επηρεάζουν τα άλλα δημόσια αγαθά και τις επαγγελματικές δραστηριότητες και αποτελούν 

σημαντικές πηγές εσόδων και διάφορα σημεία της αλληλεπίδρασης των πολιτών.”  

  Ακολούθως, η Τρόικα αναφερόμενη στην οικονομική διάσταση και στον αντίκτυπο των 

αποφάσεων επισημαίνει τα κάτωθι: 

- “39. επισημαίνει ότι από την αρχή η Τρόικα δημοσίευε αναλυτικά έγγραφα σχετικά με τη 

διάγνωση, τη στρατηγική για την αντιμετώπιση των πρωτοφανών προβλημάτων, ένα σύνολο 

μέτρων πολιτικής τα οποία εκπονήθηκαν σε συνεργασία με την οικεία εθνική κυβέρνηση και 
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οικονομικές προβλέψεις, και ότι όλα αυτά επικαιροποιούνται σε τακτική βάση· επισημαίνει ότι 

τα έγγραφα αυτά δεν έδωσαν στην κοινή γνώμη τη δυνατότητα να σχηματίσει μια συνολική 

εικόνα για τις διαπραγματεύσεις και ότι, για τον λόγο αυτό, δεν συνιστούν επαρκή μέσα 

λογοδοσίας·” 

- “46. τονίζει ότι ο ενστερνισμός σε εθνικό επίπεδο έχει κρίσιμη σημασία και ότι η μη εφαρμογή 

των συμφωνηθέντων μέτρων επιφέρει συνέπειες όσον αφορά τα αναμενόμενα αποτελέσματα, 

δημιουργώντας πρόσθετες δυσκολίες επί ακόμη μεγαλύτερο χρονικό διάστημα για τη 

συγκεκριμένη χώρα· λαμβάνει υπόψη την εμπειρία του ΔΝΤ σύμφωνα με την οποία ο 

ενστερνισμός σε επίπεδο χώρας θα μπορούσε να θεωρηθεί ο σημαντικότερος παράγοντας για 

την επιτυχία οποιουδήποτε προγράμματος χρηματοδοτικής συνδρομής· ωστόσο, τονίζει ότι ο 

ενστερνισμός σε εθνικό επίπεδο δεν μπορεί να επιτευχθεί χωρίς κατάλληλη δημοκρατική 

νομιμοποίηση και λογοδοσία τόσο σε εθνικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο ΕΕ· τονίζει, εν 

προκειμένω, το γεγονός ότι η εξέταση από τα εθνικά κοινοβούλια των προϋπολογισμών και των 

νόμων για την υλοποίηση προγραμμάτων οικονομικής προσαρμογής έχει κρίσιμη σημασία για 

την εξασφάλιση λογοδοσίας και διαφάνειας σε εθνικό επίπεδο·” 

ΕΚΘΕΣΗ σχετικά µε τη διερευνητική έκθεση για τον ρόλο και τις εργασίες της Τρόικας (ΕΚΤ, 

Επιτροπή και ∆ΝΤ) όσον αφορά τις χώρες της ζώνης του ευρώ που έχουν υπαχθεί σε 

πρόγραµµα προσαρµογής (2013/2277(INI)) 

Επιτροπή Οικονοµικής και Νοµισµατικής Πολιτικής Εισηγητές: Othmar Karas, Liem Hoang 

Ngoc  σχετικο εκθεση Έγγραφο συνόδου A7-0149/2014 28/02/2014  

 

 

 

 

 

Ν.3986/2011 ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ 

ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε. 

Άρθρο 5. Αξιοποίηση περιουσιακών στοιχείων 

 1. Η αξιοποίηση των περιουσιακών στοιχείων του Ταμείου διενεργείται με κάθε πρόσφορο 

τρόπο και κατά προτίμηση, με: 

 α) Πώληση. 

 β) Σύσταση εμπραγμάτων δικαιωμάτων, μεταξύ των οποίων δικαιωμάτων οριζόντιας και     

κάθετης ιδιοκτησίας. 

 γ) Μεταβίβαση εμπραγμάτων δικαιωμάτων οποιασδή ποτε φύσης επί αυτών. 

 δ) Εκμίσθωση. 
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 ε) Παραχώρηση της χρήσης ή της εκμετάλλευσής τους. 

 στ) Ανάθεση της διαχείρισης των περιουσιακών στοιχείων. 

 ζ) Εισφορά τους σε ανώνυμες εταιρείες και στη συνέ χεια πώληση των μετοχών που 

προκύπτουν. 

η) Τιτλοποίηση απαιτήσεων, ανεξάρτητα από τον επιχειρηματικό ή μη χαρακτήρα τους, 

σύμφωνα με τα άρθρα 10, 11 και 14 του ν.3156/2003 

2. Το Ταμείο μπορεί, για τη διευκόλυνση της αξιοποίησης των περιουσιακών του στοιχείων, 

να συνάπτει κάθε μορφής συμβάσεις, όπως ενδεικτικά συμβάσεις δανείου, ανάθεσης έργου, 

αναδοχής κινητών αξιών, συμβάσεις μετόχων και συμβάσεις παροχής ή λήψης δικαιωμάτων 

προαίρεσης πώλησης ή αγοράς περιουσιακών στοιχείων. Οι συμβάσεις δανείου που συνάπτει 

το Ταμείο συνομολογούνται με όρους ανοικτής αγοράς. Το Ταμείο δεν επιτρέπεται να 

συνομολογεί συμβάσεις από τις οποίες προκύπτουν δαπάνες για επενδύσεις ή για την 

αναδιάρθρωση των περιουσιακών του στοιχείων, ούτε να καταβάλει επιχορηγήσεις ή να 

προβαίνει σε εξυπηρέτηση δανειακών υποχρεώσεων που αφορούν τα περιουσιακά του 

στοιχεία. Οι δαπάνες αυτές θα διεκπεραιώνονται μέσω του Κρατικού Προϋπολογισμού.  

3. Το Ταμείο μπορεί να εκδίδει ομολογιακά δάνεια, για τα οποία επιτρέπεται να παρέχεται η 

εγγύηση του Δημοσίου με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. Οι ομολογίες εκδόσεως του 

Ταμείου εξομοιώνονται με ομόλογα του Δημοσίου, μπορούν να εκδίδονται σε άυλη μορφή 

και διέπονται από τις διατάξεις για τους άυλους τίτλους του Δημοσίου.  

4. Αν δεν είναι δυνατή ή συμφέρουσα η μεταβίβαση του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου 

εταιρείας, της οποίας το μετοχικό κεφάλαιο ανήκει άμεσα ή έμμεσα εξ ολοκλήρου στο 

Ταμείο, διενεργείται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, μετά από γνώμη του Σ.Ε., 

αναδιάρθρωση της εταιρείας ή τίθεται υπό εκκαθάριση.  

5. Το Ταμείο δεν επιτρέπεται να συστήνει εμπράγματες ασφάλειες στα περιουσιακά στοιχεία 

που μεταβιβάζονται σε αυτό, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 2, αν η σύσταση 

αυτή μπορεί να εμποδίσει ή να καθυστερήσει την αξιοποίησή τους, σύμφωνα με το 

Πρόγραμμα Αξιοποίησης της παραγράφου 10 του άρθρου 2.”  

  Παραθέτουμε τις διατάξεις του Ν.4254/2014 (ΦΕΚ Α  85/-04-2014) για το συγκεκριμένο 

θέμα που έχουν ως εξής:  

“5. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 3 του ν. 3986/2011 αντικαθίσταται ως 

εξής: 

«Αντικατάσταση του Προέδρου, του Διευθύνοντος Συμβούλου και των μελών του Διοικητικού 

Συμβουλίου, πριν από τη λήξη της θητείας τους, επιτρέπεται με απόφαση της Γενικής 

Συνέλευσης του Ταμείου μόνο στις ακόλουθες περιπτώσεις:α) αν παραβούν τις υποχρεώσεις 

των παραγράφων 13, 14, και 16 του παρόντος άρθρου,β) εάν με τις πράξεις ή παραλείψεις τους 

παρεμποδίζουν τη λειτουργία του Ταμείου ώστε να προκαλείται αδικαιολόγητη διακοπή των 

εργασιών του ή να διακυβεύεται η επίτευξη των στόχων του. Η απόφαση της Γενικής 

Συνέλευσης για την παύση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνεται μετά από 

εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου.  
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11. Μετά την περίπτωση θ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του ν. 3986/2011, προστίθενται 

εδάφια ως εξής: «Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου ύστερα από γνώμη του Συμβουλίου 

Εμπειρογνωμόνων αποφασίζει για την ειδικότερη μορφή της διαδικασίας εξεύρεσης 

αντισυμβαλλομένων, λαμβάνοντας υπόψη τα συναλλακτικά ήθη σε αντίστοιχες συναλλαγές 

διεθνώς, τις ιδιαιτερότητες κάθε περιουσιακού στοιχείου, την ύπαρξη και τα χαρακτηριστικά 

του επενδυτικού ενδιαφέροντος και όσα άλλα στοιχεία κρίνει σημαντικά για την βέλτιστη 

αξιοποίηση των περιουσιακών στοιχείων του Ταμείου και τηρώντας σε κάθε περίπτωση 

τους κανόνες του ενωσιακού δικαίου για τη σύναψη συμβάσεων που δεν εμπίπτουν στο πεδίο 

εφαρμογής των οδηγιών περί δημοσίων συμβάσεων, όπως οι κανόνες αυτοί αποτυπώνονται στη 

νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην Ερμηνευτική ανακοίνωση της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής 2006/C 179/02.» 

12. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του ν. 3986/2011, αντικαθίσταται ως 

εξής:«Οι συμβάσεις της παρούσας παραγράφου συνομολογούνται με όρους ανοικτής αγοράς, 

οποιοδήποτε δε κόστος από αυτές, αποτελεί λειτουργικό κόστος του Ταμείου και βαρύνει το 

τίμημα που αυτό εισπράττει από την αξιοποίηση περιουσιακών στοιχείων.»”  

  Η Ένωση μπορεί να προστατεύσει καλύτερα τα οικονομικά της συμφέροντα, λαμβανομένων 

υπόψη των ειδικών κανόνων της ΕΕ που ισχύουν στον τομέα αυτό. Μεταξύ αυτών 

συμπεριλαμβάνονται οι κανόνες για τον προϋπολογισμό του δημοσιονομικού κανονισμού, οι 

γενικοί κανόνες για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων μέσω του διοικητικού 

δικαίου και οι τομεακοί κανόνες που αφορούν την προστασία των οικονομικών συμφερόντων 

στους διάφορους τομείς πολιτικής που μπορεί να θίγονται. Σε αυτούς μπορούν να 

προστεθούν διατάξεις ποινικού δικαίου για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων 

της Ένωσης, στο μέτρο που θα αποτελέσουν το αντικείμενο προσέγγισης. Πρέπει να δοθεί 

ιδιαίτερη προσοχή στη γενική αρχή της επικουρικότητας για τη νομοθεσία της ΕΕ σε σχέση 

με το ποινικό δίκαιο. Αυτό σημαίνει ότι η ΕΕ μπορεί να νομοθετήσει μόνον εφόσον ο 

εκάστοτε στόχος δεν μπορεί να επιτευχθεί αποτελεσματικότερα με τη θέσπιση μέτρων σε 

εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο, αλλά απεναντίας, εξαιτίας της κλίμακας ή των 

συνεπειών του προτεινόμενου μέτρου, μπορεί να επιτευχθεί καλύτερα σε επίπεδο Ένωσης. 

Μόνον η Ένωση μπορεί να εκπονήσει δεσμευτική νομοθεσία, με στόχο την προσέγγιση των 

εθνικών διατάξεων, η οποία θα ισχύει σε όλα τα κράτη μέλη και να δημιουργήσει 

τοιουτοτρόπως ένα νομικό πλαίσιο που να μπορεί να συμβάλει στην κάλυψη των υπαρχόντων 

κενών, συμπεριλαμβανομένης ειδικότερα της απουσίας ισοδυναμίας, η οποία δεν συνάδει με 

τους στόχους της Συνθήκης όπως καθορίζονται στο άρθρο 325 παράγραφος 4 της ΣΛΕΕ.  

- Ειδικές διατάξεις 

“Άρθρο 1: Αντικείμενο – η διάταξη αυτή καθορίζει τον σκοπό και το πεδίο εφαρμογής της 

παρούσας πρότασης και ειδικότερα ορίζει ότι εφαρμόζεται μόνο στην προστασία των 

οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης. 

Άρθρο 3: Απάτη εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης – η διάταξη αυτή 

παρέχει έναν ορισμό της δόλιας συμπεριφοράς που πρέπει να ποινικοποιηθεί στα κράτη μέλη. 

Άρθρο 5: Ηθική αυτουργία, συνέργεια και απόπειρα –αυτή η διάταξη εφαρμόζεται στα 

προαναφερόμενα αδικήματα και απαιτεί από τα κράτη μέλη να ποινικοποιήσουν επίσης τις 

μορφές προπαρασκευής των αδικημάτων και συμμετοχής σε αυτά. Η ποινική ευθύνη για 

απόπειρα εξαιρείται για την πλειοψηφία των αδικημάτων, δεδομένου ότι οι βασικοί ορισμοί 

των εν λόγω αδικημάτων καλύπτουν ήδη στοιχεία απόπειρας. 
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Άρθρο 6: Ευθύνη των νομικών προσώπων – αυτή η διάταξη εφαρμόζεται στο σύνολο των 

προαναφερομένων αδικημάτων και απαιτεί από τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν ότι τα νομικά 

πρόσωπα μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνα για τα ως άνω αδικήματα, αποκλείοντας 

παράλληλα τη δυνατότητα να υποκατασταθεί η ευθύνη αυτή στην ευθύνη φυσικών προσώπων. 

Άρθρο 7: Κυρώσεις για τα φυσικά πρόσωπα – αυτή η διάταξη εφαρμόζεται στο σύνολο των 

προαναφερομένων αδικημάτων και απαιτεί από τα κράτη μέλη να εφαρμόζουν 

αποτελεσματικές, ανάλογες και αποτρεπτικές κυρώσεις, σύμφωνα με τη νομολογία του 

Δικαστηρίου, και να προβλέπουν ένα ελάχιστο σύνολο ποινικών κυρώσεων για τα φυσικά 

πρόσωπα. Οι προβλεπόμενες ποινές είναι ανάλογες προς την βαρύτητα των αδικημάτων και 

αντίστοιχες προς εκείνες που επί του παρόντος προβλέπονται στην πλειοψηφία των κρατών 

μελών. Επίσης, το άρθρο 7 διευκρινίζει ορισμένες πτυχές της σχέσης μεταξύ της οδηγίας και 

των πειθαρχικών ποινών που αποφασίζονται για άλλους λόγους. 

Άρθρο 11: Διεθνής δικαιοδοσία – αυτή η διάταξη βασίζεται στις αρχές της εδαφικότητας και 

της προσωπικότητας. Εφαρμόζεται σε όλα τα προαναφερόμενα αδικήματα και απαιτεί την 

ύπαρξη βάσεων αρμοδιότητας για όλες τις δικαστικές αρχές που θα τους επιτρέπουν να 

κινήσουν την έρευνα, να ασκήσουν διώξεις και να παραπέμψουν ενώπιον του δικαστηρίου 

υποθέσεις που αφορούν τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης. Ενόψει του γεγονότος ότι η 

παρούσα οδηγία δεν επιτρέπει στα κράτη μέλη να ασκούν δίωξη σε περιπτώσεις απάτης που δεν 

υπάγονται στη διεθνή δικαιοδοσία τους, τα κράτη μέλη και η Επιτροπή θα ανταλλάσσουν με τις 

τρίτες ενδιαφερόμενες χώρες τα αποδεικτικά στοιχεία που αφορούν απατηλές πράξεις που 

διαπράχθηκαν από υπηκόους τρίτων χωρών εκτός του εδάφους της Ένωσης και θα 

συνεργάζονται με σκοπό τη δίωξη αυτών των πράξεων από τις αρμόδιες αρχές αυτών των 

χωρών. 

Άρθρο 15: Συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Ευρωπαϊκή 

Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης) – αυτή η διάταξη αντανακλά επακριβώς τη διάταξη για  

τη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών και της Επιτροπής, όπως αυτή περιλαμβάνεται στο 

δεύτερο πρωτόκολλο της Σύμβασης PIF. Η συμπερίληψη αυτής της διάταξης είναι αναγκαία 

λόγω της κατάργησης της Σύμβασης και των πρωτοκόλλων της από το άρθρο 16. 

Τίτλος III: Γενικές διατάξεις σχετικά με τα ποινικά αδικήματα στους τομείς της πρόληψης και 

καταπολέμησης της απάτης εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης 

Άρθρο 5: Ηθική αυτουργία, συνέργεια και απόπειρα 

1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για να διασφαλίζουν ότι η ηθική αυτουργία και 

η συνέργεια στα αδικήματα που καθορίζονται στον Τίτλο ΙΙ υπόκεινται σε τιμωρία ως ποινικά 

αδικήματα. 2. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για να διασφαλίζουν ότι κάθε 

απόπειρα διάπραξης των αδικημάτων που αναφέρονται στο άρθρο 3 ή στο άρθρο 4 

παράγραφος 4 υπόκειται σε τιμωρία ως ποινικό αδίκημα. 

Άρθρο 6:  Ευθύνη των νομικών προσώπων 

1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για να διασφαλίζουν, ότι τα νομικά πρόσωπα 

δύνανται να υπέχουν ευθύνη για οποιοδήποτε αδίκημα του Τίτλου II που διαπράχθηκε προς 

όφελός τους από οποιοδήποτε πρόσωπο, το οποίο ενεργεί είτε ατομικά είτε ως μέλος οργάνου 

του νομικού προσώπου και το οποίο κατέχει ιθύνουσα θέση εντός του νομικού προσώπου, με 

βάση:  



HDB AG              (1)  Διασυνοριακό Πρακτικό Ομίλου Κυρίαρχης Νέας Εταιρείας 
                 

                                                                                                                                                       
Ημ/νία Σύνταξης: 2013/04/10, Τελευταία Τροπ/ση: 2015/06/02 
1.OG, Hüttenstrasse 3, 40215, Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen, Deutschland 

T: (+49) 211 8763 7520 · E: info@hdb-ag.de · W: www.hdb-ag.de 

Σελίδα 46 από 87 
 

  Ακολούθως, με την υπ’αριθμ. πρωτ. 13834/27/03/2014 απαντητική επιστολή του επί της 

ανωτέρω προσωπικής καταγγελίας, ο πρόεδρος του Δ.Σ. του Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής 

Περιουσίας του Δημοσίου Κωνσταντίνος Σ Μανιατόπουλος, ως εκπρόσωπος της εταιρείας 

(Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ.), μη λαμβάνοντας - σκοπίμως - υπόψη και για δικούς του λόγους, ότι το ως άνω 

ακίνητο, άπτεται της δημοσιονομικής πολιτικής της ζώνης του ευρώ, παράνομα, αυθαίρετα 

και περιφρονητικά και χωρίς νομική υπόσταση απάντησε στην επανακατάθεση στις 

26/02/2014 της Δημόσιας Προτάσεως μας που προσκομίζουμε και επικαλούμαστε με το 

σχετικό 1γ  με την απάντησή του (σχετικό 1α) και όπως αυτή έχει με την ελληνική  νομική 

διατύπωσή της, δεν αποδέχεται την ως άνω  δημόσια πρότασή μας, ελάχιστου οικονομικού 

ύψους 21,8 δις ευρώ περιουσιακού στοιχειού ακινήτου, και τυγχάνει η απάντηση αυτή κατ’ 

εξακολούθηση διακριτική μεταχείριση και χειραγώγηση, από φυσικά πρόσωπα των εκάστοτε 

διοικητικών συμβουλίων του Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ. αντίθετα με τα χρηστά διεθνή ήθη και τον σκοπό 

ίδρυσης του ΤΑΜΕΙΟΥ τύπου FUND κατά την διεθνή ορολογία για την  δημοσιονομική 

εξυγίανση του ελληνικού κρατικού προϋπολογισμού μέσω της βιωσιμότητας – απομείωσης 

του ελληνικού δημοσίου χρέους και τούτο διότι δεν αναφέρεται στη απάντηση συγκεκριμένα 

και με βάση τους όρους και τις προϋποθέσεις συστάσεως του Ταμείου για ποιο λόγο δεν έγινε 

αποδεκτή η πρότασή μας, παρά μόνο επικοινωνιακά επιχειρείται να “λοιδορήσει” την 

πρότασή μας αποφεύγοντας να απαντήσει για ποιον λόγο δεν αποδέχεται αυτήν, ενώ εν τω 

μεταξύ με στρατηγικές και μηχανισμούς το Ταμείο έχει κατά κάποιο τρόπο κάνει δεκτή 

πρόταση άλλου που ασφαλώς και δεν τηρεί τις αρχικές ,όπως είχαν ορισθεί προϋποθέσεις 

συμμετοχής του στον διαγωνισμό.  

  Σημειώνουμε ότι, το οικονομικό μέγεθος του συγκεκριμένου ακινήτου, η τοποθεσία του, η 

ακολουθούμενη πολιτική έως σήμερα των διοικήσεων του (Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ.), τα απογοητευτικά 

αποτελέσματα και η καταστροφική εμπορική πολιτική έως σήμερα εκποίησης , εκ των 

οικονομικών αποτελεσμάτων,  χρήζουν ενδελεχούς έρευνας, σχετικά με τη χειραγώγηση και 

τους τρόπους χειραγώγησης των τιμών  έως σήμερα επί του συγκεκριμένου ακινήτου της 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε., για το οποίο εμείς έχουμε έννομο συμφέρον.  

  Επίσης, όλες οι ενέργειες, οι μέθοδοι, η προβολή στην Ελλάδα από τα ΜΜΕ για το εν λόγω 

ακίνητο, τα χρονικά διαστήματα, η άνιση μεταχείριση, η παράνομη απόλυτη σιωπή, ανήκουν 

και εμπίπτουν στις διατάξεις περί ανταγωνισμού και καρτέλ (Έρευνα αρμοδιότητας για την 

χειραγώγηση τιμών - Ευρωπαϊκής Επιτροπής) σε μια οικονομία κράτους μέλους της ζώνης 

του ευρώ.  

Α)  ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟ ΠΛΑΙΣΙΟ  2013-2016 - Β)  “ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ”.  

Οικονομικά Δεδομένα Αποτίμησης Αξίας Ελληνικής Ακίνητης Περιουσίας, Υπέρ του 

Ελληνικού Δημοσίου Χρέους  

Α)= 81.000 Ακίνητα με εκτιμώμενη αξία 20-28 δις Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ. 

Β)= 01 Ένα ακίνητο εκτιμώμενη ελάχιστη αξία 21,8 δις HDB AG  

Ως προς την αιτιολόγηση της αποτίμησης της αξίας των ακινήτων αναφέρουμε τα εξής:  

Α. «ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2013-

2016»  

- Η Αξιοποίηση της Περιουσίας του Ελληνικού Δημοσίου - Αποκρατικοποιήσεις  
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  Το πρόγραμμα αξιοποίησης της περιουσίας του Δημοσίου και των αποκρατικοποιήσεων 

αφορά τον προσδιορισμό των περιουσιακών στοιχείων, τη μεταφορά τους στο Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ., 

τη λήψη μέτρων για να ξεπεραστούν τα εμπόδια για την πώλησή τους καθώς και μέτρων για 

την απρόσκοπτη εκτέλεση του όλου έργου. Η μεταφορά των περιουσιακών στοιχείων του 

Δημοσίου στον ιδιωτικό τομέα θα αυξήσει την αποδοτικότητα, θα μειώσει τις τιμές και θα 

αποτελέσει τον καταλύτη για τις αναγκαίες στη χώρα επενδύσεις. Θα καλύψει επίσης τις 

χρηματοδοτικές ανάγκες του προϋπολογισμού και θα βελτιώσει το γενικό αίσθημα της 

αγοράς. Το πρόγραμμα αποκρατικοποιήσεων περιλαμβάνει δημόσιες επιχειρήσεις, 

παραχωρήσεις δικαιωμάτων στα παίγνια, υποδομές καθώς και τραπεζικές μετοχές που είτε 

έχει στην κατοχή του το Δημόσιο είτε θα αποκτηθούν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας 

ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών. Αυτά τα περιουσιακά στοιχεία έχουν εκτιμώμενη αξία 

26 δισ. ευρώ.  

Επί πλέον, έχουν εξεταστεί 81.000 ακίνητα με εκτιμώμενη αξία 20-28 δις. Ευρώ ! 

• Μεταφορά περιουσιακών στοιχείων. Θα μεταφερθεί στο Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ. πλήρες και άμεσο 

ιδιοκτησιακό καθεστώς των μη ακινήτων περιουσιακών στοιχείων. Επίσης θα μεταφερθεί στο 

Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ. πλήρες και άμεσο ιδιοκτησιακό καθεστώς των ακινήτων Κασσιόπη και 

Αφάντου, των 28 δημοσίων κτιρίων που θα πωληθούν και επανεκμισθωθούν και του Αστέρα 

της Βουλιαγμένης.”  

Β. Έργο “Ελλήνων Πολιτεία” 

Μητροπολιτικό - Θεµατικό - Οικιστικό Πάρκο “Ελλήνων Πολιτεία” 21,8 Δις Ευρώ 

Η ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ μας ως εταιρεία ως προς την αξία του εν λόγω ακινήτου έχει ως εξής:  

α/ Πλεονέκτηµα για την χρηµατοδότηση του έργου αποτελεί, για εµάς ως , το ελληνικό 

νοµοθετικό χρηµατοδοτικό πλαίσιο του ακινήτου Ν. 3986/11 (υπογραφές µνηµόνιο), που 

καλύπτει όλα τα ακίνητα ιδιοκτησίας Τ.Α.Ι.ΠΕ.∆. Η χρηµατοδότηση αυτών για την ανάπτυξή 

τους, είναι εφικτή µε έκδοση οµολογιακού δανείου µε εγγύηση - collateral το ίδιο το υπό 

ανάπτυξη ακίνητο. Συνοδευόµενη η χρηµατοδότηση από ολοκληρωµένη αναλογιστική 

µελέτη εµπορικής εκµετάλλευσης ακινήτου µε δεδοµένες όλες τις επιµέρους παραµέτρους 

έως την τελική οικιστική - εµπορική ανάπτυξή του, το τίµηµα που προκύπτει ως αξία για 

τους πιστωτές του ελληνικού δηµοσίου χρέους είναι υπέρ πολλαπλάσιο των έως σήµερα 

αποτιµήσεων.  

  Αυτό επιτυγχάνεται µέσω της τιτλοποίησης του έργου “Ελλήνων Πολιτεία”, παράλληλα µε 

τον ολοκληρωµένο επιχειρηµατικό στρατηγικό σχεδιασµό της εµπορικής εκµετάλλευσης του 

ακινήτου, µέσω των εταιρικών επιχειρηµατικών οµολογιών (γερµανικού τύπου), 

εκµεταλλευόµενοι ως ασφάλεια - collateral της χρηµατοδότησης τη δυνατότητα έκδοσης, ως 

εκ του νόµου Ν 3986/2011 που προβλέπεται για το συγκεκριµένο ακίνητο (έκδοση 

οµολογιακού δανείου ειδικού σκοπού spv), επιτυγχάνοντας έτσι το µέγιστο οικονοµικό 

αποτέλεσµα στην µεταβίβαση της χρήσης της επιφάνειας αυτού για 100 έτη.  

β/  Η πρόταση µας διαγράφει άµεσα µεγάλο τµήµα του ελληνικού δηµοσίου χρέους ύψους 

21,8 δις ευρώ, αφορά και διασφαλίζετε µε το τίµηµα αυτό η αγορά χρήσης επιφανείας για 

100 έτη η κατασκευή – ανοικοδόµηση του προαναφεροµένου έργου 13, 2 δις, µε 

χρηµατοδότηση από την τιτλοποίησή της υπό ανέγερσης οικοδοµήσιµης επιφάνειας 

3.300.000 τ.µ. στο συγκεκριµένο ακίνητο που αναφέρεται η πρόταση µας. Στο πλαίσιο της 

εταιρικής διακυβέρνησης µε γνώµονα την αναγκαιότητα σήµερα της εταιρικής κοινωνικής 
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ευθύνης (βασικός σκοπός για εµάς από την σύσταση µας ως εταιρεία), θεωρούµε ως 

πρωτεύον να αναφερθούµε στο κοινωνικό ανταποδοτικό όφελος, που προκύπτει από την 

εταιρική κοινωνική ευθύνη (κοινωνικό ανταποδοτικό όφελος): Κ.Α.ΟΦ., θα αναφερθούµε 

αναλυτικά ποιο κάτω 3% επί του µικτού τζίρου επί του έργου, στην καινοτοµία του 

χρηµατοδοτικού σχεδιασµού, τις συνέργειες που προκύπτουν µε την εν λόγω πρότασή µας 

και ως ελάτων και δευτερεύον στην ανάλυση επί του παρόντος του αρχιτεκτονικού µοντέλου 

του έργου “Ελλήνων Πολιτεία” καθώς δεν έχει ανταγωνισµό ως αρχιτεκτονικό µοντέλο στην 

διεθνή αγορά ακινήτων σήµερα. 

 Για Την Εταιρεία  

1. Evangelos D. Goutos - CEO 

2. Lawyer Gustav Meyer zu Schwabedissen - Capital markets law,Mezzanine 

financing,Corporate Law 

3. Dr. Marius Kuschka - Certified lawyer for Company and Commercial Law 

4. Lawyer Dr. Barbara Dörner - Capital markets law, Corporate law 

5. Mr. Stephan Brune - Certified Accountant and Tax Consultant 

6. Sarantis Niadis - Chairman of Supervisory Board 

7. Tzanos Emmanuel - Financial Advisor and Member of Supervisory Board  

     Επιφυλασσόμεθα για κάθε νόμιμο δικαίωμά μας που απορρέει από την κατάφωρη 

παραβίαση πρωτογενούς ενωσιακού δικαίου των συνθηκών και των κανονισμών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης.   

“Ο ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΚΑΙ Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΔΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ  

  ΕΝΩΣΙΑΚΗ ΕΝΝΟΜΗ ΤΑΞΗ της Λίνας Παπαδοπούλου: Η προάσπιση των θεμελιωδών 

δικαιωμάτων αποτελεί θεμελιώδη αρχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και απαραίτητη προϋπόθεση 

της νομιμοποίησής της. Το άρθρο 6 της Συνθήκης ΕΕ δηλώνει ότι η Ένωση αναγνωρίζει τα 

δικαιώματα, τις ελευθερίες και τις αρχές που περιέχονται στον Χάρτη των Θεμελιωδών 

Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 7ης Δεκεμβρίου 2000, όπως προσαρμόσθηκε 

στις 12 Δεκεμβρίου 2007, στο Στρασβούργο, ο οποίος έχει το ίδιο νομικό κύρος με τις 

Συνθήκες. Επιπλέον, όπως ορίζει το άρθρο 6 (ΣΕΕ) και το πρωτόκολλο Αριθ. 8 τηςΣυνθήκης 

της Λισαβόνας, η Ένωση προσχωρεί στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Προάσπιση των 

Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών. Τα θεμελιώδη δικαιώματα, 

όπως κατοχυρώνονται από αυτήν τη Σύμβαση και όπως απορρέουν από τις κοινές 

συνταγματικές παραδόσεις των κρατών μελών, αποτελούν μέρος των γενικών αρχών του 

δικαίου της Ένωσης (άρθρο 6 ΣΕΕ).  Η Ένωση συγκροτεί χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και 

δικαιοσύνης, με σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων και των διαφορετικών νομικών 

συστημάτων και παραδόσεων των κρατών μελών (άρθρο 67 ΣΛΕΕ). 

  Κοινωνικά δικαιώματα;  Ένα άλλο ζήτημα που τέθηκε ήταν αν ο Χάρτης θα έπρεπε να 

περιλαμβάνει μόνον ατομικά και πολιτικά δικαιώματα, όπως η ΕΣΔΑ, ή και κοινωνικά και 

οικονομικά. Η εντολή της Κολωνίας ήταν σαφής ως προς τη συμπερίληψη και των τελευταίων, 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:115:0047:019:el:PDF
http://www.europedia.moussis.eu/books/Book_2/2/2/5/index.tkl?lang=gr&all=1&pos=23&s=1&e=10
http://www.europedia.moussis.eu/books/Book_2/2/2/5/index.tkl?lang=gr&all=1&pos=23&s=1&e=10
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:083:0047:0200:EL:PDF
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υπό την προϋπόθεση ότι αυτά δεν αποτελούν απλώς στόχους της Ένωσης. Το ερώτημα συνεπώς 

μεταφραζόταν στο αν έπρεπε να περιληφθούν μόνον αγώγιμα δικαιώματα ή και όσα δεν 

επιδέχονται δικαστικής διαμεσολάβησης. Ή αντίστροφα, μήπως κάποια κοινωνικά δικαιώματα 

δεν έπρεπε να συμπεριληφθούν προκειμένου να μη θεωρηθούν ότι επιδέχονται δικαστικής 

επιδίωξης.  Μια πιθανή εκδοχή θα ήταν η συμπερίληψη μεν κοινωνικών δικαιωμάτων αλλά με 

τρόπο τέτοιο ώστε να γίνεται σαφής και στη διατύπωση η διαφοροποίηση μεταξύ των δικαστικά 

επιδιώξιμων δικαιωμάτων και όσων θέτουν υποχρεώσεις δράσης για τα κοινοτικά όργανα και 

τις κυβερνήσεις. Η διάκριση αυτή ωστόσο μπορεί μερικές φορές να είναι δύσκολη. Τα σωματεία 

και οι μη κυβερνητικές οργανώσεις υποστήριξαν την ενσωμάτωση ευρύτατων κοινωνικών 

δικαιωμάτων. Προς την κατεύθυνση αυτή προβλήθηκε και το επιχείρημα ότι η δικαστική οδός 

δεν είναι η μόνη που επιτρέπει την υλοποίηση ενός δικαιώματος. Άλλοι μηχανισμοί προστασίας 

και ενεργοποίησης των δικαιωμάτων καθώς και θετικές και προληπτικές δράσεις αποτελούν 

αξιόπιστα εργαλεία προς αυτή την κατεύθυνση που όχι απλώς ενδείκνυται, αλλά επιβάλλεται να 

χρησιμοποιούνται. Αυτό το επιχείρημα ωστόσο λειτουργούσε ενισχυτικά του συνειδητού ή 

ασυνείδητου φόβου ότι η αναγνώριση ειδικά κοινωνικών δικαιωμάτων, η υλοποίηση των 

οποίων απαιτεί θετική δράση, προϋποθέτει και συνεπάγεται τη διεύρυνση των αρμοδιοτήτων 

της Ένωσης σε βάρος των κρατών μελών. 

  Με άλλα λόγια η περιφρούρηση των θεμελιακών κατακτήσεων του ευρωπαϊκού πολιτικού και 

δικαιικού πολιτισμού, της ισότητας, της δημοκρατίας, της ελευθερίας και της αλληλεγγύης, 

ενδείκνυται να γίνεται σε προωθημένες θέσεις και όχι στα μετόπισθεν. Από αυτή την άποψη 

αξιολογώντας το Χάρτη ως κομμάτι του υπαρκτού / ουσιαστικού ή ενός μελλοντικού /τυπικού 

ευρωπαϊκού Συντάγματος η κριτική είναι πολιτικά και δικαιικά ευκταίο να επικεντρώνεται στην 

ορθολογικότερη και περιεκτικότερη κατάστρωσή του παρά στην ίδια την ύπαρξή του.” 

Σχετ. ΒΕΝΙΖΕΛΟ, ό.π., 69, ο οποίος θεωρεί ότι το βασικό διακύβευμα κατά τη διαδικασία 

σύνταξης του Χάρτη αποτέλεσαν “η πολιτική επιβεβαίωση, αλλά ίσως και η νομική 

κατοχύρωση του βασικού πλαισίου αναφοράς του ευρωπαϊκού κοινωνικού μοντέλου υπό τις 

συνθήκες της νέας οικονομίας και του νέου παγκόσμιου καταμερισμού” 

  Καταγγέλλουμε τους ανωτέρω, με την ρητή επιφύλαξή μας από κάθε νόμιμο δικαίωμα μας, 

όπως αυτά καθορίζονται στο Γερμανικό Σύνταγμα. Επίσης καταγγέλλουμε την δυσμενή 

διάκριση νομικών προσώπων συνδεδεμένων οικονομικά  με εμάς στην Ελλάδα, με 

αποκλειστική επιχειρηματική δραστηριότητα στην ελληνική επικράτεια,, με απώτερο σκοπό 

τον επιχειρηματικό αλλά και τον οικονομικό αποκλεισμό τους, μέσω παράνομων ενεργειών 

και δημοσιευμάτων στα ΜΜΕ και τον ηλεκτρονικό τύπο, αντίθετα με ότι προβλέπεται από 

τις συνθήκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης περί κράτους δικαίου και αξιών, μέλους της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης (ισονομίας, ίσων ευκαιριών, οικονομικής ελευθερίας, ελεύθερης 

επιχειρηματικής δραστηριότητας) για τον καθένα από τους καταγγελλόμενους και λόγω 

υλικής και ηθικής μας βλάβης από την άδικη, παράνομη και αξιόποινη συμπεριφορά τους.  

Υ.Γ. 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΡΕΟΥΣ 

 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

3. Η Γερμανία ορίζει την KfW ως Δανειστή για λογαριασμό της Γερμανίας και για τους 

σκοπούς της Σύμβασης Δανειακής Διευκόλυνσης. Η Γερμανία μπορεί επίσης, να ορίσει την 

KfW ως εκπρόσωπό της, σε σχέση με την εκτέλεση ορισμένων καθηκόντων και λειτουργιών στο 

πλαίσιο της παρούσας Συμφωνίας, υπό τον όρο ότι η KfW, δεν δικαιούται να εκπροσωπήσει τη 

Γερμανία για τους σκοπούς των Άρθρων 4, 7 και 8. Παρά την εν λόγω εκπροσώπηση, η 
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Γερμανία ευθύνεται πλήρως για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που υπέχει δυνάμει της 

παρούσας Συμφωνίας. Ως εκ τούτου,στην παρούσα Συμφωνία και ως προς τη Γερμανία, 

κάθε αναφορά στο Συμβαλλόμενο Μέρος και στα καθήκοντα, τις αρμοδιότητες και τις 

υποχρεώσεις αυτού, αφορούν την Γερμανία και κάθε αναφορά στους Δανειστές και στα 

καθήκοντα, τις αρμοδιότητες και τις υποχρεώσεις τους, αφορούν την KfW, ως Δανειστή 

στο πλαίσιο της Σύμβασης Δανειακής Διευκόλυνσης, που υπόκειται στις οδηγίες, καθώς 

τελεί υπό την εγγύηση και ενεργεί για το δημόσιο συμφέρον της Γερμανίας, υπό την 

προϋπόθεση ότι, όταν μια λειτουργία, καθήκον ή υποχρέωση επιβάλλεται σε έναν Δανειστή 

στο πλαίσιο της παρούσας Συμφωνίας, η Γερμανία, ως Συμβαλλόμενο Μέρος αυτής, την 

διασφαλίζει έναντι των λοιπών. 

 

2. ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ 

1. Τα Συμβαλλόμενα Μέρη συμφωνούν ότι η Επιτροπή, για λογαριασμό των Μερών, 

διαπραγματεύεται (i) την ΣύμβασηΔανειακής Διευκόλυνσης σύμφωνα με την οποία τα Κοινά 

οργανωμένα Διμερή Δάνεια, υπό την επιφύλαξη των όρων και των προϋποθέσεων που 

ορίζονται σε αυτή, τίθενται στη διάθεση του Δανειολήπτη, (ii) το Μνημόνιο Συνεννόησης με τον 

Δανειολήπτη και (iii) συγκεντρώνει και διασφαλίζει όλους τους προηγούμενους όρους. Τα 

Συμβαλλόμενα Μέρη (πλην της Γερμανίας), εξουσιοδοτούν την Επιτροπή να υπογράψει για 

λογαριασμό τους τη Σύμβαση Δανειακής Διευκόλυνσης, υπό την προϋπόθεση της προηγούμενης 

έγκρισής της από αυτά, κατόπιν συνεργασίας τους με την ΕΚΤ.  

Τα Συμβαλλόμενα Μέρη εξουσιοδοτούν δια του παρόντος την Επιτροπή να υπογράψει για 

λογαριασμό τους το Μνημόνιο Συνεννόησης, υπό την προϋπόθεση της προηγούμενης έγκρισής 

του από αυτά, κατόπιν συνεργασίας τους με την ΕΚΤ. Οι ανωτέρω εξουσιοδοτήσεις καθώς και 

η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στο Άρθρο 3, τίθενται άμεσα σε ισχύ με την υπογραφή της 

παρούσας Συμφωνίας, με την επιφύλαξη των όρων του Άρθρου 1(2) πιο πάνω.  Τα 

Συμβαλλόμενα Μέρη μπορούν να συμμετέχουν στις διαπραγματεύσεις με τον Δανειολήπτη, που 

διεξάγονται από την Επιτροπή.  

2. Η Σύμβαση Δανειακής Διευκόλυνσης αφορά συνολικό ποσό κεφαλαίου που ανέρχεται μέχρι 

του ύψους των 80 δισεκατομμυρίων ευρώ, που αντιστοιχεί στο άθροισμα των διμερών δανείων, 

που μπορεί να συναφθούν από όλουςτους Δανειστές (εφεξής αναφερόμενη ως η «Δανειακή 

Διευκόλυνση»). 

3. Η Δέσμευση κάθε Συμβαλλόμενου Μέρους και, επιπλέον, στην περίπτωση της Γερμανίας, του 

αντίστοιχου Δανειστή KfW, στο πλαίσιο της Σύμβασης Δανειακής Διευκόλυνσης, ανέρχεται στο 

συνολικό ποσό του διμερούς δανείου, όπως αυτό μπορεί να διαιρείται σε ετήσια τμήματα, τα 

οποία κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος (η Γερμανία για λογαριασμό της KfW) ή ο αντίστοιχος 

Δανειστής έχει δεσμευθεί να διαθέσει, δηλαδή το ποσό σε ευρώ που προσδιορίζεται από την 

εφαρμογή του ποσοστού που καθορίζεται παραπλεύρως του ονόματος κάθε Συμβαλλόμενου 

Μέρους στην τρίτη στήλη (η «Κλείδα Συνεισφοράς») στο Παράρτημα 2, του συνολικού 

κεφαλαίου των 80 δισ. ευρώ, όπως μπορεί μεταγενέστερα να τροποποιηθεί, σύμφωνα με τα 

Άρθρα 2(5)(β) και 2(7).  

4. Η Δέσμευση κάθε Συμβαλλόμενου Μέρους (η Γερμανία για λογαριασμό της KfW) και του 

αντίστοιχου Δανειστή, να παρέχει το αντίστοιχο διμερές δάνειο είναι σταθερή και υποχρεωτική. 

Υπόκειται δε, μόνο στην εκπλήρωση τυχόν  διαδικασιών1 που απαιτούνται από την εθνική 

νομοθεσία κάθε Μέρους. Τα Συμβαλλόμενα Μέρη καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για 

την ταχύτερη ολοκλήρωση αυτών των διαδικασιών. Εφόσον οι εν λόγω διαδικασίες 

ολοκληρωθούν επιτυχώς, τα Μέρη έχουν την υποχρέωση να συμμετέχουν στα Δάνεια ή να 

διασφαλίζουν ότι ο αντίστοιχος Δανειστής συμμετέχει, στο πλαίσιο της αντίστοιχης Δέσμευσης, 

λαμβάνοντας υπόψη τα ετήσια τμήματα του δανείου που αναφέρονται στο Άρθρο 2(3), κατά 

περίπτωση, για τα ποσά που θα καθορισθούν από την Επιτροπή, σύμφωνα με την παρούσα 
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Συμφωνία, με την επιφύλαξη των αποφάσεων που αναφέρονται στα Άρθρα 2(5)(β) και 4(2) 

όσον αφορά την αποδέσμευση των εκταμιεύσεων.  

 

3. ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ  

Τα Συμβαλλόμενα Μέρη αποδέχονται και συμφωνούν τα ακόλουθα:   

1. Όλοι οι Δανειστές κατατάσσονται στην αυτή σειρά και σύμμετρα.  

3. Η ομόφωνη απόφαση των Συμβαλλόμενων Μερών είναι απαραίτητη προκειμένου να 

εγκριθεί η τροποποίηση (i) της παρούσας Συμφωνίας ή του Μνημονίου Συνεννόησης ή (ii) 

οποιουδήποτε από τους παρακάτω όρους της Σύμβασης Δανειακής Διευκόλυνσης: συνολικό 

αρχικό ποσό της Σύμβασης Δανειακής Διευκόλυνσης, Δέσμευση, Προσαρμοσμένη Ποσοστιαία 

% Συνεισφορά, Περίοδος Διαθεσιμότητας, ένα χρονοδιάγραμμα αποπληρωμών ή Επιτόκιο για 

οποιοδήποτε ανεξόφλητο Δάνειο. Ομοφωνία σημαίνει μια θετική ή αρνητική ψήφος από όλα τα 

Συμβαλλόμενα Μέρη, υπό τον όρο ότι κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος που έχει ακυρώσει τη 

Δέσμευσή του ως Δανειστής (στην περίπτωση της Γερμανίας, η Δέσμευση της KfW) να 

πραγματοποιήσει περαιτέρω Δάνεια, δεν έχει ψήφο σε αποφάσεις όσον αφορά σε τέτοια 

περαιτέρω Δάνεια αλλά διατηρεί τα δικαιώματα ψήφου του σε ζητήματα που επηρεάζουν 

Δάνεια, τα οποία (ή στην περίπτωση της Γερμανίας, η KfW) έχει χρηματοδοτήσει και που 

παραμένουν εκκρεμή.  

 

ΕΛΛΑΔΑ  

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ  

3 Μαΐου 2010  

Γ. Διαρθρωτικές Πολιτικές  

22. Οι διαρθρωτικές πολιτικές ενισχύονται προκειμένου να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα και 

να εξέλθουμε γρήγορα από την κρίση. Οι πολιτικές αυτές θα ενισχύσουν την ευελιξία και την 

παραγωγική ικανότητα της οικονομίας, θαδιασφαλίσουν την αποκατάσταση των μισθών και 

των τιμών και στη συνέχεια θα διατηρήσουν τη διεθνή ανταγωνιστικότητα και, σταδιακά, θα 

αλλάξουν τη διάρθρωση της οικονομίας προς ένα μοντέλο ανάπτυξης περισσότερο βασισμένο 

στις επενδύσεις και στις εξαγωγές. Η ελληνική κυβέρνηση θα συνεργαστεί στενά με την 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την ΕΚΤ με στόχο την προώθηση των μεταρρυθμίσεων, όπως 

καθορίζονται στο μνημόνιο συνεννόησης που επισυνάπτεται στο παρόν Μνημόνιο Οικονομικής 

και Χρηματοπιστωτικής Πολιτικής (ΜΟΧΠ). Ειδικότερα: 

Πλαίσιο Διαχείρισης Χρέους: Η Κυβέρνηση θα επικαιροποιήσει τη στρατηγική και τα εργαλεία 

διαχείρισης του χρέους προκειμένου να εξασφαλιστεί ένα πλαίσιο επαρκούς διαχείρισης του 

κινδύνου. Προκειμένου να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη των αγορών και η επικοινωνία, η 

Κυβέρνηση σχεδιάζει να επανεξετάσει το πλαίσιο λειτουργίας καθώς και το πλαίσιο διαχείρισης 

κινδύνου που αφορά στη διαχείριση του χρέους με σκοπό την διασφάλιση της διαφάνειας και 

της ικανότητας πρόβλεψης στις ενέργειες μας. Η κυβέρνηση έχει ήδη ζητήσει τεχνική βοήθεια 

στον τομέα αυτό από το ΔΝΤ. 

 

Διαχείριση και αποκρατικοποίηση κρατικών επιχειρήσεων. Οι κρατικές επιχειρήσεις πρέπει να 

υπόκεινται σε μεγαλύτερη διαφάνεια με στόχο την αύξηση της αποδοτικότητά τους και τη 

μείωση των ζημιών τους. Ως πρώτο βήμα, οι οικονομικές καταστάσεις για το 2009 των δέκα 

κρατικών επιχειρήσεων με τις μεγαλύτερες ζημιές, αφού ελεγχθούν από ορκωτούς λογιστές, θα 

δημοσιευθούν στο διαδίκτυο. Θα συνταχθεί ένα χρονοδιάγραμμα και σχέδιο δράσης για τη 
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βελτίωση των οικονομικών επιδόσεων των μεγαλύτερων ζημιογόνων επιχειρήσεων, κυρίως 

στον τομέα των σιδηροδρόμων και των μέσων μαζικής μεταφοράς. Το εν λόγω σχέδιο δράσης 

θα περιλαμβάνει συγκεκριμένα μέτρα για τη μείωση του κόστους, μεταξύ των οποίων είναι ο 

εξορθολογισμός των εξυπηρετούμενων δικτύων και η αύξηση των τιμολογίων. Η κυβέρνηση θα 

επανεξετάσει την αξιοποίηση δημόσιας περιουσίας, συμπεριλαμβανομένων των εκτάσεων που 

ανήκουν σε δημόσιες επιχειρήσεις ή στην κυβέρνηση. Η κυβέρνηση θα εξετάσει περαιτέρω τη 

δυνατότητα βελτίωσης της εταιρικής διακυβέρνησης και ενίσχυσης της εποπτείας της 

κρατικής ιδιοκτησίας.  

 

Γερμανία, 24./06/2014 

Η ΚΑΤΑΓΓΕΛΩΝ 

Ευάγγελος Δημητρίου Γούτος  

και για την                

HELLENIC DEVELOPMENT BETEILIGUNGS AG 

Τηλ. (gr):  (+30) 2754052165 

Τηλ. (de): (+49) 21187637520 

 

 

 

Συνημμένα: 

α/ Η από 27/03/2014 απάντηση Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ. (σχετ. 1α).  

β/ Το αποδεικτικό κατάθεσης δημόσιας πρότασης (σχετ. 1β).  

γ/ Η από 26/02/2014 δημόσια πρόταση “ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ” (σχετ. 1γ) και 

δ/ Η από 21/11/2011 εξώδικη πρόσκληση - διαμαρτυρία προς το Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ. (σχετ. 1δ). 

 

ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ 

1. Άρθρο από το ειδησεογραφικό site www.bankingnews.gr  

 

“Σε εξέλιξη η αύξηση κεφαλαίου της Lamda Development - Ισχυρές πιέσεις στο δικαίωμα -64% και στην 

μετοχή -4% 

 

http://www.bankingnews.gr/
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Η αύξηση κεφαλαίου της Lamda Development των 150 εκατ. ευρώ ολοκληρώνεται στις 11 Ιουλίου... 

(upd4) Μεγάλες πιέσεις για δεύτερη διαδοχική ημέρα δέχτηκε το δικαίωμα στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 

κατά 150 εκατ. με τιμή 4,25 ευρώ της Lamda Development που έκανε πρεμιέρα διαπραγμάτευσης την 

Παρασκευή.  

Σήμερα το δικαίωμα έκλεισε με πτώση -64% στα 0,1080 ευρώ με 883.186 τεμάχια φτάνοντας να χάνει -69%, 

ενώ την Παρασκευή έκλεισε με πτώση -42,75%!  

Σήμερα, η μετοχή έκλεισε με πτώση -3,20% στα 4,54 ευρώ (έφτασε να χάνει -5,12%), διακινώντας 50.720 

τεμάχια.  

Όπως έχουμε επισημάνει αποτελεί όχι απλά μεγάλη πρόκληση αλλά και προσβολή στις διαδικασίες που 

ακολουθήθηκαν στον μεγαλύτερο διαγωνισμό δημόσιας ακίνητης περιουσίας.... 

Αναφερόμαστε προφανώς στην αξιοποίηση του Ελληνικού μια διαδικασία που προκάλεσε την οργή των πολιτικών 

κομμάτων και της πλειοψηφίας του πολιτικού και οικονομικού τύπου. 

Αναφερόμαστε επίσης, προφανώς, στην εταιρία Lamda Development του ομίλου Λάτση. 

Διαβάζοντας το ενημερωτικό δελτίο της αύξησης κεφαλαίου των 150 εκατ ευρώ στην τιμή των 4,25 ευρώ (η αύξηση 

κεφαλαίου ολοκληρώνεται στις 11 Ιουλίου και στις 21 Ιουλίου εισάγονται οι νέες μετοχές) της  Lamda Development 

εξάγονται ορισμένα πολύ ενδιαφέροντα συμπεράσματα. 

Ας δούμε τα δεδομένα… 

1)Η Lamda χρειαζόταν απαραιτήτως την αύξηση κεφαλαίου γιατί εμφάνιζε μείωση κεφαλαίων και είχε έλλειμμα στα 

κεφάλαια κίνησης. 

Δηλαδή μια εταιρία συμμετείχε στον μεγαλύτερο διαγωνισμό αξιοποίησης δημόσιας περιουσίας και δεν πληρούσε τα 

κριτήρια. 

Μπορεί η εταιρία να επικαλείται ότι στην αξιοποίηση του ελληνικού συμμετέχει group εταιριών από το Abu Dhabi 

και η κινέζικη Fosum αλλά είναι γεγονός ότι η εταιρία είχε σοβαρό έλλειμμα κεφαλαίων. 

2)Η Lamda εμφανίζει έλλειμμα σε κεφάλαιο κίνησης 211 εκατ ευρώ και η εξέλιξη αυτή δεν είναι μόνο πρωτοφανής 

αλλά αποδεικνύει ότι η εταιρία δεν είναι εύρωστη χρηματοοικονομικά. 

Πως δόθηκε λοιπόν το Ελληνικό στην Lamda Development; 

Μάλιστα αναφέρεται ότι αν δεν μπορέσει να καλύψει τα 211 εκατ έλλειμα στο κεφάλαιο κίνησης θα υλοποιήσει και 

νέα αύξηση κεφαλαίου. 

3)Η Lamda χρειάζεται υποχρεωτικά να αναχρηματοδοτήσει δάνεια 235,8 εκατ ευρώ σε σύνολο δανείων 594 εκατ 

και γεννάται το ερώτημα τι σημαίνει αναχρηματοδότηση; 

Μια εταιρία προβαίνει σε αναχρηματοδότηση επειδή αντιμετωπίζει προβλήματα στην εξυπηρέτηση των δανείων 

αυτών. 

Μείζον θέμα λοιπόν πως μια εταιρία που θέλει να αναχρηματοδοτήσει 235,8 εκατ ευρώ δάνεια πλειοδότησε στον 

διαγωνισμό για το Ελληνικό. 

4)Η εταιρία Lamda εμφανίζει ζημίες το 2011 κατά -29,5 εκατ, το 2012 κατά -98,23 εκατ ευρώ και το 2013 κατά -

48,63 εκατ ευρώ ενώ το α΄ τρίμηνο του 2014 εμφάνισε λογιστικά κέρδη 675 χιλιάδες ευρώ. 

5)Τα Ταμειακά διαθέσιμα της Lamda συνεχώς μειώνονται. 

Από 131 εκατ το 2011 στα 42,8 εκατ το 2013. 

6)Μια εταιρία που εμφανίζει επί 3 χρόνια ζημίες, μείωση κεφαλαίων, έλλειμμα σε κεφάλαιο κίνησης και μείωση 

ταμειακών διαθεσίμων έχει την δυνατότητα να πληρώνει τον CEO της εταιρίας 183,15 χιλιάδες ευρώ και 231 

χιλιάδες ευρώ ασφαλιστικό πρόγραμμα. 

7)Ο Λάτσης μετά την αύξηση κεφαλαίου θα βρεθεί με 74,45% η Eurobank δεν πρέπει να συμμετάσχει στην ΑΜΚ και 

σε μια τέτοια περίπωση θα μειωθεί το ποσοστό της στο 4,42% και των ιδιωτών που κατέχουν 23,64% μπορεί να 

μειωθεί το ποσοστό τους στο 15,85% αν υπάρξει dilution. 
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Η ουσία σε όλα αυτά είναι ότι η Lamda Development δεν πληρούσε κανένα κριτήριο χρηματοοικονομικής υγείας 

αλλά παρ΄ όλα αυτά πλειοδότησε στον διαγωνισμό για το Ελληνικό. 

8)Την ίδια στιγμή ο βασικός μέτοχος της Lamda ο Λάτσης έχει πλειάδα εκκρεμοτήτων με το ελληνικό κράτος. 

Μετά την Eurobank όπου ο Λάτσης δεν κατέβαλλε τα 2,5 δισεκ. που του αναλογούσαν και φόρτωσε το βάρος στον 

έλληνα φορολογούμενο, μετά την σκανδαλώδη πώληση του Ελληνικού στην Lamda Development μια νέα 

σκανδαλώδη απόφαση ελήφθη από την διυπουργική επιτροπής Στρατηγικών Επενδύσεων. 

Η νομιμοποίηση του The Mall της Lamda Development στο Μαρούσι συμφερόντων Λάτση αποδεικνύει ότι η χώρα 

έχει πλήρως διαφθαρεί, η κυβέρνηση αντί να υπερασπίζεται τα συμφέροντα της κοινωνίας νομιμοποιεί προκλητικά 

αυθαίρετα, επιλέγοντας απαράδεκτες τακτικές και εντάσσοντας το The Mall σε fast track. 

Η παρανομία του Mall δεν είναι υποθετική ή εικαζόμενη, το Συμβούλιο της Επικρατείας έχει χαρακτηρίσει ξεκάθαρα 

το ακίνητο….παράνομο. 

Όμως το μείζον ζήτημα είναι ότι η κυβέρνηση σε μια πολύ ευαίσθητη περίοδο, προκαλώντας την κοινή γνώμη, 

προκαλώντας την κοινωνία αποφασίζει για τρίτη συνεχόμενη φορά σκανδαλωδώς να εξυπηρετήσει τα συμφέροντα 

του Λάτση. 

Ο Λάτσης δεν βρίσκεται τυχαία στο επίκεντρο. 

Το ελληνικό κράτος….δεν τον υποχρέωσε να πληρώσει τα 2,5 δισεκ. που του αναλογούσαν στην Eurobank. 

Σχεδίασε έξυπνα να φορτώσει το πρόβλημα στον έλληνα φορολογούμενο πολίτη και το ΤΧΣ ανακεφαλαιοποίησε την 

Eurobank με 5,8 δισεκ. ευρώ. 

Ο δραπέτης μέτοχος Λάτσης φόρτωσε το πρόβλημα στο κράτος και στον έλληνα φορολογούμενο. 

Η περίπτωση της Eurobank αποτελεί το μεγαλύτερο οικονομικό και ηθικό σκάνδαλο στην νεότερη ιστορία γιατί ο 

Λάτσης που οφείλει 2,5 δισεκ. κατάφερε να απαλλαγεί αυτής της τεράστιας υποχρέωσης. 

Και ενώ για το κράτος ο Λάτσης όχι μόνο δεν θα έπρεπε να είναι προνομιακός συνομιλητής αλλά να έχουν κινηθεί 

όλες οι διαδικασίες ώστε να καλύψει τις τεράστιες υποχρεώσεις του, πάλι η ελληνική κυβέρνηση προκλητικά, δόλια 

δίνει ένα πινακίου φακής το Ελληνικό το μεγαλύτερο φιλέτο της Μεσογείου στον Λάτση στην Lamda Development 

μια ζημιογόνο εταιρία που χρειάστηκε να ανακεφαλαιοποιηθεί….μετά τον διαγωνισμό για να μπορέσει να 

συμμετάσχει στην επένδυση. 

Σε καμία χώρα του πλανήτη δεν θα συνέβαινε αυτό με το Ελληνικό και δεν θα είχαν υποβάλλει παραιτήσεις 

υπουργοί. 

Στην Ελλάδα όμως το πολιτικό σύστημα δεν διδάχθηκε, δεν πήρε το μήνυμα των ευρωεκλογών, πρόκειται για μια 

απίστευτη πρόκληση του κράτους προς την κοινωνία. 

Ο Λάτσης που χρωστάει 2,5 δισεκ. λόγω της Eurobank συμμετέχει αγοράζοντας το ελληνικό έναντι πινακίου φακής 

τίμημα. 

Και δεν φθάνουν όλα αυτά ο Λάτσης καταφέρνει με τις διασυνδέσεις που έχει στην κυβέρνηση να νομιμοποιήσει το 

παράνομο mail όπως έχει αποφανθεί το Συμβούλιο της Επικρατείας. 

Ποιος κυβερνά αυτή την χώρα ο λαός μέσω των εκλεγμένων κυβερνήσεων του ή ορισμένοι επιχειρηματίες; 

Η κυβέρνηση δεν έλαβε το μήνυμα των ευρωεκλογών…. 

Οι σκανδαλώδεις διατάξεις που χαρίζουν δισεκατομμύρια σε επιχειρηματίες  μολύνουν το πολιτικό σύστημα και 

προσβάλουν την κοινωνία.” 

2. 2. Άρθρο από το ειδησεογραφικό site www.defence-point.gr  

3. “Απίστευτη πρόταση αξιοποίησης του Ελληνικού και άπαντες κωφεύουν! 

http://www.defence-point.gr/news/?p=22911 

13/10/2011 10:37  

Θέλουν να πουλήσουν το Ελληνικό για πέντε μόλις δισεκατομμύρια και κωφεύουν ύποπτα σε πρόταση που 

κατέθεσε ελληνική εταιρία με εξειδίκευση στο real estate και παγκόσμια δραστηριότητα (1.500 συνεργάτες ανά 

http://www.defence-point.gr/
http://www.defence-point.gr/news/?p=22911
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την υφήλιο), η οποία υποστηρίζει ότι τα έσοδα από το επιχειρηματικό σχέδιο που προτείνει μπορεί να είναι 

τουλάχιστον εξαπλάσια! 

Ένα επιχειρηματικό σχέδιο το οποίο στην ουσία φιλοδοξεί να μετατρέψει την περιοχή σε Ριβιέρα και Μονακό, να 

προσελκύσει το διεθνές τζετ-σετ, απαγορεύοντας για λόγους αλλοίωσης του χαρακτήρα της συγκεκριμένης επένδυσης 

(ακόμα και η τεχνοτροπία των κατασκευών θα ακολουθεί αυστηρές προδιαγραφές) την οικοδόμηση καζίνο και 

άλλων συναφών δραστηριοτήτων οι οποίες ξεσήκωσαν στο πρόσφατο παρελθόν – και όχι άδικα – τις τοπικές 

κοινωνίες και όχι μόνο! 

Αναρωτιόμαστε αν τα συμπτώματα… κώφωσης που παρατηρούνται στον κρατικό μηχανισμό και την πολιτική 

εξουσία σχετίζονται με αυτή… τη μικρολεπτομέρεια. 

Το ρεπορτάζ στην προσπάθεια ελέγχου των στοιχείων που λάβαμε αναδεικνύει και μια άλλη, ακόμα πιο 

ενδιαφέρουσα παράμετρο: Ότι εάν το όλο επενδυτικό σχέδιο εισαχθεί σε κάποια σοβαρή χρηματαγορά, τότε οι 

υπεραξίες που θα μπορούσαν να προκύψουν ανέρχονται σε ιλιγγιώδη νούμερα! 

Το επιχειρηματικό σχέδιο δεν είναι «δουλειά στο γόνατο», αλλά πρόκειται κυριολεκτικά για μια καινοτόμο 

προσέγγιση Έλληνα επιχειρηματία, ο οποίος μάλιστα, παρότι εμπλέκεται στον χώρο, ΔΕΝ ζητά καν να κατασκευάσει 

τα ακίνητα και τις υπόλοιπες υποδομές, αλλά απλώς να καθοδηγήσει την υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου, 

όντας ο εμπνευστής του και προφανέστατα αυτός που κατανοεί τη λογική του όλου εγχειρήματος! Όλες οι αναθέσεις 

θα γίνουν κατόπιν διεθνούς ανοιχτού (στο διαδίκτυο) μειοδοτικού διαγωνισμού, με συγκεκριμένες προδιαγραφές, ένα 

πρότυπο δράσεων το οποίο υποτίθεται ότι πρεσβεύει και προσπαθεί να μεταλαμπαδεύσει στη χώρα και ο Έλληνας 

πρωθυπουργός. 

Όπως πληροφορηθήκαμε εργάστηκε επί μακρόν ομάδα τεχνικών, οικονομολόγων και νομικών για να καταρτίσει την 

τελική πρόταση στο ελληνικό δημόσιο. Η ανάγνωση της λίστας αποδεκτών κόβει την ανάσα, εάν αναλογιστεί κανείς 

ότι ούτε ένας εξ αυτών των μεγαλόσχημων (από τον πρωθυπουργό, μέχρι την επιτροπή αποκρατικοποιήσεων και 

τους εμπλεκόμενους δήμους) δεν αξιώθηκε να σηκώσει το τηλέφωνο και να ζητήσει διευκρινήσεις, ή σε τελική 

ανάλυση να πει «ευχαριστώ… δεν θα πάρουμε»! 

Σε αδρές γραμμές, αφού όποιος ενδιαφέρεται μπορεί να αναγνώσει τόσο το επιχειρηματικό σχέδιο – πρόταση που 

υπεβλήθη, όσο και τη λίστα των αποδεκτών, πρόκειται για μια εντυπωσιακή πρόταση η οποία εάν προωθηθεί θα 

μπορούσε στην κυριολεξία να αποτελέσει την απαρχή αναστροφής της οικονομικής κακοδαιμονίας του τόπου, αφού 

πέραν των τεραστίων εσόδων που θα μπορούσε να φέρει στο ελληνικό κράτος όχι μόνο ως επένδυση καθεαυτή, αλλά 

και με την προσέλκυση επενδυτών υψηλότατου εισοδηματικού επιπέδου οι οποίοι θα οδηγούσαν το σύνολο της 

Νότιας Αθήνας σε ανάπτυξη αφού απαιτούν υπηρεσίες εντελώς διαφορετικού επιπέδου από τις συνήθεις. 

 

Σε κάθε περίπτωση δεν χωράει αμφιβολία ότι το σχέδιο αυτό το οποίο το πληροφορηθήκαμε από σχετική ομάδα 

που έχει δημιουργηθεί στον ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης, το πασίγνωστο«Facebook» (Ελλήνων Πολιτεία), 

θα πρέπει αν μη τι άλλο να συζητηθεί τόσο σε κυβερνητικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο κοινωνίας. Δεν μπορεί 

όταν κάποιος επενδύει ουκ ολίγα χρήματα για να εκπονήσει μια τέτοια μελέτη να αντιμετωπίζεται στη χώρα από τους 
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κρατούντες με αδιαφορία, ιδίως όταν στη σημερινή συγκυρία απαιτείται εκτός από όραμα και αντισυμβατική 

προσέγγιση, μια εκδοχή της «στρατηγικής έμμεσης προσέγγισης» (The strategy of the indirect approach), για να 

δανειστούμε τον τίτλο ενός εντυπωσιακού έργου του μεγάλου θεωρητικού της στρατηγικής Σερ Μπέιζιλ Λίντελ 

Χαρτ… 

Επισυνάπτουμε κλείνοντας, με την σειρά, για την καλύτερη ενημέρωση των αναγνωστών μας, όλα τα σχετικά 

έγγραφα, όπως τα ζητήσαμε και τα λάβαμε: 

1) «Πρόταση Προς Την Ελληνική Δημοκρατία», 

2) «Λίστα Παραληπτών Πρότασης», 

3) «Δελτίο Τύπου», 

4) «Γνωστοποίηση Προς Το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας Δημοσίου Α.Ε.». 

Ενδιαφέρον παρουσιάζει και ο ιστότοπος που έχει αναρτηθεί στο διαδίκτυο για το συγκεκριμένο θέμα τον οποίο 

μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να επισκεφτούν στην ακόλουθη διεύθυνση:www.ellinonpoliteia.org” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.defence-point.gr/news/media/pdf/protasi_pros_tin_elliniki_dimokratia_06_10_11_APESTALMENH.pdf
http://www.defence-point.gr/news/media/pdf/lista_pou_exei_ypoblhthei_i_protasi.pdf
http://www.defence-point.gr/news/media/pdf/deltio_typou.pdf
http://www.defence-point.gr/news/media/pdf/Tameia_axiopoihshs_idperiousias_dhmosiou_AE_gnostopoihsh.pdf
http://www.ellinonpoliteia.org/
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1.4 «ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ» Εχοντες έννομο εταιρικό συμφέρον για την απόκτηση 
αυτών  ως εταιρεία, ισχυρά νομικά ενεργός  η από 26/02/2014 τελευταία δημόσια 
προσφορά μας, αναπτυξιακού έργου Μητροπολιτικό – Οικιστικό Πάρκο «ΕΛΛΗΝΩΝ 
ΠΟΛΙΤΕΙΑ» προς το Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ.(ηθικό δικαίωμα ανήκει στον κατά πλάσμα αρχικο 
 αρχικό προτείνοντα πλειοδότη έως και σήμερα ) . 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΑΣ  ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΥΨΟΥΣ 21,8 ΔΙΣ ΕΥΡΩ υπέρ του ελληνικού 
δημοσίου χρέους 

Μητροπολιτικό – Οικιστικό Πάρκο 

Καινοτόμο αναπτυξιακό έργο στην Ελλάδα: Συνολική χρηματοδότηση 35 δις 

ευρώ, (ασφάλεια, απόδοση και συμμετοχή των επενδυτών στα κέρδη), 

αρχιτεκτονικός σχεδιασμός (μη ανταγωνιστικό αρχιτεκτονικό μοντέλο στην 

παγκόσμια αγορά), εγγυημένη βιωσιμότητα με οικονομικό αποτέλεσμα (η 

οικονομική εκμετάλλευση ορίζεται ως αξία, συνδυαστικά από τις υπεραξίες 

της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς και την θέση του έργου), ελάχιστα 

προβλεπόμενα μικτά έσοδα 66 δις ευρώ με 3% εντός αυτών κοινωνικά 

ανταποδοτικά οφέλη (1,980 δις ευρώ), υπέρ ευπαθών κοινωνικών ομάδων. 
 
 

The project is covered by the European Union Law 
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1. Πρόλογος έργου “Ελλήνων Πολιτεία” 

  
Το έργο καλύπτεται από τον ευρωπαϊκό κανονισμό, με  αριθ. 670/2012, που δημοσιεύθηκε στην 

Επίσημη Εφημερίδα L 204/1 της 31/07/2012 Ευρωπαϊκή Στρατηγική ΕΥΡΩΠΗΣ 2020 
 
Η παρούσα πρόταση μας “Ελλήνων Πολιτεία” αποτελεί στρατηγική εξόδου για όλους  τους 

εμπλεκόμενους φορείς από την ελληνική οικονομική κρίση. Δίνεται λοιπόν σήμερα η ευκαιρία, μέσω 

της Ελλάδας, του ελληνικού δημόσιου χρέους και με μοχλό ανάπτυξης τα ελληνικά (κρατικά) ακίνητα 

που διατίθενται προς εκποίηση - αξιοποίηση, να δημιουργηθεί ένα ανεξάρτητο πρωτογενές οικονομικό 

αποτέλεσμα, μέσα στο παγκόσμιο οικονομικό περιβάλλον, σύμφωνα με το αγγλικό - διεθνές δίκαιο 

που διασφαλίζει αυτό.  

 

Το πρωτογενές οικονομικό αποτέλεσμα θα λειτουργήσει παράλληλα υπέρ των ευπαθών κοινωνικών 

ομάδων, μέσω του κοινωνικού εταιρικού ανταποδοτικού οφέλους που έχει συνδεθεί με το τελικό 

οικονομικό αποτέλεσμα του έργου.  

 

Καινοτομία μας είναι η διασφάλιση των επενδυτών μέσω της έκδοσης εξειδικευμένων εταιρικών 

τίτλων (ομολόγων) και με προσδιορισμένη εμπράγματη ασφάλεια για κάθε ομόλογο (κάθε ομόλογο 

είναι εμπραγμάτως εξασφαλισμένο με τμήμα ελληνικής γης).     

 

Η κύρια έκδοση του ομολογιακού δανείου, εκτός από το κουπόνι των τόκων, συνοδεύεται και από 

τρεις τύπους κουπονιών συμμετοχής των επενδυτών στο  συνολικό οικονομικό εμπορικό αποτέλεσμα 

του κέρδους όλου του έργου.  

 

Δυνάμει του υπογραφέντος μνημονίου με την ΤΡΟΙΚΑ, το Σεπτέμβριο του 2011, ολόκληρη η 

ελληνική (κρατική) ακίνητη περιουσία μεταβιβάστηκε ως ασφάλεια - εγγύηση (collateral) προς τους 

πιστωτές του ελληνικού κράτους - κατόχους του ελληνικού δημόσιου χρέους, μέσω του νεοσύστατου 

τότε Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ. (FUND), με σκοπό τη 

διαχείριση, πώληση και εκποίηση αυτής μέσω του ως άνω Ταμείου για την εξόφληση των δικαιούχων 

του ελληνικού δημοσίου χρέους. Πλην όμως, λόγω έλλειψης κτηματολογικών ή άλλων δεδομένων και 

της μέχρι τότε διαχείρισής της από διάφορα ελληνικά νομικά πρόσωπα, η ελληνική κρατική ακίνητη 

περιουσία ποτέ δεν είχε καταγραφεί επισήμως κι έτσι, ποτέ δεν αποτιμήθηκε η αξία της!!! 

 

Κατά δήλωση των Ελλήνων διαχειριστών, το φθινόπωρο του έτους 2011, το -κατ’ αυτούς- 

προσδοκώμενο όφελος από τη μελλοντική εκποίηση της ως άνω περιουσίας (περισσότερα από 80.000 

ακίνητα συμπεριλαμβανομένων παραλιών και λιμανιών) ήταν μόλις 25 δις ευρώ, χωρίς επιστημονικά 

δεδομένα, κριτήρια ή άλλες εκτιμήσεις από την ευρωπαϊκή αγορά ακινήτων. Τέτοιου είδους εκτίμηση 

είναι συγκρίσιμη μόνο με τιμές σε περιπτώσεις πολέμου, βιβλικών καταστροφών κ.λπ.!  

 

Θεωρούμε ότι οι μέχρι σήμερα μέθοδοι διαχείρισης της ελληνικής ακίνητης περιουσίας από το Ταμείο, 

ειδικότερα όσον αφορά στην πώληση - εκποίησή της, χρήζουν ανεξάρτητου ελέγχου και αναλυτικής 

έρευνας των συγκρουόμενων ενδιαφερόντων. Η βασική επιδίωξη του Ταμείου έπρεπε και όφειλε να 

είναι αποκλειστικά και μόνο η μεγιστοποίηση του ενεργητικού του, με σκοπό την κατά το δυνατό 

καλύτερη εξυπηρέτηση των συμφερόντων του ελληνικού κράτους και των συμφερόντων της 

Γερμανίας, η οποία είναι εγγυητής των δανείων της Ελλάδας και την καλύτερη απόδοση προς τους 

δανειστές από τις διαδικασίες του Ταμείου (λιγότερα έξοδα). 

Σε αντίθεση με τη σημερινή μέθοδο ρευστοποίησης, που παρέχει μικρή αξία και απόδοση 

προς τους δανειστές, τον εγγυητή και το ελληνικό κράτος, η πρόταση “Ελλήνων Πολιτεία” 

της Hellenic Development Beteiligungs AG αποτελεί στρατηγικό επιχειρηματικό σχεδιασμό, 

βασισμένο στην πραγματική εμπορική αξία της ελληνικής ακίνητης περιουσίας. 
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Η δυνατότητα χρηματοδότησης του έργου είναι σύννομη με το νομοθετικό πλαίσιο της σύμβασης 

δανείου (μνημόνιο), μέσω τιτλοποίησης της εμπορικής ανάπτυξης της περιουσίας, με σκοπό να 

αποσβεστεί εύλογο ποσό του ελληνικού δημόσιου χρέους. 

 

Αφενός μεν τόσο τα φυσικά, όσο και τα νομικά πρόσωπα - διαχειριστές ιδιωτικών κεφαλαίων των 

αγορών αποφεύγουν το επενδυτικό ρίσκο της εικονικής οικονομίας, επενδύοντας σε τίτλο 

εμπραγμάτως εξασφαλισμένο με πρωτογενές και πραγματικό παραγόμενο οικονομικό προϊόν και 

επιτυγχάνοντας διασφαλισμένη απόδοση τόκου στο κεφάλαιό τους, συμμετέχοντας συνδυαστικά και 

στα κέρδη του έργου, ενώ ταυτόχρονα λειτουργούν υπέρ του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου και όχι 

κερδοσκοπικά. Αφετέρου δε οι εμπλεκόμενοι φορείς (πιστωτικά ιδρύματα, ταμεία fund) που 

διαχειρίζονται σήμερα το ελληνικό δημόσιο χρέος θα έχουν άμεσα θετικό οικονομικό αποτέλεσμα. 

 

Όλα τα παραπάνω καλύπτονται νομικά από το νομοθετικό πλαίσιο της σύμβασης δανείου (υπογραφέν 

μνημόνιο), ήτοι το αγγλικό και όχι το ελληνικό δίκαιο, παρότι το ακίνητο βρίσκεται στην Ελλάδα και 

πέραν της εξασφάλισης των πιστωτών, ταυτόχρονα λειτουργεί και  υπέρ του επενδυτή - διαχειριστή 

του συγκεκριμένου ακινήτου (Hellenic Development Beteiligungs AG).  

 

Τέλος, το αγγλικό και διεθνές δίκαιο, που καλύπτει την παγκόσμια οικονομία, έχει την ευκαιρία να 

λειτουργεί στο παγκόσμιο οικονομικό περιβάλλον για το ευρύτερο δημόσιο συμφέρον, όχι μόνο των 

Ελλήνων, αλλά και των υπόλοιπων κρατών - πιστωτών του ελληνικού δημόσιου χρέους, περισσότερο 

δε υπέρ του γερμανικού λαού, που έχει εγγυηθεί για το σύνολο του χρέους αυτού έναντι όλων των 

λοιπών τρίτων πιστωτών αυτού (Κράτη Ευρωζώνης , Δ.Ν.Τ. επίσης εκπρόσωπο κρατών κ.λπ.).  

 

 

 

 
Για Την Εταιρεία 
 

1. Evangelos D. Goutos - CEO 

2. Lawyer Gustav Meyer zu Schwabedissen - Capital markets law,Mezzanine financing,Corporate Law 

3. Dr. Marius Kuschka - Certified lawyer for Company and Commercial Law  

4. Lawyer Dr. Barbara Dörner - Capital markets law, Corporate law  

5. Mr. Stephan Brune - Certified Accountant and Tax Consultant  

6. Sarantis Niadis - Chairman of Supervisory Board 

7. Tzanos Emmanuel - Financial Advisor and Member of Supervisory Board  
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4. 2. Πρόταση “Ελλήνων Πολιτεία”  

 
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ  ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 

Ευρωπαϊκό Αναπτυξιακό Έργο  σε ακίνητο ιδιοκτησίας Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ. 

ΠΡΩΗΝ ΔΙΕΘΝΕΣ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ, ΕΛΛΑΔΑ 

ΕΚΤΑΣΗ 6.250 ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ ΠΕΡΙΠΟΥ 

Χρηματοδότηση Έργου  Μητροπολιτικό - Θεματικό - Οικιστικό Πάρκο “Ελλήνων 

Πολιτεία” 

 
H “Hellenic Development Beteiligungs AG” ως κάτοχος σήμερα των πνευματικών 

δικαιωμάτων της πρότασης έργου Μητροπολιτικό - Θεματικό - Οικιστικό Πάρκο “Ελλήνων 

Πολιτεία”, η οποία κατατέθηκε στις 11/10/2011 από ελληνική ανώνυμο εταιρεία στο Ταμείο 

Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας Δημοσίου (ΤΑ.Ι.ΠΕ.Δ.), στην Ελλάδα, υποβάλει την 

πρόταση τροποποιημένη με πρώτο αποδέκτη τον καθ ύλην αρμόδιο που είναι η 

Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση της Γερμανίας, ως εγγυητής του ελληνικού δημοσίου χρέους.  
 
Η κατάθεση της πρότασης προς το Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ. έλαβε ως αριθμούς πρωτοκόλλου από 055 

έως 061. 
  
Σε απάντηση στην εν λόγω πρόταση, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων το 2012 είχε 

γνωστοποιήσει προς την τότε ελληνική εταιρεία ότι δεν υπήρχε το νομοθετικό πλαίσιο για 

την υποστήριξη της πρότασης. 
  
Επίσης, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα σε γνωστοποίησή της, είχε δηλώσει ότι η πρόταση 

θα προωθηθεί προς την αρμόδια ομάδα της  Τρόικα.  

  

Για την χρηματοδότηση υλοποίησή του έργου ο τύπος της καλυμμένης χρηματοδότησης θα 

είναι 3.300.000 εταιρικές ομολογίες (γερμανικού τύπου), συνολικής ονομαστικής αξίας  66,0 

δις ευρώ. 

  

Η πρόταση μας διαγράφει άμεσα μεγάλο τμήμα του ελληνικού δημοσίου χρέους ύψους 21,8 

δις ευρώ, αφορά και διασφαλίζετε με το τίμημα αυτό η αγορά χρήσης επιφανείας για 100 έτη  

η κατασκευή – ανοικοδόμηση του προαναφερομένου έργου 13, 2 δις, με χρηματοδότηση από 

την τιτλοποίησή της υπό ανέγερσης οικοδομήσιμης επιφάνειας 3.300.000 τ.μ. στο 

συγκεκριμένο ακίνητο που αναφέρεται η πρόταση μας. 

 
Στο πλαίσιο της εταιρικής διακυβέρνησης με γνώμονα την αναγκαιότητα σήμερα της 

εταιρικής κοινωνικής ευθύνης (βασικός σκοπός για εμάς από την σύσταση μας ως εταιρεία), 

θεωρούμε ως πρωτεύον να αναφερθούμε στο κοινωνικό ανταποδοτικό όφελος, που προκύπτει 

από την εταιρική κοινωνική ευθύνη (κοινωνικό ανταποδοτικό όφελος): Κ.Α.ΟΦ., θα 

αναφερθούμε αναλυτικά ποιο κάτω 3% επί του μικτού τζίρου επί του έργου,  στην καινοτομία 

του χρηματοδοτικού σχεδιασμού, τις συνέργειες που προκύπτουν με την εν λόγο πρόταση 

μας και ως ελάτων και δευτερεύον στην ανάλυση επί του παρόντος του αρχιτεκτονικού 

μοντέλου του έργου Ελλήνων πολιτεία καθώς δεν έχει ανταγωνισμό ως αρχιτεκτονικό 

μοντέλο στην διεθνή αγορά ακινήτων σήμερα.  
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4.1. 2.2 Λίγα λόγια για το έργο 

  
Θεματικό - Οικιστικό Πάρκο Ελλήνων Πολιτεία 
  
Το Μεγαλύτερο Αναπτυξιακό Έργο Παγκοσμίως 
Μία Κοινωνία Έτοιμη να Αναβιώσει το Χρυσό Αιώνα 
Το Αεροδρόμιο Ελληνικού, μια «Χρυσή» Γειτονιά… 
  
… Η παγκόσμια γειτονιά της Ελλήνων Πολιτείας! 
  
Το έργο Ελλήνων Πολιτεία*, είναι ένα οικιστικό μοντέλο αναβίωσης της αρχιτεκτονικής 

αισθητικής του 5ου αιώνα π. Χ. που προτείνει την για την αξιοποίηση της έκτασης του 

πρώην Αεροδρομίου Ελληνικού στην Ελλάδα. Μία μικρή φουτουριστική κοινωνία, 

εμπνευσμένη  από το γνωστό «Χρυσό Αιώνα» του Περικλή, μία εποχή δύναμης και 

δόξας των πόλεων - κρατών της Αθήνας, της Σπάρτης και της Δήλου. Η Ελλήνων 

Πολιτεία λειτουργεί, πολεοδομικά, βασισμένη στην αρχιτεκτονική του 5ου αιώνα π.Χ. 

και, κοινωνιοδομικά, με γνώμονα την κοινωνική ηθική, τη φιλοσοφία και τη γενικότερη 

νοοτροπία της αρχαίας ελληνικής κοινωνίας των πόλεων κρατών.  Ακόμη και ως 

προμελέτη, αναμένεται να αναδειχθεί ως ένα από τα μεγαλύτερα έργα αστικής 

ανάπλασης στην Ευρώπη. Το εν λόγο οικολογικό και οικιστικό μοντέλο, υπόσχεται να 

https://maps.google.com/maps/ms?msid=212715095640393094181.0004c281424fbbbea9b33&msa=0&ie=UTF8&t=h&ll=37.88786,23.730469&spn=0.108382,0.239983&z=12&source=emb
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δώσει το στίγμα της ανάκαμψης και, κατ’ επέκταση, ανάπτυξης της Ελλάδας, σε 

οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο. 

  
Η Ελλήνων Πολιτεία, δίνει το εναρκτήριο λάκτισμα για ένα νέο αναπτυξιακό κεφάλαιο 

στην Ελληνική κοινωνία, μία εποχή οικονομικής προόδου και κοινωνικής ευημερίας! 
  
Περιστοιχισμένη από ένα μεγάλο θεματικό πάρκο, κεντρικός πνεύμονας πρασίνου, 

κόσμημα της πόλης αλλά και ολόκληρης της Ελλάδας, θα φιλοξενεί διαδραστικές 

εκδηλώσεις που θα αποδίδουν την καθημερινή ζωή των αρχαίων Ελλήνων (αθλητισμός, 

οικογένεια, εργασία, ψυχαγωγία κ.ά.). 
  
 

 

Η Ελλήνων Πολιτεία, έχει βαθιές αξίες: 
  

●  Αποβλέπει στο κοινό καλό και γενικότερο όφελος της Ελλάδας και εν γένει της 

ευρωπαϊκής κοινότητας. 
●  Αποτελεί επανάσταση στον Αρχιτεκτονικό σχεδιασμό και την ανοικοδόμηση, 

καθώς και στην δημιουργία νέων καινοτόμων κατασκευαστικών προϊόντων 

αφού το όλο έργο εντάσσεται στις πράσινες πόλεις (Eco City). 
●  Διατηρώντας πάντα ως εταιρεία τη βασική αρχή της διαφάνειας, η παγκόσμια 

κοινότητα θα μπορεί να συμβάλλει στη διαδικασία των δημιουργικών ιδεών και 

να παρακολουθεί ανά πάσα στιγμή τις μελέτες, την κατασκευή και -εν τέλει- την 

υλοποίηση του εν λόγω έργου. Προσκαλεί ανοιχτά όλες τις ερευνητικές ομάδες 

του κόσμου, Πανεπιστημιακών και Επιστημονικών Ιδρυμάτων, ανάλογα με την 

ειδικότητα της καθεμίας, να συμμετέχουν ώστε  να συμβάλουν έμπρακτα στην 

ανάπτυξη του έργου “Ελλήνων Πολιτεία”. 
●  Προσκαλεί -επί ίσοις όρους- κάθε ενδιαφερόμενο πολίτη διεθνώς, που θέλει να 

ζήσει στην “Ελλήνων Πολιτεία”, να γίνει κάτοικος ενός ιδανικού κοινωνού 

μοντέλου, ανεξαρτήτου κοινωνικής και οικονομικής προέλευσης. 
●  Ενισχύει τον τουρισμό και εντείνει το ενδιαφέρον του κόσμου για τον ελληνικό 

πολιτισμό. 
●  Δημιουργεί χιλιάδες θέσεις εργασίας, από διάφορους επαγγελματικούς κλάδους, 

όχι μόνο κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του έργου, αλλά και κατά την 

λειτουργία του ως “Ελλήνων Πολιτεία”. 
●  Το πρώτο καθαρό όφελος για τους πιστωτές της Ελλάδας (κάτοχοι ελληνικού 

δημοσίου χρέους) και για την  ελληνική κοινωνία είναι η άμεση διαγραφή του 

δημοσίου χρέους που αναμένεται να ξεπεράσει το ποσόν των 21,8 δις ευρώ. 
●  Είναι πρόκληση για εμάς, ως εταιρεία να συνεργαστούμε με εταιρείες που 

κατέχουν την τεχνογνωσία - εμπειρία σε εξειδικευμένα έργα, προκειμένου να 

επιτύχουμε στην Ελλάδα το μέγιστο προσδοκώμενο οικονομικό αποτέλεσμα, 

μέσω του κύκλου της παγκόσμιας οικονομίας, στη χώρα όπου είναι η δημιουργός 

της δημοκρατίας και η τοποθεσία όπου γεννήθηκε η ευρωπαϊκή  ιστορία 

(Ευρώπη: Μετά τον θάνατό της, η Ευρώπη τιμήθηκε ως θεά με το όνομα 

Ελλωτίς) .   
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5. 3. Αναλογιστική Μελέτη - Κάλυψη κινδύνου 

 
 

 

 

Ελάχιστα Μεικτά Έσοδα έργου  “Ελλήνων Πολιτεία”: 66 Δις Ευρώ 
  

Ελάχιστο προκαθορισμένο τίμημα πώλησης ανά τετραγωνικό μέτρο, βάσει του δικού μας 

οικιστικού μοντέλου ανάπτυξης και κατόπιν έρευνας που έχουμε πραγματοποιήσει με τα 

σημερινά δεδομένα, θεωρούμε και ορίζουμε προκαθορισμένο ποσό πώλησης από 20.000 € / 

τ.μ. στη δομημένη μόνο οικιστική επιφάνεια. Το τίμημα των 20.000 € /τ.μ. ως ελάχιστη τιμή 

πώλησης θεωρείται από την έως τώρα έρευνα μας στις διεθνείς αγορές εύλογο, δίκαιο και 

αληθές. Το 53% της πώλησης της συνολικής δομημένης επιφάνειας με την προκαθορισμένη 

τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο αποφέρει απόσβεση του όλου έργου - ομολογιακού δανείου.  
 
Με βάση  τα δομήσιμα τετραγωνικά μέτρα του συνολικού έργου και με ίδια τιμή πώλησης 

και για τους επαγγελματικούς χώρους που θα προκύψουν από τις επαγγελματικές χρήσεις τα 

προσδοκώμενα μεικτά έσοδα του έργου “Ελλήνων Πολιτεία”, θα είναι έλατο: 3.300.000 τ.μ. 

χ 20.000 € = 66 δις ευρώ (χωρίς να έχουν υπολογισθεί τα επιπλέον έσοδα (ενεργητικό - asset 

του όλου έργου), από όλες τις υπόλοιπες χρήσεις και η εκμετάλλευση όλων των στοιχείων 

του ενεργητικού όπως εκμετάλλευση του θεματικού πάρκου κ.λπ.). 

 
Στο παρόν στάδιο, δεν έχει υπολογιστεί το συνολικό κόστος των τόκων των ομολογιών ύψους 

1,4 δις ευρώ ετησίως, συνολικά της χρηματοδότησης όλου του έργου για τα 6 έτη, δηλαδή 8,4 

δις ευρώ που αφαιρείται από τα καθαρά κέρδη των 31,1 δις ευρώ, καθόσον οι όροι της 

έκδοσης των ομολογιών δεν μπορούν ν’ αναλυθούν  από την εταιρεία μας στο στάδιο αυτό. 
 
Στην ονομαστική αξία της ομολογίας είναι καλυμμένα όλα τα ρίσκα με απόκλιση 

προϋπολογισμού επί του κατασκευαστικού του έργου, καθώς επίσης και οποιαδήποτε 

επιβάρυνση επί του έργου καθότι ο κατασκευαστικός προϋπολογισμός περιλαμβάνει και τα 

λειτουργικά κόστη της εταιρείας. 
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Πίνακας 1:  

 

Ενδεικτικός πίνακας τιμών από την διεθνή αγορά  από 20.000 € - 118.000 € / τ.μ. για 

οικιστική χρήση. 
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6. 4. Καινοτομία χρηματοδότησης 

Πλεονέκτημα για την χρηματοδότηση του έργου αποτελεί, για εμάς ως εταιρεία στη 

Γερμανία, το ελληνικό νομοθετικό χρηματοδοτικό πλαίσιο του ακινήτου   Ν. 3986/11 

(υπογραφές μνημόνιο), που καλύπτει όλα τα ακίνητα ιδιοκτησίας Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ. Η 

χρηματοδότηση αυτών για την ανάπτυξή τους, είναι εφικτή με έκδοση ομολογιακού δανείου 

με εγγύηση - collateral το ίδιο το υπό ανάπτυξη ακίνητο.   

Συνοδευόμενη η χρηματοδότηση από ολοκληρωμένη αναλογιστική μελέτη εμπορικής 

εκμετάλλευσης ακινήτου με δεδομένες όλες τις επιμέρους παραμέτρους έως την τελική 

οικιστική - εμπορική ανάπτυξή του, το τίμημα που προκύπτει ως αξία  για τους πιστωτές του 

ελληνικού δημοσίου χρέους είναι υπέρ πολλαπλάσιο των έως σήμερα αποτιμήσεων .  

Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της τιτλοποίησης του έργου “Ελλήνων Πολιτεία”, παράλληλα με 

τον ολοκληρωμένο επιχειρηματικό στρατηγικό σχεδιασμό της εμπορικής  εκμετάλλευσης 

 του ακινήτου, μέσω των εταιρικών επιχειρηματικών ομολογιών  (γερμανικού τύπου), 

 εκμεταλλευόμενοι ως ασφάλεια - collateral της χρηματοδότησης τη δυνατότητα  έκδοσης, ως 

εκ του νόμου Ν 3986/2011 που προβλέπεται για το συγκεκριμένο ακίνητο (έκδοση 

ομολογιακού δανείου ειδικού σκοπού spv), επιτυγχάνοντας έτσι το μέγιστο οικονομικό 

αποτέλεσμα στην μεταβίβαση της χρήσης της επιφάνειας αυτού για 100 έτη.  

Ο συγκεκριμένος τύπος χρηματοδότησης δίνει κίνητρο στους επενδυτές του ομολογιακού 

δανείου καθώς για πρώτη φορά, εκτός από το σταθερό ετήσιο επιτόκιο απόδοσης τόκου επί 

του επενδυμένου κεφαλαίου, συμμετέχουν και στα κέρδη του έργου. 

Η αναλογιστική μελέτη επί της εμπορικής εκμετάλλευσης του έργου σε συνδυασμό με το 

κίνητρο - συμμετοχή και των επενδυτών στα κέρδη του έργου θα επιτύχει, σε 

Βραχυπρόθεσμη και Μακροπρόθεσμη Πιστοληπτική Διαβάθμιση – Αξιολόγηση, την 

υψηλότερη βαθμίδα πιστοληπτικής διαβάθμισης, από Εξωτερικούς Οργανισμούς 

Πιστοληπτικής Αξιολόγησης (Ε.Ο.Π.Α.), καθώς δεν υπάρχει έως σήμερα συγκρίσιμος 

καλυμμένος  τίτλος στις αγορές με συγκεκριμένη και  προκαθορισμένη  εμπράγματη 

ασφάλεια επί τετραγωνικού μέτρου, εμπορικής εκμετάλλευσης ακινήτου όπου η τιμή ορίζεται 

από αναλογιστική μελέτη. 

Η κάλυψη του ομολογιακού δανείου, η τιτλοποίηση αυτού στην προκαθορισμένη ονομαστική 

αξία των ομολογιών, είναι συγκεκριμένη και οριζόμενη για τον επενδύτη επί εμπράγματου 

δικαιώματος ανοικοδόμησης επί συγκεκριμένου ακινήτου βάσει νόμου προς εμπορική 

εκμετάλλευση. Η συγκεκριμένη δυνατότητα έκδοσης ομολόγων, για χρηματοδότηση έργου 

επί ακινήτου, για το συγκεκριμένο ακίνητο, προκύπτει από τη διεθνή σύμβαση στο αγγλικό 

δίκαιο που υπέγραψε η Ελληνική κυβέρνηση με την ΤΡΟΙΚΑ και την ψήφιση νόμου από το 

Ελληνικού Κράτους (Ν.3986) τον Ιούλιο του 2011. 

 
 

Ελλάδα: Παράδειγμα Τιτλοποίησης   

Στην Ελλάδα επιχειρήθηκε, από το ελληνικό Υπουργείο Οικονομικών, η τιτλοποίηση των απαιτήσεων 

σε μελλοντικά κοινοτικά κονδύλια, αλλά απορρίφθηκε το αίτημα αυτό από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα. 

Ένα παράδειγμα ιδιωτικής πρωτοβουλίας στην τιτλοποίηση είναι η κατασκευή της νέας γραμμής 4 του 

Μετρό, στην Αθήνα, με άντληση ρευστού από την τιτλοποίηση των μελλοντικών απαιτήσεων της 

εταιρίας στα έσοδα των διοδίων της Αττικής Οδού. 

 

G.HDBONDS: Είναι ο συγκεκριμένος τίτλος χρεογράφου (Senior Debt Instruments: Τίτλοι 

υψηλής εξασφάλισης) διασφαλισμένος με τετραγωνικό μέτρο, κάτοχοι των πνευματικών 

δικαιωμάτων (χρήση τίτλου για όλες τις εμπορικές χρήσεις που άπτονται των συναλλαγών 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A5%CF%80%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%AF%CE%BF_%CE%9F%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD_(%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1)
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%84%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%9C%CE%B5%CF%84%CF%81%CF%8C
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B8%CE%AE%CE%BD%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%84%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%9F%CE%B4%CF%8C%CF%82
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για άυλα περιουσιακά στοιχεία η για εμπράγματα δικαιώματα ) τα οποία κατέχουμε σύμφωνα 

με το γερμανικό και διεθνές δίκαιο από 6/10/2011 μέσω της πρότασης έργου για την 

αξιοποίηση ακινήτου στην Ελλάδα με την ονομασία “Ελλήνων Πολιτεία”. 

 

 

7. 5. Δικαιούχοι  

 
Δικαιούχος Εσόδων (ελληνικού δημοσίου χρέους ) : Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας με έδρα το Λουξεμβούργο (ΕΤΧΣ) συστάθηκε το 2010 με 

συμβαλλόμενο την KfW Bankengruppe  ενεργώντας προς το δημόσιο συμφέρον, σύμφωνα με 

το όφελος και της εγγύησης της ομοσπονδιακής κυβέρνησης της Γερμανίας, εγγυητής 

ελληνικού δημοσίου  χρέους. 

Στις 14/3/2012 υπεγράφη η κύρια σύμβαση χρηματοδοτικής διευκόλυνσης μεταξύ της 

ελληνικής δημοκρατίας ως δικαιούχου κράτους μέλους και του ευρωπαϊκού ταμείου 

χρηματοπιστωτικής σταθερότητας (ΕΤΧΣ) 

Εγγυητής σύμβασης μεταξύ της ελληνικής δημοκρατίας και του Ευρωπαϊκού Ταμείου 

Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.) είναι το Ελληνικό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής 

Σταθερότητας (Τ.Χ.Σ.) με  έδρα την Ελλάδα 

Εφαρμοστέο Δίκαιο  σύμβαση Αγγλικό δίκαιο 

Αρμόδια δικαστήρια  μεγάλο δουκάτο του Λουξεμβούργο 
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Πίνακας 2: Κάτοχοι ελληνικού δημοσίου χρέους 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ελλάδα Διαχειριστής Ακινήτων σήμερα : Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ ελληνική εταιρεία ειδικού σκοπού 

ταμείο (Fund γερμανικού τύπου) νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, Έλληνες διαχειριστές 

και παρατηρητές από την Τρόικα) 

Νομικό πλαίσιο ελληνικών κρατικών ακινήτων:  Ν.3986/2011 (μνημόνιο με αγγλική 

σύμβαση δανείου,  Ευρωπαϊκό αναπτυξιακό πλαίσιο χρηματοδότησης και ανάπτυξης 

διαδικασίες fast track επί των συγκεκριμένων ακινήτων). 

 
 
 
 
 

Οικονομικό όφελος προς πιστωτές ελληνικού δημοσίου χρέους:  
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- 21,8 Δις ευρώ έσοδα  για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.  

- 13,2 Δις ευρώ μέγιστο κατασκευαστικό κόστος ανάπτυξης έργου (χιλιάδες θέσεις εργασίας) 

με απόκλιση κόστους + / - 7 % έως την ολοκλήρωση των μελετών (πλήρη κατασκευαστικά 

σχέδια μελέτες εφαρμογής)  

- 66 δις Δις ευρώ ελάχιστα έσοδα έργου 

 

8. 6. Όροι Warrants Bonds 

Συγκέντρωση κεφαλαίου ύψους 35 δις ευρώ σε Warrants Bonds, ίσο προς  το 53% της 

ονομαστικής αξίας του κυρίως καλυμμένου ομολογιακού δανείου “Ελλήνων Πολιτεία” ύψους 

66 δις ευρώ με  μέγιστο χρονικό διάστημα δέσμευσης των κεφαλαίων έως τρία έτη και 

ελάχιστο ένα έτος, από το άνοιγμα αγοράς δικαιωμάτων μέσω πιστωτικών ιδρυμάτων  

(θεματοφύλακες Γερμανία - χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί). 
 

8.1. 6.1 Ασφάλεια επενδυτή: Warrants Bonds 

Στον επενδυτή επιστρέφεται όλο το καθαρό κεφάλαιο από τους θεματοφύλακες - πιστωτικά 

ιδρύματα, στην περίπτωση που εντός του χρονικού διαστήματος  από την έναρξη διάθεσης 

προς το ευρύ κοινό των Warrants Bonds, το συγκεκριμένο ακίνητο ή μεταβιβαστεί αλλού ή 

δεν συγκεντρωθεί το κεφάλαιο για την αγορά του ακινήτου ή για διάφορους όρους και 

προϋποθέσεις που θα αναγράφονται στο προσπέκτους της εταιρείας, εκδότριας των warrants 

bonds.  
 

8.2. 6.2 Κόστος εισόδου: Warrants Bonds    

3,8% (agio), 2% υπέρ των τραπεζών και 1,8% επί της εκδότριας εταιρείας των Warrants 

Bonds  

 (η εταιρεία από τα έσοδα 1,8%  καλύπτει τις  προμελέτες του έργου). 

 

 

9. 7. Τιτλοποίηση Έργου “Ελλήνων Πολιτεία”  

 

9.1. 7.1 G.HDBONDS (Senior Debt Instruments): Τίτλοι υψηλής εξασφάλισης ή 

καλυμμένοι τίτλοι αξίας (HDBABS: Asset-Backed Security of Nominal Value) 

HDBABS: Είναι τίτλος χρεογράφου (Senior Debt Instruments: Τίτλοι υψηλής εξασφάλισης) 

διασφαλισμένος με τετραγωνικό μέτρο, τα πνευματικά δικαιώματα (άυλο περιουσιακό 

στοιχείο μας) του οποίου κατέχουμε σύμφωνα με το γερμανικό και διεθνές δίκαιο από 

6/10/2011. 

Η αξία έκδοσης της ονομαστικής τιμής του ομολογιακού δανείου “Ελλήνων Πολιτεία”, 66 δις 

ευρώ καλυμμένοι τίτλοι ομολόγων, διασφαλίζεται μέσω αναλογιστικής μελέτης πώλησης με 

την ελάχιστη τιμή  των οικοδομήσιμων τετραγωνικών μέτρων του έργου. 
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Ο συγκεκριμένος τύπος, ως τίτλος, θα λειτουργήσει στο ομολογιακό δάνειο, συνοδευόμενο δε 

από αναλογιστική μελέτη επί έργου να επιτύχει σε Βραχυπρόθεσμη και Μακροπρόθεσμη 

Πιστοληπτική Διαβάθμιση – Αξιολόγηση την υψηλότερη βαθμίδα πιστοληπτικής 

διαβάθμισης από Εξωτερικούς Οργανισμούς Πιστοληπτικής Αξιολόγησης (Ε.Ο.Π.Α.). 

 

 

 

Ο παραπάνω τύπος λειτουργεί σε συνδυασμό με την ευρωπαϊκή οδηγία για αναπτυξιακή 

στρατηγική με  αριθ. 670/2012, που δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα L 204/1 της 

31/07/2012 Ευρωπαϊκή Στρατηγική ΕΥΡΩΠΗΣ 2020 

 

 

 

 

όπως παράδειγμα του σχετικού πίνακα που ακολουθεί 

  

An illustrative project example 
The following is an illustrative and simplified example of how the Europe 2020 Project Bond 

initiative could function at the level of the project and capital market investors. 

A transport project, such as a section of railway network, is planned by a group of companies 

(sponsors) and tendered by public authorities. The sponsors create a project company to raise 

the financing, construct and operate the railway network for a period agreed with the public 

authorities. The sponsors provide own funds to the project company in the form of equity and 

shareholder loans. The remaining financing is raised by the project company in the form of 

debt, traditionally in the form of a bank loan. 
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Instead of using traditional bank lending, the project company could raise the senior debt 

through project bond issues. Capital market investors would buy the bonds if an 

investment grade credit rating, preferably at least A-, could be achieved. 

In the pilot phase of the Europe 2020 Project Bond initiative, the EIB would provide a loan 

or guarantee (EIB facility) to the project company in order to raise the likelihood of timely 

repayment of principal and interest to bond holders during the lifetime of the bonds 

(therefore reducing the risk of such bonds and, consequently, increasing their credit 

rating).  

The facility could cover all project-related risks affecting the cash flow generation from the 

start of the operating period, as well as any funding shortfall during the construction 

period. 

It would be sized project by project as a percentage of total bond funding subject to a cap, 

for instance 20% of the overall senior debt and could take the form of a credit line which 

could be drawn upon either to service senior bonds or to meet funding shortfalls during the 

construction phase. 

http://ec.europa.eu/economy_finance/financial_operations/investment/europe_2020/proje

ct_example_en.htm 

 

 
 

http://ec.europa.eu/economy_finance/financial_operations/investment/europe_2020/project_example_en.htm
http://ec.europa.eu/economy_finance/financial_operations/investment/europe_2020/project_example_en.htm
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Once drawn upon, the EIB facility would take the form of subordinated debt. This debt 

would be reimbursed by the project company over time from the cash resources available 

after senior debt service, but prior to payments to equity and related financing 

(shareholder loans, other subordinated loans). 

Finally, the project company benefiting from the EIB credit enhancement would have to 

pay a fee to the EIB which would be determined in accordance with EIB's standard 

remuneration policy. 

 
Σημείωση: στο πλαίσιο χρηματοδότησης της εταιρείας μας, θα εκδοθεί σειρά εταιρικών 

ομολόγων σε νομίσματα εκτός της ζώνης του ευρώ ισόποσα σε ευρώ.    

 
 
 



HDB AG              (1)  Διασυνοριακό Πρακτικό Ομίλου Κυρίαρχης Νέας Εταιρείας 
                 

                                                                                                                                                       
Ημ/νία Σύνταξης: 2013/04/10, Τελευταία Τροπ/ση: 2015/06/02 
1.OG, Hüttenstrasse 3, 40215, Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen, Deutschland 

T: (+49) 211 8763 7520 · E: info@hdb-ag.de · W: www.hdb-ag.de 

Σελίδα 72 από 87 
 

9.2. 7.2 Κέρδη επενδυτών 

9.2.1. 7.2.1 HDBONDS κουπόνι τόκου (coupon interest) 

ομολόγου  

 Η σειρά στην ονομαστική αξία των 20.000 ευρώ θα έχει ετήσιο κουπόνι τόκου (coupon 

interest) αξίας 426 ευρώ . 

Η κάθε αριθμημένη καλυμμένη ομολογία “Ελλήνων Πολιτεία”  θα έχει ετήσιο επιτόκιο 4% 

για έξι χρόνια στην καθαρή θέση του 53% του επενδυτή (δηλαδή στο κεφάλαιο επένδυσης 

των 10.660€ ανά ομόλογο).  

Το επιτόκιο δεν είναι τελικό, μπορεί να τροποποιηθεί έως την έκδοση των warrants bonds.  

 
 

9.2.1. 7.2.2 Ασφαλισμένα Κουπόνια Προμήθειας (S.C.C.: Secured 

Commission Coupon)  “Ελλήνων Πολιτεία”   

ΕΛ 1.1 & ΕΛ 1.2:  Δύο τύποι ασφαλισμένων κουπονιών προμήθειας 3% και 5% των 

ομολόγων        ελεύθερα μεταβιβάσιμα  

Οι κάτοχοι ομολόγων “Ελλήνων Πολιτεία” θα δικαιούνται, ανάλογα με τον αριθμό κατοχής 

ομολόγων, ένα επιπλέον ασφαλισμένο κουπόνι προμήθειας (S.C.C.) αξίας 600 ευρώ ή 1.000 

ευρώ επί της προκαθορισμένης τιμής πώλησης των κατοικιών - επαγγελματικών χώρων 

(20.000 €/τ.μ.) εάν θελήσουν στο μέλλον να αγοράσουν ακίνητο. 

Τα κουπόνια αυτά αφορούν συγκεκριμένα τετραγωνικά μέτρα τα οποία αναλογούν στις 

ομολογίες που θα κατέχουν οι επενδυτές, καθώς το ίδιο ποσοστό έκπτωσης θα ισχύει και εάν 

έχει ανέβει το τίμημα από την αρχική προκαθορισμένη τιμή πώλησης. 

Το κουπόνι του 5% θα το έχουν οι κάτοχοι σειράς που ανταποκρίνεται σε όλα τα 

τετραγωνικά μέτρα μιας συγκεκριμένης κατασκευής οικίας ή εμπορικού ακινήτου. Για 

παράδειγμα: 300 ομόλογα ίσα με 300 τ.μ. κατοικία στο έργο . 

Όπως εμφαίνεται στον παρακάτω πίνακα, η κύρια έκδοση ομολογιακού δανείου “Ελλήνων 

Πολιτεία” θα ταυτίζεται ανά οικιστικό υποσύνολο του έργου και ανά χρήση επαγγελματική ή 

οικιστική που θα έχει το κάθε ακίνητο. 

Ασφαλισμένο Κουπόνι Προμήθειας (S.C.C.) “Ελλήνων Πολιτεία” με ίδια αρίθμηση με τα 

ομόλογα της κύριας έκδοσης του ομολογιακού δανείου, αριθμημένα και ονομαστικά 

ταυτιζόμενα ανά Οικιστικό Υποσύνολο. Για παράδειγμα:  Σπάρτη 1-3 ισούται με 3 τ.μ. σε 

συγκεκριμένο ακίνητο από την μελέτη, με κουπόνι (S.P.B.) Α1-3 ονομαστικής τιμής 600 

ευρώ * 3= 1.800 ευρώ για οικιστική χρήση και εμπορικές χρήσεις στο άρτιο της έκδοσης, με 

σειρά ομολόγων ανά Οικιστικό Υποσύνολο του έργου όπου η αρίθμηση κάθε σειράς 

ταυτίζεται με συγκεκριμένα τετραγωνικά μέτρα επί του έργου. 

Τα κουπόνια αυτά μπορούν να διαπραγματευτούν ελεύθερα αφού το ονομαστικό όφελος, 

αναγραφόμενο επάνω σε αυτά, είναι το ελάχιστο 600 ευρώ στην πρώτη σειρά και 1.000 ευρώ 

στη δεύτερη. 
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9.2.1. 7.2.3 Τίτλος  Υπεραξίας Έργου, ελεύθερα μεταβιβάσιμος 

 

Κουπόνι Κέρδους Ενεργητικού (C.A.P.: Coupon Asset Profit) “Ελλήνων Πολιτεία”  

Κάθε καλυμμένο ομόλογο ονομαστικής αξίας 20.000 ευρώ/τ.μ. θα συνοδεύεται ως τίτλος 

υπεραξίας από παράλληλη έκδοση και ισόποση με τα 3.300.000 ομόλογα της κύριας έκδοσης 

“Ελλήνων Πολιτεία”. 

 

Οι τίτλοι αυτοί εκδίδονται ως τίτλοι υπεραξίας, θα ονομάζονται Κουπόνι Κέρδους 

Ενεργητικού (C.A.P.: Coupon Asset Profit) και θα συμμετέχει με 10% στην περίπτωση και 

μόνο που επιτευχθεί επιπλέον τίμημα της ονομαστικής αξίας της κύριας έκδοσης, στην τιμή 

ανά τ.μ. πλέον των 20.000€/τ.μ.. Θα λειτουργεί ως κουπόνι κέρδους ενεργητικού (C.A.P.) 

στην πώληση των οικιστικών και εμπορικών ακινήτων στην περίπτωση επιτευχθείσας τιμής 

πώλησης ανά τετραγωνικό μέτρο πλέον των 20.000 ευρώ της ονομαστικής αξίας της 

ομολογίας και πάντα στην ελάχιστη τιμή των 23.000 ευρώ/ τ.μ.. 

 

Παράδειγμα 

Τη στιγμή πώλησης ακινήτου - οικίας στο έργο με τιμή 23.000/ τ.μ. ,  στις 3000 ευρώ 

επιπλέον της ονομαστικής αξίας των ομολόγων “Ελλήνων Πολιτεία” ο κάτοχος ομολόγων 

που έχει στην  κατοχή του τον τίτλο Κουπόνι Κέρδους Ενεργητικού (C.A.P.: Coupon 

Asset Profit) “Ελλήνων Πολιτεία” έχει όφελος 2.300 ευρώ ανά (C.A.P.: Coupon Asset 

Profit) κουπόνι  που κατέχει. 

Ο τίτλος Κουπόνι Κέρδους Ενεργητικού (C.A.P.: Coupon Asset Profit) “Ελλήνων 

Πολιτεία” παραδίδεται ταυτόχρονα στον επενδυτή με την απόκτηση ομολογίας - ων 

HDBONDS στο στάδιο της κύριας έκδοσης και είναι παράλληλα ταυτισμένος με την 

αρίθμηση των ομολόγων είναι δε ελεύθερα μεταβιβάσιμος  σε ελεύθερη διαπραγματεύσιμη 

τιμή. 

 

 

 

Παράδειγμα  Κουπόνι Κέρδους Ενεργητικού ( C.A.P.: Coupon Asset Profit). 

Η συγκεκριμένη σειρά ομολόγου της κυρίας έκδοσης HDBONDS αφορά επενδυτή σε ακίνητο 

εμπορικής χρήσης σε ορισμένο υπό κατασκευή εμπορικό ακίνητο και το κουπόνι κέρδους 

ενεργητικού ( C.A.P.: Coupon Asset Profit) . 
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GHDBONDS/ΔΗΛΟΣ/ΤΡΑΠΕΖΑ(3)/Τμ.(150)/κτήριο(3) από σύνολο 7 

Πίνακας 3: Μητροπολιτικό – Θεματικό – Οικιστικό Πάρκο «Ελλήνων Πολιτεία» 

 
 

Ενδεικτικό παράδειγμα υπεραξίας από ομόλογο ονομαστικής αξίας 20.000 ευρώ.  

Το χρηματοοικονομικό κέντρο του σύνολο του οικισμού και θεματικού πάρκου θα είναι στο 

νησί Δήλος με τις προβλεπόμενες εκ της μελέτης εγκαταστάσεις,  προς εξυπηρέτηση των 

κατόχων κατοικιών. 

Από τις έως τώρα σκέψεις στο στάδιο προμελέτης της εταιρείας μας, θα διατεθούν προς 

πώληση μέσω διεθνή διαγωνισμού κτήρια 7- 10 στο μέγιστο αριθμό, εντός της νήσου Δήλος , 

για χρήση από τα πιστωτικά ιδρύματα προς εξυπηρέτηση των επισκεπτών και εν γένει του 

οικιστικού συνόλου. 

Η ελάχιστη τιμή εμπορικής εκμετάλλευσης, για εμάς ως εταιρεία, είναι 100.000 ευρώ 

συμπεριλαμβανομένου του κόστος κατασκευής. 

Απόδοση κέρδους κουπόνι κέρδους ενεργητικού ( C.A.P.: Coupon Asset Profit) 10.000 ευρώ 

Σημείωση 

Οι σειρές των  κυρίων ομολογιών  θα διαπραγματεύονται ελεύθερα εκτός χρηματιστηρίων και 

μόνον. Μπορούν να εισαχθούν ως τίτλοι στις χρηματαγορές μόνο τα ασφαλισμένα κουπόνια 

προμήθειας (S.C.C.: Secured Commission Coupon) ή τα κουπόνια κέρδους  ενεργητικού 

(C.A.P.: Coupon Asset Profit). 
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Πίνακας 4: Ομόλογα έργου (Corporate bond initiative “Ellinon Politeia” 

 
 

10. 8. Πωλήσεις - Χρονοδιάγραμμα 

Κατέχοντας μακρά εμπειρία στον χώρο των πωλήσεων, το έργο όσον αφορά την εμπορική 

του εκμετάλλευση (πωλήσεις) θα διατεθεί τμηματικά και όχι σε ποσοστό πλέον του 8%  με 

ανοικτούς διεθνείς online διαγωνισμούς και με χρονοδιάγραμμα που η ζήτηση θα 

υπερκαλύπτει την προσφορά. 

Ο προϋπολογισμός του μάρκετινγκ προβλέπει μπάτζετ ύψους 300 εκτμ. ευρώ και 

συμπεριλαμβάνεται στο προϋπολογισθέν κόστος κατασκευής. 

Ως εταιρεία, διατηρούμε ήδη δίκτυο μεσιτών και επαγγελματιών  πλέον των 2.000 σε παρουσία 

σε πάνω από 17 χώρες, και υπάρχει έρευνα αναφορικά με το εφικτό τίμημα πώλησης των υπό 

εκμετάλλευση ακινήτων ως ελάχιστο τίμημα 20.000 το τμ..  

Πωλήσεις  

Κίνητρα για διαχειριστές και επενδυτές αγορών με την έκδοση της κυρίας έκδοσης του 

ομολογιακού δανείου “Ελλήνων Πολιτεία”.  

6%-8% προμήθεια σε διαχειριστές fund και family accounts σε τιμή πώλησης σειράς 

ομολόγων - ακινήτου σε πελάτες τους, στην τιμή πλέον των 23.000 ευρώ η κάθε ομολογία, με 

δέσμευση από εμάς για χρονοδιάγραμμα πωλήσεων επί του έργου. 
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Για την υλοποίησή του έργου χρειάζεται η  νομοθετική κάλυψη από την ελληνική πολιτεία 

που θα διασφαλίζει άδεια παραμονής σε όλους τους ξένους επενδυτές (εκτός Ε.Ε.), σύμφωνα 

με τα πρότυπα άλλων Ευρωπαϊκών χωρών για επενδυτές  άνω των 2 εκτμ ευρώ. 
 

11. 9. Σταθερά δεδομένα χρηματοδότησης 

Σήμερα, με την διαδικασία των warrants bonds και με εγγυημένη την  επιστροφή του 100% 

του κεφαλαίου στους επενδυτές από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα - θεματοφύλακες, εάν 

δεν ευοδωθεί η πρόταση μας για αστάθμητους παράγοντες, είμαστε σίγουροι ότι στο ασταθές 

οικονομικό περιβάλλον θα λειτουργήσει θετικά υπέρ των επενδυτών η πρόταση μας καθώς 

είναι και ο επενδυτής διασφαλισμένος με κάλυψη επί συγκεκριμένου ακινήτου στην Ελλάδα 

στην αγορά του τίτλου που αποκτάει και παράλληλα είναι προς όφελος του γερμανικού 

δημοσίου συμφέροντος (γερμανικό κράτος) ως εγγυητής του ελληνικού δημοσίου χρέους, 

των κρατών - μελών της ευρωζώνης αλλά και εν γένει των κατόχων σήμερα του συνόλου των 

διεθνών πιστωτών του ελληνικού δημοσίου χρέους. 

Από τα δικαιώματα που μας αναλογούν ως εκδότρια εταιρεία των εταιρικών ομολόγων και 

στο αρχικό στάδιο είμαστε σίγουροι ότι μας καλύπτουν να επιτύχουμε μέσα από συνεργασίες 

τουλάχιστον το 70% των μελετών κατασκευής καθώς έως σήμερα δεν έχουμε λάβει ως 

εταιρείας καμία χρηματοδότηση 

Σε επίπεδο χρόνου εκτιμούμε ένα χρόνο για οριστική παρουσίαση, χωρίς τις μελέτες 

εφαρμογής του έργου από την έναρξη της διαδικασίας των warrants bonds.  

Ενεργητικό  που προκύπτει για ελληνικό δημόσιο χρέος από το παρόν έργο για άλλα ακίνητα 

ιδιοκτησίας - διαχείρισης Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ..   

Το εταιρικό  ομολογιακό δάνειο HDBONDS “Ελλήνων Πολιτεία”  ( Project bond initiative 66,0 billion 

euros ), Pfandbriefe γερμανικού τύπου, ως κάλυψη μπορεί να λειτουργήσει και ως overcollateralization 

και για άλλα αναπτυξιακά έργα μέσω ακίνητων του Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ ως χρηματοδοτικός αναπτυξιακός 

πυλώνας  καθώς σε αυτό το στάδιο δεν έχουν αποτιμηθεί  τα επιπλέον ενεργητικό (asset) του έργου, 

(διαχείριση θεματικού πάρκου κ.λπ.). 
 

12. 10. Δεδομένα αρχιτεκτονικού σχεδιασμού 

 
Τα παρακάτω είναι μόνον ενημερωτικά για την καθοδήγηση και σε συνεργασία με τους 

μελετητές – συνεργάτες - μάνατζερ του έργου “Ελλήνων Πολιτεία” για την ολοκλήρωση των 

οριστικών μελετών  όλου έργου. 

 
Δεν θα δημιουργήσουν οι μελετητές εντός του έργου αντίγραφα των δημοφιλέστερων 

τουριστικών περιοχών - μνημείων, πχ. Δελφούς, Ακρόπολη κλπ. που σήμερα βρίσκονται σε 

λειτουργία και είναι χώροι προσέλευσης επισκεπτών. 
Το έργο θα λειτουργήσει συμπληρωματικά στα ήδη υπάρχοντα αρχαία αξιοθέατα. 

 
Στο θεματικό πάρκο θα περιλαμβάνονται όλες οι δραστηριότητες που θα αφορούν την 

καθημερινότητα  των Αρχαίων Ελλήνων.  
 
Η διαμόρφωση του χώρου και ειδικότερα των οικισμών, θα είναι σε υπερυψωμένους 

τεχνητούς λόφους, που θα κατασκευαστούν χωρίς το κόστος εκσκαφών, καθώς το ακίνητο ως 

έκταση είναι  επίπεδο και περιλαμβάνει αεροδιάδρομους με προδιαγραφές του ΝΑΤΟ 

 
●  Στο παρόν οικόπεδο θα δημιουργηθούν:   



HDB AG              (1)  Διασυνοριακό Πρακτικό Ομίλου Κυρίαρχης Νέας Εταιρείας 
                 

                                                                                                                                                       
Ημ/νία Σύνταξης: 2013/04/10, Τελευταία Τροπ/ση: 2015/06/02 
1.OG, Hüttenstrasse 3, 40215, Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen, Deutschland 

T: (+49) 211 8763 7520 · E: info@hdb-ag.de · W: www.hdb-ag.de 

Σελίδα 77 από 87 
 

 
α. Οικιστικές Εγκαταστάσεις 
Αναβίωση μέσω της σύγχρονης τεχνολογίας που διαθέτουμε, της αρχιτεκτονικής 

αισθητικής, όπως αυτή είχε διαμορφωθεί στην Ελληνική Αρχαιότητα κατά την 

διάρκεια του 5ου αιώνα π.Χ., “Χρυσή” Εποχή της παντοδυναμίας των πόλεων - 

κρατών Αθήνας και Σπάρτης καθώς και της νήσου Δήλου, ως η καρδιά του 

οικονομικού και πολιτισμικού συστήματος εκείνης της εποχής.  

 
β. Θεματικό Πάρκο 
Ανάπτυξη κτιρίων, που θα στεγάσουν θεματικές δραστηριότητες πάρκου, καθώς και 

αθλητικές δραστηριότητες της Αρχαίας Ελλάδας, εκπαιδευτικά ιδρύματα, πόλο έλξης 

των μελλοντικών αγοραστών, πχ δημοτικό σχολείο στα πρότυπα διαπαιδαγώγησης 

των Σπαρτιατών κ.λ.π. 
 

● Οικονομικό κέντρο έργου Ελλήνων πολιτεία η  νήσος Δήλος  

Σε όλη την έκταση θα δημιουργηθούν, οι επτά πόλεις κράτη, οι οποίες θα συνδέονται 

μεταξύ τους όπως στην Αρχαιότητα. 
● Είναι σκόπιμο και μένουμε στην χρονική περίοδο 5 π.Χ. αιώνα που άκμαζαν Αθήνα 

και Σπάρτη.  

● Το σύνολο του έργου “ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ” θα έχει ομοιομορφία αλλά και 

αρχιτεκτονικές ιδιαιτερότητες ανά Πόλη Κράτος που θα κατασκευαστεί  π.χ. στη 

Σπάρτη τα σπίτια- λιτά και όχι όπως της Αθήνας ή της Κορίνθου. 

● Δεν θα επιτρέπεται πουθενά η πρόσβαση με αυτοκίνητο, η οποία θα καλύπτεται 

υπογείως όσον αφορά τους διαμένοντες καθώς και την τροφοδοσία των εμπορικών 

ακινήτων κ.λπ. 

● Η μεταφορά εντός των οικισμών θα γίνεται με μέσα τις αντίστοιχης χρονικής 

περιόδου 

● Θεματικό Πάρκο: θα υπάρχουν θεματικές ενότητες, όπως παιδαγωγικές ακαδημίες, 

τρόπος παραγωγής ελαιόλαδου, κρασιού κ.λπ., σύμφωνες με την αρχαιότητα.  

● Οικονομικό κέντρο προς εξυπηρέτηση η Αρχαία Δήλος όπου εκεί μπορεί να 

βρίσκονται οι τράπεζες κ.λπ. 

● Απαγορεύεται η δημιουργία ξενοδοχείων - καζίνο, θα ενοικιάζονται μόνο οι 

κατοικίες σε χρονικές περιόδους μη χρήσης αυτών από τους αγοραστές τους.  

● Κατασκευή Υδραγωγείων όπως στην αρχαιότητα για την εξυπηρέτηση ύδρευσης και 

άρδευσης του έργου 

● Βασικό στοιχείο τα αρχαία ελληνικά σε όλες τι ενημερωτικές πινακίδες χρήσης εντός 

του έργου.  

● Η πρόκληση είναι για τις εξειδικευμένες  εταιρείες σήμερα η μελέτη φωτισμού του 

όλου έργου 

● Συνεργασία με Ιστορική & Αρχαιολογική Ακαδημαϊκή Κοινότητα κατά την διάρκεια 

της οριστικής μελέτης, πρόβλεψη κόστους αμοιβών μελετών κλπ  συνολικός 

προϋπολογισμός 450 εκτμ ευρώ. 
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13. 11. Κ.Α.ΟΦ. “Ελλήνων Πολιτεία “- Κοινωνικό Ανταποδοτικό Όφελος 

 

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη - Εταιρική Διακυβέρνηση 

 

α) 3% Κ.Α.ΟΦ.: Το ελάχιστο ποσόν, οριζόμενο επί του μικτού καθαρού τζίρου, με ποσοστό 3% επί 

της τιμής εμπορικής εκμετάλλευσης ανά τετραγωνικό μέτρο του έργου “ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ” 

είναι το ελάχιστο ύψους 1,980 δις ευρώ. 

Το ποσόν του 1,980 δις ευρώ προκύπτει από την εμπορική εκμετάλλευση των εμπορικών και 

οικιστικών χρήσεων, και το ποσοστό του 3% ταυτίζεται και αυτό με το σύνολο της δομήσιμης 

επιφάνειας 3.300.000 τ.μ., οριζόμενο ποσοστιαία επί της επιτευχθείσας τελικής τιμής διάθεσης ανά τ.μ.  

β) Απόδοση - Διαχείριση του συνολικού πόσου θα γίνει μέσω ιδρύματος με έδρα την Γερμανία και 

ειδικότερα στο Ντίσελντορφ για κοινωφελείς σκοπούς και θα διατίθεται για την στήριξη κοινωνικών 

ευπαθών ομάδων μέσω δωρεών στην Γερμανία και στην Ελλάδα . 

γ) Επιτροπή αξιολόγησης δωρεών (πρόβλεψη και όρος του  καταστατικού) θα συσταθεί από 

εννεαμελή επιτροπή χωρίς τα μέλη αυτής να δικαιούνται αμοιβή (άμισθοι), θα απαρτίζεται δε από 

προσωπικότητες εγνωσμένου κύρους και αξίας.  

Η επιτροπή αξιολόγησης δεν θα έχει καμία σχέση με την διαχείριση των χρημάτων του ιδρύματος, 

αλλά θα είναι μόνο το κεντρικό όργανο ελέγχου και απόφασης διάθεσης των χρημάτων μετά από 

αξιολόγηση αιτημάτων. 

Το σύνολο του συγκεντρωθέντος κεφαλαίου (ελάχιστο 1,980 δις)  θα διατίθεται  στην Γερμανία και 

στην Ελλάδα, σε ποσοστό  ⅔ για την Ελλάδα τοποθεσία ανάπτυξης έργου και ⅓ για την Γερμανία. 

Μέσω συγκεκριμένου (website) ιστότοπου στο διαδίκτυο θα υπάρχει ανοιχτή  πρόσβαση 

παρακολούθησης της ροής των κεφαλαίων και  διαχείρισης αυτών σε όλους τους χρήστες του 

διαδικτύου 

 
Σημείωση, το καταστατικό του ιδρύματος θα έχει όλους τους όρους και προϋποθέσεις σύμφωνα με το 

γερμανικό δίκαιο για την διασφάλιση του  σκοπού του (δωρεές, υποτροφίες, χορηγίες, κ.λπ). 

Αρμόδια νομική εταιρεία: Engel Heckmann & Partner, έδρα Ντίσελντορφ Γερμανίας 
 

 
 

 

 

14. 12. Νομικές ευθύνες 

Όλα τα παραπάνω δεν είναι δεσμευτικά και ουδεμία αξίωση ή απαίτηση μπορούν να 

προκαλέσουν για την Εταιρεία μας, καθώς στην παρούσα φάση  μπορούν να 

διαφοροποιηθούν - τροποποιηθούν από αστάθμητους παράγοντες, λόγους ανωτέρας βίας ή 

τροποποίηση - διαφοροποίηση με την ολοκλήρωση – τελειοποίηση του συνόλου των μελετών 

του παραπάνω έργου.  

Όλη η πρόταση ως πρόταση ή τυχόν ευθύνες που απορρέουν από αυτή ως μελέτη πρότασης 

έργου, αρμόδια αποκλειστικά είναι τα γερμανικά δικαστήρια και μόνο (εφαρμοστέο 

γερμανικό δίκαιο ). 
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15. 13. Πνευματικά δικαιώματα - άυλα περιουσιακά στοιχεία 

Η οποιαδήποτε αντιγραφή ολόκληρης ή μέρος αυτής ή η χρήση στοιχείων από αυτή την 

μελέτη πρότασης έργου “Ελλήνων Πολιτεία” χωρίς την έγκριση της Hellenic Development 

Beteiligungs AG αποτελεί παραβίαση των πνευματικών μας δικαιωμάτων, σύμφωνα με το 

γερμανικό και διεθνές δίκαιο. Σε αντίθετη περίπτωση δε, η εταιρεία μπορεί να προσφύγει σε 

οποιοδήποτε εφαρμοστέο δίκαιο κράτους κρίνει αυτή, εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή και 

εκτός, προκειμένου να διαφυλάξει τα άυλα περιουσιακά στοιχεία αυτής - πνευματικά 

δικαιώματα.  

16. 14. Επίλογος  

 

17. Αρχές Αριστοτέλη περί Λογικής και Αξίας 

 

Η εφαρμογή σήμερα των αρχών του Αριστοτέλη περί λογικής στην παγκοσμιοποιημένη 

οικονομία  δεν υφίστανται καθότι ως Αρχές Λογικής, ή Λογικές Αρχές 

χαρακτηρίζονται οι θεμελιώδεις αρχές βάσει των οποίων βασίζονται και 

διευθύνονται οι ορθές διανοητικές ενέργειες του ανθρώπου, οι οποίες (Αρχές) 

 όπως και τα μαθηματικά αξιώματα δεν χρήζουν αποδείξεων. 

Ειδικότερα σήμερα, η Ελλάδα με  υπεραξίες  που δεν έχουν αποτιμηθεί, παρουσιάζει 

την ιδιαιτερότητα ότι παρέχει πολύ μεγάλη εξουσία στους πιστωτές της, ως ιδιαιτέρα 

 προνομιούχους και  εμπραγμάτως εξασφαλισμένους, το δε αγγλικό δίκαιο (με το οποίο 

διασφαλίζει και μέσω κρατικής ελληνικής ακίνητης περιουσίας το ελληνικό δημόσιο 

χρέος) λειτουργεί αντίστροφα για τον δανειολήπτη , καλύπτει τους μελλοντικούς 

επενδυτές του καινοτόμου τύπου χρηματοδότησης του όλου έργου “Ελλήνων Πολιτεία”, 

καθώς η όλη χρηματοδότηση του έργου είναι σύννομη με το νομοθετικό αναπτυξιακό 

πλαίσιο (αγγλικό δίκαιο) που καλύπτει νομοθετικά τα Ελληνικά προς εκποίηση κρατικά 

ακίνητα. 

Το αγγλικό - διεθνές δίκαιο δίνει τη δυνατότητα, σε εταιρικά σχήματα στο διάγραμμα 

της οικονομίας, να συγκλίνουν οι δυο γραμμές η πρώτη της καπιταλιστικής οικονομίας 

των αγορών με την δεύτερη γραμμή της οικονομίας της κοινωνίας (οι οποίες σήμερα 

έχουν 90 μοίρες απόκλιση από την αφετηρία τους πρωτογενή οικονομία), με 

αποτέλεσμα την κοινωνική ανταποδοτική ωφέλεια του κάθε έργου για το ευρύ κοινό.  

Το  οικονομικό μοντέλο του  έργου είναι κατανοητό από την κοινωνία, με τον ορισμό 

της πραγματικής οικονομικής Αξίας (Απόδειξη ανάλυση κ σύνθεση αξίας)! αφού 

αποδεικνύεται σύμφωνα με τις αρχές του Αριστοτέλη περί Λογικής . 

Είναι δεδομένο ότι δεν είναι δυνατόν να υπάρξει λύση για το ελληνικό δημόσιο χρέος 

 με μονομερή κριτήρια (των αγορών), αφού αυτή σχεδιάζεται και αναλύεται χωρίς 

λογική και είναι σίγουρα νομοτελειακά καταδικασμένη, με όλα τα αρνητικά και 
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καταστροφικά αποτελέσματα ήδη για την Ελλάδα ένα κράτος με κλειστή οικονομία από 

την ίδρυση του (να αποτελεί απειλή για την παγκόσμια οικονομία) και κατ’ επέκταση 

 για τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά  κράτη. 

Με την εφαρμογή πρακτικών σύγχρονης εταιρικής διακυβέρνησης  με σκοπό 

αναπτυξιακό έργο επί ακινήτου στην Ελλάδα,  εφαρμόζοντας τις αρχές του 

Αριστοτέλη,  άμεσα η  κρίση χρέους ενός κράτους δανειολήπτη,  λειτουργεί υπέρ του 

ιδίου,  αλλά και των πιστωτών αυτού.    

 

Για την εταιρεία  

Evangelos D. Goutos - CEO at Hellenic Development Beteiligungs AG 

 

MZS Rechtsanwälte, Banking & Capital Markets Law:   www.mzs-law.com 

Lawyer Gustav Meyer zu Schwabedissen - Capital markets law,Mezzanine 

financing,Corporate Law  
 
Engel Heckmann & Partner Rechtsanwälte, Commercial Law:   www.engel-heckmann.de 
Dr. Marius Kuschka - Certified lawyer for Company and Commercial Law 

 

Stümpges & Partner GBR, Tax Advisory: www.stuempges.de 
Mr. Stephan Brune - Certified Accountant and Tax Consultant 

 
Dr. Marily Mexi* - Social Corporate Governance Manager 

 

Mrs. Katerina Hasapi - Lawyer 

 
Mr. Mpalampanis George - Tecnical Advisor, Mpalampanis S.A. 

 

 

 

Αθήνα, 03 Μαρτίου 2015 
 

 
Προς: Την  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
Γραφείο Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος  
 
Υπόψιν: Εισαγγελέα Διαφθοράς Κου Δραγάτση Ιωάννη  
σε συνάφεια με το από 02/01/2015 αιτήματός μας σας υποβάλουμε συμπληρωματικά 
 
Αίτημα:  Ρυθµιστικής αµεσότητας, Οικονομικής Ασυλίας, Αρχή της αυτονομίας 

έναντι της εθνικής εννόμου τάξεως, σε παραχωρημένες συνταγματικές 
αρμοδιότητες όπως το ευρωπαϊκό οικονομικό έγκλημα ορίζει, υπέρ 

εργαζομένων συνεργατών μας,  θυμάτων καρτέλ επί της Ελληνικής Οικονομίας 
. 

Θεμελιώδης απαίτηση γενικών αρχών Ιδιωτικού διεθνούς δικαίου - κοινοτικής οικονομικής  
έννομης τάξης - Αρχή της Επανόρθωσης κατά προτεραιότητα στην πηγή 
 

http://www.mzs-law.com/
http://www.mzs-law.com/
http://www.engel-heckmann.de/
file://192.168.1.10/hdb-ag/HELLENIC%20DEVELOPMENT%20BETEILIGUNGS%20-%20AG/PROJECT%20ELLINON%20POLITEIA%20(FILES)/www.stuempges.de
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Της “Hellenic Development Beteiligungs AG”, εδρεύουσας στο Ντίσελντορφ της 
Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας επί της οδού Huttenstrasse 3, 
Ανωνύμου Εταιρείας Συμμετοχών, Νόμιμα Εκπροσωπούμενης παρά του Ευάγγελου 
Δ. Γούτου, ενεργώντας για λογαριασμό θυμάτων εγκληματικών ενεργειών,  
συνδεδεμένων φυσικών και νομικών προσώπων στην Ελληνική Επικράτεια, 

υποκατάσταση των δικαιωμάτων εκ της ευρωπαϊκής ιθαγένειας¨, σύµφωνα µε το 
άρθρο 51 του Χάρτη των Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
αξίωση μας, ανάκτηση μακροχρόνιων απολεσθέντων δικαιωμάτων εντός της 
ελληνικής επικρατείας.  
 
Γνήσια ένσταση και αξίωση ακύρωσης δυσμενών πράξεων οργάνων του 
ελληνικού κράτους μετά τις 11/10/2011 (Σχετικό 1 - Δελτίο Τύπου), στέρηση 
ευκαιρίας στον ευρωπαϊκό οικονομικό χώρο,  δημόσια προσφορά μας έννομου 
σκοπού μας συνδεδεμένη με την βιωσιμότητα του ελληνικού δημοσίου χρέους και την 
προστασία τους νομίσματος της ζώνης του ευρώ  κατ εξακολούθηση εγκληματικές 
διαρκείς κρατικές πρακτικές (επίκληση εθνικών διατάξεων) έναντι υμών, δρώντες με 
ιδιωτικά κεφάλαια σε παραχωρημένη Ελληνική Συνταγματική αρμοδιότητα  , 
παράνομες κρατικές πρακτικές, παράνομες δηλώσεις αναρμοδιότητας 
κρατικών οργάνων (Σχετικό 2 - Απάντηση ΚΕ.ΦΟ.ΜΕ.Π.) στον ευρωπαϊκό 
οικονομικό χώρο. Συνθήκη του Μάαστριχ (Άρθρο  3Α, 102 Α), τα κράτη μέλη και η 
Κοινότητα δρουν σύμφωνα με την αρχή της οικονομίας της ανοικτής αγοράς με 
ελεύθερο ανταγωνισμό, που ευνοεί την αποτελεσματική κατανομή των πόρων, και 
σύμφωνα με τις αρχές του άρθρου 3 Α.  
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Διακρατικές - Υπερεθνικές πηγές δικαίου,  

δεν έχει η Ελληνική Δημοκρατία στον Διεθνή Νομικό Κόσμο.  
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ «ΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΕΩΣ» 

Επιτακτικοί κανόνες  στην Ελληνική έννοµη τάξη έννομο διακρατικό 
συμφέρον Κρατών μελών πιστωτών του ελληνικού δημοσίου χρέους 

(ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΙΣΤΩΤΩΝ). 
 

ΣΥΝΘΗΚΗ  ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥ 08/05/2010  Οι συμβάσεις, οι οποίες αποκαλούνται επίσης 

συνθήκες ή συμφωνίες, είναι πράξεις του δημοσίου διεθνούς δικαίου με ιδιαίτερο κύρος. Σύμβαση καλείται η 

συμφωνία που συνάπτεται μεταξύ πολλών κρατών και/ή διεθνών οργανισμών με σκοπό να παραγάγει έννομες συνέπειες 

στις αμοιβαίες σχέσεις τους και έναντι των πολιτών των συμβαλλομένων κρατών. 
 
ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΤΩΝ (Απόσπασμα)  
μεταξύ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ 
ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ ΙΡΛΑΝΔΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΔΟΥΚΑΤΟΥ 
ΤΟΥ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΜΑΛΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΩΝ ΚΑΤΩ 
ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΙΑΣ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΣΛΟΒΕΝΙΑΣ ΣΛΟΒΑΚΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ 
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΝΛΑΝΔΙΑΣ 8 Μαΐου 2010 
 
Η παρούσα ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΤΩΝ (“Συμφωνία”) συνάπτεται από και μεταξύ: 
Βασιλείου του Βελγίου, Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, Ιρλανδίας, Βασιλείου της 
Ισπανίας, Γαλλικής Δημοκρατίας, Ιταλικής Δημοκρατίας, Κυπριακής Δημοκρατίας, Μεγάλου 
Δουκάτου του Λουξεμβούργου, Δημοκρατίας της Μάλτας, Βασιλείου των Κάτω Χωρών, 
Δημοκρατίας της Αυστρίας, Πορτογαλικής Δημοκρατίας, Δημοκρατίας της Σλοβενίας, 
Σλοβακικής Δημοκρατίας και Δημοκρατίας της Φινλανδίας (αναφερόμενα στο εξής ως 
"Συμβαλλόμενα Μέρη").  
                                                             ΠΡΟΟΙΜΙΟ  
Λαμβάνοντας υπόψη ότι: 1. Η Ελλάδα (ο «Δανειολήπτης») στις 23 Απριλίου 2010 
υπέβαλε αίτηση για διμερή δάνεια από τα υπόλοιπα Κράτη Μέλη της Ευρωζώνης σύμφωνα 
με την Δήλωση των Αρχηγών Κρατών και Κυβερνήσεων της Ευρωζώνης της 25ης Μαρτίου 
2010 και τη Δήλωση της Ευρωομάδας της 11ης Απριλίου 2010.  
2. Σύμφωνα με το αίτημα αυτό, οι εκπρόσωποι των Κρατών Μελών της Ευρωζώνης (εκτός 
από την Ελλάδα), αποφάσισαν στις 2 Μαΐου 2010 να παρέχουν στήριξη σταθερότητας στην 
Ελλάδα σε διακυβερνητικό πλαίσιο, μέσω κοινά οργανωμένων διμερών δανείων (τα «Κοινά 
οργανωμένα Διμερή Δάνεια»).  
3. Οι εκπρόσωποι των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποφάσισαν στις 5 Μαΐου 
2010 να αναθέσουν στην Επιτροπή καθήκοντα συντονισμού και διαχείρισης των Διμερών 
Δανείων, όπως ορίζεται στην παρούσα Συμφωνία.  
4. Τα Κοινά οργανωμένα Διμερή Δάνεια διέπονται από τις διατάξεις μίας σύμβασης δανειακής 
διευκόλυνσης (η “Σύμβαση Δανειακής Διευκόλυνσης") που πρόκειται να συναφθεί μεταξύ 
αφενός των Συμβαλλόμενων Μερών της παρούσας Σύμβασης και της KfW («KfW»), 
εξαιρουμένης της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας (“Γερμανία”), ως Δανειστές (οι 
"Δανειστές") και αφετέρου του Δανειολήπτη και σύμφωνα με τους όρους της παρούσας 
Συμφωνίας.  
5. Μέτρα που αφορούν το συντονισμό και την επιτήρηση της δημοσιονομικής πειθαρχίας της 
Ελλάδας και ορίζουν κατευθυντήριες γραμμές της οικονομικής πολιτικής για την Ελλάδα, θα 
καθορισθούν με απόφαση του Συμβουλίου δυνάμει των Άρθρων 126(9) και 136 της 
Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (η «Απόφαση του Συμβουλίου») 
και η παρεχόμενη προς την Ελλάδα στήριξη συναρτάται από τη συμμόρφωση της Ελλάδας, 
μεταξύ άλλων, με μέτρα που συνάδουν με την εν λόγω απόφαση και που προβλέπονται σε 
ένα Μνημόνιο Οικονομικής και Χρηματοπιστωτικής Πολιτικής, Μνημόνιο Συνεννόησης στις 
συγκεκριμένες Προϋποθέσεις Οικονομικής Πολιτικής  

http://ec.europa.eu/civiljustice/glossary/glossary_el.htm#Word14
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6. Η Επιτροπή ανοίγει έναν λογαριασμό στο όνομα των Δανειστών στην Ευρωπαϊκή Κεντρική 
Τράπεζα (η «ΕΚΤ»), που χρησιμοποιείται για την διενέργεια όλων των πληρωμών εκ μέρους 
των Συμβαλλόμενων Μερών, της KfW και του Δανειολήπτη, στο πλαίσιο εκτέλεσης των Κοινά 
οργανωμένων Διμερών Δανείων. Ως εκ τούτου, τα μέρη συμφώνησαν τα εξής:  
1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ  
1. Τα Συμβαλλόμενα Μέρη δια της παρούσας πράξης συμφωνούν ότι η Επιτροπή τους 
εκπροσωπεί στην οργάνωση και διαχείριση των Κοινά οργανωμένων Διμερών Δανείων που 
χορηγούνται στον Δανειολήπτη σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης Δανειακής 
Διευκόλυνσης. Τα Συμβαλλόμενα Μέρη συμφωνούν επίσης σε ορισμένες μεταξύ τους 
ρυθμίσεις σχετικά με την αμοιβαία σχέση τους.  
2. Από τη στιγμή που η Επιτροπή παραλαμβάνει τις Επιβεβαιώσεις Δέσμευσης (όπως 
ορίζεται στο Παράρτημα 4) από τουλάχιστον πέντε Συμβαλλόμενα Μέρη που αντιστοιχούν 
τουλάχιστον στα 2/3 της Συνολικής Δέσμευσης (ένας "Κρίσιμος Αριθμός Κρατών Μελών"), η 
παρούσα Συμφωνία τίθεται σε ισχύ και είναι δεσμευτική και μεταξύ εκείνων των 
Συμβαλλόμενων Μερών, που παρείχαν τις εν λόγω Επιβεβαιώσεις Δέσμευσης. Η παρούσα 
Συμφωνία τίθεται σε ισχύ και καθίσταται δεσμευτική και για κάθε ένα από τα υπόλοιπα 
Συμβαλλόμενα Μέρη, με έναρξη ισχύος την ημερομηνία από την οποία η Επιτροπή 
παραλαμβάνει την Επιβεβαίωση Δέσμευσης καθενός από τα παραπάνω Συμβαλλόμενα 
Μέρη. Γίνεται αποδεκτό και συμφωνείται ότι η Επιβεβαίωση Δέσμευσης ενός Συμβαλλόμενου 
Μέρους μπορεί να έχει προσωρινή εφαρμογή, σύμφωνα με τη νομοθεσία του αντίστοιχου 
Συμβαλλόμενου Μέρους.  
3. Η Γερμανία ορίζει την KfW ως Δανειστή για λογαριασμό της Γερμανίας και για τους 
σκοπούς της Σύμβασης Δανειακής Διευκόλυνσης. Η Γερμανία μπορεί επίσης, να ορίσει την 
KfW ως εκπρόσωπό της σε σχέση με την εκτέλεση ορισμένων καθηκόντων και λειτουργιών 
στο πλαίσιο της παρούσας Συμφωνίας, υπό τον όρο ότι η KfW, δεν δικαιούται να εκπροσωπεί 
τη Γερμανία για τους σκοπούς των Άρθρων 4, 7 και 8. Παρά την εν λόγω εκπροσώπηση, η 
Γερμανία ευθύνεται πλήρως για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που υπέχει δυνάμει της 
παρούσας Συμφωνίας. Ως εκ τούτου, στην παρούσα Συμφωνία και ως προς τη Γερμανία, 
κάθε αναφορά στο Συμβαλλόμενο Μέρος και στα καθήκοντα, τις αρμοδιότητες και τις 
υποχρεώσεις αυτού, αφορούν στην Γερμανία και κάθε αναφορά στους Δανειστές και στα 
καθήκοντα, τις αρμοδιότητες και τις υποχρεώσεις τους, αφορούν στην KfW, ως Δανειστή στο 
πλαίσιο της Σύμβασης Δανειακής Διευκόλυνσης, που υπόκειται στις οδηγίες, τελεί υπό την 
εγγύηση και ενεργεί προς το δημόσιο συμφέρον της Γερμανίας, υπό την προϋπόθεση 
ότι, όταν μια λειτουργία, καθήκον ή υποχρέωση επιβάλλεται σε έναν Δανειστή στο 
πλαίσιο της παρούσας Συμφωνίας, η Γερμανία, ως Συμβαλλόμενο Μέρος αυτής, 
διασφαλίζει έναντι των λοιπών  
4. Εάν δεν ορίζεται διαφορετικά στο παρόν, όροι και εκφράσεις με κεφαλαία γράμματα που 
χρησιμοποιούνται στην παρούσα Συμφωνία έχουν την έννοια που τους αποδίδεται στη 
Σύμβαση Δανειακής Διευκόλυνσης.  
2. ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ 1. Τα Συμβαλλόμενα Μέρη συμφωνούν ότι η 
Επιτροπή, για λογαριασμό των Μερών, διαπραγματεύεται (i) την Σύμβαση Δανειακής 
Διευκόλυνσης σύμφωνα με την οποία τα Κοινά οργανωμένα Διμερή Δάνεια, υπό την 
επιφύλαξη των όρων και των προϋποθέσεων που ορίζονται σε αυτή, τίθενται στη διάθεση του 
Δανειολήπτη, (ii) το Μνημόνιο Συνεννόησης με τον Δανειολήπτη και (iii) συγκεντρώνει και 
διασφαλίζει όλους τους προηγούμενους όρους. Τα Συμβαλλόμενα Μέρη (πλην της 
Γερμανίας), εξουσιοδοτούν την Επιτροπή να υπογράψει για λογαριασμό τους τη Σύμβαση 
Δανειακής Διευκόλυνσης, υπό την προϋπόθεση της προηγούμενης έγκρισής της από αυτά, 
κατόπιν συνεργασίας τους με την ΕΚΤ. Τα Συμβαλλόμενα Μέρη εξουσιοδοτούν δια του 
παρόντος την Επιτροπή να υπογράψει για λογαριασμό τους το Μνημόνιο Συνεννόησης, υπό 
την προϋπόθεση της προηγούμενης έγκρισής του από αυτά, κατόπιν συνεργασίας τους με 
την ΕΚΤ. Οι ανωτέρω εξουσιοδοτήσεις καθώς και η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στο 
Άρθρο 3, τίθενται άμεσα σε ισχύ με την υπογραφή της παρούσας Συμφωνίας, με την 
επιφύλαξη των όρων του Άρθρου 1(2) πιο πάνω. Τα Συμβαλλόμενα Μέρη μπορούν να 
συμμετέχουν στις διαπραγματεύσεις με τον Δανειολήπτη, που διεξάγονται από την Επιτροπή. 
2. Η Σύμβαση Δανειακής Διευκόλυνσης αφορά συνολικό ποσό κεφαλαίου που ανέρχεται 
μέχρι του ύψους των 80 δισεκατομμυρίων ευρώ, που αντιστοιχεί στο άθροισμα των διμερών 
δανείων, που μπορεί να συναφθούν από όλους τους Δανειστές (εφεξής αναφερόμενη ως η 
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«Δανειακή Διευκόλυνση»). 3. Η Δέσμευση κάθε Συμβαλλόμενου Μέρους και, επιπλέον, στην 
περίπτωση της Γερμανίας, του αντίστοιχου Δανειστή KfW, στο πλαίσιο της Σύμβασης 
Δανειακής Διευκόλυνσης, ανέρχεται στο συνολικό ποσό του διμερούς δανείου, όπως αυτό 
μπορεί να διαιρείται σε ετήσια τμήματα, τα οποία κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος (η Γερμανία για 
λογαριασμό της KfW) ή ο αντίστοιχος Δανειστής έχει δεσμευθεί να διαθέσει, δηλαδή το ποσό 
σε ευρώ που προσδιορίζεται από την εφαρμογή του ποσοστού που καθορίζεται 
παραπλεύρως του ονόματος κάθε Συμβαλλόμενου Μέρους στην τρίτη στήλη (η «Κλείδα 
Συνεισφοράς») στο Παράρτημα 2, του συνολικού κεφαλαίου των 80 δισ. ευρώ, όπως μπορεί 
μεταγενέστερα να τροποποιηθεί, σύμφωνα με τα Άρθρα 2(5)(β) και 2(7). 4. Η Δέσμευση κάθε 
Συμβαλλόμενου Μέρους (η Γερμανία για λογαριασμό της KfW) και του αντίστοιχου Δανειστή, 
να παρέχει το αντίστοιχο διμερές δάνειο είναι σταθερή και υποχρεωτική. Υπόκειται δε, μόνο 
στην εκπλήρωση τυχόν διαδικασιών1 που απαιτούνται από την εθνική νομοθεσία κάθε 
Μέρους. Τα Συμβαλλόμενα Μέρη καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την ταχύτερη 
ολοκλήρωση αυτών των διαδικασιών. Εφόσον οι εν λόγω διαδικασίες ολοκληρωθούν 
επιτυχώς, τα Μέρη έχουν την υποχρέωση να συμμετέχουν στα Δάνεια ή να διασφαλίζουν ότι 
ο αντίστοιχος Δανειστής συμμετέχει, στο πλαίσιο της αντίστοιχης Δέσμευσης, λαμβάνοντας 
υπόψη τα ετήσια τμήματα του δανείου που αναφέρονται στο Άρθρο 2(3), κατά περίπτωση, για 
τα ποσά που θα καθορισθούν από την Επιτροπή, σύμφωνα με την παρούσα Συμφωνία, με 
την επιφύλαξη των αποφάσεων που αναφέρονται στα Άρθρα 2(5)(β) και 4(2) όσον αφορά την 
αποδέσμευση των εκταμιεύσεων. 5. (α) Εάν ένας Δανειστής αντιμετωπίζει υψηλότερο κόστος 
χρηματοδότησης σε σχέση με εκείνο που ισχύει για τον Δανειολήπτη δυνάμει της Σύμβασης 
Δανειακής Διευκόλυνσης, τότε αυτός ο Δανειστής ενημερώνει τα άλλα Συμβαλλόμενα Μέρη 
και την Επιτροπή (μέσω του Προέδρου της Ομάδας Εργασίας του Ευρώ) και ζητά το επιτόκιο, 
που ίσχυε για τα ανεξόφλητα Δάνεια, να καθοριστεί σύμφωνα με το Παράρτημα 3. (β) Εάν 
ένας Δανειστής αντιμετωπίζει υψηλότερο κόστος χρηματοδότησης, με γραπτή ειδοποίηση 
συνοδευόμενη από δικαιολογητικά στοιχεία ικανοποιητικά για τους άλλους Δανειστές, αιτείται 
από τα Συμβαλλόμενα Μέρη (με αντίγραφο στην Επιτροπή και τον Πρόεδρο της Ομάδας 
Εργασίας του Ευρώ) να γίνει αποδεκτό ότι ο εν λόγω Δανειστής δεν θα συμμετέχει στα Δάνεια 
που πρόκειται να συναφθούν. Η απόφαση των Συμβαλλόμενων Μερών λαμβάνεται το 
αργότερο μέχρι τη λήψη της απόφασης από αυτούς για ένα δάνειο, σύμφωνα με το Άρθρο 
4(2). 6. Μία αρχική Επιβάρυνση Εξυπηρέτησης που υπολογίζεται επί του κεφαλαίου κάθε 
Δανείου βαρύνει τον Δανειολήπτη και αφαιρείται από το ποσό των μετρητών που 
καταβάλλεται στον Δανειολήπτη σχετικά με κάθε τέτοιο Δάνειο (έτσι ώστε ο Δανειολήπτης να 
λαμβάνει το καθαρό ποσό), με σκοπό να καλύπτονται λειτουργικά κόστη. Η Επιβάρυνση 
Εξυπηρέτησης αφαιρείται από το ποσό σε μετρητά που αποδίδεται στον Δανειολήπτη για 
κάθε Δάνειο (αλλά δε μειώνει το αρχικό κεφάλαιο του εν λόγω Δανείου που ο Δανειολήπτης 
είναι υπόχρεος να εξοφλήσει) και κατανέμεται από την Επιτροπή στους Δανειστές που 
πραγματικά συνεισφέρουν σε αυτή την εκταμίευση, αναλογικά με τη συμμετοχή κάθε τέτοιου 
Δανειστή στο συνολικό ποσό του Δανείου αυτού. Σε περίπτωση ανακατανομής των Δανείων 
που πραγματοποιούνται από διάφορους Δανειστές σύμφωνα με το Άρθρο 6(2), λαμβάνει 
χώρα ανακατανομή και της εν λόγω Επιβάρυνσης Εξυπηρέτησης μεταξύ όλων των 
Δανειστών που συμμετέχουν στα Δάνεια, σε αναλογική βάση. 7. Ο Δανειολήπτης μπορεί να 
ζητήσει την εκταμίευση Δανείου μόνο κατά τη διάρκεια της Περιόδου Διαθεσιμότητας, όπως 
αυτή ορίζεται στη Σύμβαση Δανειακής Διευκόλυνσης. Τα Συμβαλλόμενα Μέρη μπορούν ανά 
πάσα στιγμή να αποφασίσουν ομόφωνα να παρατείνουν την Περίοδο Διαθεσιμότητας. Τα 
Συμβαλλόμενα Μέρη μπορούν επίσης, ενεργώντας ομόφωνα, να αποφασίσουν την αύξηση 
των Δεσμεύσεων και του συνολικού ποσού των Δανείων που μπορεί να διατεθεί στο πλαίσιο 
της Σύμβασης Δανειακής Διευκόλυνσης. Στην περίπτωση αυτή, η Γερμανία πρέπει να 
μεριμνήσει ώστε η KfW, να επεκτείνει την Περίοδο Διαθεσιμότητας αντίστοιχα και/ή να αυξήσει 
τη Δέσμευσή της στο πλαίσιο της Σύμβασης Δανειακής Διευκόλυνσης.    
7. ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΕΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΥΤΗΣ ΚΑΙ/Ή ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ  
1. Σε περίπτωση που η Επιτροπή διαπιστώσει παράβαση μιας υποχρέωσης που απορρέει 
από τη Σύμβαση Δανειακής Διευκόλυνσης, ενημερώνει εγκαίρως τα Μέρη (μέσω του 
Προέδρου της Ομάδας Εργασίας του Ευρώ) και την ΕΚΤ σχετικά με το γεγονός αυτό και 
προτείνει τρόπο αντιμετώπισής του. Ο Πρόεδρος της Ομάδας Εργασίας του Ευρώ συντονίζει 
τη θέση των Μερών και ενημερώνει την Επιτροπή και την ΕΚΤ για τη ληφθείσα απόφαση. Στη 
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συνέχεια, Επιτροπή και Δανειστές εφαρμόζουν την απόφαση σύμφωνα με τη Σύμβαση 
Δανειακής Διευκόλυνσης.  
2. Σε περίπτωση που η Επιτροπή διαπιστώσει κάποιο γεγονός όπου τροποποιήσεις 
και/ ή εξαιρέσεις που αφορούν σε κάθε Δάνειο στο πλαίσιο της Σύμβασης Δανειακής 
Διευκόλυνσης, είναι αναγκαίες, οφείλει να ενημερώσει τα Συμβαλλόμενα Μέρη μέσω του 
Προέδρου της Ομάδας Εργασίας του Ευρώ και την ΕΚΤ για το γεγονός αυτό και να προτείνει 
τρόπους αντιμετώπισής του. Ο Πρόεδρος της Ομάδας Εργασίας του Ευρώ συντονίζει τη θέση 
των Μερών και ενημερώνει Επιτροπή και ΕΚΤ για τη ληφθείσα απόφαση. Στη συνέχεια, 
Επιτροπή και Δανειστές εφαρμόζουν την απόφαση και ακολουθώντας τις οδηγίες των Μερών, 
διαπραγματεύονται και υπογράφουν την αντίστοιχη τροποποίηση ή άρση ή μια νέα Σύμβαση 
Δανείου με τον Δανειολήπτη ή οποιαδήποτε άλλη ρύθμιση απαιτείται.  
3. Σε άλλες περιπτώσεις πλην εκείνων που αναφέρονται στο Άρθρο 7 (1) και (2), εάν η 
Επιτροπή διαπιστώσει την ανάγκη να εκφραστεί γνώμη από τα Μέρη ή να προβούν αυτά σε 
κάποια ενέργεια σε σχέση με το Μνημόνιο Συνεννόησης ή τη Σύμβαση Δανειακής 
Διευκόλυνσης, οφείλει να ενημερώσει τα Συμβαλλόμενα Μέρη μέσω του Προέδρου της 
Ομάδας Εργασίας του Ευρώ σχετικά με το γεγονός αυτό και να προτείνει τρόπους 
αντιμετώπισής του. Ο Πρόεδρος της Ομάδας Εργασίας του Ευρώ συντονίζει τη θέση των 
Μερών και ενημερώνει την Επιτροπή για τη ληφθείσα απόφαση. Στη συνέχεια, η Επιτροπή 
και οι Δανειστές εφαρμόζουν τη ληφθείσα απόφαση σε οποιαδήποτε μορφή κι αν απαιτείται. 
8. ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ  
Τα Συμβαλλόμενα Μέρη αποδέχονται και συμφωνούν τα ακόλουθα:  
1. Όλοι οι Δανειστές κατατάσσονται στην αυτή σειρά και σύμμετρα.  
2. Οι αποφάσεις στο πλαίσιο ή σε σχέση με τη Σύμβαση Δανειακής Διευκόλυνσης πρέπει να 
λαμβάνονται από την πλειοψηφία των Συμβαλλόμενων Μερών που αντιπροσωπεύουν τους 
Δανειστές που κατέχουν όχι λιγότερο από τα 2/3 του ανεξόφλητου ποσού σε σχέση με τα 
Δάνεια την στιγμή της ψηφοφορίας, εκτός εάν η απόφαση συνδέεται με κάποιο θέμα, για το 
οποίο απαιτείται ρητά ομοφωνία από την παρούσα Συμφωνία ή την Σύμβαση Δανειακής 
Διευκόλυνσης, οπότε σε αυτή την περίπτωση απαιτείται ομόφωνη απόφαση από όλα τα 
Συμβαλλόμενα Μέρη. Για την αποφυγή αμφιβολιών, αποφάσεις ως προς το εάν θα δηλωθεί 
λόγος καταγγελίας (περίπτωση αθέτησης υποχρέωσης) και/ή θα επιτραπεί παραίτηση ή 
τροποποίηση σε σχέση με την Σύμβαση Δανειακής Διευκόλυνσης (εκτός αν αφορά ένα από 
τα θέματα που ορίζονται ρητά στο Άρθρο 8 (3) παρακάτω) λαμβάνει η εν λόγω πλειοψηφία 
των 2/3.  
3. Η ομόφωνη απόφαση των Συμβαλλόμενων Μερών είναι απαραίτητη προκειμένου να 
εγκριθεί η τροποποίηση (i) της παρούσας Συμφωνίας ή του Μνημονίου Συνεννόησης ή (ii) 
οποιουδήποτε από τους παρακάτω όρους της Σύμβασης Δανειακής Διευκόλυνσης: συνολικό 
αρχικό ποσό της Σύμβασης Δανειακής Διευκόλυνσης, Δέσμευση, Προσαρμοσμένη 
Ποσοστιαία % Συνεισφορά, Περίοδος Διαθεσιμότητας, ένα χρονοδιάγραμμα αποπληρωμών ή 
Επιτόκιο για οποιοδήποτε ανεξόφλητο Δάνειο. Ομοφωνία σημαίνει μια θετική ή αρνητική 
ψήφος από όλα τα Συμβαλλόμενα Μέρη, υπό τον όρο ότι κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος που έχει 
ακυρώσει τη Δέσμευσή του ως Δανειστής (στην περίπτωση της Γερμανίας, η Δέσμευση της 
KfW) να πραγματοποιήσει περαιτέρω Δάνεια, δεν έχει ψήφο σε αποφάσεις όσον αφορά σε 
τέτοια περαιτέρω Δάνεια αλλά διατηρεί τα δικαιώματα ψήφου του σε ζητήματα που 
επηρεάζουν Δάνεια, τα οποία (ή στην περίπτωση της Γερμανίας, η KfW) έχει χρηματοδοτήσει 
και που παραμένουν εκκρεμή.  
4. Τα Συμβαλλόμενα Μέρη λαμβάνουν αποφάσεις στα πλαίσια των συναντήσεων της 
Ευρωζώνης, στις οποίες δεν συμμετέχει η Ελλάδα. Όλες οι αποφάσεις κοινοποιούνται 
εγγράφως από τον Πρόεδρο της Ομάδας Εργασίας του Ευρώ στην Επιτροπή.  
5. Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος αναλαμβάνει την υποχρέωση υπέρ των άλλων 
Συμβαλλόμενων Μερών να συντονίσει από κοινού την άσκηση οποιουδήποτε δικαιώματος 
επίσπευσης ή εκτέλεσης κατά του Δανειολήπτη σύμφωνα με τους όρους της παρούσας 
Συμφωνίας και της Σύμβασης Δανειακής Διευκόλυνσης.  
6. Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος δεν μπορεί να εκχωρήσει ή να μεταβιβάσει οποιοδήποτε από 
τα δικαιώματα ή τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από την παρούσα Συμφωνία χωρίς την 
προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση των άλλων Συμβαλλομένων Μερών σε αυτή τη 
Συμφωνία και της Επιτροπής.  
9. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ  
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1. Κάθε Δανειστής δεσμεύεται να μην επιδιώξει την καταβολή από τον Δανειολήπτη, των 
δικαιωμάτων του που απορρέουν από Δάνεια με άλλο τρόπο από εκείνον που απορρέει από 
τους όρους της παρούσας Συμφωνίας και της Σύμβασης Δανειακής Διευκόλυνσης, δεσμεύεται 
να καταβάλει όλα τα ποσά που τυχόν ελήφθησαν από αυτόν σε σχέση με τη Σύμβαση 
Δανειακής Διευκόλυνσης τα οποία δεν έχουν ληφθεί από την ΕΚΤ, σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στην παρούσα Συμφωνία και τη Σύμβαση Δανειακής Διευκόλυνσης, στον 
λογαριασμό που αναφέρεται στο Άρθρο 3 με σκοπό να διανεμηθούν σε αναλογική βάση 
σύμφωνα με τους όρους της παρούσης Συμφωνίας. Δεσμεύονται επίσης, να μην 
συμψηφίσουν απαιτήσεις που μπορεί να έχουν έναντι του Δανειολήπτη κατά το ύψος των 
ποσών που οφείλουν στον Δανειολήπτη, εκτός της επιφύλαξης τήρησης του παρόντος 
Άρθρου 9.  
2. Εάν κάποιος Δανειστής (ο «Ανακτών Δανειστής») λάβει ή ανακτήσει (μεταξύ άλλων και με 
συμψηφισμό) οποιοδήποτε ποσό από τον Δανειολήπτη εκτός αυτών του μηχανισμού 
πληρωμής που καθορίζονται στην παρούσα Συμφωνία ή στη Σύμβαση Δανειακής 
Διευκόλυνσης και θεωρήσει το ποσό αυτό ως μια πληρωμή που οφείλεται σε αυτόν σύμφωνα 
με την παρούσα Συμφωνία ή τη Σύμβαση Δανειακής Διευκόλυνσης: (α) ο Ανακτών Δανειστής 
οφείλει μέσα σε τρεις Εργάσιμες Ημέρες να γνωστοποιήσει τις λεπτομέρειες της είσπραξης ή 
της ανάκτησης στην Επιτροπή, (β) ο Ανακτών Δανειστής οφείλει μέσα σε τρεις Εργάσιμες 
Ημέρες από το αίτημα της Επιτροπής, να πληρώσει στην ΕΚΤ ένα ποσό (η «Επιμερισμένη 
Πληρωμή» ) ίσο με την παραλαβή ή την ανάκτηση.  
3. Η Επιτροπή πρέπει να θεωρεί την Επιμερισμένη Πληρωμή σαν να είχε καταβληθεί από τον 
Δανειολήπτη και να τον διανείμει μεταξύ των συμμετεχόντων Δανειστών 
(συμπεριλαμβανόμενου και του Ανακτώντος Δανειστή) σύμφωνα με τους μηχανισμούς 
πληρωμής που καθορίζονται στην παρούσα Συμφωνία και τη Σύμβαση Δανειακής 
Διευκόλυνσης.  
10. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ  
1. Για όλες τις λειτουργίες της στο πλαίσιο της παρούσας Συμφωνίας, η Επιτροπή 
ενεργεί μέσω της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Χρηματοδοτικών Υποθέσεων 
(“ECFIN”) και βάσει των εσωτερικών κανόνων που εφαρμόζονται στις εκτός 
προϋπολογισμού οικονομικές της υποχρεώσεις3 . 
 2. Όλες οι δαπάνες των Δανειστών και της Επιτροπής που απορρέουν από την εφαρμογή 
της Συμφωνίας, βαρύνουν τον Δανειολήπτη, σύμφωνα με τη Σύμβαση Δανειακής 
Διευκόλυνσης. Η Επιτροπή δεν επιβάλλει έξοδα για τις υπηρεσίες της σχετικά με την 
διοργάνωση και διαχείριση των Κοινά οργανωμένων Διμερών Δανείων.  
3. Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση προς τους Δανειστές για τις απαιτήσεις και υποχρεώσεις 
τους, στο πλαίσιο της Σύμβασης Δανειακής Διευκόλυνσης, σε τριμηνιαία βάση.  
4. Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση προς τα Μέρη και ζητά οδηγίες από τον Πρόεδρο της 
Ομάδας Εργασίας του Ευρώ σχετικά με εκκρεμείς απαιτήσεις και υποχρεώσεις ή τυχόν άλλα 
θέματα που μπορεί να προκύψουν στο πλαίσιο της παρούσας Συμφωνίας ή στο πλαίσιο της 
Σύμβασης Δανειακής Διευκόλυνσης.  
5. Κάθε Δανειστής υποχρεούται έγκαιρα να ενημερώνει εγγράφως την Επιτροπή (i) ότι η 
συμβολή του στη Σύμβαση Δανειακής Διευκόλυνσης είναι δεόντως εξουσιοδοτημένη από την 
εθνική νομοθεσία που εφαρμόζεται μετά την υπογραφή της παρούσας Συμφωνίας, ή (ii) εάν 
υπόκειται σε σχετικές διαδικασίες, από τη στιγμή που έχουν δεόντως συντελεσθεί, αποστέλλει 
στην Επιτροπή μία Επιβεβαίωση Δέσμευσης. Αναγνωρίζεται και συμφωνείται επίσης ότι, η 
Επιβεβαίωση Δέσμευσης ενός Μέρους μπορεί να έχει προσωρινή εφαρμογή, σύμφωνα με το 
εθνικό δίκαιο και τη νομοθεσία του αντίστοιχου Συμβαλλόμενου Μέρους. 
 
13. ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1. Σε περίπτωση που μία ή περισσότερες από τις διατάξεις που 
περιλαμβάνονται στην παρούσα Συμφωνία είναι ή καταστούν εξ ολοκλήρου ή εν μέρει 
άκυρες, παράνομες ή μη εκτελεστές από οποιαδήποτε άποψη βάσει οποιουδήποτε ισχύοντος 
νόμου, η ισχύς, η νομιμότητα και η εκτελεστότητα των υπολοίπων διατάξεων που 
περιλαμβάνονται στην παρούσα Συμφωνία επ’ ουδενί τρόπω επηρεάζεται ή κλονίζεται για το 
λόγο αυτό. Οι διατάξεις που είναι εξ ολοκλήρου ή εν μέρει άκυρες, παράνομες ή μη 
εκτελεστές, ερμηνεύονται και ως εκ τούτου εφαρμόζονται σύμφωνα με το πνεύμα και τον 
σκοπό της παρούσας Συμφωνίας. 2. Το Προοίμιο της παρούσας Συμφωνίας αποτελεί 
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αναπόσπαστο τμήμα αυτής. 3. Ο Δανειολήπτης λαμβάνει ένα αντίγραφο της παρούσας 
Συμφωνίας.  
14. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ  
1. Η παρούσα Συμφωνία καθώς και κάθε εξωσυμβατική υποχρέωση που τυχόν προκύψει 
από την παρούσα ή σε σχέση με την παρούσα Συμφωνία, διέπεται και ερμηνεύεται σύμφωνα 
με το αγγλικό δίκαιο.  
2. Κάθε διαφορά που ανακύπτει από ή στο πλαίσιο της παρούσας Συμφωνίας επιλύεται με 
φιλικό διακανονισμό, ελλείψει του οποίου, υποβάλλεται στην αποκλειστική δικαιοδοσία του 
Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  
15. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ Η παρούσα Συμφωνία συνάπτεται σε οιονδήποτε αριθμό 
αντιτύπων υπογραφούν από ένα ή περισσότερα από τα συμβαλλόμενα μέρη. Κάθε αντίτυπο 
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του πρωτοτύπου και η υπογραφή των αντιτύπων έχει την ίδια 
ισχύ ως εάν οι υπογραφές στα αντίτυπα να ήταν σε ένα μόνον αντίτυπο της Συμφωνίας. Η 
Επιτροπή χορηγεί αμελλητί μετά την υπογραφή της Συμφωνίας ακριβή αντίγραφα της 
Σύμβασης σε κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος.  
16. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Τα Παραρτήματα της παρούσας Συμφωνίας αποτελούν αναπόσπαστο 
μέρος αυτής: 1. Κατάλογος Συμβαλλόμενων Μερών με τις αντίστοιχες Δεσμεύσεις τους 2. 
Κλείδα Συμμετοχής 3. Ειδική περίπτωση υψηλότερου κόστους χρηματοδότησης 4. Υπόδειγμα 
Επιβεβαίωσης Δέσμευσης 5. Υπόδειγμα Ανακοίνωσης Εκταμίευσης Ποσού 


