ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ
«ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ ΑΕ»

Άρθρο 1
Ιδιοκτησιακός διαχωρισμός της ΑΔΜΗΕ ΑΕ
1. Με επιμέλεια και δαπάνη της εταιρείας με την επωνυμία «Δημόσια Επιχείρηση
Ηλεκτρισμού ΑΕ» (ΔΕΗ ΑΕ) συντελείται ο ιδιοκτησιακός διαχωρισμός της
εταιρείας «Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας ΑΕ»
(ΑΔΜΗΕ ΑΕ) μέσω: α) της πώλησης και μεταβίβασης από τη ΔΕΗ ΑΕ μετοχών
εκδόσεως της ΑΔΜΗΕ ΑΕ που αντιστοιχούν σε ποσοστό 66% του
καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της ΑΔΜΗΕ ΑΕ σε επενδυτή και β) της
απόκτησης από το Ελληνικό Δημόσιο του λοιπού ποσοστού 34% που θα
εξασφαλίζει σε αυτό καταστατική μειοψηφία σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία
περί ανωνύμων εταιρειών.
2. Στην Ενότητα 1 της παραγράφου 1 της Πράξης υπ’ αρ. 15 της 24.7.2013 του
Υπουργικού
Συμβουλίου
με
τίτλο
«Έγκριση
Αναδιάρθρωσης
και
Αποκρατικοποίησης της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (Δ.Ε.Η. Α.Ε.)»,
η οποία τιτλοφορείται «Ιδιοκτησιακός διαχωρισμός του ΑΔΜΗΕ μέσω αύξησης
μετοχικού κεφαλαίου υπέρ επενδυτή. Χρονοδιάγραμμα για τη διαδικασία»,
επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις:
α. στο πρώτο εδάφιο η φράση «μέσω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου υπέρ
επενδυτή» αντικαθίστανται από τη φράση «μέσω πώλησης και μεταβίβασης
μετοχών εκδόσεως της ΑΔΜΗΕ ΑΕ που αντιστοιχούν σε ποσοστό 66% του
μετοχικού κεφαλαίου της σε επενδυτή».
β. στο τρίτο εδάφιο διαγράφεται η φράση «πρώτης φάσης της εντός του 2013, και
της δεύτερης φάσης της».
γ. στο τέταρτο εδάφιο στην πρώτη υποπερίπτωση μετά την εντός παρενθέσεως
φράση «δηλ. από ξεχωριστές κρατικές οντότητες» προστίθεται εντός της ίδιας
παρενθέσεως η φράση «κατά την έννοια του άρθρου 9 παράγραφος 6 της
Οδηγίας 2009/72/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης
Ιουλίου 2009».
δ. στο πέμπτο εδάφιο διαγράφεται η φράση «Εξ αρχής θα υποβληθούν
δεσμευτικές προσφορές που θα καλύπτουν και τις δύο φάσεις Ι και II ως
κατωτέρω».
ε. το έβδομο και το όγδοο εδάφια διαγράφονται ολόκληρα, ήτοι διαγράφονται οι
φράσεις «Φάση Ι: Είσοδος επενδυτή μέσω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου
(απόκτηση ποσοστού έως 49% του ΑΔΜΗΕ), με παράλληλη ανάληψη της
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διοίκησης της εταιρείας από τον επενδυτή. Οι παρακάτω ενέργειες προβλέπονται
για την υλοποίηση της Φάσης Ι».
στ. στο δέκατο έβδομο εδάφιο μετά τις λέξεις «της ευρωπαϊκής» προστίθενται οι
λέξεις «και της ελληνικής».
ζ. στο εικοστό πρώτο εδάφιο διαγράφεται η εντός παρενθέσεως φράση «η οποία
θα επικυρωθεί με την υπογραφή Σύμβασης Αγοροπωλησίας Μετοχών» και
αντικαθίσταται από τη φράση «η οποία θα επικυρωθεί με την υπογραφή
Σύμβασης Αγοροπωλησίας μετοχών που αντιστοιχούν στο 66% των Μετοχών
εκδόσεως της ΑΔΜΗΕ ΑΕ».
η. το εικοστό τέταρτο εδάφιο διαγράφεται ολόκληρο, ήτοι διαγράφεται η φράση
«Φάση II: Συμβατική υποχρέωση απόκτησης από τον προτιμητέο επενδύτη
επιπλέον ποσοστού έως και 51% του μετοχικού κεφαλαίου του ΑΔΜΗΕ από τη
ΔΕΗ».
θ. το εικοστό πέμπτο εδάφιο αντικαθίσταται ως εξής:
«Η υπογραφή της ανωτέρω Σύμβασης Αγοροπωλησίας μετοχών που
αντιστοιχούν στο 66% των Μετοχών εκδόσεως της ΑΔΜΗΕ ΑΕ (Share
Purchase Agreement) με τον προτιμητέο επενδυτή που θα έχει επιλεγεί θα
λάβει χώρα μέχρι και την ολοκλήρωση του δευτέρου τριμήνου του 2014.»
3. Το Ελληνικό Δημόσιο θα συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο της ΑΔΜΗΕ ΑΕ, με
ποσοστό που θα εξασφαλίζει σε αυτό καταστατική μειοψηφία ποσοστού 34%
σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία περί ανωνύμων εταιρειών. Ο έλεγχος επί
της ΑΔΜΗΕ ΑΕ θα ασκείται από διαφορετικό φορέα του δημοσίου εν σχέσει με τη
ΔΕΗ ΑΕ ή άλλη επιχείρηση που ασκεί οποιαδήποτε από τις δραστηριότητες
παραγωγής ή προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας ή Φυσικού Αερίου.
4. Το τίμημα για την απόκτηση των μετοχών που αντιστοιχούν στο ανωτέρω
ποσοστό 34% προσδιορίζεται με βάση την τελική προσφορά του ιδιώτη επενδυτή
που θα αποκτήσει τις μετοχές που αντιστοιχούν στο 66% των μετοχών εκδόσεως
της ΑΔΜΗΕ ΑΕ στο πλαίσιο του οικείου διαγωνισμού και δύναται να εξοφληθεί
δια συμψηφισμού με οφειλόμενους φόρους, τέλη ή άλλες απαιτήσεις του
Ελληνικού Δημοσίου έναντι της ΔΕΗ ΑΕ, από οποιαδήποτε αιτία και αν
προκύπτουν αυτές, περιλαμβανομένων μελλοντικών απαιτήσεων και
δικαιωμάτων, όπως ιδίως απαιτήσεων από το τέλος δικαιώματος έρευνας και
εκμετάλλευσης της παραγράφου 1 του άρθρου 176 του Ν.Δ. 210 της 3/5.10.1973
«Περί Μεταλλευτικού Κώδικος» (Α’ 277).
5. Στη Σύμβαση Αγοραπωλησίας Μετοχών μεταξύ της ΔΕΗ ΑΕ, ειδικά
εκπροσωπούμενης με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, και
του Ελληνικού Δημοσίου εκπροσωπούμενου από τον Υπουργό Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, για τη σύναψη της οποίας θα αποφασίσει η
Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΔΕΗ ΑΕ κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις
του κ.ν. 2190/1920, καθορίζονται οι όροι της μεταβίβασης, ο τρόπος καταβολής
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του τιμήματος, τυχόν ρήτρες και εγγυήσεις και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια
διενέργειας της οικείας συναλλαγής.

Άρθρο 2
Γνωστοποίηση πληροφοριών
1. Για την πραγματοποίηση του ιδιοκτησιακού διαχωρισμού της ΑΔΜΗΕ ΑΕ κατά
τα οριζόμενα στο άρθρο 1 του παρόντος νόμου, η ΔΕΗ ΑΕ δικαιούται να ζητεί
από τη διοίκηση της ΑΔΜΗΕ ΑΕ όλες τις πληροφορίες που αφορούν στην
τελευταία και είναι αναγκαίες, προκειμένου οι υποψήφιοι επενδυτές που θα
προεπιλεγούν να μπορούν με εμπεριστατωμένο τρόπο να αξιολογούν τα
περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις, την οικονομική κατάσταση, τα κέρδη,
τις ζημίες και τις προοπτικές της ΑΔΜΗΕ ΑΕ, αποκλειστικά και μόνο προς τον
σκοπό της διενέργειας του νομικού, οικονομικού και τεχνικού ελέγχου αυτής στο
πλαίσιο ενδεχόμενης μεταβίβασης μετοχών της. Στις ανωτέρω πληροφορίες
περιλαμβάνονται και πληροφορίες που χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές βάσει
άλλων διατάξεων νόμου ή συμβάσεων που δεσμεύουν την ΑΔΜΗΕ ΑΕ, εφόσον οι
συμβάσεις αυτές διέπονται από το ελληνικό δίκαιο και στον βαθμό που οι οικείες
πληροφορίες είναι απαραίτητες για την εξυπηρέτηση του ανωτέρω σκοπού.
Συμβάσεις που διέπονται από αλλοδαπό δίκαιο θα γνωστοποιούνται σύμφωνα με
τους όρους που προβλέπονται σε αυτές.
2. Η διοίκηση της ΑΔΜΗΕ ΑΕ υποχρεούται να παρέχει είτε στη ΔΕΗ ΑΕ και
στους νόμιμα από αυτή εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους της είτε, καθ` υπόδειξη
αυτής, σε εγγράφως εγκεκριμένα από αυτήν, ρητώς κατονομαζόμενα πρόσωπα,
τα οποία ενεργούν ως νόμιμοι εκπρόσωποι των υποψηφίων επενδυτών που θα
προεπιλεγούν, τις πληροφορίες της προηγούμενης παραγράφου, υπό τον όρο ότι
τα πρόσωπα αυτά θα δεσμεύονται από σχετική σύμβαση εμπιστευτικότητας.
Ειδικά όσον αφορά στις συναφθείσες συμβάσεις σύνδεσης στο Εθνικό Σύστημα
Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, αυτές θα παρασχεθούν στους υποψήφιους
επενδυτές που θα προεπιλεγούν και στους εκπροσώπους τους, όχι όμως και στη
ΔΕΗ ΑΕ, στην οποία κατ’ εξαίρεση θα παρασχεθούν εκείνες μόνο από τις εν λόγω
συμβάσεις οι οποίες θα αποτελέσουν κατ’ οποιονδήποτε τρόπο αντικείμενο της
διαπραγμάτευσης μεταξύ της ΔΕΗ ΑΕ και υποψήφιων επενδυτών. Η ΑΔΜΗΕ ΑΕ,
η ΔΕΗ ΑΕ, καθώς και τα μέλη των διοικήσεων αυτών δεν υπέχουν ευθύνη για τη
γνωστοποίηση αυτών των πληροφοριών σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο
παρόν άρθρο, υπό τον όρο της τήρησης του νόμου και των ρητρών των σε
εκτέλεση
του
παρόντος
νόμου
καταρτισθησομένων
συμβάσεων
εμπιστευτικότητας.
3. Τα μέλη της διοίκησης της ΔΕΗ ΑΕ, τα στελέχη της και τα πάσης φύσεως
εξουσιοδοτημένα από την τελευταία πρόσωπα που λαμβάνουν γνώση των εν
λόγω πληροφοριών, υποχρεούνται να χρησιμοποιούν αυτές αποκλειστικά και
μόνο για την προσήκουσα ενημέρωση των προεπιλεγέντων υποψήφιων
επενδυτών. Οι υποψήφιοι επενδυτές που θα προεπιλεγούν και οι πάσης φύσεως
νομίμως εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποί τους που λαμβάνουν γνώση των εν λόγω
πληροφοριών, υποχρεούνται να χρησιμοποιούν αυτές αποκλειστικά και μόνο για
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τη διαμόρφωση της επενδυτικής τους απόφασης. Παράβαση των υποχρεώσεων
της παραγράφου αυτής τιμωρείται με τις ποινές του άρθρου 371 του Ποινικού
Κώδικα.
4. Η εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου τελεί υπό την επιφύλαξη
εφαρμογής των διατάξεων της νομοθεσίας του ανταγωνισμού και του ν.
3340/2005.

Άρθρο 3
Δυνατότητα κατατμήσεων
Σε περίπτωση μεταβίβασης ακινήτων από και προς την ΑΔΜΗΕ ΑΕ, επιτρέπονται
κατατμήσεις ακινήτων κατά παρέκκλιση του ν. 651/1977 (Α’ 207), του ν.
2308/1995 (Α’ 114), του από 24/31 Μαΐου 1985 προεδρικού διατάγματος (Δ’ 270)
και κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης περί αρτιότητας και οικοδομησιμότητας
γηπέδων σε εκτός σχεδίου περιοχές. Σε περίπτωση γηπέδου που θα στερείται
προσώπου σε κοινόχρηστο δρόμο λόγω της κατάτμησης, με την ίδια πράξη
συστήνεται και δουλεία διόδου σε βάρος του τμήματος του αρχικού ακινήτου που
έχει πρόσβαση σε κοινόχρηστο δρόμο.

Άρθρο 4
Μεταγραφή της Σύμβασης Απόσπασης
Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης δ’ της παραγράφου 3 του άρθρου 98 του ν.
4001/2011 (Α’ 179) τροποποιείται ως εξής:
«Μεταγραφές καθώς και λοιπές, κατά τις κείμενες διατάξεις, καταχωρίσεις της
σύμβασης απόσπασης, ως έχει, στα υποθηκοφυλακεία και κτηματολογικά
γραφεία έχουν διαπιστωτικό χαρακτήρα, γίνονται κατά παρέκκλιση κάθε άλλης
αντίθετης διάταξης, ιδίως δε των διατάξεων των άρθρων 3 και 13 του β.δ.
533/1963 και των άρθρων 2 παράγραφος 6 και 5 παράγραφοι 1 και 3 του ν.
2308/1995, και δύναται να διενεργηθούν εντός πέντε (5) ετών από την
καταχώριση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της σύμβασης απόσπασης,
χωρίς την καταβολή οποιουδήποτε τέλους ή δικαιώματος τρίτου,
συμπεριλαμβανομένων των αμοιβών, των παγίων και αναλογικών
δικαιωμάτων, επιδομάτων ή άλλων τελών υπέρ αμίσθων και εμμίσθων
υποθηκοφυλάκων ή κτηματολογικών γραφείων κατά παρέκκλιση κάθε άλλης
αντίθετης διάταξης.».

Άρθρο 5
Τελικές και μεταβατικές διατάξεις
1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιματικής Αλλαγής, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως,
μπορούν να καθορίζονται οι λεπτομέρειες, οι όροι και η εν γένει διαδικασία
υλοποίησης οιουδήποτε εκ των ανωτέρω θεμάτων, καθώς και να τροποποιείται το
Σχέδιο Αναδιάρθρωσης και Αποκρατικοποίησης της ΔΕΗ ΑΕ, που εγκρίθηκε με
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την υπ’ αρ. 15 της 24.7.2013 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου (Α΄ 168), όπως
τροποποιήθηκε με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 1 του παρόντος νόμου,
ιδίως ως προς το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των επί μέρους σταδίων, υπό τον
όρο του αμετάβλητου της βασικής κατεύθυνσης τούτου, ήτοι σε κάθε περίπτωση,
δεν επιτρέπεται η μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας ολοκλήρωσης της
διαδικασίας Αναδιάρθρωσης και Αποκρατικοποίησης της ΔΕΗ ΑΕ πέραν του
δευτέρου τριμήνου του 2014.
2. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών μπορεί να ρυθμίζεται ειδικότερα η
διαδικασία και να προβλέπονται οι ειδικότεροι όροι του συμψηφισμού που
προβλέπεται στην παράγραφο 4 του άρθρου 1.

Άρθρο 6
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις του.

Αθήνα,

Δεκεμβρίου 2013
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