
«Πόρτα εξόδου» για 3.000 υπαλλήλους
ΔΕΚΟ - Aftodioikisi.gr

Κοντά στην έξοδο από τον εργασιακό βίο βρίσκονται περίπου 3.000 εργαζόμενοι των
ΔΕΚΟ που έχουν μεταφερθεί στην Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας.
Στον δρόμο που άνοιξε η ΔΕΗ κινδυνεύουν να βρεθούν πρωτίστως 2.500 εργαζόμενοι
στα Ελληνικά Ταχυδρομεία και στις Αστικές Συγκοινωνίες. Πρόκειται για εταιρείες με
σοβαρά προβλήματα βιωσιμότητας, οι οποίες αδυνατούν να σηκώσουν για πολύ
ακόμα το βάρος του πλεονάζοντος προσωπικού, αναφέρει δημοσίευμα της
Κυριακάτικης RealNews.

Η αποχώρηση προσωπικού με ώριμα συνταξιοδοτικά δικαιώματα ή η μετακίνηση σε
άλλες θέσεις έχουν προβλεφθεί και στα business plans της διοίκησης του
υπερταμείου τα οποία απεστάλησαν στις διοικήσεις των εταιρειών και αποτελούν
μέρος της ευρύτερης στρατηγικής για την αναδιάρθρωσή τους και την επιστροφή
τους στην κερδοφορία. Εκτός από τις δύο μεγάλες κρατικές εταιρείες, υπάρχουν και
άλλες μικρότερου μεγέθους που χρειάζεται να διαχειριστούν τα λειτουργικά τους
κόστη και να αναπροσαρμόσουν το επενδυτικό τους πλάνο -όπως ορίζει και το
μνημόνιο- προκειμένου να καταστούν ανταγωνιστικές.

Ανάμεσά τους, σύμφωνα πάντα με τη RealNews, είναι:

ο Οργανισμός Κεντρικής Αγοράς Αθηνών (ΟΚΑΑ)●

η Κεντρική Αγορά Θεσσαλονίκης (ΚΑΘ)●



οι Ελληνικές Αλυκές  ●

η ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ●

η Διώρυγα Κορίνθου●

η ΔΕΘ – Helexpo, και●

το ΟΑΚΑ.●

Προκειμένου να υλοποιηθούν τα πλάνα του υπερταμείου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στην
πρώτη μεταμνημονιακή έκθεσή της, ζητεί επιτάχυνση της υλοποίησης των
δεσμεύσεων που πρέπει να ολοκληρωθούν. Διαπιστώνει καθυστερήσεις στην πλήρη
εφαρμογή των business plans σε κρατικές εταιρείες που έχουν ενταχθεί στην
Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας, στη μεταβίβαση του ΟΑΚΑ και στην
αναδιάρθρωση της ΕΤΑΔ. Η Κομισιόν πιέζει επίσης τη διοίκηση του υπερταμείου για
την ολοκλήρωση όλων των αλλαγών στις διοικησείς των εν λόγω κρατικών
εταιρειών.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΔΗΜΟΣΙΟ, ΔΕΚΟ, ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ, ΥΠΕΡΤΑΜΕΙΟ, ΑΣΤΙΚΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ,
ΠΟΡΤΑ ΕΞΟΔΟΥ, ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ, ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΔΕΚΟ
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Αναγκαία η Αύξηση Μετοχικού
Κεφαλαίου των ΕΛΤΑ, υποστηρίζουν
ταχυδρομικοί - Metaforespress
Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου των ΕΛΤΑ θέτουν ως προτεραιότητα
ταχυδρομικοί, προκειμένου να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα του Οργανισμού.

Το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων του ομίλου ΕΛΤΑ ανερχόταν, στα τέλη του 2017, στα
14,012 εκατ. ευρώ, ήτοι ποσοστό 4,1% του μετοχικού κεφαλαίου, το οποίο έφτανε τα
340,8 εκατ. ευρώ την εξεταζόμενη περίοδο.

Η δραματική μείωση των ιδίων κεφαλαίων έχει προέλθει, κατά τα προηγούμενα έτη,
κυρίως από την αναγνώριση της απομείωσης ποσού 211,73 εκατ. ευρώ από
την συμμετοχή των ΕΛΤΑ στο πρώην Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο (τα ΕΛΤΑ
είχαν αποκτήσει το 10% του πρώην ΤΤ, προχωρώντας σε υψηλό δανεισμό), καθώς και
από την αναγνώριση της ζημίας 9,1 εκατ. ευρώ που προκλήθηκε από το πρόγραμμα
PSI, Buyback που εφαρμόστηκε στα διακρατούμενα, προς πώληση, κρατικά ομόλογα
το 2012.

Σύμφωνα με ταχυδρομικούς, το μετοχικό κεφάλαιο και τα ιδία κεφάλαια του
Οργανισμού έχουν επιδεινωθεί περαιτέρω την τρέχουσα χρήση, χαρακτηρίζοντας
μονόδρομο την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.

«Η συρρίκνωση του μετοχικού κεφαλαίου και των ιδίων κεφαλαίων προήλθαν από
λανθασμένες κυβερνητικές επιλογές και όχι από επιχειρηματικές δράσεις»,
επισημαίνουν, σημειώνοντας ότι, τόσο η διοίκηση των ΕΛΤΑ, όσο και το Υπερταμείο
οφείλουν να λάβουν, πρωτίστως, αποφάσεις για την ανάπτυξη του Οργανισμού, όπως
μια πιθανή ΑΜΚ.

Σημαντικές οι οφειλές από την Καθολική Υπηρεσία

Τα τελευταία χρόνια, τα ΕΛΤΑ παρουσιάζουν μείωση του κύκλου εργασιών, εξαιτίας
της πτώσης του «παραδοσιακού» ταχυδρομείου και της μη επαρκούς αποδοτικότητας
στην εξεύρεση εναλλακτικών πόρων.

Πέρσι, ο κύκλος εργασιών της μητρικής εταιρείας ανήλθε σε 310,7 εκατ., έναντι
311,7 εκατ. το 2016, μειωμένος κατά 0,3%, ενώ οι ζημιές μετά από φόρους
διευρύνθηκαν στα 15,9 εκατ., έναντι 13,6 εκατ.



Σύμφωνα με τον
Οργανισμό, οι μακροοικονομικές εξελίξεις στην Ελλάδα, επί σειρά ετών, δημιουργούν
ισχυρές πιέσεις στην ταχυδρομική αγορά, οδηγώντας αφενός στη μείωση ζήτησης
ταχυδρομικών υπηρεσιών, εκ μέρους των καταναλωτών και αφετέρου, στη συνεχή
τάση εξοικονόμησης ταχυδρομικών δαπανών, εκ μέρους των επιχειρήσεων.

Στο πλαίσιο αυτό, οι επιχειρήσεις παρέχουν κίνητρα προς το πελατολόγιό τους για
ηλεκτρονική επικοινωνία, μειώνουν τη συχνότητα ταχυδρομικών αποστολών και
μετατοπίζουν επιστολές σε χαμηλότερα κλιμάκια βάρους, με αποτέλεσμα την αλλαγή
κλίμακας τιμολόγησης.

Το εντονότερο πρόβλημα της επιχείρησης αποτελεί η στενότητα ταμειακών
διαθεσίμων, εξαιτίας της καθυστέρησης είσπραξης του συνόλου της αποζημίωσης
της Καθολικής Υπηρεσίας και των συσσωρευμένων οφειλών φορέων του ελληνικού
δημοσίου.

Για την Καθολική Υπηρεσία, τα ΕΛΤΑ έχουν λάβει 45 εκατ. για τα έτη 2013 – 15,
ωστόσο οι αξιώσεις τους είναι μεγαλύτερες, καθώς η ΕΕΤΤ επαλήθευσε στα 127,9
εκατ. ευρώ το καθαρό κόστος της Καθολικής Υπηρεσίας για την περίοδο αυτή.

Αυτό σημαίνει ότι απομένουν άλλα 82,9 εκατ. για την περίοδο 2013 – 2015. Για
αυτό, τα ΕΛΤΑ εξετάζουν την κοινοποίηση, στην ΕΕ, όλων τα αναγκαίων στοιχείων,
από τα οποία προκύπτει ότι η καταβολή του Καθαρού Κόστους Καθολικής Υπηρεσίας
συνιστά αντιστάθμιση συμβατή με το ενωσιακό θεσμικό πλαίσιο περί κρατικών
ενισχύσεων.

Αντίστοιχα,  πρόσφατα ψηφίστηκε τροπολογία στη Βουλή, η οποία ενέκρινε 30 εκατ.
ευρώ ως μέρος της Καθολικής Υπηρεσίας για τα έτη 2016 και 2017,
χαρακτηρίζοντάς τα ως Υπηρεσία Γενικού Οικονομικού Ενδιαφέροντος. Από αυτά, 15



εκατ. ευρώ που αφορούσαν το 2016, εκταμιεύτηκαν πριν από λίγες ημέρες. Ωστόσο,
τα ΕΛΤΑ αξιώνουν περισσότερα από 50 εκατ. ευρώ σε ετήσια βάση.    

Τέλος, ταχυδρομικοί υποστηρίζουν ότι οι σωρευμένες οφειλές φορέων και
οργανισμών του δημοσίου προς τα ΕΛΤΑ, πέραν της Καθολικής Υπηρεσίας, για
υπηρεσίες αλληλογραφίας κυμαίνονται κοντά στα 30 εκατ. ευρώ.
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Στα ΕΛΤΑ η διανομή του Τύπου στην
επαρχία!

Συνεχίζεται η έρευνα της Επιτροπής Ανταγωνισμού για τη διανομή του Τύπου. Οι
εκδότες αλλά και το πρακτορείο διανομής Τύπου «Άργος» έχουν λάβει ένα αναλυτικό
έγγραφο με ερωτήσεις για το ισχύον καθεστώς. Η πρώτη ερώτηση αφορά τη
μεταβολή στη μετοχική σύνθεση της κάθε εκδοτικής. Και ακόμη ζητείται, στην
περίπτωση αλλαγής της μετοχικής σύνθεσης, να προσδιοριστεί ο απώτερος ελέγχων
μέτοχος, όπως επίσης και οι εταιρείες στις οποίες μετέχει. Η Επιτροπή Ανταγωνισμού
ρωτάει για μεταβολές σχετικά με τα έντυπα που εκδίδει η κάθε εταιρεία, αλλά και αν
έχουν επέλθει αλλαγές στην αγορά του αθηναϊκού και πανελλαδικού Τύπου από τον
Οκτώβριο του 2017 ως και σήμερα. Στη συνέχεια υπάρχει σειρά ερωτήσεων για το
είδος της συνεργασίας των εκδοτικών επιχειρήσεων με το «Άργος». Τέλος τίθενται
τα ερωτήματα: «Δύναται το πρακτορείο ‘‘Άργος’’ να εξυπηρετήσει πλήρως την εν
λόγω αγορά; Ικανοποιείται πλήρως η συνθήκη της ίσης μεταχείρισης των εντύπων
όλων των εκδοτών;». Σε περίπτωση αρνητικής απάντησης η Επιτροπή Ανταγωνισμού
ζητάει τις προτάσεις των εκδοτών.

Παράλληλα με τη διεξαγωγή της έρευνας, υπάρχει εδώ και καιρό μια συζήτηση



μεταξύ εκδοτών για να διερευνηθούν άλλοι τρόποι διανομής των εντύπων. Μία από
τις σκέψεις που επανέρχονται είναι να αναλάβουν τα ΕΛΤΑ τη διανομή των
εφημερίδων για την επαρχία. Το κόστος του εγχειρήματος αυτού ανέρχεται σε 6-7
εκατ. ευρώ για τα ΕΛΤΑ και σε περίπτωση που επέλθει συμφωνία το ποσό αυτό θα
αντισταθμιστεί με την προβολή τους στις συνεργαζόμενες εφημερίδες. Το επιχείρημα
για αυτήν τη συνεργασία μεταξύ Δημοσίου και εκδοτών είναι πως με τον τρόπο αυτό
ενισχύεται ο Τύπος.

Τα ΕΛΤΑ θα παραλαμβάνουν καθημερινά σε προσδιορισμένο χώρο τα έντυπα των
εκδοτών που θα συνεργάζονται μεταξύ τους και θα έχουν στη συνέχεια την ευθύνη να
τα μεταφέρουν στις επαρχιακές πόλεις. Προφανώς, η διανομή τους θα γίνεται στη
συνέχεια από τα πρόσωπα που ήδη δραστηριοποιούνται στη σχετική αγορά.
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Αναμνηστική Σειρά Γραμματοσήμων
2018! Γράμματα στον Αϊ Βασίλη,
διαβάζει όσα του ταχυδρόμησαν με
Χριστουγεννιάτικα δώρα
Το γράμμα στον Αϊ Βασίλη που κρύβει μέσα του τις επιθυμίες μιας ολόκληρης
χρονιάς, η ταχυδρόμηση και η γλυκιά αγωνία να λάβει σύντομα ο Αϊ Βασίλης το
φάκελο και η προσμονή για το δώρο κάτω από το δέντρο είναι οι στιγμές που
αποτυπώνονται στα τέσσερα γραμματόσημα της σειράς φωτίζοντας με ένα μαγικό
τρόπο τις άγιες αυτές μέρες.

Δεν είναι μόνο τα πολύχρωμα στολίδια, τα φωτεινά λαμπιόνια και οι γιρλάντες.
Ούτε οι στολισμένες βιτρίνες και οι λίστες με τα δώρα. Είναι η αγάπη, η ελπίδα και η
αγνή πίστη που σαν χρυσόσκονη απλώνονται στις καρδιές, απαλύνοντας τον
πόνο και τις έννοιες της καθημερινότητας. Είναι το αστέρι της Βηθλεέμ που φωτίζει
το δρόμο της συμπόνιας, της ειρήνης και της γενναιοδωρίας.

Είναι το πραγματικό νόημα και η μαγεία των Χριστουγέννων που κρύβεται στα
μάτια και στα φωτεινά χαμόγελα των παιδιών. Είναι οι δικές μας αναμνήσεις που
μας ταξιδεύουν στις μέρες της ξεγνοιασιάς και της αγνότητας.



Σε αυτές τις μαγικές στιγμές μας ταξιδεύει η Χριστουγεννιάτικη Σειρά των
Ελληνικών Ταχυδρομείων μέσα από τέσσερα Γραμματόσημα που θα συνοδέψουν
την αλληλογραφία μας και θα μεταφέρουν το μήνυμα των Χριστουγέννων στα
πέρατα της γης.

ΚΛΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ    ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ

0,72 €    Γράμμα στον Αϊ Βασίλη    350.000●

0,72 €    Ο Αϊ Βασίλης διαβάζει παιδικά γράμματα    350.000●

0,80 €    Ταχυδρομώντας το γράμμα του Αϊ Βασίλη 250.000●

0,90 €    Το Χριστουγεννιάτικο δώρο    250.000●

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 35 X 45 mm σε φύλλα των 25 τεμαχίων
ΣΧΕΔΙΑΣΗ-ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ: Ανθούλα Λύγκα
ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ:Πολυχρωμία(οffset)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ:“VERIDOS ΜΑΤΣΟΥΚΗΣ Α.Ε. ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ”



ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ- ΔΙΑΘΕΣΗ:Κυκλοφορούν στις 23 Νοεμβρίου 2018 και θα διατίθενται
από τα Ταχ. Καταστήματα μέχρι 22 Νοεμβρίου 2019, εκτός αν εξαντληθούν
νωρίτερα. Πλήρεις Σειρές θα διατίθενται από τα Ταχ. Καταστήματα και από το
Κεντρικό Φιλοτελικό Κατάστημα μέχρι την απόσυρσή τους, εφόσον δεν εξαντληθούν
νωρίτερα.
Κυκλοφορούν επίσης:

ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΠΡΩΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ(2Χ4.000
τεμ.)
Έχουν παράσταση σχετική με το θέμα της σειράς και διατίθενται προς 5,00€ ανά σετ.

ΑΡΙΘΜΗΜΕΝΑ ΛΕΥΚΩΜΑΤΑ ΣΕΙΡΑΣ (500 τεμ.)
Διατίθενται προς 15,00€ ανά τεμάχιο

ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΞΙΜΟΥΜ PREPAID (4X1.000 τεμ.)
Διατίθενται προς 6,40€ ανά σετ.



ΤΕΥΧΙΔΙΑ 10 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΩΝ Α’ ΜΟΝΑΔΑΣ ΒΑΡΟΥΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (25.000 τεμ.)
Διατίθενται προς 7,20€ ανά τεμάχιο.

ΤΕΥΧΙΔΙΑ 10 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΩΝ Α’ ΜΟΝΑΔΑΣ ΒΑΡΟΥΣ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (5.000 τεμ.)
Διατίθενται προς 8,00€ ανά τεμάχιο.

ΦΥΛΛΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΟΥ (2.000 τεμ. αριθμημένα)
Διατίθενται προς 6,00€ ανά τεμάχιο.
Όλα τα Φιλοτελικά προϊόντα θα πωλούνται από το Κεντρικό Φιλοτελικό Κατάστημα
(Λυκούργου 5 & Απελλού–100 38 ΑΘΗΝΑ) και από τα Ταχυδρομικά Καταστήματα
μέχρι εξαντλήσεως. Εξαιρούνται οι Φ.Π.Η.Κ. και τα τευχίδια που θα αποσυρθούν στις
22 Νοεμβρίου 2019.



Οι συλλέκτες φιλοτελιστές έχουν τη δυνατότητα να σφραγίζουν στο Κεντρικό
Φιλοτελικό Κατάστημα τα φιλοτελικά τους αντικείμενα με την ειδική αναμνηστική
σφραγίδα ΠΡΩΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ, αρκεί να έχουν επικολλημένα
γραμματόσημα της σειράς που να καλύπτουν την πρώτη μονάδα βάρους εσωτερικού,
σήμερα 0,72 €.
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«Χριστούγεννα 2018 – Αναμνηστική
Σειρά Γραμματοσήμων»
«Χριστούγεννα 2018 – Αναμνηστική Σειρά Γραμματοσήμων»

«Χριστούγεννα
2018 – Αναμνηστική Σειρά Γραμματοσήμων»

 

Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία γιορτάζουν τα Χριστούγεννα μέσα από την ομώνυμη
Αναμνηστική Σειρά Γραμματοσήμων που κυκλοφορεί στις 23 Νοεμβρίου 2018. Το
γράμμα στον Αϊ Βασίλη που κρύβει μέσα του τις επιθυμίες μιας ολόκληρης χρονιάς, η
ταχυδρόμηση και η γλυκιά αγωνία να λάβει σύντομα ο Αϊ Βασίλης το φάκελο και η
προσμονή για το δώρο κάτω από το δέντρο είναι οι στιγμές που αποτυπώνονται στα
τέσσερα γραμματόσημα της σειράς φωτίζοντας με ένα μαγικό τρόπο τις άγιες αυτές
μέρες.

Δεν είναι μόνο τα πολύχρωμα στολίδια, τα φωτεινά λαμπιόνια και οι γιρλάντες. Ούτε
οι στολισμένες βιτρίνες και οι λίστες με τα δώρα. Είναι η αγάπη, η ελπίδα και η αγνή
πίστη που σαν χρυσόσκονη απλώνονται στις καρδιές, απαλύνοντας τον πόνο και τις
έννοιες της καθημερινότητας. Είναι το αστέρι της Βηθλεέμ που φωτίζει το δρόμο της
συμπόνιας, της ειρήνης και της γενναιοδωρίας. Είναι το πραγματικό νόημα και η
μαγεία των Χριστουγέννων που κρύβεται στα μάτια  και στα φωτεινά χαμόγελα των
παιδιών. Είναι οι δικές μας αναμνήσεις που μας ταξιδεύουν στις μέρες της
ξεγνοιασιάς και της αγνότητας. Σε αυτές τις μαγικές στιγμές μας ταξιδεύει η



Χριστουγεννιάτικη Σειρά των Ελληνικών Ταχυδρομείων μέσα από τέσσερα
Γραμματόσημα που θα συνοδέψουν την αλληλογραφία μας  και θα μεταφέρουν το
μήνυμα των Χριστουγέννων στα πέρατα της γης..

ΚΛΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ
0,72 € Γράμμα στον Αϊ Βασίλη 350.000

0,72 € Ο Αϊ Βασίλης  διαβάζει παιδικά
γράμματα 350.000

0,80 € Ταχυδρομώντας το γράμμα του Αϊ
Βασίλη 250.000

0,90 € Το Χριστουγεννιάτικο δώρο 250.000

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 35 X 45 mm σε φύλλα των 25 τεμαχίων

ΣΧΕΔΙΑΣΗ-ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ: Ανθούλα Λύγκα

ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ:Πολυχρωμία(οffset)

ΕΚΤΥΠΩΣΗ:“VERIDOS ΜΑΤΣΟΥΚΗΣ Α.Ε. ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ”

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ- ΔΙΑΘΕΣΗ:Κυκλοφορούν στις  23 Νοεμβρίου 2018 και θα 
διατίθενται από τα Ταχ. Καταστήματα μέχρι 22 Νοεμβρίου 2019,  εκτός αν
εξαντληθούν νωρίτερα. Πλήρεις Σειρές θα διατίθενται από τα Ταχ. Καταστήματα και
από το Κεντρικό Φιλοτελικό Κατάστημα μέχρι την απόσυρσή τους, εφόσον δεν
εξαντληθούν νωρίτερα.

Κυκλοφορούν επίσης:

ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΠΡΩΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ(2Χ4.000
τεμ.)

Έχουν παράσταση σχετική με το θέμα της σειράς και διατίθενται προς 5,00€ ανά σετ.

ΑΡΙΘΜΗΜΕΝΑ ΛΕΥΚΩΜΑΤΑ ΣΕΙΡΑΣ (500 τεμ.)

Διατίθενται προς 15,00€ ανά τεμάχιο

ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΞΙΜΟΥΜ PREPAID  (4X1.000 τεμ.)

Διατίθενται προς 6,40€ ανά σετ.

ΤΕΥΧΙΔΙΑ 10 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΩΝ Α’ ΜΟΝΑΔΑΣ ΒΑΡΟΥΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ  (25.000 τεμ.)

Διατίθενται προς 7,20€ ανά τεμάχιο.



ΤΕΥΧΙΔΙΑ 10 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΩΝ Α’ ΜΟΝΑΔΑΣ ΒΑΡΟΥΣ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ  (5.000 τεμ.)

Διατίθενται προς 8,00€ ανά τεμάχιο.

ΦΥΛΛΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΟΥ (2.000 τεμ. αριθμημένα)

Διατίθενται προς 6,00€ ανά τεμάχιο.

 

 

Όλα τα Φιλοτελικά προϊόντα θα πωλούνται από το Κεντρικό Φιλοτελικό Κατάστημα
(Λυκούργου 5 & Απελλού–100 38 ΑΘΗΝΑ)  και από τα Ταχυδρομικά Καταστήματα 
μέχρι εξαντλήσεως. Εξαιρούνται οι Φ.Π.Η.Κ. και τα τευχίδια που θα αποσυρθούν στις
22 Νοεμβρίου 2019.

Οι συλλέκτες φιλοτελιστές έχουν τη δυνατότητα να σφραγίζουν στο Κεντρικό
Φιλοτελικό Κατάστημα τα φιλοτελικά τους αντικείμενα με την ειδική αναμνηστική
σφραγίδα ΠΡΩΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ, αρκεί να έχουν επικολλημένα
γραμματόσημα της σειράς που να καλύπτουν την πρώτη μονάδα βάρους εσωτερικού,
σήμερα 0,72 €.

 

«Χριστούγεννα 2018 – Αναμνηστική Σειρά Γραμματοσήμων»

 

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΤΑ
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ΕΛΤΑ: «Χριστούγεννα 2018 –
Αναμνηστική Σειρά Γραμματοσήμων»

Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία γιορτάζουν τα Χριστούγεννα μέσα από την
ομώνυμη Αναμνηστική Σειρά Γραμματοσήμων που κυκλοφορεί στις 23
Νοεμβρίου 2018.
Το γράμμα στον Αϊ Βασίλη που κρύβει μέσα του τις επιθυμίες μιας ολόκληρης
χρονιάς, η ταχυδρόμηση και η γλυκιά αγωνία να λάβει σύντομα ο Αϊ Βασίλης το
φάκελο και η προσμονή για το δώρο κάτω από το δέντρο είναι οι στιγμές που
αποτυπώνονται στα τέσσερα γραμματόσημα της σειράς φωτίζοντας με ένα μαγικό
τρόπο τις άγιες αυτές μέρες.
Δεν είναι μόνο τα πολύχρωμα στολίδια, τα φωτεινά λαμπιόνια και οι γιρλάντες. Ούτε
οι στολισμένες βιτρίνες και οι λίστες με τα δώρα. Είναι η αγάπη, η ελπίδα και η αγνή
πίστη που σαν χρυσόσκονη απλώνονται στις καρδιές, απαλύνοντας τον πόνο και τις
έννοιες της καθημερινότητας. Είναι το αστέρι της Βηθλεέμ που φωτίζει το δρόμο της
συμπόνιας, της ειρήνης και της γενναιοδωρίας.
Είναι το πραγματικό νόημα και η μαγεία των Χριστουγέννων που κρύβεται στα μάτια 
και στα φωτεινά χαμόγελα των παιδιών. Είναι οι δικές μας αναμνήσεις που μας
ταξιδεύουν στις μέρες της ξεγνοιασιάς και της αγνότητας.



Σε αυτές τις μαγικές στιγμές μας ταξιδεύει η Χριστουγεννιάτικη Σειρά των
Ελληνικών Ταχυδρομείων μέσα από τέσσερα Γραμματόσημα που θα συνοδέψουν την
αλληλογραφία μας  και θα μεταφέρουν το μήνυμα των Χριστουγέννων στα πέρατα
της γης.

www.bankingnews.gr
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Τα ΕΛΤΑ καλωσορίζουν τα
Χριστούγεννα με μία αναμνηστική
σειρά γραμματοσήμων
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Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία γιορτάζουν τα Χριστούγεννα μέσα από την
ομώνυμη αναμνηστική σειρά γραμματοσήμων που κυκλοφορεί στις 23
Νοεμβρίου 2018. Το γράμμα στον Αϊ Βασίλη, η ταχυδρόμησή του, η γλυκιά
αγωνία να λάβει σύντομα ο Αϊ Βασίλης το φάκελο και η προσμονή για το
δώρο κάτω από το δέντρο είναι οι στιγμές που αποτυπώνονται στα
τέσσερα γραμματόσημα της σειράς.

Δεν είναι μόνο τα πολύχρωμα στολίδια, τα φωτεινά λαμπιόνια και οι γιρλάντες. Ούτε
οι στολισμένες βιτρίνες και οι λίστες με τα δώρα. Είναι η αγάπη, η ελπίδα και η αγνή
πίστη που σαν χρυσόσκονη απλώνονται στις καρδιές, απαλύνοντας τον πόνο και τις
έννοιες της καθημερινότητας. Είναι το αστέρι της Βηθλεέμ που φωτίζει το δρόμο της
συμπόνιας, της ειρήνης και της γενναιοδωρίας.



Είναι το πραγματικό νόημα και η μαγεία των Χριστουγέννων που κρύβεται στα μάτια
και στα φωτεινά χαμόγελα των παιδιών. Είναι οι δικές μας αναμνήσεις που μας
ταξιδεύουν στις μέρες της ξεγνοιασιάς και της αγνότητας. Σε αυτές τις μαγικές
στιγμές μας ταξιδεύει η Χριστουγεννιάτικη Σειρά των Ελληνικών Ταχυδρομείων μέσα
από τέσσερα γραμματόσημα που θα συνοδέψουν την αλληλογραφία μας και θα
μεταφέρουν το μήνυμα των Χριστουγέννων στα πέρατα της γης!

Σχεδίαση – Προσαρμογή: Ανθούλα Λύγκα

Κυκλοφορούν στις 23 Νοεμβρίου 2018 και θα διατίθενται από τα ταχυδρομικά
καταστήματα μέχρι 22 Νοεμβρίου 2019, εκτός αν εξαντληθούν νωρίτερα. Πλήρεις
σειρές θα διατίθενται από τα ταχυδρομικά καταστήματα και από το Κεντρικό
Φιλοτελικό Κατάστημα μέχρι την απόσυρσή τους, εφόσον δεν εξαντληθούν νωρίτερα.

Δείτε εδώ τα υπόλοιπα προϊόντα της αναμνηστικής σειράς των Ελληνικών
Ταχυδρομείων
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ΕΛΤΑ: «Χριστούγεννα 2018 –
Αναμνηστική Σειρά Γραμματοσήμων»

Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία γιορτάζουν τα Χριστούγεννα μέσα από την ομώνυμη
Αναμνηστική Σειρά Γραμματοσήμων που κυκλοφορεί αύριο, 23 Νοεμβρίου 2018. Το
γράμμα στον Αϊ Βασίλη, που κρύβει μέσα του τις επιθυμίες μιας ολόκληρης χρονιάς, η
ταχυδρόμηση και η γλυκιά αγωνία να λάβει σύντομα ο Αϊ Βασίλης το φάκελο και η
προσμονή για το δώρο κάτω από το δέντρο είναι οι στιγμές που αποτυπώνονται στα
τέσσερα γραμματόσημα της σειράς φωτίζοντας με ένα μαγικό τρόπο τις άγιες αυτές
μέρες.

Δεν είναι μόνο τα πολύχρωμα στολίδια, τα φωτεινά λαμπιόνια και οι γιρλάντες. Ούτε
οι στολισμένες βιτρίνες και οι λίστες με τα δώρα. Είναι η αγάπη, η ελπίδα και η αγνή
πίστη που σαν χρυσόσκονη απλώνονται στις καρδιές, απαλύνοντας τον πόνο και τις
έννοιες της καθημερινότητας. Είναι το αστέρι της Βηθλεέμ που φωτίζει το δρόμο της
συμπόνιας, της ειρήνης και της γενναιοδωρίας. Είναι το πραγματικό νόημα και η
μαγεία των Χριστουγέννων που κρύβεται στα μάτια  και στα φωτεινά χαμόγελα των
παιδιών. Είναι οι δικές μας αναμνήσεις, που μας ταξιδεύουν στις μέρες της
ξεγνοιασιάς και της αγνότητας. Σε αυτές τις μαγικές στιγμές μας ταξιδεύει η
Χριστουγεννιάτικη Σειρά των Ελληνικών Ταχυδρομείων μέσα από τέσσερα
Γραμματόσημα, που θα συνοδέψουν την αλληλογραφία μας  και θα μεταφέρουν το
μήνυμα των Χριστουγέννων στα πέρατα της γης.

ΚΛΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ



0,72 € Γράμμα στον Αϊ Βασίλη 350.000

0,72 € Ο Αϊ Βασίλης  διαβάζει παιδικά
γράμματα 350.000

0,80 € Ταχυδρομώντας το γράμμα του Αϊ
Βασίλη 250.000

0,90 € Το Χριστουγεννιάτικο δώρο 250.000

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 35 X 45 mm σε φύλλα των 25 τεμαχίων

ΣΧΕΔΙΑΣΗ-ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ: Ανθούλα Λύγκα

ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ:Πολυχρωμία(οffset)

ΕΚΤΥΠΩΣΗ:“VERIDOS ΜΑΤΣΟΥΚΗΣ Α.Ε. ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ”

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ- ΔΙΑΘΕΣΗ:Κυκλοφορούν στις  23 Νοεμβρίου 2018 και θα 
διατίθενται από τα Ταχ. Καταστήματα μέχρι 22 Νοεμβρίου 2019,  εκτός αν
εξαντληθούν νωρίτερα. Πλήρεις Σειρές θα διατίθενται από τα Ταχ. Καταστήματα και
από το Κεντρικό Φιλοτελικό Κατάστημα μέχρι την απόσυρσή τους, εφόσον δεν
εξαντληθούν νωρίτερα.

Κυκλοφορούν επίσης:

ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΠΡΩΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ(2Χ4.000
τεμ.)

Έχουν παράσταση σχετική με το θέμα της σειράς και διατίθενται προς 5,00€ ανά σετ.

ΑΡΙΘΜΗΜΕΝΑ ΛΕΥΚΩΜΑΤΑ ΣΕΙΡΑΣ (500 τεμ.)

Διατίθενται προς 15,00€ ανά τεμάχιο

ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΞΙΜΟΥΜ PREPAID  (4X1.000 τεμ.)

Διατίθενται προς 6,40€ ανά σετ.

 

ΤΕΥΧΙΔΙΑ 10 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΩΝ Α’ ΜΟΝΑΔΑΣ ΒΑΡΟΥΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ  (25.000 τεμ.)



Διατίθενται προς 7,20€ ανά τεμάχιο.

 

 

ΤΕΥΧΙΔΙΑ 10 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΩΝ Α’ ΜΟΝΑΔΑΣ ΒΑΡΟΥΣ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ  (5.000 τεμ.)

Διατίθενται προς 8,00€ ανά τεμάχιο.

 

 

ΦΥΛΛΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΟΥ (2.000 τεμ. αριθμημένα)

Διατίθενται προς 6,00€ ανά τεμάχιο.

 

 

Όλα τα Φιλοτελικά προϊόντα θα πωλούνται από το Κεντρικό Φιλοτελικό Κατάστημα
(Λυκούργου 5 & Απελλού–100 38 ΑΘΗΝΑ)  και από τα Ταχυδρομικά Καταστήματα 
μέχρι εξαντλήσεως. Εξαιρούνται οι Φ.Π.Η.Κ. και τα τευχίδια που θα αποσυρθούν στις
22 Νοεμβρίου 2019.

Οι συλλέκτες φιλοτελιστές έχουν τη δυνατότητα να σφραγίζουν στο Κεντρικό
Φιλοτελικό Κατάστημα τα φιλοτελικά τους αντικείμενα με την ειδική αναμνηστική
σφραγίδα ΠΡΩΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ, αρκεί να έχουν επικολλημένα
γραμματόσημα της σειράς που να καλύπτουν την πρώτη μονάδα βάρους εσωτερικού,
σήμερα 0,72 €.
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Σκεπτικισμό στην προμήθεια
ρεύματος φέρνει η άνοδος των τιμών
των ρύπων

Νέα δεδομένα τόσο για τη ΔΕΗ όσο και για τους υπόλοιπους ιδιώτες της αγοράς
ρεύματος έχει δημιουργήσει η άνοδος της τιμής των ρύπων και συνακόλουθα η
αύξηση της οριακής τιμής του συστήματος. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του
ενεργειακού χρηματιστηρίου, η χονδρεμπορική τιμή του ρεύματος εκτινάχθηκε τον
Οκτώβριο στα 71,4 ευρώ η μεγαβατώρα όταν έναν χρόνο πριν ήταν στα 54,88 ευρώ,
ενώ μέχρι το Μάιο ήταν κάτω από τα 60 ευρώ η μεγαβατώρα.

Η άνοδος της ΟΤΣ, σε συνδυασμό με τις υψηλές τιμές των δημοπρασιών στα ΝΟΜΕ,
καθιστούν πλέον όλο και πιο επιτακτική την προσαρμογή των τιμολογίων
προκειμένου να μην υπάρξει εκτροχιασμός της αγοράς.

Εδώ βεβαίως υπάρχει μια λεπτή ισορροπία, στην οποία τον τόνο δίνει ο κυρίαρχος
παίκτης, δηλαδή η ΔΕΗ. Καθώς λοιπόν, όπως φάνηκε και στην τελευταία έκθεση της
Κομισιόν, η οποία ουσιαστικά προαναγγέλλει την εισαγωγή ρήτρας ρύπων στα
τιμολόγια της ΔΕΗ. Η εισαγωγή της ρήτρας είναι κρίσιμη, αναφέρει χαρακτηριστικά
η έκθεση που δημοσιοποιήθηκε την περασμένη εβδομάδα. Εφόσον η ΔΕΗ δώσει το
έναυσμα, ως ο κυρίαρχος παίκτης της αγοράς (συνεχίζει να ελέγχει το 78% της
αγοράς), τότε εκτιμάται ότι θα ακολουθήσουν και άλλοι παίκτες. Εδώ να σημειωθεί
ότι σχεδόν όλοι οι ανεξάρτητοι προμηθευτές περιλαμβάνουν στα τιμολόγιά τους



ρήτρες που σχετίζονται κυρίως με την οριακή τιμή του συστήματος, ωστόσο
προσώρας δεν έχουν ακόμη όλοι ενεργοποιήσει τον μηχανισμό.

Είναι χαρακτηριστικό ότι οι περισσότερες εταιρείες έχουν προσδιορίσει το εύρος της
ρήτρας στα 20 έως 30 ευρώ με κατώτατο όριο τα 40 ευρώ η μεγαβατώρα με το
ανώτατο όριο να διαφοροποιείται από τα 60 έως τα 70 ευρώ η μεγαβατώρα ανάλογα
με την εταιρεία.

Καθώς λοιπόν τον Οκτώβριο η χονδρεμπορική τιμή του ρεύματος ξεπέρασε τα 70
ευρώ, υπάρχει θεωρητικά η δυνατότητα για ενεργοποίηση της ρήτρας. Εδώ να
σημειωθεί ότι τουλάχιστον μία εταιρεία εφαρμόζει κανονικά τη ρήτρα στα τιμολόγιά
της ανεξάρτητα από τις αποφάσεις του ανταγωνισμού, απόφαση που αποτυπώνεται
και στα θετικά της αποτελέσματα αλλά και στο μερίδιο αγοράς της που δεν
εμφανίζει ανάλογη άνοδο με τον ανταγωνισμό.

Οι υπόλοιπες εταιρείες στην πλειονότητά τους αναμένουν και τις κινήσεις της ΔΕΗ,
προκειμένου να πάρουν τις οριστικές αποφάσεις τους. Εδώ πάντως υπεισέρχεται και
ο παράγοντας πολιτικό κόστος, καθώς πιθανή ενεργοποίηση της ρήτρας θα έφερνε
επιβάρυνση στα τιμολόγια του ρεύματος, ενώ έχουμε εισέλθει σε de facto
προεκλογική περίοδο.

Και σε αυτό το επίπεδο πάντως το υπουργείο ενέργειας για προφανείς λόγους
καθυστερεί τη ρήτρα, με στόχο να επισημοποιηθούν τα στοιχεία από τον λογαριασμό
για τις ΑΠΕ, που έχει καταστεί πλεονασματικός και υπό όρους θα μπορούσε να
οδηγήσει σε μείωση του ΕΤΜΕΑΡ, καλύπτοντας μέρος των απωλειών από την
ενεργοποίηση της ρήτρας καυσίμων.

Ως προς τα μερίδια αγοράς πάντως, τον Οκτώβριο είχαμε μια θετική συμβολικά
εξέλιξη, καθώς ο Ήρων κατέστη η πρώτη ιδιωτική εταιρεία ηλεκτρισμού που
ξεπέρασε το φράγμα του 5% (5,1%). Η Protergia της Μυτιληναίος ακολουθεί με 4,38%
και η Elpedison με 3,46%. Watt & Volt, Volterra και NRG συνεχίζουν να έχουν μερίδια
αγοράς πάνω από το 1,5% και φλερτάρουν με το 2%, ενώ από τις εταιρείες που
εμφανίζουν σημαντική δυναμική είναι οι δύο πρώην ΕΠΑ, η Ζενίθ και η Αέριο Ελληνική
Εταιρεία με 0,21% και 0,25% αντίστοιχα.

Αναλυτικά τα μερίδια αγοράς έχουν τον Οκτώβριο ως εξής:

Ήρων: 5,10% (4,65% τον Σεπτέμβριο) με 2,14% στη ΧΤ και 2,96% στη ΜΤ.

Μυτιληναίος: 4,38% (4,19%) με 1,71% στη ΧΤ, 2,65% στη ΜΤ και 0,02% στην ΥΤ.

Elpedison: 3,46% (3,16%) με 1,40% στη ΧΤ, 1,79% στη ΜΤ και 0,28% στην ΥΤ.

Watt & Volt: 1,71% (1,65%) με 1,33% στη ΧΤ και 0,38% στη ΜΤ.



Volterra: 1,60% (1,49%) με 0,56% στη ΧΤ και 1,03% στη ΜΤ.

NRG: 1,39% (1,35%) με 0,46% στη ΧΤ και 0,93% στη ΜΤ.

ΕΛΤΑ: 1,13% (1,11%) με 0,39% στη ΧΤ και 0,74% στη ΜΤ.

ΚΕΝ: 0,76% (0,74%) όλο στη ΧΤ.

Green: 0,51% (0,55%) με 0,36% στη ΧΤ και 0,14% στη ΜΤ.

ΟΤΕ: 0,31% (0,32%) με 0,30% στη ΧΤ και 0,01% στη ΜΤ.

Volton: 0,27% (0,25%) με 0,26% στη ΧΤ και 0,01% στη ΜΤ.

Αέριο Αττικής: 0,25% (0,24%) με 0,10%στη ΧΤ και 0,15% στη ΜΤ.

ΕΠΑ ΘΕΣΣ: 0,21% (0,19%) με 0,09% στη ΧΤ και 0,12% στη ΜΤ.

Viener: 0,08% (0,08%) όλο στη ΜΤ.

Growth: 0,07% (0,06%) με 0,02% στη ΧΤ και 0,05% στη ΜΤ.

Interbetton: 0,06% (0,05%) όλο στη ΜΤ.

(του Χάρη Φλουδόπουλου, capital.gr)
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Πώς διαμορφώθηκαν τα μερίδια στην
αγορά ρεύματος τον Οκτώβριο

Τον Οκτώβριο είχαμε μια θετική συμβολικά εξέλιξη, καθώς ο Ήρων κατέστη η πρώτη
ιδιωτική εταιρεία ηλεκτρισμού που ξεπέρασε το φράγμα του 5% (5,1%). Η Protergia
της Μυτιληναίος ακολουθεί με 4,38% και η Elpedison με 3,46%. Watt & Volt, Voltera
και NRG συνεχίζουν να έχουν μερίδια αγοράς πάνω από το 1,5% και φλερτάρουν με
το 2%, ενώ από τις εταιρείες που εμφανίζουν σημαντική δυναμική είναι οι δύο πρώην
ΕΠΑ, η Ζενίθ και η Αέριο Ελληνική Εταιρεία με 0,21% και 0,25% αντίστοιχα.
Αναλυτικά τα μερίδια αγοράς έχουν τον Οκτώβριο ως εξής: Ήρων: 5,10% (4,65% τον
Σεπτέμβριο) με 2,14% στη ΧΤ και 2,96% στη ΜΤ. Μυτιληναίος: 4,38% (4,19%) με
1,71% στη ΧΤ, 2,65% στη ΜΤ και 0,02% στην ΥΤ. Elpedison: 3,46% (3,16%) με 1,40%
στη ΧΤ, 1,79% στη ΜΤ και 0,28% στην ΥΤ. Watt & Volt: 1,71% (1,65%) με 1,33% στη
ΧΤ και 0,38% στη ΜΤ. Volterra: 1,60% (1,49%) με 0,56% στη ΧΤ και 1,03% στη ΜΤ.
NRG: 1,39% (1,35%) με 0,46% στη ΧΤ και 0,93% στη ΜΤ. ΕΛΤΑ: 1,13% (1,11%) με...
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Η Ρ. Αικατερινάρη στο Δ.Σ. του
Ελληνικού Συμβουλίου Εταιρικής
Διακυβέρνησης

H Ράνια Αικατερινάρη, διευθύνουσα σύμβουλος του Υπερταμείου, θα είναι το πέμπτο
μέλος της νέας σύνθεσης του συμβουλίου διοίκησης του Ελληνικού Συμβουλίου
Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΣΕΔ).

Το ΕΣΕΔ έχει ιδρυθεί ως αποτέλεσμα της σύμπραξης του Χρηματιστηρίου Αθηνών και
του ΣΕΒ, ενώ σε αυτό τακτικό μέλος αποτελεί πλέον και η Ελληνική Ένωση Τραπεζών.
Αποστολή του είναι η βελτίωση της εταιρικής διακυβέρνησης για την ενίσχυση της
αξιοπιστίας και ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων, που εν τέλει
αντανακλάται στην ελκυστικότητα της ελληνικής αγοράς για επενδύσεις.

Όπως παράλληλα ανακοινώθηκε, το υπερταμείο έχει ήδη ολοκληρώσει δράσεις και
έχει δρομολογήσει περαιτέρω ενέργειες, μεταξύ των οποίων είναι:

*Η ολοκλήρωση της εναρμόνισης των καταστατικών των δημόσιων επιχειρήσεων του
χαρτοφυλακίου της βάσει του κν 2190/1920

*Η σταδιακή αξιολόγηση των διοικητικών συμβουλίων και η καλύτερη λειτουργία
τους, με συμμετοχή στη σύνθεσή τους στελεχών με κατάλληλες γνώσεις και
εμπειρία. Σε αυτό το πλαίσιο,



i) έχει ήδη ολοκληρώσει την αξιολόγηση και τον διορισμό νέων διοικητικών
συμβουλίων στις άμεσες θυγατρικές, ΕΤΑΔ και ΤΑΙΠΕΔ

ii) έχει συστήσει επιτροπή ανάδειξης υποψηφίων για την αξιολόγηση των διοικητικών
συμβουλίων των δημόσιων επιχειρήσεων του χαρτοφυλακίου της, έχοντας
ολοκληρώσει τη σύσταση νέου διοικητικού συμβουλίου στα ΕΛΤΑ, ενώ είναι σε
εξέλιξη η αξιολόγηση και συμπλήρωση διοικητικών συμβουλίων και άλλων εταιρειών.

*Η αναβάθμιση του ρόλου του εσωτερικού ελέγχου με αξιόπιστες διαδικασίες
ελέγχων και διαχείρισης κινδύνων και η διασφάλιση της ανεξαρτησίας της Επιτροπής
Ελέγχου. Αναφορικά με το δεύτερο, το υπερταμείο έχει προχωρήσει σε πρόσκληση
εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή προέδρων των Επιτροπών Ελέγχου των
δημόσιων επιχειρήσεων, διαδικασία που είναι σε φάση ολοκλήρωσης.

Παράλληλα, έχει δρομολογηθεί η ανάπτυξη εργαλειοθήκης και ο σχεδιασμός
εγχειριδίων βέλτιστων πρακτικών εταιρικής διακυβέρνησης. Έχει σχεδιάσει και
πραγματοποιεί προγράμματα ενημέρωσης και υποστήριξης των θυγατρικών σε
θέματα κανονιστικής συμμόρφωσης, προσαρμοσμένων στις ανάγκες της κάθε
επιχείρησης.

Πηγή: ΑΜΠΕ
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Η ανακοίνωση της συγχώνευσης
Eurobank και Grivalia
Δευτέρα, 26-Νοε-2018 08:17

Εκτύπωση●
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Αποστολή με email●

Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης●

Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου●

Μικρότερο μέγεθος κειμένου●

Την συγχώνευσή τους ανακοίνωσαν οι Eurobank και Grivalia. Όπως χαρακτηριστικά
αναφέρουν "ο νέος όμιλος στοχεύει σε δείκτη Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων
(NPE) 15% έως το 2019 και μονοψήφιο δείκτη έως το 2021".

Σχολιάζοντας την συγχώνευση ο κ. Φωκίων Καραβίας, Διευθύνων Σύμβουλος
της Eurobank δήλωσε:

"Η προτεινόμενη συγχώνευση με την Grivalia αποτελεί ορόσημο για την Eurobank. Θα
επιτρέψει στην Τράπεζα να επιτύχει τον υψηλότερο δείκτη συνολικών κεφαλαίων
στην Ελλάδα και να επιταχύνει τη μείωση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων της,
μέσω μιας μεγάλης κλίμακας τιτλοποίησης ύψους περίπου €7 δις και άλλων
πρωτοβουλιών. Έχοντας αντιμετωπίσει σε μείζονα βαθμό το ζήτημα του αποθέματος
μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (ΝΡΕ), θα μπορέσουμε να εστιάσουμε πλήρως τις
προσπάθειές μας στην εξυπηρέτηση των πελατών μας, την επιστροφή στην ανάπτυξη
και στην υποστήριξη της οικονομικής δραστηριότητας στην Ελλάδα και τη
Νοτιοανατολική Ευρώπη. Θα έχουμε έτσι τη δυνατότητα να στοχεύσουμε ένα δείκτη
NPE περί το 15% στο τέλος του 2019, δηλαδή δύο χρόνια νωρίτερα από ό,τι
προβλέπει το σχέδιο που έχουμε συμφωνήσει με τον SSM, ανοίγοντας το δρόμο για
περαιτέρω μείωση σε μονοψήφιο δείκτη το 2021. Ως αποτέλεσμα, η Τράπεζα θα
επιστρέψει σε διατηρήσιμη κερδοφορία, με στόχο ένα δείκτη απόδοσης των
ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (RoTE) άνω του 10% το 2020.

Με τη συγχώνευση, πέραν της προφανούς ενίσχυσης της χρηματοοικονομικής της
βάσης, η Eurobank θα μπορέσει να αξιοποιήσει την κορυφαία τεχνογνωσία της
Grivalia στον κλάδο της διαχείρισης ακινήτων για τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου
ακινήτων της Τράπεζας, και ιδίως των ανακτηθέντων περιουσιακών στοιχείων
(REOs), τομέας νευραλγικός για την επιτυχή διαχείριση των προβληματικών
δανείων".



Από την πλευρά του ο κ. Γιώργος Χρυσικός, Διευθύνων Σύμβουλος της
Grivalia, δήλωσε:

"Η προτεινόμενη συναλλαγή αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία για τη Grivalia και τους
μετόχους της. Οι μέτοχοι της Grivalia θα αποκτήσουν σημαντική μετοχική θέση στον
Νέο Όμιλο, ο οποίος θα καταστεί ηγέτης στο Ελληνικό τραπεζικό σύστημα, βάσει
κερδοφορίας, δεικτών κεφαλαιακής επάρκειας και ποιότητας χαρτοφυλακίου, με
ισχυρά έσοδα προ προβλέψεων και δυνατότητες δημιουργίας κεφαλαίου. 

Ο Νέος Όμιλος θα επωφεληθεί από μια μοναδική ευκαιρία επαναπροσδιορισμού των
αποτιμήσεων στο Ελληνικό τραπεζικό σύστημα μεσοπρόθεσμα. Παράλληλα, η
συναλλαγή θα ενισχύσει την επιχειρηματική θέση της Grivalia, προσδίδοντας άμεση
πρόσβαση σε ένα διευρυμένο χαρτοφυλάκιο ακινήτων, αποφεύγοντας τις
διαρθρωτικές ανεπάρκειες που προέκυψαν από τις πρόσφατες αλλαγές στο
φορολογικό καθεστώς. Επιπλέον, οι μέτοχοι της Grivalia θα επωφεληθούν από
σημαντική βελτίωση της ρευστότητας των μετοχών τους. 

Είμαι πολύ ενθουσιασμένος από τις προοπτικές που δημιουργούνται για τον Νέο
Όμιλο και τους μετόχους μας. Ταυτόχρονα, εγώ και τα υπόλοιπα μέλη της διοίκησης,
δεσμευόμαστε να συνεχίσουμε να δημιουργούμε υπεραξία για τους μετόχους μας."
  

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

•    Δημιουργία της ισχυρότερης ελληνικής τράπεζας, έτοιμη για ευρύτερη
οικονομική ανάπτυξη: Η συγχώνευση δημιουργεί την ισχυρότερη κεφαλαιακά τράπεζα
στην Ελλάδα, με δείκτη συνολικών κεφαλαίων 19%, έτοιμη να εξυπηρετήσει τους
πελάτες της, να επιστρέψει στην ανάπτυξη και να στηρίξει την οικονομική
δραστηριότητα στην Ελλάδα και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

•    Περιορισμός των κινδύνων του ισολογισμού: Η Eurobank σχεδιάζει να επιταχύνει
ουσιαστικά τη μείωση του δείκτη NPE σε περίπου 15% στο τέλος του 2019 και σε
μονοψήφιο ποσοστό έως το 2021, με το διαχωρισμό NPE περίπου €7 δισ. με μία και
μόνη συναλλαγή, και το σύνολο των μετόχων να διατηρεί τα οφέλη μίας ενδεχόμενης
ανοδικής πορείας των NPE ("Σχέδιο Επιτάχυνσης").

•    Συγχώνευση υψηλής απόδοσης: Η συγχώνευση αυξάνει τα κεφάλαια και τα κέρδη,
ο δείκτης CET1 με την πλήρη εφαρμογή του πλαισίου της Βασιλείας ΙΙΙ αυξάνεται στο
13,8% και τα προ-προβλέψεων έσοδα στα €0,28 ανά μετοχή. Ο ενιαίος όμιλος
στοχεύει σε ισχυρά βιώσιμα κέρδη ανά μετοχή και σε απόδοση άνω του 10% επί των
ιδίων κεφαλαίων (RoTE) το 2020.

•    Η ένωση δυνάμεων απελευθερώνει περαιτέρω αξία: Η αξιοποίηση των κορυφαίων
στον κλάδο της διαχείρισης ακίνητης περιουσίας της ομάδας της Grivalia, με



επικεφαλής τον κ. Γεώργιο Χρυσικό, θα απελευθερώσει την αξία της υφιστάμενης και
μελλοντικής ακίνητης περιουσίας του ομίλου. Ο κ. Χρυσικός θα προταθεί για τη θέση
του μη-εκτελεστικού αντιπροέδρου του Δ.Σ. της Eurobank και θα ενταχθεί στην
Επιτροπή Στρατηγικού Σχεδιασμού.

•    Ομόφωνη έγκριση: Η συγχώνευση υποστηρίζεται ομόφωνα και συνιστάται από τα
δύο Διοικητικά Συμβούλια.

Τα Διοικητικά Συμβούλια της Τράπεζας Eurobank Ergasias A.E. ("Εurobank" ή
"Τράπεζα") και της Grivalia Properties A.E.Ε.A.Π.("Grivalia") ανακοινώνουν ότι
αποφάσισαν ομόφωνα να ξεκινήσουν τη συγχώνευση των δύο εταιρειών, με
απορρόφηση της Grivalia από την Eurobank, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του
εταιρικού δικαίου, του ν.2515/1997 και του ν.2166/1993 όπως εφαρμόζονται και
ισχύουν (η "Συγχώνευση").

A. Βασικοί όροι της Συγχώνευσης

Η προτεινόμενη σχέση ανταλλαγής είναι περίπου 15,8  νέες κοινές μετοχές της
Eurobank για κάθε 1 κοινή μετοχή της Grivalia ενώ οι μέτοχοι της Eurobank θα
διατηρήσουν τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν (η "Σχέση Ανταλλαγής"). Πριν
από την ολοκλήρωση της Συγχώνευσης, η Grivalia θα προβεί σε (i) διανομή € 40,5εκ.
(€ 0,42 ανά μετοχή  Grivalia) μέσω μείωσης του μετοχικού της κεφαλαίου (η "Προ της
Συναλλαγής Διανομή") και (ii) διανομή € 13,7εκ. στους υπαλλήλους της και τα μέλη
του Δ.Σ., η οποία αντιπροσωπεύει καταβολές δεδουλευμένων πρόσθετων αμοιβών
(bonus) και αμοιβές Δ.Σ. για το 2018 και προηγούμενα έτη καθώς και μερική
κατοχύρωση του μακροπρόθεσμου προγράμματος κινήτρων.

Η Συγχώνευση θα οδηγήσει σε pro forma μετοχική σύνθεση επί του διευρυμένου
μετοχικού κεφαλαίου, αποτελούμενη κατά 59% περίπου από μετόχους της Eurobank
και κατά 41% περίπου από μετόχους της Grivalia .

Η Σχέση Ανταλλαγής πλέον την Προ της Συναλλαγής Διανομή αντιπροσωπεύουν
πριμοδότηση 9% υπέρ των μετόχων της Grivalia, με βάση τις τιμές κλεισίματος της
Παρασκευής 23 Νοεμβρίου 2018.

Η Σχέση Ανταλλαγής τελεί υπό την αίρεση της λήψης από (α) τα Διοικητικά
Συμβούλια των Eurobank και Grivalia και (β) το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής
Σταθερότητας ("ΤΧΣ"), και από τα τρία μέρη, γνωμοδοτήσεων ως προς το δίκαιο και
εύλογο αυτής (fairness opinion) από διεθνείς επενδυτικές τράπεζες.

Η ολοκλήρωση της Συγχώνευσης τελεί υπό την αίρεση (i) της μη πραγματοποίησης
γεγονότων, στοιχείων, περιστατικών ή αλλαγών που έχουν (ή αναμένεται εύλογα να
έχουν) σημαντική δυσμενή επίπτωση στις εργασίες, την οικονομική κατάσταση ή τις
υποχρεώσεις είτε της Eurobank είτε της Grivalia (οι οποίες περιλαμβάνουν



οποιεσδήποτε ενδεχόμενες σημαντικές δυσμενείς οικονομικές, νομικές ή διοικητικές
συνέπειες) και (ii) της λήψης όλων των αναγκαίων εγκρίσεων από τις Γενικές
Συνελεύσεις (ΓΣ) των δύο εταιρειών, το TΧΣ και τις σχετικές ρυθμιστικές αρχές. 

Η ημερομηνία του ισολογισμού μετασχηματισμού θα είναι η 31η Δεκεμβρίου 2018.

Η Fairfax Financial Holdings Limited ("FFH"), η οποία κατέχει σήμερα το 18,23% και
το 51,43%  του μετοχικού κεφαλαίου των Eurobank και Grivalia αντιστοίχως, θα
καταστεί ο μεγαλύτερος μέτοχος της συγχωνευμένης εταιρείας με ποσοστό
συμμετοχής 32,93% στο μετοχικό της κεφάλαιο. 

Με την επιφύλαξη των σχετικών νομικών και κανονιστικών απαιτήσεων και των
διαδικασιών εταιρικής διακυβέρνησης της Eurobank, με την ολοκλήρωση της

Συγχώνευσης, ο κ. Γεώργιος Χρυσικός, επί του παρόντος, μη εκτελεστικό μέλος του
Δ.Σ. της Eurobank, θα προταθεί για τη θέση του μη-εκτελεστικού αντιπροέδρου του
Δ.Σ. της Eurobank και θα ενταχθεί στην Επιτροπή Στρατηγικού Σχεδιασμού. Ο κ.
Νικόλαος Μπέρτσος, επί του παρόντος Πρόεδρος του Δ.Σ. της Grivalia, θα προταθεί
για μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. της Eurobank.

B. Κύρια σημεία της Συναλλαγής

•    Με βάση τα ετησιοποιημένα αποτελέσματα εννεαμήνου της Eurobank και της
Grivalia, ο Nέος Oμιλος μετά τη συγχώνευση, θα έχει σε ενοποιημένη pro-forma βάση,
€ 1,9 δισ. λειτουργικά έσοδα (€ 0,52 ανά μετοχή) και € 1 δισ. προ προβλέψεων έσοδα
(€ 0,28 ανά μετοχή). Επιπλέον, θα έχει μια διαφοροποιημένη βάση εσόδων, δεδομένου
ότι το 30% των λειτουργικών εσόδων του θα παράγεται από διεθνείς
δραστηριότητες και δραστηριότητες στον τομέα των ακινήτων.

•    Μετά την ολοκλήρωση της Συγχώνευσης, ο Νέος Όμιλος θα έχει συνολικό δείκτη
κεφαλαιακής επάρκειας 19,0%, τον υψηλότερο στην ελληνική αγορά, δείκτη
κεφαλαίων κοινών μετοχών κατηγορίας Ι 16,6% (phased-in  CET1) και δείκτη CET1 με
την πλήρη εφαρμογή του πλαισίου της Βασιλείας ΙΙΙ 13,8% (pro-forma με βάση τα
στοιχεία Σεπτεμβρίου 2018). 

•    Η ηγετική κεφαλαιακή θέση του Νέου Ομίλου θα επιτρέψει την επιτάχυνση του
σχεδίου μείωσης των NPE (το "Σχέδιο Επιτάχυνσης") σε σύγκριση με το τρέχον
τριετές σχέδιο μείωσης των ΝΡΕ (2019-2021) το οποίο στοχεύει ο δείκτης ΝΡΕ του
Ομίλου να καταστεί 15% περίπου μέχρι το τέλος του 2021 .

•    Επιπλέον, ο Νέος Όμιλος θα είναι σε θέση:

α.    να επικεντρωθεί στις κύριες δραστηριότητές του για τη χρηματοδότηση της
οικονομικής ανάπτυξης στις χώρες όπου έχει στρατηγική παρουσία, αξιοποιώντας τις



μελλοντικές προοπτικές πιστωτικής επέκτασης τόσο στην Ελλάδα όσο και στο
εξωτερικό,
 β.    να διερευνήσει ευκαιρίες συγκέντρωσης στη Νοτιοανατολική Ευρώπη – η
Eurobank έχει ήδη κάνει ένα σημαντικό βήμα προς αυτή την κατεύθυνση με την
ανακοινωθείσα συμφωνία εξαγοράς της βουλγαρικής θυγατρικής της Τράπεζας
Πειραιώς, η οποία θα καταστήσει την Eurobank Bulgaria την 3η μεγαλύτερη τράπεζα
της χώρας,
 γ.    να επιδείξει εξαιρετικές αποδόσεις στην εξειδικευμένη διαχείριση ακίνητης
περιουσίας και να επιταχύνει την απελευθέρωση λανθάνουσας αξίας, και
 δ.    να επιδιώξει επαύξηση της λειτουργικής αποδοτικότητας και να προχωρήσει
στην περαιτέρω απλούστευση και ψηφιοποίηση των λειτουργιών της τράπεζας.
 Η Συγχώνευση ακολουθούμενη από την εφαρμογή του Σχεδίου Επιτάχυνσης θα
αποφέρει σημαντικά οφέλη για τον Όμιλο και τους μετόχους του:
 •    Στόχευση σε δείκτη NPE 15% περίπου μέχρι τα τέλη του 2019, ο οποίος ανοίγει
το δρόμο για ένα μονοψήφιο δείκτη NPE μέχρι το τέλος της περιόδου σχεδιασμού
(2021),
 •    Σημαντικός περιορισμός των κινδύνων ισολογισμού μετά την από-αναγνώριση
ενός σημαντικού μέρους NPE σε βαθιά καθυστέρηση και καταγγελμένων ΝΡΕ,
διατηρώντας εκείνα που έχουν καλύτερες πιθανότητες θεραπείας και ανάκτησης, και
 •    Επίτευξη του στόχου για απόδοση των ιδίων κεφαλαίων (RoE) άνω του 10% έως
το 2020, επί τη βάσει ενός δείκτη CET1 με πλήρη εφαρμογή του πλαισίου της
Βασιλείας ΙΙΙ μεγαλύτερου από 12%.

Γ. Σχέδιο Επιτάχυνσης

Ο Νέος Όμιλος θα προχωρήσει στην υλοποίηση εντός του 2019 των ήδη
ανακοινωθέντων στόχων του τριετούς σχεδίου μείωσης των NPE. Περαιτέρω, ο Νέος
Όμιλος θα ξεκινήσει την εφαρμογή του κατωτέρω σχεδίου:

I.    Τιτλοποίηση των NPE σε βαθιά καθυστέρηση, συνολικής λογιστικής αξίας €7 δισ.
περίπου ("Τιτλοποιημένα NPE") σύμφωνα με το Ν. 3156/2003 μέσω της μεταφοράς
τους σε ένα όχημα ειδικού σκοπού ("SPV") και την έκδοση τίτλων κύριας οφειλής
(senior notes), ενδιάμεσων τίτλων (mezzanine notes) και τίτλων μειωμένης
εξασφάλισης (junior notes) οι οποίοι θα διακρατηθούν αρχικά από τον Νέο Όμιλο.

II.    Απόσχιση όλων των υπαρχόντων στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού
του Νέου Ομίλου, περιλαμβανομένων των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων
και εξαιρουμένων των μετοχών του SPV, των ενδιάμεσων τίτλων (mezzanine notes)
και των τίτλων μειωμένης εξασφάλισης (junior notes), σε μια νέα τραπεζική
θυγατρική ("Νέα" Eurobank). 
  

III.    Αποαναγνώριση των τιτλοποιημένων NPE μέσω της διανομής στους μετόχους ή
τη διάθεση σε τρίτους επενδυτές ή οποιονδήποτε συνδυασμό αυτών, των ενδιάμεσων



τίτλων και των τίτλων μειωμένης εξασφάλισης του SPV. Η δομή της συναλλαγής
διασφαλίζει ότι οι μέτοχοι του Νέου Ομίλου δεν θα υποστούν απίσχναση της
συμμετοχής τους (dilution) καθώς η εν λόγω συναλλαγή δεν προκαλεί μετατροπή των
αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων σε οριστική απαίτηση και, αναλόγως της
εναλλακτικής που θα επιλεγεί, θα καρπωθούν τα οφέλη ενδεχόμενης ανοδικής
πορείας των τιτλοποιημένων NPE.

IV.    Στο πλαίσιο αυτό, η "Νέα" Eurobank μπορεί επίσης να εξετάσει την είσοδο ενός
στρατηγικού επενδυτή στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας Financial Planning
Services Services S.A. ("FPS"), που είναι αδειοδοτημένος διαχειριστής δανείων, 100%
θυγατρική της "Νέας" Eurobank, ο οποίος μπορεί να αποκτήσει ένα σημαντικό
μερίδιο. Το SPV θα συνάψει συμφωνία παροχής υπηρεσιών (SLA) με την FPS για την
επαγγελματική διαχείριση των δανείων της και τη μεγιστοποίηση της αξίας για
όλους τους κατόχους τίτλων. Επιπλέον, η "Νέα" Eurobank θα συνάψει άλλο ένα SLA
με την FPS για την επαγγελματική διαχείριση των υπολοίπων NPE του ισολογισμού
της.

Δ. Εταιρεία διαχείρισης ακινήτων

Κατόπιν της ενοποίησης του χαρτοφυλακίου ακινήτων της Grivalia και των
ιδιοχρησιμοποιούμενων  ακινήτων, των επενδύσεων σε ακίνητα και των
ανακτηθέντων ακινήτων ("REOs") της Eurobank, ο Νέος Όμιλος θα έχει ένα
χαρτοφυλάκιο ακινήτων αξίας περίπου € 2,2 δισ., pro-forma στις 30 Σεπτεμβρίου
2018.

Ο Νέος Όμιλος θα συνάψει δεκαετή σύμβαση παροχής υπηρεσιών (SLA) για τη
διαχείριση ολόκληρης της ακίνητης περιουσίας του με τη νέα εταιρεία ("Grivalia
Management Company") η οποία θα συσταθεί πριν από την ολοκλήρωση της
Συγχώνευσης από βασικά μέλη της διοικητικής ομάδας της Grivalia και θα
απασχολήσει το προσωπικό της Grivalia. Ο κ. Χρυσικός θα είναι ο Εκτελεστικός
Πρόεδρος και ένας από τους βασικούς ιδρυτικούς εταίρους της Grivalia Management
Company με ποσοστό συμμετοχής 70%.

Το SLA θα προταθεί για έγκριση στις ΓΣ της Eurobank και της Grivalia, ως συναλλαγή
συνδεδεμένων μερών, μαζί με τους όρους της Συγχώνευσης, και θα τεθεί σε ισχύ με
την ολοκλήρωση της Συγχώνευσης.

Για τη διαχείριση της ακίνητης περιουσίας, οι αμοιβές της Grivalia Management
Company θα κυμαίνονται στα επίπεδα της αγοράς επί τη βάσει κριτηρίων κόστους
και απόδοσης. Με βάση τα τρέχοντα ακίνητα του Νέου Ομίλου, το καθαρό πρόσθετο
κόστος που αναμένεται να βαρύνει τον ενοποιημένο Νέο Όμιλο θα είναι περίπου € 3,5
εκ. (προ ΦΠΑ) ετησίως. Oι αμοιβές που θα καταβάλλει ο Νέος Όμιλος στην Grivalia
Management Company θα υπόκεινται σε ένα ανώτατο όριο € 12 εκ. (προ ΦΠΑ)
ετησίως.



Ε. Θέματα ΤΧΣ

Τόσο πριν όσο και μετά τη Συγχώνευση και το Σχέδιο Επιτάχυνσης, τα δικαιώματα
του ΤΧΣ, σύμφωνα με το νόμο 3864/2010, όπως ισχύει, και με τη Σύμβαση Πλαισίου
Συνεργασίας της Τράπεζας με το ΤΧΣ (RFA), καθώς επίσης και το δημόσιο συμφέρον
θα προστατευθούν πλήρως σύμφωνα και προς τη σύμβαση απόσχισης. Περαιτέρω,
πριν από τη Συγχώνευση,  θα καταρτιστεί συμφωνία μεταξύ της Τράπεζας και του
ΤΧΣ ("Σύμβαση ΤΧΣ"), σύμφωνα με την οποία μετά την απόσχιση οι υποχρεώσεις της
Τράπεζας έναντι του ΤΧΣ και τα δικαιώματα του ΤΧΣ κατά το νόμο 3864/2010 θα
ισχύουν τόσο έναντι της Τράπεζας όσο και έναντι της Νέας Eurobank.

Τόσο η Συγχώνευση όσο και το Σχέδιο Επιτάχυνσης υπόκεινται σε εγκρίσεις Γενικών
Συνελεύσεων της Τράπεζας, του SSM και των λοιπών σχετικών εποπτικών αρχών.

Ε. Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα της Συγχώνευσης

ΣΤ. Σύμβουλοι (των Α και Β )

α. Για τη Συγχώνευση

i. Σύμβουλοι της Eurobank: η Deutsche Bank AG, ενεργώντας μέσω του
υποκαταστήματος Λονδίνου, η Eurobank Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ, η Euroxx Securities Α.Ε.
και το δικηγορικό γραφείο Καρατζάς & Συνεργάτες. Η Eurobank θα επιδιώξει επίσης
να λάβει γνωμοδότηση ως προς το δίκαιο και εύλογο της Σχέσης Ανταλλαγής
(fairness opinion) από μια διεθνή επενδυτική τράπεζα
 ii. Σύμβουλοι της Grivalia: η Bank of America Merrill Lynch, ο Όμιλος AXIA Ventures
και η δικηγορική εταιρία Ποταμίτης-Βεκρής. Η Grivalia θα επιδιώξει επίσης να λάβει
γνωμοδότηση ως προς το δίκαιο και εύλογο της Σχέσης Ανταλλαγής (fairness
opinion) από μια διεθνή επενδυτική τράπεζα
 β. Για το Σχέδιο Επιτάχυνσης: η PricewaterhouseCoopers Business Solutions S.A., η
Allen & Overy και η  δικηγορική εταιρία Καρατζάς & Συνεργάτες
 γ. Για τις στρατηγικές επιλογές της FPS: η Mediobanca - Banca di Credito
Finanziario S.p.A. και η PricewaterhouseCoopers Business Solutions S.A.



Ζ. Πληροφορίες για την τηλεδιάσκεψη

Μία παρουσίαση που θα περιγράφει λεπτομερώς τη συναλλαγή θα είναι διαθέσιμη
στις ιστοσελίδες των Eurobank και Grivalia. Η Eurobank θα πραγματοποιήσει
τηλεδιάσκεψη για την παρουσίαση της Συγχώνευσης και του Σχεδίου Επιτάχυνσης
στις 11:00 τη Δευτέρα, 26 Νοεμβρίου 2018. Η Grivalia θα πραγματοποιήσει επίσης
τηλεδιάσκεψη για την παρουσίαση της Συγχώνευσης στις 11:00 τη Δευτέρα, 26
Νοεμβρίου 2018. 
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Ενστάσεις για τις αμοιβές των
δικηγόρων και τα ταχυδρομικά έξοδα
στη συνεδρίαση για τον
προϋπολογισμό της ΔΕΥΑΜΒ - e-
thessalia.gr
Tις ενστάσεις του για τα χρήματα που προϋπολογίζονται να δαπανηθούν το 2019 από
τη ΔΕΥΑΜΒ για δικηγόρους και για τα ταχυδρομικά έξοδα (αποστολής των
λογαριασμών) μετέφερε στη σημερινή ειδική συνεδρίαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΜΒ το
μέλος του Συλλόγου Εργαζομένων της Επιχείρησης Ιωσήφ Παλάντζας.
 «Οι αμοιβές των δικηγόρων, οι 200.000 ευρώ για ένα χρόνο, είναι πολλές» ανέφερε
ο εκπρόσωπος των εργαζομένων.

«Ο πόλεμος που δίνει η ΔΕΥΑΜΒ χρειάζεται πολεμοφόδια και αυτά είναι το νομικό της
τμήμα. Με τις ενέργειες που έχουν γίνει, βλέπεται ότι έχουν αρχίσει να υπάρχουν
καρποί και μακάρι να απαλλαγούμε από αυτόν τον βραχνά απάντησε ο πρόεδρος της



Επιχείρησης  Στ.Παπαευσταθίου αναφερόμενος στην υπόθεση της ΕΡΓΗΛ .
 «Εμείς δεν λέμε ότι δεν πρέπει να υπερασπιστούμε τη βιωσιμότητα της ΔΕΥΑΜΒ.
Εμείς τη θέλουμε ανοιχτή. Διαφωνούμε μόνο με το ποσό των δικηγόρων. Μεγάλο είναι
επίσης  το ποσό 361.000 για τα ταχυδρομικά έξοδα.  Παλιά κάναμε αυτή τη δουλειά
με τρεις υπαλλήλους»  είπε και ο κ. Παπαευσταθίου του απάντησε ότι ο Δήμος Βόλου
είναι μεγαλύτερος σε σχέση με παλιά. «Ξεκινάει από το Μαλάκι και φτάνει στην
Πορταριά» δήλωσε ενώ στην ερώτηση του κ. Παλάντζα αναφορικά με τις προσλήψεις
είπε πως η Επιχείρηση κινείται σύμφωνα με τον νόμο» .
 «Ό,τι δυνατότητα έχουμε την αξιοποιούμε. Υπάρχει γενικότερο πρόβλημα. Βλέπετε
τι γίνεται με τον ΑΣΕΠ . Τότε που αναφέρεστε  εσείς Δήμος ήταν ο Βόλος και η Νέα
Ιωνία, τώρα γίνεται χαλασμός Κυρίου».
 «Οι λογαριασμοί πρέπει να στέλνονται με e-mail.  Έτσι οι 361.000 ευρώ για τα
ταχυδρομικά έξοδα θα φτάσουν τις 61.000 ευρώ»  σημείωσε ο κ. Παλάντζας.

Επίσης, ο εκπρόσωπος των εργαζομένων αναφέρθηκε και στο θέμα της ΔΕΗ
σημειώνοντας πως είναι το μεγαλύτερο κόστος.  «Νομίζω ότι μαζί με το
συνδικαλιστικό όργανο των ΔΕΥΑ όλης της χώρας πρέπει να πιέσουμε για να αλλάξει
ο νόμος και να μην επιβαρύνονται οι καταναλωτές.  Η ΔΕΥΑΜΒ πρέπει να πληρώνει
εργοταξιακό ρεύμα»  ανέφερε και ο πρόεδρος Στ.Παπαευσταθίου του απάντησε πως
γίνονται τέτοιες προσπάθειες αλλά δεν υπάρχει ανταπόκριση.
 «Η ΔΕΥΑΜΒ είναι μια καθαρά τεχνική επιχείρηση και προσπαθούμε να
ανταποκριθούμε στις ανάγκες του πληθυσμού δίνοντας έμφαση στην προστασία του
περιβάλλοντος» δήλωσε στην αρχή της συνεδρίασης αναφερόμενος στον
προϋπολογισμό του 2019.
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Παρέμβαση και… ξεκαθάρισμα Χρονά
για το ταχυδρομικό γραφείο στο
Βλαχόπουλο



Σε μια παρέμβαση σχετικά με το κλείσιμο του ταχυδρομικού  γραφείου στο
Βλαχόπουλο Μεσσηνίας προχωρά ο Περιφερειακός Σύμβουλος Άγγελος Χρονάς
σημειώνοντας τα όσα έχουν ανακύψει κάνοντας λόγο για την αποκατάσταση της
πλήρους αλήθειας αφήνοντας προφανώς αιχμές και αναφέροντας πως… κάποιοι



κάνουν παρεμβάσεις μόνο για τη δημιουργία εντυπώσεων. Αναλυτικά:

“Σχετικά με το θέμα που έχει προκύψει τις τελευταίες μέρες με το κλείσιμο του
ταχυδρομικού γραφείου στην ΤΚ Βλαχόπουλου Μεσσηνίας και προς αποκατάσταση
της πλήρους αλήθειας έχω να επισημάνω τα εξής:

Οφείλουμε όλοι όσοι υπηρετούμε τους πολίτες της Πελοποννήσου να γνωρίζουμε τα
θέματα σε όλες τις διαστάσεις τους και σε βάθος και να μην κάνουμε παρεμβάσεις
μόνο για την δημιουργία εντυπώσεων.

Το Ταχυδρομικό γραφείο στο Βλαχόπουλο σφραγίστηκε μετά από έλεγχο που
διενήργησε το κεντρικό γραφείο των ΕΛΤΑ Πάτρας, εξαιτίας καταγγελίας που είχε
προηγηθεί. Διεκόπη δηλαδή η λειτουργία του λόγω παρανομίας που θα ελέγξει η
Δικαιοσύνη.

Ως Περιφερειακός Σύμβουλος Πελοποννήσου προ ημερών ήρθα σε επικοινωνία με τον
Δήμαρχο Πύλου-Νέστορος Δημήτρη Καφαντάρη και ενημερώθηκα πως έχουν γίνει
όλες οι απαραίτητες ενέργειες, όπως σύγκλιση Τοπικού Συμβουλίου και ανάδειξη του
θέματος στο Δημοτικό Συμβούλιο, ώστε να ασκηθεί πίεση για επαναπροκήρυξη του
διαγωνισμού και την εκ νέου λειτουργία του γραφείου.

Είναι δεδομένο πως το ταχυδρομικό γραφείο του Βλαχόπουλου δεν πρέπει να κλείσει
οριστικά αλλά θα πρέπει άμεσα να επαναλειτουργήσει, αφού είναι αναγκαίο για τους
κατοίκους της περιοχής. Μία επαναλειτουργία που θα πρέπει να διέπεται όμως από
την δέουσα νομιμότητα, ώστε να μην προκύψουν νέα προβλήματα που έχουν ως
αποτέλεσμα την ταλαιπωρία των κατοίκων.

Άγγελος Χρονάς Ανεξάρτητος Περιφερειακός Σύμβουλος  Πελοποννήσου”
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