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Θέμα: «Γηεξεύλεζε ησλ επηπηώζεσλ ηεο ζπκθσλίαο ηεο 27εο Ννεκβξίνπ ηνπ Eurogroup 

ζηα απνζεκαηηθά ηνπ ΓΔΩΣ.Δ.Δ.»   

 

 Σν Παξάξηεκα Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο ηνπ Γεσηερληθνύ Δπηκειεηεξίνπ Διιάδαο 

παξαθνινπζώληαο ζηελά ηηο εμειίμεηο κεηά ηε ζπκθσλία ηεο 27εο Ννεκβξίνπ ηνπ 

Eurogroup ζε πξόζθαηε ζπλεδξίαζε ηεο Γ.Δ. ηνπ, ζπδήηεζε ην ζέκα θαη έθξηλε όηη ην ζέκα 

ηεο εζεινληηθήο επαλαγνξάο ησλ Διιεληθώλ νκνιόγσλ ζα έρεη άκεζε επίδξαζε θαη ζηα 

απνζεκαηηθά θεθάιαηα ηνπ ΓΔΩΣ.Δ.Δ. πνπ βξίζθνληαη ζην Λνγαξηαζκό Κνηλνύ Κεθαιαίνπ 

ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο (θπξίσο ζε Οκόινγα Διιεληθνύ Γεκνζίνπ) θαη ηα νπνία έρνπλ 

ήδε απνκεησζεί ζεκαληηθά (θνύξεκα) κέζσ ηεο ππνρξεσηηθήο δηαδηθαζίαο ηνπ PSI ην 

Μάξηην ηνπ 2012. πγθεθξηκέλα, θαη επεηδή νη πξνζεζκίεο πηέδνπλ ζεκαληηθά 

(νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο κέρξη ηελ 7ε Γεθεκβξίνπ θαη ην αξγόηεξν κέρξη ηελ 13ε  

Γεθεκβξίνπ γηα λα γίλεη ε εθηακίεπζε ηνπ δαλείνπ ζηε ρώξα καο), πξνθύπηνπλ ηα 

παξαθάησ εξσηήκαηα ηα νπνία ρξήδνπλ δηεξεύλεζεο ηόζν από Γ.. ηνπ ΓΔΩΣ.Δ.Δ., όζν 

θαη από ηνλ Ννκηθό ύκβνπιν θαζώο θαη από ηελ επηηξνπή πνπ έρεη νξηζζεί από ην Γ.. 

γηα ηελ νηθνλνκηθή βησζηκόηεηα ηνπ ΓΔΩΣ.Δ.Δ.. Έηζη ηα εξσηήκαηα - δεηήκαηα πνπ 

πξνθύπηνπλ είλαη ηα παξαθάησ: 

 

1) Καηαξρήλ επεηδή πξόθεηηαη γηα εζεινληηθή επαλαγνξά νκνιόγσλ πνπ θαηέρνπλ νη 

επελδπηέο θαη επεηδή ην ΓΔΩΣ.Δ.Δ. δελ θαηέρεη ηέηνηα νκόινγα αιιά απηά 

βξίζθνληαη (ππνρξεσηηθά ζύκθσλα κε λόκν) ππό ηε δηαρείξηζε ηεο Σξάπεδαο ηεο 

Διιάδνο, αν θα επυηηθεί ηο ΓΕΩΣ.Ε.Ε., ή θα γίνει για ακόμα μια θοπά επήμην 

ηος (όπυρ έγινε με ηο PSI) μια ηέηοια επαναγοπά συπίρ να γνυπίζοςμε εκ ηυν 

πποηέπυν ηιρ ηςσόν απώλειερ πος θα ςπάπξοςν. 

2) ύκθσλα κε ηηο ελεκεξσηηθέο εθζέζεηο γηα ηα νηθνλνκηθά ηνπ ΓΔΩΣ.Δ.Δ. πνπ 

έρνπκε ππόςε καο (.. εξξώλ θαη Γ.. Θεζζαινλίθεο) ηα απνζεκαηηθά ηνπ 
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ΓΔΩΣ.Δ.Δ., πνπ νπζηαζηηθά είλαη ρξήκαηα ησλ κειώλ ηνπ,  πξηλ ηε δηαδηθαζία ηνπ 

PSI ζηηο 9/3/2012 αλέξρνληαλ ζην ύςνο ησλ 5.307.269 επξώ ζηελ Σξάπεδα ηεο 

Διιάδνο. Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ PSI ζηηο 30/4/2012 

αλέξρνληαλ ζηα 1.512.354 επξώ. Σν πνζό απηό είλαη κηα κέζε ηηκή πνπ θπκαίλεηαη 

θαη θαζνξίδεηαη από ηελ αγνξαία πιένλ ηηκή ησλ Διιεληθώλ νκνιόγσλ (ζε ζρέζε 

πάληα κε ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηνπο), ε νπνία πθίζηαηαη δηαθπκάλζεηο. ηηο 23 

Ννεκβξίνπ ε ηηκή απηή θπκαίλεηαη από ην 25,7% κέρξη ην 34.7% ηεο νλνκαζηηθήο 

ηνπο αμίαο (αλαιόγσο ηεο εκεξνκελίαο ιήμεο ηνπο) κε κέζε ηηκή ην 28%. Σν 

απνζεκαηηθό όκσο ηνπ ΓΔΩΣ.Δ.Δ. ζηελ νλνκαζηηθή ηνπ αμία, αλ εμαξγπξσζνύλ ηα 

νκόινγα πνπ αληηζηνηρνύλ ζηα ρξήκαηα ηνπ ζηελ εκεξνκελία ιήμεο ηνπο, αλέξρεηαη 

πεξίπνπ ζην ύςνο ησλ 3.600.000 επξώ, ζύκθσλα κε ηελ πιεξνθόξεζε πνπ είρακε 

ζην .. ηνπ ΓΔΩΣ.Δ.Δ. ζηηο 30-31/3/2012. ςνεπώρ μια ηέηοια «εθελονηική 

επαναγοπά» αν και εθόζον γίνει για ηα αποθεμαηικά ηος ΓΕΩΣ.Ε.Ε. θαη όπσο 

εηθάδεηαη ζα γίλεη κε ηηκή επαλαγνξάο απηή πνπ ππήξρε ζηηο 23 Ννεκβξίνπ θαη ήηαλ 

ζην 28% (0,28 επξώ αλά 1 επξώ νλνκαζηηθήο αμίαο) θα ιζοδςναμεί με ένα 

επιπλέον κούπεμα ηυν αποθεμαηικών ηος ΓΕΩΣ.Ε.Ε. και πεπαιηέπυ μείυζη 

ηηρ ηελικήρ ονομαζηικήρ ηοςρ αξίαρ. Γεγνλόο πνπ ζα επηθέξεη ζπλνιηθά έλα 

θνύξεκα ηεο ηάμεο ηνπ 70% από ηα αξρηθό ύςνο ησλ απνζεκαηηθώλ ηνπ ΓΔΩΣ.Δ.Δ. 

(πεξίπνπ από ηα 5,3 εθ. επξώ ζηα 1,7 εθ. επξώ).  

3) Δπεηδή όινη γλσξίδεηε ηε δεηλή νηθνλνκηθή ζέζε πνπ έρεη πεξηέιζεη ην  ΓΔΩΣ.Δ.Δ. 

μήπυρ θα ππέπει να διεπεςνηθεί, η -με ηην ζςγκαηάθεζη ηος ΓΕΩΣ.Ε.Ε.- 

μεπική επαναγοπά μέποςρ ηυν ομολόγυν πος ανηιζηοισούν ζηο αποθεμαηικό 

ηος ΓΕΩΣ.Ε.Ε. (αςηών με ηα μεγαλύηεπα κέπδη) ώζηε να ανηιμεηυπιζηούν οι 

επείγοςζερ οικονομικέρ ηος ανάγκερ και ηο ςπόλοιπο να παπαμείνει υρ έσει 

για να μην απολέζει ζηο ζύνολο ηος ηην ςτηλόηεπη ονομαζηική ηος αξία πος 

διαθέηει ζηη λήξη ηος; Καζόηη κε ηελ επαλαγνξά ν θάηνρνο απηώλ ησλ νκνιόγσλ 

ζα έρεη ζηελ θαηνρή ηνπ όρη πιένλ νκόινγα αιιά δηαζέζηκα ρξήκαηα.  

4) ηελ αλσηέξσ πεξίπησζε ζα πξέπεη λα δηεξεπλεζεί ε δπλαηόηεηα λα κελ 

επηζηξέςνπλ απηά ηα ρξήκαηα πάιη ζηνλ ινγαξηαζκό θνηλνύ θεθαιαίνπ ηεο 

Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο όπσο νξίδεη ε λνκνζεζία, αιιά λα δηαηεζνύλ γηα ηηο 

επείγνπζεο αλάγθεο ηνπ ΓΔΩΣ.Δ.Δ.. Σν ίδην ζα πξέπεη λα γίλεη θαη ζηελ πεξίπησζε 

πνπ ζα γίλεη αθνύζηα απηή ε «εζεινληηθή επαλαγνξά νκνιόγσλ» γηα όιν ην 

απνζεκαηηθό ηνπ ΓΔΩΣ.Δ.Δ.. 

    



   

Με βάζε όια ηα παξαπάλσ, παξαθαινύκε ινηπόλ ην Γ.. ηνπ ΓΔΩΣ.Δ.Δ. λα δξάζεη 

άκεζα θαη ζπληνληζκέλα πξνιαβαίλνληαο ηηο εμειίμεηο γηα ην θαιό όισλ ησλ 

Γεσηερληθώλ. Έηζη, ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ λνκηθό ζύκβνπιν ηνπ ΓΔΩΣ.Δ.Δ., κε ηελ 

ζπκβνπιή έγθξηησλ νηθνλνκνιόγσλ θαη κε ηελ αξσγή ηεο επηηξνπήο πνπ έρεη 

νξηζηεί γηα ηελ νηθνλνκηθή βησζηκόηεηα ηνπ Δπηκειεηεξίνπ, λα πάξεη εγθαίξσο όιεο 

ηηο πξέπνπζεο απνθάζεηο κε ζεηηθό απνηέιεζκα γηα ηνπο Γεσηερληθνύο θαη ην 

ΓΔΩΣ.Δ.Δ..  

 

 

Ο Πρόεδρος ηης Δ.Ε. 

ηοσ ΓΕΩΤΕ.Ε. 

Αναηολικής Μακεδονίας 
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