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        Αθήνα  21/02/2019  

                                                 Αρ.πρωτ  34/2019 

                                                                   ΠΡΟΣ  

 

 
 

ΘΕΜΑ : Αίτηµα ενηµέρωσης για το IRS µεταξύ ΕΤΕ & Ελληνικής  ∆ηµοκρατίας 

και για την τιτλοποίηση  Titlos 

 

Κυρίες/Κύριοι, 

 

Σύµφωνα µε το από 15/02/2019 ∆ελτίο τύπου της ΕΤΕ ( σχετ 1) : " Η Ελληνική 

∆ηµοκρατία και η Εθνική Τράπεζα προχώρησαν στην ακύρωση της από 31/12/2008 Συµφωνίας 

Ανταλλαγής Επιτοκίων (IRS)..." Στη συνέχεια το ∆ελτίο τύπου αναφέρει "... Η εν λόγω 

συναλλαγή έχει οφέλη και για τα δύο αντισυµβαλλόµενα µέρη. Με την συναλλαγή αυτή η Ελληνική 

∆ηµοκρατία επιτυγχάνει τη µείωση του δηµοσίου χρέους κατά €724 εκατοµµύρια περίπου..." 

 

Επειδή όµως όταν σε µια συµφωνία αποκλειστικά µεταξύ 2 µερών ,  το ένα µέρος 

επιτυγχάνει κέρδος   , το άλλο µέρος αναγκαστικά υπόκειται σε αντίστοιχη ζηµία , 

1)  Εθνική Τράπεζα Ελλάδας ΑΕ 
Αιόλου 86 ,       Αθήνα 10232 
 

2)  Επιτροπή   Κεφαλαιαγοράς 
Κολοκοτρώνη 1 & Σταδίου, 105 62 Αθήνα 
 
3) Γραφείο Υπουργού Οικονοµικών  
Νίκης 5-7 ,Αθήνα 10563 
 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α 
Λεωφ. Βασιλίσσης Σοφίας 2-4, Αθήνα 106 74 
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απευθύνουµε και στους 3 φορείς στους οποίους  κατατίθεται αυτή η επιστολή τις 

ακόλουθες  5 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ : 

 

 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 1η Σε τι ποσό ανέρχεται το συνολικό ύψος της ΖΗΜΙΑΣ που έχει 

υποστεί η ΕΤΕ από την έναρξη της από 31/12/2008 Συµφωνίας Ανταλλαγής 

Επιτοκίων (IRS) έως σήµερα, πέραν των δεδοµένων 724 εκατοµµυρίων ευρώ που 

ωφελήθηκε η αντισυµβαλλόµενη της ; 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 2η  Σε τι βαθµό αληθεύουν τα δηµοσιεύµατα που κάνουν λόγο για ζηµία 

ύψους  -2,56 δισ ευρώ ( σχετ 2) από την συγκεκριµένη εµπλοκή της ΕΤΕ  , ποσό που 

είναι τραγικά όµοιο µε το ποσό που "έλειπε" από τον ισολογισµό της ΕΤΕ  το 2015 

και "αναγκάστηκε" να καταφύγει τότε στον ESM  αναζητώντας το ποσό αυτό , 

οδηγώντας παράλληλα τις χιλιάδες µικροµετόχους της στην ολοκληρωτική απώλεια 

της µετοχικής τους περιουσίας ; 

 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 3η  Παρατηρείται τεράστιο έλλειµµα ενηµέρωσης σχετικά µε το SPV 

TITLOS PLC.Στοιχεία ευρίσκονται µόνο από ιστοσελίδες σαν την 

https://beta.companieshouse.gov.uk/    όπου έχουµε  την  ανακοίνωση της λύσης 

της εταιρείας στις 22/8/18  απουσιάζει όµως  ο ισολογισµός λύσης , ενώ η τελευταία 

δηµοσιευµένη οικονοµική κατάσταση είναι µόλις στις  31/12/16   . Η δε οικονοµική 

κατάσταση της 31/12/2017 αγνοείται παρότι έπρεπε να δηµοσιευτεί έως 30/6/18 , και 

τέλος ο AUDITOR  (Deloitte llp ) παραιτήθηκε στις 29/12/2017  !  (Auditor's  

resignation  ). Σκοπεύει συνεπώς η Eπιτροπή Kεφαλαιαγοράς να ζητήσει 

ενηµέρωση σχετικά µε τις εξελίξεις στην TITLOS PLC και τις οικονοµικές 

επιπτώσεις της στην ΕΤΕ ; 
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ΕΡΩΤΗΣΗ 4η  Θα δοθούν στην δηµοσιότητα οι όροι της από 31/12/2008 

Συµφωνίας Ανταλλαγής Επιτοκίων (IRS) µεταξύ της ΕΤΕ και της Ελληνικής 

∆ηµοκρατίας, ή είναι και αυτοί απόρρητοι όπως οι αντίστοιχοι του swap µε την 

GOLDMAN SACHS  το 2001  ; 

 

 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 5η   Προτίθεται η Ελληνική ∆ηµοκρατία να αποκαταστήσει , έστω και 

τώρα, την τεράστια ζηµία που έχει αναγκάσει την ΕΤΕ να υποστεί από το 2005 µε 

την υποχρεωτική ανάληψη του swap της GOLDMAN SACHS  του 2001    , 

προκειµένου να αποσοβηθούν τότε οι µακροχρόνια καταστροφικές συνέπειες των 

συµφωνιών των "µαθητευόµενων µάγων" του swap µε την GOLDMAN SACHS    ; 

 

 
Με εκτίμηση 

Γιώργος  Κυριακόπουλος 

Γενικός Γραμματέας   της Ένωσης Ελλήνων Επενδυτών   

www.helinas.gr  

Ομήρου 50 ,10672 Athens 

210 3633104 

info@helinas.gr  

 


