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Ενίσχυση Ávoris με 320 εκ. ευρώ για τη συγχώνευσή της με τη Globalia 

 Η εκπρόσωπος τύπου της Κυβέρνησης, κα. Μαρία Χεσούς Μοντέρο, ανακοίνωσε την τέταρτη 

βοήθεια του Κεφαλαίου Φερεγγυότητας για τις Στρατηγικές Επιχειρήσεις στην Ισπανία, το οποίο 

διαχειρίζεται η ισπανική Κρατική Εταιρία Βιομηχανικών Συμμετοχών (SEPI). Η βοήθεια θα δοθεί 

στην Ávoris, ταξιδιωτικό πρακτορείο του ομίλου Barceló για τη συγχώνευσή της με τα ταξιδιωτικά 

πρακτορεία του ισπανικού ομίλου Globalia. Η εταιρία θα λάβει συνολικά 320 εκ. ευρώ, εκ των 

οποίων τα 163 εκ. αντιστοιχούν σε συμμετοχικά δάνεια και τα υπόλοιπα 157 εκ. ευρώ σε δάνειο 

του κράτους. Αποτελεί τη δεύτερη μεγαλύτερη βοήθεια του Κεφαλαίου Φερεγγυότητας μετά τη 

χορήγηση 475 εκ. ευρώ στην αεροπορική Air Europa. 

Το νέο ταξιδιωτικό πρακτορείο θα έχει την επωνυμία Ávoris Corporación Empresarial, με το 

50,5% της εταιρίας να ανήκει στον όμιλο Barcelo και το υπόλοιπο 49,5% στον όμιλο Globalia. 

Θα αποτελεί το μεγαλύτερο τουριστικό πράκτορα στη χώρα, ξεπερνώντας το Viajes El Corte 

Inglés τόσο σε κύκλο εργασιών όσο και σε σημεία πώλησης. Προς το παρόν, η Ávoris απασχολεί 

περί τους 3.000 εργαζομένους και τους διπλάσιους απασχολεί η Globalia, πολλοί εκ των οποίων 

έχουν γραφεία δικαιοχρησίας (franchise). Οίκοθεν νοείται ότι η δομή της νέας εταιρίας θα έχει 

λιγότερα σημεία πώλησης ενώ θα μειωθεί και ο αριθμός εργαζομένων. Προς το παρόν, δεν έχει 

γίνει γνωστός ο αριθμός των απασχολούμενων που θα επηρεαστούν από τη συγχώνευση.  

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ávoris Corporación Empresarial θα είναι ως εξής: Πρόεδρος ο κ. 

Vicente Fenollar του Barceló και Αντιπρόεδρος η κα. María José Hidalgo του Globalia. Τρία 

ακόμη μέλη του Barcelo θα συμμετέχουν στο Δ.Σ. και ένα του Globalia.  

Προς το παρόν εξετάζονται και άλλες αιτήσεις εταιριών που έχουν αιτηθεί χρήματα του 

συγκεκριμένου Κεφαλαίου, η πλειοψηφία των οποίων δραστηριοποιούνται στον τουριστικό 

τομέα. Μεταξύ άλλων, εξετάζεται η βοήθεια 55 εκ. ευρώ στην ξενοδοχειακή Hesperia καθώς και 

τα 52 εκ. ευρώ που έχει αιτηθεί η Room Mate. 
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