
Πέτρος Τσολάκης 

Η Κύπρος θα κλείσει την μία από τις δύο 
μεγαλύτερες τράπεζες της χώρας και θα αρχί-
σει μια διαδικασία αναδιάρθρωσης της άλλης 
στο πλαίσιο της συμφωνίας διεθνούς δανει-
σμού της, όπως προβλέπει η συμφωνία στην 
οποία κατέληξαν ο Κύπριος πρόεδρος Νίκος 
Αναστασιάδης και οι διεθνείς πιστωτές και την 
οποία ενέκρινε το Eurogroup μετά από έναν 
μαραθώνιο δραματικών διαβουλεύσεων και 
πιέσεων.  

[Ανάγνωση άρθρου] 

Τι ακριβώς συμφώνησαν οι 
Κύπριοι στο Eurogroup  
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Σε λειτουργία τέθηκαν από το ΙΚΑ - 
ΕΤΑΜ δύο νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες 
για την πληροφόρηση και εξυπηρέτηση των 
συνταξιούχων των οποίων τα στοιχεία ΑΜ-
ΚΑ ή ΑΦΜ δεν είναι καταχωρημένα στα 
αρχεία του. 

Οι υπηρεσίες λειτουργούν στην ιστοσελί-
δα του ΙΚΑ (www.ika.gr) με στόχο να 
αποφευχθεί η ταλαιπωρία των συνταξιούχων 
με την προσέλευσή τους στα κατά τόπους 

υποκαταστήματα. 
Πρόκειται για: 

1. Πληροφόρηση Συνταξιούχων για ΑΜΚΑ 
και ΑΦΜ 
2. Ενημέρωση στοιχείων Συνταξιούχων 

Μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας «Πληροφόρηση Συνταξιούχων για 
ΑΜΚΑ και ΑΦΜ» και εισάγοντας τον ΑΜ-ΔΙΑΣ (που εμφανίζεται στα 

τρίμηνα ενημερωτικά σημειώματα συντάξεων), ο ενδι-
αφερόμενος πληροφορείται για το εάν υπάρχει κατα-
γεγραμμένος ο ΑΜΚΑ ή ο ΑΦΜ στα αρχεία του 
ΙΚΑ. 
Μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας «Ενημέρωση στοι-
χείων» παρέχεται η δυνατότητα στον συνταξιούχο να 
ενημερώσει την Υπηρεσία Συντάξεων του ΙΚΑ με τα 
σωστά στοιχεία του. 
Οι δύο αυτές εφαρμογές απευθύνονται στους συντα-
ξιούχους του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΕΤΕΑ (τ. ΕΤΕΑΜ), 
ΤΑΠΙΛΤ και τ. ΤΑΠ-ΟΤΕ. 

Πηγή: www.naftemporiki.gr  

Συντακτική Επιτροπή: 
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Επιμέλεια: 
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Τα Newsletter αποστέλλονται 
με e-mail και αναρτώνται στο 
www.ssalpha.gr. 
Επίσης θα δημοσιεύονται κάθε 
δίμηνο στην εφημερίδα του 
Συλλόγου 

To δολάριο κέρδισε 
τον  νομισματ ικό 
πόλεμο – Βραχύβια η 
δύναμη του ευρώ  

To δολάριο έχει κερδίσει 
τον νομισματικό πόλεμο και 
το ευρώ αν και θα χτυπήσει 
το 1,40, στη συνέχεια θα 
βουτήξει στο 1,20 στο τέλος 
του έτους, εκτιμά o Kit 
Juckes, επικεφαλής έρευνας 
της αγοράς συναλλάγματος 
της Societe Generale. Ανά-
λογες είναι και οι εκτιμήσεις 
της Barclays η οποία υπο-
γραμμίζει πως το ευρώ θα 
αγγίξει το 1,38 προτού 
προσγειωθεί στο 1,28 σε 12 
μήνες.  

ΙΚΑ: Σε λειτουργία οι 
ηλεκτρονικές εφαρμογές για 
ΑΜΚΑ - ΑΦΜ 

Στα 164 δισ. ευρώ αυξήθηκαν οι 
καταθέσεις στις ελληνικές τράπεζες  

Συνεχίστηκε και τον Φεβρουάριο η επι-
στροφή των καταθέσεων στις ελληνικές 
τράπεζες.  

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της 
Ελλάδος, οι καταθέσεις επιχειρήσεων και 
νοικοκυριών στις ελληνικές τράπεζες στο 
τέλος Φεβρουαρίου έφθασαν τα 164 δισ. 
ευρώ από 161 δισ. ευρώ που ήταν στο τέλος 
Ιανουαρίου. 

Υπενθυμίζεται ότι από τον περασμένο Ιού-
νιο οπότε και σταμάτησαν οι μαζικές εκροές 
καταθέσεων, στις ελληνικές τράπεζες έχουν 
επιστρέψει περίπου 14 δισ. ευρώ. 

Η εξέλιξη αυτή έχει ως αποτέλεσμα να 
περιοριστεί το χρηματοδοτικό κενό των ελ-
ληνικών τραπεζών και συνακόλουθα η εξάρ-
τησή τους από τη ρευστότητα που παρέχει η 
ΕΚΤ και η Τράπεζα της Ελλάδος.  

Εθνική Τράπεζα: Ζημιές το 2012, αλλά κέρδη το 
τέταρτο τρίμηνο του έτους  

Ζημιές ύψους 2,139 δισ. ευρώ, κατέγραψε η Εθνική Τράπεζα το 
2012. Όπως σημειώνεται βασικός παράγοντας διαμόρφωσης των 
αποτελεσμάτων ήταν η επιδείνωση της ποιότητας του δανειακού 
χαρτοφυλακίου στην Ελλάδα, ως επακόλουθο της έντονης πολιτι-
κής αβεβαιότητας και της συνεχιζόμενης βαθειάς ύφεσης, με απο-
τέλεσμα την κατακόρυφη αύξηση των επισφαλειών, αλλά και η δρα-
στική μείωση των επιτοκίων της αγοράς, με παράλληλη μείωση των 
δανειακών επιτοκίων. Κερδοφόρο το τέταρτο τρίμηνο του έτους.  

 [Ανάγνωση άρθρου] 

AlphaBank: Ζημίες 747,1 εκατ. μετά από 
προβλέψεις 1,7 δισ. ευρώ  

Ζημίες 747,1 εκατ. μετά από προβλέψεις 1,7 δισ. 
ευρώ παρουσίασε η AlphaBank για τo 2012. Η Al-
phaBank είναι η μόνη συστημική Ελληνική τράπεζα 
μετά την συγχώνευση με την Εμπορική τράπεζα με 
θετικά ενσώματα ιδία κεφάλαια 2,1 δισ. χωρίς την 
κρατική βοήθεια με την κεφαλαιοποίηση θα φτάσουν 
7,9 δισ.  

[Ανάγνωση άρθρου]   

Τρ. Πειραιώς: Ζημιές 513 εκατ. ευρώ το 2013 στα 2,5 
δις. οι προβλέψεις  

Όπως επισημαίνει η τράπεζα σε σημερινή της ανακοίνωση, λόγω 
της σημαντικής επιδείνωσης του μακροοικονομικού περιβάλλοντος 
οι συνολικές προβλέψεις διαμορφώθηκαν σε υψηλό επίπεδο το 
2012 (2.508 εκατ. €), εκ των οποίων 2.043 εκατ. € αφορούν προ-
βλέψεις δανείων, 311 εκατ. € πρόσθετη απομείωση για τα νέα Ομό-
λογα Ελληνικού Δημοσίου και 153 εκατ. € για λοιπές απομειώσεις 
χρεογράφων, ενσώματων και άυλων στοιχείων ενεργητικού.  
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