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Οι συμφωνίες εξαγορών 
και συγχωνεύσεων που έχουν 
υλοποιηθεί ως σήμερα έχουν 
αλλάξει τη φυσιογνωμία και 

τους συσχετισμούς δυνάμεων. 

Αλλάζει για μία ακόμη 
φορά ο τραπεζικός χάρτης 
μετά τη ματαίωση της συγχώ-
νευσης της Εθνικής Σράπεζας 
με τη Eurobank. Με την 

τρόικα να ανάβει «κόκκινο» 
φως στη συμφωνία, ο όμιλος 
της Σράπεζας Πειραιώς βρί-
σκεται πλέον στην κορυφή 
του εγχώριου τραπεζικού 

σ υ σ τ ή -
ματος.  

Πώς διαμορφώνεται ο νέος τραπεζικός χάρτης της χώρας  
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υνολική μείωση 1,1 δισ. ευρώ θα 
προκύψει στις δαπάνες τού Εθνικού 
Οργανισμού Παροχής Τπηρεσιών Τγεί-
ας (ΕΟΠΤΤ), κατά το τρέχον έτος, με 
την εφαρμογή από το Δεκέμβριο, του 
νέου Κανονισμού Παροχών Τγείας και 
την περιστολή της φαρμακευτικής δα-
πάνης, σύμφωνα με τον αναπληρωτή 
υπουργό Τγείας, κ. Μάριο αλμά.  

[Ανάγνωση άρθρου]  
Πηγή: www.kerdos.gr    
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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 

E c o f i n :  Π λ ή ρ ω ς 
εγγυημένες οι καταθέσεις 
κάτω από 100.000 ευρώ  

Οι καταθέτες οι οποίοι διατηρούν απο-
ταμιεύσεις οι οποίες δεν υπερβαίνουν 
τις 100.000 ευρώ σε οποιαδήποτε τρά-
πεζα η οποία πτωχεύει, εκκαθαρίζεται 
και κλείνει, θα λαμβάνουν όλα τα χρή-
ματά τους πίσω, επαναβεβαίωσαν σήμε-
ρα οι υπουργοί Οικονομικών της Ε.Ε., 
ενώ οι περισσότεροι τάχθηκαν υπέρ της 
ιδέας ότι και για τους κατόχους μεγαλύ-
τερων καταθέσεων θα πρέπει να θεσπι-
στεί ένα ευνοϊκό καθεστώς.  

[Ανάγνωση άρθρου] 

«Νοικοκύρεμα» στον 
ΕΟΠΥΥ 

Πρωταθλητής Ευρώπης στο μπάσκετ ο Ολυμπιακός 

Πρωταθλητής Ευρώπης για δεύτερη 
διαδοχική χρονιά και τρίτη στην ιστο-
ρία του (1997, 2012, 2013) στέφθηκε ο 
Ολυμπιακός. Οι «ερυθρόλευκοι», που 
γύρισαν από το -17, επικράτησαν 100-
88 της Ρεάλ Μαδρίτης στον τελικό του 
φάιναλ φορ της Ευρωλίγκας, που διεξή-
χθη στην «02 Αρίνα» του Λονδίνου, και 
μπήκαν στο κλειστό «κλαμπ» των Μα-
κάμπι Σελ Αβίβ (2004, 2005) και Γιου-

γκοπλάστικα (1989, 1990, 1991) που 
είναι οι μοναδικές ομάδες που έχουν 
πάρει «backtoback» τίτλους σε φάιναλ 
φορ.  

Πρώτος Έλληνας προπονητής που 
κατακτά Ευρωλίγκα ο Γιώργος Μπαρ-
τζώκας, πολυτιμότερος του αγώνα ο 
Βασίλης πανούλης με 22 πόντους 
όλους στο δεύτερο ημίχρονο! Σα δεκά-
λεπτα: 10-27, 37-41, 61-61, 100-88. 

Ο Fitch αναβάθμισε την 
Ελλάδα  

Ο οίκος αξιολόγησης πιστοληπτικής 
ικανότητας Fitch αναβάθμισε το αξιό-
χρεο της Ελλάδας σε “B-“, από 
“CCC”, με «σταθερή» προοπτική, επι-
καλούμενος τη σταθεροποίηση της 
οικονομίας της χώρας, καθώς σύμφωνα 
με τον οίκο, παρατηρείται πρόοδος στις 
προσπάθειες περιορισμού του δημοσιο-
νομικού ελλείμματος και του ελλείμμα-
τος τρεχουσών συναλλαγών.  

[Ανάγνωση άρθρου]  

 31/12/2012 14/05/2013 

Ελλάδα 1.052,8 791 

Ιρλανδία 354,9 214,3 

Πορτογαλία 568,5 410,5 

Ιςπανία 412,8 292,5 

Ιταλία 321,6 261,3 

Γαλλία 67,9 56,8 

Βέλγιο 73,6 69,8 

Spread ευρωπαϊκών 10ετών 
ομολόγων  

Εξέλιξη του ΓΔΧ το 
τελευταίο εξάμηνο (14/11/2012-
14/5/2013)  
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