
 

Υψηλότερη του αναμενόμενου κερδοφορία 
ανακοίνωσε για το πρώτο εξάμηνο η Alpha 
Bank. ΑΛΦΑ+1,40%  

Τα καθαρά κέρδη, συμπεριλαμβανομένης 
της υπεραξίας για την Εμπορική, ανήλθαν 
στα 2,73 δισ. ευρώ, υψηλότερα από τη μέση 
εκτίμηση των αναλυτών για κέρδη 2,65 δισ. 
ευρώ σε δημοσκόπηση του Reuters. 

Χωρίς την ενσωμάτωση της Emporiki 
Bank, η κερδοφορία διαμορφώθηκε στα 126 
εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών 462 εκατ. ευρώ το 
αντίστοιχο περσινό διάστημα. 

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση του 
ομίλου, οι προβλέψεις για επισφαλή δάνεια 
αυξήθηκαν κατά 37% στα 984 εκατ. ευρώ. 

Στη ίδια ανακοίνωση σημειώνεται πάντως 
πως ο λόγος των δανείων σε καθυστέρηση 
σταθεροποιείται, ανερχόμενος στο 31,8% επί 
του συνόλου για το Β' τρίμηνο. 
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Είκοσι χιλιάδες λιγότεροι θα είναι οι τρα-
πεζοϋπάλληλοι στο τέλος του 2016, από 
54.500 (στο τέλος του 2012) καθώς το 1/3 
των εργαζομένων στις τράπεζες, θα οδηγηθεί 
στην έξοδο, ενώ θα κλείσει και το 40% των 
καταστημάτων, δηλαδή ο αριθμός τους θα 
περιοριστεί στα 2.100 (από 3.500 στο τέλος 
του 2012). 

Τα προγράμματα εθελουσίας εξόδου, τα 
κίνητρα πρόωρης συνταξιοδότησης, αλλά 
και η μη ανανέωση συμβάσεων ενοικίασης 

εργαζομένων, είναι το τρίπτυχο πάνω στο 
οποίο θα κινηθούν οι τράπεζες για να περιο-
ρίσουν τις θέσεις εργασίας. 

Μέχρι το τέλος του 2016 θα μπει μεγάλο 
μαχαίρι στα λειτουργικά κόστη. Και δεν 
πρέπει να ξεχνάμε ότι το σχεδόν 
το 70% του κόστους λει-
τουργίας των τραπεζών 
είναι αμοιβές προσωπικού. 
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ΑΝΩΤΑΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ 
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Στην Εθνική το 
καλό κομμάτι της 
Probank  

Με την ένταξη της Probank 
στον όμιλο της Εθνικής 
Τράπεζας, κλείνει ένας κύ-
κλος ανακεφαλαιοποίησης 
μικρών και μεγάλων τραπε-
ζών, εξασφαλίζοντας τη βιω-
σιμότητα στο σύστημα και 
την προοπτική μιας υγιούς 
ανάπτυξης. Η ελληνική τρα-
πεζική αγορά απέδειξε ότι 
ακόμη και στις πιο δύσκολες 
ώρες της κρίσης και της 
ύφεσης, κατάφερε σε μεγάλο 
βαθμό να ανακεφαλαιοποιη-
θεί και κατά μόνας, όπως 
έγινε στις τρεις μεγάλες συ-
στημικές τράπεζες και μέσω 
της στήριξης του Ταμείου 
Χρηματοπιστωτικής Σταθε-
ρότητας (ΤΧΣ) σε βαθμό 
ικανοποιητικό και επαρκές.  

[Ανάγνωση άρθρου] 
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Τράπεζες: Προς την έξοδο 20.000 υπάλληλοι  

Συντάξεις που χρήζουν 
ελέγχου  

Ο υπουργός εργασίας Γιάννης Βρούτσης 
αναφέρθηκε σε περιπτώσεις συντάξεων που 
χρήζουν ελέγχου, ξεκαθαρίζοντας πάντως 
πως επ’ ουδενί δεν υπονοεί ότι αυτές είναι 
παράνομες. Όπως ανέφερε, μετά την λειτουρ-
γία του συστήματος Ήλιος, εντοπίστηκαν δύο 
άτομα που εισπράττουν 10 συντάξεις, δύο 
άτομα που παίρνουν εννιά συντάξεις, 21 με 
οκτώ συντάξεις και επιπλέον 109 περιπτώσεις 
συνταξιούχων που λαμβάνουν έξι συντάξεις. 

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ 

Τηλεοπτική εκπομπή της ΑΓΣΣΕ με τίτλο «Ο Ενεργός Πολίτης» 
για τα θέματα που απασχολούν τον Έλληνα Συνταξιούχο. 
Κάθε Κυριακή 18:00-19:00, στο Kontrachannel. 

Τριμηνιαία έκδοση της ΑΓΣΣΕ με κυκλοφορία 80.000 φύλλων σε 
Αθήνα και 20 μεγάλες πόλεις της Περιφέρειας. 

Μηνιαίο ηλεκτρονικό ενημερωτικό δελτίο. 
Από τις 8 Ιουλίου 2013, τα γραφεία της ΑΓΣΣΕ λειτουργούν σε νέα 
διεύθυνση: Βούλγαρη 1 & Πειραιώς - Αθήνα 

Τον Απρίλιο η συζήτηση 
για τη μείωση του χρέους  

Από τον Απρίλιο του 2014 θα ανοίξει η 
συζήτηση για ελάφρυνση του ελληνικού 
δημόσιου χρέους, όπως δήλωσε αξιωμα-
τούχος της Κομισιόν. Εκείνη την περίοδο 
η κοινοτική στατιστική υπηρεσία Eurostat 
θα έχει τα ακριβή στοιχεία για την πορεία 
του εφετινού προϋπολογισμού, τα οποία θα 
δείξουν εάν τελικώς επιτευχθεί ο στόχος 
για πρωτογενές πλεόνασμα.  
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