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Ανησυχία ασφαλισμένων της International Life 

 
ΕΤΙΚΕΤΕΣ:Ο ΔΗΚΤΗΣ 

Μπορεί οι 8.900 ασφαλισμένοι της International Life, που μεταφέρονται στην Εθνική 

Ασφαλιστική, να βρήκαν καταφύγιο στη μεγαλύτερη εταιρεία της χώρας, που 

ανέλαβε την κάλυψή τους, αλλά το θέμα είναι η τύχη των υπόλοιπων ασφαλισμένων. 

Αυτών δηλαδή που έχουν αποταμιευτικά συμβόλαια και τους οποίους η Εθνική 

Ασφαλιστική δεν αναλαμβάνει, στον βαθμό που δεν υπάρχουν αντίστοιχα αποθέματα, 

δηλαδή περιουσιακά στοιχεία, ώστε να μην υπάρξει ζημία για την εταιρεία. Με βάση 

τον νόμο, οι ασφαλισμένοι αυτοί θα διεκδικήσουν αποζημίωση από το Εγγυητικό 

Κεφάλαιο Ζωής, που αναλαμβάνει όμως δράση αφού προηγουμένως ανακληθεί η 

άδεια λειτουργίας της εταιρείας. Η κάλυψη φθάνει με το 100% κάθε απαίτησης από 

ασφάλιση ζωής έως του ποσού των 30.000 ευρώ ανά δικαιούχο για παροχές στη λήξη 

και εξαγορές ασφαλιστηρίων συμβολαίων και έως του ποσού των 60.000 ευρώ για 

αποζημιώσεις θανάτου και μόνιμης ολικής αναπηρίας. 

Καλό Απρίλιο θα καταγραφεί η συνολική εικόνα των ετήσιων αποτελεσμάτων των 

211 εισηγμένων για το 2016. Με τη νέα νομοθεσία, οι εισηγμένες δικαιούνται να 

δημοσιοποιήσουν τα αποτελέσματά τους σε τέσσερις μήνες για την ετήσια 

οικονομική κατάσταση και σε τρεις μήνες για την εξαμηνιαία, από τη λήξη της 

περιόδου αναφοράς. Τελευταία υποχρεωτική ενημέρωση είχαμε τον Αύγουστο του 

2016 και, συνεπώς, θα συμπληρώσουμε 8 μήνες χωρίς επίσημες λογιστικές 

καταστάσεις. Θυμίζουμε ότι έχει καταργηθεί η υποχρέωση κατάρτισης τριμηνιαίων 

και εννεαμηνιαίων οικονομικών καταστάσεων. Μέχρι σήμερα οι πιο συνεπείς 

εισηγμένες προς τους μετόχους τους είναι η Coca-Cola HBC (ανακοινώνει 

αποτελέσματα στις 16/2/2017) και ο όμιλος Fourlis (14/3/2017). 
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Αρκετά αισιόδοξα, δεδομένης της γενικότερης κατάστασης, είναι τα μέλη της 

ελληνικής ένωσης CFA, δηλαδή των πιστοποιημένων αναλυτών. Στην καθιερωμένη 

διαδικασία προβλέψεων, που πραγματοποιείται στην ετήσια εκδήλωση της ένωσης, 

για το Χρηματιστήριο Αθηνών, το 31% των αναλυτών εκτίμησε για το 2017 άνοδο 

του Γενικού Δείκτη από 10% έως και 35%, ενώ το 33% αναμένει μεταβολή μεταξύ -

10% έως +10%. Οσον αφορά τα 10ετή ελληνικά ομόλογα, το 43% αναμένει η 

απόδοσή τους να κυμανθεί από 6 έως 8%, ενώ το 30% εμφανίστηκε απαισιόδοξο, 

προβλέποντας ότι η απόδοση θα κυμανθεί μεταξύ 8-14%. Στην εκδήλωση του CFA 

μίλησαν η κ. Μιράντα Ξαφά, ο κ. Μιχάλης Μασουράκης και ο κ. Νότης Μηταράκης. 

ΥΠΟΙΚ: Δεν κινδυνεύουν οι ελληνικές εξαγωγές 

Καθησυχαστικό εμφανίζεται το υπουργείο Οικονομίας για το Εθνικό Σύστημα 

Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ) και τις ελληνικές εξαγωγές. Σε ανακοίνωσή του αναφέρει ότι 

έχει ήδη δρομολογήσει νομοθετική ρύθμιση, που εξασφαλίζει τη συμμόρφωση του 

ΕΣΥΔ με την ευρωπαϊκή νομοθεσία και τα πρότυπα του ευρωπαϊκού φορέα 

διαπίστευσης. Προχθές ο ΣΕΒ και η Hellas Cert επισήμαναν σε ανακοίνωσή τους ότι 

η εν λόγω συμμόρφωση πρέπει να γίνει έως τις 28/2, διαφορετικά θα ανασταλεί η 

αναγνώριση του ΕΣΥΔ και των επιχειρήσεων πιστοποίησης και κατ’ επέκταση θα 

ανασχεθούν οι εξαγωγές. 

Εμπόδια ορθώνει ο ΕΦΚΑ στη ρύθμιση για 180 δόσεις 

Εμπόδια στην εξυγίανση των επιχειρήσεων βάζει τελευταία ο ΕΦΚΑ, πηγαίνοντας, 

μάλιστα, κόντρα σε προηγούμενες αποφάσεις της διοίκησης. Υπενθυμίζεται ότι με 

την απόφαση 41/2014 (τον Μάρτιο του 2014) το διοικητικό συμβούλιο του ΙΚΑ-

ΕΤΑΜ είχε αποφασίσει ότι στις περιπτώσεις που ανοίγει η διαδικασία εξυγίανσης 

επιχειρήσεων, βάσει των άρθρων 99 και 106β του Πτωχευτικού Κώδικα, οι οφειλέτες 

μπορούν να ρυθμίζουν τις οφειλές τους προς το Ταμείο σε έως 180 ισόποσες μηνιαίες 

δόσεις. Μάλιστα, βάσει αυτού του σκεπτικού, έχουν εκδοθεί και περί τις έξι 

δικαστικές αποφάσεις που δέχθηκαν τις αιτήσεις επιχειρήσεων για συμφωνία 

εξυγίανσης στο πλαίσιο του Πτωχευτικού Κώδικα. Τελευταία, όπως πληροφορείται η 

στήλη, νομικοί εκπρόσωποι του ενιαίου πλέον ασφαλιστικού φορέα, του ΕΦΚΑ, 

τηρούν διαφορετική στάση και εναντιώνονται στα δικαστήρια στις ρυθμίσεις περί 

180 δόσεων. 

 


