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Του ΛΆΜΠΡΟΥ ΚΆΡΆΓΕΏΡΓΟΥ 

Διεύρυναν το συνολικό μερίδιο αγοράς οι 
δέκα μεγαλύτεροι ασφαλιστικοί όμιλοι 
της χώρας στη διάρκεια του 2014. Όπως 

προκύπτει από την επεξεργασία των στοιχείων 
των συνοπτικών οικονομικών καταστάσεων 

για εποπτικούς σκοπούς, σύμφωνα με την υπ' 
αριθμ. Κ3-4814/2004 απόφαση του Υπουργεί-
ου Ανάπτυξης, που δημοσίευσαν οι ασφαλιστι-
κές εταιρείες, οι δέκα μεγαλύτεροι όμιλοι συ-
γκέντρωσαν παραγωγή ασφαλίστρων (ασφά-
λιστρα και δικαιώματα) ύψους 2.807,59 εκατ. 

ευρώ έναντι 2.662,88 εκατ. ευρώ τον προη-
γούμενο χρόνο, σημειώνοντας μία αύξηση κα-
τά 5,43%, όταν η συνολική παραγωγή ασφαλί-
στρων μειώθηκε, όπως ανακοίνωσε η Ένωση 
Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος, κατά 0,6% 

Συνέχεια στη σελ. 4Σελ. 5

Τ Ρ Α Π Ε Ζ Ε Σ :  C R A S H  T E S T  Σ Τ Α  Π Λ Α Ν Α  Α Ν Α Δ Ι Α Ρ Θ Ρ Ω Σ Η Σ
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INTERAMERICAN 
Αναπτύσσει 
δυναμικά το Agency

Με 90 συνολικά διακρίσεις η Interamerican τί-
μησε  στη "Βραδιά Νικητών",  τους εκφραστές 
των εξαιρετικών παραγωγικών αποτελεσμά-

των της κατά το 2014 και, όπως τόνισε ο κ. Γιώργος 
Κώτσαλος, διευθύνων σύμβουλος του ομίλου, η εται-
ρεία ακολουθεί τη λογική της συνεχούς δημιουργίας 
αξίας για την εταιρεία και τους πελάτες της, υπό ο-
ποιεσδήποτε συνθήκες.

Μεγάλωσαν 
 το μερίδιο 
 αγοράς  
οι δέκα  
πρώτοι ασφαλιστικοί όμιλοι

«Ώρα Ασφάλισης» στο 
Extra Channel κάθε Πέμπτη 

στις 8 το βράδυ !

Ο καθηγητής Νίκος Φράγκος, ο 
νέος γ.γ.  Οικονομικής Πολιτικής. O  
κ. Φράγκος έχει φιλοξενηθεί στις 
στήλες του Nextdeal και του Ασφα-
λιστικού ΝΑΙ

ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
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ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ 10 ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΜΙΛΩΝ

ΕΤΆΙΡΕΙΆ 2013 2014

ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ 629,993 748,865
INTERAMERICAN  414,209 383,771
EUROLIFE 333,768 382,340
ING 232,155 238,191
METLIFE 207,783 217,445
ALLIANZ 195,470 191,774
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ 165,420 168,587
AXA  177,070 166,915
GENERALI 153,739 162,390
GROUPAMA 153,274 147,311
ΣΥΝΟΛΟ 2.662,88 2.807,59

Ενθετο Υγεία
Η Ατλαντική Ένωση  παρέχει 

δύο  σύγχρονα και ολοκληρωμέ-
να προγράμματα πρωτοβάθμιας 
και δευτεροβάθμιας περίθαλψης 
το Atlas Protection και το 
Protection Economy

Σελίδες 16-17
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Με βασικό μήνυμα «Μεγα-

λύτερη ανάπτυξη στην α-
γορά της Ελλάδας και της 

Κύπρου» πραγματοποιήθηκε η ε-
τήσια συνάντηση της AIG για τους 
συνεργάτες της, όπου κατά τη δι-
άρκειά της παρουσιάστηκαν οι 
στόχοι και οι στρατηγικές για την 
επόμενη πενταετία, καθώς επί-
σης η εμπορική στρατηγική αλλά 
και οι βελτιώσεις που γίνονται 
στη δομή του τμήματος αποζημι-
ώσεων. 

Ο κ. Giuseppe Zorgno, Country 
Manager της Ελλάδας και της 
Κύπρου, παρουσίασε την πορεία 
της εταιρείας τα τελευταία χρό-
νια και τους στόχους της για το 
2015 αλλά και την επόμενη πε-
νταετία. Βάσει αυτών στόχος της 
AIG για την ελληνική αγορά είναι 
η κατά 11% αύξηση των καθαρών 
ασφαλίστρων, από €109,9 εκατ. 
το 2014 στα €121,7 εκατ. το 
2015. 

Η περαιτέρω ανάπτυξη της ε-
ταιρείας θα βασιστεί στους εξής 
πέντε στρατηγικούς άξονες:

Κερδοφόρα ανάπτυξη
Πελατοκεντρική Προσέγγιση
Λειτουργική Απόδοση
Άνθρωποι
Εταιρική Διακυβέρνηση

Στη συνέχεια ο κ. Αντώνης Πα-
παδόπουλος, Head of Sales της 
Νότιας Ζώνης της περιοχής Ε-
ΜΕΑ της AIG, ανέλυσε την εμπο-
ρική στρατηγική της εταιρείας 
για το επόμενο έτος, βασισμένη 
σε τρεις άξονες: τα προϊόντα, την 
εξωστρέφεια και τα κίνητρα για 
τους συνεργάτες. 

Συγκεκριμένα, μίλησε για τις 
σημαντικές αλλαγές και βελτιώ-
σεις όλων των προϊόντων, την 
επικοινωνιακή στρατηγική και το 
εκπαιδευτικό πρόγραμμα για 
τους Συνεργάτες της και ολοκλή-
ρωσε την ομιλία του παρουσιά-
ζοντας το νέο πλάνο κινήτρων 
που θα τεθεί σε εφαρμογή από το 
2015.

Την εκδήλωση έκλεισε ο κ. 
Κώστας Καραχάλιος, Claims & 
Operations Manager, ο οποίος 
παρουσίασε τις αλλαγές που συ-
ντελούνται στο τμήμα αποζημιώ-
σεων της AIG. 

Η νέα δομή που τίθεται σε ε-
φαρμογή σε παγκόσμιο επίπεδο 
έχει στόχο την καλύτερη εξυπη-
ρέτηση των συνεργατών και των 
ασφαλισμένων, μέσα από την α-
πλοποίηση των διαδικασιών και 
τη βέλτιστη χρήση των πόρων 
της εταιρείας, έτσι ώστε κάθε α-
παίτηση να εξυπηρετείται από τον 
κατάλληλο και άρτια εκπαιδευ-
μένο διακανονιστή.

Η  συνάντηση πραγματοποιή-
θηκε με σκοπό να μοιραστούμε 
με τους συνεργάτες μας τους 
στόχους και τη στρατηγική μας 
για τα επόμενα έτη, σχολίασε ο κ. 
Giuseppe Zorgno. Το δίκτυο των 
συνεργατών μας παραμένει το 
βασικό κανάλι των πωλήσεων 
της AIG, γι’ αυτό και προχωρούμε 
σε σημαντικές βελτιώσεις στα 
προϊόντα, τις υπηρεσίες, τις δο-
μές και τις διαδικασίες μας, ώστε 
να μπορέσουμε να αναπτυχθούμε 
μαζί ακόμη περισσότερο και να 
γίνουμε η ασφαλιστική εταιρεία 
με τη μεγαλύτερη αξία, πρόσθεσε 
ο κ.  Giuseppe Zorgno

Εταιρείες

Πάνω, στιγμιότυπο από την ετήσια 
συνάντηση των συνεργατών της AIG, 
αριστερά, ο κ. Giuseppe Zorgno, Country 
Manager της AIG Ελλάδας και Κύπρου, 
μέση αριστερά, ο κ. Κώστας Καραχάλιος, 
Claims & Operations Manager της AIG, 
μέση δεξιά, ο κ. Αντώνης Παπαδόπουλος, 
Head of Sales της Νότιας Ζώνης της 
περιοχής ΕΜΕΑ της AIG, κάτω από 
αριστερά προς δεξιά, ο κ. Κώστας 
Καραχάλιος, Claims & Operations 
Manager, ο κ. Giuseppe Zorgno, Country 
Manager της Ελλάδας και της Κύπρου, 
και ο κ. Αντώνης Παπαδόπουλος, Head 
of Sales της Νότιας Ζώνης της περιοχής 
ΕΜΕΑ της AIG

Στο nextdeal.gr το σχέδιο 
νόμου που αλλάζει τον 
νόμο 400/70 και 
"φέρνει" το Solvency II
ΤΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ σχέδιο νόμου που πα-
ρουσιάζει αποκλειστικά το nextdeal.gr σκοπό 
έχει την ενσωμάτωση στην ελληνική τραπεζι-
κή νομοθεσία των διατάξεων της Οδηγίας 
2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 
2009, σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση 
δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλι-
σης (Φερεγγυότητα ΙΙ), των διατάξεων των 
άρθρων 2 και 8 της Οδηγίας 2014/51/ΕΕ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλί-
ου της 16ης Απριλίου 2014. Αφορά στην τρο-
ποποίηση των οδηγιών 2003/71/ΕΚ και 
2009/138/ΕΚ, και των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 
1060/2009, (ΕΕ) αριθ. 1094/2010 και (ΕΕ) α-
ριθ. 1095/2010, για τις εξουσίες της Ευρωπα-
ϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών 
Συντάξεων (εφεξής ΕΑΑΕΣ) και της Ευρωπαϊ-
κής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών, καθώς 
και των διατάξεων του άρθρου 4 της Οδηγίας 
2011/89/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 16ης Νοεμβρίου 
2011, σχετικά με τη συμπληρωματική επο-
πτεία των χρηματοπιστωτικών οντοτήτων που 
ανήκουν σε χρηματοπιστωτικούς ομίλους ετε-
ρογενών δραστηριοτήτων, καθώς και η αντι-
κατάσταση και συμπλήρωση υφιστάμενων δι-
ατάξεων της νομοθεσίας δικαίου ιδιωτικής α-
σφάλισης με σκοπό την προσαρμογή της στις 
τρέχουσες εξελίξεις.

Διαβάστε στο nextdeal.gr ολόκληρο το Νο-
μοσχέδιο και την Αιτιολογική Έκθεση.

AIGAION Ασφαλιστική 

Αποζημίωση 300.000 
ευρώ στην ΑΝΕΚ
ΣΤΑ 300.000 ΕΥΡΩ  ανήλθε το ύψος της απο-
ζημίωσης που  κατέβαλε η AIGAION  στην ΑΝΕΚ  
για την κάλυψη της μηχανικής βλάβης που πα-
ρουσίασε το πλοίο “LATO” της εταιρείας. Όπως 
αναφέρει η εταιρεία, το ποσό καταβλήθηκε άμε-
σα και εντός των προβλεπόμενων ορίων, ανα-
δεικνύοντας για μια ακόμη φορά την αξιοπιστία 
και τη γρήγορη ανταπόκριση της  Aigaion στις 
ανάγκες των πελατών της. Σημειώνεται ακόμη 
ότι, με  την υψηλή εξειδίκευση, την τεχνογνω-
σία της και την άρτια λειτουργική της οργάνωση 
στον κλάδο των ναυτασφαλίσεων, η εταιρεία  
αποδεικνύει έμπρακτα τη δυνατότητά της να α-
ποζημιώνει έγκαιρα, χωρίς γραφειοκρατικές 
καθυστερήσεις, τους πελάτες της. Ανάλογη ή-
ταν η ανταπόκριση της εταιρείας και στο αίτημα 
της ΑΝΕΚ, που αποπληρώθηκε ταχύτατα μόλις 
ολοκληρώθηκε ο διακανονισμός της ζημιάς. 
Υπογραμμίζεται  τέλος ότι η Aigaion παρέχει την 
ασφάλιση Hull & Machinery σχεδόν για κάθε 
τύπο πλοίου της εμπορικής και επιβατηγού ναυ-
τιλίας, ενώ η σημαντική αντασφαλιστική της 
κάλυψη, της επιτρέπει να δέχεται προς ασφάλι-
ση οποιοδήποτε μέγεθος και τύπο πλοίου χωρίς 
περιορισμούς ναυσιπλοΐας.

AIG: Στοχεύει σε μεγαλύτερη 
ανάπτυξη την επόμενη πενταετία
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Τα οφέλη της ασφάλισης
ΟΙ ΕΥΡΩΠΑΙΟΙ πολιτικοί πρέπει να κινη-
θούν με τέτοιο τρόπο ώστε να επιτρέψουν 
σε περισσότερους ανθρώπους την πρό-
σβαση σε ασφαλιστική κάλυψη, επισημαί-
νει η Insuranceeurope σε μία νέα έκδοσή 
της με τίτλο «Τhe Benefits of Insurance» 
(«Τα οφέλη της ασφάλισης»).

Στην έκδοση αυτή, όπως έγραψε ήδη το 
nextdeal.gr, περιγράφονται τα βήματα που 
μπορούν να ακολουθήσουν οι διαμορφω-

τές πολιτικής προκει-
μένου να κάνουν την 
ασφάλιση προσιτή σε 
περισσότερους αν-
θρώπους, πράγμα που 
θα μείωνε την εξάρτη-
ση από το κράτος σε 
καιρούς δυσπραγίας.

Για παράδειγμα, κά-
θε φορά που ένας νέος 

κανόνας της Ε.Ε. ή των εποπτικών αρχών 
προτείνεται, θεσπίζεται ή αναθεωρείται, 
αυξάνεται το κόστος για τις ασφαλιστικές 
και τελικά για τους ασφαλισμένους. Επο-
μένως, οι διαμορφωτές πολιτικής μπο-
ρούν να βοηθήσουν ώστε να κρατηθεί το 
κόστος της ασφάλισης όσο το δυνατόν πιο 
χαμηλά, εξασφαλίζοντας ότι οι κανονισμοί 
είναι αποτελεσματικοί και αποφεύγουν να 
αυξάνουν αδικαιολόγητα το κόστος.

Δυστυχώς όμως στην πράξη οι πολιτικοί 
ακολουθούν τα ακριβώς αντίθετα βήματα, 
όπως προκύπτει με το περιεχόμενο της νέ-
ας οδηγίας Solvency II, η οποία, όπως όλοι 
οι παράγοντες του ασφαλιστικού κλάδου 
συνομολογούν, καθιστά την ασφάλιση α-
κριβότερη.

Δεν μιλάμε βέβαια για τη χώρα μας όπου 
οι πολιτικοί (και δεν αναφερόμαστε σε αυ-
τούς του ΚΚΕ, οι θέσεις των οποίων είναι 
γνωστές) πανηγυρίζουν γιατί δεν παραδί-
δουν τον πληθυσμό στην ιδιωτική ασφάλι-
ση, ενώ κατά τα λοιπά δηλώνουν λάτρεις 
της ιδιωτικής πρωτοβουλίας…

Θέσεις

Η Νο1 δεκαπενθήμερη έκδοση για την ασφαλιστική αγορά 
και τον χρηματοοικονομικό χώρο
ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ:
ΔΙΣΤΡΑΤΟ – ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΠΥΡΟΥ ΕΠΕ
e-mail: info@spiroueditions.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: Λάμπρος Καραγεώργος
Συντάσσεται από συντακτική ομάδα
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ, ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ VIDEO:  
Κωστής Ε. Σπύρου
ΣΚΙΤΣΟ: Ελπίδα Σπύρου
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ: Κώστας Παπαντωνόπουλος
ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ: Γεωργία Καλτσώνη
ΥΠΕΥΘ. ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ: Γεωργία Καλτσώνη
ΔΙΟΡΘΩΣΗ: Ορέστης Σχινάς
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ: Γιάννης Γ. Μπουκουβάλας
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: Γιάννης Γ. Μπουκουβάλας
ΕΚΤΥΠΩΣΗ: IRIS ΑΕΒΕ
ΔΙΑΝΟΜΗ: ΑΡΓΟΣ Α.Ε.
ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ: 2,00 ΕΥΡΩ
ΕΤΗΣΙΑ ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ: 50,00 ΕΥΡΩ
ΕΤΗΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ: 100,00 ΕΥΡΩ
ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ: Φιλελλήνων 3, Σύνταγμα, 105 57 Αθήνα
Τηλ.: 210 3229394, Fax: 210 3257074
Α.Φ.Μ. 095606935, Δ.Ο.Υ. Δ’ ΑΘΗΝΩΝ
e-mail: info@nextdeal.gr
website: www.nextdeal.gr
Τα ενυπόγραφα άρθρα και σχόλια που στέλνονται στην εφημε-
ρίδα δεν εκφράζουν απαραιτήτως και τις απόψεις του εντύπου.

Του Λάμπρου  
Καραγεώργου

στα 3.800,88 εκατ. ευρώ. έναντι 3.823,68 εκατ. 
ευρώ τον προηγούμενο χρόνο.

Να σημειωθεί πάντως ότι δεν πέτυχαν να αυξή-
σουν την παραγωγή τους και οι δέκα ασφαλιστικοί 
όμιλοι, ενώ αυτό που έχει ίσως περισσότερη ση-
μασία είναι το γεγονός ότι μεταξύ των δέκα εται-
ρειών υπάρχουν μόνο δυο ελληνικών συμφερό-
ντων. Με βάση τα παραπάνω (αν και αναμένεται να 
υπάρχουν μικροδιαφορές μεταξύ της παραγωγής 
των ομίλων για εποπτικούς σκοπούς 
και της συνολικής παραγωγής, χωρίς 
όμως η τάση να μεταβάλλεται ιδιαίτε-
ρα), το μερίδιο αγοράς των δέκα με-
γάλων ομίλων ανήλθε το 2014 στο 
73,86%, ελαφρώς αυξημένο σε σύ-
γκριση με το 69,64% του προηγούμε-
νου χρόνου.

Στο μεταξύ η παραγωγή ασφαλί-
στρων μειώθηκε τον Ιανουάριο του 
2015 έναντι του 2014, σύμφωνα με 
έρευνα της ΕΑΕΕ. 

Ειδικότερα, στις ασφαλίσεις Ζωής 
παρουσιάστηκε αύξηση κατά 14,6%. 
Στις ασφαλίσεις κατά ζημιών η παρα-
γωγή σημείωσε μείωση 18% σε σχέ-
ση με το αντίστοιχο διάστημα του 
2014. Σε ό,τι αφορά τα unit link, κατέ-
γραψαν άνοδο της τάξης του 8,3%.

Στην έρευνα ανταποκρίθηκαν 58 ασφαλιστικές 
επιχειρήσεις-μέλη οι οποίες συγκέντρωναν το 
91,9% της παραγωγής ασφαλίστρων στις ασφαλί-
σεις κατά Ζημιών και το 97,8% των ασφαλίσεων 
Ζωής σύμφωνα με τα στοιχεία του έτους 2013. 

Από τις ανωτέρω επιχειρήσεις, οι 21 δραστηρι-
οποιήθηκαν στις ασφαλίσεις Ζωής και 48 στις α-
σφαλίσεις κατά Ζημιών. 

Όπως επισημαίνεται, αν αφαιρεθεί η επίδραση 
του κλάδου ΙΙΙ. Ασφαλίσεις Ζωής συνδεδεμένες 
με επενδύσεις, η παραγωγή των ασφαλίσεων Ζω-
ής συνολικά είναι αυξημένη κατά 15,3% σε σχέση 
με τον αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2014 ενώ, 
αντιστοίχως, η συνολική παραγωγή ασφαλίστρων 
(Ζωής και Ζημιών) είναι μειωμένη κατά -6,0%.Τέ-
λος, η έρευνα περιέλαβε και τα μεγέθη των επι-
στροφών ασφαλίστρων λόγω ακυρώσεων συμ-
βολαίων. Η μηνιαία εξέλιξη των επιστροφών α-
σφαλίστρων λόγω ακυρώσεων συμβολαίων πα-
ρουσιάζεται δεικτοποιημένη στα δύο παρακάτω 
γραφήματα. Η δεικτοποίηση έχει γίνει με βάση την 
τιμή Ιανουαρίου 2011, η οποία ορίστηκε στην τιμή 
100, καταγράφεται δε η εξέλιξή της από τον Ιανου-
άριο του 2014 έως τον Ιανουάριο του 2015.

ΤΙ ΔΕΙΧΝΟΥΝ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2014 ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Μεγάλωσαν το μερίδιο 
αγοράς οι δέκα πρώτοι 

ασφαλιστικοί όμιλοι
Συνέχεια από τη σελ. 1
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Τα φώτα της προβολής πάνω στους 
ανθρώπους της πρώτης γραμμής 
των πωλήσεων, τους συνεργάτες 

του δικού της δικτύου Agency και τους 
πράκτορες, που έφεραν τα πολύ καλά 
αποτελέσματα στην παραγωγή της πε-
ρασμένης χρονιάς, στρέφει η 
Interamerican. Η  εκδήλωση σε γνω-
στό κέντρο διασκέδασης είχε, βέβαια, 
σε πρώτο πλάνο τους τιμώμενους ως 
"Βραδιά Νικητών" και, όπως τονίζεται, 
η ενθουσιώδης συμμετοχή των συνερ-
γατών από όλη την Ελλάδα έδωσε τον 
τόνο της μεγάλης δύναμης της εταιρεί-
ας, που είναι οι άνθρωποι των πωλή-
σεων. Ήταν εκεί και όλα τα ανώτερα 
και ανώτατα διοικητικά στελέχη της 
Interamerican, υπογραμμίζοντας την 
αξία των νικητών και την εταιρική σύ-
μπνοια και συνοχή, αλλά και την προο-
πτική της εταιρείας πάνω στην κατεύ-
θυνση που η ηγεσία και οι μέτοχοί της 
έχουν χαράξει: αυτή της οικονομικής 
ευρωστίας, της αξιοπιστίας και φερεγ-
γυότητας για τον πελάτη, της καινοτο-
μίας, της σύγχρονης διακυβέρνησης 
και της αξιοποίησης των δυνατοτήτων 
της ψηφιακής εποχής.

Επιζητώντας όχι μόνο πλουραλισμό 
στις πωλήσεις με την πολυκαναλική 
διανομή, αλλά και τις βέλτιστες επιδό-
σεις από τους διαμεσολαβούντες συ-
νεργάτες της, η Interamerican ενισχύει 
το δίκτυο πωλήσεων αποκλειστικής 
συνεργασίας με συνεχείς πρωτοβου-
λίες εκσυγχρονισμού και ανανέωσης.  
Η εταιρεία διατηρεί ως "αιχμή" της 
στην αγορά το δίκτυο των συνεργατών 
της, έχοντας ξεκινήσει τη νέα χρονιά με 
την πολλά υποσχόμενη εφαρμογή του 
μοντέλου του "ψηφιακού ασφαλιστή" 
και παρέχοντας κάθε τεχνολογικό ε-
φόδιο για την επαγγελματική ανάπτυξη 
των διαμεσολαβούντων που έχει, ήδη, 
δρομολογήσει. 

Tονίζεται ακόμη ότι σήμερα, για τις 
πωλήσεις της εταιρείας εργάζονται πα-
νελλαδικά 36 γραφεία αποκλειστικής 
συνεργασίας με 1.300 ασφαλιστικούς 
συμβούλους. Είναι χαρακτηριστικό ότι 
κατά το 2014 προστέθηκαν στο δίκτυο 4 
νέα γραφεία και 266 νέοι συνεργάτες με 
πιστοποίηση επαγγελματικής επάρκει-
ας, στοιχείο που υπογραμμίζει την ελ-
κυστικότητα του εργασιακού περιβάλ-
λοντος πωλήσεων της εταιρείας. Το 
δίκτυο πωλήσεων αποκλειστικής συ-
νεργασίας της INTERAMERICAN κατά 
το περασμένο έτος παρουσίασε παρα-
γωγή ασφαλίστρων που συνιστά το 23% 
της συνολικής εταιρικής παραγωγής 
στα μεικτά εγγεγραμμένα των γενικών 
ασφαλίσεων, το 67% του χαρτοφυλακί-
ου στις ασφαλίσεις ζωής και υγείας και 
το 85% της νέας παραγωγής στον ίδιο 
τομέα. 

Στρατηγικά, η εταιρεία παρέχει το 
πλεονέκτημα του απόλυτου ψηφιακού 

γραφείου για κάθε συνεργάτη της στις 
πωλήσεις, που μπορεί να λειτουργεί 
μέσω μιας «έξυπνης» συσκευής (κινη-
τού τηλεφώνου, ipad). Το ψηφιακό 
γραφείο με όλες τις εφαρμογές του 
μεταφράζεται σε ταχύτητα εξυπηρέτη-
σης πελατών, ακρίβεια εκτίμησης ανα-
λαμβανόμενου κίνδυνου, δυναμική τι-
μολόγηση, υποστήριξη διαδικασιών 
διαχείρισης πελατών και έκδοσης 
συμβολαίων και με σειρά ψηφιακών 
εργαλείων, καθώς και πελατοκεντρι-
κές παροχές μέσα από σύστημα επι-
βράβευσης πιστών πελατών. Παράλ-
ληλα με το ψηφιακό περιβάλλον εργα-
σίας, στο οποίο οι επενδύσεις θα έχουν 
ξεπεράσει τα 20 εκατ. ευρώ σύμφωνα 
με το τριετές επιχειρησιακό σχέδιο, η 
INTERAMERICAN –όπως τόνισε και ο 
Γιάννης Καντώρος, γενικός διευθυ-

ντής πωλήσεων και marketing κατά 
την πρόσφατη εκδήλωση της ετήσιας 
βράβευσης των κορυφαίων συνεργα-
τών– υποστηρίζει το δίκτυό της με κί-
νητρα ανταμοιβής, σταθερό κανονι-
σμό-πλαίσιο συνεργασίας με ανανέω-
ση ανά τριετία, πυκνό και υψηλού επι-
πέδου πρόγραμμα εκπαίδευσης και ε-
παγγελματικής βελτίωσης, καθώς και 
με καινοτόμα συστήματα ασφαλιστι-
κών καλύψεων σε όλους τους κλά-
δους, όπου οι ιδιόκτητες υποδομές 
στην υγεία και στη βοήθεια αποτελούν 
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Ανάλογη είναι και η τροφοδοσία της 
συνεργασίας της εταιρείας με τους πρά-
κτορες και μεσίτες. Η Interamerican α-
ριθμεί σήμερα 1.018 συνεργαζόμενους, 
με την προσθήκη 179 νέων συνεργασι-
ών κατά το 2014. Το πρακτορειακό δί-

κτυο διακρίνεται, κυρίως, στον κλάδο 
αυτοκινήτου, ενώ  πέρυσι σημείωσε 
αισθητή αύξηση στους κλάδους αστικής 
ευθύνης, τεχνικών ασφαλίσεων, πλοί-
ων και σκαφών και ιδιαίτερα των ομα-
δικών ασφαλίσεων.   

«Η ψηφιακή τεχνολογία αλλάζει τον 
τρόπο της ασφαλιστικής εργασίας και 
αυτή την πραγματικότητα θέλουμε να 
την κάνουμε πλεονέκτημα για κάθε συ-
νεργάτη μας στις πωλήσεις» τόνισε, 
μεταξύ των άλλων, κατά την εκδήλω-
ση των βραβεύσεων ο Γιώργος Κώ-
τσαλος, διευθύνων σύμβουλος του ο-
μίλου. Όπως επεσήμανε ο επικεφαλής 
της Interamerican, η τεχνολογία ’’γε-
φυρώνει’’ όλα τα δίκτυα διανομής -από 
τις απευθείας πωλήσεις (Anytime) μέ-
χρι τους ασφαλιστικούς συμβούλους 
και τους συνεργαζόμενους πράκτορες- 
καθορίζοντας έναν ενιαίο εταιρικό χα-
ρακτήρα. «Η INTERAMERICAN απο-
συνδέεται από την αβεβαιότητα των ε-
ξελίξεων, ακολουθώντας τη λογική 
της συνεχούς δημιουργίας αξίας για 
την εταιρεία και τους πελάτες της, υπό 
οποιεσδήποτε συνθήκες» υπογράμμι-
σε ο κ. Κώτσαλος.

INTERAMERICAN: Αναπτύσσει δυναμικά το δίκτυο Agency

Το μέλος του Δ.Σ. του ΣΕΒ και 
Διευθύνοντα Σύμβουλο της 
INTERAMERICAN κ. Γιώργο Κώ-
τσαλο θα φιλοξενήσει η εκπομπή 
«Ώρα Ασφάλισης» που θα προβλη-
θεί την Πέμπτη 12 Μαρτίου στις 8 
το βράδυ στο Extra Channel. Στην 
εκπομπή αναμένεται να συζητηθούν όλα τα επίκαιρα θέμα-
τα που απασχολούν την ελληνική ασφαλιστική αγορά, με-
ταξύ των οποίων και το πώς θα ενισχυθεί η εξωστρέφεια 

του κλάδου της ιδιωτικής ασφάλι-
σης. Επίσης, θα συζητηθεί η ανάγκη 
συνεργασίας δημόσιας και ιδιωτι-
κής ασφάλισης στον τομέα της υ-
γείας. Σημειώνεται ότι η ACHMEA, 
η μητρική εταιρεία του ομίλου 
INTERAMERICAN, συμμετέχει με 

ιδιαίτερη επιτυχία στο ολλανδικό σύστημα υγείας, που 
στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό στις ασφαλιστικές εταιρείες. 
Η ολλανδική εμπειρία εξετάζεται ήδη σε όλη την Ευρώπη.

Ο κ. Γιώργος Κώτσαλος την Πέμπτη 12 Μαρτίου  στην «Ώρα Ασφάλισης»

Ο κ. Γ. Κώτσαλος απονέμει την κορυφαία διάκριση ’’Αλέξανδρος Ταμπουράς’’ στον συντονιστή 
κ. Απόστολο Δοκούζη.

Άποψη της αίθουσας από τη βραδιά βραβεύσεων

Οι πρώτοι νέοι 
ασφαλιστικοί 
σύμβουλοι σε 
Νέα 
Παραγωγή 
Ζωής-Υγείας-
Ομαδικών 
Ασφαλίσεων

Η Interamerican τίμησε με 90 συνολικά διακρίσεις τους εκφραστές των 
εξαιρετικών παραγωγικών αποτελεσμάτων της κατά το 2014, επιβραβεύο-
ντας τη γνώση, τον επαγγελματισμό, τη συνέπεια και προσήλωση των αν-
θρώπων που έχουν κάνει ξεχωριστή την εταιρεία και τη διατηρούν πρώτη σε 
φήμη στην ελληνική ασφαλιστική αγορά, με απόλυτη αναγνωρισιμότητα και 
υψηλότατο δείκτη ικανοποίησης των ασφαλισμένων, όπως κατέδειξε και η 
πρόσφατη σχετική έρευνα. Πριν από τις βραβεύσεις, ανακοινώθηκε με ένα 

εντυπωσιακό βίντεο το "έπαθλο"-στόχος του 
φετινού διαγωνισμού πωλήσεων, το μεγάλο 
ταξίδι του 2016, που θα έχει προορισμό την 
Αφρικανική Ήπειρο. Η βραδιά των νικητών 
έκλεισε -πριν πάρουν τη σκυτάλη οι καλλιτέ-
χνες του προγράμματος διασκέδασης του 

κέντρου- με το κορυφαίο βραβείο "Αλέξανδρος Ταμπουράς", που φέτος απο-
νεμήθηκε στον απερχόμενο από την αγωνιστική δράση των πωλήσεων αλλά 
πάντοτε μάχιμο Απόστολο Δοκούζη, κορυφαίο και ιδιαίτερα δημιουργικό 
συντονιστή επί δεκαετίες, διακεκριμένο για τη σύνεση, το ήθος, την ηγετική 
του ικανότητα στο χώρο των συνεργατών και προ πάντων, τη σταθερή πίστη 
του στην Interamerican. Αυτής της κορυφαίας βράβευσης προηγήθηκε η 
βράβευση του Νίκου Χαμουζά με το βραβείο Κοινωνικής Υπευθυνότητας, 
που η εταιρεία έχει θεσμοθετήσει εδώ και πέντε χρόνια για το πιο ενεργό 
Γραφείο Πωλήσεων στον τομέα των κοινωνικών πρωτοβουλιών. Η βράβευ-
ση αυτή, ιδιαίτερης σημασίας, αποδεικνύει ότι η πρωτοπόρος και πλέον πλη-
θωρική στην ελληνική ασφαλιστική αγορά εταιρεία -όσον αφορά και στην 
έμπρακτη και οργανωμένη έκφραση της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης από 
το 2003- έχει μεταβολίσει την ιδέα του Υπεύθυνου και Ενεργού Πολίτη και 
στην κουλτούρα των συνεργατών της στις πωλήσεις.

90 συνολικά 
διακρίσεις από 
την Interamerican
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Tη βούληση  της  Ένωση Ασφαλιστικών 
Εταιρειών Ελλάδος να ξεκινήσει άμεσα 
συντονισμένο διάλογο αναζητώντας  το “πώς η 
Ιδιωτική Ασφάλιση μπορεί να μεταφραστεί 
άμεσα σε ανάπτυξη", εξέφρασε  ο πρόεδρος της 
ΕΑΕΕ  Αλέξανδρος Σαρρηγεωργίου,μιλώντας 
στην ανοιχτή εκδήλωση στο πλαίσιο της Γενικής 
Συνέλευσης της ΕΑΕΕ. Όπως ανέφερε 
χαρακτηριστικά, "η Ένωση Ασφαλιστικών 
Εταιρειών Ελλάδος έχει οδικό χάρτη με 
ιεραρχημένες προτεραιότητες, που οδηγούν στο 
να πετύχουμε αυτόν το σκοπό". Ειδικότερα, στις 
συντάξεις η σύμπραξη του Δημόσιου και 
Ιδιωτικού Τομέα, θα επιτρέψει στους πολίτες 
είτε ατομικά μέσω του Τρίτου Πυλώνα, είτε 
συλλογικά μέσω του Δεύτερου Πυλώνα, να 
αποταμιεύσουν για το μέλλον τους, διαμέσου δε 
της ασφαλιστικής αγοράς. οι αποταμιεύσεις 
αυτές να γυρίσουν πίσω και να 
χρηματοδοτήσουν την ανάπτυξη. Στην περιουσία. 
ξεκινώντας από το σεισμό, η συνεργασία 
Πολιτείας και Ασφαλιστικής Αγοράς, θα 
επιτρέψει τη δημιουργία μηχανισμού 
ασφαλιστικής κάλυψης του οικιστικού 
δυναμικού της χώρας, αποτρέποντας τον 
κίνδυνο που θα έφερνε στην οικονομία και την 
κοινωνία ένας σεισμός. Στο αυτοκίνητο, 
προτεραιότητα της Ένωσης θα είναι η άμεση 
υλοποίηση του από το 2013 ψηφισθέντος νόμου 
για τον εντοπισμό των ανασφάλιστων 
οχημάτων, με τα φορολογικά οφέλη που 
προανέφερα. Και τέλος στον τομέα της υγείας η 
συνεργασία Πολιτείας και Ασφαλιστικής Αγοράς 
θα συνεισφέρει τόσο στον περιορισμό του 
κόστους όσο και στην παροχή φθηνότερων 
καλύψεων για τους πολίτες. 

Διαβάστε  ολόκληρη την ομιλία του Πρόεδρου κ. Άλέξανδρου 
Σαρρηγεωργίου:

Αιδεσιμολογιώτατε Εκπρόσωπε του Μακαριότατου Αρχιεπισκό-
που Αθηνών και Πάσης Ελλάδος,

Αξιότιμε Υπουργέ Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας & Τουρι-
σμού, Κύριε Σταθάκη,

Αξιότιμε Διοικητά της Τραπέζης της Ελλάδος , Κύριε Στουρνάρα,
Αξιότιμοι Κύριοι Βουλευτές,
Αξιότιμε Εκπρόσωπε της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, Κύριε 

Μητσοτάκη
Κύριοι Εκπρόσωποι της ΔΕΙΑ, των Τραπεζών, των Επιμελητηρί-

ων, Ενώσεων Καταναλωτών, Φορέων της Ασφαλιστικής Αγοράς 
και των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης,

Αγαπητοί Προσκεκλημένοι,
Σας καλωσορίζω στην Ανοιχτή Εκδήλωση της 108ης Ετήσιας 

Γενικής Συνέλευσης της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλά-
δος, και σας ευχαριστώ που για μια ακόμα χρονιά μας τιμάτε με την 
παρουσία σας.

Στα επόμενα λίγα λεπτά, θα ήθελα να προβληματιστούμε σε ορι-
σμένα καίρια ερωτήματα για την ελληνική ασφαλιστική αγορά και 
το ρόλο της στην οικονομία και την κοινωνία. Πριν από αυτό όμως, 
αν μου επιτρέπετε, θα ήθελα να βάλουμε κάποια πράγματα σε μια 
σειρά:

Η ασφάλιση είναι ένας θεσμός, που 
επιτρέπει στα άτομα, τα νοικοκυριά 
και τις επιχειρήσεις, να δραστηριο-

ποιούνται σε ένα σταθερό περιβάλλον.
Ασφάλιση παγκοσμίως, παρέχουν τόσο 

δημόσιοι όσο και ιδιωτικοί φορείς, μετα-
ξύ των οποίων δεν υπάρχει ανταγωνι-
σμός, παρά μόνο συμπληρωματικότητα.

Γιατί;
Διότι και οι δύο φορείς είναι απαραίτη-

τοι για να είναι σωστά ασφαλισμένη μια 
κοινωνία. Δεν τίθεται λοιπόν θέμα αντι-
παράθεσης Ιδιωτικής και Δημόσιας Α-
σφάλισης. Τίθεται θέμα ολοκληρωμένης 
ασφαλιστικής κάλυψης της κοινωνίας, 
κάλυψης που επιτρέπει την οικονομική, 
και το σημαντικότερο την κοινωνική στα-
θερότητα!

Έχοντας υπόψη μας αυτό το πλαίσιο, επιτρέψτε μου να τοποθετη-
θώ σε 4 ερωτήματα:

Πρώτα απ’ όλα, πού βρίσκεται η ελληνική ασφαλιστική αγορά σήμερα και τι 
σημαίνει αυτό για όλους μας;

Η αγορά μας έχει επηρεαστεί από την κρίση, με παραγωγή ασφα-
λίστρων που κυμαίνεται περίπου στα € 4 δισ., εμφανίζοντας μείω-
ση παραγωγής της τάξης του 26% από το ιστορικά υψηλό € 5,4 δισ. 
του 2009. Η κρίση δηλαδή μας έχει κοστίσει € 1,4 δισ. παραγωγής 
και απώλεια για το κράτος των συναφών φορολογικών εσόδων.

Εκπεφρασμένη ως ποσοστό του ΑΕΠ, η παραγωγή ασφαλίστρων 
στην Ελλάδα είναι μόλις στο 2,1% έναντι 7,7%, στη Ευρώπη και έχει 
μείνει στάσιμη σε αυτά τα ποσοστά τα τελευταία 20 χρόνια.

Σύμφωνα με την ετήσια έκθεση του Insurance Europe δε για την 
ευρωπαϊκή ασφαλιστική αγορά, βρισκόμαστε το 2013 στην 25η θέ-
ση ανάμεσα σε 32 χώρες, με ετήσια κατά κεφαλήν ασφαλιστική 
δαπάνη στο 1/5 του ευρωπαϊκού μέσου όρου.

Πέρα όμως από την παραγωγή και τα ποσοστά, η ασφαλιστική 
αγορά στην Ελλάδα σημαίνει κι άλλα πράγ-
ματα, ακόμα πιο σημαντικά. Σημαίνει:

64 ασφαλιστικές επιχειρήσεις, που εκ-
προσωπούνται σήμερα εδώ ανάμεσά μας, 
ελληνικές και ξένες, μεγάλες και μικρές, 
τραπεζικές και μη-τραπεζικές

Σημαίνει 20.000 εργαζόμενους, σε ά-
μεσες και έμμεσες θέσεις εργασίας 

Σημαίνει, κι αυτό είναι το πιο σημαντικό 
από όλα τα νούμερα, διότι είναι ο σκοπός 
για τον οποίο υπάρχουμε, € 3 δισ. αποζη-
μιώσεις που πληρώσαμε και πέρσι στους 
ασφαλισμένους μας. € 3 δισ. αποζημιώ-
σεις όταν ο τζίρος μας ήταν € 5,4 δισ., € 3 
δισ. αποζημιώσεις όταν ο τζίρος μας ήταν 
€ 4 δισ. 

Ασφαλιστική αγορά σημαίνει επίσης € 
11,4 δισ. επενδύσεις των ασφαλιστικών 
αποθεμάτων ή 6,3% του ΑΕΠ . Αποτελούμε 
σήμερα έναν από τους μεγαλύτερους θε-
σμικούς επενδυτές στην Ελλάδα, προσω-
πικά εκτιμώ ο μεγαλύτερος, και μάλιστα 
διαφοροποιούμενοι από τους άλλους. 
Πώς; Είμαστε ο μόνος θεσμικός επενδυτής 
με εξαιρετικά μακροπρόθεσμο επενδυτικό 
ορίζοντα, από τη φύση της δουλειάς μας.

Ασφαλιστική αγορά σημαίνει € 500 εκ. 
φόροι κατά μέσο όρο, φόροι που παρέχουν 
ετησίως σημαντική στήριξη στα κρατικά 
ταμεία, ιδιαίτερα στα τελευταία πολύ δύ-
σκολα χρόνια.

- Και στο σημείο αυτό, μου δίνεται η ευ-
καιρία να θυμίσω πως η 
αγορά μας απορρό-

φησε ζημιές από το PSI ύψους € 2 δισ., 
στηρίζοντας το ελληνικό κράτος χωρίς 
οι ασφαλισμένοι της αγοράς μας να χά-
σουν ούτε ένα ευρώ! 

Και τέλος, ασφαλιστική αγορά σημαί-
νει € 600 εκατ. περίπου ετησίως σε μι-
σθούς και ασφαλιστικές εισφο-
ρές για τους εργαζόμενους 
στον ασφαλιστικό χώρο.

Κυρίες και κύριοι,
Είναι νομίζω προ-

φανές, από τους α-
ριθμούς, ότι η συ-
νεισφορά της 
αγοράς μας, 
παρά την 
κ ρ ί σ η , 

Συντονισμένο διάλογο 
με την πολιτεία ζητάει 
ο πρόεδρος της ΕΑΕΕ 
Αλέξ. Σαρρηγεωργίου

►Ήρθε ο καιρός να 
συνδημιουργήσουμε ένα 
σύστημα ασφάλισης, μέσω του 
οποίου μέρος των εισφορών 
των εργαζομένων και των 
επιχειρήσεων θα επενδύονται 
μέσω του Ιδιωτικού Τομέα, 
όπως γίνεται στις 
περισσότερες αναπτυγμένες 
χώρες του κόσμου.
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ήταν και παραμένει μεγάλη, τόσο στην ελληνική κοινωνία όσο και 
στα κρατικά ταμεία.

Τι σημαίνει όμως για τον Έλληνα πολίτη η ανάπτυξη αυτής της 
αγοράς; Τι θα σήμαινε για την ελληνική οικονομία και κοινωνία το 
να είναι πιο πολλοί Έλληνες ασφαλισμένοι;

Είναι κατανοητό από τους αριθμούς πως είμαστε υπασφαλισμένη 
κοινωνία. Και υπασφαλισμένη σημαίνει ότι:

Στην πλημμύρα στη Ρόδο το Νοέμβριο του 2013 η αγορά είχε μό-
νο 93 ζημίες και συνολικές απαιτήσεις ύψους € 3,4 εκατ.

Στο σεισμό της Κεφαλονιάς τον Ιανουάριο του 2014 είχαμε μόλις 
415 ζημίες και συνολικές απαιτήσεις ύψους € 7,8 εκατ.

Στις πλημμύρες της Αθήνας τον Οκτώβριο του 2014 είχαμε μόνο 
1.170 ζημίες και συνολικές απαιτήσεις ύψους € 4,3 εκατ.

Σημαίνει ότι σύμφωνα με τις εκτιμήσεις μας μόνο 1 στα 10 σπίτια 
είναι στην Ελλάδα ασφαλισμένο, κι αυτά τα περισσότερα λόγω στε-
γαστικών δανείων.

Είναι προφανές ότι είμαστε ουσιαστικά ανασφάλιστοι.
Και σημειώστε το εξής: Περιουσίες χάθηκαν σε μια τέτοια οικο-

νομική συγκυρία για τη χώρα μας, που ούτε οι πολίτες ατομικά μπο-
ρούν να αντέξουν το βάρος, ούτε το ελληνικό κράτος μπορεί να 
καλύψει το κόστος. Η απουσία ασφάλισης έχει δηλαδή πολλαπλα-
σιαστική αρνητική επίδραση στην ανάπτυξη. Α-
ντί οι πολίτες την επόμενη μέρα της καταστρο-
φής, με την αποζημίωση στο χέρι, να ξαναρχί-
ζουν να χτίζουν τις δουλειές και τα σπίτια τους, 
στην περίπτωση της χώρας μας, κατεστραμμέ-
νοι τείνουν χείρα βοηθείας προς ένα κράτος 
που δεν έχει να τους δώσει.

Κι ας έρθουμε τώρα στις συντάξεις.
Ο Έλληνας, όπως δείχνουν οι μελέτες (Νομι-

σματική Πολιτική, Έκθεση Διοικητή της ΤτΕ 
2012), είχε ποσοστό αναπλήρωσης τελευταίου 
μισθού ως σύνταξη, 96%, σύνταξη όμως που 
παρέχεται αποκλειστικά από το κράτος, όπου 
δηλαδή οι εργαζόμενοι πληρώνουν τις συντά-
ξεις της προηγούμενης γενιάς, χωρίς να αποτα-
μιεύουν για τη δική τους.

Είναι προφανές ότι το σύστημα αυτό, όταν στα 
αμέσως επόμενα χρόνια θα έχουμε πολύ περισ-
σότερους συνταξιούχους από εργαζόμενους, 
είναι αδιέξοδο. Οδηγεί το μέσο Έλληνα πολίτη 
σε πολύ δύσκολα γηρατειά, σε γηρατειά στερή-
σεων και ανέχειας.

Προσωπικά, αισθάνομαι ότι δεν έχουμε το 
δικαίωμα να αφήσουμε τα πράγματα να εξελι-
χθούν χωρίς παρέμβαση.

Ας το πούμε πολύ απλά: τα δημογραφικά μα-
θηματικά σημαίνουν πως, παρά τις πολυετείς, 
μεγάλες εισφορές των ασφαλισμένων και των 
εργοδοτών τους στα κρατικά ασφαλιστικά τα-
μεία, οι συντάξεις δεν επαρκούν και δε νθα επαρκούν. Γι’ αυτό, σε 
όλες σχεδόν τις χώρες του αναπτυγμένου κόσμου, το σύστημα είναι 
μεικτό στις συντάξεις: κρατικό αναδιανεμητικό και ιδιωτικό κεφα-
λαιοποιητικό.

Γι’ αυτό, στην Ολλανδία, που το ποσοστό αναπλήρωσης του τε-
λευταίου μισθού ανέρχεται στο 105%, το 40% προέρχεται από ιδι-
ωτικά ταμεία.

Και για να πάρουμε μια χώρα οικονομικά πιο κοντά στα καθ’ υμάς 
: στην Ιρλανδία, η αναπλήρωση φτάνει στο 113%  και το 42% προ-
έρχεται από τον ιδιωτικό τομέα.

Ήρθε ο καιρός να συνδημιουργήσουμε ένα σύστημα ασφάλισης, 
μέσω του οποίου μέρος των εισφορών των εργαζομένων και των 
επιχειρήσεων θα επενδύονται μέσω του Ιδιωτικού Τομέα, όπως 
γίνεται στις περισσότερες αναπτυγμένες χώρες του κόσμου.

Ωστόσο, υπάρχουν ακόμα κάποιοι διστακτικοί, που ρωτούν: Καλά 
όλα αυτά, αλλά αξίζει η ασφαλιστική αγορά την εμπιστοσύνη των 
πολιτών και της πολιτείας; Και τι έχει κάνει για να την κερδίσει;

Έχουμε ένα υπερσύγχρονο, πανευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο για 
τις ασφάλειες, τη Φερεγγυότητα ΙΙ, που αποτελεί εγγύηση για την 
αξιοπιστία του χώρου και θα βρίσκεται σε πλήρη εφαρμογή από 
1/1/2016. Σ’ αυτή την τελική ευθεία η Ένωση Ασφαλιστικών Εται-

ρειών Ελλάδος, με την πολύτιμη υποστήριξη της Τράπεζας της Ελ-
λάδος, θα είναι και το 2015, απόλυτα προσηλωμένη στο να διευκο-
λύνει τις εταιρείες-μέλη σε αυτή τη δύσκολη αλλά καταλυτική για 
την αξιοπιστία του κλάδου διαδρομή.

Έχουμε τα τελευταία χρόνια σοβαρή εποπτεία από την Τράπεζας 
της Ελλάδος, εποπτεία σε επίπεδο που δεν υπήρχε πριν. Ο επόπτης 
μας παρέχει έργο ουσιαστικό, αποτελώντας εγγύηση για την πιστή 
εφαρμογή του νέου θεσμικού πλαισίου.

- Στη φάση αυτή ο ρόλος του είναι ιδιαίτερα κρίσιμος. Είναι κρί-
σιμος γιατί η εφαρμογή του Solvency II πρέπει να γίνει με ισονομία, 
το γήπεδο να είναι ίδιων διαστάσεων και επίπεδο για όλους. Αυτό 
περιλαμβάνει και την τήρηση της αρχής της αναλογικότητας, χωρίς 
όμως υπεκφυγές σε ότι αφορά την εφαρμογή της ουσίας του 
Solvency II. 

- Και στο σημείο αυτό επιτρέψτε μου μια αναφορά στις Εταιρείες 
Παροχής Υπηρεσιών. Η ισχύουσα νομοθεσία απαιτεί τον προσωρι-
νό και περιστασιακό χαρακτήρα της λειτουργίας των εταιρειών 
παροχής υπηρεσιών. Η πράξη όμως επιβεβαιώνει ότι, πολλές από 
τις δραστηριοποιούμενες με αυτό το καθεστώς επιχειρήσεις, παρέ-
χουν τις υπηρεσίες τους όπως και οι εγκατεστημένες, με τη σημα-
ντική όμως διαφορά ότι δεν υπόκεινται κατ΄ ουσίαν σε εποπτεία. 

Είναι ένα σοβαρότατο θέμα, που αντιλαμβανό-
μαστε πως έχει ευρωπαϊκές διαστάσεις και 
χρειάζεται περαιτέρω άμεση ρύθμιση.

- Κρίσιμο είναι και το θέμα της εκκαθάρισης. 
Στις περιπτώσεις εκείνες που κατά το παρελθόν 
η ελληνική εποπτεία οδηγήθηκε σε ανάκληση 
αδειών, υπήρξαν και υπάρχουν ιδιαίτερα προ-
βλήματα που χρονίζουν με το υπάρχον καθε-
στώς της εκκαθάρισης. Προβλήματα που θί-
γουν τον ασφαλισμένο που μας εμπιστεύτηκε 
και στα οποία πρέπει να βρεθεί λύση.

Και τέλος έχουμε μια ασφαλιστική αγορά η 
οποία έχει αποδείξει τα τελευταία χρόνια την ι-
κανότητά της και τη θέλησή της να προσαρμόζε-
ται με ταχύτατους ρυθμούς, τόσο σε επίπεδο 
λειτουργιών όσο και σε επίπεδο διαδικασιών, 
που βελτιώνουν την εξυπηρέτηση του πελάτη 
αλλά ταυτόχρονα εξασφαλίζουν την ποιότητα 
των υπηρεσιών. Μια ασφαλιστική αγορά η ο-
ποία επίσης χρηματοδοτεί και διαχειρίζεται επι-
τυχώς δύο συμπληρωματικούς θεσμούς εξαι-
ρετικής σημασίας: το επικουρικό κεφάλαιο αυ-
τοκινήτου και το εγγυητικό κεφάλαιο ζωής.

Ως αγορά όμως, οφείλουμε να θυμόμαστε 
πως η ευθύνη πρώτα και πάνω απ’ όλα είναι 
δική μας: για την πιστή εφαρμογή του θεσμικού 
πλαισίου και κυρίως για την αυτορρύθμιση.

Όλα τα παραπάνω διασφαλίζουν την αξιοπι-
στία μας. Η μεγαλύτερη πρόκληση όμως είναι 

ότι αυτό θα πρέπει να το νιώθουν όλοι. Δεν φτάνει να το ξέρουν 
μερικοί. Γι’ αυτό και η εξωστρέφεια είναι βασική μας προτεραιότη-
τα ως Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος.

Κυρίες και κύριοι,
Ναι, παρότι ελλείψει σωστής εποπτείας στο παρελθόν υπήρξαν 

και κάποια μελανά σημεία, στην αγορά μας μπορούμε υπερήφανα 
να λέμε πως είμαστε αξιόπιστοι, ικανοί και πρόθυμοι, να αναλάβου-
με το ρόλο που μας αναλογεί στην Ελλάδα του αύριο.

Όμως, τι μπορούμε να κάνουμε όλοι οι εμπλεκόμενοι για να πάμε 
στην επόμενη μέρα;

Ας φανταστούμε μια Ελλάδα, όχι στο 1/5 του Ευρωπαϊκού Μέσου 
Όρου στις ασφάλειες, αλλά στο μισό. Στο μισό!

Η παραγωγή ασφαλίστρων, από € 4 δισ. που είναι σήμερα, θα 
μπορούσε να είναι στα € 10,5 δισ.

Οι επενδύσεις, από € 11,2 δισ. που είναι σήμερα, θα μπορούσαν 
σταδιακά να φτάσουν στα € 50 δισ. Επενδύσεις € 50 δισ. που θα 
στηρίξουν την ελληνική οικονομία μέσα από μακροπρόθεσμες το-
ποθετήσεις, στηρίζοντας δηλαδή την ανάπτυξη. 

35.000 θέσεις εργασίας, δηλαδή άλλες 15.000 οικογένειες θα 
ζούσαν από την ασφαλιστική αγορά.

€ 8 δισ. αποζημιώσεις που θα στήριζαν και θα ανακούφιζαν τους 

πολίτες και την οικονομία συμβάλλοντας και αυτές στην ανάπτυξη.
Τέλος Κύριε Υπουργέ,
Εάν ήταν ασφαλισμένα τα 600.000 αυτοκίνητα και τα δεκάδες 

χιλιάδες δίκυκλα που σήμερα κατ’ εκτίμηση κυκλοφορούν στους 
δρόμους ανασφάλιστα, όχι μόνο θα ήταν προστατευμένοι οι Έλλη-
νες πολίτες, αλλά το Δημόσιο θα εισέπραττε επιπρόσθετα € 30 ε-
κατ. από φορολογικά έσοδα.

Η ελληνική ασφαλιστική αγορά:
Συνεισφέρει στην ανάπτυξη και στην κοινωνία μέσω επενδύσε-

ων, αποζημιώσεων, μισθών, εργοδοτικών εισφορών, και απασχό-
λησης - μπορεί όμως πολύ περισσότερα στο κατάλληλο περιβάλ-
λον.

Κυρίες & Κύριοι,
Διανύουμε τις πρώτες μέρες της διακυβέρνησης της χώρας μας 

από μια νέα κυβέρνηση.
Είναι λοιπόν ευκαιρία, επιβάλλεται θα έλεγα, να ξεκινήσουμε ά-

μεσα συντονισμένο διάλογο αναζητώντας το πώς η Ιδιωτική Ασφά-
λιση μπορεί να μεταφραστεί άμεσα σε ανάπτυξη.

Η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος έχει οδικό χάρτη με 
ιεραρχημένες προτεραιότητες, που οδηγούν στο να πετύχουμε αυ-
τόν το σκοπό:

Στις συντάξεις: με σύμπραξη του Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα, 
που θα επιτρέψει στους πολίτες είτε ατομικά μέσω του Τρίτου Πυ-
λώνα, είτε συλλογικά μέσω του Δεύτερου Πυλώνα, να αποταμιεύ-
σουν για το μέλλον τους, διαμέσου δε της ασφαλιστικής αγοράς οι 
αποταμιεύσεις αυτές να γυρίσουν πίσω και να χρηματοδοτήσουν 
την ανάπτυξη.

Στην περιουσία ξεκινώντας από το σεισμό: με συνεργασία Πολι-
τείας και Ασφαλιστικής Αγοράς, για τη δημιουργία μηχανισμού α-
σφαλιστικής κάλυψης του οικιστικού δυναμικού της χώρας, απο-
τρέποντας τον κίνδυνο που θα έφερνε στην οικονομία και την κοι-
νωνία ένας σεισμός.

Στο αυτοκίνητο: με άμεση υλοποίηση του από το 2013 ψηφισθέ-
ντος νόμου για τον εντοπισμό των ανασφάλιστων οχημάτων, με τα 
φορολογικά οφέλη που προανέφερα.

Και τέλος στην υγεία: με συνεργασία Πολιτείας και Ασφαλιστικής 
Αγοράς, που θα συνεισφέρει τόσο στον περιορισμό του κόστους 
όσο και στην παροχή φθηνότερων καλύψεων για τους συμπολίτες 
μας. 

Κυρίες & κύριοι,
Είναι καθήκον μας απέναντι στον ‘Έλληνα πολίτη να αναζητήσου-

με από κοινού με την Πολιτεία τις λύσεις. Και επειδή πιστεύω ότι η 
υγιής ανάπτυξη είναι επιθυμία και της νέας κυβέρνησης και της α-
σφαλιστικής αγοράς, σας καλώ να δουλέψουμε μαζί για να βρούμε 
κοινούς τόπους δράσης, και να δούμε πώς στην παρούσα δύσκολη 
συγκυρία μπορούμε να βάλουμε τα θεμέλια για να κάνουμε την α-
νάπτυξη πράξη.

Σας ευχαριστώ!

►Η αγορά μας έχει 
επηρεαστεί από την 
κρίση, με παραγωγή 
ασφαλίστρων που 
κυμαίνεται περίπου στα 
€ 4 δισ., εμφανίζοντας 
μείωση παραγωγής της 
τάξης του 26% από το 
ιστορικά υψηλό € 5,4 
δισ. του 2009. Η κρίση 
δηλαδή μας έχει 
κοστίσει € 1,4 δισ. 
παραγωγής και 
απώλεια για το κράτος 
των συναφών 
φορολογικών εσόδων

Η ιστοσελίδα της ΕΑΕΕ ανανεώθηκε…

Άνανεωμένη είναι η ιστοσελίδα τηςη ΕΑΕΕ www.eaee.gr),καθώς όπως 
τονίζεται στο μήνυμα του πρόεδρου της Ένωσης κ. Αλέξανδρου Σαρρη-

γεωργίου, η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος  εκσυγχρονίζεται 
συνεχώς με στόχο την προσφορά αναβαθμισμένων και ποιοτικών υπηρεσι-
ών που ανταποκρίνονται στις ανάγκες του σύγχρονου Έλληνα πολίτη και 
επιχειρηματία. Από την πλευρά της η Γενική Διευθύντριας της ΕΑΕΕ κ. Μαρ-
γαρίτας Αντωνάκη σημειώνει ότι το site  Ένωσης  σχεδιάστηκε ώστε να α-
ποτελέσει ένα χρηστικό εργαλείο για τον επισκέπτη, πρακτικό στην πλοή-
γηση και στην ανάγνωση. Το νέο site προσφέρει πληροφόρηση και έγκαιρη 
και αξιόπιστη ενημέρωση για θέματα της ασφαλιστικής αγοράς, τις δράσεις 
της ΕΑΕΕ, τις εξελίξεις στο θεσμικό πλαίσιο του ασφαλιστικού κλάδου, το 
έργο των επιτροπών.Με τη νέα, σύγχρονη εμφάνιση σε αρμονία με την ε-
ταιρική ταυτότητα της ΕΑΕΕ και τις φιλικές στο χρήστη λειτουργίες του, 
στοχεύει στην καλύτερη ενημέρωση των επισκεπτών του, μελών της ΕΑΕΕ, 
ασφαλισμένων και δημοσιογράφων σημειώνει η κ.Αντωνάκη, γνωστοποι-
ώντας ότι το περιεχόμενο του  θα εμπλουτίζεται και θα αναβαθμίζεται συνε-
χώς σε συνεργασία και με τις επιτροπές της ΕΑΕΕ.
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Το Φεβρουάριο του 2013, με από-
φαση του υπουργού Εργασίας, Κοι-
νωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, 

εγκρίθηκε το νέο Καταστατικό του Τα-
μείου Επικουρικής Ασφάλισης Αφαλι-
στικών Υπαλλήλων (πρώην ΤΕΑΑΠΑΕ), 
με το οποίο αναγνωρίζεται η μετατροπή 
του εν λόγω ταμείου από ν.π.δ.δ. σε 
ν.π.ι.δ. και πιο συγκεκριμένα σε Ταμείο 
Επαγγελματικής Ασφάλισης υπαγόμενο 
στα άρθρα 7 και 8 ν.3029/2002 (Μεταρ-
ρύθμιση Συστήματος Κοινωνικής Α-
σφάλισης). Το ταμείο με τη νέα μορφή 
φέρει τον τίτλο «Ταμείο Επαγγελματι-
κής Ασφάλισης Επικούρησης Ασφαλι-
στών και Προσωπικού Ασφαλιστικών 
Επιχειρήσεων» και συντετμημένα ΤΕΑ-
ΕΑΠΑΕ.

Τον Απρίλιο του 2014 ψηφίστηκε ο 
νόμος 4254/2014 (Μέτρα στήριξης και 
ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας 
στο πλαίσιο εφαρμογής του ν. 
4046/2012 και άλλες διατάξεις) ο ο-
ποίος, έχοντας στόχο τη βελτίωση της 
ανταγωνιστικότητας της οικονομίας 
μέσω της μείωσης των επιβαρύνσεων 
του κόστους των προϊόντων, κατήργη-
σε από 1.1.2015 την υπέρ του ΤΕΑ-ΕΑ-
ΠΑΕ εργοδοτική εισφορά, υπολογιζό-
μενη επί του κύκλου εργασιών (δηλ. 
της παραγωγής ασφαλίστρων) (άρθρο 
πρώτο, παρ. ΙΑ, υποπαρ. ΙΑ 3). Η ΕΑΕΕ, 
αντιμέτωπη με τη νέα αυτή εξέλιξη και 
με δεδομένη την επιθυμία και στήριξη 
της λειτουργίας του ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ εκ 
μέρους των ασφαλιστικών εταιρειών-
μελών της με τη νέα ανεξάρτητη μορφή 
του επαγγελματικού ταμείου, εξέφρα-
σε αμέσως προς όλες τις κατευθύνσεις 
την απόφασή της να συνεχίσει την κα-
ταβολή εργοδοτικών εισφορών με 
τρόπο, ο οποίος αφενός μεν θα είναι 
προσαρμοσμένος στις νομοθετικές 
ρυθμίσεις και θα επιτρέπει τη συνέχιση 
της λειτουργίας του ταμείου και της 
καταβολής των συντάξεων στα μέλη 
αυτού, αφετέρου δε θα συνεισφέρει 
στην προσπάθεια της χώρας για βελτί-
ωση της ανταγωνιστικότητας. 

Συγχρόνως η ΕΑΕΕ επεσήμανε την 
ανάγκη διαρθρωτικών αλλαγών στη 
λειτουργία του ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ, έτσι ώστε 
να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του ν. 
3029/2002 και στην έννοια του ταμεί-
ου επαγγελματικής ασφάλισης (όπως 

αυτή ορίζεται στο Καταστατικό του), το 
οποίο πρέπει να λειτουργεί με κεφα-
λαιοποιητικό σύστημα, καθορισμένων 
εισφορών υπολογιζόμενων επί της 

μισθοδοσίας και αποταμιευόμενων 
στην ατομική μερίδα κάθε εργαζόμε-
νου. Επιπλέον, η ΕΑΕΕ ανέδειξε την 
ανάγκη ύπαρξης διοίκησης του ταμεί-

ου, με ισορροπημένη εκπροσώπηση 
των συνιδρυτικών φορέων, κατά τρό-
πο ώστε να εξασφαλίζεται η λήψη απο-
φάσεων με συναίνεση και να αποφεύ-

γεται η επιβολή της απόφασης ενός 
φορέα εις βάρος των υπολοίπων. 

Η εργοδοτική εισφορά υπό τις προα-
ναφερθείσες συνθήκες θα μπορούσε 
να ανέλθει στο 6% επί της μισθοδοσίας 
των εργαζομένων στις ασφαλιστικές 
επιχειρήσεις. 

Παρ΄ όλα αυτά, οι προτάσεις της ΕΑ-
ΕΕ δεν έγιναν αποδεκτές από την 
πλευρά των εργαζομένων. Το ΤΕΑ-Ε-
ΑΠΑΕ έχει προσφύγει δικαστικά και 
ζητάει την ακύρωση του ν. 4254/2014 
και την επαναφορά της εργοδοτικής 
εισφοράς στο επίπεδο της καταργηθεί-
σας διάταξης. Μπροστά στη διαφαινό-
μενη αδυναμία εξεύρεσης κοινά απο-
δεκτής λύσης σχετικά με την εργοδοτι-
κή εισφορά, η ΕΑΕΕ ζητάει την παρέμ-
βαση του αρμόδιου υπουργείου υπό 
την εποπτεία του οποίου λειτουργεί το 
ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ με τη σημερινή μορφή του 
και τον καθορισμό από το υπουργείο 
των όρων λειτουργίας ενός ταμείου 
επαγγελματικής ασφάλισης υποχρεω-
τικής συμμετοχής.

Δυο θέματα από την ετήσια έκθεση δράσης της Ένωσης 
Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος που ενδιαφέρουν άμε-
σα τους εργαζόμενους στις ασφαλιστικές εταιρείες πα-
ρουσιάζει στη συνέχεια το Nextdeal. Πρόκειται για το θέμα 

που αφορά το μέλλον του ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ, δηλαδή του Ταμεί-
ου Επαγγελματικής Ασφάλισης-Επικούρησης Ασφαλι-
στών και Προσωπικού Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων και το 
θέμα των Συλλογικών Διαπραγματεύσεων για Συλλογική 

Σύμβαση Εργασίας. Δεδομένης της κυβερνητικής αλλαγής 
και της διαφορετικής αντίληψης της νέας κυβέρνησης και 
στα δυο θέματα, καλό είναι να έχουμε υπόψη μας τι υπο-
στηρίζει η ΕΑΕΕ.

Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης-Επικούρησης Ασφαλιστών  
και Προσωπικού Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων (ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ)

ΕΑΕΕ - ΟΑΣΕ: Σχέσεις «στοργής»

Όπως είναι γνωστό, το 2012, παρά τις 
προθέσεις και τις σχετικές προσπά-
θειες του Διοικητικού Συμβουλίου 

της ΕΑΕΕ, δεν κατέστη δυνατή η υπογραφή 
νέας κλαδικής ΣΣΕ, αλλά μετά από πολύ-
μηνες άκαρπες διαπραγματεύσεις η ΕΑΕΕ 
προέβη εν τέλει στις 10 Μαΐου 2012 στην 
καταγγελία των Συλλογικών Συμβάσεων 
Εργασίας (ΣΣΕ) των εργαζομένων στις ασφαλιστικές επιχειρήσεις. Επίσης, με από-
φαση της Γενικής Συνελεύσεως των Μελών της ΕΑΕΕ και αλλαγή του Καταστατικού 
της, από τον Ιούνιο του 2012 η ΕΑΕΕ δεν αποτελεί εργοδοτικό σωματείο δυνάμενο 
να διαπραγματεύεται για την υπογραφή κλαδικής ΣΣΕ. Στις 24.6.2014 δημοσιεύτηκε 
η 2307/2014 απόφαση της ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας με την ο-
ποία επαναφέρεται η δυνατότητα της μονομερούς προσφυγής στη Διαιτησία (ΟΜΕΔ) 
σε περίπτωση αποτυχίας της διαπραγμάτευσης.

Πρόσκληση της ΟΑΣΕ για διαπραγμάτευση – ΟΜΕΔ
Ως συνέπεια των ανωτέρω, στις 29.7.2014 κοινοποιήθηκε πρόσκληση της Ο-

μοσπονδίας Ασφαλιστικών Συλλόγων Ελλάδος (ΟΑΣΕ) προς την ΕΑΕΕ, για έναρ-
ξη συλλογικών διαπραγματεύσεων, στην οποία η ΕΑΕΕ απάντησε αρνητικά, με το 
αιτιολογικό ότι δεν είναι πλέον εργοδοτικό σωματείο.

 Κατόπιν τούτου η ΟΑΣΕ προσέφυγε την 23/9/2014 μονομερώς στη Διαιτησία 
(ΟΜΕΔ), αιτούμενη την επαναφορά σε ισχύ της κλαδικής ΣΣΕ ετών 2009 - 2010. Η 
διαδικασία ακροάσεων ενώπιον του Μεσολαβητή ξεκίνησε τον Οκτώβριο σύμ-
φωνα με τα προβλεπόμενα. 

Καθ’ όλη τη διάρκεια της ανωτέρω διαδικασίας η ΕΑΕΕ προέβαλε τη θέση της 
ότι δεν αποτελεί, σύμφωνα με το Καταστατικό της, εργοδοτική συνδικαλιστική 

οργάνωση, άρα δεν έχει ικανότητα και αρ-
μοδιότητα να συνάπτει κλαδικές συλλογι-
κές συμβάσεις, υποστήριξε δε επικουρι-
κώς, με υποβολή υπομνημάτων ενώπιον 
του ΟΜΕΔ, τις απόψεις της αναφορικά με 
την ουσία της διαπραγμάτευσης (όροι α-
μοιβής και απασχόλησης - ΣΣΕ), αποδει-
κνύοντας το ανέφικτο εφαρμογής της ΣΣΕ 

2009-2010 στις σημερινές συνθήκες. 
Εν τω μεταξύ και ενώ η διαδικασία ήταν σε εξέλιξη, τέθηκε σε ισχύ ο ν. 

4303/2014, ο οποίος τροποποίησε τη διαδικασία του ΟΜΕΔ όπως ορίζεται 
στα άρθρα 15 και 16 του ν. 1876/1990, επαναφέροντας τη δυνατότητα της 
μονομερούς προσφυγής στον ΟΜΕΔ και προβλέποντας δεύτερο βαθμό διαι-
τητικής απόφασης.

Πιθανές εξελίξεις
H διαδικασία της Μεσολάβησης εξελίσσεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 

από τη νομοθεσία και θα ολοκληρωθεί με την τελική τοποθέτηση του Μεσολα-
βητή. Υπενθυμίζεται ότι η όποια πρόταση του Μεσολαβητή δεν είναι δεσμευτι-
κή. Μετά την ολοκλήρωση της Μεσολάβησης και αναλόγως του αποτελέσμα-
τός της ακολουθεί η διαδικασία ενώπιον του Διαιτητή. 

Ο Διαιτητής προχωρεί σε σύντομο χρονικό διάστημα στην έκδοση διαιτητι-
κής απόφασης η οποία, έως ότου και εφόσον δεν ακυρωθεί, θα είναι υποχρε-
ωτικά εφαρμοστέα από όσες εταιρείες-μέλη δεν έχουν συνάψει Επιχειρησια-
κή Σύμβαση. 

Υπενθυμίζεται ότι με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο οι επιχειρησιακές συλλογι-
κές συμβάσεις υπερισχύουν των κλαδικών (μέχρι το τέλος 2015).

Πρόσκληση της ΟΑΣΕ προς 
την ΕΑΕΕ για συλλογικές 

διαπραγματεύσεις
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Όλοι οι συνεργάτες  από τα γραφεία της Λάρισας, της 
Λαμίας και της Κοζάνης,συμμετείχαν στην εκδήλωση 
για την κοπή της πίτας  στο γραφείο πωλήσεων απο-

κλειστικού δικτύου της ΑΧΑ στη Λάρισα με συντονιστή τον 
κ. Μωυσή Μανουάχ. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης  ο κ. 
Μανουάχ έκανε μια ανασκόπηση της χρονιάς που πέρασε 
εκφράζοντας ικανοποίηση για το γεγονός ότι οι συνεργά-
τες του κατάφεραν να ανταπεξέλθουν στους υψηλούς ε-
παγγελματικούς στόχους που είχαν τεθεί για το 2014. Επι-
πλέον, ανακοίνωσε επισήμως τη μετεγκατάσταση του γρα-
φείου Λάρισας σε ισόγειο χώρο στο ερχόμενο διάστημα.

Ο Field Coacher του γραφείου, κ. Γιάννης Γεωργίου, ευ-
χαρίστησε από τη δική του πλευρά τους συνεργάτες του 

γραφείου για τη σημαντική προσπάθεια που κατέβαλαν υπό 
απαιτητικές συνθήκες κατά τη χρονιά που πέρασε. Αναφέρ-
θηκε στις ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν δίνοντας έμ-
φαση στο νέο κανονισμό πωλήσεων, τα νέα βελτιωμένα 
προϊόντα της εταιρείας καθώς και στις ενέργειες που δρο-
μολογούνται για το 2015. Ολοκληρώνοντας την τοποθέτη-
σή του ευχήθηκε καλή χρονιά και υγεία σε όλους, εκφρά-
ζοντας την πίστη ότι οι συνεργάτες του γραφείου θα επιτύ-
χουν τους ιδιαίτερα φιλόδοξους στόχους που έχουν συμ-
φωνηθεί. Η εκδήλωση έκλεισε με τη βράβευση του κυρίου 
Γιώργου Λύτρα, πρώτου ασφαλιστικού συμβούλου του 
γραφείου Μανουάχ στους κλάδους Ζωής και Γενικών Α-
σφαλίσεων. Ο κ. Μανουάχ με τους συνεργάτες του

ΑΧΑ: Υψηλοί στόχοι για το γραφείο Μανουάχ

Με τη συμμετοχή του διευθύνο-
ντος συμβούλου της ΑΤΕ Α-
σφαλιστικής κ. Γιάννη  Χατζη-

ιωσήφ πραγματοποιήθηκαν ημερί-
δες πωλήσεων των συνεργατών του 
εταιρικού δικτύου της εταιρείας  σε 
Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Ηράκλειο. 
Στις ημερίδες πωλήσεων, περισσό-
τεροι από 250 αποκλειστικοί συνερ-
γάτες της ΑΤΕ Ασφαλιστικής είχαν τη 
δυνατότητα να ενημερωθούν για τα 
νέα προγράμματα ασφάλισης, τις νέ-
ες καινοτόμες ηλεκτρονικές υπηρε-
σίες, καθώς και για το πλαίσιο αμοι-
βών - κινήτρων, που έχουν στόχο την 
ανάπτυξη εργασιών, τόσο στις Α-
σφαλίσεις Ζωής και Υγείας όσο και 
στις Ασφαλίσεις Κατά Ζημιών. 

Ο  διευθύνων σύμβουλος κ. Γιάν-
νης  Χατζηιωσήφ, απευθυνόμενος 
στους συνεργάτες του εταιρικού δι-
κτύου, μετά το σύντομο απολογισμό 
του 2014 τόσο για την ΑΤΕ Ασφαλι-
στική όσο και για την ασφαλιστική 
αγορά, παρουσίασε το σχεδιασμό της 
ΑΤΕ Ασφαλιστικής για το 2015, κα-
θώς και τις σημαντικές ευκαιρίες 
που δημιουργούνται από την επικεί-
μενη ενοποίηση της ΑΤΕ Ασφαλιστι-
κής με την ERGO. Όπως είπε για  την 
ΑΤΕ Ασφαλιστική, το εταιρικό δίκτυο 
αποτελεί τον κύριο πυλώνα ανάπτυ-
ξης των εργασιών της στους κλά-
δους Ζωής και Υγείας και σταθερό 
στρατηγικό εταίρο στην επέκταση 
του χαρτοφυλακίου στους κλάδους 
Κατά Ζημιών ενώ η συμβολή του 
στην οικοδόμηση μακροχρόνιων 
σχέσεων αμοιβαιότητας με τους πε-
λάτες  είναι ανεκτίμητη.  

Σήμερα, ανοίγεται μπροστά μας 
μία νέα εποχή για το εταιρικό δίκτυο 
όπου οι προκλήσεις είναι μεγάλες, 
αλλά ακόμα μεγαλύτερες είναι οι ευ-
καιρίες που δημιουργούνται, κυρίως 
λόγω της επικείμενης στρατηγικής 
ανάπτυξης των εργασιών στον κλά-
δο Ασφαλίσεων Ζωής και Υγείας. Η 
νέα αυτή εποχή σηματοδοτείται από 
το σχεδιασμό ανταγωνιστικών προϊ-
όντων και καινοτόμων υπηρεσιών, 

καθώς και από την υιοθέτηση ισχυ-
ρών κινήτρων στον Κανονισμό Πω-
λήσεων που ανταμείβουν τις προ-
σπάθειες, τα αποτελέσματα και την 
ποιότητα. 

Παράλληλα, επιβραβεύοντας και 

την αφοσίωση στην εταιρεία μας, 
βρισκόμαστε σε φάση υλοποίησης 
νέου ολοκληρωμένου προγράμμα-
τος εκπαίδευσης και ενδυνάμωσης 
του εταιρικού μας δικτύου, υπογράμ-
μισε ο κ. Χατζηιωσήφ.

ΑΤΕ Ασφαλιστική: Νέα σελίδα για το εταιρικό δίκτυο
Πρόγραμμα «Ξένιος Δίας»

Πλήρης ασφάλιση ασθενείας σε πολίτες τρίτων χωρών που αιτού-
νται χορήγησης ή ανανέωσης άδειας διαμονής, παρέχεται με το  

πρόγραμμα «Ξένιος Δίας», που σχεδίασε και διαθέτει από την 
19/1/2015  η ΑΤΕ Ασφαλιστική.

Ειδικότερα, το πρόγραμμα «Ξένιος Δίας»: 
• Εντάσσεται στην Υπηρεσία «Άμεση  Εκτύπωση Συμβολαίων» με δυ-
νατότητα άμεσης έκδοσης και εκτύπωσης ασφαλιστηρίου συμβολαίου.
• Είναι ετησίως ανανεούμενο.
• Παρέχει, σύμφωνα με το πλαίσιο του Ν.4251/2014, ασφάλιση μόνιμης 
ολικής ή μερικής ανικανότητας από ατύχημα, ιατροφαρμακευτικά έξο-
δα από ασθένεια ή ατύχημα, καθώς και ευρεία νοσοκομειακή περίθαλ-
ψη.

Το πρόγραμμα απευθύνεται αποκλειστικά στους πολίτες τρίτων χω-
ρών, ηλικίας 3 μηνών έως και 65 ετών, που εισέρχονται ή διαμένουν 
νόμιμα στην Ελλάδα και αιτούνται τη χορήγηση ή την ανανέωση άδειας 
διαμονής. Ο τύπος της άδειας αυτής, παρέχει τη δυνατότητα ασφάλισης 
σε ιδιωτικό φορέα ασφάλισης και υποχρεούνται κατά την ημερομηνία 
υποβολής του σχετικού αιτήματος να υποβάλουν α) ασφαλιστήρια συμ-
βόλαια που έχουν συναφθεί στην αλλοδαπή εφόσον ρητά αναφέρουν 
ότι καλύπτουν τον ενδιαφερόμενο για όσο διάστημα διαμένει στην 
Ελλάδα ή, β) ασφαλιστήρια συμβόλαια που συνάπτονται στην Ελλάδα.

Ασφαλιστικές καλύψεις 
Το πρόγραμμα «Ξένιος Δίας» περιλαμβάνει τις ακόλουθες καλύψεις:

• Μόνιμη Ολική Ανικανότητα από Ατύχημα. Καταβάλλεται στον ασφα-
λισμένο ποσό € 15.000.
• Μόνιμη Μερική Ανικανότητα από Ατύχημα. Καταβάλλεται στον ασφα-
λισμένο ποσοστό (%) επί του ποσού € 15.000 βάσει αντίστοιχου πίνακα 
που περιέχεται στους Γενικούς Όρους Ασφάλισης του Προγράμματος.
• Ιατροφαρμακευτικές Δαπάνες από Ατύχημα ή Ασθένεια. Το ύψος των 
καλυπτόμενων παροχών ανέρχεται σε ποσό € 1.500 ετησίως, με συμ-
μετοχή του ασφαλιζόμενου 20%.
• Ευρεία Νοσοκομειακή Περίθαλψη. Το ανώτατο ύψος των καλυπτόμε-
νων παροχών ανέρχεται  σε ποσό €10.000 ετησίως, με ελεύθερη επι-
λογή νοσοκομείου. Καταβάλλεται στον Ασφαλισμένο το 80% των δαπα-
νών νοσοκομειακής περίθαλψης εξαιτίας ατυχήματος ή ασθένειας, 
καθώς και τα έξοδα τροφής και δωματίου για νοσηλεία, με ανώτατη 
μέχρι και Β’ θέση (δίκλινο δωμάτιο). Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση 
που χρησιμοποιηθεί Δημόσιο Νοσοκομείο, ή τρίτος ασφαλιστικός φο-
ρέας καλύψει ύψος εξόδων μεγαλύτερο ή ίσο του 20%, τότε μηδενίζεται 
το ποσοστό συμμετοχής του ασφαλισμένου.

Σημειώνεται τέλος ότι η διαχείριση των ανανεώσεων του προγράμ-
ματος γίνεται μέσω της υπηρεσίας «Άμεση Εκτύπωση Συμβολαίων» 
που υποστηρίζεται από την ομώνυμη ενότητα στο portal της Εταιρείας, 
σύμφωνα με τους κανόνες/οδηγίες χρήσης που έχουν αναρτηθεί στο 
αντίστοιχο ηλεκτρονικό υποστηρικτικό υλικό.

Σήμερα, ανοίγεται 
μπροστά μας μία νέα 
εποχή για το εταιρικό 

δίκτυο, εποχή που 
σηματοδοτείται, από το 

σχεδιασμό 
ανταγωνιστικών 

προϊόντων και 
καινοτόμων υπηρεσιών, 

καθώς και από την 
υιοθέτηση ισχυρών 

κινήτρων στον 
Κανονισμό Πωλήσεων 

που ανταμείβουν τις 
προσπάθειες, τα 

αποτελέσματα και την 
ποιότητα, τόνισε ο κ.

Γιάννης  Χατζηιωσήφ, 
απευθυνόμενος στους 

αποκλειστικούς 
συνεργάτες.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών ο  διευθυντής πωλήσεων του ε-
ταιρικού δικτύου κ. Ι. Παπουτσάς παρουσίασε: 
• Τον απολογισμό εργασιών του δικτύου στον Κλάδο Ζωής και στους 
Γενικούς Κλάδους έτους 2014, ανά βαθμίδα ιεραρχίας και γραφείο πώ-
λησης, τη στοχοθεσία έργων για το 2015, τόσο σε νέες εργασίες του Κλά-
δου Ζωής όσο και στους Γενικούς Κλάδους καθώς επίσης τους στόχους 
ανάπτυξης του συνολικού χαρτοφυλακίου του Δικτύου αλλά και στρατο-
λόγησης νέων συνεργατών.
• Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Α’ 6μήνου του δικτύου.
• Τα ολοκληρωμένα προγράμματα Υγείας “ΑΤΕ Health Care” και “ΑΤΕ 
Μέριμνα Υγείας”, τα οποία, μετά τον πρόσφατο ανασχεδιασμό τους, καθί-
στανται ως τα πλέον ολοκληρωμένα και ανταγωνιστικά στην ελληνική 
αγορά, στον τομέα της Νοσοκομειακής και Εξωνοσοκομειακής Περίθαλ-
ψης.
• Το πρόγραμμα Προσωπικού Ατυχήματος για τους πολίτες τρίτων χω-
ρών “Ξένιος Δίας”, το οποίο διακρίνεται για την υψηλή τυποποίηση, κα-
θώς και για το καινοτόμο πλαίσιο υποστήριξης και διαχείρισής του. 
• Τα κίνητρα του Κανονισμού Πωλήσεων του Εταιρικού Δικτύου, που πα-
ρέχει ευκαιρίες για ανάπτυξη εργασιών σε όλους τους κλάδους ασφάλι-
σης και τα ειδικά κίνητρα που παρέχει ο νέος έκτακτος διαγωνισμός Πω-
λήσεων Α’ 4μήνου 2015, που έχει ως προορισμό την Κωνσταντινούπολη.
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ESM Τράπεζες Εθνική Τράπεζα
Πράσινο φως  για  
τα 555 εκατ. ευρώ του Ταμείου 
Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας

Σελ. 21

Πώς θα εντοπισθούν 
οι μπαταχτσήδες 
των τραπεζών

Σελ. 20

Αναβαθμίζονται  
3 εκατομμύρια 
χρεωστικές κάρτες 

Σελ. 21

Ο κ. Μιχάλης Σάλλας 

ΕΕΤ

Νέος πρόεδρος  
ο Μιχάλης 
Σάλλας
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Ομίλου Πειραιώς, 
Μιχάλης Σάλλας, αναμένεται να ανα-
λάβει νέος πρόεδρος της Ελληνικής 
Ενωσης Τραπεζών αμέσως μετά την 
ολοκλήρωση των διοικητικών αλλα-
γών στην Εθνική Τράπεζα. Ο κ. Σάλλας 
θα αντικαταστήσει τον  Γ. Ζαννιά, πρό-
εδρο της Εθνικής Τράπεζας, και η  επι-
λογή του θεωρείται η πιο ενδεδειγμέ-
νη στην παρούσα συγκυρία, μια και 
είναι ο πιο έμπειρος τραπεζίτης τη 
δεδομένη στιγμή στην εγχώρια αγορά 
και το πρόσωπο που μπορεί να οδηγή-
σει εκ του ασφαλούς τον τραπεζικό 
κλάδο στην επόμενη ημέρα, όπως και 
να παίξει κομβικό ρόλο σε αυτή την 
κρίσιμη για την οικονομία της χώρας 
περίοδο.

Για την τοποθέτηση του κ. Σάλλα 
στην ΕΕΤ έχουν συμφωνήσει όλες οι 
συστημικές τράπεζες, και θα ανακοι-
νωθεί μόλις ολοκληρωθεί η τοποθέ-
τηση της νέας διοίκησης της ΕΤΕ.

Ο Λεωνίδας 
Φραγκιαδάκης στην  
Εθνική Τράπεζα

Την ίδια ώρα ο  κ. Λεωνίδας Φρα-
γκιαδάκης θα είναι -όπως όλα δεί-
χνουν- ο νέος διευθύνων σύμβουλος 
της Εθνικής Τράπεζας. Ο κ. Φραγκια-
δάκης κατέχει σήμερα τη θέση του 
γενικού διευθυντή Διαχείρισης Διαθε-
σίμων και Χρηματαγοράς της Εθνικής.

ΤΟ PLAN B ΚΑΙ Η ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΝΕΩΝ ΑΜΚ ΣΤΟ Β ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ

Του ΧΡΉΣΤΟΥ ΚΊΤΣΊΟΥ 

Στα χέρια κυβέρνησης και Ευρωπαϊκής Κεντρικής 
Τράπεζας βρίσκεται πλέον το εγχώριο τραπεζικό 
σύστημα, καθώς οι αποφάσεις τους, τις επόμενες 

ημέρες, θα κρίνουν αν ξεκινήσει η επιστροφή στην ο-
μαλότητα ή επιδεινωθούν οι συνθήκες, καθιστώντας 
βέβαιες νέες αυξήσεις κεφαλαίου.  

Η υπογραφή της συμφωνίας-«γέφυρας» έφερε μι-
κρή ανακούφιση στο μέτωπο της ρευστότητας καθώς 
σταμάτησε η «αιμορραγία» καταθέσεων, η αβεβαιότη-
τα, όμως, παραμένει κυρίαρχη εξαιτίας της τακτικής 
«ανταρτοπολέμου» που ακολουθεί η κυβέρνηση, η ο-
ποία αναγκάζει χώρα και τράπεζες να κινούνται στο 

χείλος του γκρεμού.  
Το κρίσιμο ερώτημα, μετά και την απόφαση της ΕΚΤ 

να αυξήσει το όριο του ELA μόλις κατά 500 εκατ. ευρώ 
απαγορεύοντας στις τράπεζες να δανείζουν ακόμη και 

τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, είναι πού θα βρει το Δη-
μόσιο τη ρευστότητα που χρειάζεται για να καλύψει τα 
τοκοχρεολύσια του Μαρτίου. 

Επιλογές -σύμφωνα με τραπεζικά στελέχη- δεν υ-
πάρχουν. Η κυβέρνηση θα πρέπει να συμφωνήσει με 
τους εταίρους στην προώθηση κάποιων μεταρρυθμί-
σεων, αναλαμβάνοντας συγκεκριμένα στοχοχρονοδι-
αγράμματα και αποδεχόμενη τον έλεγχο στα δημοσιο-
νομικά της χώρας. 

Αν το κάνει και προσηλωθεί στην εφαρμογή τους, 
θα υπάρξει σταδιακή εκταμίευση δόσεων και η αβε-
βαιότητα θα αρχίσει να υποχωρεί. Σε διαφορετική πε-

Συνέχεια στη σελ. 12

Τους νέους γενικούς γραμματείς του 
υπουργείου Οικονομικών παρουσί-
ασε σε συνέντευξη Τύπου ο  υπουρ-

γός Οικονομικών Γιάνης Βαρουφάκης. Ο  
καθηγητής Νίκος Φράγκος αναλαμβάνει 
γενικός γραμματέας Οικονομικής Πολι-
τικής του υπουργείου Οικονομικών, αρ-
μόδιος για τη διοίκηση του Υπουργείου. 
Σημειώνεται ότι  ο  κ. Φράγκος έχει φι-
λοξενηθεί στην εκπομπή "Ώρα Ασφάλι-
σης" καθώς και στις στήλες του Nextdeal 
και του Ασφαλιστικού ΝΑΙ

.Ο καθηγητής Νίκος Θεοχαράκης ανα-
λαμβάνει καθήκοντα γενικού γραμματέα 
Δημοσιονομικής Πολιτικής και θα μετέ-
χει και στο Euroworking Group. Ο Μιχά-
λης Χατζηθεοδώρου αναλαμβάνει καθή-
κοντα γενικού γραμματέα Πληροφορια-
κών Συστημάτων, ενώ ο δικηγόρος Δη-

μήτρης Κλούρας γενικός γραμματέας 
Δημόσιας Περιουσίας.  

Απαντώντας ο κ Βαρουφάκης σε ερώ-
τηση για τη ΓΓΔΕ, τόνισε ότι «η  Γενική 
Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, όπως 
όλοι γνωρίζετε, είναι ημιανεξάρτητη, αυ-
τοτελής, εντός του Υπουργείου Οικονο-
μικών. Έχω επανειλημμένως δεσμευθεί 
ότι το υπουργείο μας σέβεται απολύτως 
την ημιαυτονομία της Γενικής Γραμμα-
τείας Δημοσίων Εσόδων. Θέλουμε, μά-
λιστα, αυτή την αυτονομία να την ενισχύ-
σουμε, θέλουμε οι Υπηρεσίες της συγκε-
κριμένης Γενικής Γραμματείας να λει-

Ο καθηγητής Νίκος Φράγκος, ο νέος γενικός 
γραμματέας Οικονομικής Πολιτικής 

Ο νέος γενικός γραμματέας Οικονομικής Πολιτικής Νίκος Φράγκος με τον υπουργό Οικονομικών 
Γιάνη Βαρουφάκη. Συνέχεια στη σελ. 12

►Έρχεται στις 26 Μαρτίου ο Γ. 
Κούπμαν της DG Comp. Γιατί είναι 
στον αέρα οι βασικοί στόχοι της 
φετινής χρονιάς. Στα χέρια 
κυβέρνησης και ΕΚΤ οι τράπεζες

Τράπεζες: Crash 
test στα πλάνα 
αναδιάρθρωσης
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Ο καθηγητής Νίκος Φράγκος, ο νέος γενικός γραμματέας Οικονομικής Πολιτικής

O υπουργός Οικονομικών με τους γενικούς γραμματείς

τουργούν πολύ καλύτερα από ότι λειτουργούν σήμερα, όπως και για τις υπόλοιπες Γενικές 
Γραμματείες», πρόσθεσε ο υπουργός Οικονομικών.

Στις πρώτες δηλώσεις μετά την παρουσίαση ο κ. Νίκος  Φράγκος  εξέφρασε την πρόθεσή 
του  «για  την αξιοποίηση των υπαλλήλων του υπουργείου, της Διεύθυνσης Οικονομικών 
Μελετών και των άλλων Διευθύνσεων, για την παραγωγή μοντέλων και υλικών που θα 
χρειάζονται ο υπουργός και οι υπόλοιποι. Οπότε, πρωτίστως θέλουμε να φύγουμε από το 
μοντέλο των δεκάδων συμβούλων που έρχονται, φτιάχνουν ό,τι φτιάχνουν, αλλά φεύγοντας 
τα παίρνουν μαζί τους. Θα είναι από τους υπαλλήλους του υπουργείου και βέβαια εάν χρεια-
στούν βοήθεια θα την έχουν», υπογράμμισε ο κ.Φράγκος.  

«Ο δρόμος θα είναι εξαιρετικά δύσκολος. Θα ακολουθήσουμε το δρόμο που έχει χαράξει 
η κυβέρνηση, όπως εξειδικεύεται μάλιστα στο συγκεκριμένο υπουργείο με τον Γιάνη Βαρου-
φάκη», είπε μεταξύ άλλων ο Ν. Θεοχαράκης.

«Η αξιοποίηση της πληροφορικής στο Δημόσιο  δεν γίνεται στο βαθμό που θα έπρεπε, 
αλλά νομίζω ότι αυτός είναι και ο στόχος μας: να την κάνουμε να γίνει το εργαλείο για την 
κυβέρνηση και για το υπουργείο συγκεκριμένα», τόνισε ο κ. Μ. Χατζηθεοδώρου.

«Θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο για το δημόσιο συμφέρον, να προασπίσουμε το δη-
μόσιο συμφέρον και να προστατεύσουμε αυτή τη δημόσια περιουσία που αποτελεί μια “πο-
λύφερνη νύφη”», υπογράμμισε από την πλευρά του ο κ. Δ. Κλούρας.

Συνέχεια από τη σελίδα 11

ρίπτωση, η χώρα και μαζί το τραπεζικό σύστημα 
θα φλερτάρουν καθημερινά με τον κίνδυνο του 
ατυχήματος. 

Crash test στα πλάνα αναδιάρθρωσης 
Θεωρητικά, οι τέσσερις μεγάλες συστημικές τρά-

πεζες διαθέτουν και με τη σφραγίδα της ΕΚΤ ισχυρή 
κεφαλαιακή επάρκεια, μετά την πρόσφατη πανευ-
ρωπαική άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστά-
σεων.  Υπενθυμίζεται, όμως, ότι μόνο η Alpha πέρα-
σε το stress test με το στατικό σενάριο, ενώ η Πει-
ραιώς αφού συνυπολογίστηκε η τελευταία αύξηση 
κεφαλαίου.  Εθνική και Eurobank πέρασαν την ά-
σκηση, με το δυναμικό μοντέλο, δηλαδή με συνυπο-
λογισμό των στρεσαρισμένων εκτιμήσεων για την 
κεφαλαιακή επίδραση που θα έχει η υλοποίηση των 
πλάνων αναδιάρθρωσης. 

Οι πληγές που μετρούν οι τράπεζες στα πλάνα α-
ναδιάρθρωσης από την αβεβαιότητα των τελευταί-
ων μηνών είναι ήδη αρκετά υπολογίσιμες.

 Από τις αρχές Δεκεμβρίου ώς σήμερα από το εγ-
χώριο τραπεζικό σύστημα εκτιμάται ότι έφυγαν κα-
ταθέσεις ύψους τουλάχιστον 23 δισ. Ευρώ, με τα 
επίπεδα των καταθέσεων να υποχωρούν στα χαμη-
λότερα επίπεδα 10ετίας. H Moody’s εκτιμά ότι η επι-
στροφή των καταθέσεων πολύ δύσκολα θα αποκα-
τασταθεί τους επόμενους 12-18 μήνες, ακόμα και αν 
υπάρξει νέο πρόγραμμα στήριξης της Ελλάδας πριν 
από τον Ιούνιο.

Η εξάρτηση από τον ELA εκτινάχθηκε στα 65 ευ-
ρώ, που σημαίνει αύξηση του κόστους χρηματοδό-
τησης σε ετήσια βάση της τάξης των 700 με 800 ε-
κατ. ευρώ, ενώ o ο ρυθμός δημιουργίας νέων επι-
σφαλειών εκτινάχθηκε και εκτιμάται ότι στο τρίμηνο 
τα νέα κόκκινα δάνεια θα ανέλθουν στο ύψος του 1,5 
δισ. ευρώ. 

Την ίδια στιγμή η πρόθεση της κυβέρνησης να 
προωθήσει διαγραφές κόκκινων στεγαστικών δα-
νείων και να παγώσει τους πλειστηριασμούς, πέραν 
των αρνητικών επιπτώσεων που έχει στην κουλ-
τούρα πληρωμών, ενδέχεται να πλήξει απευθείας 
και την κεφαλαιακή θέση των τραπεζών. 

Δεν είναι τυχαίο ότι η ΤτΕ στην ετήσια έκθεση, α-
φού επισημαίνει τους κινδύνους της αβεβαιότητας, 
υπογραμμίζει ότι επιβάλλεται, για λόγους πρόνοιας, 

να διατηρηθεί ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας σε 
επίπεδα αρκούντως υψηλότερα των ελαχίστων που 
καθορίζουν οι εποπτικοί κανόνες.

Έρχεται στις 26 Μαρτίου ο Γκερτ  Κούπμαν 
Προς το παρόν η DG 

Comp αντιμετωπίζει την 
παραπάνω κατάσταση ως 
έκτακτη και δεν έχει ζητή-
σει τροποποίηση στα πλά-
να αναδιάρθρωσης. Στις 
26 Μαρτίου, όμως, έρχε-
ται στην Αθήνα ο Γκερτ 
Κούπμαν, αναπληρωτής 
γενικός διευθυντής της 
DG Comp, για ένα συνέ-

δριο και, όπως όλα δείχνουν, θα συναντηθεί με τις 
διοικήσεις των τραπεζών.  Από τις συναντήσεις θα 
γίνουν αντιληπτές και οι προθέσεις της DG Comp. Αν 
δεν υπάρξει εντυπωσιακή αναστροφή των συνθη-
κών για την ελληνική οικονομία, θεωρείται βέβαιο 
ότι ο Κούπμαν θα θέσει θέμα επικαιροποίησης των 
πλάνων αναδιάρθρωσης. 

Οι τράπεζες θα κληθούν να αντιμετωπίσουν την 
πίεση που δέχεται το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο, 
λόγω της αύξησης του κόστους χρηματοδότησης, 
της επιτάχυνσης του ρυθμού δημιουργίας νέων 
κόκκινων δανείων και της αδυναμίας εξασφάλισης 
εσόδων από τις σχεδιαζόμενες νέες χορηγήσεις. 

Ένα μέρος της πίεσης θα μπορούσε να αντισταθ-
μισθεί με περαιτέρω περικοπές σε λειτουργικές 
δαπάνες και δαπάνες μισθοδοσίας, μέσω απλοποί-
ησης των οργανογραμμάτων, νέες σημαντικές μει-
ώσεις σε μισθούς στελεχών και ριζική αναδιάρ-
θρωση δικτύου και προσωπικού στα Βαλκάνια.  

Υπενθυμίζεται ότι Alpha και Πειραιώς έτρεξαν το 
φθινόπωρο νέα προγράμματα εθελουσίας, οπότε 
έχουν ένα μεγαλύτερο μαξιλάρι καθώς οι δαπάνες 
μισθοδοσίας είναι ελαφρύτερες φέτος κατά 120 ε-
κατ. ευρώ στην πρώτη και κατά 38,5 εκατ. ευρώ στη 
δεύτερη. 

Ο κίνδυνος για νέες ΑΜΚ 
Στην περίπτωση, όμως, που η αβεβαιότητα πα-

ραταθεί, ο στόχος επίτευξης κερδοφορίας που 

προβλέπουν για φέτος τα πλάνα αναδιάρθρωσης 
των τεσσάρων συστημικών τραπεζών δύσκολα θα 
επιτευχθεί, ενώ θα τεθούν εν αμφιβόλω και οι ε-
κτιμήσεις κερδοφορίας για τη διετία 2016-17. 

Με δεδομένο ότι δύο τράπεζες (Εθνική, 
Eurobank) πέρασαν την πρόσφατη άσκηση προσο-
μοίωσης με το δυναμικό μοντέλο, ο εκτροχιασμός 
των πλάνων αναδιάρθρωσης θα φέρει πιο κοντά 
αυξήσεις κεφαλαίου. Η Πειραιώς, παρ' ότι θεωρη-
τικά πέρασε το stress test με καλύτερες επιδόσεις, 
ενδέχεται να επηρεασθεί εντονότερα από την αύ-
ξηση του ρυθμού δημιουργίας νέων μη εξυπηρε-
τούμενων δανείων, λόγω του μεγάλου χαρτοφυ-
λακίου χορηγήσεων που διαθέτει.  Αμυντικότερη 
όλων είναι η Alpha, η οποία πέρασε το stress test 
με το στατικό σενάριο. Παρά την ισχυρότερη κεφα-
λαιακή της διάρθρωση, η επιδείνωση των συνθη-
κών στην οικονομία κτυπάει και στην Alpha. 

Η Ευρωπαίκή Κεντρική Τράπεζα παρακολουθεί 
τόσο την εφαρμογή των σχεδίων κεφαλαιακής ε-
νίσχυσης που έχουν καταθέσει Εθνική, Eurobank 
και τυπικά η Πειραιώς, όσο και την πορεία των βα-
σικών λειτουργικών τους επιδόσεων. Εφόσον 
κρίνει ότι υπάρχουν ουσιαστικές αποκλίσεις από 
τα capital plans ή το σχεδιασμό των τραπεζών, εν-
δέχεται να ζητήσει προληπτικές κινήσεις κεφαλαι-
ακής ενίσχυσης στο β' εξάμηνο της χρονιάς. 

Άλλωστε, έχουν ήδη ξεκινήσει έλεγχοι από την 
ΕΚΤ για την ποιότητα των στοιχείων ενεργητικού 
τους, οι οποίοι θα διεξαχθούν με βάση τα στοιχεία 
που προέκυψαν από την πρόσφατη διαγνωστική 
μελέτη. 

Η Moody's εκτιμά πως οι ελληνικές τράπεζες θα 
πρέπει να αναθεωρήσουν τις προβλέψεις τους για 
το 2015, αφού οι επιδόσεις στους θα επηρεαστούν 
αρνητικά από τη διατάραξη της ελληνικής οικονο-
μίας και τη σημαντική μείωση της επενδυτικής 
δραστηριότητας που σημειώνεται από τον περα-
σμένο Δεκέμβριο.

Οι στόχοι που τίθενται επ' αμφιβόλω 
Η  περίοδος της αβεβαιότητας οδήγησε ήδη σε 

μετάθεση α)  πώλησης non core business assets 
(NBGI, Αστήρ), β) διάθεσης μειοψηφικών πακέτων 
σε θυγατρικές (Finansbank, Eurolife, Πανγαία), γ) 
πώλησης χαρτοφυλακίου δανείων, ενώ ανέκοψε 

και τις συζητήσεις για νέα deals (δημιουργία νέων 
ΑΕΕΑΠ από Πειραιώς και Alpha σε συνεργασία με 
ξένους επενδυτές). 

Το σημαντικότερο όμως είναι ότι τίθενται επ' 
αμφιβόλω στόχοι που είτε είχαν επιτευχθεί την 
προηγούμενη διετία είτε είχε δημιουργηθεί δυνα-
μική ταχείας επίτευξής τους καθώς σημειώνεται: 

Επιδείνωση του δείκτη καθαρών χορηγήσεων 
προς καταθέσεις 

Αυξηση του κόστους χρηματοδότησης 
Επιδείνωση του καθαρού επιτοκιακού περιθω-

ρίου λόγω της κατάπτωσης των ενεχύρων και της 
μαζικής προσφυγής  στον ELA, σε συνδυασμό με τη 
στασιμότητα στις νέες χορηγήσεις 

Αύξηση των νέων NPLs που καθυστερεί την επί-
τευξη του στόχου μείωσης του ποσοστού των προ-
βλέψεων κάτω του 1% του ενεργητικού

Καθυστέρηση στη βελτίωση της απόδοσης ιδίων 
κεφαλαίων

Τράπεζες: Crash test στα πλάνα αναδιάρθρωσης Ο κίνδυνος του 
ξαφνικού θανάτου 
Η ΑΛΛΗΛΕΞΑΡΤΗΣΗ τραπεζών και Δημοσίου έχει αυ-
ξηθεί λόγω της αβεβαιότητας που ξεκίνησε τον Δεκέμ-
βριο και δεν είναι βέβαιο πως έχει τελειώσει.
Πέραν των κεφαλαίων (σ.σσ περίπου 26 δισ.ευρώ) που 
έχει ήδη βάλει το Δημόσιο στις συστημικές τράπεζες, 
παίρνοντας ως αντάλλαγμα κοινές και προνομιούχες 
μετοχές, έχει δώσει και τη δυνατότητα οριστικής φορο-
λογικής απαίτησης (tax credit) για ζημιές από το PSI και 
τις προβλέψεις- διαγραφές κόκκινων δανείων. 
 Επιπρόσθετα  καλύπτει σημαντικό μέρος του κενού 
χρηματοδότησης των τραπεζών μέσω εγγυήσεων και 
ειδικών ομολόγων, ενώ εγγυάται την άντληση ρευστό-
τητας από τον έκτακτο μηχανισμό (ELA) .
Την ίδια στιγμή, οι τράπεζες κατέχουν 15 δισ. ευρώ έ-
ντοκα γραμμάτια Δημοσίου και ομόλογα της τάξης των 
3 με 4 δισ. ευρώ, ενώ έχουν χορηγήσει και δάνεια με 
εγγύηση Δημοσίου. 
«Τόσο το tax credit όσο και η πρόσβαση στον ELA δίνο-
νται γιατί η ΕΚΤ κρίνει φερέγγυο το ελληνικό Δημόσιο. 
Αν αυτό αλλάξει, η χώρα και το τραπεζικό σύστημα ο-
δηγούνται σε ξαφνικό θάνατο» σημειώνει στέλεχος ε-
λεγκτικής εταιρείας.

Ο κ. Γ. Κούπμαν
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Δείκτη αναπροσαρμογής  
ασφαλίστρων ψάχνει  
η ασφαλιστική αγορά

Την πρόθεση του ασφαλιστικού κλάδου να ερ-
γαστεί για την ουσιαστική συμμετοχή του στη 
διαμόρφωση του νέου συστήματος στο χώρο 

της Υγείας, αποτυπώνεται στην εισήγηση  της αρ-
μόδιας επιτροπής της Ένωσης Ασφαλιστικών Ε-
ταιρειών, όπου καταγράφονται και οι δράσεις  
που απαιτούνται με τους αρμόδιους  φορείς, με 
πρώτο την αναπροσαρμογή του ασφαλίστρου των 
μακροχρόνιων νοσοκομειακών προγραμμάτων. 
Ειδικότερα, όπως αναφέρεται, το 2014 ήταν η 
δεύτερη συνεχής χρονιά επαφών των μελών της 
Επιτροπής με τη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή 
και το Συνήγορο του Καταναλωτή, για ένα από τα 

βασικότερα θέματα που αφορούν στις  ασφαλί-
σεις Υγείας, την  αναπροσαρμογή  του ασφαλί-
στρου των μακροχρόνιων νοσοκομειακών προ-
γραμμάτων. Στον  συγκεκριμένο διάλογο συμμε-
τείχε και η Διεύθυνση Εποπτείας Ιδιωτικής Α-
σφάλισης, η οποία,  βάσει των στοιχείων που είχε 
ήδη συλλέξει από τις ασφαλιστικές εταιρείες με 
σκοπό την προετοιμασία για τη μετάβαση στη Φε-
ρεγγυότητα ΙΙ, επεδίωξε να προσεγγίσει τη μεθο-
δολογία για τη δημιουργία ενός «δείκτη αναπρο-
σαρμογής ασφαλίστρων» σε επίπεδο αγοράς. 

Η σκοπιμότητα του εγχειρήματος συνίσταται 
στη δυνατότητα «τροχιοδεικτικής» και εν είδει α-

ναφοράς λειτουργίας ενός τέτοιου «δείκτη» για τις 
ασφαλιστικές εταιρείες, σε ό,τι αφορά τη μεταβο-
λή των νοσοκομειακών ασφαλίστρων των μα-
κροχρόνιων προγραμμάτων υγείας.

Το έργο αυτό, τονίζεται στην εισήγηση, ανέλαβε 
μια από τις ομάδες εργασίας που διέθετε η ΔΕΙΑ 
και τα αποτελέσματα της πρώτης προσεγγιστικής 
απόπειρας παρουσιάστηκαν προς όλους τους εν-
διαφερομένους φορείς (ΓΓΚ, ΣτΚ, ΕΑΕΕ) στο τέ-
λος Μαρτίου 2014. Σε αυτό το πλαίσιο, η Επιτροπή 
μας συγκρότησε ειδική ομάδα στελεχών της, η 
οποία συνέδραμε, με κρίσιμες παρατηρήσεις και 

ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ 

Νέα προγράμματα 
υγείας Atlas 

Protection & Atlas 
Protection 
Economy

ΔΔύο σύγχρονα και ολοκληρωμένα 
προγράμματα πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας περίθαλψης για 

την Ελλάδα και το εξωτερικό, και μάλιστα 
σε πολύ ανταγωνιστικές και προσιτές τι-
μές, δημιούργησε και παρέχει η Ατλαντι-
κή Ένωση,  εταιρεία-μέλος του ελβετο- 
γερμανικού Ομίλου “BALOISE Group-
BASLER Lebensversicherungs AG”, 
παρακολουθώντας, όπως  τονίζεται, τις  
εξελίξεις στον τομέα της Υγείας, καθώς 
και τις σημερινές ανάγκες των πελατών.

Συνέχεια στη σελ. 16-17

ΚΟΝΤΡΑ ΕΟΠΥΥ-ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΓΕΝΟΣΗΜΑ
Τις  έντονες  αντιδράσεις  των φαρμακοποιών προκαλεί  εγκύκλιος του ΕΟΠΠΥ που προβλέπει  αυστηρές  ποινές και τσουχτερά πρόστιμα  

έως 5.000 για όσους δεν χορηγούν το φθηνότερο γενόσημο σκεύασμα. Ουκ αν λάβοις παρά του μη έχοντος, απαντούν οι φαρμακοποιοί Σελ. 18

Συνέχεια στη σελ. 18
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επισημάνσεις, για την επίτευξη της 
βέλτιστης μεθοδολογικής προσέγγι-
σης, επικροτώντας την εξακολούθη-
ση της εργασίας με στόχο την ολο-
κλήρωσή της.

Η όλη προσπάθεια, ωστόσο, δεν 
έχει εξελιχθεί μέχρι τώρα, καθώς οι 
Ομάδες Εργασίας της ΔΕΙΑ δεν είναι 
πλέον διαθέσιμες. Άποψη της Επι-
τροπής μας είναι ότι το συγκεκριμένο 
έργο είναι εξαιρετικά σημαντικό και 
θα πρέπει να έρθει σε πέρας,ακόμη 
και αν προς τούτο απαιτηθεί η ανά-
θεση σε άλλο, πέραν της ΤτΕ, φορέα 
υλοποίησης, πάντα, όμως, με την ε-
πιστασία και της Εποπτικής Αρχής 
μας.

Επαφές με Υπουργείο Υγείας & 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Έντονες ήταν οι επαφές μας με το 
ΥΥΚΑ και κατά το 2014. Ειδικότερα, 
αφορμή για την συστηματική επικοι-
νωνία και τις συζητήσεις που είχαμε, 
ιδίως κατά το πρώτο εξάμηνο του έ-
τους, αποτέλεσαν προτάσεις που α-
πηύθυνε ο τότε υπουργός Υγείας 
προς την ΕΑΕΕ, οι οποίες αφορού-
σαν στα εξής δύο θέματα:

(α) την ενδεχόμενη συνεργασία 
ασφαλιστικών εταιρειών με νοσοκο-

μεία του ΕΣΥ στο πλαίσιο λειτουργίας 
των απογευματινών χειρουργείων,

(β) τη χρηματοδότηση εισαγωγής 
και εγκατάστασης διαγνωστικών 
πρωτοκόλλων.

Η Επιτροπή μας, αφού πραγματο-
ποίησε σειρά συναντήσεων με αρ-
μόδια στελέχη του ΥΥΚΑ και αφού 
μελέτησε με προσοχή τις ανωτέρω 
προτάσεις, κατέληξε στα εξής:

(α) H πρόταση συνεργασίας στο 
πλαίσιο της απογευματινής λειτουρ-
γίας των χειρουργείων, στην ουσία 
σήμαινε ριζική τροποποίηση της ήδη 
υπογραφείσας (από τον 9ο/2011) με 
τα δημόσια νοσοκομεία σύμβασης, 
τόσο ως προς τις διαδικασίες όσο και 
ως προς τους οικονομικούς όρους. 
Ως εκ τούτου, προκρίθηκε η αντιπρό-
τασή μας προς το υπουργείο να επα-
νεξετάσουμε την ήδη υπογραφείσα 

συνεργασία και να προσπαθήσουμε 
να την καταστήσουμε πραγματικά 
λειτουργική.

(β) Η επί της αρχής θετική μας 
στάση ως προς την εισαγωγή και ε-
φαρμογή κλινικών πρωτοκόλλων 
στο πλαίσιο της δευτεροβάθμιας, 
πρωτίστως, περίθαλψης, είναι σα-
φής. Ωστόσο, για να είναι επιτυχής η 
όλη διαδικασία, προϋποθέτει τη 
συμμετοχή όλων των ενεχόμενων 
φορέων (δημόσια νοσοκομεία, κλι-
νικές, ιατρικοί σύλλογοι και ενώσεις 
κ.λπ.).Οι προτάσεις αυτές της Επιτρο-
πής, αφού έτυχαν της έγκρισης του 
Δ.Σ. της ΕΑΕΕ, γνωστοποιήθηκαν 
εγγράφως στο ΥΥΚΑ, το οποίο διετέ-
θη κατ’ αρχήν θετικά, επιφυλασσό-
μενο περαιτέρω ενεργειών για την 
υλοποίησή τους. Η επακολουθήσα-
σα αλλαγή στην πολιτική ηγεσία του 

υπουργείου τον Ιούνιο κατέδειξε αλ-
λαγή των σχεδιασμών και προτεραι-
οτήτων αυτού. 

Έτσι, πέρα από τη διακοπή των ε-
παφών για τα προαναφερθέντα θέ-
ματα, ακολούθησε και η ψήφιση του 
νόμου περί Συστήματος Αμοιβών 
Νοσοκομείων (ΣΑΝ) και της εταιρεί-
ας ειδικού

σκοπού που αναλαμβάνει την υ-
λοποίησή του, της ΕΣΑΝ. Η ΕΑΕΕ, 
ατυχώς, δεν είχε ευκαιρία της ο-
ποιασδήποτε συμμετοχής στη δια-
βούλευση, αλλά ούτε και της περίλη-
ψής της μεταξύ των εταίρων που 
προβλέπεται ότι θα έχουν ενεργό 
ρόλο στην υλοποίηση του ΣΑΝ. Η Έ-
νωσή μας, εντούτοις, θα εργαστεί για 
την ουσιαστική συμμετοχή του κλά-
δου μας στη διαμόρφωση του νέου 
συστήματος στο χώρο της υγείας.

Δείκτη αναπροσαρμογής  
ασφαλίστρων ψάχνει  
η ασφαλιστική αγορά

ΟΠΑΔ

Αυτόματα  
η θεώρηση 
βιβλιαρίων
ΝΑ ΜΗΝ προσέρχονται  άσκοπα στις 
υπηρεσίες του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ενημερώ-
νει η διοίκηση του ταμείου τους α-
σφαλισμένους και συνταξιούχους του 
τέως Οργανισμού Περίθαλψης Α-
σφάλισης Δημοσίου (ΟΠΑΔ) και του 
Ταμείου Υγείας Δημοτικών Κοινοτι-
κών Υπαλλήλων (ΤΥΔΚΥ) καθώς και 
τα μέλη της οικογενείας τους για τη 
περίοδο μεταξύ της 1ης Μαρτίου 2015 
– 29ης Φεβρουαρίου 2016, γιατί και  
την τρέχουσα χρονιά η  θεώρηση θα 
γίνεται αυτόματα. Ειδικότερα,σύμφω-
να με ανακοίνωση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ή-
δη  έχει τεθεί στη διάθεση των ασφα-
λισμένων  ηλεκτρονική υπηρεσία, 
προκειμένου να ενημερώνονται για 
τον αριθμό μητρώου ασφαλισμένου 
(ΑΜΑ) που τους αποδόθηκε, κατά την 
ενσωμάτωσή τους στο Μητρώο Α-
σφαλισμένων, χωρίς να χρειάζεται να 
απευθύνονται στις υπηρεσίες (www.
ika.gr / Αναζήτηση Αριθμού Μητρώ-
ου Ασφαλισμένου (ΑΜΑ) ΙΚΑ-ΕΤΑΜ-
για τους ασφαλισμένους του τ. ΟΠΑΔ 
/ ΤΥΔΚΥ).

Προστίθεται ακόμη ότι όλοι  οι εν 
ενεργεία ασφαλισμένοι και συνταξι-
ούχοι του τ. ΟΠΑΔ / ΤΥΔΚΥ μπορούν 
να ενημερώνονται ηλεκτρονικά για 
την ασφαλιστική τους ικανότητα, από 
το διαδικτυακό τόπο του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 
(www.ika.gr / Ηλεκτρονικές Υπηρε-
σίες / Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες προς 
Ασφαλισμένους-Συνταξιούχους / Α-
σφαλιστική Ικανότητα). Οι πάροχοι υ-
γείας έχουν τη δυνατότητα να εξυπη-
ρετούν τους ασφαλισμένους του τ. Ο-
ΠΑΔ / ΤΥΔΚΥ με τον αριθμό μητρώου 
του τ. ΟΠΑΔ ή του τ. ΤΥΔΚΥ, χωρίς να 
είναι απαραίτητος ο ΑΜΑ του ασφαλι-
σμένου, που αποδόθηκε από το ΙΚΑ-
ΕΤΑΜ. Συνεπώς οι ασφαλισμένοι και 
οι συνταξιούχοι του τ. ΟΠΑΔ / ΤΥΔΚΥ 
καθώς και τα μέλη της οικογενείας 
τους (σύζυγοι και τέκνα έως 24 ετών) 
δεν χρειάζεται να προσέρχονται στις 
υπηρεσίες , πλην ειδικών περιπτώ-
σεων προστατευομένων μελών, για 
τις οποίες δεν εντοπίζεται ασφαλιστι-
κή ικανότητα και απαιτείται η χορήγη-
σή της με την προσκόμιση των προ-
βλεπομένων από τη νομοθεσία δικαι-
ολογητικών.

Για τις δράσεις  του Συλλόγου Ελπίδα, ανάμεσα 
στις οποίες συγκαταλέγεται η λειτουργία της 
Τράπεζας Εθελοντών Δοτών Μυελού των Ο-

στών, ενημέρωσε η κ. Μαριάννα Βαρδινογιάννη 
τον υπουργό Υγείας κ. Παναγιώτη  Κουρουμπλή 
σε συνάντηση όπου συμμετείχαν ακόμη ο  πρέ-
σβης  του Καναδά στην Ελλάδα, κ. Robert Peck και 
ο  διοικητής του Νοσοκομείου Παίδων «Η Αγία 
Σοφία», κ. Μ. Παπασάββας. Η πρόεδρος του Συλ-
λόγου Φίλων Παιδιών με καρκίνο «ΕΛΠΙΔΑ» και 
Πρέσβειρα Καλής Θελήσεως της Unesco, επισή-
μανε πως κατά τη διάρκεια του ενός έτους λει-
τουργίας της μονάδας έχουν εγγραφεί περισσότε-
ροι από 10.000 εθελοντές δότες, υπογραμμίζοντας 
πως τον περασμένο μήνα σημειώθηκε με επιτυχία 
η πρώτη μεταμόσχευση μυελού των οστών από 
εθελοντή δότη σε νοσηλευόμενο παιδί. 

Παράλληλα αναφέρθηκε στην ανάγκη δημιουρ-
γίας Εθνικού Κέντρου Μεταμοσχεύσεων Συμπα-
γών Οργάνων για Παιδιά, το κόστος κατασκευής 

της οποίας θα αναλάβει ο Σύλλογος «Όραμα Ελπί-
δας». Τέλος, η κ. Βαρδινογιάννη αναφέρθηκε στη 
συνεργασία που έχει από το 2013 η  Ογκολογική  

Μονάδα Παίδων «Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη-
ΕΛΠΙΔΑ» και το νοσοκομείο «Sickkids» στο Τορό-
ντο του Καναδά, με σκοπό τη χάραξη πολυετούς 
προγράμματος που θα συμπεριλαμβάνει δραστη-
ριότητες για την αποτελεσματική θεραπεία του 
παιδικού καρκίνου και της φροντίδας ασθενών. 

Ο κ. Robert Peck επισήμανε την τεράστια σημα-
σία συνέχισης της συνεργασίας μεταξύ των δύο 
νοσοκομείων, τονίζοντας παράλληλα την αναγκαι-
ότητα δημιουργίας Εθνικού Κέντρου Μεταμο-
σχεύσεων Συμπαγών Οργάνων για Παιδιά στη  
χώρα μας. Το Νοσοκομείο Sickkids, πρόσθεσε, θα 
είναι σημαντικός εταίρος σε αυτήν την προσπά-
θεια, η οποία μακροπρόθεσμα θα επιφέρει σημα-
ντικά και αξιοσημείωτα αποτελέσματα. Ο Υπουρ-
γός Υγείας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων χαιρέτισε 
την προσπάθεια του Συλλόγου Ελπίδα,  υπογραμ-
μίζοντας μάλιστα πως το Υπουργείο Υγείας θα στη-
ρίξει το έργο αυτό στο πλαίσιο του Εθνικού Συστή-
ματος Υγείας. 

ΔΩΡΕΑΝ ΚΛΙΝΙΚΗ εξέταση μαστού στις εργαζόμε-
νές της, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναί-
κας, προσέφερε και φέτος η Interamerican. Η εξέτα-
ση οργανώθηκε στο ιατρείο των κεντρικών γραφείων 
της εταιρείας, με τη συνεργασία της ιδιόκτητης κλινι-
κής Αθηναϊκής Mediclinic  και με αξιοποίηση των εθε-
λοντικών υπηρεσιών του ιατρού Γ. Παπάζογλου, χει-
ρουργού μαστού. Όπως αναφέρει η εταιρεία, το πρό-
γραμμα φροντίδας της υγείας των εργαζομένων είναι 
ευρύ, εντάσσεται στις εφαρμοσμένες πρακτικές της 
εντός της εταιρικής κοινωνίας στο πλαίσιο του σχεδί-

ου κοινωνικής υπευθυνότητας «Πράξεις Ζωής» και 
περιλαμβάνει ειδικότερες παροχές υγείας, που συ-
μπληρώνουν το βασικό πρόγραμμα ομαδικής ασφά-
λισης και υγείας που παρέχει η εταιρεία σε όλους 
τους εργαζομένους της. Πέραν των ιδιόκτητων υπο-
δομών και του επιστημονικού δυναμικού που συνερ-
γάζεται με την Ιnteramerican, η εταιρεία αξιοποιεί για 
την υλοποίηση σχετικών πρωτοβουλιών και τις συ-
νεργασίες που έχει αναπτύξει με μη κυβερνητικούς 
οργανισμούς στον τομέα της ενημέρωσης, της πρόλη-
ψης και των υπηρεσιών πρωτοβάθμιας υγείας.

Εργαζόμενη 
στην εταιρεία 

με τον  
γιατρό κ. Γ. 

Παπάζογλου

Interamerican: Εξέταση μαστού για τις εργαζόμενες

Μαριάννα Βαρδινογιάννη: Πάνω  από 10.000 εθελοντές δότες μυελού οστών

Συνέχεια στη σελ. 18

Ο υπουργός Υγείας  
χαιρέτισε την προσπάθεια 
του Συλλόγου Ελπίδα

Στιγμιότυπο από την συνάντηση
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Οι άνθρωποι που ακολουθούν πιστά τη μεσογειακή δια-
τροφή, έχουν κατά μέσο όρο 47% μικρότερη πιθανότητα 
να εμφανίσουν καρδιοπάθεια μέσα στην επόμενη δεκα-

ετία, σε σχέση με τους συνομηλίκους τους που  δεν ακολου-
θούν τις ίδιες διατροφικές συνήθειες, σύμφωνα με νέα ελλη-
νική επιστημονική έρευνα, που παρουσιάστηκε στο ετήσιο 
συνέδριο του Αμερικανικού Κολλεγίου Καρδιολογίας στο Σαν 
Ντιέγκο της Καλιφόρνια. 

Μάλιστα, οι ερευνητές συμπέραναν ότι η μεσογειακή δια-
τροφή λειτουργεί πιο προστατευτικά για την καρδιά από ότι η 
σωματική άσκηση. Ειδικότερα, οι  ερευνητές, με επικεφαλής 
τον καθηγητή του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου Αθηνών Δη-
μοσθένη Παναγιωτάκο και την Εκάβη Γεωργουσοπούλου, 
ανέλυσαν δειγματοληπτικά στοιχεία για πάνω από 2.500 Έλ-
ληνες ηλικίας 18 έως 89 ετών. Η έρευνα συσχέτισε, σε βάθος 
δεκαετίας, τις διατροφικές συνήθειες καθενός ατόμου με την 
κατάσταση της υγείας του και όσοι ήταν  οι πιο «πιστοί» στη 

μεσογειακή διατροφή είχαν τον μικρότερο κίνδυνο καρδιοπά-
θειας. Η μελέτη διαπίστωσε ότι ο καρδιαγγειακός κίνδυνος 
ήταν μικρότερος κατ’ αναλογία με το πόσο συστηματικά ακο-
λουθούσε κάποιος τη συγκεκριμένη δίαιτα.Οι ερευνητές επε-
σήμαναν πως η μεσογειακή διατροφή ωφελεί τους πάντες: 
άνδρες και γυναίκες, μικρούς και μεγάλους, υγιείς και ασθε-
νείς. Τα οφέλη για την καρδιά είναι άμεσα, πέρα από τα έμμε-
σα οφέλη για τον διαβήτη, την υπέρταση και τη χρόνια φλεγ-
μονή. Αν και δεν υπάρχουν συγκεκριμένες προδιαγραφές για 
την παραδοσιακή μεσογειακή διατροφή, αυτή περιλαμβάνει 
φρέσκα φρούτα, λαχανικά, πλήρη δημητριακά, ξηρούς καρ-
πούς, ελαιόλαδο, ψάρια και κόκκινο κρασί. Η μελέτη πραγμα-
τοποιήθηκε στην  περιοχή των Αθηνών και των προαστίων 
της και, μεταξύ άλλων, αποκαλύπτει πως οι γυναίκες ακο-
λουθούν τη μεσογειακή διατροφή πιο πιστά από ό,τι οι άνδρες, 
οι οποίοι συχνότερα κάνουν διατροφικές «παρεκτροπές» δυ-
τικού τύπου.

ΠΙΟ ΠΟΛΎ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΓΎΜΝΑΣΤΙΚΗ, ΣΎΜΦΩΝΑ ΜΕ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΕΎΝΑ

Η μεσογειακή διατροφή κάνει καλό στην καρδιά

Και για το 2015, δεύτερη 
συνεχόμενη χρονιά, η 
γενική κλινική ΙΑΣΩ 

General συγκαταλέγεται στα 
καλύτερα νοσοκομεία διε-
θνώς "Best Hospitals 
Worldwide". Όπως  τονίζεται, 
η διάκριση αυτή αποτελεί το 
ανώτατο πιστοποιητικό ανα-
γνώρισης του διεθνούς οργα-
νισμού Diplomatic Council κι 
έρχεται σε συνέχεια των πι-

στοποιήσεων του ΙΑΣΩ 
General κατά TEMOS 
International για τον ιατρικό 
τουρισμό και κατά ISO 
9001:2008 για το υψηλό επίπε-
δο των παρεχομένων υπηρε-
σιών και τις υπερσύγχρονες 
υποδομές του.

Το ΙΑΣΩ General, παρά το 
δύσκολο οικονομικό περι-
βάλλον, αποδεικνύει ότι συ-
νεχίζει να επενδύει στην υψη-

λή ποιότητα και ανάπτυξη των 
υπηρεσιών του, διατηρώντας 
όμως παράλληλα τις τιμές του 
ιδιαίτερα προσιτές. Στα τακτι-
κά εξωτερικά ιατρεία της κλι-
νικής μπορεί κάποιος  να εξε-
ταστεί από ιατρό οποιασδήπο-
τε ειδικότητας μόνο με 20 ευ-
ρώ, ενώ στην τιμή συμπερι-
λαμβάνεται και η δυνατότητα 
συνταγογράφησης των εξετά-
σεων και των φαρμάκων. Οι 
επισκέψεις στους ιατρούς 
πραγματοποιούνται κατόπιν 
ραντεβού, χωρίς καθυστερή-
σεις, λίστες αναμονής και 
πλαφόν επισκέψεων, σε ένα 
φιλικό περιβάλλον. Τα τακτικά 
εξωτερικά ιατρεία του ΙΑΣΩ 

General διαθέτουν τα ακό-
λουθα εξειδικευμένα ιατρεία: 
•Αγγειοχειρουργικό • Αιμα-
τολογίας • Γαστρεντερολογικό 
• Γναθοχειρουργικό • Δερμα-
τολογικό & Μελανώματος • 
Διαβητολογικό Κέντρο • Εν-
δοκρινολογικό • Καρδιολογι-
κό • Μαστού • Νευρολογικό • 
Nευροχειρουργικό • Νεφρο-
λογικό • Oγκολογικό  • Ορθο-
παιδικό • Οστεοπόρωσης • 
Ουρολογικό • Οφθαλμολογι-
κό • Παθολογικό • Πλαστικής  
Χειρουργικής • Πνευμονολο-
γικό • Ρευματολογικό • Συμ-
βουλευτικής Ψυχολογίας • 
Χειρουργικό • Ωτορινολαρυγ-
γολογικό (Ω.Ρ.Λ.)

Iατρικό Αθηνών:  
Εξετάσεις προληπτικού  
ελέγχου για γυναίκες

Εξετάσεις προληπτικού 
ελέγχου για γυναίκες σε χα-
μηλότερες τιμές προσφέρει 
ο Όμιλος  Ιατρικού Αθηνών  
έως και την Παρασκευή 13 
Μαρτίου, με αφορμή την 
Παγκόσμια Ημέρα της Γυ-
ναίκας. Συγκεκριμένα, οι 
προσφορές εξετάσεων 
προληπτικού έλεγχου περι-

λαμβάνουν τα εξής: Ψηφιακή Μαστογραφία και Τεστ ΠΑΠ σε τιμή προ-
σφοράς 55 ευρώ. Υπέρηχο Μαστού και Τεστ ΠΑΠ σε τιμή προσφοράς 55 
ευρώ. Μέσα από τις νέες προσφορές, ο όμιλος  Ιατρικού Αθηνών ανα-
δεικνύει τη σημασία της πρόληψης και της έγκαιρης διάγνωσης, πιστός 
στη δέσμευσή του να παρέχει διαρκώς κορυφαίες υπηρεσίες υγείας, 
τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση.

Και ένα και δύο και… 
πέντε καφέδες

Μικρότερο κίνδυνο να φράξουν οι αρτηρίες τους και να πάθουν έτσι 
έμφραγμα ή εγκεφαλικό, έχουν όσοι πίνουν  τρεις έως πέντε καφέδες 
την ημέρα, σύμφωνα με μια νέα κορεατοαμερικανική επιστημονική έ-
ρευνα,που αναμένεται να  αναζωπυρώσει την επιστημονική διαμάχη 
για το κατά πόσο ο καφές τελικά κάνει καλό στην καρδιά. Στη νέα μελέ-
τη, οι ερευνητές, με επικεφαλής τον Κορεάτη Γιουσού Τσανγκ του Τμή-
ματος Επαγγελματικής και Περιβαλλοντικής Ιατρικής του νοσοκομείου 
Κανγκμπούκ Σάμσουνγκ της Σεούλ και τον δρα Ελιζέο Γκουαλάρ τιου 
Τμήματος Επιδημιολογίας της Σχολής Δημοσίας Υγείας του Πανεπιστη-
μίου Τζον Χόπκινς των ΗΠΑ, που έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο ι-
ατρικό περιοδικό «BMJ Heart», σύμφωνα με το BBC, μελέτησαν 25.138 
άτομα με μέση ηλικία 41 ετών, χωρίς ενδείξεις καρδιοπάθειες.Αν και 
προηγούμενες έρευνες έχουν πυροδοτήσει ανησυχίες για πιθανή αύ-
ξηση του κινδύνου για έμφραγμα λόγω της αυξημένης κατανάλωσης 
καφέ, μια πρόσφατη μελέτη  φαινόταν να δείχνει το αντίθετο, ότι δηλαδή 
μετριάζεται ο κίνδυνος για την καρδιά, εφ' όσον δεν πίνει κανείς μεγά-
λες ποσότητες καφέ. Άλλες μελέτες έχουν συσχετίσει την κατανάλωση 
καφέ με βελτιωμένη ευαισθησία στην ινσουλίνη και άρα με μειωμένο 
κίνδυνο για διαβήτη τύπου 2, αλλά επίσης με αυξημένα επίπεδα «κα-
κής» χοληστερίνης (LDL) και αρτηριακής πίεσης. 

Mε μεγάλη επιτυχία πραγματοποιή-
θηκε η ημερίδα ενημέρωσης και 
εκπαίδευσης «Μαθαίνω για το 

νεανικό διαβήτη (ινσουλινοεξαρτώμενο, 
τύπου 1)»  που πραγματοποιήθηκε στο 
ΙΑΣΩ General. Η εκπαιδευτική ημερίδα, 
η οποία απευθυνόταν κυρίως σε εκπαι-
δευτικούς, ήταν η πρώτη από μία σειρά 
εκπαιδευτικών δράσεων που διοργα-
νώνει το Διαβητολογικό Κέντρο του ΙΑΣΩ General σε συνερ-
γασία με την  «Κάρτα Διαβήτη» .Εκπαιδευτικοί, ιατροί και 
γενικό κοινό ανταποκρίθηκαν θετικά στην πρόσκληση, αφού 
ο διαβήτης, λόγω της αλματώδους αύξησης της συχνότητας 
εμφάνισής του, είναι μια ασθένεια που αφορά λίγο-πολύ ό-
λους μας. 

Ο κ. Αντώνιος Λέπουρας, παθολόγος-διαβητολόγος, διευ-
θυντής της Παθολογικής-Διαβητολογικής Κλινικής και του 
Διαβητολογικού Κέντρου του ΙΑΣΩ General και η κα Βλαχο-

πούλου Χριστίνα, Ψυχοθεραπεύτρια, 
Συμβουλευτική Ψυχολόγος, ενημέρω-
σαν σχετικά με τους τρόπους διάγνωσης 
και θεραπείας του νεανικού διαβήτη, την 
πρόληψη των επιπλοκών του, την αντι-
μετώπιση έκτακτων επιπλοκών μέσα 
στις αίθουσες διδασκαλίας, καθώς και 
την ψυχολογική υποστήριξη των νέων 
με ινσουλινοεξαρτώμενο διαβήτη. Στη 

συνέχεια, εξειδικευμένο προσωπικό πραγματοποίησε δω-
ρεάν μετρήσεις σακχάρου και προσέφερε ενημέρωση σχε-
τικά με την τεχνική των ενέσεων και τη σωστή χρήση του 
μετρητή σακχάρου. Όπως σημειώνεται, το  Διαβητολογικό 
Κέντρο του ΙΑΣΩ General δίνει μεγάλη σημασία στη σωστή 
ενημέρωση και εκπαίδευση, τόσο του ατόμου με διαβήτη 
ώστε να καταφέρει να γίνει ιατρός του εαυτού του, αλλά και 
των οικείων του, για να μπορούν να το υποστηρίξουν ψυχο-
λογικά και να το βοηθήσουν στην πράξη. 

Ημερίδα για το νεανικό διαβήτη

ΙΑΣΩ General: 
Υψηλό επίπεδο 
υπηρεσιών και  
φιλικές τιμές
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ΊΚΑ: Διαδικτυακά η 
θεώρηση βιβλιαρίων 
ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ τέθηκε από την 1η  
Μαρτίου η ηλεκτρονική θεώρηση βιβλι-
αρίων υγείας για τους ασφαλισμένους 
του ΙΚΑ και, όπως τονίζεται από τη διοί-
κηση, όλες οι   διαδικασίες  για την ανα-
νέωση της ασφαλιστικής ικανότητας 
μπορούν να πραγματοποιούνται διαδι-
κτυακά. Συγκεκριμένα, τονίζεται για τους 
άμεσα ασφαλισμένους, που έχουν τις 
απαιτούμενες προϋποθέσεις (τουλάχι-
στον 50 ημέρες ασφάλισης το έτος 2014), 
έχει ήδη αναγγελθεί  ηλεκτρονικά η ανα-
νέωση της ασφαλιστικής τους ικανότη-
τας στο Εθνικό Μητρώο Δικαιούχων 
Περίθαλψης, ώστε οι πάροχοι υγείας 
(νοσοκομεία, κλινικές, ιατροί, διαγνωστι-
κά κέντρα κλπ) να τους εξυπηρετούν με 
την επίδειξη του ατομικού βιβλιαρίου υ-
γείας, χωρίς περαιτέρω διαδικασίες και 
κυρίως χωρίς να απαιτείται προσέλευσή 
τους στις υπηρεσίες  του Ιδρύματος.

Τα προστατευόμενα μέλη((σύζυγοι και 
τέκνα έως 18 ετών) των ασφαλισμένων 
δικαιούχων περίθαλψης, εξυπηρετού-
νται από τους παρόχους υγείας χωρίς 
περαιτέρω διαδικασίες, έστω και αν δεν 
διαθέτουν Αριθμό Μητρώου Ασφαλι-
σμένου/ ΑΜΑ (δηλ. δεν έχουν απογρα-
φεί), αρκεί να επιδείξουν ατομικό και 
οικογενειακό βιβλιάριο υγείας, στο ο-
ποίο είναι καταχωρημένα.

Για τα προστατευόμενα μέλη (συζύ-
γους και τέκνα) των ασφαλισμένων του 
τ. ΟΠΑΔ / ΤΥΔΚΥ η ανανέωση της ασφα-
λιστικής τους ικανότητας αναγγέλθηκε  
στο Εθνικό Μητρώο Δικαιούχων Περί-
θαλψης.

Όλοι οι ασφαλισμένοι και συνταξιού-
χοι μπορούν να ενημερώνονται και να 
επιβεβαιώνουν ηλεκτρονικά ότι διαθέ-
τουν ασφαλιστική ικανότητα από το δια-
δικτυακό τόπο του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (www.ika.
gr / Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες/ Ηλεκτρο-
νικές Υπηρεσίες προς Ασφαλισμένους – 
Συνταξιούχους/ Ασφαλιστική Ικανότητα).

Τέλος από τον επόμενο μήνα, θα τεθεί 
σε λειτουργία νέα ηλεκτρονική υπηρε-
σία, μέσω της οποίας θα παρέχεται δυ-
νατότητα απογραφής (απόδοσης Αριθ-
μού Μητρώου Ασφαλισμένου / ΑΜΑ) 
των προστατευόμενων μελών (συζύγων 
και τέκνων) που είναι καταχωρημένα σε 
οικογενειακά βιβλιάρια υγείας ,με πα-
ράλληλη απόδοση ασφαλιστικής ικανό-
τητας (ηλεκτρονική θεώρηση των βιβλι-
αρίων υγείας).

Προσφέρει:

• 100% κάλυψη εξόδων για τις πραγματοποιη-
θείσες δαπάνες σε Νοσοκομείο στην Ελλάδα. 

• 100% κάλυψη εξόδων για τις πραγματοποιη-
θείσες δαπάνες σε Νοσοκομείο στην Ευρωπαϊ-
κή Ένωση και την Ελβετία [δηλαδή σε κράτη του 
Ενιαίου Οικονομικού Χώρου] και μάλιστα χωρίς 
πρότερη υποχρεωτική ενημέρωση γραμμής υ-
γείας [τηλεφωνικού κέντρου] ή προέγκριση της 
Εταιρείας για τη θεραπευτική μετάβαση στο ε-
ξωτερικό. Στις λοιπές χώρες του εξωτερικού τα 
ποσοστά διαμορφώνονται σε 80% και 70% σε Η-
ΠΑ και Καναδά και πάλι χωρίς προέγκριση της 
Εταιρείας.

Το πρόγραμμα αυτό προσφέρεται είτε χωρίς 
συμμετοχή του ασφαλισμένου στα έξοδα  νοση-
λείας, είτε με ετήσιο εκπιπτόμενο ποσό [δηλαδή 
συμμετοχή του ασφαλισμένου σ’ αυτά] € 750, € 
1.500 και € 3.000, γεγονός που το καθιστά ακόμα 
πιο προσιτό από οικονομικής πλευράς.

■ Ανώτατο ετήσιο όριο κάλυψης εξόδων € 
800.000.

■ Δωμάτιο και διατροφή σε θέσεις νοσηλείας 
Α΄(μονόκλινο) και Β΄(δίκλινο) και για ανώτατο 
χρονικό όριο κάλυψης 365 ημερών.

■ 100% κάλυψη εξόδων σε Μονάδα Εντατικής 
Θεραπείας [ΜΕΘ] και Μονάδα Αυξημένης Φρο-
ντίδας [ΜΑΦ], χωρίς όριο ημερών ή ανωτάτου 
ποσού.

■ Έξοδα για συνοδό ανήλικου παιδιού.

Δαπάνες νοσοκομείου

■ Αμοιβή αποκλειστικής νοσοκόμας στο νοσο-
κομείο και στο σπίτι.

■ 100% αμοιβή χειρουργών, αναισθησιολόγων 
και θεραπόντων ιατρών, χωρίς όριο (για νοση-
λεία σε μη συμβεβλημένα νοσοκομεία ισχύει 
νέος και βελτιωμένος πίνακας καθορισμένων 
ανώτατων ορίων αμοιβών).

■ 100% κάλυψη δαπανών μεταμόσχευσης ορ-
γάνων ή αγοράς/τοποθέτησης τεχνητών οργά-
νων/μελών.

■ 100% κάλυψη εξόδων για Ημερήσια Θεραπεία 
ή Επέμβαση – χωρίς παρακράτηση απαλλασσό-
μενου ποσού.

■ 100% κάλυψη εξόδων για Χημειοθεραπείες ή 
Ακτινοθεραπείες – χωρίς υποχρεωτική χρήση 
Ταμείου – χωρίς παρακράτηση απαλλασσόμε-
νου ποσού –   χωρίς ανώτατο όριο εξόδων.

■ Κάλυψη δαπανών για Ενδοσκοπικές μη ε-
πεμβατικές ιατρικές πράξεις με ποσό έως € 500 
για κάθε περίπτωση.

■ Κάλυψη δαπανών Επείγοντος ή Έκτακτου Πε-
ριστατικού στα Εξωτερικά Ιατρεία με ετήσιο πο-
σό έως € 300.

■ ΔΩΡΕΑΝ Ετήσιο Check up – μετά την εξόφλη-
ση των ασφαλίστρων του 6μήνου [και όχι των 
ετησίων ασφαλίστρων, σε περίπτωση σταδιακής 
εξόφλησής τους].

■ Κάλυψη εξόδων νοσηλείας για Συγγενείς μη 
γνωστές Παθήσεις – έως € 20.000.

■ Κάλυψη εξόδων αισθητικής αποκατάστασης 
Μαστών-Δέρματος λόγω κακοήθειας –  χωρίς 
επιμέρους όριο.

■ Έξοδα πριν και μετά τη νοσηλεία, που σχετίζο-
νται με αυτήν [εξετάσεις, αγωγές αποκατάστα-
σης κ.λ.π.].

■ Επίδομα μητρότητας.

■ Ημερήσιο επίδομα νοσηλείας [σε περίπτωση 
μη απαίτησης εξόδων νοσηλείας, λόγω κάλυ-
ψής τους από άλλο φορέα].

■ Χειρουργικό επίδομα [βάσει πίνακα σοβαρό-
τητας της επέμβασης και λόγω κάλυψης των ε-
ξόδων νοσηλείας από άλλο φορέα].

■ Επίδομα συμμετοχής άλλου φορέα [σε περί-
πτωση κάλυψης μέρους των εξόδων από άλλο 
φορέα].

■ 100% κάλυψη εξόδων νοσηλείας στις “Ειδικές 
Κλίνες” των Νοσοκομείων Ε.Σ.Υ. – χωρίς παρα-
κράτηση απαλλασσόμενου ποσού – χωρίς χρή-
ση Κοινωνικού Φορέα Ασφάλισης.

■ 100% κάλυψη εξόδων νοσηλείας στα Δημόσια 
Νοσοκομεία – χωρίς παρακράτηση απαλλασσό-
μενου ποσού.

■ Εκπτώσεις ασφαλίστρων 5% & 10% για τα ε-
ξαρτώμενα μέλη, για 2 ή 3 και άνω άτομα αντί-
στοιχα [οικογενειακό πρόγραμμα].

■ Ειδικός Όρος Συνέχισης Ασφαλισιμότητας Ε-
ξαρτωμένων Μελών [σε περίπτωση ενηλικίω-
σης των παιδιών ή αποβίωσης του κυρίως α-
σφαλισμένου].

Νέα προγράμματα υγείας Atlas Protection & Atlas Protection Economy
Δύο σύγχρονα και ολοκληρωμένα προ-

γράμματα πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθ-
μιας περίθαλψης (εξωνοσοκομειακών και 
νοσοκομειακών παροχών) για την Ελλάδα 
και το εξωτερικό -και μάλιστα σε πολύ ανταγωνιστικές και 
προσιτές τιμές- δημιούργησε και παρέχει  η Ατλαντική Ένωση,  

εταιρεία μέλος του ελβετο-γερμανικού Ομί-
λου “BALOISE Group-BASLER Lebensver-
sicherungs AG” με 45ετή παρουσία στην 
Ελλάδα, παρακολουθώντας, όπως  τονίζε-

ται, τις  εξελίξεις στον τομέα της Υγείας, καθώς και τις σημερι-
νές ανάγκες των πελατών.

Atlas Protection
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Ύπουργείο Ύγείας 

Οι αρμοδιότητες του 
αναπληρωτή υπουργού
Η  ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ, οι μονάδες πρωτο-
βάθμιας περίθαλψης, η  Ψυχική Υγεία και 

οι μεγάλοι  οργανι-
σμοί  πλην ΕΟΠΥΥ, 
περ ιλαμβάνοντα ι 
στις  αρμοδιότητες 
του αναπληρωτή υ-
πουργού Υγείας, ό-
πως καθορίστηκαν 
από τον πρωθυ-
πουργό και δημοσι-
εύτηκαν στην Εφη-
μερίδα της Κυβερ-
νήσεως.
Συγκεκριμένα, οι αρ-

μοδιότητες του αναπληρωτή υπουργού 
καθορίζονται ως εξής:
Από τη Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγεί-
ας, αναλαμβάνει τις Διευθύνσεις Πρωτο-
βάθμιας Φροντίδας Υγείας και Πρόληψης, 
Επαγγελματιών Υγείας, το τμήμα Παραγό-
ντων Κινδύνου, Κοινωνικών παραγόντων 
για την Υγεία και Εξαρτήσεων της Διεύ-
θυνσης Δημόσιας Υγείας,
Από τη Γενική Διεύθυνση Ανθρωπίνων 
Πόρων και Διοικητικής Υποστήριξης, ανα-
λαμβάνει τις Διευθύνσεις Ανθρωπίνων 
Πόρων Νομικών Προσώπων, Ψυχικής 
Υγείας, Τεχνικών Υπηρεσιών, Ανάπτυξης 
Μονάδων Υγείας, της οποίας οι αρμοδιό-
τητες ασκούνται από κοινού με τον υ-
πουργό.
Αναλαμβάνει, επίσης, τους εξής εποπτευ-
όμενους φορείς:
Το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας 
(Ε.Κ.Α.Β), το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας 
(Ε.ΚΕ.Α), τον Οργανισμό Καταπολέμησης 
Ναρκωτικών (Ο.ΚΑ.ΝΑ), του οποίου η ε-
ποπτεία ασκείται από κοινού με τον υ-
πουργό, το Ελληνικό Κέντρο Ψυχικής Υγι-
εινής και Ερευνών, το Κέντρο Θεραπείας 
Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕ.Θ.Ε.Α),τους 
Κοινωνικούς Συνεταιρισμούς Περιορι-
σμένης Ευθύνης, των οποίων η εποπτεία 
ασκείται από κοινού με τον υπουργό, τις 
αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες που 
αφορούν την Ψυχική Υγεία.
Στον κ. Ξανθό ανατίθενται οι κοινοβου-
λευτικές αρμοδιότητες, η νομοθετική 
πρωτοβουλία η οποία ασκείται από κοι-
νού με τον υπουργό, η πρόταση για την 
έκδοση ατομικών και κανονιστικών δια-
ταγμάτων.
Ανατίθενται, επίσης, η έκδοση πράξεων 
ατομικού και κανονιστικού χαρακτήρα, η 
πρόταση για την έκδοση διαταγμάτων και 
η έκδοση πράξεων από κοινού με άλλους 
υπουργούς, αναπληρωτές υπουργούς και 
υφυπουργούς, η υποβολή ερωτημάτων 
στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους και η 
αποδοχή των σχετικών γνωμοδοτήσεων, 
η αρμοδιότητα του διορισμού των διοική-
σεων των εποπτευόμενων φορέων.

■ Επείγουσα ιατρική βοήθεια στο εξωτερικό.

■ Επιπλέον Προνόμια Πρωτοβάθμιας & Δευτε-
ροβάθμιας Περίθαλψης [με βάση παροχές συ-
νεργαζόμενων φορέων, όπως π.χ. ΟΜΙΛΟΣ ΕΥ-
ΡΩΚΛΙΝΙΚΗΣ, DOCTORS’ HOSPITAL και 
EUROMEDICA], χωρίς επιβάρυνση του ασφαλι-
σμένου . 

■ Ηλικία Λήξης Ασφάλισης χωρίς όριο [σύμ-
φωνα με τις προϋποθέσεις ανανέωσης που 
προβλέπονται από τους όρους του προγράμμα-
τος].

Νέα προγράμματα υγείας Atlas Protection & Atlas Protection Economy

Atlas Protection Economy
Για όσους επιθυμούν μια ακόμα πιο οικονομική εκδοχή, χωρίς όμως ιδιαίτερες εκπτώ-

σεις στις απαιτήσεις τους, η εταιρεία παρέχει τη δυνατότητα επιλογής του ανωτέρω προ-
γράμματος, το οποίο έχει την ίδια δομή με το προηγούμενο, αλλά με κάποιες διαφοροποι-
ήσεις, όπως:

■ Το ανώτατο ετήσιο όριο κάλυψης εξόδων ανέρχεται σε € 400.000.

■ Η αμοιβή χειρουργών, αναισθησιολόγων και θεραπόντων ιατρών διαμορφώνεται με 
βάση το νέο και βελτιωμένο πίνακα καθορισμένων ανώτατων ορίων αμοιβών.

■ Οι καλύψεις ενδοσκοπικών μη επεμβατικών πράξεων, συγγενών παθήσεων και η 
παροχή του επιδόματος μητρότητας δεν ισχύουν.

■ Διαφορετικού ύψους ημερήσιο επίδομα νοσηλείας.

■ Διαφορετικές προϋποθέσεις ενδιαφέροντος ανανέωσης της κάλυψης.

Και τα δύο προγράμματα 
αποζημιώνουν

Χωρίς υποχρεωτική χρήση κυρίως Ασφαλιστικού 
Φορέα.

Με απευθείας εξόφληση στα συμβεβλημένα νοσο-
κομεία [αναλυτικότερη πληροφόρηση υπάρχει στο 
εταιρικό site].

Με μικρή περίοδο αναμονής.

Ηλικία εισόδου και προϋποθέσεις ιατρικού 
προασφαλιστικού ελέγχου και για τα δύο 

προγράμματα:
Ανώτατη Ηλικία εισόδου [επιλογής και αγοράς του 

προγράμματος] 68 ετών.
Ιατρικός Προασφαλιστικός Έλεγχος άνω των 60 ετών

  Ο κ. Ανδρέας Ξάνθος
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Τις  έντονες  αντιδράσεις  των φαρ-
μακοποιών προκαλεί  εγκύκλιος 
του ΕΟΠΠΥ που προβλέπει  αυ-

στηρές  ποινές και τσουχτερά πρόστι-
μα έως 5.000 για όσους δεν χορηγούν 
το φθηνότερο γενόσημο σκεύασμα. 
Ειδικότερα στην  εγκύκλιο του προέ-
δρου του ΕΟΠΥΥ, Δημήτρη Κόντου, υ-
πενθυμίζεται στους φαρμακοποιούς ο 
καταλυτικός τους ρόλος στη μείωση 
της φαρμακευτικής δαπάνης μέσω 
της χορήγησης γενόσημων φαρμά-
κων στους ασφαλισμένους και προει-
δοποιεί  ότι σε περίπτωση μη συμμόρ-
φωσή τους, θα βρεθούν αντιμέτωποι 
με μια σειρά από κυρώσεις. Σύμφωνα 
με την εγκύκλιο,οι  φαρμακοποιοί 
πρέπει να υποδεικνύουν στον πελάτη 
τους ασφαλισμένο του ΕΟΠΥΥ το φθη-
νότερο φάρμακο και το ποσοστό της 
συμμετοχής που αντιστοιχεί σε αυτό.

Από την πλευρά του ο ΕΟΠΥΥ, σε 
μηνιαία βάση, θα ελέγχει τις συνταγές 
των φαρμακοποιών, όπως αναφέρε-
ται στην εγκύκλιο.Συγκεκριμένα όπως 
προβλέπει η εγκύκλιος του ΕΟΠΥΥ:
• Mε  απόφαση του Υπουργού Υγείας 
μπορεί να ορίζεται μειωμένο ποσοστό 
συμμετοχής στη φαρμακευτική περί-
θαλψη για τους ασφαλισμένους, όταν 
χορηγείται, με συναίνεση του ασφαλι-
σμένου, το φθηνότερο φαρμακευτικό 
προϊόν όμοιας δραστικής περιεκτικό-
τητας και φαρμακοτεχνικής μορφής 
με αυτό που έχει συνταγογραφηθεί α-
πό τον ιατρό.
• Οι φαρμακοποιοί είναι υποχρεωμέ-
νοι να διαθέτουν ως απόθεμα και να 
χορηγούν το φαρμακευτικό προϊόν με 
τη χαμηλότερη λιανική τιμή για κάθε 
δραστική ουσία, περιεκτικότητα και 
συσκευασία, από τα φάρμακα του θε-
τικού καταλόγου συνταγογραφούμε-
νων προϊόντων. Κατά την εκτέλεση 
των συνταγών οι φαρμακοποιοί υπο-
χρεούνται να γνωστοποιήσουν στον 

ασθενή, για κάθε συνταγή συγκεκρι-
μένης δραστικής ουσίας χωριστά, το 
φάρμακο με τη χαμηλότερη τιμή και το 
ποσό συμμετοχής που αντιστοιχεί στο 
συγκεκριμένο φάρμακο.Αν ο ασθενής 
επιλέξει ακριβότερο φάρμακο, κατα-
βάλει τη διαφορά που προβλέπει η 
κείμενη νομοθεσία και ο φαρμακο-
ποιός υποχρεούται, πριν την εκτέλεση 
της συνταγής, να ενημερώσει τον α-
σθενή για το σύνολο της συμμετοχής 
του και τη διαφορά που προκύπτει, ε-
φόσον δεν επιλέγει το φθηνότερο 
φάρμακο. Σε αυτήν την περίπτωση, ο 
ασθενής οφείλει να υπογράψει σε ει-
δικό χώρο επί της συνταγής ότι επιθυ-
μεί να λάβει το ακριβότερο φάρμακο 
και το γεγονός αυτό θα καταχωρείται 

επίσης στο ηλεκτρονικό σύστημα συ-
νταγογράφησης. Σε περίπτωση χειρό-
γραφης συνταγής, η υπογραφή του α-
σθενή τίθεται στο πίσω μέρος της συ-
νταγής, με την επισήμανση ότι ο ασθε-
νής ενημερώθηκε και αποφάσισε να 
επιλέξει ακριβότερο φάρμακο. 
• Ο ΕΟΠΥΥ οφείλει να ελέγχει σε μηνι-
αία βάση τα δεδομένα εκτέλεσης συ-
νταγών του κάθε φαρμακοποιού, για 
τη διαπίστωση τυχόν παραβίασης των 
διατάξεων. Ως παραβίαση των σχετι-
κών διατάξεων θεωρούνται οι περι-
πτώσεις που οι ιδιώτες φαρμακοποιοί:

α) δεν χορηγούν στον ασθενή το 
φαρμακευτικό προϊόν με τη χαμηλότε-
ρη λιανική τιμή για κάθε δραστική ου-
σία, περιεκτικότητα και συσκευασία, 

από τα φάρμακα του θετικού καταλό-
γου συνταγογραφούμενων προϊό-
ντων, παρά το σχετικό αίτημα του α-
σθενούς, β) δεν γνωστοποιούν στον 
ασθενή, για κάθε συνταγή συγκεκρι-
μένης δραστικής ουσίας χωριστά, το 
φάρμακο με τη χαμηλότερη τιμή και το 
ποσό συμμετοχής που αντιστοιχεί στο 
συγκεκριμένο φάρμακο γ) ο ασθενής 
δεν υπογράψει σε ειδικό χώρο επί της 
συνταγής ότι επιθυμεί να λάβει το α-
κριβότερο φάρμακο. δ) Η αρμόδια Δι-
εύθυνση που διαπιστώνει την παρά-
βαση, καλεί τον φαρμακοποιό να δώ-
σει έγγραφες εξηγήσεις. Οι εξηγήσεις 
υποβάλλονται εντός προθεσμίας δέκα 
(10) εργάσιμων ημερών από την κοι-
νοποίηση σε αυτόν του σχετικού εγ-

γράφου, στο οποίο υποχρεωτικά ανα-
φέρεται η παράβαση που διαπιστώθη-
κε.
• Σε περίπτωση που οι εξηγήσεις δεν 
κρίνονται επαρκείς επιβάλλονται στον 
φαρμακοποιό που εκτέλεσε τη συντα-
γή οι εξής κυρώσεις, ανάλογα με τη 
συχνότητα και τη βαρύτητα της πρά-
ξης: α) πρόστιμο από πεντακόσια (500) 
έως πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ ή β) 
προσωρινός αποκλεισμός του φαρ-
μακείου από την εκτέλεση των συντα-
γών του Οργανισμού για χρονικό διά-
στημα από ένα (1) μήνα έως και έξι (6) 
μήνες. γ ) Το πρόστιμο παρακρατείται 
από οποιονδήποτε από τους επόμε-
νους λογαριασμούς συνταγών ΕΟΠΥΥ 
του φαρμακοποιού, και αν δεν υπο-
βληθεί νεότερος το ποσό εισπράττεται 
κατά τις διατάξεις του ΚΕΔΕ υπέρ του 
ΕΟΠΥΥ. δ) Οι κυρώσεις επιβάλλονται 
από τον Αντιπρόεδρο του ΕΟΠΥΥ, κα-
τόπιν εισήγησης της αρμόδιας Διεύ-
θυνσης που διαπίστωσε την παράβα-
ση. ε) Κατά της σχετικής απόφασης ο 
φαρμακοποιός μπορεί να ασκήσει, 
μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την 
κοινοποίησή της σε αυτόν, προσφυγή 
ενώπιον του Προέδρου του ΕΟΠΥΥ. 
Κατά τη διάρκεια της παραπάνω προ-
θεσμίας, των τριάντα (30) ημερών, κα-
θώς και σε περίπτωση άσκησης της 
ανωτέρω ενδικοφανούς προσφυγής, 
αναστέλλεται μέχρι την έκδοση της 
σχετικής απόφασης η εκτέλεση της 
απόφασης επιβολής κυρώσεων. θ) Σε 
κάθε περίπτωση οι παραβάσεις των 
φαρμακοποιών γνωστοποιούνται και 
στον οικείο Φαρμακευτικό Σύλλογο.

Κόντρα ΕΟΠΥΥ - Φαρμακοποιών  
για τα γενόσημα σκευάσματα

Άμεση ήταν η απάντηση του 
Πανελλήνιου Φαρμακευ-
τικού Συλλόγου, , ο οποίος  

σε ανακοίνωση του τονίζει  ότι η 
απόφαση είναι ανεφάρμοστη 
και ζήτησε από την πολιτική ηγε-
σία του υπουργείου Υγείας να 
την ανακαλέσει. Ο  σύλλογος 
καταγγέλλει  τον πρώην Υπουρ-
γό κ. Βορίδη, ο οποίος τρεις μέ-
ρες πριν τις εκλογές μετέτρεψε 
την απόφαση του σε νόμο, με 
αντικείμενο τον καταναγκασμό 
του ασθενούς να συναινεί στο 
φθηνότερο φάρμακο, εκβιάζο-
ντας τους φαρμακοποιούς με 
αυστηρά πρόστιμα..Ειδικότερα, 
στην ανακοίνωση του Πανελλή-
νιου Φαρμακευτικού Συλλόγου 
αναφέρετα ότι με  έκπληξη πλη-
ροφορηθήκαμε την επανακοι-
νοποίηση του μνημονιακού νό-

μου Βορίδη που εξαναγκάζει 
τους φαρμακοποιούς να αστυ-
νομεύουν τους ασφαλισμένους, 
προκειμένου να λαμβάνουν τα 
φθηνότερα φάρμακα. Τονίζεται 
ακόμη ότι ο σύλλογος καταγγέλ-
λει  τον πρώην Υπουργό κ. Βορί-
δη, ο οποίος τρεις μέρες πριν τις 
εκλογές μετέτρεψε την απόφα-
ση του σε νόμο, με αντικείμενο 
τον καταναγκασμό του ασθε-
νούς να συναινεί στο φθηνότερο 
φάρμακο, εκβιάζοντας τους 
φαρμακοποιούς με αυστηρά 
πρόστιμα.Οι φαρμακοποιοί ση-
μειώνουν ότι στηρίζουν  την ε-
φαρμογή των γενοσήμων, υπο-

στηρίζουν τον εξορθολογισμό 
των δαπανών, αλλά ως επιστή-
μονες υγείας δεν μπορούν να 
συνηγορήσουν στους ενδεχό-
μενους κινδύνους από την "υ-
ποχρεωτική" αλλαγή της φαρ-
μακευτικής αγωγής.Οι φαρμα-
κοποιοί δεν θα γίνουν οι αστυ-
νόμοι των ασφαλισμένων. Η α-
πόφαση αυτή είναι ανεφάρμο-
στη και καλούμε τη νέα πολιτική 
ηγεσία του Υπουργείου Υγείας 
αλλά και τον πρόεδρο του ΕΟ-
ΠΥΥ να την ανακαλέσει", τονίζει 
μεταξύ άλλων ο πρόεδρος του 
ΠΦΣ κ. Κωνσταντίνος Λουρά-
ντος. Και συμπληρώνει πως 

"και αυτή η μνημονιακή απόφα-
ση για την οποία οι φαρμακοποι-
οί έχουν προσφύγει στα δικα-
στήρια, θα πέσει στο κενό". Επα-
ναλαμβάνουν  για μια ακόμη 
φορά πως οι φαρμακοποιοί  α-
πλώς εκτελούν συνταγές και 
δεν μπορούν συνεχώς να υφί-
στανται τις επιπτώσεις από τις 
φαεινές ιδέες και προτάσεις, 
πολιτικών γυρολόγων.Η από-
φαση Βορίδη πέραν των εξο-
ντωτικών προστίμων που προ-
βλέπει, επιβάλλει και την «υπο-
χρεωτική» τήρηση αποθεμάτων 
προϊόντων με τη χαμηλότερη 
τιμή! Προφανώς διέλαθαν της 

προσοχής του πρώην Υπουρ-
γού, οι σημαντικές ελλείψεις 
φαρμάκων για τις οποίες δεν 
φάνηκε να κατορθώνει να τις 
βάζει σε κάποιο έλεγχο.Όσο για 
τα υψηλά πρόστιμα που προ-
βλέπονται, η απάντηση είναι μία: 
"Ουκ αν λάβοις παρά του μη έ-

χοντος".Η νέα πολιτική ηγεσία 
έχει δείξει την διάθεση της για 
την ανατροπή των μνημονια-
κών διατάξεων. Μένει τώρα να 
την αποδείξει και εμπράκτως» 
καταλήγει η ανακοίνωση του 
Πανελλήνιου Φαρμακευτικού 
Συλλόγου.

Ουκ αν λάβοις παρά του μη έχοντος 
απαντούν οι φαρμακοποιοί
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Πτώση 2,2% 
του πληθωρισμού 
το Φεβρουάριο
ΜΕΙΩΣΗ 2,2%  τον Φεβρουά-
ριο %, έναντι μείωσης 1,1%, 
που σημειώθηκε κατά την ίδια 
σύγκριση του έτους 2014 προς 
το 2013 ,προκύπτει από τη  σύ-
γκριση του Γενικού Δείκτη Τι-
μών Καταναλωτή. Ειδικότερα, 
σύμφωνα με τα στοιχεία για τον 
Γενικό Δείκτη Τιμών Κατανα-
λωτή, που έδωσε  στη δημοσιό-
τητα η Ελληνική Στατιστική Αρ-
χή, ο Γενικός Δείκτης Τιμών 
Καταναλωτή κατά τον μήνα Φε-
βρουάριο 2015 σε σύγκριση με 
τον Ιανουάριο 2015, παρουσία-
σε μείωση 0,6%, έναντι μείω-
σης 1,3%, που σημειώθηκε κατά 
την αντίστοιχη σύγκριση του 
προηγούμενου έτους. Ο μέσος 
Δείκτης Τιμών Καταναλωτή του 
δωδεκάμηνου Μαρτίου 2014 – 
Φεβρουαρίου 2015 σε σύγκρι-
ση προς τον ίδιο Δείκτη του δω-
δεκάμηνου Μαρτίου 2013 – 
Φεβρουαρίου 2014 παρουσία-
σε μείωση 1,5%, έναντι μείω-
σης 1,2%, που σημειώθηκε κατά 
το αντίστοιχο προηγούμενο 
δωδεκάμηνο, ενώ ο  Εναρμονι-
σμένος Δείκτης Τιμών Κατανα-
λωτή (ΕνΔΤΚ) του μηνός Φε-
βρουαρίου 2015 σε σύγκριση 
με τον αντίστοιχο Δείκτη του 
Φεβρουαρίου 2014 παρουσία-
σε μείωση 1,9%, έναντι μείω-
σης 0,9% που σημειώθηκε κατά 
την ίδια σύγκριση του έτους 
2014 προς το 2013. Ο ΕνΔΤΚ 
κατά τον μήνα Φεβρουάριο 
2015 σε σύγκριση με τον Ιανου-
άριο 2015 παρουσίασε μείωση 
0,2%, έναντι μείωσης 1,1% που 
σημειώθηκε κατά την αντίστοι-
χη σύγκριση του προηγούμενου 
έτους.

Η μείωση του Γενικού Δεί-
κτη Τιμών Καταναλωτή τον  
Φεβρουάριο 2015 προήλθε 
κυρίως από μειώσεις των δει-
κτών σε «Ένδυση και υπόδη-
ση», «Στέγαση», «Διαρκή αγα-
θά – Είδη νοικοκυριού και υπη-
ρεσίες», «Υγεία», «Μεταφο-
ρές», «Αναψυχή – Πολιτιστι-
κές δραστηριότητες», «Εκπαί-
δευση», «Ξενοδοχεία-Καφέ-
Εστιατόρια», καθώς και στην 
ομάδα  «Άλλα αγαθά και υπη-
ρεσίες», λόγω μείωσης κυρί-
ως των τιμών των ειδών ατο-
μικής φροντίδας και των α-
σφαλίστρων αυτοκινήτων και 
δικύκλων.

Οριακή μείωση παρουσίασε, τον Ια-
νουάριο, το μέσο σταθμισμένο ε-
πιτόκιο του συνόλου των νέων 

καταθέσεων, ενώ το αντίστοιχο επιτό-
κιο των νέων δανείων παρουσίασε ορι-
ακή αύξηση. 

Το περιθώριο επιτοκίου αυξήθηκε 
κατά 6 μονάδες βάσης έναντι του προη-
γούμενου μήνα και διαμορφώθηκε στις 
3,94 εκατοστιαίες μονάδες. Αναλυτικό-
τερα, το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του 
συνόλου των νέων καταθέσεων παρου-
σίασε οριακή μείωση κατά 3 μονάδες 
βάσης και διαμορφώθηκε στο 1,12%. 
Ειδικότερα, το μέσο επιτόκιο των κατα-
θέσεων μίας ημέρας από νοικοκυριά 
παρουσίασε οριακή μείωση κατά 3 μο-
νάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 
0,18%, ενώ το αντίστοιχο επιτόκιο από 
επιχειρήσεις παρέμεινε σχεδόν αμετά-
βλητο στο 0,27%. Το μέσο επιτόκιο των 
καταθέσεων από νοικοκυριά με συμ-
φωνημένη διάρκεια έως 1 έτος παρέ-
μεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 1,80%.

Το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του 

συνόλου των νέων δανείων προς νοι-
κοκυριά και επιχειρήσεις παρουσίασε 
οριακή αύξηση κατά 3 μονάδες βάσης 
και διαμορφώθηκε στο 5,06%. Ειδικό-
τερα, το μέσο επιτόκιο των καταναλωτι-
κών δανείων χωρίς καθορισμένη διάρ-
κεια (κατηγορία που περιλαμβάνει τα 
δάνεια μέσω πιστωτικών καρτών, τα α-
νοικτά δάνεια και τις υπεραναλήψεις α-
πό τρεχούμενους λογαριασμούς) παρέ-
μεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 14,53%. 

Το μέσο επιτόκιο των καταναλωτικών 
δανείων καθορισμένης διάρκειας με ε-
πιτόκιο κυμαινόμενο ή σταθερό μέχρι 1 
έτος αυξήθηκε κατά 64 μονάδες βάσης 
και διαμορφώθηκε στο 7,38%.

Tο μέσο επιτόκιο των επιχειρηματι-
κών δανείων χωρίς συγκεκριμένη δι-
άρκεια μειώθηκε κατά 7 μονάδες βάσης 
έναντι του προηγούμενου μήνα και δια-
μορφώθηκε στο 6,41%. Το αντίστοιχο 
μέσο επιτόκιο των επαγγελματικών δα-

νείων μειώθηκε επίσης κατά 7 μονάδες 
βάσης και διαμορφώθηκε στο 8,02%. Το 
μέσο επιτόκιο των επιχειρηματικών δα-
νείων συγκεκριμένης διάρκειας με επι-
τόκιο κυμαινόμενο ή σταθερό έως 1 έ-
τος, για δάνεια μέχρι 250.000 ευρώ 
μειώθηκε κατά 54 μονάδες βάσης στο 
5,43%, για δάνεια από 250.000 μέχρι 1 
εκατ. ευρώ παρέμεινε σχεδόν αμετά-
βλητο στο 5,23% και για δάνεια άνω του 
1 εκατ. ευρώ αυξήθηκε κατά 47 μονάδες 
βάσης στο 5,22%. Τέλος, το μέσο επιτό-
κιο των στεγαστικών δανείων με επιτό-
κιο κυμαινόμενο ή σταθερό έως 1 έτος 
μειώθηκε κατά 50 μονάδες βάσης και 
διαμορφώθηκε στο 2,44%. Τέλος πτώ-
ση παρουσίασε, τον Ιανουάριο του 2015, 
το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο στα υφι-
στάμενα υπόλοιπα του συνόλου των 
καταθέσεων, ενώ το αντίστοιχο επιτό-
κιο των δανείων παρέμεινε σχεδόν αμε-
τάβλητο. Το περιθώριο επιτοκίου αυξή-
θηκε κατά 8 μονάδες βάσης και διαμορ-
φώθηκε στις 4,01 εκατοστιαίες μονά-
δες. 

ΤτΕ: Οριακή μείωση στο επιτόκιο νέων καταθέσεων - Αύξηση του επιτοκίου νέων δανείων

Εθνική Τράπεζα: Αναβαθμίζονται 3 εκατ. χρεωστικές κάρτες 
ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ του συνόλου των χρεωστικών καρτών 
της ανακοίνωσε η Εθνική Τράπεζα, η οποία τις αντικαθιστά με 
την κάρτα Debit MasterCard. Όπως αναφέρεται, πάνω από 3 
εκατομμύρια πελάτες θα αποκτήσουν τη νέα χρεωστική κάρτα 
εφοδιασμένη με την τεχνολογία ανέπαφων συναλλαγών 
(contactless), η οποία εξασφαλίζει εύκολες, ασφαλείς και 
γρήγορες αγορές. Ο ίδιος ο κάτοχος θα περνάει την κάρτα 
μπροστά από τον αναγνώστη του τερματικού, ενώ για ποσά έ-
ως 25 ευρώ δεν θα απαιτείται εισαγωγή του ΡΙΝ ή η υπογραφή του κατόχου. Ε-
πιπλέον, η Debit MasterCard της Εθνικής Τράπεζας συνδυάζει νέα βελτιωμένα 
χαρακτηριστικά, όπως διευρυμένη αποδοχή σε εκατομμύρια επιχειρήσεις σε ό-
λο τον κόσμο και σε ηλεκτρονικά καταστήματα στο διαδίκτυο, δυνατότητα συ-

ναλλαγών για εξόφληση πάγιων υποχρεώσεων, ανάληψης 
μετρητών και άλλων τραπεζικών συναλλαγών μέσω του εκτε-
ταμένου δικτύου i-bank ATMs της Εθνικής Τράπεζας και του 
δικτύου ΑΤΜs των υπολοίπων Τραπεζών στην Ελλάδα και το 
εξωτερικό. Η νέα Debit MasterCard συμμετέχει στο πρόγραμ-
μα go4more της Εθνικής Τράπεζας, το πρώτο και μοναδικό 
μέχρι σήμερα πρόγραμμα συνολικής επιβράβευσης στην Ελλά-
δα. Μέσω του προγράμματος go4more οι πελάτες της Εθνικής 

Τράπεζας κερδίζουν σημαντικές εκπτώσεις στις καθημερινές τους αγορές με τις 
κάρτες της Εθνικής Τράπεζας. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εκδώσουν τη νέα 
Debit MasterCard μέσω των καταστημάτων της Εθνικής Τράπεζας και  μέσω της 
υπηρεσίας i-bank Internet Banking.

Σημαντική ανάσα για τη  ρευστότητα, αποτελεί η απόφαση του Ευρωπαϊκού Μη-
χανισμού Σταθερότητας (ESM) να επιτρέψει τη μεταφορά 555 εκατ. ευρώ από το 
Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) στο Δημόσιο. Αφορά  στα  έσοδα 

που είχε το ΤΧΣ από την πληρωμή του μερίσματος των προνομιούχων μετοχών που 
είχαν πάρει οι τράπεζες για την κεφαλαιακή τους ενίσχυση στο πλαίσιο του πακέτου 
Αλογοσκούφη το 2008. Η απόφαση συνδέεται με την πρόοδο που  σημειώθηκε στο 
Eurogroup. Σημαντικό βήμα προς την επιτυχημένη εφαρμογή της απόφασης της 20ής 
Φεβρουαρίου, χαρακτήρισε  εν τω μεταξύ, το  Eurogroup o υπουργός Οικονομικών, 
Γιάνης Βαρουφάκης, λίγο μετά τη λήξη του Συμβουλίου των υπουργών Οικονομικών 
της ευρωζώνης στις Βρυξέλλες. Ο Γ. Βαρουφάκης ανέφερε ότι θα γίνει εξειδίκευση 
του μεταρρυθμιστικού προγράμματος που θα εφαρμόσει η ελληνική κυβέρνηση τους 
τέσσερις μήνες της «περιόδου γέφυρας». Ο κ. Βαρουφάκης ανέφερε ότι η συμφωνία 
της 20ής Φεβρουαρίου δεν επρόκειτο να ολοκληρωθεί σε μία μέρα, αλλά η ελληνι-
κή κυβέρνηση προσδοκά να καταλήξει σε συμφωνία με τους θεσμούς, ενδεχομένως, 
και αρκετά πριν από τις 20 Απριλίου. Αναφορικά με την επιστολή του προς τον κ. 
Ντάισελμπλουμ, ο  Έλληνας υπουργός Οικονομικών είπε ότι ζητούσε την άμεση εκ-
κίνηση των τεχνικών διαβουλεύσεων με τους θεσμούς. «Την Τετάρτη ξεκινούν οι 
διαβουλεύσεις με τους θεσμούς στις Βρυξέλλες και περιμένουμε εναγωνίως την 
αρχή της πραγματικής δουλειάς», ανέφερε ο Γ. Βαρουφάκης.  Σχετικά με το αν  η 
Ελλάδα είναι σε θέση να καλύψει τις  χρηματοδοτικές  ανάγκες του Μαρτίου και του 
Απριλίου, ο Γ. Βαρουφάκης είπε ότι ξεκινάει η εφαρμογή της συμφωνίας του 
Eurogroup και ότι σήμερα  Τετάρτη ξεκινούν οι συζητήσεις με τους θεσμούς. Πρό-
σθεσε ακόμη πως το ζήτημα της ρευστότητας θα το εγγυηθεί η ελληνική κυβέρνηση, 
από κοινού με τους θεσμούς.  

ESM: Πράσινο φως  για τα 555 εκατ. ευρώ του ΤΧΣ
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Του ΧΡΉΣΤΟΥ ΚΊΤΣΊΟΥ 

Εξονυχιστικούς  ελέγχους στον τρό-
πο με τον οποίο διέθεσαν οι υπερ-
χρεωμένες σήμερα επιχειρήσεις 

τραπεζικά δάνεια και στο πώς έφθασαν 
σε αδυναμία εξυπηρέτησης των υπο-
χρεώσεών τους προβλέπει το σχέδιο 
του ΣΥΡΙΖΑ προκειμένου να εντοπι-
στούν οι μεγάλοι «μπαταχτσήδες» των 
τραπεζών. 

Το σχέδιο προβλέπει τη δημιουργία 
χωριστού τομέα διαχείρισης υπερχρε-
ωμένων επιχειρήσεων εντός του Ενδι-
άμεσου Φορέα και εν συνεχεία διαχω-
ρισμό των προβληματικών μικρομεσαί-
ων από τις μεγάλες επιχειρήσεις, κα-
θώς πρέπει να τύχουν διαφορετικής 
διαχείρισης. 

Οι επιχειρήσεις θα έχουν τη δυνατό-
τητα να προσφεύγουν στον Ενδιάμεσο 
Φορέα αν δεν συμφωνούν με τις απο-
φάσεις της πλειοψηφίας των πιστω-
τών. Ο Ενδιάμεσος Φορέας θα λειτουρ-
γεί, μεν,  διαμεσολαβητικά, θα έχει, ό-
μως,  αποκλειστικά την ευθύνη της τελι-
κής απόφασης, αφού συνεκτιμήσει τις 
προτάσεις των επιχειρήσεων και των 
τραπεζών ή πιστωτών τους. 

Επιπρόσθετα, θα πρέπει να εγκρίνο-
νται από τον ενδιάμεσο φορέα και οι 
συμφωνίες μεταξύ πιστωτών και επι-
χειρήσεων, που θα οδηγούν σε εκκαθά-
ριση επιχειρήσεις οι οποίες έχουν κρι-
θεί μη βιώσιμες, εφόσον οι συνολικές 
οφειλές τους ξεπερνούν ένα προκαθο-
ρισμένο όριο, π.χ. το 1 εκ. Ευρώ.

Υπό την έγκριση του Ενδιάμεσου Φο-
ρέα θα τελούν και συμφωνίες εκκαθά-
ρισης ή μετοχοποίησης δανείων, ανε-
ξαρτήτως υπολοίπου οφειλών, εφόσον 
αυτές θα ανήκουν σε στρατηγικό τομέα 
για την παραγωγική ανασυγκρότηση της 
χώρας π.χ. αγροτοδιατροφικό.  Τέλος, 
για την προσφυγή στη διαιτητική διαδι-
κασία δεν θα πρέπει να απαιτείται η σύμ-
φωνη γνώμη των πιστωτών.

Της ρύθμισης δανείων θα προηγείται 
έρευνα ώστε να διαπιστωθεί ότι τα χο-
ρηγηθέντα κεφάλαια δαπανήθηκαν για 
το σκοπό για τον οποίο δόθηκαν. 

Στο βαθμό που διαπιστώνεται ότι δα-
πανήθηκαν για αλλότριους σκοπούς  
(καταναλωτικές δαπάνες, αγορά πολυ-
τελών παγίων, μεταφορά στο εξωτερι-
κό κ.λπ.) θα καταβάλλεται κάθε προσπά-
θεια, σε συνεργασία με αρμόδιες υπη-
ρεσίες (π.χ. ΣΔΟΕ), για την ανάκτηση 
μέχρι και της συνολικής οφειλής. 

Η διαδικασία αυτή θα εφαρμοστεί 
τμηματικά και οριζόντια, ξεκινώντας α-
πό δανειακά υπόλοιπα μεγάλων ομί-
λων. Το μέτρο αυτό αποσκοπεί στην α-
ποφυγή μιας νέας αναδιανομής του ει-
σοδήματος των φορολογουμένων υπέρ 
αυτών που συνέβαλαν στη σημερινή 
κατάρρευση, με την ανοχή ή συνενοχή 
των τραπεζών.

Ταυτόχρονα προβλέπεται η εξάντλη-
ση κάθε νόμιμου μέσου προκειμένου να 
καταβληθούν οφειλές από επιχειρή-
σεις, οι οποίες, με διάφορους τρόπους, 
απέκρυπταν κέρδη, με αποτέλεσμα να 

εμφανίζουν αδυναμία εξυπηρέτησης 
των δανειακών τους υποχρεώσεων ή 
και των υποχρεώσεών τους προς α-
σφαλιστικά ταμεία, εφορία και ΔΕΚΟ. 

Το σχέδιο προβλέπει ότι δεν θα ανα-
γνωρίζονται ως οφειλές ποσά τα οποία 
δεν εκταμιεύτηκαν και δεν αποδόθηκαν 
στους οφειλέτες αλλά χορηγήθηκαν α-
πό τις τράπεζες για την εξόφληση απαι-
τητών τόκων ή και κεφαλαίου των ο-
φειλετών τους ώστε να εμφανίζονται 
δάνεια ως εξυπηρετούμενα και να μη 
μεταπίπτουν στην κατηγορία των κόκκι-
νων δανείων. 

Στην πραγματικότητα οι παραπάνω 
οφειλές  ήταν “αυτοεξοφλούμενες” από 
τις ίδιες τις τράπεζες με νέο δανεισμό, 
που διόγκωνε και παραμόρφωνε περαι-
τέρω το πρόβλημα των κόκκινων δανεί-
ων, καθότι ούτε και αυτός ο νέος δανει-
σμός ήταν δυνατό να εξυπηρετηθεί από 
τους οφειλέτες. 

Ρύθμιση δανείων με εξόφληση 
ώς και σε 180 δόσεις 

Η πρόταση του Τμήματος Οικονομικής 
Πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ προβλέπει ότι θα 
μπορούν να υπάγονται σε ρύθμιση οι εξής 
ληξιπρόθεσμες οφειλές:

Οι κάθε μορφής υποχρεώσεις προς το 
Δημόσιο (εξαιρείται ο ΦΠΑ) έπειτα από 
τυχόν συμψηφισμό και διαγραφή  προστί-
μων και προσαυξήσεων

Οι υποχρεώσεις προς τα ασφαλιστικά 
ταμεία, μετά την αφαίρεση των προστίμων 
και των προσαυξήσεων

οι υποχρεώσεις προς τις τράπεζες α-
φού διαγραφούν οι τόκοι ποινής. Δεν θα 
συνυπολογίζονται τα δάνεια που δόθηκαν 
για αναχρηματοδότηση υφιστάμενου δα-
νεισμού ενώ από τη διατύπωση αφήνεται 
ανοικτό το ενδεχόμενο να διαγράφονται (!) 
και οι τόκοι ή το κεφάλαιο που αποπλή-
ρωσαν οι επιχειρήσεις με τα δάνεια που 
έλαβαν με μορφή αναχρηματοδότησης. 

Οι υποχρεώσεις σε λοιπούς πιστωτές, 
προμηθευτές αφού αφαιρεθούν τα ενεργά 
αποθέματα και απαιτήσεις. 

Το σχέδιο προβλέπει οι ρυθμίσεις δα-
νείων να φθάνουν σε διάρκεια ώς τα 15 
χρόνια, που σημαίνει εξόφληση σε 180 

μηνιαίες δόσεις. Εξαιρούνται της αναδι-
άρθρωσης οι υποχρεώσεις προς τους 
εργαζόμενους, που η ρύθμιση θα προβλέ-
πει την αποπληρωμή τους σε διάστημα 15 
μηνών.  Επιπρόσθετα γίνεται αναφορά σε 
μείωση των επιτοκίων στα τραπεζικά δά-
νεια, με την προσθήκη όμως ότι το ύψος 
των επιτοκίων «θα συζητηθεί και θα απο-
φασιστεί σε συνεννόηση με τις τράπεζες, 
με δεδομένο ότι πρέπει να ισχύσει το ίδιο 
περιθώριο κέρδους, που ισχύει και για τις 
ευρωπαϊκές τράπεζες». Η πρόταση υπεν-
θυμίζει, πάντως, ότι διαχρονικά οι εγχώ-
ριες τράπεζες είχαν το μεγαλύτερο επιτο-
κιακό περιθώριο στο σύνολο της Ευρω-
ζώνης.

Τα δανειακά υποδείγματα ρυθμίσεων 
θα πρέπει να περιλαμβάνουν περίοδο χά-
ριτος και πάγωμα οφειλών για ένα διά-
στημα, το οποίο, όμως, θα πρέπει να θε-
σμοθετηθεί έτσι ώστε να μην προκαλεί 
πρόσθετες κεφαλαιακές απαιτήσεις στις 
τράπεζες.  

Ρύθμιση για τις υπόλοιπες 
οφειλές με ώς 120 δόσεις

Πέραν της ρύθμισης των ληξιπρόθε-
σμων οφειλών προς τράπεζες, προτεί-
νεται και η διαμόρφωση ενός ενιαίου 
πλαισίου παροχής διευκολύνσεων για 
ρυθμίσεις καθυστερημένων οφειλών 
με βάση την ικανότητα αποπληρωμής 
χρέους της επιχείρησης. 

Στην κατεύθυνση αυτή προτείνεται να 
αφαιρούνται από την οφειλή καταχρη-
στικές ή υπερβολικές χρεώσεις, να α-
κολουθείται λογική εξειδικευμένων 
ρυθμίσεων και όχι οριζόντιων και να 
προτάσσεται η βιωσιμότητα της επιχεί-
ρησης έναντι του χρόνου εξόφλησης 
της οφειλής. Αν υπάρχουν μη παραγω-
γικά περιουσιακά στοιχεία, αυτά εισφέ-
ρονται για την κάλυψη υποχρεώσεων 
πριν από τη διαγραφή χρεών κατά προ-
τεραιότητα στο Δημόσιο και στους ενυ-
πόθηκους δανειστές, αφού εκτιμηθούν 
από ανεξάρτητους εκτιμητές.

Ειδικότερα για τις οφειλές προς το 
Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία, 
προτείνεται να εξοφλούνται έως και σε 
120 δόσεις (10 έτη).

Εξονυχιστικοί έλεγχοι για τα  τραπεζικά δάνεια

Πώς θα εντοπισθούν οι μπαταχτσήδες των τραπεζών

►Το σχέδιο ΣΥΡΙΖΑ για ελέγχους πριν εφαρμοστούν 
ρυθμίσεις και διαγραφές δανείων 
►Ρύθμιση δανείων ώς και σε 180 δόσεις. Στις 
τράπεζες το κόστος των αναχρηματοδοτήσεων

ΣΤΟΙΧΕΙΑ για ανείσπρακτα επιχειρηματικά δάνεια για τα ο-
ποία ερευνάται αν αυτοί που τους χορηγήθηκαν περιλαμβάνο-
νται στη λίστα Λαγκάρντ ή σε άλλες λίστες που ερευνώνται 
από τις ελληνικές Αρχές, έχουν διαβιβαστεί, από την Τράπεζα 
της Ελλάδος, στο  Γραφείο του Εισαγγελέα Οικονομικού Ε-
γκλήματος. Σύμφωνα με έγγραφο του υπουργού Δικαιοσύνης 
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Νίκου Παρασκευ-
όπουλου, τα στοιχεία διαβιβάστηκαν μετά από αίτημα που είχε 
απευθύνει στην ΤτΕ ο πρώην γενικός γραμματέας Διαφάνειας 
και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Γιώργος Σούρλας, όταν, κι-

νούμενος στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του για τη διαφά-
νεια, ζήτησε να πληροφορηθεί ποιοι πήραν τα δάνεια αυτά, 
ποιοι τα χορήγησαν, με ποιες εγγυήσεις, σε ποια οικονομική 
κατάσταση βρίσκονταν τότε και σε ποια σήμερα και ζητούσε 
επίσης να διερευνηθεί αν εμφανίζονται στη λίστα Λαγκάρντ ή 
σε άλλες λίστες που διερευνώνται από τις Αρχές (λίστες Ελ-
λήνων με καταθέσεις στο εξωτερικό, λίστα με τις off shore 
κ.λπ.). 

Σημειώνεται ότι  από έγγραφο του ΣΔΟΕ με ημερομηνία 27 
Φεβρουαρίου, το οποίο επικαλείται ο υπουργός Δικαιοσύνης, 

προκύπτει ότι από το ΣΔΟΕ
-έχουν υποβληθεί 32 εκθέσεις ελέγχου για πρόσωπα που 

βρίσκονται στη λίστα Λαγκάρντ.
-έχουν υποβληθεί 163 ηλεκτρονικά αρχεία φυσικών και νο-

μικών προσώπων.
Γι' αυτές τις υποθέσεις έχουν εκδοθεί κατεπείγουσες ει-

σαγγελικές παραγγελίες προς τις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές 
του υπουργείου Οικονομικών, έχουν ολοκληρωθεί οι 30, ενώ 
οι λοιπές βρίσκονται σε ώριμο στάδιο ελέγχου, με εκτιμώμενο 
χρόνο περαίωσης τον Μάιο του 2015.

Η ΤτΕ έστειλε στον  εισαγγελέα τα ανείσπρακτα επιχειρηματικά δάνεια
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Kαι τα στοιχεία που αφορούν ασφα-
λιστήρια συμβόλαια ζωής, θανά-
του, προσωπικών ατυχημάτων και 

ασθενείας, μαζί με εισοδήματα, καταθέ-
σεις, δαπάνες, καταναλωτικά και στεγα-
στικά δάνεια μετοχές και μερίσματα θα 
καταγράφει η Γενική Γραμματεία Δημο-
σίων Εσόδων, σε μία προσπάθεια να ο-
λοκληρώσει το περιουσιολόγιο και να 
προχωρήσει σε διασταυρώσεις στοιχεί-
ων ώστε να εντοπίσει αδήλωτα εισοδή-
ματα, σφίγγοντας τον κλοιό έναντι των 
φοροφυγάδων. 

Σημειώνεται ότι το nextdeal.gr είχε 
αναφερθεί στο συγκεκριμένο  θέμα στο 
άρθρο "Τι φοβάται, σε τι ελπίζει η ασφα-
λιστική αγορά" όπου μεταξύ άλλων ανέ-
φερε: Η αγορά «φοβάται» όμως ένα 
φορολογικό νομοσχέδιο που θα υποχρε-
ώνει να δηλώνεται στο περιουσιολόγιο 
το ασφαλιστήριο συμβόλαιο ζωής. Αν 
συμβεί κάτι τέτοιο, εκτιμάται ότι θα υ-
πάρξουν μαζικές εξαγορές. Αυτό είναι 
κάτι που πρέπει να δουν οι συναρμόδιοι 
Υπουργοί Οικονομικών και Οικονομίας 
Γιάνης Βαρουφάκης και Γιώργος Σταθά-
κης, καθώς και αντιπρόεδρος της κυβέρ-
νησης Γιάννης Δραγασάκης.  Ειδικότερα, 
με απόφαση της Γενικής Γραμματείας 
Δημοσίων Εσόδων ζητείται από τις τρά-
πεζες, το χρηματιστήριο και τις ασφαλι-
στικές εταιρείες να αποστείλουν μέχρι 
τις 31 Μαρτίου αναλυτικά στοιχεία για 
καταθέσεις και  τραπεζικές συναλλαγές, 
για δόσεις που πληρώνουν οι φορολο-
γούμενοι για αποπληρωμή στεγαστικών 
και καταναλωτικών δανείων, για μερί-
σματα και για τα ασφαλιστήρια συμβό-
λαια ζωής, θανάτου, προσωπικών ατυ-
χημάτων και ασθενείας. Σύμφωνα με την 
απόφαση, αυξάνονται  και τα όρια πάνω 
από τα οποία οι τράπεζες υποχρεούνται 
σε ετήσια αποστολή στοιχείων για κατα-
θέσεις από 50.000 ευρώ σε 100.000 
ευρώ και για τα χαρτοφυλάκια κινητών 
αξιών από 100.000 σε 200.000 ευρώ

Ειδικότερα, σύμφωνα με την από-
φαση, θα πρέπει οι αρμόδιοι φορείς να 
αποστείλουν στη Γενική Γραμματεία 
Δημοσίων Εσόδων τα ακόλουθα:

1. Καταθέσεις
Θα αποστέλλονται στοιχεία καταθε-

τικών λογαριασμών ή και λογαρια-
σμών πληρωμών φυσικών προσώπων 
με ετήσια χρέωση ή πίστωση άνω των 
100.000 ευρώ.

Διαβιβάζονται τα ακόλουθα:
α) Ο τριψήφιος κωδικός τράπεζας 

όπως ορίζεται από την Τράπεζα της 
Ελλάδος ή επίσημη επωνυμία ιδρύμα-
τος πληρωμών ή ΕΛΤΑ,

β) Το ονοματεπώνυμο δικαιούχων 
του λογαριασμού,

γ) Ο ΑΦΜ των δικαιούχων ή, όταν 
δεν υπάρχει, ΑΔΤ ή αριθμός διαβατηρί-
ου,

δ) Ο αριθμός λογαριασμού,
ε) Τα ποσά συνολικής χρέωσης σε 

ευρώ,

στ) Τα ποσά συνολικής πίστωσης σε 
ευρώ,

ζ) Το ποσό της μεγαλύτερης συναλ-
λαγής, χρέωσης ή πίστωσης, ανά λο-
γαριασμό,

η) Τα υπόλοιπα λογαριασμού σε ευ-
ρώ με ημερομηνία 31/12 τόσο για έκα-
στο ημερολογιακό έτος αναφοράς όσο 
και για το αμέσως προηγούμενο,

θ) Ο Κωδικός νομίσματος, σε ISO 
code 4217,

2. Κινητές αξίες
Διαβιβάζονται στοιχεία χαρτοφυλα-

κίου φυσικών προσώπων που αφορά 
σε κινητές αξίες, με ημερομηνία 31/12 
τόσο έκαστου ημερολογιακού έτους α-
ναφοράς όσο και του αμέσως προηγού-
μενου, χρηματικής αξίας μεγαλύτερης 
από διακόσιες χιλιάδες (200.000) ευ-
ρώ.

Τα στοιχεία αφορούν:
α) Ονοματεπώνυμο δικαιούχων,
β) ΑΦΜ των δικαιούχων ή, όταν δεν 

υπάρχει, ΑΔΤ ή αριθμ. διαβατηρίου,
γ) Αριθμός λογαριασμού στο ΣΑΤ (Σύ-

στημα 'Αυλων Τίτλων), εφόσον τηρείται 
τέτοιος αριθμός επ' ονόματι δικαιούχου 
ενεργού χαρτοφυλακίου,

δ) Αποτίμηση χαρτοφυλακίου σε ευ-
ρώ την 31/12 τόσο για έκαστο ημερολο-
γιακό έτος αναφοράς όσο και για το α-
μέσως προηγούμενο,

ε) Ημερολογιακό έτος αναφοράς.

3. Μερίσματα
Διαβιβάζονται στοιχεία που αφορούν 

σε μερίσματα, που διανεμήθηκαν σε φυ-
σικά και νομικά πρόσωπα κατά το προη-
γούμενο ημερολογιακό έτος από εται-
ρείες με μετοχές εισηγμένες στο Χρημα-
τιστήριο Αθηνών.

Τα στοιχεία αφορούν:
α) Το ονοματεπώνυμο-επωνυμία δι-

καιούχων,
β) Το ΑΦΜ των δικαιούχων,
γ) Τον αριθμό λογαριασμού στο Σ.Α.Τ. 

(Σύστημα 'Αυλων Τίτλων), εφόσον τη-

ρείται τέτοιος αριθμός επ' ονόματι δικαι-
ούχου ενεργού χαρτοφυλακίου,

δ) Τη ΔΟΥ στην οποία υπάγονται οι δι-
καιούχοι,

ε) Την επωνυμία της εταιρείας που δι-
ένειμε το μέρισμα,

στ) Το ΑΦΜ της εταιρείας που διένει-
με το μέρισμα,

ζ) Το ποσό του μερίσματος,
η) Το ποσό του φόρου που αναλογεί 

στο μέρισμα,
θ) Το ημερολογιακό έτος αναφοράς.

4. Δάνεια
Διαβιβάζονται στοιχεία που αφορούν 

σε χρηματικά ποσά που πραγματικά κα-
ταβάλλονται για τοκοχρεωλυτική από-
σβεση δανείων, περιλαμβανομένων και 
των δεδουλευμένων και καταβλημένων 
τόκων, καθώς και των τυχόν τόκων υπε-
ρημερίας.

Τα στοιχεία αφορούν:
α) Κωδικός Πιστωτικού Ιδρύματος
β) Είδος δανείου (1: Στεγαστικό, 2: Κα-

ταναλωτικό, 3: 'Αλλο)
γ) Συνολικό ύψος εκταμιευμένου δα-

νείου σε ευρώ
δ) Ημερομηνία χορήγησης δανείου
ε) Συνολικό καταβληθέν ποσό για α-

πόσβεση δανείου (τόκοι και κεφάλαιο)
στ) Πλήθος οφειλετών/ συνοφειλε-

τών
ζ) ΑΦΜ πρώτου οφειλέτη ή ΑΔΤ ή α-

ριθμ. διαβατηρίου
η) Ποσοστό συμμετοχής πρώτου οφει-

λέτη
θ) Ονοματεπώνυμο πρώτου οφειλέτη
ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα στοιχεία ζ, η και θ επα-

ναλαμβάνονται για κάθε οφειλέτη, όταν 
υπάρχουν συνοφειλέτες.

5. Ασφαλιστήρια Συμβόλαια
Διαβιβάζονται στοιχεία που αφορούν 

ασφαλιστήρια συμβόλαια ζωής, θανά-
του, προσωπικών ατυχημάτων και ασθε-
νείας που συνάφθηκαν.

Και τα ασφαλιστήρια συμβόλαια  
στο μικροσκόπιο της Εφορίας

H ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΖΗΤΑΕΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ

ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ χρήση  έκλεισε πρόσφατα η  Globalnet 
και, όπως τονίζεται, η επιτυχημένη πορεία της   βασίστηκε στο ισχυρό 
μετοχικό της σχήμα, την πολυετή εμπειρία των στελεχών της στην αγο-
ρά, την άριστη συνεργασία της με τις πλέον φερέγγυες ασφαλιστικές 
εταιρείες, και τις υψηλής ποιότητας υπηρεσίες που προσφέρει στους 
συνεργάτες του δικτύου της. Σημειώνεται ακόμη ότι  κλειδιά στην εξυ-
πηρέτηση των συνεργατών της αποτελούν η πρόθυμη προσωπική υπο-
στήριξη από τα στελέχη της εταιρείας και η καινοτόμα διαδικτυακή 
πλατφόρμα, που προσφέρει στα μέλη του δικτύου της Globalnet τη 
δυνατότητα να διεκπεραιώνουν εύκολα και γρήγορα τις παραγωγικές 
και διαχειριστικές εργασίες του γραφείου τους. 

Μετά την πρόσφατη ένταξη τεσσάρων ακόμη ασφαλιστικών εταιρει-
ών στις συνεργασίες της, η Globalnet θέτει πλέον στη διάθεση των 
συνεργατών της προϊόντα από περισσότερες από 23  ασφαλιστικές ε-
ταιρείες και μεσιτικούς οίκους, προσφέροντας τη δυνατότητα κάλυψης 
οποιασδήποτε ασφαλιστικής ανάγκης των πελατών τους. Σε ό,τι αφορά 
τη διαδικτυακή πλατφόρμα της Globalnet, εμπλουτίστηκε με νέες πρα-
κτικές εφαρμογές που εξοικονομούν χρόνο και χρήμα στους συνεργά-
τες της, όπως είναι η ηλεκτρονική ανάρτηση Βεβαιώσεων Εκκαθάρι-

σης Προμηθειών,  η υποστήριξη όλων των συμβολαίων των Γενικών 
Κλάδων και  του Κλάδου Ζωής από την εφαρμογή PAYforPRINT (κοινή 
διαδικασία για όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες), καθώς και η εκτύπω-
ση συμβολαίων από την ίδια εφαρμογή και η άμεση ηλεκτρονική έκδο-
ση Πράσινης Κάρτας από τους συνεργάτες. 

Η διατήρηση της εταιρικής ταυτότητας του πιστοποιημένου συνεργά-
τη της Globalnet αποτελεί μέρος της εταιρικής φιλοσοφίας της εταιρεί-
ας για διαφάνεια και πλήρη υποστήριξη του επαγγελματία συνεργάτη 
της. Εξίσου σημαντικός θεωρείται ο συνεχής εμπλουτισμός της προϊο-
ντικής γκάμας που προσφέρει η εταιρεία στους συνεργάτες της και κατ’ 
επέκταση στους πελάτες τους, με πιο πρόσφατες την ένταξη ενός οικο-
νομικού προγράμματος Προσωπικών Ατυχημάτων που απευθύνεται σε 
αλλοδαπούς και του νέου προγράμματος κατοικίας της αποκλειστικής 
σειράς “Genius Products”.Ο τομέας των επιχειρηματικών ασφαλίσεων 
και των και πιο εξειδικευμένων κλάδων ασφάλισης, αποτελεί ένα ση-
μαντικό μέρος του χαρτοφυλακίου , αλλά και των στόχων της Globalnet.

Την ικανοποίησή της από  την πορεία κατά την πρώτη περίοδο της 
λειτουργίας της Globalnet εξέφρασε η διευθύνουσα σύμβουλος της 
Globalnet κυρία Ευγενία Καφφετζή.

ΣΕΜΑ

Επανεξελέγη 
πρόεδρος  ο κ. 
Γιώργος Καραβίας
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΕΜΑ επανεξελέγη ο κ. Γιώργος Καρα-
βίας. Αντιπρόεδρος  επανεξελέγη ο κ. Γιώργος Κούμπας, 
γενική γραμματέας η κ. Ευγενία Καφφετζή και ταμίας ο κ. 
Κωστής Αλφιέρης. Υπενθυμίζεται ότι ως μέλη στο νέο Δ.Σ. 
του ΣΕΜΑ συμμετέχουν ο κ. Θεοφάνης Παπανικήτας, ο κ. 
Ιωάννης Ξηρογιανόπουλος, η κ. Θεοδώρα Οικονομοπού-
λου, η κ. Βασιλική Δράκου και ο κ. Δημήτριος Τσεσμετζό-
γλου.

Ο κ. Καραβίας, με αφορμή την επανεκλογή του στη θέση 
του προέδρου του ΣΕΜΑ, ευχαρίστησε τα μέλη του Συνδέ-
σμου για την υποστήριξή τους, και δεσμεύθηκε ότι θα συμ-
βάλει με όλες τις δυνάμεις του για την ενίσχυση του θεσμού 
του Μεσίτη Ασφαλίσεων

Globalnet Insurance Brokers: Σε θετική τροχιά
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Τη συνεργασία της με παγκοσμί-
ως αναγνωρισμένες αντασφα-
λιστικές εταιρείες συνεχίζει η 

Ευρωπαϊκή Ένωσις - Ασφάλειαι Μι-
νέττα, εφαρμόζοντας μια μακροχρό-
νια αντασφαλιστική πολιτική, με  
πρωταρχικό  στόχο την εξυπηρέτηση 
του πελάτη και την άμεση αποζημίω-
ση. 

Οι συνεργαζόμενες εταιρείες που 
συμμετέχουν στις αντασφαλιστικές 
συμβάσεις αναλογικού τύπου, για τον 
ορθολογικότερο επιμερισμό του α-
ναλαμβανόμενου κινδύνου, ή υπερ-
βάλλουσας ζημίας, για την αποτελε-
σματικότερη προστασία του χαρτο-
φυλακίου, είναι οι  Swiss Re, GIC, 
Tokio Millenium, Scor, QBE, Mapfre, 
Korean, Amlin, Sava Re, Devk, Axis 
και Arch Re. 

Όπως τονίζεται, η ισχυρή υποστή-
ριξη αυτών των κορυφαίων παγκο-
σμίως αντασφαλιστικών εταιρειών,  
σε συνδυασμό με την αξιοπιστία και 
τη φερεγγυότητα που απορρέουν από 
την ισχυρή κεφαλαιακή βάση της Ευ-
ρωπαϊκή Ένωσις-Ασφάλειαι Μινέτ-
τα, της δίνουν τη δυνατότητα να εγγυ-
άται τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια στα 
προγράμματα και υπηρεσίες που δια-
θέτει.

Σημειώνεται ότι η  Ευρωπαϊκή Έ-
νωσις - ΑΣΦΑΛΕΙΑΙ ΜΙΝΕΤΤΑ είναι 
μία από τις παλαιότερες ασφαλιστι-
κές εταιρείες της χώρας, καθώς δια-

νύει την 4η δεκαετία γόνιμης δρα-
στηριότητας στην ελληνική ασφαλι-
στική αγορά. Η ΑΣΦΑΛΕΙΑΙ ΜΙΝΕΤΤΑ 
έχει τεράστια εμπειρία και μεγάλη ε-
ξειδίκευση στις ασφαλίσεις αυτοκι-
νήτων, χωρίς να υστερεί και στα υπό-
λοιπα ασφαλιστικά προγράμματα. Τα 

τελευταία δε χρόνια, δίνει ιδιαίτερη 
έμφαση στην ανάπτυξη του κλάδου 
Ζωής και Υγείας ,ενώ έχει αναπτύξει 
ευέλικτα ασφαλιστικά προγράμματα, 
Αυτοκινήτων, Οδικής Βοήθειας, Ζω-
ής και Νοσοκομειακής Περίθαλψης, 
Πλοίων και Σκαφών Αναψυχής, Πυ-

ρός και συμπληρωματικών κινδύ-
νων, Μεταφορών Προσωπικού και 
Ομαδικού Ατυχήματος, Αστικής Ευ-
θύνης, Τεχνικών Ασφαλίσεων. Σύμ-
φωνα με την εταιρία τα προγράμματα 
είναι σχεδιασμένα με τέτοιο τρόπο 
ώστε να προσαρμόζονται στις ανά-
γκες του κάθε πελάτη, ενώ το  άρτια 
καταρτισμένο και εκπαιδευμένο προ-
σωπικό της, χρησιμοποιώντας την 
κατάλληλη προσέγγιση, βρίσκεται 
κοντά στον πελάτη, κατανοεί τις ανά-
γκες του και δημιουργεί ένα ασφαλι-
στικό πρόγραμμα ακριβώς στα μέτρα 
του. Απώτερος σκοπός των ασφαλι-
στών της εταιρίας, δεν είναι το κλεί-
σιμο της πώλησης αλλά το «χτίσιμο» 
ενός πλαισίου υποστήριξης, από κοι-
νού με τον πελάτη, δημιουργώντας 
ένα κλίμα εμπιστοσύνης, ασφάλειας 
και ικανοποίησης. Έτσι, η εταιρεία έ-
χει όπως σημειώνει έχει εξασφαλί-
σει ένα σταθερό πελατολόγιο, πάνω 
από 300.000 πελάτες, οι οποίοι α-
σφαλίζονται επί σειρά ετών στην ε-
ταιρεία αναγνωρίζοντας την αξιοπι-
στία, τα ποιοτικά ανταγωνιστικά προ-
ϊόντα και την κορυφαία εξυπηρέτηση, 
αξίες που χαρακτηρίζουν τη ΜΙΝΕΤ-
ΤΑ. Επισημαίνεται τέλος ότι η Ευρω-
παϊκή Ένωσις - ΑΣΦΑΛΕΙΑΙ ΜΙΝΕΤ-
ΤΑ ,συνεργάζεται με περισσότερα α-
πό 1000 επαγγελματίες ασφαλιστι-
κούς διαμεσολαβητές, σε όλη την 
Ελλάδα.

Οι ευρωπαϊκές ασφαλιστικές ετοι-
μάζονται να αυξήσουν τα μερίσμα-
τά τους περισσότερο από κάθε 

άλλον τομέα της οικονομίας –με εξαί-
ρεση τις επιχειρήσεις κοινής ωφέλει-
ας–, χρησιμοποιώντας το διευρυνόμενο 
πλεόνασμά τους για να προσφέρουν 
στους επενδυτές μια εναλλακτική ένα-
ντι των ομολόγων, που οι αποδόσεις 
τους σημειώνουν αρνητικό ρεκόρ.

Εταιρείες όπως η Allianz SE, σύμ-
φωνα με στοιχεία του Bloomberg, μπο-
ρεί να προσφέρουν μερισματική απόδο-
ση 4,4% κατά μέσο όρο το 2015, έναντι 
4,1% το 2014. Οι ασφαλιστικές, ως… 
καλοπληρώτριες, είναι έτοιμες να απο-
σπάσουν από τις εταιρείες τηλεπικοι-
νωνιών τη 2η θέση στον δείκτη Stoxx 
Europe 600, που αφορά 18 τομείς της 
οικονομίας. Πέρυσι, εξάλλου, οι ασφα-
λιστικές βρέθηκαν στην 3η θέση του ί-
διου δείκτη. 

«Καθώς τα επιτόκια βρίσκονται σε ι-
στορικό χαμηλό σε πολλές αγορές, οι 
μερισματικές αποδόσεις των ασφαλιστι-
κών έχουν γίνει ακόμα πιο ελκυστικές, 
καθώς οι επενδυτές αναζητούν τις απο-

δόσεις», εξηγεί o Tim Friebertshaeuser, 
στέλεχος της Deutsche Asset & Wealth 
Management στη Φραγκφούρτη. «Η πίε-
ση στο εισόδημα από επενδύσεις έχει 
φέρει περαιτέρω προσπάθειες περιορι-
σμού του κόστους και πειθαρχία στη δια-
μόρφωση των τιμών».

H AXA SA ανακοίνωσε πριν από λίγες 
ημέρες ότι θα αυξήσει τα μερίσματά της 
στα 95 λεπτά ανά μετοχή από 81 λεπτά το 
2013. Η βρετανική St. James’s Place θα 
καταβάλλει 14,37 πένες ανά μετοχή, 
10% περισσότερα απ’ ό,τι είχε ανακοινώ-
σει 6 μήνες πριν. Οι μετοχές της σημείω-
σαν ρεκόρ ανόδου στο Λονδίνο. Η 
Allianz, η Assicurazioni Generali SpA και 
η Munich Re δεσμεύτηκαν να διατηρή-
σουν τα μερίσματα τουλάχιστον σταθερά 
και, εφόσον είναι δυνατό, να τα αυξή-
σουν κι άλλο. 

Τα κέρδη από τις μετοχές ασφαλιστι-
κών εταιρειών είναι σαφώς υψηλότερα 
από εκείνα της ευρύτερης αγοράς. Ο δεί-
κτης Stoxx Europe 600 Insurance σημεί-
ωσε θεαματική άνοδο 21% το 2014, ένα-
ντι 14% του σύνθετου δείκτη Stoxx 
Europe 600 και λιγότερο από 1% των 

ευρωπαϊκών τραπεζών. Οι μέσες απο-
δόσεις στον τομέα των τηλεπικοινωνιών 
αναμένεται να πέσουν στο 4,1% από 9,4% 
το 2014, ενώ στις επιχειρήσεις κοινής 
ωφέλειας στο 4,7% από 6%.

«Οι γενναίες πληρωμές έχουν γίνει 
ένα από τα βασικά επιχειρήματα των ε-
πενδυτών για τον (ασφαλιστικό) τομέα» 
εξηγεί ο Reiner Kloecker της Union 
Investment, επίσης στη Φραγκφούρτη. 
«Οι δουλειές πέφτουν για τους περισσό-
τερους ασφαλιστές και ως αποτέλεσμα 
διανέμουν το πλεονάζον κεφάλαιο». 

Η ποσοτική χαλάρωση 
Αυξάνεται η πίεση στα κέρδη των α-

σφαλιστικών εταιρειών από επενδύ-
σεις, καθώς η Ευρωπαϊκή Κεντρική 
Τράπεζα ξεκινά το πρόγραμμα αγοράς 
κρατικών ομολόγων ύψους τουλάχι-
στον 1,14 τρισ. ευρώ, γνωστό ως ποσο-
τική χαλάρωση ή QE, και εγείρονται 
αμφιβολίες για το πόσο ακόμα μπορούν 
οι ασφαλιστικές να αυξήσουν τα μερί-
σματά τους. 

Τα μέτρα, που ανακοινώθηκαν τον 
περασμένο μήνα, καθιστούν πιο δύσκο-

λη για τους ασφαλιστές τη συγκέντρω-
ση των απαραίτητων εσόδων ώστε να 
παράσχουν εγγυημένες αποδόσεις στα 
συνταξιοδοτικά προγράμματα και στα 
συμβόλαια ζωής. 

«Η οικονομική πραγματικότητα του 
QE της ΕΚΤ για σημαντικά τμήματα του 
(ασφαλιστικού) τομέα είναι στην πραγ-
ματικότητα αρκετά δεινή, ιδιαίτερα για 
τα προγράμματα εγγυημένου κεφαλαί-
ου», επισημαίνει ο Andy Broadfield της 
Barclays Plc και άλλοι αναλυτές σε ση-
μείωμα προς τους πελάτες με ημερομη-
νία 11 Φεβρουαρίου.

Ιστορικό χαμηλό
Η Γερμανία, για πρώτη φορά στα χρο-

νικά, διέθεσε την περασμένη εβδομάδα 
πενταετή ομόλογα με αρνητικό επιτό-
κιο. Η απόδοση του 10ετούς ομολόγου 
της Ιρλανδίας έφτασε στο ιστορικό χα-
μηλό του 0,991%, ενώ το αντίστοιχο της 
Ιταλίας σημείωσε πτώση για έβδομη 
συνεχή ημέρα και ώς το 1,45%.

Η Allianz τον Νοέμβριο είχε ανακοι-
νώσει ότι θα αυξήσει την αναλογία της 
καταβολής μερισμάτων στο 50% των 

καθαρών εσόδων της, από το 40%.Την 
περασμένη Πέμπτη πρότεινε για το 
2014 μέρισμα 6,85 ευρώ ανά μετοχή, 
29% παραπάνω σε σχέση με τα 5,30 ευ-
ρώ ανά μετοχή του 2013. Η Munich Re, 
πάλι, ανακοίνωσε τον Φεβρουάριο ότι 
σχεδιάζει να αυξήσει το μέρισμα για το 
2014 στα 7,75 ευρώ ανά μετοχή από τα 
7,25 ευρώ το 2013. Οι μεγαλύτερες 
βρετανικές ασφαλιστικές, οι Prudential 
plc, Aviva plc και Legal & General 
Group plc, επίσης προσανατολίστηκαν 
στην αύξηση των ποσών που θα κατα-
βάλουν στους μετόχους τους.

«Τα επί μακρόν χαμηλότερα επιτόκια 
δεν θα επηρεάσουν τόσο πολύ τη δυνα-
τότητα καταβολής μερισμάτων βραχυ-
πρόθεσμα, αλλά θα ροκανίσουν τα κέρδη 
και την παραγωγή ταμειακών ροών για 
τους ασφαλιστές ζωής κυρίως μακρο-
πρόθεσμα», σχολιάζει η Esther Dijkman 
Dulkes της Amundi Asset Management. 
«Οι μερισματικές αποδόσεις των ασφα-
λιστικών εταιρειών καθορίζονται από 
την κεφαλαιακή πειθαρχία, μια στροφή 
σε προϊόντα μικρού κεφαλαίου και προ-
σπάθειες περιορισμού του κόστους».

Αυξημένα μερίσματα για μετόχους ευρωπαϊκών ασφαλιστικών

Prime Insurance

Σε νέο κτίριο στη 
Λεωφόρο Μεσογείων 
Η PRIME Insurance μεγαλώνει συνεχώς. 
Έτσι, με τη συνεχή αύξηση της παραγωγής 
τα τελευταία χρόνια και κυρίως με το με-
γάλο αριθμό συνεργατών, που την έχουν 
κάνει πρώτη επιλογή τους, κατέστη απα-
ραίτητη η μετεγκατάσταση της εταιρείας, 
πράγμα το οποίο έγινε στις αρχές Μαρτίου. 
Ένα καινούργιο αυτόνομο κτίριο, 4 επιπέ-
δων, σημείο αναφοράς στην ευρύτερη πε-
ριοχή, στη Λεωφόρο Μεσογείων 299, στε-
γάζει πλέον τις Υπηρεσίες της Prime 
Insurance, ενώ έχει δοθεί ιδιαίτερη έμφα-
ση στους χώρους εκπαίδευσης και εξυπη-
ρέτησης των συνεργατών και των ασφαλι-
σμένων της εταιρείας.

Πρόσθετο πλεονέκτημα αποτελεί το γε-
γονός ότι διευκολύνεται πλέον η πρόσβα-
ση σε όλους, δεδομένου ότι το νέο κτίριο 
απέχει μόνο 200 μέτρα από το μετρό του 
Χολαργού. Όπως τονίζεται, στο  σύγχρονο 
και ανανεωμένο περιβάλλον της, η Prime 
Insurance προσδοκά σε ακόμα μεγαλύτε-
ρη ανάπτυξη, νέες συνεργασίες και νέα 
καινοτόμα προϊόντα που έχουν πάντα επί-
κεντρό τους τον άνθρωπο και τις πραγμα-
τικές του ανάγκες. 

Ευρωπαϊκή Ένωσις - Ασφάλειαι Μινέττα
Συνεχίζει τη συνεργασία της με αντασφαλιστικούς οίκους

Ο κ. Κώστας Μπερτσιάς Αναπλ. Διευθύνων Σύμβουλος και Γενικός Δ/ντής
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Για τα προβλήματα στις εισαγωγές 
ενημέρωσε με υπόμνημά του την 
κυβέρνηση ο πρόεδρος  ΕΒΕΠ & 

ΕΣΕΕ κ.Βασίλης Κορκίδης, προειδο-
ποιώντας  για αυξήσεις στην αγορά εάν 
συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Όπως 
τονίζεται στην ανακοίνωση του Εμπο-
ρικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου 
Πειραιά  σε  αχαρτογράφητα νερά ει-
σέρχεται πλέον το ελληνικό εμπόριο με 
την απόφαση πολλών οίκων του εξω-
τερικού να ξαναδιακόψουν την πίστω-
ση προς τις ελληνικές εισαγωγικές ε-
πιχειρήσεις και να επανέλθουν σε α-
παιτήσεις προπληρωμών και πλήρους 
κάλυψης με έκδοση τραπεζικών εγγυ-
ήσεων. Από την  1η Ιανουαρίου 2015 
μόνο ιδιωτικές ασφαλιστικές επιχειρή-
σεις έχουν πλέον αναλάβει την πλήρη 
κάλυψη της ασφάλισης βραχυπρόθε-
σμων εξαγωγικών πιστώσεων από τη 
Γερμανία προς την Ελλάδα. Το ομο-
σπονδιακό υπουργείο Οικονομίας και 
Ενέργειας της Γερμανίας, κατόπιν 
πρωτοβουλίας του ιδιωτικού τομέα, α-
νακοίνωσε στις αρχές Δεκεμβρίου του 
2014 την πρόθεσή του να καταργήσει 
από 1ης Ιανουαρίου 2015 την ειδική 
ρύθμιση, που ίσχυε για την Ελλάδα έως 
τις 31.12.2014 (ισχύς από τον Απρίλιο 
του 2012) και η οποία προέβλεπε την 
παροχή πλήρους κάλυψης της ασφάλι-
σης βραχυπρόθεσμων εξαγωγικών πι-
στώσεων με κρατικές εγγυήσεις του 
γερμανικού Δημοσίου.

Πιο συγκεκριμένα, οι ιδιωτικές α-
σφαλιστικές επιχειρήσεις δήλωσαν έ-
τοιμες να αναλάβουν, πέραν των βρα-
χυπρόθεσμων εγγυήσεων και με περίο-
δο αναφοράς την1η Ιανουαρίου 2015, 
επί πλέον και τις εκκρεμούσες βραχυ-
πρόθεσμες κρατικές εγγυήσεις. Σύμ-
φωνα με Γερμανούς αξιωματούχους, οι 
κρατικές εγγυήσεις HERMES αποδεί-
χθηκαν ιδιαίτερα σημαντικές για τους 
Γερμανούς εξαγωγείς, ενώ εξίσου θε-
τική ένδειξη αποτελεί και η πρόθεση 
των ιδιωτικών ασφαλιστικών επιχει-
ρήσεων να καλύπτουν εφεξής τον κίν-
δυνο των γερμανικών εξαγωγών που 
κατευθύνονται στην Ελλάδα. Παράλλη-
λα, διευκρινίστηκε πως ο λόγος διακο-
πής χορήγησης κρατικών εγγυήσεων 
δεν οφείλεται σε πολιτικούς λόγους 
αλλά αποκλειστικά και μόνο σε καθαρά 
τεχνοκρατικής φύσεως κριτήρια. Ο κ. 
Κορκίδης γνωστοποιεί ακόμη ότι οι επι-
χειρήσεις του εξωτερικού προσπαθούν 
να δικαιολογήσουν την απόφασή τους, 
στη μεγάλη αβεβαιότητα, που προκαλεί 
η έλλειψη ρευστότητας στην ελληνική 
αγορά, καθώς και στην επιστροφή της 
αμφισβήτησης για την παραμονή της 
χώρας μας στην Ευρωζώνη, ενώ υπό-

σχονται να επανεξετάσουν τη θέση τους, 
μόλις η κατάσταση βελτιωθεί, μετά την 
οριστική επίτευξη συμφωνίας με τους 
Ευρωπαίους εταίρους μας.

Σύμφωνα με τους διεθνείς τρόπους 
πληρωμής και ελέγχου πιστωτικού 
κινδύνου INCOTERMS 2010, η Εγγυη-
τική Τραπέζης B/G, η Ενέγγυα Πίστωση 
L/C, καθώς και η ασφάλιση πιστώσεων 
και κινδύνου θεωρούνται αναπόσπα-
στα τμήματα των εμπορικών συμβολαί-
ων, αφού διασφαλίζουν την ομαλή διε-
ξαγωγή της συναλλαγής. Μ’ αυτόν τον 
τρόπο, ακόμα και σε περίπτωση υψη-
λού ρίσκου, χωρίς την απαίτηση προ-
πληρωμής της εισαγωγής από τον αγο-
ραστή, παρέχεται η εγγύηση, πως ακό-
μη και αν η επιχείρηση, που έχει παραγ-
γείλει το προϊόν, δεν κατορθώσει για 
κάποιο λόγο (πτώχευση, έλλειψη ρευ-
στότητας και άλλα ατυχήματα) να το α-
ποπληρώσει, η τράπεζα που την έχει 
εκδώσει, αναλαμβάνει να εξοφλήσει 
τον πωλητή.

Η ουσία πάντως είναι, υπογραμμίζε-
ται στο υπόμνημα,  πως με την καθημε-
ρινή κλιμάκωση της απαίτησης προπλη-
ρωμής των ελληνικών παραγγελιών, οι 
εισαγωγές πρώτων υλών, μηχανημά-

των και γενικότερα των εμπορευμάτων 
καθίστανται εξαιρετικά δυσχερείς, α-
φού οι εισαγωγείς θα πρέπει να προε-
ξοφλούν εις ολόκληρο, και μάλιστα 
τοις μετρητοίς, τις παραγγελίες τους. Η 
εξέλιξη αυτή για το εμπόριο, αλλά και 
για την εγχώρια βιομηχανία και μετα-
ποίηση είναι εξαιρετικά ανησυχητική.

Η αξία των εισαγωγών αγαθών στη 
χώρα μας το 2013 ήταν €46,2 δισ. και 
46,7 δισ. ευρώ το 2014, ενώ με τη δια-
κοπή των πιστώσεων εκτιμάται πως θα 
απαιτηθούν περίπου 4-5 δισ. ευρώ 
ρευστό, για την προμήθεια τηςελληνι-
κής αγοράς με πρώτες ύλες και άλλα 
αγαθά. Εάν μάλιστα συνεχιστεί ένα τε-
τράμηνο αυτή η κατάσταση, τότε αναμέ-
νονται αυξήσεις σε βιομηχανικά προϊό-
ντα, καύσιμα, τρόφιμα, φάρμακα, λιπά-
σματα και πρώτες ύλες, ενώ ο κίνδυνος 
ελλείψεων στην εγχώρια αγορά είναι 
ορατός. Εκτιμάται ότι περί τις 200.000 
μικροεισαγωγικές επιχειρήσεις αδυ-
νατούν να αντεπεξέλθουν στις νέες οι-
κονομικές απαιτήσεις, εξαιτίας αφε-
νός, της έλλειψης ρευστότητας και α-
δυναμίας έκδοσης "ακριβών" εγγυητι-
κών επιστολών και αφετέρου εξαιτίας 
της μείωσης των ορίων ασφάλισης 

των πιστώσεων από το εξωτερικό. Κά-
τι τέτοιο θα αναγκάσει τις ελληνικές ε-
ταιρείες να «σπάσουν» τις παραγγελίες 
τους σε μικρότερης αξίας, με αποτέλε-
σμα να αυξάνεται το κόστος των εμπο-
ρευμάτων από τα μεταφορικά έξοδα. 

Σ’ αυτό το δυσμενές περιβάλλον, έρ-
χεται να προστεθεί η έλλειψη χρηματο-
δότησης των εγχώριων εμπορικών ε-
πιχειρήσεων από τις ελληνικές τράπε-
ζες, με την ετήσια μεταβολή της επιχει-
ρηματικής χρηματοδότησης να συνεχί-
ζει μειούμενη για τέταρτο χρόνο, με α-
διάλειπτη αρνητική πιστωτική επέκτα-
ση επί 50 μήνες. Κάποιες ελπίδες, τέ-
λος, για διαλλακτικότητα από την 
πλευρά των προμηθευτών στην πραγ-
ματικότητα διαψεύδονται, αφού οι οί-
κοι του εξωτερικού, που δεν ζητούν 
προέμβασμα από τους Έλληνες εισα-
γωγείς, δίνουν σκόπιμα διπλάσιους και 
τριπλάσιους του συνήθους χρόνου ε-
κτέλεσης των παραγγελιών, ενώ αρκε-
τοί, με ευγενικές επιστολές, ζητούν την 
αναστολή της συνεργασίας τους με ελ-
ληνικές επιχειρήσεις μέχρι να βελτιω-
θεί η οικονομική κατάσταση, υπογραμ-
μίζει στο υπόμνημά του ο κ. Βασίλης 
Κορκίδης.

Στην εκπομπή  «ΩΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ» ( 5/3/2015) 
η κ. Έλπη Καράμπαλη, σύμβουλος εκκαθάρι-
σης Ομίλου ΑΣΠΙΣ και συντονίστρια ασφαλι-

στικού τομέα της KPMG, δήλωσε ότι στον Όμιλο 
ΑΣΠΙΣοφείλουν (περίπου 6 χρόνια μετά) χρήματα 
από ασφάλιστρα πελατών περί τους 23.000 κω-
δικοί ασφαλιστών από όλες τις εταιρείες του!

Διευκρινίστηκε και από τον εκκαθαριστή κ. Γ. 
Ραουνά και την κ. Καράμπαλη ότι δεν οφείλουν 
όλοι μεγάλα ποσά, αλλά περίπου χίλιοι (1.000) 
οφείλουν άνω των 100.000! Έτσι επιβεβαιώνε-
ται και η εγκυρότητα του nextdeal.gr που σε πα-
λαιότερο δημοσίευμα κατέγραψε για 11.000 α-
σφαλιστές, το οποίο κάποιοι συνδικαλιστικοί 
κύκλοι και δημοσιεύματα αμφισβητούσαν, προ-
καλώντας σύγχυση και παραπληροφόρηση. Έ-
ντονα σχολιάστηκε ότι τα ασφάλιστρα έπρεπε να 
κατατεθούν στην εταιρεία (η κατακράτηση είναι 
ποινικό αδίκημα) ανεξαρτήτως δοσοληψιών ή 
συμψηφισμών με την εταιρεία κάθε ασφαλιστού.

Συνολικά οι διαμεσολαβούντες οφείλουν περί 
τα 60 εκατ. ευρώ! 

Η άρνηση τακτοποίησης οδήγησε τουςεκκαθα-

ριστές σε αγωγές εναντίον πολλών εξ αυτών με 
μεγάλα ποσά.

Εκκαθαριστής Ασπίς: Με νομοθετικές 
ρυθμίσεις θα ξεμπλοκάρουν οι 
αποζημιώσεις για Ασπίς και Commercial

Τουλάχιστον δυο νομοθετικές ρυθμίσεις καλείται 
να προωθήσει η κυβέρνηση εάν επιθυμεί να ξε-
μπλοκάρει τις διαδικασίες για να αρχίσει η καταβο-

λή αποζημιώσεων στα θύματα της Ασπίς Πρόνοια.
Αυτό προκύπτει από τα όσα υποστήριξαν στην τη-

λεοπτική εκπομπή  «Ώρα Ασφάλισης» ο εκκαθαρι-
στής των εταιρειών Ασπίς Πρόνοια ΑΕΓΑ, Ασπίς 
Πρόνοια ΑΕΑΖ και Commercial Value AAE και γενι-
κός διευθυντής της KPMG Σύμβουλοι AΕ. κ. Γιώρ-
γος Ραουνάς και η κα Έλπη Καράμπαλη, σύμβουλος 
εκκαθάρισης και συντονίστρια Ασφαλιστικού Τομέα 
της KPMG.

Ο κ. Ραουνάς επεσήμανε ότι η νομοθεσία δεν επι-
τρέπει στον εκκαθαριστή να καταβάλλει στους δι-
καιούχουςαποζημιώσεις, εάν πριν δεν ολοκληρω-
θεί πλήρως η διαδικασία η εκκαθάρισης, κάτι βέ-
βαια που θα κρατήσει πολλά χρόνια.

Επίσης συμπλήρωσε ότι με παρέμβασή του το ελ-
ληνικό δημόσιο έχει μπλοκάρει οποιαδήποτε διαδι-
κασία αποζημίωσης με απόφαση του τότε αναπλη-
ρωτή υπουργού Οικονομικών, Παντελή Οικονόμου, 
να δεσμεύσει υπέρ του Δημοσίου το 50% της περι-
ουσίας του ομίλου.

Αν η νέα κυβέρνηση προχωρήσει σε ρυθμίσεις 
σχετικά με τα δύο παραπάνω θέματα, τότε είναι δυ-
νατόν να υπάρξει ένα σχέδιο για καταβολή αποζημι-
ώσεων τουλάχιστον σε ορισμένους από τους δικαι-
ούχους που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα, 
σύμφωνα με τον κ. Ραουνά.

Η «Ώρα Ασφάλισης» είναι η μοναδική εκπομπή 
της ελληνικής τηλεόρασης που ασχολείται με τα θέ-
ματα της δημόσιας και της ιδιωτικής ασφάλισης.

Συντονιστείτε με την  «Ώρα Άσφάλισης» στο 
Extra Channel κάθε Πέμπτη στις 20:00 και κάθε 
Κυριακή στις 18:30 σε επανάληψη.

ΩΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ: Ασφαλιστές  χρωστάνε ακόμη  ασφάλιστρα πελατών της ΑΣΠΙΣ

ΕΒΕΠ: Καμπανάκι για τις εισαγωγές.  
Οι ασφαλιστικές  αναλαμβάνουν  
την ασφάλιση πιστώσεων

Ο κ. Βασίλης Κορκίδης

Εάν συνεχιστεί ένα τετράμηνο αυτή η κατάσταση, τότε 
αναμένονται αυξήσεις σε βιομηχανικά προϊόντα, καύσιμα, 
τρόφιμα, φάρμακα, λιπάσματα και πρώτες ύλες



DAS_kataxwrisi_2014_210x285.qxd  20-09-14  18:30  Page 1



N E X T D E A L  # 3 3 4 #  1 1  Μ Α Ρ Τ Ι Ο Υ  2 0 1 5

Ρεπορτάζ     |28
Μία λαμπερή και εξαιρετικά οργανωμένη βρα-

διά πραγματοποίησε στο Μουσείο Μπενάκη ο 
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αμειβομένων Πο-

δοσφαιριστών (ΠΣΑΠ)  στο πλαίσιο της 33ης γιορ-
τής του ποδοσφαιριστή.  

Οι βραβεύσεις στους κορυφαίους για τη χρο-
νιά 2013-2014  έγιναν  ενώπιον  σημαντικών 
καλεσμένων του πολιτικού, αθλητικού και δη-
μοσιογραφικού χώρου. Χρυσός Χορηγός της εκ-
δήλωσης ήταν η Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. και Μέγας Χορη-
γός, τα κανάλια novasports ενώ παρουσιαστές ο 
Γιαννίκος Δούσκας και η Λίλα Κουντουριώτη.

Ο ΠΣΑΠ αποδεικνύοντας για ακόμα μία φορά 
την ευαισθησία του απέναντι στις ασθενέστερα 
οικονομικά κοινωνικές ομάδες, απένειμε το 
βραβείο κοινωνικής προσφοράς στον Όμιλο για 
την UNESCO Πειραιώς και Νήσων για το μεγάλο 
του έργο και τη στήριξή του στον συνάνθρωπο 
με το καθετοποιημένο δίκτυο αλληλεγγύης και 
τις Δομές Άμεσης Αντιμετώπισης της Φτώχειας 
που έχει δημιουργήσει στους Δήμους Πειραιά, 
Νίκαιας-Ρέντη, Κερατσινίου- Δραπετσώνας-Πε-
ράματος και Κορίνθου προσφέροντας  υπηρεσί-
ες όπως σίτιση ιατροφαρμακευτική περίθαλψη 
ψυχολογική υποστήριξη κοινωνικά φροντιστή-
ρια  για πάνω από 1000 άτομα ημερησίως και 
υπνωτήριο στους αστέγους. Στόχος του έργου η 
ελπίδα στο συνάνθρωπο και η επανένταξη των 
νεόπτωχων στο κοινωνικό σύνολο.

Το βραβείο παρέλαβαν ο πρόεδρος του ομίλου 
για την UNESCO Πειραιώς και Νήσων  κος Ιωάν-
νης Μαρωνίτης και ο διευθυντής Αθλητισμού 
του Ομίλου για την UNESCO Πειραιώς και Γενι-

κός Γραμματέας Βετεράνων του Ολυμπιακού 
κος Αντώνης Γλύκας, οι οποίοι απεύθυναν χαι-
ρετισμό ευχαριστώντας τον ΠΣΑΠ. 

Με πρωτοβουλία μάλιστα του κυρίου Μαρω-
νίτη και του κυρίου Γλύκα οι οποίοι δεν ξεχνούν 
τα ιδανικά και τις αξίες του υγιή αθλητισμού έχει 
δημιουργηθεί τα τελευταία χρόνια  η ποδοσφαι-

ρική ομάδα του ομίλου η οποία διοργανώνει συ-
νεχείς φιλανθρωπικούς αγώνες και απαρτίζεται 
από θρυλικά ονόματα του ποδοσφαίρου και με-
γάλα ονόματα του καλλιτεχνικού χώρου. 

Όλα αυτά έχοντας πάντα στο επίκεντρο το παι-
δί και τον άνθρωπο και δείχνοντας το άλλο πρό-
σωπο του ποδοσφαίρου.

Ο κ. Σταμάτης Συρίγος, ταμίας του ΠΣΑΠ (αριστερά), παραδίδει την τιμητική διάκριση στον πρόεδρο του ομίλου Unesco 
Πειραιώς και Νήσων, κ. Ιωάννη Μαρωνίτη. Δεξιά ο κ. Αντώνιος Γλύκας, διευθυντής  Αθλητισμού του Ομίλου.

Αριαστερά,  
ο κ. Ιωάννης 

Μαρωνίτης με τον 
καλύτερο διαιτητή 

κ.Τάσο Κάκο, 
δεξιά, οι κκ. 

Ιωάννης 
Μαρωνίτης και 

Δημήτρης 
Παπαδόπουλος

ΠΣΑΠ: Βραβείο κοινωνικής προσφοράς στον Ιωάννη Μαρωνίτη Eurolife ERB 

Δυναμική πορεία και 
ανάπτυξη οι στόχοι 
ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ της Eurolife ERB Α-
σφαλιστικής, αλλά και τον μέτοχο για 
τη συνεχή στήριξή του, ευχαρίστησε ο 
πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος 
της εταιρείας κ. Αλέξανδρος Σαρρηγε-
ωργίου, με αφορμή την  εθιμοτυπική 
κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας. Ο κ. 
Σαρρηγεωργίου εξέφρασε την ικανο-
ποίησή του, γιατί, όπως είπε,σε μια α-
πό κάθε άποψη δύσκολη χρονιά το 
2014, διοίκηση κι εργαζόμενοι της ε-
ταιρείας έφεραν την Eurolife ERB Α-
σφαλιστική στις κορυφαίες θέσεις της 
ασφαλιστικής αγοράς. Σε αυτό τον το-
μέα, ενώ η αγορά γενικώς παρέμεινε 
στάσιμη τη χρονιά που έφυγε, η 
Eurolife ERB Ασφαλιστική παρουσιά-
ζει αύξηση παραγωγής ασφαλίστρων 
κατά 15%. Ευχαρίστησε όλα τα στελέ-
χη και τους εργαζόμενους της εταιρεί-
ας και τόνισε ότι τόσο το δίκτυο 
bankassurance, όσο και οι συνεργάτες 
της, που ξεπερνούν τους 1.400, συνει-
σέφεραν αποφασιστικά σε αυτή την 
προσπάθεια. Η Eurolife ERB Ασφαλι-
στική, πρόσθεσε ο κ. Σαρρηγεωργίου, 
είναι έτοιμη για την ώρα που θα εφαρ-
μοστεί το κανονιστικό πλαίσιο 
Solvency II, τόσο από λειτουργικής, 
όσο κι από κεφαλαιακής απόψεως.  Α-
κολούθως αναφέρθηκε στα επιμέρους 
αποτελέσματα των εταιρειών που συ-
ναποτελούν την Eurolife ERB Ασφαλι-
στική στην Ελλάδα και τη Ρουμανία και 
τεκμηριώνουν τις πολύ καλές επιδό-
σεις της χρονιάς που τέλειωσε.

Για το 2015 ο κ. Σαρρηγεωργίου έ-
θεσε ως προτεραιότητες τη συνέχιση 
της δυναμικής πορείας της Eurolife 
ERB Ασφαλιστικής και τη δεύτερη φά-
ση της οργανικής της ανάπτυξης. Ως 
προς το πρώτο, σκοπός της εταιρείας 
είναι η πλήρης εφαρμογή του κανονι-
στικού πλαισίου Solvency II κι η δια-
φύλαξη της οικονομικής της ευρωστί-
ας, ενώ ως προς το δεύτερο, η περαι-
τέρω ενδυνάμωσή της με ενίσχυση 
του ανθρώπινου δυναμικού της, έχο-
ντας την ποιότητα ως βασικό κριτήριο 
επιλογής.

Ο κ. Σαρρηγεωργίου τόνισε την προ-
τεραιότητα ολόκληρης της ασφαλιστι-
κής αγοράς να αναδείξει το συμπλη-
ρωματικό ρόλο της ιδιωτικής ασφάλι-
σης, δίπλα στην κοινωνική. Επεσήμα-
νε ότι η ελληνική αγορά παραμένει υ-
πασφαλισμένη, με την παραγωγή α-
σφαλίστρων να είναι σταθερά στο 
2,2% του ΑΕΠ από το 2007 έως σήμε-
ρα και συνόψισε ότι το μέλλον επιφυ-
λάσσει περιπέτειες, αλλά και ανάπτυ-
ξη και θετική πορεία στον κλάδο μας. 
Eκ μέρους του μετόχου, χαιρετισμό α-
πηύθυναν οι κ.κ. Θωμόπουλος και Με-
γάλου. 

ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ πρόσωπό της δείχνει για μια ακόμη φορά η ΑΤΕ Ασφαλιστι-
κή, επιβεβαιώνοντας το σταθερό της προσανατολισμό στις ανθρώπινες αξίες. 
Συγκεκριμένα, προσέφερε δωρεάν ασφαλιστήρια υγείας και ταξιδιωτικής α-
σφάλισης  σε δύο παιδιά από το «Χαμόγελο του Παιδιού», στον Άγγελο και την 
Κωνσταντίνα. Τα παιδιά αυτά έχουν μεγαλώσει σε σπίτια του Χαμόγελου, σχε-
δόν από την ίδρυσή του και τώρα ο Άγγελος, ως ενήλικας, είχε άμεση ανάγκη 
απόκτησης ασφαλιστηρίου υγείας, καθώς σε λίγες ημέρες έληγε η άδεια πα-
ραμονής του και δεν θα  μπορούσε να ανανεωθεί αν δεν διέθετε ασφάλιση υ-
γείας. Η Κωνσταντίνα, μαθήτρια της Γ΄ Γυμνασίου, κληρώθηκε στο πλαίσιο 
του Ευρωπαϊκού Προγράμματος ERASMUS να συμμετάσχει στην 7ήμερη εκ-
παιδευτική εκδρομή στην Ιταλία όπου, για να μπορέσει να λάβει μέρος, πρέπει 
να έχει ταξιδιωτική ασφάλιση. Παράλληλα με τη διαρκή της προσπάθεια για τη 
διάδοση του θεσμού της ασφάλισης και τη βελτίωση του κοινωνικού επιπέ-
δου, η ΑΤΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ, με ενέργειες σαν και αυτή, επιβεβαιώνει στην πρά-
ξη την ευαισθησία της στην κάλυψη των αναγκών αδύναμων κοινωνικών ο-
μάδων.

ATE Ασφαλιστική: Σταθερός  προσανατολισμός στις ανθρώπινες αξίες





N E X T D E A L  # 3 3 4 #  1 1  Μ Α Ρ Τ Ι Ο Υ  2 0 1 5

30 Διεθνή     |

Οι προειδοποιήσεις του διευθύνοντος συμβούλου SCOR Denis Kessler

Hyperion-RKH: Δημιουργούν  τον μεγαλύτερο ασφαλιστικό όμιλο του κόσμου

Το δεύτερο τρίμηνο του  τρέ-
χοντος έτους  αναμένεται 
να ολοκληρωθεί η συμφω-

νία συγχώνευσης των εταιρει-
ών  Hyperion Insurance Group 
Limited (Hyperion) και η RK 
Harrison Holdings Limited 
(RKH), δημιουργώντας  έτσι τον 
μεγαλύτερο ασφαλιστικό όμιλο 
του κόσμου που ανήκει κατά 
πλειοψηφία στους εργαζομέ-
νους του. Σύμφωνα με τους ό-
ρους της συμφωνίας, η 
Hyperion θα αποκτήσει το 100% 
του μετοχικού κεφαλαίου της 
RKH. Η ιδιοκτησία του νέου ομί-
λου θα ανήκει κατά 70% στους 
εργαζομένους, ενώ η General 
Atlantic, μέτοχος της Hyperion, 
θα διατηρήσει το ύψους 30% 
μερίδιό της. 

Η διοίκηση σκοπεύει να χρη-
ματοδοτήσει την εξαγορά με έ-

ναν συνδυασμό δανείων και ι-
δίων κεφαλαίων. Ο νέος όμι-
λος προβλέπεται να έχει ετήσια 
έσοδα περίπου 400 εκατ. λι-
ρών, κέρδη προ τόκων, φόρων 
και αποσβέσεων 100 εκατ. λι-
ρών, σχεδόν 3.000 υπαλλή-
λους και 121 καταστήματα σε 
37 χώρες. 

Ο ίδιος όμιλος, σύμφωνα με 
την τελευταία ανακοίνωση, θα 
προσφέρει μια βιώσιμη, ανε-
ξάρτητη εναλλακτική στην αγο-
ρά, διατηρώντας μια επιχειρη-
ματική κουλτούρα κι ένα ήθος 
ειδικών λύσεων που είναι μο-
ναδικό στην ασφαλιστική βιο-
μηχανία. Η Hyperion και η RKH 
ενωμένες θα είναι πιο ισχυρές, 
συνδυάζοντας την ανώτερη ε-
μπειρία στις ειδικές ασφαλίσεις 
με την εκτεταμένη γεωγραφική 
πρόσβαση. Θα παρέχουν στους 

πελάτες το κατ’ εξοχήν διεθνές 
και βρετανικό δίκτυο λιανικής 
διανομής εκτός Βόρειας Αμερι-
κής, μια κορυφαία εταιρεία ει-
δικών ασφαλίσεων και μεσιτι-
κή αντασφαλίσεων, καθώς και 
τον μοναδικό παγκόσμιο ειδικό 
όμιλο διαμεσολάβησης τύπου 
MGA (managing general agent).

Η Hyperion θα παραμείνει η 
μητρική εταιρεία του νέου ομί-
λου, με τον David Howden να 
συνεχίζει ως διευθύνων σύμ-
βουλος. Ο Dominic Collins θα 
γίνει εκτελεστικός πρόεδρος 
της Hyperion. Ο Collins θα τεθεί 
ακόμα επικεφαλής του Howden 
UK Group, που θα περικλείει τις 

μεσιτικές δραστηριότητες του 
νέου ομίλου στο Ηνωμένο Βα-
σίλειο, δηλαδή τις εταιρείες 
Howden UK, RKH Specialty και 
RKH Reinsurance. O Howden θα 
αναλάβει τις διεθνείς μεσιτικές 
δραστηριότητες από το τιμόνι 
της Howden International, η ο-
ποία θα καλύπτει Ευρώπη, Α-
σία, Μέση Ανατολή και Ινδία, 
Λατινική Αμερική και Ιβηρία. Ο 
Shane Doyle θα παραμείνει επι-
κεφαλής της DUAL, της ειδικής 
MGA του νέου ομίλου, η οποία 
θα συμπεριλάβει την Aqua, την 
MGA της RKH – στο τιμόνι της 
τελευταίας πάντως θα παραμεί-
νει ο CEO Graham Elliott. Είναι 
μια στιγμή ορόσημο τόσο για 
την Hyperion όσο και για τη 
RKH, κι ένα κατόρθωμα για το 
οποίο μπορούμε δικαίως να εί-
μαστε περήφανοι και  οι δύο ε-

ταιρείες ξεχωρίζουν από μόνες 
τους, αλλά θα είναι ακόμη πιο 
ισχυρές μαζί, δημιουργώντας 
τον μεγαλύτερο ασφαλιστικό 
όμιλο του κόσμου που ανήκει 
κατά πλειοψηφία στους εργα-
ζομένους του, τόνισε ο  CEO της 
Hyperion David Howden. 

Από την πλευρά του  ο πρόε-
δρος της RKH Dominic Collins 
πρόσθεσε ότι πρόκειται για μια 
μεταμορφωτική συγχώνευση, 
που ενώνει τις δύο εταιρείες 
μας για να δημιουργήσει μια ση-
μαντικά ενισχυμένη πλατφόρ-
μα, η οποία προωθεί την καινο-
τομία με ένα ισορροπημένο 
μείγμα άμεσων, ειδικών και α-
σφαλιστικών δραστηριοτήτων. 
Σημειώνεται, τέλος, ότι χρέη 
συμβούλου για την Hyperion ε-
κτελεί η J.P. Morgan Cazenove 
και για τη RKH η Evercore.

ING Group

Εγκαταλείπει την   
ασφαλιστική αγορά των ΗΠΑ

Το μερίδιο  που του είχε απομείνει στην αμερικανική ασφαλιστική Voya 
έναντι 2 δισ. δολαρίων (1,8 δισ. ευρώ), κατεβάζοντας ρολά όσον αφορά στις 
ασφαλιστικές δραστηριότητές του στις ΗΠΑ, πούλησε το  ING Group. Ειδικό-
τερα, μετά τη δημόσια προσφορά που δημοσιοποιήθηκε,  η ING ανακοίνωσε 
ότι πούλησε και τις τελευταίες της μετοχές στη Voya, 32 εκατ. τον αριθμό, 
στην τιμή των 44,20 δολαρίων την καθεμιά. Αποκόμισε έτσι κέρδη 285 εκατ. 
δολαρίων από τα 2 δισ. δολάρια της πώλησης. «Αυτή η πώληση ολοκληρώ-
νει την εκχώρηση των δραστηριοτήτων της ING στις ΗΠΑ που αφορούν συ-
ντάξεις, επενδύσεις και ασφαλίσεις» αναφέρει σχετική ανακοίνωση και συ-
νεχίζει: «Η ING Βank θα παραμείνει ενεργή στις ΗΠΑ μέσω της πλατφόρμας 
της για εταιρικούς και θεσμικούς πελάτες, η οποία εδρεύει στη Νέα Υόρκη».

Η πώληση του υπόλοιπου μεριδίου της ING στη Voya σηματοδοτεί «το τέ-
λος μιας εποχής» για την τράπεζα, σύμφωνα με τον πρόεδρό της Ralph 
Hamers. «Έχουν περάσει 40 χρόνια αφότου πρωτομπήκαμε στον αμερικανι-
κό κλάδο ζωής, με την εξαγορά πλειοψηφικού πακέτου μετοχών στη 
Wisconsin National Life Insurance Company» τονίζει  ο ίδιος. «Aπό τότε που 
βάλαμε τη Voya στο χρηματιστήριο, το 2013, έχουμε σταθεροποιήσει την ε-
πανατοποθέτησή μας ως κορυφαίας ευρωπαϊκής τράπεζας, ενώ η Voya έχει 
κάνει μια εξαιρετική αρχή ως ξεχωριστή εταιρεία».

Aviva: Κέρδη από την  εξαγορά της Friends Life
ΚΕΡΔΗ 825 ΕΚΑΤ. ΛΙΡΩΝ από την  εξαγορά της ανταγωνιστικής εταιρείας 
Friends Life αναμένει η  Aviva. Πρόκειται για μια συμφωνία  5,6 δισ. λιρών, ηο-
ποία θα δημιουργήσει τη μεγαλύτερη εταιρεία ασφαλίσεων, αποταμιεύσεων και 
διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων στο Ηνωμένο Βασίλειο. Η Aviva εκτιμά  
ότι η εν λόγω εξαγορά θα της αποφέρει επιπλέον 600 εκατ. λίρες ώς το τέλος 
του 2017, θα επιτρέψει την εξοικονόμηση δαπανών ύψους 225 εκατ. λιρών και 
θα εξαλείψει οποιαδήποτε ανάγκη απομόχλευσης.  Ελπίζει επίσης ότι με αυτόν 
τον τρόπο θα διασφαλίσει τη θέση της στη βρετανική αγορά και θα ενισχύσει με 
70 δισ. λίρες τον επενδυτικό της βραχίονα Aviva Investors. 

Σημειώνεται ότι στις  26 Μαρτίου προγραμματίζεται να ψηφίσουν οι μέτοχοι 
της Aviva σχετικά με την εξαγορά της Friends, ενώ η ολοκλήρωση της διαδικα-
σίας αναμένεται στις 13 Απριλίου.

ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ χαλάρωσης 
(QE), ή αλλιώς αγοράς κρατικών ομολό-
γων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπε-
ζα, μπορεί να μη βοηθήσει την οικονομική 
ανάκαμψη στην ευρωζώνη, ενώ παράλλη-
λα δυσχεραίνει τις αποφάσεις ασφαλι-
στών και αντασφαλιστών, προειδοποιεί ο 
διευθύνων σύμβουλος της SCOR Denis 
Kessler .«Είναι πολύ αργά πια, (το σχέδιο) 
είναι κακά προσαρμοσμένο, κακά διαμορ-
φωμένο» δήλωσε ο 62χρονος CEO, στο 
πλαίσιο συνέντευξης που παραχώρησε 
στην τηλεόραση του Bloomberg, και επι-
σήμανε το μεγάλο κόστος που πληρώνουν 
σήμερα οι ασφαλιστές εξαιτίας των πολύ 
χαμηλών αποδόσεων. Ο Kessler πρόσθε-
σε πως το σχέδιο του Mario Draghi μπορεί 
να δημιουργήσει φούσκες στην αγορά ακι-
νήτων ή σε κάποιες αγορές μετοχών, ενώ 
ταυτόχρονα θα συμπιέζει τα κέρδη από 
κρατικά ομόλογα. Αυτό μειώνει τις επεν-
δυτικές επιλογές μιας ασφαλιστικής εται-
ρείας, γιατί οι ευρωπαϊκοί κανόνες δεν 
θέτουν κεφαλαιακές απαιτήσεις για τα 
κρατικά ομόλογα, ενώ απαιτούν «αρκετά 
υψηλά κόστη» για επενδύσεις σε εταιρικά 
ομόλογα και μετοχές. Πρόσθεσε  ακόμη 
ότι η  SCOR, η μεγαλύτερη αντασφαλιστική 

της Γαλλίας, δεν σχεδιάζει να προσφέρει 
κρατικά ομόλογα στην ΕΚΤ. 

Επισημαίνεται ότι η  εταιρεία του, σύμ-
φωνα με την ιστοσελίδα της, στα τέλη Δε-
κεμβρίου είχε επενδυμένα περιουσιακά 
στοιχεία αξίας 16,2 δισ. ευρώ, εκ των ο-
ποίων το 33% περίπου σε κρατικά και πα-
ρόμοια ομόλογα. Παράλληλα  με ανακοί-
νωσή της η SCOR επιβεβαίωσε ότι η ασφα-
λιστική Sompo Japan Nipponkoa Holdings 
Inc. αγοράζει το σύνολο της συμμετοχής 
της Patinex AG στη γαλλική αντασφαλιστι-
κή, δηλαδή το 7,8% του κεφαλαίου της 
SCOR και το 8,1% των δικαιωμάτων ψή-

φου. «H Sompo δήλωσε ότι επιθυμεί να 
αυξήσει τη συμμετοχή της στο 15%, ύστερα 
από την απαιτούμενη έγκριση των εποπτι-
κών αρχών» προστίθεται στην ανακοίνω-
ση και διευκρινίζεται ότι η εν λόγω συμμε-
τοχή δεν επηρεάζει τη στρατηγική ανάπτυ-
ξη της SCOR ούτε την εταιρική της διαχεί-
ριση.

«H SCOR», καταλήγει, «θα συνεχίσει να 
εξυπηρετεί όλους τους πελάτες της, στην 
Ιαπωνία και σε όλο τον κόσμο, με το ίδιο 
επίπεδο επαγγελματισμού, ακεραιότητας 
και αυστηρότητας, που αποτελούν τον αξι-
ακό πυρήνα του ομίλου».

Το σχέδιο Ντράγκι δυσχεραίνει τις 
αποφάσεις ασφαλιστών και αντασφαλιστών

Ο  διευθύνων 
σύμβουλος 
της SCOR 
Denis Kessler






