
Μία συμφωνία υψηλής 
προστιθέμενης αξίας

Του ΛΆΜΠΡΟΥ ΚΆΡΆΓΕΏΡΓΟΥ

Τέλος καλό όλα καλά όχι μόνο για 
8.122 ασφαλισμένους αλλά και για 
τον θεσμό της ιδιωτικής ασφάλισης 

καθώς η συμφωνία μεταβίβασης των 
συμβολαίων υγείας της International 
Life στην Εθνική Ασφαλιστική, λειτουρ-
γεί εξυγιαντικά και για την εικόνα του 
κλάδου.

Αφού ξεπεράστηκαν πολλά εμπόδια 
και με την διοίκηση της Εθνικής Ασφαλι-
στικής να επιδεικνύει σοφή υπομονή και 
επιμονή, υπεγράφη, στις 3 Μαρτίου, η τε-
λική συμφωνία μεταβίβασης του ασφαλι-
στικού χαρτοφυλακίου, με βάση την ο-
ποία μεταβιβάζονται στην Εθνική Ασφα-
λιστική από 09/02/2017, συγκεκριμένα 
και πλήρως εξατομικευμένα 8.122  α-

σφαλιστήρια συμβόλαια Ζωής με Προ-
σαρτήματα Υγείας ισάριθμων ασφαλι-
σμένων της International Life ΑΕΑΖ.

Η συμφωνία επικυρώθηκε και ουσια-
στικά από την επιστολή που έστειλε πρό-
σφατα, η διοίκηση της Εθνικής Ασφαλι-
στικής σε όλα τα συμβλημένα νοσοκομεία 
και σημεία της οποίας παρουσιάζει σήμε-
ρα κατά αποκλειστικότητα το Nextdeal. 

Στην επιστολή μεταξύ άλλων επιση-
μαίνεται ότι «θα θέλαμε να σας ενημερώ-
σουμε ότι από σήμερα 13/3/2017, για 
τους ασφαλισμένους της εταιρείας μας, 
με ασφαλιστήριο συμβόλαιο μεταβιβα-
σθέν από την International Life AEAZ, οι 
οποίοι θα προσέρχονται για νοσηλεία στο 
νοσοκομείο, θα πρέπει να ακολουθούνται 
οι προβλεπόμενες από τη μεταξύ μας 

www.nextdeal.gr
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Τριπλό xτύπημα για τους συνταξιούχους 
Το επικρατέστερο σενάριο προβλέπει την περικοπή  της "προσωπικής διαφοράς" στις κύριες συντάξεις άνω των 600-700 ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι η μέση 

σύνταξη αυτού του επιπέδου θα μειωθεί κατά περίπου 10% ενώ η περικοπή θα  αγγίξει το 30% στις συντάξεις άνω των 1000-1200 ευρώ.

Η ΜΕΤΑΒΊΒΑΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΊΟΥ ΥΓΕΊΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ INTERNATIONAL LIFE ΣΤΗΝ ΕΘΝΊΚΗ ΑΣΦΑΛΊΣΤΊΚΗ
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Την ίδια ώρα η  Εθνική Ασφαλιστική πιστή 
στην στρατηγική της να βρίσκεται πάντα κο-
ντά στον ασφαλισμένο, δημιουργεί ακόμη 

ένα σημείο επικοινωνίας με το κοινό, στο «The 
Mall Athens» στο Μαρούσι. 

Μέσα από ένα καινοτόμο πρόγραμμα ενημέ-
ρωσης του κοινού για τη σωστή και έγκαιρη α-
σφάλιση με τίτλο «Ελάτε να μιλήσουμε για την 
ασφάλισή σας», οι επισκέπτες του «The Mall 
Athens» μπορούν να επισκεφθούν το ειδικό 
stage της Εθνικής Ασφαλιστικής στον χώρο του 
εμπορικού κέντρου και εκεί να μιλήσουν για τις 
ασφαλιστικές τους ανάγκες με τους εξειδικευ-
μένους ασφαλιστικούς συμβούλους της εταιρί-
ας.

Όλες τις ώρες λειτουργίας του εμπορικού κέ-
ντρου, οι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι, θα βοη-
θήσουν τους επισκέπτες να λύσουν κάθε απορία 

τους για την ασφάλιση και μαζί τους να βρούνε 
τρόπους ώστε να καλύψουν τις σύγχρονες ανά-
γκες τους με τα πρωτοποριακά προγράμματα α-
σφάλισης  Full, εξασφαλίζοντας  μια ζωή Full 
από ξενοιασιά και ηρεμία, με την σιγουριά της 
Εθνικής Ασφαλιστικής, της Πρώτης Ασφαλιστι-
κής.

Παράλληλα οι επισκέπτες του stage, έχουν 
την ευκαιρία, να συμμετάσχουν σε ένα μοναδικό 
διαγωνισμό, που θα διαρκέσει έως και τον Αύ-
γουστο 2017 και να διεκδικήσουν τα παρακάτω 
δώρα:
• πέντε  Αpple iPhones 7
• τριάντα  vouchers για να δουν τις αγαπημένες 
τους ταινίες στα Village Cinemas (δέκα  για τις 
αίθουσες Gold Class και είκοσι  για τις 
Mainstream αίθουσες) και,ένα  ταξίδι για δύο 
άτομα στην Disneyland στο Παρίσι συμπεριλαμ-

βανομένων των αεροπορικών εισιτηρίων, διή-
μερης διανυκτέρευσης, των μεταφορικών εξό-
δων από και προς την Disneyland Paris και των 
εισιτηρίων εισόδου στα Disney Parks.

Επίσης, στο περίπτερο της Εθνικής Ασφαλι-
στικής, θα υπάρχουν όμορφα δώρα και για τους 
μικρούς φίλους της εταιρείας.Περισσότερες 
πληροφορίες για τον διαγωνισμό καθώς και για 
τα προγράμματα Full Health και Full Αuto, μπο-
ρείτε να βρείτε στην εταιρική ιστοσελίδα  www.
ethniki-asfalistiki.gr

Η Εθνική Ασφαλιστική δίπλα στον άνθρωπο 
και τα προβλήματά του εδώ και 125 χρόνια, 
πρωτοπορεί και έρχεται ακόμη πιο κοντά στο 
κοινό ,ενώ σύντομα θα είναι και σε  άλλα εμπο-
ρικά κέντρα στην Θεσσαλονίκη και Αθήνα, χαρί-
ζοντας σημαντικά δώρα «για να ζείτε τη ζωή στο 
Full», όπως τονίζεται.

Ελάτε να μιλήσουμε για την ασφάλισή σας

σύμβαση διαδικασίες και οι νοσηλείες 
τους να τιμολογούνται βάσει το μεταξύ 
μας συμφωνηθέντος τιμοκαταλόγου. 
Εφόσον δε σας σταλεί από την εταιρεία 
μας επιστολή για την απευθείας κάλυ-
ψη κόστους νοσηλείας, το τιμολόγιο θα 
πρέπει να εκδίδεται με υπόχρεο την Ε-
θνική Ασφαλιστική».

Όπως τονίζουν τόσο ο πρόεδρος της 
Εθνικής Ασφαλιστικής Χριστόφορος 
Σαρδελής όσο και ο αναπληρωτής διευ-
θύνων σύμβουλος της εταιρείας κ. 
Σταύρος Κωνσταντάς «η απόφαση της 
Εθνικής Ασφαλιστικής να αναλάβει την 
ομαλή συνέχιση της ασφαλιστικής κά-
λυψης που παρέχεται μέσω των συγκε-
κριμένων 8.122 ασφαλιστηρίων συμ-
βολαίων, αποτέλεσε μία δύσκολη ά-
σκηση και είχε πάντα ως στόχο όλοι οι 
ασφαλισμένοι μας να συνεχίσουν να α-
πολαμβάνουν απρόσκοπτα το πολύ ση-
μαντικό αγαθό της ιδιωτικής ασφάλι-
σης»

Είναι γεγονός ότι η διοίκηση της Ε-
θνικής Ασφαλιστικής είχε να αντιμετω-
πίσει και να λύσει πολλά προβλήματα 
νομικής και οικονομικής φύσεως πριν 
φθάσει στη συμφωνία. Σε κάθε περί-
πτωση έπρεπε να συμπεριφερθεί σύν-
νομα, να προστατεύσει τα συμφέροντα 
του μετόχου της, αλλά και των ασφαλι-
σμένων της και ταυτόχρονα να ανταπο-
κριθεί στην ανάγκη να «διασώσει» όσο 
το δυνατόν περισσότερα συμβόλαια της 
International Life, τολμώντας εκεί που 
άλλες ασφαλιστικές εταιρείες «σήκω-
σαν τα χέρια ψηλά», ενώ κάποιες άλλες 
«τρυγούσαν» το υγιές χαρτοφυλάκιο 
της International.

Από την άποψη αυτή η προσφορά της 
Εθνικής Ασφαλιστικής στην ασφαλιστι-
κή αγορά θα αποτιμηθεί σαν πολύ υψη-
λότερη από την «αξία» των 8.122 συμ-
βολαίων καθώς
• μειώνει τους κραδασμούς από την δι-
ακοπή λειτουργίας μιας ασφαλιστικής 

εταιρείας ζωής
• δημιουργεί προηγούμενο και εμπλου-
τίζει μία εμπειρία χειρισμού τέτοιων 
φαινομένων και στο μέλλον προσφέρο-
ντας την αναγκαία  «ύλη» για μελέτη 
στην αγορά αλλά και την Τράπεζα της 
Ελλάδος ως εποπτική αρχή.
• λειτουργεί ενισχυτικά στις πωλήσεις 
του δικτύου της Εθνικής Ασφαλιστικής 
που έχει επικεφαλής τους κ.κ. Γιώργο 
Ζαφείρη γενικό διευθυντή πωλήσεων, 
Μιχάλη Τάτση διευθυντή δικτύων πω-
λήσεων και Γιάννη  Σηφάκη, διευθυντή 
Marketing, Bancassurance και λοιπών 
Συνεργασιών, αφού η μεγαλύτερη α-

σφαλιστική εταιρεία της χώρας αποδει-
κνύει ότι έχει τη δύναμη και τη βούληση 
να αναζητά λύσεις και σε δύσκολες πε-
ριπτώσεις προς όφελος του θεσμού της 
ιδιωτικής ασφάλισης.

Διαβάστε αναλυτικά  την ανακοί-
νωση της Εθνικής Ασφαλιστικής για 
τη συμφωνία

Υπογραφή Τελικής Συμφωνίας Με-
ταβίβασης Μέρους του Ασφαλιστικού 
Χαρτοφυλακίου Ζωής και Υγείας της 
International Life ΑΕΑΖ στην Εθνική 
Ασφαλιστική

Σε συνέχεια σχετικών αποφάσεων 
της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλι-

στικών θεμάτων της ΤτΕ για εξυγίανση 
του ασφαλιστικού χαρτοφυλακίου και 
προστασία των ασφαλισμένων της εται-
ρείας INTERNATIONAL LIFE ΑΕΑΖ με 
τον διορισμό ασφαλιστικού διαχειριστή 
της και με την μεταβίβαση σε ανάδοχο 
ασφαλιστική επιχείρηση μέρους του α-
σφαλιστικού της χαρτοφυλακίου ζωής 
και υγείας, καθώς και για την έγκριση 
της μεταβίβασης στην ΑΕΕΓΑ Η ΕΘΝΙ-
ΚΗ, υπογράφηκε την 03/03/2017 η τε-
λική συμφωνία μεταβίβασης και του α-
σφαλιστικού χαρτοφυλακίου, με βάση 
την οποία μεταβιβάζονται στην ΑΕΕΓΑ 
Η ΕΘΝΙΚΗ, από την 09/02/2017, συγκε-

κριμένα και πλήρως εξατομικευμένα 
(8122) ασφαλιστήρια συμβόλαια Ζωής 
με Προσαρτήματα Υγείας ισάριθμων α-
σφαλισμένων της INTERNATIONAL 
LIFE ΑΕΑΖ.

Στη συμφωνία ρητά προβλέπεται ότι 
η ΑΕΕΓΑ Η ΕΘΝΙΚΗ αναλαμβάνει από 
την ημερομηνία αυτή (09/02/2017) και 
εφεξής τις υποχρεώσεις των μεταβιβα-
ζόμενων ασφαλιστηρίων συμβολαίων 
που θα προκύψουν και θα αφορούν α-
σφαλισμένους, νοσηλευτικά ιδρύματα 
και ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές.

Ο Πρόεδρος της Εταιρίας κ. Χριστό-
φορος Σαρδελής και ο κ. Σταύρος Κων-
σταντάς, Αναπληρωτής Διευθύνων 
Σύμβουλος της Εθνικής Ασφαλιστικής, 
σχολιάζοντας την ολοκλήρωση της πο-
λύμηνης αυτής διαδικασίας, επεσήμα-
ναν ότι «Η απόφαση της Εθνικής Ασφα-
λιστικής να αναλάβει την ομαλή συνέχι-
ση της ασφαλιστικής κάλυψης που πα-
ρέχεται μέσω των συγκεκριμένων 
8.122 ασφαλιστηρίων συμβολαίων, α-
ποτέλεσε μία δύσκολη άσκηση, η λύση 
της οποίας προέκυψε από την προσπά-
θεια πολλών και είχε πάντα ως στόχο 
όλοι οι ασφαλισμένοι μας να συνεχί-
σουν να απολαμβάνουν απρόσκοπτα το 
πολύ σημαντικό αγαθό της ιδιωτικής α-
σφάλισης. Ευχαριστούμε τις εταιρικές 
μας υπηρεσίες και τις υπηρεσίες του α-
σφαλιστικού διαχειριστή για την συμ-
βολή τους στην επίτευξη της τελικής 
συμφωνίας».

Στο μεταξύ η Τράπεζα της Ελλάδος 
αποφάσισε η αναστολή πληρωμών και 
καταβολών από τις  ασφαλιστικές επι-
χειρήσεις «IΝΤΕRΝΑΤΙΟΝΑL LΙFΕ Α-
νώνυμος Εταιρία Γενικών Ασφαλίσε-
ων» και «INTERNATIONAL LIFE Ανώ-
νυμη Εταιρία Ασφαλίσεων Ζωής» που 
προβλέπεται στην παρ. 2 της απόφασης 
193/1/27.7.2016 της Επιτροπής Πι-
στωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων 
της Τράπεζας της Ελλάδος να παρατα-
θεί  μέχρι την 31η Μαρτίου 2017.

Μία συμφωνία υψηλής προστιθέμενης αξίας 

Όπως τονίζουν τόσο ο πρόεδρος της Εθνικής Ασφαλιστικής Χριστόφορος 
Σαρδελής όσο και ο αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας κ. 
Σταύρος Κωνσταντάς «η απόφαση της Εθνικής Ασφαλιστικής να αναλάβει την 
ομαλή συνέχιση της ασφαλιστικής κάλυψης που παρέχεται μέσω των 
συγκεκριμένων 8.122 ασφαλιστηρίων συμβολαίων, αποτέλεσε μία δύσκολη 
άσκηση και είχε πάντα ως στόχο όλοι οι ασφαλισμένοι μας να συνεχίσουν να 
απολαμβάνουν απρόσκοπτα το πολύ σημαντικό αγαθό της ιδιωτικής ασφάλισης»

Ο κ. Γιώργος Ζαφείρης Ο κ. Μιχάλης Τάτσης Ο κ. Γιάννης Σηφάκης

Συνέχεια απο τη σελ. 1
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✆ 18189/www.ethniki-asfalistiki.gr

 facebook.com/ethnikiasfalistiki

Από την ίδρυσή της το 1891, η ΕΘΝΙΚΗ Ασφαλιστική, η πρώτη ελληνική ασφαλιστική, θυγατρική της ΕΘΝΙΚΗΣ Τράπεζας, συμμετέχει 
και καθοδηγεί τις εξελίξεις, διαθέτοντας μεγάλη οικονομική ευρωστία και όλα τα χαρακτηριστικά του πρωτοπόρου. Αδιάρρηκτα 
συνδεδεμένη με την ιστορία του τόπου μας, βρίσκεται πάντα δίπλα στους ασφαλισμένους και στους ανθρώπους της, πάντα στο 
πλευρό της κοινωνίας και με αξίες διαχρονικές, όπως το ήθος, η αριστεία, η πελατοκεντρικότητα και η κοινωνική προσφορά, 
συνεχίζει με τον ίδιο δυναμισμό και με ισχυρά οικονομικά μεγέθη το συναρπαστικό ταξίδι που ξεκίνησε πριν από 125 χρόνια.



N E X T D E A L  # 3 7 8  #  1 5  Μ Α Ρ Τ Ι Ο Υ  2 0 1 7

4
Προεξοφλώντας…

ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ: Επίθεση 
διαρκείας από την Ατλαντική Ένω-

ση στους κλάδους ζωής και υγεία με νέα 
προϊόντα και ένα ΑΤΛΑ Προστασίας για 
όλους.

ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Ι: Για 
τις 31 Μαρτίου λένε οι νεώτερες 

πληροφορίες ότι μετατέθηκε η ημερομη-
νία κατάθεσης των τελικών δεσμευτικών 
προσφορών, για την εξαγορά της εται-
ρείας. Τέσσερις οι ενδιαφερόμενοι και 
συγκεκριμένα τρία κινεζικά funds, το 
Gongbao Investment Group, το 
newtimes, και η Fosun και μία ελληνοα-
μερικανική και ισπανική κοινοπραξία του  
John Kalamos, της Exin και του Παύλου 
Κανελλόπουλος –Νικος Αδαμαντιάδης. 
Επίσης νεώτερες πληροφορίες αναφέ-
ρουν ότι ο Υπουργός Οικονομιών Ευ-
κλείδης Τσακαλώτος έστειλε και νέα ε-
πιστολή για το θέμα, ζητώντας να μην 
προχωρήσει η πώληση,  αυτή τη φορά 
στην αρμόδια επίτροπο ανταγωνισμού 
Βεστάγκερ. Κλειδί για την επιτυχία του 
διαγωνισμού πώλησης το περιεχόμενο 
της σύμβασης bancassurance… και πολ-
λοί είναι αυτοί που εύχονται να μην ολο-
κληρωθεί η διαδικασία πώλησης. Η Ε-
θνική Ασφαλιστική είναι η ίδια η ιστορία 
της ασφάλισης στη χώρα μας και η ιστο-
ρία δεν πωλείται…

ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΙΙ: 
Εύγλωττο το video που δημιούργη-

σε και κυκλοφόρησε ο Σύλλογος των 
εργαζομένων της Εθνικής Ασφαλιστι-
κής, σχετικά με την επικείμενη πώληση 
της εταιρείας. Πρωταγωνιστής ο πρωθυ-
πουργός … Για να δούμε…

ΕΔΙΠΤ: 
Ε π α ν ε -

ξελέγη ο Κω-
στής Σπύρου 
στο διοικητικό 
συμβούλιο της 
Ένωσης Δημο-
σιογράφων Ιδιοκτητών Περιοδικού Τύ-
που (ΕΔΙΠΤ) κατά τις αρχαιρεσίες που έ-
γιναν την Δευτε΄ρα 13 Μαρτίου. Ο Κω-
στής Σπύρου εξελέγη στην πέμπτη θέση 
του 11μελους ΔΣ.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΕΣ-ΥΠΟΥΡΓΟΙ: 
Τελικά και η κυβέρνηση της Αρι-

στεράς, θέλει και έχει τον ασφαλιστή 
της. Ο Αναπληρωτής Υπουργός Αγροτι-
κής Ανάπτυξης και Τροφίμων Ιωάννης 

Τσιρώνης είναι ασφαλιστής και όπως δήλω-
σε στην εκδήλωση της MEGA Brokers όπου 
παραβρέθηκε γνωρίζει και από στόχους και 
από μπόνους. Ας τον έχει υπόψη του ο πρόε-
δρος της ΕΑΕΕ κ. Δημήτρης Μαζαράκης...

Η αγορά πήρε μία ανάσα
ΜΕ ΑΥΞΗΣΗ 4,6% στα 3.783,52 εκατ. ευ-
ρώ έκλεισε η συνολική παραγωγή ασφαλί-
στρων το 2016. Ωστόσο η αύξηση αυτή ό-
πως υποστηρίζουν παράγοντες του κλάδου 
είναι θετική μεν εξέλιξη που δίνει ένα «αέ-
ρα», μία «ανάσα» στην ασφαλιστική αγορά 
μετά από πολλές χρονιές συνεχούς πτωτι-
κής πορείας, όμως  ως ένα βαθμό είναι  και 
ολίγο παραπλανητική.

Ειδικότερα η άνοδος της παραγωγής α-
ποτυπώνει κυρίως την 
πώληση ορισμένων 
προϊόντων του κλάδου 
ζωής (unit linked) και 
των νοσοκομειακών 
προγραμμάτων. Αντι-
θέτως άλλοι μεγάλοι 
κλάδοι εξακολουθούν 

να εμφανίζουν μείωση της παραγωγής. Έ-
τσι ο κλάδος αυτοκινήτου εξακολουθεί να 
κινείται πτωτικά όπως και άλλοι κλάδοι 
(πυρός, λοιπές ζημιές αγαθών κ.λ.π.). Αν η 
πτώση του κλάδου αυτοκινήτου οφείλεται 
κυρίως στον ανταγωνισμό του ασφαλί-
στρου η μείωση παραγωγής, στους  άλλους 
κλάδους που συνδέονται περισσότερο με 
την πραγματική οικονομία (πυρός, λοιπές 
ζημιές αγαθών, μεταφερόμενων εμπορευ-
μάτων, κ.λ.π.) αποτυπώνει την πτώση η 
στασιμότητα της πραγματικής οικονομίας η 
οποία περιγράφεται  και από τα στοιχεία της 
ΕΛΣΤΑΤ (μηδενική αύξηση του ΑΕΠ το 
2016).

Όσο λοιπόν δεν καταγράφεται ανάπτυξη 
της ελληνικής οικονομίας είναι δύσκολο να 
επιτευχθεί  και ουσιαστική ανάπτυξη του 
κλάδου της ιδιωτικής ασφάλισης.

Πάντως ένα ενθαρρυντικό στοιχείο είναι 
η άνοδος της παραγωγής ασφαλίστρων του 
κλάδου VII. Διαχείρισης συλλογικών συ-
νταξιοδοτικών κεφαλαίων κατά 35,7% !

 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

ΣΕΜΑ: Οφείλουμε να δώσουμε συγχαρητήρια σε όλα τα μέλη του Συνδέσμου 
Ελλήνων Μεσιτών Ασφαλίσεων (ΣΕΜΑ) και τον απερχόμενο πρόεδρο Γιώργο 

Καραβία, για την διαδικασία διαφάνειας που ακολούθησαν στην πρόσφατη γενική συ-
νέλευση και τις εκλογές για την ανάδειξη νέου ΔΣ. Με άψογες διαφανείς διαδικασίες, 
αποφάσισαν όλοι μαζί δια ανατάσεως της χειρός ότι δεν ήταν πρόβλημα να παραβρε-
θεί στη συνέλευση ακόμη και η κάμερα του nextdeal.gr, ενώ στη συνέχεια ανακοίνω-
σαν όλους τους εκλεγμένους και μη στο νέο διοικητικό συμβούλιο καθώς και τις ψή-
φους που πήρε ο κάθε ένας. Σε ότι αφορά τώρα τους προέδρους των άλλων σωματεί-
ων της διαμεσολάβησης καλό θα ήταν να προβληματιστούν λίγο από την διαφανή δι-
αδικασία που ακολούθησε ο ΣΕΜΑ. Έτσι τιμούν πραγματικά τον κ. Καραβία και όχι με 
δημοσιοσχετίστικες επιστολές... εν είδη, πολιτικού μνημοσύνου.

ERGO-ΑΤΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ: 
Πολύ δουλειά έχει ακόμη μπροστά 

της η διοίκηση της Ergo Ασφαλιστικής, 
μέχρι να ολοκληρωθεί η συγχώνευση με 
την ΑΤΕ Ασφαλιστική. Πάντως το πρώτο 

βήμα έγινε με την εγκατάσταση όλων των 
υπηρεσιών των δυο εταιρειών στα γρα-
φεία της λεωφόρου Συγγρού… Και η αρ-
χή είναι το ήμισυ του παντός… Κουράγιο 
κύριε Κοκκάλα!

ΠΡΟΣΕΞΕΤΕ ΜΗΝ ΣΑΣ 
ΕΞΑΦΑΝΙΣΟΥΝ ΚΑΙ Ε-

ΣΑΣ!: Είναι γνωστό ότι το 
photoshop κάνει θαύματα. Τις ά-
σχημες όμορφες τους παχουλούς 
αδύνατους και πάει λέγοντας. Πολ-
λές φορές όμως χρησιμοποιείται 
και για να εξαφανίσει ότι δεν είναι 
αρεστό. Έτσι και το nextdeal.gr, η 
κάμερα του και το μικρόφωνο του, 
έπεσε θύμα αυτής της τακτικής. 
Στην πάνω φωτογραφία βλέπετε 
την πραγματική όπως την έστειλε η 
Arag σε όλο τον κλαδικό τύπο με το 
σήμα nextdeal.gr πάνω στο μικρό-
φωνο. Στην κάτω βλέπετε πως δη-
μοσιεύθηκε σε ένα «κλαδικό site». 
Κάποιος φαίνεται ότι φρόντισε να 
«σβήσει» τη «σφραγίδα» nextdealgr 
στο μικρόφωνο. Το αναφέρουμε μό-
νο και μόνο για να έχετε το νου σας, 
γιατί ορισμένοι είναι ικανοί κάποια 
στιγμή να προσπαθήσουν να «εξα-
φανίσουν» και εσάς...
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Αύξηση 4,6% ανερχόμενη τελικά στα 3,78 δισ. ευρώ, παρουσίασε η συ-
νολική παραγωγή ασφαλίστρων του 2016, σύμφωνα με έρευνα που 
πραγματοποίησε η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος. 

Αναλυτικότερα, από τη σύγκριση των δηλώσεων παραγωγής ασφαλί-
στρων των ανωτέρω εταιριών για το 2016 με τις αντίστοιχες του 2015 
προκύπτει ότι οι ασφαλίσεις ζωής ανέρχονται σε 1,91 δισ. ευρώ, σημειώ-
νοντας αύξηση 6,1%,ενώ οι  ασφαλίσεις ζημιών ανέρχονται σε  1,87 δισ.
ευρώ, με αύξηση 3,1%. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της μελέτης, ο κλάδος της αστικής ευθύνης χερ-
σαίων οχημάτων είναι ο μεγαλύτερος κλάδος ασφαλίσεων κατά ζημιών με 
παραγωγή 728 εκατ. ευρώ  και 38,8% επί του συνόλου. Δεύτερος σε παρα-
γωγή ασφαλίστρων είναι ο κλάδος της πυρκαϊάς και στοιχείων της φύσε-
ως με 345 εκατ. ευρώ και 18,4% επί του συνόλου των κλάδων κατά Ζη-
μιών.

Παραγωγή ασφαλίστρων ανά κλάδο
Άλλοι σπουδαίοι κλάδοι ως προς το ύψος της παραγωγής είναι αυτός 

των χερσαίων οχημάτων με 174 εκατ. ευρώ (9,3% του συνόλου), της ασθέ-
νειας με 175 εκατ. ευρώ (9,3% του συνόλου) και οι λοιπές ζημιές αγαθών 
με 102 εκατ. ευρώ (5,5% του συνόλου).

Όταν αθροίζεται η παραγωγή των κλάδων σχετικά με τα αυτοκίνητα (α-
στικής ευθύνης χερσαίων οχημάτων και χερσαίων οχημάτων), παρατηρεί-
ται ότι συγκεντρώνουν 902 εκατ. ευρώ και ποσοστό 48,1% των ασφαλίσε-
ων κατά Ζημιών. 

Η μείωσή τους σε σχέση με το 2015 είναι 9,2%.Αντιστοίχως, οι καλύψεις 
πυρός και συμπληρωματικών κινδύνων περιουσίας (κλάδοι

πυρκαϊάς και στοιχείων της φύσεως, λοιπών ζημιών αγαθών και διαφό-
ρων χρηματικών απωλειών) συγκεντρώνουν παραγωγή περίπου 481 εκατ. 
ευρώ, η οποία αντιστοιχεί στο 
25,6% του συνόλου. Η μείωσή 
τους σε σχέση με το 2015 είναι 
2,0%.

Σε σχέση με τα αντίστοιχα 
δεδομένα του 2015, για τις ί-
διες ασφαλιστικές επιχειρή-
σεις, η παραγωγή ασφαλί-
στρων στις ασφαλίσεις κατά 
Ζημιών αυξήθηκε κατά 3,1%, 
οδηγούμενη κυρίως από τις 
αυξήσεις της παραγωγής που 
σημείωσε ο κλάδος της ασθέ-
νειας λόγω της αναταξινόμη-
σης των εργασιών όπως περι-
γράφηκε εισαγωγικά, ο κλάδος 
των ατυχημάτων (+20%), ο 
κλάδος βοηθείας (+10%) και σε 
μικρότερο βαθμό ο κλάδος 
χρηματικών απωλειών (+7%). 
Αντιθέτως, μειώσεις παρατη-
ρήθηκαν στους κλάδους αστι-
κής ευθύνης χερσαίων οχημά-
των (-10%), χερσαίων οχημά-
των (-7%) και πυρός και στοι-
χείων της φύσεως (-3%). 

ΕΑΕΕ  Αυξημένη κατά 4,6% η παραγωγή ασφαλίστρων το 2016

Δημήτρης Μαζαράκης

H ασφαλιστική 
αγορά  επιδιώκει  
ανάπτυξη και  
δημιουργία αξίας

Τα αποτελέσματα της μελέτης 
σχολίασε ο νέος πρόεδρος της 
ΕΑΕΕ κ. Δημήτρης  Μαζαράκης.
«Η παραγωγή ασφαλίστρων της 
ελληνικής αγοράς το 2016 
δημιουργεί ταυτόχρονα 
ικανοποίηση για τη χρονιά που 
πέρασε αλλά και αισιοδοξία για το 
2017. Την ίδια όμως στιγμή, η 
αβεβαιότητα και η αστάθεια στο 
πολιτικοοικονομικό περιβάλλον, η 
άμεσα και έμμεσα συνεχιζόμενη 
μείωση του διαθέσιμου 
εισοδήματος των πολιτών και των 
επιχειρήσεων, το περιβάλλον 
χαμηλών επιτοκίων και οι συνεχώς 
αυξανόμενες απαιτήσεις του 
εποπτικού πλαισίου, δεν επιτρέπουν 
εφησυχασμό αλλά εγρήγορση και 
συνεχή προσαρμογή στα νέα 
δεδομένα και προκλήσεις.
Παρά το δυσμενές οικονομικό 
περιβάλλον τα τελευταία χρόνια, η 
ασφαλιστική αγορά έχει καταφέρει 
να προσαρμοστεί σε πολύ καλό 
βαθμό και προς αυτή την κατεύθυνση 
θα συνεχίσει το 2017, επιδιώκοντας 
την ανάπτυξη και τη δημιουργία 
αξίας για όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, 
ασφαλισμένους, ασφαλιστές, 
εργαζόμενους, μετόχους και 
ελληνική κοινωνία».

Παραγωγή ασφαλίστρων (εκατ. €) 2016 Μεταβολή 

Ασφαλίσεις Ζωής 1.907,99 +6,1% 

Ασφαλίσεις κατά Ζημιών 1.875,53 +3,1% 

     Αστική ευθύνη οχημάτων 727,55 -9,7% 

     Λοιποί κλάδοι ζημιών 1.147,98 +13,3% 

Σύνολο 3.783,52 +4,6% 

Παραγωγή σημαντικότερων κλάδων ασφάλισης κατά Ζημιών 

€ 2016 Μεταβολή 

1. Ατυχήματα 39.755.381,80 +20,2% 

2. Ασθένειες 175.047.222,57 +581,2% 

3. Χερσαία οχήματα 174.166.851,42 -6,8% 

8. Πυρκαϊά και στοιχεία της φύσεως 344.657.871,43 -2,8% 

9. Λοιπές ζημίες αγαθών 102.334.423,93 -1,9% 

10. Αστική ευθύνη χερσαίων οχημάτων 727.551.546,79 -9,7% 

13. Γενική αστική ευθύνη 77.793.904,31 -0,9% 

18. Βοήθεια 97.519.332,88 +10,3% 

 

Παραγωγή σημαντικότερων κλάδων ασφάλισης Ζωής 

€ 2016 Μεταβολή 

I. Ζωής 1.425.693.756,18 +19,2% 

III. Ζωής συνδεδεμένων με επενδύσεις 271.456.698,06 -16,8% 

VII. Διαχείριση συλλογικών συνταξιοδοτικών κεφαλαίων 210.817.916,98 +35,7% 

 

Παραγωγή ασφαλίστρων 2016 

 
 € Συμμετοχή 

Ασφαλίσεις Ζωής 1.907.990.113,56 50,4% 

Ασφαλίσεις κατά Ζημιών 1.875.532.147,69 49,6% 

Σύνολο 3.783.522.261,25 100% 

Ασφαλίσεις Ζωής 
/ Life insurance

Ασφαλίσεις κατά 
Ζημιών / Non-life 
insurance

Παραγωγή πρωτασφαλίσεων κατά Ζημιών 2016

 
Σημειώσεις: - Η ασφάλιση αυτοκινήτων περιλαμβάνει τους κλάδους της αστικής ευθύνης χερσαίων οχημάτων 
και χερσαίων οχημάτων, 
                    - Η ασφάλιση περιουσίας περιλαμβάνει τους κλάδους πυρκαϊάς και στοιχείων της φύσεως, λοιπών 
ζημιών αγαθών και διαφόρων χρηματικών απωλειών, 
                    - Η ασφάλιση ατυχημάτων-ασθενειών περιλαμβάνει τους κλάδους ατυχήματα και ασθένειες των 
ασφαλίσεων κατά Ζημιών 

48,1%

25,6%

11,5%

14,8%

Ασφάλιση αυτοκινήτων / Motor 
insurance
Ασφάλιση περιουσίας / Property 
insurance
Ασφάλιση ατυχημάτων-ασθενειών 
/ Accident-Sickness insurance
Άλλες ασφαλίσεις κατά Ζημιών / 
Other non-life insurance

Σημειώνεται ότι στην  έρευνα συμμετείχαν 56 ασφαλιστικές επιχειρήσεις- 
μέλη της ΕΑΕΕ οι οποίες αντιπροσωπεύουν το 97,1% περίπου της συνολικής 
παραγωγής ασφαλίστρων.



You matter

Τώρα περισσότερο από ποτέ εμπιστεύομαι την ΝΝ. 
Γιατί στέκεται δίπλα μου και  στις μεγάλες και στις μικρές στιγμές. 
Γιατί αν έχει σημασία για εμένα, έχει σημασία και για την ΝΝ.

801 100 200 300        nnhellas.gr

Η ζωή είναι
Δεν υπάρχει μία μόνο μεγάλη στιγμή.

μια σειρά από στιγμές.
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Με 50 εκατ. παραγωγή και διατηρησιμότητα 
86,9% η Επιθεώρηση του Γιώργου Φουφό-
πουλου, είναι η κορυφαία επιθεώρηση της  

Εθνικής Ασφαλιστικής από το 2004!
Όλα αυτά τα χρόνια παραμένει πρώτος γιατί έχει 

μία συνεργατοκεντρική όπως την αποκαλεί φιλοσο-
φία.  «Αν θες να πας γρήγορα πήγαινε μόνος, αν θες 
να πας μακριά, πήγαινε με άλλους». Σε αυτήν τη φρά-
ση αποτυπώνεται η φιλοσοφία της Επιθεώρησης του 
Γ. Φουφόπουλου. Η Επιθεώρηση Φουφόπουλου, 
είναι για τα ελληνικά δεδομένα μία από τις «μεγαλύ-
τερες ασφαλιστικές εταιρείες της χώρας» . 

Και αυτό χάρις στο μοντέλο διοίκηση που έχει α-
ναπτύξει ο Γιώργος Φουφόπουλος όσο και στους 
ανθρώπους με τους οποίους έχει πλαισιώσει την ο-
μάδα του. Αυτούς τους ανθρώπους, τους συνεργά-
τες, τους φίλους και τη διοίκηση της Εθνικής Ασφα-
λιστικής τίμησε ο πρώτος Επιθεωρητής της Εθνικής 
στην καθιερωμένη διοργάνωση των βραβεύσεων 
της ομάδας του, που έγινε στις 3 Μαρτίου 2017 στο 
Posidonio Music Hall.

50 εκατ. παραγωγή και 91.000 πελάτες
Κάνοντας τον απολογισμό της χρονιάς που 

πέρασε η Επιθεώρηση παρά το δυσμενές 
οικονομικό περιβάλλον, έθεσε υψηλούς 
στόχους και τους υπερκέρασε, καταγρά-
φοντας νέο ρεκόρ στην παραγωγή της και 
στο σύνολο της Εθνικής Ασφαλιστικής. 

Ειδικότερα η παραγωγή το 2016 έ-
φτασε τα 50 εκατ. ευρώ και από αυτά τα 
8 εκατ. αφορούσαν νέες εργασίες. Πε-
ρισσότεροι από 91.000 άνθρωποι εμπι-
στεύτηκαν την Επιθεώρηση και την Εθνι-
κή Ασφαλιστική για την ασφαλιστική 
τους κάλυψη, ενώ   οι 22.415 εξ αυτών 
ήταν νέοι πελάτες. 

Όπως ανέφερε ο κ. Γ. Φουφόπουλος 
«Το σημαντικότερο πλεονέκτημά μας εί-
ναι η σχέση μας με τον πελάτη και η ισχυρή 
Εθνική Ασφαλιστική. Η εμπιστοσύνη που 
μας δείχνουν οι πελάτες μας, ο σεβασμός και 
η αλήθεια που δείχνουμε εμείς, είναι αυτά που 
διαμορφώνουν τα συγκριτικά πλεονεκτήματα 
στη νέα εποχή».

Διατηρησιμότητα δεκαετίας 86,91%
Αντιπροσωπευτικό δείκτη της ποιότητας των ερ-

γασιών της Επιθεώρησης αποτελεί το ποσοστό που 
έχει πετύχει στη διατηρησιμότητα το 2016 αλλά και 
την τελευταία δεκαετία, το οποίο είναι εξαιρετικά υ-
ψηλό. Ειδικότερα σε ποσοστό 86,91% η Επιθεώρηση 
του Γ. Φουφόπουλου διατηρεί τα συμβόλαιά της α-
ποδεικνύοντας στην πράξη ότι σε όλη την ασφαλιστι-
κή διαδικασία από την ανάλυση του κινδύνου μέχρι 
και το after sales service παρέχει υπηρεσίες που την 
κατατάσσουν στην κορυφή της Εθνικής Ασφαλιστι-
κής σε βάθος χρόνου.

Δίκτυο με ισχυρό όραμα, αξίες και 
επαγγελματίες

Έχοντας την τάση να αναπτύσσεται σε υγιή βάση η 
Επιθεώρηση υπό τη διοίκηση του κ. Γ. Φουφόπου-
λου έχει σήμερα ένα δίκτυο που αριθμεί 16 έδρες 
γραφείων σε όλη την Ελλάδα, 7 διευθυντές των γρα-
φείων, 7 υποδιευθυντές, 25 unit managers και 300 

ασφαλιστικούς συμβούλους. Όπως δήλωσε ο κ. 
Φουφόπουλος «Η Επιθεώρηση ξεχωρίζει για τους 
ανθρώπους της αλλά και την ισχυρή βάση χαρτοφυ-
λακίου. Όσοι δεν γνωρίζουν τους ανθρώπους μας 
δεν γνωρίζουν την Επιθεώρηση, μας γνωρίζουν ό-
μως απόλυτα οι πελάτες μας. 

Δεν είναι για εμάς σημαντικό να χαρακτηριζόμα-
στε απλώς ως το μεγαλύτερο δίκτυο, θέλουμε να 
είμαστε ένα δίκτυο με ισχυρό όραμα, με επαγγελμα-
τίες, με πίστη στις αξίες της Εθνικής και της Επιθεώ-
ρησης. 

Ένα δίκτυο που βρίσκεται σε κάθε γωνιά της χώ-

ρας και πάντα δίπλα στον Έλληνα καταναλωτή».

Οι τάσεις στη διεθνή αγορά 
Στην ομιλία του ο κ. Φουφόπουλος αναφέρθη-

κε στις επιπτώσεις που θα υπάρξουν στο επιχει-
ρηματικό περιβάλλον, το τραπεζικό σύστημα και 

Θέμα     |
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Γ. Φουφόπουλος: Από το 2004 παραμένει πρώ  τος Ολυμπιονίκης της Εθνικής Ασφαλιστικής!
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τις διεθνείς εξελίξεις και θα οδηγήσουν 
στην ανάγκη προσαρμογής άμεσα σε νέα 
δεδομένα. Στη διεθνή αγορά τρεις είναι οι 
τάσεις που διαγράφονται:

1 Οι πελάτες κατευθύνονται σε απλές 
λύσεις, τις οποίες μπορούν να αντιλη-

φθούν ως προς το περιεχόμενό τους.

2 Οι τομείς συγκλίνουν με τα όποια ε-
μπόδια να απομακρύνονται για τους 

νέους παίκτες στην αγορά και δημιουργού-
νται νέοι ασφαλιστικοί μικρο-τομείς προς 
εξερεύνηση και αξιοποίηση. 

3 Η αναμενόμενη αξία είναι υψηλή, η α-
λυσίδα αξίας επαναπροσδιορίζεται με 

μεγαλύτερα περιθώρια κέρδους και λιγό-
τερα λειτουργικά έξοδα.

Ανοίγουμε δρόμο στη νέα εποχή με ε-
φαλτήρια το όραμα και τη δημιουργία

Ο συγκερασμός της παράδοσης των 125 
χρόνων της Εθνικής Ασφαλιστικής και της 
νέας κουλτούρας της Επιθεώρησης του Γ. 
Φουφόπουλου είναι τα εχέγγυα για το μέλ-
λον.

«Είμαστε εδώ, είμαστε δυνατοί, συνεχί-
ζουμε την πορεία μας.»

Αυτό ήταν το μήνυμα με το οποίο έκλεισε 
ο κ. Φουφόπουλος την εκδήλωση, προτρέ-
ποντας τους ανθρώπους του να παραμεί-
νουν ενωμένοι και δημιουργικοί και να 
συμπορευτούν με όραμα στο μέλλον.

Στην κατάμεστη αίθουσα του Ποσειδω-
νίου, όπου βραβεύτηκαν οι 98 συνεργάτες 
της Επιθεώρησης, έδωσαν το παρών άν-
θρωποι της πολιτικής, στελέχη της Εθνι-
κής Ασφαλιστικής, εκπρόσωποι από το 
χώρο της ιδιωτικής υγείας και του ευρύτε-
ρου επιχειρείν μεταξύ των οποίων και οι 
κκ Χ. Θεοχάρης (ανεξάρτητος βουλευτής), 
Ν. Τσαλίκης (διευθυντής του πολιτικού 
γραφείου του βουλευτή των ΑΝΕΛ κ. Β. 
Κόκκαλη), Γ. Κατσιαντώνης (Βουλευτής 
της Ένωσης Κεντρώων), Χ. Τεντόμας (Δη-
μοτικός Σύμβουλος του δήμου Αθηναίων), 
Γ. Μακρής και Η. Δασκαλόπουλος (ανα-
πληρωτές γενικοί διευθυντές), Μ. Τάτσης 
(Διεύθυνση Πωλήσεων Εθνικής Ασφαλι-
στικής), Ι. Σηφάκης (Διευθυνση 
bancassurance, marketing, διαφήμισης 
και λοιπών συνεργασιών), Ι. Μωραίτης 
(Διευθυνση Ασφαλειών Λοιπών Γενικών 
Κλάδων στην Εθνική Ασφαλιστική), Κ. Βι-
τωράτου (στέλεχος της Εθνικής Τράπεζας 
και Συνήγορος του Πελάτη), Γ. Τζαννής (Ε-
πίτιμος πρόεδρος του Γραφείου Διεθνούς 
Ασφάλισης), Π. Τσαφάρας (Εντεταλμένος 
Σύμβουλος και μέλος του ΔΣ των εξαγω-
γέων Β. Ελλάδος ), Α. Αρσένης (Διαχειρι-
στής του Φαρμακευτικού Συλλόγου Πει-
ραιά), Α. Λοπατατζίδης (Affidea), Ι. Πυρνο-
κόκης (Διευθυντής Ιατρικού Παλαιού Φα-
λήρου), Χ. Ταμπουρέα (Εμπορική Διευθύ-
ντρια Ιασώ), Δ.  Βαλμάς (Προϊστάμενος Δι-
οικητικού Metropolitan Hospital), Σ. Γκιώ-
νη (Εμπορική Διευθύντρια Ομίλου Υγεία), 
Μ. Μπαξεβάνης (οικονομολόγος), Α. Τσα-
γκογέωργας (Πρόεδρος & Διευθύνων 
Σύμβουλος της Top Electronics Com-
ponents ΑΕ), Π. Τούμπης (Μέλος ΔΣ της 
Top Electronics Components AE), Α. Σπι-
νάκη (πρόεδρο Quantos), Α. Κουτσουμάρη 
(Γεν. Διευθυντή της  ΕΚΚΑ Mercedes), κα-
θώς και οι εκπρόσωποι των κλαδικών μέ-
σων ενημέρωσης.

|     Θέμα
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ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ ΝΕΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ  
ΓΙΑ ΤΟΝ  ΚΛΑΔΟ ΖΩΗΣ 
2Η ΘΕΣΗ ΕΥΓΕΝΙΑ ΤΣΙΑΡΑ 
3Η ΘΕΣΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΡΙΒΑΣ
4Η ΘΕΣΗ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
5Η ΘΕΣΗ ΜΙΧΑΗΛ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ
6Η  ΘΕΣΗ ΜΑΡΙΑ ΝΤΑΗ 
7Η ΘΕΣΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΟΥΡΛΑΝΤΖΗΣ 
8Η ΘΕΣΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥ 
9Η ΘΕΣΗ ΔΙΟΜΗΔΗΣ ΣΚΛΑΒΟΥΝΟΣ 

ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΛΑΔΩΝ 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 
1Η ΘΕΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗ 
2Η ΘΕΣΗ ΑΝΤΩΝΙΑ ΒΑΛΑΡΗ 
3Η ΘΕΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΥ 
4Η ΘΕΣΗ ΚΩΝ /ΝΟΣ ΦΑΚΗΣ 
5Η ΘΕΣΗ ΑΝΝΑ ΚΟΥΜΑΝΙΟΥ 
6Η ΘΕΣΗ ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΤΡΙΚΙΟΣ 
ΣΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΣΥΝΟΝΙΣΤΩΝ ΟΜΑΔΟΣ 
1Η ΘΕΣΗ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΠΕΚΙΡΗΣ
2Η ΘΕΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΤΡΙΚΙΟΥ
3Η ΘΕΣΗ ΘΕΟΔΟΣΙΑ ΝΑΝΟΥ
4Η ΘΕΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΥ 
5Η ΘΕΣΗ ΜΑΡΙΑ ΤΣΑΡΑ -ΚΑΡΑΝΤΑΛΗ 
ΣΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ 
1Η ΘΕΣΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΔΡΑΚΟΥΛΗ 
2Η ΘΕΣΗ ΚΡΥΣΑΛΛΙΑ ΜΠΛΙΟΥΜΗ 
3Η ΘΕΣΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΟΤΟΛΟΥ 
ΣΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ  ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΖΩΗΣ 
1Η ΘΕΣΗ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ   
ΚΟΥ  Γ. ΦΟΥΦΟΠΟΥΛΟΥ  
2Η ΘΕΣΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΟΤΟΛΟΣ
3Η ΘΕΣΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ 

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ 1Η ΘΕΣΗ ΜΕ ΣΥΝΟΛΟ 
ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ 

ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΖΩΗΣ  ΣΤΗΝ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ 
1Η ΘΕΣΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΔΡΑΚΟΥΛΗ 
2Η ΘΕΣΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΟΤΟΛΟΥ 
3Η ΘΕΣΗ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΑ ΜΠΛΙΟΥΜΗ
4Η ΘΕΣΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΚΑΛΙΔΑΚΗΣ  

(ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΒΡΑΒΕΥΣΗ ) 
5Η ΘΕΣΗ ΑΝΝΑ ΚΑΒΟΛΑ 

(ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΒΡΑΒΕΥΣΗ ) 

ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΖΩΗΣ ΣΤΗΝ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ 
1Η ΘΕΣΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ
2Η ΘΕΣΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΟΤΟΛΟΣ 
3Η ΘΕΣΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΖΟΥΓΑΝΑΤΟΣ 
4Η ΘΕΣΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΗΛΙΟΡΔΟΣ 
Ο ΚΩΝ/ΝΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ (ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΒΡΑΒΕΥΣΗ) 
Ο ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ  
(ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΒΡΑΒΕΥΣΗ) 

ΣΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ   
ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ Η ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ  
Γ. ΦΟΥΦΟΠΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΑΚΟΜΗ  
ΜΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΤΕΚΤΗΣΕ  
ΤΗΝ 1Η ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΖΩΗΣ 

ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ ΟΜΑΔΟΣ 
2Η ΘΕΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΥ
3Η ΘΕΣΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΜΠΕΚΙΡΗΣ 
4Η ΘΕΣΗ ΘΕΟΔΟΣΙΑ ΝΑΝΟΥ
5Η ΘΕΣΗ ΑΝΤΩΝΙΑ ΦΙΛΙΠΠΑΤΟΥ
6Η ΘΕΣΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΤΖΑΚΟΣ
7Η ΘΕΣΗ ΗΛΙΑΣ ΤΣΙΡΜΠΑΣ 
8Η ΘΕΣΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΛΥΡΑ 
9Η ΘΕΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΤΡΙΚΙΟΥ 
10Η ΘΕΣΗ ΜΑΡΙΝΑ ΠΙΝΗ
11Η ΘΕΣΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ 
12Η ΘΕΣΗ ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΣ ΛΕΜΠΕΝΤΕΦ 
13Η ΘΕΣΗ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΣΤΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ  ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ 
1Η ΘΕΣΗ ΟΥΡΑΝΙΑ ΑΓΓΕΛΑΚΟΥ
3Η ΘΕΣΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΤΖΗΣΠΥΡΙΔΗΣ
5Η ΘΕΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΑΡΚΑΤΟΥ 
7Η ΘΕΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
8Η ΘΕΣΗ ΚΑΝΕΛΛΑ ΠΑΠΑΔΑΝΤΩΝΑΚΟΥ 
9Η ΘΕΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗ
12Η ΘΕΣΗ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΡΓΑΚΗΣ
13Η ΘΕΣΗ ΕΛΕΝΗ ΜΠΕΛΗΜΠΑΣΑΚΗ 
14Η ΘΕΣΗ ΑΝΝΑ ΚΟΥΤΣΕΛΙΝΗ
15Η ΘΕΣΗ ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΤΡΙΚΙΟΣ 
16Η ΘΕΣΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΕΛΕΣΙΔΟΥ
17Η ΘΕΣΗ ΖΩΗ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ
18Η ΘΕΣΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΚΟΥΤΡΟΓΙΑΝΝΟΥ 
19Η ΘΕΣΗ ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ ΧΑΤΖΑΚΟΣ
20Η ΘΕΣΗ ΠΕΤΡΟΣ ΜΠΟΥΦΗΣ
21Η ΘΕΣΗ ΕΥΓΕΝΙΑ ΤΣΙΑΡΑ 
22Η ΘΕΣΗ ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑ ΠΟΛΥΚΑΝΔΡΙΩΤΗ 
23Η ΘΕΣΗ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΦΑΚΗΣ 
24Η ΘΕΣΗ ΣΟΦΙΑ ΜΟΥΤΟΥ 
25Η ΘΕΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΦΙΛΙΠΠΟΥ 
27Η ΘΕΣΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΤΣΙΚΟΝΟΥΡΗΣ 
29Η ΘΕΣΗ ΞΑΝΘΟΥΛΑ ΑΓΡΑΦΙΩΤΟΥ 
30Η ΘΕΣΗ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΧΑΛΚΙΔΗΣ 
31Η ΘΕΣΗ ΜΑΡΙΑ ΑΞΙΩΤΑΚΗ
32Η ΘΕΣΗ ΜΑΡΙΑ ΤΖΑΒΕΛΛΑ
33Η ΘΕΣΗ ΕΙΡΗΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 
34Η ΘΕΣΗ ΟΛΓΑ ΚΑΜΠΑ 
35Η ΘΕΣΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΡΟΥ 
36Η ΘΕΣΗ ΑΝΝΑ ΚΟΥΜΑΝΙΟΥ 
37Η ΘΕΣΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΤΣΩΡΗΣ 
38Η ΘΕΣΗ ΜΑΡΙΟΣ ΚΟΥΣΠΑΣ 
39Η ΘΕΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 
40Η ΘΕΣΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΣ
41Η ΘΕΣΗ ΕΥΘΥΜΙΑ ΤΖΙΚΑ 
42Η ΘΕΣΗ ΑΛΙΚΗ ΜΑΚΡΗ
43Η ΘΕΣΗ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΟΤΣΙΡΑΣ
44Η ΘΕΣΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΥ 
45Η ΘΕΣΗ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΖΗΚΟΣ
46Η ΘΕΣΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ 
47Η ΘΕΣΗ ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΛΦΗ
48Η ΘΕΣΗ ΝΙΚΗΤΑΣ ΙΩΣΗΦ
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Με μια πανηγυρική τελετή βρά-
βευσης των νικητών ολοκλη-
ρώθηκε  ο διαγωνισμός πωλή-

σεων του δικτύου συνεργατών του 
Ομίλου Eurolife ERB για το 2016. 
Πρόκειται για έναν διαγωνισμό που 
αποτελεί πλέον θεσμό και πραγματο-
ποιείται για 5η συνεχή χρονιά, επιβρα-
βεύοντας και ανταμείβοντας την εμπι-
στοσύνη των συνεργατών του ομίλου.

Το 2016 αποτέλεσε μια εξαιρετική 
χρονιά για τον όμιλο και η συνεισφορά 
του δικτύου συνεργατών ήταν καθορι-
στική. 

Η παραγωγή νέων ασφαλίστρων 
κινήθηκε σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα 
καταγράφοντας αύξηση +121% στις 
κατηγορίες Ζωής/Υγείας και +152% 
στο Αυτοκίνητο. 

Ο τζίρος κινήθηκε σε εξίσου υψηλά 
επίπεδα σημειώνοντας αύξηση +31% 
στην Ζωή/ Υγεία, + 34% στο Αυτοκίνη-
το και +10% στα συμβόλαια πυρός.Ο 
συγκεκριμένος διαγωνισμός πωλή-
σεων της Eurolife ERB ξεχωρίζει κα-
θώς είναι ο μοναδικός που προσφέρει 
ως έπαθλο στους νικητές σύγχρονα 
αυτοκίνητα πόλης για ευκολία και ευ-
ελιξία στις μετακινήσεις, πάντα με το 
λογότυπο της Eurolife. 

Στην φετινή βράβευση δόθηκαν 11 
αυτοκίνητα, ενώ λαμβάνοντας υπόψη 
την ιδιαίτερα θετική απήχηση των 
προηγούμενων διαγωνισμών, υπήρ-
χαν δύο βασικές αλλαγές:
• Τρία από τα αυτοκίνητα που προ-
σφέρθηκαν ήταν Mercedes A-Class 
προκειμένου να επιβραβευτεί ακόμη 
περισσότερο η προσπάθεια των πρώ-
των επιτυχόντων. Τα υπόλοιπα αυτο-
κίνητα ήταν Toyota Aygo.
• Δόθηκε η δυνατότητα στους πέντε 
πρώτους συνεργάτες στον Κλάδο Ζω-

ής, να κερδίσουν με συγκεκριμένες 
προϋποθέσεις ένα ακόμη αυτοκίνητο, 
λαμβάνοντας υπόψη και τα αποτελέ-
σματα των Γενικών Ασφαλίσεων.

Στην τελετή βράβευσης, ανακοινώ-
θηκε και ο νέος διαγωνισμός πωλή-
σεων του 2017, με έπαθλο τη χρήση 
των αυτοκινήτων Eurolife.

Τους φετινούς νικητές βράβευσε ο 
πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος 
του ομίλου Eurolife ERB κ. Αλέξαν-
δρος Σαρρηγεωργίου, παρουσία στε-

λεχών της εταιρείας. Ο γενικός διευ-
θυντής  πωλήσεων και εκπαίδευσης, 
κ. Ν. Δελένδας δήλωσε  ότι σε μια ε-
ξαιρετική χρονιά για τον Όμιλο, το δί-
κτυο συνεργατών μας συνεισέφερε 
σημαντικά σε όλες τις κατηγορίες. Οι 
άνθρωποί μας αποτελούν άλλωστε 
πάντα αναπόσπαστο κομμάτι της αξίας 
μας και της πορείας μας προς την κο-
ρυφή. 

Για το 2017 ο Όμιλος προχωρεί σε 
επανασχεδιασμό και βελτίωση των 

προγραμμάτων του και ενίσχυση των 
προϊοντικών κατηγοριών, αναλαμβά-
νοντας παράλληλα πολλαπλές πρω-
τοβουλίες καινοτομίας σε υπηρεσίες, 
προς όφελος των συνεργατών και 
των πελατών μας. Σε αυτή την κατεύ-
θυνση έχουμε δίπλα μας το ευρύ δί-
κτυο των συνεργατών μας οι οποίοι 
επιβεβαιώνουν καθημερινά τη δέ-
σμευσή τους για την περαιτέρω ανά-
πτυξη της Eurolife ERB,σημείωσε ο 
κ.Δελένδας.

Interamerican Eυθυγραμμίζεται με τους 
στόχους του ΟΗΕ για τη βιώσιμη ανάπτυξη

Στιγμιότυπο από το συνέδριο που συνδιοργάνωσαν το Δίκτυο CSR HELLAS και το Συμβούλιο 
ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη

Με τους στόχους των Ηνωμένων Εθνών για τη Βιώσιμη 
Ανάπτυξη (SDGs) ευθυγραμμίζεται η Interamerican, έ-
χοντας καλύψει ήδη σε σημαντικό βαθμό με πρωτοβου-

λίες και ενσωμάτωση στη στρατηγική της εταιρικής υπευθυνό-
τητας αρκετούς υποστόχους των 17 Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυ-
ξης, όπως φαίνεται και στον απολογισμό της. Προς  αυτή την 
κατεύθυνση, η εταιρεία υποστήριξε χορηγικά το ιδιαίτερα ση-
μαντικό συνέδριο που συνδιοργάνωσαν το Δίκτυο CSR HELLAS 
και το Συμβούλιο ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, με θέμα “ Δέ-
σμευση για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη – 17 παγκόσμιοι στόχοι για 
ένα καλύτερο μέλλον», στο συνεδριακό  κέντρο “Δαΐς” στο 
Μαρούσι. Οι Στόχοι συνδέονται με τις πιο σημαντικές σύγχρο-
νες προκλήσεις, εγγράφονται στο πλαίσιο της Ατζέντας 2030 
που αποτελεί δέσμευση 193 κρατών μελών του ΟΗΕ και δίνουν 

κατεύθυνση στις επιχειρήσεις, αλλά και τα ενδιαφερόμενα μέ-
ρη τους για τις προτεραιότητες υπευθυνότητας.

Η Interamerican, ήδη, συνδέει τις οργανωμένες ενέργειές 
της στην ΕΚΕ και την προοπτική της επιχειρησιακής αειφορίας 
της με τα SDGs (Sustainable Development Goals) και συντάσ-
σεται στις σχετικές πρωτοβουλίες φορέων, όπως το δίκτυο 
CSR HELLAS και το Συμβούλιο ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, 
προκειμένου να διαχυθεί η κουλτούρα έμπρακτης συμβολής 
των επιχειρήσεων στη διαχείριση κρίσιμων ζητημάτων: την α-
ντιμετώπιση της φτώχειας, την ανάσχεση της κλιματικής αλλα-
γής και της υποβάθμισης του φυσικού περιβάλλοντος, της δια-
κυβέρνησης, της διαφάνειας και της καταπολέμησης της δια-
φθοράς, της ενίσχυσης της απασχόλησης και των λοιπών στό-
χων της Ατζέντας 2030.

 Όμιλος Eurolife ERB Βράβευσε 
το δίκτυο συνεργατών

Ε.Ι.Α.Σ.

Ο Νίκος  
Σωφρονάς ο νέος 
εντεταλμένος 
σύμβουλος 
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ εντεταλμένου 
συμβούλου διοικήσεως ανέθεσε 
στον κο Νίκο Σωφρονά το διοικη-
τικό συμβούλιο του Ελληνικού 
Ινστιτούτου Ασφαλιστικών Σπου-
δών (Ε.Ι.Α.Σ.), μετά την παραίτηση 
του γενικού διευθυντή κου Γιάννη 
Παπακωνσταντίνου.Σε αυτό το 
πλαίσιο, ο κος Σωφρονάς ανα-
λαμβάνει να διευθύνει και να α-
ναπτύξει περαιτέρω το Εκπαιδευ-
τικό Πρόγραμμα, το Ανθρώπινο 
Δυναμικό και τις Υπηρεσίες του 
Ινστιτούτου, έως την επιλογή νέ-
ου Γενικού Διευθυντή. Ο κος Σω-
φρονάς είναι μέλος του Διοικητι-
κού Συμβουλίου του Ε.Ι.Α.Σ., Πρό-
εδρος της Επιτροπής Στρατηγικού 
Σχεδιασμού και Εκπαιδευτικής 
Πολιτικής του Ινστιτούτου και Δι-
ευθυντής Ανάπτυξης, Εκπαίδευ-
σης και Νέων Δικτύων του Ομί-
λου INTERAMERICAN.
Το Διοικητικό Συμβούλιο περιβά-
λει με πλήρη εμπιστοσύνη τον κο 
Σωφρονά και εύχεται καλή επιτυ-
χία στα καθήκοντά του.
Επίσης, ευχαριστεί τον κο Παπα-
κωνσταντίνου και εύχεται καλή 
εξέλιξη στη σταδιοδρομία του.

ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΖΩΗΣ
1. 3P LIFE INSURANCE ADVISORS
2. VICTORY PROMISE A.E
3. ΜΕΓΚΑ ΙΝΣΟΥΡΑΝΣ ΜΠΡΟΚΕΡΣ Α.Ε
4. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε
5. ΣΕΪΦ ΠΛΑΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΣΩΝ Α.Ε
6. LIFE PLAN E.E

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
1. ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΛΤΣΙΔΑ ΟΕ
2. MONEY MARKET A.E
3. Κ. & X ΚΑΡΥΠΙΔΗ Ο.Ε
4. ΜΕΓΚΑ ΙΝΣΟΥΡΑΝΣ ΜΠΡΟΚΕΡΣ Α.Ε

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΖΩΗΣ ΕΚΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
1. ΠΑΠΑΔΑΚΗ – ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ  Μ

Οι νικητές του διαγωνισμού για το 2016
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Σημαντικές αποκλίσεις στις αποδοχές ανάμεσα στον ιδιωτικό τομέα και το Δημόσιο καταγράφει η ετήσια έκθεση του ινστιτούτου της ΓΣΕΕ για την οικονομία. Σύμφωνα με τα στοιχεία  
πάνω από τους μισούς εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα λαμβάνουν λιγότερα από 800 ευρώ καθαρά ανά μήνα, τη στιγμή που το αντίστοιχο ποσοστό στο ευρύτερο Δημόσιο είναι 11%

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Σημαντικά υποασφαλισμένη παραμένει η ελληνική αγο-
ρά, σύμφωνα με την Ετήσια Έκθεση της Τράπεζας της Ελ-
λάδος για την ελληνική οικονομία για το έτος 2016.Ενδει-

κτικά όπως  αναφέρεται στην έκθεση, στο τέλος του 2015 η ε-
τήσια παραγωγή ασφαλίστρων ανήλθε σε περίπου 2,2% του 
ΑΕΠ, έναντι περίπου 7,7% κατά μέσο όρο στην Ευρωπαϊκή Έ-
νωση, ενώ η ετήσια κατά κεφαλήν ασφαλιστική δαπάνη στην 
Ελλάδα διαμορφώθηκε περίπου στο 20% του ευρωπαϊκού 
μέσου όρου. 

Η χαμηλή διείσδυση των ασφαλιστικών προϊόντων στην ελ-
ληνική αγορά σε κλάδους μη υποχρεωτικής ασφάλισης (π.χ. α-
σφαλίσεις πυρός, σεισμού, πλημμύρας) και η αποφυγή ασφά-
λισης σε κλάδους υποχρεωτικής εκ του νόμου ασφάλισης (α-
στική ευθύνη οχημάτων) επιφέρουν απτές συνέπειες, τόσο 
κοινωνικές (κίνδυνος από ανασφάλιστα οχήματα, μη κάλυψη 
σε περίπτωση φυσικών καταστροφών) όσο και δημοσιονομι-
κές, στο βαθμό που καλύπτονται από τον κρατικό προϋπολογι-
σμό.

Η ύπαρξη προοπτικών ανάπτυξης για τον ασφαλιστικό κλά-
δο στην Ελλάδα, τονίζεται στην Έκθεση, επιβεβαιώνεται και α-
πό τις παρατηρούμενες επενδυτικές κινήσεις, στο πλαίσιο των 
οποίων εντός του 2016 έλαβαν χώρα σημαντικές μεταβολές 
στη μετοχική σύνθεση τεσσάρων ασφαλιστικών επιχειρήσε-
ων.

Παράλληλα, σημιεώνεται ότι το μακροοικονομικό περιβάλ-
λον, τα χαμηλά επίπεδα επιτοκίων και η αναζήτηση υψηλότερων 
αποδόσεων (search for yield) αποτελούν τις βασικές προκλή-
σεις που θα επηρεάσουν την κερδοφορία και την κεφαλαιακή ε-
πάρκεια των επιχειρήσεων ιδιωτικής ασφάλισης τόσο στην 
Ελλάδα όσο και γενικότερα στην Ευρώπη, ιδίως δε σε περιπτώ-
σεις επιχειρήσεων οι οποίες οφείλουν να καλύψουν υποχρεώ-
σεις που περιλαμβάνουν υψηλές εγγυήσεις επιτοκίων

Βασικά μεγέθη αγοράς 
Σήμερα η Τράπεζα της Ελλάδος εποπτεύει 45 ασφαλιστικές 

επιχειρήσεις, έναντι 48 το 2015 (η μείωση του αριθμού των 

εποπτευόμενων επιχειρήσεων κατά τρεις εντός του 2016 ο-
φείλεται στην απορρόφηση της Ιμπέριο Λάιφ ΑΕΑΕΖ Α.Ε. από 
την Interamerican ΕΑΕΖ Α.Ε. και την ανάκληση της άδειας λει-
τουργίας δύο υποκαταστημάτων τρίτων χωρών), οι οποίες 
κατηγοριοποιούνται βάσει της άδειας λειτουργίας και των α-
σφαλιστικών τους εργασιών ως εξής:
• 4 επιχειρήσεις ασφαλίσεων ζωής
• 24 επιχειρήσεις ασφαλίσεων κατά ζημιών
• 17 επιχειρήσεις που ασκούν ταυτόχρονα δραστηριότητες α-
σφαλίσεων ζωής και κατά ζημιών.

Εκ των 45 επιχειρήσεων, 19 επιχειρήσεις ανήκουν σε ασφα-
λιστικούς ομίλους με έδρα στο εξωτερικό, ενώ 5 δραστηριο-
ποιούνται ενεργά σε χώρες του εξωτερικού με καθεστώς ε-
λεύθερης παροχής υπηρεσιών. Στην εγχώρια ασφαλιστική α-
γορά δραστηριοποιούνται επίσης 19 υποκαταστήματα ασφαλι-
στικών επιχειρήσεων με έδρα σε άλλο κράτος-μέλος της ΕΕ, 
καθώς και 16 ευρωπαϊκές ασφαλιστικές επιχειρήσεις με κα-
θεστώς ελεύθερης παροχής υπηρεσιών. Τα εν λόγω υποκατα-
στήματα και επιχειρήσεις εποπτεύονται, ως προς τη χρηματο-
οικονομική τους κατάσταση, από τις αρμόδιες εποπτικές αρχές 
των χωρών καταγωγής τους.

Η Τράπεζα της Ελλάδος αξιολόγησε και ενέκρινε μεταβολές 
στη μετοχική σύνθεση ασφαλιστικών επιχειρήσεων. Συγκεκρι-
μένα, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης 
(EBRD) απέκτησε ποσοστό 15% του μετοχικού κεφαλαίου της 
“Ευρωπαϊκή Πίστη ΑΕΓΑ”, η FairFax Financial Holdings Limited 
απέκτησε το 80% της Eurolife ERB από τη Eurobank, ο Β. Θεο-
χαράκης απέκτησε τον πλήρη έλεγχο της επιχείρησης “Ευρω-
παϊκή Ένωσις ΑΕΕΓΑ” και ο Όμιλος της ERGO απέκτησε από 
την Τράπεζα Πειραιώς το 100% της Αγροτικής Ασφαλιστικής 
Α.Ε.

Σε επίπεδο παραγωγής, τα ακαθάριστα εγγεγραμμένα ασφά-
λιστρα ζωής του εννεαμήνου ανήλθαν σε 1,2 δισεκ. ευρώ, εκ 
των οποίων πλέον του 66% αφορούσαν παραδοσιακές ασφα-
λίσεις (θανάτου ή επιβίωσης). Οι ασφαλίσεις ζωής που συνδέ-

Συνέχεια στη σελ. 12

H ασφαλιστική 
αγορά εμφανίζει 

επάρκεια ποιοτικών 
κεφαλαίων! 

Ο  κ. Γιάννης 
Στουρνάρας  

διοικητής της 
Τράπεζας της 

Ελλάδος
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ονται με επενδύσεις (unit-linked) παρουσιάζουν 
κάμψη μετά την επιβολή των περιορισμών στην 
κίνηση κεφαλαίων, με τα σχετικά ακαθάριστα εγ-
γεγραμμένα ασφάλιστρα να διαμορφώνονται σε 
174 εκατ. ευρώ κατά το πρώτο εννεάμηνο 
του 2016, έναντι 270 εκατ. ευρώ την αντίστοι-
χη περίοδο του 2015. Τα ασφάλιστρα των κλά-
δων ασφαλίσεων κατά ζημιών ανήλθαν την ί-
δια περίοδο σε 1,4 δισεκ. ευρώ, με το μεγαλύτε-
ρο ποσοστό εξ αυτών να καταγράφεται στον κλάδο 
ασφάλισης αστικής ευθύνης χερσαίων οχημάτων 
(40%) και στον κλάδο πυρός (22%).

Το σύνολο του ενεργητικού των ασφαλιστι-
κών επιχειρήσεων με έδρα στην Ελλάδα ανήλθε 
σε 15,7 δισεκ. ευρώ στις 30.9.2016, εκ των οποί-
ων 6,6 δισεκ. ευρώ αφορούσαν τοποθετήσεις 
σε κρατικά ομόλογα και 2,2 δισεκ. ευρώ αφορού-
σαν επενδύσεις για ασφαλίσεις τον επενδυτικό 
κίνδυνο των οποίων φέρουν οι ασφαλισμένοι 
(unit-linked). Κατά την ίδια ημερομηνία, η αποτίμη-
ση των συνολικών υποχρεώσεων ανερχόταν σε 
13,2 δισεκ. ευρώ, με το σύνολο των τεχνικών 
προβλέψεων να διαμορφώνεται σε 12,1 δισεκ. 
ευρώ (8,8 δισεκ. ευρώ αφορούσαν ασφαλίσεις 
ζωής και 3,3 δισεκ. ευρώ ασφαλίσεις κατά ζη-
μιών).

Η εγχώρια ασφαλιστική αγορά χαρακτηρίζεται 
από σημαντική συγκέντρωση (σύμφωνα με τον ο-
ρισμό του μεριδίου αγοράς, όπως παρέχεται στο 
δικτυακό τόπο της Τράπεζας της Ελλάδος), ιδιαί-
τερα στις εργασίες ασφαλίσεων ζωής, καθώς οι 
5 μεγαλύτερες ασφαλιστικές επιχειρήσεις 
που δραστηριοποιούνται στις ασφαλίσεις ζω-
ής κατέχουν το 79% της αγοράς, σε όρους τεχνι-
κών προβλέψεων. Το μερίδιο αγοράς για τις 5 
μεγαλύτερες ασφαλιστικές επιχειρήσεις που δρα-
στηριοποιούνται στις ασφαλίσεις κατά ζημιών α-
νέρχεται σε 43%, σε όρους ακαθάριστων εγγε-
γραμμένων ασφαλίστρων.

Παρά το δυσμενές οικονομικό περιβάλλον, η α-
σφαλιστική αγορά εμφανίζει επάρκεια κεφαλαίων 
καλής ποιότητας, καθώς το 92% των επιλέξιμων 
κεφαλαίων ταξινομούνται στην υψηλότερη κατη-
γορία ποιότητας (Κατηγορία 1). Η συνολική Κεφα-
λαιακή Απαίτηση Φερεγγυότητας (SCR) διαμορ-
φώθηκε σε 1,8 δισεκ. ευρώ στις 30.9.2016, με τα 
συνολικά επιλέξιμα ίδια κεφάλαια να ανέρχονται 
σε 2,4 δισεκ. ευρώ. Επιπροσθέτως, η Ελάχιστη 
Κεφαλαιακή Απαίτηση (MCR) για το σύνολο των 
επιχειρήσεων διαμορφώθηκε σε 664 εκατ. ευρώ, 
με τα αντίστοιχα συνολικά επιλέξιμα ίδια κεφά-
λαια να ανέρχονται σε 2,2 δισεκ. ευρώ και να αφο-
ρούν εξ ολοκλήρου κεφάλαια Κατηγορίας 1.

Σε επίπεδο ομίλων, η Τράπεζα της Ελλάδος α-
ποτελεί την αρχή εποπτείας 5 ασφαλιστικών ομί-
λων με τελική μητρική επιχείρηση στην Ελλάδα. 
Από τα διαθέσιμα στοιχεία κατά την 30.9.2016 
προκύπτει ότι στους εν λόγω ομίλους περιλαμβά-
νονται 8 ασφαλιστικές επιχειρήσεις με έδρα στην 
Ελλάδα και 6 με έδρα σε άλλες χώρες της ΕΕ (Κύ-
προ, Ρουμανία και Βουλγαρία). Το συνολικό ύψος 
της Κεφαλαιακής Απαίτησης Φερεγγυότητας 
(SCR) των 4 εξ αυτών (δεν περιλαμβάνεται ο όμι-
λος για τις επιχειρήσεις του οποίου εφαρμόζονται 
μέτρα εξυγίανσης) στις 30.9.2016 ανήλθε σε 600 

εκατ. ευρώ, ενώ τα επιλέξιμα ίδια κεφάλαιά 
τους διαμορφώθηκαν σε 731 εκατ. ευρώ.

Εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου 
Φερεγγυότητα  ΙΙ

Η σημαντικότερη εξέλιξη που αφορά την αγορά 
επιχειρήσεων ιδιωτικής ασφάλισης το 2016 ήταν 
αδιαμφισβήτητα η ενσωμάτωση στην ελληνική 
έννομη τάξη της Οδηγίας για τη Φερεγγυότητα ΙΙ 
(Οδηγία 2009/138/ΕΚ) με την ψήφιση του ν. 
4364/2016. Την ψήφιση του νόμου ακολούθησε η 
έκδοση 22 Αποφάσεων από την Τράπεζα της Ελ-
λάδος για την ενσωμάτωση αντίστοιχων Κατευ-
θυντήριων Γραμμών της EIOPA. Εκτός αυτών, η 
Τράπεζα εξέδωσε ακόμη 6 Αποφάσεις αναφορικά 
με το καθεστώς των εξαιρούμενων λόγω μεγέ-
θους από ορισμένες διατάξεις του ως άνω νό-
μου ασφαλιστικών επιχειρήσεων, τον καθορι-
σμό επιπρόσθετων υποβαλλόμενων πληροφορι-
ών από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις, την ετή-
σια εισφορά των εποπτευόμενων επιχειρήσε-
ων, την ενιαία υποβολή των πληροφοριών για 
στατιστικούς και εποπτικούς σκοπούς, καθώς 
και την υποχρέωση ελέγχου των δημοσιευόμε-
νων στοιχείων που περιλαμβάνονται στην ετή-
σια Έκθεση Φερεγγυότητας και Χρηματοοικονομι-
κής Κατάστασης (SFCR) από νόμιμους ελεγκτές ή 
ελεγκτικά γραφεία.

Η αγορά ιδιωτικής ασφάλισης λειτουργεί πλέ-
ον με βάση ένα κοινό και συνεκτικό ευρωπαϊκό 
πλαίσιο εποπτείας, με σαφή προσανατολισμό στην 
αξιολόγηση και διαχείριση κινδύνων. Οι επιχειρή-
σεις οφείλουν πλέον, με στόχο την ενίσχυση της 
διαφάνειας, να δημοσιοποιούν, με ευθύνη του Δι-
οικητικού Συμβουλίου τους, στοιχεία αναφορικά 
με τη φερεγγυότητα και τη χρηματοοικονομική 
τους κατάσταση. 

Στο πλαίσιο αυτό, η Τράπεζα της Ελλάδος έχει 
επικεντρωθεί στην ανάπτυξη και εφαρμογή της Δι-
αδικασίας Εποπτικής Εξέτασης, δίδοντας έμφαση 
στη διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου κινδυνο-

κεντρικού  (riskbased)  πλαισίου εποπτείας για τις 
εποπτευόμενες (αντ)ασφαλιστικές επιχειρήσεις.

Επίσης, στο πλαίσιο της διαφάνειας σχετικά με 
την εποπτική αξιολόγηση και την εφαρμογή του 
Εκτελεστικού Κανονισμού 2015/2451 της Ευρω-
παϊκής Επιτροπής, η Τράπεζα της Ελλάδος έχει 
δημοσιοποιήσει στο δικτυακό της τόπο πληροφο-
ρίες σχετικά με:
• νομοθετικές, κανονιστικές, διοικητικές διατά-
ξεις και γενικές οδηγίες,
• τη Διαδικασία Εποπτικής Αξιολόγησης,
• τον τρόπο άσκησης από την ελληνική νομοθεσία 
των επιλογών που περιλαμβάνονται στην Οδηγία 
2009/138/ΕΚ,
• τις αρμοδιότητες και τους στόχους της εποπτεί-
ας.

Η Τράπεζα πραγματοποίησε το 2016 εποπτικές 
δράσεις, οι οποίες περιλάμβαναν και συναντήσεις 
με στελέχη των εποπτευόμενων επιχειρήσεων 
βάσει στοχευμένων θεματικών ενοτήτων, όπως 
ενδεικτικά η αποτίμηση των τεχνικών προβλέψε-
ων ασφάλισης ζωής και κατά ζημιών, ο υπολογι-
σμός της προσαρμογής για τη δυνατότητα της ανα-
βαλλόμενης φορολογίας να απορροφήσει ζημιές, 
ο υπολογισμός της κεφαλαιακής απαίτησης στην 
υποενότητα κινδύνου ασφαλίσεων ζωής σύμφω-
να με την τυπική προσέγγιση, η επενδυτική πολιτι-
κή των επιχειρήσεων, η ιδία αξιολόγηση κινδύνου 
και φερεγγυότητας (ORSA) και ο βαθμός προσαρ-
μογής του συστήματος εταιρικής διακυβέρνησης 
και των πληροφοριακών συστημάτων στις απαι-
τήσεις του νέου πλαισίου.

Η Τράπεζα της Ελλάδος, ως αρχή εποπτεί-
ας τριών ασφαλιστικών ομίλων με διασυνορια-
κή δραστηριότητα, συγκρότησε ισάριθμα “κολλέ-
για” (σώματα) εποπτικών αρχών με τη συμμετοχή 
των εποπτικών αρχών των κρατών-μελών της ΕΕ 
στα οποία δραστηριοποιείται ο κάθε όμιλος, με 
στόχο την αποτελεσματική συνεργασία, ανταλλα-
γή πληροφοριών και διαβούλευση μεταξύ των 
ενδιαφερόμενων εποπτικών αρχών. Επιπροσθέ-

τως, η Τράπεζα συμμετέχει στα κολλέγια εποπτι-
κών αρχών που έχουν δημιουργηθεί από τις επο-
πτικές αρχές άλλων κρατών-μελών της ΕΕ και 
αφορούν ευρωπαϊκούς ομίλους με παρουσία στην 
Ελλάδα.

Σημειώνεται ότι η  Τράπεζα έχει εγκρίνει τη 
χρήση μερικού εσωτερικού υποδείγματος για τον 
υπολογισμό της κεφαλαιακής απαίτησης φερεγ-
γυότητας σε μία ασφαλιστική επιχείρηση.

Άσκηση προσομοίωσης ακραίων 
καταστάσεων

Κατά τη διάρκεια του 2016 διενεργήθηκε σε ευ-
ρωπαϊκό επίπεδο άσκηση προσομοίωσης ακραί-
ων καταστάσεων (stress test), με ημερομηνία α-
ναφοράς την 1.1.2016. Σκοπός της άσκησης ήταν 
η εκτίμηση της αντοχής των ασφαλιστικών επιχει-
ρήσεων σε ακραία σενάρια μεταβολής των παρα-
μέτρων της αγοράς και χαμηλών επιτοκίων και η 
αναγνώριση των επιπτώσεών τους κατά το πρώτο 
έτος εφαρμογής του πλαισίου Φερεγγυότητα ΙΙ. Η 
άσκηση διενεργήθηκε σε ατομικό επίπεδο και πε-
ριλάμβανε δύο σενάρια: το σενάριο χαμηλών επι-
τοκίων και ακραίων καταστάσεων στις αγορές 
(Double-hit) και το σενάριο χαμηλών επιτοκίων 
(Low-for-Long).

Στην άσκηση συμμετείχαν 8 ασφαλιστικές επι-
χειρήσεις με δραστηριότητα στην Ελλάδα, οι οποί-
ες αντιπροσωπεύουν το 88% των τεχνικών προ-
βλέψεων ζωής (εξαιρουμένων των τεχνικών 
προβλέψεων υγείας και των συμβολαίων που 
συνδέονται με επενδύσεις) σε σύνολο 236 επιχει-
ρήσεων από 30 χώρες.

Συμπερασματικά, η άσκηση επιβεβαίωσε 
την ευαισθησία του κλάδου και στα δύο παραπάνω 
σενάρια, με την επισήμανση ότι μια παρατεταμένη 
περίοδος χαμηλών επιτοκίων θα μπορούσε να θέ-
σει σε κίνδυνο τη βιωσιμότητα ασφαλιστικών επι-
χειρήσεων που αναπτύσσουν ή διατηρούν επιχει-
ρηματικά μοντέλα βασισμένα στην παροχή μακρο-
χρόνιων χρηματοοικονομικών εγγυήσεων.

H ασφαλιστική αγορά εμφανίζει επάρκεια ποιοτικών κεφαλαίων! 
Συνέχεια από τη σελ. 11
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Η λέξη  νηστεία είναι σύνθετη και προέρχεται από το 
αρνητικό μόριο νη και το ρήμα εσθίω, που είναι 
άλλος τρόπος του έσθω και του έδω και που ση-

μαίνει τρώγω. Νήστις – η πρώτη λέξη που δημιουργήθη-
κε – σημαίνει αυτός που δεν εσθίει, που δεν τρώγει. Από 
την λέξη αυτή στη συνέχεια προήλθε το ρήμα νηστεύω 
και το αφηρημένο ουσιαστικό νηστεία, που αρχικά σή-
μαινε την πλήρη αποχή από τροφές και ποτά, δηλαδή την 

ασιτία και ατροφία. Αργότερα,όπως διαβάζουμε στο  βι-
βλίο του Μητροπολίτου Ν. Σμύρνης Συμεών Κούτσα «Η 
νηστεία της Εκκλησίας», με την αύξηση της χρονικής 
διάρκειας και την προοδευτική διαμόρφωση του θεσμού 
της νηστείας, νηστεία δεν σήμαινε μόνο την πλήρη αποχή 
από στερεές ή υγρές τροφές, αλλά και την μερική αποχή, 

την αποχή δηλαδή από ορισμένες τροφές και την λήψη 
άλλων, συγκεκριμένων τροφών. Πάντως όπως τονίζει 
η Δρ. Νικολέτα Κοΐνη, M.D., πιστοποιημένη Ιατρός Λει-
τουργικής, Προληπτικής, Αντιγηραντικής και Αναγεννη-
τικής Ιατρικής από την Αμερικανική Ακαδημία Αντιγηρα-
ντικής Ιατρικής, η στέρηση της τροφής είναι το «κλειδί» 
για να ζήσουμε περισσότερο και καλύτερα».

EΘΝΊΚΗ ΑΣΦΑΛΊΣΤΊΚΗ -  AFFIDEA:  ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΚΑΛΥΨΕΊΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΊΑΣ ΦΡΟΝΤΊΔΑΣ
Στο δίκτυο διαγνωστικών μονάδων του ομίλου Affidea μπορούν πλέον να πραγματοποιούν διαγνωστικές εξετάσεις οι ασφαλισμένοι της Εθνικής 

Ασφαλιστικής με ατομικό πρόγραμμα υγείας, στο πλαίσιο της συνεργασίας των δύο ομίλων
Σελ. 15

Αναλυτικό ρεπορτάζ στις σελίδες  16-17

ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ  ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΔΙΑΜΑΧΗ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΩΦΕΛΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΝΗΣΤΕΙΑΣ

H νηστεία ωφελεί 
ή βλάπτει την υγεία;

Interamerican
Στο 25,6% η συνεισφορά 
των ασφαλίσεων υγείας 
στην παραγωγή

ΙΑΣΩ 
Εξετάσεις σε 
προνομιακές τιμές  
για τις  γυναίκες

Υπουργείο Υγείας
Τσουχτερά πρόστιμα  
για το κάπνισμα

Σελ. 14

Σελ. 14

Σελ. 16

Του ΑΡΗ ΜΠΕΡΖΟΒΊΤΗ
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Στο 25,6% ανέρχεται η συνεισφορά 
των ασφαλίσεων υγείας στην παρα-
γωγή της Interamerican το 2016,δη-

λαδή περισσότερο από το 1/4 των μεικτών 
εγγεγραμμένων ασφαλίστρων. 

Όπως τονίζεται η εταιρεία έχει συνδέ-
σει την περαιτέρω ανάπτυξη στον κλάδο 
υγείας και με το σχέδιο "Genesis", για την 
είσοδο νέων συνεργατών στο δίκτυο πω-
λήσεων. 

Είναι χαρακτηριστικό ότι πέρυσι, πρώτο 
έτος υλοποίησης του σχεδίου, οι νέοι συ-
νεργάτες εισέφεραν το 42% της νέας πα-
ραγωγής της εταιρείας στην υγεία. Πα-
ράλληλα,  η εταιρεία πυκνώνει το πανελ-
λαδικό δίκτυο υγείας, που αποτελεί "μο-
χλό" εξυπηρέτησης των πελατών της. 

Στις συμβεβλημένες κλινικές που φθά-
νουν τις 32 -στην Αττική 18, στη Θεσσαλο-
νίκη 5 και στη λοιπή Περιφέρεια 9- προ-
στέθηκε πρόσφατα και η Γενική Κλινική 
Δωδεκανήσων, στη Ρόδο. 

Το δίκτυο υγείας της Interamerican πε-
ριλαμβάνει, ακόμη, 1.417 ιατρούς όλων 
των ειδικοτήτων, από τους οποίους οι 540 
είναι χειρουργοί-ειδικοί συνεργάτες α-
μειβόμενοι απευθείας από την εταιρεία 
και 250 συνεργαζόμενα διαγνωστικά κέ-
ντρα. Εξάλλου, στο πλαίσιο της ανάπτυξης 
των ιδιόκτητων υποδομών, η εταιρεία ε-
τοιμάζει το δεύτερο σύγχρονο πολυϊα-
τρείο της στα βόρεια προάστια της Αθήνας, 
που αναμένεται να λειτουργήσει κατά το 
δεύτερο εξάμηνο του έτους.

Στο επίπεδο της βελτίωσης των προ-
γραμμάτων ασφάλισης υγείας  η εταιρεία, 
προχώρησε σε ένταξη στις αιτήσεις ασφά-
λισης καλύψεων για μόνιμη απώλεια ει-

σοδήματος και επαγγελματικής ικανότη-
τας από ατύχημα. Παράλληλα, αναβάθμισε 
με επιπλέον παροχές τη χρήση της ιδιό-
κτητης κλινικής Αθηναϊκή Mediclinic, 
προβλέποντας μείωση απαλλασσομένου 
ποσού στο πρόγραμμα "Benefit" και από-

λυτη κάλυψη των δαπανών νοσηλείας στο 
πρόγραμμα "Optimum". 

Για τη χρήση εξωτερικών ιατρείων 
στην Αθηναϊκή Mediclinic, καθώς επίσης 
και στο πολυϊατρείο Medifirst στην Αθήνα 
και τη Γενική Κλινική Θεσσαλονίκης, η ε-
ταιρεία από τις αρχές Μαρτίου παρέχει 
κάλυψη δαπανών για την αντιμετώπιση 
ατυχήματος μέχρι του ποσού των 250 ευ-
ρώ ανά ατύχημα, για συμβόλαια 
"Medihospital". 

Λειτουργικά, για τη βελτίωση της εξυ-
πηρέτησης των πελατών της, η 
Interamerican έχει αναπτύξει την πληρω-
μή των αποζημιώσεων με κατάθεση σε 
τραπεζικό λογαριασμό αντί έκδοσης επι-
ταγής, ενώ έχει εξελίξει και τη διαδικασία 
διαχείρισης και ελέγχου των αποζημιώ-
σεων από τα γραφεία του εταιρικού δικτύ-
ου πωλήσεων agency, μέσω της ηλεκτρο-
νικής εφαρμογής "i-CARE", με αποτέλε-
σμα την ταχύτερη διεκπεραίωσή τους.

ΙΑΣΩ

Προσφορές για την  γυναίκα 
Εξετάσεις σε προνομιακές τιμές προσφέρει το Ιασώ  στις γυναίκες 

με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας έως και την  Παρασκευή 
31 Μαρτίου.

Αναλυτικά το Ιασώ:
1. Έλεγχο Γονιμότητας 50€ (Περιλαμβάνει: FSH (Θυλακιοτρόπος Ορ-
μόνη, LH (Ωχρινοτρόπος Ορμόνη), Προλακτίνη (PRL), Οιστραδιόλη (Ε2), 
TSH (Θυρεοειδοτρόπος Ορμόνη)
2. Έλεγχο Γεννητικών Λοιμώξεων 40€ (Περιλαμβάνει έλεγχο για: Μύ-
κητες, Τριχομονάδες, μικρόβια NEISSER, καλλιέργεια κολπικού υ-
γρού, μυκόπλασμα hominis, ureoplasma, χλαμύδια, αντιβιόγραμμα)
3. Μέτρηση Οστικής Πυκνότητας 40€
4. Αγγειολογικό Έλεγχο για φλεβικές παθήσεις 20€

Για την προσφορά μπορείτε να τηλεφωνήσετε:
• Για τους αιματολογικούς ελέγχους και την Μέτρηση Οστικής Πυκνό-
τητας: 210 6185201
• Για τον Αγγειολογικό Έλεγχο κατόπιν ραντεβού: 210 6184195

Πρωτοποριακό κέντρο κεφαλαλγίας 
ΕΜΠΛΟΥΤΙΖΕΙ το Ιασώ  τις υπηρεσίες του εγκαινιάζοντας το νέο πρω-
τοποριακό Κέντρο κεφαλαλγίας. Στο Κέντρο θα εφαρμόζεται η νέα τε-
χνική αποσυμπίεσης του νεύρου που ευθύνεται για τον πονοκέφαλο 
μέσω μικροχειρουργικής (με τη χρήση μικροσκοπίου), με εξαιρετικά 
αποτελέσματα πλήρους ή πολύ σημαντικής ανακούφισης σε επιλεγμέ-
νους ασθενείς. 

Η χειρουργική ομάδα απαρτίζεται από νευροχειρουργούς και κρανι-
ογναθοπροσωπικό χειρουργό εκπαιδευμένους στις ΗΠΑ, με μεγάλη 
εμπειρία στο πεδίο της χειρουργικής αντιμετώπισης του πόνου και ε-
φαρμόζει τα αμερικανικά πρότυπα περίθαλψης ακολουθώντας τις αυ-
στηρές κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις της Αμερικανικής Εται-
ρείας Κεφαλαλγίας (American Headache Society) καθώς και τα πρω-
τόκολλα άλλων διεθνών οργανώσεων κεφαλαλγίας.

Στόχος είναι η σημαντικότερη δυνατή ανακούφιση των ασθενών με 
ό,τι αυτό συνεπάγεται για την προσωπική, κοινωνική και επαγγελματι-
κή τους ζωή.

Η δυνατότητα οριστικής χειρουργικής θεραπείας της κεφαλαλγίας 
προσφέρεται επί του παρόντος σε πολύ λίγα κέντρα εκτός ΗΠΑ. Οι υ-
ποψήφιοι για χειρουργική αποσυμπίεση πάσχουν από χρόνια συμπτώ-
ματα και επιλέγονται με αυστηρά κριτήρια από την ομάδα των ιατρών.

Με 117 αναδοχές παιδιών κατά την αλλαγή του έτους ανα-
νέωσε τη σχέση συνεργασίας με την ActionAid η 
Interamerican, στο πλαίσιο της σταθερής υποστήριξης 

του προγράμματος “Αναδοχή Παιδιού” του οργανισμού, με την 
εταιρεία να φθάνει από το 2009 έως σήμερα στις 704 αναδοχές. 
Η αξία αυτής της συμμετοχής ανέρχεται στα 185.919 ευρώ και 
δηλώνει το ιδιαίτερο ενδιαφέρον της για τη βελτίωση της ποι-
ότητας ζωής και τη διασφάλιση βασικών δικαιωμάτων των 
παιδιών και των νέων σε υπανάπτυκτες χώρες, θέματα τα οποία 
εταιρεία προτάσσει στην εταιρική υπευθυνότητα, έχοντας ως 
κώδικες αναφοράς τις αρχές του Οικουμενικού Συμφώνου 
(Global Compact) και την Ατζέντα 2030 με τους Στόχους της 
Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs) του ΟΗΕ.

Η ActionAid, που αναγνωρίζει την Interamerican ως ένα από 
τους πιο πιστούς και συνεπείς εταίρους της, υλοποιεί το πρό-
γραμμα “Αναδοχή Παιδιού” στην Αφρική, την Ασία και τη Λατι-
νική Αμερική, σε 37 κοινότητες, με κύριο στόχο την ενδυνάμω-
ση των πιο ευάλωτων και εκτεθειμένων σε ποικίλους κινδύ-
νους πληθυσμών που πλήττονται από φτώχεια, κοινωνικές α-
νισότητες και περιθωριοποίηση. Η διατροφή, η υγεία, η εκπαί-

δευση, η στέγαση, αποτελούν προτεραιότητες του προγράμμα-
τος αναδοχής, ενώ στον κύκλο του ενδιαφέροντος των ενερ-
γειών του οργανισμού εντάσσονται οι οικογένειες των παιδιών 
και ενήλικοι που χρειάζονται υπηρεσίες υποστήριξης. 

Η μεθοδολογία ανάπτυξης της συνεργασίας, που ακολουθεί 
η Interamerican, εμπλέκει με αναδοχές όλους τους διοικητι-
κούς τομείς και τα γραφεία του δικτύου πωλήσεων της εταιρεί-
ας, ενισχύοντας και ομογενοποιώντας έτσι την κουλτούρα εται-
ρικής υπευθυνότητας. Επισημαίνεται η διεύρυνση, κατά το 
2016, της υποστήριξης που παρέχει η Interamerican στην 
ActionAid με τη συμμετοχή διοικητικών στελεχών της στη δια-
δραστική εμπειρία “World Meal”, που αποκαλύπτει τις πολύ-
πλευρες κοινωνικές ανισότητες, την καταπάτηση ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, την εκμετάλλευση, τη σπατάλη και άνιση διανομή 
των αγαθών της γης, φυσικών πόρων και ειδών διατροφής. 
Ακόμη, η εταιρεία υποστήριξε χορηγικά το “μεγαλύτερο παιχνί-
δι κατά της φτώχειας” με τη συμμετοχή πολιτών και ασφάλισε 
ένα λειτουργικό όχημα του οργανισμού, ενώ διερευνά τη συ-
νεργασία και σε άλλους τομείς δραστηριοποίησης της ActionAid 
στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Interamerican 
Στο 25,6% η συνεισφορά των 
ασφαλίσεων υγείας στην παραγωγή

Ο Γιώργος Βελιώτης, γεν. διευθυντής ζωής  
& υγείας

Σταθερή υποστήριξη στην ActionAid

 Διοικητικά στελέχη του τομέα 
ασφαλίσεων υγείας με τον Γιώργο 

Βελιώτη



15

N E X T D E A L  # 3 7 8  #  1 5  Μ Α Ρ Τ Ι Ο Υ  2 0 1 7

+υγεία |     Ρεπορτάζ

Στο δίκτυο διαγνωστικών μονάδων του ο-
μίλου Affidea μπορούν πλέον να πραγμα-
τοποιούν  διαγνωστικές εξετάσεις οι  α-

σφαλισμένοι της Εθνικής Ασφαλιστικής με α-
τομικό πρόγραμμα υγείας, στο πλαίσιο της 
συνεργασίας  των δύο ομίλων και ήδη  πραγ-
ματοποιήθηκαν εκδηλώσεις ενημέρωσης των 
δικτύων πωλήσεων για τα οφέλη της συνερ-
γασίας. Την εκδήλωση στο συνεδριακό κέντρο 
χαιρέτησε ο αναπληρωτής διευθύνων σύμ-
βουλος της Εθνικής Ασφαλιστικής κ. Σταύρος 
Κωνσταντάς ο οποίος ευχαρίστησε όλα τα ε-
μπλεκόμενα μέρη για την νέα συνεργασία με 
τον όμιλο Affidea, αλλά και τους παρευρισκό-
μενους συνεργάτες της διεύθυνσης πωλήσε-
ων του κ. Μιχάλη Τάτση, οι οποίοι ξεπέρασαν 
τις προβλέψεις και προσήλθαν κατά 100άδες. 
Η Εθνική Ασφαλιστική όπως τονίζεται, ανταπο-
κρινόμενη στις προσδοκίες των ασφαλισμέ-
νων της αλλά και των συνεργατών της, ανανε-
ώνει τις συνεργασίες της σε μια κίνηση ωφέ-
λιμη για όλους και προσφέρει τις πλέον σύγ-
χρονες καλύψεις πρωτοβάθμιας φροντίδας.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης για την παρου-
σίαση της συνεργασίας της Εθνικής Ασφαλι-
στικής με τον όμιλο Affidea, μεταξύ άλλων ο κ. 
Ηρακλής Δασκαλόπουλος, αναπληρωτής γε-
νικός διευθυντής της Εθνικής Ασφαλιστικής, 
αναφέρθηκε στη σημασία της πρόληψης στην 
υγεία, καθώς και στο σημαντικό ρόλο που έχει 
να παίξει η τεχνολογία στην εξέλιξη της ιατρι-
κής, τόσο σε επίπεδο πρόληψης αλλά και θε-
ραπείας. 

Ο κ. Δασκαλόπουλος ανέφερε επίσης ότι η 
νέα τεχνολογία μπορεί να βοηθήσει αποτελε-
σματικά στην παρακολούθηση ασθενειών ό-
πως πχ ο σακχαρώδης διαβήτης, αλλά και 
άλλες ασθένειες δίνοντας έτσι την ευκαιρία σε 
ευπαθείς ομάδες που αντιμετωπίζουν τόσο 
σοβαρά προβλήματα να προλαμβάνουν και να 
συντηρούν ένα καλό επίπεδο ζωής.

Οι συνεργάτες είχαν την ευκαιρία να παρα-
κολουθήσουν την ομιλία του καθηγητή οικο-
νομικών της υγείας, διευθυντή τομέα οικονο-
μικών της υγείας της Εθνικής Σχολής Δημόσι-
ας Υγείας κ. Γιάννη Κυριόπουλου, ο οποίος α-
ναφέρθηκε στην ιδιωτική ασφάλιση, τα περι-
θώρια ανάπτυξης και βελτίωσης αλλά και στην 
συνεισφορά της στη δημόσια δαπάνη για την 
υγεία, καθώς επίσης ανέλυσε συγκριτικά στοι-
χεία της υγείας στην Ελλάδα με τις υπόλοιπες 
χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τα συμπεράσματα της ομιλίας, πολύ σημα-
ντικά, επισφραγίζουν την σπουδαιότητα της ι-
διωτικής ασφάλισης και της διεύρυνσης των 
συνεργειών πάντα με γνώμονα την αναβάθμι-
ση όλων των υπηρεσιών προς τους ασφαλι-
σμένους.

Τον λόγο πήρε η κα Ελένη Αβρανά, διευθύ-
ντρια κλάδου ζωής & υγείας, και ο κ. Σηφάκης 
διευθυντής Bancassurance, Marketing, δια-
φήμισης & λοιπών συνεργασιών αναλύοντας 
τα οφέλη της συνεργασίας και απαντώντας σε 
καίρια ερωτήματα που απασχολούν τόσο τους 
ασφαλισμένους όσο και τους συνεργάτες.

EΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ - AFFIDEA

Σύγχρονες καλύψεις πρωτοβάθμιας φροντίδας

Ο κ. Θεόδωρος Καρούτζος, διευθύνων σύμ-
βουλος της Affidea Ελλάδος αναφέρθηκε στον 
όμιλο Affidea, ως έναν από τους μεγαλύτερους 
επενδυτές σε Life Sciences, με τομείς δραστη-
ριότητας την ακτινοθεραπεία, τις διαγνωστικές 
εξετάσεις και την ακτινολογία στην Ευρώπη, με 
παρουσία σε 19 χώρες και 246 μονάδες υγείας. 
Στην αναφορά του σχετικά με το εκτεταμένο 
δίκτυο διαγνωστικών κέντρων του ομίλου στην 
Ελλάδα, επισήμανε τις συνεργασίες κύρους, 
όπως αυτή με τον  όμιλο Υγεία και τον όμιλο Ι-
ατρικού Αθηνών, οι οποίες θα αποτελέσουν 
τον ακρογωνιαίο λίθο για την καλύτερη και 
πληρέστερη εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων 
της Εθνικής Ασφαλιστικής σε όλη τη χώρα.

Καλή αρχή και ευχές για μια νέα επιτυχημέ-
νη συνεργασία απέστειλαν από το βήμα οι κ. 
Αθανάσιος Λοπατατζίδης, κ. Μανώλης Μαρκό-
πουλος  γενικός οικονομικός διευθυντής του 

Ομίλου Ιατρικού Αθηνών, η κα Στέλλα Γκιώνη 
εμπορική διευθύντρια του ομίλου Υγεία, ενώ 
τις εκδηλώσεις έκλεισε ο κ. Γεώργιος Ζαφεί-
ρης γενικός διευθυντής πωλήσεων της Εθνι-
κής Ασφαλιστικής.

Ο κ. Ζαφείρης επικροτώντας την νέα συνερ-
γασία, σχολίασε ότι η Εθνική Ασφαλιστική πα-
ρακολουθεί στενά τις τεχνολογικές εξελίξεις 
στην υγεία που αφορούν στην έγκαιρη και σω-
στή διάγνωση και προσαρμόζει τα προϊόντα και 
τις υπηρεσίες της στον τομέα της πρωτοβάθμι-
ας περίθαλψης στις σύγχρονες ανάγκες των 
ανθρώπων που την εμπιστεύονται. 

Επίσης αναφέρθηκε στα σημαντικά αποτελέ-
σματα πωλήσεων που ήδη έχουν καταφέρει οι 
συνεργάτες των δικτύων πωλήσεων και τα ο-
ποία αναμένεται να αυξηθούν μέσω αυτών 
των διαρθρωτικών ενεργειών της Εθνικής Α-
σφαλιστικής και της νέας συνεργασίας.

Ο κ. Σταύρος Κωνσταντάς Ο κ. Ηρακλής Δασκαλόπουλος

Ο κ. Γεώργιος Ζαφείρης

Στιγμιότυπο από την εκδήλωση

Ο κ. Αθανάσιος Λοπατατζίδης

Ο κ. Μιχάλης Τάτσης, η κα Ελένη Αβρανά, ο κ. 
Αθανάσιος Λοπατατζίδης και ο κ. Γιάννη Κυριόπουλος

Ο κ. Αθανάσιος Λοπατατζίδης, η κα Ελένη Αβρανά και ο κ. Γιάννης Σηφάκης
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Η νηστεία της Μεγάλης Σαρακοστής 
αποτελεί μια πνευματική διαδικασία 
και ταυτόχρονα μια ευκαιρία για φυ-

σική αποτοξίνωση του οργανισμού από 
την κατανάλωση ζωικών προϊόντων. Κά-
θε χρόνο, όμως, τίθεται το ίδιο ερώτημα: 
κάνει καλό ή κακό στην υγεία μας;

«Η νηστεία, όπως ήδη γνωρίζετε, απο-
τελεί αναπόσπαστο τμήμα πολλών θρη-
σκειών, περιλαμβανομένου του Χριστια-
νισμού, του Ιουδαϊσμού και του Ισλαμι-
σμού. Εδώ και χρόνια υπάρχει σε εξέλιξη 
μια επιστημονική διαμάχη για το αν είναι 
ωφέλιμη ή όχι για την υγεία του ανθρώ-
που, δεδομένου ότι προϋποθέτει τη στέ-
ρηση τροφής. Αυτό είναι που απωθεί πολ-
λούς από μας από το να νηστέψουμε. Αλ-
λά είτε το πιστεύετε, είτε όχι, η στέρηση της 
τροφής είναι το «κλειδί» για να ζήσουμε 
περισσότερο και καλύτερα», εξηγεί η Δρ. 
Νικολέτα Κοΐνη, M.D., πιστοποιημένη Ια-
τρός Λειτουργικής, Προληπτικής, Αντιγη-
ραντικής και Αναγεννητικής Ιατρικής από 
την Αμερικανική Ακαδημία Αντιγηραντι-
κής Ιατρικής.

Μια πρόσφατη αμερικανική μελέτη που 
δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Nature 
Communications έδειξε, ότι μια ολιγο-
θερμιδική διατροφή βοηθά να ζήσουμε 
περισσότερο και με καλύτερη υγεία. Μά-
λιστα, το όφελος είναι μεγαλύτερο για τους 
ηλικιωμένους.

«Θα έχετε παρατηρήσει ότι όσο νεότεροι 
είμαστε, τόσο πιο γρήγορο και αποτελε-
σματικό μεταβολισμό έχουμε. Μια από τις 
κύριες συνέπειες της φυσικής διαδικασί-
ας της γήρανσης του σώματος και των α-
σθενειών γενικότερα είναι ο αργός μετα-
βολισμός. Εύλογα θα αναρωτηθείτε, αν 
μπορούμε να πάμε κόντρα στη φυσική 
διαδικασία της γήρανσης. Φυσικά και 
μπορούμε, με τη νηστεία. Διότι όσο λιγότε-
ρο τρώμε τόσο μικρότερο το φορτίο για το 
πεπτικό μας σύστημα. Η νηστεία ουσιαστι-
κά δίνει στο πεπτικό σύστημα τη δυνατό-
τητα να ξεκουραστεί. Όταν η πέψη είναι 
πτωχή, το πρώτο που επηρεάζεται στον 
οργανισμό μας είναι ο μεταβολισμός και η 

ικανότητα καύσης του λίπους.
Η νηστεία μπορεί να ρυθμίσει την πέψη 

και να προάγει την υγιή λειτουργία του ε-
ντέρου, βελτιώνοντας έτσι τον μεταβολι-
σμό. Επίσης έχει τεκμηριωθεί επιστημονι-
κά, ότι η νηστεία έχει θετική επίδραση 

στην ευαισθησία στην ινσουλίνη, μηχανι-
σμός που μας επιτρέπει να ανεχόμαστε 
καλύτερα τους υδατάνθρακες, δηλαδή τη 
ζάχαρη. Επιπλέον, επιτρέπει στο σώμα να 
χρησιμοποιεί το λίπος ως κύρια πηγή ε-
νέργειας αντί για τη ζάχαρη. Τέλος, βοηθά 
στη ρύθμιση των ορμονών και της πείνας. 
Με λίγα λόγια, η νηστεία είναι σαν το κου-
μπί που κάνει reset σε μια ηλεκτρονική 
συσκευή. Η στέρηση της τροφής βοηθά το 
σώμα να αυτορυθμιστεί και να επιβιώ-
σει», λέει η Δρ. Κοΐνη.

Στη φύση, όταν τα ζώα αρρωσταίνουν, 
σταματούν να τρώνε και επικεντρώνονται 
στην ανάπαυση. Αυτός είναι ο πρωταρχι-
κός μηχανισμός για να μειώσουν το εσω-
τερικό στρες, ώστε το σώμα τους να μπο-
ρεί να καταπολεμήσει τις λοιμώξεις. Οι 
άνθρωποι είμαστε τα μόνα έμβια όντα που 
αναζητάμε τροφή, όταν είμαστε άρρωστοι, 
δηλαδή ακόμα και όταν δεν την χρειαζό-
μαστε.

H νηστεία ωφελεί ή βλάπτει την υγεία;

Η  Δρ. Νικολέτα Κοΐνη

Η  νηστεία είναι 
σαν το κουμπί που 
κάνει reset σε 
μια ηλεκτρονική 
συσκευή, η 
στέρηση της τροφής 
βοηθά το σώμα 
να αυτορυθμιστεί 
και να επιβιώσει, 
τονίζει  η Δρ. Κοΐνη

Υπουργείο Υγείας

Τσουχτερά πρόστιμα για το κάπνισμα
ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ  ΤΣΟΎΧΤΕΡΑ πρόστιμα αλλά και αυστηρούς ελέγχους προβλέπει 
για τους παραβάτες του αντικαπνιστικού νόμου (χρήση προϊόντων καπνού, νέ-
ων προϊόντων καπνού, ηλεκτρονικών τσιγάρων και φυτικών προϊόντων για το 
κάπνισμα) η εγκύκλιος του υπουργείου Υγείας, όπου καθορίζονται τα όργανα και 
οι διαδικασίες ελέγχου, πιστοποίησης των παραβάσεων και επιβολής των προ-
βλεπόμενων κυρώσεων.Όπως αναφέρεται στην εγκύκλιο, απαγορεύεται η 
χρήση προϊόντων καπνού, νέων προϊόντων καπνού, ηλεκτρονικών τσιγάρων 
και φυτικών προϊόντων για το κάπνισμα στα πάσης φύσεως αυτοκίνητα ιδιωτι-
κής και δημόσιας χρήσης, όταν επιβαίνουν ανήλικοι κάτω των 12 ετών. Για την 
παράβαση επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ποσού 1.500 ευρώ στον επιβαίνο-
ντα που καπνίζει ή ατμίζει (ηλεκτρονικό τσιγάρο), ενώ το πρόστιμο διπλασιάζεται 
στο ποσό των 3.000 ευρώ, αν ο παραβάτης οδηγεί αυτοκίνητο δημοσίας χρήσης. 
Επιπλέον, στους οδηγούς των οχημάτων αυτών επιβάλλεται η αφαίρεση της 
άδειας ικανότητας οδήγησης για διάστημα ενός μηνός για κάθε παράβαση έστω 
και αν δεν διέπραξαν οι ίδιοι την παράβαση, αλλά πρόσωπο που επιβαίνει στο 
αυτοκίνητο.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την εγκύκλιο, απαγορεύεται η χρήση προϊόντων 
καπνού, νέων προϊόντων καπνού, ηλεκτρονικών τσιγάρων και φυτικών προϊ-
όντων για το κάπνισμα στους παρακάτω αναφερόμενους χώρους. Σε όλα τα 
κτίρια όπου στεγάζονται γραφεία δημοσίων υπηρεσιών, νομικών προσώπων 
δημοσίου δικαίου, νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου που εποπτεύονται 
και επιχορηγούνται από το κράτος,οργανισμοί και άλλα ιδρύματα Επίσης σε χώ-
ρους εργασίας που ανήκουν σε ιδιωτικούς φορείς, καθώς και στους χώρους 
μακράς αναμονής του κοινού (αίθουσες αναμονής αεροδρομίων, σιδηροδρο-
μικών σταθμών, σταθμών λεωφορείων, επιβατικών σταθμών λιμένων κ.λ.π.) 
και στους παντός είδους κλειστούς χώρους αναμονής καθώς και στα παντός 
είδους κυλικεία.

 Σε όλες τις μονάδες παροχής Υπηρεσιών Υγείας, όπως: Νοσοκομεία, ιδιωτι-
κές κλινικές, κέντρα υγεία, περιφερειακά ιατρεία, δημοτικά ιατρεία, ιατρεία νο-
μικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ,ιδιωτικά ιατρεία, οδοντια-
τρεία, φαρμακεία, λοιπές μονάδες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και σε κάθε 
άλλο χώρο που δεν αναφέρεται παραπάνω, όπου παρέχονται υπηρεσίες υγεί-
ας. Επίσης σε όλους  χώρους που παρέχεται εκπαίδευση όπως: Σχολεία πρω-
τοβάθμιας εκπαίδευσης, σχολεία δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης, πανεπιστήμια, τεχνολογικά ιδρύματα και γενικά ιδρύματα τριτο-
βάθμιας εκπαίδευσης ,φροντιστήρια. Στα  νηπιαγωγεία, παιδικούς σταθμούς, 
βρεφονηπιακούς σταθμούς, παιδότοπους, σε  κλειστούς χώρους διεξαγωγής 
αθλοπαιδιών, ομαδικών αθλημάτων και αθλητικών εκδηλώσεων. Στα παντός 
είδους μέσα μαζικής μεταφοράς συμπεριλαμβανομένων των επιβατηγών δη-
μοσίας χρήσης αυτοκινήτων , μετρητή (ταξί) και αγοραίων. Στους κλειστούς ή 
στεγασμένους χώρους των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος  συ-
μπεριλαμβανομένων και των χώρων παροχής υπηρεσιών διαδικτύου. Στα α-
εροδρόμια, εκτός των χώρων καπνιστών και στα  πάσης φύσεως αυτοκίνητα 
ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης, όταν επιβαίνουν ανήλικοι κάτω των 12 ετών. 
Για την ως άνω παράβαση επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ποσού 1.500 ευρώ 
στον επιβαίνοντα που κάνει χρήση προϊόντων καπνού, νέων προϊόντων καπνού 
, ηλεκτρονικών τσιγάρων και φυτικών προϊόντων για το κάπνισμα ανεξάρτητα 
αν είναι οδηγός, ενώ διπλασιάζεται το πρόστιμο στο ποσό των 3.000 ευρώ, αν 
αυτός που κάνει χρήση προϊόντων καπνού, νέων προϊόντων καπνού , ηλεκτρο-
νικών τσιγάρων και φυτικών προϊόντων για το κάπνισμα οδηγεί αυτοκίνητο 
δημοσίας χρήσης. Επιπλέον, στους οδηγούς των οχημάτων αυτών επιβάλλεται 
η αφαίρεση της άδειας ικανότητας οδήγησης για διάστημα ενός  μηνός για κάθε 
παράβαση έστω και αν δεν διέπραξαν οι ίδιοι την παράβαση αλλά πρόσωπο που 
επιβαίνει στο αυτοκίνητο. Όπως αναφέρεται στην εγκύκλιο, με απόφαση του Υ-
πουργού Υγείας μπορούν να υπαχθούν και άλλοι χώροι στην απαγόρευση χρή-
σης προϊόντων καπνού, νέων προϊόντων καπνού, ηλεκτρονικών τσιγάρων και 
φυτικών προϊόντων για το κάπνισμα.
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στην ευαισθησία στην ινσουλίνη, μηχανι-
σμός που μας επιτρέπει να ανεχόμαστε 
καλύτερα τους υδατάνθρακες, δηλαδή τη 
ζάχαρη. Επιπλέον, επιτρέπει στο σώμα να 
χρησιμοποιεί το λίπος ως κύρια πηγή ε-
νέργειας αντί για τη ζάχαρη. Τέλος, βοηθά 
στη ρύθμιση των ορμονών και της πείνας. 
Με λίγα λόγια, η νηστεία είναι σαν το κου-
μπί που κάνει reset σε μια ηλεκτρονική 
συσκευή. Η στέρηση της τροφής βοηθά το 
σώμα να αυτορυθμιστεί και να επιβιώ-
σει», λέει η Δρ. Κοΐνη.

Στη φύση, όταν τα ζώα αρρωσταίνουν, 
σταματούν να τρώνε και επικεντρώνονται 
στην ανάπαυση. Αυτός είναι ο πρωταρχι-
κός μηχανισμός για να μειώσουν το εσω-
τερικό στρες, ώστε το σώμα τους να μπο-
ρεί να καταπολεμήσει τις λοιμώξεις. Οι 
άνθρωποι είμαστε τα μόνα έμβια όντα που 
αναζητάμε τροφή, όταν είμαστε άρρωστοι, 
δηλαδή ακόμα και όταν δεν την χρειαζό-
μαστε.

«Όμως η νηστεία, δηλαδή η στέρηση 
της τροφής, είναι ο τρόπος για να βελτιώ-
σουμε το ανοσοποιητικό μας σύστημα, ε-
πειδή μειώνει την παραγωγή ελευθέρων 
ριζών, ρυθμίζει τις φλεγμονώδεις κατα-
στάσεις στο σώμα, αποτρέπει το σχηματι-
σμό καρκινικών κυττάρων, συντελεί σε 
μείωση των καρδιαγγειακών παθήσεων 
και του διαβήτη. Παράλληλα, έχει αποδει-
χθεί ότι βελτιώνει την εγκεφαλική λει-
τουργία ενεργοποιώντας τα βλαστικά κύτ-
ταρα να μετατραπούν σε νέους νευρώνες 
και άλλες χημικές ουσίες που προάγουν 
τη νευρική υγεία. Προστατεύει, επίσης, τα 
εγκεφαλικά κύτταρα από αλλαγές που 
συνδέονται με τις νόσους του Alzheimer 
και του Πάρκινσον. Ακόμη, η νηστεία δη-
μιουργεί χώρο για περισσότερη ενέργεια 
στο σώμα, αφού το πεπτικό σύστημα ξε-
κουράζεται και μπορεί να λειτουργήσει 
καλύτερα και να απορροφήσει ενέργεια», 
σύμφωνα με την κ. Κοΐνη.

H νηστεία ωφελεί ή βλάπτει την υγεία;

Τα λάθη στη διάρκεια της νηστείας
Η ΝΗΣΤΕΙΑ ΜΑΣ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ να αισθανόμαστε καλύτερα τόσο 
πνευματικά όσο και σωματικά σημειώνει η Δρ. Νικολέτα Κοΐνη. 
«Με ένα ελαφρύτερο σώμα και μυαλό γινόμαστε πιο συνειδητο-
ποιημένοι και ευγνώμονες για τα πράγματα γύρω μας. Δυστυχώς 
όμως ο τρόπος που πολλοί άνθρωποι κάνουν σήμερα τη νηστεία 
είναι λάθος, καθώς τρώνε περισσότερους υδατάνθρακες, πράγμα 
που προκαλεί αύξηση του σακχάρου στο αίμα και διαταραχή της 
ισορροπίας των ορμονών της λεπτίνης και της ινσουλίνης, με α-
ποτέλεσμα την αύξηση της πείνας. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, 
οδηγεί σε μεγαλύτερη πρόσληψη φαγητού, άρα σε αύξηση του 
σωματικού βάρους. Γι’ αυτό και στο μυαλό πολλών ανθρώπων η 
νηστεία έχει αρνητική υπόσταση. Όταν όμως γίνεται σωστά, δηλα-
δή με φυτικές τροφές που περιέχουν πρωτεΐνες υψηλής βιολογι-
κής αξίας, οι οποίες παρουσιάζουν παρόμοια σύσταση με τις αντί-
στοιχες του κρέατος, η νηστεία μόνο θετικές επιδράσεις μπορεί να 
έχει στη σωματική και πνευματική μας υγεία».

Παχυσαρκία

Σήμα κινδύνου  
από Έλληνες επιστήμονες 

Τα παραπανίσια κιλά και γενικότερα το έξτρα λίπος στο σώμα αυξά-
νουν τον κίνδυνο για 11 είδη καρκίνου, όπως του εντέρου, του πα-
γκρέατος, των νεφρών, της μήτρας, του μαστού, των ωοθηκών, του 

οισοφάγου, σύμφωνα με μια νέα διεθνή επιστημονική έρευνα με επι-
κεφαλής Έλληνες επιστήμονες.

Οι ερευνητές, με επικεφαλής τη Μαρία Κύργιου, κλινική λέκτορα γυ-
ναικολογικής ογκολογίας στην Ιατρική Σχολή του Imperial College του 
Λονδίνου και τον Κώστα Τσιλίδη, λέκτορα επιδημιολογίας του καρκίνου 
στη Σχολή Δημόσιας Υγείας του Imperial και επίκουρο καθηγητή επιδη-
μιολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, έκαναν 
τη σχετική δημοσίευση στο βρετανικό ιατρικό περιοδικό «British 
Medical Journal» (BMJ).Οι επιστήμονες μελέτησαν (μετα-ανάλυση) 204 
έρευνες που συσχέτιζαν το βάρος με τον καρκίνο.

Διαπιστώθηκε ότι η παχυσαρκία σχετίζεται σαφώς με τον κίνδυνο 
καρκίνου του οισοφάγου, του μυελού των οστών, του παχέος εντέρου 
(στους άνδρες), των χοληφόρων οδών, του παγκρέατος, του ενδομητρί-
ου (στις γυναίκες προ της εμμηνόπαυσης) και των νεφρών.Για κάθε 
πέντε μονάδες αύξησης του δείκτη μάζας σώματος (αναλογία του βά-
ρους σε κιλά προς το τετράγωνο του ύψους σε μέτρα), ο κίνδυνος εμ-
φάνισης καρκίνου αυξάνεται από 9% στην περίπτωση του καρκίνου του 
παχέος εντέρου στους άνδρες, έως 56% στην περίπτωση του καρκίνου 
του χοληφόρου συστήματος. Αντίστοιχα, ο κίνδυνος καρκίνου της μή-
τρας αυξάνεται κατά 21% για κάθε αύξηση κατά 0,1 της αναλογίας μέ-
σης/γοφών στις γυναίκες.

Το βασικό μήνυμα της μελέτης είναι ότι η απώλεια βάρους μειώνει 
τον κίνδυνο διαφόρων καρκίνων, εκτός από τον κίνδυνο άλλων χρόνι-
ων παθήσεων, όπως του διαβήτη ή της καρδιοπάθειας. Ο καρκίνος α-
ποτελεί βασική αιτία θανάτου παγκοσμίως, ενώ ο αριθμός των παχύ-
σαρκων έχει υπερδιπλασιασθεί διεθνώς κατά τα τελευταία 40 χρόνια. 
Στην έρευνα συμμετείχαν επίσης από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστη-
μίου Ιωαννίνων ο καθηγητής Ευάγγελος Παρασκευαΐδης (Τμήμα Μαι-
ευτικής & Γυναικολογίας) και ο Γιώργος Μαρκοζάννης (Τμήμα Υγιεινής 
και Επιδημιολογίας).

Υπουργείο Υγείας 

Ψηφίζεται το νομοσχέδιο  
για την ψυχική υγεία

Αύριο  Πέμπτη ψηφίζεται από την Ολομέλεια της Βουλής το νομο-
σχέδιο του υπουργείου Υγείας για την ψυχική υγεία.Όπως αναφέ-
ρεται στην Ημερήσια Διάταξη της Βουλής την Πέμπτη 16 Μαρτίου 

2017 και Ώρα 9.30 πραγματοποιείται μόνη συζήτηση και ψήφιση επί της 
αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόμου:  «Μεταρρύθ-
μιση της Διοικητικής Οργάνωσης των υπηρεσιών ψυχικής υγείας, Κέ-
ντρα Εμπειρογνωμοσύνης σπάνιων και πολύπλοκων νοσημάτων και 
άλλες διατάξεις».Εισηγητές είναι η  Μερόπη Τζούφη και ο Βασίλειος 
Γιόγιακας.



18

N E X T D E A L  # 3 7 8  #  1 5  Μ Α Ρ Τ Ι Ο Υ  2 0 1 7

+υγεία

Όπως σε όλους τους κλάδους, έ-
τσι και σε αυτόν της υγείας, η ε-
πίτευξη των βραχυπρόθεσμων 

αλλά και των μακροπρόθεσμων στό-
χων, απαιτεί την εφαρμογή ενός μείγ-
ματος διαφορετικών στρατηγικών 
marketing.

Παρακάτω παρουσιάζονται συνο-
πτικά δέκα χρήσιμες πρακτικές που 
θα μπορούσε να ακολουθήσει ένας 
επαγγελματίας υγείας για την ενίσχυ-
ση της φήμης του και τη διαφήμιση 
των υπηρεσιών του, επιτυγχάνοντας 
έτσι την επιθυμούμενη βελτίωση της 
αποδοτικότητας και αύξηση του μερι-
δίου αγοράς.

1Website Στη χώρα μας περισσό-
τεροι από 7 στους 10 Έλληνες χρη-

σιμοποιούν το Internet (73,7%), Μάλι-
στα έξι στους δέκα (60,4%) σε καθημε-
ρινή βάση, σύμφωνα με την έρευνα 
της Focus Bari. Ειδικότερα σε θέματα 
υγείας, σύμφωνα με μία άλλη μελέτη 
που διενεργήθηκε από την Εθνική 
Σχολή Δημόσιας Υγείας διαπιστώθη-
κε ότι ένα ποσοστό κοντά στο 60% α-
ναζητά πληροφορίες υγείας από το 
διαδίκτυο. Επιπλέον, η πλειοψηφία 
των ερωτηθέντων δήλωσε ότι εμπι-
στεύεται τους επαγγελματίες υγείας 
στην παροχή πληροφοριών υγείας 
(95.6%), ενώ το διαδίκτυο το εμπιστεύ-
εται το 85.5%. Κατανοούμε ουσιαστικά 
πως η παρουσία στο διαδίκτυο ενός 
επαγγελματία υγείας μπορεί να απο-
τελέσει καθοριστικό παράγοντα στην 
απόδοση του.

2 Responsive website: Σύμφωνα 
με τη Google, ένα ποσοστό μεγα-

λύτερο του 60%, δεν θα επισκεφτεί 
ξανά ένα site το οποίο δεν είναι 
mobile-friendly. Επιπρόσθετα, δεν έ-
χει να κάνει μόνο με το πόσο χρηστικό 
είναι στους επισκέπτες μας (πχ οργα-
νωμένη προβολή πληροφοριών), αλ-
λά έχει οφέλη και στην κατάταξή μας 
στις μηχανές αναζήτησης.

3 Κόστος Υπηρεσιών Το μεγαλύτε-
ρο ποσοστό των ασθενών θέλει να 

γνωρίζει το κόστος των υπηρεσιών 
που παρέχονται στο ιατρείο, στην κλι-
νική κ.λπ. Σύμφωνα με έρευνες στην 
άλλη πλευρά του Ατλαντικού, οι πιθα-
νότητες να επιλέξει ένας ασθενής μία 
υπηρεσία, είναι κατά 41% περισσότε-
ρες όταν γνωρίζει εκ των προτέρων 

το κόστος. Και συνήθως θα καταλήξει 
ανάμεσα σε επιλογές που όλες του 
«προσφέρουν» το κόστος. Για το λόγο 
αυτό, θα πρέπει σε κάθε μέσο που 
χρησιμοποιείται για προσέλκυση νέ-
ων πελατών, να υπάρχει αναφορά 
στη τιμολόγηση, τουλάχιστον των βα-
σικών υπηρεσιών.

4 Εκμεταλλευτείτε τη Google 
Κερδίστε από το google my 

business, το οποίο είναι δωρεάν και 
σε αυτό οι χρήστες του διαδικτύου 
μπορούν να δούνε σημαντικές πλη-
ροφορίες για εσάς, όπως το ωράριο, 
τα στοιχεία επικοινωνίας και τη διεύ-
θυνση πάνω σε χάρτη. Ενθαρρύνετε 
τους ασθενείς σας να επισκεφτούν τη 
σελίδα σας και να σας αξιολογήσουν 
μετά το ραντεβού. Όσο περισσότερες 
θετικές αξιολογήσεις, τόσο περισσό-
τερο αξιόπιστοι θα φαίνεστε αλλά τόσο 
πιο «ψηλά» θα εμφανίζεστε για αυ-
τούς που ψάχνουν υπηρεσίες υγείας 
στην περιοχή τους.

5 Social Media Τα κοινωνικά δί-
κτυα αποτελούν ένα από τα πιο ι-

σχυρά εργαλεία επικοινωνίας των υ-

πηρεσιών σας στο ευρύ κοινό. Αφιε-
ρώνοντας χρόνο στις πλατφόρμες 
κοινωνικής δικτύωσης είναι ένας 
καλός τρόπος να ξεχωρίσετε από τον 
ανταγωνισμό. Όσο μεγαλύτερη αλλη-
λεπίδραση υπάρχει, τόσο μεγαλύτε-
ρες οι πιθανότητες να δείτε το πελατο-
λόγιο σας να μεγαλώνει.

6 Email Το email marketing είναι 
από τους καλύτερους τρόπους, να 

υπενθυμίσετε στους ασθενείς σας τα 
ραντεβού σας ή να τους βοηθήσετε 
στη θεραπεία τους αλλά και να «μιλή-
σετε» για την αξία της πρόληψης μέσα 
από χρήσιμες συμβουλές υγείας. Τα 
emails μάλιστα, εάν είναι προσωπο-
ποιημένα είναι έξι φορές πιο αποδοτι-
κά από τα μαζικά. Μέσω του email 
marketing ουσιαστικά δίνετε το «πα-
ρόν» στην καθημερινότητα του ασθε-
νή σας, είναι ανέξοδο και δεν αφαιρεί 
πολύτιμο χρόνο από τις υπόλοιπες 
δραστηριότητές σας.

7 Πρόληψη Η πρόληψη, όπως ανα-
φέρθηκε πιο πάνω, ίσως είναι πιο 

σημαντική από την ίδια την ίαση. Οι 
άνθρωποι που προγραμματίζουν εξε-

τάσεις για να ελέγχουν την πορεία της 
υγείας τους, έχουν καλύτερη ποιότητα 
ζωής. Ενθαρρύνετε τους ασθενείς 
σας και το περιβάλλον τους σε τακτά 
check ups για να προλάβουν κατα-
στάσεις, οι οποίες μπορεί να κατα-
στούν επώδυνες.

8 Εμπειρία: Προσφέρουμε υπηρε-
σίες από τη στιγμή που θα απαντή-

σουμε στο τηλέφωνο για κάποιο ρα-
ντεβού. Η εμπειρία ενός ασθενή δεν 
ξεκινά και τελειώνει μόνο κατά τη δι-
άρκεια της εξέτασης. Η ευελιξία στα 
ραντεβού, η αντιμετώπιση από τη 
γραμματεία, η διάρκεια αναμονής και 
ο χώρος που περιμένει αλλά και εξε-
τάζεται, είναι «εικόνες» που μένουν 
και θα σχολιαστούν στο περιβάλλον 
του. Είναι ανάγκη ο ασθενής σε όλα τα 
στάδια να νιώθει ξεχωριστός.

9 Επιβράβευση ασθενών Η κρίση 
η οποία διανύουμε πολλές φορές 

αποτρέπει μέρος του πληθυσμού να 
επισκεφτεί έναν επαγγελματία υγείας , 
αφού δεν μπορεί να ανταπεξέλθει οι-
κονομικά. Η υιοθέτηση μίας πολιτικής 
«επιβράβευσης» , μέσω εκπτώσεων ή 

παροχής επιπλέον υπηρεσιών, την ο-
ποία παρατηρούμε συνήθως σε πολ-
λούς κλάδους, πέραν της υγείας, θα 
ήταν μία ευκαιρία για διατήρηση του 
υφιστάμενων πελατών, οι οποίοι με τη 
σειρά τους κατά πλειοψηφία θα το ανα-
γνωρίσουν και ανταποδώσουν μεγα-
λώνοντας τη φήμη σας μέσα από το 
γνωστό «από στόμα σε στόμα».

10 Εξωστρέφεια: Για να οικοδο-
μήσετε εμπιστοσύνη και να αυ-

ξήσετε τη δημοτικότητά σας πρέπει να 
είστε εξωστρεφείς. Να απευθύνεστε 
στο ευρύ κοινό με κάθε τρόπο. Αυτό 
μπορεί να επιτευχθεί είτε απλά αρ-
θρογραφώντας σε sites ειδικού/γενι-
κού ενδιαφέροντος, είτε συμμετέχο-
ντας σε ομάδες/συλλογικότητες της 
περιοχής σας, προγραμματίζοντας 
δωρεάν ομιλίες και διαλέξεις για θέ-
ματα που είστε επαγγελματικά καταρ-
τισμένος. Η εθελοντική προσφορά 
άλλωστε, πέραν του γεγονότος ότι δι-
ευρύνει σίγουρα το περιβάλλον σας, 
δημιουργεί και συναισθήματα πληρό-
τητας, ικανοποίησης και ψυχικής α-
νάτασης.

Επαγγελματίες Υγείας: 10 χρήσιμες  
συμβουλές που θα αυξήσουν την πελατεία σας

Γράφει ο ΧΡΉΣΤΟΣ 
ΠΆΠΆΝΙΚΟΛΆΟΥ
MSc Healthcare 
Management - 
Επικοινωνία υγείας
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Τράπεζα Πειραιώς 

Νέος διευθύνων 
σύμβουλος 
ΟΜΟΦΩΝΑ εξέλεξε το διοικη-
τικό συμβούλιο της Τράπεζας 
Πειραιώς σε πρόσφατη συνε-
δρίαση  τον  κ. Χρήστο Μεγάλου 
ως νέο διευθύνοντα σύμβουλο 
της Τράπεζας.Ο κ. Μεγάλου εί-
ναι ένα εξαιρετικά έμπειρο στέ-
λεχος που κατείχε υψηλές θέ-
σεις ευθύνης στο διεθνές χρη-
ματοπιστωτικό σύστημα. Κατά 
το μεγαλύτερο μέρος των 31 ε-
τών της σταδιοδρομίας του, ερ-
γάσθηκε σε διεθνείς χρηματοπι-
στωτικούς οργανισμούς με έ-
δρα το Λονδίνο. Ο κ. Μεγάλου 
διετέλεσε Διευθύνων Σύμβου-
λος στη Eurobank Ergasias, μια 
από τις τέσσερις συστημικές 
τράπεζες στην Ελλάδα. Προη-
γουμένως κατείχε υψηλόβαθ-
μες διοικητικές θέσεις στο 
investment banking του oμίλου 
Credit Suisse.

Όπως αναφέρει η Τράπεζα σε 
ανακοίνωσή της, η μεγάλη διε-
θνής εμπειρία του κ. Μεγάλου, 
σε συνδυασμό με την τεχνογνω-
σία στην αναδιάρθρωση του ελ-
ληνικού τραπεζικού συστήμα-
τος, θα προσδώσει ιδιαίτερη α-
ξία στον ηγετικό του ρόλο στην 
Τράπεζα Πειραιώς.

Σημαντικές αποκλίσεις στις απο-
δοχές ανάμεσα στον ιδιωτικό το-
μέα και το Δημόσιο καταγράφει η 

ετήσια έκθεση του ινστιτούτου της 
ΓΣΕΕ για την οικονομία. Σύμφωνα με 
τα στοιχεία του ΙΝΕ ΓΣΕΕ, πάνω από 
τους μισούς εργαζόμενους στον ιδιω-
τικό τομέα λαμβάνουν λιγότερα από 
800 ευρώ καθαρά ανά μήνα, τη στιγμή 
που το αντίστοιχο ποσοστό στο ευρύ-
τερο Δημόσιο είναι 11%.

Ειδικότερα,σε  σχέση με το επίπεδο 
του μέσου μισθού στον ιδιωτικό τομέα 
παρατηρείται  από την επεξεργασία 
των στοιχείων της Έρευνας Εργατι-
κού Δυναμικού (β΄ τρίμηνο του 2016) 
την εξής κατανομή των καθαρών μη-
νιαίων αποδοχών και του ποσοστού 
των μισθωτών, που αμείβονται αντί-
στοιχα: κάτω των 800 ευρώ ποσοστό 
51,6% (15,2% μέχρι 499 ευρώ, 23,6% 
μεταξύ 500-699 ευρώ και 12,8% με-
ταξύ 700-800 ευρώ), μεταξύ 800-999 
ευρώ ποσοστό 17,3% και άνω των 
1.000 ευρώ ποσοστό 17,8% (11,1% 
μεταξύ 1.000-1.299 ευρώ και 6,7% 
άνω των 1.300 ευρώ). 

Αντίστοιχα στον ευρύτερο δημόσιο 
τομέα: κάτω των 800 ευρώ ποσοστό 
11% (3,1% έως 499 ευρώ, 3,5% μετα-
ξύ 500-699 ευρώ και 4,4% μεταξύ 
700-799 ευρώ), μεταξύ 800-999 ευ-
ρώ ποσοστό 23,6% και άνω των 1.000 
ευρώ ποσοστό 54,4% (38,5% μεταξύ 
1.000-1.299 ευρώ και 15,7% άνω των 
1.300 ευρώ). 

Την ίδια οι  μετρήσεις του ΙΝΕ ΓΣΕΕ 
εντείνουν την ανησυχία και για την πο-
ρεία της αγοράς εργασίας. Συγκεκρι-
μένα, το ινστιτούτο εκτιμά ότι η 
«πραγματική» ανεργία στην Ελλάδα 
βρίσκεται κοντά στο 30%, ενώ επτά 

στους δέκα ανέργους βρίσκονται χω-
ρίς δουλειά επί τουλάχιστον ένα χρό-
νο. Με βάση τα τελευταία δημοσιευμέ-
να στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής 
Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ), το επίσημο μη εποχι-
κά διορθωμένο ποσοστό ανεργίας το 
γ΄ τρίμηνο του 2016 ανήλθε σε 22,6%. 

Το σύνολο των απασχολουμένων 
ανήλθε σε 3.736,7 χιλιάδες άτομα (εκ 
των οποίων οι 2.473,7 χιλιάδες είναι 
μισθωτοί), ενώ οι άνεργοι ανήλ-θαν 
σε 1.092,6 χιλιάδες άτομα. Από τα 
στοιχεία αυτά συμπεραίνεται  ότι τα 
μεγέθη της απασχόλησης και της α-
νεργίας κατά το 2016 συνεχίζουν με 
τον ίδιο ρυθμό την τάση οριακής βελ-
τίωσης που ξεκίνησε το 2014 και συ-
νεχίστηκε και το 2015. 

Κάνοντας χρήση εναλλακτικών δει-
κτών εκτίμησης του ποσοστού ανεργί-
ας, που αποτυπώνουν πληρέστερα την 
κατάσταση της αγοράς εργασίας και 
που λαμβάνουν υπόψη τους ανέργους, 
τους αποθαρρημένους ανέργους, το 
λοιπό εν δυνάμει πρόσθετο εργατικό 
δυναμικό και τη μη ηθελημένη μερική 
απασχόληση, συμπε-ραίνεται ότι αυτό 
που θα μπορούσαμε να χαρακτηριστεί 
ως «πραγματικό» ποσοστό ανεργίας 
φτάνει το 29,6%,τονίζεται στην μελέτη. 

Το 68,9% των εργαζομένων με με-
ρική απασχόληση δηλώνει ότι ο λόγος 
για τον οποίο απασχολείται με αυτή τη 
μορφή εργασίας είναι ότι δεν μπορού-
σε να βρει πλήρη απασχόληση. 

Η μακροχρόνια ανεργία συνεχίζει 

να κινείται σε ποσοστό μεγαλύτερο 
του 70%. Εξετάζοντας άλλα ποιοτικά 
χαρακτηριστικά της ανεργίας, παρατη-
ρείται ότι το ποσοστό ανεργίας εμφα-
νίζεται σημαντικά υψηλότερο στις 
γυναίκες (27,2%) σε σχέση με τους 
άνδρες (18,9%) και στις νεότερες ηλι-
κίες σε σχέση με τις γηραιότερες. 

Ειδικότερα, η ανεργία στην ηλικια-
κή ομάδα 15-24 ετών βρίσκεται στο 
44,2%, στην ηλικιακή ομάδα 25-29 ε-
τών στο 33,2%, στην ηλικιακή ομάδα 
30-44 ετών στο 21,5%, στην ηλικιακή 
ομάδα 45-64 ετών στο 18,5% και τέ-
λος στην ηλικιακή ομάδα 65-74 στο 
13%. Τονίζεται ακόμη ότι το επίπεδο 
εκπαίδευσης έχει μικρή μόνο επίδρα-
ση στο επίπεδο της ανεργίας. 

Πρωτογενές πλεόνασμα ύψους 2,123 δισ. ευρώ παρουσίασε ο 
Προϋπολογισμός το δίμηνο Ιανουάριος - Φεβρουάριος 2017 
έναντι πρωτογενούς πλεονάσματος 2,853 δισ. ευρώ για το 

αντίστοιχο δίμηνο του 2016 και στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα 
864 εκατ. ευρώ.

Αυτό προκύπτει από τα προσωρινά στοιχεία για την εκτέλεση του 
Προϋπολογισμού το δίμηνο Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου 2017 κατά 
το οποίο σημειώθηκε πλεόνασμα στο ισοζύγιο του κρατικού Προϋ-
πολογισμού (γενική κυβέρνηση) ύψους 423 εκατ. ευρώ έναντι πλε-
ονάσματος 1,135 δισ. ευρώ το αντίστοιχο δίμηνο του 2016 και στό-
χου του Προϋπολογισμού 2017  για  έλλειμμα 806 εκατ. ευρώ.Το 
ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε 
σε 8.332 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση κατά 198 εκατ. ευρώ 
ή 2,4%  έναντι του στόχου. Η ακριβής κατανομή μεταξύ των κατηγο-
ριών εσόδων του τακτικού προϋπολογισμού θα πραγματοποιηθεί 
με την έκδοση του οριστικού δελτίου.

Τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 
7.981 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 409 εκατ. ευρώ ή 5,4% έναντι του 
στόχου του Προϋπολογισμού 2017.

Οι επιστροφές εσόδων ανήλθαν σε 645 εκατ. ευρώ, σημειώνο-
ντας αύξηση κατά 100 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (545 εκατ. ευ-
ρώ). Τα έσοδα του ΠΔΕ ανήλθαν σε 351 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 
212 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.Ειδικότερα, τον Φεβρουάριο 
2017 το σύνολο των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογι-
σμού ανήλθε στα 4.168 εκατ. ευρώ αυξημένο κατά 25 εκατ. ευρώ 
σε σχέση με τον μηνιαίο στόχο.

Τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 
3.934 εκατ. ευρώ, αυξημένα έναντι του μηναίου στόχου κατά 78 ε-
κατ. ευρώ. Επισημαίνεται ότι τον Φεβρουάριο εισπράχτηκε το ποσό 
του μερίσματος από την Τράπεζα της Ελλάδος, ποσού 734 εκατ. 
ευρώ αυξημένο κατά 334 εκατ. ευρώ σε σχέση με το στόχο.

Τα έσοδα του ΠΔΕ ανήλθαν σε 234 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 53 
εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

Οι επιστροφές εσόδων του Φεβρουαρίου 2017 (εξαιρουμένων 
των επιστροφών από το πρόγραμμα εκκαθάρισης ληξιπρόθεσμων 
οφειλών) ανήλθαν σε 331 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 
83 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου (248 εκατ. ευρώ).

Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού για την περίοδο του 

Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου  2017 ανήλθαν στα 7.909 εκατ. ευρώ 
και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 1.031 εκατ. ευρώ έναντι του 
στόχου (8.940 εκατ. ευρώ).Ειδικότερα, οι δαπάνες του τακτικού 
προϋπολογισμού ανήλθαν σε 7.735 εκατ. ευρώ και είναι μειωμένες 
κατά 836 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

Οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού παρουσιάζονται μειω-
μένες σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2016 κατά 393 εκατ. 
ευρώ. Έχουν καταβληθεί επιπλέον 12 εκατ. ευρώ για το Κοινωνικό 
Εισόδημα Αλληλεγγύης.

Οι δαπάνες του ΠΔΕ διαμορφώθηκαν σε 174 εκατ. ευρώ μειω-
μένες κατά 196 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

Ειδικά για τον μήνα Φεβρουάριο oι δαπάνες του κρατικού προϋ-
πολογισμού ανήλθαν σε 4.583 εκατ. ευρώ και παρουσιάζονται μει-
ωμένες κατά 894 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου, ενώ oι 
δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 4.436 εκατ. 
ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 817 εκατ. ευρώ έναντι 
του μηνιαίου στόχου. Οι δαπάνες του Προϋπολογισμού Δημοσίων 
Επενδύσεων (ΠΔΕ) ανήλθαν σε 148 εκατ. ευρώ μειωμένες κατά 77 
εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου.

Πρωτογενές Πλεόνασμα 2,123 δισ. ευρώ στον προϋπολογισμό το πρώτο δίμηνο

Ο κ.  Χρήστος Μεγάλου

ΙΝΕ ΓΣΕΕ Ανισότητες  στους  μισθούς 
ιδιωτικού τομέα και Δημοσίου



ªÈÛfi ·ÈÒÓ· ÙÒÚ·,

ÌÂ Ù· ¤ÚÁ· Ì·˜ Î¿ÓÔ˘ÌÂ Ú¿ÍË 

ÙÔ˘˜ ÎÔÈÓÔ‡˜ Ì·˜ ÛÙfi¯Ô˘˜!∆Ú ÈÂıÓ‹˜  ∞ÛÊ·Ï ÈÛÙ È Î‹  ¢‡Ó·ÌË

ñ ÌÂ ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Î¤˜ ‰ÈÂıÓÂ›˜ Û˘ÓÂÚÁ·Û›Â˜ ÛÂ
Â›Â‰Ô ÌÂÙfi¯ˆÓ Î·È ·ÓÙ·ÛÊ·ÏÈÛÙÒÓ [Ô
ŸÌÈÏÔ˜ ÙË˜ ÎÔÚ˘Ê·›·˜ ÂÏ‚ÂÙÈÎ‹˜ ÙÚ·Â˙Ô-
·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎ‹˜ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Baloise Â›Ó·È ¤Ó· ·fi
Ù· 13 È‰Ú˘ÙÈÎ¿ Ì¤ÏË ÙË˜ ŒÓˆÛË˜
∞ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ ∂Ù·ÈÚÈÒÓ ∂ÏÏ¿‰Ô˜, ÙÔ 1907]

ñ ÌÂ ÙËÓ 1Ë ı¤ÛË ÛÙÔÓ ÂÏÏËÓÈÎfi ¯ÒÚÔ, ÛÙ·
·ÓÂ˘Úˆ·˚Î¿ stress tests ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ
ÂÙ·ÈÚÈÒÓ

ñ ÌÂ ¢Â›ÎÙË ºÂÚÂÁÁ˘fiÙËÙ·˜ 331,6%, ‰ËÏ·‰‹
3,3 ÊÔÚ¤˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi ÙÔ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓÔ
[·ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù· 30Ë˜/9/2015]

ñ ÌÂ ÚˆÙÔÔÚÈ·Î¤˜ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎ¤˜ ·ÚÔ¯¤˜
Î·È Û‡Á¯ÚÔÓÂ˜ ÌË¯·ÓÔÁÚ·ÊÈÎ¤˜ ÂÊ·ÚÌÔÁ¤˜

ñ ÌÂ ÙÔ Ó· Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È ÛÙÈ˜ 50
Ù·¯‡ÙÂÚ· ·ÓÂÚ¯fiÌÂÓÂ˜ ÂÏÏËÓÈÎ¤˜
ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂÈ˜ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÎÏ¿‰ˆÓ ÙË˜
√ÈÎÔÓÔÌ›·˜ [Fortune]

ñ ÌÂ ÁÚ‹ÁÔÚÂ˜ Î·È ·Ï¤˜ ‰È·‰ÈÎ·Û›Â˜
·Ô˙ËÌÈÒÛÂˆÓ

ñ ÌÂ ‰ÈÏ·ÛÈ·ÛÌfi ÙË˜ ¤ÎÙ·ÛË˜ ÙˆÓ ÎÂÓÙÚÈÎÒÓ
ÙË˜ ÁÚ·ÊÂ›ˆÓ ·fi Ù· 2.500 Ù.Ì. ÛÙ· 5.000 Ù.Ì.

ñ ÌÂ ÂÍ˘ËÚ¤ÙËÛË ¿Óˆ ÙˆÓ 300.000 ÂÏ·ÙÒÓ
[È‰ÈˆÙÒÓ & ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂˆÓ]

ñ ÌÂ Û˘ÓÂÚÁ¿ÙÂ˜ Î·È ÛËÌÂ›· ÂÍ˘ËÚ¤ÙËÛË˜ ÛÂ
fiÏË ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·

ñ ÌÂ ÊÈÏÈÎ‹, ÚÔÛˆÈÎ‹ Î·È ·ÍÈfiÈÛÙË
ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ÛÂ ÂÏ¿ÙÂ˜ Î·È Û˘ÓÂÚÁ¿ÙÂ˜!
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Της ΜΆΙΡΉΣ ΛΆΜΠΆΔΙΤΉ

Ως και την τελευταία στιγμή πριν από 
την αναχώρησή τους ,οι δανειστές 
αξίωναν την «ακαριαία» αφαίμαξη 

της προσωπικής διαφοράς το 2019 η το 
2020, απορρίπτοντας την ελληνική πρό-
ταση για σταδιακή περικοπή της διαφο-
ράς σε βάθος 5 ετών από το 2020 έως το 
2025. Ωστόσο παράγοντες της διαπραγ-
μάτευσης εκτιμούν ότι οι δύο πλευρές 
μπορεί να συγκλίνουν κάπου στη μέση 
και να συμφωνήσουν σε μια τριετή μετα-
βατική περίοδο η οποία θα συνοδεύεται 
από σκληρές ρήτρες:

1 να οριστεί το 2019 ως χρονική « αφε-
τηρία» εφαρμογής των μέτρων και 2) 

να πιαστούν οι στόχοι για τη μείωση των 
δαπανών και τα έσοδα όπως θα περιγρά-
φονται στην προνομοθέτηση των μέ-
τρων.

Το παζάρι επικεντρώνεται  στο ύψος 
της εξοικονόμησης αν θα είναι δηλα-
δή  1% του ΑΕΠ (1,8 δισ.) ή χαμηλότερα, 
π.χ. 0,75% του ΑΕΠ (1,4 δισ.).

«Αν συμφωνηθεί το ύψος ,όλα τα άλλα 
είναι απλή αριθμητική» τόνιζε  αυτές τις 
ημέρες υψηλόβαθμο στέλεχος της δια-
πραγμάτευσης , εννοώντας ότι όσο  με-
γαλύτερο  είναι το κονδύλι τόσο βαθύτε-
ρα θα μπει το μαχαίρι και τόσο πιο κάτω 
θα κατέβει το πλέγμα προστασίας για 
τους χαμηλοσυνταξιούχους.

Στο τραπέζι βρίσκεται και το ποσοστό 
περικοπής της προσωπικής διαφοράς 
που μπορεί συμφωνηθεί.

Βασική προϋπόθεση για  κάθε σενάριο 
που  «ποσοτικοποιείται» είναι να βγαίνει 
ο λογαριασμός.

Για να προκύψει μια μείωση της συ-
νταξιοδοτικής δαπάνης κατά  1,6 δισ. ευ-
ρώ καθαρά, η μείωση των συντάξεων, θα 
έπρεπε να είναι περίπου 6,7% κατά μέσο 
όρο.

Όμως δεν εμφανίζουν όλες οι συντά-
ξεις θετική προσωπική διαφορά.  Από τα 
συνολικά 2,2 εκατ. καταβαλλόμενες συ-
ντάξεις (πλην ΟΓΑ), που θα πρέπει να ε-
πανυπολογισθούν έως τον Σεπτέμβριο 
του 2017 «προσωπική διαφορά»  εκτι-
μάται ότι θα προκύψει για 1, 2 εκ. συντά-
ξεις .

Το συνολικό ύψος της προσωπικής 
διαφοράς υπολογίζεται στα 2,5 δις ευρώ.

Το επικρατέστερο σενάριο προβλέπει 
την περικοπή  της "προσωπικής διαφο-
ράς" στις κύριες συντάξεις άνω των 600-
700. Αυτό σημαίνει ότι η μέση σύνταξη 
αυτού του επιπέδου θα μειωθεί κατά πε-
ρίπου 10% ενώ η περικοπή θα  αγγίξει το 
30% στις συντάξεις άνω των 1000-1200 
ευρώ.

Ειδικότερα , από 6% έως 8% είναι η 
προσωπική διαφορά, μεταξύ των «πα-

λαιών» και των «νέων» συντάξεων για 
όσους λαμβάνουν τα κατώτατα όρια του 
ΙΚΑ.
• Έως 22% ο μέσος όρος των προσωπι-
κών διαφορών για όσους προέρχονται 
από ΙΚΑ και Δημόσιο στα 40 χρόνια α-
σφάλισης.
• Από 30% έως και 39% κυμαίνονται οι 
προσωπικές διαφορές για παλαιούς συ-
νταξιούχους του Δημοσίου με κάτω από 
34 χρόνια ασφάλισης.
• Από 32%-35% για τους παλαιούς συ-
νταξιούχους του ΟΑΕΕ - πρώην ΤΕΒΕ 

Συγκριτικά παραδείγματα
(1) Συνταξιούχος που λαμβάνει τώρα 

μεικτό ποσό κύριας σύνταξης 500 ευρώ. 
Με βάση το νέο ασφαλιστικό σύστημα  ε-
πειδή έφυγε με συντάξιμες αποδοχές 
800 ευρώ θα λάβει ανταποδοτική σύντα-
ξη 105 ευρώ και Εθνική σύνταξη 384 
ευρώ. Σύνολο 489 ευρώ.
Η «προσωπική διαφορά» του είναι 11 
ευρώ.

(2) Συνταξιούχος που λαμβάνει τώρα 
μεικτό ποσό κύριας σύνταξης 800 ευρώ. 
Με βάση το νέο ασφαλιστικό σύστημα  ε-
πειδή έφυγε με συντάξιμες αποδοχές 
1.241 ευρώ θα λάβει ανταποδοτική σύ-
νταξη 313 ευρώ και Εθνική σύνταξη 384 
ευρώ. Σύνολο 697 ευρώ.
Η «προσωπική διαφορά» του είναι 
103 ευρώ.

«Βέτο» για τα θετικά αντίμετρα
Η ελληνική πλευρά εμμένει η μεταβα-

τική περίοδος να αρχίσει από το 2020 ώ-
στε οι περικοπές να έρθουν σταδιακά 
στους συνταξιούχους , προσδοκώντας να 
αντισταθμισθούν από τα «θετικά» αντίμε-
τρα.

Ορισμένα από τα μέτρα ελάφρυνσης 
που συζητήθηκαν  είναι επιδόματα για την 

αντιμετώπιση της παιδικής φτώχειας και 
τη στήριξη των ευάλωτων νοικοκυριών. 
Επίσης αναφορικά με το ασφαλιστικό , 
συζητήθηκε η μείωση των εισφορών για 
τους μισθωτούς ( το ποσοστό είχε αυξη-
θεί για εργοδότες και εργαζόμενους το 
2015) αλλά και η μείωση της εισφοράς 
υπέρ ΕΟΠΠΥ ( 6%) για τους συνταξιού-
χους.

Στα αντίμετρα εντάσσεται  και η πρότα-
ση της κυβέρνησης για  πρόγραμμα - μα-
μούθ δημιουργίας  300.000 νέων θέσε-
ων εργασίας με δανειοδότηση από την 
Παγκόσμια Τράπεζα για το οποίο οι θε-
σμοί υπέβαλαν ενστάσεις.

Οι αντισταθμιστικές ελαφρύνσεις ό-

μως  που πρότεινε  η κυβέρνηση φαίνεται 
να απορρίπτονται καθώς οι δανειστές 
θέλουν να κυριαρχεί ο αναπτυξιακός χα-
ρακτήρας ενώ η ελληνική πλευρά πριμο-
δοτεί την κοινωνική χροιά των μέτρων.

Η κυβέρνηση  θα αρκεστεί  και πάλι να 
υποστηρίξει  ότι προστατεύει τα χαμηλά ( 
μα πολύ χαμηλά εισοδήματα) καθώς όλοι 
οι συνταξιούχοι πάνω από 600 ευρώ θα 
υποστούν τριπλό χτύπημα με τη μείωση 
του αφορολόγητου ,την περικοπή των 
συντάξεων και την απουσία ελαφρυντι-
κών μέτρων.

Επιπλέον το ΔΝΤ έχει θέσει στον τρα-
πέζι εκτός από την περικοπή της προσω-
ρινής διαφοράς και τη μείωση της εθνι-
κής σύνταξης των 384 ευρώ την οποία 
θεωρούν « γενναιόδωρη» σε σχέση με το 
μέσο όρο της ΕΕ.

Στο μέτωπο των εργασιακών οι δανει-
στές δεν έκαναν ούτε βήμα πίσω , απαι-
τώντας να εφαρμοστεί όλο το πακέτο των 
μέτρων ( ομαδικές απολύσεις, ανταπερ-
γία, συνδικαλιστικός νόμος , καθορισμός 
κατώτατου μισθού από την κυβέρνηση, 
υπερίσχυση των επιχειρησιακών συμβά-
σεων εργασίας έναντι των κλαδικών )

Την ίδια ώρα έκλεισαν ερμητικά κάθε 
παράθυρο για την επαναφορά των συλ-
λογικών διαπραγματεύσεων , αίτημα που 
αποτελούσε « σημαία» για τον κ. Κατρού-
γκαλο και την κ. Αχτσιόγλου.

Οι δανειστές σε όλα τα κείμενά τους 
θεωρούν « κόκκινο πανί» την επαναφορά 
στο παλαιό καθεστώς των κλαδικών δι-
απραγματεύσεων και  συμβάσεων  που 
πιστεύουν ότι είναι η γενεσιουργός αιτία 
πολλών δινών.

Ένας στους τέσσερεις   
έχουν πληρώσει εισφορές στον 
ΕΦΚΑ

Βρίθουν λαθών τα ειδοποιητήρια του 
ΕΦΚΑ  λίγες  ημέρες πριν την εκπνοή της 

προθεσμίας πληρωμής. Οι ειδικοί  ανα-
ρωτιούνται που αποσκοπεί η ταλαιπωρία 
και το μπλέξιμο με τα εκκαθαρισμένα ει-
σοδήματα και τους συμψηφισμούς, αφού 
όλα δείχνουν ότι τα έσοδα θα καταποντι-
στούν.

Από τα 1.194.000 σημειώματα  έχουν 
πληρωθεί τα 323.600. Δηλαδή πλήρωσε 
ένας στους τέσσερεις.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε ο 
ίδιος ο υφυπουργός κοινωνικών ασφα-
λίσεων  κ. Τάσος Πετρόπουλος στην 
Βουλή τα τελευταία δύο χρόνια έκλεισαν 
τα μπλοκάκια τους περισσότεροι από 
81.000 ελεύθεροι επαγγελματίες.

Ο πρόεδρος του ΤΕΕ κ. Γιώργος Κόλ-
λιας χαρακτηρίζει την κατάσταση τραγε-
λαφική  τονίζοντας ότι η συντριπτική 
πλειονότητα των υπόχρεων δεν έχει 
πληρώσει.

« Η καταβολή των εισφορών είναι σε 
χαμηλά επίπεδα –συμπληρώνει- είτε για-
τί κάποιοι αδυνατούν πραγματικά να πλη-
ρώσουν, είτε γιατί υπάρχει σωρεία λα-
θών, είτε γιατί δεν έχουν ακόμα διευκρι-
νιστεί πολλά, μεταξύ εργοδοτών και ερ-
γαζομένων, με αποτέλεσμα τα λογιστή-
ρια των επιχειρήσεων, αλλά και οι λογι-
στές - φοροτεχνικοί να έχουν σηκώσει τα 
χέρια ψηλά."

Σε υστέρηση εσόδων οδηγεί και η κυ-
ριαρχία των ευέλικτων μορφών απασχό-
λησης . Ειδικοί στην ασφάλιση εκτιμούν 
ότι ο ΕΦΚΑ κινδυνεύει να χάσει έσοδα 
από εισφορές πάνω από 50 δισ. ευρώ α-
πό την υποαμοιβόμενη και ελαστική ερ-
γασία μέχρι το 2055.

Τροπολογία Αχτσιόγλου για να 
«ξεμπλοκαριστεί η έκδοση των 
νέων συντάξεων

Την ίδια ώρα εξακολουθούν αν συσ-
σωρεύονται 150.000 αιτήσεις συνταξιο-
δότησης για κύρια σύνταξη, δείγμα της 
διάλυσης του συστήματος κοινωνικής 
ασφάλισης. Συγκεκριμένα εκκρεμούν 
95.000 παλιές συντάξεις (δηλαδή οι αιτή-
σεις είχαν υποβληθεί πριν από τον Μάιο 
του 2016) και 55.000 νέες συντάξεις (οι 
αιτήσεις υποβλήθηκαν μετά τον νόμο Κα-
τρούγκαλου). Ο μέσος όρος αναμονής για 
έκδοση σύνταξης φθάνει και τα δύο χρό-
νια, ενώ σε περίπτωση διαδοχικής ασφά-
λισης (πάνω από δύο Ταμεία) αγγίζει και 
τα τρία χρόνια!

Εννέα μήνες μετά την ψήφιση του νό-
μου Κατρούγκαλου δεν έχει εκδοθεί ούτε 
μία νέα σύνταξη  καθώς ο υπολογισμός 
τους « σκόνταφτε» σε έναν αλγόριθμο , ο 
οποίος σύμφωνα με το επιστημονικό δυ-
ναμικό της  ΕΛΣΤΑΤ  ..δεν υπάρχει.  Η 
ΕΛΣΤΑΤ τόνισε  ότι δεν είναι δική της ευ-
θύνη η καθυστέρηση κατάρτισης του μα-
θηματικού τύπου καθώς είχε ενημερώ-

ΧΑΝΟΥΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ, ΑΦΟ      ΡΟΛΟΓΗΤΟ ΚΑΙ ΘΕΤΙΚΑ ΑΝΤΙΜΕΤΡΑ

Τριπλό χτύπημα στους συνταξιού  χους για να …βγει ο λογαριασμός

✔ Το επικρατέστερο 
σενάριο προβλέπει
την περικοπή της 
"προσωπικής 
διαφoράς" στις 
κύριες συντάξεις 
άνω των 600 - 700 
ευρώ. Αυτό σημαίνει 
ότι η μέση σύνταξη 
αυτού του επιπέδου 
θα μειωθεί κατά 
περίπου 10% ενώ  
η περικοπή θα 
αγγίξει το 30% στις 
συντάξεις άνω των 
1000-1200 ευρώ
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σει από το 2010 την αρμόδια αρχή  ότι 
αυτός ο αλγόριθμος δεν μπορεί να βρεθεί 
.

Όπως επισημαίνει   "οι διαθέσιμες στα-
τιστικές της ΕΛΣΤΑΤ δεν μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν για την κατάρτιση του 
εν λόγω συντελεστή, επειδή αυτός απο-
κλίνει από το Δείκτη Κόστους Εργασίας 
που καταρτίζει και δημοσιεύει η ΕΛΣΤΑΤ. 
Ενδεικτικά αναφέρθηκε ότι υπάρχει δια-
φορετική εννοιολογική προσέγγιση για 
τους μισθούς του δημοσίου. Για παρά-
δειγμα οι κληρωτοί που υπηρετούν την 
υποχρεωτική στρατιωτική θητεία τους 
καταγράφονται ως απασχολούμενοι στο 
θεσμικό τομέα της Γενικής Κυβέρνησης. 
Με άλλα λόγια , δεν μπορούν να βρουν 
άκρη καθώς στη μεταβολή των μισθών 
συμπεριλαμβάνεται και το μηνιαίο «χαρ-
τζιλίκι» του φαντάρου της Ορεστιάδας!

Αλλά και στον ιδιωτικό τομέα τα στοι-
χεία των Αναλυτικών Περιοδικών Δη-
λώσεων κρίθηκαν ανεπαρκή κυρίως ε-
ξαιτίας των ευέλικτων μορφών εργασί-
ας. Επιπλέον διαπιστώθηκε  κενό πληρο-
φόρησης στις κατηγορίες των αυτοαπα-
σχολούμενων.

Μάλιστα το επιστημονικό προσωπικό 

της στατιστικής αρχής επέκρινε  τους αρ-
μόδιους υπουργούς γιατί δεν ήρθαν σε 
συνεννόηση  μαζί τους πριν συντάξουν τη 
σχετική διάταξη. Η ΕΛΣΤΑΤ πρότεινε πά-
ντως στη Γ. Γ. Κοινωνικών Ασφαλίσεων 
και την Εθνική Αναλογιστική Αρχή « να 
προβεί στη μελέτη και αξιολόγηση των 
μεθοδολογιών  που χρησιμοποιούνται σε 
άλλες χώρες, προκειμένου να ληφθούν 
υπόψη στην ανάπτυξη, με την υποστήριξη 
της ΕΛΣΤΑΤ, της εθνικής μεθοδολογίας 
κατάρτισης του συντελεστή μεταβολής 
μισθών.»

Μετά το θόρυβο που προκλήθηκε η υ-
πουργός Εργασίας κ. Εφη Αχτσιόγλου 
κατέθεσε τροπολογία στη Βουλή με την 
οποία προβλέπεται η αντικατάσταση του 

«ανύπαρκτου» μαθηματικού τύπου.
Ειδικότερα , όπως ορίζει η τροπολογία 

για τον υπολογισμό του ανταποδοτικού 
μέρους των συντάξεων προβλέπεται ό-
τι  η αναπροσαρμογή των συντάξιμων α-
ποδοχών για το διάστημα έως και το 
2020, διενεργείται με τη μεταβολή του 
μέσου ετήσιου γενικού δείκτη τιμών κα-
ταναλωτή της Ελληνικής Στατιστικής 
Αρχής. Η αναπροσαρμογή των συντάξι-
μων αποδοχών για το διάστημα από το 
2021 και εφεξής, διενεργείται με βάση το 
δείκτη μεταβολής μισθών, που υπολογί-
ζεται από την ΕΛΣΤΑΤ.

Ουσιαστικά το υπουργείο εργασίας 
προσπαθεί να κερδίσει χρόνο  και να ξε-
μπλοκάρει την απονομή των συντάξεων 

έως  ότου η ΕΛΣΤΑΤ βρει μελετώντας τα 
συστήματα των άλλων ευρωπαϊκών  χω-
ρών τη μεθοδολογία για την κατάρτιση 
του συντελεστή μεταβολής μισθών . Οι 
νέες συντάξεις όπως διευκρινίζει το υ-
πουργείο εργασίας δε θα υποστούν αλ-
λαγές ως προς το ύψος τους καθώς οι 
δείκτες θα υπολογίζονται σε ετήσια βάση 
και όχι αθροιστικά.

Με τον ίδιο τρόπο ( δείκτης τιμών κα-
ταναλωτή και στη συνέχεια δείκτης μετα-
βολής μισθών) θα  υπολογίζεται το ποσό 
της καταβλητέας εισφοράς για την ανα-
γνώριση πλασματικών χρόνων των υ-
παλλήλων του Δημοσίου και του ιδιωτι-
κού  τομέα, η  εισφορά προαιρετικής α-
σφάλισης σε περίπτωση υπαλλήλων του 
ιδιωτικού και του δημοσίου τομέα , η ε-
φάπαξ παροχή καθώς και η εισφορά των 
αυτοαπασχολούμενων κάτω της πενταε-
τίας, η οποία αποτελεί ασφαλιστική οφει-
λή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 
του άρθρου 39.

Ποιοι χάνουν με την εξίσωση  
της εισφοράς υπέρ εφάπαξ

Με την ίδια τροπολογία ,αυξάνο-
νται  οι εισφορές υπέρ του  εφάπαξ για 

δεκάδες χιλιάδες παλαιούς ασφαλισμέ-
νους στον ιδιωτικό τομέα και τους Δή-
μους  και μάλιστα αναδρομικά από 
1/1/2017  καθώς εξισώνονται παλαιοί 
και νέοι ασφαλισμένοι  με ενιαίο ασφά-
λιστρο 4%.

Η εξίσωση της εισφοράς  υπέρ εφά-
παξ, σύμφωνα με τους ειδικούς της α-
σφάλισης  επηρεάζει περίπου 250.000 
– 300.000 παλαιούς ασφαλισμένους οι 
οποίοι θα δουν οι εισφορές που πρέπει 
να καταβάλουν ακόμα και να πενταπλα-
σιάζονται.

Η τροπολογία  εξισώνει παλαιούς και 
νέους ασφαλισμένους , (μετά την 
1/1/1993) και  προβλέπει πως από 
1/1/2017 όλοι παλαιοί και νέοι ασφαλι-
σμένοι θα πληρώνουν ενιαίο ασφάλι-
στρο 4% επί του μισθού ή των αποδοχών 
τους, καταργώντας τα διαφορετικά κα-
θεστώτα που ίσχυαν σε κάθε κλάδο.

Η ενιαία αντιμετώπιση οδηγεί σε επι-
βαρύνσεις όσους πλήρωναν χαμηλώτε-
ρα ασφάλιστρα, όπως είναι οι δημοτικοί 
υπάλληλοι, εμπορουπάλληλοι, ξενοδο-
χουπάλληλοι  εργαζόμενοι στο μέταλλο, 
στους κλάδους των λιπασμάτων και 
των τσιμέντων.

ΧΑΝΟΥΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ, ΑΦΟ      ΡΟΛΟΓΗΤΟ ΚΑΙ ΘΕΤΙΚΑ ΑΝΤΙΜΕΤΡΑ

Τριπλό χτύπημα στους συνταξιού  χους για να …βγει ο λογαριασμός
✔ Σε υστέρηση εσόδων οδηγεί και η κυριαρχία 
των ευέλικτων μορφών απασχόλησης .  
Ειδικοί στην ασφάλιση εκτιμούν ότι ο ΕΦΚΑ 
κινδυνεύει να χάσει έσοδα από εισφορές  
πάνω από 50 δισ. ευρώ από την υποαμοιβόμενη 
και ελαστική εργασία μέχρι το 2055
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Μια επιτυχημένη, όπως χαρακτηρί-
ζεται από την εταιρεία εκδήλωση, 
διοργάνωσαν ο ασφαλιστικός ό-

μιλος Euroins   και η αποκλειστική μεσι-
τική του εκπρόσωπος στην Ελλάδα, 
Global Insurance Group, ενημερώνο-
ντας το δίκτυο των συνεργατών της εται-
ρείας, που βρίσκεται στο Λεκανοπέδιο 
της Αττικής, σχετικά με τις πρόσφατες 
εξελίξεις του ομίλου, καθώς επίσης, και 
για τις προοπτικές και τα σχέδια του γενι-
κά στην Ευρώπη όπου δραστηριοποιείται 
και ιδιαιτέρως για τον Ελλαδικό χώρο. 

Στην ανακοίνωση τονίζεται ότι στην  
εκδήλωση της εταιρείας έλαβε χώρα στο 
ξενοδοχείο Metropolitan Hotel του ομί-
λου Χανδρή, τίμησε δια της παρουσίας 
του, ως επίσημος προσκεκλημένος, ο 
διευθύνων σύμβουλος του ομίλου 
Euroins κ. Kiril Boshov δίνοντας μια ξε-
χωριστή νότα. Δείχνοντας το πραγματικό 
ενδιαφέρον τους και ασπαζόμενοι πλή-
ρως το κοινό όραμα που διακατέχει την 
«Εταιρεία των Ασφαλιστών» με το δί-
κτυο της, εβδομήντα και πλέον προσκε-
κλημένοι Συνεργάτες δήλωσαν παρό-
ντες στην πρώτη συνάντηση  τους με τον 
κ. Kiril Boshov.

Η εκδήλωση ξεκίνησε, όπως αναφέ-
ρεται στην σχετική ανακοίνωση «με ένα 
σύντομο διαφημιστικό μήνυμα περί της 
παρουσίας του ασφαλιστικού ομίλου 
Euroins  σε όλη την Ελληνική Επικράτεια 
με το πέρας του οποίου ο Δ/ντής 
Marketing & Επικοινωνίας της Global 
Insurance Group, κ. Ελευθέριος Ιωαννί-
δης καλωσόρισε θερμά άπαντες τους 
παρισταμένους συνεργάτες της εταιρεί-
ας απευθύνοντας θερμότατο χαιρετισμό 
στον διευθύνοντα σύμβουλο του ομίλου 
Euroins  κ. Kiril Boshov για την τιμή να 
παρίσταται στην συγκεκριμένη εκδήλω-
ση. Ακολούθως, έλαβε χώρα η εταιρική 
παρουσίαση και η διεξοδική ανάλυση του 
προφίλ του ομίλου από τον κ. Ιωαννίδη. 
Κατά την διάρκεια της ανάλυσης του ε-
ταιρικού προφίλ και μεταξύ ετέρων ση-
μαντικών στοιχείων, παρουσιάστηκαν τα 
οικονομικά μεγέθη του ομίλου καθώς 
και η διαδρομή της ανάπτυξης της Εται-
ρείας από ιδρύσεως της έως σήμερα 
συμπεριλαμβανομένων των συνεχών 
εξαγορών που την καθιστούν σήμερα τον 
μεγαλύτερο ανεξάρτητο ασφαλιστικό ό-
μιλο στα Βαλκάνια. Εν συνεχεία, ο κ. Ιω-
αννίδης ανέπτυξε ένα μοντέρνο μοντέλο 
marketing που έχει υιοθετήσει η «Εται-
ρεία των Ασφαλιστών» έχοντας στο επί-
κεντρο τον Άνθρωπο-Συνεργάτη και το 
οποίο βρίσκεται σε απόλυτη αρμονία με 
την φιλοσοφία της εταιρείας η οποία έχει 
δομηθεί εξ αρχής γύρω από τον παραδο-
σιακό Θεσμό του Διαμεσολαβητή».

Μετά το πέρας της εταιρικής παρουσί-
ασης και μεταβαίνοντας στο δεύτερο θέ-

μα της ατζέντας, ο κ. Ιωαννίδης παρεχώ-
ρησε το βήμα του ομιλητού στον διευθύ-
νοντα σύμβουλο του ομίλου Euroins κ.. 
Kiril Boshov. Ο κ. Boshov, αφού καλω-
σόρισε τους συνεργάτες της εταιρείας, 
τόνισε ότι «είναι ιδιαιτέρως χαρούμενος 
που εβρέθη ενώπιον του δικτύου της ε-
ταιρείας και προέβη σε μια σύντομη ανα-
δρομή της επαγγελματικής του σταδιο-
δρομίας για να μπορούν, όπως ισχυρί-

στηκε, οι συνεργάτες να έχουν μια ολο-
κληρωμένη εικόνα για τον ίδιο, δεδομέ-
νου ότι η προηγηθείσα ανάλυση του εται-
ρικού προφίλ από τον κ. Ιωαννίδη έχριζε 
άκρας λεπτομέρειας όπως τόνισε χαρα-
κτηριστικά. Εν τούτοις, δεν παρέλειψε να 
αναφερθεί στα άμεσα σχέδια που έχει ο 
όμιλος Euroins   για την Ελλάδα, εκφρά-
ζοντας την απόλυτη ικανοποίηση του για 
την πορεία των ασφαλιστικών του εργα-

σιών κατά την τρίχρονη παρουσία του 
στην χώρα, προμηνύοντας εντός του έ-
τους την διείσδυση του σε νέους Κλά-
δους - μέσω της παροχής νέων προϊό-
ντων στο καταναλωτικό κοινό - η οποία 
θα επιτευχθεί μεθοδικά και αποκλειστι-
κά μέσω της μεσιτικής εκπροσώπου του 
Ομίλου στην Ελλάδα, την Global 
Insurance Group.

Κατόπιν τούτου, ο κ. Boshov στάθηκε 
όλως ιδιαιτέρως στο γεγονός ότι οι σχέ-
σεις μεταξύ Εταιρείας-Συνεργατών πρέ-
πει πάντα να αποκομίζουν αμοιβαίο όφε-
λος τονίζοντας ότι αμφότερες έχουν 
στέρεη βάση την αμοιβαία εμπιστοσύνη. 
Ακολούθως, έθεσε τον λόγο ελεύθερο 
στους Συνεργάτες για να θέσουν με την 
σειρά τους ερωτήσεις, απορίες και/ή δι-
ευκρινίσεις σχετικώς με τα τεκταινόμενα 
του Ομίλου. Περατωθείσης της διαδικα-
σίας των ερωτήσεων-απαντήσεων οι ο-
ποίες έλαβαν χώρα σε μορφή διαλόγου, 
οι Συνεργάτες της Εταιρείας έδειξαν την 
απόλυτη ικανοποίηση τους και την εμπι-
στοσύνη τους στο πρόσωπο του κ. 
Boshov και του ομίλου EUROINS.

Εν συνεχεία, ο κ. Ιωαννίδης κάλεσε να 
αναλάβει το βήμα του ομιλητού τον Πρό-
εδρο & Διευθύνοντα Σύμβουλο της 
Global Insurance Group, αποκλειστικής 
μεσιτικής εκπροσώπου του Ασφαλιστι-
κού ομίλου Euroins  στην Ελλάδα, κ. 
Κων/νο Μάκαρη ο οποίος τόνισε εκ νέου 
την οικονομική ευρωστία του Ομίλου και 
την φιλοσοφία της Εταιρείας να διεκπε-
ραιώνονται οι ασφαλιστικές εργασίες 
μόνο μέσω του Θεσμού των Διαμεσολα-
βητών, μια νοοτροπία που διέπει τον ίδιο 
καθώς και όλο το προσωπικό της Global 
Insurance Group.Οπως τόνισε χαρακτη-
ριστικά: «Όταν πριν από δυόμισι περίπου 
χρόνια ήλθαμε σε συμφωνία με τον κ. 
Boshov να φέρουμε τον ασφαλιστικό ό-
μιλο Euroins στην Ελλάδα, απαραίτητη 
προϋπόθεση υπήρξε σε κανένα σημείο 
τούτης της συνεργασίας να μην εμπλακεί 
ο Όμιλος στην διαδικτυακή ασφάλιση η 

οποία παρέχεται από την εταιρεία σε άλ-
λες χώρες της Ευρώπης στις οποίες 
δραστηριοποιείται. Τούτος είναι ένας ό-
ρος απαράβατος για την μεταξύ μας συ-
νεργασία» δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. 
Μάκαρης ενώ έκλεισε τονίζοντας ότι: «ο 
Ασφαλιστής είναι Θεσμός για την ελλη-
νική αγορά» διαβεβαιώνοντας ότι η Ε-
ταιρεία θα παραμείνει πιστή στο πλευρό 
των Δικτύων και των Διαμεσολαβού-
ντων. Μετά το πέρας της ομιλίας του κ. 
Μάκαρη, η εταιρεία των ασφαλιστών 
παρεχώρησε mini δεξίωση στον χώρο, 
όπου δόθηκε η ευκαιρία στους Συνεργά-
τες να έλθουν κοντά και να ανταλλάξουν 
απόψεις με τον κ. Boshov καθώς και με 
τους υπόλοιπους Ασφαλιστές που απαρ-
τίζουν το Διοικητικό προσωπικό της 
Global Insurance Group.Επόμενος σταθ-
μός της πανελλήνιας εκστρατείας ενημέ-
ρωσης του δικτύου της εταιρείας των α-
σφαλιστών, η πόλη της Πάτρας».

Νέοι κλάδοι και νέα προϊόντα από την Euroins  
στην ελληνική ασφαλιστική αγορά

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου 
EUROINS,  κ. Kiril Boshov

Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της 
Global Insurance Group, κ. Κων/νος 

Μάκαρης

Ο Δ/ντής Marketing & Επικοινωνίας της 
Global Insurance Group, κ. Ελευθέριος 

Ιωαννίδης

Ο Δ/ντής Εσωτερικού Ελέγχου κ. Νικόλαος Διαμαντόπουλος, ο Δ/ντής Marketing & 
Επικοινωνίας κ. Ελευθέριος Ιωαννίδης και ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της Global 

Insurance Group,  κ. Κων/νος Μάκαρης με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο  του Ομίλου EUROINS 
κ. Kiril Boshov

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου EUROINS,  κ. Kiril Boshov κατά την ομιλία του στο 
Δίκτυο των Συνεργατών της Εταιρείας

Η Ομάδα της Global Insurance Group με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ομίλου EUROINS κ. Kiril Boshov



Δύο μαζί,
παρέχουν περισσότερη
ασφάλεια.
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Συνέπειες της 11ης Σεπτεμβρίου στην 
ασφαλιστική αγορά

Λίγους μήνες πριν από τις 11 Σεπτεμβρίου οι AM 
Best (Rating Agency) ανακοίνωσαν ότι οι Εταιρίες 
Γενικών Ασφαλίσεων μπορούσαν να αντιμετωπί-
σουν ένα συνδυασμό των παρακάτω χωρίς να επη-
ρεαστούν οικονομικά: $ 30 δις. – καταστροφικά γε-
γονότα, $ 35 δις. Αποθεματική ανεπάρκεια, $ 825 
δις. – απώλειες από επενδύσεις, $ 20 δις. καινού-
ριων ζημιών από αμίαντο. Φάνηκε όμως πως χρειά-
στηκε ένα και μόνο γεγονός για να προκαλέσει όλα 
τα παραπάνω.
• Μέχρι σήμερα, όποτε αναφερόμασταν για καταστρο-
φή στην ασφαλιστική αγορά, το μυαλό του καθενός 
πήγαινε σε απώλειες ζωής και περιουσιακών στοιχεί-
ων που είχαν προκληθεί από φυσικά φαινόμενα.
• Από τις 11 Σεπτεμβρίου ο όρος καταστροφή για 
τους ασφαλιστές έχει πάρει μια άλλη διάσταση που 
συνεχώς αλλάζει, όσο για το μέγεθος αυτής – αν και 
δύο περίπου μήνες μετά – παραμένει άγνωστο….
• …Ας δούμε όμως και τι πρόκειται να συμβεί σε συ-
γκεκριμένους κλάδους ασφαλειών. 

A. Aviation
Μέχρι σήμερα κατά τους Lloyd’s, ένα από τα κατα-

στροφικά σενάρια για το Aviation Market θα ήτανε 
δύο αεροσκάφη να συγκρουστούν πάνω από το 
Manhattan της Νέας Υόρκης. Αυτό ήταν ένα από τα, 
όπως χαρακτηριζόταν, «με ρεαλιστικά» σενάρια. 
Φάνηκε, πως όχι μόνο είναι ρεαλιστικό αλλά μπορεί 
να γίνει και ακόμα χειρότερο με δύο αεροσκάφη 767 
να πέφτουν πάνω στα δύο πιο ακριβά κτίρια του 
Manhattan που θεωρητικά μπορούσαν να αντέξουν 
την πτώση αεροσκάφους μέχρι Boing 707 χωρίς να 
πέσουν. Το μη ρεαλιστικό σενάριο δεν υπάρχει πια 
και οι πρώτοι που το είδαν αυτό είναι οι ασφαλιστές 
αυτού του κλάδου με ζημιές που θα ξεπεράσουν κατά 
πολύ τα όρια που είχαν δοθεί. Το θέμα που ακόμα δεν 
έχει ξεκαθαριστεί είναι αν ασφαλιστικά αυτό που έ-
γινε ήταν ένα, δύο, τρία ή τέσσερα γεγονότα, μια και 
τα ασφαλιστικά όρια είναι ένα γεγονός. Αυτό φυσικά 
σημαίνει πως εάν αποφασιστεί ότι είναι ένα (τρομο-
κρατικό) γεγονός, οι ασφαλιστικές θα μειώσουν ση-
μαντικά τη ζημιά τους. 

B. Marine 
Στο Hull αλλά και στο Cargo υπολογίζεται ότι θα υ-

πάρξουν σημαντικές αυξήσεις στα ασφάλιστρα, που 
είχαν και αυτές αρχίσει να γίνονται αντιληπτές από 
πέρσι λόγω του επιπέδου που η αγορά είχε φτάσει. 
Είναι όμως κάτι που δεν θα είναι τόσο ραγδαίο όσο σε 
άλλους κλάδους. Υπάρχει μια γενική τάση για μείωση 
των καλύψεων που δίνονται και για πολύ πιο προσε-
κτικό underwriting. Η Ένωση, που ρυθμίζει το rate για 
την κάλυψη πολέμου, συναντήθηκε και αποφάσισε την 
αύξηση από 0.0275% σε 0.05%. Συγκεκριμένα σε ανα-
νεώσεις Hull υπάρχουν αυξήσεις της τάξεως του 30% 

σε στόλους που δεν είχαν ζημιές, ενώ σε άλλους με 
ζημιές οι αυξήσεις θα είναι μεγαλύτερες. Το μεγαλύ-
τερο πρόβλημα βέβαια βρίσκεται στο ότι για νέες δου-
λειές οι ασφαλιστές είναι αρκετά αρνητικοί αφού με 
τις υπάρχουσες δουλειές τους και τις αυξήσεις που 
γίνονται θα ξεπεράσουν τους προϋπολογισμούς τους. 
Εν ολίγοις αυτό σημαίνει ότι η ασφαλιστική αγορά γί-
νεται πολύ πιο μικρή από ό,τι ήταν και τα περιθώρια 
ανταγωνισμού μικραίνουν σημαντικά.

Γ. Property
Αν και υπολογίζεται ότι αυτός ο κλάδος θα έχει τις 

λιγότερες ζημιές όταν αυτές συγκρίνονται με την α-
στική ευθύνη και το Aviation, φαίνεται ότι οι αυξή-
σεις είναι από τώρα ήδη σε επίπεδο που πολλοί δεν 
περίμεναν.

Η έλλειψη capacity από την αγορά ( όπως είναι 
σύνηθες στο τέλος κάθε χρόνου) και το γεγονός ότι 
πολλές από τις ασφαλιστικές έχουν ήδη σταματήσει 
να ασκούν αυτόν τον κλάδο έχει αναγκάσει αυξήσεις 
στα ασφάλιστρα της τάξεως του 150% και των απαλ-

λαγών στο 300% σε ορισμένα πολυεθνικά προγράμ-
ματα. Ο λόγος είναι φυσικά ότι το μέγεθος της ζημιάς 
της απώλειας κερδών που θα επέλθει θα είναι τερά-
στιο και οι ασφαλιστές έχουν από τώρα αρχίσει να 
κάνουν προσαρμογές για να το αντιμετωπίζουν. 

Απ’ ότι φάνηκε η κάλυψη για πτώση αεροσκαφών 
είχε κάποια βάση!!

Δ. Αυτοκίνητο
Μια και η κυρίως κάλυψη στον τομέα του αυτοκι-

νήτου στην Ελλάδα είναι η Αστική Ευθύνη πιστεύου-
με ότι θα υπάρξει σίγουρα αύξηση στα ασφάλιστρα 
αυτοκινήτου που αναλόγως με τις ανανεώσεις των 
συμβάσεων των ελληνικών εταιριών θα είναι μετα-
ξύ 15% και 25%. Αυτό φυσικά θα έχει και σχέση με 
την επιλογή που θα κάνουν οι ελληνικές εταιρίες ως 
προς το ποσοστό ίδιας κράτησης. Αν και οι ελληνικές 
ασφαλιστικές θα πρέπει να υποστούν τις παγκόσμιες 
αυξήσεις στον αντασφαλιστικό τομέα από φέτος το 
πέρασμα του κόστους στον καταναλωτή μπορεί να 
γίνει σε μεγαλύτερο διάστημα (π.χ. 2 χρόνια).

Η   διαμεσολάβηση έχει θέσεις και απόψεις

Ο κ. Δημήτρης Τσεσμετζόγλου

Το Nextdeal ήταν πάντοτε κοντά στη διαμεσολάβηση και προωθούσε τις απόψεις 
στελεχών της ενισχύοντας τις τάσεις εξωστρέφειας που θα πρέπει να κυριαρχούν σε κάθε 
δραστηριότητα και εκδήλωση των φορέων της διαμεσολάβησης. Δημοσίευε και εξακολουθεί 
να δημοσιεύει απόψεις και θέσεις που προσθέτουν αξία στην ασφαλιστική αγορά. Με την 
ευκαιρία αυτή δημοσιεύουμε και πάλι το μεγαλύτερο μέρος ενός άρθρου που είχε γράψει 
για λογαριασμό του NextDeal o κ. Δημήτρης Τσεσμετζόγλου, διευθύνων σύμβουλος της 
Matrix τον Νοέμβριο του 2001 λίγες ημέρες μετά το «χτύπημα» της 11ης Σεπτεμβρίου

Γενικά προβλήματα 
Α. Ακόμη και σήμερα φαίνεται ότι είναι πολύ νωρίς για να ξέρουν οι ασφαλιστικές το μέγεθος των 

ζημιών και όπως είπε και ο κύριος Warren Buffet διευθύνων σύμβουλος της Berkshire Hathaway (ενός 
από τους μεγαλύτερους οικονομικούς οργανισμούς) «ακόμα δεν κάναμε τίποτα παραπάνω από το να 
μαντεύουμε το μέγεθος των ζημιών αφού θα πάρει πολλά χρόνια έως ότου μπορέσουμε να δώσουμε 
πραγματικά νούμερα». Οι ασφαλιστές μετά το χτύπημα του Σεπτέμβρη ήταν κάτω από τρομερή πίεση να 
εκτιμήσουν της ζημιές που υπέστησαν, μια και αυτός ήταν ο μόνος τρόπος να σταματήσουν τη μετοχή τους 
να πέφτει.

Β. Η συσσώρευση ζημιών από τα διάφορα αντασφαλιστικά προγράμματα μπορεί να έχει σαν αποτέλε-
σμα την αδυναμία ορισμένων ασφαλιστικών εταιριών να επιβιώσουν. Ακόμα και αν είναι μια μόνο εται-
ρία αυτό θα σημαίνει πως θα επηρεαστούν όλες οι άλλες εταιρίες που η συγκεκριμένη προβληματική θα 
είχε αντασφαλίσει, με αποτέλεσμα και αυτές να έχουν παρόμοια προβλήματα. Τα διάφορα rating 
agencies έχουν γράψει πως θα χρειαστεί να κλείσουν περίπου πέντε εταιρίες για να υπάρξει σημαντικό 
πρόβλημα στην παγκόσμια αγορά.

Γ. Η πιθανότητα μιας ακόμα καταστροφικής ζημιάς στην αγορά πριν από το τέλος του χρόνου. Αυτό 
είναι κάτι που ανησυχεί ιδιαίτερα τις ασφαλιστικές εταιρίες μια είναι γνωστό ότι με την τωρινή κατάστα-
ση πολλές εταιρίες θα αναγκαστούν να κλείσουν αφού τα αποθεματικά τους δεν θα είναι σε θέση να α-
ντιμετωπίσουν τις ζημιές. 

Δ. Πολλές εταιρίες που θα είναι οι πρώτες που θα χρειαστούν να πληρώσουν μπορεί να αντιμετωπί-
σουν διάφορα προβλήματα να πληρωθούν αυτές από τους αντασφαλιστές τους. Αυτό μπορεί να είναι 
είτε  λόγω καθυστέρησης είτε λόγω άρνησης είτε ακόμα και λόγω ανεπάρκειας των αντασφαλιστών να 
πληρώσουν. Αυτό θα οδηγήσει σε μια κατάσταση όπως περιγράφτηκε παραπάνω στο 2. 

Ε. Πολλές από τις εταιρίες που θεωρούνται ότι έχουν υψηλό Loss Ratio θα κινδυνέψουν να μείνουν 
ανασφάλιστες μια και όλες οι ασφαλιστικές εταιρίες θα εισάγουν πολύ αυστηρά κριτήρια επιλογής. Η 
μόνη λύση σε αυτό φυσικά θα είναι να ανέβουν πολύ σημαντικά οι απαλλαγές και η εισαγωγή αυτασφά-
λειας και  Captives στα παγκόσμια προγράμματα.

ΣΤ. Πολλά προγράμματα έχουν ακυρωθεί από τις ασφαλιστικές εταιρίες προκειμένου να τα επανεξε-
τάσουν από πλευράς κάλυψης και από πλευράς Rate. Ένα παράδειγμα είναι το πρόγραμμα ασφάλισης 
του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου 2002. η ΑΧΑ Colonia ακύρωσε την κάλυψη που είχε 
δώσει λόγω των διαφορετικών κινδύνων που θα είχε να αντιμετωπίσει μετά από τις 11 Σεπτεμβρίου 
που δεν υπήρχαν πριν. Η συνολική ζημιά υπολογίζεται ότι θα ξεπεράσει τα $75 δις. και ίσως τα 100 δις. 
δολάρια. Κάτι που λέγεται ότι θα μειώσει τις ζημιές είναι τα σχέδια εκτάκτου ανάγκης των ασφαλιστικών 
που είχαν τεθεί για τον ιό του 2000 και τέθηκαν σε εφαρμογή μετά το χτύπημα της 11ης Σεπτεμβρίου.

ΤΕΑ ΕΑΠΑΕ

Υψηλή  απόδοση 
επενδύσεων  
ΠΑΡΑ το ιδιαίτερα σύνθετο και α-
παιτητικό περιβάλλον των κεφαλαι-
αγορών που επικράτησε για ολό-
κληρο το 2016, το ΤΕΑ ΕΑΠΑΕ κατά 
την διαχείριση του επενδυτικού του 
χαρτοφυλακίου, πέτυχε καθαρή α-
πόδοση επενδύσεων ίση με 5,9%, 
ποσοστό που κρίνεται ως ιδιαίτερα 
ικανοποιητικό. Η εν λόγω απόδοση, 
η οποία επετεύχθη με εφαρμογή ιδι-
αίτερα συντηρητικής πολιτικής ε-
πενδύσεων, όσον αφορά την στρα-
τηγική κατανομή των επενδυτικών 
κεφαλαίων του ταμείου, αλλά και 
την διαχείριση των κινδύνων του, 
επέτρεψε στο ταμείο να υπερκαλύ-
ψει τις ποσοτικές απαιτήσεις της ε-
ποπτικής νομοθεσίας, υπό την οποία 
λειτουργεί. Σημειώνεται ότι στο τέ-
λος του 2016, το σύνολο της περι-
ουσίας που διέθετε το ταμείο, ανερ-
χόταν σε 550 εκατ. ευρώ  περίπου.
Εν τω μεταξύ σε συνεδρίαση του 
γενικού συμβουλίου του ΤΕΑ-ΕΑ-
ΠΑΕ μετά από πρόσκληση του προέ-
δρου του κ. Γ. Συκαμιά, στην οποία 
συμμετείχαν τα μέλη του που εκπρο-
σωπούν τους εργοδότες, τους συ-
νταξιούχους και τους εργαζόμε-
νους, μισθωτούς και ελεύθερους ε-
παγγελματίες του κλάδου της ιδιω-
τικής ασφάλισης, που ασφαλίζονται 
στο ταμείο, εξετάσθηκε μεταξύ άλ-
λων το ζήτημα της έγκρισης της α-
πόφασης του Δ.Σ. του ταμείου για α-
ποδοχή της συμφωνίας μεταξύ της 
ΕΑΕΕ και της ΟΑΣΕ στο ζήτημα των 
εργοδοτικών εισφορών του ταμείου 
και των αντίστοιχων παραρτημά-
των. Το γενικό συμβούλιο, σε συνέ-
χεια της ομόφωνης αποδοχής της 
συμφωνίας ενέκρινε τις τροποποιή-
σεις του καταστατικού και του κανο-
νισμού εσωτερικής λειτουργίας του 
ταμείου. Όπως τονίζεται, η  διαδικα-
σία διεξήχθη μέσα σε πνεύμα σύ-
μπνοιας και συνεργασίας και πάντα 
με γνώμονα τη βιωσιμότητα και την 
συνέχιση της ομαλής λειτουργίας 
του ταμείου με σκοπό την διασφάλι-
ση των συμφερόντων των ασφαλι-
σμένων και των συνταξιούχων του.

Σημειώνεται τέλος ότι, η κ. Μαρ-
γαρίτα Αντωνάκη, γενική διευθύ-
ντρια της ΕΑΕΕ επελέγη ως αντι-
πρόεδρος του Δ.Σ. του ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ.

O πρόεδρος του 
ΤΕΑ ΕΑΠΑΕ κ. 

Χρήστος 
Παπαδόγιαννης



Στη Συνεταιριστική Ασφαλιστική σας µιλάµε απλά, για να έχετε την ασφάλεια που χρειάζεστε και σας αποζηµιώνουµε
άµεσα τη στιγµή που το χρειάζεστε!

Είµαστε εσύ.

Περιουσία |  Υγεία |  Σύνταξη |  Επιχείρηση

Εκεί που τελειώνουν τα “Ακαταλαβίστικα”... αρχίζεις και αισθάνεσαι
τη σιγουριά µιας αξιόπιστης ασφαλιστικής εταιρίας.

Κεντρικά γραφεία: Λεωφ. Συγγρού 367, 175 64, Π. Φάληρο, Αθήνα
τηλ: 210 949 1280-299 | fax:  210 940 3148 | email: info@syneteristiki.gr
Yποκατάστηµα: Πολυτεχνείου 27-29, 546 26, Θεσσαλονίκη
τηλ: 2310 554 331, 2310 544 775 | fax: 2310 500 240 | www.syneteristiki.gr
       Syneteristiki Ins. Co 
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Χορηγοί επικοινωνίας 
Ασφαλιστικό ΝΑΙ-
ΝextDeal.gr

Συνέδριο για το 
ασφαλιστικό 
ΣΕ ΜΙΑ ΚΡΙΣΙΜΗ στιγμή για την Ευ-
ρώπη, όπου πρέπει να επιλυθούν 
σημαντικές πολιτικές, οικονομικές 
και κοινωνικές προκλήσεις, η ανά-
γκη για σταθερότητα, αισιοδοξία και  
συλλογική προσπάθεια είναι επιτα-
κτική ανάγκη. Πόσο σημαντικό είναι 
ο ρόλος του ασφαλιστικού κλάδου 
σε αυτούς τους καιρούς της κρίσης 
και ποια τα βασικά στοιχεία που δια-
μορφώνουν το μέλλον της βιομηχα-
νίας στην Ευρώπη;

To θέμα αυτό θα συζητηθεί στο 
«First Insurance Forum» με τίτλο 
«The Metamorphosis of Greece and 
the Role of the Insurance Industry: 
Guardians of the future;» που διορ-
γανώνει ο Economist και η Hazlis & 
Rivas στις 30 και 31 Μαρτίου στην 
Αθήνα, με χορηγό επικοινωνίας το 
Ασφαλιστικό ΝΑΙ και το nextdeal.gr

Την Πέμπτη 30 Μαρτίου στο Gala 
Dinner στο ξενοδοχείο Inter-
continental επίσημος ομιλητής θα 
είναι ο Διοικητής της Τράπεζας της 
Ελλάδος Γιάννης Στουρνάρας.

Την επόμενη ημέρα μεταξύ των 
ομιλητών του συνεδρίου που έχει 
σαν βασικό υποστηρικτή την Εθνική 
Ασφαλιστική,   περιλαμβάνονται οι 
P. Bofinger, μέλος του  German 
Council of Economic Experts, καθη-
γητής, University of Würzburg, Χρ. 
Σαρδελής Πρόεδρος της Εθνικής 
Ασφαλιστικής, Αsa Johansson, στέ-
λεχος ΟΟΣΑ, Πλάτων Τήνιος καθη-
γητής Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Ε. 
Αχτσιόγλου, Υπουργός Εργασίας, Γ. 
Βρούτσης βουλευτής της ΝΔ, Β. Οι-
κονόμου βουλευτής ΝΔ, Γ. Βελιώ-
της γενικός διευθυντής ζωής και Υ-
γείας Interamerican,  Κ. Κωνσταντι-
νίδης καθηγητής  χειρουργικής, 
Ohio State University, Λυκούργος 
Λιαρόπουλος, ομοτιμος καθηγητής 
Πανεπιστημίου Αθηνών, Ε. Χατζη-
ανδρέου πρωην βοηθός διοικητή Ι-
ΚΑ,  Ά. Διαμαντοπούλου πρόεδρος 
του Δικτύου, Χ. θεοχάρης, βουλευ-
τής,  Σταύρος Κρασαδάκης CEO, 
SingularLogic, Αλ. Σαρρηγεωργίου 
CEO Εurolife, Στ. Κωνσταντάς ανα-
πληρωτής CEO Εθνική Ασφαλιστι-
κή, Γ. Ζαφείρης γενικός διευθυντής 
Εθνική Ασφαλιστική, Παντελής Πι-
τόγλου area sales manager, NN 
Hellas, Γ. Φουφόπουλος sales 
inspector, Ζακ Σούσσης, ασφαλιστι-
κός σύμβουλος, Ι. Τζοακίδης πρόε-
δρος Gama Hellas.

Μόλις 7 αυτοκίνη-
τα υπήρχαν στην 
Αθήνα του 1907 

και όμως τα 2 εξ αυτών 
ενεπλάκησαν σε τροχαίο 
στη Λεωφόρο Συγγρού με 
αποτέλεσμα μία γυναίκα 
να χάσει τη ζωή της.Επρό-
κειτο για την Ευφροσύνη 
Βαμβακά, ηλικίας 25 ετών, 
καταγόμενη από το Αργο-
στόλι, σύζυγος του σανδα-
λοποιού Θεοδώρου. 

Σύμφωνα με την ανακοί-
νωση της Αστυνομίας, στις 4 
Μαρτίου 1907, στη Συγγρού, 
στο ύψος του ΦΙΞ, περίπου 
στις 11:30 ο τότε υπουργός και 
βουλευτής Φθιώτιδος Νικό-
λαος Σιμόπουλος, κινούταν στην λεωφόρο, ενώ πε-
ρίπου 30 μέτρα μπροστά του κινούταν το αυτοκίνητο 
του πρίγκιπα Ανδρέα (παππού του σημερινού Καρό-
λου της Αγγλίας). Αμφότεροι είχαν προορισμό το 
Παλαιό Φάληρο.Στο ύψος του ΦΙΞ, ο υπουργός και ο 
πρίγκιπας επιδόθηκαν σε μια κόντρα. 

Όταν ο Σιμόπουλος προσπέρασε βρέθηκε μπροστά 
στην μόλις 25 χρονών Ευφροσύνη Βαμβακά, μητέρα 
δυο ανήλικων παιδιών. Ο οδηγός δεν κατάφερε να 
την αποφύγει και πέρασε με το όχημά του πάνω από 
το σώμα της. 

Στη συνέχεια, πάνω από την άτυχη γυναίκα πέρασε 
και το αυτοκίνητο του πρίγκιπα, παρ’ όλο που προ-
σπάθησε να μειώσει την ταχύτητά του.Λέγεται ωστό-
σο, πως στην πραγματικότητα την άτυχη γυναίκα τη 
σκότωσε ο πρίγκιπας και πως ο Σιμόπουλος απλά 
ανέλαβε την ευθύνη του ατυχήματος, προκειμένου 
να «καλύψει» τον πρίγκιπα Ανδρέα.

Χαρακτηριστικά είναι και τα δημοσιεύματα των ε-
φημερίδων με την περιγραφή του πρωτοφανούς για 
την εποχή δυστυχήματος.

«Όταν τα δυο αυτοκίνητα ευρίσκοντο προ της γέ-
φυρας και πλησίον του Ζυθοπωλείου Φιξ, ο Σιμό-
πουλος ηθέλησε να υπερβεί το αυτοκίνητο του Πρί-
γκηπος, αυξάνων κατά τι την ταχύτητα του αυτοκινή-

του του. Η οδός ήτο ελεύθερη από πεζούς και το 
αυτοκίνητο του Σιμόπουλου αφού προσπέρασε το 
προπορευόμενο, κατέλαβε το δεξιό της οδού και 
έβαινε κανονικώς επί της λεωφόρου. Ξαφνικά 
μία γυναίκα ευρισκόμενη με ένα παιδί επί του πε-
ζοδρομίου εισήλθε επί της λεωφόρου και ευρέθη 
αντιμέτωπη με το αυτοκίνητο του Σιμόπουλου. Αυ-
τός βλέποντας τον προφανή κίνδυνο ηθέλησε δι' 
ελιγμών ν' αποφύγει την μετά της γυναικός σύ-
γκρουση, πλην όμως η άτυχη γυναίκα φοβηθείσα 
δεν εσταμάτησε αλλά έτρεξε να περάσει στο απένα-
ντι πεζοδρόμιο με αποτέλεσμα το αυτοκίνητο να την 
ρίξει επί του εδάφους και να περάσει από το σώμα 
της. Φαίνεται ότι πάνω από το σώμα της άτυχης γυ-
ναίκας διήλθε και το αυτοκίνητο του Πρίγκηπος Αν-
δρέου, παρά το γεγονός ότι προσπάθησε να ανακό-
ψει την ταχύτητά του», αναφέρουν χαρακτηριστικά 
τα δημοσιεύματα του τύπου. Το NextDeal ανέτρεξε 

στα αρ-

χεία της εποχής και σας μεταφέρει στη συνέχεια πως 
παρουσιάστηκαν από τις εφημερίδες «Εστία», «Και-
ροί» και «Εμπρός» το θανατηφόρο δυστύχημα. 

ΚΟΜΑΤΙΑΣΜΑ ΓΎΝΑΙΚΟΣ είναι ο τίτλος της εφημερίδας 
ΕΣΤΙΑ με όλες τις λεπτομέρειες του τραγικού δυστυχήματος. 
Μάλιστα η εφημερίδα ξεκινάει το ρεπορτάζ με κριτική στην 

Αστυνομία. 

ΥΠΗΡΧΑΝ ΜΟΛΙΣ  ΕΠΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΤΟΥ 1907

Το πρώτο θανατηφόρο τροχαίο 
στην Ελλάδα έγινε πριν 110 χρόνια

ΕΑΕΕ  Οι νέες επιτροπές

Η εφημερίδα 
ΚΑΙΡΟΙ 
κυκλοφόρησε την 
Τρίτη 6 Μαρτίου 
1907 με βασικό 
θέμα το δυστύχημα 
και τίτλο «Φονικά 
αυτοκίνητα».

Επιπρόσθετα 
η εφημερίδα 
«ΕΜΠΡΟΣ» 

στις στήλη 
Χρονο-

γραφήματα έχει 
θέμα το 

δυστύχημα με 
τίτλο «Το 

Αυτοκίνητον».

Η εφημερίδα «ΕΜΠΡΟΣ» την Τρίτη 6 Μαρτίου 1907 με τίτλο 
«Το προχθεσινόν δυστύχημα» έχει εκτενές ρεπορτάζ στην 

πρώτη σελίδα.

ΤΙΣ ΝΕΕΣ επιτροπές για τη διετία 2017 – 2019, καθώς και 
τους προέδρους τους, όρισε το διοικητικό συμβούλιο 
της ΕΑΕΕ, με έργο όπως τονίζεται την  ανάπτυξη σχεδίου 
δράσης για κάθε ζήτημα που εμπίπτει στην αρμοδιότητά 
τους.Οι Επιτροπές της ΕΑΕΕ και οι πρόεδροί τους είναι 
οι εξής: Ζωής & Συντάξεων: Χριστόφορος Σαρδελής, 
Υγείας: Ιωάννης Καντώρος, Περιουσίας, Αντασφαλί-
σεων, Μεταφορών & Σκαφών: Ερρίκος Μοάτσος, Α-
στικής Ευθύνης & Επαγγελματικών Ευθυνών: 
Giuseppe Zorgno, Αυτοκινήτων: Δημήτρης Ζορμπάς, 
Διαφάνειας & Πρόληψης: Αναστάσιος Κασκαρέλης, 
Διαμεσολάβησης: Χρήστος Κάτσιος, Νομικής Προστα-
σίας: Νάντια Σταυρογιάννη, Φορολογικών & Νομικών 
θεμάτων: Παναγιώτης Βαγιακάκος, Solvency II, Risk & 
Οικονομικών: Παναγιώτης Δημητρίου, Δημοσίων Σχέ-
σεων & Επικοινωνίας: Φιλίππα Μιχάλη  

Interamerican Κατέβαλε 1,03 εκατ. ευρώ  
σε ασφαλισμένους το γραφείο  Χανίων 
ΣΤΟ 1,03 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΏ έφθασαν 
οι καταβολές του Γραφείου Πω-
λήσεων Χανίων της Inter-
american σε ασφαλισμένους 
και τρίτους δικαιούχους κατά το 
2016, σε σύνολο 6.672 περι-
πτώσεων. Eπισημαίνεται ότι η 
εταιρεία έχει απλοποιήσει και 
τυποποιήσει εντυπωσιακά τις 
διαδικασίες πληρωμής των υποχρεώσεών της, κυρίως χάρη 
στην αξιοποίηση της ψηφιακής τεχνολογίας και τη χρήση εργα-
λείων αυτοματικής διαχείρισης ζημιών, υπογραμμίζοντας την 
εστίασή της στον πελάτη. Ανά τομέα δραστηριότητας, το γρα-
φείο στον κλάδο ασφαλίσεων ζωής κατέβαλε 102,2 χιλ. ευρώ 
σε 127 περιπτώσεις πληρώνοντας, μεταξύ άλλων, για 90 ανι-

κανότητες και 7 θανάτους, 
καθώς και για έξοδα θεραπεί-
ας και απώλεια επαγγελματι-
κής ικανότητας. Στον τομέα της 
υγείας, το συνολικό ποσόν έ-
φθασε στα 640,8 χιλ. ευρώ σε 
5.977 περιπτώσεις. Τα συμβό-
λαια Medisystem είχαν αποζη-
μιώσεις 506,2 χιλ. (ιατρικές ε-

πισκέψεις, διαγνωστικά, νοσηλείες), ενώ για νοσοκομειακά και 
επιδοματικά προγράμματα καταβλήθηκαν 134,7 χιλ. ευρώ.
Στους κλάδους γενικών ασφαλίσεων το Γραφείο Χανίων της 
Interamerican πλήρωσε 290,5 χιλ. σε 568 περιστατικά αποζη-
μιώσεων για κατοικίες και επιχειρήσεις, ζημιές αυτοκινήτων, 
αστική ευθύνη έναντι τρίτων και ατυχήματα.

Η ομάδα του γραφείου με επικεφαλής τον Στάθη Λουραντάκη
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Alpine A110 
Η Alpine A110 βασίζεται σε ένα αλουμινένιο 

πλαίσιο, διαθέτοντας παράλληλα έναν δυναμικό 
σχεδιασμό. Κάτω από το καπό βρίσκεται ένα 4κυ-
λινδρο υπερτροφοδοτούμενο μοτέρ, 1,8 λίτρων, 
252 ίππων. Ο κινητήρας είναι τοποθετημένος στο 
κέντρο, ενώ η κίνηση μεταδίδεται στον πίσω άξο-
να μέσω ενός 7ταχυτου αυτόματου κιβωτίου δι-
πλού συμπλέκτη.

Audi RS3 Sportback 
Η κορυφαία έκδοση του Audi A3 Sportback, 

αγρίεψε αρκετά, με την συνολική απόδοση να αγ-
γίζει τους 400 ίππους, από τον 2,5λιτρο τούρμπο 
κινητήρα. To RS3 Sportback απέκτησε νέους 
προφυλακτήρες, αλλά και νέα φωτιστικά σώμα-
τα, ενώ στο πίσω μέρος ξεχωρίζει ο νέος διαχύ-
της, από τον οποίο ξεπροβάλλουν οι απολήξεις 
των εξατμίσεων. 

Audi RS5
Το coupe επιδόσεων της Audi προσφέρει επι-

δόσεις supercar μιας και διαθέτει 450 ίππους και 

600 Nm ροπής, χάρη στον turbo κινητήρα των 2,9 
λίτρων. Η κίνηση μεταφέρεται από το S tronic 
κιβώτιο στο σύστημα τετρακίνησης Quattro (σε 
ποσοστό 60:40 εμπρός/πίσω). Τα 0-100 χλμ/ώρα 
ολοκληρώνονται σε 3,9 δλ, με την τελική να φθά-
νει τα 280 χλμ/ώρα.

BMW | Σειρά 5 Touring
Η εντυπωσιακή BMW Σειρά 5 Touring, βασίζε-

ται στην σεντάν έκδοση, με τις διαφορές να εντο-
πίζονται στο πίσω μέρος. Εκεί αλλάζει, η γραμμή 
της οροφής, καθώς κι ο διαχύτης στον πίσω προ-
φυλακτήρα. Οι πωλήσεις της νέας BMW Σειράς 5 
Touring, θα ξεκινήσουν τον Ιούνιο του 2017 και 
θα υπάρχουν διαθέσιμοι τέσσερις κινητήρες τε-
λευταίας γενιάς του BMW Group. Δύο από αυ-
τούς θα συνδυάζονται με το σύστημα τετρακίνη-
σης BMW xDrive από την αρχή. Στην πορεία, θα 
ακολουθήσουν και άλλες εκδόσεις που θα συν-
δυαστούν με πίσω κίνηση ή τετρακίνηση. 

BMW | Σειρά 4
Η facelift version της εντυπωσιακής Σειράς 4 

παρουσιάστηκε στην έκθεση της Γενεύης. Στο 
φαίνεσθαι η νέα Σειρά 4, διαθέτει νέα φωτιστικά 
σώματα και μερικές πινελιές διαφοροποίησης 
στους προφυλακτήρες, ενώ στο εσωτερικό θα 
υπάρχει νέος ψηφιακός πίνακας οργάνων, ο φω-
τισμός του οποίου θα διαφοροποιείται ανάλογα 
με το driving mode που έχει επιλέξει ο οδηγός!

Citroen | C-AirCross Concept
Το εντυπωσιακό C-Aircross απεικονίζει την 

επόμενη γενιά του C3 Picasso (που γίνεται SUV 
πλέον). Κύρια χαρακτηριστικά του C-Aircross α-
ποτελούν το υπερυψωμένο καπό, τα προστατευ-
τικά στους προφυλακτήρες, τα ενσωματωμένα 
φώτα ημέρας και ο διαχύτης. Διαθέτει μήκος 
4,15 μέτρων, πλάτος 1,74 μ. και ύψος 1,63 μ. 

Ferrari | 812 Superfast
Η 812 Superfast αντικαθιστά την F12 

Berlinetta, με ατμοσφαιρικό κινητήρα που απο-
δίδει 800 ίππους και 718 Nm ροπής. Η μετάδοση 
της κίνησης εξασφαλίζεται από ένα κιβώτιο δι-
πλού συμπλέκτη 7 σχέσεων. Τα πρώτα 100 χλμ/
ώρα έρχονται σε 2,9 δλ., ενώ η τελική ταχύτητα 
αγγίζει τα 340 χλμ/ώρα! 

Fiat | 500
Αυτή τη χρονιά η ιταλική φίρμα γιορτάζει τα 

60α γενέθλια του αειθαλούς 500 και για το λόγο 
αυτό παρουσίασε στην Γενεύη μια περιορισμένης 
παραγωγής έκδοση του. Το επετειακό 500 διατί-
θεται μόνο σε cabrio αμάξωμα με μαλακή οροφή. 
Η κινητήρια γκάμα αποτελείται από δυο βενζίνης, 
1.2 69 ίππων και 0.9 TwinAir με 85 ίππους. 

Ford | Fiesta ST
Το νέο μικρό GTi της Ford κινείται από ένα 

νέο 1.500άρι 3κύλινδρο τούρμπο μοτέρ που αποδί-
δει 200 ίππους και 290 Nm ροπής, με τα 100 χλμ/
ώρα να έρχονται σε 6,7 δλ. Θα υπάρχουν τρία προ-
γράμματα οδήγησης (Normal, Sport και Track), ενώ 
οι πρώτες παραδόσεις θα γίνουν στις αρ-
χές του 2018.

auto

tech

Γράφει Ο ΓΙΏΡΓΟΣ ΜΟΥΖΟΣ

Όλες οι καυτές πρεμιέ  ρες της Γενεύης

Η 87η έκθεση της Γενεύης  
στις 9 Μαρτίου άνοιξε τις πύλες 
της κι έτσι ο οποιοσδήποτε 
μπορεί να απολαύσει όλα τα νέα 
μοντέλα που παρουσιάζουν  
οι κατασκευαστές σε αυτή  
τη μοναδική έκθεση.
Όπως πάντα έτσι και φέτος,  
έχει ενδιαφέρουσες πρεμιέρες, 
σε όλες τις κατηγορίες 
αυτοκινήτων, από πόλης μέχρι 
σούπερκαρ. Συνολικά στην 
εντυπωσιακή έκθεση υπάρχουν 
86 παγκόσμιες πρεμιέρες,  
21 πανευρωπαϊκές,  
αλλά και 18 facelift μοντέλα.  
Ας δούμε μερικά από τα μοντέλα 
που εντυπωσίασαν τους 
επισκέπτες, τόσο από μοντέλα 
παραγωγής όσο και από 
σκληροπυρηνικά supercars!

Aston Martin Valkyrie
To εντυπωσιακό hypercar της Aston 

Martin κέντρισε τα βλέμματα στην πα-
νευρωπαϊκή του πρεμιέρα στο σαλόνι 
της Γενεύης. Το όνομά του: Valkyrie και 
είναι εμπνευσμένο από τις θεότητες της 
σκανδιναβικής μυθολογίας. Η καρδιά 
του κτήνους είναι ένας κεντρικά τοποθε-
τημένος ατμοσφαιρικός V12, όπου χάρη 
στην υβριδική τεχνολογία, η μέγιστη ι-
σχύς θα ξεπερνά τους 1.000 ίππους! 

Pagani | Huayra Roadster
Η roadster έκδοση της Huayra κοστίζει απλά 

2,28 εκατομμύρια ευρώ θα παραχθεί σε μόλις 
100 μονάδες και μαντέψτε! Έχει ξεπουλήσει! 

Ο κινητήρας είναι η βελτιωμένη εκδοχή του 
γνωστού V12 Mercedes-AMG των 6,0 λίτρων, 
με απόδοση 764 ίππων και πάνω από 1.000 Nm 
ροπής. 
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Honda | Civic Type R
Το εκρηκτικό Type R διαθέτει πλέον ανανεω-

μένη εμφάνιση με έμφαση στην αεροδυναμική, 
ενώ ο 2λιτρος turbo VTEC κινητήρας δυνάμωσε 
κατά 10 ίππους, αγγίζοντας τους 320, με την ροπή 
να ανέρχεται στα 400 Nm. Η ακαμψία του αμαξώ-
ματος αυξήθηκε κατά 38%, η ανάρτηση ρυθμίστη-
κε εκ νέου, ενώ υπάρχει κι ένα νέο πρόγραμμα 
οδήγησης που ρυθμίζει τις αναρτήσεις, το τιμόνι, 
το κιβώτιο και το γκάζι. 

Hyundai | i30 Tourer
Η νέα γενιά του μικρομεσαίου station της 

Hyundai θα κατασκευάζεται στο Nosovice της 
Τσεχίας. Κατά το λανσάρισμά του, το i30 Tourer 
θα είναι διαθέσιμο με τρεις κινητήρες, δύο βενζί-
νης και έναν πετρελαίου. Πρόκειται για τους 
turbo 1.4 T-GDI 140 ίππων και 1.0 T-GDI 120 
ίππων (με τέσσερις και τρεις κυλίνδρους αντί-
στοιχα) και τον 1.6 diesel, απόδοσης 110 ίππων. 
Ο χώρος αποσκευών αγγίζει τα 602 λίτρα!

Kia | Picanto
Το νέο Picanto διαθέτει ακόμα πιο κομψή και 

δυναμική σχεδίαση, καθώς και μεγαλύτερους 
χώρους, ενώ θα δούμε και μια ισχυρή γρήγορη 
έκδοση του. 

Στην κορυφή της γκάμας τοποθετείται τώρα ο 
τούρμπο κινητήρας 1.0 T-GDI με απόδοση 100 
ίππων και 172 Nm ροπής, με 0-100 χλμ/ώρα σε 
10,1 δλ. και τελική 180 χλμ/ώρα. 

Lamborghini | Huracan Perfomante
Το εντυπωσιακό supercar φοράει ένα ατμο-

σφαιρικό V10 κινητήρα, ο οποίος αποδίδει 640 
ίππους και 600 Nm ροπής. Τα νούμερα αυτά ε-
κτοξεύουν την Perfomante από στάση μέχρι τα 
πρώτα 100 χλμ/ώρα σε μόλις 2,9 δλ, με την μέγι-
στη ταχύτητα να αγγίζει τα 325 χλμ/ώρα.

McLaren | 720S
To φουτουριστικό μοντέλο Super Series της 

McLaren, συγκέντρωσε τα φλας πάνω του. Εξαι-
ρετικά επιθετική σχεδίαση, σασί φτιαγμένο α-
πό ανθρακονήματα, και κινητήρα φωτιά 4 λίτρων 

και απόδοσης 720 ίππων και με επιδόσεις που 
προκαλούν ίλιγγο! Εκτοξεύεται από στάση μέχρι 
τα πρώτα 100 χλμ/ώρα σε μόλις 2,9 δλ, αγγίζει 
τα 200 χλμ/ώρα σε 7,8 δλ, αναπτύσσοντας τελική 
ταχύτητα 341 χλμ/ώρα.

Mercedes Benz | AMG GT Concept
Το εντυπωσιακό concept car εφοδιάζεται με 

υβριδική τεχνολογία, συνδυάζοντας  τον 4.0 V8 
biturbo βενζινοκινητήρα με ένα ισχυρό ηλεκτρι-
κό μοτέρ, το οποίο κινεί τους πίσω τροχούς. Σε 
συνδυασμό θα αποδίδουν 800 ίππους και θα χα-
ρίζουν στο AMG GT επιτάχυνση 0-100 χλμ/ώρα 
σε λιγότερο από 3 δλ. Στο ιδιαίτερης σχεδίασης 
μοντέλο γίνεται χρήση χρήση ελαφρών υλικών, 
αλλά και καινοτόμας τεχνολογίας όπως π.χ. μίνι 
κάμερες που αντικαθιστούν τους συμβατικούς 
εξωτερικούς καθρέπτες. 

Mitsubishi | Eclipse
Το Μitsubishi Eclipse Cross είναι το νέο μι-

κρομεσαίο SUV της Mitsubishi που θα τοποθετη-
θεί πάνω από το ASX και κάτω από το Outlander. 
Το ιαπωνικό SUV διαθέτει δυναμική σχεδίαση, 
όπου στο εμπρόσθιο μέρος ξεχωρίζει η μεγάλη 
μάσκα και οι κάθετα τοποθετημένοι προβολείς 
ομίχλης. Το επίσημο λανσάρισμα του θα γίνει το 
φθινόπωρο και θα είναι διαθέσιμο με δύο κινη-
τήρες: το νέο 1.5 turbo βενζίνης και το γνώρι-
μο 2.2 turbo diesel. 

Nissan | Qashqai Facelift
To best seller μοντέλο στην κατηγορία των 

crossover ανανεώθηκε. Το ανανεωμένο Qashqai 
δείχνει πιο εκλεπτυσμένο με αλλαγές που εστιά-
ζονται στο εμπρός μέρος με ανασχεδίαση της 
μάσκας των προφυλακτήρων, του καπό και των 
φωτιστικών σωμάτων. Νέα είναι επίσης και τα 
πίσω φώτα με κρύσταλλο 3D. Βελτιώσεις έχουν 
γίνει και στο εσωτερικό του, όπου έχουν προσαρ-
τηθεί ποιοτικότερα υλικά. Η κινητήρια γκάμα του 
Qashqai παραμένει ως έχει!

Peugeot | 3008
Περίοπτη θέση κατείχε και το Peugeot 3008, το 

οποίο ψηφίστηκε ως το Αυτοκίνητο της Χρονιάς! 
Πέρα από τη δυναμική εμφάνιση μας έρχεται και 
με ευρεία γκάμα κινητήρων ικανή να καλύψει ό-
λες τις απαιτήσεις! 

Porsche | 911 GT3
Η ανανεωμένη GT3 είναι γεγονός! Πιο ισχυρή, 

πιο γρήγορη και με χειροκίνητο κιβώτιο 6 σχέσε-
ων, έρχεται για να βάλει φωτιά στα όνειρά μας! Η 
απόδοση του 4λιτρου ατμοσφαιρικού κινητήρα 
αγγίζει τους 500 ίππους και τα 458 Nm ροπής. Τα 
πρώτα 100 χλμ/ώρα έρχονται σε μόλις 3,4 δλ, με 
την τελική ταχύτητα να αγγίζει τα 318 χλμ/ώρα. Η 
ανανεωμένη Porsche 911 GT3 έχει δεχθεί βελτι-
ώσεις στο πάτωμα, με γνώμονα τη βελτίωση της 
οδικής συμπεριφοράς και των σπορ χαρακτηρι-
στικών της.

SEAT | Ibiza
Η 5 γενιά του Ibiza είναι γεγονός. Το μικρό ι-

σπανικό μοντέλο έρχεται με αποκλειστικά πεντά-
θυρο αμάξωμα, πιο δυναμική σχεδίαση και πλού-
σια γκάμα κινητήρων, αλλά με δυο όμως πολύ 
σημαντικές προσθήκες στα σύνολα βενζίνης. 
Νέοι είναι τόσο ο 1.0 TSI βενζινοκινητήρας με 
απόδοση 93 ή 113 ίππους, όπως επίσης και ο 1.5 
βενζίνης επίσης TSI, με ισχύ 147 ίππους. Στα συ-

στήματα μετάδοσης θα έχουμε, τόσο χειροκίνητο 
μηχανικό με πέντε ή έξι σχέσεις, αλλά και αυτό-
ματο διπλού συμπλέκτη επτά σχέσεων.

Subaru | XV
Το SUV της ιαπωνικής μάρκας στην νέα του 

εκδοχή φέρει αισθητικές αλλαγές στους προφυ-
λακτήρες εμπρός-πίσω, διαφορετικής σχεδία-
σης φωτιστικά σώματα και νέες ζάντες. Στο εσω-
τερικό ξεχωρίζει η οθόνη αφής 8 ιντσών. Ο 2λι-
τρος boxer κινητήρας έχει αναβαθμιστεί κατά 
80%, όντας έτσι βελτιωμένος με ισχύ 156 ίππων 
και ροπή των 196 Nm. Το νέο XV θα κυκλοφορή-
σει μέχρι το τέλος του έτους. 

Volkswagen | Arteon
Το εντυπωσιακό Arteon αντικαθιστά το Passat 

CC, όντας ένα πολυτελές κουπέ μοντέλο και βα-
σίζεται στην πλατφόρμα MQB. Το Arteon είναι 
ένα premium Grand Turismo μοντέλο, με χαρα-
κτηριστική σχεδίαση, τόσο στο εμπρός όσο και 
στο πίσω μέρος, δυνατούς… ώμους και οροφή 
που κατεβαίνει χαμηλά στο τελείωμά της. Το 
Volkswagen Arteon θα είναι αρχικά διαθέσιμο με 
έξι κινητήρες βενζίνης και diesel που θα έχουν 
απόδοση από 150 ίππους. Οι βασικές εκδόσεις 
βενζίνης και diesel θα συνδυάζονται με χειροκί-
νητο κιβώτιο ταχυτήτων έξι σχέσεων.

Volvo | XC60
Η σουηδική φίρμα παρουσίασε στην έκθεση 

της Γενεύης τη δεύτερη γενιά του Volvo XC60. Το 
νέο μοντέλο ξεχωρίζει για την δυναμική του σχε-
δίαση, η οποία θυμίζει αρκετά το XC90, συνδυά-
ζοντας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο πολυτέ-
λεια και δυναμισμό. Αυτό το μοτίβο συνεχίζεται 
και στο εσωτερικό του σουηδικού SUV. Σύμφωνα 
με τη Volvo το XC60 είναι ένα από τα πιο ασφαλή 
μοντέλα που έχει κατασκευάσει σε όλη της ιστο-
ρία της. Γεμάτο με έξυπνη τεχνολογία και άφθονα 
συστήματα ασφαλείας!

Στην κορυφή της γκάμας των κινητήρων βρί-
σκεται ο T8 Τwin Engine, υβριδικός βενζίνης, με 
0-100 χλμ/ώρα σε 5,3 sec. Το νέο SUV της σου-
ηδικής φίρμας θα παρουσιαστεί με τον diesel D4 
των 190 ίππων, ενώ η έκδοση D5 PowerPulse 
αναμένεται να αποδίδει 235 ίππους. Όσον αφορά 
τους κινητήρες βενζίνης θα υπάρχουν διαθέσιμοι 
ο T5 με 254 ίππους, ο T6 με 320 ίππους και 400 
Nm ροπής.

Όλες οι καυτές πρεμιέ  ρες της Γενεύης

Bugatti | Chiron
Ο αντικαταστάτης της Veyron απλά έ-

κλεψε την παράσταση στην φετινή έκθε-
ση. Κινείται από έναν W16 κινητήρα 8 
λίτρων, με τεχνολογία  quad-turbo και 
απόδοση 1.500 ίππους και 1.600 Nm ρο-
πής! Με ενισχυμένο σύστημα  πέδησης 
και ειδικά ελαστικά που αντέχουν στις 
υψηλές ταχύτητες, η Chiron μπορεί να 
φτάσει τα 400 χλμ/ώρα σε λιγότερο από 
ένα λεπτό! Θα κυκλοφορήσει μόλις σε 
500 αντίτυπα. 

Land Rover |  
Range Rover Velar

Το Velar είναι το τέταρτο μοντέλο στη γκάμα 
της μάρκας, που τοποθετείται ανάμεσα 
στο Evoque και το Range Rover Sport. Θα είναι 
διαθέσιμο με 6 διαφορετικές εκδόσεις κινητή-
ρων, από το 2λιτρο πετρελαιοκινητήρα Ingenium 
με 180 ίππους, μέχρι τον ισχυρό 3λιτρο turbo 
βενζίνης, απόδοσης 380 ίππων.




