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Σελίδες 11-12

Τράπεζες Ποια ακίνητα ετοιμάζονται να βγάλουν προς πώληση
Την αίσθηση, που υπήρχε, ήδη, από πέρσι ότι τα καλά εμπορικά ακίνητα θα αποτελέσουν τον πρώτο κλάδο, στον οποίο θα ανέβουν οι τιμές, επιβεβαιώνουν οι πρώτες αγοραπωλησίες 

της φετινής χρονιάς καθώς η είσοδος νέων παικτών, σε συνδυασμό με τη μικρή προσφορά, εντείνουν τον ανταγωνισμό. Πριν από μερικές ημέρες ολοκληρώθηκε η δημοπρασία 4 
ακινήτων από την Εθνική Leasing, τα οποία βγήκαν με υψηλές ελάχιστες τιμές, βάσει της απόδοσης από τις εισπράξεις ενοικίων

INTERASCO

ΑΧΑ

κοινωνικη ΑσφΑλιση

ALLIANZ 
ΕΛΛΆΔΟΣ

Μεγάλο επενδυτικό έργο  
με πλήρη ψηφιοποίηση   
της εταιρείας

Νέα πρωτοποριακή  
υπηρεσία αξιολόγησης

Στα «σκαριά» πανευρωπαϊκό 
συνταξιοδοτικό πρόγραμμα

Πρωτιά στην 
ικανοποίηση 
πελατών 
στις γενικές 
ασφαλίσεις

Το όραμα  για ψηφιοποίηση της εταιρείας, ξεδίπλωσε ο 
κ. Κάρολος Σαΐας,στην εκδήλωση πρακτόρων και με-
σιτών με  μήνυμα We go digital.  | Σελίδες 2-3

Ανοίγουμε έναν ειλικρινή διάλογο με τους πελάτες μας, 
δήλωσε με  αφορμή το λανσάρισμα της νέας υπηρεσί-
ας ο κ. Ερρίκος Μοάτσος.  | Σελίδα 22

Θα αφορά τους  « μετακινούμενους» εργαζόμενους στα 
κράτη-μέλη της ΕΕ.  | Σελίδα 21

Tην πρώτη θέση κατέκτησε η Allianz Ελλάδος πετυχαί-
νοντας τον υψηλότερο δείκτη καθαρών υποστηρικτών 
στον κλάδο γενικών ασφαλίσεων.  | Σελίδα 20

ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

Σήμερα η απόφαση 
για την Εθνική Ασφαλιστική
Το σημερινό Δ.Σ της Εθνικής Τράπεζας θα κληθεί 

να αποφασίσει υπό ποιους όρους θα συνεχισθεί 
ο διαγωνισμός πώλησης ποσοστού 75% με 

100% της Εθνικής Ασφαλιστικής, καθώς λήγει η εν-
νεάμηνη περίοδος αποκλειστικότητας που είχε δο-
θεί στην Exin ως τον προτιμητέο επενδυτή.

Σύμφωνα με πληροφορίες,οι κ. κ. Λ. Φραγκιαδάκης 

Συνέχεια στη σελ. 4

Υγεία και 
Ψηφιακή 
τεχνολογία

Πρότυπα αναφοράς 
για το GDPR

Eγγυάται την 
ασφάλεια των 
προσωπικών 
δεδομένων

Έμφαση στο δίκτυο 
πωλήσεων

| Σελίδα 18

| Σελίδα 6

| Σελίδα 6

| Σελίδα 26

Γιάννης Καντώρος

Insurance Europe

Metlife

Prime Insurance

Markus 
Riess

Ηγέτης της 
ασφαλιστικής 

αγοράς  
η ERGO 
Ελλάδας
| Σελίδες 8-10

►Η συνάντηση Fairfield- Φραγκιαδάκη- Μυλωνά και το αίτημα 
15νθήμερης παράτασης.Γιατί είναι δύσκολο να ικανοποιηθεί

►Η θετική εικόνα των αποτελεσμάτων της Εθνικής 
Ασφαλιστικής θα πρέπει να πιστωθεί στη διοίκηση της 
εταιρείας, στους εργαζόμενους, στις πωλήσεις, αλλά και στη 
στήριξή της από την Εθνική Τράπεζα
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λία της η κ. Γιαννιού παρουσίασε ένα συγκινητικό video με τις α-
πόψεις των συνεργατών της για την εταιρεία και ολοκλήρωσε την 
ομιλία της τονίζοντας ότι μπροστά μας ανοίγονται νέες αγορές και 
ο κόσμος μας περιμένει. Πολύ σύντομα η Interasco δεν θα είναι 
μόνο μια εταιρεία που αποζημιώνει καλά, αλλά μια εταιρεία - συ-
νοδοιπόρος του πελάτη και του συνεργάτη.

Κορυφαία στιγμή της εκδήλωσης, ήταν οι βραβεύσεις των α-
σφαλιστικών συνεργατών της εταιρείας, που αποτελούν την επι-
σφράγιση των προσπαθειών μιας ολόκληρης χρονιάς και ξεχώρι-
σαν με τις επιδόσεις τους.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους, η κα. Πρέσβης του 
Ισραήλ Irit Ben Abba, η διευθύντρια Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλι-
σης της Τράπεζας της Ελλάδος κα Ιωάννα Σεληνιωτάκη, ο 
Executive Vice President Harel International 
κ. Sammy Bassat, η γενική διευθύντρια 
της Ε.Α.Ε.Ε., κα Μαργαρίτα Αντωνάκη, 
ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επι-
μελητηρίου Αθηνών κ. Ιωάννης Χα-
τζηθεοδοσίου, ο πρώην Υφυπουρ-
γός Ανάπτυξης κ. Αθανάσιος Σκορ-
δάς, οι εκπρόσωποι του ασφαλιστι-
κού τύπου, τα στελέχη και το προ-
σωπικό της Εταιρείας καθώς και 
στελέχη συνεργαζόμενων με την 
Interasco εταιρειών.

|     ΘέμαΘέμα     |

Με κεντρικό μήνυμα «We go digital» 
πραγματοποιήθηκε στο Κέντρο Πολιτι-
σμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, μέσα σ' 

ένα ιδιαίτερα θερμό κλίμα, η εκ-
δήλωση πρακτόρων και 

μεσιτών της 
I n t e r a s c o 

Α.Ε.Γ.Α. Στην 
ε κ δ ή λ ω σ η 
που αποτέλε-
σε και τελε-
τή βράβευ-
σης των κο-

ρυφαίων α-
σφαλιστικών 

συνεργατών της 
I n t e r a s c o 

συμμε-

τείχαν πάνω από 350 άτομα.
Στον χαιρετισμό του ο κ. Κωνσταντίνος Κο-

τσιλίνης, πρόεδρος του Δ.Σ της Ιnterasco, υ-
πογράμμισε ότι δεν πρέπει να τα περιμένουμε 
όλα από το κράτος αλλά η ασφαλιστική αγορά 
πρέπει να έρθει σε επαφή με τα προβλήματα 
και τις επιφυλάξεις του ασφαλισμένου και να 
προσφέρει υπηρεσίες υψηλού επιπέδου.

Ο κ. Κάρολος Σαΐας, διευθύνων σύμβου-
λος της Interasco διαδεχόμενος στο βήμα τον 
κ. Κων/νο Κοτσιλίνη, περιέγραψε, απλά, με-
στά και κατανοητά, την εξαιρετική κατάσταση 
της Interasco και διακήρυξε με σαφήνεια τα 
βήματα εκείνα που οδηγούν την εταιρεία στην 
πραγματοποίηση των στόχων της.

Όλοι μαζί θα προχωρήσουμε, γιατί θέλου-
με οι διαμεσολαβητές να παραμείνουν ισχυ-
ρός και αναντικατάστατος πόλος ανάπτυξης 
για την Interasco, τόνισε ο κ. Σαΐας. Το όραμα 

μας είναι η πλήρης ψηφιοποίηση της ε-
ταιρείας. We go digital, υπογράμμισε 

και ανακοίνωσε ότι σε 18 μήνες θα 
έχει ολοκληρωθεί ένα μεγάλο ε-
πενδυτικό έργο πλήρης ψηφιοποί-

ησης της εταιρείας με την υπο-
στήριξη του ομίλου Harel.

Όπως τόνισε χαρακτηρι-
στικά ο κ. Σαΐας στην 

Interasco συνεργα-

ζόμαστε διαχρονικά με ελεύθερα ασφαλιστι-
κά δίκτυα διαμεσολάβησης. Η πορεία μας ή-
ταν, είναι και θα είναι άρρηκτα συνδεδεμένη 
με αυτά» και ολοκλήρωσε την ομιλία του το-
νίζοντας ότι η «Interasco είναι εδώ για να έ-
χετε το κεφάλι σας ήσυχο».

Η κα Ναταλία Γιαννιού, διευθύντρια πωλή-
σεων & Marketing της Interasco αναφέρθη-
κε στη συνεχή βελτίωση και εξέλιξη σε όλα τα 
τμήματα και τους τομείς της εταιρείας, ανε-
ξάρτητα από τις συγκυρίες ή τα εμπόδια της 
χώρας ή της αγοράς.

Όπως είπε χαρακτηριστικά προϊοντικά δεν 
φοβόμαστε καμία σύγκριση. Σε όλους τους 
τομείς των Γενικών Ασφαλίσεων και Υγείας, 
με τους πιο ξεκάθαρους όρους, και το σημα-
ντικότερο, με κόστος που να εξασφαλίζει μα-
κροχρόνια διατηρησιμότητα για το πελατολό-
γιο. Η Interasco συνεχίζει να εμπλουτίζει την 
προϊοντική της γκάμα με προγράμματα για ό-
λη την οικογένεια, ενώ προχωρά και σε εκτε-
ταμένη απλοποίηση των διαδικασιών της σε 
όλα τα στάδια (προσφορά, ανάληψη αποζημί-
ωση),πρόσθεσε η κα Γιαννιού.Κατά την ομι-

Interasco Μεγάλο επενδυτικό έργο 
με πλήρη ψηφιοποίηση της εταιρείας

ΒΡΑΒΕΙΑ 2018
Μακροχρόνιας Συνεργασίας
BNT ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ 
Τριανταφύλλου Βασίλειος
CONTRACT Α.Ε. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ 
ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΗΣ 
Μπουτάκης Δημήτριος
ΑΘΗΝΑΪΚΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 
Μιχαηλίδου Κορίνα
ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ
Καλλέργης Ανδρέας
ΜΑΛΑΜΑ Χ. & ΣΙΑ 
Μάλαμα Χαρά
Υψηλού Χαρτοφυλακίου 
3P INSURANCE BROKERS I.K.E.
Παλαιολόγος Τάκης
BROKERS UNION ΜΕΣΙΤΕΣ 
ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ Α.Ε.
Βελιάδης Νικόλαος
DIN ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ  
& ΣΙΑ Ε.Ε. 
Αντωνογεώργος Θεόδωρος  
& Μιλτιάδης Παρλαμάς
IONIOS ΜΕΣΙΤΕΣ  
ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε.
Ροντογιάννης Μάρκος
MEGA INSURANCE BROKERS SA.
Χατζηθεοδοσίου Αναστάσιος
VESTER ΜΕΣΙΤΗΣ  
ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε.
Κατσίκας Ευάγγελος
Εξαιρετικής Επίδοσης 
BRITISH PROVIDENCE  
ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε.
Καινούργιος Μιχαήλ
MONEY MARKET Α.Ε.  
ΜΕΣΙΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
Μαρσέλλος Μανώλης
VICTORY PROMISE 
ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ A.E.
Συγγρός Σταμάτιος
ΓΙΑΝΝΟΥΔΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
& ΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ 
ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΗ-ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Ε.Ε.
Γιαννουδάκος Ευάγγελος
ΚΙΟΥΚΑΣ Σ. & ΣΙΑ Ε.Ε.  
ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
Κιούκας Ιωάννης,  
Βασιλείου Νίκος
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ & ΣΙΑ 
Ο.Ε. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ
Σταυρόπουλος Σταύρος
Επιτυχούς Συνεργασίας 3ετίας
ALLSAFE ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ -  
ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Ι.Κ.Ε.
Χρυσούλας Χρήστος
ΓΕΝΝΑΙΟΠΟΥΛΟΣ Χ. & ΣΙΑ Ε.Ε.
Γενναιόπουλος Χρήστος
ΔΕΡΒΟΣ ΦΩΤΗΣ
Δέρβος Φώτιος
ΚΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Β.  
& ΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ 
ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΗ Ε.Ε.
Κιτσόπουλος Βασίλειος

O κ. Κωνσταντίνος  Κοτσιλίνης

Ο κ. Κάρολος Σαΐας

Η κα Ναταλία Γιαννιού

Η κα Ειρήνη Νικολοπούλου

Οι κ. κ. Κάρολος Σαΐας,  Sammy Bassat
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Ποιοι κλάδοι θέλουν 
τον… ασφαλιστή τους!

ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΆΊΟ διάστημα, 
επιτροπές της Ένωσης Α-
σφαλιστικών Εταιρειών 
Ελλάδος παρουσίασαν τις 
ετήσιες μελέτες τους με 
σαφώς αναβαθμισμένα και 
πιο πλούσια παραγωγικά 
στοιχεία. Αναφερόμαστε 

στις μελέτες ασφάλισης περιουσίας και μεταφερό-
μενα εμπορευμάτων. Μεταξύ των στοιχείων που 
περιλαμβάνονται στις μελέτες είναι και αυτά που 
αφορούν τα δίκτυα που φέρνουν την παραγωγή. 
Ειδικότερα, στην ασφάλιση περιουσίας τα στοιχεία 
δείχνουν ότι η παραγωγή του κλάδου «ήρθε» κατά 
42,6% από το Bancassurance, κατά 41,5%, από τα 
ανεξάρτητα δίκτυα (μεσίτες, πράκτορες), κατά 
10,5% από τους ασφαλιστικούς συμβούλους (ιδιό-
κτητο δίκτυο) και κατά 5,4% από τις απευθείας πω-
λήσεις.

Στην παραγωγή του κλάδου μεταφερόμενων ε-
μπορευμάτων, τα ανεξάρτητα δίκτυα (μεσίτες, πρά-
κτορες) συμμετέχουν κατά 83,2% οι ασφαλιστικοί 
σύμβουλοι (ιδιόκτητο δίκτυο), 7,9%, οι απευθείας 
πωλήσεις 6,8% και η συνεργασία με τις τράπεζες 
(Bancassurance) συμμετέχει με 2,1% επί του συνό-
λου.

Στις ασφαλίσεις πληρωμάτων πλοίων τα ανε-
ξάρτητα δίκτυα (μεσίτες, πράκτορες) συμμετέχουν 
κατά 71,8%, οι ασφαλιστικοί σύμβουλοι (ιδιόκτητο 
δίκτυο), 21,3% και οι απευθείας πωλήσεις 6,9%

Στη νομική προστασία, η παραγωγή του κλάδου 
«ήρθε» από τα ανεξάρτητα δίκτυα (μεσίτες, πράκτο-
ρες) κατά 59,0%, τους ασφαλιστικούς συμβούλους 
(ιδιόκτητο δίκτυο) κατά 29,3%, το Bancassurance 
κατά 0,9% και τις απευθείας πωλήσεις 10,8%.

Από την παράθεση των παραπάνω στοιχείων 
προκύπτει ότι τα παραδοσιακά κανάλια διανομής 
(ασφαλιστικοί σύμβουλοι, μεσίτες, πράκτορες) δια-
τηρούν σημαντικό μερίδιο (πάνω από 80%) παρα-
γωγής σε πιο σύνθετες ασφαλίσεις.  Επίσης, διατη-
ρούν σημαντικό μερίδιο τόσο στις ασφαλίσεις ζω-
ής (πάνω από το 52%) όσο και στις ασφαλίσεις κα-
τοικίας  (52%).

 Θέσεις

Του Λάμπρου  
Καραγεώργου

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.

Για δεύτερη συνεχή χρονιά ο όμιλος Eurolife ERB συμμετέχει  στο Open House Athens, έναν 
από τους σημαντικότερους διεθνείς θεσμούς για την ανάδειξη και προώθηση της αρχιτε-
κτονικής σε αστικά περιβάλλοντα. Η δράση Open House προσκαλεί το ευρύ κοινό σε ένα 

Σαββατοκύριακο δωρεάν αρχιτεκτονικών ξεναγήσεων σε δεκάδες κτίρια, δημόσια και ιδιωτι-
κά, κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους, χώρους πολιτισμού κ.α. της Αθήνας με στόχο 
την προώθηση και προβολή της αρχιτεκτονικής και του πολιτισμού στην Ελ-
λάδα. Κατά την περσινή χρονιά πραγματοποιήθηκαν πάνω από 33.000 ε-
πισκέψεις σε 89 κτήρια και 20 δημιουργικούς χώρους.

Το 5ο Open House Athens θα πραγματοποιηθεί 31 Μαρτίου και 1 
Απριλίου, με πολλές παράλληλες δράσεις που θα πλαισιώσουν το 
κυρίως πρόγραμμα.

Όπως ενημερώνει η Eurolife ERB, η εταιρία συμμετέχει για μια 
ακόμα χρονιά, ανοίγοντας τις πόρτες του νεοκλασικού (Οικία Ράλλη) 
και καλεί εσάς, τις οικογένειες και τους φίλους σας να συμμετέχετε 
σε αυτή την εξαιρετικά ενδιαφέρουσα ξενάγηση, σε ένα από τα λίγα 
δείγματα αστικής αρχιτεκτονικής της οθωμανικής περιόδου στην 
Αθήνα.Για τις επισκέψεις (11.00-17.00) δεν απαιτείται κάποια 
κράτηση, η είσοδος είναι φυσικά ελεύθερη, ενώ περισσότερες 
πληροφορίες για τις ώρες και το πλήρες πρόγραμμα των επισκέψε-
ων μπορείτε να βρείτε στο site http://www.openhouseathens.gr/
buildings/open-tours-2018/

Λίγα λόγια για την ιστορία του κτιρίου
Η οικία Δημητρίου Ράλλη, αποτέλεσε αρχικά κατοικία της οικο-

γένειας Σούτσου. Ο Σταμάτης Κλεάνθης (1802-1862), διάσημος 
Έλληνας αρχιτέκτονας και πολεοδόμος της εποχής, είχε αγορά-
σει το οικόπεδο το 1835 και το πούλησε αργότερα στους γιους 
του Αλεξάνδρου Σούτσου, οι οποίοι οικοδόμησαν στη θέση αυτή μια 
διώροφη οικία, όπου και κατοίκησαν.

Το 1894 ο Αθηναίος πολιτικός Δημήτριος Γ. Ράλλης (1844-
1921) που διετέλεσε επανειλημμένως πρωθυπουργός κι ήταν ο 
παππούς του Γεωργίου Ράλλη (1918-2006), αγόρασε την κατοικία 
των Σούτσων από τη χήρα του Δημητρίου Σούτσου, δημάρχου Αθηναί-
ων, και κατοίκησε εκεί με την οικογένειά του.

Στο κτίριο αυτό στεγάστηκε το 1963 για πρώτη φορά η Εθνική Φοιτητική Έ-
νωση Ελλάδος (ΕΦΕΕ), η πρώτη οργανωμένη μορφή του ελληνικού φοιτητικού 
κινήματος.

και Π. Μυλωνάς, CEO και αναπληρωτής CEO, 
αντίστοιχα, της τράπεζας, συναντήθηκαν το 
βράδυ της Δευτέρας με τον Matt Fairfield της 
Exin, παρουσία των συμβούλων πώλησης. 

Ο κ. Fairfield δεν προσκόμισε στη συνάντη-
ση αποδεικτικά κεφαλαιακών δεσμεύσεων, 
υποσχέθηκε, όμως, ότι θα είναι στη διάθεση 
της Εθνικής μερικές ώρες πριν την κρίσιμη συ-
νεδρίαση του Διοικητικού της Συμβουλίου.

Η πλευρά της Exin παρουσίασε το σχήμα των 
επενδυτών, που συζητούν να αποτελέσουν 
τους βασικούς χρηματοδότες της εξαγοράς 
(σ.σ μεταξύ αυτών δύο private equity funds και 
ένα sovereign fund) και ζήτησε από την Εθνική 
παράταση 15 ημερών στην περίοδο αποκλει-
στικότητας για να οριστικοποιήσει τους συμμε-
τέχοντες και να καταθέσει το μετοχολόγιο για 
την κάλυψη των 718,5 εκατ. ευρώ.

Το γεγονός ότι τα υψηλόβαθμα στελέχη της 
Εθνικής απέφυγαν οποιαδήποτε αναφορά στο 
αίτημα της Εxin, σε συνδυασμό με την αναξιο-
πιστία του σχήματος, καθιστά εξαιρετικά δύ-
σκολο να υπάρξει εισήγηση στο σημερινό Δ.Σ 
για παράταση της περιόδου αποκλειστικότητας 
στις συζητήσεις με την Exin.

«Θα πρέπει τα sound letters που θα προσκο-
μίσει η Exin να είναι τόσο ισχυρά ως προς την 
ποιότητα των επενδυτών και τη δομή της συ-
ναλλαγής, που η Εθνική να πεισθεί ότι αξίζει ο 
κόπος να δοθεί μια ολιγοήμερη παράταση», 
σχολιάζει στέλεχος επενδυτικής τραπεζικής 
που έχει παρακολουθήσει εκ του σύνεγγυς το 
διαγωνισμό.

Υπό το παραπάνω πρίσμα το πλέον πιθανό 
σενάριο είναι η Εθνική να άρει την αποκλειστι-
κότητα της Exin και να απευθυνθεί στη Fosun 
ως το δεύτερο προτιμητέο. Υπάρχει επίσης, η 
πιθανότητα που όμως φαντάζει μικρή, υπό τις 
τρέχουσες συνθήκες, η Εθνική να κηρύξει άγο-
νο τον διαγωνισμό και να ξεκινήσει τη δια-
πραγμάτευση με την DG Comp για τους όρους 
και τον χρόνο που θα τρέξει το νέο εγχείρημα 
πώλησης.

Άξιοσημείωτη η δυναμική  
της Εθνικής Άσφαλιστικής

Στο μεταξύ αξιοσημείωτη είναι η δυναμική 
της Εθνικής Ασφαλιστικής, η οποία ενώ όλο 
τον προηγούμενο χρόνο δραστηριοποιείτο σε 
ρευστό περιβάλλον κατάφερε να εμφανίσει αυ-
ξημένη κερδοφορία (προ φόρων) στα 71,6 ε-
κατ. ευρώ το 2017 έναντι 57,9 εκατ. ευρώ ένα 

χρόνο πριν,όπως και αύξηση παραγωγής α-
σφαλίστρων. Η θετική εικόνα των αποτελεσμά-
των της Εθνικής Ασφαλιστικής θα πρέπει να 
πιστωθεί στη διοίκηση της εταιρείας, στους 
εργαζόμενους, στις πωλήσεις, αλλά και στη 
στήριξη της από την Εθνική Τράπεζα. 

Ειδικότερα, η παραγωγή εγγεγραμμένων α-
σφαλίστρων και δικαιωμάτων της εταιρείας 
αυξήθηκε κατά 1,8%- όπως ήδη έχει αναφέρει 
το Next Deal- στα 587,9 εκατ. ευρώ, έναντι 
577,6 εκατ. ευρώ το 2016.

Η παραγωγή του κλάδου ζωής αυξήθηκε στα 
427,3 εκατ. ευρώ έναντι 402,1 εκατ. ευρώ ένα 
χρόνο πριν, ενώ η παραγωγή του κλάδου γενι-
κών ασφαλίσεων μειώθηκε στα 160,5 εκατ. 
ευρώ έναντι 175,4 εκατ. ευρώ ένα χρόνο πριν.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στον κλάδο ζωής αύ-
ξηση σημείωσαν σχεδόν όλα τα είδη ασφαλίσε-
ων όπως τα bancassurance εφάπαξ καταβο-
λών, τα ατομικά περιοδικών καταβολών, τα 
νοσοκομειακά ,ενώ πτώση της παραγωγής ση-
μειώθηκε σε κάποιες κατηγορίες unit linked. 

Επίσης, αρνητικά επέδρασε το γεγονός ότι 
δεν καταγράφηκε στη χρήση 2017 ένα μεγάλο 
ομαδικό συμβόλαιο καθώς ήταν 18μηνης διάρ-
κειας και θα καταγραφεί στη χρήση 2018 η ανα-
νέωσή του.

Σήμερα η απόφαση για την Εθνική Ασφαλιστική
Συνέχεια από τη σελ. 1

Eurolife ERB Συμμετέχει και φέτος  στο Open House Athens



N E X T D E A L  # 4 0 1  #  2 8  Μ Α Ρ Τ Ι Ο Υ  2 0 1 8

6 Ρεπορτάζ     |

Οδηγία IDD

Και επίσημα  
η αναβολή 
ΣΤΗΝ  ΕΠΊΣΗΜΗ εφημερίδα της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης  δημοσιεύθηκε η 
απόφαση για αναβολή της ενσωμά-
τωσης σε εθνικό επίπεδο της Οδηγίας 
2016/97 IDD σχετικά με τη διανομή 
των ασφαλιστικών  προϊόντων. Νω-
ρίτερα με εγκύκλιο της η ΕΑΕΕ, γνω-
στοποιούσε ότι ολοκληρώθηκε ο κύ-
κλος συζητήσεων σχετικά με το θέμα 
της αναβολής της εφαρμογής της ο-
δηγίας ΙDD από τους ευρωπαϊκούς 
θεσμούς, καθώς επιπλέον του Ευρω-
παϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρω-
παϊκής Επιτροπής και το Συμβούλιο 
Υπουργών Δικαιοσύνης και Εσωτερι-
κών Υποθέσεων. Σύμφωνα με την α-
πόφαση,η τροποποιημένη οδηγία 
προβλέπει την αναβολή της μεταφο-
ράς της οδηγίας στο δίκαιο των κρα-
τών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
έως την 1η Ιουλίου τρέχοντος έτους 
καθώς και την αναβολή ημερομηνίας 
εφαρμογής αυτού, το αργότερο, έως 
την 1η Οκτωβρίου 2018.Η οδηγία εί-
ναι σε ισχύ από την ημερομηνία δημο-
σίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εφαρ-
μόζεται αναδρομικά από την 23η Φε-
βρουαρίου 2018.

Στη δημιουργία  προτύπου  που θα μπορούσε να 
βοηθήσει τις ασφαλιστικές εταιρείες να εκ-
πληρώσουν την υποχρέωσή τους βάσει του 

Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων 
GDPR) να ενημερώνουν την αρμόδια εποπτική τους 
αρχή για παραβιάσεις προσωπικών δεδομένων, 
προχώρησε η Insurance Europe.

Το πρότυπο παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον 
για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τις εποπτικές 
αρχές. Οι επιχειρήσεις θα μπορούσαν να βασίζο-
νται σε αυτό το πρότυπο αντί να κάνουν μια περι-
γραφική άσκηση εν μέσω παραβίασης των δεδομέ-
νων, για την οποία ενδέχεται να μην διαθέτουν τους 
πόρους. Οι εποπτικές αρχές θα μπορούσαν να επω-
φεληθούν από μια τυποποιημένη μορφή που θα 
τους επιτρέπει να μοιράζονται τα δεδομένα των 
περιστατικών πέρα από τα σύνορα, να εντοπίζουν 
καλύτερα τις τάσεις και να αποκτούν πληροφορίες 
σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπισης των κυβερνο-
απειλών σε ολόκληρη την Ευρώπη.Το πρότυπο 
δημιουργήθηκε με τέτοιο τρόπο ώστε οι πληροφο-
ρίες να μπορούν να μοιράζονται χωρίς να χρειάζε-
ται να είναι ανώνυμες ή συγκεντρωμένες, καθώς 
δεν θα είναι δυνατόν να προσδιοριστεί μια εταιρία 
μέσω των πληροφοριών που παρέχει.Σε περίπτω-
ση που χρησιμοποιηθεί ευρέως, το πρότυπο θα 
μπορούσε να συμβάλει στην ενίσχυση των πληρο-
φοριών και των δεδομένων που είναι εκτεθειμένα 

Από τις 25 Μαίου 2018 μπαίνει σε ισχύ ο Κανονι-
σμός Προστασίας Δεδομένων (General Data 
Protection Regulation). Πρόκειται για έναν ευ-

ρωπαϊκό κανονισμό, που θα εφαρμοστεί ταυτόχρονα, 
σε όλες τις χώρες-μέλη της Ε.Ε., και έχει σαν στόχο 
να προστατέψει την επεξεργασία και χρήση των προ-
σωπικών δεδομένων των πολιτών, από τρίτους και 
να εξασφαλίσει το απόρρητο των  προσωπικών πλη-
ροφοριών που μας δίνουν οι ασφαλισμένοι μας, όταν 
αυτό κρίνεται απαραίτητο. 

Η ΜetLife προετοιμάζεται να ανταποκριθεί 
στις νέες απαιτήσεις του κανονισμού

Στη ΜetLife, εδώ και 150 χρόνια, βασίζουμε τις 
σχέσεις μας με τους πελάτες μας στην αμοιβαία εμπι-
στοσύνη, ως προϋπόθεση μίας καλής και μακροχρό-
νιας συνεργασίας.

Όπως ακριβώς πράττουμε όλα αυτά τα χρόνια, έτσι 
και τώρα, είμαστε έτοιμοι να ανταποκριθούμε στις 
απαιτήσεις του νέου κανονισμού και να συνεχίζουμε 
να χτίζουμε υγιείς σχέσεις με τους πελάτες μας.

Κατά συνέπεια, στις 14 χώρες-μέλη της Ε.Ε. στις 
οποίες δραστηριοποιείται η εταιρεία και φυσικά και 
στην Ελλάδα, έχουν δρομολογηθεί όλες οι απαραίτη-

τες ενέργειες, προκειμένου  να μπορούμε να ανταπο-
κριθούμε στο νέο πλαίσιο  του  κανονισμού. 

Ήδη λοιπόν, έχουμε προχωρήσει, από το 2017, 
στην καταγραφή του τι ακριβώς απαιτείται να κάνου-
με και στον σχεδιασμό συγκεκριμένου χρονοδια-
γράμματος υλοποίησης, ώστε να είμαστε έτοιμοι την 
25η Μαΐου του 2018.

Συγκεκριμένα, ορισμένες από τις ενέργειες που 
έχουμε δρομολογήσει είναι οι εξής:
• Η ανανέωση όλων των αιτήσεων, προτάσεων και 
φορμών, ηλεκτρονικών και εντύπων που χρησιμο-
ποιεί ο πελάτης (υποκείμενο επεξεργασίας), στα ο-
ποία αναφέρονται, με ευκρίνεια, όλες οι απαραίτητες 
πληροφορίες για την προστασία των δεδομένων του 
και ζητείται σαφώς η συναίνεσή του, στη διατήρηση 
και χρήση από τη δική μας πλευρά.
• Η ανανέωση όλων των συμβάσεων με συνεργάτες, 
συνεργαζόμενα νοσοκομεία, τρίτους παρόχους.
• Η εφαρμογή μηχανισμών παρακολούθησης και ε-
λέγχου της συγκατάθεσης του πελάτη.
• Ο Data Protection Officer, ένας νέος ρόλος που ο-
ρίζεται βάσει Κανονισμού για όλες τις εταιρίες τις 
ΕΕ.
• Νέα Πολιτική Απορρήτου, όσον αφορά την επεξερ-

γασία των προσωπικών δεδομένων του υποκείμε-
νου της  επεξεργασίας αλλά και όσον αφορά τα δικαι-
ώματά του και τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να τα 
ασκήσει.

Eπιπλέον, το τμήμα Marketing και Επικοινωνίας 
έχει σχεδιάσει ένα πλήρες πρόγραμμα επικοινωνίας 
με όλες τις ομάδες κοινού, ασφαλισμένους, δυνητι-
κούς ασφαλισμένους, συνεργάτες, ώστε να γνωρί-
ζουν όλοι ακριβώς για τη νέα αυτή  πολιτική και  να 
είναι εύκολα προσβάσιμη, από όλα τα κανάλια επι-
κοινωνίας που χρησιμοποιούμε. 

Πιο συγκεκριμένα προχωρούμε:
Στην εφαρμογή νέων διαδικασιών, ώστε ο πελά-

της να έχει τη δυνατότητα να ενημερώνεται για την 
άσκηση των δικαιωμάτων του περί προσωπικών δε-
δομένων άμεσα, μέσα από το website της εταιρίας.

Η επίτευξη επιχειρησιακής αριστείας είναι βασι-
κός πυλώνας της στρατηγικής της ΜetLife και για να 
φτάσουμε σε αυτόν τον στόχο, απαραίτητη προϋπό-
θεση είναι να οικοδομούμε τις σχέσεις μας με τους 
πελάτες μας σε απολύτως διαφανείς και γερές βά-
σεις. Υπό αυτήν την έννοια, ο νέος κανονισμός για 
εμάς δεν είναι «μπελάς» αλλά μία ευκαιρία!

H ΜetLife εγγυάται την ασφάλεια των 
προσωπικών δεδομένων των ασφαλισμένων της

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΆΣΊΛΕΊΆΔΗΣ Διοικητικός Διευθυντής της Metlife

Insurance Europe 
Πρότυπα αναφοράς 
για το GDPR

Το πρότυπο έχει τρεις 
διαφορετικές ενότητες:

Η πρώτη ενότητα περιλαμβάνει προσωπικά στοιχεία και πληροφο-
ρίες σχετικά με την επηρεαζόμενη εταιρία (δεν μοιράζονται με τρίτους).

Η δεύτερη ενότητα περιλαμβάνει λεπτομέρειες για το περιστατικό 
παραβίασης δεδομένων σύμφωνα με τις ενδείξεις του άρθρου 33 του 
GDPR, οι οποίες αποστέλλονται στην εθνική εποπτική αρχή, όπου είναι 
εφικτό, το αργότερο εντός 72 ωρών από τη στιγμή που έχουν λάβει 
γνώση της παραβίασης.

Η τρίτη ενότητα περιλαμβάνει συμπληρωματικά σύνολα δεδομένων 
που βοηθούν στη καλύτερη γνώση της φύσης της παραβίασης και πρέ-
πει να ολοκληρωθεί μετά από την περίοδο των 72 ωρών, όταν υπάρ-
χουν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την παραβίαση δεδομέ-
νων.

στους κινδύνους του κυβερνοχώρου και, 
συνεπώς, στην αύξηση της ανθεκτικότη-
τας του κυβερνοχώρου. Επί του παρόντος, 
η έλλειψη διαθέσιμων πληροφοριών σχε-
τικά με συμβάντα στο κυβερνοχώρο παρε-
μποδίζει μια σειρά από φορείς, κυρίως α-
σφαλιστικές, οι οποίοι έχουν περιορισμέ-
νη δυνατότητα να προσφέρουν κάλυψη για 
τους κινδύνους του κυβερνοχώρου και 
συναφείς υπηρεσίες. Αυτό θα μπορούσε 
να αλλάξει εάν οι ασφαλιστικές αποκτή-
σουν πρόσβαση στα ανώνυμα δεδομένα 
που θα συλλέγονται από τις εθνικές επο-
πτικές αρχές ως αποτέλεσμα των διατά-
ξεων περί παραβίασης των δεδομένων.

1969: Αστρασφαλιστήριο
Tο πρώτο ασφαλιστήριο πληρώ-
ματος διαστημοπλοίου (Apollo 11)

1989:  Aμοιβαία Κεφάλαια
H πρώτη ιδιωτική εταιρεία διαχεί-
ρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων

Ιστορικά Πρωτοπόρος η INTERAMERICAN

1998:  Υπηρεσίες Υγείας
Η πρώτη ασφαλιστική εταιρεία
με ιδιόκτητη κλινική 

1998:  Μedisystem
Το πρώτο ιδιωτικό Σύστημα 
Ασφάλισης Υγείας με πρωτοβάθ-
μιες και δευτεροβάθμιες υπηρεσίες

2002:  Πολυϊατρείο Medifirst
Tο πρώτο ιδιωτικό πολυϊατρείο
στην Ελλάδα από ασφαλιστική
εταιρεία

2005: “askme”
To πρώτο digital γραφείο 
για όλους τους συνεργαζόμενους
ασφαλιστές και brokers  

2006: Anytime
H πρώτη direct ασφάλιση 
στην Ελλάδα

2006: e-sales
Tο πρώτο συμβόλαιο που 
εκδίδεται σε Γραφείο Πωλήσεων
(ψηφιακή διαδικασία)

2010: TEA INTERAMERICAN
Tο πρώτο Ταμείο Επαγγελματικής
Ασφάλισης για  τους εργαζομέ-
νους ασφαλιστικής εταιρείας

2011: “Capital”
Tο πρώτο σύστημα επένδυσης ανοι-
χτής αρχιτεκτονικής, με τους καλύ-
τερους διαχειριστές παγκοσμίως

2012: “CarPoint”
H πρώτη μονάδα αποζημίωσης
και επισκευής οχημάτων
στην Ελλάδα

2013: “Genius”
To πρώτο σύστημα 
tele-underwriting στην ασφάλιση
Υγείας

2013: Partnerships
H πρώτη συμφωνία πώλησης
ασφαλιστικών προϊόντων 
μέσω δικτύων λιανικής 

2015: Οχήματα χωρίς οδηγό
H πρώτη ασφάλιση οχήματος
χωρίς οδηγό στην Ευρώπη
(πιλοτικό πρόγραμμα CityMobil2)

Πρωτοπόρος και για την Κοινωνία - το Περιβάλλον 
2004 - “Πράξεις Ζωής”:τo πρώτο οργανωμένο σχέδιο Εταιρικής Υπευθυνότητας στην ασφαλιστική αγορά
2006 - UNEP FI: η πρώτη ελληνική ασφαλιστική εταιρεία μέλος του United Nations Environment Program Finance Initiative
2008 - Global Compact: η πρώτη ελληνική ασφαλιστική εταιρεία μέλος του Global Compact του ΟΗΕ (Οικομενικού Συμφώνου)
2012 - Αρχές Αειφόρου Ασφάλισης: η μοναδική ελληνική ασφαλιστική εταιρεία ιδρυτικό μέλος των PSI του UNEP FI
2015 - “Enterprise 2020”: υπογραφή της Ευρωπαϊκής Επιχειρηματικής Διακήρυξης για τη Νεολαία

”Sustainable Greece 2020”:  Η Interamerican Πρεσβευτής Βιωσιμότητας

1991-1992: Άμεση Ιατρική Βοήθεια και Οδική Βοήθεια
Oι πρώτες εταιρείες παροχής βοήθειας, με ιδιόκτητα μέσα 
και πανελλαδικό δίκτυο εξυπηρέτησης
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Η ΜetLife προετοιμάζεται να ανταποκριθεί 
στις νέες απαιτήσεις του κανονισμού 

τονίζει ο Δημήτρης Βασιλειάδης
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16 ΑΝΑΞ ΜΕΣΙΤΕΙΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε.

17 BROKERS UNION ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ Α.Ε

18 ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΘΗΝΑΣ Α.Ε.

19 ΜΑΛΑΜΑ Χ. & ΣΙΑ Ε.Ε. "ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΜΑΛΑΜΑ"

20 ΜΕΓΚΑ ΙΝΣΟΥΡΑΝΣ ΜΠΡΟΚΕΡΣ Α.Ε. 

21 ΙΩΑΝΝΟΥ ΗΛΙΑΣ                 

22 ΝΝ ΜΕΣΙΤΙΚΗ                   

23 PROMIST INSURANCE AND FINANCE 

24 GLOBALIS A.E.                 

26
Ομαδική Φωτογραφία Κατηγορίας ψηλού 
Χαρτοφυλακίου Δικτύου Ανεξάρτητων Συνεργατών  

Βραβείο Διακεκριμένου Συνεργάτη Εταιρικού Δικτύου 
Πωλήσεων (με Αλφαβητική σειρά)

25 ΝΙΑΦΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ              

27 ΟΥΖΟΥΝΟΓΛΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ         

28 ΠΑΠΑΔΕΡΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ        

29 ΤΣΙΝΑΡΑΚΗ ΓΩΓΩ                

30
Ομαδική Φωτογραφία Κατηγορίας  Διακεκριμένου 
Συνεργάτη Εταιρικού Δικτύου Πωλήσεων

Βραβείο Διακεκριμένου Συνεργάτη  Δικτύου Ανεξάρτητων 
Συνεργατών (με Αλφαβητική σειρά)

31 DYNAMIC FINANCIAL ADVISORS    

Παρουσία του προέδρου του ομίλου ERGO κ. Markus 
Riess που ήταν ο επίτιμος προσκεκλημένος, πραγματο-
ποιήθηκε η ετήσια εορταστική εκδήλωση συνεργατών 

που διοργάνωσε η ERGO Ασφαλιστική με κεντρικό μήνυμα 
«2018: Με τη δύναμη της ERGO». Το μήνυμα σηματοδοτεί τη 
νέα σημαντική χρονιά που διανύει η εταιρεία μετά την ολο-
κλήρωση της νομικής συγχώνευσης με την ΑΤΕ Ασφαλιστι-
κή. 

Στην εκδήλωση συμμετείχαν περίπου 1.000 συνεργάτες 
από το εταιρικό και το ανεξάρτητο δίκτυο πωλήσεων καθώς 
και υψηλόβαθμα στελέχη της Τράπεζας Πειραιώς, στρατηγι-
κού συνεργάτη της ERGO στο Bancassurance. Εκτός από τον 
πρόεδρο του ομίλου, τη φετινή εκδήλωση τίμησαν με την 
παρουσία τους και μέλη του ΔΣ και συγκεκριμένα, ο κος 
Christoph Jurecka, CFO του ομίλου και πρόεδρος της ERGO 
Ελλάδας, η κα Monika Sebold-Bender, μέλος του ΔΣ του ο-
μίλου και επικεφαλής στους Κλάδους κατά Ζημιών, και ο κος 
Alexander Ankel, COO της ERGO International.

Στην ομιλία του ο επικεφαλής του ομίλου κος Markus 
Riess εξέφρασε την ικανοποίησή του για την επιτυχημένη 
πορεία της ERGO Ελλάδος και συνεχάρη τους ανθρώπους 
που συνέβαλαν στη νομική συγχώνευση της ERGO ΑΑΕ Ζη-
μιών, της ERGO Ζωής και της ATE ασφαλιστικής σε μία εται-
ρεία. “Η ERGO Ελλάδας μπόρεσε να μετατρέψει την κρίση σε 
ευκαιρία και να αναδειχθεί ηγέτης της αγοράς αυξάνοντας το 
χαρτοφυλάκιό της τόσο στους κλάδους κατά Ζημιών όσο και 
στον κλάδο Ζωής, επιτυγχάνοντας εξαιρετικά παραγωγικά 
αποτελέσματα μέσα από τα κανάλια διανομής της εταιρείας”, 
σημείωσε στην τοποθέτησή του ο πρόεδρος του ομίλου 
ERGO. Ο όμιλος υιοθετεί μια μακροπρόθεσμη στρατηγική, 
δημιουργώντας επενδύσεις αξίας”, τόνισε ο κ. Riess και δια-
βεβαίωσε ότι η στρατηγική αυτή ισχύει ιδιαίτερα για την Ελ-
λάδα. Είμαστε ένας από τους λίγους ασφαλιστικούς ομίλους 
που έχουν επενδύσει στις δύσκολες στιγμές της ελληνικής 
οικονομίας, γιατί πιστεύουμε στο δυναμικό της ελληνικής 
ασφαλιστικής αγοράς και κυρίως στις δυνατότητες της τοπι-
κής μας ομάδας. Γι΄ αυτό θα συνεχίσουμε να προσφέρουμε 
την υποστήριξή μας”, υπογράμμισε ο πρόεδρος του ομίλου 
ERGO. 

Ο CEO του ομίλου ERGO στην Ελλάδα κ. Θεόδωρος Κοκ-
κάλας ευχαρίστησε όλους τους συνεργάτες για την υποστή-
ριξη και την προσπάθειά τους, καθώς και για την υπομονή και 
την κατανόησή τους κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου 
μετάβασης και αλλαγής. Φέτος διανύουμε μια σπουδαία χρο-
νιά. Έχουμε ολοκληρώσει τη νομική συγχώνευση των εται-
ρειών του ομίλου στην Ελλάδα και λειτουργούμε πλέον ως 
μία ενιαία ομάδα. Το 2018 σηματοδοτεί την αφετηρία μιας 
νέας εποχής για τους πελάτες, τους συνεργάτες και φυσικά 
για τους εργαζομένους μας”, επεσήμανε ο κ. Κοκκάλας. “Εί-
μαστε ο πιο δυνατός ασφαλιστικός οργανισμός και έχουμε 
ήδη χαράξει τα επόμενα βήματα της πορείας μας. Στόχος μας 
να συνδιαμορφώσουμε την ελληνική ασφαλιστική αγορά. Να 
προβλέψουμε τις εξελίξεις. Να αντιμετωπίσουμε τις βασικές 
δυσκολίες της επόμενης πενταετίας, που εστιάζονται στη νέα 
πιο αυστηρή εποπτεία και το digitalization. Είναι όμως στην 
κουλτούρα της εταιρείας μας να αντιμετωπίζουμε τις δυσκο-
λίες ως ευκαιρίες”, κατέληξε ο κ. Κοκκάλας.

Την εκδήλωση της ERGO, στην οποία η εταιρεία επιβράβευ-
σε τους κορυφαίους συνεργάτες της τόσο του εταιρικού δι-
κτύου όσο και του ανεξάρτητου δικτύου πωλήσεων που δια-
κρίθηκαν το περασμένο έτος για το υψηλό τους χαρτοφυλά-
κιο, αλλά και ως διακεκριμένοι και VIP συνεργάτες, πλαισίω-
σαν η κα Ντορέττα Παπαδημητρίου ως παρουσιάστρια της 
εκδήλωσης αλλά και οι κ.κ. Ευανθία Ρεμπούτσικα, Έλλη Πα-
σπαλά και Φωτεινή Δάρρα με τα μουσικά τους διαλείμματα.

Markus Riess Ηγέτης της ασφαλι  στικής αγοράς η ERGO Ελλάδας

1 ΒΑΝΤΖΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ -  1ος Ασφαλιστικός Σύμβουλος 

2 ΣΕΡΓΙΑΝΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ - 2ος Ασφαλιστικός Σύμβουλος 

3 ΚΟΛΟΒΟΥΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ -  3ος Ασφαλιστικός Σύμβουλος 

4
ΖΩΓΡΑΦΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ -  4ος Ασφαλιστικός 
Σύμβουλος 

5
ΠΑΠΑΔΕΡΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ -  5ος Ασφαλιστικός 
Σύμβουλος 

6 ΖΟΥΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ -  6ος Ασφαλιστικός Σύμβουλος 

7
ΚΟΥΡΙΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ Μ.Ι.Κ.Ε. - 1ος Συντονιστής 
Ομάδας 

8 ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΗΣ - 2ος Συντονιστής Ομάδας 

9
ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - 1ος Συντονιστής 
Διευθυντής

10
ΤΣΟΡΜΠΑΤΣΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - 2ος Συντονιστής 
Διευθυντής

11
ΛΑΙΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - 1ος Συντονιστής Διευθυντής 
Ανάπτυξης

12
ΜΑΡΑΜΠΟΥΤΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ - 2ος Συντονιστής 
Διευθυντής Ανάπτυξης

Βραβείο Υψηλού Χαρτοφυλακίου Δικτύου Ανεξάρτητων 
Συνεργατών  (από τον 12ο στον 1ο)

13 ALFA POINT A.E.               

14 DEAL INSURANCE & REAL ESTATE  

15 ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΣΟΦΟΥ Α.Ε. 

Βραβεύσεις

32 ΜΕΛΑΚΟΠΙΔΗΣ Ι.Α. ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. 

33 ΟΜΙΚΡΟΝ ΜΕΣΙΤΕΣ               

34 ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Γ.-ΡΩΜΑΝΙΑ Θ. Ο.Ε.

35
Ομαδική Φωτογραφία Κατηγορίας Διακεκριμένου 
Συνεργάτη  Δικτύου Ανεξάρτητων Συνεργατών

Βραβείο VIP Συνεργάτη Εταιρικού Δικτύου Πωήσεων  
(με Αλφαβητική σειρά)

36 ΚΟΛΟΒΟΥΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ            

37 ΣΥΡΙΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ               

38
Ομαδική Φωτογραφία Κατηγορίας VIP Συνεργάτη 
Εταιρικού Δικτύου Πωήσεων 

Βραβείο VIP Συνεργάτη Δικτύου Ανεξάρτητων Συνεργατών  
(με Αλφαβητική σειρά)

39 ERB ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε

FRONT LINE INSURANCE BROKERS A

40 GLOBALIS A.E.                 

41 MARSH Ε.Π.Ε. - ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣEΩΝ

ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ Α. ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.

42 ΕΛΛΗΝΟΝΑΥΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ Α.Ε.

ΚΑΣΤΡΙΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε

43 ΝΝ ΜΕΣΙΤΙΚΗ                   

44 ΠΟΛΑΡΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

45 ΤΑΣΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ             

46
Ομαδική Φωτογραφία Κατηγορίας VIP Συνεργάτη 
Δικτύου Ανεξάρτητων Συνεργατών

Τιμητική Διάκριση

47 ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑΚΗ Α.Ε. 
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Ο κ. Markus Riess

Ο κ. Θεόδωρος 
Κοκκάλας
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Την αίσθηση, που υπήρχε, ήδη, από 
πέρσι ότι τα καλά εμπορικά ακίνητα 
θα αποτελέσουν τ   ον πρώτο κλάδο, 

στον οποίο θα ανέβουν οι τιμές, επιβε-
βαιώνουν οι πρώτες αγοραπωλησίες της 
φετινής χρονιάς καθώς η είσοδος νέων 
παικτών, σε συνδυασμό με τη μικρή προ-
σφορά, εντείνουν τον ανταγωνισμό.   

Πριν από μερικές ημέρες ολοκληρώ-
θηκε η δημοπρασία 4 ακινήτων από την 
Εθνική Leasing, τα οποία βγήκαν με υψη-

λές ελάχιστες τιμές, βάσει της απόδοσης 
από τις εισπράξεις ενοικίων. Παρ όλα 
αυτά υπήρξε ικανοποιητικό ενδιαφέρον 
για τα τρία από τα τέσσερα ακίνητα.  

Για τα δύο εξ αυτών την υψηλότερη 
προσφορά έδωσε η Greco, νέο real 
estate fund, το οποίο έστησε ο Αχ. Ρι-
σβάς, με υπό διαχείριση κεφάλαια, που 
προσεγγίζουν τα 200 εκατ. ευρώ. Για το 
τρίτο ακίνητο πλειοδότησε συγγενής ε-
ταιρεία της εισηγμένης Centric.  Η Greco 

έχει καταθέσει, όμως, προσφορά και για 
την αγορά των τεσσάρων ακινήτων στην 
– ελάχιστη- τιμή των 36,5 εκατ. 

Με βάση τα υφιστάμενες μισθώσεις, η 
απόδοση του αγοραστή για το κτήριο της 
Λ. Κηφισίας, στο οποίο στεγάζονται τα 
κεντρικά της Wind και της Εθνικής Χρη-
ματιστηριακής, διαμορφώνεται στο 4,8%. 
Για το ακίνητο στους Αμπελόκηπους ( 
πλειοδότης πάλι η Greco) στο 6,7%. 

► Χαρτοφυλάκιο με δάνεια μικρών 
ξενοδοχειακών μονάδων εξετάζει να βγάλει 
προς πώληση η Εθνική, κατά τους επόμενους 
μήνες. Πρόκειται για μη εξυπηρετούμενα 
δάνεια εταιρειών, στις οποίες η τράπεζα έχει 
σημαντική πιστωτική έκθεση

Πρωτογενές  πλεόνασμα 2,751 δισ. ευρώ  και μειωμένες δαπάνες  το πρώτο δίμηνο
σελ. 
12

Πρωτογενές πλεόνασμα ύψους 2,751 δισ. ευρώ εμφανίζει ο προϋπολογισμός το δίμηνο Ιανουάριος - Φεβρουάριος 2018, έναντι στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα 
1,307 δισ. ευρώ και έναντι πρωτογενούς πλεονάσματος 2,135 δισ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο το 2017, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε το Γενικό 

Λογιστήριο του Κράτους

ΠΟΊΆ ΆΚΊΝΗΤΆ ΕΤΟΊΜΆΖΟΝΤΆΊ ΝΆ ΒΓΆΛΟΥΝ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ ΟΊ ΤΡΆΠΕΖΕΣ

Ανοίγει  
το παιχνίδι 
για τα καλά 
εμπορικά 
ακίνητα 

Συνέχεια στη σελ. 12

Η κα Ιφιγένεια Τσακίρη ο κ. Ευάγγελος Σπύρος 
και ο κ. Στάθης Τσαούσης

Ο κ. Γιάννης Χατζηθεοδοσίου και ο κ. Κωστής 
Σπύρου
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+υγεία
ΣΧΕΔΙΑΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΧΩΡΙΣ ΤΣΙΓΑΡΟ

Η Παπαστράτος «παίρνει θέση στο μέλλον», αφήνοντας την παραγωγή τσιγάρων οριστικά στο παρελθόν. Κάνοντας πραγματικότητα το όραμα της Philip Morris 
International για ένα μέλλον χωρίς τον καπνό του τσιγάρου, η νέα εποχή της Παπαστράτος δίνει στην Ελλάδα πρωταγωνιστικό ρόλο στις διεθνείς εξελίξεις της 

καπνοβιομηχανίας, φέρνοντας μαζί της άμεσα και σημαντικά οφέλη για την εθνική οικονομία και την κοινωνία 
Σελ. 17

AXA Research Fund

Επιβραδύνοντας 
τα σημάδια γήρανσης 

MetLife 

Πρωτοποριακό  
πρόγραμμα Dental Plus

Mural Affidea Κηφισιάς

Εικαστική τοιχογραφία   
με θετικά μηνύματα 

ΥΓΕΙΑ

Στις πρωτοπόρες εταιρείες του 
δείκτη βιώσιμης ανάπτυξη

Σελ. 14 Σελ. 15 Σελ. 15 Σελ. 14

ΣΥΝΕΔΡΙΟ «THE FUTURE OF HEALTHCARE IN GREECE»

Του ΑΡΗ ΜΠΕΡΖΟΒΙΤΗ

Τα κυρίαρχα ζητήματα που αφορούν στο μέλλον της υγειονομι-
κής περίθαλψης στην Ελλάδα  συζητήθηκαν στο συνέδριο 
«The Future of Healthcare in Greece», με θέμα «Winds of 

change: For sustainable, resilient and healthy communities», το 
οποίο πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα. 

Οι ομιλητές παρουσίασαν τους τρόπους διασφάλισης της σταθε-
ρότητας και της βιωσιμότητας των συστημάτων Υγείας των χωρών 
της Ευρώπης, αλλά και τις σημαντικότερες προκλήσεις που χρειά-
ζεται να αντιμετωπιστούν προς την κατεύθυνση της βελτίωσης της 
υγειονομικής περίθαλψης του πληθυσμού.  

 
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε η ομιλία του Didier Duret, Chief 

Investment Officer, ABN AMRO Private Banking, ο οποίος επισή-
μανε μεταξύ άλλων ότι η Ελλάδα θα πρέπει να χρησιμοποιήσει την 
τεχνολογία, ώστε να μετατρέψει τα στοιχεία της κρίσης σε στοιχεία 
ευκαιρίας. Μέσα από τη λιτότητα μπορεί να αναδειχτεί η καινοτο-
μία.  Ο κ. Duret «εντόπισε» υπεραξίες στον τομέα της τεχνολογίας 

Οι υπεραξίες της 
τεχνολογίας και η υγεία

Συνέχεια στις σελίδες 16-17

Από μια πρώτη ανάγνωση προκύπτει ότι το νεοσύστατο fund πλή-
ρωσε «καπέλο» για την είσοδό του στην αγορά ( entry fee), κάτι που 
δεν είχαν λόγο να κάνουν Πανγαία ΑΕΕΑΠ και Trastor ΑΕΕΑΠ, οι 
οποίες διεκδίκησαν κάποια από τα παραπάνω ακίνητα. 

Σύμφωνα, όμως, με στελέχη της αγοράς, η παραπάνω ανάγνωση 
δεν είναι η μοναδική.  Το ακίνητο της Λ. Κηφισίας μισθώνεται στο 
μεγαλύτερο μέρος του από τη Wind με έσοδα της τάξης των 12 ευ-
ρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, όταν η Grivalia νοικιάζει δίπλα ακίνητο 
με έσοδα πάνω από 15 ευρώ ανά τ.μ. 

Η μίσθωση της Wind λήγει σε δύο χρόνια και με μια λογική ανα-
προσαρμογή ενοικίου, σε συνδυασμό με την μίσθωση ενός ελεύθε-
ρου σήμερα ορόφου, η απόδοση για τον αγοραστή μπορεί να πλησι-
άσει στο 7%. Αν, μάλιστα, η Εθνική Leasing επιλέξει να πουλήσει 
και τα τέσσερα ακίνητα στη Greco έναντι 36,5 εκατ. ευρώ, το κόστος 
για το fund πέφτει και το στοίχημα βελτίωσης της απόδοσης συναρ-
τάται πλέον από το πόσο γρήγορα και σε τι τιμές θα μισθώσει τα ε-

λεύθερα ακίνητα. Η είσοδος της Greco στην αγορά έρχεται σε μια 
περίοδο που οι εγχώριες ΑΕΕΑΠ εντείνουν τις αγορές τους, ενώ 
ενδιαφέρον για μεγάλα εμπορικά ακίνητα συνεχίζουν να επιδεικνύ-
ουν τα private equity funds που δραστηριοποιούνται στην αγορά. 

Το επόμενο σημαντικό test θα είναι η πώληση τεσσάρων ακινή-
των από την Alpha τα οποία ελέγχονται από μια εταιρεία. Πρόκειται 
για ακίνητα που έχουν λειτουργικές μισθώσεις και αποτιμούνται σε 
περίπου 74 εκατ. ευρώ. Η τράπεζα εξετάζει το ενδεχόμενο να πω-
ληθούν με την υφιστάμενη εταιρική δομή καθώς η εταιρεία που τα 
κατέχει κουβαλάει φορολογικές ζημιές. Οι φορολογικές ζημιές α-
ποτελούν πλεονέκτημα για τα funds όχι, όμως, για τις AEEAΠ. 

Η Alpha Bank ετοιμάζεται να ολοκληρώσει μια αντίστοιχη συ-
ναλλαγή καθώς υπέγραψε με ενδιαφερόμενο επενδυτή προσύμ-
φωνο (memorandum of understanding) για την πώληση της εταιρί-
ας ΑΕΠ Αττικής ΙΙ A.E. 

Η ΑΕΠ Αττικής ΙΙ έχει στην κατοχή της οικόπεδο συνολικής έκτα-
σης 16,8 στρεμμάτων, πάνω στο οποίο έχει ανεγερθεί το εμπορικό 
κέντρο South Polis από τη Βωβός. Επιπρόσθετα, κατέχει κτήριο ε-

ντός του οικοπέδου επιφάνειας 14.573 τ.μ και 738 θέσεις στάθμευ-
σης, το οποίο αποτελεί αντικείμενο χρηματοδοτικής μίσθωσης από 
την Alpha Leasing και υπομισθώνεται στις εταιρείες Village 
Roadshow Ελλάς, Jumbo και Βρεττάκος BP- Κεχαγιόγλου  

Τέλος, κατέχει οριζόντια ιδιοκτησία στο ίδιο συγκρότημα, συνο-
λικής επιφάνειας 910 τ.μ , η οποία είναι μισθωμένη στις Arrow 
Shipping Hellas και D.V.B Bank. 

Χαρτοφυλάκιο με δάνεια μικρών ξενοδοχειακών μονάδων εξε-
τάζει να βγάλει προς πώληση η Εθνική, κατά τους επόμενους μήνες. 
Πρόκειται για μη εξυπηρετούμενα δάνεια εταιρειών, στις οποίες η 
τράπεζα έχει σημαντική πιστωτική έκθεση. 

Τέλος, η Εθνική προχωρά στην κατάθεση συμφωνίας πιστωτών 
για την εξυγίανση της Pasal, ανοίγοντας έτσι το δρόμο για την πώ-
ληση του εμπορικού κέντρου Athens Heart, για το οποίο ενδιαφέ-
ρεται ζωηρά ο αμερικανικός όμιλος Hines. Η συμφωνία εξυγίανσης 
αναμένεται να κατατεθεί εντός των επόμενων ημερών και θα προ-
βλέπει την άρση της εγγύησης, που έχει παράσχει η Pasal στη θυ-
γατρική της Doreco (Athens Heart) για δάνεια 58 εκατ. ευρώ. 

Πρωτογενές πλεόνασμα ύψους 2,751 δισ. 
ευρώ εμφανίζει ο προϋπολογισμός το δίμη-
νο Ιανουάριος - Φεβρουάριος 2018, έναντι 

στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα 1,307 δισ. 
ευρώ και έναντι πρωτογενούς πλεονάσματος 
2,135 δισ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο το 2017, 
σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε το Γενι-
κό Λογιστήριο του Κράτους.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία την περί-
οδο Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου 2018, παρουσιά-
ζεται πλεόνασμα στο ισοζύγιο του κρατικού προ-
ϋπολογισμού ύψους 1,542 δισ. ευρώ έναντι στό-
χου για πλεόνασμα 98 εκατ. ευρώ που έχει περι-
ληφθεί στην εισηγητική έκθεση του προϋπολογι-
σμού 2018, για το αντίστοιχο διάστημα του 2018 
και πλεονάσματος 434 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο 
διάστημα του 2017.

Το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού 
προϋπολογισμού ανήλθε σε 8,975 δισ. ευρώ πα-
ρουσιάζοντας αύξηση κατά 1,133 δισ. ευρώ ή 
14,5% έναντι του στόχου.Τα καθαρά έσοδα του 
τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 8,299 δισ. 
ευρώ, αυξημένα κατά 675 εκατ. ευρώ ή 8,9% ένα-
ντι του στόχου.

Οι επιστροφές εσόδων (εξαιρουμένων των ε-
πιστροφών από το πρόγραμμα εκκαθάρισης ληξι-
πρόθεσμων οφειλών) ανήλθαν σε 719 εκατ. ευ-
ρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 110 εκατ. ευρώ 
έναντι του στόχου (609 εκατ. ευρώ),ενώ τα έσοδα 
του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων  α-
νήλθαν σε 675 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 458 

εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.
Ειδικότερα, τον Φεβρουάριο 2018 το σύνολο 

των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογι-
σμού ανήλθε στα 4,222 δισ. ευρώ αυξημένο κατά 
274 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον μηνιαίο στόχο.

Τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογι-
σμού ανήλθαν σε 4,151 δισ. ευρώ, αυξημένα ένα-
ντι του μηναίου στόχου κατά 314 εκατ. ευρώ.

Επισημαίνεται ότι τον Φεβρουάριο εισπράχτη-
κε το ποσό του μερίσματος από την Τράπεζα της 

Ελλάδος, ποσού 614,2 εκατ. ευρώ αυξημένο κατά 
214,2 εκατ. ευρώ σε σχέση με το στόχο.

Τα έσοδα του ΠΔΕ ανήλθαν σε 71 εκατ. ευρώ, 
μειωμένα κατά 40 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

Οι επιστροφές εσόδων του Φεβρουαρίου 2018 
(εξαιρουμένων των επιστροφών από το πρό-
γραμμα εκκαθάρισης ληξιπρόθεσμων οφειλών) 
ανήλθαν σε 394 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξη-
ση κατά 116 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στό-
χου (277 εκατ. ευρώ).

Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού για 
την περίοδο Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου 2018 α-
νήλθαν στα 7,433 δισ. ευρώ και παρουσιάζονται 
μειωμένες κατά 310 εκατ. ευρώ έναντι του στό-
χου. Ειδικότερα, οι δαπάνες του τακτικού προϋ-
πολογισμού ανήλθαν σε 7,246 δισ. ευρώ και είναι 
μειωμένες κατά 112 εκατ. ευρώ έναντι του στό-
χου. Μειωμένες έναντι του στόχου ήταν κυρίως οι 
δαπάνες για επιχορηγήσεις νοσοκομείων, ΥΠΕ-
ΠΕΔΥ κατά 147 εκατ. ευρώ.

Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού πα-
ρουσιάζονται μειωμένες σε σχέση με την αντί-
στοιχη περίοδο του 2017 κατά 476 εκατ. ευρώ. 
Έχουν καταβληθεί επιπλέον 119 εκατ. ευρώ για 
το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης και 35 ε-
κατ. ευρώ για εξοπλιστικά προγράμματα Υπ. Εθνι-
κής 'Αμυνας.

Οι δαπάνες του ΠΔΕ διαμορφώθηκαν σε 187 
εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας μείωση έναντι του 
στόχου κατά 198 εκατ. ευρώ.

Ειδικά για τον μήνα Φεβρουάριο oι δαπάνες 
του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 4,257 
δισ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 95 
εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου, ενώ oι 
δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν 
σε 4,154 δισ. ευρώ και παρουσιάζονται αυξημέ-
νες κατά 11 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στό-
χου. Οι δαπάνες του Προϋπολογισμού Δημοσίων 
Επενδύσεων (ΠΔΕ) ανήλθαν σε 104 εκατ. ευρώ 
και παρουσιάζονται μειωμένες έναντι του μηνιαί-
ου στόχου κατά 106 εκατ. ευρώ.

Πρωτογενές  πλεόνασμα  και μειωμένες δαπάνες  το πρώτο δίμηνο

Ανοίγει το 
παιχνίδι 

για τα 
καλά 

εμπορικά 
ακίνητα

Συνέχεια από τη σελ. 11
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Στις 21 πρωτοπόρες εταιρείες 
που αξιολογήθηκαν στην πρώ-
τη έκδοση του επιχειρηματικού 

Δείκτη Βιώσιμης Ανάπτυξης - 
Sustainability Performance 
Directory, του Quality Net 
Foundation στην Ελλάδα, συμπερι-
λαμβάνεται το Υγεία.

Όπως αναφέρεται, οι 21 εταιρείες 
που εντάσσονται στις The Most 
Sustainable Companies in Greece 
για το έτος 2017, περιλαμβάνονται 
στην ηγετική ομάδα των ελίτ της ελ-
ληνικής επιχειρηματικής σκηνής, 
μετά από τη κατάταξη και αξιολόγη-
ση των μη χρηματοοικονομικών ε-
πιδόσεών τους και της ολιστικής 
προσέγγισής τους στα θέματα της 
Βιώσιμης Ανάπτυξης. 

Το Sustainability Performance 
Directory, είναι επιχειρηματικός 
Δείκτης Βιώσιμης Ανάπτυξης και 
έχει διαμορφωθεί σύμφωνα με τις 
προδιαγραφές του Ελληνικού Κώ-
δικα Βιωσιμότητας, κατά τα πρότυ-
πα του αντίστοιχου Γερμανικού Κώ-
δικα και αξιολογεί τον τρόπο με τον 
οποίο οι εταιρίες προσεγγίζουν τα 
θέματα βιωσιμότητας, τις διαδικα-
σίες και τις πολιτικές που εφαρμό-
ζουν.

Ο όμιλος  Υγεία μετουσιώνει πο-
λιτικές Βιώσιμης Ανάπτυξης στον 
στρατηγικό σχεδιασμό όλων των 
νοσοκομείων και εταιρειών του, 

καθώς πιστεύουμε ότι η εν γένει α-
νάπτυξη του Ομίλου είναι άρρηκτα 
συνδεδεμένη με την κοινωνία, το 
περιβάλλον, τους εργαζόμενους και 
την εθνική οικονομία, υπογράμμισε 
ο διευθύνων σύμβουλος του ΥΓΕΙΑ 
κ. Ανδρέας Καρταπάνης κατά την 
τελετή βράβευσης. 

Με  πλήρη συναίσθηση του «ευ-
αίσθητου» κλάδου που δραστηριο-
ποιούμαστε, έχουμε δεσμευτεί ένα-
ντι όλων των συμμετόχων μας, πως 
παρά τις δύσκολες κοινωνικοοικο-
νομικές συνθήκες που βιώνει ολό-
κληρη η χώρα, όλοι εμείς στον όμι-
λο Υγεία  θα συνεχίσουμε να προ-
σεγγίζουμε με υπευθυνότητα τα 
θέματα βιώσιμης ανάπτυξης, πρό-
σθεσε ο κ. Καρταπάνης.

Παιδιατρική Metropolitan

Φροντίδα για το παιδί  

Μια έμπειρη και εκπαιδευμένη ομάδα, που καλύ-
πτει κάθε παιδιατρική ανάγκη, βρίσκεται σε δι-
αρκή ετοιμότητα, εξοπλισμένη με την τελευταία 

λέξη της τεχνολογίας,
στην Παιδιατρική Metropolitan.Όπως τονίζεται,στην  

κλινική  προσφέρονται όλες οι υπηρεσίες, από τον α-
πλό έλεγχο μέχρι και την αντιμετώπιση της πιο επεί-
γουσας περίπτωσης. Στεγάζεται στον 4ο όροφο του 
Θεραπευτηρίου, σε σύγχρονους, ευρωπαϊκών προδι-
αγραφών χώρους και διαθέτει άνετα δωμάτια, εξοπλι-
σμένα με τα απαραίτητα τεχνικά μέσα για τη φροντίδα 
των παιδιών. Η Παιδιατρική Metropolitan, τα Ιατρεία 
Επειγόντων της Κλινικής και τα εργαστήρια βρίσκονται 
συνεχώς σε 24ωρες εφημερίες, έτοιμα να ανταποκρι-
θούν σε κάθε κατάσταση, όσο έκτακτη και αν είναι. Τη 
στιγμή που θα υπάρξει αιφνίδιο θέμα υγείας, μια επί-
σκεψη στα ιατρεία της Παιδιατρικής θα συμβάλει στην 
ανακούφιση της έντασης και στην αντιμετώπιση του 
προβλήματος. Στην κλινική διενεργούνται όλοι οι ερ-
γαστηριακοί έλεγχοι, ενώ  είναι  στελεχωμένη από ια-
τρούς που καλύπτουν όλο το φάσμα των εξειδικεύσε-
ων της παιδιατρικής και της παιδοχειρουργικής.Επι-
σημαίνεται ότι το  προσωπικό της Παιδιατρικής πλαισι-
ώνεται από διατροφολόγους που φροντίζουν για το 
καλύτερο ,ενώ το προσωπικό είναι σε θέση να στηρίξει 
ψυχολογικά κάθε γονιό και παιδί. Επιπλέον, αν χρεια-
στεί, ειδικοί ψυχολόγοι ή/και ψυχίατροι είναι έτοιμοι να 
διευθετήσουν κάθε πρόβλημα

AXA Research Fund Επιβραδύνοντας τα σημάδια γήρανσης

Τα μυστικά της μακροζωίας ψάχνει να βρει ο Greg Foot, επιστημονι-
κός συνεργάτης της ΑΧΑ, στο πέμπτος επεισόδιο της σειράς “AXA 
Research Fund”. Ο Greg Foot  συναντά δύο ερευνήτριες που υπο-

στηρίζονται από την ΑΧΑ, την Μία Κιβιπέλτο, καθηγήτρια Γηριατρικής Ε-
πιδημιολογίας στο Τμήμα Νευροβιολογίας του Ινστιτούτου Καρολίνσκα 
στη Σουηδία και την Φραντσέσκα Μπάτζιο, Μοριακή Βιολόγο από το Ιν-
στιτούτο Μαξ Πλανκ της Κολωνίας, προκειμένου να μάθει περισσότερα 
σχετικά με το πώς μπορούμε να μείνουμε υγιείς για περισσότερα χρόνια, 
εστιάζοντας τόσο στη διάρκεια της ζωής, όσο και στη διάρκεια της υγείας.

Στην πρώτη του συνάντηση με την καθηγήτρια Μία Κιβιπέλτο, ο Greg 
Foot  διερευνά το πώς μπορούμε, όσο μεγαλώνουμε, να διατηρούμε το 
σώμα και το μυαλό μας σε υγιή κατάσταση. Συγκεκριμένα, η ερευνήτρια 
μελετά πώς η αλλαγή στον τρόπο ζωής, η σωματική άσκηση, η υγιεινή 
διατροφή και η εξάσκηση του εγκεφάλου επιβραδύνουν τα σημάδια της 
γήρανσης. Όπως επισημαίνει η Μία, η επιλογή μιας θρεπτικής διατροφής, 
όπως η μεσογειακή ή η σκανδιναβική, με πολλά φρούτα, λαχανικά, ψά-
ρια και λιπαρά θα βοηθούσε στην επιβράδυνση της γήρανσης του σώμα-
τος. Εκτός όμως από το σώμα, χρειάζεται και ο εγκέφαλος εκγύμναση, 
κάτι που επιτυγχάνεται μέσω του χορού. Ο χορός είναι σωματική, κοινω-
νική αλλά και διανοητική άσκηση. Σύμφωνα με την ερευνήτρια, η εξά-
σκηση του εγκεφάλου, η σωματική άσκηση και η υγιεινή διατροφή μπο-
ρούν να βοηθήσουν, όχι μόνο για να ζήσουμε καλύτερα αλλά και για να 
το απολαύσουμε περισσότερο. 

 Ο επιστημονικός συνεργάτης της ΑΧΑ  σε αυτό το επεισόδιο, ταξιδεύει, 
επίσης, στην Κολωνία για να συναντήσει την Φραντσέσκα Μπάτζιο, η ο-

ποία ερευνά τους μηχανισμούς που συντελούν στη γήρανση του σώμα-
τός μας. Στόχος της έρευνάς της είναι, μέσα από την κατανόηση της λει-
τουργίας αυτών των μηχανισμών, να αναπτύξει θεραπείες που καθυστε-
ρούν τη γήρανση και, παράλληλα, αποτρέπουν την εμφάνιση ασθενειών 
που σχετίζονται με το γήρας, όπως το Αλτσχάιμερ και το Πάρκινσον. Βα-
σικό στοιχείο της μελέτης της είναι τα μιτοχόνδρια, τα οποία βρίσκονται 
σχεδόν σε κάθε μας κύτταρο και μοιάζουν με «εργοστάσια παραγωγής 
ενέργειας», αφού μετατρέπουν τα σάκχαρα των τροφών σε ενέργεια, την 
οποία χρησιμοποιούμε ως καύσιμο σε ό,τι κάνουμε. Το σώμα μας συνε-
χώς δημιουργεί νέα κύτταρα που περιέχουν μιτοχόνδρια και νέα αντίγρα-
φα μιτοχονδριακού DNA. Κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας που 
ονομάζεται «αντιγραφή» προκύπτουν λάθη και μεταλλάξεις. Όσο μεγα-
λώνουμε, αυτά τα λάθη – μεταλλάξεις αυξάνονται στο μιτοχονδριακό 
DNA με αποτέλεσμα να παράγουν λιγότερη ενέργεια και έτσι να γινόμα-
στε πιο επιρρεπείς σε ασθένειες. Άρα, σύμφωνα με την έρευνα της Φρα-
ντσέσκα, αν μπορέσουμε να ελέγξουμε τα λάθη στο μιτοχονδριακό DNA, 
ίσως καταφέρουμε να δώσουμε «περισσότερη ζωή» στα χρόνια μας και 
τελικά να καθυστερήσουμε και την ίδια τη διαδικασία της γήρανσης. Σύμ-
φωνα με τα σημερινά ερευνητικά δεδομένα, οι επιστήμονες κατανοούν 
όλο και περισσότερο το πώς μπορούμε να καθυστερήσουμε τη φθορά 
του σώματος και του μυαλού μας. Αν το καταφέρουν αυτό, τότε ίσως μπο-
ρέσουμε να αποτρέψουμε την εμφάνιση ασθενειών όπως ο καρκίνος, οι 
καρδιοπάθειες, ο διαβήτης, ή η άνοια και τελικά να καθυστερήσουμε τη 
διαδικασία της γήρανσης του σώματος, αλλά και του μυαλού. 

Μπορείτε να δείτε το σχετικό βίντεο: https://youtu.be/Vm4Ii6qwYnQ

ΥΓΕΙΑ Στις πρωτοπόρες εταιρείες 
του δείκτη βιώσιμης ανάπτυξης

Το πρώτο κέντρο αριστείας  
στη χειρουργική παθήσεων εντέρου

ΤΟ ΠΡΏΤΟ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΙΚΟ κέντρο αριστείας στον τομέα της χειρουργικής των παθήσεων του 
παχέος εντέρου, ορθού και πρωκτού στην Ελλάδα αποτελεί, όπως τονίζεται  η ΣΤ΄ χειρουργική 
κλινική του νοσοκομείου ΥΓΕΙΑ και τελεί υπό τη διεύθυνση του κ. Κωνσταντίνου Μαυραντώνη, 
γενικού χειρουργού, ο οποίος έλαβε αντίστοιχα τον τίτλο του “Master Surgeon” στον τομέα αυτό.Η 
πιστοποίηση Center of Excellence in Colorectal Surgery (COECS) χορηγείται από τον μη κερδο-
σκοπικό οργανισμό Surgical Review Corporation (SRC - http://www.surgicalreview.org) που 
εδρεύει στη Βόρεια Καρολίνα των Ηνωμένων Πολιτειών. Η δημιουργία  κέντρων αριστείας, στην 
χειρουργική τουλάχιστον, συμβάλλει στην καλύτερη φροντίδα των ασθενών μας, οι οποίοι μπο-
ρούν πλέον και πρέπει να επιλέγουν τον ιατρό τους βάσει της εξειδίκευσής του και των αποτελε-
σμάτων του, υπογραμμίζει μεταξύ άλλων ο διευθυντής της ΣΤ’ Χειρουργικής Κλινικής του ΥΓΕΙΑ, 
κ. Κωνσταντίνος Μαυραντώνης.

Ο κ. Ανδρέας Καρταπάνης

Έχοντας πάντα στο επίκε-
ντρο τον άνθρωπο η  
Αffidea  υιοθετεί την πρα-

κτική της εικαστικής τοιχογρα-
φίας με στόχο να βελτιώσει α-
κόμη περισσότερο την συνολική 
εμπειρία των εξεταζόμενων α-
πό την επίσκεψή τους στα δια-
γνωστικά της κέντρα. Η σύλλη-
ψη και η δημιουργία της συγκε-
κριμένης σειράς τοιχογραφιών 
είναι της Ναταλίας Μαυρωτά 
και θα χρησιμοποιηθεί αποκλει-
στικά από την Affidea. Η πρώτη 
μεγάλη τοιχογραφία δημιουργήθηκε στο πολυ-
δύναμο διαγνωστικό κέντρο της Affidea στην Κη-
φισιά, ενώ προγραμματίζονται οι επόμενες τοιχο-
γραφίες και σε άλλα κέντρα. Πρόκειται για τοιχο-
γραφίες που είναι πραγματικά έργα τέχνης. 

Η βασική ιδέα για την δημιουργία της τοιχο-
γραφίας είναι αφενός να δοθεί η ευκαιρία σε 
νέους δημιουργούς με φρέσκιες ιδέες να ξεδι-
πλώσουν τις δημιουργίες τους και αφετέρου να 
“ντύσουμε” τα διαγνωστικά κέντρα μας με μηνύ-

ματα συμβατά με την ταυτότητά μας και το κορυ-
φαίο επίπεδο των υπηρεσιών υγείας που παρέ-
χουμε, σχολιάζει ο υπεύθυνος κατασκευών και 
υποδομών του ομίλου Affidea κ. Μιχάλης Τορ-
νάρης.

 Στόχος μας είναι τα έργα αυτά να αποτελέ-
σουν σημεία ενδιαφέροντος για τους εξεταζόμε-
νους. Βάζοντας χρώμα στους τοίχους, επιχει-
ρούμε να δώσουμε ερεθίσματα και μέσα από τις 
οργανικές φόρμες να τονίσουμε τον ανθρωπο-

κεντρικό χαρακτήρα της Affidea, αναφέρει ο  κ. 
Μιχάλης Τορνάρης.Η ίδια πρακτική φιλοδοξού-
με να εφαρμοστεί όχι μόνο στα διαγνωστικά κέ-
ντρα της Affidea Ελλάδος, αλλά και σε αυτά στις 
υπόλοιπες 16 χώρες της Ευρώπης, όπου έχει 
παρουσία η Affidea. Το ότι αυτή η ιδέα να συνδέ-
σουμε τον πολιτισμό και την δημιουργία με τον 
χαρακτήρα της Affidea, εκπορεύεται από την 
Affidea Ελλάδος, μας κάνει πραγματικά υπερή-
φανους ,σημειώνει ο κ. Τορνάρης.

Mediterraneo Hospital

Πρωτοποριακή 
επιδιόρθωση βαλβίδας  
ΜΕ ΑΠΟΛΥΤΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ πραγματοποιή-
θηκε πρόσφατα στην Υβριδική χειρουργική 
αίθουσα του Mediterraneo Hospital,  επέμ-
βαση διόρθωσης σοβαρής ανεπάρκειας 
της μιτροειδούς βαλβίδας της καρδιάς ,  μί-
ας από τις βασικές καρδιακές βαλβίδες, 
χωρίς να χρειασθεί να υποβληθεί ο ασθε-
νής σε εγχείρηση καρδιάς. Σύμφωνα με 
σχετική ανακοίνωση η θεραπεία έγινε σε 
ασθενή 52 ετών, με επιβαρυμένη καρδιακή 
λειτουργία λόγω μεγάλης ανεπάρκειας της 
βαλβίδας. Η επέμβαση πραγματοποιήθηκε  
από την ιατρική ομάδα του τμήματος Επεμ-
βατικής Καρδιολογίας του Mediterraneo 
Hospital και συγκεκριμένα  από  τους ε-
πεμβατικούς καρδιολόγους Αθανάσιο 
Μαγγίνα και Χρυσοβαλάντη Ψαθά, σε συ-
νεργασία με τους καρδιολόγους Ξενοφώ-
ντα Κωστέα και Σπύρο Δραγομάνοβιτς, τον 
αναισθησιολόγο Λουκά Θεοχάρη και Επεμ-
βατικούς Καρδιολόγους από το Νοσοκο-
μείο «Αγ. Λουκάς» στη Θεσσαλονίκη.  Η 
διάρκεια της επέμβασης ήταν μόλις 2 ώρες 
και ο ασθενής έλαβε εξιτήριο μετά από 3 
ημέρες.

Όπως τονίζεται, η τοποθέτηση του 
MitraClip εφαρμόζεται σε επιλεγμένους α-
σθενείς, στους οποίους η διόρθωση της α-
νεπάρκειας με χειρουργείο κρίνεται ότι εί-
ναι υψηλού κινδύνου. Απαραίτητη προϋ-
πόθεση επίσης, μετά από καρδιολογικές 
εξετάσεις, η βαλβίδα να είναι κατάλληλη για 
την τοποθέτηση του «συνδετήρα» MitraClip.
Παγκοσμίως άνω των 50.000 ασθενών έ-
χουν υποβληθεί σε αυτή την πρωτοπορια-
κή επιδιόρθωση της βαλβίδας. 

ΙΑΣΩ Παίδων Βραβεύθηκε 
για τη δημιουργικότητα

Chief Commercial Officer Ομίλου ΙΑΣΏ: Χριστίνα Ταμπουρέα, Product Manager ΙΑΣΏ Παίδων: Νάνσυ 
Χριστοπούλου, Agency: Bold Ogilvy & Mather, Creative Director: Αγγελική Κορνελάτου, Associate 
Creative Director: Κατερίνα Ανδρουλή, Art Director: Δανάη Νταλίπη, Copywriter: Δάφνη Μαρτίνου

Η πρώτη κλινική στο χώρο της υγείας που διακρίθη-
κε και βραβεύτηκε για τη δημιουργικότητά της, 
είναι το ΙΑΣΩ Παίδων. Το Ιασώ Παίδων  σε συνερ-

γασία με τη Bold Ogilvy & Mather απέσπασε silver βρα-
βείοERMIS για την καταχώρηση «10 χρόνια τώρα, μπο-
ρείτε να κοιμάστε ήσυχοι» και όπως τονίζεται η  συμμε-
τοχή στον θεσμό των Ermis Awards, το κορυφαίο γεγο-
νός του κλάδου της διαφήμισης και της επικοινωνίας 
στην Ελλάδα, αποτελεί μια πρωτοπορία στο χώρο των 

κλινικών υγείας.Τα Ermis Awards, με 29 χρόνια επιτυ-
χημένης πορείας, διοργανώνονται από  την Ένωση Ε-
ταιριών Διαφήμισης & Επικοινωνίας Ελλάδος και φιλο-
ξενούν περισσότερα από 2.500 άτομα, κάθε χρόνο. Πα-
ρευρίσκονται στελέχη από το χώρο της διαφήμισης και 
της επικοινωνίας, των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, 
διαφημιζόμενες εταιρείες, καθώς και όλοι όσοι έχουν 
άμεσο ή έμμεσο ενδιαφέρον στη διαφήμιση και επικοι-
νωνία.

MetLife Πρωτοποριακό πρόγραμμα Dental Plus

Υλοποιώντας η MetLife, τη δέσμευσή της να ανταποκρίνεται στις ανά-
γκες των ασφαλισμένων της, παρουσιάζει το πρώτο ολοκληρωμένο 
πρόγραμμα φροντίδας στοματικής υγιεινής στην ελληνική αγορά. Ό-

πως υπογραμμίζεται, το  νέο MetLife Dental Plus είναι ένα πρόγραμμα κά-
λυψης οδοντιατρικών εξόδων, που εξασφαλίζει υψηλής ποιότητας υπηρε-
σίες οδοντιατρικής φροντίδας, πρόσβαση σε υψηλού επιπέδου οδοντιατρι-
κά κέντρα, πλήθος δωρεάν υπηρεσιών και διαγνωστικών ελέγχων, καθώς 
και κάλυψη ως και του 80% των εξόδων για οδοντιατρικές πράξεις. 

Ειδικότερα, για ενήλικες και παιδιά ως 12 ετών, το πρόγραμμα παρέχει 
εντελώς δωρεάν έναν διαγνωστικό και έναν ορθοδοντικό έλεγχο, έναν κα-
θαρισμό δοντιών και ένα απλό σφράγισμα, ενώ συμπεριλαμβάνει και μια 
δωρεάν επίσκεψη σε οδοντίατρο του δικτύου, για την προσωρινή ανακού-
φιση μιας έκτακτης επώδυνης κατάστασης. Για τα παιδιά κάτω των 12 ετών, 
παρέχει δωρεάν έναν διαγνωστικό και έναν ορθοδοντικό έλεγχο, καθώς 
και μια φθορίωση και απομάκρυνση πλακών.  Επιπλέον, το πρόγραμμα 
προσφέρει μεγάλα όρια κάλυψης ανά γνάθο, τα οποία αυξάνονται σταδιακά 
φθάνοντας μέχρι και τα 2.500 ευρώ, σε βάθος πενταετίας, χωρίς πρόσθετη 
επιβάρυνση στο ασφάλιστρο.

Το Dental Plus είναι ένα πρωτοποριακό πρόγραμμα, το οποίο έρχεται να 

καλύψει ένα σημαντικό κενό στην ιδιωτική και δημόσια κοινωνική ασφάλι-
ση στην Ελλάδα. δήλωσε  ο κ. Σταύρος Μιχαηλίδης, διευθυντής marketing 
και επικοινωνίας της MetLife,σημειώνοντας ότι σε  μια περίοδο όπου η οι-
κονομική κρίση οδηγεί συχνά στην παραμέληση της στοματικής υγείας, το 
πρόγραμμα παρέχει πρόσβαση σε δωρεάν συστηματική πρόληψη, ενώ για 
την όποια έκτακτη ή επιβεβλημένη θεραπεία, η συμμετοχή του ασφαλισμέ-
νου είναι ιδιαίτερα χαμηλή. Συνδυάζοντας υψηλού επιπέδου υπηρεσίες και 
προσιτό κόστος, σε σχέση με τις παροχές και καλύψεις, το Dental Plus απο-
τελεί μια αξιόπιστη, ολοκληρωμένη λύση για την προστασία της στοματικής 
υγείας, για όλη την οικογένεια ,υπογραμμίζει ο κ. Μιχαηλίδης.

Όπως επισημαίνει η εταιρεία,οι  οδοντιατρικές εργασίες που παρέχονται 
μέσω του Dental Plus εκτελούνται σε αποκλειστική συνεργασία με τον όμι-
λο Βιοϊατρική, έναν από τους μεγαλύτερους ομίλους παροχής υπηρεσιών 
υγείας στην Ελλάδα. Το πρόγραμμα καλύπτει όλες τις περιπτώσεις, χωρίς 
προασφαλιστικό έλεγχο, μέχρι και την ηλικία των 70 ετών, παρέχει προνο-
μιακά ασφάλιστρα για παιδιά, ευελιξία στη χρήση του και κέντρο εξυπηρέ-
τησης που λειτουργεί καθημερινά σε 24ωρη βάση, ενώ μπορεί να λειτουρ-
γήσει ανεξάρτητα ή συμπληρωματικά σε άλλο πρόγραμμα υγείας της εται-
ρείας.

Mural Affidea Κηφισιάς Εικαστική 
τοιχογραφία με θετικά μηνύματα
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που μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο χώρο της Υ-
γείας. Τεχνολογίες στην ανάπτυξη θεραπειών, 
την αξιολόγηση δεδομένων αλλά και την καθη-
μερινή ιατρική πρακτική.   

Όπως τόνισε, τα τελευταία χρόνια έχει συντε-
λεστεί μια τεράστια επανάσταση που ξεπερνά 
την προηγούμενη επανάσταση στο χώρο της ια-
τρικής τεχνολογίας και αφορούσε στις απεικονι-
στικές διαγνωστικές μεθόδους. Σήμερα μιλούν 
όλοι για τα Big Data, τα οποία προέρχονται από 
διαφορετικές «δεξαμενές» και είναι δύσκολο να 
ενσωματωθούν σε έναν φορέα.  

«Η τεχνολογία, λοιπόν, είναι η κινητήριος δύ-
ναμη πίσω από τις προκλήσεις. 

Η βιοτεχνολογία μάλιστα, είναι το νέο μεγάλο 
θέμα στην υγειονομική περίθαλψη όπου υπάρ-
χουν σημαντικές υπεραξίες, σε αντίθεση με τις 
μεγάλες φαρμακευτικές εταιρείες που παρουσι-
άζουν σταδιακή συρρίκνωση των περιθωρίων 
κέρδους, λόγω της λήξης πατεντών, αλλά και της 
επικέντρωσης κυρίως στις πιο διαδεδομένες α-
σθένειες». 

Οι μεγάλες εταιρείες δεν είναι πλέον οι ηγέτες 
στον τομέα. Όπως είπε χαρακτηριστικά ο κ. 
Duret, υπεραξία υπάρχει στη βιοτεχνολογία, στις 
μικρότερες εταιρείες που παρουσιάζουν σημα-
ντική ανάπτυξη. 

Η κατάσταση στην Ελλάδα, είπε, «είναι ιδιαιτέ-
ρως λεπτή, τραγική έως και καταθλιπτική επειδή 
υπάρχουν  τεράστιοι οικονομικοί περιορισμοί. 
Όμως έχουμε τεχνολογίες ώστε να μετατρέψου-
με τα στοιχεία της κρίσης σε στοιχεία ευκαιρίας». 

Οι εταιρείες πιέζονται για μικρότερα κόστη, ε-
πειδή πρέπει να μειωθεί η τιμή των φαρμάκων, 
όχι μόνο λόγω των γενοσήμων αλλά και εξαιτίας 
των νέων παικτών που μειώνουν τα κόστη. Αυτό 
δημιουργεί ευκαιρίες. Μέσα από τη λιτότητα 
μπορεί να αναδειχτεί η καινοτομία. 

Οι μικρές εταιρείες μπορούν να δημιουργή-
σουν λύσεις βιοτεχνολογίας για ασθενείς που 
δεν μπορούν να τις προσφέρουν οι μεγάλες 
φαρμακευτικές. Μικρές εταιρείες «μικροεργα-
στήρια» μπορούν να διεκδικήσουν χρηματοδό-
τηση. Οι τράπεζες μπορούν να συμβουλεύουν 
τους ενδιαφερόμενους πώς θα στρέψουν τα κε-
φάλαια τους στην καινοτομία. 

Ο κ. Duret αναφέρθηκε επίσης στους τρόπους 
με τους οποίους λειτουργούν οι νέοι ιατροί, οι 
οποίοι σήμερα «είναι περισσότερο επιχειρηματί-
ες» σε σχέση με το παρελθόν. Αυξάνονται οι ια-
τροί που μπαίνουν στο χώρο  και αναζητούν 
ψηφιακές λύσεις. Δικτυώνονται και κάνουν ση-
μαντική χρήση της τεχνολογίας. Είναι πιο θετικοί 
στη χρηματοδότησή τους.  

Τέλος, αναφέρθηκε και στους ξένους επενδυ-
τές που αγοράζουν ελληνικές ιδιωτικές κλινικές. 
«Υπάρχει παγκοσμίως ζήτηση για περίθαλψη. 
Να δημιουργηθούν ιδιωτικά και δημόσια οχή-
ματα για επενδύσεις και ξένων στην Ελλάδα, ό-
πως τα συνταξιοδοτικά ταμεία. Χαρακτηριστικό 
είναι το γερμανικό ταμείο που θέλει να επενδύ-

σει στο εξωτερικό. Θέλουν να επενδύουν σε 
«κοινωνικές» επιχειρήσεις. Η Ελλάδα μπορεί να 
παίξει ρόλο  σ’ αυτό. Υπάρχουν φυσικά και οι 
κλασικοί επενδυτές, στο χώρο της ιατρικής τε-
χνολογίας».  

Healthcare systems in the EU: A political 
diagnosis of the greater challenges

Οι τρόποι διασφάλισης της σταθερότητας και 
της βιωσιμότητας των συστημάτων Υγείας των 
χωρών της Ευρώπης, αλλά και τις σημαντικότε-
ρες προκλήσεις που χρειάζεται να αντιμετωπι-
στούν προς την κατεύθυνση της βελτίωσης της 
υγειονομικής περίθαλψης του πληθυσμού, πα-
ρουσιάστηκαν στο πάνελ με θέμα: Healthcare 
systems in the EU: A political diagnosis of the 
greater challenges

Τα κύρια σημεία των ομιλιών  
έχουν ως εξής:
GAETAN LAFORTUNE, Senior Economist, 
Principal Administrator at the Health Division, 
OECD

O Gaetan Lafortune επεσήμανε πως πολλοί 
Έλληνες αναφέρουν δυσκολίες πρόσβασης σε 
ιατρούς ή Κέντρα Υγείας, όχι μόνο λόγω κό-
στους, αλλά και λόγω της απόστασης, καθώς και 
των διαδικασιών που πρέπει να ακολουθήσουν 
για να οριστεί ένα ραντεβού. Τόνισε ότι αποτελεί 
εθνική υπόθεση η οργάνωση και χρηματοδότη-
ση των Συστημάτων Υγείας, αλλά παράλληλα 
γίνονται συζητήσεις για πανευρωπαϊκές προ-
σπάθειες.  

«Εμείς ως ΟΟΣΑ προσπαθούμε να παρέχουμε 
μια συγκριτική βάση. Για παράδειγμα. τι συμβαίνει 

στις διαφορετικές χώρες σχετικά με τη χρήση κα-
πνικών προϊόντων ή την άνοδο του προσδόκιμου 
επιβίωσης. Γιατί, π.χ. υπάρχει διαφορά στο προσ-
δόκιμο επιβίωσης  ανάμεσα στους λαούς; Αυτό 
που θα θέλαμε να δούμε είναι κάποια σύγκλιση 
μεταξύ των χωρών με τις μεγάλες και τις μικρές 
επιδόσεις. Κάλυψη των αναγκών περίθαλψης του 
πληθυσμού και λειτουργίας των νοσοκομείων». 

Σχετικά με τις προκλήσεις στην Ελλάδα, ση-
μείωσε την αύξηση του προσδόκιμου επιβίωσης  
που θα προσθέτει επιπλέον πιέσεις στο Σύστημα 
Υγείας, επεσήμανε ότι υπάρχουν εμπόδια στην 
πρόσβαση των ασθενών στις θεραπείες λόγω 
της κρίσης, ενώ εξετάζοντας το μέλλον, ανέφερε 
ότι η καθολική και αρκετά ολοκληρωμένη κάλυ-
ψη Υγείας μπορεί να είναι οικονομικά βιώσιμη, 
υπό την προϋπόθεση ότι συνεχίζονται οι προ-

σπάθειες για τη μείωση των σπαταλών στην Υ-
γεία και ότι η βάση εσόδων για τη χρηματοδότη-
ση των δημόσιων δαπανών για την Υγεία εξακο-
λουθεί να διευρύνεται. 
ΑΘΗΝΑ ΛΙΝΟΥ, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Πα-
νεπιστημίου Αθηνών, διευθύντρια του Εργαστηρί-
ου Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Ιατρικής Στατιστι-
κής Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, 
πρόεδρος Ινστιτούτου Προληπτικής, Περιβαλλο-
ντολογικής και Εργασιακής Ιατρικής, Prolepsis

Στις προκλήσεις που θα πρέπει να αντιμετωπί-
σει μελλοντικά το Σύστημα Υγείας της χώρας 
λόγω των δυσχερών οικονομικο-κοινωνικών 
γεγονότων αναφέρθηκε η Αθηνά Λινού.  Σημεί-
ωσε ότι υπάρχουν 500 χιλιάδες οικογένειες με 
παιδιά σε συνθήκες φτώχειας. Αυτό δεν σημαί-
νει ότι δεν θα γίνουν τα παιδιά παχύσαρκα. Το 
ποσοστό των χρόνιων ασθενειών σε περίπου 
20-30 χρόνια θα είναι πολύ μεγαλύτερο. Με βά-
ση τα στοιχεία από το Diatrofi School Feeding 
Programme, περίπου 261.300 παιδιά ζήτησαν 
τρόφιμα από το 2012 μέχρι σήμερα, ενώ υπάρχει  
τουλάχιστον ένα σχολείο σε κάθε περιοχή της 
Ελλάδα με μαθητές που πεινούν. 

Υπάρχουν ανισότητες στον τομέα της Υγείας, 
που αφορούν στην εργασία, το  περιβάλλον, το  
εισόδημα και τη φύση  επηρεάζουν την υγεία 
των ανθρώπων. Επίσης σημείωσε ότι οι εμβολι-
ασμοί των Ρομά είναι ενθαρρυντικό γεγονός, ό-
μως η περίθαλψη αυτών των πληθυσμών είναι 
πολύπλοκο ζήτημα.  
ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΑΝΤΕΛΗ, Department of Health 
Care Management, Berlin University of 
Technology, WHO Collaborating Centre for Health 
Systems Research and Management, European 
Observatory on Health Systems and Policies 
Research Hub.

Η κ. Παντελή τόνισε τις ανάγκες και το σκοπό 
της αξιολόγησης των Τεχνολογιών Υγείας και ε-
πίσης την ανάγκη να δημιουργηθούν εξατομι-
κευμένες υπηρεσίες  αξιολόγησης. Να συλλέγο-
νται δεδομένα και μετά να εξετάζεται τι θα αξιο-
λογηθεί. Περιέγραψε επίσης τρία σημεία της 
πολιτικής προς την αξιολόγηση Τεχνολογίας:  
• Να είναι μια μορφή έρευνας που να εξετάζει 
συστηματικά τις βραχυπρόθεσμες και μακρο-
πρόθεσμες συνέπειες της εφαρμογής μιας Τε-
χνολογίας Υγείας.
• Να εξασφαλίζεται μια διεπιστημονική διαδικα-
σία που να συνοψίζει πληροφορίες σχετικά με τα 
ιατρικά, κοινωνικά, οικονομικά και δεοντολογι-
κά ζητήματα που σχετίζονται με τη χρήση μιας 
Τεχνολογίας Υγείας με συστηματικό, διαφανή, 
αμερόληπτο και σοβαρό τρόπο.
• Να επικεντρώνεται στο στόχο για την ενημέ-
ρωση για τη διαμόρφωση ασφαλών και αποτε-
λεσματικών πολιτικών Υγείας, που επικεντρώ-
νονται στον ασθενή και επιδιώκουν την επίτευξη 
της καλύτερης αξίας.

Σημείωσε ακόμη ότι υπάρχουν διαφορές στον 
κανονισμό, καθώς η Αξιολόγηση Τεχνολογίας 
Υγείας (ΗΤΑ) έχει υιοθετηθεί διαφορετικά στην 
εκάστοτε χώρα.

Η Παπαστράτος «παίρνει θέση στο μέλ-
λον», αφήνοντας την παραγωγή τσιγά-
ρων οριστικά στο παρελθόν. Κάνο-

ντας πραγματικότητα το όραμα της Philip 
Morris International για ένα μέλλον χωρίς 
τον καπνό του τσιγάρου, η νέα εποχή της 
Παπαστράτος δίνει στην Ελλάδα πρωταγω-
νιστικό ρόλο στις διεθνείς εξελίξεις της κα-
πνοβιομηχανίας, φέρνοντας μαζί της άμεσα 
και σημαντικά οφέλη για την εθνική οικονο-
μία και την κοινωνία.  

Ένα μόλις χρόνο μετά από την ανακοίνω-
ση της επένδυσης ύψους 300 εκατομμυρί-
ων ευρώ, η Παπαστράτος εγκαινίασε τις 
νέες παραγωγικές εγκαταστάσεις της στον 
Ασπρόπυργο. Η Παπαστράτος, που εδώ και 
87 χρόνια έχει σφραγίσει την επιχειρηματι-
κή ιστορία της Ελλάδας, αποτελεί και επί-

σημα τη δεύτερη μονάδα παγκοσμίως απο-
κλειστικής παραγωγής ράβδων καπνού, 
για το νέο καινοτόμο καπνικό προϊόν της 
Philip Morris International (PMI), το IQOS. 

Η επένδυση που οδήγησε στην πλήρη 
μετατροπή του εργοστασίου, αλλά και στο 
ριζικό μετασχηματισμό της Παπαστράτος, 
περιλαμβάνει την κατασκευή 3 νέων κτιρί-
ων, την εγκατάσταση 2 νέων γραμμών επε-
ξεργασίας καπνού και 10 νέων γραμμών 
παραγωγής θερμαινόμενων ράβδων κα-
πνού, ενώ η παραγωγική δυναμικότητα του 
εργοστασίου της Παπαστράτος θα φτάνει τις 
20 δισεκατομμύρια θερμαινόμενες ρά-
βδους καπνού ετησίως. 

Οι 400 νέες θέσεις εργασίας που δημι-
ουργούνται αυξάνουν κατά 50% το προσω-
πικό της εταιρείας, ανεβάζοντας τον συνο-

λικό αριθμό των εργαζομένων σε 1.200. 
Παράλληλα, η στροφή της εταιρείας στην 
καινοτομία, μέσα από τη νέα γενιά καπνι-
κών προϊόντων, δημιουργεί ένα ακόμη πιο 
ασφαλές και προβλέψιμο περιβάλλον για 
τις δεκάδες χιλιάδες θέσεις εργασίας που 
σήμερα συντηρούνται στην εφοδιαστική α-
λυσίδα, από την καπνοκαλλιέργεια μέχρι 
και τα σημεία λιανικής πώλησης. 

Το μέλλον αλλάζει και για την οικονομία 
της χώρας, με τον έντονα εξαγωγικό χαρα-
κτήρα της νέας επένδυσης, αλλά και με την 
PMI να εκπέμπει παγκοσμίως ένα ηχηρό 
μήνυμα εμπιστοσύνης στην Ελλάδα και τις 
προοπτικές της.    

Οι νέες εγκαταστάσεις εγκαινιάστηκαν 
από τον διευθύνοντα σύμβουλο της Philip 
Morris International, Ανδρέα Καλαντζό-
πουλο και τον πρόεδρο και διευθύνοντα 
σύμβουλο της Παπαστράτος, Χρήστο Χαρ-
παντίδη, παρουσία πλήθους εκπροσώπων 
από την πολιτική και επιχειρηματική ζωή 
της χώρας. 

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, ο κ. Κα-
λαντζόπουλος, έκανε λόγο για ένα σημαντι-
κό βήμα που μας φέρνει ακόμη πιο κοντά 
στο μέλλον και αναφέρθηκε στην υλοποίη-
ση του οράματος της PMI μέσα από τα και-
νοτόμα καπνικά προϊόντα. «Σήμερα είναι 
μια ιστορική μέρα για την εταιρεία μας. Η 
Παπαστράτος είναι το πρώτο μας εργοστά-
σιο που σταματάει την παραγωγή τσιγάρων 
και μετατρέπει τη λειτουργία της για να πα-
ράγει αποκλειστικά εναλλακτικά προϊόντα 
που θερμαίνουν και δεν καίνε τον καπνό. 
Θα συνεχίσουμε να μετατρέπουμε τις υ-
πάρχουσες και να επενδύουμε σε νέες πα-
ραγωγικές εγκαταστάσεις για να ικανοποι-
ήσουμε την απαίτηση ενηλίκων καπνιστών 
απ' όλο τον κόσμο που αναζητούν καλύτε-
ρες λύσεις, εναλλακτικές του καπνίσματος. 
Δεσμευθήκαμε να προσφέρουμε προϊόντα 
δυνητικά μειωμένου κινδύνου σε όλους 
τους ανθρώπους που έτσι κι αλλιώς θα συ-
νέχιζαν να καπνίζουν. Το ρεύμα αυτής της 
επαναστατικής αλλαγής προς όφελος 
των 1,1 δισεκατομμυρίων καπνιστών, της 
δημόσιας υγείας και την κοινωνίας γενικό-
τερα γίνεται συνεχώς πιο δυνατό. Θα συνε-
χίσουμε να εργαζόμαστε για ένα μέλλον α-
παλλαγμένο από τον καπνό του τσιγάρου», 
ανέφερε ο κ. Καλαντζόπουλος.

Παράλληλα ο κ. Χαρπαντίδης, αναφέρθη-
κε στη μεταμόρφωση της εταιρείας και στη 
νέα εποχή ανάπτυξης που θα ενισχύσει ση-
μαντικά το κοινωνικό πλεόνασμα που δημι-
ουργεί η Παπαστράτος, παίρνοντας θέση στο 
μέλλον για την οικονομία, την κοινωνία, τη 
χώρα. «Με την επένδυση αυτή κάνουμε μία 
ακόμα κίνηση στήριξης της ελληνικής οικο-
νομίας και κοινωνίας με νέες θέσεις εργασί-
ας, διασφάλιση χιλιάδων θέσεων σε όλη την 
εφοδιαστική αλυσίδα αλλά και την ενίσχυση 
της καινοτομίας, της εξωστρέφειας και της 
εικόνας της χώρας στο εξωτερικό. Ταυτό-
χρονα, όμως, γυρίζουμε σελίδα, αφήνουμε 
οριστικά πίσω μας το τσιγάρο, κάνουμε ένα 
ακόμα βήμα προς την υλοποίηση του ορά-
ματός μας να δημιουργήσουμε έναν κόσμο 
απαλλαγμένο από τον καπνό του τσιγάρου», 
τόνισε ο κ. Χαρπαντίδης. 

Οι υπεραξίες της τεχνολογίας και η υγεία
Συνέχεια από τη σελ. 13

Ο Ανδρέας 
Καλαντζόπουλος 
Διευθύνων 
Σύμβουλος της PMI 
και o Χρήστος 
Χαρπαντίδης 
Πρόεδρος και 
Διευθύνων 
Σύμβουλος της 
Παπαστράτος 
εγκαινιάζουν  
τη νέα εποχή της 
Παπαστράτος

Σχεδιάζοντας το 
μέλλον χωρίς τσιγάρο

Didier Duret,  
Chief Investment Officer,  
ABN - AMRO Private Banking

Gaetan Lafortune, 
Senior Economist, 
Principal 
Administrator at the 
Health Division, OECD

Αθηνά Λινού, 
καθηγήτρια Ιατρικής 
Σχολής Πανεπιστημίου 
Αθηνών

Δήμητρα Παντελή, 
Department of Health Care 
Management, Berlin
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Τον τόνο των εξελίξεων στην α-
σφαλιστική αγορά όσον αφορά 
στους δύο τομείς "αιχμής", την 

υγεία και την ψηφιακή τεχνολογία, 
έδωσε με τις τοποθετήσεις του ο 
Γιάννης Καντώρος, διευθύνων σύμ-
βουλος της Interamerican, συμμε-
τέχοντας πρόσφατα σε θεματικές ε-
νότητες συζητήσεων στο συνέδριο 
"Iδιωτική Ασφάλιση: 4+1 βήματα 
προς το μέλλον" και στο Οικονομικό 
Φόρουμ των Δελφών, αντιστοίχως. 
Όπως τονίζεται,με τη γνώση και ε-
μπειρία του επικεφαλής μιας πρω-
τοπόρου εταιρείας που διακρίνεται 
για την καινοτομία και διαφορετικό-
τητά της, στρατηγικά και επιχειρησι-
ακά, τόσο στις ασφαλίσεις υγείας με 
ολοκληρωμένο σύστημα ασφάλισης 
και ιδιόκτητες υποδομές παροχής 
υπηρεσιών όσο και στην ταχύτατη 
υλοποίηση ενός καθολικού ψηφια-
κού μετασχηματισμού του οργανι-
σμού, ο κ. Καντώρος εξέφρασε τη 
βεβαιότητα πως έχουν δρομολογη-
θεί, ήδη, οι μεγάλες αλλαγές που θα 
αλλάξουν δυναμικά μέσα στα επό-
μενα χρόνια την ασφαλιστική αγορά.

Ειδικότερα, αναφερόμενος στις 
ασφαλίσεις υγείας στο 2ο ασφαλιστι-
κό συνέδριο που οργάνωσε στην Α-
θήνα η Ναυτεμπορική ο διευθύνων 
σύμβουλος της Interamerican τόνι-
σε πως τα περιθώρια ανάπτυξης της 
ασφαλιστικής αγοράς, με τα σημερι-
νά δεδομένα της οικονομίας -βασι-
κά, της αγοραστικής δυνατότητας 
των πολιτών- αλλά και με βάση τις 
προβλέψεις πως δεν θα έχουμε θε-
αματική βελτίωσή της προς το καλύ-
τερο κατά τα επόμενα χρόνια, είναι 
περιορισμένες. Υπογράμμισε τη δια-
πίστωση ότι η χώρα έχει ένα ακριβό 
σύστημα χωρίς την απαιτούμενη 
ποιότητα, όπου το υψηλό κόστος α-
νατροφοδοτείται από την απόλυτη 
αδυναμία συνέργειας της δημόσιας 

και ιδιωτικής ασφάλισης -"είναι δύο 
παράλληλοι κόσμοι" επεσήμανε χα-
ρακτηριστικά- με αποτέλεσμα το 
φαινόμενο της διπλοπληρωμής από 
1,65 εκατομμύριο ασφαλισμένους 
στην ιδιωτική ασφάλιση πολίτες (πε-
ρίπου 870 χιλιάδες είναι οι ασφαλι-
σμένοι με ατομικά συμβόλαια υγείας 
και 780 χιλιάδες με ομαδικά). Σημει-
ώνεται ότι στο σύνολο των δαπανών 
για την υγεία, το 59,3% αφορά στη 
δημόσια χρηματοδότηση και το 
40,7% σε ιδιωτικές πληρωμές -πά-
νω από το 35%- και πληρωμές ιδιω-
τικής ασφάλισης - λίγο πιο κάτω από 
5% (στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ 2016 - σύστημα 
λογαριασμών υγείας).

O διευθύνων σύμβουλος της 
Interamerican αναφέρθηκε και στη 
ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας, που 
αλλάζει τις συνθήκες ελέγχου της υ-
γείας με την ψηφιακή τηλεϊατρική και 
διάγνωση, καθώς και στη μη ανα-
στρέψιμη πραγματικότητα της γήραν-
σης του πληθυσμού. Ο ομιλητής 

προσδιόρισε τις παραμέτρους για μια 
νέα προσπάθεια προσέγγισης και συ-
νεργασίας δημοσίου και ιδιωτικού 
τομέα, με στόχο τη μείωση της σπατά-
λης και της καλύτερης κατανομής 
των διαθέσιμων πόρων, τονίζοντας 
πως "οποιοδήποτε ευρωπαϊκό μο-
ντέλο και αν επιλέξουμε, με βεβαιό-
τητα θα είναι καλύτερο από τη σημε-
ρινή κατάσταση". Τόνισε την αναγκαι-
ότητα επενδύσεων στην πρωτοβάθ-
μια φροντίδα της υγείας, προβάλλο-
ντας το παράδειγμα της Interamerican 
με τις ιδιόκτητες υποδομές (πολυϊα-
τρεία και κλινική) και το δίκτυο υγείας, 
οργάνωση που βοηθά στη διεξοδική, 
καθετοποιημένη αντιμετώπιση περι-
στατικών πριν αυτά οδηγηθούν σε 
νοσηλεία ή χειρουργείο. Παράλληλα, 
επεσήμανε ότι η ασφαλιστική αγορά 
θα πρέπει να προσαρμοστεί, δημι-
ουργώντας προϊόντα που θα είναι πιο 
κοντά στη σημερινή πραγματικότητα. 
Ο κ. Καντώρος αναφέρθηκε και στην 
εισαγωγή ιατρικών πρωτοκόλλων, 

ως απαραίτητο βήμα για τον εξορθο-
λογισμό κόστους και διαδικασιών: 
"Κάνουμε τιμολόγηση χωρίς να έ-
χουν προηγηθεί τυποποιημένες δια-
δικασίες και τούτο είναι οξύμωρο, 
προκαλώντας αναντιστοιχία κόστους 
- υπηρεσιών" παρατήρησε, διευκρι-
νίζοντας ότι η Ένωση Ασφαλιστικών 
Εταιρειών έχει αναλάβει την πρωτο-
βουλία να πραγματοποιηθεί μια σχε-
τική μελέτη, αφού επί της αρχής υ-
πάρχει μια συμφωνία για ιατρικά 
πρωτόκολλα, "αλλά η εφαρμογή τους 
θα πάρει χρόνο".

Η τεχνολογία, σε συνάφεια και με 
την υγεία, έδωσε την ευκαιρία ουσι-
αστικής τοποθέτησης του διευθύνο-
ντος συμβούλου της Interamerican 
και στο οικονομικό συνέδριο των 
Δελφών, όπου, στο πλαίσιο της ενό-
τητας των Digital Disruption 
Sessions για τη σύγκλιση τεχνολογί-
ας και marketing σε ένα δυναμικό 
τοπίο με εντυπωσιακές δυνατότητες 
διαδραστικής επικοινωνίας με δια-
φορετικά μέσα, συμμετείχε σε πάνελ 
με θέμα "Health, Banking and 
Insurance disrupted". Ο κ. Καντώ-
ρος, μετά την εισαγωγή της Andra 
Keay, managing director της Silicon 
Valley Robotics, που περιέγραψε 
πώς θα είναι μια ημέρα κατά το 2030 
με συνύπαρξη ρομπότ και ανθρώ-
πων, αναφέρθηκε στη νέα εποχή της 
ασφάλισης μέσα από τον ψηφιακό 
κόσμο -από τη διανομή/πώληση μέ-
χρι τη διαχείριση, στη σταδιακή ωρί-
μανση των καταναλωτών για την α-
γορά συγκεκριμένου τύπου ασφαλι-
στικών προϊόντων από το διαδίκτυο 
και στον αναγκαίο ψηφιακό μετα-
σχηματισμό των ασφαλιστικών εται-
ρειών, που σημαίνει κατανόηση και 
παρακολούθηση της δυναμικής του 
ψηφιακού περιβάλλοντος και αλλα-
γή τρόπων προσέγγισης των ανα-
γκών του πελάτη.

Στιγμιότυπο από την 9η αθλητική γιορτή των 
Κ.Σ.Δ.Ε.Ο. «Έδρα», για την ψυχική υγεία και 

νοητική υστέρηση

Ασφαλιστική κάλυψη 
για τα παιδιά των 
μονάδων «Έδρα»

 Συνδυάζοντας εν τω μεταξύ η 
Interamerican  το σταθερό, έμπρακτο εν-
διαφέρον της για την υποστήριξη της εκ-
παίδευσης με τις ειδικές ανάγκες παι-
διών που αντιμετωπίζουν μαθησιακές 
δυσκολίες, υποστηρίζει χορηγικά με πα-
ροχή ασφαλιστικής κάλυψης για 350 παι-
διά τις Κοινωνικές Συνεταιρικές Δραστη-
ριότητες Ευπαθών Ομάδων «Έδρα».

Η ασφάλιση αφορά στα παιδιά που ε-
ξυπηρετούνται στα Ψυχοπαιδαγωγικά 
Κέντρα του κοινωνικού φορέα, τα οποία 
λειτουργούν σε 8 περιοχές της Αττικής: σε 
Περιστέρι, Ίλιον, Αγίους Αναργύρους - 
Καματερό, Δάφνη - Υμηττό, Χαϊδάρι, Ηλι-
ούπολη και Νέο Ηράκλειο, με τη συνερ-
γασία της τοπικής Αυτοδιοίκησης. 

Οι παρεχόμενες καλύψεις από την 
Interamerican αφορούν σε αστική ευθύ-
νη των Κέντρων για ατυχήματα.

Τα Ψυχοπαιδαγωγικά Κέντρα διαθέ-
τουν πιστοποίηση ISO 9001:2008 και πα-
ρέχουν ειδικές υπηρεσίες σε παιδιά 3-17 
ετών. Συγκεκριμένα, παρέχουν φροντίδα 
αποκατάστασης σε μαθησιακές δυσκολί-
ες, λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική 
διαπαιδαγώγηση, ψυχολογική υποστήρι-
ξη παιδιών και εφήβων και ακόμη, υπη-
ρεσίες συμβουλευτικής στις οικογένειές 
τους. Επιπλέον, για τα άτομα που αδυνα-
τούν να προσέρχονται στα Κέντρα, παρέ-
χεται αντίστοιχο πρόγραμμα e-learning 
και κατ’ οίκον θεραπείες. 

Εξάλλου, στο πλαίσιο της συνεργασίας 
της με την «Έδρα», η Interamerican διέ-
θεσε πρόσφατα και υπηρεσίες άμεσης ι-
ατρικής βοήθειας (ασθενοφόρο και εξει-
δικευμένους διασώστες) για την κάλυψη 
ενδεχομένων αναγκών κατά την «9η Α-
θλητική Γιορτή για την ψυχική Υγεία και 
Νοητική Υστέρηση», που ο φορέας οργά-
νωσε στο κλειστό γήπεδο Μπουρναζίου.

Ο Γ. Καντώρος, στο οικονομικό φόρουμ των Δελφών

Γιάννης Καντώρος
Aσφάλιση υγείας και ο ρόλος της τεχνολογίας

Ο Γ. Καντώρος στο πάνελ για 
τις ΣΔΙΤ στην υγεία, στο 

ασφαλιστικό συνέδριο της 
Ναυτεμπορικής

• με εντυπωσιακές διεθνείς συνεργασίες σε 
επίπεδο μετόχων και αντασφαλιστών [ο 
Όμιλος της κορυφαίας ελβετικής τραπεζο-
ασφαλιστικής εταιρίας Baloise είναι ένα από τα 
13 ιδρυτικά μέλη της Ένωσης Ασφαλιστικών 
Εταιριών Ελλάδος, το 1907] 

• με την ΠΡΩΤΗ θέση στον ελληνικό χώρο, στα 
πανευρωπαϊκά stress tests ασφαλιστικών 
εταιριών, με βάση το Solvency II (2014) 

• με την ΠΡΩΤΗ θέση σε Φερεγγυότητα, 
ασφαλιστική εταιρία στην Ελλάδα, βάσει των 
ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Διαθέτει, με 
αποτελέσματα της 31ης Δεκεμβρίου 2016,  
Δείκτη Φερεγγυότητας 267,40%, δηλαδή 
σχεδόν 3 φορές περισσότερο από το 
απαιτούμενο (ελάχιστο επίπεδο απαίτησης για 
κάθε ασφαλιστική εταιρία, ποσοστό 100%)

• με παράδοση συνεχούς κερδοφορίας 28 ετών 
και παράλληλη αύξηση Ιδίων Κεφαλαίων

• με πρωτοποριακές ασφαλιστικές παροχές και 
σύγχρονες μηχανογραφικές εφαρμογές

• με το να συμπεριλαμβάνεται στις 50 ταχύτερα 
ανερχόμενες ελληνικές επιχειρήσεις όλων των 
κλάδων της Οικονομίας [Fortune]

• με γρήγορες και απλές διαδικασίες 
αποζημιώσεων

• με διπλασιασμό της έκτασης των κεντρικών της 
γραφείων από τα 2.500 τ.μ. στα 5.000 τ.μ.

• με εξυπηρέτηση άνω των 300.000 πελατών 
[ιδιωτών & επιχειρήσεων]

• με συνεργάτες και σημεία εξυπηρέτησης σε 
όλη την Ελλάδα 

• με φιλική, προσωπική και αξιόπιστη 
προσέγγιση σε πελάτες και συνεργάτες! 

Atlantikh diaf.indd   1 9/10/17   20:47



N E X T D E A L  # 4 0 1  #  2 8  Μ Α Ρ Τ Ι Ο Υ  2 0 1 8N E X T D E A L  # 4 0 1  #  2 8  Μ Α Ρ Τ Ι Ο Υ  2 0 1 8

20 21|     Κοινωνική ασφάλισηΡεπορτάζ     |

Για Τρίτη συνεχόμενη χρονιά, η 
Allianz Ελλάδος κατέκτησε την 
πρώτη θέση ανάμεσα στις μεγα-

λύτερες εταιρείες της ελληνικής α-
σφαλιστικής αγοράς, πετυχαίνοντας, 
όπως επισημαίνεται,τον υψηλότερο 
δείκτη καθαρών υποστηρικτών (Net 
Promoter Score-NPS) στον κλάδο 
γενικών ασφαλίσεων.

Ο δείκτης NPS αποτελεί διεθνώς 
ένα από τα πιο αξιόπιστα και ανα-
γνωρισμένα εργαλεία για τη μέτρη-
ση της ικανοποίησης του πελάτη. Η 
Allianz Ελλάδος διεξάγει την έρευνα 
Net Promoter Score από το 2006, 
σύμφωνα με τις προδιαγραφές του 
Ομίλου Allianz και σε συνεργασία με 
την κορυφαία εταιρεία ερευνών 
MRB Hellas. Μέσω ενός ειδικά δια-
μορφωμένου ερωτηματολογίου, η 
Allianz, εκτός από το να αξιολογεί 
την πρόθεση σύστασης της εταιρεί-
ας, που αποτελεί και τον βασικό κορ-
μό των ερευνών NPS, επεκτείνεται 

Εθνική Ασφαλιστική Ευχαριστήρια επιστολή από την  Intertrade  για την αποζημίωση
Ευχαριστήρια επιστολή στην Εθνική Ασφαλιστική για την άμεση στήριξη και  την αποτελεσματική 

ανταπόκριση στην κατάσταση που περιήλθε λόγω πυρκαγιάς, απέστειλε η Intertrade Hellas ΑΒΕΕ, 
εμπορική και βιομηχανική εταιρία παραγωγής προϊόντων άρτου. Στο πλαίσιο της επιστολής της, ό-
πως ανακοινώθηκε  οι μέτοχοι και η διοίκηση της εταιρίας συγχαίρουν την Εθνική Ασφαλιστική και 
εξαίρουν ιδιαίτερα τη συμβολή του ασφαλιστή τους, κ. Βασίλη Λυκούρεση, για την αμεσότητα με την 
οποία απάντησε στην απαίτηση της εταιρίας, για καταβολή αποζημίωσης λόγω πυρκαγιάς.

Ενδεικτικά,  στο κείμενο της ευχαριστήριας επιστολής της  Intertrade Hellas προς της Εθνική 

Ασφαλιστική, τονίζονται μεταξύ άλλων τα εξής:
 «Σταθήκατε δίπλα μας στο πρόβλημα της πυρκαγιάς άμεσα και αποτελεσματικά. Τιμήσατε τα 

συμβόλαια, χωρίς υπεκφυγές και δικαστήρια. Προχωρήσατε άμεσα και ολοκληρωτικά στην εκταμί-
ευση του ποσού ζημιάς που συμφωνήσαμε.

Η εταιρία μας κάλυψε σχεδόν την επελθούσα ζημιά και επανήλθε στην προτέρα κατάσταση. Σημα-
ντικό ρόλο στην άμεση τακτοποίηση του φακέλου έπαιξε το άμεσο ενδιαφέρον των πραγματογνω-
μόνων (Ε. Ν. Μάνος ΕΠΕ) και του ασφαλιστή μας, Βασίλη Λυκούρεση».

ΕΑΕΕ

Έξι ΕΠΥ στο Σύστημα Φιλικού Διακανονισμού
ΕΞΊ ΝΕΕΣ ΕΤΆΊΡΕΊΕΣ προσχώρησαν στο σύστημα του Φιλικού Διακανονισμού, 
στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος 
για διεύρυνση των μελών. Συγκεκριμένα ύστερα από συζητήσεις μεταξύ εκπρο-
σώπων της ΕΑΕΕ με εκπροσώπους εταιριών Ελεύθερης Παροχής Υπηρεσιών που 
δραστηριοποιούνται στη χώρα στον κλάδο αυτοκινήτου, με γνώμονα την καλύτερη 
και γρηγορότερη εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων - πελατών που εμπλέκονται σε 
τροχαία ατυχήματα, η συντριπτική πλειοψηφία των ΕΠΥ και συγκεκριμένα έξι εται-
ρίες εκδήλωσαν πρόθεση να συμμετέχουν στο σύστημα. Έτσι με την προσχώρηση 
των 6 νέων εταιριών προστίθενται άνω των 530.000 οχήματα στο σύνολο των 
αυτοκινήτων που εξυπηρετούνται από το σύστημα Φιλικού Διακανονισμού με προ-
φανές όφελος για τους ασφαλισμένους.

Στην τελική ευθεία και η Qudos Insurance
Στο σύστημα Φιλικού Διακανονισμού θα ενταχθεί και η εταιρία Qudos Insurance, 

που εκπροσωπείται στην Ελλάδα από την Qudos Hellas, μετά την απόφαση της Έ-
νωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος να εντάξει σε αυτό και τις ΕΠΥ, σύμφω-
να με σχετική ανακοίνωση.

Όπως τονίζεται, πρόκειται για μία σημαντική εξέλιξη για την Qudos Insurance, η 
οποία αποτελεί τη μοναδική ΕΠΥ που έχει ήδη ενταχθεί και συμμετέχει στην Υπηρε-
σία Στατιστικής Ασφαλιστικών Εταιριών,ήδη από τον περασμένο Οκτώβριο. 

Η ένταξη της Qudos Insurance στο σύστημα αποτελεί ένα στοιχείο αναγνώρισης 
της αξιοπιστίας και της συνέπειας που τη χαρακτηρίζει, σημειώνει μεταξύ άλλων 
η εταιρεία και χαιρετίζει την απόφαση της διοίκησης της ΕΑΕΕ.

Ιντερσαλόνικα Ζωής 

Ομαδικό στην Action Group Insurance 

Την  Ιντερσαλόνικα Ζωής επέλεξε για  το ομαδικό ασφαλιστήριο ζωής και υγεί-
ας  των συνεργατών της η μεσιτική εταιρία Action Group Insurance & 
Financial Services.Με εξειδίκευση στη δημιουργία ομαδικών ασφαλιστηρίων 

σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε πελάτη ξεχωριστά, η Ιντερσαλόνικα Ζωής, αποδει-
κνύει καθημερινά πως νοιάζεται για τους συνεργάτες της, οι οποίοι την επιβραβεύ-
ουν εμπιστευόμενοι την ασφάλιση των ιδίων και των οικογενειών τους στη μητρι-
κή εταιρία του ομίλου Ιντερσαλόνικα σημειώνει χαρακτηριστικά η εταιρεία.

ΜΕ ΕΝΆ ΜΆΚΡΊΝΟ προορισμό ζωής, 
τη Χώρα του Ανατέλλοντος Ηλίου επι-
βράβευσε η Allianz Ελλάδος τους α-
ποκλειστικούς συνεργάτες της που 
διακρίθηκαν για τις επιδόσεις τους 
στο διαγωνισμό πωλήσεων του 2017. 

Ο διαγωνισμός που αφορούσε σε 
προϊόντα συσσώρευσης κεφαλαίου, 
σύνταξης και αποταμίευσης, προστα-
σίας και υγείας, κινητοποίησε το με-
γαλύτερο μέρος των συνεργατών του 
αποκλειστικού δικτύου της εταιρείας.

Το πρώτο και μεγαλύτερο μέρος 
του ταξιδιού ήταν αφιερωμένο στην 
πρωτεύουσα της Ιαπωνίας, το Τόκιο, 
μία πόλη αντιθέσεων από το μέλλον, 
που συνδυάζει αρμονικά την προηγ-
μένη τεχνολογία και την οικονομική 
ανάπτυξη με την πνευματικότητα των 
ανθρώπων της. Τις επόμενες ημέρες 
οι συνεργάτες είχαν την ευκαιρία να 
γνωρίσουν το Κιότο, την πολιτιστική 
πρωτεύουσα της χώρας και επίκεντρο 
της παραδοσιακής ιαπωνικής κουλ-
τούρας.

Στο πλαίσιο του ταξιδιού επιβρά-
βευσης, πραγματοποιήθηκε η καθιε-

ρωμένη συνάντηση εργασίας, του δι-
κτύου πωλήσεων με τα διοικητικά 
στελέχη της εταιρείας. Εκεί, οι ασφα-
λιστικοί σύμβουλοι της Allianz είχαν 
την ευκαιρία να εκπαιδευτούν μέσω 
διαδραστικής άσκησης στη σύγχρονη 
μεθοδολογία καθορισμού στόχου, να 
θυμηθούν τα βήματα επιτυχίας προς 
την επίτευξη του στόχου αλλά και μέ-
σα από μία δομημένη διαδικασία να 

μάθουν πώς να ελέγχουν και να αξιο-
λογούν τα αποτελέσματά τους.Η συμ-
μετοχή στους διαγωνισμούς πωλήσε-
ων, εδραιώνει και ενισχύει το αίσθη-
μα συμμετοχής στην ομάδα της 
Allianz, μία ομάδα με κοινές αξίες, 
που δημιουργεί τις προϋποθέσεις για 
μακροχρόνια επαγγελματική καταξί-
ωση και επίτευξη υψηλών στόχων, 
σημειώνει σχετικά η εταιρεία.

Στιγμιότυπο από το ταξίδι  των συνεργατών

Ταξίδι επιβράβευσης στην Ιαπωνία για τους συνεργάτες

Η κα Φιλίππα Μιχάλη διευθύνουσα σύμβουλος της 
Allianz Ελλάδος

Allianz Ελλάδος Πρωτιά στην ικανοποίηση 
πελατών στις γενικές ασφαλίσεις

και στην αξιολόγηση της εμπειρί-
ας του πελάτη σε όλα τα στάδια 
εξυπηρέτησης αλλά και της επα-
φής με τα διαφορετικά «κανάλια» 
επικοινωνίας της μάρκας.

 Η πελατοκεντρικότητα αποτε-
λεί τον πυρήνα της στρατηγικής 
της Allianz, δήλωσε η κ. Τζούλη 
Πανάγου, διευθύντρια market 
management & επικοινωνίας της 
Allianz Ελλάδος. Στόχος μας είναι 
να προσφέρουμε στον πελάτη μας 
άριστη εξυπηρέτηση, με υπηρεσί-
ες υψηλής ποιότητας, ικανές να 
ανταποκριθούν στις σύνθετες α-
νάγκες του. Η ανάδειξή μας, για 
3η συνεχόμενη χρονιά ως ηγέτη 
πιστότητας στις γενικές ασφαλί-
σεις μας χαροποιεί ιδιαίτερα και 
μας προσφέρει νέα, ισχυρότερα 
κίνητρα ώστε να βελτιώσουμε α-
κόμα περισσότερο τις υπηρεσίες 
μας και να παραμείνουμε στην κο-
ρυφή, πρόσθεσε η κα Πανάγου.

Της ΜΑΊΡΗΣ ΛΑΜΠΑΔΊΤΗ 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση καλείται να 
αντιμετωπίσει  το κενό που δη-
μιουργείται στην ασφαλιστική 

κάλυψη των εργαζόμενων οι οποί-
οι  μετακινούνται στα κράτη μέλη ανα-
ζητώντας καλύτερες δουλειές με αυ-
ξημένες αποδοχές. Για την Ελλάδα το 
ζήτημα αυτό έχει προεξέχουσα σημα-
σία αν αναλογιστούμε ότι στη διάρ-
κεια της κρίσης μετανάστευσαν περί-
που 700.000 άτομα με προορισμό κυ-
ρίως τη Γερμανία, τη  Βρετανία, την 
Ολλανδία και τη Γαλλία. Η τάση σύμ-
φωνα με την ΕΛΣΤΑΤ είναι αυξητική 
καθώς όλο και περισσότεροι νεομε-
τανάστες  και όχι μόνο τα «μυαλά» ε-
γκαταλείπουν την Ελλάδα αναζητώ-
ντας καλύτερη τύχη στην κεντρική 
Ευρώπη.

Η συζήτηση που έχει ανοίξει αυτό 
το διάστημα στην Επιτροπή Απασχό-
λησης της Ε.Ε. αφορά την προώθηση 
ενός πανευρωπαϊκού ατομικού συ-
νταξιοδοτικού προγράμματος (Pan-
European Private Pension Product 
- PEPP).

Ο νέος κανονισμός για το πανευ-
ρωπαϊκό ατομικό συνταξιοδοτικό 
πρόγραμμα στοχεύει αφενός την τό-
νωση των αποταμιεύσεων και των 
επενδύσεων, αφετέρου την ενθάρ-
ρυνση των ευρωπαίων πολιτών να 
προνοήσουν επαρκώς για την συ-
νταξιοδότησής τους, ιδιαίτερα στις 
περιπτώσεις κρίσης των ασφαλιστι-
κών συστημάτων.

Πρόκειται για ένα ατομικό προϊόν 

το οποίο θα «αγοράζεται» από τους 
εργαζόμενους (όχι υποχρεωτικά) 
προκειμένου να παρέχει συμπλη-
ρωματική ασφάλιση υποκαθιστώ-
ντας τις επικουρικές συντάξεις ή ιδι-
ωτική ασφάλιση. (τρίτος πυλώνας)

Στη λήξη του θα παρέχει ένα εφά-
παξ ποσό ή σύνταξη στον ασφαλι-
σμένο, ακολουθώντας μια τυποποιη-
μένη με κοινά χαρακτηριστικά σε ό-
ποιο κράτος της Ε.Ε. κι αν πωλείται.

Ένα πρόγραμμα μ΄αυτά τα κοινά 
χαρακτηριστικά καλύπτει τους εργα-
ζόμενους που μετακινούνται αφού 

μπορεί να μεταφερθεί σε οποιαδή-
ποτε ευρωπαϊκή χώρα  με παρόχους 
όχι μόνο ιδιωτικές ασφαλιστικές ε-
ταιρείες, αλλά και συνταξιοδοτικά 
ταμεία, επιχειρήσεις επενδύσεων, 
διαχειριστές περιουσιακών στοιχεί-
ων, τράπεζες κ.τ.λ.

Παρότι θα ισχύουν κοινά χαρακτη-
ριστικά κάθε κράτος μέλος θα μπο-
ρεί να κάνει τροποποιήσεις  που σχε-
τίζονται με τα όρια ηλικίας  την ελάχι-
στη διάρκεια ένταξης , αλλά και το 
μέγιστο και το ελάχιστο ύψος των 
εισφορών.

Πάντως δεν είναι τυχαίο που και οι 
κοινωνικοί εταίροι (ΓΣΕΕ, ΣΕΒ, Ε-
ΣΕΕ, ΓΣΕΒΕΕ, ΣΕΤΕ) για πρώτη φορά 
συζήτησαν το ενδεχόμενο σύστασης 
επαγγελματικού ταμείου στον ιδιωτι-
κό τομέα στο πλαίσιο της Εθνικής 
Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας που 
θα υπογράψουν για το 2018.

Σε πρώτη φάση θα αναθέσουν σε 
ανεξάρτητο φορέα να μελετήσει πό-
σο συμφέρουσα είναι η σύστασή του 
ταμείου και κατά πόσο διασφαλίζεται 
η βιωσιμότητα του.

Η συζήτηση για τη σύσταση επαγ-
γελματικού ταμείου προέρχεται και 
από την ανάγκη συμπλήρωσης των 
επικουρικών συντάξεων που κατα-
βάλλει το Ενιαίο Επικουρικό Ταμείο 
οι οποίες μετά μνημονιακά μέτρα έ-
χουν συρρικνωθεί σε πολύ χαμηλά 
επίπεδα. Ιδίως στον ιδιωτικό τομέα 
λόγω της αύξησης της μερικής απα-
σχόλησης οι επικουρικές που θα δί-
νονται στο μέλλον δε θα υπερβαί-
νουν τα 40 ευρώ.

Ποιες κατηγορίες συνταξιούχων που 
εργάζονται θα υποστούν «μαχαίρι» 60%

Την περικοπή του 60%  του συνόλου των ακαθάριστων συντάξεων θα υπο-
στεί ο συνταξιούχος που εργάζεται είτε ως μισθωτός είτε ως ελεύθερος 
επαγγελματίας με βάση  την εγκύκλιο για την απασχόληση των συνταξιού-

χων που εκδόθηκε με καθυστέρηση σχεδόν 2 ετών (άρθρο 20 του νόμου 
4387/2016).

Το σημείο κλειδί είναι ο συνταξιούχος να εργαζόταν ήδη το Μάιο του 2016, 
οπότε και τέθηκε σε εφαρμογή ο νόμος Κατρούγκαλου. Σ’ αυτή την περίπτωση 
διέπεται από τις προηγούμενες διατάξεις και υφίσταται μικρότερες περικοπές.

Ευνοϊκότερο καθεστώς θα ισχύσει για τους αγρότες .Δεν θα περικόπτεται η 
σύνταξη τους εφόσον το εισόδημα από τις αγροτικές δραστηριότητες δεν υπερ-
βαίνει τις 4.923 ευρώ ετησίως.

Επιπλέον αναστέλλεται η καταβολή της σύνταξης των συνταξιούχων που δι-
ορίζονται σε φορείς της γενικής κυβέρνησης.

Άναλυτικά η εγκύκλιος προβλέπει:
Αυστηρή αναλογία με ακρίβεια ημέρας στην περικοπή της σύνταξης για τους 

συνταξιούχους που εργάζονται ώστε να πέφτουν στα μαλακά όσοι εργάζονται 
ευκαιρικά η με εκ περιτροπής απασχόληση. Ταυτόχρονα ανοίγει “παράθυρο” για 
διατήρηση της επικουρικής, ξεκαθαρίζεται πως ο χρόνος για τον οποίο έχουν 
καταβληθεί εισφορές από τον απασχολούμενο συνταξιούχο χρησιμοποιείται 
μόνο για προσαύξηση της σύνταξης, ενώ καταργείται για τους αυτοαπασχολού-
μενους συνταξιούχους η υποχρέωση καταβολής προσαυξημένων κατά 50% α-
σφαλιστικών εισφορών λόγω ΛΑΦΚΑ.

Σε περίπτωση άσκησης ελεύθερου επαγγέλματος (πρώην ΟΑΕΕ) ή αυτοαπα-
σχόλησης (πρώην ΕΤΑΑ), όπου η ασφάλιση γίνεται με βάση τον μήνα, η σύνταξη 
περικόπτεται κατά 60% για το σύνολο του μήνα κατά τον οποίο ασκείται επαγ-
γελματική δραστηριότητα. Αντίθετα, στην περίπτωση ανάληψης μισθωτής εργα-
σίας, το ποσό της σύνταξης καταβάλλεται μειωμένο κατά 60% για όσες ημέρες 
αντιστοιχούν στην απασχόληση για την οποία προκύπτει υποχρέωση ασφάλισης 
και μόνο για αυτές. Δηλαδή σε περίπτωση ανάληψης μισθωτής εργασίας με εκ 
περιτροπής ή ευκαιριακή απασχόληση (λιγότερες από 25 ημέρες ασφάλισης το 
μήνα) η μηνιαία σύνταξη δεν περικόπτεται στο σύνολό της αλλά σε τόσα 25α όσα 
και οι ημέρες απασχόλησης.

Ο κόφτης αφορά τους συνταξιούχους λόγω γήρατος (όχι αναπηρίας) που λαμ-
βάνουν σύνταξη από τους πρώην φορείς κύριας ασφάλισης ή το Δημόσιο και 
εντάχθηκαν από 1.1.2017 στον ΕΦΚΑ, καθώς και στα πρόσωπα που λαμβάνουν 
χορηγία ή βουλευτική σύνταξη από το Δημόσιο. Προσοχή, το νέο νομοθετικό 
πλαίσιο εφαρμόζεται μόνο σε όσους θα αναλάβουν εργασία ή αυτοαπασχόληση 
από 13.5.2016, εφόσον προκύπτει υποχρέωση ασφάλισης στον ΕΦΚΑ.

Οι ομάδες που θα υποστούν περικοπή 60% είναι:

1 πρόσωπα που συνταξιοδοτούνται από 13/5/2016 και μετά, ανεξάρτητα εάν η 
ασκούμενη δραστηριότητα αναλήφθηκε πριν ή μετά την συνταξιοδότησή τους

2πρόσωπα που είχαν συνταξιοδοτηθεί πριν τις 13 Μαίου του 2016, αλλά α-
ναλαμβάνουν δραστηριότητα με υποχρέωση ασφάλισης στον ΕΦΚΑ, μετά 

τις 13/5/2016.
Για παράδειγμα, ασφαλισμένος του ΕΦΚΑ που είναι μισθωτός (πρώην ΙΚΑ) 

και παράλληλα ασκεί ελεύθερο επάγγελμα (πρώην ΟΑΕΕ), υποβάλλει αίτηση 
συνταξιοδότησης εντός του 2017, συνεχίζει όμως να ασκεί το ελεύθερο επάγ-
γελμα. Η σύνταξή του θα περικοπεί κατά 60%.

Σημειώνουμε ότι, σε περίπτωση ανανέωσης σύμβασης που έχει συναφθεί 
πριν την 13.5.2016 εξακολουθεί να εφαρμόζεται το προγενέστερο νομοθετικό 
πλαίσιο ως προς την απασχόληση συνταξιούχων, εφόσον η σύμβαση αυτή εξα-
κολουθεί να βρίσκεται σε ισχύ και μετά την 13.5.2016 ή ανανεώνεται μετά την 
13.5.2016 χωρίς να μεσολαβεί κενό χρονικό διάστημα μεταξύ της λήξης της 
σύμβασης και της ανανέωσής της.

Επομένως εάν λήξει σύμβαση που έχει καταρτιστεί μέχρι και 12.5.2016 και 
συνάπτεται νέα σύμβαση με τον εργοδότη, χωρίς να προκύπτει χρονικό κενό 
μεταξύ των δύο συμβάσεων, εξακολουθεί και στην περίπτωση αυτή να εφαρμό-
ζεται το προγενέστερο νομοθετικό πλαίσιο.
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: συνταξιούχος από το 2012 του πρώην ΙΚΑ - ΕΤΑΜ είχε αναλά-
βει μισθωτή εργασία στον ιδιωτικό τομέα από 1.1.2014 έως 31.10.2017. Από 
1.11.2017 αναλαμβάνει εργασία στον ίδιο (ή σε άλλον εργοδότη) καταρτίζοντας 
σύμβαση από 1.11.2017 έως 31.12.2019. Στην περίπτωση αυτή εξακολουθεί να 
εφαρμόζεται το προγενέστερο νομοθετικό πλαίσιο ως προς την απασχόληση 
συνταξιούχων. Εάν όμως η νέα σύμβαση ισχύει από 2.11.2017, θεωρείται ότι 
υπάρχει διακοπή και συνεπώς εφαρμόζεται από 2.11.2017 το άρθρο 20 του 
ν.4387/2016.

ΘΆ ΆΦΟΡΆ ΤΟΥΣ  «ΜΕΤΆΚΊΝΟΥΜΕΝΟΥΣ» ΕΡΓΆΖΟΜΕΝΟΥΣ 

Στα «σκαριά» πανευρωπαϊκό 
συνταξιοδοτικό πρόγραμμα

► Ο νέος κανονισμός για το 
πανευρωπαϊκό πρόγραμμα 
στοχεύει  στην τόνωση των 
αποταμιεύσεων και των 
επενδύσεων και στην 
ενθάρρυνση των πολιτών  
να προνοήσουν επαρκώς 
για τη συνταξιοδότησή τους
► Πρόκειται για ένα 
ατομικό προϊόν, το οποίο  
θα «αγοράζεται» από  
τους εργαζόμενους 
προκειμένου να παρέχει 
συμπληρωματική ασφάλιση 
υποκαθιστώντας τις 
επικουρικές συντάξεις  
ή ιδιωτική ασφάλιση

Στιγμιότυπο από 
την υπογραφή της 
συμφωνίας
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Τη νέα, καινοτόμα υπηρεσία Transparent Customer Feedback, μέσω της οποίας 
θα δημοσιεύονται ανώνυμα οι αξιολογήσεις των ασφαλισμένων που αποζημι-
ώθηκαν,εγκαινιάζει η ΑΧΑ Ελλάδας, σε μια προσπάθεια όπως τονίζει η εται-

ρεία, να δώσει δημόσια τον λόγο στους πελάτες της, να ρίξει φως στις ανάγκες τους 
και να διασφαλίσει την παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας.

Πρωτοπόρος στην εγχώρια αγορά του ασφαλιστικού κλάδου, η ΑΧΑ είναι η πρώτη 
εταιρεία που ήδη από την 1η Φεβρουαρίου, δίνει την ευκαιρία στους πελάτες της, 
μέσω του Transparent Customer Feedback, να εκφράσουν δημοσίως τη γνώμη τους 
για την αποζημίωσή τους. Μέσα από αυτό το σύστημα ανοιχτής αξιολόγησης, η ΑΧΑ 
τοποθετεί ακόμα πιο ενεργά τη διαφάνεια στο επίκεντρο της λειτουργίας της. 

Η υπηρεσία ενεργοποιείται, όταν ο ασφαλισμένος ολοκληρώσει τη διαδικασία α-
ποζημίωσής του, όπου αυτόματα λαμβάνει ψηφιακή ειδοποίηση με ένα απλό e-mail 
ή sms. Στη συνέχεια, μπορεί να μοιραστεί με το ευρύ κοινό την εμπειρία του, αλλά και 
να τη βαθμολογήσει. Σε περίπτωση που ο πελάτης έχει κάποιον προβληματισμό, η 
ΑΧΑ επικοινωνεί μαζί του προκειμένου να συλλέξει επιπλέον πληροφορίες σχετικά 
με την περίπτωση και να βελτιώσει περαιτέρω τις διαδικασίες και τις υπηρεσίες της. 
Στο πλαίσιο εξασφάλισης της αντικειμενικότητας και της διαφάνειας, η AXA συνερ-
γάζεται με την eKomi, εταιρεία συγκέντρωσης και διαχείρισης ανατροφοδότησης.

Είμαστε πολύ υπερήφανοι για τη νέα υπηρεσία που λανσάρει η εταιρεία μας,μέσα 
από αυτή την καινοτόμα διαδικασία αποδεικνύουμε εμπράκτως ότι ο «Άνθρωπος» 
βρίσκεται στο κέντρο των ενεργειών μας, καθώς ανοίγουμε έναν ειλικρινή διάλογο 
με τους πελάτες μας,δήλωσε με αφορμή το λανσάρισμα της νέας υπηρεσίας της ΑΧΑ, 
ο διευθύνων σύμβουλος, Ερρίκος Μοάτσος. Η διαφάνεια αποτελεί για εμάς στην 
ΑΧΑ κορυφαία αξία και αναγκαία συνθήκη για την ενίσχυση της εμπιστοσύνης με 
τους ασφαλισμένους. Γι’ αυτό και στόχος μας είναι, μέσα σε ένα περιβάλλον εμπι-
στοσύνης και ειλικρίνειας, να διατηρήσουμε στο μέγιστο βαθμό την ικανοποίησή των 
πελατών μας, δίνοντάς τους τη δύναμη να ζουν καλύτερα,σημείωσε ο κ.Μοάτσος.

Μπορείτε να δείτε πληροφορίες για νέα πρωτοποριακή υπηρεσία αξιολόγησης της 
ΑΧΑ στο : https://www.axa.gr/el/axiologiseis-pelatwn/

Ένωση Αναλογιστών Ελλάδος

Νέο διοικητικό  
συμβούλιο
ΣΕ ΣΩΜΆ συγκροτήθηκε το νέο διοικητικό συμβούλιο 
της Ένωσης Αναλογιστών Ελλάδος, σε συνέχεια της 
Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.
Πρόεδρος: Παναγιώτης Δημητρίου, Διευθύνων Σύμ-
βουλος Generali Hellas AAE
Αντιπρόεδρος: Νίκος Φασούλης, Διευθυντής Αναλο-
γιστικής KPMG Σύμβουλοι
Γενικός Γραμματέας: Ιωάννης Τοτός, Διευθυντής Α-
ναλογιστών Γενικών Ασφαλίσεων Ομίλου Interame-
rican
Ταμίας: Δημήτρης Βασιλειάδης, Διοικητικός Διευθυ-
ντής MetLife
Μέλη: (αλφαβητικά)
Βασίλης Αγγέλου, Διευθύνων Σύμβουλος Lux 
Actuaries & Consultants P.C.
Κων/νος Θρασυβουλίδης, Διευθυντής Προϊοντικού 
Σχεδιασμού MetLife
Γιώργος Μπιμπίρης, Αναλογιστής 

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε εν τω μεταξύ,το 
τρίτο κατά σειρά σεμινάριο που συνδιοργάνωσε η Έ-
νωση Αναλογιστών Ελλάδος με την European 
Actuarial Academy, σε κεντρικό ξενοδοχείο στην Α-
θήνα.Αυτή τη φορά το σεμινάριο ήταν διήμερο και οι 
επιμέρους εισηγήσεις κινήθηκαν γύρω από το κεντρι-
κό θέμα Non-Life Pricing: Introduction to Practical 
Implementation of Modern Techniques in R.

Το σεμινάριο παρακολούθησαν τριάντα επτά άτομα, 
τα οποία προέρχονταν από δεκατέσσερις χώρες, ενώ 
δεκαεννέα εξ’ αυτών ήταν Έλληνες. Η Ένωση Αναλο-
γιστών Ελλάδος προγραμματίζει νέες αντίστοιχες 
δραστηριότητες προκειμένου να παρέχει τη δυνατότη-
τα στα μέλη της για συνεχή επιμόρφωση, ανταλλαγή 
γνώσης και εμπειρίας, σε τοπικό και διεθνές επίπε-
δο,προστίθεται στην ανακοίνωση.

Απόλλων 

Πιστοποιείται για τον GDPR 
ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ Ευρωπαϊκό Κανονισμό GDPR εναρμονί-
ζει τη λειτουργία της και όλο το φάσμα των εργασιών 
της η εταιρεία Απόλλων Μεσιτεία Ασφαλίσεων. Όπως 
αναφέρει η εταιρεία,η διοίκηση της Απόλλων σε συ-
νεργασία με την εξειδικευμένη εταιρεία Netbull και 
τον Information Security Director, Νικήτα Κλαδάκη, 
έχει ήδη υλοποιήσει όλες τις αναγκαίες ενέργειες για 
τη συμμόρφωσή της με το νέο πλαίσιο και ολοκληρώ-
νει τις διαδικασίες για την πιστοποίησή της.

Ταυτόχρονα για τους συνεργάτες της μεσιτικής ε-
ταιρείας έχει σχεδιαστεί πλάνο πιστοποίησης στο ο-
ποίο μπορεί να μετέχει το δίκτυό της με ειδική τιμολό-
γηση, προκειμένου να ανταποκρίνονται στις απαιτή-
σεις του κανονισμού. Μιλώντας σχετικά η Σοφία Σικο-
τάκη, Γενική Διευθύντρια της Απόλλων αναφέρει ότι 
το νέο πλαίσιο πρέπει να ενσωματωθεί στη φιλοσοφία 
των εταιρειών στην πράξη. Εκ των πραγμάτων οι επι-
χειρήσεις οδηγούνται σε νέες πολιτικές και διαδικα-
σίες που θα ενισχύσουν τη σχέση εμπιστοσύνης με 
τους πελάτες τους. Μέσα από τη συνεργασία μας με 
την Netbull στην ουσία πιστοποιούμε ότι έχουν ληφθεί 
όλα τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προ-
στασίας των προσωπικών δεδομένων των πελατών 
μας που θα διασφαλίσουν την εμπιστευτικότητα, την 
ακεραιότητα και τη διαθεσιμότητα των πληροφοριών, 
αναφέρει μεταξύ άλλων η κα Σικοτάκη.

Έναν ακόμη χρόνο ισχυρής ε-
πίδοσης με αύξηση 7% στα 
λειτουργικά κέρδη ανά με-

τοχή καθώς και τα υψηλότερα 
καθαρά κέρδη που έχουν κατα-
γραφεί ποτέ, πέτυχε η ΑΧΑ, όπως 
ανακοίνωσε ο Thomas Buberl, 
διευθύνων σύμβουλος του ομί-
λου ΑΧΑ.

Τα λειτουργικά κέρδη και τα 
καθαρά κέρδη  ξεπέρασαν το όριο 
των 6 δισεκατομμυρίων ευρώ για 
πρώτη φορά στην ιστορία της ε-
ταιρείας, με όλες τις μεγάλες γε-
ωγραφικές αγορές να συμβάλ-
λουν σε αυτή την επιτυχία. Η αξία 
νέων εργασιών αυξήθηκε κατά 
8%. 

Η υγεία αποτέλεσε τον πιο γρή-
γορα αναπτυσσόμενο τομέα για το 
2017, με τα έσοδα και τα κέρδη να 
αυξάνονται 6% και 11% αντίστοι-
χα, σημείωσε ο Thomas Buberl, 
προσθέτοντας ότι στο πλαίσιο της 
συνεχιζόμενης επιτυχημένης επί-
δοσής μας για τη Φιλοδοξία ΑΧΑ 

2020 και του ισχυρού ισολογι-
σμού μας, το διοικητικό συμβού-
λιο προτείνει μέρισμα 1,26 ευρώ 
ανά μετοχή, αύξηση 9% από την 
περασμένη χρονιά που αντιστοι-
χεί στο 49% των κερδών.

Σε ευθυγράμμιση με το όραμά 

μας να στηρίζουμε τους ανθρώ-
πους να ζουν καλύτερα και με την 
εξαγορά της Maestro Health, ενι-
σχύσαμε περαιτέρω τις δυνατό-
τητές μας να αποτελούμε μια ε-
ταιρεία “Συνοδοιπόρο του πελά-
τη” και όχι μια Εταιρεία που “α-

πλώς αποζημιώνει”. Συνεχίζουμε 
να ηγούμαστε του κλάδου μας στη 
μάχη ενάντια στην κλιματική αλ-
λαγή, τετραπλασιάζοντας τη δέ-
σμευσή μας για πράσινες επενδύ-
σεις μέχρι το 2020, υπογράμμισε 
ο διευθύνων σύμβουλος της ΑΧΑ.

 Κύρια οικονομικά αποτελέσματα (σε εκατομμύρια ευρώ, εκτός αν γίνεται διαφορετική αναφορά)

FY16
αναμορφωμένα*

FY17
Μεταβολή

επί δημοσιευμένων 
αποτελεσμάτων

Μεταβολή σε 
σταθερή ισοτιμία

Σύνολο εσόδων 100.193 98.549 -2% 0%

Λειτουργικά κέρδη 5.688 6.002 +6% +7%

Προσαρμοσμένα κέρδη 6.103 6.457 +6% +8%

Καθαρά  κέρδη 5.829 6.209 +7% +8%

Λειτουργικές χρηματοροές 
Ομίλου (δις ευρώ) 6,2 6,3

Απόδοση ίδιων κεφαλαίων 
(Adjusted ROE, %) 13,5% 14,5% +1pt

Δείκτης Φερεγγυότητας ΙΙ (%) 197% 205% +8pts

Λειτουργικά κέρδη ανά μετοχή 2,24 2,40 +7%

Όμιλος ΑΧΑ Εξαιρετική επίδοση  
σε συμφωνία με τη Φιλοδοξία 2020

ΑΧΑ Νέα πρωτοποριακή 
υπηρεσία αξιολόγησης

Ο κ. Ερρίκος Μοάτσος
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Μεταξύ των κορυφαίων επιχειρήσεων της χώρας μας 
όσον αφορά στη στρατηγική, τον σχεδιασμό και την 
πρακτική εφαρμογή σε θέματα Βιώσιμης Ανάπτυξης, 

αναγνωρίστηκε η Interamerican, καθώς εντάχθηκε στον ε-
πιχειρηματικό Δείκτη Βιώσιμης Ανάπτυξης (Sustainability 
Performance Directory), που δημιούργησε το QualityNet 
Foundation με τις 21 επιχειρήσεις που πρωτοπορούν στην 
Ελλάδα, μετά από την κατάταξη και αξιολόγηση των μη χρη-
ματοοικονομικών επιδόσεών τους.

Η κατηγοριοποίηση των επιχειρήσεων που διακρίθηκαν, 
από το σύνολο των 54 υποψηφίων εταιρειών, έγινε με βάση 
τον βαθμό της ανταπόκρισής τους στα κριτήρια της έγκριτης 
μεθοδολογίας Sustainability Performance Directory και 
κατέταξε 7 εταιρείες στην κατηγορία Sustainability 
Performance Leaders, 7 στις Top Sustainable Companies 
-μεταξύ των οποίων και την INTERAMERICAN- και 7 στις 
Sustainable Companies.

Σύμφωνα με τον κεντρικό ομιλητή της εκδήλωσης, που 
οργανώθηκε στο παλαιό Χρηματιστήριο Αθηνών, κ. Mermer 
Schnappauf, διαπιστώνεται πρόοδος των ελληνικών επι-
χειρήσεων σε θέματα Υπευθυνότητας και Βιώσιμης Ανάπτυ-
ξης και δημιουργούνται προϋποθέσεις για βιώσιμη χρημα-
τοδότηση, στο πλαίσιο της νέας πολιτικής της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Το Sustainability Performance Directory αποτελεί 
τον πρώτο δείκτη για την Ελλάδα ειδικότερα, ο οποίος λει-
τουργεί ως πλαίσιο αναφοράς για τη διαχείριση της μη χρη-

ματοοικονομικής πληροφορίας, μπορεί να απαντά για μία 
επιχείρηση στα Ενδιαφερόμενα Μέρη και να αναγνωρίζεται 
από τους καταναλωτές. Επισημαίνεται ότι ο Ελληνικός Κώ-
δικας Βιωσιμότητας, πάνω στον οποίο στηρίζεται το 
Sustainability Performance Directory, αποτελεί προσαρμο-
γή στην Ελλάδα του Κώδικα Βιωσιμότητας του Γερμανικού 
Συμβουλίου και χαρακτηρίζεται από τέσσερα επίπεδα ωρι-
μότητας των εταιρειών σχετικά με τη Βιώσιμη Ανάπτυξη.

Σε μία εποχή υψηλών απαιτήσεων για την επίτευξη επι-
χειρηματικής ανάπτυξης σε συνδυασμό με την κοινωνική ι-
σορροπία και ευημερία, είναι αναγκαίο ένα νέο συμβόλαιο 
σχέσης αμοιβαίου οφέλους, σεβασμού και εμπιστοσύνης 
μεταξύ επιχειρήσεων και κοινωνίας, τόνισε ο κ. Γιάννης Κα-
ντώρος διευθύνων σύμβουλος της Interamerican αναφε-
ρόμενος στην διάκρισης της εταιρείας.. Γι’ αυτό τον λόγο, 
δημιουργώντας αξία για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, η 
Interamerican από θέση ευθύνης ακολουθεί με συνέπεια 
τον Ελληνικό Κώδικα Βιωσιμότητας. Κατά την εκδήλωση 
ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων, ο κ.Γιάννης Ρούντος, 
διευθυντής εταιρικών σχέσεων και υπευθυνότητας, τόνισε 
πως η Εταιρική Υπευθυνότητα στη λογική της Βιώσιμης Α-
νάπτυξης, πλέον, «ενηλικιώνεται» και στην Ελλάδα, καθώς 
ενισχύονται τα πλαίσια αναφοράς, αξιολόγησης και ανα-
γνώρισης της ενεργού συμμετοχής των επιχειρήσεων στα 
μεγάλα θέματα της σύγχρονης εποχής για την οικονομία, την 
κοινωνία και το περιβάλλον.

ΣΕΜΑ

Οι στρατηγικές στοχεύσεις  
και τα σχέδια των επιτροπών 

Η ανάπτυξη της ασφαλιστικής συνείδησης στην κοινωνία, η δημιουργία υπεραξίας 
στις υπηρεσίες που προσφέρει ο κλάδος στον πολίτη, η προάσπιση των επαγγελ-

ματικών συμφερόντων των μελών του Συνδέσμου και η γενικότερη αναβάθμιση του 
ρόλου που διαδραματίζει ο ΣΕΜΑ στα κοινά της ασφαλιστικής αγοράς, αποτελούν 
τους τέσσερις βασικούς στόχους του φορέα, όπως τόνισε ο ν πρόεδρό του, κ. Γιάννης 
Ξηρογιαννόπουλος,μιλώντας στην ετήσια τακτική γενική συνέλευση του Συνδέσμου, 
που πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις της Allianz Ελλάδος.
Ο Κ. ΓΙΑΝΝΗΣ ΞΗΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ, παράλληλα καλωσόρισε, επτά νέα μέλη στο 
σύνδεσμο και ειδικότερα τις εταιρείες Thesis Brokers, ZIA Insurance Brokers, Ν.Σ. 
Απόστολοπουλος, IQ Insurance Quality, Ελέστια, Autoprotect Hellas Administration 
και Ionios Brokers. Έτσι με την εγγραφή των προαναφερόμενων εταιρειών στο Σύν-
δεσμο, ο συνολικός αριθμός των μελών του ανέρχεται πλέον σε 89.

Από την πλευρά τους οι πρόεδροι των επιτροπών του ΣΕΜΑ παρουσίασαν το στίγ-
μα της επόμενης χρονιάς ανά τομέα δράσης του συνδέσμου:
Η ΚΑ ΕΥΓΕΝΙΑ ΚΑΦΦΕΤΖΗ,υπεύθυνη της επιτροπής δεοντολογίας & ανταγωνι-
σμού, τόνισε ότι στόχος είναι η καθιέρωση συγκεκριμένων επαγγελματικών προτύ-
πων, η επικαιροποίηση του Κώδικα Δεοντολογίας, η προστασία του από τις στρεβλώ-
σεις της αγοράς και τις αθέμιτες πρακτικές, καθώς και η ενίσχυση του κλίματος εμπι-
στοσύνης στην αγορά.
Ο Κ.ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ, υπεύθυνος της επιτροπής διεθνών σχέσεων, γνω-
στοποίησε ότι η επιτροπή θα δρομολογήσει την κατάρτιση ενός εγχειριδίου με συμ-
βουλές και λύσεις για θέματα που αφορούν στην ορθή εφαρμογή της IDD και του 
GDPR, ενώ θα επιδιώξει τη διοργάνωση του ετήσιου συνεδρίου της BIPAR στην Αθή-
να. 
Ο Κ.ΝΙΚΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ υπεύθυνος της επιτροπής επικοινωνίας, υπογράμμισε ότι ο 
ΣΕΜΑ θα θεσμοθετήσει το ρόλο του ambassador ώστε να φέρει τους νέους πιο κοντά 
στο επάγγελμα του μεσίτη ασφαλίσεων, θα οργανώσει Ακαδημία στελεχών για τον 
κλάδο, ενώ θα ενισχύσει τις συνέργειες με το ΣΕΒ, καθώς και τις δράσεις υποστήρι-
ξης των Παιδικών Χωριών SOS Βάρης.
Η ΚΑ ΜΑΡΙΑ ΤΣΙΛΙΜΠΑΡΗ, υπεύθυνη της επιτροπής θεσμικών θεμάτων, ανέφερε 
μεταξύ άλλων ότι ο σύνδεσμος θα επιμείνει στο να διασφαλίσει τα συμφέροντα των 
μελών του στο πλαίσιο εφαρμογής της οδηγίας IDD για ζητήματα σχετικά με το μικτό 
σύστημα αμοιβών και τη θέσπιση ορθών κριτήριων προσδιορισμού της δευτερεύου-
σας δραστηριότητας. 
Ο Κ.ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΖΩΡΤΖΩΡΗΣ, υπεύθυνος της επιτροπής μελών και προστιθέμενης 
αξίας,είπε ότι στόχος της επιτροπής είναι η εξασφάλιση υπεραξίας στα μέλη του ΣΕ-
ΜΑ, κυρίως μέσα από την «κάρτα μέλους». 
Η ΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΔΡΑΚΟΥ, υπεύθυνη της επιτροπής εκδηλώσεων 30 χρόνια ΣΕΜΑ, 
τόνισε ότι επιδίωξη είναι η οργάνωση, σειράς εκδηλώσεων ώστε να ενταθεί η προ-
βολή του θεσμού γενικότερα στην αγορά και να αναδειχθεί η αξία του μεσίτη ασφαλί-
σεων.

Στο μεταξύ, χθες, στο πλαίσιο εκλογών για την αναπλήρωση του Δ.Σ. με ένα νέο 
τακτικό μέλος και τρία αναπληρωματικά, ως τακτικό μέλος εξελέγη ο κ. Νίκος Κατσι-
μπέρης και ως αναπληρωματικά η κ. Ηλέκτρα Αποστολοπούλου, ο κ. Γιώργος Ζαφει-
ρίου και ο κ. Απόστολος Ζηκούλης.

Σημειώνεται, τέλος, ότι η CEO της Allianz Ελλάδος, κ. Φίλιππα Μιχάλη, σε σύντομο 
χαιρετισμό της, αναφέρθηκε στην αξία του θεσμού του μεσίτη ασφαλίσεων, υπογράμ-
μισε τις προοπτικές του κλάδου και επεσήμανε την πρόθεση της Allianz να συσφίξει 
περαιτέρω τις σχέσεις συνεργασίας της με τους μεσίτες ασφαλίσεων.
Τέλος ο κ. REDOUANE EL OULHANI, Head of New Business Development της AGCS 
του ομίλου Allianz, παρουσίασε τα σημαντικότερα ευρήματα του φετινού Allianz Risk 
Barometer για τον παγκόσμιο χάρτη των επιχειρηματικών κινδύνων του 2018, στις 
τρεις πρώτες θέσεις του οποίου βρίσκονται, η διακοπή επιχειρηματικής δραστηριό-
τητας, τα συμβάντα στον κυβερνοχώρο και οι φυσικές καταστροφές.

ΆΚΟΜΗ ΕΝΆ ΕΡΓΆΛΕΊΟ διαδραστι-
κής επικοινωνίας με τους πελάτες 
της ανέπτυξε η Carglass® με ειδική 
ενότητα Customer Reviews στην κε-
ντρική σελίδα της επίσημης ιστοσελί-
δα της (www.carglass.gr). Η δημόσια 
ανάρτηση των αξιολογήσεών των 
πελατών για τις υπηρεσίες που έλα-
βαν από την Carglass® αποτελεί, ό-
πως τονίζεται, ένα επιπλέον κανάλι 
αφουγκρασμού των αναγκών τους 
αλλά και του επιπέδου που η εταιρία 
ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες τους. 
Τη δυνατότητα αξιολόγησης έχουν ό-

λοι οι πελάτες θραύσης κρυστάλλου, 
οι οποίοι λαμβάνουν με email σχετικό 
σύνδεσμο της φόρμας αξιολόγησης, 
με δυνατότητα βαθμολογίας από το 1 
έως το 5 αλλά και την καταγραφή α-
ναλυτικών σχολίων. 

Η δημιουργία του συγκεκριμένου 
καναλιού από την Carglass®, έρχεται 
να προστεθεί στα ήδη υπάρχοντα ερ-
γαλεία αξιολόγησης που διαθέτει, ό-
πως η έρευνα ικανοποίησης Net 
Promoter Score (NPS 2017 85%) που 
διεξάγεται σε εβδομαδιαία βάση αλλά 
και η δυνατότητα αξιολόγησης μέσα 

από τα Social media. 
Η διαχείρισή όλων των εισερχόμε-

νων αιτημάτων πραγματοποιείται από 
το Τμήμα Service Recovery της εται-
ρείας, το οποίο είναι υπεύθυνο για την 
επίλυση και την ορθή διεκπεραίωση 
τους.Φιλοσοφία της Carglass® είναι 
η διατήρηση ανοιχτών διαύλων επι-
κοινωνίας με τους πελάτες της αλλά 
και η δημιουργία ενός περιβάλλοντος 
διαφάνειας, ιδιαίτερα σε μια περίοδο 
ψηφιακής αλληλεπίδρασης η οποία 
ευνοεί τη δημόσια αξιολόγηση των 
υπηρεσιών,τονίζει σχετικά η εταιρεία.

Carglass® Online αξιολογήσεις πελατών

Δείκτης Βιώσιμης Ανάπτυξης 
Στην ηγετική ομάδα των 

επιχειρήσεων η Interamerican

Αριστερά, ο κ. Γιάννης Ρούντος στο βήμα, επάνω στιγμιότυπο από την παρουσίαση 
των «The Most Sustainable Companies in Greece»
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Euroins 

Ξεκινά εργασίες  
στην Πολωνία
ΕΡΓΆΣΊΕΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΩΝΊΆ εντός του πρώτου ε-
ξαμήνου του τρέχοντος έτους, ξεκινά η  Euroins, 
μέλος της Euroins Insurance Group (EIG), του κο-
ρυφαίου ασφαλιστικού ομίλου στην Νοτιοανατολι-
κή Ευρώπη, όπως επισημαίνεται.       

"Πρόκειται να ξεκινήσουμε εργασίες εντός των 
ερχόμενων μηνών, συγκεκριμένα στο πρώτο εξά-
μηνο του 2018,δήλωσε ο  Jeroen van Leeuwen, 
Chief Operating Officer της Euroins Insurance 
Group.Αρχικά, θα λειτουργήσουμε μέσω Γενικού 
Αντιπροσώπου, στη βάση της αποκλειστικής αντι-
προσώπευσης. Μετά τον πρώτο χρόνο λειτουργίας 
υπό αυτό το στρατηγικό πλάνο, πρόκειται να εκπρο-
σωπηθούμε μέσω υποκαταστήματος. Ο μακροπρό-
θεσμος στόχος είναι να αναπτυχθούμε σταδιακά 
αλλά σταθερά, ώστε να εγκαθιδρύσουμε μία κερ-
δοφόρα και στιβαρή ασφαλιστική επιχείρηση, με 
κέντρο τόσο τα  ποιοτικά προϊόντα όσο και τις πα-
ρεχόμενες προς τους πελάτες υπηρεσίες, γνωστο-
ποίησε ο Jeroen van Leeuwen.

Glassdrive

Νέα συνεργασία στον  
Λαγκαδά Θεσσαλονίκης
ΕΝΆ ΝΕΟ ΜΕΛΟΣ στην περιοχή του Λαγκαδά δια-
θέτει πλέον η Glassdrive. Στο πλαίσιο της ανάπτυ-
ξης του εταιρικού δικτύου, στον τομέα επισκευής 
και αποκατάστασης κρυστάλλων αυτοκινήτου, η 
εταιρεία ανακοίνωσε μια νέα συνεργασία στην πε-
ριοχή Χρυσαυγή, του δήμου Λαγκαδά Θεσσαλονί-
κης, που θα εξυπηρετεί από εδώ και στο εξής, τους 
πελάτες της ευρύτερης περιοχής. Ειδικότερα, ο κ. 
Σταύρος Καζάκος, που διατηρεί μονάδα επισκευής 
& αντικατάστασης κρυστάλλων κάθε τύπου οχή-
ματος εντάχθηκε στο δίκτυο Glassdrive. Ο νέος 
σταθμός έχοντας πολυετή πείρα και άριστη εξειδί-
κευση, προσφέρει ένα σύνολο υπηρεσιών όπως 
επισκευή και αντικατάσταση κρυστάλλων χωρίς 
γραφειοκρατικές διαδικασίες,άμεση  εξυπηρέτηση 
εντός 24 ωρών από την αναγγελία της ζημιάς,γρα-
πτή πιστοποίηση της γνησιότητας των κρυστάλλων 
και εγγύηση εργασίας «εφ’ όρου ζωής».Επίσης 
προσφέρει υπηρεσίες φανοποιείου και βαφών,το-
ποθέτηση αντιηλιακών μεμβρανών και πολλές α-
κόμα υπηρεσίες. Το δίκτυο της  Glassdrive® αποτε-
λείται από 65 επίσημους σταθμούς, 35 κινητές 
μονάδες και περισσότερους από 100 συνεργάτες 
σε όλη την επικράτεια, αποτελώντας το μεγαλύτε-
ρο δίκτυο σταθμών επισκευής και αντικατάστασης 
κρυστάλλων αυτοκινήτου στην Ελλάδα, αναφέρει 
η εταιρεία.

Ρεπορτάζ     |

Σε μια ακόμα στρατηγική κίνηση στο πλαίσιο 
του ψηφιακού της μετασχηματισμού, προ-
χώρησε η Eurolife ERB, εντάσσοντας στο 

ανθρώπινο δυναμικό της τον κ. Νίκο Γιαννακά-
κη στη θέση του Chief Technology & Growth 
Officer. 

Με βασικό στόχο την τοποθέτηση της Eurolife 
ERB στην κορυφή των τεχνολογικών εξελίξε-
ων, προκειμένου να δημιουργεί ευκαιρίες ανα-
βάθμισης και σχεδιασμού καινοτόμων υπηρεσι-
ών και προϊόντων, η ανάληψη αντίστοιχων κα-
θηκόντων από τον κ. Γιαννακάκη, προσδίδει 
σημαντική αξία στον όμιλο και το αναπτυξιακό 
του μέλλον, τονίζει η εταιρεία.  

Η θέση του Chief Technology & Growth 
Officer και η ανάληψη καθηκόντων από τον κ. Ν. 
Γιαννακάκη αποτελεί μια ακόμα επιβεβαίωση 
της σταθερής προσήλωσής μας στην τεχνολο-
γία, ως βασικό στοιχείο της στρατηγικής μας 
ανάπτυξης,τόνισε ο κ.. Αλέξανδρος Σαρρηγε-
ωργίου, πρόεδρος και διευθύνων  σύμβουλος 
της Eurolife ERB, καλωσορίζοντας το νέο στέ-
λεχος του ομίλου. Για εμάς είναι ξεκάθαρο ότι 
οι ψηφιακές εξελίξεις και ο ασφαλιστικός κλά-

δος εφάπτονται σε πολλά σημεία και ως εκ τού-
του επιδιώκουμε να ηγούμαστε αυτής της διε-
θνούς τάσης που οδηγεί τον ασφαλιστικό κλάδο 
στην επόμενη μέρα. 

Παράλληλα, επενδύουμε συνολικά στο αν-
θρώπινο δυναμικό μας και στην προσέλκυση 
στελεχών με διεθνή εμπειρία που προέρχονται 
και από άλλους κλάδους, διευρύνοντας την ε-
ξωστρέφεια που οφείλει να έχει ένας σύγχρο-
νος ασφαλιστικός Όμιλος. Με αυτόν τον τρόπο 
επιδιώκουμε να είμαστε πάντα σε θέση να αντα-
ποκρινόμαστε αποτελεσματικά στις αυξανόμε-
νες και διαφοροποιημένες ανάγκες των ασφα-
λισμένων και των συνεργατών μας, με υπευθυ-
νότητα, συνέπεια και αξιοπιστία, πρόσθεσε ο κ. 
Σαρρηγεωργίου.

Με βασικό εφόδιο τη διεθνή εμπειρία και την 
τεχνογνωσία σε θέματα αξιοποίησης της τεχνο-
λογίας στον μετασχηματισμό πολυεθνικών ορ-
γανισμών, το σχεδιασμό προϊόντων και τη βέλ-
τιστη παροχή υπηρεσιών και εξυπηρέτησης, η 
ένταξη μου στη δυναμική ομάδα στελεχών της 
Eurolife ERB, σηματοδοτεί την αρχή μας κοινής 
πορείας, που συμβαδίζει με τις επιταγές των 

τεχνολογικών εξελίξεων, δήλωσε από την 
πλευρά του ο κ. Γιαννακάκης. Για εμένα αποτε-
λεί μεγάλη χαρά και τιμή να αποτελώ πλέον 
μέλος αυτής της οικογένειας, συμβάλλοντας 
στην επίτευξη του ψηφιακού μέλλοντος σε ένα 
τόσο δυναμικό κλάδο,είπε ακόμη ο κ.Νίκος 
Γιαννακάκης. 

Ο κ. Νίκος Γιαννακάκης είναι κάτοχος πτυχί-
ου Φυσικής και διαθέτει μεταπτυχιακό τίτλο 
σπουδών από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο 
και μετεκπαίδευση σε κορυφαία ιδρύματα του 
εξωτερικού, όπως το IMD και MIT SLOAN. Για 
πάνω από 20 χρόνια έχει διατελέσει υψηλό-
βαθμο στέλεχος μεγάλων πολυεθνικών  επιχει-
ρήσεων στην Ελλάδα και το εξωτερικό στους 
κλάδους της τεχνολογίας, του λιανικού εμπορί-
ου και του FnB. 

Στην πολύχρονη καριέρα του στο εξωτερικό 
είχε την ευκαιρία να ηγηθεί έργων σε παγκό-
σμια κλίμακα κατακτώντας σημαντικές διακρί-
σεις. Τα τελευταία 8 χρονιά ηγούταν ομάδων σε 
έργα ψηφιακού μετασχηματισμού κορυφαίων 
πολυεθνικών εταιρειών με βάση το Λονδίνο και 
τη Γενεύη.

Στα κεντρικά γραφεία της Prime Insurance στο 
Χαλάνδρι, πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνάντη-
ση πωλήσεων της εταιρείας με τους μη διοικητι-

κούς επιθεωρητές, για το 2018.
Σε αυτή την ημερίδα αμφίδρομης και δημιουργικής 

επικοινωνίας όπως τονίζεται, αξιολογήθηκε η μέχρι 
τώρα παραγωγική και ποιοτική δραστηριότητα των 
Μη Διοικητικών Επιθεωρήσεων, βάσει τον στόχων 
που τέθηκαν στην αρχή του έτους, και διαμορφώθη-
καν οι βασικές κατευθύνσεις για το υπόλοιπο του έ-
τους. Με την εισήγησή του, ο εμπορικός διευθυντής 
της Prime Insurance κ. Μάριος Μήτρος εστίασε σε 
σημαντικές πρωτοβουλίες που ήδη υλοποιούνται ή 
έχουν σχεδιαστεί για το τρέχον έτος (σε συνεργασία 
με τους υπολοίπους επικεφαλής διευθύνσεων της 
εταιρείας), καθώς και στο πλαίσιο διαρκούς αξιολό-
γησης και βελτιστοποίησης της δραστηριότητας πω-
λήσεων έναντι των στόχων.

Από την πλευρά του, ο γενικός διευθυντής της 
Prime Insurance κ. Ανδρέας Ρούβας, αφού συνεχάρη 
τους μη διοικητικούς επιθεωρητές για το εμπορικό 

αποτέλεσμα του 2017, υπογράμμισε τη σημασία επί-
τευξης των παραγωγικών και ποιοτικών στόχων, 
θέτοντας το πλαίσιο δράσεων για το υπόλοιπο του 
έτους.

Με τις τοποθετήσεις τους, οι μη διοικητικοί επιθε-
ωρητές της εταιρείας -κκ. Γιώργος Σταυριανός, Βλά-
σης Μηλιώνης, Αστέριος Αναγνωστόπουλος, Κω-
στής Σαριδάκης, Στάθης Ξαντάς, Γρηγόρης Θεοδω-
ρακόπουλος, Αντώνης Βάλβης, Ευθυμία Κώνστα και 
Ολυμπία Περάκη- οι οποίοι δραστηριοποιούνται σε 
45 νομούς της χώρας, μετέφεραν τον παλμό και τις 
ανάγκες της αγοράς, εντόπισαν τομείς προς βελτίω-
ση και δήλωσαν την προσήλωσή τους στην επίτευξη 
των στόχων του 2018, κάνοντας την Prime Insurance 
πρώτη επιλογή πελατών και συνεργατών.

Μέσα από τη συνάντηση αυτή, αφ’ ενός επιβεβαιώ-
θηκε η έμφαση της Prime Insurance στο ανθρώπινο 
δίκτυο πωλήσεων και τις τεράστιες δυνατότητές του, 
αφ’ ετέρου τέθηκαν οι βάσεις για μια ακόμη χρονιά 
ιστορικών παραγωγικών αποτελεσμάτων της εται-
ρείας, σημειώνει η εταιρεία.

Eurolife ERB Νέο στέλεχος με διεθνή εμπειρία

Prime 
Insurance 
Έμφαση στο 
ανθρώπινο 
δίκτυο 
πωλήσεων

Στιγμιότυπο από την πρώτη συνάντηση πωλήσεων των μη διοικητικών επιθεωρητών
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Μείωση παραγωγής κατά 11,4% 
κατέγραψε η ασφάλιση μετα-
φερόμενων εμπορευμάτων το 

2016, μετά από δύο συνεχή χρόνια 
μεγέθυνσης (2014: +2,7% και 2015: 
+1,4%),σύμφωνα με την νέα οικονο-
μική μελέτη της Ένωσης Ασφαλιστι-
κών Εταιρειών Ελλάδος: "Ασφάλιση 
Μεταφερόμενων Εμπορευμάτων 
2016". 

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία, ο 
μερισμός της παραγωγής του κλάδου 
ανά κανάλι διανομής είχε ως εξής: τα 
ανεξάρτητα δίκτυα (μεσίτες, πράκτο-
ρες) συμμετέχουν κατά 83,2%, οι α-
σφαλιστικοί σύμβουλοι (ιδιόκτητο 
δίκτυο) 7,9%, οι απευθείας πωλήσεις 
6,8% και η συνεργασία με τις τράπε-
ζες (bancassurance) συμμετέχει με 
2,1% επί του συνόλου. 

Από την στατιστική ανάλυση περί-
που 1.500 ζημιών ετησίως προκύ-
πτουν ως σημαντικότερες κατονομαζόμενες αιτίες ζημιάς η κλο-
πή και το ατύχημα μέσου. 

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της μεθόδου chain-ladder η οποία 
μελετά την εξέλιξη των αποζημιώσεων του κλάδου, η αποθεμα-
τοποίηση των εκκρεμών ζημιών κινείται σε ικανοποιητικά επίπε-
δα καθ’όλη τη διάρκεια της εξεταζόμενης περιόδου. Η μέση ζημία 
εκτιμάται στα 2.714 € το 2016, αυξημένη από τα 2.482 € το 2015. 
Η μέση ζημία στην δεκαετία 2007-2016 εκτιμάται στα 2.880 €.

Η συνολική παραγωγή ασφαλίστρων Ζωής και κατά Ζημιών 
(συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων συμβολαίων) στην 
Ελλάδα έφθασε τα 3,9 δισ. € το 2016, αυξημένη κατά 4,4% σε 

σχέση με το 20153. Στις ασφαλίσεις κατά Ζημιών, η αντίστοιχη 
παραγωγή έφθασε τα 2,0 δισ. € το 2016 (αυξημένη κατά 2,7% σε 
σχέση με το 2015). Τέλος, η παραγωγή ασφαλίστρων του κλάδου 
Μεταφερόμενων εμπορευμάτων εκτιμάται ότι έφθασε τα 21 ε-
κατ. € το 2016, καταγράφοντας μείωση κατά 11,4% σε σχέση με 
το 2015.

Επισημαίνεται ότι οι  ασφαλίσεις μεταφερόμενων εμπορευμά-
των συνολικά αποτέλεσαν το 1,1% της παραγωγής των ασφαλί-
σεων κατά Ζημιών το 2016,ενώ συνολικά, 24 ασφαλιστικές επι-
χειρήσεις – μέλη2 απάντησαν στο ερωτηματολόγιο, οι οποίες ε-
κτιμάται ότι συγκεντρώνουν μερίδιο περίπου 84% επί της παρα-
γωγής του κλάδου.

Εξέλιξη εγγεγραμμένης παραγωγής ασφαλίστρων από πρωτασφαλίσεις 
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Κατανομή παραγωγής ασφαλίστρων ανά κανάλι πωλήσεων 2016 
 Ασφαλιστικοί 

σύμβουλοι 
(ιδιόκτητο δίκτυο) 

Ανεξάρτητα 
δίκτυα (μεσίτες, 

πράκτορες) 

Συνεργασία με 
τράπεζες 

(bancassurance) 

Απευθείας 
πωλήσεις Σύνολο 

Μεμονωμένη μεταφορά 11,8% 83,6% 1,4% 3,2% 100% 

Ομαδικό συμβόλαιο 4,2% 82,6% 2,9% 10,3% 100% 

Ευθύνη μεταφοράς 14,6% 84,8% 0,3% 0,3% 100% 

Σύνολο 7,9% 83,2% 2,1% 6,8% 100% 
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Κατανομή παραγωγής ασφαλίστρων ανά κανάλι πωλήσεων 2016 
 Ασφαλιστικοί 

σύμβουλοι 
(ιδιόκτητο δίκτυο) 

Ανεξάρτητα 
δίκτυα (μεσίτες, 

πράκτορες) 

Συνεργασία με 
τράπεζες 

(bancassurance) 

Απευθείας 
πωλήσεις Σύνολο 

Μεμονωμένη μεταφορά 11,8% 83,6% 1,4% 3,2% 100% 

Ομαδικό συμβόλαιο 4,2% 82,6% 2,9% 10,3% 100% 

Ευθύνη μεταφοράς 14,6% 84,8% 0,3% 0,3% 100% 

Σύνολο 7,9% 83,2% 2,1% 6,8% 100% 
 

Ανάλυση αποζημιώσεων ανά αιτία 2016

 Αιτία ζημίας Πλήθος Καταβολές (€) Εκκρεμείς (€) Σύνολο (€) 

Ατύχημα μέσου μεταφοράς 43 147.548 224.554 372.103 

Κλοπή 83 145.119 293.993 439.112 

Γενικής αβαρία 4 1.963 13.500 15.463 

Λοιπές αιτίες 1.398 1.150.581 1.554.055 2.704.636 

Σύνολο 1.528 1.445.211 2.086.102 3.531.313 

 Ποσοστιαία κατανομή 

Ατύχημα μέσου μεταφοράς 2,8% 10,2% 10,8% 10,5% 

Κλοπή 5,4% 10,1% 14,1% 12,4% 

Γενικής αβαρία 0,3% 0,1% 0,6% 0,5% 

Λοιπές αιτίες 91,5% 79,6% 74,5% 76,6% 

Σύνολο 100% 100% 100% 100% 

Κατανομή συνολικών αποζημιώσεων 
(πληρωθεισών και εκκρεμών) ζημιών του 2016

10,5%

12,4%

0,5%

76,6%

Ατύχημα μέσου 
μεταφοράς
Κλοπή

Γενική αβαρία
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Μεταφερόμενα Εμπορεύματα  
Μείωση παραγωγής
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Το Honda Civic, ανέκαθεν ήταν ένα σημαντικό μοντέλο για την 
ιαπωνική εταιρεία. Πλέον ενστερνίζεται τη μόδα της εποχής, 
αυτή του downsizing, επιτρέποντας έτσι στον οδηγό του να α-

πολαμβάνει 129 ίππους από 1.000 κ.εκ. 

Εξαιρετικός κινητήρας
Ο κινητήρας που κινεί το εντυπωσιακό Honda Civic έχει κυβισμό 

μόλις 998 κ.εκ., όπου σε συνεργασία με την τουρμπίνα, αποδίδει 
129 ίππους στις 5.500 σ.α.λ. Η ροπή των 200 Nm, είναι διαθέσιμη 
από τις 1.700 σ.α.λ, ενσωματώνοντας το σύστημα μεταβλητού χρο-
νισμού των βαλβίδων στην εισαγωγή και εξαγωγή (Dual VTC). Επί 
του πρακτέου, ο κινητήρας είναι ευχάριστος με δυνατό τράβηγμα 
από χαμηλά, όντας πρόθυμος σε όλο το φάσμα στροφών. 

Εμφάνιση δυναμίτης
Από την πρώτη επαφή θα εντυπωσιαστείτε από το έντονο παρου-

σιαστικό του Civic, το οποίο πολύ άνετα χαρακτηρίζεται δυναμικό 
και φουτουριστικό. Ειδικότερα το εμπρός μέρος ξεχωρίζει με τα 
αιχμηρά φωτιστικά σώματα και τα έντονα νεύρα του καπό, ενώ πί-
σω ξεχωρίζουν τα φωτιστικά σώματα και τα μαύρα κυψελωτά πλα-
στικά που θυμίζουν κάτι σαν… αεραγωγοί. 

Ποιοτικό και σύγχρονο εσωτερικό!
Η μοντέρνα σχεδίαση του Civic συνεχίζεται και στην καμπίνα του. 

Εκεί η φουτουριστική διάθεση των σχεδιαστών συνεχίζεται με τον 
ηλεκτρονικό πίνακα οργάνων, αλλά και με την οθόνη αφής των 7 
ιντσών, μέσω της οποίας ελέγχεται το σύστημα πολυμέσων Honda 
Connect 2. Υψηλού επίπεδου είναι και η ποιότητα κατασκευής, με 
ποιοτικά και στιβαρά υλικά. Τέλος, η πρακτικότητα είναι αυξημένη 
με πλήθος θηκών για τα καθημερινά μικροαντικείμενα. 

Έντονα σπορτίφ στο δρόμο!
Όπως και οι προηγούμενες γενιές Civic, έτσι και η νέα, ξεχωρίζει 

με τη σπορτίφ οδική συμπεριφορά του, όντας παράλληλα άνετο, 

αλλά και ασφαλές. Στον ανοιχτό αυτοκινητόδρομο, το Civic διακρί-
νεται για την ευθυβολία του και τη σταθερότητά του, ενώ σε ταξι-
δεύει ξεκούραστα, χάρη στην πολύ καλή ποιότητα κύλισης, αλλά 
και στην ηχομόνωσή του. Σε δρόμο με στροφές, οι κλίσεις είναι ε-
λάχιστες, το τιμόνι ξυράφι, δίνοντας όλη την απαραίτητη πληροφό-
ρηση στον οδηγό του, ενώ και τα φρένα είναι δυνατά και ανθεκτικά. 

Η τεχνολογία στο πλευρό των ασφαλιστών
Το νέο Honda Civic διαθέτει το Honda Sensing, το οποίο περι-

λαμβάνει τα βασικότερα συστήματα υποβοήθησης. Το σύστημα αυ-
τό χρησιμοποιεί μια σειρά από αισθητήρες, ραντάρ και κάμερες, 
μέσω των οποίων λειτουργούν πολλά προηγμένα συστήματα α-
σφαλείας, όπως το σύστημα προειδοποίησης για επικείμενη σύ-
γκρουση που υποβοηθά στην επιβράδυνση ή στην ακινητοποίηση 
του αυτοκινήτου, το σύστημα προειδοποίησης ακούσιας εξόδου 
από τη λωρίδα κυκλοφορίας, το σύστημα που αναγνωρίζει και προ-
βάλει τις πινακίδες ταχύτητας και άλλα οδικά σήματα, το έξυπνο 
ενεργό cruise control κ.λπ.

Όπλο στα χέρια του ασφαλιστή!

Το 10ης γενιάς Honda Civic, προσφέρεται 
ως τούρμπο κατορθώνοντας να συνδυάζει 
μικρό κυβισμό, υψηλή ιπποδύναμη, αλλά 
χαμηλή κατανάλωση. Ιδανικό για τους 
ασφαλιστές που θέλουν να πηγαίνουν 
«σφαίρα» στα ραντεβού τους. 

 HONDA CIVIC 1,0 VTEC TURBO 129 PS

Πίνακας κόστους ασφάλισης
Ενδεικτικά, σας παραθέτουμε μερικές ενδεικτικές 

τιμές για το κόστος ασφάλισης για το Honda Civic 1,0 
129 PS, ανάλογα με το πακέτο καλύψεων που θα επιλέ-
ξει ο οδηγός. 

Πακέτο Ποσό

Βασικό Από 174,86 ευρώ

Πυρός/κλοπής Από 259,13 ευρώ

Μικτή Από 474,61 ευρώ
* Οδηγός ηλικίας 30 ετών χωρίς ζημιές στο ιστορικό του
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