Πάνω από 33,7 εκατ. οι αποζημιώσεις των ασφαλιστικών εταιριών για τις πυρκαγιές
Σε 33,7 εκατ. ευρώ κατ’ ελάχιστον υπολογίζονται οι συνολικές αποζημιώσεις για τις καταστροφικές πυρκαγιές που έπληξαν
την Αττική, σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος. Δηλώθηκαν 785 ζημιές τόσο σε
κατοικίες όσο και σε επαγγελματικούς χώρους, με το μέσο κόστος ζημιάς να διαμορφώνεται σε 41.300 ευρώ περίπου
Σελίδα 2
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ΟΛΟ ΤΟ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ ΤΩΝ ΣΥΖΗΤΗΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ – GONGBAO ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ

Πλήρωσε 115,7 εκατ.
ευρώ το εξάμηνο
Οι πληρωμές και αποζημιώσεις αποτελούν
εξ αντικειμένου πράξη άμεσης απόδοσης αξίας με ουσιαστικό αντίκρισμα, που επιβεβαιώνει την ασφαλιστική αποστολή μας όπως φαίνεται και από τα μεγέθη, τονίζει ο Γιάννης
Καντώρος | Σελίδες 8-9

ΚΟΙΝΩΝΙΚΉ ΑΣΦΆΛΙΣΗ

Τον Οκτώβριο η μάχη
για τις συντάξεις

Ένα σήριαλ αξίας
676 εκατ. ευρώ

Έ

να ακόμη επεισόδιο στην προσπάθεια εξαγοράς
της Εθνικής Ασφαλιστικής αντί 676 εκατ, ευρώ
από τον «άγνωστο» στη Δύση, εν γένει και στη
διεθνή ασφαλιστική αγορά, κινεζικό όμιλο Gongbao,
διαδραματίστηκε τις τελευταίες ημέρες.
ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
Ως «Center of Excellence» πιστοποιήθηκε το πρότυπο καρδιοχειρουργικό κέντρο ολικής αρτηριακής επαναιµάτωσης µυοκαρδίου (Bypass) της Ευρωκλινικής
Αθηνών, από τον ανεξάρτητο φορέα πιστοποίησης TÜV Austria Hellas.Τελεί υπό τη διεύθυνση του διεθνώς αναγνωρισµένου καρδιοχειρουργού κ. Ιωάννη
Χλωρογιάννη και πιστοποιήθηκε για το υψηλότατο επίπεδο εξειδίκευσης της οµάδας και την τεράστια εµπειρία στην εφαρµογή της απαιτητικής τεχνικής
Σελ. 16

Υπάρχουν τα περιθώρια για να μην επιβαρυνθούν περαιτέρω οι συνταξιούχοι, υπογραμμίζει η Έφη Αχτσιόγλου | Σελίδες 10-11

+

υγεία

‘Έρχονται πωλήσεις ή τιτλοποιήσεις «κόκκινων» στεγαστικών δανείων

Τα πρώτα χαρτοφυλάκια µε µη εξυπηρετούµενα στεγαστικά δάνεια ετοιµάζονται να βγάλουν προς πώληση ή τιτλοποίηση οι εγχώριες τράπεζες. Το πρώτο

Ο ΘΕΣΜΟΣ
υπολοίπου, ύψους 2 µε 2,5 δισ
ΞΕΚΙΝΗΣΕ
δάνεια, ανεξόφλητου
ΚΑΙ
αφορά σε µη εξυπηρετούµενα στεγαστικά
έτους,ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ
να αναληφθεί πριν το τέλος του
ΜΕ ΑΥΘΑΙΡΕΣΙΕΣ,
εγχείρηµα αναµένεταιΤΑΛΑΙΠΩΡΙΑ
,σε ευρώ και ελβετικό φράγκο

σελ.
20-21

Πρόσφατα βρέθηκε για μία ακόμη φορά στην Αθήνα
ο πρόεδρος του κινεζικού ομίλου Gongbao κ. Wang
Ching και επεδίωξε και είχε τελικά συνάντηση με τον
πρόεδρο και τον διευθύνοντα σύμβουλο της Εθνικής
Τράπεζας κ.κ. Κώστα Μιχαηλίδη και Παύλο Μυλωνά.

GENERALI

ΓΈΝΟΒΑ

Στη Φλόριντα
οι πρωταθλητές

Οι αποζημιώσεις για τη γέφυρα Morandi

ΤΟ ΤΕΛΕΣΙΓΡΑΦΟ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΣΤΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ

AXΑ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΑ 19,9 ΔΙΣ ΕΥΡΩ ΤΑ «ΚΟΚΚΙΝΑ» ΔΑΝΕΙΑ

Πού «σκοντάφτει»
Κύπρου&
ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΤΟΥ ΣΑΕΚ ΑΝΔΡΕΑ Κ. ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ
TOY ΠΡΟΕΔΡΟΥ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΟ NEXTDEAL
σύστημα παραπομπών
Συνταξιούχοι: ρύθμιση

πό την 1η Αυγούστου άρχισε να εφαρµόζεται ο
θεσµός του οικογενειακού γιατρού. Ένας θεσµός
για τον οποίο έχουν εκφράσει έντονες διαµαρτυρίες οι Ιατρικοί Σύλλογοι, όλες οι ιατρικές ειδικότητες,
οι γιατροί των Κέντρων Υγείας, οι συνδικαλιστές γιατροί
που ανήκουν στο Σύριζα, οι ασφαλισµένοι, οι οργανώσεις των συνταξιούχων, ενώ και οι ίδιοι οι γενικοί για-

Συνέχεια στις σελίδες 18-23

Συνεργασία με την Clinerion στον
τομέα των κλινικών μελετών

Στις κορυφαίες μονάδες
υποβοηθούμενης αναπαραγωγής

Σελ. 25

Σελ. 25
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Μ

AFFIDEA έτοιμες να
Όµιλος►Δηλώνουν
ιατρικών προς πώληση, είτε
Προσφορά βγάλουν
εξετάσεων back to school
είτε
μεμονωμένα,
Σελ. 26

ΜΗΤΕΡΑ

Όµιλος ΥΓΕΙΑ

INTERAMERICAN

Στηρίζει το έργο της ActionAid,
με 836 αναδοχές παιδιών

σε εξειδικευμένους
γιατρούς
Πως θα κάνετε
εγγραφή με
κωδικούς taxisnet

που θυμίζει
χρονοχρέωση σε
πάρκινγκ παρά με
υπηρεσίες Υγείας
Από 1/1/2019 το νέο

ομαδοποιημένα, δάνεια

αγορά της
Κύπρου

ια ενδιαφέρουσα διαφοροποίηση τακτικής, ως προς την αντιµετώπιση υπερδανεισµένων µεγάλων επιχειρήσεων, ενδέχεται να βιώσει η αγορά τους επόµενους µήνες,
καθώς οι τράπεζες εντείνουν την πίεση σε µη
συνεργάσιµους βασικούς µετόχους, αναθέτοντας διαγωνιστικές διαδικασίες για την πώληση
συγκεκριµένων εταιρικών δανείων.
Πρόκειται για µεγάλους ξενοδοχειακούς, βιο-

µηχανικούς και εµπορικούς οµίλους, µε µη εξυπηρετούµενα δάνεια εκατοντάδων εκατοµµυρίων ευρώ, για τους οποίους δεν κατέστη δυνατόν
να βρεθούν αποδεκτές λύσεις, στο πλαίσιο λειτουργίας του διατραπεζικού οργάνου, NPLs
Forum, το οποίο χειρίζεται, λόγω µεγέθους και
διασποράς της δανειακής έκθεσης, τις παραπάνω περιπτώσεις.
Αποτέλεσµα είναι οι επιχειρήσεις να εµφανί-

μεγάλων επιχειρήσεων
των οποίων οι ιδιοκτήτες

ζουν υψηλά ληξιπρόθεσµα χρέη προς τις τράπεζες και πενιχρά ή µηδαµινά περιθώρια διενέργειας απαραίτητων επενδύσεων εκσυγχρονισµού. Για να αντιµετωπίσουν την παραπάνω κατάσταση, κάποιες τράπεζες αποφάσισαν, ήδη, να
κινηθούν µόνες τους, βγάζοντας προς πώληση
τις απαιτήσεις τους, είτε µεµονωµένα, είτε εντός
χαρτοφυλακίων µε µη εξυπηρετούµενα δάνεια,
Συνέχεια στη σελ. 22

δεν συνεργάζονται
►Γιατί τελείωσαν τα
περιθώρια ανοχής
►Το παράδειγμα της
Euromedica
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Ισχυρές επιδόσεις

Τα λειτουργικά κέρδη ανήλθαν στα 3,3 δισ.
ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 9%
| Σελίδα 14

Α

ισιόδοξος για την πορεία της ασφαλιστικής αγοράς της Κύπρου εµφανίζεται ο πρόεδρος του Συνδέσµου Ασφαλιστικών Εταιρειών Κύπρου κ Ανδρέας Στυλιανού σε συνέντευξη του στο NextDeal και τον Λάµπρο Καραγεώργο.
Όπως τονίζει ο κ. Στυλιανού η ασφαλιστική αγορά στην Κύπρο
καταγράφει δυναµική ανάπτυξη µε ενδεικτικό στοιχείο και τα
συνολικά ασφάλιστρα, τα οποία το 2017 αυξήθηκαν κατά 6.7% σε
σχέση µε την αντίστοιχη περσινή περίοδο, ενώ θετικές είναι και

οι προβλέψεις για την τρέχουσα χρονιά. Μάλιστα όπως σηµειώνει ο πρόεδρος του ΣΑΕΚ, η ασφαλιστική βιοµηχανία, ξεπέρασε
το ρυθµό ανάπτυξης της ευρύτερης οικονοµίας και µπαίνει σε
δυναµική τροχιά, δίνοντας επιπλέον ώθηση και σε άλλους τοµείς.
Ταυτόχρονα σε υψηλά επίπεδα είναι και η αξιοπιστία της αγοράς, καθώς σύµφωνα µε τα επίσηµα στοιχεία, οι ασφαλιστικές
εταιρείες έδωσαν το 2017 ωφελήµατα και αποζηµιώσεις συνολικού ποσού €486 εκ., αποδεικνύοντας για ακόµα µια φορά τη φε-

Olympic Insurance

Μέλος της EΙOPA ο Xavier
Larnaudie-Eiffel

Λουκέτο για την κυπριακή
ασφαλιστική

Σελ. 36

ρεγγυότητα της βιοµηχανίας µας, επισηµαίνει ο κ. Στυλιανού. Αναφερόµενος στο ρόλο του συνδέσµου επισηµαίνει ότι θέτουµε
τα θέµατα που µας αφορούν, προτείνουµε λύσεις και αναµένουµε
την προώθηση τους, ώστε να συνεχιστεί η ανάπτυξη της ασφαλιστικής βιοµηχανίας µε την πολιτεία πλάι µας και όχι απέναντι
µας.
Συνέχεια στις σελίδες 34-35

Τράπεζα Κύπρου

ΣΑΕΚ

CNP Cyprus Insurance Holdings

Σελ. 36

Έως και 600 εκατ. ευρώ, αναμένεται να κοστίσει
στην ασφαλιστική βιομηχανία η κατάρρευση της
γέφυρας, σύμφωνα με την J.P. Morgan | Σελίδα 6

Νέα ψηφιακή υπηρεσία για την ασφάλιση

γιατρός
οικογενειακός
…οΣτο
σφυρί
Α
δάνεια
Σε πορεία
ανάπτυξης
µεγάλων
η ασφαλιστική
επιχειρήσεων
τροί τον έχουν απαξιώσει, αφού δεν ενδιαφέρονται να
κάνουν σύµβαση µε τον ΕΟΠΥΥ.
Στην αντιπαράθεση µε το υπουργείο Υγείας πρωτοστατούν συνδικαλιστές γιατροί του ΣΥΡΙΖΑ είτε µέσα από
το Δ.Σ. του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών είτε µέσα από
την Πανελλήνια Οµοσπονδία Γιατρών ΕΟΠΥΥ-ΠΕΔΥ
(ΠΟΣΕΥΠΕΟΠΥΥ-ΠΕΔΥ), πρόεδρος της οποίας είναι ο Π.
Ψυχάρης, πρωτοκλασάτο στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ.

| Σελίδα 4

COSMOTE INSURANCE

Στα €19,9 δισεκατοµµύρια καταγράφηκαν τα «κόκκινα» δάνεια του κυπριακού τραπεζικού συστήµατος τέλος Απριλίου, σύµφωνα µε στοιχεία της Κεντρικής
Τράπεζας της Κύπρου, καταγράφοντας µικρή πτώση σε σχέση µε τον προηγούµενο µήνα. Τα στοιχεία δείχνουν µια µικρή µείωση από τους αριθµούς που
δηµοσιεύθηκαν για τον Μάρτιο. Συγκεκριµένα, ο Μάρτιος κατέγραψε τη µεγαλύτερη µείωση €2.074 εκατ. κατά το πρώτο τρίµηνο του χρόνου
Σελ. 37

Του ΑΡΗ ΜΠΕΡΖΟΒΙΤΗ

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε την προηγούμενη
Δευτέρα 27 Αυγούστου, αν και από την πλευρά της
Εθνικής Τράπεζας δεν επιβεβαιώθηκε επισήμως (με
ανακοίνωση) η συνάντηση αυτή. Αντιθέτως, ο πρόε-

Νέος γενικός διευθυντής
ο Ανδρέας Αθανασιάδης
Σελ. 36

Ζημιές και πώληση
δανείων το εξάμηνο
Σελ. 37

Μαζί διαμορφώνουμε το μέλλον της ασφάλισης ήταν το μήνυμα του ταξιδιού της Generali
με τη διοίκηση να αποθεώνει
τους συνεργάτες για το έργο
τους και τα πολύ ικανοποιητικά
παραγωγικά αποτελέσματα
| Σελίδες 12-13

Θα παρέχονται υπηρεσίες για οχήματα, κατοικίες, υγείας, σε συνεργασία με κορυφαίες ασφαλιστικές
εταιρείες
| Σελίδα 30

HDI GLOBAL

Σε αναπτυξιακή τροχιά το πρώτο εξάμηνο
Ουσιαστική η συνεισφορά του ελληνικού υποκαταστήματος στην παραγωγή της εταιρείας					
| Σελίδα 28
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Θέμα |

ΕΑΕΕ Πάνω από 33,7 εκατ. ευρώ
οι αποζημιώσεις από τις πυρκαγιές
Σ
ε 33,7 εκατ. ευρώ κατ’ ελάχιστον υπολογίζονται οι συνολικές
αποζημιώσεις για τις καταστροφικές πυρκαγιές που έπληξαν
την Αττική, σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος. Ειδικότερα, από τα στοιχεία που συνέλεξε η ΕΑΕΕ μέχρι σήμερα από τις εταιρίες – μέλη της, οι αποζημιώσεις των ασφαλίσεων περιουσίας (κατοικίες και επαγγελματικοί
χώροι) εκτιμώνται σε 32,4 εκατ. ευρώ. Δηλώθηκαν 785 ζημιές τόσο
σε κατοικίες όσο και σε επαγγελματικούς χώρους, με το μέσο κόστος
ζημιάς να διαμορφώνεται σε 41.300 ευρώ περίπου.
Πέραν αυτών δηλώθηκαν 212 ζημιές σε αυτοκίνητα, οι αποζημιώσεις των οποίων υπολογίζονται σε 1,3 εκατ. ευρώ, με τη μέση ζημιά να υπολογίζεται σε 6.300 € περίπου. Όπως υπογραμμίζει η ΕΑΕΕ, οι ασφαλιστικές εταιρίες μέλη της έσπευσαν από την πρώτη
στιγμή να υποστηρίξουν τους ασφαλισμένους τους με ενέργειες διαχείρισης καταστροφών που ανακοίνωσαν άμεσα, ενώ έχουν ήδη
από τις πρώτες ημέρες καταβάλει αποζημιώσεις ή προκαταβολές σε
αρκετές περιπτώσεις, εκπληρώνοντας με υπευθυνότητα την αποστολή τους και αποδεικνύοντας έμπρακτα την αξία της ιδιωτικής ασφάλισης. Το Nextdeal στο προηγούμενο τεύχος παρουσίασε τις
πρώτες ανακοινώσεις των ασφαλιστικών εταιρειών και συνεχίζει στο παρόν τεύχος με τις υπόλοιπες εταιρείες.

καταβλήθηκε άμεσα και η πρώτη αποζημίωση αυτοκινήτου, ύψους
4.000 ευρώ. Οι αναγγελίες έχουν ανέλθει, ήδη, σε 40 για ολική καταστροφή οχημάτων, με εκτιμώμενο συνολικό κόστος αποζημιώσεων 170.000 ευρώ.
• Στην Κινέτα, με 19 συνολικά αναγγελίες για ακίνητα ύψους αποζημιώσεων 500.000 ευρώ, διακανονίστηκαν και πληρώθηκαν άμεσα
6 περιπτώσεις με 127.000 ευρώ.
• Ως επιστέγασμα της καταστροφής από τις πυρκαϊές ήλθαν και οι
πλημμύρες στα βόρεια προάστια από την καταιγίδα της Πέμπτης 26
Ιουλίου, με αναγγελία ζημιών σε 38 ακίνητα για τα οποία το κόστος
αποζημιώσεων φθάνει τα 150.000 ευρώ, καθώς και σε 71 οχήματα
με κόστος αποζημιώσεων 200.000 ευρώ.

Η ολοσχερώς
καταστραφείσα
κατοικία που
έλαβε την
πρώτη
αποζημίωση
μέσα σε 48
ώρες από την
πυρκαϊά

ALLIANZ
H ALLIANZ, ΩΣ ΑΡΩΓΌΣ στην προσπάθεια ανακούφισης των πληγέντων ασφαλισμένων της και θέλοντας να διευκολύνει τους συνεργάτες της στη διαδικασία αντιμετώπισης των ζημιών, αποφάσισε
τις παρακάτω άμεσες ενέργειες.
Κάλεσε τους συνεργάτες της να επικοινωνήσουν με τα αρμόδια
τμήματα αποζημιώσεων που χειρίστηκαν τις ζημιές στους Κλάδους
Ζωής & Υγείας και Περιουσίας & Ατυχημάτων ώστε να μοιραστούν
με τους διακανονιστές βασικές πληροφορίες σχετικά με την περίπτωση, προκειμένου να καθοριστεί ο ενδεδειγμένος τρόπος διαχείρισης της ζημιάς.
Παράλληλα, προέβη σε άμεσες προκαταβολές αποζημίωσης, μετά
την επιτόπια επίσκεψη του πραγματογνώμονα στη ζημιωθείσα περιουσία και την πρώτη εκτίμησή του σχετικά με την έκταση της ζημιάς.
Όσο αφορά τον κλάδο αυτοκινήτων, εφόσον υπήρχε κάλυψη πυρκαγιάς, οι συνεργάτες της εταιρίας κλήθηκαν να επικοινωνήσουν με
τη Mondial Assistance για την αναγγελία της ζημιάς. Στη συνέχεια οι
υπάλληλοι της Mondial Assistance μερίμνησαν για τα περαιτέρω
προκειμένου να καταβληθεί η αποζημίωση.

INTERAMERICAN
ΑΠΌ ΤΙΣ ΠΡΏΤΕΣ ΏΡΕΣ της καταστροφής η Interamerican κινητοποιήθηκε άμεσα, έψαξε η ίδια τους πιθανούς πληγέντες ασφαλισμένους της αξιοποιώντας κάθε δυνατότητα και μέσον επικοινωνίας και
δρομολόγησε διαδικασίες εξπρές για την υποστήριξή τους, ανταποκρινόμενη αποτελεσματικά στις έκτακτες συνθήκες αναγκών πλήθους πελατών της.
Κάνοντας πράξη την ευθύνη, η εταιρεία, σύμφωνα με ανακοίνωση
της, έκλεισε ένα μεγάλο μέρος των υποχρεώσεών της μέσα στο
πρώτο τετραήμερο :
• Επέδωσε άμεσα, μέσα σε 48 ώρες από το καταστροφικό γεγονός,
την πρώτη αποζημίωση, ύψους 50.000 ευρώ, για ολοσχερώς κατεστραμμένη κατοικία.
• Έως και την Παρασκευή 27 Ιουνίου, στην εταιρεία είχαν αναγγελθεί
76 ακίνητα με ζημιές ή ολική καταστροφή στην Ανατολική Αττική
(Μάτι, Ραφήνα, Ν. Βουτζάς), από τα οποία 20 διακανονίστηκαν και
αποζημιώθηκαν με άμεση καταβολή 425.000 ευρώ. Οι αναγγελίες
έως και την Τετάρτη 1 Αυγούστου έχουν φθάσει στις 100, με εκτιμώμενο συνολικό κόστος αποζημιώσεων 5 εκατ. ευρώ.
• Παράλληλα,διαχειρίστηκε κατά το πρώτο τετραήμερο 36 αναγγελίες ολικής καταστροφής οχημάτων στην Ανατολική Αττική, ενώ

Τονίζεται ακόμη ότι η Interamerican, αναμένει ένα
συνολικό ποσόν αποζημιώσεων περί τα 6,5 εκατ. ευρώ. Η διεύθυνση
αποζημιώσεων ασφάλισης αυτοκινήτου και λοιπών κλάδων κατά
ζημιών συνεχίζει, κατ' απόλυτη προτεραιότητα διαχείρισης και διεκπεραίωσης, τις απαιτούμενες ενέργειες.
Παράλληλα έχοντας αναλάβει την ασφαλιστική κάλυψη του Λυρείου Ιδρύματος, η Interamerican κίνησε άμεσα αποζημιωτική διαδικασία, προχωρώντας σε προκαταβολή της τάξεως των 500.000
ευρώ έναντι αποζημίωσης. Για την τοπική κοινωνία, ο τομέας σχεδιασμού και διαχείρισης της Εταιρικής Υπευθυνότητας συντάχθηκε με
το Ελληνικό Δίκτυο ΕΚΕ (CSR Hellas) και συνέδραμε, ως κύριο μέλος, σε μία πρώτη, οργανωμένη συνεργατική πρωτοβουλία υποστήριξης με χρηστικά είδη διαβίωσης.

NΝ HELLAS
ΈΧΟΝΤΑΣ ΣΤΟ ΕΠΊΚΕΝΤΡΟ των ενεργειών της το παιδί και την
οικογένεια, η ΝΝ Ηellas συνέδραμε με το ποσό των 20.000 ευρώ
στην αποκατάσταση του Λυρείου Ιδρύματος. Παράλληλα η εταιρεία
στηρίζει το έργο του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού με δωρεά ύψους
10.000 ευρώ, συμβάλλοντας στην άμεση ανακούφιση και αποκατάσταση των πυροπαθών. Επιπρόσθετα, οι εργαζόμενοι της NN Hellas
ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα της εταιρείας να υποστηρίξουν την
πρωτοβουλία της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος για
παροχή αρωγής. Πιο συγκεκριμένα, η εταιρεία διοργάνωσε συλλογή
ειδών πρώτης ανάγκης για τους πληγέντες και παράλληλα συγκέντρωσε χρήματα μέσω κατάθεσης δωρεάς σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό.

AIG ΕΛΛΆΔΟΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΏΝΤΑΣ συντονισμένα και άμεσα, η AIG Ελλάδος προχώρησε στον εντοπισμό των ασφαλισμένων κινδύνων στις πληγείσες
περιοχές, ήρθε σε επικοινωνία με τους συνεργαζόμενους πράκτορες
και μεσίτες, ενώ στην συνέχεια, σε συνεργασία με εξειδικευμένα
συνεργεία πραγματογνωμόνων, οργάνωσε την άμεση επιθεώρηση
των ασφαλισμένων κινδύνων, αντιμετωπίζοντας ταυτόχρονα με ταχύτητα και ευελιξία τα αιτήματα των πληγέντων.
Αποτέλεσμα ήταν η πρώτη αποζημίωση να πληρωθεί την 25η Ιουλίου 2018 (δύο ημέρες μετά τα τραγικά γεγονότα), ενώ μέχρι την
Τρίτη, 31 Ιουλίου, υπολογίζεται πως έχει αποζημιωθεί ποσοστό 92%

των ζημιωθέντων ασφαλισμένων στην AIG αυτοκινήτων και το 10%
των ζημιωθεισών κατοικιών.

EUROLIFE ERB

H EUROLIFE ERB, ΣΤΟ ΠΛΑΊΣΙΟ των πρωτοβουλιών μεταξύ άλλων, δημιούργησε ειδική γραμμή εξυπηρέτησης για τους πληγέντες.
• Έθεσε σε ισχύ χρόνο αυτοψίας ζημιωθέντων κινδύνων εντός 24
ωρών από την αναγγελία και χρόνος αποζημίωσης (προκαταβολής ή
ολικής) εντός 48 ωρών από την αυτοψία.
• Αποφασίσθηκε πως για όλους τους ασφαλισμένους στον κλάδο
περιουσίας στις περιοχές που επλήγησαν από τις πυρκαγιές της
23/7, θα ισχύσει 6μηνη αναστολή ακυρώσεων ασφαλιστηρίων.
Ειδικότερα:
Κατά το διάστημα από 24/07/2018 έως 24/1/2019 δεν θα ακυρώνονται ασφαλιστήρια ακινήτων κατοικιών και μικρών εμπορικών
κινδύνων, πλην ασφαλιστηρίων αυτοκινήτου, για μη πληρωμή δόσης ασφαλίστρου με ημερομηνία οφειλής, εντός της παραπάνω χρονικής περιόδου.
Επίσης, αν κατά το ίδιο χρονικό διάστημα δεν πληρωθούν τα ασφάλιστρα με ημερομηνία οφειλής εντός του παραπάνω διαστήματος για την ανανέωση ασφαλιστηρίων κατοικιών και μικρών εμπορικών κινδύνων, τα τελευταία θα ανανεώνονται κανονικά.
Ποσά ασφαλίστρων που τυχόν δεν καταβληθούν εντός της προαναφερθείσας περιόδου, θα είναι απαιτητά από τις 24/1/2019 και η μη
καταβολή τους θα επιφέρει την ακύρωση των ασφαλιστηρίων εντός
των προθεσμιών που προβλέπονται στις συνήθεις διαδικασίες της
εταιρίας.

ΑΤΛΑΝΤΙΚΉ ΈΝΩΣΗ
ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΚΆΤΩ ΕΝΈΡΓΕΙΕΣ προχώρησε η Ατλαντική Ένωση για
την διευκόλυνση των πελατών της στις περιοχές που επλήγησαν από
τις πυρκαγιές:
• Δημιουργία ειδικής γραμμής επικοινωνίας διαθέσιμες 24 ώρες το
24ωρο και απσοτολή σχετικού ενημερωτικού μηνύματος - sms
στους πελάτες Αττικής.
• Μετά την αναγγελία ζημιάς και την αυτοψία, δόθηκε απόλυτη προτεραιότητα στην καταβολή αποζημιώσεων, και ιδιαίτερα άμεση προκαταβολή για την κάλυψη των πρώτων δαπανών.
Παράλληλα κίνησε και τις διαδικασίες για τους ασφαλισμένους
που είχαν κάλυψη πυρκαγιάς στον Κλάδο Αυτοκινήτων.

PRIME INSURANCE
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΊΕΣ στήριξης υλοποίησε η Prime Insurance.Στο πλαίσιο αυτό δημιούργησε:
• Τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης των πληγέντων.
• Διαχείριση κατά απόλυτη προτεραιότητα των περιπτώσεων αποζημίωσης που αφορούν ζημιές του κλάδου Περιουσίας.
• Διάθεση σημαντικού ποσού σε ειδικό λογαριασμό της ΕΑΕΕ.
• 6μηνη παράταση εξόφλησης των συμβολαίων για όλους τους πληγέντες ασφαλισμένους της στους κλάδους Περιουσίας και Υγείας.

ARAG
Η ΔΙΕΎΘΥΝΣΗ και το προσωπικό της ARAG Hellas,συμμετέχοντας στην
ενεργοποίηση των μελών της ασφαλιστικής οικογένειας και σε ένδειξη
ελάχιστης συμπαράστασης στα πρόσωπα που χρήζουν βοήθειας, απέστειλε τάχιστα τρόφιμα, φάρμακα κλπ απευθείας στη μονάδα συγκέντρωσης του υλικού αυτού, σύμφωνα με τις υποδείξεις της ΕΑΕΕ.

BROKERS UNION
ΜΕ ΜΕΓΆΛΗ επιτυχία ολοκλήρωσε η Brokers Union, τη συλλογή
χρήσιμων και χρηστικών αντικειμένων -κυρίως φαρμακευτικών
ειδών- για τους πυροπαθείς συνανθρώπους μας στις πληγείσες περιοχές.
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Για τα ανασφάλιστα
ΜΕΡΙΚΈΣ ΦΟΡΈΣ τα στατιστικά στοιχεία είναι ενδιαφέροντα. Για παράδειγμα, ας δούμε τα στοιχεία που αφορούν τη
δραστηριότητα της Διεύθυνσης Τροχαίας Αστυνόμευσης του Αρχηγείου της
Ελληνικής Αστυνομίας, που στοχεύει
στην αντιμετώπιση
των «επικίνδυνων»
τροχονομικών παραβάσεων, σε όλη την
επικράτεια.
Όπως ανακοίνωσε
η Ελληνική ΑστυνοΤου Λάμπρου
μία, το διάστημα από
Καραγεώργου
20 έως 26 Αυγούστου, κλιμάκια αστυνομικών των Υπηρεσιών Τροχαίας, ενημέρωσαν τους οδηγούς και πραγματοποίησαν σχετικούς
ελέγχους, “δίνοντας προτεραιότητα”
στην υπέρβαση του ορίου ταχύτητας και
τη στέρηση ασφαλιστηρίου συμβολαίου.
Στο πλαίσιο αυτό, από 952 συνεργεία
Τροχαίας που συγκροτήθηκαν σε όλη τη
χώρα, ελέγχθηκαν συνολικά 25.417 οχήματα και βεβαιώθηκαν συνολικά
6.747 παραβάσεις, από τις οποίες 6.352
για υπέρβαση του ορίου ταχύτητας και
395 για στέρηση ασφαλιστηρίου συμβολαίου.
Τελικά τα κυκλοφορούντα χωρίς ασφαλιστήριο συμβόλαιο αυτοκίνητα ήταν πολύ λίγα αναλογικά με τον αριθμό
των ελεγχθέντων οχημάτων. Μπορεί
βέβαια σε όλους τους ελέγχους να μην
ζητήθηκε το ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
Όμως, σε κάθε περίπτωση τα ανασφάλιστα κυκλοφορούντα οχήματα δεν ήταν
πολλά. Από την άλλη πλευρά βέβαια, σε
μία εβδομάδα να πιαστούν 395 ανασφάλιστοι οδηγοί, είναι σημαντικό νούμερο.
Συμπέρασμα: Η προσπάθεια για τη
σύλληψη των ανασφάλιστων οχημάτων
πρέπει να συνεχισθεί!

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 εφημερίδα δεν εκφράζουν απαραιτήτως και τις απόψεις του εντύπου.

Ένα σήριαλ αξίας 676 εκατ. ευρώ
Συνέχεια απο τη σελ. 1

δρος της Gongbao Wang Ching αναφέρθηκε επισήμως στην επαφή με τη διοίκηση της Εθνικής
Τράπεζας, σε συνάντηση που είχε ήδη προγραμματίσει για το βράδυ της Δευτέρας 27 Αυγούστου με
δημοσιογράφους, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονταν και οι Κωστής Σπύρου και Λάμπρος Καραγεώργος από το nextdeal.gr.
Από την όλη στάση του κ. Wang έγινε φανερό
ότι η προγραμματισμένη ατζέντα με τους δημοσιογράφους άλλαξε το πρωί της Δευτέρας, μετά την
συνάντησή του με τη διοίκηση της Εθνικής. Επικαλούμενος ο πρόεδρος της Gongbao το θέμα των
εμπιστευτικών συνομιλιών απέφυγε να αναφερθεί σε οποιαδήποτε λεπτομέρεια που αφορούσε
τις συζητήσεις των δυο πλευρών, υπογραμμίζοντας όμως ότι το deal παραμένει ζωντανό, οι συνομιλίες προχωρούν και ο ίδιος εξέφρασε την εκτίμησή του ότι υπάρχει μια θετική προοπτική για
αίσια έκβαση της συμφωνίας.
Από την Εθνική Τράπεζα δεν διέρρευσε τίποτα
όμως, όπως αναγνωρίζει και η κινεζική πλευρά,
δεν διεφάνη κάποιος «ενθουσιασμός» από την
πρόταση της Gongbao αξίας 676 εκατ. ευρώ και
αυτό σχολιάσθηκε από κύκλους κοντά στον πρόεδρο του κινεζικού ομίλου.
Επίσης, ο Κινέζος πρόεδρος δεν φαίνεται να
αποκόμισε και κάποιο συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση των συζητήσεων. Αν
και ο κ. Wang στη συνάντησή του με τους δημοσιογράφους απέφυγε να αναφερθεί στα επενδυτικά
σχέδια και το όραμά του για την Εθνική Ασφαλιστική, επικαλούμενος το ζήτημα της εμπιστευτικότητας των συνομιλιών, άλλοι παράγοντες κοντά στη διοίκηση της Gongbao σημείωσαν ωστόσο ότι στόχος του κινεζικού ομίλου είναι η ενίσχυση της παρουσίας της Εθνικής Ασφαλιστικής στην
ευρωπαϊκή ασφαλιστική αγορά, ενώ η όλη ανάπτυξη της μεγαλύτερης ασφαλιστικής εταιρείας
της χώρας θα υποστηριχθεί από ελληνικά στελέχη
του κλάδου που ανήκουν ήδη ή θα προστεθούν
στο δυναμικό της Εθνικής Ασφαλιστικής.
Οι ίδιοι κύκλοι είχαν επισημάνει παλαιότερα
στο Nextdeal ότι η Gongbao θα πλαισιώσει τη δι-

Πρόγραμμα
εθελουσίας εξόδου
Πρόγραμμα εθελούσιας εξόδου μέρους
του προσωπικού εξετάζει, σύμφωνα με
πληροφορίες του nextdeal.gr, η διοίκηση
της Εθνικής Ασφαλιστικής.
Οι αποφάσεις πάντως, αναμένεται να
ληφθούν το επόμενο 20ημέρο εφόσον περάσει το θέμα από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ).
Κατά τη διάρκεια της χρήσης 2017, ο
Όμιλος απασχόλησε κατά μέσο όρο 979
εργαζόμενους και η Μητρική Εταιρία 774
εργαζόμενους (2016: 990 εργαζόμενους
ο Όμιλος και 780 εργαζόμενους η Μητρική), όπως αναφέρεται στην ετήσια χρηματοοικονομική έκθεση.

οίκηση της Εθνικής Ασφαλιστικής και το διοικητικό της συμβούλιο με υψηλά ιστάμενα στελέχη της
διεθνούς ασφαλιστικής αγοράς όπως π.χ. πρώην
chairman της Allianz στην Ευρώπη και άλλους.
Η Εθνική Τράπεζα από την πλευρά της φαίνεται
να παραμένει στη «γραμμή» της επίσημης ανακοίνωσης της 8ης Ιουνίου, όταν έκανε μεν γνωστό
ότι μοναδική προσφορά για το 75% της Εθνικής
Ασφαλιστικής ήταν αυτή της Gongbao, έσπευδε
όμως να σημειώσει από τότε ότι εξέταζε και άλλες εναλλακτικές λύσεις, όπως τη δημόσια προσφορά μετοχών. Η υποβάθμιση της πραγματικής
«αξίας» της πρότασης της Gongbao είναι φανερή
ακόμη και τώρα, ενώ παράλληλα η διοίκηση της
Τράπεζας αφήνει να εννοηθεί ότι οι Κινέζοι δεν
έχουν προσκομίσει όλα τα στοιχεία και τις διευκρινίσεις που έχει ζητήσει η πλευρά της Εθνικής
και των συμβούλων, αναφορικά με την επάρκεια
των κεφαλαίων και τις εγγυήσεις.
Οι Κινέζοι από την πλευρά τους πιο επικοινωνιακοί επιδιώκουν να «απαντήσουν» σε οτιδήποτε
μπορεί να εκληφθεί ως αρνητικό στοιχείο στην
πρότασή τους. Έτσι το κενό αναφορικά με την ε-

μπειρία τους από διοίκηση ασφαλιστικής εταιρείας το «καλύπτουν» με την πρόταση για τοποθέτηση στο ΔΣ της Εθνικής Ασφαλιστικής στελεχών
της ευρωπαϊκής ασφαλιστικής αγοράς, ενώ σημειώνουν ότι θα στηριχθούν στο υπάρχον δυναμικό της Εθνικής και άλλα στελέχη της τοπικής αγοράς.
Αναφορικά με την προέλευση και την ποιότητα
των κεφαλαίων επισημαίνουν ότι η εξαγορά θα
χρηματοδοτηθεί και από δανεισμό που είναι χαμηλότερος του 50% του συνολικού ποσού και ως
εγγυητής είναι η μεγαλύτερη κρατική τράπεζα της
Κίνας η Industrial and Commercial Bank of China
(ICBC).
Επίσης, οι Κινέζοι της Gongbao σημειώνουν
ακόμη ότι η προσπάθειά τους να αποκτήσουν το
75% της Εθνικής Ασφαλιστικής στηρίζεται από
την κινεζική κυβέρνηση και την εδώ κινεζική πρεσβεία αλλά και από την ελληνική κυβέρνηση. Επίσης, επικαλούνται και τη θετική στάση του ΤΧΣ και
εκτιμούν ότι η τελευταία συνάντηση Εθνικής Τράπεζας και Gongbao είναι αποτέλεσμα αυτών των
«συστάσεων».
Εν κατακλείδι, η διοίκηση της Εθνικής Τράπεζας δεν είναι πλέον τόσο «στριμωγμένη» από την
DG Comp καθώς το πλάνο αναδιάρθρωσης του
τραπεζικού ομίλου προχωρεί με θετικά αποτελέσματα και φαίνεται ότι έχει περιθώρια να εξετάζει
όλα τα ενδεχόμενα. Δεδομένου ότι θα παραμείνει
μέτοχος με 25% την Εθνική Ασφαλιστική και θα
συνδέεται μαζί της με δεκαετή συμφωνία για το
bancassurance θέλει να διασφαλίσει ότι η συμφωνία θα λειτουργήσει μέχρι τέλος. Άρα, θα πρέπει να είναι σίγουρη ότι τα λεφτά υπάρχουν και
ότι ο δανεισμός θα εξυπηρετείται κανονικά όχι από την Εθνική Ασφαλιστική αλλά από την μητρική
της την Gongbao. H αποτυχημένη πρώτη προσπάθεια πώλησης της Εθνικής Ασφαλιστικής στην
κοινοπραξία της Exin δεν έχει ξεχαστεί. Πάντως οι
επόμενες ημέρες είναι κρίσιμες καθώς το θέμα
δεν μπορεί να «σέρνεται» για πολύ. Όμως, η απόρριψη της πρότασης Gongbao θα πρέπει να είναι πολύ μελετημένη γιατί τα χρήματα που καταβάλει ο κινεζικός όμιλος φαινομενικά είναι πολλά.
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Μισός αιώνας συνέπειας!

ΠΡΩΤΗ ΣΤΑΘΕΡΑ

ΣΕ ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑ & ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ & ΖΩΗΣ

272% ΔΕΙΚΤΗΣ ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ

ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΥΡΩΠΗΣ
• Έχει Δείκτη Φερεγγυότητας σχεδόν 3 φορές μεγαλύτερο
από το απαιτούμενο (ελάχιστο επίπεδο απαίτησης για
κάθε ασφαλιστική εταιρία: ποσοστό 100%)

• Διαθέτει πρωτοποριακές ασφαλιστικές παροχές,
νέες καλύψεις (drones, ποδήλατα, ηλεκτρικά αυτοκίνητα)
και σύγχρονες μηχανογραφικές εφαρμογές

• Διαθέτει εντυπωσιακές διεθνείς συνεργασίες σε επίπεδο
μετόχων και αντασφαλιστών (μεταξύ των μετόχων
της περιλαμβάνεται και ο ασφαλιστικός οργανισμός
Basler, μέλος του Ομίλου της κορυφαίας ελβετικής
τραπεζο-ασφαλιστικής εταιρίας Baloise και ενός από τα
13 ιδρυτικά μέλη της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών
Ελλάδος, το 1907)

• Εφαρμόζει γρήγορες και απλές διαδικασίες
αποζημιώσεων

• Διατηρεί παράδοση συνεχούς κερδοφορίας 29 ετών, με
παράλληλη αύξηση Ιδίων Κεφαλαίων

• Εξυπηρετεί πάνω από 300.000 πελάτες (ιδιώτες &
επιχειρήσεις) και διαθέτει φιλική, προσωπική και αξιόπιστη
προσέγγιση
• Διαθέτει συνεργάτες και σημεία εξυπηρέτησης σε
όλη την Ελλάδα

ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ

10234

Λ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 71 & ΗΛΙΔΟΣ 36, Τ.Κ. 11526 ΑΘΗΝΑ
Τ 210 74 54 000 | @ sales@atlantiki.gr

www.atlantiki.gr
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ΕΘΝΙΚΉ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΉ

Δυναμική παρουσία στην επιχειρηματικότητα

Έ

λαμψε η Εθνική Ασφαλιστική, το «διαμάντι» της ασφαλιστικής αγοράς όπως τονίζεται, στο πλαίσιο της εκδήλωσης επιχειρηματικής
αριστείας «Diamonds of the Greek Economy 2018», ξεχωρίζοντας στην κατηγορία «Τhe Most Admired Enterprises in Greece».
Η νέα διάκριση αποδεικνύει για ακόμα μια φορά τη δυναμική παρουσία της εταιρείας αλλά και την διαρκή προσφορά της στην ελληνική επιχειρηματικότητα. Στην εκδήλωση που τελούσε υπό την αιγίδα του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών, παραβρέθηκε ο
πρόεδρος του Δ.Σ. της Εθνικής Ασφαλιστικής, κ. Χριστόφορος Σαρδελής, ο οποίος και παρέλαβε το βραβείο. Πρόκειται για τη γιορτή της
υγιούς επιχειρηματικής δραστηριότητας, όπου το παρόν έδωσαν – μεταξύ άλλων - εκπρόσωποι της Πολιτείας και πάνω από 500 εκπρόσωποι των δυναμικότερων επιχειρηματικών ομίλων της χώρας. Κατά τη διάρκεια της βραδιάς βραβεύθηκαν επιχειρήσεις από διάφορους
κλάδους - τη βιομηχανία, τον τουρισμό, το εμπόριο, τον τομέα της παροχής υπηρεσιών -, καθώς ξεχώρισαν μέσα από μια διαδικασία αξιολόγησης που βασίστηκε σε συγκεκριμένους οικονομικούς δείκτες και κριτήρια, και άλλους παράγοντες όπως για παράδειγμα η πολιτική
τους στο ανθρώπινο δυναμικό και σε θέματα εταιρικής και κοινωνικής ευθύνης.

Ο πρόεδρος του Δ.Σ της Εθνικής Ασφαλιστικής κ. Χριστόφορος Σαρδελής και
ο πρόεδρος του Ε.Σ.Β.Ε.Π κ. Νίκος Καραγεωργίου

Όμιλος NN

Σε Τσεχία και Σλοβακία
ΤΗ ΣΎΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΊΑΣ για την απόκτηση των εργασιών κλάδου ζωής της Aegon Τσεχίας και των εργασιών
κλάδου ζωής και σύνταξης της Aegon Σλοβακίας έναντι
συνολικού τιμήματος 155 εκατ. ευρώ, ανακοίνωσε o Όμιλος NN.Η συναλλαγή αυτή ευθυγραμμίζεται με τη
στρατηγική του Ομίλου NN που στοχεύει στην κερδοφόρο ανάπτυξη και τη δημιουργία αξίας. Όπως τόνισε ο Όμιλος, η συγκεκριμένη εξαγορά θα ενισχύσει τη θέση της
NN στην αγορά ασφάλισης ζωής καθώς και το δίκτυο
διανομής της στην Τσεχία και τη Σλοβακία ενώ θα ενισχύσει περαιτέρω την ηγετική της θέση στην αγορά κλάδου σύνταξης στη Σλοβακία.
Η συναλλαγή θα χρηματοδοτηθεί από υφιστάμενους
ταμειακούς πόρους και δεν αναμένεται να έχει σημαντική επίπτωση στο λειτουργικό αποτέλεσμα και στο δείκτη
Solvency II του ομίλου NN. Η συναλλαγή υπόκειται σε
κανονιστικές εγκρίσεις και αναμένεται να κλείσει μέχρι
το τέλος του πρώτου τριμήνου του 2019.

Εκπαιδευτικό κέντρο
«ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ»

Νέα σεμινάρια προετοιμασίας
για το Πιστοποιητικό Α'
ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΊΚΗ το Σάββατο 22 Σεπτεμβρίου θα
πραγματοποιηθούν οι εξετάσεις της Τράπεζας της Ελλάδος για την απόκτηση Πιστοποιητικού Τύπου Α΄. Στο
πλαίσιο αυτό το Εκπαιδευτικό Κέντρο «ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ», επισημαίνει ότι η απόκτηση του παραπάνω πιστοποιητικού αποτελεί βασική προϋπόθεση για την εγγραφή
στο Επιμελητήριο ως ασφαλιστικός σύμβουλος, για
τους νέους που επιθυμούν να ασκήσουν το επάγγελμα,
όπως επίσης υποχρέωση για τους υπαλλήλους επιχειρήσεων ασφαλιστικής διαμεσολάβησης.
Όπως τονίζεται, το Εκπαιδευτικό Κέντρο, έχοντας από
καιρό παρακολουθήσει τόσο την εξέλιξη της Ευρωπαϊκής
και Ελληνικής Νομοθεσίας όσο και το νέο θεσμικό περιβάλλον της ασφαλιστικής αγοράς, αναμόρφωσε την εκπαιδευτική του ύλη και διαμόρφωσε ανάλογα τεστ κατανόησης προσαρμοσμένα στα νέα εκπαιδευτικά δεδομένα.
Με σκοπό την καλύτερη προετοιμασία των ενδιαφερομένων το Εκπαιδευτικό Κέντρο ανακοινώνει ότι διοργανώνει σεμινάρια προετοιμασίας για το Πιστοποιητικό Τύπου
Α΄ στη Θεσσαλονίκη, από τις 03 Σεπτεμβρίου 2018 έως
τις 07 Σεπτεμβρίου 2018.Για περισσότερες πληροφορίες
οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον υπεύθυνο, κ. Βαρσάμη Δημήτριο, στην ηλεκτρονική διεύθυνση
varsamis.d@intersalonica.gr.

Γένοβα Στα 600 εκατ. ευρώ
οι ασφαλιστικές αποζημιώσεις
για τη γέφυρα Morandi

Έ

ως και 600 εκατ. ευρώ, πρόκειται να κοστίσει στην ασφαλιστική
βιομηχανία η κατάρρευση της γέφυρας στη Γένοβα, σύμφωνα με
τους αναλυτές της J.P. Morgan.Ειδικότερα, η JP Morgan, με βάση
τις μέχρι τώρα πληροφορίες για τις ασφαλισμένες απώλειες, εκτιμά
ότι η κατάρρευση της γέφυρας θα οδηγήσει σε αποζημιώσεις μεταξύ
400 και 600 εκατομμυρίων ευρώ κυρίως λόγω των υλικών ζημιών σε
περιουσίες και των ζημιών διακοπής εργασιών ( business interruption
losses).Σύμφωνα με τους αναλυτές, η έκθεση σε αποζημιώσεις από
την πλευρά των ασφαλιστικών εταιριών είναι σε δυο τομείς. Ο πρώτος
είναι οι υλικές ζημιές της γέφυρας και ο δεύτερος είναι η διακοπή εργασιών για τον φορέα εκμετάλλευσης διοδίων. Επιπλέον, οι αναλυτές
αναφέρουν ότι θα δοθούν και αποζημιώσεις που αφορούν την κάλυψη
αστικής ευθύνης, την ασφάλιση ζωής και την ασφάλιση αυτοκινήτων."Μπορεί να υπάρξει και απαίτηση για την αποζημίωση της διακοπής λειτουργίας της σιδηροδρομικής γραμμής. Επειδή όμως η αιτία
του ατυχήματος δεν είναι ακόμη γνωστή και επειδή η ασφαλιστική
κάλυψη είναι σύνθετη, οι εκτιμήσεις μας για την ασφαλισμένη ζημιά
είναι σε αυτό το στάδιο δοκιμαστικές", λένε οι αναλυτές.
Ωστόσο, οι αναλυτές εξακολουθούν να πιστεύουν ότι τα ασφαλισμένα κεφάλαια είναι περιορισμένα και γι 'αυτό το λόγο, γενικά, παρά την

πιθανή μεγάλη ζημιά, είναι απίθανο να επηρεαστούν σημαντικά τα κέρδη των τριών ασφαλιστικών που καλύπτουν την απώλεια: της Allianz,
της Swiss Re και της Talanx (η μητρική εταιρεία της αντασφαλιστικής
Hannover Re). Για την Talanx, οι αναλυτές εκτιμούν ασφαλισμένες ζημιές περίπου 20 εκατ. ευρώ, για την Allianz αυξάνεται περίπου στα 50
εκατ. ευρώ, ενώ για την Swiss Re είναι ακόμη υψηλότερο, στα περίπου
70 εκατ. ευρώ.
Να σημειωθεί ότι οι αναλυτές υποθέτουν ότι η Allianz κατέχει λιγότερο από το 10% της συνολικής ασφαλισμένης ζημίας, ότι ο όμιλος
Corporate Solutions της Swiss Re είναι ο κύριος ασφαλιστής και ότι η
Talanx, συμπεριλαμβανομένης της Hannover Re, έχει περιορισμένη
έκθεση. "Εκτιμούμε ότι η ασφαλισμένη ζημιά δεν είναι σημαντική από
την άποψη των συνολικών εσόδων (ήτοι κάτω του 5%) αυτών των ασφαλιστικών και δεν αλλάζει την επενδυτική μας υπόθεση για κανένα
από αυτούς τους τρεις ομίλους", καταλήγουν οι αναλυτές.
Επισημαίνεται ότι στις 14 Αυγούστου ένα τμήμα μήκους 200 μ. της
οδογέφυρας Morandi, στον αυτοκινητόδρομο A 10, λίγο έξω από την
Γένοβα κατέρρευσε εν μέσω καταιγίδας, καταπλακώνοντας αυτοκίνητα και φορτηγά. Το ατύχημα κόστισε τη ζωή 43 ανθρώπων ενώ προκάλεσε εκτεταμένες υλικές ζημιές.
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8

Εταιρείες |

Interamerican Φέρνει τον κόσμο κοντά στην ιδιωτική ασφάλιση

Η

μεγέθυνση της ασφαλιστικής αγοράς και όχι η αναδιανομή
της ασφαλιστικής πίτας, είναι ο κύριος στόχος για την
Interamerican,αναφορικά με την προοπτική της ιδιωτικής ασφάλισης στη χώρα μας, προσέγγιση που απαιτεί, όπως έχει επισημάνει ο Γιάννης Καντώρος, διευθύνων σύμβουλος του Οργανισμού, μια συνολική, κοινή αντίληψη της σύγχρονης πραγματικότητας από τις εταιρείες της ασφαλιστικής αγοράς και συντονισμένη
προσπάθεια προς δύο κατευθύνσεις.
Πρώτον, προς την κατεύθυνση της απόλυτης ευθυγράμμισης με
τις επιταγές της κανονιστικής συμμόρφωσης, της ασφαλιστικής
δεοντολογίας και της ενίσχυσης της αξιοπιστίας και δεύτερον,
προς την κατεύθυνση της αναγνώρισης του διαμορφούμενου οικονομικού, κοινωνικού και τεχνολογικού περιβάλλοντος και την υποστήριξη λύσεων που απαντούν στις σύγχρονες, πραγματικές ανάγκες και δυνατότητες των πολιτών.
Ο επικεφαλής της Interamerican και κατά την πρόσφατη εκδήλωση των βραβεύσεων για τα φυσικά δίκτυα πωλήσεων της εταιρείας, είχε την ευκαιρία να μοιραστεί τη μεγάλη εικόνα για τις εξελίξεις στο περιβάλλον, ειδικότερα την ασφαλιστική αγορά και πολύ περισσότερο για τη συνέχεια της εταιρείας και των συνεργατών
της, εστιάζοντας στην αποστολή και το αποτέλεσμα. Πρέπει να ενημερώσουμε, να πείσουμε, να εκπαιδεύσουμε, να αλλάξουμε τις
νοοτροπίες και τις συμπεριφορές των ανθρώπων, ώστε να κερδίσουμε το μεγάλο στοίχημα της ανάπτυξης της ασφαλιστικής αγοράς» τόνισε, απευθυνόμενος σε ένα κοινό 800 συνεργατών και
διοικητικών στελεχών της εταιρείας.
Ο Γιάννης Καντώρος,όπως τονίζεται, υπογράμμισε την αισιοδοξία του για τη συνέχεια: «Έχουμε αφήσει πίσω μας μια δύσκολη
περίοδο και πρέπει να ανταποκριθούμε στις προκλήσεις του μέλλοντος. Οφείλουμε να σκεφτόμαστε δημιουργικά: ως πολίτες, ποιά
είναι η Ελλάδα που θέλουμε και ως επαγγελματίες των ασφαλίσεων, ποια είναι η ιnteramerican που θέλουμε και σε προσωπική
κατεύθυνση, πώς θα εξελιχθούμε και θα αναπτυχθούμε στην εργασία μας» επεσήμανε, παρατηρώντας ότι οι μεταβολές που συμβαίνουν θα επηρεάσουν όλους και γι’ αυτό, θα πρέπει να συμπεριληφθούν στην «εξίσωση» της προόδου τόσο στον εταιρικό όσο και
στον προσωπικό σχεδιασμό όλων.
Ειδικότερα ο διευθύνων σύμβουλος αναφέρθηκε:
• Στην καταλυτική «επέλαση» της τεχνολογίας, που αλλάζει τον
τρόπο ζωής, επηρεάζει άμεσα την οικονομική δραστηριότητα και
αναμένεται να αλλάξει δυναμικά και την ασφαλιστική εργασία - από τον τρόπο οργάνωσης, προσέγγισης και διαχείρισης της σχέσης
με τους πελάτες μέχρι τον τρόπο ανάληψης του ρίσκου. Σε αυτό το
παζλ, κάθε συνεργάτης θα πρέπει να βρει την κατάλληλη θέση και
να αναπροσδιορίσει τον ρόλο του.
• Στην «έξυπνη» αποτελεσματικότητα, αφού θα χρειαστεί να επιτευχθούν περισσότερα με λιγότερους οικονομικούς πόρους μεν,
αλλά με την τεχνολογία να συμπληρώνει τους χώρους που δημιουργούνται για οικονομικότερη διαχείριση.
• Στην τάση της απόλυτης εξειδίκευσης, καθώς η εποχή που όλοι
μπορούσαν να κάνουν «λίγο απ’ όλα» έχει παρέλθει. Οι ασφαλιστικές εταιρείες, όπως και οι άνθρωποι στον διοικητικό ιστό και τις
πωλήσεις, θα πρέπει να βρουν τον δικό τους ειδικότερο χώρο, όπου
μπορούν να δημιουργήσουν και να προσφέρουν μεγαλύτερη αξία.
• Στην αναμενόμενη αύξηση των μεγεθών στην ασφαλιστική αγορά, για την οποία θα πρέπει οι εταιρείες και τα δίκτυα να προετοιμαστούν, ώστε να ανταποκριθούν διαχειριστικά. Οι συνεργάτες
των πωλήσεων θα χρειαστεί να εξυπηρετούν με νέους τρόπους
περισσότερους πελάτες, που θα έχουν μεγαλύτερες απαιτήσεις.
Ακολούθησε στο βήμα ο Τάσος Ηλιακόπουλος, γενικός διευθυντής πωλήσεων, ο οποίος αναφέρθηκε στους τομείς που συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο ασφαλιστικό ενδιαφέρον: στις ασφαλίσεις και τις υπηρεσίες υγείας, στις συντάξεις, στα insurtech και τη
διαχείριση των big data, στην αναγκαιότητα αναβάθμισης των ασφαλιστών από τον ρόλο του πωλητή σε αυτόν του συμβούλου,
στις συνέπειες των κανονιστικών πλαισίων και στην εξατομίκευση
των ασφαλιστικών λύσεων.
Μετά τις ομιλίες, η σκηνή υποδέχθηκε τους πρωταγωνιστές των

Ο κ. Γιάννης Καντώρος, δίνει τη γραμμή πορείας για την Interamerican του μέλλοντος

Ο κ. Τάσος Ηλιακόπουλος

Η κ. Μαρία Παπαδοπούλου βραβεύθηκε για την αριστεία, τη διάρκεια και τις επιδόσεις της με το κορυφαίο
βραβείο «Αλέξανδρος Ταμπουράς»

Στιγμιότυπα από την εκδήλωση, στην οποία παρευρέθηκαν 800 συνεργάτες των πωλήσεων, στελέχη της interamerican και θεσμικοί εκπρόσωποι της αγοράς

πωλήσεων, του εταιρικού δικτύου Agency και των συνεργαζομένων πρακτόρων και μεσιτών, που βραβεύθηκαν για τις παραγωγικές επιδόσεις τους κατά το 2017, ανά κατηγορία για όλους τους
κλάδους: Ζωής, Υγείας, Αυτοκινήτου και λοιπών Γενικών ασφαλίσεων. Το κορυφαίο βραβείο τιμής για τη συνολική αριστεία και

προσφορά στην εταιρεία και την αγορά, από την κοινότητα του δικτύου Agency, απονεμήθηκε στη Μαρία Παπαδοπούλου, ενώ ιδιαίτερης σημασίας για την κουλτούρα κοινωνικής υπευθυνότητας ήταν η βράβευση επτά συνεργατών του Δικτύου για τη συνεισφορά
τους στο πρόγραμμα «Αναδοχή Παιδιού» της ActionAid.
NEXTDEAL #410 # 29 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2018

9

| Εταιρείες

Πλήρωσε
115,7 εκατ. ευρώ
σε ασφαλισμένους
το εξάμηνο
Σ

υνεχίζει η Interamerican, με την εφαρμογή αποτελεσματικών
διαδικασιών, την παρακολούθηση - διαχείριση σχέσεων με το
σύστημα «Customer Relationship Management» και τη χρήση
νέων μεθοδολογιών να στοχεύει στη διαρκή βελτίωση της εμπειρίας και ικανοποίησης των πελατών της και λοιπών δικαιούχων,
που αποτελεί,όπως τονίζεται, τον βασικότερο πυλώνα της επιχειρησιακής στρατηγικής της. Στο πλαίσιο αυτό, η εταιρεία πλήρωσε
σε αποζημιώσεις, παροχές και άλλες καταβολές σε ασφαλισμένους, συνολικά κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους, 115,7 εκατ. ευρώ, σε πλήθος 198.827 περιπτώσεων. Το ποσόν είναι ελαφρά
αυξημένο (κατά 1,7%) έναντι των πληρωμών κατά το αντίστοιχο
εξάμηνο του 2017. Όμως, είναι αισθητή η μείωση στις καταβολές
του κλάδου Ζωής που οφείλεται σε περιορισμό των εξαγορών,
καθώς και στις αποζημιώσεις των κλάδων κατά Ζημιών, ενώ αυξητικά κινήθηκαν οι αποζημιώσεις και καταβολές σε πελάτες Υγείας και Ομαδικών ασφαλίσεων.

Τ

ην ίδια ώρα, τα Startupper
Awards, που οργανώθηκαν για
δεύτερη χρονιά από το διαδικτυακό μέσο startupper.gr και φιλοξενήθηκαν στα κεντρικά γραφεία της
Interamerican, έδωσαν την ευκαιρία
στη χορηγό εταιρεία να φέρει στο προσκήνιο τις δικές της πρωτοποριακές
πρωτοβουλίες στον τομέα της καινοτομίας και ανάδειξης νέων ιδεών. Όπως επισημαίνεται ,η καινοτομία αποτελεί τον ένα από τους πέντε βασικούς
πυλώνες της επιχειρησιακής στρατηγικής της εταιρεία και γίνεται «μοχλός» για τη διαφοροποίησή της στην
ελληνική ασφαλιστική αγορά. Η εταιρεία καινοτομεί με νέες προτάσεις,
που βασίζονται σε οικοσυστήματα ασφάλισης, υπηρεσιών και παροχών,
στην εξατομικευμένη διερεύνηση των
αναγκών των πελατών και τη συνδιαμόρφωση καλύψεων με τη συνεργασία τους, μεγιστοποιώντας την αποδιδόμενη σε αυτούς αξία.
Εκ μέρους της Interamerican ο
Μάρκος Φραγκουλόπουλος, αναπληρωτής γενικός διευθυντής marketing
και πωλήσεων, αναφέρθηκε στις απαιτήσεις του σύγχρονου οικονομικού, κοινωνικού και τεχνολογικού
περιβάλλοντος για μία στρατηγική ανατοποθέτηση των επιχειρήσεων με
στόχο την οργανική ανάπτυξή τους και
παρουσίασε το εταιρικό μοντέλο καινοτομίας «Imagine», με το οποίο η ε-

Κατά μέσο όρο, η εταιρεία πλήρωνε καθημερινά περί τις 636 χιλ.
ευρώ σε 1.092 δικαιούχους. Ενδεικτικό της εμπιστοσύνης των ασφαλισμένων της, της συνέπειας και της αξιοπιστίας της είναι ότι
έχει σταθεροποιήσει σε επίπεδο κατά πολύ υψηλότερο των διεθνών
standards τον ειδικό δείκτη NPS (άνω των 60 μονάδων). Ο δείκτης
NPS, που η Interamerican παρακολουθεί συστηματικά από το 2014,
προκύπτει με βάση απαντήσεις πελατών που έχουν εξυπηρετηθεί και
δηλώνει την εικόνα ικανοποίησης, της σταθερής προτίμησης και της
διάθεσής τους για σύσταση της εταιρείας σε τρίτους.
Ανά ασφαλιστική δραστηριότητα, η εταιρεία πλήρωσε σε πελάτες της στον κλάδο Ζωής για θανάτους, λήξεις συμβολαίων, ανικανότητες και εξαγορές συνολικά 34,9 εκατ. ευρώ, σε 7.257 περιπτώσεις. Στον ευαίσθητο τομέα ασφάλισης της Υγείας, όπου οι ανάγκες αυξάνονται συνεχώς, η INTERAMERICAN κατέβαλε για υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας και νοσηλείες, χειρουργικές
επεμβάσεις και επιδόματα 29,9 εκατ. ευρώ σε 106.344 περιπτώ-

σεις. Στους κλάδους ασφαλίσεων κατά Ζημιών αποζημιώθηκαν με
35,9 εκατ. ευρώ 27.030 δικαιούχοι. Ο κλάδος ασφάλισης Οχημάτων είχε το μεγαλύτερο μερίδιο αποζημιώσεων, που έφθασαν στα
27,4 εκατ. ευρώ, ωστόσο με μείωση τόσο σε περιστατικά όσο και
σε συνολικό ποσόν έναντι του αντίστοιχου περυσινού χρονικού διαστήματος. Τέλος, οιι πληρωμές σε 58.196 δικαιούχους Ομαδικών
ασφαλιστηρίων για συντάξεις και καλύψεις Ζωής, Υγείας και κατά
Ζημιών ανήλθαν σε 15 εκατ. ευρώ.
Θέλουμε η εταιρεία να αποτελεί μέρος της καθημερινότητας των
πελατών της με πολλούς τρόπους και με διευρυμένη σχέση πολλαπλής, θετικής επίδρασης για την ποιότητα της ζωής τους, αναφέρει
ο Γιάννης Καντώρος, διευθύνων σύμβουλος της Interamerican.
Σε κάθε περίπτωση, όμως, οι πληρωμές και αποζημιώσεις αποτελούν εξ αντικειμένου πράξη άμεσης απόδοσης αξίας, με ουσιαστικό αντίκρισμα που επιβεβαιώνει την ασφαλιστική αποστολή μας,
όπως φαίνεται και από τα μεγέθη, προσθέτει ο κ.Καντώρος.

Πρωτοποριακές πρωτοβουλίες
στον τομέα της καινοτομίας

Αριστερά ο κ. Μ. Φραγκουλόπουλος απονέμει βραβείο σε μια από τις νικήτριες ομάδες των Startupper Awards, δεξιά, οι ομάδες των startups
που διακρίθηκαν, επί σκηνής

ταιρεία φιλοδοξεί να κτίσει μία ισχυρή
κουλτούρα καινοτομίας, εμπλέκοντας
το σύνολο των εργαζομένων της. Στόχο της INTERAMERICAN αποτελεί,
μέσω της καινοτομίας, η επέκταση σε
νέες αγορές, η προσέγγιση υπαρχόντων και δυνητικών πελατών με διαφορετικούς τρόπους και καταληκτικά,
η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας
και της ηγετικής θέσης της στην ασφαλιστική αγορά.
Η διαδικτυακή πλατφόρμα του προγράμματος «Imagine» είναι ένα πρω-
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τοποριακό πεδίο αναφοράς στη στρατηγική και την έμπνευση και ταυτόχρονα, κατάθεσης ιδεών. Από τον Ιούνιο του 2016, όταν τέθηκε σε λειτουργία, έως και τον φετινό Ιούλιο
-δηλαδή κατά το διάστημα δύο ετώνη πλατφόρμα έχει συγκεντρώσει το
ενδιαφέρον 476 χρηστών και έχει
δεχθεί 77.422 επισκέψεις. Οι ιδέες
ακολουθούν τη διαδρομή της «χοάνης», ξεκινώντας από τη δημιουργία
και προχωρώντας στο αποτέλεσμα την υποβολή, με 190 ιδέες να έχουν

κατατεθεί έως σήμερα. Μετά από τη
διαδικασία αξιολόγησης της κάθε ιδέας (τρίτο στάδιο) έχουν ξεχωρίσει,
ήδη, 19 ιδέες και 5 από αυτές έχουν
προχωρήσει ως business cases με
περαιτέρω βελτίωση και δημιουργία
λεπτομερούς σχεδίου ανάπτυξης, ακολουθώντας την accelerator μεθοδολογία. Από αυτές τις ιδέες, 3 έχουν
περάσει στο τελευταίο στάδιο (scaled
in), συνιστώντας πλέον προτάσεις νέας αξίας. Είναι αξιοσημείωτο ότι από
την έναρξη του προγράμματος, έχουν

αναδειχθεί 13 coaches καινοτομίας,
έχουν εκπαιδευθεί 85 και έχουν εμπλακεί 210 εργαζόμενοι, έχουν ανταποκριθεί 8.372 υπάρχοντες και
δυνητικοί πελάτες και έχουν υλοποιηθεί 285 πειράματα.
Η interamerican, με την εφαρμογή
της καινοτομίας στην πράξη μέσω του
προγράμματος «Imagine», έχει αναδείξει την ισχυρή δέσμευση της διοίκησης που σε συνδυασμό με τη θετικότητα της συμμετοχής των εργαζομένων ενισχύει τα ανταγωνιστικά
πλεονεκτήματά της δημιουργώντας
ένα σύγχρονο, ευέλικτο και αποτελεσματικό πρότυπο διακυβέρνησης. Όσον αφορά στις διαπιστώσεις από την
εκδήλωση των Startupper Awards
2018, είναι γεγονός ότι οι 200 υποψηφιότητες και το ενδιαφέρον περισσοτέρων από 6.500 online ψηφοφόρων, που ανέδειξαν τις καλύτερες ιδέες, επιβεβαίωσαν ότι δημιουργούνται σταδιακά οι βάσεις για το ελληνικό οικοσύστημα των startups. O
μοντέρνος, open space χώρος της εταιρείας, στον οποίο αναδείχθηκε το
«νέο κύμα» της νεοφυούς επιχειρηματικότητας, ήταν απόλυτα εναρμονισμένος με τη θεματική της εκδήλωσης, εφ’ όσον πρόκειται για τον χώρο
εργασίας - «εκκολαπτήριο ιδεών»
των ομάδων της Interamerican, στο
πλαίσιο
του
προγράμματος
«Imagine».
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Τον Οκτώβριο η «μάχη» για τις συντά
Της ΜΑΊΡΗΣ ΛΑΜΠΑΔΊΤΗ

Τ

έσσερα «δύσκολα» θέματα αρμοδιότητας
του υπουργείου εργασίας που ανέμιζαν το
τελευταίο διάστημα στην κορυφή της επικοινωνιακής στρατηγικής της κυβέρνησης θα εξεταστούν κατά προτεραιότητα μετά τις εξαγγελίες
του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ. Πρόκειται για την
αύξηση του κατώτατου μισθού, την επαναφορά
της επεκτασιμότητας των συμβάσεων, το «καυτό» θέμα της μείωσης η όχι των συντάξεων το
2019 και το ενδεχόμενο ελάφρυνσης των εισφορών για τους ελεύθερους επαγγελματίες .
Σε πρόσφατες δηλώσεις της, η υπουργός εργασίας κ. Εφη Αχτσιόγλου τόνισε πως «υπάρχουν τα περιθώρια για να μην επιβαρυνθούν περαιτέρω οι συνταξιούχοι» καθώς σήμερα είμαστε πιο ισχυροί στο πολιτικό και το δημοσιονομικό επίπεδο».
Η μάχη για την αποτραπεί η μείωση των συντάξεων θα δοθεί τον Οκτώβριο με όπλο το πλεόνασμα που θα εμφανίσει και φέτος ο ΕΦΚΑ , το οποίο εκτιμάται ότι θα ανέρχεται σε 2 δις ευρώ.
Όπως τόνισε ο διευθυντής του οικονομικού γραφείου του πρωθυπουργού κ. Γιώργος Τσίπρας «
Η συζήτηση με τους δανειστές για τις συντάξεις
θα ανοίξει και θα κλείσει τον Οκτώβριο». Στο
προσχέδιο του προϋπολογισμού πάντως θα εμφανιστεί η εξοικονόμηση από τη μείωση των συντάξεων για να αποφύγει η Αθήνα τη σύγκρουση
με τους Ευρωπαίους εταίρους.
Αν αναγκαστεί η κυβέρνηση να θέσει σε ισχύ
το μέτρο της μείωσης των συντάξεων θα προσπαθήσει να ισορροπήσει το δυσμενές κλίμα
μοιράζοντας επιδόματα , συνολικού ύψους 800
εκατ. ευρώ. Οι παροχές θα προβλέπουν την καταβολή επιδόματος ενοικίου , επίδομα στους συνταξιούχους με τη μορφή 13ης σύνταξης και ελαφρύνσεις φόρων και εισφορών.
Ειδικότερα, θα εξεταστεί από τις αρχές του
2019 η δυνατότητα ελάφρυνσης των εισφορών
που καταβάλουν στον ΕΦΚΑ ορισμένες κατηγορίες αυτοαπασχολουμένων και ελεύθερων επαγγελματιών. Ο αρμόδιος υφυπουργός Τάσος
Πετρόπουλος έχει αφήσει να εννοηθεί ότι η ελάφρυνση θα αφορά λίγους που επιβαρύνονται υπέρμετρα καθώς το 85% των ελεύθερων επαγγελματιών καταβάλλουν χαμηλότερα ασφάλιστρα από ότι στο παρελθόν. Συγκεκριμένα , το Υπουργείο θα εξετάσει την ελάφρυνση των ελεύθερων επαγγελματιών που δηλώνουν εισόδημα
από 15.000 έως 70.000 ευρώ ετησίως στις περιπτώσεις που διαπιστώνεται υπέρμετρη επιβάρυνση από φόρους και εισφορές. Οι ειδικοί εκτιμούν ότι η ελάφρυνση θα αφορά μόνο 7.0008.000 ελεύθερους επαγγελματίες .Ωστόσο για να
μην εμφανιστεί « τρύπα» στα έσοδα του ΕΦΚΑ ,
εξετάζεται το ενδεχόμενο να αυξηθεί στα 200
ευρώ η μίνιμουμ εισφορά που είναι σήμερα 167
ευρώ. Υπενθυμίζουμε ότι αναμένεται αρχές Σεπτεμβρίου και η απόφαση του ΣτΕ το οποίο σύμφωνα με τις διαρροές είναι πολύ πιθανόν να κρίνει αντισυνταγματικό τον υπολογισμό των εισφορών των ελεύθερων επαγγελματιών με βάση το εισόδημα.

Χ

Υπάρχουν τα περιθώρια
για να μην επιβαρυνθούν
περαιτέρω οι συνταξιούχοι
είπε η κ. Έφη Αχτσιόγλου

ρέη μεγαλύτερα από 50.000€ προς τα ασφαλιστικά ταμεία μπορεί να ρυθμιστούν
μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού έως και σε 120 δόσεις .
Διευκρινιστική εγκύκλιος του ΚΕΑΟ επισημαίνει ότι στη ρύθμιση μπορούν πλέον να ενταχθούν και οφειλές του 2017. Συνεπώς σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα με πτωχευτική ικανότητα και χρέη προς τον ΕΦΚΑ από 20.000 έως
125.000 ευρώ (αρκεί να υπερβαίνουν το 85%
των συνολικών οφειλών τους) το ΚΕΑΟ χορηγεί ρύθμιση μόνο αν ο λόγος του χρέους (αφού
αφαιρεθεί το 85% των προσαυξήσεων και τόκων) προς το εισόδημα είναι μικρότερος ή ίσος
του 8. Οι προτάσεις ρύθμισης έχουν τα εξής
χαρακτηριστικά :
• Διαγραφή του 85% των οφειλών από προσαυξήσεις και τόκους
• Ελάχιστο ποσό δόσης 50 ευρώ και μέγιστος
αριθμός δόσεων 120
• Μείωση του αριθμού των δόσεων βάσει του
1/3 του καθαρού διαθέσιμου εισοδήματος
• Για τους μεγαλοοφειλέτες, με χρέη που υ-

περβαίνουν τις 125.000 ευρώ το ΚΕΑΟ χορηγεί ρυθμίσεις μόνο εφόσον προσκομίζεται από
τον οφειλέτη αξιολόγηση βιωσιμότητας και
σχέδιο αναδιάρθρωσης οφειλών από ανεξάρτητο εμπειρογνώμονα. Για την αξιολόγηση της
βιωσιμότητας του οφειλέτη προαφαιρούνται
από το χρέος το 85% των οφειλών από προσαυξήσεις και τόκους. Οι προτάσεις αναδιάρθρωσης μπορούν να περιλαμβάνουν διαγραφή
βασικής οφειλής έως και 50%, αρκεί να τηρούνται δυο βασικοί κανόνες:
η διαγραφή βασικής οφειλής παρακρατούμενων εισφορών εργαζομένων απαγορεύεται
η διαγραφή βασικής οφειλής δεν επηρεάζει ασφαλιστικά δικαιώματα τρίτων.
Για τα φυσικά πρόσωπα που δεν έχουν πτωχευτική ικανότητα αλλά χρωστούν στον ΕΦΚΑ
από 20.000€ έως 125.000€ χορηγείται ρύθμιση μόνο εφόσον πληρείται το τυποποιημένο
κριτήριο βιωσιμότητας, δηλαδή αν ο λόγος του
χρέους προς το εισόδημα είναι μικρότερος ή
ίσος του 8.

1
2

Με πόσα ένσημα έχετε πρόσβαση στην περίθαλψη – Ποιες
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ΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΎΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΛΕΎΘΕΡΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΊΕΣ

ξεις με όπλο το πλεόνασμα του ΕΦΚΑ

Σε αυτή την περίπτωση προσφέρεται διαγραφή του 85% των οφειλών από προσαυξήσεις και τόκους, ελάχιστη δόση 50 ευρώ και
μέγιστο πλήθος 120, αλλά και ανάλογη μείωση του αριθμού των
δόσεων βάσει του 1/3 του καθαρού διαθέσιμου εισοδήματος. Αντίστοιχα για φυσικά πρόσωπα χωρίς πτωχευτική ικανότητα με συνολικές οφειλές άνω των 125.000€ χορηγεί ρυθμίσεις μόνο εφόσον
προσκομίζεται από τον οφειλέτη αξιολόγηση βιωσιμότητας και
σχέδιο αναδιάρθρωσης οφειλών από ανεξάρτητο εμπειρογνώμονα.
Για τη διαμόρφωση προτάσεων - λύσεων ρύθμισης λαμβάνεται
υπόψη η αξία ρευστοποίησης των περιουσιακών στοιχείων, κινητών και ακινήτων και το διαθέσιμο εισόδημα του οφειλέτη και τυχόν συνοφειλετών, που υποβάλλουν από κοινού αίτηση και ευθύνονται αλληλεγγύως για το σύνολο ή μέρος των ρυθμιζόμενων
οφειλών. Για την αξιολόγηση των περιουσιακών στοιχείων – ακίνητων, κινητών και εισοδήματος – λαμβάνονται υπόψη τα γνωστά
από τον Δεκέμβρη κριτήρια. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στο υπολογισμό του εισοδήματος προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (
EBITDA) για το 2017 καθώς έχει αλλάξει το φορολογικό έντυπο
Ε3. Εκτός της ευκαιρίας ρύθμισης μένουν :
• οφειλές πάνω από 20.000€ και περιουσία που ξεπερνά το 25πλάσιο της προς ρύθμιση οφειλής.
• οφειλή πάνω από 50.000 ευρώ και περιουσία που ξεπερνά το

ΤΑ ΠΛΑΦΌΝ ΠΕΡΙΟΥΣΊΑΣ
ΓΙΑ ΈΝΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΡΎΘΜΙΣΗ
ΥΨΟΣ ΟΦΕΙΛΗΣ

ΑΝΩΤΑΤΗ ΑΞΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

0-20.000 €

Δεν προβλέπεται

20.000,01€ - 50.000€

25πλασιο της προς ρύθμιση
οφειλής

50.000,01€ - 62.500€

1.250.000€

62.500,01€ - 200.000€

20πλάσιο της προς ρύθμιση
οφειλής

200.000,01€ 266.666,67€

4.000.000 €

266.666,68€ και άνω

15πλάσιο της προς ρύθμιση
οφειλής   

Ο κ.Τάσος Πετρόπουλος έχει αφήσει
να εννοηθεί ότι η ελάφρυνση εισφορών

μεγαλύτερο μεταξύ του 25*50.000 ή του 20πλάσιου της προς ρύθμιση οφειλής.
• οφειλή που υπερβαίνει τις 200.000 ευρώ και αξία περιουσιακών
στοιχείων που ξεπερνά το μεγαλύτερο μεταξύ του 20*200.000 ή
του 15πλάσιου της οφειλής.
Η ρύθμιση χάνεται και αναβιώνουν τόκοι και προσαυξήσεις όταν:

θα αφορά λίγους που επιβαρύνονται
υπέρμετρα
• δεν καταβληθούν ή καταβληθούν μερικώς έως 3 δόσεις
• δεν υποβληθεί ΑΠΔ εντός 3 μηνών από την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής
• δεν εξοφληθούν ή τακτοποιηθούν τρέχουσες οφειλές, δηλαδή
οφειλές που γεννήθηκαν μετά την 31/12/2017 .

είναι οι ελάχιστες προϋποθέσεις για τους ελεύθερους επαγγελματίες
ΑΚΌΜΑ ΚΑΙ ΑΝ έχουν οφειλές για
την περίοδο από το 2016 και πριν οι μη
μισθωτοί μπορούν να αποκτήσουν ασφαλιστική ικανότητα για φέτος και να
έχουν πρόσβαση στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Απαραίτητη προϋπόθεση να καταβάλλουν στον ΕΦΚΑ
έστω την ελάχιστη εισφορά από
1/1/2017.
Με τις αλλαγές που νομοθετήθηκαν
,από το 2019 δυσκολεύουν οι προϋποθέσεις για την απόκτηση ασφαλιστικής ικανότητας. Δηλαδή οι μισθωτοί
που έως και φέτος έπρεπε να συγκεντρώσουν 50 ένσημα για να έχουν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη από του
χρόνου θα πρέπει να συγκεντρώνουν  
κατ’ ελάχιστον 75 ένσημα.

Οι αλλαγές προβλέπουν μια πάγια
διαδικασία που θα ισχύει από τον
Μάρτιο του 2019 και μια ειδική – μεταβατική που ισχύει φέτος :
Η ικανότητα είναι ετήσια, θα χορηγείται από τον Μάρτιο μέχρι τον
Φεβρουάριο του επόμενου έτους. Θα
κρίνεται με βάση την ασφάλιση του
προηγούμενου ημερολογιακού έτους
ή του τελευταίου 12μηνου πριν την επέλευση του ασφαλιστικού κινδύνου.
Οι μισθωτοί θα έχουν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη με ελάχιστη
ετήσια ασφάλιση 75 ένσημα (από 50
που απαιτούνται τώρα), αρχής γενομένης από 1η Μαρτίου 2019. Δηλαδή θα
απαιτείται κατ’ ελάχιστον 3μηνη ασφάλιση το προηγούμενο έτος, για να
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έχουν ένα χρόνο υγειονομική περίθαλψη. Ειδικά για φέτος και μέχρι τον
Μάρτιο του 2019, η ικανότητα θα χορηγείται με ελάχιστη ασφάλιση τα 50
ένσημα, εντός του 2017. Προ κρίσης η
ικανότητα στο ΙΚΑ χορηγούνταν με
120 ένσημα το χρόνο, κατ’ ελάχιστον.
Το 2011 ο απαραίτητος χρόνος έπεσε
στις 100 ημέρες ασφάλισης και το
2012 στις 50 ημέρες ασφάλισης.
Οι μη μισθωτοί – ελεύθεροι επαγγελματίες , αυτοαπασχολούμενοι ,
αγρότες θα έχουν ικανότητα με ελάχιστη ασφάλιση 3 μήνες το προηγούμενο έτος. Ακόμη κι αν έχουν χρέη από το
2016 και πριν, θα παίρνουν ικανότητα,
αρκεί να έχουν πληρώσει τις εισφορές
του ΕΦΚΑ. Ειδικά για φέτος και μέχρι

3

τον Μάρτιο του 2019 η ικανότητα θα
χορηγείται με κατ’ ελάχιστον ασφάλιση 2 μηνών εντός του 2017 αντί για 6
μήνες που ίσχυε με το προηγούμενο
καθεστώς . Δηλαδή χορηγείται ικανότητα ακόμη κι αν οι μη μισθωτοί χρωστούν για τα χρόνια πριν το 2016, αρκεί να έχουν εξοφλήσει τα ελάχιστα
στον ΕΦΚΑ για το 2017(168€ μηνιαίως για τους ελεύθερους επαγγελματίες και 87€ για τους αγρότες).
Χορηγείται ασφαλιστική ικανότητα από 1/3/2018 έως 28/2/2019
χωρίς προϋποθέσεις σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, όπως οι μακροχρόνια άνεργοι και οι ασφαλισμένοι των
πρώην ΟΑΕΕ και ΕΤΑΑ που έχουν οφειλές για τα έτη 2011, 2012 και 2013

4

και ο μέσος όρος του οικογενειακού
τους εισοδήματος για τα έτη αυτά δεν
υπερβαίνει τις 12.000 ευρώ.
Στα προστατευόμενα μέλη της οικογένειας προστίθενται: α) τα ανάδοχα άγαμα τέκνα, β) τα άγαμα τέκνα
που σπουδάζουν σε ΙΕΚ, γ) τα τέκνα με
αναπηρία άνω του 67% που εργάζονται ή απασχολούνται είτε για βιοποριστικούς λόγους είτε για λόγους εργασιοθεραπείας, δ) οι ορφανοί πατρός
και μητρός εγγόνια και αδελφοί μέχρι
του 24ου έτους της ηλικίας τους και
εφόσον συνεχίζουν τις σπουδές τους
μέχρι του 26ου έτους της ηλικίας τους
(αντί του 18ου που ίσχυε), ε) τα εκτός
γάμου εγγόνια, εφόσον ο γονέας δεν
ασφαλίζεται από ίδιο δικαίωμα.

5
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GENERALI

Στη Φλόριντα οι πρωταθλητές

«Μ

αζί διαμορφώνουμε το μέλλον της ασφάλισης» ήταν το μήνυμα του ετήσιου ταξιδιού κινήτρων της Generali στη Φλόριντα των ΗΠΑ, την «Ηλιόλουστη Πολιτεία» που αποτελεί
ευσεβή πόθο ακόμη και για τους ίδιους τους Αμερικανούς πολίτες. Οι κορυφαίοι συνεργάτες έδωσαν ραντεβού με τη φαντασία, την καινοτομία και τη δημιουργικότητα και απήλαυσαν μοναδικές εμπειρίες, χάρη στο πλούσιο και ειδικά σχεδιασμένο πρόγραμμα του ταξιδιού, το οποίου περιελάμβανε στάσεις στο Ορλάντο και στο Μαϊάμι. Δυο πόλεις σύμβολα
των επιτευγμάτων στο χώρο της βιομηχανίας του θεάματος, αλλά και της
προσπάθειας του ανθρώπου για την κατάκτηση του διαστήματος.
Οι συμμετέχοντες στο ταξίδι ήρθαν, επί εννιά ημέρες, σε επαφή
με ένα μαγικό κόσμο και τοπία που έμοιαζαν με κινηματογραφικά
σκηνικά να ζωντανεύουν μπροστά τους. Πέρασαν στιγμές ξεγνοιασιάς, δράσης και διασκέδασης… πέταξαν στο διάστημα
και διαγωνίσθηκαν σε αγώνες ταχύτητας στο νερό, αναδεικνύοντας τις ανεξάντλητες δυνατότητες που έχουν ως
πρωταθλητές.

Το ταξίδι- εμπειρία ζωής ξεκίνησε από το μαγευτικό Ορλάντο, μία πόλη γνωστή για τα ανεπανάληπτα θεματικά πάρκα, τα μεγαλύτερα και πιο εντυπωσιακά του κόσμου. Οι ήρωες του Ντίσνεϊ και των
κινηματογραφικών στούντιο της Universal υποδέχθηκαν τους συνεργάτες της Generali και τους χάρισαν στιγμές ανεμελιάς σε ένα παραμυθένιο σκηνικό. Φαντασμαγορική όσο και συγκινητική μπροστά
στο μεγαλείο της τεχνολογίας, ήταν και η επίσκεψη στο Kennedy Space Center κοντά στο πολυσυζητημένο ακρωτήριο Κανάβεραλ, την έδρα των αμερικανικών αεροδιαστημικών
αποστολών. Η Generali είχε μεριμνήσει ώστε να βιώσουν οι συνεργάτες της
την απόλυτη εμπειρία της εκτόξευσης στο διάστημα, αποζημιώνοντας
τους για το γεγονός ότι οι ίδιοι συνέβαλαν αποφασιστικά στο να απογειωθούν τα παραγωγικά αποτελέσματα της εταιρείας το 2017.
Οι επόμενες ημέρες του ταξιδιού ήταν αφιερωμένες στο κοσμοπολίτικο Μαϊάμι. Μια πολύχρωμη πολυπολιτισμική, ζωντανή, γεμάτη αντιθέσεις πολιτεία και προορισμός των εκπροσώπων του παγκόσμιου jet set. Πόλη σύμβολο του επιχειρηματικού δαιμονίου, το Miami δημιουργήθηκε μόλις στα
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τέλη του 19ου αιώνα και σήμερα
θεωρείται παγκόσμιο οικονομικό
κέντρο, πρωτεύουσα της διεθνούς
κρουαζιέρας, και πολυπόθητος
τουριστικός προορισμός.
Τις πρώτες εντυπώσεις σφράγισε η εμπειρία μιας συναρπαστικής
βόλτας με ταχύπλοα thriller boat,
στα διάσημα νησιά Star Island και
Hibiscus. Στη συνέχεια, οι συνεργάτες της Generali, είχαν την ευκαιρία να επισκεφτούν τη γειτονιά
Brickell και να θαυμάσουν από κοντά τα υπερπολυτελή οικοδομήματα στην “Millionaire’s Row”- το
δρόμο των εκατομμυριούχων. Εντυπωσιακή ήταν και η βόλτα στην
ιστορική γειτονιά του Μαϊάμι στην
Coconut Grove και στην Coral
Gable, μια περιοχή ιδιαίτερης ομορφιάς με πολλά αρχιτεκτονικά
στοιχεία από την Ισπανική Αναγέννηση, όπως επίσης και την Μικρή
Αβάνα την κουβανέζικη συνοικία
της πόλης. Κορυφαία στιγμή αποτέλεσε η επίσκεψη με τα γνωστά
airboats για μια κινηματογραφικών προδιαγραφών διαδρομή στα
μυστηριώδη Everglades, μία βαλτώδη περιοχή γεμάτη μύθους και …
αλιγάτορες.
Την αποκορύφωση του ταξιδιού
αποτέλεσε το καθιερωμένο Gala
Dinner, όπου η διοίκηση της εταιρείας κάνοντας ένα μικρό απολογισμό της χρονιάς που πέρασε αποθέωσε του συνεργάτες για το έργο
τους και τα πολύ ικανοποιητικά
παραγωγικά αποτελέσματα. Όπως
τόνισε ο CEO της Generali κ. Πάνος
Δημητρίου η επόμενη μέρα επιφυλάσσει πολλές αλλαγές για την ασφαλιστική αγορά παγκοσμίως. Η
διείσδυση της τεχνολογίας και οι
απεριόριστες δυνατότητες της Τεχνητής Νοημοσύνης αλλάζουν συνεχώς τη φύση των υπηρεσιών του
κλάδου. Η Generali παρακολουθεί
τις τάσεις και δεσμεύεται να παρέχει τα τεχνολογικά εργαλεία και τις
λύσεις στη διάθεση των ασφαλιστών, για την ενίσχυση των εργασιών σας. Εσείς, με τη σειρά σας,
καλείστε να αποφασίστε ποιο είναι
το δικό σας DNA. Eίστε οι αρχιτέκτονες του μέλλοντός σας, επιλέγοντας το επιχειρηματικό μοντέλο,
τους συνεργάτες σας αλλά και τις
Εταιρείες που σας στηρίζουν και με
τις οποίες θα συνδιαμορφώσετε το
αύριο της ελληνικής ασφαλιστικής
αγοράς,υπογράμμισε ο κ.Δημητρίου.Με την υπόσχεση ότι θα θέσουν
τις δυνάμεις τους στην επίτευξη
των νέων στόχων, ώστε να αναδειχθούν είναι και πάλι πρωταθλητές,
ο συνεργάτες της Generali ανανέωσαν το ραντεβού τους για το επόμενο ταξίδι στα.. Νησιά του Πάσχα
και τη Χιλή!

Νέος διευθυντής πωλήσεων ο Γιώργος Ζερβουδάκης

Ο

την προσφορά ολοκληρωμένων καινοτόμων ασφαλιστικών λύσεων, με την αξιοποίηση της τεχνολογίας και της
μακρόχρονης τεχνογνωσίας μας.
Από την πλευρά του ο νέος διευθυντής πωλήσεων της
Generali κ. Γιώργος Ζερβουδάκης εξεφρασε την ικανοποίηση του για την ένταξη στην ομάδα της Generali. Η σημαντική, πολύχρονη παρουσία της Generali στην ελληνική
ασφαλιστική αγορά αποτελεί πρότυπο υγιούς ανάπτυξης
και προσφοράς στον κλάδο. Ασπαζόμενοι στις ίδιες αρχές
και αξίες θα θέσουμε και θα υλοποιήσουμε μαζί με τους
συνεργάτες μας ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές νέους,
φιλόδοξους στόχους, προσφέροντας την απόλυτα θετική
εμπειρία της ασφάλισης σε όλο και περισσότερους συμπολίτες μας, ανέφερε ο κ. Ζερβουδάκης.

κ. Γιώργος Ζερβουδάκης ανέλαβε νέος διευθυντής
Πωλήσων στην Generali. Ο κ. Ζερβουδάκης , με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον ασφαλιστικό κλάδο,
σπούδασε Μαθηματικά και κατέχει μεταπτυχιακούς τίτλους στην Αναλογιστική Επιστήμη και τη Διοίκηση Επιχειρήσεων. Ξεκίνησε την καριέρα του στον ασφαλιστικό κλάδο το 1997, και στη συνέχεια ανέλαβε διαδοχικά διάφορες
θέσεις ευθύνης στις διευθύνσεις αναλογιστικού,
Marketing & Επικοινωνίας και των Πωλήσεων.
Καλωσορίζοντας στην ομάδα της Generali τον Γιώργο
Ζερβουδάκη ο διευθύνων σύμβουλος της Generali κ. Πάνος Δημητρίου επεσήμανε ότι με τις γνώσεις του και την
εμπειρία του θα προσθέσει αξία στο σημαντικό έργο της
Generali και των συνεργατών της που δεν είναι άλλο από

Όμιλος Generali Ισχυρές επιδόσεις
Σ
υνεχίζει ο όμιλος Generali την εφαρμογή της στρατηγικής της πετυχαίνοντας τους οικονομικούς της στόχους .Ειδικότερα, το λειτουργικό αποτέλεσμα
(Operating Result) αυξήθηκε κατά 2,7%
φτάνοντας τα 2,5 δισ. ευρώ, χάρη στην
πρόοδο που σημειώθηκε σε όλους τους
επιχειρηματικούς τομείς. Ο δείκτης του
combined ratio κυμάνθηκε σε εξαιρετικά
επίπεδα (92%), παρά την αρνητική επίδραση των φυσικών καταστροφών, ενώ
το περιθώριο κέρδους της νέας παραγωγής στον κλάδο Ζωής αυξήθηκε στο
4,5%.
Η ετησιοποιημένη λειτουργική απόδοση των ιδίων κεφαλαίων (RoE) βρίσκεται
στο 12.5% και ο μέσος όρος για την περίοδο 2015-1ο εξάμηνο 2018 κινήθηκε σύμφωνα με τον στρατηγικό στόχο (>13%).
Τα καθαρά κέρδη αυξήθηκαν στα €
1.329 εκ. (+8,8%), λόγω και των θετικών
μη λειτουργικών αποτελεσμάτων και τα
κέρδη από πωλήσεις που πραγματοποιήθηκαν κατά την περίοδο αυτή.
Τα ασφάλιστρα αυξήθηκαν στα € 35,1

Φωτογραφίες: Ιάκωβος Διζικιρίκης
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δις (+6.5%) χάρη στην ανοδική πορεία και
των δύο επιχειρηματικών τομέων, με τις
καθαρές ταμειακές ροές να παραμένουν
σταθερές στα € 5,7 δις. Οι ασφαλιστικές
προβλέψεις του κλάδου Ζωής αυξήθηκαν κατά 1,8% το πρώτο εξάμηνο.
Επισημαίνεται ακόμη ότι ο όμιλος έχει
στέρεα και ανθεκτική κεφαλαιακή θέση
με τον δείκτη Φερεγγυότητας στο 201%
(Regulatory Solvency Ratio) και τον pro
forma δείκτη Οικονομικής Φερεγγυότητας (Economic Solvency Ratio) στο 221%,
παρά τη αστάθεια της αγοράς το 2ο τρίμηνο του χρόνου
Τα αναμενόμενα έσοδα από τις πωλήσεις που έχουν συμφωνηθεί με σκοπό τη
βελτιστοποίηση της γεωγραφικής θέσης
του Ομίλου Generali, ξεπέρασαν τα € 1,5
δις ( αρχικός στόχος € 1 δις ),ενώ υπογραμμίζεται η πώληση του χαρτοφυλακίου Ζωής της Generali Leben, μιας καινοτόμου κίνησης που συνάδει με το στρατηγικό στόχο του ομίλου για την εξισορρόπηση του χαρτοφυλακίου, με σημαντική
μείωση του κινδύνου επιτοκίου.

Philippe Donnet

Σταθερή κεφαλαιακή θέση

Τ

α αποτελέσματα για το πρώτο εξάμηνο του έτους επιδεικνύουν τη
σταθερή κεφαλαιακή θέση της Generali και την άριστη απόδοσή
της, τόσο σε τεχνικό όσο και σε επιχειρηματικό επίπεδο, μέσα σε ένα
πλαίσιο παγκόσμιας αστάθειας, σημειώνει ο CEO του Ομίλου
Generali, Philippe Donnet. Θα ήθελα επίσης να υπογραμμίσω το σχέδιο πωλήσεων και γεωγραφικής βελτιστοποίησης, με τους στόχους
να έχουν ήδη επιτευχθεί στο πρώιμο αυτό στάδιο υλοποίησης και την
πρόσφατη πώληση της Generali Leben στη Γερμανία, μια καινοτόμο
συναλλαγή που θα μας επιτρέψει να επιταχύνουμε την επίτευξη των
στρατηγικών μας στόχων στον κλάδο Ζωής. Οι λειτουργικές επιδόσεις στους κλάδους Γενικών ασφαλίσεων ( P&C ) και Ζωής ήταν επίσης εξαιρετικές, όπως και οι δραστηριότητες των Επενδύσεων, του
Asset & Wealth Management, αποτελέσματα που επιβεβαιώνουν
την ικανότητά μας να εκτελούμε το στρατηγικό μας σχέδιο με πειθαρχία και αποφασιστικότητα. Ως αποτέλεσμα των παραπάνω ενεργειών, καταφέραμε να πετύχουμε τα καθαρά κέρδη του πρώτου εξαμήνου να είναι υψηλότερα από ποτέ, πρόσθεσε ο Philippe Donnet.
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AXA Αύξηση 9% στα λειτουργικά
κέρδη το εξάμηνο
ΚΎΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΆ ΑΠΟΤΕΛΈΣΜΑΤΑ

(σε εκατομμύρια ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)

Ο κ.Thomas Buberl, διευθύνων σύμβουλος του ομίλου ΑΧΑ

Σ

τα 3,3 δισ. ευρώ ανήλθαν τα λειτουργικά κέρδη της ΑΧΑ το α΄
εξάμηνο του 2018, καταγράφοντας αύξηση 9%, σύμφωνα με
ανακοίνωση του ομίλου.
Τα συνολικά έσοδα διαμορφώθηκαν στα 53,6 δισ. σημειώνοντας
αύξηση 3%,ενώ ο δείκτης Φερεγγυότητας ΙΙ ανήλθε στο 233%, καταγράφοντας αύξηση 28 μονάδων σε σχέση με τη 31η Δεκεμβρίου
2017.Τα ετησιοποιημένα ασφάλιστρα νέας παραγωγής, σημείωσαν αύξηση 8%και ανήλθαν στα 3,4 δις ευρώ. Το πρώτο εξάμηνο
του 2018 η ΑΧΑ παρουσίασε ισχυρές επιδόσεις, με τα λειτουργικά
κέρδη ανά μετοχή να αυξάνονται 6%, κοντά στο άνω όριο του στόχου του στρατηγικού μας πλάνου Φιλοδοξία 2020. Αυτό υποστηρί-

1H18

Σύνολο Εσόδων

54.283

53.600

-1%

+3%

Λειτουργικά Κέρδη

3.171

3.298

+4%

+9%

Προσαρμοσμένα Κέρδη

3.478

3.628

+4%

+9%

Καθαρά Κέρδη

3.268

2.796

-14%

-11%

Απόδοση Ίδιων
Κεφαλαίων (Adjusted
ROE) (%)

14,7%

15,6%

+1 pts

Λειτουργικά Κέρδη ανά
μετοχή (σε Ευρώ)

1,26

1,33

+6%

FY17

1H18

Μεταβολή επί δημοσιευμένων
αποτελεσμάτων

205%

233%

+28 pts

Δείκτης Φερεγγυότητας ΙΙ
(Solvency II)

χθηκε από ισχυρή αύξηση της λειτουργικής κερδοφορίας σε όλους
τους τομείς που δραστηριοποιούμαστε, είπε ο Thomas Buberl, διευθύνων σύμβουλος του ομίλου ΑΧΑ. Το απλοποιημένο μοντέλο
λειτουργίας μας αποδίδει. Έχουμε μία ισχυρή δυναμική ανάπτυξης
σε όλες τις περιοχές που δραστηριοποιούμαστε - ειδικά στη Γαλλία
και την Ευρώπη - και στους προτιμώμενους τομείς, με τη νέα παραγωγή της Προστασίας να παρουσιάζει αύξηση 10% και τα έσοδα
στον κλάδο Υγείας 7%, πρόσθεσε ο Thomas Buberl.
Πρόσθεσε ακόμη ότι το πρώτο εξάμηνο του 2018 έχουμε κάνει
σημαντικά βήματα στην πορεία για τον μετασχηματισμό μας, μέσω
της επιτυχούς εισαγωγής των εργασιών μας στην Αμερική, στο

Χρηματιστήριο και της στρατηγικής μας απόφασης να εξαγοράσουμε τον Ασφαλιστικό Όμιλο XL. Επίσης, ανακοινώσαμε καινοτόμες
συνεργασίες με την ING και την Uber, τον μετασχηματισμό των ομαδικών ασφαλίσεων Ζωής στην Ελβετία καθώς και την προγραμματισμένη διάθεση των εργασιών της AXA Life Europe.
Ο Thomas Buberl ,ευχαρίστησε όλους τους συναδέλφους και
τους συνεργάτες της ΑΧΑ, που εργάσθηκαν για την επίτευξη αυτών
των αποτελεσμάτων και των πρωτοβουλιών μετασχηματισμού που
όπως είπε, θα βοηθήσει την εταιρεία να δημιουργήσει αξία μέσα
από ένα βιώσιμο μοντέλο λειτουργίας για τους πελάτες και τους
μετόχους.

CNP Ζωής

Euroins

Δυναμική ενίσχυση και νέα unit linked προγράμματα

Μ

ε ένα ευρύ φάσμα προϊόντων και υπηρεσιών που καλύπτουν κάθε ασφαλιστική ανάγκη, το πρώτο εξάμηνο, η CNP
Ζωής διατήρησε υψηλά τα ποσοστά ικανοποίησης των
89.145 πελατών της, επενδύοντας στη διαχρονική σχέση σεβασμού και εμπιστοσύνης. Με προσήλωση όπως τονίζεται στην ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση του συνεργάτη και του πελάτη, σε συνδυασμό με την προσωποποιημένη ανταπόκριση με ταχύτητα κι αποτελεσματικότητα, κατάφερε να ξεχωρίσει στην ασφαλιστική αγορά. Στο πλαίσιο αυτό η εταιρία:
• Εμπλούτισε τις ασφαλιστικές καλύψεις εντάσσοντας πρωτοποριακά προγράμματα σοβαρών ασθενειών ειδικά σχεδιασμένα για
να καλύψουν τις ξεχωριστές ανάγκες του άνδρα, της γυναίκας και
του παιδιού (Bonjour Man's Care, Bonjour Woman΄s Care,
Bonjour Kid's Care).
• Ανακοίνωσε την ένταξη της νέας παροχής συμπληρωματικής ασφάλισης «Μόνιμη Ολική Ανικανότητα από Ασθένεια ή Ατύχημα»
στην οικογένεια των προϊόντων της, εμπλουτίζοντας ακόμα περισσότερο τον κλάδο ζωής στον οποίο έχει δώσει ιδιαίτερη έμφαση
τον τελευταίο χρόνο.
• Ανέπτυξε τις εργασίες της, σχεδιάζοντας εξειδικευμένα προϊόντα, κυρίως σε ομαδική βάση, τα οποία απέδωσαν καρπούς.
• Σε ανοικτή γραμμή επικοινωνίας με το δίκτυο συνεργατών της,
ανέλυσε τις προτάσεις τους με στόχο τη βελτίωση των υφιστάμε-

Μεταβολή επί Μεταβολή σε
δημοσιευμένων συγκρίσιμη
αποτελεσμάτων
βάση

1Η17

Σε νέα γραφεία
στην Αθήνα

νων προγραμμάτων.
• Με την καρδιά ανάπτυξης κάθε ασφαλιστικής εταιρίας να κτυπά
στους συνεργάτες της, η CNP Ζωής διεύρυνε το δίκτυο συνεργατών της προσελκύοντας και εκπαιδεύοντας 52 νέους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές.
• Υλοποιώντας το εξωστρεφές επιχειρησιακό της πλάνο, η εταιρία
σύναψε στρατηγικές συνεργασίες με κοινή προοπτική την επίτευξη
ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων.

Έμφαση στην αποταμίευση - επένδυση - σύνταξη
Με εστίαση στο τρίπτυχο: αποταμίευση – επένδυση - σύνταξη, η
CNP Ζωής, το 2ο εξάμηνο του 2018, εργάζεται εντατικά πάνω στην
εισαγωγή σύγχρονων unit linked προϊόντων, που διευρύνουν τη
γκάμα των προγραμμάτων της, προσφέροντας ελκυστικές επιλογές.
Με τα νέα unit linked προγράμματα (εφάπαξ και περιοδικών καταβολών), που προσαρμόζονται στο προφίλ κάθε πελάτη, η εταιρία
έρχεται να καλύψει ανάγκες αποταμίευσης συγκεκριμένων μακροχρόνιων στόχων όπως: εκπαιδευτική αποκατάσταση, συνταξιοδότηση, ή/και δημιουργία εφάπαξ μελλοντικού κεφαλαίου. Η CNP Ζωής
σχεδιάζει τα επόμενα βήματα και υλοποιεί την επιχειρηματική της
στρατηγική. Πάνω στα γερά θεμέλια της τοπικής και διεθνούς της
αξιοπιστίας, χτίζει νέες υπηρεσίες και προϊόντα για τις ανάγκες της
ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς, προστίθεται στην ανακοίνωση.

Ο διευθύνων
σύμβουλος κ.
Κωνσταντίνος
Μάκαρης

ΣΕ ΝΈΑ ολοκαίνουργια γραφεία εγκαταστάθηκε από τα τέλη Ιουλίου, το υποκατάστημα
Ελλάδος της ασφαλιστικής εταιρείας Euroins
Μετά από αρκετούς μήνες
προετοιμασίας το έργο ολοκληρώθηκε με επιτυχία και πλέον οι
ασφαλιστικές εργασίες της
Euroins στην Αθήνα θα γίνονται από
την Λεωφόρο Αμφιθέας 14 στο Παλαιό Φάληρο.
Η εταιρία που αναμένεται φέτος να
λειτουργεί και ως υποκατάστημα σύμφωνα με τον κ Κωνσταντίνο Μάκαρη
διευθύνων σύμβουλο, θα κλείσει τη
χρονιά με παραγωγή ασφαλίστρων
κοντά στα 30 εκατομμύρια εύρω στο
κλάδο αυτοκινήτου έχοντας περίπου
160 με 170 χιλιάδες ενεργά συμβόλαια.
NEXTDEAL #410 # 29 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2018

ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΉ ΑΘΗΝΏΝ ΠΡΌΤΥΠΟ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΌ ΚΈΝΤΡΟ
Ως «Center of Excellence» πιστοποιήθηκε το πρότυπο καρδιοχειρουργικό κέντρο ολικής αρτηριακής επαναιμάτωσης μυοκαρδίου (Bypass) της Ευρωκλινικής
Αθηνών, από τον ανεξάρτητο φορέα πιστοποίησης TÜV Austria Hellas.Τελεί υπό τη διεύθυνση του διεθνώς αναγνωρισμένου καρδιοχειρουργού κ. Ιωάννη
Χλωρογιάννη και πιστοποιήθηκε για το υψηλότατο επίπεδο εξειδίκευσης της ομάδας και την τεράστια εμπειρία στην εφαρμογή της απαιτητικής τεχνικής

υγεία
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ΜΕ ΑΥΘΑΙΡΕΣΊΕΣ, ΤΑΛΑΙΠΩΡΊΑ ΚΑΙ ΕΠΙΒΑΡΎΝΣΕΙΣ ΞΕΚΊΝΗΣΕ Ο ΘΕΣΜΌΣ

Πού «σκοντάφτει»

…ο οικογενειακός γιατρός
Του ΆΡΗ ΜΠΕΡΖΟΒΊΤΗ

Α

πό την 1η Αυγούστου άρχισε να εφαρμόζεται ο
θεσμός του οικογενειακού γιατρού. Ένας θεσμός
για τον οποίο έχουν εκφράσει έντονες διαμαρτυρίες οι Ιατρικοί Σύλλογοι, όλες οι ιατρικές ειδικότητες,
οι γιατροί των Κέντρων Υγείας, οι συνδικαλιστές γιατροί
που ανήκουν στο Σύριζα, οι ασφαλισμένοι, οι οργανώσεις των συνταξιούχων, ενώ και οι ίδιοι οι γενικοί για-

τροί τον έχουν απαξιώσει, αφού δεν ενδιαφέρονται να
κάνουν σύμβαση με τον ΕΟΠΥΥ.
Στην αντιπαράθεση με το υπουργείο Υγείας πρωτοστατούν συνδικαλιστές γιατροί του ΣΥΡΙΖΑ είτε μέσα από
το Δ.Σ. του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών είτε μέσα από
την Πανελλήνια Ομοσπονδία Γιατρών ΕΟΠΥΥ-ΠΕΔΥ
(ΠΟΣΕΥΠΕΟΠΥΥ-ΠΕΔΥ), πρόεδρος της οποίας είναι ο Π.
Ψυχάρης, πρωτοκλασάτο στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ.
Συνέχεια στις σελίδες 18-23

Συνταξιούχοι: ρύθμιση
που θυμίζει
χρονοχρέωση σε
πάρκινγκ παρά με
υπηρεσίες Υγείας
Από 1/1/2019 το νέο

σύστημα παραπομπών
σε εξειδικευμένους
γιατρούς
Πως θα κάνετε
εγγραφή με
κωδικούς taxisnet

INTERAMERICAN

Όμιλος ΥΓΕΙΑ

ΜΗΤΕΡΑ

Όμιλος AFFIDEA

Στηρίζει το έργο της ActionAid,
με 836 αναδοχές παιδιών

Συνεργασία με την Clinerion στον
τομέα των κλινικών μελετών

Στις κορυφαίες μονάδες
υποβοηθούμενης αναπαραγωγής

Προσφορά ιατρικών
εξετάσεων back to school

Σελ. 25

Σελ. 25

Σελ. 24

Σελ. 26
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Υπουργείο Υγείας Επανένταξη
του «Ερρίκος Ντυνάν» στο Δημόσιο

ΓΕΝΕΣΙΣ

Πιστοποίηση με
ευρωπαϊκό πρότυπο

ΣΥΜΦΩΝΉΘΗΚΕ η συνεργασία του Υπουργείου Υγείας και του Ιδρύματος Ωνάση
για την επανένταξη του νοσοκομείου Ερρίκος Ντυνάν στον Δημόσιο Τομέα, σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση του Υπουργείου Υγείας, του Ιδρύματος Ωνάση και
του Ωνάσειου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου. Παράλληλα, η ανακοίνωση αναφέρει ότι ήδη ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες που αφορούν τη Δωρεά του Ιδρύματος Ωνάση προς το Ελληνικό Δημόσιο και το Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο
για τη δημιουργία του Ωνασείου Εθνικού Μεταμοσχευτικού Κέντρου (Ω.Ε.ΜΕ.Κ.)
και του Ωνασείου Καρδιοχειρουργικού & Μεταμοσχευτικού Παίδων προς όφελος του Ελληνικού λαού.

Ο κ. Αντώνης Βουκλαρής, Διευθύνων Σύμβουλος Ομίλου
Ευρωκλινικής

Ο κ. Ιωάννης Χλωρογιάννης,
Καρδιοχειρουργός, Διευθυντής του
Πρότυπου Καρδιοχειρουργικού
Κέντρου Ευρωκλινικής Αθηνών

Η κατάμεστη αίθουσα του Ινστιτούτου Παστέρ

Ευρωκλινική Αθηνών
Πρότυπο καρδιοχειρουργικό κέντρο

Ω

ς «Center of Excellence» πιστοποιήθηκε το
πρότυπο καρδιοχειρουργικό κέντρο ολικής
αρτηριακής επαναιμάτωσης μυοκαρδίου
(Bypass) της Ευρωκλινικής Αθηνών, από τον ανεξάρτητο φορέα πιστοποίησης TÜV Austria
Hellas,ενώ η απονομή πραγματοποιήθηκε στο
κατάμεστο αμφιθέατρο του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ παρουσία πλήθους ιατρών και λοιπών επιστημόνων.
Το κέντρο, το οποίο τελεί υπό τη διεύθυνση του
διεθνώς αναγνωρισμένου καρδιοχειρουργού κ.
Ιωάννη Χλωρογιάννη, πιστοποιήθηκε για το υψηλότατο επίπεδο εξειδίκευσης της ομάδας και την
τεράστια εμπειρία στην εφαρμογή της απαιτητικής τεχνικής της ολικής αρτηριακής επαναιμάτωσης του μυοκαρδίου. Η τεχνική αυτή αφορά στην
καθολική χρήση αρτηριακών παρακαμπτήριων
μοσχευμάτων και θεωρείται σήμερα διεθνώς το
gold standard (μέθοδος εκλογής) για τους ασθενείς που πρόκειται να υποβληθούν σε εγχείρηση
bypass ανοικτής καρδιάς. Σε σύγκριση με τη συνήθη πρακτική χρήσης των φλεβικών μοσχευμάτων, επιτυγχάνει μεγάλη αύξηση του προσδόκιμου επιβίωσης και ταυτόχρονα σημαντική βελτίωση της ποιότητας ζωής του καρδιοπαθούς ασθενούς χωρίς στηθάγχη ή ανάγκη επανεπέμβασης.
Η συγκεκριμένη τεχνική εφαρμόζεται στην Ευρωκλινική Αθηνών στο εντυπωσιακό ποσοστό
99,5% των περιστατικών και αφορά σε περισσότερους από 2.600 συνεχόμενους καρδιοχειρουργικούς ασθενείς της κλινικής, που υποβλήθηκαν σε
bypass αποκλειστικά με αρτηριακά μοσχεύματα,

υγεία

+

Θέμα |

Η ΠΡΏΤΗ ΚΛΙΝΙΚΉ στην Βόρεια Ελλάδα που
πιστοποιήθηκε με επιτυχία σύμφωνα με το
Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN 15224: 2012 από τον
επίσημο φορέα πιστοποίησης TUV AUSTRIA
HELLAS, έγινε η κλινική ΓΕΝΕΣΙΣ, σύμφωνα
με ανακοίνωση.
Πρόκειται για μια επίσημη ευρωπαϊκή προδιαγραφή για την παροχή υπηρεσιών υγείας,
η οποία εστιάζει κυρίως στην αποτελεσματική
διαχείριση των κινδύνων που σχετίζονται με
την ασφάλεια των ασθενών και έχει συμπεριλάβει διεθνώς αναγνωρισμένα εργαλεία και
βέλτιστες πρακτικές, τα οποία στο σύνολό τους
συνθέτουν την πλέον αποτελεσματική μεθοδολογία για την επίτευξη: Αποτελεσματικής
διαχείρισης ποιότητας της φροντίδας από τις
υγειονομικές μονάδες και των κινδύνων που
σχετίζονται με την περίθαλψη των ασθενών.
Εφαρμογής διαδικασιών ποιοτικού ελέγχου
εντός των υγειονομικών μονάδων, αξιολόγησης της Κλινικής Αποτελεσματικότητας και
συνεχούς βελτίωσης της Κλινικής Απόδοσης,διαρκούς εκπαίδευσης του υγειονομικού
προσωπικού και εγγύησης της ασφάλειας
των ασθενών. “Στη ΓΕΝΕΣΙΣ επιδιώκουμε να
ανεβάζουμε τον πήχη όσο πιο ψηλά γίνεται
σχετικά με την ποιότητα και την ασφάλεια των
υπηρεσιών μας. Δεν επαναπαυόμαστε. Μέσα
από αυτό το διαρκές κυνήγι της αριστείας και
της εξέλιξης καταφέραμε να κατακτήσουμε
κάτι πραγματικά πολύτιμο: να χτίσουμε ισχυρές σχέσεις εμπιστοσύνης με την κοινωνία.
Αυτή είναι για εμάς η πιο σημαντική αναγνώριση, σχολίασε ο κ. Αθανάσιος Κόιος, διευθύνων σύμβουλος της Κλινικής ΓΕΝΕΣΙΣ.

Ηλεκτρονικό τσιγάρο

Επιβλαβές σε βάθος
χρόνου

Οι κ. κ. Ιωάννης Χλωρογιάννης, Καρδιοχειρουργός, Διευθυντής του Πρότυπου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου
Ευρωκλινικής Αθηνών, Ιωάννης Καλλιάς, Γενικός Διευθυντής TUV Austria Hellas, Γιώργος Πατούλης, Πρόεδρος
Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, Αντώνης Βουκλαρής, Διευθύνων Σύμβουλος Ομίλου Ευρωκλινικής

όταν στις ΗΠΑ – που θεωρείται η Μέκκα της Ιατρικής – το αντίστοιχο ποσοστό φτάνει μόλις το 4%.
Ο διακεκριμένος καρδιοχειρουργός και διευθυντής του Πρότυπου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου Ολικής Αρτηριακής Επαναιμάτωσης Μυοκαρδίου (Bypass) κ. Ιωάννης Χλωρογιάννης δήλωσε ότι η συγκεκριμένη πιστοποίηση ήρθε ως
αποτέλεσμα της τεράστιας εμπειρίας μας και της
προσήλωσής μας στην εφαρμογή της τεχνικής
της Ολικής Αρτηριακής Επαναιμάτωσης του Μυοκαρδίου. Στην Ευρωκλινική Αθηνών πραγματοποιούμε τη συγκεκριμένη απαιτητική τεχνική σε
όλους μας τους ασθενείς, χωρίς διακρίσεις και
εκπτώσεις στην ποιότητα ζωής τους,είπε ο κ.
Χλωρογιάννη.
Στην εκδήλωση παρευρέθηκε και ο κ. Γεώργι-

ος Πατούλης, πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου
Αθηνών, ο οποίος τόνισε ότι είναι σημαντικό για
την Ελλάδα να διαθέτει διεθνώς αναγνωρισμένα
Κέντρα Αριστείας, όπως αυτό της Ευρωκλινικής
Αθηνών και του κ. Χλωρογιάννη, τα οποία αναδεικνύουν την ποιότητα και την επιστημονική αρτιότητα των Ελλήνων ιατρών.Από την πλευρά του
ο κ. Αντώνης Βουκλαρής, διευθύνων σύμβουλος
Ομίλου Ευρωκλινικής δήλωσε ότι εδώ και 20
χρόνια στην Ευρωκλινική κέντρο μας είναι ο ασθενής. Η προσήλωσή μας στην ποιότητα και
στην καινοτομία αποδεικνύεται έμπρακτα από τις
διεθνείς διακρίσεις των επιστημόνων ιατρών μας
και τις πιστοποιήσεις των τμημάτων του Νοσοκομείου μας ως «Centers of Excellence»,πρόσθεσε
ο κ. Βουκλαρής.

ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΌ τσιγάρο, ενέχει τους δικούς του κινδύνους και μπορεί να αποδειχθεί
πιο επιβλαβές σε βάθος χρόνου από όσο θεωρείται έως τώρα, σύμφωνα με μια νέα έρευνα βρετανών επιστημόνων.Ο εισπνεόμενος
ατμός του ηλεκτρονικού τσιγάρου, σύμφωνα
με τη νέα μελέτη, καταστρέφει κύτταρα του ανοσοποιητικού συστήματος, δυσκολεύοντας
με τον τρόπο αυτό τους πνεύμονες να απαλλαγούν από δυνητικά επικίνδυνους μικροοργανισμούς και από τις λοιμώξεις. Έτσι, μπορεί να
πυροδοτήσει αργότερα στη ζωή παθήσεις όπως η Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια
(ΧΑΠ).Οι ερευνητές του Πανεπιστημίου του
Μπέρμιγχαμ, με επικεφαλής τον καθηγητή
πνευμονολογίας Ντέηβιντ Θίκετ, που έκαναν
τη σχετική δημοσίευση στο πνευμονολογικό
περιοδικό "Thorax" (Θώραξ), σύμφωνα με το
BBC και το πρακτορείο Ρόιτερς, βρήκαν ένα
τρόπο να μιμούνται στο εργαστήριο τις επιπτώσεις της άτμισης πάνω σε κύτταρα πνευμόνων που είχαν λάβει από οκτώ μη καπνιστές.
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Πού «σκοντάφτει» …ο

Συνέχεια από τη σελίδα 15

Παρόλα αυτά ο θεσμός ξεκίνησε με τη λήξη
των παλιών συμβάσεων των 2.500 παθολόγων
και παιδιάτρων του ΕΟΠΥΥ και τη δημιουργία νέων, που αποτελούν μια αναπαλαίωση του παλιού
συστήματος με πρόσθετες όμως ταλαιπωρίες και
επιβαρύνσεις στους ασφαλισμένους.
Η «αναπηρία» του νέου συστήματος είναι προφανής, αφού από τις 239 ΤΟΜΥ λειτουργούν μόνον οι 94, ενώ στις ΤΟΜΥ απαιτούνται 1.195 οικογενειακοί γιατροί και μέχρι στιγμής οι αιτήσεις
είναι περίπου 600 -παρά τις αλλεπάλληλες προκηρύξεις του υπουργείου Υγείας εδώ και ένα
χρόνο- ενώ για τις 2.800 θέσεις συμβασιούχων οι
αιτήσεις δεν ξεπερνούν τις 700. Είναι, λοιπόν, άξιο απορίας πως με αυτόν τον αριθμό θα εξυπηρετηθούν δωρεάν οι 12.000.000 πολίτες. Πάντως
ήδη στις υπάρχουσες ΤΟΜΥ έχουν εγγραφεί συνολικά μόνον 80.000 πολίτες, ενώ υποτίθεται ότι η
κάθε μία θα έπρεπε να έχει στην ευθύνη της περίπου 10.000-12.000 ασφαλισμένους.

Πιέσεις στα Κέντρα Υγείας και αντιδράσεις
Όμως προκειμένου να πετύχει το σκοπό του το
υπουργείο Υγείας βρήκε τη λύση, υποχρεώνοντας με εγκύκλιο του τους γενικούς γιατρούς,
παθολόγους και παιδιάτρους των Κέντρων Υγείας να δεχθούν τις εγγραφές των πολιτών ως οικογενειακοί γιατροί. Οι ίδιοι όμως μέσω των συνδικαλιστικών τους φορέων αντιδρούν σε μια τέτοια εξέλιξη, οπότε και εκεί είναι ακόμη ρευστά τα
πράγματα.
Ειδικότερα η ΠΟΣΕΥΠΕΟΠΥΥ-ΠΕΔΥ έχει κοινοποιήσει Εξώδικη Δήλωση-Πρόσκληση προς
την Διοίκηση της 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας
δηλώνοντας τα εξής:
Οι αυθαίρετες ενέργειες της Διοίκησης δεν θα
περάσουν.
Σας καλούμε να απόσχετε από κάθε περαιτέρω προσπάθεια παραβίασης της νομιμότητας
και την αποκατάσταση αυτής, όπου τυχόν αυτή
έχει ήδη τρωθεί, επισημαίνοντας για τελευταία
φορά τη βαρύτατη (μεταξύ άλλων και ποινική)
ευθύνη των αρμοδίων οργάνων διοίκησης των
Δ.Υ.ΠΕ.
Καλούμε τους γιατρούς για άλλη μια φορά, να
μην υποκύψουν σε εκβιασμούς και όλοι μαζί

1
2
3

ενωμένοι να διαφυλάξουμε την αξιοπρέπειά μας.
Θα ακολουθήσουν ατομικές αγωγές με τη στήριξη των συλλογικών οργάνων. ΟΧΙ σε άλλη υποβάθμιση του θεραπευτικού μας ρόλο
Παράλληλα σε επιστολή της προς τον πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα η ΠΟΣΕΥΠΕΟΠΥΥ-ΠΕΔΥ
αναφέρει ότι πρέπει «να εκπονηθεί ένα νέο σχέδιο για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας ρεαλιστικό, αποτελεσματικό, με οικονομικοτεχνική
μελέτη», τονίζοντας ότι «ένα Πρωτοβάθμιο Σύστημα Υγείας πρέπει να χαρακτηρίζεται από άμεση προσβασιμότητα σε γιατρούς όλων των ειδι-

κοτήτων. Σήμερα γίνεται προσπάθεια να εφαρμοστεί ένα νέο Σύστημα Υγείας, το οποίο έχει δύο
χαρακτηριστικά.
Το πρώτο είναι ο φραγμός της πρόσβασης σε
ειδικούς ιατρούς (gatekeeping) και το δεύτερο
είναι η θεσμοθέτηση των Τοπικών Μονάδων Υγείας (ΤΟ.Μ.Υ). Το πρώτο παραπέμπει σε μοντέλα
υγείας προηγούμενων δεκαετιών και το δεύτερο
είναι πρακτικά ανεφάρμοστο, πειραματικό και
σπάταλο».
Στη συνέχεια η Ομοσπονδία «καρφώνει» το
δίδυμο Ξανθού-Πολάκη, χαρακτηρίζοντας ως

«κάκιστο το σχεδιασμό και προγραμματισμό από
το υπουργείο Υγείας, ενός σημαντικού θεσμού,
του Οικογενειακού Γιατρού και η αναμενόμενη
απροθυμία των γιατρών είτε στον ιδιωτικό είτε
στο δημόσιο τομέα να στελεχώσουν το Σύστημα,
δημιουργεί δυσλειτουργία στο υπάρχον Σύστημα.
Έτσι η ηγεσία του υπουργείου ευρισκόμενη σε
πανικό, αυθαιρετεί, εκβιάζει και παρανομεί».
Καταλήγοντας την επιστολή της η ΠΟΣΕΥΠΕΟΠΥΥ-ΠΕΔΥ ζητά επειγόντως συνάντηση με τον
πρωθυπουργό για να του εκθέσει τις προτάσεις
της.

Πώς θα κάνετε εγγραφή με κωδικ

Η

αίτηση εγγραφής μπορεί
να υποβληθεί μέσω της
ηλεκτρονικής εφαρμογής
ή σε κάθε δημόσια δομή Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας ή
απ’ευθείας στον Οικογενειακό
Ιατρό. Για την αίτησή σας μέσω
της εφαρμογής ακολουθείτε τα
παρακάτω βήματα:
1 Είσοδος στο πληροφορικό

σύστημα (rdv.ehealthnet.gr), με
τους κωδικούς του taxisNET
και επιβεβαίωση με τον ΑΜΚΑ.
2 Συμπλήρωση των προσωπικών στοιχείων σας (βάσει των
στοιχείων που θα συμπληρωθούν θα γίνει η επιλογή του Οικογενειακού Ιατρού).
3 Επιλογή Οικογενειακού Ιατρού μεταξύ των διαθέσιμων.

Διαθέσιμοι θεωρούνται οι Οι
κογενειακοί Ιατροί, οι οποίο
παρέχουν υπηρεσίες εντός του
Δήμου που έχει δηλωθεί στο
βήμα 2 και οι οποίοι δεν έχου
συμπληρώσει το εκ του νόμου
ανώτατο όριο πληθυσμού ευ
θύνης.
4 Υποβολή της ηλεκτρονική
αίτησης.
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‘Έρχονται πωλήσεις ή τιτλοποιήσεις «κόκκινων» στεγαστικών δανείων

Τα πρώτα χαρτοφυλάκια με μη εξυπηρετούμενα στεγαστικά δάνεια ετοιμάζονται να βγάλουν προς πώληση ή τιτλοποίηση οι εγχώριες τράπεζες. Το πρώτο
εγχείρημα αναμένεται να αναληφθεί πριν το τέλος του έτους, αφορά σε μη εξυπηρετούμενα στεγαστικά δάνεια, ανεξόφλητου υπολοίπου, ύψους 2 με 2,5 δισ
,σε ευρώ και ελβετικό φράγκο

σελ.
20-21

ΤΟ ΤΕΛΕΣΊΓΡΑΦΟ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΏΝ ΣΤΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΊΕΣ

Στο σφυρί
δάνεια
μεγάλων
επιχειρήσεων
Μ

ια ενδιαφέρουσα διαφοροποίηση τακτικής, ως προς την αντιμετώπιση υπερδανεισμένων μεγάλων επιχειρήσεων, ενδέχεται να βιώσει η αγορά τους επόμενους μήνες,
καθώς οι τράπεζες εντείνουν την πίεση σε μη
συνεργάσιμους βασικούς μετόχους, αναθέτοντας διαγωνιστικές διαδικασίες για την πώληση
συγκεκριμένων εταιρικών δανείων.
Πρόκειται για μεγάλους ξενοδοχειακούς, βιοNEXTDEAL #410 # 29 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2018

►Δηλώνουν έτοιμες να
βγάλουν προς πώληση, είτε
μεμονωμένα, είτε
ομαδοποιημένα, δάνεια
μεγάλων επιχειρήσεων
των οποίων οι ιδιοκτήτες

μηχανικούς και εμπορικούς ομίλους, με μη εξυπηρετούμενα δάνεια εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ, για τους οποίους δεν κατέστη δυνατόν
να βρεθούν αποδεκτές λύσεις, στο πλαίσιο λειτουργίας του διατραπεζικού οργάνου, NPLs
Forum, το οποίο χειρίζεται, λόγω μεγέθους και
διασποράς της δανειακής έκθεσης, τις παραπάνω περιπτώσεις.
Αποτέλεσμα είναι οι επιχειρήσεις να εμφανί-

ζουν υψηλά ληξιπρόθεσμα χρέη προς τις τράπεζες και πενιχρά ή μηδαμινά περιθώρια διενέργειας απαραίτητων επενδύσεων εκσυγχρονισμού. Για να αντιμετωπίσουν την παραπάνω κατάσταση, κάποιες τράπεζες αποφάσισαν, ήδη, να
κινηθούν μόνες τους, βγάζοντας προς πώληση
τις απαιτήσεις τους, είτε μεμονωμένα, είτε εντός
χαρτοφυλακίων με μη εξυπηρετούμενα δάνεια,
Συνέχεια στη σελ. 22

δεν συνεργάζονται
►Γιατί τελείωσαν τα
περιθώρια ανοχής
►Το παράδειγμα της
Euromedica
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Έρχονται πωλήσεις ή τιτλοποιήσεις «κ
στεγαστικών δανείων σε ευρώ και ελβ
Τ

α πρώτα χαρτοφυλάκια με μη
εξυπηρετούμενα στεγαστικά
δάνεια ετοιμάζονται να βγάλουν προς πώληση ή τιτλοποίηση
οι εγχώριες τράπεζες, εστιάζοντας σε περιπτώσεις δανειοληπτών που είναι αποδεδειγμένα μη
συνεργάσιμοι.
Σύμφωνα με πληροφορίες, το
πρώτο εγχείρημα αναμένεται να
αναληφθεί πριν το τέλος του έτους και θα αφορά σε μη εξυπηρετούμενα δάνεια, ανεξόφλητου υπολοίπου, ύψους 2 με 2,5 δις ευρώ. Πρόκειται για στεγαστικά σε
ευρώ και ελβετικό φράγκο, τα οποία έχουν δοθεί, στη συντριπτική
τους πλειονότητα, κατά την περασμένη δεκαετία.
Οι εν λόγω οφειλέτες έχουν
αρνηθεί κάθε συνεργασία με την
τράπεζα ή έχουν απορρίψει λύσεις ρύθμισης, που τους έχουν
προταθεί και οι οποίες περιλάμβαναν και μερική διαγραφή οφειλής. Πριν την έναρξη του διαγωνισμού, θα τρέξει η πιλοτική περίοδος της τελευταίας προσφερόμενης ρύθμισης. Όσοι την αποδεχθούν θα ρυθμίσουν το δάνειο
τους με την τράπεζα. Οι υπόλοιποι
θα έχουν απέναντί τους τον αγο-

► Η απόφαση
για πώληση ή
τιτλοποίηση τω
χαρτοφυλακίω
θα ληφθεί, αφο
διερευνηθεί η
αγορά καθώς μ
στιγμής δεν έχο
αναληφθεί στη
Ελλάδα ανάλογ
εγχειρήματα

ραστή του πακέτου.
Η απόφαση για πώληση ή τιτλοποίηση των χαρτοφυλακίων θα

ληφθεί, αφού διερευνηθεί η αγορά καθώς μέχρι στιγμής δεν έχουν αναληφθεί στην Ελλάδα α-

νάλογα εγχειρήματα. Ενδιαφέρον
αναμένεται να επιδειχθεί από όλα
τα μεγάλα funds, που δραστηριο-

ποιούνται στην αγορά εξασφαλισμένων και ανασφάλιστων δανείων.

Οι τράπεζες δηλώνουν ε
στημένες από την μέχρι τώ
ρεία των πωλήσεων μη εξ
τούμενων δανείων με εξα
σεις καθώς στο μεν Am
Πειραιώς) το τίμημα της Ba
στο υψηλό σημείο του εκτ
νου εύρους, στο δε εν ε
project Jupiter της Alpha
δεσμευτικές προσφορές,
πέρασαν στη δεύτερη φάσ
επίσης υψηλές.
Το γεγονός ότι οι τράπεζ
λέγουν να διευρύνουν τη

Προϋπολογισμός Πρωτογενές πλεόνασμα πάνω α

Π

ρωτογενές πλεόνασμα ύψους 2,046 δισ. ευρώ κατέγραψε ο κρατικός ► Οι δαπάνες του κρατικού
προϋπολογισμός την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουλίου 2018, έναντι στόχου
προϋπολογισμού ανήλθαν
για πρωτογενές πλεόνασμα ύψους 929 εκατ. ευρώ και πρωτογενούς
πλεονάσματος 3,024 δισ. ευρώ το αντίστοιχο επτάμηνο του 2017.Ειδικότεστα 28.992 εκατ. ευρώ και
ρα,σύμφωνα με τα στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού, σε
παρουσιάζονται μειωμένες
τροποποιημένη ταμειακή βάση, για την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουλίου 2018,
παρουσιάζεται έλλειμμα στο ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού ύψους
κατά 691 εκατ. ευρώ έναντι του
1.604 εκατ. ευρώ έναντι στόχου για έλλειμμα 2.608 εκατ. ευρώ που έχει περιληφθεί στην επεξηγηματική έκθεση του ΜΠΔΣ 2019-2022, για το αντίστοιστόχου (29.683 εκατ. ευρώ).
χο διάστημα του 2018 και ελλείμματος 1.351 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάΜειωμένες έναντι του στόχου
στημα του 2017. Το πρωτογενές αποτέλεσμα διαμορφώθηκε σε πλεόνασμα
ύψους 2.046 εκατ. ευρώ, έναντι στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα 929 εκατ.
ήταν κυρίως οι δαπάνες για
ευρώ και πρωτογενούς πλεονάσματος 3.024 εκατ. ευρώ για την ίδια περίοδο
εξοπλιστικά προγράμματα
το 2017.Το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 27.388 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση κατά 313 εκατ. ευρώ ή 1,2%
ΥΠΕΘΑ κατά 113 εκατ. ευρώ
έναντι του στόχου. Τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν
σε 26.051 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 508 εκατ. ευρώ ή 2,0% έναντι του στόχου.
νήλθαν σε 4.438 εκατ. ευ
Οι επιστροφές εσόδων του Ιουλίου 2018 ανήλθαν σε 101 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας μείωση κατά 410
Οι δαπάνες του Προϋπ
εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου (511 εκατ. ευρώ).
άζονται μειωμένες έναντ
NEXTDEAL #410 # 29 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2018
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των προς πώληση χαρτοφυλακίων, βγάζοντας προς πώληση χαρτοφυλάκια με στεγαστικά ή ναυτιλιακά δάνεια αποτυπώνει και την
στρατηγική τους. Στοχεύουν, δηλαδή, στο σταδιακό άνοιγμα της
δευτερογενούς αγοράς και τη δημιουργία συνθηκών ενισχυμένου
ανταγωνισμού.
Είναι χαρακτηριστικό ότι η
Bain, η οποία πλειοδότησε στο
project Amoeba δεν διεκδίκησε
το επόμενο ομοειδές χαρτοφυλάκιο ( Jupiter) καθώς θέλει χρόνο
για να σχηματίσει και να οργανώσει την ομάδα, που θα τρέξει τη
μεταβίβαση των απαραίτητων δεδομένων και τη διαχείριση των
δανείων που αγόρασε.
Το ίδιο πιθανόν να συμβεί και
με τον πλειοδότη του project
Jupiter, σε σχέση με τον επόμενο
διαγωνισμό πώλησης μη εξυπηρετούμενων δανείων με εξασφαλίσεις επί ακινήτων τον οποίο
προετοιμάζει η Εθνική.
Στην παραπάνω κατεύθυνση, η
Eurobank έχει βγάλει προς πώληση το πρώτο χαρτοφυλάκιο με
ακίνητα που περιήλθαν στην κατοχή της ως αποτέλεσμα πλειστηριασμού ή οριστικού διακανονι-

σμού δανείων. Πρόκειται για 650
ακίνητα, εκτιμώμενης αξίας 21 εκατ. ευρώ τα οποία στην πλειονότητά τους είναι κατοικίες ( άνω
του 50% της σύνθεσης του πακέτου) ή οικόπεδα και μικρής αξίας
εμπορικά ακίνητα. Οι μη δεσμευτικές προσφορές θα κατατεθούν
στο τέλος του μήνα.
Την ίδια στιγμή, η Alpha Bank
πουλά μαζί με χαρτοφυλάκιο μη
εξυπηρετούμενων δανείων μικρομεσαίων επιχειρήσεων και ακίνητα, που περιήλθαν στην ιδιοκτησία της, ανακτήσιμης αξίας
περίπου 54 εκατ. ευρώ, το 70%
των οποίων βρίσκεται στην Αττική.
Οι πωλήσεις ακινήτων διενεργούνται, μετά τις αυστηρές συστάσεις της ΕΚΤ σε όλες τις εγχώριες
τράπεζες να προχωρήσουν σε
μαζικές πωλήσεις ακινήτων και
να σταματήσουν να τα διακρατούν
για αρκετούς μήνες, μετά τον
πλειστηριασμό με στόχο αφενός
να το «καθαρίσουν» από τα βάρη
που φέρει, όπως απλήρωτοι φόροι (ΕΝΦΙΑ, τέλος ακίνητης περιουσίας) και τις υλικές ζημιές, αφετέρου να το πουλήσουν σε καλύτερη τιμή.

από 2 δισ. ευρώ το επτάμηνο
Μειωμένες κατά 691 εκατ. έναντι του στόχου οι δαπάνες

Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού για την περίοδο Ιανουαρίου- Ιουλίου 2018 ανήλθαν στα 28.992 εκατ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες
κατά 691 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (29.683 εκατ. ευρώ). Ειδικότερα, οι
δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 27.759 εκατ. ευρώ και είναι αυξημένες κατά 66 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου. Μειωμένες έναντι του
στόχου ήταν κυρίως οι δαπάνες για εξοπλιστικά προγράμματα ΥΠΕΘΑ κατά
113 εκατ. ευρώ.
Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού παρουσιάζονται αυξημένες σε
σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2017 κατά 325 εκατ. ευρώ. Έχουν καταβληθεί επιπλέον 213 εκατ. ευρώ για το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης και
230 εκατ. ευρώ για οικογενειακά επιδόματα.
Οι δαπάνες του ΠΔΕ διαμορφώθηκαν σε 1.233 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας
μείωση έναντι του στόχου κατά 757 εκατ. ευρώ.
Ειδικά για τον μήνα Ιούλιο oι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 4.715 εκατ. ευρώ και παρουσιάζονται αυξημένες κατά 268 εκατ. ευρώ
έναντι του μηνιαίου στόχου, ενώ oι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού αυρώ και παρουσιάζονται αυξημένες κατά 187 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου.
πολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ανήλθαν σε 277 εκατ. ευρώ και παρουσιτι του μηνιαίου στόχου κατά 78 εκατ. ευρώ.
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ΤτΕ Περισσότεροι
τουρίστες στην Ελλάδα

Σ

υνέχισε την ανοδική πορεία ο τουρισμός τον Ιούνιο,
καθώς το ταξιδιωτικό ισοζύγιο εμφάνισε πλεόνασμα
2.172 εκατ. ευρώ, έναντι πλεονάσματος 1.872 εκατ.
ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2017,σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδας.
Ειδικότερα, αύξηση κατά 16,0% κατέγραψαν τον Ιούνιο
του 2018 οι ταξιδιωτικές εισπράξεις, φθάνοντας τα 2.330
εκατ. ευρώ, έναντι 2.008 εκατ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα
του 2017, η οποία όμως αντισταθμίστηκε εν μέρει από την
αύξηση των ταξιδιωτικών πληρωμών κατά 16,5% (Ιούνιος
2018: 158 εκατ. ευρώ, Ιούνιος 2017: 135 εκατ. ευρώ). H
αύξηση των ταξιδιωτικών εισπράξεων οφείλεται στην άνοδο της εισερχόμενης ταξιδιωτικής κίνησης κατά 22,3%,
καθώς η μέση δαπάνη ανά ταξίδι μειώθηκε κατά 28 ευρώ ή
4,7%. Οι καθαρές εισπράξεις από την παροχή ταξιδιωτικών
υπηρεσιών συνέβαλαν με ποσοστό 84,0% στο σύνολο των
καθαρών εισπράξεων από υπηρεσίες και υπεραντιστάθμισαν (110,5%) το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών.
Την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2018, το ταξιδιωτικό
ισοζύγιο εμφάνισε πλεόνασμα 3.762 εκατ. ευρώ, έναντι
πλεονάσματος 3.147 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο
του 2017. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στην αύξηση των ταξιδιωτικών εισπράξεων κατά 771 εκατ. ευρώ ή 18,9%, η οποία όμως αντισταθμίστηκε εν μέρει από την αύξηση των
ταξιδιωτικών πληρωμών κατά 156 εκατ. ευρώ ή 16,8%. H
αύξηση των ταξιδιωτικών εισπράξεων ήταν αποτέλεσμα
της ανόδου κυρίως της εισερχόμενης ταξιδιωτικής κίνησης κατά 19,1% και, σε μικρότερο βαθμό, της μέσης δαπάνης ανά ταξίδι κατά 3 ευρώ ή 0,6%. Οι καθαρές εισπράξεις
από την παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών αντιστάθμισαν
κατά 37,9% το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών και συνέβαλαν κατά 66,8% στο σύνολο των καθαρών εισπράξεων από
υπηρεσίες.
Την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2018, οι ταξιδιωτικές
εισπράξεις εμφάνισαν αύξηση κατά 18,9% σε σύγκριση με
την αντίστοιχη περίοδο του 2017 και διαμορφώθηκαν στα
4.848 εκατ. ευρώ. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στην αύξηση
κατά 29,6% των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών
της ΕΕ-28, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 3.422 εκατ. ευρώ, καθώς οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών εκτός
της ΕΕ-28 παρουσίασαν μικρή μείωση κατά 0,2% και διαμορφώθηκαν στα 1.287 εκατ. ευρώ. Αναλυτικότερα, οι ει-

σπράξεις από κατοίκους των χωρών της ζώνης του ευρώ
αυξήθηκαν κατά 29,8% και διαμορφώθηκαν στα 2.129 εκατ. ευρώ, ενώ οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών
της ΕΕ-28 εκτός της ζώνης του ευρώ παρουσίασαν άνοδο
κατά 29,3% και διαμορφώθηκαν στα 1.293 εκατ. ευρώ. Ειδικότερα, οι εισπράξεις από τη Γερμανία αυξήθηκαν κατά
44,5% και διαμορφώθηκαν στα 972 εκατ. ευρώ, ενώ οι εισπράξεις από τη Γαλλία αυξήθηκαν κατά 11,9% και διαμορφώθηκαν στα 276 εκατ. ευρώ. Οι εισπράξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο επίσης αυξήθηκαν κατά 7,0% και διαμορφώθηκαν στα 707 εκατ. ευρώ. Από τις χώρες εκτός της
ΕΕ-28, μείωση κατά 23,4% παρουσίασαν οι εισπράξεις από
τη Ρωσία, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 99 εκατ. ευρώ,
ενώ αυτές από τις ΗΠΑ σημείωσαν αύξηση κατά 5,4% και
διαμορφώθηκαν στα 288 εκατ. ευρώ.

Ταξιδιωτική κίνηση
Την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2018, η εισερχόμενη
ταξιδιωτική κίνηση αυξήθηκε κατά 19,1% και διαμορφώθηκε στις 9.456 χιλ. ταξιδιώτες, έναντι 7.941 χιλ. ταξιδιωτών την αντίστοιχη περίοδο του 2017. Ειδικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση μέσω αεροδρομίων αυξήθηκε κατά 18,3%,
ενώ αυτή μέσω οδικών σταθμών αυξήθηκε κατά 22,2%.
Κατά την επισκοπούμενη περίοδο, η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ΕΕ-28 διαμορφώθηκε στις 6.726 χιλ. ταξιδιώτες, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 26,2% σε σύγκριση
με την αντίστοιχη περίοδο του 2017, ενώ η ταξιδιωτική
κίνηση από τις χώρες εκτός της ΕΕ-28 αυξήθηκε κατά 4,6%
και διαμορφώθηκε στις 2.731 χιλ. ταξιδιώτες. Η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ζώνης του ευρώ αυξήθηκε
κατά 22,3%, ενώ αυτή από τις χώρες της ΕΕ-28 εκτός της
ζώνης του ευρώ αυξήθηκε κατά 30,6%. Ειδικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση από τη Γερμανία αυξήθηκε κατά 38,9% και
διαμορφώθηκε στις 1.456 χιλ. ταξιδιώτες, ενώ αυτή από τη
Γαλλία αυξήθηκε κατά 11,0% και διαμορφώθηκε στις 459
χιλ. ταξιδιώτες. Η ταξιδιωτική κίνηση από το Ηνωμένο Βασίλειο παρουσίασε αύξηση κατά 10,5% και διαμορφώθηκε
στις 1.058 χιλ. ταξιδιώτες. Τέλος, αναφορικά με τις χώρες
εκτός της ΕΕ-28, η ταξιδιωτική κίνηση από τη Ρωσία μειώθηκε κατά 18,7% και διαμορφώθηκε στις 152 χιλ. ταξιδιώτες, ενώ αυτή από τις ΗΠΑ αυξήθηκε κατά 16,5% και διαμορφώθηκε στις 348 χιλ. ταξιδιώτες.
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Στο σφυρί δάνεια μεγάλων επιχειρήσεων
Συνέχεια από τη σελίδα 19

που διαθέτουν εξασφαλίσεις.
Στόχος είναι να στείλουν έμπρακτο μήνυμα σε
επόπτη και αγορά για την αποφασιστικότητά τους,
ποντάροντας ότι κάποιες εμβληματικές περιπτώσεις θα λειτουργήσουν παραδειγματικά.
Αν το «τελεσίγραφο» γίνει πράξη, οι επιχειρηματίες θα βρεθούν, έχοντας απέναντί τους, ως
πιστωτές, funds που θα επιδιώξουν να ανακτήσουν γρήγορα τα χρήματα τους, συν μια αξιοσέβαστη απόδοση, λειτουργώντας επομένως ως καταλύτης επιτάχυνσης της τελικής λύσης.

Το παράδειγμα της Euromedica είναι ενδεικτικό καθώς από την ώρα που Alpha, Eurobank και
Εθνική πούλησαν δάνεια ονομαστικής αξίας περίπου 182 εκατ. ευρώ, οι εξελίξεις έτρεξαν γρήγορα.
Πλέον, αναμένεται η απόφαση του δικαστηρίου
επί της αίτησης υπαγωγής της Axon Holdings σε
ειδική διαχείριση, την οποία έχει υποβάλει η Πειραιώς στοχεύοντας στην εκποίηση εν συνεχεία
του 47,62% του μετοχικού κεφαλαίου της
Euromedica.
Σημειώνεται ότι ως σήμερα οι τράπεζες έβγαλαν προς πώληση ελάχιστα δάνεια μεγάλων επι-

χειρήσεων, είτε μεμονωμένα ( Euromedica, MIG),
είτε μέσω χαρτοφυλακίων με εξασφαλισμένα μη
εξυπηρετούμενα δάνεια (Πειραιώς- Amoeba,
Alpha-Jupiter). Το χαρτοφυλάκιο της Πειραιώς,
που αγοράστηκε από την Bain, περιλάμβανε κάποια δάνεια μεγάλων στο παρελθόν εταιρειών
(Sanyo, Καρούζος, Μαρούλης) οι οποίες σήμερα
βρίσκονται σε δεινή θέση.
Πέρσι, το NPLs forum, χειρίστηκε περίπου 100
υποθέσεις υπερδανεισμένων επιχειρήσεων, με
δάνεια περίπου 8 δις ευρώ. Για τις μισές από τις
παραπάνω υποθέσεις έχει συμφωνηθεί μεταξύ
των τραπεζών κοινή αντιμετώπιση.

ΤτΕ Αυξημένο το έλλειμμα τρεχουσών
συναλλαγών το α' εξάμηνο

Έ

λλειμμα ύψους 3,8 δισ. ευρώ,
εμφάνισε το α' εξάμηνο του
2018 το ισοζύγιο τρεχουσών
συναλλαγών, ποσό αυξημένο κατά
555 εκατ. ευρώ από εκείνο της ίδιας
περιόδου του 2017, εξέλιξη αυτή οφείλεται στην αύξηση του ελλείμματος του ισοζυγίου αγαθών (κυρίως)
και στη μείωση του πλεονάσματος
του ισοζυγίου πρωτογενών εισοδημάτων. Αντίθετα, τα ισοζύγια υπηρεσιών και δευτερογενών εισοδημάτων σημείωσαν βελτίωση.
Ειδικότερα, σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος, το έλλειμμα του
ισοζυγίου αγαθών αυξήθηκε κυρίως
λόγω της αύξησης των καθαρών
πληρωμών για καύσιμα, η οποία κατά κύριο λόγο οφείλεται στην αύξηση των τιμών των καυσίμων. Επιδείνωση παρουσίασε – σε μικρότερο
βαθμό – και το ισοζύγιο αγαθών
χωρίς καύσιμα. Όσον αφορά το ισοζύγιο αγαθών χωρίς καύσιμα, οι εξαγωγές αυξήθηκαν με ρυθμό 13,7%
(12,6% σε σταθερές τιμές), ο οποίος
ήταν ταχύτερος από το ρυθμό αύξησης των αντίστοιχων εισαγωγών
(9,3% και 9,2% σε τρέχουσες και
σταθερές τιμές αντίστοιχα). Ωστόσο,
η αύξηση των εισαγωγών ως απόλυτο μέγεθος ήταν μεγαλύτερη από
εκείνη των εξαγωγών, με αποτέλεσμα την αύξηση του ελλείμματος.
Το πλεόνασμα του ισοζυγίου υπηρεσιών εμφανίζεται αυξημένο κατά
415 εκατ. ευρώ το α΄ εξάμηνο του
2018 σε σχέση με το ίδιο διάστημα
του 2017. Ειδικότερα, την περίοδο
Ιανουαρίου-Ιουνίου 2018, οι αφίξεις
μη κατοίκων ταξιδιωτών και οι αντίστοιχες εισπράξεις σημείωσαν άνοδο κατά 19,1% και 18,9% αντίστοιχα.
Τον Ιούνιο του 2018, το ισοζύγιο
τρεχουσών συναλλαγών κατέγραψε
πλεόνασμα 210 εκατ. ευρώ, μικρότερο κατά 527 εκατ. ευρώ σε σύ-

Δημόσιο χρέος

Ανήλθε
στα 345,379 δισ. ευρώ
ΣΤΟ ΠΟΣΌ των 345,379 δισ. ευρώ ανήλθε
το χρέος της Κεντρικής Διοίκησης στις 30 Ιουνίου 2018 έναντι 343,740 δισ. ευρώ στις
31 Μαρτίου, όπως προκύπτει από τα τριμηνιαία στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου του
Κράτους.Τα ταμειακά διαθέσιμα του Ελληνικού Δημοσίου στις 30 Ιουνίου 2018 ανέρχονταν στο ποσό των 13,082 δισ. ευρώ έναντι
12,328 δισ. ευρώ στις 31 Μαρτίου. Η σύνθεση του χρέους της Κεντρικής Διοίκησης αποτελείται από ομόλογα και βραχυπρόθεσμους
τίτλους ύψους 68,138 δισ. ευρώ και από δάνεια ύψους 277,240 δισ. ευρώ εκ των οποίων τα 23,450 δισ. ευρώ είναι βραχυπρόθεσμα δάνεια με τη μορφή ρέπος.

Παγκόσμια Τράπεζα

Ομόλογο σε blockchain
ΣΤΗΝ ΠΡΏΤΗ ΈΚΔΟΣΗ δημόσιου ομολόγου
το οποίο βασίζεται αποκλειστικά σε τεχνολογία blockchain, ύψους 100 εκατ. δολαρίων
Αυστραλίας προχωρά η Παγκόσμια Τράπεζα,με αποκλειστικό διαχειριστή της έκδοσης
την Commonwealth Bank of Australia.
Το ομόλογο "Bondi" - Blockchain Operated
New Debt Instrument - θεωρείται ένα πρώτο
βήμα στην εξέλιξη της αγοράς ομολόγων
προς την αυτοματοποίηση, με ταχύτερες και
φθηνότερες διαδικασίες.

ΑΑΔΕ

Συγχωνεύσεις εφοριών
γκριση με τον ίδιο μήνα του 2017,
λόγω της επιδείνωσης πρωτίστως
του ισοζυγίου αγαθών και δευτερευόντως εκείνου των πρωτογενών εισοδημάτων, η οποία αντισταθμίστηκε μερικώς από τη βελτίωση των ισοζυγίων υπηρεσιών και δευτερογενών εισοδημάτων.
Το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών αυξήθηκε κατά 535 εκατ. ευρώ
και διαμορφώθηκε σε 2,0 δισεκ. ευρώ, καθώς οι εισαγωγές αυξήθηκαν
περισσότερο από τις εξαγωγές,ενώ
το πλεόνασμα του ισοζυγίου υπηρεσιών παρουσίασε άνοδο κατά 313
εκατ. ευρώ, η οποία οφείλεται σχεδόν εξ ολοκλήρου στη βελτίωση του
ταξιδιωτικού ισοζυγίου.Τέλος, επιδείνωση κατέγραψε το ισοζύγιο
πρωτογενών εισοδημάτων, ενώ εκείνο των δευτερογενών εισοδημάτων σημείωσε βελτίωση,ενώ στα
πλεονάσματα των ισοζυγίων πρωτογενών και δευτερογενών εισοδημάτων σημειώθηκε μείωση και αύ-

ξηση αντίστοιχα.

Ισοζύγιο Κεφαλαίων
Το ισοζύγιο κεφαλαίων επιδεινώθηκε σε σύγκριση με τον Ιούνιο
του 2017, ενώ την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2018 το πλεόνασμα
του ισοζυγίου κεφαλαίων κατέγραψε μείωση κατά 160 εκατ. ευρώ σε
σχέση με το ίδιο διάστημα του 2017.
Τον Ιούνιο, το συνολικό ισοζύγιο
τρεχουσών συναλλαγών και κεφαλαίων (το οποίο αντιστοιχεί στις ανάγκες της οικονομίας για χρηματοδότηση από το εξωτερικό) κατέγραψε πλεόνασμα 193 εκατ. ευρώ, κατά
653 εκατ. ευρώ μικρότερο από το αντίστοιχο του Ιουνίου του 2017. Την
περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2018,
το συνολικό ισοζύγιο τρεχουσών
συναλλαγών και κεφαλαίων παρουσίασε έλλειμμα 3,6 δισεκ. ευρώ, μεγαλύτερο κατά 716 εκατ. ευρώ από
το αντίστοιχο της ίδιας περιόδου του
2017.

Ισοζύγιο Χρηματοοικονομικών
Συναλλαγών
Τον Ιούνιο του 2018, οι καθαρές
υποχρεώσεις των κατοίκων έναντι
του εξωτερικού, που αντιστοιχούν
σε άμεσες επενδύσεις μη κατοίκων
στην Ελλάδα, κατέγραψαν αύξηση
κατά 308 εκατ. ευρώ, χωρίς αξιοσημείωτες συναλλαγές.
Την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου,στην κατηγορία των άμεσων επενδύσεων, οι καθαρές απαιτήσεις
των κατοίκων έναντι του εξωτερικού σημείωσαν αύξηση κατά 229 εκατ. ευρώ και οι καθαρές υποχρεώσεις των κατοίκων έναντι του εξωτερικού, που αντιστοιχούν σε άμεσες
επενδύσεις μη κατοίκων στην Ελλάδα, κατέγραψαν αύξηση κατά 2,0 δισεκ. ευρώ.
Στο τέλος Ιουνίου 2018, τα συναλλαγματικά διαθέσιμα της χώρας διαμορφώθηκαν σε 6,4 δισεκ. ευρώ, έναντι 6,3 δισεκ. ευρώ τον Ιούνιο του
2017.

ΣΥΓΧΩΝΕΎΣΕΙΣ γειτονικών ΔΟΥ στην Αττική προωθεί η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων
Εσόδων, στο πλαίσιο διασφάλισης της αποτελεσματικότερης λειτουργίας των εφοριών
με στόχο τη βέλτιστη εξυπηρέτηση των πολιτών και την εξοικονόμηση δαπανών και ανθρώπινου δυναμικού, όπως αναφέρει.Συγκεκριμένα, από 08/10/2018 συγχωνεύονται:
Η Δ.Ο.Υ. Νέου Ηρακλείου, στη Δ.Ο.Υ. Νέας Ιωνίας. Για την καλύτερη εξυπηρέτηση
των πολιτών, σε συνεργασία με το Δήμο Νέου Ηρακλείου, θα λειτουργήσει Γραφείο Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων (Γ.Ε.Φ.) σε
κτίριο που θα διαθέσει ο Δήμος.
Η Δ.Ο.Υ. Γ’ Πειραιά, στη Δ.Ο.Υ. Α’ Πειραιά.
Από 22/10/2018 συγχωνεύονται:
Η Δ.Ο.Υ. ΣΤ’ Αθηνών, στη Δ.Ο.Υ. Α’ Αθηνών. Η Δ.Ο.Υ. Δ’ Πειραιά, στη Δ.Ο.Υ. Ε’ Πειραιά.
Από τις ίδιες τις ημερομηνίες παύουν να
λειτουργούν οι Δ.Ο.Υ. Νέου Ηρακλείου, Γ’
Πειραιά, ΣΤ’ Αθηνών και Δ’ Πειραιά και η αρμοδιότητα παρακολούθησης και διεκπεραίωσης όλων των εκκρεμών υποθέσεων αυτών περιέρχεται στις Δ.Ο.Υ., στις οποίες συγχωνεύονται.
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Οι κινήσεις του Ι.Σ.Α.

Στο μεταξύ ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών (ΙΣΑ) έχει καλέσει τα συμβεβλημένα με
τον ΕΟΠΥΥ μέλη του, να διακόψουν την παροχή των υπηρεσιών τους μέχρι την επίσημη διαβεβαίωση ότι οι εκτελεσθείσες ιατρικές επισκέψεις θα αποζημιωθούν, τονίζοντας ότι «δεν έχει δημιουργηθεί, η αναγκαία υποδομή, για να καλυφθεί ο πληθυσμός και η περίθαλψη των πολιτών είναι στον αέρα».
Παράλληλα όμως το Δ.Σ. του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών συγκάλεσε στα γραφεία
του σύσκεψη της Διαρκούς Κοινής Επιτροπής, με εκπροσώπους των Συλλόγων Ασθενών για το νέο σύστημα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας. Στην επιτροπή εκ μέρους του του ΙΣΑ μετέχουν τα μέλη του Δ.Σ. Ευριπίδης Μπιλιράκης, Φώτιος Πατσουράκος και Παναγιώτης Ψυχάρης, ενώ συμμετέχουν εκπρόσωποι από 18 Συλλόγους
Ασθενών.
Οι εκπρόσωποι των Συλλόγων Ασθενών αναφέρθηκαν στις σοβαρές παραλείψεις
και αδυναμίες που παρουσιάζει το νέο σύστημα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας,
καθώς δεν καλύπτει βασικές ανάγκες των χρονίως πασχόντων και θέτει ανυπέρβλητα εμπόδια στην περίθαλψή τους. Παράλληλα τονίστηκε ο κίνδυνος οι ασθενείς
να εγκλωβίζονται σε ένα δαίδαλο γραφειοκρατίας και τελικά να εξαναγκάζονται να
πληρώνουν από την τσέπη τους την επίσκεψη στο γιατρό που έχουν ανάγκη.
Στη συνέχεια ο ΙΣΑ με επιστολή του κάλεσε τον πρωθυπουργό να παρέμβει προκειμένου να δοθεί λύση στο πρόβλημα.

Ταλαιπωρία και οικονομική
αφαίμαξη των ασφαλισμένων
Ωστόσο το νέο σύστημα περίθαλψης υποκρύπτει επιπλέον ταλαιπωρία και επιβάρυνση των
ασφαλισμένων. Αναλυτικότερα, η νέα σύμβαση
του ΕΟΠΥΥ με τους οικογενειακούς γιατρούς αυξάνει τον αριθμό-πλαφόν των επισκέψεων από
200 σε 352, αλλά ορίζει ότι το καθημερινό ωράριο
υποδοχής θα είναι τετράωρο με μέγιστο χρόνο
για τον κάθε ασφαλισμένο τα 15 λεπτά. Έτσι, λοιπόν, ο γιατρός με το ρολόι στο χέρι θα εξετάζει και
θα γράφει φάρμακα και ο ασθενής -που συνή-

θως είναι συνταξιούχος- θα προσπαθεί στον ίδιο
χρόνο να κατανοήσει τους ιατρικούς όρους για
την πάθηση του και πως θα πρέπει να παίρνει τα
φάρμακα του. Το τετράωρο του συμβεβλημένου
γιατρού δεν θα επαρκεί, ώστε να δει τον προβλεπόμενο αριθμό ασθενών οπότε θα τους παραπέμπει για εξέταση εκτός ωραρίου με επιπλέον επιβάρυνση 10-20 ευρώ. Σύμφωνα με την Ομοσπονδία των Συνταξιούχων «πρόκειται για ρύθμιση που θυμίζει χρονοχρέωση σε πάρκινγκ
παρά με υπηρεσίες Υγείας». Παράλληλα όλοι οι
ασθενείς που θα καλούν τους συμβεβλημένους

οικογενειακούς γιατρούς σε κατ' οίκον επίσκεψη
θα πληρώνουν οι ίδιοι εξολοκλήρου τη δαπάνη
επίσκεψης.
Ήδη με την λήξη των συμβάσεων των παθολόγων, παιδιάτρων και οικογενειακών γιατρών και
με τον ελλιπή αριθμό οικογενειακών γιατρών
πολλοί ασφαλισμένοι αναγκάστηκαν τον Αύγουστο να πληρώσουν εξολοκλήρου το κόστος των
φαρμάκων που χρειάστηκαν, ενώ το πρόβλημα
αυτό θα επιδεινωθεί το Σεπτέμβριο με την επιστροφή της πλειοψηφίας των ασφαλισμένων από
τις διακοπές.
Να θυμίσουμε ότι είναι υποχρεωτική η εγγραφή του ασφαλισμένου σε έναν οικογενειακό γιατρό, ο οποίος θα αποτελεί τον «κόφτη»
(gatekeeping ονομάζουν διεθνώς) για να παραπεμφθεί ο ασθενής σε άλλες ιατρικές ειδικότητες.
Έτσι ο κάθε ασθενής θα αναγκάζεται με δική του
επιβάρυνση να εξετάζεται από εξειδικευμένο
γιατρό. Εξάλλου και η εγγραφή των ασφαλισμένων σε οικογενειακό γιατρό αποτελεί μια διαδικασία χρονοβόρα, αφού απαιτούνται συλλογή

εγγράφων και πιστοποιητικών, λήψη ιστορικού,
άνοιγμα ιατρικού φακέλου κ.λπ.

Από Ιανουάριο οι παραπομπές
σε εξειδικευμένους γιατρούς
Όμως μετά το σάλο που ξέσπασε από τις διαμαρτυρίες για την εφαρμογή του μέτρου αυτού, το υπουργείο Υγείας γνωστοποίησε ότι το σύστημα παραπομπών από τον οικογενειακό γιατρό σε άλλες
υπηρεσίες του ΕΣΥ ή σε συμβεβλημένους με τον
ΕΟΠΥΥ γιατρούς ειδικοτήτων θα εφαρμοστεί σταδιακά από 1/1/2019 αναλογικά με το επίπεδο κάλυψης του πληθυσμού από οικογενειακούς ιατρούς.
Μέχρι τότε οι ασφαλισμένοι θα εξακολουθήσουν να
επισκέπτονται δωρεάν και χωρίς παραπεμπτικό
τους συμβεβλημένους γιατρούς όλων των ειδικοτήτων. Παράλληλα επισημαίνεται ότι τα έκτακτα και
επείγοντα περιστατικά θα συνεχίσουν να εξυπηρετούνται χωρίς καμιά παραπομπή, σε όλες τις Μονάδες της Πρωτοβάθμιας (ΤΟΜΥ, Κέντρα Υγείας, πρώην μονάδες ΠΕΔΥ, Περιφερειακά Ιατρεία) και Δευτεροβάθμιας Περίθαλψης (Νοσοκομεία).

κούς taxisnet για τον οικογενειακό γιατρό
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5 Εκτύπωση της αίτησης.
Για να υποβάλετε την αίτησή
σας σε οποιαδήποτε δομή
Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας χρειάζεστε ένα ταυτοποιητικό έγγραφο και να γνωρίζετε
τον ΑΜΚΑ σας. Το προσωπικό
θα ζητήσει τα στοιχεία σας για
να ολοκληρώσει την αίτηση και
θα κληθείτε να επιλέξετε Οικο-

γενειακό Ιατρό από τους διαθέσιμους. Στο τέλος θα σας παραδώσει την ηλεκτρονικά υποβληθείσα αίτηση.
Η εγγραφή ολοκληρώνεται με
την παράδοση της αίτησης στον
Οικογενειακό Ιατρό που αναγράφεται στην αίτηση, μαζί με:
• Φωτοαντίγραφο Εγγράφου
Ταυτοποίησης (π.χ Δελτίο Ταυ-
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τότητας) αιτούντος.
• Φωτοαντίγραφο Εγγράφου
Απόδειξης Διεύθυνσης Κατοικίας ή σχετική υπεύθυνη δήλωση (πρωτότυπη).

Ειδική Περίπτωση:
Για αίτηση δια νόμιμου
αντιπροσώπου απαιτείται:
• Βεβαίωση Οικογενειακής

κατάστασης από την οποία να
προκύπτει ο βαθμός συγγένειας ή
• Φωτοαντίγραφο Εγγράφου
δικαστικής απόφασης ορισμού
δικαστικού συμπαραστάτη ή
• Φωτοαντίγραφο Εγγράφου
απονομής της επιμέλειας.
Μετά την παρέλευση τριμήνου
από την υποβολή της αίτησης, η

διαδικασία εγγραφής ολοκληρώνεται αυτόματα από το σύστημα, ανάλογα με τη διαθεσιμότητα του Οικογενειακού Ιατρού που έχει επιλεγεί.
Επισημαίνεται ότι:
• Μπορείτε να αλλάξετε Οικογενειακό Ιατρό μόνο μετά την
παρέλευση εξαμήνου από την
εγγραφή σας.

• Μπορείτε να προγραμματίζετε επισκέψεις μόνο στον Οικογενειακό Ιατρό στον οποίο έχετε
εγγραφεί.
• Για δωρεάν επίσκεψη σε
συμβεβλημένο με τον ΕΟΠΥΥ
ιατρό άλλης ειδικότητας πρέπει
να ακολουθήσετε τη διαδικασία
της παραπομπής από τον Οικογενειακό Ιατρό.
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Συναγερμός για τον ιό του Δυτικού Νείλου

Έ

ντεκα θάνατοι και 107 κρούσματα λοίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου έχουν καταγραφεί από την αρχή της περιόδου 2018 έως και τις 22
Αυγούστου, σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕΕΛΠΝΟ).Όπως αναφέρεται στο
δελτίο του ΚΕΕΛΠΝΟ από τα 107 κρούσματα, τα 88 παρουσίασαν εκδηλώσεις
από το κεντρικό νευρικό σύστημα (ΚΝΣ, εγκεφαλίτιδα ή/και μηνιγγίτιδα ή/και
οξεία χαλαρή παράλυση) και 19 είχαν ήπιες εκδηλώσεις (εμπύρετο νόσημα).
Η διάμεση ηλικία των ασθενών με εκδηλώσεις από το ΚΝΣ είναι τα 71 έτη
(εύρος: 11 - 94 ετών).Σύμφωνα με το ΚΕΕΛΠΝΟ, κατά τη φετινή περίοδο 2018,
έχει καταγραφεί πρώιμη έναρξη της κυκλοφορίας του ιού σε ευρωπαϊκό επίπεδο και στη χώρα μας, με την εμφάνιση ανθρώπινων περιστατικών από τα
τέλη Μαΐου - αρχές Ιουνίου. Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί κρούσματα σε
αρκετούς οικισμούς, στις περιφερειακές ενότητες Δυτικής Αττικής, Βοιωτίας,
Θεσσαλονίκης, Κεντρικού Τομέα Αθηνών, Βόρειου Τομέα Αθηνών, Εύβοιας,
Ημαθίας, Πειραιώς και Νήσων, Πέλλας, Κορινθίας, Κιλκίς, και Ρεθύμνου.
«Αναμένεται η διάγνωση περαιτέρω κρουσμάτων το ερχόμενο διάστημα (και
ενόψει της ευαισθητοποίησης των επαγγελματιών υγείας) και θεωρείται πιθανή η εμφάνιση κρουσμάτων της λοίμωξης από ιό ΔΝ και σε άλλες γεωγραφικές περιοχές» σημειώνει το ΚΕΕΛΠΝΟ.

Καθησυχάζει ο υπουργός Υγείας
Καθησυχαστικός πάντως εμφανίστηκε ο υπουργός Υγείας, Ανδρέας Ξανθός, αναφορικά με τον ιό του Δυτικού Νείλου, τονίζοντας ότι το υπουργείο

Τρέχουσα κατάσταση ασθενών με εργαστηριακή διάγνωση λοίμωξης από ιό Δυτικού Νείλου
Τρέχουσα κατάσταση ασθενών

Αριθμός κρουσμάτων

Συνολικός αριθμός δηλωθέντων κρουσμάτων

107

Συνολικός αριθμός ασθενών που νοσηλεύονται

19

i.

Νοσηλεύονται σε κλινικές (εκτός ΜΕΘ)

13

ii. Νοσηλεύονται σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ)

6

Δεν νοσηλεύθηκαν

4

Θάνατοι σε ασθενείς με λοίμωξη από ιό ΔΝ

11

Έλαβαν εξιτήριο από το νοσοκομείο

73

Υγείας παρακολουθεί τα επιδημιολογικά δεδομένα που αφορούν τον ιό και ότι είναι σε εγρήγορση.
«Δεν υπάρχει ιδιαίτερη ανησυχία ότι θα έχουμε μια ανεξέλεγκτη εξάπλωση του ιού του Δυτικού Νείλου, ωστόσο το
υπουργείο Υγείας και το ΚΕΕΛΠΝΟ βρίσκονται σε εγρήγορση» δήλωσε στο Κόκκινο 105,5 ο υπουργός Υγείας .Όπως

είπε, έχουν δοθεί έγκαιρα οι απαραίτητες κατευθύνσεις, το
ΚΕΕΛΠΝΟ κάνει συχνές αναφορές και έχουν δοθεί οι σχετικές οδηγίες στις Περιφέρειες για τους απαραίτητους ψεκασμούς. Επισημαίνεται πάντως ότι μετά προειδοποιητική
οδηγία της πρεσβεία των ΗΠΑ στους Αμερικάνους πολίτες,
αντίστοιχη εξέδωσε και η βρετανική κυβέρνηση.

Interamerican Στηρίζει το έργο της
ActionAid με 836 αναδοχές παιδιών

Σ

ταθερή σχέση έχει κτίσει η
Interamericanμε
την
ActionAid, από το 2009, υποστηρίζοντας σε ετήσια βάση
το πρόγραμμα «Αναδοχή Παιδιού» του οργανισμού σε όλο
τον κόσμο. Mάλιστα για το 2018,
η εταιρεία ξεπέρασε, όπως σημειώνεται, κάθε προηγούμενη
συμμετοχή της στο πρόγραμμα, φθάνοντας στις 121 αναδοχές. Έτσι, κατά την εννεαετία
της συνεργασίας συμπλήρωσε
τον εντυπωσιακό αριθμό των
836 ετησίων αναδοχών, συνολικής αξίας 220.767 ευρώ.
Οι αναδοχές, που έχει αναλάβει η εταιρεία, έχουν αναπτυχθεί σε 37 κοινότητες 19
χωρών. Αφορούν σε σημαντικό έργο της ActionAid, που
συνδέεεται άμεσα ή έμμεσα με
14 από τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ο.Η.Ε. (UN
Sustainable Development
Goals) και συγκεκριμένα στην
αντιμετώπιση της φτώχειας,
της πείνας, της φροντίδας της
υγείας, την ποιοτική εκπαίδευση και μόρφωση, την ισότητα
των φύλων, την εξασφάλιση
καθαρού νερού, την προστασία
του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων, των οικοσυστημάτων και την αντιμετώπιση
της κλιματικής αλλαγής, τη
βελτίωση του οικιστικού περι-

Στελέχη της Interamerican, ανάδοχοι παιδιών και της ΑctionAid σε πρόσφατη
εκδήλωση στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας

Στιγμιότυπο από τη βράβευση αναδόχων παιδιών, συνεργατών του δικτύου
πωλήσεων της εταιρείας

βάλλοντος, την οικονομική ανάπτυξη και τις συνεργασίες.
Είναι στόχοι εντεταγμένοι και
στη στρατηγική εταιρικής υπευθυνότητας της εταιρείας.
Παράλληλα με τις αναδοχές
παιδιών, η πρωτοπόρος από το
2003 στην ασφαλιστική αγορά
σε ζητήματα CSR εταιρεία έχει

συνδεθεί με το σημείο αναφοράς της ActionAid Hellas στον
Κολωνό, παρέχοντας ασφάλιση στις εγκαταστάσεις του «Επίκεντρου». Πρόκειται για δομή που υποστηρίζει άτομα κάθε ηλικίας ψυχοκοινωνικά,
εκπαιδευτικά και με προσανατολισμό απασχόλησης και κοι-

νωνικής ένταξης. Ακόμη, η
INTERAMERICAN ενισχύει την
κουλτούρα υπευθυνότητας και
κοινωνικής ευαισθησίας των
εργαζομένων της, σε συνεργασία με τον οργανισμό, με διαδραστικές εκδηλώσεις ιδιαίτερης εμπειρίας στα γραφεία της
για τα ανθρώπινα δικαιώματα.
Είναι αξιοσημείωτο ότι στελέχη
της εταιρείας έχουν συμμετάσχει σε αποστολές της
ActionAid στην Αφρική, παρέχοντας εθελοντικό έργο.
Κατά τη διάρκεια των εννέα
χρόνων της συμπόρευσής μας
με την ActionAid κατανοήσαμε
βαθύτερα την αξία του κοινού
δικαιώματος στην ποιότητα ζωής για όλους τους ανθρώπους
και πολύ περισσότερο για τα
παιδιά, για τη δημιουργία ενός
καλύτερου κόσμου» επεσήμανε πρόσφατα, κατά τη βράβευση συνεργατών του δικτύου
πωλήσεων ως αναδόχων, ο
Γιάννης Ρούντος, διευθυντής εταιρικών σχέσεων, επικοινωνίας και υπευθυνότητας της
Interamerican. Όπως παρατήρησε, η μέριμνα για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής αποτελεί
βάση της ασφαλιστικής αποστολής και το μήνυμα της ActionAid
«Αλλάζουμε ζωές, αλλάζουμε
τον κόσμο» είναι εν δυνάμει μήνυμα της εταιρείας.

Η Natasha Clive-Βρέκοσι, πρόεδρος του οργανισμού «Αντιμετώπιση
Παιδικού Τραύματος», με τους Γιάννη Ρούντο, διευθυντή εταιρικών
σχέσεων και υπευθυνότητας της Interamerican και Αντώνη
Γερονικολάου, διευθύνοντα σύμβουλο της κλινικής Athinaiki Mediclinic,
σε πρόσφατη επίσκεψή τους σε νοσοκομείο παίδων.

Ιατρικό εξοπλισμό στη ΜΚΟ
«Αντιμετώπιση Παιδικού Τραύματος»
ΠΑΡΆΛΛΗΛΑ, μια ουσιαστική συνεργασία με τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό «Αντιμετώπιση Παιδικού Τραύματος» έχει
αναπτύξει η Interamerican, στο πλαίσιο της αποστολής του
σωματείου για την υποστήριξη υποδομών φροντίδας της υγείας των παιδιών, την αναγνώριση των κινδύνων και την πρόληψη ατυχημάτων. Πρόσφατα, η εταιρεία διέθεσε 63 χρηστικά
είδη ιατρικού εξοπλισμού -λειτουργικές συσκευές, κλίνες νοσηλείας και εξέτασης, καθετήρες, φορεία κ.ά. - από τις ιδιόκτητες υποδομές υπηρεσιών υγείας Athinaiki Mediclinic και τα
δύο πολυϊατρεία Medifirst στον οργανισμό, ο οποίος με τη
σειρά του τα προώθησε σε δύο παιδιατρικά νοσοκομεία.
Πρακτικά, η «Αντιμετώπιση Παιδικού Τραύματος», διαμεσολαβώντας για την ανάπτυξη συνεργασιών μεταξύ ιδιωτικού
και δημοσίου τομέα με κοινωνικό αντίκρισμα, ικανοποιεί για
την Interamerican κεφαλαιώδεις επιλογές της στον τομέα της
εταιρικής υπευθυνότητας, που άπτονται Στόχων για τη Βιώσιμη
Ανάπτυξη του Ο.Η.Ε. (UN Sustainable Development Goals)
σχετικών με την υγεία και τις συνεργασίες. Η εταιρεία υποστηρίζει τις πρωτοβουλίες του σωματείου και για την ενημέρωση,
με παραγωγή υλικού.Επισημαίνεται ότι από το έργο που επιτελεί η «Αντιμετώπιση Παιδικού Τραύματος», από το 2010 έως
σήμερα, έχουν επωφεληθεί περισσότερα από 480.000 παιδιά.
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Όμιλος ΥΓΕΙΑ Στρατηγική συνεργασία με την Clinerion

Σ

υμφωνία στρατηγικής συνεργασίας με την εταιρεία Clinerion στον τομέα των Κλινικών Μελετών, υπέγραψε ο όμιλος ΥΓΕΙΑ, στο πλαίσιο της ενίσχυσης της ερευνητικής του δραστηριότητας και της συνεχούς αναβάθμισης της
ποιότητας των υπηρεσιών υγείας που παρέχει προς όφελος των ασθενών. Όπως τονίζεται, η Clinerion διαθέτει
το μεγαλύτερο δίκτυο παγκοσμίως, όσον αφορά στην ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ παρόχων υπηρεσιών υγείας
και φαρμακευτικών εταιρειών, με στόχο την επιτάχυνση της διαδικασίας της κλινικής έρευνας και της ανάπτυξης
φαρμάκων για να εξασφαλιστεί η έγκαιρη πρόσβαση των ασθενών σε πρωτοποριακές θεραπευτικές μεθόδους.
Υπογραμμίζεται ακόμη ότι τα νοσοκομεία του ομίλου ΥΓΕΙΑ είναι τα μοναδικά νοσοκομεία στην Ελλάδα που διαθέτουν πλήρη ηλεκτρονικό φάκελο για τον ασθενή, βασισμένο σε διεθνή πρότυπα και κωδικοποιήσεις για τις διαγνώσεις,
τα ιατρικά πρωτόκολλα, τις ιατρικές εξετάσεις και τις φαρμακευτικές θεραπευτικές αγωγές.
Σχολιάζοντας τη συνεργασία ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου ΥΓΕΙΑ, κ. Ανδρέας Καρταπάνης τόνισε ότι οι διαχρονικές επενδύσεις του ομίλου μας στον τομέα της ψηφιακής υγείας, μας δίνουν τη δυνατότητα να αξιοποιήσουμε
πλήρως την πλατφόρμα ανταλλαγής πληροφοριών που παρέχει η Clinerion και κατ΄ επέκταση να προσφέρουμε στους
ασθενείς μας τη μεγαλύτερη δυνατή πρόσβαση σε καινοτόμες θεραπείες και νέα αποτελεσματικά φάρμακα.

ΜΗΤΕΡΑ Στις κορυφαίες μονάδες το Institute of Life

Σ

τις κορυφαίες μονάδες υποβοηθούμενης αναπαραγωγής
στην Ελλάδα και στις 50 καλύτερες στον κόσμο, συγκαταλέγεται πλέον η Μονάδα Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής
Institute of Life ΜΗΤΕΡΑ. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση ο
GCR (Global Clinic Rating - www.gcr.org) είναι ένας κορυφαίος
φορέας αξιολόγησης κλινικών που συγκεντρώνει και αναλύει
δεδομένα από περισσότερες από 400.000 κλινικές σε 126 χώρες
παγκοσμίως και απένειμε στην Μονάδα Institute of Life ΜΗΤΕΡΑ
τη σχετική διαπίστευση. Οι εκπρόσωποι του GCR, ο οποίος έχει τη
μεγαλύτερη βάση δεδομένων για κλινικές στον κόσμο, επισκέφτηκαν τη Μονάδα Institute of Life ΜΗΤΕΡΑ προκειμένου να ελέγξουν τα πρότυπα και τα πρωτόκολλα που τη διέπουν και κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι το επίπεδο εμπειρίας, υποδομών,
υπηρεσιών και ανταπόκρισης ασθενών είναι πολύ υψηλότερο

από τα ισχύοντα διεθνή κλινικά πρότυπα.
Η διεθνώς διαπιστευμένη κατά GCR Μονάδα Institute of Life
ΜΗΤΕΡΑ, μία από τις πλέον εξειδικευμένες Μονάδες της Ελλάδας και της Ευρώπης, στελεχώνεται από εξειδικευμένο ιατρικό,
και νοσηλευτικό προσωπικό, καθώς και κορυφαίους εμβρυολόγους, διατροφολόγους και επιστήμονες ψυχικής υγείας, με πολυετή πείρα. Το εμβρυολογικό της εργαστήριο διαθέτει τελευταίας
γενιάς εξοπλισμό στον τομέα της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, όπως για παράδειγμα το ηλεκτρονικό σύστημα επιτήρησης
RI Witness, μέσω του οποίου γίνεται η παρακολούθηση κάθε
σταδίου της διαδικασίας της γονιμοποίησης και το οποίο διασφαλίζει την ταυτοποίηση όλων των δειγμάτων μέσα στο εργαστήριο,
αποκλείοντας 100% την πιθανότητα λάθους. Παράλληλα, το σύστημα καλλιέργειας των εμβρύων σχεδιάστηκε εκ νέου και το

εργαστήριο εξοπλίστηκε με καινούριους επωαστές και σταθμούς
εργασίας, ώστε να διασφαλίζονται οι σταθερές συνθήκες που
ευνοούν την βέλτιστη ανάπτυξη των εμβρύων.
Η διαπίστευση του Institute of Life ΜΗΤΕΡΑ κατά GCR παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στο ιατρικό συνέδριο της ESHRE
(European Society of Human Reproduction and Embryology) που
έγινε στη Βαρκελώνη και φέτος προσέλκυσε πάνω από 11.500 επιστήμονες του κλάδου της εξωσωματικής γονιμοποίησης από όλο τον κόσμο. Οι σύνεδροι που συμμετείχαν στην ESHRE και επισκέφθηκαν το εκθεσιακό περίπτερο του Institute of Life ΜΗΤΕΡΑ,
είχαν τη δυνατότητα να ενημερωθούν από εκπροσώπους της Μονάδας για τις μοντέρνες εγκαταστάσεις και τους άνετους ειδικά
διαμορφωμένους χώρους για τους διεθνείς ασθενείς καθώς και
το υπερσύγχρονο εμβρυολογικό εργαστήριο που διαθέτει.

Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας
Ρεκόρ κρουσμάτων ιλαράς στην Ευρώπη

Ο περιφερειακός
διευθυντής της
Διεθνούς
Ομοσπονδίας
Συλλόγων Ερυθρού
Σταυρού και
Ερυθράς
Ημισελήνου για την
Ευρώπη, κ. Simon
Missiri στις
πληγείσες περιοχές

Ξ

επέρασαν κάθε προηγούμενο τα καταγεγραμμένα κρούσματα ιλαράς στην Ευρώπη
μέσα στο 2018, σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα
ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας.
Συγκεκριμένα, περισσότεροι από
41.000 άνθρωποι νόσησαν μέσα
στους πρώτους έξι μήνες του
2018, εκ των οποίων 37 έχασαν τη
ζωή τους λόγω της ιλαράς. Το
2017 τα περιστατικά ιλαράς ήταν
συνολικά 23.927, ενώ το 2016 μόλις 5.273. Οι ειδικοί εκτιμούν ότι η
ραγδαία αύξηση στον αριθμό των
κρουσμάτων καθοδηγείται από τη
μείωση στον αριθμό των εμβολιασμών.
Στο πλαίσιο αυτό ο ΠΟΥ καλεί
τις χώρες της Ευρώπης να λάβουν μέτρα για τον περιορισμό
των λοιμώξεων, με τον εκπρόσωπος του οργανισμού να τονίζει ότι
τα στοιχεία υποδεικνύουν ότι κάθε
άνθρωπος που δεν έχει εμβολιαστεί ενάντια στην ιλαρά παραμένει
ευάλωτος και κάθε χώρα θα πρέπει να επιδιώξει αύξηση της εμβολιαστικής κάλυψης.Τα περισσότερα κρούσματα καταγράφονται
σε Σερβία και Ουκρανία.

Διεθνής Ομοσπονδία Συλλόγων Ερυθρού Σταυρού

Στήριξη στους πυρόπληκτους
Επιστολή ΙΣΑ στην Ελληνική Παιδιατρική
Εταιρεία για τα κρούσματα
Επ’ αφορμής της εξάπλωσης των κρουσμάτων της ιλαράς σε ολόκληρη την
Ευρώπη, ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών ζήτησε από την αρμόδια Επιστημονική Κοινότητα την επιστημονική της τοποθέτηση επί του σοβαρού αυτού ζητήματος. Θα πρέπει να καταγραφούν τόσο οι αιτίες, όσο και οι λύσεις από τους
επιστήμονες, ώστε και με την συνδρομή του Κράτους να υπάρξει περιορισμός των κρουσμάτων. Ο πρόεδρος του ΙΣΑ Γ. Πατούλης, σημείωσε χαρακτηριστικά ότι ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, ως θεματοφύλακας της Δημόσιας Υγείας, προκειμένου να θωρακιστεί η χώρα από την εξάπλωση μιας ασθένειας, η οποία ας μην ξεχνάμε ότι είχε εξαλειφθεί, ζητά την συνδρομή της
επιστημονικής κοινότητας, ώστε να δημιουργηθεί ο απαιτούμενος σχεδιασμός για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της ασθένειας, και να προβλεφθούν χειρότερες συνέπειες.
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ΣΗΜΑΝΤΙΚΉ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉ ΣΤΉΡΙΞΗ προσέφερε στο 9μηνο πλάνο δράσης του Ε.Ε.Σ. υπέρ των πυρόπληκτων, η Διεθνής Ομοσπονδία Συλλόγων
Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου, αναγνωρίζοντας το έργο του
Ε.Ε.Σ. στις πρόσφατες πυρκαγιές.
Ο περιφερειακός διευθυντής της Διεθνούς Ομοσπονδίας Συλλόγων Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου για την Ευρώπη κ. Simon Missiri
επισκέφθηκε τα γραφεία του Ε.Ε.Σ. στην Αθήνα και είχε την ευκαιρία να διαπιστώσει το παραγόμενο ανθρωπιστικό έργο. Πραγματοποίησε συνάντηση
με τον πρόεδρο του Ε.Ε.Σ. κ. Νικόλαο Οικονομόπουλο, ο οποίος τον ενημέρωσε συνολικά για τις δράσεις του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού και στη
συνέχεια είχε επαφές με την Γενική Γραμματέα του Ε.Ε.Σ. κ. Δέσποινα Περιμένη, τους αντιπρoέδρους κ.κ. Βασιλική Κωνσταντινίδου, Αντώνιο Πετμεζά
- Πετιμεζά και την ταμία του Δ.Σ. κ. Όλγα Μοναχού.Στο πλαίσιο της επίσκεψής του μετέβη στις πληγείσες περιοχές, όπου συνοδευόμενος από την Γ.Γ.
του Ε.Ε.Σ. είδε από κοντά το μέγεθος της καταστροφής και παρακολούθησε
κλιμάκιο Νοσηλευτών του Ε.Ε.Σ. κατά την διάρκεια παροχής ιατρικής φροντίδας σε πληγέντες (πόρτα - πόρτα), διαπιστώνοντας την ετοιμότητα των
στελεχών του Ε.Ε.Σ. και λαμβάνοντας πληροφόρηση για όλες τις ενέργειές
τους, από την πρώτη στιγμή της τραγωδίας.
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Όμιλος Affidea Προσφορά
ιατρικών εξετάσεων Back to School

Ε

ξετάσεις προληπτικού ελέγχου υγείας για όλους, μικρούς και μεγάλους,
σε ειδική, μειωμένη τιμή προσφέρει
ο όμιλος διαγνωστικών εργαστηρίων
Affidea για το ξεκίνημα της νέας σχολικής
και ακαδημαϊκής χρονιάς, του γυμναστηρίου και των αθλητικών δραστηριοτήτων
εν γένει. Στην έναρξη της νέας διδακτικής,
και όχι μόνο, περιόδου ο προληπτικός έλεγχος της υγείας μας είναι το καλύτερο
δώρο που μπορούμε να προσφέρουμε
στον εαυτό μας προκειμένου να ξεκινήσουμε κάθε μας δραστηριότητα με δύναμη
και αισιοδοξία.Συγκεκριμένα, οι εξετάσεις
του βασικού πακέτου περιλαμβάνουν ηλεκτροκαρδιογράφημα, triplex καρδιάς και
κλινική εξέταση από καρδιολόγο στην
προνομιακή τιμή των 40€. Συμπεριλαμβανομένου του οφθαλμολογικού ελέγχου το
πακέτο προσφέρεται στην τελική τιμή των
50€. Για τις παραπάνω εξετάσεις δεν απαιτείται παραπεμπτικό, ενώ χορηγείται βεβαίωση αθλητικής ικανότητας.
Η προσφορά, όπως τονίζεται, ισχύει για
όσους καλέσουν και προγραμματίσουν το
ραντεβού τους έως και τις 31 Οκτωβρίου
στο διαγνωστικό εργαστήριο της Affidea
που τους εξυπηρετεί σε όλη την Ελλάδα και
στην Αττική. Επισημαίνεται ότι οι προσφορές εξετάσεων προληπτικού ελέγχου ε-

υγεία

+

Ρεπορτάζ |

ντάσσονται στο πλαίσιο του «Προγράμματος
Κοινωνικής Ευθύνης» του Ομίλου Affidea,
παραμένοντας πιστός στη δέσμευσή του να
παρέχει με αξιοπιστία, εμπειρία και ασφάλεια ολοκληρωμένες πρωτοβάθμιες υπηρεσίες υγείας υψηλής ποιότητας για όλους.

Kοντά στους πληγέντες
από τις πυρκαγιές
Να σημειωθεί ότι ο όμιλος Affidea εξέφρασε την αμέριστη συμπαράστασή του
στους κατοίκους των περιοχών που επλήγησαν από τις καταστροφικές πυρκαγιές
στην Αττική, θέτοντας τις υπηρεσίες του
στη διάθεση της Πολιτείας για κάθε δυνατή
βοήθεια. Στο πλαίσιο αυτό γνωστοποίησε
ότι το διαγνωστικό εργαστήριο του ομίλου

στην περιοχή της Βάρης, θα προσφέρει
στους πληγέντες δωρεάν εξετάσεις έως το
τέλος του 2018. (Σε περίπτωση προσκόμισης του παραπεμπτικού του ΕΟΠΥΥ, δε θα
κρατείται η συμμετοχή ασφαλισμένου.)
Πιο συγκεκριμένα, οι πληγέντες προκειμένου να επωφελούνται των δωρεάν εξετάσεων μπορούν να επισκέπτονται τo διαγνωστικό εργαστήριο της Βάρης, στη διεύθυνση Λεωφ. Βάρης-Κορωπίου 40-42, με
επίδειξη της σχετικής βεβαίωσης από την
Πυροσβεστική Υπηρεσία, τον Δήμο ή άλλης αρμόδιας αρχής.
Για ραντεβού οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο 210 9655650,
Δευτέρα έως Παρασκευή από 06:30 –
21:00 και Σάββατο από 07:30 – 15:00.
Συγκλονισμένος από την τραγωδία δήλωσε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Affidea Ελλάδος κ. Θεόδωρος Καρούτζος, εκφράζοντας τα θερμά του συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων
και την συμπαράστασή μου σε όσους συμπολίτες μας είδαν τους κόπους τόσων
χρόνων να καταστρέφονται. Όλοι εμείς
στην Affidea βρισκόμαστε στις επάλξεις για
να προσφέρουμε κάθε δυνατή βοήθεια,
κάνοντας το καθήκον μας απέναντι στους
ανθρώπους που έχουν την ανάγκη μας,
σημείωσε ο κ.Καρούτζος.

ΠΟΕΔΗΝ

Επιβεβαιώνονται
οι καταγγελίες μας
για τους νεκρούς στο Μάτι
Για πλήρη επιβεβαίωση των καταγγελιών της για την
ύπαρξη νεκρών που είχαν μεταφερθεί στα Δημόσια Νοσοκομεία πριν το κυβερνητικό σώου στο συντονιστικό, όπως
αναφέρει, αλλά και για την εγκληματική καθυστέρηση πάνω των έξι ωρών περισυλλογής των πυρόπληκτων εγκαυματιών από την θάλασσα, κάνει λόγο η Πανελλήνια
Ομοσπονδία Εργαζομένων στα Δημόσια Νοσοκομεία (ΠΟΕΔΗΝ), επικαλούμενη τις μηνυτήριες αναφορές που κατατίθενται από πυρόπληκτους και συγγενείς θυμάτων και τα
δημόσια έγγραφα που βλέπουν το φως της δημοσιότητας.
Η ΠΟΕΔΗΝ υπενθυμίζει μεταξύ άλλων ότι:«22.10 μεταφέρθηκε από το ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Παίδων το έξι μηνών βρέφος, νεκρό από εγκαύματα που του προκάλεσε η
φωτιά στο Μάτι. Διαθέτουμε όλα τα σχετικά έγγραφα από
το βιβλίο συμβάντων του Νοσοκομείου, τα οποία θα δώσουμε στον εισαγγελέα, αν κληθούμε.
Πριν τις 22.45 διεκομίσθη ο πρώτος νεκρός στο Σισμανόγλειο Νοσοκομείο (Ιρλανδός στην καταγωγή),ενώ στις
είχε ήδη δοθεί εντολή να ετοιμάζεται ο ειδικός θάλαμος
για την υποδοχή πολλών νεκρών (άνω των 10).
Αναφέρει ακόμη ότι η ομοσπονδία είναι στη διάθεση
των πυρόπληκτων, των συγγενών των θυμάτων να καταθέσουμε ως μάρτυρες στον εισαγγελέα με στοιχεία και
φωτογραφίες που διαθέτει, γνωστοποιώντας ότι νοσηλευόμενοι σε σοβαρή κατάσταση είναι ακόμη 7 εγκαυματίες
στη Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας του Θριασίου και 3 στη
Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του «Ευαγγελισμού».

Τα τρόφιμα που κάνουν καλό στην καρδιά

Ε

ίναι γνωστό ότι για να προστατεύσεις την
καρδιά σου, καλό είναι να μη βασίζεις τη
διατροφή σου στο γρήγορο και έτοιμο φαγητό, στα συσκευασμένα ή επεξεργασμένα προϊόντα, στα ζωικά τρόφιμα που είναι πλούσια σε λίπος αλλά και στα τηγανιτά. Αντιθέτως, καλό είναι
να θυμάσαι ότι υπάρχουν διατροφικές επιλογές
που προάγουν την υγεία και την καλή λειτουργία
του οργανισμού! Άλλωστε, η σωστή επιλογή τροφίμων που θα εμπλουτίσουν το καθημερινό σου
διαιτολόγιο είναι εξαιρετικά σημαντική. Όπως επισημαίνει ο κλινικός διαιτολόγος και διατροφολόγος Γιάννης Χρύσου, σύμφωνα με τα περισσότερα επιστημονικά δεδομένα, τα τρόφιμα
που αποδεδειγμένα αγαπούν και προστατεύουν
την καρδιά είναι τα ακόλουθα:

Το ταχίνι
Το ταχίνι είναι 100% αλεσμένο σουσάμι και
αποτελεί ένα τρόφιμο που παράγεται χωρίς χημική επεξεργασία ή άλλα πρόσθετα. Αρχικά, η
κατανάλωσή του σε καθημερινή βάση συμβάλλει αρκετά στη μείωση των επιπέδων χοληστερόλης, γεγονός που οφείλεται στη δράση των
φυτοστερολών που περιέχει, οι οποίες μειώνουν την απορρόφηση χοληστερόλης. Παράλληλα, το ταχίνι περιέχει αντιοξειδωτικά συστατικά όπως η σησαμίνη και η σεσαμολίνη, που
περιορίζουν τον βαθμό οξείδωσης της χοληστερόλης, βασικού παράγοντα δημιουργίας της α-

ξέα, συναντώνται στα ψάρια και παίζουν καθοριστικό ρόλο στη διατήρηση της καλής καρδιακής λειτουργίας. Έχει αποδειχθεί ότι μειώνουν
τον κίνδυνο δημιουργίας θρομβώσεων, αλλά
και τα επίπεδα τριγλυκεριδίων, ενώ συμβάλλουν στην αντιμετώπιση φλεγμονών. Καλό, όμως, είναι να αποφεύγεται η τακτική κατανάλωση μεγάλων λιπαρών ψαριών (όπως ο σολομός) τα οποία, σύμφωνα με μετρήσεις, παρουσιάζουν υψηλή περιεκτικότητα σε βαρέα μέταλλα. Μια εξαιρετική επιλογή αποτελούν οι σαρδέλες, το σκουμπρί και άλλα αντίστοιχα ψάρια.

Τα πράσινα φυλλώδη λαχανικά
θηρωματικής πλάκας στο εσωτερικό του αγγείου.

Η βρώμη και το κριθάρι
Στο εξωτερικό περίβλημα της βρώμης και
του σιταριού έχει εντοπισθεί μία συγκεκριμένη
κατηγορία διαλυτών φυτικών ινών, που ονομάζονται β-γλυκάνες. Σύμφωνα με μελέτες, αυτές
συνδέονται στο πεπτικό σύστημα με χολικά άλατα και χοληστερόλη, μειώνοντας έτσι την απορρόφηση της τελευταίας.

Η σαρδέλα και άλλα λιπαρά ψάρια
Τα ιχθυέλαια, γνωστότερα ως ω-3 λιπαρά ο-

Το μαρούλι, το σπανάκι και άλλα λαχανικά της
συγκεκριμένης κατηγορίας αποτελούν ακρογωνιαίο λίθο μιας υγιεινής διατροφής. Είναι
πλούσια σε βιταμίνες Α, C, Ε και Κ, ενώ παράλληλα περιέχουν σημαντικές ποσότητες αντιοξειδωτικών συστατικών και φυτικών ινών. Επιπλέον, αποδίδουν λιγοστές θερμίδες και προσφέρουν κορεσμό. Το σημαντικότερο, όμως,
είναι ότι περιέχουν μαγνήσιο και κάλιο, συστατικά που συμβάλλουν στη ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης.

Τα παντζάρια
Το παντζάρι περιέχει συστατικά που συμβάλλουν τόσο στη μείωση της αρτηριακής πίεσης,
όσο και στην αντιμετώπιση φλεγμονών. Σύμ-

φωνα, μάλιστα, με πρόσφατη μελέτη από την
Αυστραλία, άνδρες και γυναίκες που κατανάλωσαν χυμό παντζαριού κατάφεραν να μειώσουν την αρτηριακή τους πίεση εντός 6 ώρων!

Το ελαιόλαδο
Το λάδι της ελιάς, ο ελληνικός διατροφικός
θησαυρός και βασικό συστατικό της Μεσογειακής διατροφής, έχει μία σίγουρη θέση στο πάνθεον των τροφίμων που αγαπούν την καρδιά!
Χάρη στα μονοακόρεστα λιπαρά οξέα που περιέχει, την αντοχή τους στην ήπια θέρμανση αλλά
και τα αντιοξειδωτικά, συμβάλλει με πολλούς
τρόπους στην προαγωγή της υγείας της καρδιάς
και των αγγείων.

Τα όσπρια
Φακές, φασόλια ή φάβα αποτελούν εξαιρετικές επιλογές χάρη στην υψηλή περιεκτικότητά
τους σε διαλυτές φυτικές ίνες, οι οποίες λειτουργούν σαν σφουγγάρι: συγκρατούν μόρια
χοληστερόλης και τα απομακρύνουν από τον
οργανισμό. Ποσότητα μικρότερη από ένα φλιτζάνι είναι μάλιστα αρκετή για να μειώσει την
αρτηριακή πίεση, ενώ έχει διαπιστωθεί ότι παχύσαρκα άτομα που κατανάλωναν καθημερινά
1 φλιτζάνι όσπρια και 4 μικρομερίδες δημητριακών ολικής άλεσης κατάφεραν να μειώσουν
την περιφέρεια μέσης, το βάρος, τα επίπεδα
τριγλυκεριδίων και την αρτηριακή τους πίεση.
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HDI Global Σε αναπτυξιακή
τροχιά το πρώτο εξάμηνο

Π

Carglass® Ελλάδος

Παγκόσμια διάκριση
στο Best of Belron®
ΜΕΓΆΛΗ ΔΙΆΚΡΙΣΗ απέσπασε στον παγκόσμιο διαγωνισμό καλύτερου τεχνικού, Best of Belron® 2018, ο Έλληνας
τεχνικός Αλέξανδρος Καραγιάννης, ο οποίος αναδείχθηκε
1ος στην αντικατάσταση πλαϊνού κρυστάλλου συγκεντρώνοντας την υψηλότερη βαθμολογία ανάμεσα σε 15.000 τεχνικούς που απασχολεί συνολικά ο όμιλος. Η διεθνής οργάνωση, που λαμβάνει χώρα κάθε δύο χρόνια, φέτος πραγματοποιήθηκε στη Φρανκφούρτη της Γερμανίας, όπου οι 30
καλύτεροι τεχνικοί της Belron®, εκπροσωπώντας τις χώρες τους, διαγωνίστηκαν και βαθμολογήθηκαν σε εργασίες
επισκευής εμπρόσθιου παρμπρίζ, αντικατάστασης εμπρόσθιου, πλαϊνού και οπίσθιου κρυστάλλου. Επιπλέον, αξιολογήθηκαν βάσει της ικανότητάς τους να διαχειριστούν
περιστατικά αυτοκινήτων με συστήματα νέας τεχνολογίας
(παραμετροποίηση καμερών ADAS), τηρώντας πάντα το
«Belron® Way of Fitting», δηλαδή τα ποιοτικά πρότυπα και
τα κριτήρια ασφαλείας της Belron® .
Όπως τονίζεται, καθ’ όλη τη διάρκεια του διαγωνισμού
παρόντες ήταν πάνω από 1.500 θεατές συμπεριλαμβανομένων 550 συνεργατών από την παγκόσμια ασφαλιστική αγορά, προμηθευτών, και φυσικά, συναδέλφων, που βρέθηκαν
στη Γερμανία για να στηρίξουν από κοντά τους ήρωες της
διοργάνωσης, τους 30 τεχνικούς. Ανάμεσά τους βρισκόταν
και η ελληνική αποστολή, που και φέτος, ξεπερνώντας όλες
τις προσδοκίες, αποτελείτο από πολλές συμμετοχές συναδέλφων και στελέχη ασφαλιστικών εταιριών.
Ο διαγωνισμός αυτός πραγματοποιείται για να αναγνωρίσει και να γιορτάσει την αρτιότητα των τεχνικών μας,τόνισε ο Gary Lubner, CEO του ομίλου της Belron®.. Είναι
μεγάλη έμπνευση να βλέπει κανείς όλους αυτούς τους ταλαντούχους τεχνικούς να βάζουν τόσο πάθος και προσπάθεια σε αυτό που κάνουν,στόχος μας είναι να πραγματοποιούμε κάθε εργασία με πραγματικό ενδιαφέρον και αναμφισβήτητα, όλοι οι φιναλίστ το έκαναν πράξη, πρόσθεσε ο ο
Gary Lubner.
Παράλληλα με τον διαγωνισμό, οι προσκεκλημένοι είχαν
την ευκαιρία να παρακολουθήσουν το Συνέδριο «Driving
Change» με διακεκριμένους ομιλητές, που προέρχονταν
από τον χώρο της βιομηχανίας και της έρευνας και προσέφεραν εις βάθος ανάλυση δεδομένων σχετικά με τις προκλήσεις που επιφέρουν οι αλλαγές στην αυτοκινητοβιομηχανία. Επιπλέον, οι προμηθευτές και οι συνεργάτες του ομίλου της Belron® παρουσίασαν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους, σε μια μεγάλη έκθεση σχετικά με τις εξελίξεις στην
τεχνολογία των κρυστάλλων οχημάτων και την επισκευή
τους.

αρέμεινε η HDI Global SE σε αναπτυξιακή τροχιά κατά το πρώτο εξάμηνο του 2018, με σημαντική
αύξηση στα έσοδα από ασφάλιστρα. Όπως υπογραμμίζεται, τα μικτά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα ενισχύθηκαν κατά
3,7% σε 2,9 δισ. ευρώ, από 2,8 δισ. το
αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου
έτους. Προσαρμοσμένη για συναλλαγματικές επιδράσεις, η αύξηση ανήλθε σε
6,9%. Σε ακολουθία με την εταιρική
στρατηγική, η ανάπτυξη προέρχεται από
τις διεθνείς αγορές – και ιδιαίτερα από
την Αυστραλία, την Ολλανδία, τη Γαλλία
και την Ελλάδα. Στα αποτελέσματα του
πρώτου εξαμήνου επέδρασε αρνητικά ο
μεγάλος αριθμός ζημιών στον κλάδο
περιουσίας, οδηγώντας σε μείωση του
τεχνικού αποτελέσματος.
Η επιβάρυνση από τα έξοδα ζημιών
κατά το πρώτο μισό του έτους οφείλεται
κυρίως στις ασφαλίσεις πυρός, κάτι που
καταδεικνύει ότι τα μέτρα τα οποία εισήχθησαν – και πλέον εντατικοποιούνται –
για βελτιστοποίηση του χαρτοφυλακίου
μας στον κλάδο πυρός είναι απολύτως
αναγκαία, ανέφερε ο Dr Christian
Hinsch, διευθύνων σύμβουλος της HDI
Global SE και αναπληρωτής πρόεδρος
του εκτελεστικού διοικ. συμβουλίου της
Talanx AG. Όπως προσέθεσε με το πρόγραμμα 20/20/20 θα επαναφέρουμε τον
κλάδο πυρός σε κερδοφορία: στόχος
μας είναι να βελτιώσουμε κατά 20% τον
λόγο «ασφάλιστρα/κίνδυνο», στο 20%
του βιομηχανικού χαρτοφυλακίου μας,
μέχρι το έτος 2020.
Το καθαρό τεχνικό αποτέλεσμα επιδεινώθηκε κατά το πρώτο μισό του 2018
σε -28 εκ. ευρώ (32). Ο δείκτης καθαρών εξόδων διαμορφώθηκε στο 21,0,
ελάχιστα χαμηλότερος από τα μεγέθη
του προηγούμενου έτους (21,2), βελτίωση που οφείλεται στην αύξηση των τιμών των ασφαλίστρων βάσης. Ο δείκτης
(καθαρών) ζημιών επιδεινώθηκε στο
81,3% (από 76,0%) λόγω των πολυάριθμων ζημιών. Ως αποτέλεσμα, ο μικτός

Νότης Βαγιακάκος

Ουσιαστική η συνεισφορά
του ελληνικού υποκαταστήματος

Α

ναφερόμενος στη συμβολή του
ελληνικού υποκαταστήματος
της HDI Global SE, ο Managing
Director κ. Νότης Βαγιακάκος δήλωσε ότι το ελληνικό υποκατάστημα συνεχίζει να λειτουργεί αναπτυξιακά και κατά το πρώτο εξάμηνο του 2018, με ουσιαστική συνεισφορά στην παραγωγή της εταιρείας από τις εργασίες μας στην
Ελλάδα και τις χώρες δικαιοδοσίας μας στην ευρύτερη περιοχή των
Βαλκανίων και της ΝΑ Μεσογείου.
Σε ό,τι αφορά τη στρατηγική της εταιρείας στις ασφαλίσεις περιουσίας, ο κ. Βαγιακάκος ανέφερε ότι
είναι πλέον σαφές πως, σε ό,τι αφορά το χαρτοφυλάκιό μας στον
κλάδο πυρός, ο ρυθμός διόρθωσης των ασφαλίστρων στους μεγάλους βιομηχανικούς κινδύνους
πρέπει να ενταθεί. Ας μην ξεχνάμε ότι οι τιμές των ασφαλίστρων του κλάδου και στη χώρα
μας –όπως διεθνώς- σημειώνουν πτωτική πορεία για πάνω από 15 χρόνια. Μετά από μία
τόσο παρατεταμένη περίοδο χαμηλών ασφαλίστρων δεν θεωρούμε ότι υπάρχουν περαιτέρω περιθώρια μείωσης των τιμών και δη στον κλάδο περιουσίας. Εν’ όψει των ετήσιων
ανανεώσεων Δεκεμβρίου/Ιανουαρίου 2018/19, καθώς και καθ’ όλη τη διάρκεια του επόμενου έτους, αποσκοπούμε σε ξεκάθαρη και βιώσιμη βελτίωση της σχέσης μεταξύ κινδύνου και ασφαλίστρων στον κλάδο περιουσίας, πρόσθεσε ο κ. Βαγιακάκος.

δείκτης (Combined Ratio) ανήλθε σε 102,3%
(97,2).

αυτές επιδράσεις έπαυσαν να ισχύουν κατά το
πρώτο μισό του 2018.

Επενδύσεις

Λειτουργικά κέρδη
και καθαρά κέρδη ομίλου

Τα καθαρά έσοδα από επενδύσεις εμφανίστηκαν μειωμένα κατά 9,5% από το αντίστοιχο
περσινό διάστημα, σε 124 εκ. ευρώ (137). Το
ενισχυμένο αποτέλεσμα εξαμήνου του προηγούμενου έτους είχε διαμορφωθεί λόγω υψηλοτέρων κερδών από πωλήσεις χρεογράφων
και χαμηλότερων απομειώσεων. Οι έκτακτες

Το λειτουργικό κέρδος (ΕΒΙΤ), ύψους 78 εκ.
ευρώ το πρώτο εξάμηνο, υπολείπεται αρκετά
του αντίστοιχου περσινού (162), λόγω των ανωτέρω επιδράσεων. Η συνεισφορά της HDI
Global SE στα καθαρά κέρδη του μητρικού ομίλου Talanx, ανήλθε σε 53 εκ. ευρώ (112).

Promist Στη Σικελία
οι κορυφαίοι συνεργάτες

Στιγμιότυπο από τη Σικελία

ΜΕ 4ΉΜΕΡΟ ΤΑΞΊΔΙ στη Σικελία επιβραβεύτηκαν οι συνεργάτες του δικτύου της Promist ΑΕ. με βάσει την επίτευξη του διαγωνισμού πωλήσεων. Το ταξίδι είχε σαν
βάση την πόλη της Κατάνια όπου περιλάμβανε και ξενάγηση στην πόλη, έναν προορισμό γεμάτο ιστορία. Στη συνέχεια ακολούθησαν επισκέψεις σε γνωστά αξιοθέατα,
στη διάσημη πόλη Noto, στην Ταορμίνα, αλλά και στις
Συρακούσες όπου οι Συνεργάτες είχαν ελεύθερο χρόνο
για χαλάρωση και ψώνια. Την τελευταία ήμερα το αποχαιρετιστήριο δείπνο σήμανε τη λήξη του ταξιδιού αλλά και
το κίνητρο για την επίτευξη του επόμενου στόχου.
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COSMOTE Insurance Νέα ψηφιακή υπηρεσία για την ασφάλιση

Τ

η νέα ψηφιακή υπηρεσία COSMOTE
Insurance που παρέχει ολοκληρωμένες ασφαλιστικές λύσεις και εξατομικευμένες υπηρεσίες ασφάλισης οχήματος, κατοικίας και πρωτοβάθμιας υγείας σε συνεργασία με κορυφαίες ασφαλιστικές εταιρείες στην Ελλάδα, φέρνει η
Cosmote Mέσω της νέας υπηρεσίας, όπως τονίζεται, οι καταναλωτές ανεξαρτήτως τηλεπικοινωνιακού παρόχου, μπορούν να βρουν το πρόγραμμα ασφάλισης
που ταιριάζει καλύτερα στο προφίλ και
τις ανάγκες τους με έξυπνες προτάσεις,
συγκρίνοντας και επιλέγοντας ανάμεσα
σε πολλά διαθέσιμα ασφαλιστικά προγράμματα και να αγοράζουν γρήγορα, εύκολα και απλά το ασφαλιστήριό τους.
Το COSMOTE Insurance προσφέρει
24ωρη υποστήριξη και τις 7 ημέρες της εβδομάδας, με
πιστοποιημένους συμβούλους ασφαλίσεων. Η υποστήριξη των πελατών παρέχεται τηλεφωνικά, αλλά
και online μέσω chat και βιντεοκλήσης.
Η πώληση ασφαλιστικών προϊόντων online, κερδίζει συνεχώς έδαφος διεθνώς. Ειδικά στην Ελλάδα, υπάρχουν σημαντικά περιθώρια ανάπτυξης, καθώς υπάρχει ζήτηση για ασφαλιστικές λύσεις online, που
είναι ελκυστικές και προσαρμόζονται στις προσωπικές
ανάγκες των καταναλωτών. Αξιοποιώντας την τεχνογνωσία μας στην ανάπτυξη digital υπηρεσιών, σχεδιά-

σαμε το COSMOTE Insurance ώστε να κάνουμε τη διαδικασία επιλογής και αγοράς του κατάλληλου ασφαλιστικού προγράμματος μία γρήγορη, αξιόπιστη και απλή
διαδικασία για τους καταναλωτές. Να κάνουμε την
καθημερινότητά τους καλύτερη, δήλωσε ο κ. Κώστας
Νεμπής, Chief Commercial Officer Consumer Segment
Ομίλου OTE.
Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, με το
COSMOTE Insurance, οι καταναλωτές μπορούν να συγκρίνουν και να επιλέγουν -στις καλύτερες τιμές- εξατομικευμένα προγράμματα για την ασφάλιση:
• Οχήματος: με πληθώρα ασφαλιστικών λύσεων για το

Eurolife ERB

αυτοκίνητο, τη μηχανή και το φορτηγό ΙΧ.
• Κατοικίας: με διαφορετικές ασφαλιστικές λύσεις για το κτήριο, το περιεχόμενο
ή και τον συνδυασμό τους, με ιδιαίτερη
έμφαση στους δανειολήπτες.
• Πρωτοβάθμιας Υγείας: με ασφαλιστικές λύσεις για διαγνωστικές εξετάσεις,
επισκέψεις σε γιατρούς και check-up.
• Οδικής βοήθειας: για υποστήριξη σε περίπτωση βλάβης ή ατυχήματος, συνδυαστικά με την ασφάλιση οχήματος.
• Νομικής προστασίας, συνδυαστικά με
την ασφάλιση οχήματος.
Για τους συνδρομητές COSMOTE
(σταθερής, κινητής, τηλεόρασης), παρέχονται από τις συνεργαζόμενες εταιρείες, ειδικές τιμές και προνόμια.Επιπλέον,
σε συνεργασία με τη Mondial Assistance,
παρέχονται υπηρεσίες παρακολούθησης ζημιάς και
νομικές συμβουλές, για την καλύτερη και πιο ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση του πελάτη, ανεξάρτητα από την εταιρεία στην οποία θα ασφαλιστεί. Η υπηρεσία
παρέχεται μέσω του site cosmoteinsurance.gr και
του τηλεφωνικού κέντρου που λειτουργεί με πιστοποιημένους συμβούλους ασφαλίσεων 24ώρες/7ημέρες. Στόχος της Cosmote είναι σύντομα να διευρυνθεί η βάση των συνεργαζόμενων εταιρειών και
των προγραμμάτων, αλλά και να προστεθούν νέες υπηρεσίες, καταλήγει η ανακοίνωση.

Eurohold Αυξημένη κερδοφορία στο εξάμηνο

Κ

ερδοφορία για το πρώτο εξάμηνο
του 2018,ανακοίνωσε ο όμιλος
Eurohold Bulgaria AD. Συγκεκριμένα, δηλώνει 12% αύξηση στα κέρδη
του (10 εκατομμύρια ΕUR), σύμφωνα
με τις οικονομικές καταστάσεις του α’
εξαμήνου του 2018, όπως αυτές δόθηκαν από το Χρηματιστήριο της Σόφιας.
Το καθαρό κέρδος του ομίλου, για
την ίδια χρονική περίοδο, αυξήθηκε 4%
σε σχέση με το α’ εξάμηνο του 2017. Ο
ενοποιημένος λογαριασμός διαχείρισης είναι πάνω από 300 εκατομμύρια
ΕUR για αυτήν την περίοδο και αντιπροσωπεύει μείωση 7% σε σχέση με
την αντίστοιχη περίοδο του 2017. Τα ίδια αλλά και τα ενοποιημένα κεφάλαια
του Ομίλου αυξήθηκαν ελαφρώς κατά
1% και 2% ετησίως, αγγίζοντας τα
110,6 εκατομμύρια ΕUR και τα 695 εκατομμύρια ΕUR.

Αυξημένη η κερδοφορία
και στον ασφαλιστικό τομέα
Η δραστηριοποίηση του ομίλου
στον ασφαλιστικό κλάδο στην νοτιοανατολική Ευρώπη, η οποία εκπροσωπείται από τον ασφαλιστικό όμιλο
Euroins (EIG) συνέβαλε τα πλείστα
στην αύξηση των κερδών του oμίλου.
Ανεξαρτήτως της μείωσης των εσόδων σε αυτόν τον τομέα για το πρώτο
εξάμηνο του χρόνου και λόγω της αποτελεσματικότητας στη διαχείριση
των εξόδων, τόσο το λειτουργικό όσο
και το καθαρό κέρδος τα οποία προέρ-

‘Β’. Oι δύο εταιρείες χαρακτηρίζονται
από σταθερή προοπτική.
Το πρακτορείο επιβεβαίωσε ακόμη
την κατάταξη, 'B'/'RR4' της Eurohold
στο πρόγραμμα 200 Euro Medium Term
Note(EMTN) και χρεόγραφα αξίας 70
εκατομμυρίων ευρώ έχουν εκδοθεί για
το πρόγραμμα μέχρι αυτή τη στιγμή.

Οι ουκρανικές
αρχές αποδέχθηκαν
τη συμφωνία για το ERV

χονται από τον ασφαλιστικό κλάδο
αυξήθηκαν κατά 3% μέσα στο χρόνο
αγγίζοντας τα 5,87 εκατομμύρια ΕUR.
Οι κλάδοι του αυτοκινήτου και του
leasing της Eurohold Bulgaria AD, οι
οποίοι δραστηριοποιούνται από την
Avto Union AD και την Eurolease
Group EAD, επίσης βελτίωσαν την
κερδοφορία τους. Τα λειτουργικά
κέρδη που προήλθαν από τον κλάδο
του Leasing αυξήθηκαν κατά 26% ετησίως σε 1,37 εκατομμύρια ΕUR ενώ
την ίδια στιγμή το καθαρό κέρδος που
προήλθε από τον κλάδο του αυτοκινήτου ανέβηκε κατά 9% μέσα στον χρόνο
σε 0,15 εκατομμύρια ΕUR.

Nα σημειωθεί ότι το πρακτορείο
Fitch Ratings απέδωσε για πρώτη φορά στη Euroins Bulgaria, ασφαλιστική
θυγατρική του Ομίλου Eurohold, κατάταξη οικονομικής ασφαλιστικής δύναμης (IFS): 'BB'.
Την ίδια στιγμή, το πρακτορείο επιβεβαίωσε την κατάταξη της Euroins
Romania, Asigurare Reasigurare
(πρόκειται για την μεγαλύτερη θυγατρική ασφαλιστική του Ομίλου) με κατάταξη οικονομικής ασφαλιστικής
δύναμης (IFS): ‘ΒΒ’ ‘ καθώς και για την
μητρική εταιρεία, τον Όμιλο Eurohold
Bulgaria AD, επιβεβαίωσε την κατάταξή της στην κλίμακα IDR με βαθμό

Παράλληλα, τον Ιούλιο δόθηκε η
έγκριση από το Υπουργείο Οικονομικών της Ουκρανίας στην EIG να εξαγοράσει την ERV Ουκρανίας, την ταξιδιωτική ασφαλιστική της γερμανικής
ERGO, κομμάτι της Munich-Re και έναν από τους μεγαλύτερους αντασφαλιστικούς Ομίλους της παγκόσμιας αγοράς. Η συμφωνία εξαγοράς υπεγράφη τον περασμένο Απρίλιο και οι
μετοχές αναμένονται να μεταφερθούν
κατά το τρίτο τετράμηνο του έτους.
Ο Kiril Boshov, πρόεδρος του ΔΣ
της Eurohold Βουλγαρίας, συνοψίζοντας σχετικά με τα αποτελέσματα του
πρώτου εξαμήνου του 2018 αναφέρε
ότι ένας από τους βασικούς μας στόχους για το 2018 είναι να βελτιώσουμε την κερδοφορία της επιχείρησής
μας και φαίνεται ότι το επιτυγχάνουμε.
Αυτό επιβεβαιώνει την ισχυρή μας
πρόθεση να είμαστε σταθεροί και αξιόπιστοι συνεργάτες για τους πελάτες
μας,είπε ο Kiril Boshov.

Καινοτομία
στην ασφάλιση
ΤΟ ΠΡΏΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΌ προϊόν στην Ελλάδα που συνδυάζει τη
νοσοκομειακή κάλυψη με τη φυσική άσκηση δημιούργησε η Eurolife
ERB, θέτοντας με αυτόν τον τρόπο
τις βάσεις για ένα πιο υγιεινό τρόπο ζωής, που επιστρέφει πολλαπλά οφέλη στους ασφαλισμένους
της, μέσω της χρήσης της ειδικής
εφαρμογής για κινητά “Walk to
Win”.
Συγκεκριμένα, το προϊόν συνδυάζει την υπάρχουσα κάλυψη του
προγράμματος Premium Νοσοκομειακό Β’ – 1500 Economy με τη
δραστηριότητα που καταγράφεται
υπό μορφή βημάτων από την εφαρμογή “Walk to Win”, την οποία
μπορεί να κατεβάσει ο ασφαλισμένος μέσω των Google Play και
App Store. Μέσα από την εφαρμογή ο χρήστης έχει τη δυνατότητα
να απολαύσει μοναδικές επιβραβεύσεις ανάλογα με τις επιδόσεις
του, όπως δώρα, εκπτωτικά κουπόνια και φυσικά, μειωμένα ασφάλιστρα.
Συνεπείς στην στρατηγική μας,
υιοθετήσαμε την τεχνολογία και
την καινοτομία, με στόχο τη συνεχή αναβάθμιση των υπηρεσιών
που προσφέρουμε στους ασφαλισμένους,τόνισε με αφορμή την πιλοτική διάθεση του προϊόντος, η
κα. Αμαλία Μόφορη, γενικός διευθυντής Τεχνικής Διεύθυνσης Ζωής και Γενικών Ασφαλίσεων. Το
‘Walk to Win’ έρχεται να απαντήσει με έναν σύγχρονο τρόπο στην
τάση για έναν πιο υγιεινό τρόπο
ζωής στο πλαίσιο της φροντίδας
της υγείας μας, του πολυτιμότερου
αγαθού. Παράλληλα, το συγκεκριμένο προϊόν, απαντά στους στόχους που έχουμε θέσει ως προς
την αξιοποίηση των αμέτρητων
δυνατοτήτων που μας παρέχει η
τεχνολογία, για να παρέχουμε ουσιαστικά κίνητρα βελτίωσης της
ποιότητας ζωής όλων μας,ανέφερε η κα Μόφορη.
Το προϊόν θα λειτουργήσει πιλοτικά για τους επόμενους μήνες,
αποκλειστικά για νέους πελάτες
της Eurolife ERB και σε συνεργασία με συγκεκριμένο αριθμό συνεργατών. Στους άμεσους στόχους της Eurolife ERB είναι η επέκταση του προγράμματος στο σύνολο των ασφαλισμένων της, αλλά και η αναζήτηση νέων ευκαιριών που θα οδηγήσουν στην ανάπτυξη καινοτόμων προϊοντικών
προτάσεων και υπηρεσιών, προς
όφελος των ασφαλισμένων της.
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Swiss Re Μειώθηκαν οι ασφαλισμένες ζημιές
από φυσικές καταστροφές παγκοσμίως
Οι παγκόσμιες
ασφαλισμένες
απώλειες από
φυσικές
καταστροφές
μειώθηκαν σε 18
δισεκατομμύρια
δολάρια, από 25
δισεκατομμύρια
δολάρια το
προηγούμενο έτος,
ενώ οι
ασφαλισμένες
ζημίες από
ανθρωπογενείς
καταστροφές
μειώθηκαν σε 2
δισεκατομμύρια
δολάρια από 5
δισεκατομμύρια
δολάρια το πρώτο
εξάμηνο του 2017

Σ

ημαντική μείωση των οικονομικών απωλειών από φυσικές καταστροφές κατέγραψε για το πρώτο εξάμηνο του 2018 το
Swiss Re Institute του αντασφαλιστικού ομίλου Swiss Re, αλλά δεν αποκλείει την περίπτωση να καταγραφούν μεγαλύτερες απώλειες το δεύτερο εξάμηνο του έτους, λόγω της
κλιματικής αλλαγής.
Σύμφωνα με τις αρχικές εκτιμήσεις του
Swiss Re Institute, οι παγκόσμιες οικονομικές
απώλειες από φυσικές και ανθρωπογενείς καταστροφές κατά το πρώτο εξάμηνο του 2018
ανήλθαν σε 36 δισεκατομμύρια δολάρια. Το
ποσό αυτό είναι πολύ χαμηλότερο από το μέσο
όρο της δεκαετίας που ανήλθε σε 125 δισεκ.
δολ. και είναι σημαντικά χαμηλότερο από τις
απώλειες που καταγράφηκαν την ίδια περίοδο
του προηγούμενου έτους και ανέρχονται σε 64
δις. δολ.
Από τις συνολικές παγκόσμιες οικονομικές
απώλειες κατά το πρώτο εξάμηνο του 2018, τα
20 δισεκατομμύρια δολάρια καλύφθηκαν από
την ασφάλιση. Μια σειρά χειμερινών καταιγίδων στην Ευρώπη και στις ΗΠΑ προκάλεσαν τις
μεγαλύτερες απώλειες κατά το πρώτο εξάμηνο
του 2018. Συνολικά, περίπου 3.900 άνθρωποι
έχασαν τη ζωή τους ή εξαφανίστηκαν σε καταστροφές κατά τους πρώτους έξι μήνες του
2018, έναντι περίπου 4.600 για την ίδια περίοδο το 2017.
Αξίζει να σημειωθεί ότι οι ζημιές από φυσικές καταστροφές ήταν 34 δις. δολ. και άλλα 2
δις. δολ. ήταν οι οικονομικές απώλειες από
ανθρωπογενείς καταστροφές. Επίσης οι παγκόσμιες ασφαλισμένες απώλειες από φυσικές καταστροφές μειώθηκαν σε 18 δισεκατομμύρια δολάρια, από 25 δισεκατομμύρια δολάρια το προηγούμενο έτος, ενώ οι ασφαλισμένες
ζημίες από ανθρωπογενείς καταστροφές μειώθηκαν σε 2 δισεκατομμύρια δολάρια από 5 δισεκατομμύρια δολάρια το πρώτο εξάμηνο του

2017. Σχεδόν το 56% των οικονομικών απωλειών ήταν ασφαλισμένες καθώς τα περισσότερα καταστροφικά γεγονότα συνέβησαν σε
περιοχές με υψηλή ασφαλιστική διείσδυση.
Η χειμερινή καταιγίδα Friederike στην Ευρώπη ήταν το πιο δαπανηρό γεγονός κατά το
πρώτο εξάμηνο του 2018. Επίσης μια σειρά χειμωνιάτικων καταιγίδων στις ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένης της καταιγίδας Nor'easter τον
Μάρτιο, προκάλεσαν μεγάλες ζημιές στις ΗΠΑ.
Επίσης δεν έχουν καταγραφεί ακόμη οι ασφαλισμένες ζημιές από τις ηφαιστειακές εκρήξεις
και τους σεισμούς σε Χαβάη, Γουατεμάλα, Ιαπωνία, Ταϊβάν και την Παπουασία-Νέα Γουινέα.
Σύμφωνα πάντως με το Swiss Re Institute οι
απώλειες ενδέχεται να είναι μεγαλύτερες κατά
το δεύτερο εξάμηνο του 2018. Το Swiss Re
Institute αναφέρεται στις καταστροφικές πυρκαγιές της Καλιφόρνια και της Ελλάδος όπως
επίσης καις τη ξηρασία που πλήττει τη Νότια
Αυστραλία. Πολλές περιοχές εκτίθενται σε
θερμοκρασίες άνω των μέσου όρου και σε ξηρότερες καιρικές συνθήκες τονίζει και προσθέτει ότι οι απώλειες από την ξηρασία στον τομέα
της γεωργίας και από τις πυρκαγιές δεν έχουν
ακόμη υπολογιστεί.
Ο Martin Bertogg, Head of Catastrophe
Perils at Swiss Re, σημειώνει ότι αναμένεται
να καταγραφούν και πιο ακραίες καιρικές συνθήκες, όπως έντονες καταιγίδες ή και ξηρασίες
σε διάφορα μέρη του πλανήτη. Σύμφωνα με τα
επιστημονικά μοντέλα του κλίματος, η θερμοκρασία και η ατμοσφαιρική υγρασία θα αυξηθούν σε πολλά μέρη του κόσμου και ταυτόχρονα θα γίνουν πιο ασταθείς. Ο Bertogg προσθέτει ότι η επιτάχυνση της αστικοποίησης και η
συνεχιζόμενη επέκταση των κατοικιών σε φυσικές δασικές περιοχές θα αυξήσουν σημαντικά τις απώλειες. Η κοινωνία θα πρέπει να προσαρμοστεί και να προετοιμαστεί για αυτά τα
αυξανόμενα περιστατικά.

Η πυρκαγιά
στον πύργο Grenfell
και οι επιπτώσεις στην
ασφαλιστική βιομηχανία

Έ

χει περάσει πάνω από ένας χρόνος από τότε που ξέσπασε η πυρκαγιά στον Πύργο Grenfell στο δυτικό Λονδίνο, κοστίζοντας τη
ζωή σε περισσότερους από 70 ανθρώπους και φορείς του κατασκευαστικού κλάδου της Βρετανίας σε συνεργασία με το αρμόδιο
υπουργείο σκοπεύοντας να μάθουν από την τραγωδία, διεξάγουν νέα
έρευνα καθώς επιθυμούν να αποκτήσουν πλήρη εικόνα για τον επίδραση της ασφαλιστικής βιομηχανίας στον κατασκευαστικό κλάδο
μετά τη τραγωδία.
Η έρευνα, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 20 Σεπτεμβρίου 2018, έχει σκοπό να κατανοήσει τον βαθμό στον οποίο αναθεωρήθηκαν, μετά την πυρκαγιά, οι όροι ασφάλισης επαγγελματικής
ευθύνης αλλά και άλλες μορφές ασφάλισης, καθώς και το εάν το
γεγονός αυτό καθιστά δύσκολο για ορισμένους οργανισμούς να συνεχίσουν να εμπλέκονται σε τομείς που θεωρούνται υψηλότεροι
κίνδυνοι.
"Είναι πλέον απαραίτητο να διεξαχθεί μια επικαιροποιημένη έρευνα για να εκτιμηθεί η κατάσταση ένα χρόνο μετά από την πυρκαγιά
στον Πύργο Grenfell, ώστε να καταγραφούν όλες οι ανανεώσεις που
έγιναν μετά την τραγωδία", αναφέρει σε ανακοίνωσή του το αντιπροσωπευτικό φόρουμ για τους επαγγελματικούς φορείς, τους ερευνητικούς οργανισμούς και τις εξειδικευμένες επιχειρηματικές ενώσεις
στον κατασκευαστικό κλάδο (Construction Industry Council - CIC). "Η
έρευνα σκοπεύει να βοηθήσει περαιτέρω τη βιομηχανία και την κυβέρνηση να κατανοήσουν την έκταση αυτού του προβλήματος καθώς
και το πώς θα μπορούσε να επηρεάσει την ικανότητα του τομέα."
"Χρειαζόμαστε εκτενή δέσμευση για να αποκτήσουμε πλήρη εικόνα σχετικά με τις επιπτώσεις που είχε η πυρκαγιά του Πύργου
Grenfell στη δυναμικότητα και τα κόστη της βιομηχανίας", τονίζει
μεταξύ άλλων ο διευθύνων σύμβουλος του CIC, Graham Watts.
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ΚΕΝΤΡΙΚΉ ΤΡΆΠΕΖΑ ΚΎΠΡΟΥ ΣΤΑ 19,9 ΔΙΣ ΕΥΡΏ ΤΑ «ΚΌΚΚΙΝΑ» ΔΆΝΕΙΑ

Στα €19,9 δισεκατομμύρια καταγράφηκαν τα «κόκκινα» δάνεια του κυπριακού τραπεζικού συστήματος τέλος Απριλίου, σύμφωνα με στοιχεία της Κεντρικής
Τράπεζας της Κύπρου, καταγράφοντας μικρή πτώση σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Τα στοιχεία δείχνουν μια μικρή μείωση από τους αριθμούς που
δημοσιεύθηκαν για τον Μάρτιο. Συγκεκριμένα, ο Μάρτιος κατέγραψε τη μεγαλύτερη μείωση €2.074 εκατ. κατά το πρώτο τρίμηνο του χρόνου
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Σε πορεία
ανάπτυξης
η ασφαλιστική
αγορά της
Κύπρου
Α

ισιόδοξος για την πορεία της ασφαλιστικής αγοράς της Κύπρου εμφανίζεται ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ασφαλιστικών Εταιρειών Κύπρου κ Ανδρέας Στυλιανού σε συνέντευξη του στο NextDeal και τον Λάμπρο Καραγεώργο.
Όπως τονίζει ο κ. Στυλιανού η ασφαλιστική αγορά στην Κύπρο
καταγράφει δυναμική ανάπτυξη με ενδεικτικό στοιχείο και τα
συνολικά ασφάλιστρα, τα οποία το 2017 αυξήθηκαν κατά 6.7% σε
σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, ενώ θετικές είναι και

οι προβλέψεις για την τρέχουσα χρονιά. Μάλιστα όπως σημειώνει ο πρόεδρος του ΣΑΕΚ, η ασφαλιστική βιομηχανία, ξεπέρασε
το ρυθμό ανάπτυξης της ευρύτερης οικονομίας και μπαίνει σε
δυναμική τροχιά, δίνοντας επιπλέον ώθηση και σε άλλους τομείς.
Ταυτόχρονα σε υψηλά επίπεδα είναι και η αξιοπιστία της αγοράς, καθώς σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, οι ασφαλιστικές
εταιρείες έδωσαν το 2017 ωφελήματα και αποζημιώσεις συνολικού ποσού €486 εκ., αποδεικνύοντας για ακόμα μια φορά τη φε-

ρεγγυότητα της βιομηχανίας μας, επισημαίνει ο κ. Στυλιανού. Αναφερόμενος στο ρόλο του συνδέσμου επισημαίνει ότι θέτουμε
τα θέματα που μας αφορούν, προτείνουμε λύσεις και αναμένουμε
την προώθηση τους, ώστε να συνεχιστεί η ανάπτυξη της ασφαλιστικής βιομηχανίας με την πολιτεία πλάι μας και όχι απέναντι
μας.
Συνέχεια στις σελίδες 34-35

CNP Cyprus Insurance Holdings

Olympic Insurance

ΣΑΕΚ

Τράπεζα Κύπρου

Μέλος της EΙOPA ο Xavier
Larnaudie-Eiffel

Λουκέτο για την κυπριακή
ασφαλιστική

Νέος γενικός διευθυντής
ο Ανδρέας Αθανασιάδης

Ζημιές και πώληση
δανείων το εξάμηνο
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Συνέχεια από τη σελ. 33
Ποια είναι η πορεία της κυπριακής οικονομίας;

Η κυπριακή οικονομία, παρουσιάζει σημαντική βελτίωση σε όλους σχεδόν τους τομείς της.
Ο ρυθμός ανάπτυξης σήμερα κυμαίνεται κοντά
στο 4% του ΑΕΠ, με την Ευρωπαϊκή Ένωση και
την κυπριακή κυβέρνηση να προβλέπουν ότι
θα παραμείνει στα ίδια επίπεδα, γύρω στο 3.5–
3.7% του ΑΕΠ, και το 2018. Επίσης, αξιοσημείωτη είναι η μείωση της ανεργίας, η οποία βρίσκεται κοντά στο 10%.
Σ’ αυτή τη θετική πορεία συμβάλλουν, κυρίως, η ιδιαίτερα καλή πορεία του τουρισμού, η
ανάκαμψη του τομέα των ακινήτων, η ικανοποιητική απόδοση του τομέα των υπηρεσιών, η ενίσχυση της ναυτιλίας και η αύξηση των ξένων
επενδύσεων, τόσο σε παραδοσιακούς τομείς,
όσο και σε νέους. Παράλληλα, τα τελευταία χρόνια η κυβέρνηση παρουσιάζει και κινείται στα
πλαίσια ισοσκελισμένων προϋπολογισμών και
δημιουργεί πρωτογενές δημοσιονομικό πλεόνασμα, κάτι που θεωρώ ιδιαίτερα σημαντικό για
τη δυναμική πορεία της οικονομίας.
Οι εκθέσεις των ξένων οίκων αξιολόγησης
είναι ενθαρρυντικές, αν και επισημαίνουν τις
πολλές προκλήσεις που έχουμε ενώπιον μας,
ειδικά στον τομέα των μη εξυπηρετούμενων
δανείων στο Τραπεζιτικό σύστημα. Οι εκθέσεις
αυτές μιλούν καθαρά για ουσιαστική βελτίωση
της οικονομίας της Κύπρου και σε αυτό το μοτίβο πρέπει να συνεχίσουμε όλοι ώστε να συμβάλλουμε σε περαιτέρω αύξηση της κοινωνικής ευημερίας. Σε αυτό το τελευταίο επίπεδο
καταλυτική είναι και η συμβολή του Συνδέσμου
Ασφαλιστικών Εταιρειών Κύπρου.
Πώς χαρακτηρίζετε την πορεία της κυπριακής
ασφαλιστικής αγοράς το 2017 και τους πρώτους μήνες
του 2018;

Η ασφαλιστική αγορά της Κύπρου, αφού σταθεροποιήθηκε τα τελευταία χρόνια, άρχισε - από το 2015 κι έπειτα - μια σταδιακή αλλά σταθερή αυξητική πορεία για να φθάσει το 2017 σε μια
δυναμική ανάπτυξη.
Ενδεικτικό αυτού αποτελούν τα στοιχεία για
τα συνολικά ασφάλιστρα, τα οποία το 2017 αυξήθηκαν κατά 6.7% και ανήλθαν σε €835 εκ, έναντι
€782 εκ. την αντίστοιχή περίοδο του 2016. Ο
κλάδος Γενικής Φύσης παρουσίασε άνοδο κατά
5.8%, ενώ ο Κλάδος Ζωής 8.1%.
Μας ικανοποιεί ιδιαίτερα το γεγονός ότι η ασφαλιστική βιομηχανία ξεπέρασε το ρυθμό ανάπτυξης της ευρύτερης οικονομίας και μπαίνει
σε δυναμική τροχιά, δίνοντας επιπλέον ώθηση
και σε άλλους τομείς.
Όσον αφορά το 2018, οι προβλέψεις είναι θετικές για το σύνολό του και αναμένεται να συνεχιστεί η ανάπτυξη του τομέα. Τα στοιχεία των
πρώτων μηνών μας επιτρέπουν να είμαστε συγκρατημένα αισιόδοξοι.
Όλα αυτά, παρά τις προκλήσεις, τα αντικειμενικά προβλήματα και τις πολλές και μεγάλες
μεταρρυθμίσεις που έγιναν στο ασφαλιστικό

περιβάλλον (Φερεγγυότητα ΙΙ, ΓεΣΥ, προετοιμασία για τον κανονισμό για τα Προσωπικά Δεδομένα (GDPR) και την νέα νομοθεσία για την διανομή Ασφαλιστικών Προϊόντων) που προέκυψαν το τελευταίο διάστημα. Η ασφαλιστική βιομηχανία αποδεικνύει ανθεκτικότητα, προσαρμοστικότητα, δυναμισμό και ανάπτυξη.
Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, οι ασφαλιστικές εταιρείες έδωσαν το 2017 ωφελήματα
και αποζημιώσεις συνολικού ποσού €486 εκ.,
αποδεικνύοντας για ακόμα μια φορά τη φερεγγυότητα της βιομηχανίας μας.
Ακόμη, παρά το δύσκολο επενδυτικό περιβάλλον, οι επενδύσεις που διαχειρίζεται η βιομηχανία έφθασαν τα 2.5 δις., και επανήλθαν στα
προ της κρίσης επίπεδα. Οι ασφαλιστικές εταιρείες παραμένουν ένας από τους σημαντικότερους θεσμικούς επενδυτές, συμβάλλοντας σημαντικά στην ευρύτερη οικονομία και την κοινωνική ευημερία.
Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι, όχι μόνο
γιατί ξεπεράσαμε την κρίση, αλλά και γιατί παράλληλα συμβάλλουμε ώστε να την ξεπερνούν
μαζί μας και οι πελάτες μας. Τα πλείστα ασφαλιστικά επενδυτικά ταμεία παρουσίασαν θετικές
και ικανοποιητικές αποδόσεις προς όφελος των
κατόχων επενδυτικών σχεδίων.
Αξίζει να τονιστεί πως όλα αυτά τα επιτεύγματα σημειώθηκαν σε μια περίοδο όπου η ασφαλιστική βιομηχανία συνέχισε τις μεγάλες επενδύσεις στην εκπαίδευση των στελεχών της και
την αναγκαία τεχνολογική αναβάθμιση, ώστε να
ανταποκριθεί στις σημαντικές απαιτήσεις που

Ποιος είναι
ο Ανδρέας
Κ. Στυλιανού
Ο κ. Στυλιανού έχει σπουδάσει
BSc (Hons) Μαθηματικά και Διοίκηση Επιχειρήσεων στο Πανεπιστήμιο του Manchester, Ινστιτούτο επιστήμης και Τεχνολογίας
(UMIST) και στην συνέχεια έκανε
μεταπτυχιακό
MBA
στο
Manchester Business School.
Είναι fellow (FCA) του Ινστιτούτου
Εγκεκριμένων Λογιστών του Ηνωμένου Βασιλείου και Ουαλίας
(ICAEW). Εργάζεται στην CNP
Ασφαλιστική από το 2001, αρχικά
ως Οικονομικός Διευθυντής και
μετά ως Βοηθός Γενικός Διευθυντής. Ανάλαβε την θέση του Γενικού Διευθυντή της Εταιρείας το
2007. Είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου
Ασφαλιστικών Εταιρειών Κύπρου
από το 2007, Αντιπρόεδρος Γενικού Κλάδου από το 2014 μέχρι το
2018 και Πρόεδρος του από το
2018.

επιβάλλουν οι ευρωπαϊκές Οδηγίες της Φερεγγυότητας ΙΙ, της Διανομής των Ασφαλιστικών
Προϊόντων και του νέου Κανονισμού για την
Προστασία Προσωπικών Δεδομένων.
Υπήρξαν, ωστόσο και εξελίξεις για τη βιομηχανία που δεν ήταν όπως θα τις επιθυμούσαμε,
όπως το προτεινόμενο Γενικό Σχέδιο Υγείας (ΓεΣΥ), το οποίο η πολιτεία αποφάσισε να θέσει στη
βάση του μονοασφαλιστικού μοντέλου, παρέχοντας την ασφάλιση μέσα από μία και μόνο εταιρεία δημοσίου προσώπου και αποκλείοντας
της ιδιωτικές εταιρείες ασφάλισης. Είναι κάτι
για το οποίο έχει γίνει πολύς λόγος και αναμένεται να συνεχιστεί ο δημόσιος διάλογος ενόψει
της εφαρμογής του το 2019.
Πώς αντιμετώπισε την κρίση της κυπριακής οικονομίας
ο ασφαλιστικός κλάδος;

Ο ασφαλιστικός κλάδος, όπως και οι άλλοι
τομείς της κυπριακής οικονομίας, δέχθηκε σοβαρά πλήγματα κατά τη περίοδο της κρίσης. Για
αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κρίσης, η
ασφαλιστική βιομηχανία ανέλαβε σωρεία πρωτοβουλιών, όπως ο επανασχεδιασμός στρατηγικής, η συγκράτηση δαπανών, η προώθηση νέας εμπορικής πολιτικής και η στροφή σε προϊόντα που δίνουν επιλογές στον πελάτη. Επιλογές
που του δίνουν τη δυνατότητα να κτίσει την κάλυψη που του επιτρέπουν οι οικονομικές του
δυνατότητες. Παράλληλα, η ασφαλιστική βιομηχανία επένδυσε στρατηγικά στην τεχνολογία και
την καινοτομία, στην αναμόρφωση των εσωτερικών δομών και γενικά στην ανασυγκρότηση
και τον επανασχεδιασμό των στόχων και των
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αλιστική αγορά της Κύπρου

εργασιών της.
Οι πρωτοβουλίες αυτές απέδωσαν καρπούς
και έτσι μόλις η συνολική οικονομία άρχισε να
ανακάμπτει, η ασφαλιστική αγορά αντέδρασε
θετικά παρουσιάζοντας τα πρώτα σημάδια για
ανάπτυξη που σύντομα μετατράπηκαν σε πραγματικότητα και έφεραν τα πολύ ικανοποιητικά
αποτελέσματα του 2017.
Κλονίσθηκε ή ενδυναμώθηκε η εμπιστοσύνη του κοινού
στον θεσμό της ασφάλισης;

Σίγουρα, οι εξελίξεις που σημειώθηκαν την
περίοδο της κρίσης, επηρέασαν και τον τρόπο
που αντιμετώπισαν οι πολίτες τις ασφαλιστικές
υπηρεσίες. Υπήρξαν ακυρώσεις συμβολαίων,
μειώσεις στις καλύψεις, δυσκολίες στη σύναψη
νέων συμβολαίων και άλλες αρνητικές επιπτώσεις που οφείλονταν όμως στην έλλειψη ρευστότητας παρά στην έλλειψη εμπιστοσύνης
προς τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις.
Όμως, με το τέλος της κρίσης και τη βελτίωση των οικονομικών των νοικοκυριών, παρατηρήσαμε το κοινό να επαναφέρει σταδιακά τα
ασφαλιστήρια του και μάλιστα να βελτιώνει το
εύρος των καλύψεων που είχαν μειωθεί κατά
τη διάρκεια της κρίσης.
Σ’ αυτό συνέβαλε καταλυτικά και η αξιοπιστία
που επέδειξε η βιομηχανία στα χρόνια της κρίσης, όπου κατέβαλε έγκαιρα αποζημιώσεις και
ωφελήματα που ξεπέρασαν τα €2 δισ. και αποτέλεσε τότε την μοναδική πηγή ρευστότητας για
επιχειρήσεις και νοικοκυριά.
Γενικά μιλώντας, μπορούμε να πούμε ότι η
ασφαλιστική συνείδηση του Κύπριου είναι αρκετά ανεπτυγμένη, όπως άλλωστε αποδεικνύεται από το γεγονός ότι το κατά κεφαλήν ασφάλιστρο στην Κύπρο, ανέρχεται περίπου στα 870
ευρώ, ενώ το αντίστοιχο ποσό στην Ελλάδα,
που είναι μια πολύ μεγαλύτερη αγορά, περιορίζεται στα 380 ευρώ. Μεταξύ των άλλων ευρω-
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παϊκών χωρών, η Κύπρος βρίσκεται περίπου
στο μέσο της βαθμίδας κατέχοντας τη 19ην θέση. Φυσικά υπάρχει αρκετός χώρος για βελτίωση προκειμένου να φθάσουμε ανεπτυγμένες
χώρες όπως π.χ. η Ελβετία η Αγγλία και Σκανδιναβικές χώρες. Γι’ αυτό η προσπάθεια για ενίσχυση των σχέσεων της βιομηχανίας με τον
πελάτη βρίσκεται πολύ ψηλά στη ατζέντα τόσο
του Συνδέσμου μας όσο και των ίδιων των εταιρειών.
Ποιες είναι οι βασικές θέσεις του Συνδέσμου
Ασφαλιστικών Εταιρειών Κύπρου για την περαιτέρω
ανάπτυξη της κυπριακής ασφαλιστικής αγοράς;

Η ασφαλιστική αγορά της Κύπρου έχει ισχυρή προοπτική και ευοίωνο μέλλον. Παρά τις
προκλήσεις, τις επιλογές που έγιναν από την
πολιτεία για το ΓεΣΥ και άλλα εμπόδια, είμαστε
αισιόδοξοι για το αύριο του τομέα.
Οι ενδείξεις για το 2018 υπόσχονται ακόμα
καλύτερη πορεία της ασφαλιστικής βιομηχανίας. Φυσικά πάντοτε υπό την προϋπόθεση ότι θα
συνεχίσουμε να διαχειριζόμαστε με επιτυχία τα
σημαντικά θέματα και ότι δεν θα υπάρξουν δυσάρεστες εκπλήξεις από τις συνεχείς προκλήσεις της Τουρκίας στην κυπριακή ΑΟΖ αλλά και
την ευρύτερη πολιτική αστάθεια που επικρατεί
στην περιοχή μας.
Ωστόσο, δεν επαναπαυόμαστε, ούτε εφησυχάζουμε. Αντίθετα, παραμένουμε σε συνεχή εγρήγορση και ετοιμότητα για να αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα, τις δυσκολίες και τις προκλήσεις που καθημερινά ορθώνονται μπροστά
μας. Είναι, εξάλλου, προκλήσεις που έχουν να
κάνουν και με τις δυναμικές εξελίξεις σε πολιτικό και τεχνολογικό επίπεδο, σε τομείς δηλαδή
που αλλάζουν συνεχώς.
Ένας από τους κύριους στόχους μας είναι ο
εκσυγχρονισμός του θεσμικού πλαισίου για τις
συντάξεις. Εργαζόμαστε εντατικά προς αυτή την
κατεύθυνση και μας ικανοποιεί ότι ο Υπουργός

Οικονομικών έχει ήδη εκφράσει την πρόθεση
του να προχωρήσει στη μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού πλαισίου, ώστε να αντιμετωπιστούν οι συνέπειες των δημογραφικών προκλήσεων. Όπως γνωρίζετε, γενικότερα το δημογραφικό και οι συνέπειές του είναι βασικό
θέμα συζήτησης σε όλα τα προηγμένα κράτη
του κόσμου.
Ο ΣΑΕΚ εισηγείται μια σειρά από μεταρρυθμίσεις που διασφαλίζουν ένα δίκαιο και διαφανές
συνταξιοδοτικό σύστημα που αξιοποιεί και τους
τρεις συνταξιοδοτικούς πυλώνες (κοινωνικές
ασφαλίσεις, επαγγελματικά συνταξιοδοτικά
σχέδια και ασφαλιστικά σχέδια ιδιωτικών συντάξεων).
Ο ΣΑΕΚ θεωρεί ότι η αποτελεσματική και διαφανής λειτουργία του ασφαλιστικού και συνταξιοδοτικού συστήματος προϋποθέτει την ίδρυση μιας δυνατής Ανεξάρτητης Εποπτικής
Αρχής Ασφαλιστικών Εργασιών που θα περιλαμβάνει και την εποπτεία των σχεδίων επαγγελματικών συνταξιοδοτικών παροχών και των
Ταμείων Προνοίας.
Εδώ πρέπει να επισημάνω ακόμη ότι η επιτυχής εφαρμογή της νομοθεσίας για τη Διανομή
Ασφαλιστικών Προϊόντων, τα θέματα εκπαίδευσης που απορρέουν από την εν λόγω Οδηγία
και επιβάλλουν τον επανασχεδιασμό της, καθώς και η επιτυχής εφαρμογή του Κανονισμού
PRIIPS και της Οδηγίας Είσπραξης και Απόδοσης Ασφαλίστρων, που τέθηκαν σε εφαρμογή
από την 1-1-2018 αποτελούν σοβαρή πρόκληση. Όλες αυτές είναι σημαντικές ρυθμίσεις που
στοχεύουν σε μεγαλύτερη διαφάνεια και πιο
πλήρη πληροφόρηση και θα βοηθήσουν στην
ενίσχυση του θεσμού της ιδιωτικής ασφάλισης
που επίσης παραμένει στα πλαίσια των στρατηγικών μας στόχων. Η εφαρμογή του Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων δημιουργεί νέες
απαιτήσεις που συνεπάγονται σοβαρές αλλαγές
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στα συστήματα και τις πολιτικές μας, με κόστος
σχεδόν παρόμοιο με αυτό της Φερεγγυότητας ΙΙ.
Τα θέματα της συνεχούς εξέλιξης της τεχνολογίας, της ψηφιοποίησης των δεδομένων και
οι αλλαγές που εισάγουν τα νέα τεχνολογικά
προϊόντα στον κλάδο μας, αποτελούν εδώ και
καιρό μέρος των σχεδιασμών των ασφαλιστικών εταιρειών και χαιρόμαστε ιδιαίτερα που ο
κλάδος μας πρωτοπορεί σε αυτές τις ουσιαστικές αλλαγές που βελτιώνουν την καθημερινότητα των Κυπρίων.
Ακόμη θα εργαστούμε ώστε να θεσμοθετηθούν διαδικασίες για να συμπληρώνει και ο ιδιωτικός τομέας το δημόσιο ΓεΣΥ. Για ένα καλύτερο αποτέλεσμα χρειαζόμαστε τη συνδρομή της
πολιτείας στο θέμα της φορολογικής διαχείρισης των εισφορών στα ιδιωτικά ασφαλιστήρια.
Αυτή είναι μια πάγια θέση μας.
Τέλος, ο ΣΑΕΚ πιστεύει ότι η Κύπρος, όπως
έγινε σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, οφείλει να
θεσμοθετήσει διαδικασίες θέσπισης νομοθετικών πράξεων και διαμόρφωσης πολιτικών,
ώστε η νομοθεσία να εξυπηρετεί πραγματικά τις
ανάγκες των πολιτών και το δημόσιο συμφέρον.
Είναι ανάγκη οι νομοθεσίες να εφαρμόζονται
όχι μόνο να ψηφίζονται. Να αξιολογούνται και
να αναθεωρούνται όταν διαπιστώνεται ότι ο
στόχος δεν επιτυγχάνεται. Θέλουμε διαδικασία
για Better Regulation, κάτι που θα μεταμορφώσει κυριολεκτικά την Κύπρο και θα τη φέρει ακόμη πιο κοντά στα υψηλά ευρωπαϊκά
standards.
Με βάση τα πιο πάνω γίνεται φανερό ότι ο τομέας έχει αρκετές προκλήσεις μπροστά του. Εμείς, ως ΣΑΕΚ θέτουμε τα θέματα που μας αφορούν, προτείνουμε λύσεις και αναμένουμε την
προώθηση τους, ώστε να συνεχιστεί η ανάπτυξη της ασφαλιστικής βιομηχανίας. Επιμένουμε
και θέλουμε τη πολιτεία πλάι μας, όχι απέναντι
μας.
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CNP CYPRUS INSURANCE HOLDINGS

Μέλος της EΙOPA
ο Xavier Larnaudie-Eiffel
Μ

Το 1993 διορίστηκε σύμβουλος του Υπουργού
έλος της ομάδας Ασφάλισης και ΑΟικονομικών σε θέματα που σχετίζονται με
ντασφάλισης (Insurance and
την Ευρώπη και τη διεθνή οικονομική ανάReinsurance Stakeholder Group πτυξη. Το 1994 διορίστηκε διευθυντής του αIRSG) της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων
σφαλιστικού τμήματος του Υπουργείου Οικοκαι Επαγγελματικών Συντάξεων θα είναι
νομικών όπου η κύρια του αρμοδιότητα ήταν
από την προσεχή Τρίτη 4 Σεπτεμβρίου 2018,
η ρύθμιση και η εποπτεία του ασφαλιστικού
ο Xavier Larnaudie-Eiffel, αναπληρωτής
κλάδου. Από το 1995 έως το 2000, ο Xavier
ανώτερος εκτελεστικός διευθυντής της
Larnaudie-Eiffel ήταν Ανώτερος ΠροσωπιCNP Assurances και πρόεδρος του διοικηκός Γραμματέας του Ευρωπαίου Επιτρόπου
τικού συμβουλίου της CNP Cyprus
Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων.
Insurance Holdings, μετά από απόφαση
Ως εκ τούτου, επί το πλείστον αφιέρωσε τον
της εποπτικής επιτροπής της EIOPA.
χρόνο του στην προετοιμασία για την εισαγωΣτο πλαίσιο αυτής της συμβουλευτικής
γή του Ευρώ. Τον Μάρτιο του 2000, έγινε Αντιομάδας, η οποία αποτελείται από εκπροπρόεδρος της Solving International, με ειδική
σώπους του κλάδου της ασφάλισης και αευθύνη για τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίντασφάλισης, των καταναλωτών και των
ερευνητών, ο Xavier Larnaudie-Eiffel θα
ες και τον τραπεζικό κλάδο στην Ευρώπη και
συμμετέχει στον καταρτισμό κανονιστικών
τη Βραζιλία. Είναι μέλος της Εκτελεστικής Εκανόνων καθώς και κανόνων και προτύπιτροπής της CNP Assurances από το 2003
πων χρηματοοικονομικής εποπτείας όσον
και Αναπληρωτής Ανώτερος Εκτελεστικός
αφορά τον ασφαλιστικό τομέα. Ο Xavier
Διευθυντής από τις 10 Ιουλίου 2007. Στην ΚύΟ κ. Xavier Larnaudie-Eiffel
Larnaudie-Eiffel είναι απόφοιτος του Ινστιπρο είναι ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμτούτου Πολιτικών Σπουδών του Μπορντό
βουλίου της CNP CYPRUS INSURANCE
και της Εθνικής Σχολής Διοίκησης (1982). Υπήρξε ανώτερος δημόσιος HOLDINGS. Ο Xavier Larnaudie-Eiffel είναι πρόεδρος της επιτροπής
υπάλληλος μέχρι το 1986 και κατέστη μέλος του Υπουργείου Οικονομι- ευρωπαϊκών ασφαλιστικών εταιρειών (Βρυξέλλες) και της επιτροπής
κών της Γαλλίας όπου κατείχε διάφορες θέσεις μέχρι το 1993 όπου ήταν κλάδου ζωής της Γαλλικής Ομοσπονδίας Ασφαλιστικών Εταιρειών
υπεύθυνος ειδικότερα στα διεθνή και Ευρωπαϊκά νομισματικά θέματα. (French Federation of Insurance Companies – FFA).

Λουκέτο για την κυπριακή Olympic Insurance

Α
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ναταραχή έχει προκληθεί στη Βουλγαρία από την πτώχευση της ασφαλιστικής
εταιρείας "Olympic Insurance", με έδρα
την Κύπρο,που αφήνει στον «αέρα» περίπου
200.00 πολίτες στη Βουλγαρία, οι οποίοι μένουν ανασφάλιστοι μετά την πτώχευση της
εταιρείας,ενώ ο υπουργός οικονομικών της
Βουλγαρίας ζήτησε και έλαβε την παραίτηση
της επιτρόπου χρηματοπιστωτικής Εποπτειας
της χώρας Ραλίτσα Αγκάιν. Παράλληλα το
βουλγαρικό κοινοβούλιο που ενέκρινε την
παραίτηση της επιτρόπου και ζήτησε τη διε-

ξαγωγή έρευνας για το θέμα, η οποία πρέπει
να ολοκληρωθεί αρχές του Σεπτεμβρίου.Επισημαίνεται ότι η ασφαλιστική εταιρεία Olympic, ενεγράφη στην Κύπρο με έδρα τη Λευκωσία από το 1995 με διευθυντές τους Ισπανούς Diego Gonzales Alonso και Jorge
Gonzales Garcia
Η Έφορος Ασφαλίσεων με ανακοίνωση της
αναφέρει πως ανακάλεσε την άδεια ασκήσεως ασφαλιστικών εργασιών της Eταιρείας
«Olympic Insurance», λόγω της μη συμμόρφωσης της εν λόγω Εταιρείας με τις ελάχι-

στες κεφαλαιακές απαιτήσεις που επιβάλλει
ο νόμος.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η εταιρεία
είναι ασφαλιστική επιχείρηση που δραστηριοποιείται στην Κύπρο και στη Βουλγαρία (υπό
το καθεστώς ελεύθερης εγκατάστασης)
στους Κλάδους Γενικής Φύσεως. Άσκησε το
δικαίωμά της για υποβολή προσφυγής προς
το Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Οικονομικών κατά της απόφασης της Εφόρου Ασφαλίσεων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 347
του Νόμου.

CNP Ασφαλιστική

Βραβείο σε φοιτητές με εξαίρετη
ακαδημαϊκή επίδοση

Στιγμιότυπο από τη βράβευση

Με το «ΒΡΑΒΕΙΟ CNP ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ», η εταιρεία στην τελετή
αποφοίτησης του Πανεπιστημίου UCLan Κύπρου, που πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του πανεπιστημίου στη Λάρνακα, τίμησε
δύο φοιτητές του Πανεπιστημίου με την καλύτερη ακαδημαϊκή επίδοση στους κλάδους σπουδών MSc Computing (IT Security &
Networking) και BSc (Hons) Web Design & Development.Τη CNP
Ασφαλιστική, εκπροσώπησε στην εκδήλωση ο προϊστάμενος περιφερειακού Γραφείου Λάρνακας, κ. Χρυσόστομος Παπαχαραλάμπους, που παρέδωσε το βραβείο το οποίο συνοδευόταν από χρηματικό ποσό.

Ο κ. Ανδρέας
Αθανασιάδης

ΣΑΕΚ

Νέος γενικός διευθυντής
ο Ανδρέας Αθανασιάδης
ΤΗ ΘΈΣΗ του γενικού διευθυντή του Συνδέσμου Ασφαλιστικών Εταιρειών Κύπρου (ΣΑΕΚ) κατέχει από 1η Αυγούστου ο κ Ανδρέας Αθανασιάδης, διαδεχόμενος την κ
Στέφη Δράκου, Γενική Διευθύντρια του Συνδέσμου από
το 2007.Ο νέος γενικός διευθυντής του ΣΑΕΚ ανήκει
στις τάξεις του Συνδέσμου από τον περασμένο Μάιο ενώ
διαθέτει πολυετή εργασιακή εμπειρία στην Κύπρο, τη
Νέα Υόρκη και το Λονδίνο με ειδίκευση στον τομέα των
συμβουλευτικών υπηρεσιών στους κλάδους των χρηματοοικονομικών και της τεχνολογίας.
Συγκεκριμένα, τα προηγούμενα 4 χρόνια υπήρξε γενικός διευθυντής του Οργανισμού Συγκοινωνιών Επαρχίας Λευκωσίας (ΟΣΕΛ), ενώ μέχρι το 2014 ήταν για
εννέα χρόνια Director στο Τμήμα παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών της KPMG. Στο εξωτερικό, έχει εργαστεί σε μεγάλες εταιρείες όπως οι Computer Associates,
Bloomberg και Accenture.
Ο κ Αθανασιάδης διαθέτει BSc in Computer Science
από το SUNY Stony Brook, ΗΠΑ καθώς και MBA in
Finance and Operations Management από το Stern
School of Business, NYU, ΗΠΑ.Ο Ανδρέας Αθανασιάδης
αντικαθιστά την κυρία Δράκου, η οποία θα συνεχίσει τη
συνεργασία της με τον ΣΑΕΚ και την ασφαλιστική βιομηχανία με την ιδιότητα του συμβούλου.
Είναι μεγάλη τιμή να διαδέχομαι την κ Δράκου. Η συμβολή της στην αναπτυξιακή πορεία του Συνδέσμου και
της ασφαλιστικής βιομηχανίας όλα αυτά τα χρόνια ήταν
καθοριστική. Με τις πολύτιμες συμβουλές της και την
αγαστή συνεργασία όλων θα συνεχίσουμε να υπερασπιζόμαστε τα καλώς νοούμενα συμφέροντα του ασφαλιστικού κλάδου αλλά και να αναπτύσσουμε σχέσεις εμπιστοσύνης με την κοινωνία και τους πολίτες. Για τη βιομηχανία μας, πίσω από τις θετικές εξελίξεις των τελευταίων ετών ξεπροβάλλουν οι μεγάλες προκλήσεις του
μέλλοντος και θα κάνουμε ό,τι χρειάζεται ώστε να ανταποκριθούμε δήλωσε ο κ. Αθανασιάδης.
Από την πλευρά της, η κ Στέφη Δράκου τόνισε ότι η
ασφάλιση είναι ένας θεσμός στις αξίες του οποίου πιστεύω ακράδαντα. Η κοινωνική συμβολή της είναι ουσιαστική και η συνεισφορά της στην οικονομία είναι σημαντική. Χωρίς αυτή δεν υπάρχει επιχειρηματικότητα,
δεν υπάρχει ανάπτυξη. Εκπροσωπώντας και εκφράζοντας από τη θέση του ΓΔ την επίσημη ενιαία φωνή του
ασφαλιστικού κόσμου ήταν για μένα μεγάλη τιμή. Το έκανα με πολλή αγάπη και δέσμευση για τους στόχους
της βιομηχανίας. Μιας βιομηχανίας που απέδειξε ότι απαντά αποτελεσματικά στις προκλήσεις των καιρών και
επιβεβαιώνει ότι είναι κτισμένη σε γερά θεμέλια επιδεικνύοντας σε δύσκολους καιρούς ανθεκτικότητα προσαρμοστικότητα και δυναμισμό. Στον Ανδρέα Αθανασιάδη εύχομαι κάθε επιτυχία και πιστεύω ότι έχει όλα τα εχέγγυα για να φέρει σε πέρας το σημαντικό έργο που αναλαμβάνει, πρόσθεσε η κα Δράκου.
NEXTDEAL #410 # 29 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2018
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Κύπρου

τα €19,916 δισεκατομμύρια
έφθασαν τα «κόκκινα» δάνεια
του κυπριακού τραπεζικού
συστήματος τέλος Απριλίου, σύμφωνα με στοιχεία της Κεντρική
Τράπεζα της Κύπρου.
Σύμφωνα με τα στοιχεία καταγράφεται μικρή πτώση σε σχέση
με τον προηγούμενο μήνα.Συγκεκριμένα, ο Μάρτιος κατέγραψε
την μεγαλύτερη μείωση €2.074
εκατ. κατά το πρώτο τρίμηνο του
2018. Οι Μη-Εξυπηρετούμενες
Χορηγήσεις (ΜΕΧ) καταγράφηκαν
στα €21,9 δισεκατ. τον Φεβρουάριο.
Τον Μάρτιο οι ΜΕΧ ήταν
€19.917.648.000
έναντι
€19.916.144.000 τον Απρίλιο
Τα στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας δείχνουν ότι στο σύνολό
τους τα δάνεια σημείωσαν πτώση
€695 εκατομμυρίων από €47,08
δισεκατ. στο τέλος Δεκεμβρίου
2017 σε €46,38 δις.. τον Απρίλιο
του 2018.
Οι συνολικές χορηγήσεις, οι οποίες είχαν τύχει αναδιάρθρωσης
στο τέλος Απριλίου 2018 ήταν
€11,283 εκατ. από τις οποίες τα
€8,273 εκατ. κατατάσσονται ακόμη ως ΜΕΧ, εν μέρη λόγω του ορισμού των μη εξυπηρετούμενων
χορηγήσεων, βάσει του οποίου
μη εξυπηρετούμενη χορήγηση
που αναδιαρθρώνεται παραμένει
υπό παρακολούθηση στην κατηγορία των μη εξυπηρετούμενων
χορηγήσεων για πρόσθετη περίοδο τουλάχιστον 12 μηνών.
Τον Απρίλιο καταγράφεται μια
καθαρή πτώση των αναδιαρθρωμένων ΜΕΧ της τάξης των €537,7
εκατ. σε σχέση με το τέλος Δεκεμβρίου 2017.
Τον τέταρτο μήνα του 2018 τα
νοικοκυριά είχαν το μεγαλύτερο
μερίδιο των ΜΕΧ στα €10,80 δισεκατ. ενώ στις επιχειρήσεις αναλογούν ΜΕΧ €8,83 δισεκατ.

| Ρεπορτάζ

ΚΕΝΤΡΙΚΉ ΤΡΆΠΕΖΑ ΚΎΠΡΟΥ

Στα 19,9 δισ. ευρώ
τα «κόκκινα» δάνεια
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Κατά 6% πιο πάνω το
ενεργητικό των επενδυτικών
οργανισμών
Την ίδια ώρα αυξήθηκαν οι επενδυτικοί οργανισμοί τον Ιούνιο
του 2018 σε σχέση με τον Μάρτιο
σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία τα
οποία έχει δημοσιεύσει η Κεντρική
Τράπεζα της Κύπρου.

µ

Καταγράφεται συγκεκριμένα
ότι ο αριθμός των επενδυτικών
οργανισμών αυξήθηκε από 123
τον Μάρτιο 2018 σε 130 τον Ιούνιο
2018, ενώ το συνολικό ενεργητικό τους έφθασε στα €4.717,5 εκ.
τον Ιούνιο 2018, σε σύγκριση με
€4.446,1 εκ. τον Μάρτιο 2018, παρουσιάζοντας άνοδο της τάξης

.

του 6%.
Σημειώνεται ότι επενδυτικός
οργανισμός είναι ο οργανισμός
συλλογικών επενδύσεων ο οποίος
επενδύει σε χρηματοοικονομικά ή
και μη χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού με σκοπό την
επένδυση κεφαλαίων που συγκεντρώνονται από το κοινό.

Τράπεζα Κύπρου Ζημιές και πώληση δανείων

Ζ

ημιές 54 εκατομμυρίων ευρώ κατέγραψε
η Τράπεζα Κύπρου για το α’ εξάμηνο 2018,
σε σύγκριση με ζημιά 554 εκατ. για το α’
τρίμηνο 2017, ενώ ολοκλήρωσε την πώληση
δανείων αξίας 2.8 δισεκατομμυρίων ευρώ.
Ηδη η τράπεζα έχει καταλήξει σε συμφωνία
για την πώληση χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετούμενων δανείων με μεικτή λογιστική αξία
ύψους €2.8 δις (εκ των οποίων €2.7 δις αφορούν μη εξυπηρετούμενα δάνεια) τα οποία έχουν ως ενυπόθηκες εξασφαλίσεις ακίνητα
περιουσιακά στοιχεία (γνωστό ως «Project
Helix).
Το Χαρτοφυλάκιο θα μεταφερθεί από την
Τράπεζα σε μια εγκεκριμένη Κυπριακή Εταιρεία Εξαγοράς Πιστώσεων (η «ΚΕΕΠ»). Στη
συνέχεια οι μετοχές της ΚΕΕΠ θα αγοραστούν
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από συγκεκριμένα επενδυτικά ταμεία συνδεδεμένα με την Apollo Global Management
LLC, τον αγοραστή του Χαρτοφυλακίου.
Σύμφωνα με την Τράπεζα, η συναλλαγή είναι η πρώτη πώληση ΜΕΔ από την Τράπεζα
και αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο στην επίτευξη της στρατηγικής της Τράπεζας για βελτίωση της ποιότητας του δανειακού χαρτοφυλακίου μέσω της μείωσης των ΜΕΔ.
Μετά από την ολοκλήρωση του Project
Helix, τα μεικτά ΜΕΔ της Τράπεζας θα είναι
κατά 65% χαμηλότερα από το υψηλότερο τους
σημείο το 2014. Τέτοιες μεταβολές δύναται να
έχουν σημαντική αρνητική επίπτωση, σημειώνει η Τράπεζα.
Τα Μη Εξυπηρετούμενα Δάνεια της Τράπεζας μειώθηκαν κατά €435 εκατ. ή κατά 5% κα-

τά τη διάρκεια του β’ τριμήνου 2018, και ανήλθαν σε €7,914 εκατ. στις 30 Ιουνίου 2018, αντιπροσωπεύοντας το 43% του συνόλου των δανείων, σε σύγκριση με 45% στις 31 Μαρτίου
2018 και 47% στις 31 Δεκεμβρίου 2017 στην ίδια βάση.
Τα οικονομικά αποτελέσματα αυτού του τριμήνου αντικατοπτρίζουν τη συνεχιζόμενη πρόοδό μας έναντι της κύριας στρατηγικής μας για
βελτίωση του ισολογισμού, αναφέρει μεταξύ
άλλων,ο διευθύνων σύμβουλος της Τρ. Κύπρου Τζον Πάτρικ Χούρικαν και χαρακτηρίζει
συναλλαγή ουσιαστικής σημασίας την πρώτη
πώληση ΜΕΔ (βάσει ΕΑΤ) από την Τράπεζα
(Helix), η οποία είναι και η πρώτη ουσιαστική
πώληση δανείων μεγάλων και μικρομεσαίων
επιχειρήσεων στην Κύπρο.

Αυξημένες
οι εισαγωγές
και εξαγωγές
ΑΥΞΗΜΈΝΕΣ εμφανίζονται οι συνολικές εισαγωγές και εξαγωγές αγαθών
κατά το πρώτο πεντάμηνο του έτους, σε
σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του
2017, ενώ μειωμένο είναι το έλλειμμα
του εμπορικού ισοζυγίου κατά την ίδια
περίοδο, σύμφωνα με τα στοιχεία που
περιλαμβάνονται στη μηνιαία ηλεκτρονική έκδοση της της Στατιστικής Υπηρεσίας «Στατιστικές Ενδοκοινοτικού Εμπορίου και Εμπορίου με Τρίτες Χώρες (κατά
εμπόρευμα και χώρα)».Συγκεκριμένα,
οι συνολικές εισαγωγές αγαθών για την
περίοδο Ιανουαρίου-Μαΐου 2018 ήταν
€3.781,9 εκ. σε σύγκριση με €3.244,2 εκ.
την περίοδο Ιανουαρίου – Μαΐου 2017.
Οι συνολικές εξαγωγές αγαθών την
περίοδο Ιανουαρίου- Μαΐου 2018 ήταν
€2.070,3 εκ., σε σύγκριση με €1.081,9 εκ.
την περίοδο Ιανουαρίου – Μαΐου 2017.
Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου
ήταν €1.711,6 εκ. την περίοδο Ιανουαρίου – Μαΐου 2018, σε σύγκριση με
€2.162,3 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του
2017.
Εξάλλου, οι συνολικές εξαγωγές εγχώρια παραγόμενων προϊόντων, εξαιρουμένων των προμηθειών πλοίων και
αεροπλάνων, για την περίοδο Ιανουαρίου - Μαΐου 2018 ήταν €585,8 εκ. σε σύγκριση με €533,4 εκ. την περίοδο Ιανουαρίου-Μαΐου 2017.Οι συνολικές εγχώριες εξαγωγές βιομηχανικών προϊόντων
για την περίοδο Ιανουαρίου - Μαΐου
2018 ανήλθαν σε €527,6 εκ., σε σύγκριση με €468,4 εκ. την περίοδο Ιανουαρίου
- Μαΐου 2017,ενώ οι συνολικές εγχώριες εξαγωγές γεωργικών προϊόντων για
την περίοδο Ιανουαρίου - Μαΐου 2018
ήταν €54,5 εκ., σε σύγκριση με €56,1 εκ.
την περίοδο Ιανουαρίου – Μαΐου 2017.
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TOYOTA YARIS 1.5 HSD

tech

Για… εναλλακτικούς ασφαλιστές!
Ο

μολογουμένως το Toyota Yaris είναι ένα
μοντέλο που δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις. Best Seller στην κατηγορία επί
σειρά ετών, όντας και το μοναδικό μικρό μοντέλο
που προσφέρεται με υβριδική τεχνολογία, με την
ιαπωνική φίρμα να επενδύει πολλά πάνω του.

Αλλαγμένο σε… 900 σημεία!
Την νέα εμφάνιση του Yaris την επιμελήθηκε
το στούντιο σχεδίασης ED2 της Toyota στη Νότια
Γαλλία, όπου συνολικά επενδύθηκαν 90 εκατομ-

μύρια ευρώ, για αλλαγές σε 900 σημεία. Το πρόγραμμα αυτό περιλαμβάνει την υιοθέτηση νέων
εξαρτημάτων για τη βελτίωση της σχεδίασης,
των δυναμικών επιδόσεων και της ασφάλειας
του αυτοκινήτου.
Στο δια ταύτα λοιπόν, ο εμπρός προφυλακτήρας
είναι νέος, όπου και διαθέτει νέο σχεδιασμό για
την κυψελοειδή μάσκα, ενώ διαφοροποιημένα είναι και τα κάτοπτρα των φώτων με τα LED στοιχεία. Μικρές πινελιές υπάρχουν και στο πίσω μέρος, όπου και εκεί ο προφυλακτήρας είναι νέος, με

το νεύρο στην πίσω πόρτα να είναι πιο έντονο.

Ραφιναρισμένο και ποιοτικό εσωτερικό
Το εσωτερικό του Yaris φέρει μικρές αλλαγές,
παραμένοντας ποιοτικό και πρακτικό. Το ταμπλό
και η κονσόλα παραμένουν τα ίδια, με την μεγαλύτερη αλλαγή να εντοπίζεται στο πίνακα οργάνων. Εκεί υπάρχουν πλέον δύο κυκλικά όργανα
δεξιά και αριστερά στα άκρα του (το ένα ταχύμετρο το άλλο μετρητής ενέργειας). Μικρές αλλαγές εντοπίζονται επίσης και στους αεραγωγούς,

αλλά και σε ορισμένα χειριστήρια στο τιμόνι. Οι
χώροι επιβατών παραμένουν εξαιρετικοί για την
κατηγορία, όπου στην καμπίνα του Toyota Yaris
Hybrid, μπορούν να φιλοξενηθούν έως και πέντε
ενήλικες, με το χώρο αποσκευών να αγγίζει τα
286 λίτρα.

Φουλ της ασφάλειας
Όλες οι εκδόσεις του Yaris εφοδιάζονται στάνταρ με τα συστήματα ενεργητικής ασφάλειας
Toyota Safety Sense, που απαρτίζεται από σύNEXTDEAL #410 # 29 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2018
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στημα αποφυγής σύγκρουσης, αυτόνομο φρενάρισμα έκτακτης ανάγκης, αυτόματη μεγάλη
σκάλα φώτων, ειδοποίηση ακούσιας αλλαγής
λωρίδας κυκλοφορίας (Lane Departure Alert)
και σύστημα αναγνώρισης οδικών σημάτων
(Road Sign Assist). Σε ότι αφορά την παθητική
ασφάλεια επιβατών, εκεί υπάρχουν 7 αερόσακοι επιβατών.

Η υβριδική τεχνολογία στα καλύτερα της!
Το Yaris HSD κινείται από έναν κινητήρα
βενζίνης 1,5 λίτρων, η ισχύς του οποίου αγγίζει
τους 75 ίππους, όπου συνεργάζεται με ένα ηλεκτρικό μοτέρ, ισχύος 61 ίππων. Η συνδυαστική
ισχύς αγγίζει τους 100 ίππους, με την δύναμη
να περνάει στους κινητήριους τροχούς, μέσω
NEXTDEAL #410 # 29 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2018

ενός eCVT κιβωτίου (συνεχώς μεταβαλλόμενης σχέσης). Από την άλλη η ισχύς των μπαταριών αγγίζει τις 0,9 KWh, που σε πλήρη φόρτιση μπορούν να κινήσουν το Yaris αμιγώς ηλεκτρικά για περίπου 2 χιλιόμετρα.

Εύκολο κι άνετο στο δρόμο!
Από τα πρώτα μέτρα το Toyota Yaris εμφανίζεται βελτιωμένο και στο επίπεδο της ποιότητας κύλισης και κυρίως στον παραγόμενο θόρυβο από τον κινητήρα, εκεί που χώλαινε το
προηγούμενο μοντέλο λόγω του eCVT κατά τη
πλήρη επιτάχυνση. Όμως στο νέο μοντέλο όλα
αυτά είναι παρελθόν με τη λειτουργία να είναι
ραφιναρισμένη, ενώ και τα επίπεδα θορύβου
είναι κατά πολύ χαμηλότερα. Εντός πόλης είναι

ευκολοδήγητο, όπου μόλις εξοικειωθείτε με το
στιλ οδήγησης που θέλει ένα υβριδικό μοντέλο, τότε θα δείτε εξαιρετικά χαμηλά νούμερα
κατανάλωσης καυσίμου. Στον αυτοκινητόδρομο, είναι στιβαρό, η ανάρτηση απορροφά ανωμαλίες του δρόμου, επιτρέποντας στον οδηγό
να κάνει με ηρεμία το ταξίδι του.
Σε δρόμο με στροφές, το Yaris είναι σταθερό,
προβλέψιμο και σίγουρο στις αντιδράσεις του.
Η υποστροφή έρχεται πρώτα, αλλά είναι απόλυτα ελεγχόμενη, με το VSC να επεμβαίνει όταν
απαιτηθεί. Όμως εκεί που το υβριδικό Yaris δεν
έχει αντίπαλο είναι εντός πόλης όπου αποδεικνύεται εξαιρετικά εύχρηστο, ευέλικτο, αλλά
και αρκετά οικονομικό σε κατανάλωση.

Πίνακας
κόστους
ασφάλισης
Ενδεικτικά, σας παραθέτουμε μερικές ενδεικτικές τιμές για το κόστος ασφάλισης για τo
Toyota Yaris 1.5 HSD, ανάλογα με το πακέτο
καλύψεων που θα επιλέξει ο οδηγός.
Πακέτο

Ποσό

Βασικό

Από 160,77 ευρώ

Πυρός/κλοπής

Από 271,80 ευρώ

Μικτή
Από 414,44 ευρώ
* Οδηγός ηλικίας 30 ετών χωρίς ζημιές στο
ιστορικό του

