ΦΙΛΊΠΠΑ ΜΙΧΆΛΗ Σημαντική ανάπτυξη σε στρατηγικούς τομείς
«Τα θετικά αποτελέσματα προέκυψαν μέσα από σημαντική ανάπτυξη σε τομείς όπου είχαμε στρατηγικά στοχεύσει, όπως είναι η
υγεία και αποταμίευση, λοιποί κλάδοι γενικών ασφαλίσεων, ειδικότερα στους μεγάλους κινδύνους και οι ομαδικές ασφαλίσεις»,
ανέφερε η διευθύνουσα σύμβουλος της Allianz Ελλάδος
Σελίδα 2
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ΕΡΡΊΚΟΣ ΜΟΆΤΣΟΣ

Η ασφαλιστική αγορά
είναι δίπλα στους
ασφαλισμένους
Πάνω από 350 εκατ. ευρώ ήταν οι αποζημιώσεις για φυσικές καταστροφές την τελευταία
εικοσιπενταετία στην Ελλάδα, σύμφωνα με
τη μελέτη που πραγματοποίησε η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος
| Σελίδες 14-16

INTERAMERICAN

Πάνω από ένα δισ.
ευρώ οι πληρωμές
την τελευταία 5ετία
Στα 237,3 εκατ. ευρώ έφθασαν οι πληρωμές της εταιρείας σε πελάτες και δικαιούχους το 2018, ενώ την τελευταία πενταετία έχει καταβάλει
1,12 δισ. ευρώ | Σελίδα 18

ΣΥΝΕΝΤΥΞΗ

Τρεις τάσεις με σημασία

στην ασφάλιση αυτοκινήτου
| Συνέχεια στη σελίδα 4

ΣΤΈΦΑΝΟΣ ΦΥΡΟΓΈΝΗΣ

Η ιδιωτική ασφάλιση
είναι μονόδρομος
Δεν υπάρχει ασφαλέστερη
λύση από την επιλογή
ιδιωτικού προγράμματος
συσσώρευσης κεφαλαίου
για την περίοδο της
συνταξιοδότησης, τονίζει
στο NextDeal
oασφαλιστικός διαμεσολαβητής Ζωής της
MetLife

ΣΥΝΤΆΞΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΊΑ ΣΤΑ ΌΡΓΑΝΑ ΤΗΣ Ε.Ε. ΓΙΑ ΈΝΑ ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΌ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΌ ΠΡΟΪΌΝ

| Σελίδα 44

Alpha Bank Δεν βλέπουν ΑΜΚ στον άμεσο ορίζοντα

ΟΜΙΛΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΟΔΗΓΕΙ ΤΙΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ
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| Σελίδες 12-13

Στήριξη στη νεανική
επιχειρηματικότητα

Μικρές πιθανότητες δίνουν εγχώριοι αναλυτές στο ενδεχόµενο να υποχρεωθεί η Alpha Bank σε άµεση αύξηση κεφαλαίου, µε στόχο να υλοποιήσει ένα επιθετικό σχέδιο µείωσης
των µη εξυπηρετούµενων ανοιγµάτων της. Αν ο Ενιαίος Εποπτικός Μηχανισµός δεν υποχρεώσει τις ελληνικές τράπεζες να µειώσουν τα NPEs, η Alpha Bank δεν έχει κανέναν λόγο
να προχωρήσει σε αύξηση κεφαλαίου τώρα, επισηµαίνει αναλυτής µεγάλης χρηµατιστηριακής

Πρωτοπόρος εδώ και 13 χρόνια στη ροµποτική ιατρική ο όµιλος Ιατρικού Αθηνών, µε 8.000 ροµποτικές επεµβάσεις και παγκόσµιες πρωτιές, προχώρησε στην προµήθεια του
πιο σύγχρονου συστήµατος Ροµποτικής χειρουργικής, da Vinci Xi HD έκδοση 2019,προσφέροντας πάντα υπηρεσίες υγείας υψηλού επιπέδου. Ήδη το νέο ροµποτικό σύστηµα
εγκαταστάθηκε και λειτουργεί πλήρως στο Ιατρικό Κέντρο Αθηνών
Σελίδα 21

1,5 εκατ. άνθρωποι

►Γιατί σύμφωνα με τραπεζικά στελέχη το
σχέδιο της ΤτΕ είναι η καλύτερη λύση
για τη μείωση των «κόκκινων» δανείων
► Το ύψος της κεφαλαιακής επίπτωσης
και πώς αναπληρώνεται πλήρως σε
βάθος τριετίας

Του ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΙΤΣΙΟΥ

Τ

ην εκτίµηση ότι η πρόταση της ΤτΕ για συλλογική υποβοήθηση
των τραπεζών, στην προσπάθειά τους να επιταχύνουν τη µείωση των «κόκκινων» δανείων, µπορεί να µειώσει τα µη εξυπηρετούµενα ανοίγµατα κατά περίπου 50%, µε την κεφαλαιακή επίπτωση να αναπληρώνεται πλήρως σε βάθος τριετίας, διατυπώνουν
τραπεζικά στελέχη.
Η πρόταση της ΤτΕ προβλέπει την εθελοντική δυνατότητα των
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Του ΑΡΗ ΜΠΕΡΖΟΒΙΤΗ

Μ

ετά την επέλαση του ιού του Δυτικού Νείλου και της ιλαράς
έχουµε τώρα την επέλαση της γρίπης. Ήδη οι νεκροί µέχρι
στιγµής είναι 56, όταν ολόκληρη την περσινή περίοδο ήταν
42. Σύµφωνα µε τους επιδηµιολόγους του ΚΕΕΛΠΝΟ µέχρι το τέ-

λος του Μαρτίου αναµένεται να νοσήσει το 15% του πληθυσµού,
δηλαδή περίπου 1,5 άνθρωποι. Ωστόσο η πολιτεία κάθε φορά είναι
απροετοίµαστη στην αντιµετώπιση τέτοιων επιδηµιών και εµείς
παραµένουµε στο ίδιο έργο θεατές να µετράµε τον αριθµό των θυµάτων, που σε σχέση µε τις άλλες χώρες της ΕΕ αποτελεί ρεκόρ.
Βέβαια το γεγονός αυτό δεν αποτελεί µόνον ευθύνη της πολιτεί-

ας που δεν φροντίζει να κάνει έγκαιρη και σωστή ενηµέρωση των
πολιτών ή να έχει διαθέσιµες ΜΕΘ στα δηµόσια νοσοκοµεία, ώστε
να αντιµετωπιστούν τέτοιου είδους περιστατικά. Σηµαντικό µερίδιο
ευθύνης έχουν και οι πολίτες -και ιδιαίτερα όσοι ανήκουν στις ευπαθείς οµάδες- οι οποίοι είτε αµελούν να κάνουν το εµβόλιο είτε

Συνέχεια στις σελίδες 26-31

ΕΥΡΩΠ. ΕΛΕΓΚΤΙΚΌ ΣΥΝΈΔΡΙΟ

AFFIDEA ΕΛΛΑΔΟΣ

ΑΘΗΝΑΪΚΉ MEDICLINIC-INTERAMERICAN

Το φιλόδοξο σύστημα της
ασφάλειας των τροφίμων στην Ε.Ε.

Μεγάλος χορηγός του παγκόσμιου
ακοντιστή Γιάννη Κυριαζή

Ενημέρωση
για το γυναικολογικό καρκίνο

Σελ. 36-37
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Η

Νέο πλαίσιο ασφάλειας για τα
συνταγογραφούμενα φάρμακα

τραπεζών να µεταβιβάζουν σε εταιρείες ειδικού σκοπού ( SPVs) καταγγελµένα ή σε βαθιά καθυστέρηση δάνεια (Τράπεζες: Όλο το σχέδιο της ΤτΕ για τα «κόκκινα δάνεια) στην καθαρή λογιστική τους αξία
(µετά την αφαίρεση προβλέψεων) µαζί µε τις εξασφαλίσεις τους. Για
τα παραπάνω δάνεια οι τράπεζες έχουν σχηµατίσει τις υψηλότερες
προβλέψεις.
Με δεδοµένο ότι η µεταβίβαση των δανείων θα γίνει στην καθαρή
Συνέχεια στις σελίδες 28-29

ΚΟΙΝΩΝΙΚΉ ΑΣΦΆΛΙΣΗ

120 δόσεις για χρέη στα
ασφαλιστικά ταμεία
Στη ρύθμιση των 120 δόσεων προς τα
ασφαλιστικά ταμεία που θα τεθεί σε εφαρμογή το Μάρτιο θα έχουν δικαίωμα
να ενταχθούν ενεργοί και μη ενεργοί οφειλέτες ανεξάρτητα από το ύψος της
οφειλής τους και από άλλα κριτήρια. Από τη ρύθμιση θα εξαιρεθούν μόνο όσοι
εντάχθηκαν στον εξωδικαστικό συμβιβασμό ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο να
εξαιρεθούν και οι οφειλέτες που "έχασαν" ρυθμίσεις στο παρελθόν
| Σελίδες 8-9

AXA

Επενδύει στην
καινοτομία
| Σελίδα 42

ΜΙΝΕΤΤΑ Ασφαλιστική

ΜΙΝΕΤΤΑ App, το νέο
Mobile Application
| Σελίδα 2

NP Aσφαλιστική

Συνέπεια στις
αποζημιώσεις
| Σελίδα 42

2

Ρεπορτάζ |

Allianz Ελλάδος Σημαντική
ανάπτυξη σε στρατηγικούς τομείς

Σ

τα επιτεύγματα της περασμένης χρονιάς, αλλά
και στις προτεραιότητες και τις προκλήσεις που
έχει να αντιμετωπίσει η Allianz Ελλάδος για το
νέο έτος, αναφέρθηκε η διευθύνουσα σύμβουλος της
Allianz Ελλάδος κα Φιλίππα Μιχάλη, στην καθιερωμένη ετήσια εκδήλωση για την έναρξη της νέας χρονιάς που πραγματοποιήθηκε σε κεντρικό ξενοδοχείο,
με καλεσμένους τους συνεργάτες πωλήσεων της εταιρείας από όλη την Ελλάδα.
«Μέσα στη χρονιά που πέρασε, πετύχαμε να αυξήσουμε την παραγωγή μας, η οποία κινήθηκε ανοδικά
κατά 3,4% συγκριτικά με το 2017. Τα θετικά αποτελέσματα προέκυψαν μέσα από σημαντική ανάπτυξη σε
τομείς όπου είχαμε στρατηγικά στοχεύσει, όπως είναι
η Υγεία και Αποταμίευση, Λοιποί Κλάδοι Γενικών Ασφαλίσεων, ειδικότερα στους μεγάλους κινδύνους
και οι ομαδικές ασφαλίσεις» ανέφερε συγκεκριμένα
η κα Φιλίππα Μιχάλη. «Το 2018 παραμείναμε ισχυροί
μέσα σε ένα κλίμα συνεχών ανατροπών και το κλείσιμο του έτους μάς βρήκε με μία νέα ομάδα στο συμβούλιο διοίκησης και με τα νέα μας γραφεία στην Κύπρο
να παίρνουν σάρκα και οστά», σχολίασε η κα Φ. Μιχάλη και ευχαρίστησε το δυναμικό πωλήσεων της εταιρείας για τη σκληρή δουλειά και το ζήλο που επέδειξε
αυτή την ιδιαίτερη χρονιά.
Στην ανανεωμένη φιλόδοξη εμπορική στρατηγική

της εταιρείας και τους σχεδιασμούς για το νέο έτος αναφέρθηκε ο εμπορικός διευθυντής κ.
Στέφανος Μαλαχιάς. «Το νέο έτος μάς βρίσκει με πολύ θετικά αποτελέσματα στον
κλάδο Ζωής και Υγείας, όπου η αύξηση
παραγωγής αγγίζει το 11,1% συγκριτικά
με το 2017 και κύριο όχημα ανάπτυξης
το αποκλειστικό δίκτυο συνεργατών
μας», ανέφερε ο κ. Μαλαχιάς. Πρόσθεσε ακόμη ότι «στις γενικές ασφαλίσεις κινηθήκαμε σχεδόν στα ίδια επίπεδα με το προηγούμενο έτος, παρουσιάζοντας αξιοσημείωτη αύξηση
παραγωγής σε τομείς στρατηγικής
σημασίας, η οποία προήλθε από όλα
τα δίκτυα των συνεργατών μας.
Εκτός όμως από τα παραγωγικά
αποτελέσματα, το 2019 μάς βρίσκει
με ανανεωμένο και σύγχρονο επικοινωνιακό προφίλ, αφού η νέα μας διαφημιστική καμπάνια μάς προτρέπει να
“τολμήσουμε σήμερα” και η φωνή μας
στα social media δυναμώνει με τη δημιουργία της σελίδα μας στο
LinkedIn», σημείωσε ο κ. Στέφανος
Μαλαχιάς.

ΜΙΝΕΤΤΑ
Ασφαλιστική

ΜΙΝΕΤΤΑ App,
το νέο Mobile
Application

Η κα Φιλίππα
Μιχάλη

Η κα
Μιχάλη
με τον
κ. Στέφανο
Μαλαχιά
στην κοπή
της πίτας

Στιγμιότυπο από την εκδήλωση

Η επαγγελματική ασφάλιση στη συνάντηση ΕΛΕΤΕΑ - EIOPA

Η

ανάπτυξη στενότερης συνεργασίας και τακτικής
επικοινωνίας για θέματα ορθής εφαρμογής του
νέου θεσμικού πλαισίου λειτουργίας των Ιδρυμάτων επαγγελματικών συνταξιοδοτικών παροχών
συμφωνήθηκε κατά την εθιμοτυπική συνάντηση που
είχαν στη Φρανκφούρτη η Ελληνική Ένωση Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης με τον πρόεδρο και
στελέχη της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και
Επαγγελματικών Συντάξεων, στα κεντρικά της γραφεία της Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής στη Φρανκφούρτη.
Παρόντες από την ΕΛΕΤΕΑ ήταν ο πρόεδρος κ.

Χρήστος Νούνης, ο β΄ αντιπρόεδρος κ. Χαράλαμπος
Φύτρος και το μέλος Δ.Σ. κ. Χαράλαμπος Κατσιπουλάκης, ενώ η ΕΙΟPA εκπροσωπήθηκε σε υψηλό επίπεδο από τους κκ: Gabriel Bernardino Chairman,
Manuela Zweimueller, Head of Department
Insurance and Pensions Policy, Dimitris Zafeiris,
Head of Risks and Financial Stability Department,
Carine Pilot Osborn, Principal Expert – Pensions,
Barthold Kuipers Principal Expert on pensions
Policy και Julia Conforti Montasell, Expert Pension
Policy Department. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης τέθηκαν μεταξύ άλλων η τρέχουσα κατάσταση

του κλάδου της επαγγελματικής ασφάλισης στην
Ελλάδα και οι δράσεις για την ανάδειξη και περαιτέρω ανάπτυξη του θεσμού των επαγγελματικών συντάξεων στη χώρα μας. Οι εκπρόσωποι του Δ.Σ. της
Ένωσης ανέλυσαν επίσης στους συνομιλητές τους
και τα τρέχοντα προβλήματα που απασχολούν τα μέλη της ΕΛΕΤΕΑ σε λειτουργικό και θεσμικό επίπεδο,
εστιάζοντας με έμφαση στο υφιστάμενο υψηλό εποπτικό κόστος και την ανάγκη εκλογίκευσης των εν
λόγω εξόδων για φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα όπως είναι τα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης.

ΕΠΕΝΔΎΟΝΤΑΣ στις νέες τεχνολογίες, η ΜΙΝΕΤΤΑ Ασφαλιστική δημιούργησε το ΜΙΝΕΤΤΑ
App, ένα νέο Mobile Application,
που παρέχει στον χρήστη ένα
σύνολο χρήσιμων λειτουργιών.
Συγκεκριμένα, μέσω του ΜΙΝΕΤΤΑ App (διαθέσιμο δωρεάν
σε iOS και Android) ο ασφαλισμένος μπορεί -μεταξύ άλλωννα συνδεθεί άμεσα στο
Μyminetta, έχοντας πρόσβαση
στα στοιχεία του ασφαλιστικού
του διαμεσολαβητή, καθώς και
εικόνα των συμβολαίων του. Επιπλέον, να προχωρήσει σε αποστολή φωτογραφιών ή βίντεο, μέσω φορητών συσκευών
(smartphones, tablets) για προασφαλιστικό έλεγχο, επιταχύνοντας με αυτόν τον τρόπο τις
διαδικασίες για τη σύναψη ασφαλιστηρίου συμβολαίου. Επίσης να συνδεθεί στο pay.
minetta.gr, πληρώνοντας το
συμβόλαιό του ακόμα και σε άτοκες δόσεις, να εντοπίσει το
πλησιέστερο, συνεργαζόμενο
με τη ΜΙΝΕΤΤΑ, συνεργείο στην
κάθε περιοχή και να ενημερωθεί για τα οφέλη που του παρέχει η εταιρεία μέσω της κάρτας
προνομιών ΜΙΝΕΤΤΑ. Η ΜΙΝΕΤΤΑ θα συνεχίσει να αξιοποιεί την
τεχνολογία, σκοπεύοντας στην
αδιάλειπτη βελτίωση της παρεχόμενης εξυπηρέτησης προς
τους ασφαλισμένους, αλλά και
προς το δίκτυο των συνεργαζόμενων διαμεσολαβητών της,
σημειώνει σχετικά η εταιρεία.
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Η INTERAMERICAN στον δρόμο
της Βιώσιμης Ανάπτυξης

Ρεπορτάζ |

Θέσεις
Αντασφαλιστές
προ των πυλών
Η ΕΊΔΗΣΗ που κυκλοφόρησε πριν ένα περίπου μήνα -ότι μία μεγάλη αντασφαλιστική εταιρεία, έστω και μέσω θυγατρικής της από τις Βερμούδες, ενδιαφέρθηκε για την Εθνική Ασφαλιστική- προσέδωσε κύρος στην
πρόταση που είχε κατατεθεί, άσχετα αν τελικά δεν είχε συνέχεια, καθώς σε αυτή
Του Λάμπρου
εμπλέκετο -όπως αΚαραγεώργου
ποκάλυψε το nextdeal.gr- και ο γνωστός
από την εποχή Exin κ. Matt Fairfield!
Η εμπλοκή του ονόματος της Hanover
Re πάντως δεν πέρασε ασχολίαστη από
ανθρώπους της ασφαλιστικής αγοράς,
καθώς, όπως εκτιμάται, εντάσσεται στη
νέα στρατηγική ορισμένων αντασφαλιστικών εταιρειών να επιδιώκουν τη «διακριτική» συμμετοχή τους σε ασφαλιστικές εταιρείες.
Όπως εξηγούν στο Nextdeal παράγοντες της αγοράς αντασφάλισης, η επάρκεια κεφαλαίων από τη μία πλευρά και η
άνοδος της ιδίας κράτησης από την πλευρά των ασφαλιστικών εταιρειών από την
άλλη, έχει μειώσει τις δυνατότητες ανάπτυξης των αντασφαλιστικών, οι οποίες
εξερευνούν νέες αγορές, όπως τη συμμετοχή τους στο μετοχικό κεφάλαιο ασφαλιστικών εταιρειών, φροντίζοντας
όμως να μην έρχονται σε σύγκρουση με
τους πελάτες τους, τις ασφαλιστικές εταιρείες.
Πρόκειται για μία νέα εξέλιξη που, μαζί
με τα funds, δίνει μία νέα διάσταση στην
ασφαλιστική αγορά, μαζί και την ελληνική!

Τρεις τάσεις με σημασία
στην ασφάλιση αυτοκινήτου
Του ΛΆΜΠΡΟΥ ΚΑΡΑΓΕΏΡΓΟΥ

Τ

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

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΉΣ ΚΎΠΡΟΥ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΕΪΤΑΝΙΔΗΣ
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.

ΣΤΟΛΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΘΕΝΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ρεις σημαντικές τάσεις καταγράφονται στον
κλάδο ασφάλισης αυτοκινήτου σύμφωνα με
στοιχεία που περιήλθαν σε γνώση του
Nextdeal. Τρεις τάσεις που μπορεί να λειτουργήσουν υπό προϋποθέσεις ενθαρρυντικά για το μέλλον της κλάδου από την άποψη των εσόδων που
μπορεί να καταγράψει, εφόσον βέβαια υιοθετηθεί
και μια σωστή πολιτική αναδοχής του κινδύνου!
Ειδικότερα, από τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή
του το Nextdeal προκύπτει:
- Μια αύξηση του ασφαλισμένου στόλου οχημάτων μετά τη μεγάλη «κοιλιά» που παρατηρήθηκε
μέχρι και το 2015. Η αύξηση των ασφαλισθέντων
οχημάτων οφείλεται πρωτίστως στα μέτρα που ελήφθησαν για τη «σύλληψη» των ανασφάλιστων
οχημάτων, καθώς τα τελευταία χρόνια ο στόλος
των εν ενεργεία αυτοκινήτων παραμένει σε γενικές
γραμμές σταθερός, σύμφωνα τουλάχιστον με τα
στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ). Έτσι από τα 5,947 εκατ. το 2014 φτάσαμε το
2018 στα 6,150 εκατ., αν και τον Ιανουάριο του τρέχοντος έτους εμφανίζεται μια μικρή πτώση στα
6,115 εκατ., ωστόσο σε κάθε περίπτωση τα ασφαλισθέντα οχήματα είναι πάνω από τα 6,100 εκατ.
- Το μερίδιο των ασφαλιστικών εταιρειών μελών της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος διολισθαίνει συνεχώς μέχρι και το 2018 -έστω
και με πιο αργούς ρυθμούς τα δυο τελευταία χρόνια- ωστόσο μία αντιστροφή τάση παρατηρείται
κατά τον πρώτο μήνα του 2019. Έτσι από 82,4% το
2014, μειώθηκε στα 77,9% το 2018, ενώ τον Ιανου-

2014

2018

2019

ΟΧΗΜΑΤΑ

ΠΟΣΟΣΤΟ

ΟΧΗΜΑΤΑ

ΠΟΣΟΣΤΟ

ΟΧΗΜΑΤΑ

ΠΟΣΟΣΤΟ

ΕΑΕΕ

4.534.058

82,47

4.793.872

77,94

4.773.221

78,05

ΜΗ ΜΕΛΗ EAEE

506.134

9,21

659.947

10,73

656.677

10,74

ΕΠΥ

446.757

8,13

673.008

10,94

666.740

10,9

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ

10.688

0,19

24.052

0,39

18.873

0,31

ΣΥΝΟΛΟ

5.497.637

100

6.150.879

100

6.115.511

100

άριο φέτος πέρασε και πάλι πάνω από το 78%! Πάντως, συμπεριλαμβανομένων των ανωνύμων ασφαλιστικών εταιρειών που δεν είναι μέλη της ΕΑΕΕ, οι οποίες έχουν μερίδιο 10,7%, το σύνολο των
εδώ εγκατεστημένων ασφαλιστικών εταιρειών ελέγχει το 90% περίπου της αγοράς.
- Η τρίτη τάση είναι η στασιμότητα του μεριδίου
των ασφαλιστικών εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα με καθεστώς Ελεύθερης Παροχής Υπηρεσιών (ΕΠΥ) τα τελευταία ένα με δυο
χρόνια, μετά και την αφαίρεση των αδειών λειτουργίας από ορισμένες ασφαλιστικές εταιρείες
καθεστώτος ΕΠΥ (Alpha Insurance, Qudos κ.λπ.).
Μπορεί σε σύγκριση με το 2014 για παράδειγμα το
μερίδιό τους από 8,10% να ανέβηκε στο 11,63% το
2016, όμως στη συνέχεια μειώθηκε στο 11,37% και
το 2018 έπεσε κάτω από το 11%, στο 10,94%. Η τάση αυτή εκτιμάται ότι συνεχίζεται και τον πρώτο
μήνα του 2019. Η μείωση μεριδίου των ΕΠΥ ή έστω
η παγίωσή τους σε ένα συγκεκριμένο ύψος σηματοδοτεί και την τάση της αγοράς να εστιάσει περισσότερο στην ποιότητα των προσφερόμενων υπηρε-

σιών και λιγότερο στο ύψος του ασφαλίστρου. Θα
πρέπει εδώ να διευκρινιστεί ότι η εμφάνιση των
«ΕΠΥ» ενίσχυσε τον ανταγωνισμό στον κλάδο, δεν
σημαίνει όμως ότι όλες οι ασφαλιστικές αυτής της
κατηγορίας είναι φθηνότερες από όσες λειτουργούν με καθεστώς εγκατάστασης στη χώρα μας. Τα
ασφάλιστρα δεν τα «χτυπούν» μόνο οι ΕΠΥ, όπως
σημειώνουν αρμόδιοι παράγοντες.

Φιλικός διακανονισμός
Ωστόσο θα πρέπει να σημειωθεί ότι, παρά τις
προσπάθειες της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος, δυστυχώς -μέχρι στιγμής τουλάχιστον- η συντριπτική πλειοψηφία των εταιρειών με
καθεστώς ΕΠΥ παραμένουν εκτός του συστήματος
φιλικού διακανονισμού, ενός επιτυχημένου και
υπέρ του καταναλωτή θεσμού. H μόνη ΕΠΥ που
εντάχθηκε στο φιλικό διακανονισμό από την 1η
Δεκεμβρίου 2018 ήταν η QIC EUROPE LTD, εταιρεία που δραστηριοποιείται στην Ελλάδα με το
καθεστώς Ελεύθερης Παροχής Υπηρεσιών (ΕΠΥ)
και εκπροσωπείται από την οικογένεια Λιάγκα.

Allianz Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί
να συμβάλει στην πρόληψη της ασφαλιστικής απάτης

«Η

τεχνητή νοημοσύνη είναι είτε
το καλύτερο πράγμα είτε το
χειρότερο πράγμα που συμβαίνει
στην ανθρωπότητα»: με αυτή τη φράση ο φυσικός Stephen Hawking αποτύπωσε με ωραίο τρόπο τις διχασμένες απόψεις των ανθρώπων για την
τεχνητή νοημοσύνη (AI). Οι υποστηρικτές της τη θεωρούν έναν υπέροχο
"υπηρέτη" και οι αντίπαλοί της τη θεωρούν ένα τρομερό "αφεντικό".
Ποιος έχει δίκιο; Και οι δυο, σύμφωνα με την Allianz. Με υπεύθυνη χρήση, η AI και οι τεχνολογίες δεδομένων μπορούν να συμβάλλουν στην
αποτελεσματική λειτουργία των εταιρειών, αλλά και να βελτιώσουν
την εμπειρία των πελατών. Στον ασφαλιστικό κλάδο επίσης, η AI μπορεί να είναι ένα πλεονέκτημα σε διάφορους τομείς, από την αναδοχή έως
τη διεκπεραίωση των αποζημιώσεων και την αλληλεπίδραση των πελατών, ακόμη και την εξατομίκευση

Η INTERAMERICAN πρωτοπορεί δημιουργικά στην Ελληνική Ασφαλιστική Αγορά
επί μισό αιώνα, ανοίγοντας συνεχώς νέους δρόμους. Ο Οργανισμός, με πυξίδα
προσανατολισμού τον εκσυγχρονισμό και τη διεύρυνση της Ασφάλισης για καλύτερη
ποιότητα ζωής και τη δημιουργία αξίας για τους πελάτες, τους μετόχους,
τους εργαζομένους, τους συνεργάτες και την ευρύτερη κοινωνία, προσδοκά να συμβάλλει
σταθερά στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας και την κοινωνική ευημερία.

και την απλοποίηση προϊόντων και
υπηρεσιών. Όσον αφορά τις αποζημιώσεις, η απάτη είναι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα της ασφαλιστικής βιομηχανίας. Στην περίπτωση της
απάτης όμως, η AI μπορεί να ωφελήσει τόσο τους ασφαλιστές όσο και
τους πελάτες, ανιχνεύοντας και αποτρέποντας ψευδείς αξιώσεις.

Η τεχνητή νοημοσύνη
στην Allianz
Η Gemma Garriga είναι επικεφαλής
για θέματα AI και Advanced Business
Analytics στην Allianz. Ο σκοπός του
τμήματος που διευθύνει είναι να καταστήσει πιο αποτελεσματικές τις διαδικασίες και να προσφέρει περισσότερα
φιλικά προς τον πελάτη προϊόντα και
υπηρεσίες μέσω της χρήσης AI. Η ομάδα έχει δημιουργήσει το δίκτυο τεχνητής νοημοσύνης της Allianz στο οποίο
εργάζονται εμπειρογνώμονες του ομίλου από τους τομείς της πληροφορι-

κής και των επιχειρήσεων. Μέσω της
συνεργασίας και της συν-δημιουργίας, η ομάδα εργάζεται όχι μόνο για την
εξεύρεση κλιμακωτών επιχειρησιακών λύσεων AI αλλά και για την αλλαγή νοοτροπίας και στάσης απέναντι
στην ψηφιοποίηση.Για παράδειγμα,
μία από τις οντότητες της Allianz διερευνά τεχνολογίες μηχανικής μάθησης για την αξιολόγησης των ζημιών
σε αυτοκίνητα. Με την ανάλυση εκατομμυρίων εικόνων κατεστραμμένων
αυτοκινήτων, η AI μπορεί να συνδέσει
τη σοβαρότητα της βλάβης με το κόστος επισκευής. Αυτό θα μπορούσε να
βοηθήσει στην ακριβέστερη διευθέτηση των απαιτήσεων καθώς και στην
εκτίμηση των κινδύνων στο στάδιο
της αναδοχής, χρησιμοποιώντας εσωτερικά και δημόσια διαθέσιμα εξωτερικά δεδομένα.
Ωστόσο, είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι οι άνθρωποι πρέπει να ελέγχουν τις μηχανές και όχι το αντίστρο-

φο. Στην Allianz δεν απασχολούνται
μόνο επιστήμονες δεδομένων και μηχανικοί, αλλά και ειδικοί σε θέματα ιδιωτικότητας και κανονισμών που
εργάζονται για την υιοθέτηση της AI.
Διεξάγονται εκτεταμένες δοκιμές σε
μοντέλα AI για να διασφαλιστεί ότι δεν
περιέχουν τυχόν προκαταλήψεις και
παρατυπίες και δεν δημιουργούν δεοντολογικούς κινδύνους. Τα μοντέλα
πρέπει να είναι «ακλόνητα» πριν χρησιμοποιηθούν. «Παραδοσιακά, ο ασφαλιστικός κλάδος έχει καθυστερήσει να υιοθετήσει την τεχνολογία. Ωστόσο, προς το συμφέρον των πελατών, δεν είναι πλέον η επιλογή μας να
αγνοήσουμε την AI», αναφέρει η
Gemma Garriga. «Αυτό που πρέπει να
θυμόμαστε και να εμπεδώσουμε είναι
οι ηθικές συνέπειες της χρήσης AI. Και
η υπεύθυνη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης είναι μονόδρομος».
Πηγή: allianz.com
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Από τις Αξίες, στη Στρατηγική και την Υλοποίηση
5 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ

5 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ
Νέα Εμπειρία
Πελάτη

Ακεραιότητα
Καινοτομία

Υπευθυνότητα

Ομαδικότητα

Αναλυτική
Σκέψη

Ψηφιοποίηση
Εταιρείας
Καινοτόμες
Λύσεις

Σεβασμός

Νέος Τρόπος
Εργασίας

C

M

5 ΜΕΓΕΘΗ* ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Y

CM

MY

CY

Μεικτά Εγγεγραμμένα
Ασφάλιστρα

Επαναλαμβανόμενα
Κέρδη προ φόρων

€ 27,9 εκατ.

CMY

€ 347,2 εκατ.

Άμεσες
Αποζημιώσεις & Καταβολές

K

€ 213,8 εκατ.

* Στοιχεία 2017

Μερίδιο
Ασφαλιστικής Αγοράς

9%

Απόδοση
Κοινωνικού Προϊόντος

€ 173,6 εκατ.

∆είτε την ´Εκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2016-2017 της INTERAMERICAN στο www.interamerican.gr

6

Θέμα |
ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΌ ΚΕΦΆΛΑΙΟ

Σημαντική μείωση των
ανασφάλιστων οχημάτων
Μ

ειώθηκαν τα ανασφάλιστα οχήματα, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε το
Επικουρικό Κεφάλαιο. Συγκεκριμένα, οι ζημιές από ανασφάλιστα ανήλθαν σε 1.791, έναντι 2.270 το
2017, σημειώνοντας μείωση 21,1%,
εξέλιξη που, όπως σημειώνει το Επικουρικό Κεφάλαιο, αποτυπώνει τη
σημαντική μείωση του αριθμού των
ανασφάλιστων οχημάτων.
Ειδικότερα, σύμφωνα με τον απολογισμό δράσεων του Επικουρικού
Κεφαλαίου Αυτοκινήτων, το 2018
καταγράφεται σημαντική αύξηση
των αποζημιώσεων σε σύγκριση με
το 2017. Πιο συγκεκριμένα, το 2018
καταβλήθηκαν αποζημιώσεις ύψους
103.670.239 €, έναντι 65.008.450 €
του 2017 (αύξηση 59,4%). Παράλληλα, μέσα στο 2018 διευθετήθηκαν
οριστικά 6.082 εκκρεμείς υποθέσεις, έναντι 4.936 το 2017 (αύξηση
23,2%), επίδοση που, κατά κύριο λόγο, θα πρέπει να αποδοθεί στη σύσταση μιας εξειδικευμένης ομάδας
για το διακανονισμό απαιτήσεων και
την πιο αποτελεσματική διαχείριση
των πληρωμών. Όσον αφορά τις αποζημιώσεις του λογαριασμού «ανασφάλιστα οχήματα» σημειώθηκε
αύξηση της τάξης 58% κατά το έτος
2018 σε σύγκριση με το 2017, ενώ
αντιθέτως μειώθηκε ο αριθμός των
αναγγελθεισών ζημιών. Ειδικότερα,
το 2018 καταβλήθηκαν αποζημιώσεις ύψους 26,31 εκατ. ευρώ, ενώ το
2017 οι αποζημιώσεις ανήλθαν στα
11,16 εκατ. ευρώ. Όσον αφορά τον
αριθμό των αναγγελθεισών ζημιών,
το 2018, οι ζημιές από ανασφάλιστα
ανήλθαν σε 1.791, έναντι 2.270 το
2017, σημειώνοντας μείωση 21,1%,
εξέλιξη που αποτυπώνει τη σημαντική μείωση του αριθμού των ανασφάλιστων οχημάτων.

Διερεύνηση λύσεων run-off
μέσω διαγωνιστικής
διαδικασίας
Παράλληλα, το Επικουρικό Κεφάλαιο, σε συνεργασία με εξειδικευμένο σύμβουλο διεθνούς κύρους, προχώρησε στη διενέργεια μιας διεθνούς διαγωνιστικής διαδικασίας με
στόχο να εξετάσει ενδελεχώς και με
απόλυτη διαφάνεια τις λύσεις που
προσφέρει η παγκόσμια Αγορά runoff. Στο πλαίσιο αυτό, πραγματοποιήθηκαν μια σειρά προκαταρκτικών

Γιώργος Βαλαής

Να γίνουμε πιο αποτελεσματικοί
στη διαχείριση και τον περιορισμό των ζημιών
Σχολιάζοντας τη συνολική δραστηριότητα του ΕπΕΚ κατά την προηγούμενη χρήση, ο πρόεδρος της Διαχειριστικής Επιτροπής του Επικουρικού
Κεφαλαίου, κ. Γιώργος Βαλαής, δήλωσε τα εξής: «Το 2018 καταφέραμε
να αυξήσουμε σημαντικά τις αποζημιώσεις προς τους δικαιούχους, κάτι
που αποτελεί και τη βασική μας αποστολή. Αυτή η προσπάθεια δεν θα
μπορούσε να ευοδωθεί χωρίς την
πολύτιμη συμβολή και την εξαιρετική
συνεργασία με τη διοίκηση, τη διαχειριστική επιτροπή και τους εργαζόμενους του Ε.Κ., τη
στήριξη των μελών και της Ένωσης Ασφαλιστικών

συζητήσεων με δεκατέσσερα διαφορετικά σχήματα, τα οποία ικανοποιούσαν τα κριτήρια κεφαλαιακής επάρκειας και εμπειρίας στη διαχείριση χαρτοφυλακίων. Η διαδικασία ολοκληρώθηκε με την κατάθεση δεσμευτικών προσφορών από τους επικρατέστερους υποψηφίους, οι οποίες και δεν προκρίθηκαν, καθώς
δεν αποτελούσαν την πλέον επωφελή επιλογή για το Ε.Κ. Το Επικουρικό
Κεφάλαιο στοχεύει στην περαιτέρω
βελτίωση των εσωτερικών διαδικασιών για την αξιοποίηση των διαθεσίμων του και την ορθολογική διαχείριση των ζημιών, ενώ παράλληλα
συνεχίζει να μελετά εναλλακτικές
λύσεις, με στόχο την ταχύτερη, αποτελεσματικότερη και με κοινωνική

Εταιρειών Ελλάδος και την αμέριστη
υποστήριξη της Τράπεζας της Ελλάδος. Οφείλουμε να στεκόμαστε αποτελεσματικά και γρήγορα στο πλευρό
των συνανθρώπων μας και να τους
στηρίζουμε στη δύσκολη στιγμή. Για
το 2019 συνεχίζουμε την πολιτική εσωτερικής αναδιοργάνωσης και βελτίωσης, και ταυτόχρονα εξετάζουμε
εναλλακτικές λύσεις που θα μας βοηθήσουν να καταστούμε πιο αποτελεσματικοί στη διαχείριση και τον περιορισμό των ζημιών, χωρίς να χάσουμε
το πνεύμα ανθρωπιάς και αλληλεγγύης κάτω από το
οποίo πρέπει να ενεργούμε».

ευαισθησία διευθέτηση των αποζημιώσεων.
Επίσης, ξεκίνησε η διερεύνηση επιλογών για την εκμετάλλευση των
υπό διαχείριση ακινήτων του Ε.Κ., σε
συνεργασία με τους εκκαθαριστές
των υπό εκκαθάριση εταιρειών και
με τη βοήθεια συμβουλευτικής εταιρείας, ώστε να ανοίξει ο δρόμος για
την καλύτερη αξιοποίησή τους και να
επιταχυνθούν οι διαδικασίες εκπλειστηριασμού, με στόχο την ενίσχυση
των εσόδων και την αποδοτικότερη
διευθέτηση των οφειλόμενων αποζημιώσεων.

Έμφαση στην εσωτερική
αναβάθμιση και βελτίωση
Ακόμη το 2018, το Επικουρικό Κε-

φάλαιο προχώρησε στην αναβάθμιση πολλών εσωτερικών λειτουργιών και διαδικασιών, με στόχο την
καλύτερη αξιοποίηση των διαθεσίμων του, την πιο ορθολογική διαχείριση των ζημιών του και τη δημιουργία ενός πιο αυστηρού πλαισίου για
τη διαπραγμάτευση των απαιτήσεων.
Έτσι κατάφερε να περιορίσει τις εκκρεμούσες ζημιές και παράλληλα να
κάνει πολύ πιο αποδοτική τη διαχείριση των διαθεσίμων, αλλά και των
ετήσιων εισφορών των ασφαλιστικών εταιρειών. Τέλος, προχώρησε
στη δημιουργία μία νέας ομάδας για
το διακανονισμό μικρών υποθέσεων, η οποία συνετέλεσε ουσιαστικά
στη βελτίωση της ροής των αποζημιώσεων.

Ασφαλιστική
κάλυψη σε όσους
παρέχουν
κοινωφελή εργασία
ΔΙΆΤΑΞΗ για την ασφαλιστική κάλυψη
έναντι κινδύνου ατυχήματος σε όσους
παρέχουν κοινωφελή εργασία, ως μέτρο
έκτισης της ποινής, περιλαμβάνεται στο
σχέδιο νόμου του υπουργείου Δικαιοσύνης που κατατέθηκε. Σύμφωνα με την
αιτιολογική έκθεση, με την προτεινόμενη διάταξη, το υπουργείο Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, αναγνωρίζοντας την ανάγκη να παρέχεται ασφαλιστική κάλυψη έναντι κινδύνου ατυχήµατος στους καταδικασθέντες που παρέχουν κοινωφελή εργασία
ως µέτρο έκτισης της ποινής, καλύπτει
το θεσµικό έλλειµµα στον τρόπο εφαρµογής του ποινικού αυτού µέτρου, το
οποίο υφίσταται εδώ και 20 χρόνια, από
την έναρξη υλοποίησης του θεσµού το
1997 (Υπουργική Απόφαση µε αριθµ.
108842/1997, Β΄ 1104) και ιδίως µετά
το 2007, οπότε και λειτουργούν οι Υπηρεσίες Επιµελητών Ανηλίκων και Κοινωνικής Αρωγής (π.δ. 195/2006, Α΄
199), οι οποίες είναι οι αρµόδιες υπηρεσίες του ΥΔΔΑΔ για την υλοποίηση του
µέτρου. Η νοµοθετική αυτή πρωτοβουλία εντάσσεται στη στρατηγική του υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων για την ενίσχυση και ανάπτυξη των εναλλακτικών
της στερητικής της ελευθερίας µέτρων
και πρόκειται περαιτέρω να υποστηριχθεί στο σχέδιο του νέου Ποινικού Κώδικα που σύντοµα θα τεθεί προς ψήφιση
στη Βουλή, επισημαίνεται στην αιτιολογική έκθεση.
Αναλυτικά το προτεινόμενο άρθρο 32
για την ασφάλιση κατά κινδύνου ατυχήματος προσώπων που παρέχουν κοινωφελή εργασία, προβλέπει ότι πρόσωπα,
ενήλικα ή ανήλικα, που παρέχουν κοινωφελή εργασία ως μέτρο έκτισης της
ποινής ή ως αναμορφωτικό μέτρο, υπάγονται υποχρεωτικά στην ασφάλιση του
ΕΦΚΑ ως μισθωτοί κατά του κινδύνου
του ατυχήματος, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία κοινωνικής ασφάλισης.
Η δαπάνη καταβολής των εισφορών
τους βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό του υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
Με κοινή απόφαση των υπουργών Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζεται η έναρξη ισχύος
της παρούσας ρύθμισης, η διαδικασία
και οι προϋποθέσεις υπαγωγής, το ποσό
της εισφοράς που καταβάλλεται, οι παροχές που δικαιούται ο ασφαλισμένος,
καθώς και κάθε άλλο ζήτημα εφαρμογής
του παρόντος άρθρου.
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Με τρία κλικ η νέα
ρύθμιση οφειλών για
900.000 μη μισθωτούς

γισμό και το πλήθος των δόσεων που
προκύπτουν βάσει των ελάχιστων ποσών μηνιαίας δόσης. Εφόσον συναινεί στον επαναϋπολογισμό – που συνεπάγεται και «κούρεμα» συντάξιμου
μισθού – θα εντάσσεται αυτόματα στη
ρύθμιση.
Όσοι δεν ενταχθούν στη ρύθμιση,
που θα είναι η τελευταία ευκαιρία τακτοποίησης, θα βρίσκονται στην πρώτη προτεραιότητα του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών για
αναγκαστικά μέτρα.

Πώς θα απεγκλωβιστούν
70.000 ασφαλισμένοι

Της ΜΑΊΡΗΣ ΛΑΜΠΑΔΊΤΗ

Σ

τη ρύθμιση των 120 δόσεων προς τα ασφαλιστικά ταμεία που θα τεθεί σε εφαρμογή το Μάρτιο θα έχουν δικαίωμα να ενταχθούν ενεργοί και μη ενεργοί οφειλέτες,
ανεξάρτητα από το ύψος της οφειλής τους και
από άλλα κριτήρια. Από τη ρύθμιση θα εξαιρεθούν μόνο όσοι εντάχθηκαν στον εξωδικαστικό συμβιβασμό, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο
να εξαιρεθούν και οι οφειλέτες που "έχασαν"
ρυθμίσεις στο παρελθόν. Αυτό το ενδεχόμενο
θα περιορίσει κατά πολύ την ωφέλεια της ρύθμισης, καθώς 1 στους 3 οφειλέτες απεντάχθηκαν
από τις προηγούμενες ρυθμίσεις γιατί δεν μπόρεσαν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους.
Η ρύθμιση θα έχει περιορισμένη διάρκεια, ενώ
οι διαδικασίες θα είναι όσο το δυνατόν απλούστερες ώστε να ενταχθούν περισσότεροι οφειλέτες.
Το νέο σχήμα θα απευθύνεται δυνητικά σε συνολικά 900.000 μη μισθωτούς (550.000 πρ. ΟΑΕΕ,
335.000 πρ.ΟΓΑ και 17.000 πρ. ΕΤΑΑ). Η ελάχιστη δόση θα είναι 50 ευρώ για τους προερχόμενους από ΟΑΕΕ και ΕΤΑΑ και 30 ευρώ για τους
προερχόμενους από τον πρώην ΟΓΑ.
Ωστόσο ασκούνται πιέσεις από επιχειρηματικούς παράγοντες η ρύθμιση των 120 δόσεων να
ισχύσει και για χρέη προς την Εφορία και να έχουν
δικαίωμα συμμετοχής όχι μόνο οι ελεύθεροι ε-

Στόχος της ρύθμισης προς τα ταμεία είναι να δοθεί βιώσιμη λύση σε
ληξιπρόθεσμες οφειλές που είναι κυρίως “προίκα” της κρίσης, αλλά και να
απεγκλωβιστούν περίπου 70.000 ασφαλισμένοι ελεύθεροι επαγγελματίες
που δεν μπορούν να λάβουν σύνταξη λόγω των οφειλών τους
παγγελματίες αλλά και οι επιχειρήσεις, προκειμένου να πάρει ανάσα η αγορά.
Στόχος της ρύθμισης προς τα ταμεία είναι να
δοθεί βιώσιμη λύση σε ληξιπρόθεσμες οφειλές
που είναι κυρίως “προίκα” της κρίσης, αλλά και να
απεγκλωβιστούν περίπου 70.000 ασφαλισμένοι
ελεύθεροι επαγγελματίες που δεν μπορούν να
λάβουν σύνταξη λόγω των οφειλών τους.
Οι παλαιές οφειλές που έχουν καταλογιστεί με
βάση τεκμαρτά εισοδήματα θα επαναϋπολογιστούν με βάση το πραγματικό φορολογητέο εισόδημα που είχαν οι ασφαλισμένοι την περίοδο δημιουργίας της οφειλής, κάτι που θα οδηγήσει την
πλειοψηφία σε σημαντικό όφελος. Για παράδειγμα, αν οι οφειλές δημιουργήθηκαν το 2004, ο επαναϋπολογισμός θα γίνει με βάση το φορολογητέο αποτέλεσμα του 2003 και τα νέα ποσοστιαία
ασφάλιστρα. Στην πράξη για τη συντριπτική πλει-

οψηφία – αν όχι για το σύνολο – των οφειλετών,
που είχαν χαμηλά εισοδήματα την περίοδο δημιουργίας των οφειλών, ο επαναϋπολογισμός θα
γίνει με βάση την ελάχιστη εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ.
Το κούρεμα των προσαυξήσεων θα φτάνει στο
85%, ενώ μέσω του επαναϋπολογισμού θα κουρεύεται σημαντικά και η βασική οφειλή.
Στη ρύθμιση θα μπορούν να εντάσσονται όλα τα
βεβαιωμένα χρέη των μη μισθωτών έως και το
2018, ανεξάρτητα από τη χρονολογία γέννησής
τους. Θα επαναϋπολογίζονται, όμως, τα χρέη της
περιόδου 2002 – 2016 για τα οποία υπάρχουν ψηφιακά δεδομένα των δηλούμενων ετήσιων εισοδημάτων στο σύστημα taxis της ΑΑΔΕ. Ο επαναϋπολογισμός ανάλογα με τη χρονική περίοδο γέννησης των οφειλών θα γίνει ως εξής:
Το μέρος της οφειλής που αφορά την περίοδο
πριν από το 2002 θα διαχωρίζεται σε βασική

1

οφειλή και σε προσαυξήσεις. Η βασική οφειλή
αυτής της περιόδου δεν θα επαναϋπολογίζεται.
Το μέρος της οφειλής που αφορά την περίοδο
2002- 2016 θα διαχωρίζεται σε βασική οφειλή
και σε προσαυξήσεις. Η βασική οφειλή θα επαναϋπολογίζεται με βάση το καθαρό φορολογητέο
εισόδημα που δήλωνε ο οφειλέτης την επίμαχη
περίοδο δημιουργίας της οφειλής. Ως αποτέλεσμα του επαναϋπολογισμού, η βασική οφειλή θα
«κουρεύεται» ακόμη και πάνω από 50% Επί της
νέας οφειλής θα επαναϋπολογίζονται και οι προ-

2

σαυξήσεις. Οι δανειστές δεν διαφωνούν για το κούρεμα της οφειλής, αφού αντίστοιχα θα μειώνεται και η
σύνταξη.
Το μέρος της οφειλής που αφορά
το 2017 και στα βεβαιωμένα χρέη
για το 2018 θα διαχωρίζεται σε βασική οφειλή και σε προσαυξήσεις. Τα
τρία μέρη της βασικής οφειλής θα
προστίθενται ώστε να προκύπτει η
νέα βασική οφειλή. Οι νέες επαναϋ-

3

πολογισμένες προσαυξήσεις θα κουρεύονται κατά 85%

Για την ένταξη στη ρύθμιση
αρκούν τρία κλικ. Συγκεκριμένα:

1

Ο οφειλέτης θα υποβάλει αίτηση σε
ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΦΚΑ. Με τον ΑΦΜ και τον ΑΜΚΑ του ο
οφειλέτης θα μπορεί να βλέπει κατ΄
αρχήν το ακριβές ποσό της οφειλής
του και να αιτείται τον επαναϋπολογι-

σμό της.
Σε συγκεκριμένο και σύντομο χρόνο – για παράδειγμα σε 48 ώρες – η
οφειλή του θα επαναϋπολογίζεται με
βάσει το νέο σύστημα ώστε να προκύπτει το νέο ποσό οφειλής με βάση τη
νέα επαναϋπολογισμένη βασική οφειλή και τις κουρεμένες προσαυξήσεις.
Ο οφειλέτης θα λαμβάνει γνώση
μέσω της πλατφόρμας για το νέο
ποσό οφειλής μετά τον επαναϋπολο-

2
3

Μέσω της νέας ρύθμισης εκτιμάται
πως θα απεγκλωβιστούν περίπου
70.000 μη μισθωτοί άνω των 62 ετών, οι οποίοι δεν μπορούν να πάρουν
σύνταξη σήμερα λόγω οφειλών. Πρόκειται για ελεύθερους επαγγελματίες
και αγρότες οι οποίοι πλήρωναν εισφορές για αρκετά χρόνια και από άποψης ασφαλιστικού χρόνου έχουν
θεμελιώσει δικαίωμα συνταξιοδότησης, αλλά έχουν παράλληλα συσσωρεύσει αρκετά χρέη. Οι 50.000 από
αυτούς είναι πρώην ελεύθεροι επαγγελματίες του ΟΑΕΕ ηλικίας 62 ετών
και άνω και οφείλουν σωρευτικά περίπου 3 δισ. Στην ίδια μοίρα είναι και
20.000 αγρότες με ληξιπρόθεσμες ασφαλιστικές οφειλές ύψους 300 εκατ. ευρώ. Υπενθυμίζεται πως οι ελεύθεροι επαγγελματίες που ασφαλίζονταν σε ΟΑΕΕ και οφείλουν πάνω
από 20.000 ευρώ (ΟΑΕΕ) δεν μπορούν
να συνταξιοδοτηθούν αν δεν αποπληρώσουν το επιπλέον ποσό μέχρι τις
20.000. Το ίδιο συμβαίνει με τους ασφαλισμένους στο πρώην ΕΤΑΑ αν
οφείλουν πάνω από 15.000 ευρώ ή
τους αγρότες του πρώην ΟΓΑ αν οφείλουν πάνω από 4.000 ευρώ

ΟΑΕΔ: Επιχορηγήσεις σε επαγγελματίες για να στηριχθεί η ρύθμιση των 120 δόσεων

Δ

εύτερη ευκαιρία σε ελεύθερους επαγγελματίες που έκλεισαν τα βιβλία ή τις επιχειρήσεις τους την περίοδο της κρίσης δίνει νέο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ, με την προσδοκία ότι με την επιχορήγηση που θα
λάβουν και την επαναδραστηριοποίηση θα μπορούν πιο εύκολα να ενταχθούν στη ρύθμιση των 120 δόσεων και να είναι συνεπείς στην αποπληρωμή τους.
Στο πρόγραμμα μπορούν να ενταχθούν 5.000 άτομα για 12 συν 12 μήνες, τα οποία θα επιχορηγηθούν με ποσά που ξεκινούν από 12.000 ευρώ
για ατομικούς επιχειρηματίες και φτάνουν μέχρι και τα 24.000 ευρώ για
νομικά πρόσωπα με τρεις δικαιούχους. Με την υπαγωγή στο πρόγραμμα
οι οφειλέτες αποκτούν ασφαλιστική ενημερότητα και παραμένουν ενήμεροι καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος, εφόσον είναι συνεπείς ως
προς τις τρέχουσες ασφαλιστικές τους υποχρεώσεις. Από το ποσό της επιχορήγησης του ΟΑΕΔ, παρακρατείται 25%, το οποίο αποδίδεται στον
ΕΦΚΑ έναντι εξόφλησης των οφειλών τους.
Η δαπάνη ανέρχεται σε 80 εκ ευρώ και θα καλυφθεί αποκλειστικά από
τον πόρο του Ειδικού Λογαριασμού του ΟΑΕΔ. Το κονδύλι κατανέμεται σε
ετήσια βάση, ως εξής: για το 2019: 30.000.000 ευρώ, για το 2020:
20.000.000 ευρώ, για το 2021: 20.000.000 ευρώ, για το 2022: 10.000.000
ευρώ,
NEXTDEAL #420 # 15 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019
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Οι προϋποθέσεις για την ένταξη στο πρόγραμμα
είναι οι εξής:
• Να έχουν διακόψει την επιχειρηματική τους δραστηριότητα από 1/1/2012 και μέχρι έξι μήνες πριν
από τις 5 Φεβρουαρίου 2019 (ημερομηνία που δημοσιεύτηκε η κοινή υπουργική απόφαση στο ΦΕΚ).
• Να μην έχουν μεταβιβάσει την επιχείρησή τους ή
το μερίδιό τους, σε επιχείρηση η οποία ανήκε σε
συζύγους ή πρόσωπα α΄ ή β΄ βαθμού συγγένειας,
• Να μην έχουν ασκήσει οποιαδήποτε επαγγελματική/ επιχειρηματική δραστηριότητα στο 6μηνο από 5
Αυγούστου έως 5 Φεβρουαρίου.
• Να έχουν προβεί σε νέα έναρξη δραστηριότητας
σε ΔΟΥ από τις 5 Φεβρουαρίου 2019 και εφεξής.
• Να έχουν καταβάλει τη μηνιαία εισφορά των 10
ευρώ για τον Ειδικό Λογαριασμό Ανεργίας για τουλάχιστον ένα έτος.
• Να έχουν την ιδιότητα του ανέργου (δελτίο ανεργίας σε ισχύ μέχρι και την έναρξη δραστηριότητας
στη ΔΟΥ) και να έχουν ωφεληθεί από τη διαδικασία
NEXTDEAL #420 # 15 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019

της εξατομικευμένης παρέμβασης.
Οι δικαιούχοι εντάσσονται στο πρόγραμμα είτε
ως ατομικοί επιχειρηματίες είτε ως μέλη Ο.Ε., Ε.Ε.,
ΕΠΕ, ΙΚΕ ή συνεταιρισμού εργαζομένων. Στις περιπτώσεις νομικών οντοτήτων, το ανώτατο όριο δικαιούχων είναι 3 μέλη. Η διάρκεια της επιχορήγησης ορίζεται σε 12 μήνες. Μετά τη λήξη του 12μήνου οι δικαιούχοι δεσμεύονται να διατηρήσουν τις
επιχειρήσεις τους για άλλους 3 μήνες. Τα ποσά είναι:
• έως 12.000 € για ατομικούς επιχειρηματίες και
μέλη νομικών οντοτήτων με ποσοστό συμμετοχής
στο εταιρικό κεφάλαιο τουλάχιστον 51%.
• έως 9.000 € /ανά μέλος νομικών οντοτήτων που
συμμετέχουν στο εταιρικό κεφάλαιο κατά 1/2 έκαστος
• έως 8.000 € /ανά μέλος νομικών οντοτήτων που
συμμετέχουν στο εταιρικό κεφάλαιο κατά 1/3 έκαστος.
Τα ποσά καταβάλλονται σε τρεις δόσεις. Η πρώ-

τη δόση (3.000 € - 4.000 € ανά δικαιούχο) καταβάλλεται μετά την έκδοση της απόφασης υπαγωγής. Η
δεύτερη (3.000 € - 4.000 € ανά δικαιούχο) μετά το
πρώτο 6μηνο και η τρίτη (2.000 € - 4.000 €) μετά τη
λήξη του β΄ εξαμήνου.
Πριν από τη λήξη της 3μηνης δέσμευσης, οι δικαιούχοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση για επέκταση του διαστήματος επιχορήγησης για επιπλέον
12 μήνες. Για τους 12 μήνες της επέκτασης, η επιχορήγηση φτάνει στα 8.000 € για ατομικούς επιχειρηματίες, 5.000 € /ανά μέλος νομικών οντοτήτων
που συμμετέχουν στο εταιρικό κεφάλαιο κατά 1/2
έκαστος και έως 4.000 € /ανά μέλος νομικών οντοτήτων που συμμετέχουν στο εταιρικό κεφάλαιο
κατά 1/3 έκαστος.
Οι υποψήφιοι δικαιούχοι υποβάλλουν επιχειρηματικό σχέδιο με ηλεκτρονική αίτηση στον ΟΑΕΔ
(www.oaed.gr). Τα προς χρηματοδότηση επιχειρηματικά σχέδια αξιολογούνται από Επιτροπή Αξιολόγησης με βάση συγκεκριμένα κριτήρια.

Ποιες αλλαγές
μελετώνται για τις
συντάξεις χηρείας
ΤΟ ΦΆΚΕΛΟ των συντάξεων χηρείας ανοίγει και πάλι το υπουργείο Εργασίας, προκειμένου να
«θεραπεύσει» τη σκληρή αντιμετώπιση που επεφύλαξε ο νόμος
Κατρούγκαλου στις χήρες /ους
που δεν πληρούν το ηλικιακό όριο
των 55 ετών.
Ειδικότερα μελετάται η αναβολή του μέτρου μέχρι η ανεργία να
πέσει κάτω από ένα συγκεκριμένο
ποσοστό, για παράδειγμα κάτω από 10%.
Το ηλικιακό όριο των 55 ετών
που έθεσε ο νόμος Κατρούγκαλου
αφορά συντάξεις για θανάτους ασφαλισμένων ή συνταξιούχων
που επήλθαν από 13 Μαΐου 2016
και μετά.
Οι επιζώντες σύζυγοι, οι οποίοι
τη στιγμή του θανάτου ήταν πάνω
από 55 ετών, δικαιώθηκαν τη σύνταξη διά βίου. Όσοι ήταν κάτω από 55 αλλά έχουν ανήλικα παιδιά
έως 18 ετών ή παιδιά σπουδαστές
έως 24 ετών δικαιούνται να λαμβάνουν τη σύνταξη χωρίς διακοπή
για όσα χρόνια τα παιδιά είναι ανήλικα ή σπουδάζουν και σε κάθε
περίπτωση για μια 3ετία τουλάχιστον. Αντίθετα, όσοι χήρες/χήροι
ήταν τη στιγμή του θανάτου 52-55
ετών και δεν έχουν ανήλικα παιδιά
ή παιδιά – σπουδαστές έως 24 ετών, λαμβάνουν τη σύνταξη χηρείας για μια 3ετία. Μετά την 3ετία η
σύνταξή τους πρέπει να διακοπεί
και να επαναχορηγηθεί όταν γίνουν 67. Το ίδιο σύστημα ισχύει
και για χήρες / χήρους που ήταν
κάτω από 55 την στιγμή του θανάτου, αλλά θα έχουν συμπληρώσει
τα 55 όταν το παιδί τους ενηλικιωθεί ή όταν ολοκληρώσει τις σπουδές του. Και αυτοί θα δικαιούνται
να λάβουν τη σύνταξη διά βίου όταν γίνουν 67.
Δεδομένου ότι η ρύθμιση του
νόμου Κατρούγκαλου τέθηκε
πρώτη φορά σε ισχύ για θανάτους
που επήλθαν από 13 Μαΐου 2016
και μετά, η επίμαχη τριετία συμπληρώνεται για πρώτη φορά το
Μάιο του 2019. Μπροστά σε αυτό
το δεδομένο, συζητείται η αναστολή του μέτρου με ρήτρα ανεργίας.
Έως και τον Αύγουστο του 2018
είχαν απονεμηθεί 67.000 συντάξεις χηρείας με το νέο σύστημα,
ενώ εκκρεμούσαν τότε 21.000 αιτήσεις. Υπενθυμίζεται πως έχει
τεθεί και ελάχιστο πλαφόν στο
ποσό των συντάξεων χηρείας στα
360 ευρώ.
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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

Πώς διαμορφώνονται οι νέες
αυξημένες εισφορές για τους
ελεύθερους επαγγελματίες

Αυξημένη εισφορά
και για τους αμειβόμενους
με απόδειξη δαπάνης

αύξηση του κατώτατου μισθού μπορεί να έχει θετικό αποτέλεσμα στην τσέπη των χαμηλόμισθων,
αλλά επηρεάζει αρνητικά τις εισφορές των ελεύθερων επαγγελματιών που συνδέονται με τον κατώτατο μισθό. Έτσι από 1η Φεβρουαρίου 2019 οι κατώτατες εισφορές για ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και αγρότες θα αυξηθούν κατά τι με βάση το μισθό των 650 ευρώ, περιορίζοντας το όφελος από την πρόσφατη έκπτωση στις εισφορές που θεσμοθέτησε το υπουργείο Εργασίας.
Η μείωση εισφορών είχε δημοσιονομικό κόστος (για τις εισφορές των ελευθέρων επαγγελματιών,
αυτοαπασχολουμένων και αγροτών) 177 εκατ. ευρώ. Αντίθετα η αύξηση του κατώτατου μισθού στα 650
ευρώ θα φέρει στα ασφαλιστικά ταμεία επιπλέον έσοδα 141 εκατ. ευρώ το 2019 και άλλα 42 εκατ. ευρώ
το 2020, προφανώς από τις αυξημένες εισφορές που θα κληθούν να καταβάλουν οι εργοδότες, οι εργαζόμενοι αλλά και οι ελεύθεροι επαγγελματίες.
Η επιβάρυνση των κατώτατων εισφορών για σημαντικό ποσοστό των ελεύθερων επαγγελματιών
και αυτοαπασχολούμενων μπορεί να αγγίξει τα 300 ευρώ το χρόνο.
Σήμερα, οι μη μισθωτοί του ΕΦΚΑ έχουν ανώτατο ασφαλιστέο εισόδημα τα 70.330 ευρώ το χρόνο και
κατώτατο, τα 7.033 ευρώ το χρόνο. Αγρότες και νέοι επιστήμονες με έως 5 έτη ασφάλισης, έχουν ακόμη χαμηλότερο κατώτατο ασφαλιστέο εισόδημα, τα 4.923,12 ευρώ το χρόνο (70% του κατώτατου). Με
την αύξηση των μισθών κατά 11% τα όρια αυτά αναπροσαρμόζονται σε 78.000 ευρώ και 7.800 ευρώ
αντίστοιχα (5.460 ευρώ για νέους επιστήμονες και αγρότες), με αποτέλεσμα και οι εισφορές να αυξάνονται ανάλογα.
Σήμερα μετά την έκπτωση, οι κατώτατες εισφορές ανέρχονται σε 167 ευρώ ευρώ (117 ευρώ υπέρ
σύνταξης ,40 ευρώ υπέρ υγείας και 10 ευρώ υπέρ ΟΑΕΔ) ενώ από την 1η Φεβρουαρίου αυξάνονται έως
και 16,98 ευρώ, φθάνοντας τα 183 ευρώ το μήνα (ετήσια αύξηση κατά 203,76 ευρώ).
Η υπουργός Εργασίας Έφη Αχτσιόγλου σε δηλώσεις της χαρακτήρισε ανεκτή την αύξηση. Ωστόσο οι
εκπρόσωποι των επιστημόνων αυτοαπασχολούμενων υπολογίζουν ότι οι εισφορές θα διπλασιαστούν
και θα φτάσουν έως 320 ευρώ το μήνα αν προστεθούν και τα αναδρομικά υπέρ εφάπαξ και επικούρησης
που πρέπει να καταβάλλουν δικηγόροι, γιατροί και μηχανικοί.
Αναλυτικά, μικρές επιβαρύνσεις έως 17 ευρώ το μήνα προκύπτουν για τους ελεύθερους επαγγελματίες του πρ. ΟΑΕΕ που έχουν καθαρό φορολογητέο εισόδημα συν καταβλητέες εισφορές έως 7.800
ευρώ. Αντίστοιχες επιβαρύνσεις που φτάνουν έως και τα 18 ευρώ το μήνα προκύπτουν για τους αγρότες
με καθαρό φορολογητέο εισόδημα συν καταβλητέες εισφορές έως 6.000 ευρώ.
Μεγαλύτερη είναι η επιβάρυνση για τους αυτοαπασχολούμενους του πρώην ΕΤΑΑ, οι οποίοι θα κληθούν να πληρώσουν από φέτος και εισφορές επικούρησης και εφάπαξ, «κουρεμένες» όμως στο επίπεδο του κατώτατου μισθού για όλους ανεξαρτήτως εισοδήματος. Η επιβάρυνση για εισοδήματα έως
7.800 ευρώ το χρόνο θα είναι 24 ευρώ το μήνα.

υξημένη κατά 17 ευρώ θα είναι και η κατώτατη εισφορά προς τον ΕΦΚΑ που θα καταβάλλουν υποχρεωτικά και οι αμειβόμενοι με τίτλο κτήσης (απόδειξη δαπάνης) λόγω της αύξησης του κατώτατου μισθού. Η αύξηση θα αφορά συμβάσεις που καταρτίζονται από την
1/2/2019. Δηλαδή με βάση την εγκύκλιο που εκδόθηκε για γραπτές συμβάσεις που έχουν καταρτισθεί μέχρι 31/01/2019, ανεξάρτητα εάν το παραστατικό παρεχόμενων υπηρεσιών εκδοθεί
πριν ή μετά την 1/2/2019, εφαρμόζεται το προγενέστερο καθεστώς.
Για λόγους χρηστής διοίκησης, δεν αναζητούνται ασφαλιστικές εισφορές που έχουν καταλογισθεί για τίτλους κτήσης οι οποίοι έχουν εκδοθεί κατά το παρελθόν.
Στους αμειβόμενους με απόδειξη δαπάνης θα επιβάλλεται εισφορά 20,28%, δηλαδή 13,33%
για σύνταξη ΕΦΚΑ και 6,95% για υγεία. Οι εισφορές επιβάλλονται στο καθαρό ποσό του παραστατικού αφού αφαιρεθεί ο φόρος 20% και το χαρτόσημο 3,60% και παρακρατούνται στην πηγή.
Η διαδικασία προβλέπει απογραφή σε ηλεκτρονική πλατφόρμα, μέσω της οποίας θα ελέγχεται
και ο περιστασιακός χαρακτήρας της απασχόλησης, που είναι βασική προϋπόθεση για την αμοιβή
με τίτλο κτήσης.
Τα πρόσωπα που αμείβονται με παραστατικά παρεχόμενων υπηρεσιών θα υπάγονται στο εξής
στην ασφάλιση του ΕΦΚΑ (πρώην ΟΑΕΕ). Για τον καθορισμό των ημερών ασφάλισης ως πλήρης
μήνας λογίζονται 25 ημέρες ασφάλισης.

Η

Οι νέες εισφορές θα διαμορφωθούν ως εξής:
• 130 ευρώ το μήνα η νέα κατώτατη εισφορά υπέρ σύνταξης για πρ. ΟΑΕΕ και ΕΤΑΑ
• 81,9 ευρώ το μήνα η νέα κατώτατη εισφορά υπέρ σύνταξης για πρ. ΟΓΑ
• 45,17 ευρώ το μήνα η νέα κατώτατη εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ για πρ. ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ, ΟΓΑ.
• 45,5 ευρώ το μήνα η νέα ελάχιστη εισφορά επικούρησης για τους αυτοαπασχολούμενους επιστήμονες.
• 26 ευρώ το μήνα η νέα ελάχιστη εισφορά πρόνοιας (εφάπαξ) για τους αυτοαπασχολούμενους επιστήμονες.

Α

• 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

Ας δούμε τα ενδεικτικά παραδείγματα
που παραθέτει η εγκύκλιος του υπουργείου Εργασίας.
Παράδειγμα 1
Άτομο που διενεργεί προωθητικές πωλήσεις είτε αυτοτελώς είτε συνδεόμενο με συναφείς
επιχειρήσεις αμείβεται με παραστατικό ύψους 250 ευρώ. Η καθαρή αξία του παραστατικού είναι
191,00 € και οι εισφορές :
Για κύρια σύνταξη: 191,00 € x 13,33% = 25,46 €
Για υγειονομική περίθαλψη: 91,00 € x 6,95% = 13,28 €
Σύνολο: 25,46 € + 13,28 € = 38,74 €
Παράδειγμα 2
Την 1/5/2019 εκδίδεται παραστατικό παρεχόμενων υπηρεσιών, για την παροχή των οποίων
έχει καταρτιστεί γραπτή σύμβαση διάρκειας δύο μηνών (από 1/3/2019 έως 30/4/2019). Η καθαρή αξία του παραστατικού είναι 1.000 €. Ο χρόνος ασφάλισης είναι 1 μήνας και 14 ημέρες (1.000
€ / 650 €= 1,54, δηλαδή 1 μήνας και 13,5 ημέρες).
Παράδειγμα 3
Την 1/5/2019 εκδίδεται παραστατικό, για παροχή υπηρεσιών με γραπτή σύμβαση διάρκειας
δύο μηνών (από 1/3/2019 έως 30/4/2019). Η καθαρή αξία του παραστατικού είναι 8.000 €. Ο
χρόνος ασφάλισης είναι 12 μήνες και 8 ημέρες (8.000 € / 650 € = 12,31 δηλαδή 12 μήνες και
7,75 ημέρες). Ο χρόνος αυτός υπερβαίνει τη διάρκεια της σύμβασης (2 μήνες) και συνεπώς περιορίζεται στη σύμβαση, δηλαδή σε 2 μήνες. Οι εισφορές που έχουν καταβληθεί ύψους 1.622,40
€ (8.000 € x 13,33% = 1.066,40 € για κύρια σύνταξη και 8.000 € x 6,95% = 556 €για υγεία) επιμερίζονται ισομερώς στους δύο μήνες: 811,20 € για το Μάρτιο και 811,20 € για τον Απρίλιο.

ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ

10234

Λ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 71 & ΗΛΙΔΟΣ 36, Τ.Κ. 11526 ΑΘΗΝΑ
Τ 210 74 54 000 | @ sales@atlantiki.gr
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Η αξία της ασφάλισης
αναδεικνύεται μέσα από
την κατάθεση ψυχής που

Συνέντευξη |

METLIFE | Στέφανος Φυρογένης |

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ στο
ΛΑΜΠΡΟ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟ

Ασφαλιστικός Διαμεσολαβητής Ζωής

κάνει ο ασφαλιστικός
διαμεσολαβητής ζωής της
MetLife κ. Στέφανος
Φυρογένης στη
συνέντευξή του στο
Nextdeal.
«Είμαι ασφαλιστής ζωής
και μπορώ να προσφέρω

Η ιδιωτική ασφάλιση
είναι μονόδρομος

σημαντική βοήθεια στην
οικογένειά σας, αν εσείς
για οποιονδήποτε λόγο

Μιλήστε μας λίγο για τη διαδρομή σας στο επάγγελμα
και για τη συνεργασία σας με τη MetLife.

καταβολών και

Το 1987, με το πτυχίο Μαθηματικών και με το
απολυτήριο στρατού στο χέρι, έψαχνα μέσω αγγελιών και προσωπικών επαφών για εργασία.
Αφού είχα ήδη απορρίψει τρεις προτάσεις που
αφορούσαν καριέρα ασφαλιστή, μια αγγελία με
οδήγησε στον Πύργο της Αθήνας για συνέντευξη.
Ξεκίνησα, λοιπόν, τη συνέντευξη για να ανακαλύψω ότι ο «στρατολόγος» ήταν από τη Νέα
Σμύρνη, την περιοχή όπου γεννήθηκα και μεγάλωσα. Οι κοινές μας γνωριμίες και ενδιαφέροντα, αλλά και η αγάπη με την οποία μου μίλησε
για το επάγγελμα, για τις προκλήσεις του, για τις
ευκαιρίες που δημιουργεί, για τη σημασία του
στις ζωές των ανθρώπων που έρχονται κοντά
μας, συνέβαλαν ώστε το φλερτ με τον τότε unit
manager Αλέξη Μόρντο, να εξελιχθεί σε… γάμο
που κρατάει μέχρι σήμερα, στο υποκατάστημα
της MetLife στη Γλυφάδα, που ο ίδιος διευθύνει.
Η επαγγελματική πορεία που ξεκίνησε από εκείνη τη συνάντηση, έκανε πραγματικότητα ό,τι
θα μπορούσε να ονειρευτεί ένας νέος 26 ετών,
που ξεκινά τη σταδιοδρομία του. Ήταν και παραμένει μια πορεία γεμάτη επιτυχίες, διακρίσεις,
αλλά και επιβραβεύσεις, τόσο από την ίδια την
εταιρεία, αλλά κυρίως από τους ασφαλισμένους
μας.

κεφαλαίου κάλυψης

Ποια είναι τα πιο ισχυρά "όπλα" που σας παρέχει η
MetLife, σε σχέση με τον ανταγωνισμό;

στο μέλλον δεν μπορείτε
να παράγετε πλούτο»,
ήταν η φράση-κλειδί που
είπε ο κ. Φυρογένης σε
έναν πελάτη πριν από
χρόνια στην Κρήτη. Τον
έπεισε μετά από αρκετές
συναντήσεις, με
αποτέλεσμα ο πελάτης
να επιλέξει το
μεγαλύτερο ατομικό
συμβόλαιο ζωής της τότε
ALICO σε ετησιοποιημένο
ασφάλιστρο περιοδικών

θανάτου. Μετά από 13
χρόνια ο επιχειρηματίας
έφυγε από τη ζωή, οπότε
και καταβλήθηκε η
μεγαλύτερη αποζημίωση
λόγω απώλειας ζωής
από ατομικό συμβόλαιο
της MetLife

13

| Συνέντευξη

Θεωρώ κατ’ αρχήν αυτονόητο ότι κάθε ασφαλιστής οφείλει να σέβεται τις ανταγωνίστριες
εταιρείες και τους… ηρωικά μαχόμενους συναδέλφους του. Η MetLife πράγματι παρέχει σπουδαία ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα και σε επίπεδο προϊόντων, αλλά και σε επίπεδο εξυπηρέτησης του πελάτη, τα οποία ενσωματώνουν την
τεχνογνωσία και την εμπειρία ενός παγκόσμιου
οργανισμού. Ωστόσο, το σημαντικότερο όπλο για
μένα είναι η εμπιστοσύνη, η συνέπεια και η συνέχεια. Η πίστη ότι η εταιρεία που εκπροσωπώ θα
είναι πάντα παρούσα, για να ικανοποιήσει κάθε
δίκαιο αίτημα. Δεν είναι άλλωστε τυχαίο ότι η
MetLife είναι μία εταιρεία που φέρνει στην πλάτη
της 150 χρόνια σε όλον τον κόσμο και περισσότερα από 50 από αυτά στην Ελλάδα. Και αυτό δεν
είναι υποκειμενική πεποίθηση, είναι γεγονός.
Είναι κάτι που αναγνωρίζει το σύνολο της αγοράς και που ο ίδιος έχω βιώσει στη διάρκεια της
πολυετούς συνεργασίας μου με τη MetLife. Όλα
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αυτά τα χρόνια, δεν χρειάστηκε να αντιμετωπίσω
περιστατικά που οδηγήθηκαν σε αντιδικίες, δεν
αναγκάστηκα να υποχρεώσω ασφαλισμένο πελάτη μου σε διαφοροποίηση του συμβολαίου του,
δεν χρειάστηκε ποτέ να απολογηθώ για αθέτηση
υποχρέωσης που απορρέει από κάποιο συμβόλαιο και βεβαίως δεν αντιμετώπισα ποτέ καθυστέρηση στην καταβολή των συμφωνηθέντων
προμηθειών, από την άσκηση της δραστηριότητάς
μου. Αυτό το αίσθημα σιγουριάς μού έχει εμπνεύσει απόλυτη αφοσίωση στη MetLife, για σχεδόν
μισή ζωή. Είναι αυτό που μου επιτρέπει να κοιμάμαι ήρεμα το βράδυ, χωρίς να φοβάμαι ανατροπές,
και να ξεκινώ κάθε πρωί τη δουλειά μου έτοιμος
για την επόμενη πρόκληση.
Γιατί είναι σημαντικό να ξεκινά η ασφάλιση εγκαίρως,
ιδιαίτερα όσον αφορά τα προγράμματα αποταμίευσης;

Λίγοι συμπολίτες μας επιλέγουν συνειδητά να
ενημερωθούν για τις ενδεχόμενες λύσεις που
προσφέρουν τα προγράμματα ιδιωτικής ασφάλισης, ώστε να αντιμετωπίσουν έγκαιρα τι θα προκύψει στο μέλλον. Τα αντανακλαστικά της οικογενειακής και προσωπικής προστασίας συνήθως ενεργοποιούνται, μόνο όταν προκύψει κάποιο
πρόβλημα ή ανάγκη. Καταλαβαίνουμε, όμως, όλοι
ότι αυτό δεν αρκεί. Χρειάζεται συνολική προσπάθεια ώστε όσο το δυνατόν περισσότεροι να συνειδητοποιήσουν την ανάγκη να προετοιμαστούμε
έγκαιρα για να αντιμετωπίσουμε τα έξοδα για τις
σπουδές των παιδιών μας ή αν συμβεί κάποιο δυσάρεστο γεγονός. Ειδικά σήμερα, με την κατάσταση στην οποία βρίσκονται τα ασφαλιστικά ταμεία
μας, η ιδιωτική ασφάλιση είναι μονόδρομος.
Έτσι όπως είναι σήμερα τα δημογραφικά και
δημοσιονομικά στοιχεία της χώρας μας, δεν υπάρχει ασφαλέστερη λύση από το να προβλέψεις
σήμερα για τη σύνταξή σου αύριο και να επιλέξεις
κάποιο ιδιωτικό πρόγραμμα συσσώρευσης κεφαλαίου για την περίοδο της συνταξιοδότησης. Οι
παράγοντες που διαμορφώνουν το επιθυμητό κεφάλαιο σύνταξης είναι πρωτίστως ο χρόνος και
δευτερευόντως η απόδοση. Γνωρίζουμε, επίσης,
ότι στη ζώνη του ευρώ οι αποδόσεις κινούνται
διαχρονικά σε χαμηλά επίπεδα, με μονοψήφια μικρά νούμερα – εκτός από περιπτώσεις διεθνών
μετοχικών τοποθετήσεων, που είχαν υψηλότερα
αποτελέσματα. Αυτό σημαίνει ότι το κεφάλαιο που
θα συσσωρευτεί, εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από
τη διάρκεια. Με απλά λόγια, όσο περισσότερο
χρόνο επιλέγει κάποιος να βάζει στην άκρη, μέσω
κάποιου προγράμματος συσσώρευσης κεφαλαίου, τόσο πιο πολύ γεμίζει ο «κουμπαράς». Όσο πιο
νέος επιλέγει κάποιος να αξιοποιήσει το μηχανισμό αποταμίευσης, τόσο καλύτερο θα είναι το αποτέλεσμα για τον ίδιο. Προβλέπουμε δηλαδή για
να έχουμε!
Τα προγράμματα αξιοποίησης και συσσώρευσης κεφαλαίου της ΜetLife εδώ και πολλά χρόνια
δίνουν τη λύση σε πολλούς συνταξιούχους σε όλον τον κόσμο και στην Ελλάδα.
Περιγράψτε μας μια δύσκολη περίπτωση πελάτη, στην
οποία καταφέρατε να δώσετε λύση.

Το 2003, όταν ήμουν διευθύνων σύμβουλος ενός ασφαλιστικού πρακτορείου, παρατήρησα ότι
κάποιος πελάτης μας προπλήρωνε τα υψηλά για
την εποχή ασφάλιστρά του. Αποφάσισα να τον συναντήσω από κοντά στην Κρήτη, όπου ασκούσε
επιχειρηματική δραστηριότητα. Μπαίνοντας στο
γραφείο του, τον άκουσα να μου λέει ότι έχω μόλις 10 λεπτά για να του εξηγήσω το λόγο που βριNEXTDEAL #420 # 15 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019

σκόμουν εκεί. Του απάντησα με μία φράση: «Είμαι
ασφαλιστής ζωής και μπορώ να προσφέρω σημαντική βοήθεια στην οικογένεια σας, αν εσείς για
οποιονδήποτε λόγο στο μέλλον δεν μπορείτε να
παράγετε πλούτο». «Ενδιαφέρον ακούγεται, φύγε τώρα και έλα σε μια εβδομάδα να τα ξαναπούμε», μου είπε. Πράγματι ξαναπήγα και ακολούθησαν αρκετές ακόμη συναντήσεις. Το αποτέλεσμά
τους ήταν να επιλέξει το μεγαλύτερο ατομικό συμβόλαιο ζωής της τότε ALICO σε ετησιοποιημένο
ασφάλιστρο περιοδικών καταβολών και κεφαλαίου κάλυψης θανάτου. Επίσης ξεκίνησε μια σχέση ψυχής
με το συγκεκριμένο επιχειρηματία για 13 χρόνια, μέχρι που
έφυγε από τη ζωή, οπότε και
καταβλήθηκε η μεγαλύτερη
αποζημίωση λόγω απώλειας
ζωής από ατομικό συμβόλαιο
της MetLife.
Ποια είναι κατά τη γνώμη σας τα
προσόντα που πρέπει να
συγκεντρώνει ένας ασφαλιστικός
διαμεσολαβητής;

• Κωδικοποιημένα και ιεραρχικά θα αναφέρω:
• Αγάπη… για τη δουλειά μας.
• Συνέπεια… στις υποχρεώσεις, στην εξυπηρέτηση των
πελατών.
• Φιλοδοξία… για την εκπλήρωση των ονείρων του.
• Αφοσίωση… στο στόχο, στην
εταιρεία, στον ασφαλισμένο.
• Λογική… για να ξεπερνά τις
καθημερινές δυσκολίες.
• Ισορροπία… στη διαχείριση
καταστάσεων.
• Συστηματικότητα… για να
κρατά υπό έλεγχο τις εκκρεμότητες.
• Ταλέντο… γιατί πραγματικά
κάποιοι γεννιούνται πωλητές!
• Ήθος… που είναι απαραίτητο
για να διατηρηθείς στο επάγγελμα.
• Σεμνότητα… γιατί τίποτε στη
ζωή δεν είναι δεδομένο.

αγοράς; Ποιοι είναι οι παράγοντες που θα επηρεάσουν
την πορεία της στα επόμενα χρόνια;

Ως εκ φύσεως αισιόδοξος άνθρωπος, θέλω να
βλέπω το μέλλον θετικά. Η πορεία της αγοράς πιστεύω ότι θα εξαρτηθεί από τρεις βασικούς παράγοντες: Ο πρώτος αφορά την ενεργοποίηση του
κράτους, με τη θέσπιση κινήτρων για την ιδιωτική
ασφάλιση, ως συμπληρωματική λύση απέναντι σε
σημαντικά προβλήματα που καλείται να αντιμετωπίσει ο σύγχρονος άνθρωπος. Ο δεύτερος αφορά
την ενεργοποίηση της ίδιας της ασφαλιστικής αγοράς, με σκοπό να ενισχυθεί η
εμπιστοσύνη της κοινωνίας στο
θεσμό. Ο τρίτος σημαντικός παράγοντας αφορά τη δουλειά
των ασφαλιστών. Είναι σημαντικό να γινόμαστε διαρκώς πιο
παραγωγικοί, αλλά ταυτόχρονα
να εργαζόμαστε με ήθος, να σεβόμαστε τον κώδικα δεοντολογίας της αγοράς μας και να ενισχύσουμε την αξιοπιστία μας
και να φέρουμε ακόμη περισσότερους πολίτες κοντά μας. Συμπερασματικά θα έλεγα ότι η
ανάπτυξη στον κλάδο μας μπορεί να έρθει μέσα από την αυτοH MetLife παρέχει
κριτική, την αυτοβελτίωση, την
αυτοδυναμία.
σπουδαία

ανταγωνιστικά
πλεονεκτήματα

Ευρωπαϊκή Ένωση

Νέος κανονισμός
Του ΓΙΏΡΓΟΥ ΜΟΎΖΟΥ

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΉ ΈΝΩΣΗ θέσπισε ένα
νέο κανονισμό, ο οποίος θα τεθεί σε
εφαρμογή από το 2020 και σκοπός
του είναι να σώζονται 1.000 ζωές σε
ετήσια βάση, βοηθώντας κατ’ επέκταση και στη μείωση των αποζημιώσεων που θα καταβάλουν οι ασφαλιστικές εταιρείες.
Σαράντα χώρες, μεταξύ τους κράτη-μέλη της Ε.Ε., αλλά και η Ιαπωνία,
συμφώνησαν ότι κάθε καινούργιο
αυτοκίνητο θα πρέπει από το 2020
και έπειτα να έχει στο βασικό του εξοπλισμό σύστημα πέδησης έκτακτης
ανάγκης. Αυτό θα φέρει το όνομα
AEBS, όπου το αυτοκίνητο θα ενσωματώνει μια κάμερα η οποία ανιχνεύει μια επικείμενη σύγκρουση με ένα

Η ασφαλιστική αγορά βρίσκεται σε
πορεία ψηφιακού μετασχηματισμού.
Πώς επηρεάζει αυτή η εξέλιξη το
ρόλο του ασφαλιστικού
διαμεσολαβητή;

και σε επίπεδο

Η ψηφιακή τεχνολογία παρέχει τα εργαλεία ώστε να βελτιώνεται συνεχώς η εμπειρία του
προϊόντων, αλλά
πελάτη από την επαφή του με
την ασφαλιστική του εταιρεία,
και σε επίπεδο
οι ασφαλιστές να γίνονται παεξυπηρέτησης του
ραγωγικότεροι και οι διαδικασίες λιγότερο γραφειοκρατιπελάτη, τα οποία
κές. Κατά συνέπεια, ο πελάτης
εξυπηρετείται καλύτερα, ταχύενσωματώνουν
τερα και πιο αποτελεσματικά. Η
αξιοποίηση της ψηφιακής τετην τεχνογνωσία
χνολογίας είναι το στοίχημα της
εποχής μας και πρέπει όλοι να
και την εμπειρία
είμαστε έτοιμοι να το κερδίσουΠόσο σημαντικό θεωρείτε το ρόλο
με. Η ΜetLife είναι πρωτοπότης εκπαίδευσης, στην εξέλιξη και
ενός παγκόσμιου
ρος σε αυτόν τον τομέα. Δείτε
την επιτυχία του ασφαλιστικού
διαμεσολαβητή;
για παράδειγμα τις καινοτόμες
οργανισμού
πλατφόρμες e-Services και eΟι εξελίξεις στον κλάδο μας
Claims για τους πελάτες των
είναι τόσο ραγδαίες, που για
ομαδικών συμβολαίων.
να τις ακολουθήσουμε απαι9. Ποιο πιστεύετε ότι είναι το στοιχείο που «μετείται διαρκής εκπαίδευση σε πολλούς τομείς:
προϊόντα, διαδικασίες, οδηγίες, ψηφιοποιημένα τράει» περισσότερο στις επιλογές των πελατών;
συστήματα, προσαρμογή στο νέο θεσμικό πλαίσιο Το όνομα της εταιρείας, η ανταγωνιστικότητα των
και πολλά άλλα. Ευτυχώς, η συνεχής εκπαίδευση προϊόντων ή ο ασφαλιστικός σύμβουλος;
Κάθε υποψήφιος πελάτης επιλέγει με διαφορεείναι βασική φιλοσοφία της MetLife. Είναι ένας
ζωντανός οργανισμός από ανθρώπους που εξε- τικά κριτήρια. Άλλος με γνώμονα το όνομα και την
λίσσονται συνέχεια εδώ και 150 χρόνια. Είναι αξιοπιστία της εταιρείας, άλλος με βάση τα πλεοπραγματικά πολύ σημαντικό το γεγονός ότι ακόμη νεκτήματα του προϊόντος και άλλος γιατί ο ασφακαι μετά από τόσα χρόνια σε αυτήν τη δουλειά, συ- λιστής του εμπνέει τη σιγουριά ότι θα διασφαλίσει
νεχίζω να μαθαίνω καινούρια πράγματα, όπως τα δικαιώματα που απορρέουν από το συμβόλαιό
ακριβώς και οι νεότεροι συνάδελφοι, εκπαίδευση του. Με την εμπειρία 30 και πλέον ετών, θα έλεγα
σε νέες τεχνολογίες, σε σύγχρονες πλατφόρμες ότι θα πρέπει να καλύπτονται και οι τρεις παράγοεξυπηρέτησης των πελατών μας και άλλες εφαρ- ντες, ώστε να αντέξει η σχέση με τον πελάτη στο
μογές. Η επιτυχία άλλωστε και η συνεχής εκπαί- χρόνο. Αυτό ζητούν οι πελάτες μας όλα αυτά τα
χρόνια και αυτό τους προσφέρουμε με συνέπεια
δευση είναι έννοιες αδιαίρετες.
και εντιμότητα.

σταματημένο αυτοκίνητο, ή ακόμα και
με έναν πεζό. Όταν το σύστημα αντιληφθεί ότι ο οδηγός δεν έχει αντιληφθεί το εμπόδιο, τότε θα ειδοποιεί
τον οδηγό και, αν αυτός δεν αντιδράσει, τότε θα ενεργοποιείται αυτόματα
το σύστημα πέδησης. Το σύστημα θα
μπορεί να λειτουργεί σε ταχύτητες
έως και 60 χλμ./ώρα, ώστε να μειωθούν κατά πολύ τα τροχαία ατυχήματα που γίνονται από αμέλεια του οδηγού. Η έγκριση του κανονισμού αναμένεται να γίνει τον ερχόμενο Ιούνιο,
με την εφαρμογή του να αναμένεται
να γίνει σε 2 στάδια, πρώτα για τα νέα
μοντέλα που θα κυκλοφορήσουν και
εν συνεχεία για όλα τα διαθέσιμα
προς πώληση μοντέλα.

Πώς βλέπετε το μέλλον της ελληνικής ασφαλιστικής

Συνέχεια στην επόμενη σελίδα
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Πάνω από 350 εκατ. ευρώ πλήρωσε για απο ζημιώσεις η ασφαλιστική αγορά την 25ετία
Πλήθος καταγεγραμμένων
περιστατικών
ανά αιτία
ζημιάς
Αιτία ζημιάς
Πλήθος
ζημιών
Αιτία ζημιάς
Χιονοπτώσεις
Χιονοπτώσεις

Βροχοπτώσεις

Βροχοπτώσεις

Δασικές πυρκαγιές

Δασικές πυρκαγιές

κατανέμονται
2,4σε Αττική, Ζάκυνθο,
3,7

1

128,6Θράκη, Κεφαλονιά,
12,4
Θεσσαλονίκη,

10.412
1.542
10.313

Ταραχές

1.193

Σύνολο
Σύνολο

24.106

Ταραχές

17
3
5

133,5
12,9
προκλήθηκαν
24.106 δηλωθείσες

2

ζημιές, με ποσό συνολικής

28

Εκατομμύρια €

άνω από 350 εκατ. ευρώ ήταν οι αποζημιώσεις για φυσικές
καταστροφές την τελευταία εικοσιπενταετία στην Ελλάδα,
σύμφωνα με τη μελέτη που πραγματοποίησε η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος για το πλήθος δηλωθεισών ζημιών
και το ποσό απαίτησης για συγκεκριμένα περιστατικά καταστροφών μεγάλης έκτασης και έντασης κατά τη χρονική περίοδο 19932018.
Ειδικότερα, συνολικά, οι αιτίες που προκάλεσαν τις ζημιές στις

45,8
29,7
Κρήτη, Κω, Λευκάδα
και Ρόδο, όπου
48,5

40,7

358,8

14,9

απαίτησης 358,8 εκατ. ευρώ

Πλήθος
120 δηλωθεισών ζημιών και ποσό απαίτησης ανά αιτία ζημιάς
Αιτία ζημιάς

Π

Τα περιστατικά
καταγράφηκαν
Ποσό απαίτησης
(εκατ. €) που
Μέση
ζημία (χιλ. €)

Πλήθος περιστατικών
646

Σεισμός

Σεισμός

Πλήθη αποζημιώσεων

Πλήθος ζημιών από βροχοπτώσεις
1.600

10.000

1.400

Ποσό απαίτησης (εκατ. €)

Μέση ζημία (χιλ.
€)
9.000

1.200

Χιονοπτώσεις

646

2,4

3,7
8.000

1.000

Βροχοπτώσεις
80

10.412

128,6

7.000
12,3

800

1.542

45,8

6.000
29,7

600

10.313

133,5

Δασικές πυρκαγιές
60

Σεισμός
Ταραχές
40

1.193

Σύνολο

24.106

20

48,5
358,8

5.000

12,9

400

40,7

200

14,9
2.000

0

4.000
3.000

Πλήθη αποζημιώσεων

Πλήθος δηλωθεισών ζημιών και ποσό απαίτησης ανά αιτία ζημιάς
Αιτία ζημιάς
Χιονοπτώσεις
Βροχοπτώσεις

Πλήθος ζημιών Ποσό απαίτησης (εκατ. €) Μέση ζημία (χιλ. €)
646

2,4

40
30
20
10
0
2004

3,7

50

4.000

45

3.500

40

30

2.500

25

2.000

20

1.500

15

128,6

12,3

1.542

45,8

29,7

5

500

Σεισμός

10.313

133,5

12,9

0

0

Ταραχές

1.193

48,5

40,7

Σύνολο

24.106

358,8

14,9

1999 2014 2017 2018

2008 2012

Σημείωση: Χιονοπτώσεις Δασικές πυρκαγιές, Σεισμός, Ταραχές,
και οι αντίστοιχες διαχρονικές μέσες τιμές

1.000

10

Ποσό απαίτησης

Ποσό ζημιών από βροχοπτώσεις

Πλήθος ζημιών

Μέση ζημία από βροχοπτώσεις

30

Χιλιάδες €

Εκατομμύρια €

2007 2009 2018

3.000

35

10.412

Δασικές πυρκαγιές

70

Ζημιές από βροχοπτώσεις ανά μήνα του έτους
Εκατομμύρια €

Ποσά αποζημιώσεων

80

50

1993 1994 1996 1997 1998 2002 2004 2013 2014 2015 2017 2018

0

90

60

1.000
0

τησης 358,8 εκατ. ευρώ.
Όπως προκύπτει από τα στοιχεία, τα περιστατικά έντονων βροχοπτώσεων που προκαλούν καταστροφές στην Ελλάδα εμφανίζονται αρκετά συχνά τα τελευταία χρόνια. Στη μελέτη έχει περιληφθεί
και η καταγραφή δύο περιστατικών πολιτικών ταραχών, ως ιδιαίτερα μεγάλης αξίας από πλευράς ποσού απαίτησης για αποζημίωση από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις. «Τα φυσικά φαινόμενα στην
Ελλάδα αλλά και παγκοσμίως φαίνεται να αυξάνονται σε συχνότη-

Μέση ζημία από άλλα αίτια

1.800

Πλήθος ζημιών

100

καταγραφές της ΕΑΕΕ μεταξύ των ετών 1993-2018 είναι πέντε:
χιονοπτώσεις, βροχοπτώσεις (συμπεριλαμβανομένων φαινομένων ανεμοστρόβιλου και πλημμύρας), δασικές πυρκαγιές, σεισμός
και ταραχές. Τα περιστατικά που καταγράφηκαν κατανέμονται στην
Αττική κυρίως (10), στην Αττική αλλά και στην υπόλοιπη Ελλάδα
(10) και από ένα στις Ζάκυνθο, Θεσσαλονίκη, Θράκη, Κεφαλονιά,
Κρήτη, Κω, Λευκάδα και Ρόδο. Από τις παραπάνω αιτίες ζημιάς,
προκλήθηκαν 24.106 δηλωθείσες ζημιές με ποσό συνολικής απαί-
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Πάνω από 350 εκατ. ευρώ πλήρωσε για αποζημιώσεις η ασφαλιστική αγορά την 25ετία
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τα και ένταση τα τελευταία χρόνια. Ως κοινωνία
και ως κράτος οφείλουμε να είμαστε προετοιμασμένοι για την αντιμετώπιση και αποκατάσταση των ζημιών που προκύπτουν, οι οποίες είναι
συχνά μεγάλες και δύσκολα μπορούν να καλυφθούν από τους ίδιους
τους πολίτες. Η ασφαλιστική αγορά, ξεκινώντας
από το σεισμό, επεξεργάζεται συγκεκριμένες
προτάσεις προς συζήτηση με την Πολιτεία, προς
όφελος όλων των μερών και κυρίως των πολιτών», επισημαίνει η
ΕΑΕΕ.
Υπογραμμίζεται ακόμη ότι η παρούσα μελέτη
συγκεντρώνει τα αποτελέσματα των ερευνών
της ΕΑΕΕ που έγιναν μεταξύ των ασφαλιστικών
επιχειρήσεων-μελών τη
χρονική περίοδο 19932018 αναφορικά με το
πλήθος δηλωθεισών ζημιών και το ποσό απαίτησης καταστροφών μεγάλης έκτασης και έντασης. Επιχειρεί την ταξινόμηση των περιστατικών ανά αιτία, έτος και
τόπο συμβάντος, πάντα
με την επιφύλαξη ότι η
μελέτη αφορά τα γεγονότα που καταγράφηκαν
από την ΕΑΕΕ και όχι το
σύνολο των γεγονότων
που έχουν συμβεί στην
Ελλάδα κατά την εν λόγω χρονική περίοδο.

Εκατομμύρια €

Συνέχεια από την
προηγούμενη σελίδα
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τα 237,3 εκατ. ευρώ έφθασαν οι
πληρωμές της Interamerican σε
πελάτες και δικαιούχους το
2018, ενώ την τελευταία πενταετία η
εταιρεία έχει καταβάλει 1,12 δισ. ευρώ. Ειδικότερα, αύξηση κατά 11% παρουσίασαν οι πληρωθείσες υποχρεώσεις της εταιρείας το 2018, φθάνοντας
στα 237,3 εκατ. ευρώ έναντι 213,8 εκατ. κατά το 2017. Αντιστοίχως, κατά
11,9% αυξημένες ήταν και οι περιπτώσεις που η εταιρεία διαχειρίστηκε πέρυσι, οι οποίες ανήλθαν στις 418.056,
έναντι 373.760 κατά το 2017. Σε βάθος πενταετίας, η Interamerican έχει
καταβάλει 1,12 δισ. ευρώ, ενώ κατά το
2018 αθροιστικά το πλήθος των περιπτώσεων πληρωμής ή παροχής υπηρεσίας στον τομέα βοήθειας (οδικής
και άμεσης ιατρικής) από την
Interamerican, καθημερινά κατά μέσο
όρο, έφθανε στους 2.460 πελάτες και
δικαιούχους, αφού εξυπηρετήθηκαν
συνολικά 897.912 περιπτώσεις.
Ενδεικτικός της σχέσης εμπιστοσύνης εταιρείας-πελατών, όπως τονίζεται, είναι ο εξαιρετικά υψηλός -και για
τα διεθνή standards- δείκτης NPS (Net
Promoter Score), που ανήλθε πέρυσι
στο 63, καταγράφοντας εντυπωσιακή
αύξηση από το 2014 (δείκτης 48), όταν
η Interamerican ξεκίνησε να τον παρακολουθεί συστηματικά. Ο δείκτης NPS
παρέχει συνθετικά την εικόνα ικανοποίησης, διατηρησιμότητας-προτίμησης (πίστης) και διάθεσης για σύσταση
της εταιρείας σε τρίτους. Εξάλλου, ειδικότερα η έρευνα ικανοποίησης των
πελατών για το 2018 έδωσε αποτέλεσμα 86% πελατών που δήλωσαν ικανοποιημένοι από την Interamerican και
91% για το brand της Anytime στην ασφάλιση αυτοκινήτου.
«Οι έγκαιρες και αντικειμενικές αποζημιώσεις αποτελούν την αιχμή
εκπλήρωσης της ασφαλιστικής αποστολής της εταιρείας, που έχει προχωρήσει ολοκληρωτικά σε απλοποίηση
και τυποποίηση διαδικασιών, με μοχλό την ψηφιοποίηση και τα συστήματα - τις μεθοδολογίες που εφαρμόζει», τονίζει ο κ. Γιάννης Καντώρος,

INTERAMERICAN

HFPA

Πάνω από ένα δισ.
ευρώ οι πληρωμές
την τελευταία 5ετία
διευθύνων
σύμβουλος
της
Interamerican. «Ωστόσο, ο στόχος μας
δεν περιορίζεται στην οικονομική και
μόνο ικανοποίηση των πελατών. Προσεγγίζουμε σφαιρικά την καθημερινότητά τους, θέλοντας να παρέχουμε
δυνατότητες, προϊόντα και υπηρεσίες
πέρα από την ασφαλιστική κάλυψη,
ώστε να έχουν μια πιο ποιοτική, ασφαλέστερη και μεγαλύτερη σε διάρκεια
ζωή», υπογραμμίζει ο κ. Καντώρος. Ο
επικεφαλής της εταιρείας επισημαίνει
ότι ο ψηφιακός μετασχηματισμός, ως
στρατηγική προτεραιότητα της εταιρείας, παρέχει δυνατότητα συνεχούς
βελτίωσης της σχέσης της με τους ασφαλισμένους, όπως επίσης και η εξατομικευμένη διερεύνηση και κάλυψη των αναγκών τους μέσω ευέλικτων συστημάτων ασφάλισης, όπως
είναι το πρωτοποριακό «bewell» για
την Υγεία.
Αναλυτικά, η INTERAMERICAN
στον κλάδο ασφαλίσεων Ζωής πέρυσι
κατέβαλε για θανάτους, λήξεις συμβολαίων, συντάξεις, μόνιμες και πρόσκαιρες ανικανότητες, καθώς και εξαγορές, συνολικά 64,5 εκατ. ευρώ σε
19.552 περιπτώσεις. Είναι χαρακτηριστικό ότι μόνο σε λήξεις και συντάξεις,
η εταιρεία κατά το 2018 πλήρωσε 31,4
εκατ. Στον τομέα Υγείας, εξάλλου, που
αποτελεί «κορμό» των επιχειρησιακών δραστηριοτήτων με ηγετική παρουσία στην ασφαλιστική αγορά, οι αποζημιώσεις για πρωτοβάθμια φρο-

ντίδα, χειρουργικές επεμβάσεις, νοσηλεία και επιδόματα ανήλθαν στα
58,8 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά
12,6% σε σχέση με το 2017 και σε σύνολο 222.380 περιπτώσεων.
Αυξημένες κατά 13,6% ήταν και οι
αποζημιώσεις στους κλάδους Ζημιών, που έφθασαν κατά το περασμένο έτος στα 85,2 εκατ. ευρώ. Αποζημιώθηκαν 64.701 δικαιούχοι συνολικά
για περιουσία (κατοικία, επιχείρηση,
αυτοκίνητο), αστική ευθύνη, νομική
προστασία και άλλες καλύψεις κινδύνων. Το μεγαλύτερο μερίδιο αποζημιώσεων αντιστοιχεί στον κλάδο οχημάτων, ύψους 61,5 εκατ. ευρώ, όπου η
μέση αποζημίωση -με συνεχή βελτίωση στην καθετοποιημένη διαχείριση
των ζημιών- ήταν 1.085 ευρώ. Επισημαίνεται ότι στην αύξηση των αποζημιώσεων 2018 για ζημιές περιουσίας
συνέβαλε και η καταστροφική πυρκαγιά του περυσινού καλοκαιριού στην
ανατολική Αττική, με καταβολές έως
το κλείσιμο του έτους 2,9 εκατ. και με
το συνολικό κόστος από ασφαλιστήρια πυρός και αυτοκινήτου να ανέρχεται στα 4,8 εκατ. ευρώ.
Τέλος, στις ομαδικές ασφαλίσεις,
όπου σημειώνεται προοδευτικά σημαντική αύξηση του κύκλου εργασιών, η
εταιρεία κατά το 2018 κατέβαλε 28,8
εκατ. ευρώ σε 111.423 περιπτώσεις
ασφαλισμένων με ομαδικά συμβόλαια
Ζωής - Υγείας και Ζημιών, Υγείας τύπου Medisystem και συνταξιοδοτικά.

Ο κ. Γιάννης Καντώρος

Ιδρυτικό μέλος του Global Compact Network Hellas
ΜΕΤΑΞΎ των ιδρυτικών μελών του Ελληνικού Δικτύου Οικουμενικού
Συμφώνου των Ηνωμένων Εθνών (Global Compact Network Hellas),
ως ανεξάρτητης νομικής οντότητας, είναι η Interamerican. Όπως αναφέρει η εταιρεία, με αυτή τη συμμετοχή της δίνει συνέχεια στις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει από το 2008, με τη συμμετοχή της στην
αρχική πρωτοβουλία Εθνικής Διακήρυξης του Global Compact στην
Ελλάδα, υπό το συντονισμό του CSR Hellas.
Η νέα νομική οντότητα Global Compact Network Hellas συμπεριλαμβάνεται στα 70 Δίκτυα του Οικουμενικού Συμφώνου ανά τον κόσμο, ως μέρος της στρατηγικής του παγκόσμιου οργανισμού για
το 2020. Όλα τα τοπικά Δίκτυα Global Compact έχουν έναν
κεντρικό ρόλο για την ενσωμάτωση των Δέκα Αρχών στις
Ο κ. Γιάννης
επιχειρησιακές και στρατηγικές δραστηριότητες των μελών
Ρούντος
τους και για την επίτευξη των Στόχων της Βιώσιμης Ανά-

ΌΜΙΛΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΎ ΑΘΗΝΏΝ ΟΔΗΓΕΊ ΤΙΣ ΙΑΤΡΙΚΈΣ ΕΞΕΛΊΞΕΙΣ

πτυξης (SDGs).
«Η επιλογή της Interamerican, με γνώμονα την υπευθυνότητα έναντι
όλων των ενδιαφερόμενων μερών, να προσανατολιστεί στις σύγχρονες επιταγές για τη βιωσιμότητά της, συμβάλλοντας στη δημιουργία
ενός καλύτερου κόσμου, αυτονόητα εντάσσει την εταιρεία σε αυτό το
κορυφαίο παγκόσμιο κίνημα. Εταιρικός στόχος είναι η περαιτέρω εμβάθυνση σε στρατηγικές, πολιτικές και διαδικασίες που υποστηρίζουν
την οικονομία, την κοινωνία και το περιβάλλον. Το Οικουμενικό Σύμφωνο παρέχει ένα σαφές πλαίσιο για την πρακτική προσέγγιση αυτού
του προορισμού» επισημαίνει ο Γιάννης Ρούντος, διευθυντής εταιρικών σχέσεων και υπευθυνότητας της Interamerican. «Είναι σημαντικό
η εταιρεία, όπως και κάθε μέλος της νέας οντότητας, να συνεισφέρει
με προτάσεις αξίας προσαρμοσμένες στις προτεραιότητες για την Ελλάδα», σημειώνει ο κ. Ρούντος.

Πρωτοπόρος εδώ και 13 χρόνια στη ρομποτική ιατρική ο όμιλος Ιατρικού Αθηνών, με 8.000 ρομποτικές επεμβάσεις και παγκόσμιες πρωτιές, προχώρησε στην προμήθεια του
πιο σύγχρονου συστήματος Ρομποτικής χειρουργικής, da Vinci Xi HD έκδοση 2019,προσφέροντας πάντα υπηρεσίες υγείας υψηλού επιπέδου. Ήδη το νέο ρομποτικό σύστημα
εγκαταστάθηκε και λειτουργεί πλήρως στο Ιατρικό Κέντρο Αθηνών

health

Λογισμικό
πρόγραμμα
Financial
Planning
ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΌ πρόγραμμα
Financial Planning HFPA παρουσίασε σε ειδική εκδήλωση, αποκλειστικά για Ελλάδα
και Κύπρο, η Ένωση Financial
Planners Ελλάδος (HFPA),
στην προσπάθειά της να συμβάλλει στην ενημέρωση και
εξέλιξη των επαγγελματιών
του χρηματοοικονομικού-ασφαλιστικού χώρου. Το figlo
advisor είναι ένα ολοκληρωμένο λογισμικό πρόγραμμα
του οποίου η ελληνική έκδοση
παρέχεται αποκλειστικά στην
Ελλάδα και στην Κύπρο για
την HFPA. Δημιουργεί μία εξατομικευμένη μελέτη η οποία
αποτυπώνει την τρέχουσα οικονομική θέση του πελάτη, εντοπίζει τις ανάγκες του, με
σκοπό την επίτευξη των στόχων και των επιθυμιών του.
Έτσι ο πελάτης προστατεύεται
από οικονομικούς κινδύνους
που ενδέχεται να εκτρέψουν
τον προγραμματισμό του.
Το λογισμικό αυτό αποτελεί
το σύγχρονο εργαλείο του επαγγελματία financial planner
που συμβάλλει στη διαφοροποίησή του και αναβαθμίζει το
ρόλο και το εισόδημά του.
Την εκδήλωση προλόγισε ο
πρόεδρος της HFPA κ. Κώστας
Τριανταφύλλου, ο αντιπρόεδρος κ. Λουκάς Τουρνατζής
μίλησε για την πορεία που οδήγησε στην απόκτηση του
λογισμικού και στη συνέχεια
παρουσίασαν οι εκπρόσωποι
της figlo, κ.κ. P. Dussel, N.
Brouwer, καθώς και ο κ. Μ.
van Leeuwen, financial
planner που χρησιμοποιεί το
λογισμικό για τουλάχιστον
δύο δεκαετίες. Όπως τονίζεται, ο Financial Planner μπορεί να αποτελέσει σημαντικό
σύμβουλο για τον Έλληνα καταναλωτή και είναι σε θέση να
τον βοηθήσει ουσιαστικά και
αποτελεσματικά στην κάλυψη
των χρηματο-ασφαλιστικών
του αναγκών, μέσω εγκεκριμένης διαδικασίας, μεθοδολογίας και εξατομικευμένης
μελέτης που προκύπτει από τη
χρήση του λογισμικού προγράμματος.

ΕΝΤΕΙΝΕΤΑΙ Η ΑΝΗΣΥΧΙΑ. ΣΤΟΥΣ 56 ΟΙ ΝΕΚΡΟΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΚΕΕΛΠΝΟ

Σαρώνει
και πάλι
η γρίπη
Σύμφωνα με τους επιδημιολόγους του
ΚΕΕΛΠΝΟ μέχρι το τέλος του Μαρτίου
αναμένεται να νοσήσει το 15% του
πληθυσμού, δηλαδή περίπου
1,5 εκατ. άνθρωποι

Του ΆΡΗ ΜΠΕΡΖΟΒΊΤΗ

Μ

ετά την επέλαση του ιού του Δυτικού Νείλου και της ιλαράς
έχουμε τώρα την επέλαση της γρίπης. Ήδη οι νεκροί μέχρι
στιγμής είναι 56, όταν ολόκληρη την περσινή περίοδο ήταν
42. Σύμφωνα με τους επιδημιολόγους του ΚΕΕΛΠΝΟ μέχρι το τέ-

λος του Μαρτίου αναμένεται να νοσήσει το 15% του πληθυσμού,
δηλαδή περίπου 1,5 άνθρωποι. Ωστόσο η πολιτεία κάθε φορά είναι
απροετοίμαστη στην αντιμετώπιση τέτοιων επιδημιών και εμείς
παραμένουμε στο ίδιο έργο θεατές να μετράμε τον αριθμό των θυμάτων, που σε σχέση με τις άλλες χώρες της ΕΕ αποτελεί ρεκόρ.
Βέβαια το γεγονός αυτό δεν αποτελεί μόνον ευθύνη της πολιτεί-

ας που δεν φροντίζει να κάνει έγκαιρη και σωστή ενημέρωση των
πολιτών ή να έχει διαθέσιμες ΜΕΘ στα δημόσια νοσοκομεία, ώστε
να αντιμετωπιστούν τέτοιου είδους περιστατικά. Σημαντικό μερίδιο
ευθύνης έχουν και οι πολίτες -και ιδιαίτερα όσοι ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες- οι οποίοι είτε αμελούν να κάνουν το εμβόλιο είτε
Συνέχεια στις σελίδες 26-31

ΕΥΡΩΠ. ΕΛΕΓΚΤΙΚΌ ΣΥΝΈΔΡΙΟ

AFFIDEA ΕΛΛΑΔΟΣ

ΑΘΗΝΑΪΚΉ MEDICLINIC-INTERAMERICAN

ΚΟΜΙΣΙΟΝ

Το φιλόδοξο σύστημα της
ασφάλειας των τροφίμων στην Ε.Ε.

Μεγάλος χορηγός του παγκόσμιου
ακοντιστή Γιάννη Κυριαζή

Ενημέρωση
για το γυναικολογικό καρκίνο

Νέο πλαίσιο ασφάλειας για τα
συνταγογραφούμενα φάρμακα

Σελ. 36-37
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Ραγδαία αύξηση των περιστατικών
καρκίνου του στόματος

Νικήστε τις ιώσεις
με βότανα και αφεψήματα

Ο

χειμώνας είναι η περίοδος που
το ενοχλητικό κρυολόγημα, το
συνάχι, ο βήχας, η γρίπη χτυπά
την πόρτα στους περισσότερους από
εμάς. Μπορούμε άραγε να τα αντιμετωπίσουμε χωρίς φάρμακα; Αυτό
θα το κρίνει μόνο ο γιατρός.
Ίσως όμως μπορούμε να θωρακίσουμε τον οργανισμό μας από τις επιθέσεις των απρόσκλητων αυτών
επισκεπτών ή να απαλύνουμε τα ενοχλητικά συμπτώματά τους με τη
χρήση ορισμένων βοτάνων και φυτών, τα οποία εύκολα μπορεί ο καθένας μας να βρει στην αγορά ή να
τα συλλέξει από την εξοχή. Βέβαια η
χρήση των βοτάνων δεν υποκαθιστά
τυχόν φαρμακευτική αγωγή και η
χρήση τους πρέπει να γίνεται με
προσοχή, αφού αλόγιστη κατανάλωση μπορεί να επιφέρει αντίθετα από
τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα, ακόμη δε και βλάβη της υγείας μας.
Εχινάκεια: Είναι αυτό που θα λέγαμε το όπλο κατά του χειμώνα, καθώς διαθέτει σημαντικές αντιβακτηριακές, αλλά και αντιφλεγμονώδεις
ιδιότητες, ενισχύοντας την άμυνα
του οργανισμού.
ΜΈΝΤΑ Καταπολεμά δραστικά συνάχι, βήχα, βρογχίτιδα, πονόλαιμο
και γρίπη. Σε μισό λίτρο νερό περίπου βράζουμε μερικά φύλλα μέντας
και, αφού το σουρώσουμε, πίνουμε
το αφέψημα.
ΘΥΜΆΡΙ Αυτό το φυτό με τις εξαιρετικές ιδιότητες μπορεί να έχει προληπτική δράση κατά της γρίπης και
των ενοχλητικών συμπτωμάτων
της, όπως ο βήχας, η καταρροή κ.λπ.
Μπορούμε να πιούμε ρόφημα θυμαριού για να καταπραΰνουμε τον
πονόλαιμο, το βήχα και τη βρογχίτιδα. Σε ένα μπρίκι βράζουμε νερό με
μια κουταλιά θυμάρι. Σουρώνουμε
και πίνουμε, προσθέτοντας αν θέλουμε μέλι.
ΤΣΟΥΚΝΊΔΑ Εκτός από την αντιαλλεργική της δράση, η τσουκνίδα ενι-

Α

Της ΕΦΗΣ ΔΕΔΕ
Κλινικής διαιτολόγου – διατροφολόγου,
BSc επιστημονικής υπεύθυνης
ΛΟΓΩ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ, Άνω Λιόσια

σχύει τον οργανισμό με μέταλλα και
ιχνοστοιχεία. Κάνει καλό για την αναιμία, αλλά και τους ρευματισμούς,
ενώ με επάλειψη καταπολεμά ακόμη και εκζέματα, ακμή και τριχόπτωση.
ΚΑΛΕΝΤΟΎΛΑ Τα άνθη της καλεντούλας θα σας βοηθήσουν να απαλύνετε τα πρώτα σκασίματα του δέρματος το χειμώνα. Εκτός αυτού, το
φυτό είναι άκρως ανακουφιστικό
και σε περιπτώσεις εγκαυμάτων.
ΔΊΚΤΑΜΟΣ Ή ΈΡΩΝΤΑΣ Από τα αγαπημένα βότανα των Κρητικών. Εκτός των πολλών άλλων ευεργετικών του ιδιοτήτων του (επουλωτικό
πληγών, αντισπασμωδικό, καταπραϋντικό κ.λπ.), το ρόφημα του έρωντα είναι ιδανικό για το συνάχι και
τον πονόλαιμο.
ΛΕΒΆΝΤΑ Εκτός από τις αρωματικές της ιδιότητες, η λεβάντα είναι
γιατρικό για πάσης φύσεως πόνο.
Πονοκέφαλος, στομαχόπονος, κολικοί εντέρου, ταχυπαλμίες, πρηξίματα, στραμπουλήγματα και πόνος από
μικρά αιματωματάκια (μελανιές) απαλύνονται με αφέψημα ή επάλειψη
με την αρωματική λεβάντα.
ΤΊΛΙΟ Είναι ένα από τα βότανα που
πρέπει να έχετε απαραίτητα στο σπίτι, αφού αποτελεί μαγικό φίλτρο για
ιώσεις και κρυολογήματα. Εκτός από τις ηρεμιστικές του ιδιότητες, καθώς ρίχνει την πίεση και ηρεμεί τα

νεύρα, είναι ιδιαιτέρα αποτελεσματικό σε περιπτώσεις ημικρανίας, καταρροής και άλλων συμπτωμάτων
γρίπης. Τέλος μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πεπτικές ανωμαλίες, ελευθερώνοντας τους σπασμούς και
βελτιώνοντας την πέψη.
ΕΥΚΆΛΥΠΤΟΣ Ηρεμεί, απαλύνει το
βήχα και καταπραΰνει τον πονόλαιμο και τα συμπτώματα της δύσπνοιας και του πυρετού. Βράστε ένα φλιτζάνι νερό με λίγα (2-3) φύλλα ευκαλύπτου. Αφήστε το λίγο και σουρώστε το. Πιείτε το ζεστό ή κρύο και αν
θέλετε προσθέσετε λεμόνι και μέλι.
Επίσης για το κρυολόγημα, ρίξτε
φύλλα ευκαλύπτου σε νερό που
βράζει, κατεβάστε την κατσαρόλα
από τη φωτιά και εισπνεύστε τους
ατμούς, έχοντας το κεφάλι σας πάνω
από την κατσαρόλα.

υξάνονται με ανησυχητικούς
Ποια είναι τα συμπτώματα
ρυθμούς τα κρούσματα καρκίΤα συμπτώματα του καρκίνου του
νου του στόματος. Τα τελευταία δέκα
στόματος είναι έλκος ή εξόγκωμα
χρόνια τα περιστατικά έχουν αυξηστο στόμα που δεν επουλώνεται (το
θεί κατά 25% και κάθε χρόνο κατα80% των ατόμων με καρκίνο του
γράφονται περισσότερα από 300.000
στόματος έχουν αυτό το σύμπτωμα),
νέα κρούσματα σε όλο τον κόσμο.
ενόχληση στο στόμα που δεν υποΤα παραπάνω τονίστηκαν σε ημεχωρεί, μία λευκή ή κόκκινη κηλίδα
ρίδα που διοργάνωσε ο Οδοντιατριστο στόμα ή στο φάρυγγα, δυσκολία
κός Σύλλογος Πειραιώς με το Ειδικό
ή πόνος κατά τη μάσηση ή την κατάΑντικαρκινικό Νοσοκομείο Πειραιά
ποση.
«Μεταξά», με θέμα «Ογκολογικός
Στα συμπτώματα περιλαμβάνοασθενής».
νται ακόμη ανώδυνο εξόγκωμα στον
Όπως τόνισε κατά τη διάρκεια της
τράχηλο (σχετίζεται κυρίως με τον ιό
ομιλίας του ο επίκουρος καθηγητής
των ανθρωπίνων θηλωμάτων), αΣτοματικής και Γναθοπροσωπικής
συνήθιστη αιμορραγία ή μούδιασμα
Χειρουργικής του ΕΚΠΑ Λάμπρος
στο στόμα, απώλεια δοντιών χωρίς
Γκουτζάνης, ο καρκίνος του στόμαεμφανή αιτία, δυσκολία στην κίνηση
τος αποτελεί σοβαρό πρόβλημα της
της γνάθου, απώλεια βάρους.
δημόσιας υγείας, λόγω της συχνόΗ πλήρης συνεργασία οδοντιάτητάς του και λόγω του χαμηλού
τρου και ογκολόγου είναι ιδιαίτερα
ποσοστού επιβίωσης των ασθενών.
σημαντική για την υγεία των ογκολο«Παρ’ όλες τις εξελίξεις στην αντιμεγικών ασθενών, καθώς υπάρχει, για
τώπιση της νόσου και τις βελτιωμέπαράδειγμα, και ο κίνδυνος αλληλενες μορφές θεραπείας, το ποσοστό
πιδράσεων φαρμάκων.
επιβίωσης δεν έχει βελτιωθεί σηΤην ίδια ώρα, όπως τονίστηκε
μαντικά τις τελευταίες δεκαετίες».
στην ημερίδα, οι οδοντίατροι μποΤο ποσοστό πενταετούς επιβίωρούν να συνεισφέρουν τα μέγιστα
σης για τους ασθενείς με καρκίνο
στον έλεγχο των υποτροπών αλλά
στο στόμα ανέρχεται στο 81,9%, αλλά
και στη μείωση της συχνότητας του
πέφτει δραματικά στο 46,4% για τους
καρκίνου του στόματος, βελτιώνοασθενείς με επέκταση της νόσου
ντας την πρώιμη διάγνωση. Οι οδοστους επιχώριους λεμφαδένες και
ντίατροι μπορούν να αναγνωρίσουν
στο 21,1% γι’ αυτούς που βρίσκονται
τους ασθενείς που βρίσκονται σε
σε προχωρημένο στάδιο.
αυξημένο κίνδυνο, να τους ενημεΠαράγοντες κινδύνου
ρώσουν για τους παράγοντες κινδύΣύμφωνα με μελέτες, όσοι κατανου και να διενεργούν επιμελή κλιναλώνουν μεγάλες ποσότητες αλνική εξέταση της στοματικής κοιλόκοόλ και οι καπνιστές έχουν περιστητας των ασθενών τους.
σότερες πιθανότητες εμφάνισης
καρκίνου του στόματος από εκείνους που δεν πίνουν και δεν καπνίζουν. Τουλάχιστον τα τρία τέταρτα των κρουσμάτων με στοματικό καρκίνο θα
μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί αν οι ασθενείς σταματούσαν το κάπνισμα και
το αλκοόλ, ενώ για την αύξηση των στοματικών καρκίνων ευθύνονται ακόμη η
ηλικιακή ακτινοβολία, αλλά και ο ιός HPV, γνωστός ως ο ιός των ανθρωπίνων
θηλωμάτων που είναι σεξουαλικά μεταδιδόμενος.
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health

Π

ρωτοπόρος εδώ και 13 χρόνια
στη ρομποτική ιατρική, ο Όμιλος
Ιατρικού Αθηνών, με 8.000 ρομποτικές επεμβάσεις και παγκόσμιες
πρωτιές, προχώρησε στην προμήθεια του πιο σύγχρονου συστήματος
ρομποτικής χειρουργικής, da Vinci Xi
HD έκδοση 2019, προσφέροντας πάντα υπηρεσίες υγείας υψηλού επιπέδου. Ήδη το νέο ρομποτικό σύστημα
που εγκαταστάθηκε και λειτουργεί
πλήρως εδώ και λίγες εβδομάδες,
στο Ιατρικό Κέντρο Αθηνών διατηρεί
και βελτιώνει σημαντικά τα χαρακτηριστικά των προηγούμενων συστημάτων da Vinci Xi, που αφορούν την
άριστη τρισδιάστατη όραση και την
ευελιξία των χειρουργικών εργαλείων, προσφέροντας, παράλληλα, και
νέα σημαντικά χαρακτηριστικά στον
τομέα της εργονομίας και της απεικόνισης.
Η ενσωμάτωση της τεχνολογίας
της «πυγολαμπίδας» (ICG) είναι ιδιαίτερα σημαντική για τον έλεγχο της
καλής αιμάτωσης των οργάνων, της
πολύπλοκης ανατομίας των χοληφόρων αγγείων του ήπατος, τον εντοπισμό των λεμφαδένων αλλά και για
την αποφυγή απώλειας αίματος και
διεγχειρητικών επιπλοκών. Επίσης,
το συγκεκριμένο σύστημα, ειδική παραγγελία για το Ιατρικό Κέντρο Αθηνών έχει, επιπλέον, δικά του συρραπτικά εργαλεία που διευκολύνουν
στις συνθέτες επεμβάσεις εντέρου
για αναστομώσεις προς αποφυγή κολοστομίας, τις μεγάλες και δύσκολες
διαφραγματοκήλες και όλες τις ογκολογικές επεμβάσεις. Με αυτόν τον
τρόπο, σχεδόν καταργείται η ανάγκη
για ανοιχτές επεμβάσεις, παρά μόνο
σε σπάνιες περιπτώσεις.
Επιπρόσθετα, παρέχει διεγχειρητική πλοήγηση, η οποία είναι ιδιαίτερα
σημαντική αφού με την επιπροβολή
απεικονιστικών εξετάσεων, όπως η
αξονική τομογραφία, μέσα στο χειρουργικό πεδίο (tile pro) γνωρίζουμε,
σε πραγματικό χρόνο, την ακριβή τοποθεσία της βλάβης, προσδιορίζοντας καλύτερα την ανατομία. Η ευελιξία των βραχιόνων του και η δυνατότητα να γίνονται χειρισμοί σε πολύ
στενούς χώρους διευκολύνει τους

| Θέμα

Όμιλος Ιατρικού Αθηνών

Οδηγεί τις ιατρικές εξελίξεις

χειρουργούς σε συνθέτες ογκολογικά επεμβάσεις.

Παγκόσμια πρωτιά
Το αναβαθμισμένο, έκδοση 2019,
υπερσύγχρονο ρομποτικό σύστημα
da Vinci Xi HD, με τις νέες και εντυπωσιακές δυνατότητές του δίνει τη
δυνατότητα στην έμπειρη, διεπιστημονική ιατρική ομάδα (Multidisciplinary Team, MTD) του Ιατρικού
Κέντρου Αθηνών να προσφέρει σε
ολοένα και περισσότερους ασθενείς
την αναίμακτη και ταχείας ανάρρωσης, χειρουργική αποκατάσταση του
προβλήματός τους, είτε μέσω πολλαπλών μικροτομών, ή διά μέσου μίας
τομής (Single Site), τεχνική που εφαρμόζεται στη Γενική Χειρουργική,
στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, μόνο
από τον δρα Κωνσταντίνο Κωνσταντινίδη, MD, PhD, FACS, Adjunct

Professor of Surgery, Ohio State
University, USA, επίτιμο πρόεδρο Ελληνικού Τμήματος Αμερικανικού
Κολλεγίου Χειρουργών, επιστημονικό διευθυντή, διευθυντή Γενικής, Βαριατρικής, Λαπαροσκοπικής και Ρομποτικής Χειρουργικής Κλινικής, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών.
Να σημειωθεί ότι από το 2006, όταν
πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά
στην Ελλάδα ρομποτική χειρουργική
επέμβαση, στον Όμιλο Ιατρικού Αθηνών, έχουν πραγματοποιηθεί περισσότερες από 8.000 ρομποτικές επεμβάσεις γενικής χειρουργικής, ουρολογίας, γυναικολογίας και παιδοχειρουργικής. Παράλληλα, έχουν σημειωθεί παγκόσμιες πρωτιές, όπως
είναι οι πρώτες επεμβάσεις ρομποτικής χολοκυστεκτομής μίας τομής,
ρομποτικής ημι-κολεκτομής μίας τομής, ρομποτικής αποκατάστασης δι-

αφραγματοκοίλης για γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση, ρομποτικής αποκατάστασης κιρσοκήλης μέσω μίας τομής, ρομποτικής αφαίρεσης
κύστης περικαρδίου, ρομποτικής
θολοπλαστικής μίας τομής, αφαίρεσης κύστης νεφρού μίας τομής και
υστερεκτομής μίας τομής καθώς και
επεμβάσεις παγκρεατοδωδεκαδακτυλεκτομής Whipple. Παράλληλα,
εκπαιδευμένοι ιατροί του Ομίλου υποστήριξαν πολλές επιστημονικές ομάδες ως επίσημοι εκπαιδευτές ρομποτικής, σε Ελλάδα, Κύπρο, Ρουμανία, Σερβία, Γαλλία, Λετονία, Ταϊλάνδη
και Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ συμμετείχαν και σε επίσημα σεμινάρια μέσω διαδικτύου.

Κέντρα αναφοράς και αριστείας
Τα ρομποτικά τμήματα του Ομίλου
Ιατρικού Αθηνών αποτελούν διεθνή

Δρ Βασίλης Αποστολόπουλος

Επενδύουμε σε νέες τεχνολογίες αιχμής

Μ

O δρ Βασίλης Αποστολόπουλος

ε την αφορμή της προμήθεια του νέου ρομποτικού
συστήματος ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου
Ιατρικού Αθηνών, δρ Βασίλης Αποστολόπουλος, δήλωσε: «Είναι δεδομένο ότι το μέλλον της υγείας, σε
παγκόσμιο επίπεδο, είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με
την ψηφιακή μετάβαση. Στον Όμιλο Ιατρικού Αθηνών
κάνουμε πράξη τη δέσμευσή μας να βρισκόμαστε στην
πρώτη γραμμή των εξελίξεων και να προετοιμαζόμαστε για τα νέα δεδομένα, επενδύοντας διαρκώς σε νέες
τεχνολογίες αιχμής και στην επιστημονική πρωτοπο-
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ρία και καινοτομία. Για εμάς, στον Όμιλο Ιατρικού Αθηνών αποτελεί στρατηγική επιλογή και διαχρονικό στόχο, και για τα επόμενα 35 χρόνια, να συνεχίσουμε να
αποτελούμε τον καίριο ελληνικό πόλο που θα διασφαλίσει τη θέση της χώρας μας στο μετασχηματισμό του
κλάδου, ενώ, παράλληλα, μέσα από την ιατρική πρωτοπορία που βρίσκει καθημερινή εφαρμογή στον Όμιλό μας, να παρέχουμε τα κίνητρα και τα εφόδια για τον
επαναπατρισμό του ελληνικού επιστημονικού προσωπικού».
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κέντρα αναφοράς και αριστείας και
συνεργάζονται με πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Μεταξύ άλλων, η Κλινική Γενικής, Λαπαροσκοπικής, Βαριατρικής
και Ρομποτικής Χειρουργικής του Ιατρικού Κέντρου Αθηνών είναι αναγνωρισμένη και διαπιστευμένη ως
Παγκόσμιο Κέντρο Αριστείας για Βαριατρική και Μεταβολική Χειρουργική από το International Federation
for the Surgery of Obesity and
Metabolic Disorders (IFSO). Παράλληλα, οι ιατροί των ρομποτικών τμημάτων αποτελούν επιστημονικά μέλη
κορυφαίων εκπαιδευτικών οργανισµών σε όλον τον κόσµο, όπως είναι η Ουρολογική Σχολή του IRCAD
(Research Institute against Digestive
Cancer) του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου του Στρασβούργου, η οποία
θεωρείται το καλύτερο ρομποτικόλαπαροσκοπικό ουρολογικό «σχολείο», του κέντρου αναφοράς και εκπαίδευσης, ORSI Academy Belgium
(Robotic Training Center and
Pediatric Robotic Training Center),
αλλά και των συνεδρίων της Nοτιοανατολικής Ευρώπης (International
Workshop in Robotic Surgery for
Southeastern Europe) και των πανευρωπαϊκών συνεδρίων της Ευρωπαϊκής Ουρολογικής Εταιρίας
(EAU – HOT Robotic Courses).

Υπηρεσίες υψηλού επιπέδου
«Ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών είναι
μέρος των εξελίξεων, διεθνώς, καθώς όλα τα τελευταία επιτεύγματα
της ιατρικής επιστήμης εφαρμόζονται
στις κλινικές του», τόνισε ο δρ Κωνσταντίνος Κωνσταντινίδης. «Οι διαρκείς επενδύσεις σε ιατρικό εξοπλισμό, σε συνδυασμό με τη συνεχή
εκπαίδευση, μας παρέχουν τη δυνατότητα να προσφέρουμε, σε χιλιάδες
ασθενείς, ιατρικές υπηρεσίες υψηλού επιπέδου, εφάμιλλες με αυτές
των καλύτερων νοσοκομείων του εξωτερικού.
Αξίζει να αναφέρω, μεταξύ άλλων,
τη ρομποτική χειρουργική μιας τομής
(Single Site Robotic Surgery), η οποία πραγματοποιήθηκε για πρώτη
φορά στην Ελλάδα, το 2011, ενώ έκτοτε έχουν πραγματοποιηθεί, με επιτυχία, περισσότερες από 500 επεμβάσεις αυτού του είδους, την “τεχνική
της
πυγολαμπίδας”
(Firefly
Technology) και το “ψηφιακό χειρουργείο”. Όλες οι παραπάνω μέθοδοι αποτελούν μέρος της ραγδαίας
εξέλιξης της τεχνολογίας, που στόχο
έχει να προσφέρει το καλύτερο αποτέλεσμα στους ασθενείς που μας εμπιστεύονται όλα αυτά τα χρόνια χειρουργώντας αναίμακτα, με ασφάλεια, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα,
γρήγορη ανάρρωση, χωρίς επιπλοκές», υπογράμμισε ο κ. Κωνσταντινίδης.

21x29.7cm_PRINT_GRECIA-arriba.pdf

22

health

Ρεπορτάζ |

Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Πεντέλης
Αναβαθμίζονται τα χειρουργεία

Π

ρογραμματική σύμβασης συνυπέγραψαν η περιφερειάρχης Αττικής, Ρένα
Δούρου και ο πρόεδρος του Δ.Σ. του Νοσοκομείου Παίδων Πεντέλης Εμμανουήλ Κουταλάς για τον εκσυγχρονισμό των χειρουργείων.
Στο πλαίσιο αυτό η τεχνική υπηρεσία της
περιφέρειας αναλαμβάνει τη δημοπράτηση,
την τεχνική υποστήριξη και την επίβλεψη,
για την υλοποίηση του έργου "αναβάθμισης

των χειρουργείων και δημιουργίας χώρου
μεταναισθητικής φροντίδας". Επιπρόσθετα,
η Περιφέρεια Αττικής ενισχύει τον ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό του ΓΝΠΠ με την αγορά σύγχρονου ψηφιακού ακτινοσκοπικού
μηχανήματος και ενός πλήρους πύργου ενδοσκοπήσεων, συνολικής δαπάνης περίπου 400.000 €, που, με την αναμενόμενη
τοποθέτησή τους, θα συμβάλουν στην αναβάθμιση των υπηρεσιών του νοσοκομείου.

Η περιφερειάρχης κα Ρένα Δούρου υπογράφει τη σύμβαση

ΑΘΗΝΑΪΚΉ MEDICLINIC-INTERAMERICAN

Ενημέρωση για το γυναικολογικό καρκίνο

Σ

υνεχίζουν η Αθηναϊκή Mediclinic και η
ντας χαρακτηριστικά: «Ζούμε στην εποχή της
Interamerican τις εκδηλώσεις ενημέεξειδίκευσης και της εξατομικευμένης θερωσης εργαζομένων και συνεργατών.
ραπείας. Για τον καρκίνο του μαστού, κλειδί
Στο πλαίσιο αυτό και με αφορμή την παγκόεπιτυχίας τόσο στη διάγνωση όσο και τη θεσμια ημέρα κατά του καρκίνου οργάνωσαν
ραπεία είναι η εφαρμογή των κατευθυντηρίμία ακόμη εκδήλωση ενημέρωσης με θέμα
ων οδηγιών που παρέχονται ανάλογα με την
το γυναικολογικό καρκίνο και τον καρκίνο
ηλικία και το ατομικό και οικογενειακό ιστοτου μαστού και ομιλητές επιστημονικούς συρικό κάθε γυναίκας, με γνώμονα την πρόληνεργάτες και ιατρούς της κλινικής. Τις παψη».
ρουσιάσεις και τη συζήτηση κατά την εκδήΑκολούθησε η ομιλία της Μαίρης Μακρολωση, που πραγματοποιήθηκε στα κεντρικά
δήμου, συνεργάτιδος της κλινικής, εξειδιγραφεία της Interamerican, συντόνισε ο Ακευμένης στην πλαστική και επανορθωτική
ντώνης Γερονικολάου, γενικός διευθυντής
χειρουργική, με θέμα την ογκοπλαστική χειτης Αθηναϊκής Mediclinic.
ρουργική αποκατάσταση μετά από μαστεΓια τον γυναικολογικό καρκίνο: ενδομήκτομή. Η ομιλήτρια παρατήρησε πως «ο
τριο, τραχήλου μήτρας, κόλπου και αιδοίου,
καρκίνος του μαστού οδηγεί το 80% των αμίλησε ο Μάριος Μαρκόπουλος, μαιευτήρας
σθενών να υποβληθούν σε ογκοπλαστική
- γυναικολόγος - ενδοσκοπικός χειρουργός,
επέμβαση, σταδίου και τύπου του καρκίνου,
διδάκτωρ της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιενώ το 20% των ασθενών θα χρειαστούν αστημίου Αθηνών και συνεργάτης της κλινιποκατάσταση του μαστού. Το 2016 σε μελέτη
κής. Όπως επεσήμανε, «οι γυναικολογικοί
μετανάλυσης η αποκατάσταση αναδείχτηκε
καρκίνοι περιλαμβάνουν διάφορες μορφές
στατιστικά σημαντική για την αποδοχή του
με ξεχωριστά χαρακτηριστικά και διαφορετιπροβλήματος και τη βελτίωση της εικόνας
Ο κ. Αντώνης Γερονικολάου, με τον κ. Μάριο Μαρκόπουλο,
κή πρόγνωση. Η λεπτομερής ενημέρωση για
και ψυχικής υγείας των ασθενών, ενώ συτην κ. Αικατερίνη Μανίκα και την κ. Μαίρη Μακροδήμου
τα ειδικά γνωρίσματα (παράγοντες κινδύνου,
νέβαλε και στην αίσθηση υπέρβασης της
σημεία και συμπτώματα) κάθε μορφής καρνόσου».
κίνου και η συμμετοχή των γυναικών στις προτεινόμενες μεθόδους πρόΤέλος, η Μαρία Αβούρη, ακτινοδιαγνώστρια, διευθύντρια Ακτινολογικού
ληψης αποτελούν απαραίτητες προϋποθέσεις της αποτελεσματικής πρό- Τμήματος της κλινικής, μίλησε για την ολοκληρωμένη απεικονιστική διεληψης και της έγκαιρης διάγνωσης των καρκίνων του γυναικείου γεννητι- ρεύνηση και αποτελεσματική διάγνωση των παθήσεων του μαστού, ανακού συστήματος».
πτύσσοντας τα θέματα των διαγνωστικών μεθόδων αλλοιώσεων μαστού,
Στη συνέχεια η Αικατερίνη Μανίκα, γενική χειρουργός και χειρουργός με σύντομη περιγραφή και εστίαση στις πλέον διαδεδομένες μεθόδους
μαστού, εξειδικευμένη στη χειρουργική ογκολογία και ογκοπλαστική χει- -screening μαστογραφία και υπερηχογράφημα μαστού- οι οποίες εφαρμόρουργική μαστού, διευθύντρια του Κέντρου Μαστού της κλινικής, μίλησε ζονται ευρέως στον κατοχυρωμένο από τους διεθνείς οργανισμούς υγείας
για την πρόληψη και έγκαιρη διάγνωση στον καρκίνο του μαστού, τονίζο- προληπτικό έλεγχο για τις παθήσεις του μαστού.

ΠΟΥ Αυξήθηκαν τα κρούσματα ιλαράς στην Ευρώπη

Τ

ην ανησυχία του για την αύξηση των κρουσμάτων ιλαράς στις χώρες της
Ευρώπης, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, εκφράζει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, γνωστοποιώντας ότι τα περιστατικά έφθασαν τα 82.596, υπερτριπλάσια από ότι το 2017 (25.863) και
τα περισσότερα της τελευταίας δεκαετίας. Η Ελλάδα υπήρξε
ανάμεσα στις δέκα ευρωπαϊκές χώρες με τα περισσότερα
κρούσματα, καθώς ήταν πέρυσι όγδοη σε αριθμό περιστατικών (2.193), ενώ ήταν έβδομη σε αναλογία κρουσμάτων στο σύνολο του πληθυσμού, με 197 περιστατικά
ιλαράς ανά ένα εκατομμύριο κατοίκων. Παράλληλα, αυξημένοι ήταν και οι θάνατοι λόγω της ιλαράς στην Ευρώπη, σε

72 το 2018 από 42 το 2017. Και ενώ τα ποσοστά εμβολιασμών εμφανίζουν
βελτίωση στην Ευρώπη, αυξάνονται και οι θύλακες αντίστασης στον εμβολιασμό, ιδίως σε ορισμένες χώρες, όπου ολοένα περισσότεροι
γονείς αρνούνται να εμβολιάσουν τα παιδιά τους, φοβούμενοι τις
υποτιθέμενες παρενέργειες. Πέρυσι, σύμφωνα με τα διεθνή
πρακτορεία, πάνω από το 90% των περιστατικών στην Ευρώπη καταγράφηκαν σε δέκα χώρες, με πρώτη -και με διαφοράτην Ουκρανία (53.218), ενώ ακολούθησαν Σερβία (5.076), Ισραήλ (2.919 - η χώρα περιλαμβάνεται στις ευρωπαϊκές στατιστικές), Γαλλία (2.913), Ιταλία (2.517), Ρωσία (2.256), Γεωργία
(2.203), Ελλάδα (2.193), Αλβανία (1.466) και Ρουμανία (1.087).

Υπουργείο Υγείας

Εξοικονόμηση
30 εκατ. ευρώ
για την προμήθεια
φαρμάκων
ΕΞΟΙΚΟΝΌΜΗΣΗ περίπου 30 εκατομμυρίων ευρώ επιτεύχθηκε με τη διαπραγμάτευση που πραγματοποιήθηκε
το προηγούμενο διάστημα για την προμήθεια φαρμάκων μεταξύ της Εθνικής
Κεντρικής Αρχής Προμηθειών Υγείας
και πέντε φαρμακευτικών εταιρειών,
όπως ανακοίνωσε το Γραφείο Τύπου
του αναπληρωτή υπουργού Υγείας
Παύλου Πολάκη. Ειδικότερα όπως τονίζεται, με την ολοκλήρωση υπογραφής
των νέων συμφωνιών-πλαίσιου με αριθμούς 01/2019 ΕΠΥ 1 2014 και 02/2019
ΕΠΥ 3 2014 που υπογράφτηκαν στις 281-2019 και 4-2-2019 αντίστοιχα από τον
πρόεδρο της ΕΚΑΠΥ και τους νόμιμους
εκπροσώπους των αντισυμβαλλόμενων εταιρειών, συμφωνήθηκε η προμήθεια «διαφόρων φαρμάκων» συνολικού ποσού 54.676.303,52 ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, έναντι
της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 84.343.044,77 ευρώ. Η εξοικονόμηση που επετεύχθη σε σχέση με την
προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται
στο ποσό των 29.666.741, 25 ευρώ. Αντικείμενο των παραπάνω συμφωνιώνπλαισίου είναι η προμήθεια φαρμάκων
σε όλα τα νοσοκομεία της χώρας και
τους εποπτευόμενους από το υπουργείο
Υγείας φορείς. Η διάρκειά τους ορίζεται
σε δύο έτη από την υπογραφή της, ενώ
η ΕΚΑΠΥ διατηρεί δικαίωμα μονομερούς παράτασης της ισχύος τους για ένα ακόμη έτος. Βάσει των συμφωνιών,
πρόκειται σύντομα να συναφθούν εκτελεστικές συμβάσεις μεταξύ των δομών
του δημόσιου συστήματος Υγείας και
των αντισυμβαλλόμενων φαρμακευτικών εταιρειών, προστίθεται στην ανακοίνωση
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Κείμενα: ΆΡΗΣ ΜΠΕΡΖΟΒΊΤΗΣ

AbbVie

Servier- Taiho Oncology

Εγκρίθηκε από την Ε.Ε. θεραπεία για λευχαιμία

Παρατεταμένη
επιβίωση
σε ασθενείς
με καρκίνο στομάχου
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Π

Ό

πως ανακοίνωσε η AbbVie, η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή ενέκρινε την αίτηση τροποποίησης τύπου II για το venetoclax σε συνδυασμό
με rituximab για τη θεραπεία ασθενών με υποτροπιάζουσα/ανθεκτική Χρόνια Λεμφοκυτταρική Λευχαιμία (ΧΛΛ), οι οποίοι έχουν λάβει
τουλάχιστον μία προηγούμενη θεραπεία. Αυτή
η έγκριση επιτρέπει σε περισσότερους ασθενείς να λάβουν θεραπεία με venetoclax
σαν θεραπεία δεύτερης γραμμής και
παρέχει στους ιατρούς τη δυνατότητα να χορηγήσουν το συγκεκριμένο φάρμακο σε
έναν ευρύτερο πληθυσμό ασθενών με υποτροπιάζουσα/ανθεκτική
χρόνια ΧΛΛ, από αυτό που
προβλέπει η προηγούμενη εγκεκριμένη ένδειξη
για το venetoclax ως
μονοθεραπεία
στην Ευρωπαϊκή
Ένωση
(ΕΕ). Η έγκριση ισχύει
στα 28
κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, καθώς και στην Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη
Νορβηγία.
Η έγκριση της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής βασίζεται στα αποτελέσματα της τυχαιοποιημένης κλινικής
μελέτης Φάσης 3 MURANO, η οποία
αξιολόγησε την αποτελεσματικότητα
και την ασφάλεια του venetoclax σε
συνδυασμό με rituximab σε σύγκριση με το συνδυασμό bendamustine
σε με rituximab, ως καθιερωμένο
σχήμα ανοσοχημειοθεραπείας για ασθενείς με υποτροπιάζουσα/ανθεκτική
χρόνια ΧΛΛ. Κατά την αρχική ανάλυση, η μελέτη έδειξε στατιστικά σημαντική βελτίωση της
επιβίωσης χωρίς εξέλιξη της νόσου κατά την
εκτίμηση του ερευνητή για τους ασθενείς που
έλαβαν venetoclax σε συνδυασμό με

rituximab, με αποτέλεσμα τη μείωση κατά 83%
του κινδύνου εξέλιξης της νόσου ή θανάτου,
καθώς και την παρατεταμένη συνολική επιβίωση (OS) σε σύγκριση με το καθιερωμένο
σχήμα ανοσοχημειοθεραπείας.
«Η ΧΛΛ είναι δυνατό να υποτροπιάσει και να
καταστεί ανθεκτική στην πρώτη γραμμής θεραπεία, συνεπώς υφίσταται ανάγκη για καλύτερες θεραπείες στην αντιμετώπιση αυτών των ασθενών οι οποίοι διαφορετικά θα είχαν περιορισμένες επιλογές», δήλωσε ο καθηγητής John Seymour, MBBS,
Ph.D., κύριος ερευνητής της
κλινικής μελέτης MURANO
και διευθυντής Ιατρικής του
Καρκίνου στο Αντικαρκινικό
Κέντρο Peter MacCallum &
το Νοσοκομείο Royal
Melbourne στην Αυστραλία. «Η χρήση του
venetoclax σε συνδυασμό με rituximab προσφέρει σε αυτούς τους
ασθενείς μία εναλλακτική
θεραπευτική επιλογή
που είναι ανώτερη από
ένα είδος ανοσοχημειοθεραπείας και είναι δυνατό να πετύχει σημαντική ανταπόκριση, όπως
αποδεικνύεται από τα
ποσοστά αρνητικού αποτελέσματος για MRD στο
περιφερικό αίμα και τον
μυελό των οστών, επιτρέποντας τη χορήγηση
μιας θεραπείας καθορισμένης διάρκειας χωρίς ανοσοχημειοθεραπεία».
Η ΧΛΛ είναι μία βραδείας εξέλιξης μορφή
λευχαιμίας, που χαρακτηρίζεται από την προοδευτική μονοκλωνική αύξηση του αριθμού
των Β-λεμφοκυττάρων, τα οποία αθροίζονται
στους λεμφικούς ιστούς, στο μυελό και το αίμα.
Η ΧΛΛ αντιστοιχεί περίπου στο ένα τρίτο των
νεοδιαγνωσθέντων περιστατικών λευχαιμίας.

αρατεταμένη συνολική επιβίωση
και επιβίωση χωρίς εξέλιξη της νόσου σε ασθενείς με ανθεκτικό μεταστατικό καρκίνο του στομάχου διαπίστωσε
βασική κλινική μελέτη -από τη Servier
και την Taiho Oncology, Inc. (ΗΠΑ)- Φάσης III TAS-102 Gastric Study (TAGS)
που αξιολόγησε την trifluridine/tipiracil
έναντι εικονικού φαρμάκου και βέλτιστης υποστηρικτικής περίθαλψης σε
ασθενείς που έχουν ήδη λάβει θεραπεία για επιθετικό μεταστατικό καρκίνο
του στομάχου, ο οποίος έχει εξελιχθεί ή
είναι ανθεκτικός σε προηγούμενες
γραμμές θεραπείας.
Κατά τη διάρκεια της κλινικής μελέτης TAGS, οι ασθενείς που έλαβαν θεραπεία με trifluridine/tipiracil εμφάνισαν κλινικά ουσιαστική και στατιστικά
σημαντική βελτίωση όσον αφορά τη
συνολική επιβίωση συγκριτικά με το
εικονικό φάρμακο, καθώς και μείωση
του κινδύνου θανάτου κατά 31%, η οποία μεταφράστηκε σε παρατεταμένη
διάμεση επιβίωση 2,1 μηνών (5,7 μήνες
για την trifluridine/tipiracil έναντι 3,6
μηνών για το εικονικό φάρμακο).
«Είμαστε εξαιρετικά ενθουσιασμένοι με τα αποτελέσματα της μελέτης TAGS, καθώς καταδεικνύουν ότι η trifluridine/tipiracil μπορεί να επιφέρει τη διαφορά στη ζωή των ανθρώπων που ζουν με
μεταστατικό καρκίνο του γαστρικού συστήματος και συνεχίζουν να αγωνίζονται με αυτή τη σοβαρή
ασθένεια», δήλωσε ο Patrick Therasse, επικεφαλής του τμήματος Έρευνας και Ανάπτυξης Ογκολογίας της Servier.
H Trifluridine/Tipiracil διατίθεται σήμερα σε 61 χώρες, συμπεριλαμβανομένων των χωρών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Novartis

Ελπίδες για τα άτομα με
σπάνια κληρονομική
αμφιβληστροειδοπάθεια

Σ

ύμφωνα με ανακοίνωση της Novartis, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε το voretigene
neparvovec, μια εφάπαξ γονιδιακή θεραπεία
για την θεραπευτική αντιμετώπιση ασθενών με
απώλεια όρασης λόγω γενετικής μετάλλαξης
και στα δύο αντίγραφα του γονιδίου RPE65 οι
οποίοι έχουν επαρκή βιώσιμα αμφιβληστροειδικά κύτταρα. Η άδεια κυκλοφορίας ισχύει και
στα 28 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
καθώς και στην Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη
Νορβηγία. Tο voretigene neparvovec αναπτύχθηκε και κυκλοφόρησε
στην αγορά των ΗΠΑ από τη
Spark Therapeutics.
Τα άτομα που
γεννιούνται
με μεταλλάξεις και
στα δύο αντίγραφα
του γονιδίου
RPE65 μπορεί να
εμφανίσουν εκτενή απώλεια όρασης από μικρή ηλικία, ενώ η πλειονότητα των ασθενών εμφανίζουν εξέλιξη σε ολική
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Οι κ.κ Βασίλης Τσιμιχόδημος, επίκουρος καθηγητής Παθολογίας στην Ιατρική Σχολή του
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Λάζαρος Πουγγίας, MD, PhD, ιατρικός διευθυντής της MSD
Ελλάδας, Νικόλαος Τεντολούρης, καθηγητής Παθολογίας στην Ιατρική Σχολή του
Πανεπιστημίου Αθήνας

H

Βristol-Myers Squibb ανακοίνωσε τα αποτελέσματα μίας νέας ανάλυσης από τη Φάσης 3
μελέτη CheckMate -214, που αποδεικνύουν ότι η θεραπεία με nivolumab
σε συνδυασμό με ipilimumab σε ασθενείς που δεν είχαν λάβει θεραπεία
στο παρελθόν για προχωρημένο ή
μεταστατικό νεφροκυτταρικό καρκίνωμα (RCC) συσχετίστηκε με σημαντικά μεγαλύτερη επιβίωση χωρίς
θεραπεία (TFS).
Με ελάχιστη περίοδο παρακολούθησης 30 μηνών, το 36% των ασθενών που έλαβαν τον συνδυασμό του
nivolumab με ipilimumab βρίσκονταν ακόμη στη ζωή χωρίς να χρειάζονται επακόλουθη θεραπεία έναντι
του 16% των ασθενών που έλαβαν
sunitinib. Στα δύο έτη, από τους ασθενείς που διέκοψαν τη θεραπεία, το
19% των ασθενών που έλαβαν τον

Βristol-Myers Squibb

Συνδυασμός
φαρμάκων για
ασθενείς με
νεφροκυτταρικό
καρκίνωμα

τύφλωση. Η έρευνα δείχνει ότι η διαταραχή της όρασης
και η τύφλωση στα παιδιά συχνά προκαλεί κοινωνική
απομόνωση, συναισθηματικό στρες, απώλεια της ανεξαρτησίας ή κινδύνους όπως πτώσεις και τραυματισμούς. Το λειτουργικό αντίγραφο του γονιδίου RPE65
που παρέχει το voretigene neparvovec μπορεί να αποκαταστήσει την όραση και να βελτιώσει την όραση σε
παιδιά και ενήλικες με επαρκή βιώσιμα αμφιβληστροειδικά κύτταρα3.
Η Christina Fasser, πρόεδρος της Retina International,
ενός κεντρικού φορέα περισσότερων από 43 οργανώσεων ασθενών παγκοσμίως που προωθούν την έρευνα
για την εύρεση θεραπειών για τις κληρονομικές εκφυλιστικές αμφιβληστροειδοπάθειες, δήλωσε: «Η έγκριση
αυτή είναι μνημειώδης για τους ασθενείς, καθώς μέχρι
σήμερα δεν υπήρχαν φαρμακολογικές θεραπευτικές
επιλογές για την αντιμετώπιση αυτής της μορφής Συγγενούς Αμαύρωσης Leber (LCA). Η πρόσβαση σε αυτήν τη
θεραπεία έχει τη δυνατότητα να μειώσει τη σημαντική
σωματική, συναισθηματική και οικονομική επιβάρυνση
που έχει αυτή η νόσος στους ασθενείς και τις οικογένειές τους».
Ο Dr Bart Leroy, οφθαλμίατρος και κλινικός γενετιστής, καθηγητής και επικεφαλής του Τμήματος Οφθαλμολογίας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου της Γάνδης, Γάνδη, Βέλγιο και διευθυντής της Κλινικής για την
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συνδυασμό του nivolumab με
ipilimumab έναντι 6% των ασθενών
που έλαβαν sunitinib παρέμεναν χωρίς θεραπεία. Τα δεδομένα από την
ανάλυση ανακοινώθηκαν σε αναρτημένη παρουσίαση στο Συνέδριο της
Ευρωπαϊκής Εταιρείας Κλινικής Ογκολογίας (ESMO) 2018 στο Μόναχο.
«Τα αποτελέσματα από αυτή την ανάλυση της μελέτης CheckMate -214
παρέχουν σημαντικές πληροφορίες
σχετικά με τη δυνατότητα διατήρησης
του κλινικού οφέλους με τον συνδυασμό του nivolumab με ipilimumab σε
ασθενείς με προχωρημένο νεφροκυτταρικό καρκίνωμα, στους οποίους υπάρχει μία σημαντική ανεκπλήρωτη
ανάγκη», δήλωσε ο ερευνητής της
μελέτης CheckMate -214, David F.
McDermott, MD, διευθυντής του Προγράμματος Ανοσο-ογκολογίας στο Ιατρικό Κέντρο Beth Israel Deaconess.

Εκφύλιση του Αμφιβληστροειδούς στο Νοσοκομείο
Παίδων της Φιλαδέλφεια, δήλωσε: «Μετά από τουλάχιστον 20 χρόνια έρευνας γονιδιακών θεραπειών, επιτέλους υπάρχει μπροστά μας ένα πολλά υποσχόμενο μέλλον για τη θεραπεία των σπάνιων γενετικών οφθαλμικών διαταραχών».
Ο Paul Hudson, CEO, Novartis Pharmaceuticals, δήλωσε: «Η Novartis είναι αφοσιωμένη στη συνεργασία με
τους ασθενείς, τους φροντιστές, τα συστήματα υγείας και
τους ιατρούς ώστε να εδραιώσει την πρόσβαση σε αυτή
την γονιδιακή θεραπεία για τους ασθενείς που πάσχουν
από μετάλλαξη του RPE65, καθώς πιστεύουμε ότι μπορεί να συμβάλει στην αποκατάσταση της όρασης και στη
βελτίωση της όρασης στα παιδιά και τους ενήλικες που
επί το παρόντος δεν έχουν καμία θεραπευτική επιλογή».
Οι αποφάσεις από τα εθνικά ασφαλιστικά ταμεία σχετικά με το voretigene neparvovec για ασθενείς με απώλεια όρασης λόγω γενετικής μετάλλαξης και στα δύο αντίγραφα του γονιδίου RPE65 αναμένονται το 2019 και το
2020.
Η Novartis συνεργάζεται στενά με τους όλους τους
εταίρους ώστε να μπορέσει να διασφαλίσει ότι οι κατάλληλοι ασθενείς θα μπορούν να ξεκινήσουν να ωφελούνται από αυτή τη θεραπεία το συντομότερο δυνατό αφού
ανακοινωθούν οι αποφάσεις σχετικά με την ασφαλιστική κάλυψη το 2019 και το 2020.

MSD

Ελληνικές μελέτες
για τον σακχαρώδη διαβήτη 2
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ημαντικά ευρήματα η αξιοποίηση των οποίων θα μπορούσε να συμβάλλει
ουσιωδώς στην καλύτερη αντιμετώπιση των ασθενών με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 (ΣΔτ2) στη χώρα μας, φέρνουν τρεις νέες μελέτες με δεδομένα
από την ελληνική κλινική πράξη.
Σύμφωνα με αυτά, ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 ενώ βρίσκονται
σε θεραπεία, παραμένουν αρρύθμιστοι για περισσότερο από τρεις μήνες, αν και
στο διάστημα αυτό οι κατευθυντήριες οδηγίες συστήνουν επανεκτίμηση της θεραπείας. Συγκεκριμένα, περίπου το 50% των ασθενών σε μετφορμίνη και περίπου το 60% των ασθενών που λάμβανουν σουλφονυλουρία είτε ως μονοθεραπεία είτε συνδυαστικά με μετφορμίνη δεν πετυχαίνουν τον γλυκαιμικό στόχογλυκοζυλιωμένη αιμοσφαιρίνη (HbA1c) <7%.
Ταυτόχρονα, η συστηματική εκπαίδευση του διαβητικού ασθενούς μπορεί να
συμβάλλει σημαντικά στην καλύτερη συμμόρφωση στη θεραπεία, παράγοντα
εξαιρετικής σημασίας για χρόνιες ασθένειες όπως ο σακχαρώδης διαβήτης τύπου 2.
Τα παραπάνω αποτελούν ευρήματα των μελετών RELOAD, RECAP και
ΑDVICE τα οποία και παρουσιάστηκαν από τη φαρμακευτική εταιρεία MSD και
τους επικεφαλής ερευνητές: Νικόλαο Τεντολούρη, καθηγητή Παθολογίας στην
Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθήνας και Βασίλη Τσιμιχόδημο, επίκουρο
καθηγητή Παθολογίας στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
Από την πλευρά του ο ιατρικός διευθυντής της MSD Ελλάδας Λάζαρος Πουγγίας, MD, PhD παρουσίασε τη σημασία που δίνει η εταιρεία στην παραγωγή και
αναζήτηση δεδομένων από την ελληνική κλινική πράξη, καθώς μια τέτοιου είδους επένδυση μπορεί να συμβάλλει στην καλύτερη αντιμετώπιση των ασθενών
στην Ελλάδα και στη λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων αναφορικά με την επιλογή της βέλτιστης θεραπείας. Αναλυτικότερα τα αποτελέσματα των μελετών έχουν ως εξής:
Τα αποτελέσματα της μελέτης RELOAD έδειξαν ότι σχεδόν τα 2/3 των ασθενών
με ΣΔτ2 που λαμβάνουν μονοθεραπεία με μετφορμίνη στη μέγιστη ανεκτή δόση
δεν πετυχαίνουν τον γλυκαιμικό στόχο για γλυκοζυλιωμένη αιμοσφαιρίνη
(HbA1c) <6.5%, Επιπλέον, οι ασθενείς που δεν ρυθμίζονται στη μονοθεραπεία με
μετφορμίνη, παραμένουν σε υψηλές τιμές HbA1c για μεγάλες περιόδους και η
εντατικοποίηση της θεραπείας καθυστερεί, καθώς σχεδόν το 50% των ασθενών
παραμένουν σε τιμές HbA1c ≥7%, 9 μήνες μετά την έναρξη της θεραπείας με
μετφορμίνη.
Τα αποτελέσματα της μελέτης RECAP καταδεικνύουν ότι η μείωση της συχνότητας εμφάνισης και σοβαρότητας των υπογλυκαιμικών επεισοδίων θα μπορούσε να οδηγήσει σε βελτιωμένες κλινικές εκβάσεις, οι οποίες με τη σειρά τους θα
μπορούσαν να συμβάλλουν στη βελτίωση του γλυκαιμικού ελέγχου και κατ’ επέκταση στην καλύτερη διαχείριση της νόσου συνολικά.
Σύμφωνα με τα συμπεράσματα της μελέτης ADVICE, η συστηματική εκπαίδευση του ασθενούς και τα προγράμματα υποστήριξης για την διαχείριση του
ΣΔτ2 μπορούν να συνεισφέρουν σημαντικά στη βελτίωση της συμμόρφωσης στη
θεραπεία.

26
Συνέχεια από τη σελίδα 19

δεν πιστεύουν ότι μπορεί να νοσήσουν είτε
εμπιστεύονται την παραπληροφόρηση σχετικά με την αποτελεσματικότητα των εμβολίων.
Ειδικότερα, την εβδομάδα από τις 4 έως
τις 10 Φεβρουαρίου 2019, ελέγχθηκαν για
ιούς γρίπης συνολικά 400 κλινικά δείγματα,
όλα από τα νοσοκομεία. Από αυτά, τα 149
(37,2%) ήταν θετικά για ιούς γρίπης και συγκεκριμένα τα 148 (99,3%) ήταν τύπου Α και
το 1 (0,7%) ήταν τύπου Β. Ο υποτύπος Α
(Η1Ν1) είναι και πάλι ο επικρατέστερος, καθώς ανιχνεύθηκε στα 101 δείγματα (84,9%),
ενώ ο υποτύπος Α (Η3Ν2) σε 18 (15,1%).
Σαράντα νέα κρούσματα χρειάστηκαν
νοσηλεία σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας
(ΜΕΘ). Από την αρχή της δραστηριότητας
της εποχικής γρίπης, τον Οκτώβριο του
2018, τα σοβαρά κρούσματα ανέρχονται σε
226, εκ των οποίων 219 νοσηλεύθηκαν σε
ΜΕΘ. Εμβολιασμένα ήταν μόλις 29 (13%).
Από τους ασθενείς που κατέληξαν, οι 49
νοσηλεύονταν σε ΜΕΘ.
Όπως επισημαίνει το ΚΕΕΛΠΝΟ, τα σοβαρά κρούσματα εργαστηριακά επιβεβαιωμένης γρίπης (αριθμός νοσηλειών ΜΕΘ
και θανάτων) δεν αποτελούν παρά ένα μικρό μέρος του συνόλου της νοσηρότητας
και θνησιμότητας που προκαλεί η γρίπη.
Στην Ελλάδα η διαχρονική παρακολούθηση του νοσήματος έχει δείξει ότι η δραστηριότητα της γρίπης συνήθως αρχίζει να
αυξάνει κατά τον Ιανουάριο και κορυφώνεται κατά τους μήνες Φεβρουάριο - Μάρτιο.
Σημειώνεται ότι η πλειονότητα των
κρουσμάτων που είτε κατέληξαν είτε νοσηλεύθηκαν σε ΜΕΘ ανήκαν σε κλινική ομάδα υψηλού κινδύνου για την οποία συστήνεται εμβολιασμός για την εποχική γρίπη,
σύμφωνα με τη σχετική εγκύκλιο του υπουργείου Υγείας.

Πώς να προστατευτείτε από τη γρίπη
Σύμφωνα με το Κέντρο Ελέγχου Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.) οι ομάδες
αυξημένου κινδύνου για σοβαρή νόσο και
επιπλοκές από γρίπη είναι:
• Άτομα ηλικίας 60 ετών και άνω.

Alpha Bank Δεν βλέπουν ΑΜΚ στον άμεσο ορίζοντα

health

Θέμα |

Μικρές πιθανότητες δίνουν εγχώριοι αναλυτές στο ενδεχόμενο να υποχρεωθεί η Alpha Bank σε άμεση αύξηση κεφαλαίου, με στόχο να υλοποιήσει ένα επιθετικό σχέδιο μείωσης
των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων της. Αν ο Ενιαίος Εποπτικός Μηχανισμός δεν υποχρεώσει τις ελληνικές τράπεζες να μειώσουν τα NPEs, η Alpha Bank δεν έχει κανέναν λόγο
να προχωρήσει σε αύξηση κεφαλαίου τώρα, επισημαίνει αναλυτής μεγάλης χρηματιστηριακής

Σαρώνει και πάλι η γρίπη

σελ.
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• Παιδιά και ενήλικες που παρουσιάζουν
έναν ή περισσότερους από τους παρακάτω
επιβαρυντικούς παράγοντες ή χρόνια νοσήματα:
1. Σακχαρώδη διαβήτη ή άλλο χρόνιο μεταβολικό νόσημα.
2. Άσθμα ή άλλες χρόνιες πνευμονοπάθειες.
3. Χρόνια νεφροπάθεια.
4. Καρδιακή νόσο με σοβαρές αιμοδυναμικές διαταραχές.
5. Ανοσοκαταστολή (κληρονομική ή επίκτητη εξαιτίας νοσήματος ή θεραπείας).
6. Μεταμόσχευση οργάνων.

7. Δρεπανοκυτταρική νόσο (και άλλες αιμοσφαιρινοπάθειες).
8. Νευρομυϊκά νοσήματα.
• Έγκυοι γυναίκες ανεξαρτήτως ηλικίας
κύησης.
• Άτομα με νοσογόνο παχυσαρκία, με δείκτη μάζας σώματος ≥ 40kgm/m2.
• Παιδιά που παίρνουν ασπιρίνη μακροχρόνια (π.χ. νόσος Kawasaki, ρευματοειδής αρθρίτιδα κ.ά.) για τον πιθανό κίνδυνο
εμφάνισης συνδρόμου Reye μετά από γρίπη.
• Άτομα που βρίσκονται σε στενή επαφή με
βρέφη<6 μηνών ή φροντίζουν άτομα με υ-

ποκείμενο νόσημα, τα οποία διατρέχουν
αυξημένο κίνδυνο επιπλοκών από τη γρίπη.
• Οι κλειστοί πληθυσμοί (προσωπικό και
εσωτερικοί σπουδαστές γυμνασίων-λυκείων, στρατιωτικών και αστυνομικών σχολών, ειδικών σχολείων ή σχολών, τρόφιμοι
και προσωπικό ιδρυμάτων κ.ά.).
• Εργαζόμενοι σε χώρους παροχής υπηρεσιών υγείας (ιατρονοσηλευτικόπροσωπικό
και λοιποί εργαζόμενοι με κλινικό έργο).

έχει υψηλό κίνδυνο επιπλοκών, όπως μέση ωτίτιδα, παραρρινοκολπίτιδα και πνευμονία. Επίσης μπορεί να αναπτυχθεί μυοκαρδίτιδα (φλεγμονή του καρδιακού μυός)
και εγκεφαλίτιδα. Η πιο συνηθισμένη θανατηφόρος επιπλοκή είναι η πνευμονία, η οποία μπορεί να αναπτυχθεί σε όλες τις ομάδες ασθενών.

Οι επιπλοκές

Υπάρχουν οι εξής σαφείς διαφορές μεταξύ γρίπης και κρυολογήματος:

ΠΟΕΔΗΝ: Κρύβουν
τον πραγματικό
αριθμό των
θανάτων από τη
γρίπη. Καταγγελίες
και από τον ΙΣΑ

Η μόλυνση από τον ιό της γρίπης εμπερι-

ΤΡΆΠΕΖΕΣ
Μείωση των NPEs κατά 50% με
ανεκτή επίπτωση στα κεφάλαια

Πως να ξεχωρίσετε τη γρίπη από το
απλό κρυολόγημα
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ε σοβαρές καταγγελίες κατά της κυβέρνησης αναφορικά με το μέγεθος του προβλήματος της γρίπης, προχώρησε η ΠΟΕΔΗΝ. Σε ανακοίνωση της η Πανελλήνια
Ομοσπονδία Εργαζομένων Δημοσίων Νοσοκομείων αναφέρει ότι η κυβέρνηση
προσπαθεί να θολώσει το μέγεθος του προβλήματος της εποχικής Γρίπης, για να κρύψει την κακή εικόνα του υγειονομικού συστήματος της χώρας.
Όπως αναφέρεται, «τα νοσοκομεία προμηθεύτηκαν εμβόλια της Γρίπης για το προσωπικό που φθάνουν στο 25% του αριθμού που υπηρετεί. Ο εμβολιασμός του υγειονομικού προσωπικού στη χώρα μας είναι προαιρετικός ,ενώ σε άλλες χώρες της Ευρώπης είναι υποχρεωτικός. Τα εμβόλια που διέθεσαν στην Δημόσια Υγεία όπως ανακοι►Γιατί σύμφωνα με τραπεζικά στελέχη το
νώθηκε είναι 20.000. Το υγειονομικό προσωπικό που υπηρετεί είναι 90.000. Ως εκ
τούτω ως στόχο το Υπουργείο Υγείας έθεσε την τρέχουσα περίοδο ο εμβολιασμός
σχέδιοτουτης ΤτΕ είναι η καλύτερη λύση
προσωπικού να κινηθεί στα ίδια ποσοστά με την περίοδο 2017 – 2018 που ήταν 24,90%
για τη μείωση των «κόκκινων» δανείων
για τα Νοσοκομεία και 40,20% για τα Κέντρα Υγείας. Το Υπουργείο Υγείας διαθέτει τον
ακριβή αριθμό των υγειονομικών που εμβολιάστηκαν και το κρύβει».►
Όπως
Το υποστηύψος της κεφαλαιακής επίπτωσης
ρίζει η ΠΟΕΔΗΝ, «το ΚΕΕΛΠΝΟ λαμβάνει συμπληρωμένη φόρμα από τα Νοσοκομεία
και πώς αναπληρώνεται πλήρως σε
κάθε μήνα για τον αριθμό των εργαζομένων που εμβολιάστηκαν και τον συνολικό α-

βάθος τριετίας
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Του ΧΡΉΣΤΟΥ ΚΊΤΣΙΟΥ

Τ

ην εκτίμηση ότι η πρόταση της ΤτΕ για συλλογική υποβοήθηση
των τραπεζών, στην προσπάθειά τους να επιταχύνουν τη μείωση των «κόκκινων» δανείων, μπορεί να μειώσει τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα κατά περίπου 50%, με την κεφαλαιακή επίπτωση να αναπληρώνεται πλήρως σε βάθος τριετίας, διατυπώνουν
τραπεζικά στελέχη.
Η πρόταση της ΤτΕ προβλέπει την εθελοντική δυνατότητα των

τραπεζών να μεταβιβάζουν σε εταιρείες ειδικού σκοπού ( SPVs) καταγγελμένα ή σε βαθιά καθυστέρηση δάνεια (Τράπεζες: Όλο το σχέδιο της ΤτΕ για τα «κόκκινα δάνεια) στην καθαρή λογιστική τους αξία
(μετά την αφαίρεση προβλέψεων) μαζί με τις εξασφαλίσεις τους. Για
τα παραπάνω δάνεια οι τράπεζες έχουν σχηματίσει τις υψηλότερες
προβλέψεις.
Με δεδομένο ότι η μεταβίβαση των δανείων θα γίνει στην καθαρή
Συνέχεια στις σελίδες 28-29
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Ρεπορτάζ |
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Τράπεζες Μείωση των NPEs κατά 50% με ανεκτή επίπτωση στα κεφάλαια
Συνέχεια από τη σελίδα 27

Πειραιώς

ΙΕΝΕ

Στα 45,5 δισ.
ευρώ
οι επενδύσεις
στην ενέργεια
ΣΤΑ 45,5 ΔΙΣ. ΕΥΡΏ εκτιμάται
πως θα φθάσουν οι επενδύσεις
στον τομέα της ενέργειας κατά
τη δεκαετία 2018 - 2027, σύμφωνα με την ετήσια έκθεση του
Ινστιτούτου Ενέργειας Νοτιοανατολικής Ευρώπης για το 2019.
Το μεγαλύτερο μερίδιο των επενδύσεων, 11 δισ. ευρώ, αναμένονται στην ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων, 8,2 δισ.
ευρώ σε αιολικά, 5,5 δισ. ευρώ
σε φωτοβολταϊκά και 5,5 δισ.
ευρώ επίσης στα δίκτυα.
Το ΙΕΝΕ εκτιμά ότι το 2020 με
τη λειτουργία του αγωγού ΤΑΡ
θα διακινούνται μέσω Ελλάδας
13 - 14 δισ. κυβικά μέτρα φυσικού αερίου ετησίως, ενώ το
2030 με την προσθήκη νέων αγωγών, σταθμών υγροποιημένου φυσικού αερίου κ.λπ. το μέγεθος θα αυξηθεί σε 30 δισ. , που
θα αντιστοιχεί τότε στο 6% της
ευρωπαϊκής κατανάλωσης.
Κατά την εκδήλωση παρουσίασης της έκθεσης, ο γενικός
γραμματέας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών Μιχάλης
Βερροιόπουλος αναφέρθηκε
στους στόχους του εθνικού ενεργειακού σχεδιασμού που δίνει έμφαση στην ανάπτυξη των
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
Από την πλευρά του ο διευθύνων σύμβουλος του Ελληνικού
Χρηματιστηρίου Ενέργειας Μιχάλης Φιλίππου τόνισε ότι η χώρα μας είναι σε πλεονεκτική θέση για να λειτουργήσει ως ενεργειακός κόμβος για την Ευρώπη
με τις νέες υποδομές μεταφοράς
και αποθήκευσης που αναπτύσσονται.

λογιστική τους αξία, οι τράπεζες δεν
θα γράψουν ζημιά. Τα εποπτικά τους
κεφάλαια θα μειωθούν, όμως, επειδή
θα υποχρεωθούν να διαγράψουν τις
αναλογούσες στις συσσωρευμένες
προβλέψεις των μεταβιβαζόμενων
δανείων αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις (Deferred tax credits
–DTCs).
Μέσω νομοθετικής ρύθμισης, το
ποσό του DTC, που θα διαγραφεί, θα
αναγνωριστεί από το Δημόσιο ως αμετάκλητη υποχρέωση προς το SPV
με προκαθορισμένο χρονοδιάγραμμα
αποπληρωμής (σύμφωνα με τη διάρκεια του σχήματος). Το χρονοδιάγραμμα θα προκύψει μετά την αποτίμηση των μεταβιβαζόμενων χαρτοφυλακίων από τους συμβούλους της
τιτλοποίησης ή και τρίτους εκτιμητές
και τον προσδιορισμό των αναμενόμενων χρηματορροών.
Η πρόταση προβλέπει, επίσης, τη μη
ενεργοποίηση της νομοθεσίας περί
αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων (DTCs), λόγω και της συμβολής του σχήματος στη συστημική ευστάθεια. Επομένως, οι τράπεζες μπορούν να εγγράψουν ζημιές από τη διαγραφή των DTCs από τους ισολογισμούς τους, χωρίς να υποχρεωθούν
σε αύξηση κεφαλαίου υπέρ του Δημοσίου.
Το DTC θα λειτουργήσει στην πραγματικότητα ως «μαξιλάρι» για τη διαφορά, που θα προκύψει μεταξύ της
καθαρής λογιστικής αξίας, στην οποία
θα μεταβιβάσουν τα δάνεια στα SPVs
και της εύλογης αξίας, η οποία θα
προκύψει, μετά την αποτίμηση των
χαρτοφυλακίων από ανεξάρτητους εκτιμητές. Tο ποσό της αναβαλλόμενης

Πώς θα γίνει
η ανάθεση
διαχείρισης
ΤΙΣ ΑΝΗΣΥΧΊΕΣ που προκαλούν στους
εργαζόμενους οι αλληλοσυγκρουόμενες πληροφορίες, αναφορικά με το
σχεδιασμό της Πειραιώς για την αντιμετώπιση του μείζονος προβλήματος
των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων,
σε συνδυασμό με την περαιτέρω κεφαλαιακή της ενίσχυση, επιδίωξε να καθησυχάσει η διοίκηση της τράπεζας.
Σε συνάντηση, που είχε την περασμένη εβδομάδα με εκπροσώπους των
συλλόγων εργαζομένων ο κ. Χρ. Μεγάλου, διευθύνων σύμβουλος της Πειραιώς, τόνισε ότι η τράπεζα επεξεργάζεται
σειρά σεναρίων, που δεν περιλαμβάνουν, όμως, συνολική πώληση «κόκκινων» δανείων. Ο ίδιος υπενθύμισε ότι
η τράπεζα στοχεύει στην υποχώρηση
των NPEs στα 13,3 δισ. ευρώ στο τέλος
του 2021, από 26,3 δισ. ευρώ στο τέλος
της περασμένης χρονιάς.

φορολογικής απαίτησης που θα μεταβιβαστεί θα αντιστοιχεί σε κάλυψη
πρόσθετων ζημιών, ώστε οι αποτιμήσεις των εν λόγω δανείων να προσεγγίσουν τιμές αγοράς.

Μείωση των NPEs
κατά περίπου 50%
Ειδικότερα, το σχέδιο προβλέπει
μείωση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων
(Non
Performing

Exposures- NPEs) περίπου κατά το
ήμισυ και διατήρηση του δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας σε διψήφιο επίπεδο και για τις τέσσερις συστημικές
τράπεζες.

Με βάση ενδεικτικά στοιχεία μπορεί να προκύψει, κατά μέσο όρο, επιβάρυνση έως τρεις ποσοστιαίες μονάδες (3%) του δείκτη CET1. Λαμβάνοντας, όμως, υπόψη την οργανική κερδοφορία των
τραπεζών σε βάθος τριετίας, επέρχεται πλήρης αναπλήρωση στα κεφάλαια των τραπεζών.
Επιπρόσθετα, οι τράπεζες έχουν τη δυνατότητα
να διατηρήσουν το συνολικό δείκτη κεφαλαίων
στα υφιστάμενα επίπεδα με έκδοση ομολογιών
χαμηλής εξασφάλισης (Tier II), δεδομένης της ουσιαστικής εξυγίανσης των χαρτοφυλακίων τους.
Ως εκ τούτου το σχέδιο της ΤτΕ δύναται να συμβάλλει στην επιτάχυνση της μείωσης των NPEs

και στη βελτίωση της ποιότητας των κεφαλαίων
των ελληνικών τραπεζών, χωρίς ανάγκη αυξήσεων κεφαλαίου.

Το πλεονέκτημα Alpha και Πειραιώς
Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η πρόταση της ΤτΕ
δίνει τη δυνατότητα στις τράπεζες να χρησιμοποιήσουν προς τη σωστή κατεύθυνση, τόσο τις διενεργηθείσες προβλέψεις όσο και τα σημαντικά κεφαλαιακά τους αποθέματα, δυνατότητα που σήμερα
περιορίζεται σημαντικά λόγω της νομοθεσίας περί
αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων.
Τράπεζες, όπως η Alpha Bank και η Πειραιώς,

Εφορία Νέο καθεστώς με ξεχωριστό εκκαθαρι στικό για τους συζύγους

Ξ

εχωριστό εκκαθαριστικό από την Εφορία θα λάβουν, από φέτος, οι
σύζυγοι, ανεξάρτητα αν υποβάλουν ξεχωριστή ή κοινή φορολογική
δήλωση. Σύμφωνα με την απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ Γ. Πιτσιλή, στην οποία παρέχονται οδηγίες για τον τρόπο συμπλήρωσης του
βασικού εντύπου της φορολογικής δήλωσης, διευκρινίζεται ότι οι σύζυγοι θα λάβουν δύο ξεχωριστά εκκαθαριστικά σημειώματα, ανεξάρτητα αν έχουν υποβάλει κοινή δήλωση.
Συγκεκριμένα, σε περίπτωση που οι ετήσιες δηλώσεις φορολογίας
εισοδήματος φορολογικού έτους 2018 των συζύγων υποβάλλονται ως
κοινές, δεν απαιτείται καμία επιπλέον ενέργεια από τους συζύγους. Σε
αυτή την περίπτωση διενεργείται ξεχωριστή βεβαίωση του φόρου και
εκδίδονται δύο πράξεις προσδιορισμού φόρου, μία για κάθε σύζυγο. Πιστωτικά ποσά του ενός συζύγου δεν συμψηφίζονται με τυχόν χρεωστικά
του άλλου και στην περίπτωση που έχουν και οι δύο πιστωτικά ποσά επιστρέφονται στον κάθε δικαιούχο χωριστά.
Oι σύζυγοι ωστόσο δύνανται να υποβάλουν χωριστή δήλωση, κατά τα
οριζόμενα στην περ. β' της παρ. 4 του άρθρου 67 του ν. 4172/2013, με τη

διαδικασία που περιγράφεται στην Α.
1017/2019 απόφαση του διοικητή ΑΑΔΕ (Β’
63).
Οι σύζυγοι υποβάλλουν χωριστή φορολογική δήλωση, χωρίς να απαιτείται γνωστοποίηση στην ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή, ο καθένας για τα εισοδήματά του, εφόσον έχει διακοπεί η έγγαμη συμβίωση κατά το χρόνο υποβολής της δήλωσης ή ο ένας από τους δύο συζύγους είναι σε κατάσταση πτώχευσης ή έχει υποβληθεί σε δικαστική συμπαράσταση. Το βάρος της απόδειξης για τη διακοπή φέρει ο φορολογούμενος.
Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η ενημέρωση του Τμήματος Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης της αρμόδιας ΔΟΥ με
τις παραπάνω μεταβολές.

NEXTDEAL #420 # 15 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019

NEXTDEAL #420 # 15 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019

Τα φυσικά πρόσωπα που έχουν συνάψει
σύμφωνο συμβίωσης, στην περίπτωση που ενημερώσουν το Τμήμα Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης της αρμόδιας ΔΟΥ με
δήλωση μεταβολής, δύνανται να υποβάλλουν
κοινή δήλωση για τα εισοδήματά τους. Στην
περίπτωση αυτή έχουν την ίδια φορολογική
αντιμετώπιση με τους έγγαμους και υπόχρεος
υποβολής δήλωσης είναι εκείνο το μέρος του
συμφώνου συμβίωσης το οποίο κατά την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος
δηλώνεται ως υπόχρεος και για τα εισοδήματα
του άλλου μέρους του συμφώνου συμβίωσης.
Επισημαίνεται ότι η ηλεκτρονική πύλη του
TAXISnet για την υποβολή των φετινών φορολογικών δηλώσεων αναμένεται να ανοίξει εντός του Μαρτίου.

που ακολουθούν τυποποιημένο μοντέλο υπολογισμού του σταθμισμένου σε κίνδυνο ενεργητικού
τους, έχουν δεσμεύσει μεγαλύτερο ύψος κεφαλαίων για τα NPEs (πχ Alpha Bank έχει απόθεμα περί
τα δύο δισ. ευρώ στα κεφάλαιά της) το οποίο μπορούν χρησιμοποιήσουν με πιο ευέλικτο τρόπο προς
το σκοπό μείωσης των δανείων σε καθυστέρηση.
Σε κάθε περίπτωση, όλες οι τράπεζες που θα
συμμετάσχουν σε εθελοντική βάση στο σχέδιο της
ΤτΕ θα έχουν μετά τη μεταφορά των δανείων καλύτερη ποιότητα κεφαλαίων με μικρότερη συμμετοχή σε αυτά των αναβαλλόμενων φορολογικών
απαιτήσεων.

Ε.Υ.

Οι κυβερνο-απειλές,
κίνδυνος για τις
τράπεζες
ΤΟ ΡΌΛΟ που καλείται να διαδραματίσει η διαχείριση κινδύνων των τραπεζών, στην προετοιμασία, διαχείριση και ανάκαμψη από δυσλειτουργίες, όπως οι κυβερνο-επιθέσεις και οι
φυσικές καταστροφές, αναδεικνύει
έρευνα της Ε.Υ. και του Διεθνούς
Χρηματοπιστωτικού Ινστιτούτου.
Σύμφωνα με την ένατη παγκόσμια ετήσια έρευνα της Ε.Υ. για τη διαχείριση κινδύνων από τις τράπεζες,
Accelerating digital transformation:
four
imperatives
for
risk
management, αναδεικνύεται ότι, καθώς η τεχνολογία και ο συνεχής, ανταγωνιστικός μετασχηματισμός υποχρεώνουν τις τράπεζες να «επανιδρυθούν», το τμήμα διαχείρισης κινδύνων θα πρέπει να προχωρήσει σε
απαραίτητες σημαντικές αλλαγές, με
τους καθ’ ύλην αρμόδιους διαχείρισης κινδύνων να καλούνται να εξισορροπήσουν τους δικούς τους ρόλους και τα λειτουργικά μοντέλα. Η
συγκεκριμένη έρευνα, αποτέλεσμα
συνεργασίας μεταξύ της Ε.Υ. και του
IIF, διαπιστώνει ότι οι ομάδες διαχείρισης κινδύνου συνδέουν τη στρατηγική με τη διάθεση ανάληψης κινδύνου (67%), αναγνωρίζουν τους μελλοντικούς ή αναδυόμενους κινδύνους (53%), αξιολογούν τη στρατηγική και τα επιχειρησιακά μοντέλα από
τη σκοπιά της διάθεσης ανάληψης
κινδύνου (36%), βοηθούν στη διαμόρφωση επιχειρησιακής κουλτούρας
και συμπεριφορών αναφορικά με
τους κινδύνους (34%), και εφαρμόζουν αποτελεσματικές δομές διαχείρισης κινδύνων (31%).
Η έρευνα, πέραν των άλλων, υπογραμμίζει τέσσερα σημεία που θα
πρέπει να αντιμετωπίσουν τα Δ.Σ και
οι επικεφαλής διαχείρισης κινδύνου
προκειμένου να παραμείνουν ανταγωνιστικοί. Τα τέσσερα αυτά σημεία
περιλαμβάνουν την προσαρμογή σε
ένα περιβάλλον και σε ένα προφίλ
κινδύνου, την αξιοποίηση της διαχείρισης κινδύνων, την αποδοτική και
αποτελεσματική διαχείριση κινδύνου
και την ανάκαμψη από δραστικές διαταραχές.
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Alpha Bank Δεν βλέπουν
Σαρώνει
και
ΑΜΚ στον άμεσο ορίζοντα
Μ

ικρές πιθανότητες δίνουν εγχώριοι αναλυτές στο ενδεχόμενο να υποχρεωθεί η Alpha
Bank σε άμεση αύξηση κεφαλαίου,
με στόχο να υλοποιήσει ένα επιθετικό σχέδιο μείωσης των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων της (Non
Performing Exposures- NPEs).
«Αν ο Ενιαίος Εποπτικός Μηχανισμός δεν υποχρεώσει τις ελληνικές
τράπεζες να μειώσουν ώς το τέλος
του 2021 τα NPEs κάτω από τα επίπεδα του 10%, η Alpha Bank δεν έχει
κανέναν λόγο να προχωρήσει σε αύξηση κεφαλαίου τώρα» επισημαίνει
αναλυτής μεγάλης χρηματιστηριακής.
Ο ίδιος διατυπώνει την εκτίμηση
ότι η διοίκηση της τράπεζας θα περιμένει να ξεκαθαρίσει το τοπίο, σε
σχέση με το ποια συλλογική λύση υποβοήθησης θα εγκριθεί από SSM
και DG Comp, ώστε εν συνεχεία να
ανακοινώσει το δικό της σχέδιο για
την οριστική εξυγίανση του ισολογισμού της.
Το πιθανότερο, κατά τον ίδιο, είναι
η Alpha Bank να υιοθετήσει σχεδιασμό τετραετίας, ως προς τον στόχο
μείωσης των NPEs κάτω από τα επίπεδα του 10%. Σε αυτή την περίπτωση θα φθάσει στο ίδιο σημείο με την
Eurobank, ένα χρόνο αργότερα, χωρίς να χρειασθεί πρόσθετη ενίσχυση
στον Common Equity Tier I (CET I).
Η ανάλυσή του εδράζεται στα εξής
στοιχεία: αν οι εγχώριες τράπεζες έχουν ένα μέσο όρο ανάκτησης NPEs
της τάξης του 30% με 35% ( μέτρια
συντηρητικό σενάριο), η Alpha θα
χρειαστεί τέσσερα χρόνια (ώς το τέλος του 2022) να ρίξει τα NPEs στα 2
δισ. ευρώ, με τον C. Αν η χρονική διάρκεια μειωθεί στην τριετία, ο CET I
της τράπεζας υποχωρεί κατά περίπου
100 μονάδες βάσης κάτω από το ελάχιστο επίπεδο. Ως εκ τούτου η τρά-
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πάλι η γρίπη
ΤτΕ

Αμετάβλητα τα
επιτόκια το
Δεκέμβριο

►Γιατί οι εγχώριοι
αναλυτές ποντάρουν
ότι η τράπεζα δεν θα
καταφύγει σε ΑΜΚ.
Το σενάριο μικρής
ΑΜΚ, μετά το 2020
και για μικρό ποσό.
►Ο σχεδιασμός
πωλήσεων,
τιτλοποιήσεων και
ανάθεσης
διαχείρισης
πεζα θα υποχρεωθεί την περίοδο
2020-21 σε μικρή αύξηση κεφαλαίου της τάξης των 500 με 800 εκατ.
ευρώ.
Όλα αυτά με την παραδοχή ότι τα
προ προβλέψεων κέρδη και το σταθμισμένο σε κίνδυνο ενεργητικό παραμένουν σταθερά, ενώ δεν υπολογίζονται έκτακτα κέρδη από αποτίμηση συμβολαίων ανάθεσης διαχείρισης, ούτε τα οφέλη στην προ προβλέ-

ΑΜΕΤΆΒΛΗΤΑ παρέμειναν το Δεκέμβριο του 2018, τόσο το μέσο
σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου
των νέων καταθέσεων όσο και το
αντίστοιχο των νέων δανείων,σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος.
Το περιθώριο επιτοκίου παρέμεινε
ψεων κερδοφορία από τη μείωση σμός για την ανάθεση διαχείρισης
επίσης αμετάβλητο στις 4,35 εκατοπροσωπικού.
NPEs, που διαθέτει ο όμιλος στην
στιαίες μονάδες, ενώ το μέσο σταθΣτην περίπτωση που εγκριθεί ο Κύπρο, ονομαστικής αξίας 3,9 δισ.
μισμένο επιτόκιο του συνόλου των
προτεινόμενος από την ΤτΕ μηχανι- ευρώ. Οι δεσμευτικές προσφορές
νέων καταθέσεων παρέμεινε αμετάσμός τιτλοποίησης καταγγελμένων ή προβλέπεται να υποβληθούν προς τα
βλητο στο 0,28%.
σε βαθιά καθυστέρηση δανείων, με τέλη του μήνα από τους έξι επενδυΕιδικότερα, το μέσο επιτόκιο των
μεταφορά των αναλογουσών ανα- τές, που πέρασαν στη δεύτερη φάση.
καταθέσεων μίας ημέρας από νοικοΟ προτιμητέος επενδυτής θα αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήκυριά παρέμεινε αμετάβλητο στο
σεων ( DTCs) στο SPV, τα πράγματα λάβει τη διαχείριση του χαρτοφυλα0,09%, ενώ το αντίστοιχο επιτόκιο
για την Alpha καθίστανται ευκολότε- κίου για τουλάχιστον 4 χρόνια, ενώ
των επιχειρήσεων παρέμεινε σχεθα πάρει μια εταιρεία ειδικού σκοπού
ρα.
δόν αμετάβλητο στο 0,14%.
Με δεδομένο ότι διαθέτει κεφα- (SPV), αδειοδοτημένη και με προσωέχει υψηλό κίνδυνο επιπλοκών, όπως μέΤο μέσο επιτόκιο των καταθέσελαιακό απόθεμα 2 δισ. ευρώ η έγκρι- πικό. Έτσι, ο όμιλος Alpha θα μειώση ωτίτιδα,
ων με συμφωνημένη διάρκεια
έως παραρρινοκολπίτιδα και πνευση του σχεδίου της ΤτΕ θα της επι- σει το προσωπικό του στην Κύπρο
μονία. Επίσης
μπορεί να αναπτυχθεί μυο1 έτος από νοικοκυριά παρέμεινε
και
τρέψει να μειώσει ταχύτερα τα NPEs, και θα επιδιώξει σε δεύτερο χρόνο,
καρδίτιδα
αυτό σχεδόν αμετάβλητο στο
0,58%. (φλεγμονή του καρδιακού μυός)
εγγράφοντας ζημιά από την απώλεια μέσω τιτλοποίησης του χαρτοφυλαΤο μέσο σταθμισμένο επιτόκιο
του
DTC χωρίς να ενεργοποιηθεί υπο- κίου, να αποενοποιήσει τα NPEs, μεικαι εγκεφαλίτιδα.
Η πιο συνηθισμένη θανασυνόλου των νέων δανείων
προς
χρεωτική ΑΜΚ υπέρ του Δημοσίου.
ώνοντας την επίδραση στο σταθμιτηφόρος επιπλοκή είναι η πνευμονία, η ονοικοκυριά και επιχειρήσεις
Η τράπεζα προγραμματίζει για το σμένο ενεργητικό από τη διακράτηση
ποίαπαρέμπορεί να αναπτυχθεί σε όλες τις ομάμεινε αμετάβλητο στο 4,63%.
β΄ εξάμηνο της φετινής χρονιάς δύο των senior note τίτλων.
δες ασθενών.
Tο μέσο επιτόκιο των επιχειρημαδιαγωνισμούς: έναν για την πώληση
Το ίδιο εκτιμάται ότι θα συμβεί και
τικών δανείων χωρίς καθορισμένη
μη εξυπηρετούμενων δανείων, ονο- στην Ελλάδα. Θα υπάρξει, δηλαδή,
Πως να ξεχωρίσετε τη γρίπη από το
διάρκεια παρέμεινε σχεδόν αμετάμαστικής αξίας περίπου 2 δισ. ευρώ, μια μεγάλη τιτλοποίηση δανείων με
απλό κρυολόγημα
βλητο στο 5,03%. Το αντίστοιχο επιτα οποία διαθέτουν εξασφαλίσεις επί ταυτόχρονη πώληση είτε της μικτής
Υπάρχουν οι εξής σαφείς διαφορές μετατόκιο των επαγγελματικών δανείων
ακινήτων, στα πρότυπα του Jupiter θυγατρικής που διατηρεί η Alpha με
γρίπης και κρυολογήματος:
παρουσίασε αύξηση κατά 4ξύμονάδες
και έναν για την τιτλοποίηση «κόκκι- την Centerbridge (Cepal Ελλάς), είτε
βάσης και διαμορφώθηκε στο
νων» στεγαστικών δανείων αξίας άλλου SPV, στο οποίο θα ανατεθεί η
6,94%.
διαχείριση μη εξυπηρετούμενων επερίπου 2 δισ. ευρώ.
Το μέσο επιτόκιο των επιχειρημαΤαυτόχρονα, τρέχει ήδη διαγωνι- πιχειρηματικών δανείων.
ε σοβαρές καταγγελίες κατά της κυβέρνησης αναφορικά με το μέγεθος του προτικών δανείων συγκεκριμένης διάρβλήματος της γρίπης, προχώρησε η ΠΟΕΔΗΝ. Σε ανακοίνωση της η Πανελλήνια
κειας και κυμαινόμενου επιτοκίου
Ομοσπονδία Εργαζομένων Δημοσίων Νοσοκομείων αναφέρει ότι η κυβέρνηση
αυξήθηκε κατά 18 μονάδες βάσης
προσπαθεί να θολώσει το μέγεθος του προβλήματος της εποχικής Γρίπης, για να κρύκαι διαμορφώθηκε στο 3,54%, ενώ
ψει την κακή εικόνα του υγειονομικού συστήματος της χώρας.
το μέσο επιτόκιο των στεγαστικών
Όπως αναφέρεται, «τα νοσοκομεία προμηθεύτηκαν εμβόλια της Γρίπης για το προδανείων με κυμαινόμενο επιτόκιο
σωπικό που φθάνουν στο 25% του αριθμού που υπηρετεί. Ο εμβολιασμός του υγειονοπελάτες της, μέσω της αυτοματοποίησης των διαδικασιών της και του εξειδιαμορφώθηκε στο 3,13%, παρουσιμικού προσωπικού στη χώρα μας είναι προαιρετικός ,ενώ σε άλλες χώρες της Ευρώδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού της. Παράλληλα, η Πειραιώς Factoring
άζοντας αύξηση κατά 21 μονάδες
πης είναι υποχρεωτικός. Τα εμβόλια που διέθεσαν στην Δημόσια Υγεία όπως ανακοιδιευρύνει συνεχώς το φάσμα υπηρεσιών της με νέα προϊόντα και στηρίζει
βάσης σε σχέση με τον προηγούμενο
νώθηκε είναι 20.000. Το υγειονομικό προσωπικό που υπηρετεί είναι 90.000. Ως εκ
τις οικονομικά υγιείς και δυναμικές επιχειρήσεις, για να αναπτύξουν τον κύμήνα.
τούτω ως στόχο το Υπουργείο Υγείας έθεσε την τρέχουσα περίοδο ο εμβολιασμός του
κλο εργασιών τους, τόσο στην εγχώρια όσο και τη διεθνή αγορά, παρέχοντας
Τέλος σχεδόν αμετάβλητο παρέπροσωπικού να κινηθεί στα ίδια ποσοστά με την περίοδο 2017 – 2018 που ήταν 24,90%
χρηματοδότηση, διαχείριση-είσπραξη και ασφαλιστική κάλυψη των απαιτήμεινε, το ίδιο διάστημα, το μέσο
για τα Νοσοκομεία και 40,20% για τα Κέντρα Υγείας. Το Υπουργείο Υγείας διαθέτει τον
σεων. Να σημειωθεί ότι το 2017 η Πειραιώς Factoring, ως μέλος του διεσταθμισμένο επιτόκιο στα υφιστάακριβή αριθμό των υγειονομικών που εμβολιάστηκαν και το κρύβει». Όπως υποστηθνούς οργανισμού Factoring FCI (Factor Chain International), ο οποίος αμενα υπόλοιπα του συνόλου των
ρίζει η ΠΟΕΔΗΝ, «το ΚΕΕΛΠΝΟ λαμβάνει συμπληρωμένη φόρμα από τα Νοσοκομεία
ριθμεί περίπου 400 μέλη από 90 χώρες, κατέκτησε την έκτη θέση στην πακαταθέσεων, ενώ το αντίστοιχο επικάθε μήνα για τον αριθμό των εργαζομένων που εμβολιάστηκαν και τον συνολικό αγκόσμια κατάταξη για την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών της.
τόκιο των δανείων μειώθηκε.

Πειραιώς Factoring Σε ανοδική πορεία
Α
ύξηση του κύκλου εργασιών της κατά 12%, σε 2,2 δισ. ευρώ, παρουσίασε για το 2018 η Πειραιώς Factoring, θυγατρική του ομίλου Πειραιώς,
ενώ την τελευταία τριετία πέτυχε ανάπτυξη του κύκλου εργασιών της κατά
40%, με συνεχώς αυξανόμενη κερδοφορία.
Παράλληλα, τη χρονιά που πέρασε οι χρηματοδοτήσεις της εταιρείας αυξήθηκαν κατά 18%, ενώ επετεύχθη παράλληλα υψηλή κερδοφορία και περαιτέρω μείωση του ήδη χαμηλού δείκτη NPL, σε 3%. Στόχοι της Πειραιώς
Factoring για το 2019 είναι η αύξηση του μεριδίου αγοράς της, μέσω της
αύξησης των χρηματοδοτήσεων σε υφιστάμενους και νέους πελάτες και η
συνεχής αναβάθμιση των υψηλής ποιότητας υπηρεσιών που παρέχει στους
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Σημαντικό μερίδιο
ευθύνης έχουν και οι
πολίτες, οι οποίοι είτε
αμελούν να κάνουν
το εμβόλιο είτε δεν
πιστεύουν ότι μπορεί
να νοσήσουν είτε
εμπιστεύονται την
παραπληροφόρηση
σχετικά με την
αποτελεσματικότητα
των εμβολίων
Η γρίπη
• Ξαφνική έναρξη των συμπτωμάτων που
επιδεινώνονται εντός ωρών. Οι ασθενείς
συχνά θυμούνται τον ακριβή χρόνο που ξεκίνησε η νόσος.
• Δυνατός πονόλαιμος «σαν ένα λιοντάρι
που γρατζουνάει τις αμυγδαλές σας».
• Υψηλή θερμοκρασία έως 41°C, αφού το
σώμα προσπαθεί να αναπτύξει θερμότητα
και να εξοντώσει τον ιό.
• Πάντοτε σχετίζεται με σοβαρή κεφαλαλγία.
• Προκαλεί ξαφνικά πόνο σε όλο το σώμα,
ιδιαίτερα στις αρθρώσεις. Κόπωση και αδυναμία.
• Ο βήχας είναι συνηθισμένος, όχι όμως
και το φτάρνισμα.
• Διαρκεί 1-2 εβδομάδες. Προβλήματα στο
θώρακα συνήθη.
• Προκαλεί σοβαρές επιπλοκές π.χ. πνευμονία, παραρρινοκολπίτιδα, βρογχίτιδα και
μέση ωτίτιδα σε παιδιά.

Τ

3. Σε βήχα ή φτέρνισμα, κάλυψη της μύτης και
του στόματος με το μανίκι στο ύψος του αγκώνα ή με χαρτομάντιλο.
4. Το χρησιμοποιημένο χαρτομάντιλο πρέπει να
απορρίπτεται αμέσως μετά τη χρήση στους κάδους απορριμμάτων.
5. Απαγορεύεται τα παιδιά να πίνουν νερό απευθείας από τη βρύση με το στόμα.
6. Τακτικό πλύσιμο των χεριών των παιδιών
και των εργαζομένων με υγρό σαπούνι και νερό ή εναλλακτικά να χρησιμοποιείται αντισηπτικό αλκοολούχο διάλυμα ή χαρτομάντιλα με αλκοόλη.
Οι παραπάνω οδηγίες πρέπει να τηρούνται και από το προσωπικό των σχολικών κυλικείων.

Το κοινό κρυολόγημα

Τα μέτρα προστασίας

• Σταδιακή έναρξη των συμπτωμάτων.
• Γδάρσιμο στον λαιμό, λιγότερο σοβαρό.
• Συνήθως μικρή αύξηση της θερμοκρασίας.
• Ελαφρύς πονοκέφαλος σε μερικές περιπτώσεις.
• Ήπιος πόνος, που συνήθως περιορίζεται
στα κάτω άκρα.
• Το φτάρνισμα και η ρινική συμφόρηση είναι
συνήθη, γιατί ο ιός του κρυολογήματος επικεντρώνεται στη μύτη.
• Ταχεία ανάρρωση.
• Ήπιες επιπλοκές.

Για την προστασία των πολιτών το ΚΕ.
ΕΛ.Π.ΝΟ. συστήνει τα εξής μέτρα:
1. Εμβολιασμό για την εποχική γρίπη στις
ομάδες αυξημένου κινδύνου του πληθυσμού.
2. Τήρηση των μέτρων υγιεινής των χεριών και αναπνευστικής υγιεινής (π.χ.
κάλυψη του βήχα και του φτερνίσματος).
3. Έγκαιρη χρήση των αντι-ϊικών φαρμάκων κατά της γρίπης με τις πρώτες εκδηλώσεις (μέσα σε 48 ώρες) κατά την κρίση
των θεραπόντων ιατρών, ακόμη και χω-

ριθμό που υπηρετεί. Σε ότι αφορά στα θύματα της γρίπης, το ΚΕΕΛΠΝΟ ενημερώνεται
από τα Νοσοκομεία κάθε ημέρα για τον αριθμό των θανάτων από Γρίπη που είναι διαπιστωμένα είτε από το quick test ανίχνευσης της Γρίπης, είτε από τα αποτελέσματα των
εξετάσεων σε δείγματα που έχουν σταλεί στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Και όμως μόνο για τις ΜΕΘ υπάρχει σαφή εικόνα», τονίζει η ΠΟΕΔΗΝ και προσθέτει ότι «σε πολλούς ασθενείς που νοσηλεύονται στις κλινικές νοσοκομείων από επιπλοκές της γρίπης δεν γίνονται τα quick test ή δεν αποστέλλονται δείγματα στην ιατρική σχολή. Άλλο το strep test που γίνεται για το στρεπτόκοκκο και άλλο τα quick test
που είναι για τη γρίπη. Ως αιτίες θανάτου πολλών ασθενών δηλώνονται οι επιπλοκές
της Γρίπης ή άλλο συνοδό νόσημα και όχι η γρίπη. Έτσι κρύβουν τον πραγματικό αριθμό θανάτων που προκλήθηκαν από επιπλοκές της γρίπης», επισημαίνεται στην ανακοίνωση.

ΙΣΑ: Απαράδεκτη ολιγωρία στο θέμα της γρίπης
Παράλληλα,για απαράδεκτη ολιγωρία να θωρακίσει υγειονομικά τη χώρα μας από
τη γρίπη, κατηγορεί ο Ιατρικός Σύλλογος της Αθήνας το υπουργείο Υγείας, με αποτέλε-
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Οι οδηγίες
του υπουργείου
Παιδείας για την
προστασία των
παιδιών στα
σχολεία

ο υπουργείο Παιδείας με εγκύκλιο του στα
σχολεία δίνει σαφείς οδηγίες για την πρόληψη της εξάπλωσης της γρίπης στους μαθητές.
Ειδικότερα δίνεται εντολή να απομονώνονται
τα παιδιά που εμφανίζουν συμπτώματα γρίπης
σε χώρο όπου δε θα έρχονται σε επαφή με άλλα άτομα, και να ειδοποιούν αμέσως τους γονείς για να τα παραλάβουν, ενώ παράλληλα
συστήνονται οι παρακάτω κανόνες ατομικής
υγιεινής:
1. Αποφυγή επαφής χεριών με τα μάτια, τη μύτη και το στόμα για τη μείωση του κινδύνου μόλυνσης.
2. Αποφυγή κοινής χρήσης των μολυβιών, των στυλό, των μαρκαδόρων και άλλων προσωπικών αντικειμένων.

ρίς την εργαστηριακή επιβεβαίωση της
γρίπης.
4. Αναζήτηση ιατρικής συμβουλής σε περίπτωση παρατεταμένων ή σοβαρών συμπτωμάτων γρίπης ακόμη και σε άτομα
που δεν ανήκουν σε ομάδα αυξημένου
κινδύνου.
Σύμφωνα με το υπουργείο Παιδείας, οι
αρμόδιες διευθύνσεις εκπαίδευσης δέχονται πολλαπλά ερωτήματα σχετικά με
το θέμα. Κατόπιν αυτών, το υπουργείο εξέδωσε νέες οδηγίες, με σκοπό την πρόληψη εξάπλωσης των ιών.

σμα, όπως υποστηρίζει, η Ελλάδα να κατέχει τα τελευταία χρόνια, το θλιβερό ρεκόρ των
θανάτων από γρίπη στην Ευρώπη.Ο αριθμός των θανάτων από τη γρίπη είναι μεγάλος
συγκριτικά, με άλλες χώρες της ΕΕ, παρά τις καλύτερες κλιματολογικές συνθήκες,
γεγονός που οφείλεται αφενός στην αδυναμία των δημόσιων δομών υγείας, να αντιμετωπίσουν επαρκώς τα περιστατικά -με αποκορύφωμα την τραγική έλλειψη κλινών σε
ΜΕΘ- και αφετέρου στην έλλειψη προληπτικής ενημέρωσης του πληθυσμού, για την
ανάγκη αντιγριπικού εμβολιασμού», αναφέρει σε ανακοίνωση του ο ΙΣΑ.Ο πρόεδρος
του ΙΣΑ Γιώργος Πατούλης τόνισε ότι είναι απαράδεκτο να χάνονται κάθε χρόνο άδικα
ανθρώπινες ζωές από τον ιό στη γρίπης. Είναι προφανές ότι το υπουργείο Υγείας παρέλειψε τις ενδεδειγμένες πολιτικές, για την αντιμετώπιση της επικείμενης επιδημίας,
με αποκορύφωμα την ολιγωρία, για να λειτουργήσουν τα 150 κλειστά κρεβάτια στις
Μονάδες Εντατικής Θεραπείας. Ζητούμε να στελεχωθούν άμεσα οι Μονάδες Εντατικής
Θεραπείας και να ανοίξουν τα κλειστά κρεβάτια ,μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα
για να μη χάνονται άδικα ανθρώπινες ζωές, υπογραμμίζει ο ΙΣΑ και καλεί τα μέλη του,
σε περίπτωση που το έχουν αμελήσει, να εμβολιαστούν άμεσα καθώς αποτελούν ομάδα υψηλού κινδύνου, τόσο για να νοσήσουν όσο και για να διασπείρουν τον ιό.
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Κείμενα: ΆΡΗΣ ΜΠΕΡΖΟΒΊΤΗΣ

Νίκη Salospir στα Ευρωπαϊκά Δικαστήρια

Νέα σειρά almora PLUS

H

Πάτα το κουμπί, χτύπα τον καρκίνο

«Π

άτα το κουμπί, χτύπα τον καρκίνο» είναι
το κεντρικό μήνυμα της πανελλαδικής
εκστρατείας ευαισθητοποίησης και κινητοποίησης των πολιτών, με στόχο την υποστήριξη των
ανθρώπων που μάχονται κατά του καρκίνου.
Η εκστρατεία υλοποιείται από την BristolMyers Squibb υπό την αιγίδα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καρκίνου (ΕΛΛΟΚ) και της Εταιρείας Ογκολόγων - Παθολόγων Ελλάδας (ΕΟΠΕ),
με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά του
Καρκίνου, της οποίας το μήνυμα φέτος είναι “I
am Αnd I Will”. Είμαστε μέλη της παγκόσμιας
κοινότητας του καρκίνου και θέλουμε περισσότερη έρευνα, καλύτερη ογκολογική περίθαλψη.
Πρωταγωνιστής της εκστρατείας είναι το
καρκινικό κύτταρο, το οποίο καλούνται οι πολίτες να συρρικνώσουν με μια απλή, αλλά συμβολική κίνηση: «Το πάτημα ενός κουμπιού».
Πατώντας το κουμπί, η Bristol-Myers Squibb
(BMS) συνεισέφερε οικονοµικά στο έργο της
Ελληνικής Ομοσπονδίας Καρκίνου (ΕΛΛΟΚ).
Η εκστρατεία θα «ταξιδέψει» ψηφιακά στις
πόλεις Θεσσαλονίκη, Πάτρα Ιωάννινα, Ηράκλειο, όπου εκπρόσωποι των συλλόγων - μελών της ΕΛΛΟΚ θα βρίσκονται σε κεντρικά σημεία των πόλεων για να ενθαρρύνουν τους
πολίτες να πατήσουν το κουμπί. Παράλληλα,
όσοι επιθυμούν, θα έχουν την ευκαιρία να πατήσουν συμβολικά το κουμπί μέσω της ηλεκτρονικής σελίδας της εκστρατείας www.
patatokoubi.gr, συμμετέχοντας έτσι στην προσπάθεια «συρρίκνωσης» του καρκινικού κυττάρου.
«Στη μάχη κατά του καρκίνου, η γνώση είναι
δύναμη. Η εκστρατεία “Πάτα το κουμπί, χτύπα

τον καρκίνο” αποτελεί μια σημαντική πρωτοβουλία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης
των πολιτών και αποδεικνύει έμπρακτα την εταιρική δέσμευση της Bristol - Myers Squibb
για καλύτερη ενημέρωση και βελτίωση της
φροντίδας υγείας των ογκολογικών ασθενών»,
δήλωσε η Ελισάβετ Προδρόμου, γενική διευθύντρια Bristol-Myers Squibb Ελλάδας.
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Uni-pharma

ELPEN

Bristol- Myers Squibb

health

πρωτοπόρος ελληνική φαρμακευτική
βιομηχανία ELPEN εμπλουτίζει την οικογένεια almora PLUS, προχωρώντας
στην κυκλοφορία του ανανεωμένου
almora PLUS Sachet και του ΝΕΟΥ almora
PLUS Effervescent.
Το almora PLUS Sachet είναι συνώνυμο
των ηλεκτρολυτών στην Ελλάδα και χαίρει
της εμπιστοσύνης της ιατροφαρμακευτικής
κοινότητας και της ελληνικής οικογένειας πάνω από 30 χρόνια. Ενδεικτικό είναι άλλωστε
το γεγονός ότι αποτελεί το πρώτο σε πωλήσεις σκεύασμα ηλεκτρολυτών στην Ελλάδα βάσει IQVIA Units YTD 05/2018 ως η πλέον δοκιμασμένη και αποτελεσματική λύση για τις ανάγκες ενυδάτωσης του οργανισμού σε περιπτώσεις αυξημένων απωλειών υγρών ή/και
μειωμένης πρόσληψής τους (εμετός, έντονη εργασία, υψηλές θερμοκρασίες/καύσωνας,
ταξίδια, κατανάλωση αλκοόλ).
Το almora PLUS Sachet αποτελεί ανανεωμένη έκδοση του υπάρχοντος προϊόντος, καθώς κυκλοφορεί με νέα συσκευασία, αλλά και βελτιωμένη σύνθεση από συνδυασμό ηλεκτρολυτών (Na, K, Cl) και γλυκόζης, σύμφωνα με την πιο πρόσφατη σύσταση WHO/FCH/
CAH/06.1 του Π.Ο.Υ., συμβάλλει στην ενυδάτωση του οργανισμού και την αναπλήρωση
των χαμένων ηλεκτρολυτών, ενώ διαθέτει ευχάριστη γεύση φράουλα με γλυκαντική ουσία
σουκραλόζη. Είναι κατάλληλο για βρέφη (2 μηνών και άνω), παιδιά και ενήλικες. Διατίθεται
σε συσκευασία δώδεκα (12) φακελιδίων.
Το almora PLUS σε νέα μορφή αναβραζόντων δισκίων - Effervescent - έχει ενισχυμένη
σύνθεση για την ενυδάτωση και αναπλήρωση των ηλεκτρολυτών του οργανισμού, χάρη
στο συνδυασμό ηλεκτρολυτών (Na, K, Cl), μετάλλων (Mg, Zn) και δεξτρόζης που περιέχει.
Πιο συγκεκριμένα, βοηθά στη διατήρηση της ισορροπίας των ηλεκτρολυτών, τη μείωση
της κούρασης και της κόπωσης, τη φυσιολογική σύνθεση των πρωτεϊνών και τη φυσιολογική λειτουργία των μυών και των μεταβολικών διεργασιών που αποσκοπούν στην παραγωγή ενέργειας. Συγχρόνως, περιέχει ψευδάργυρο, συστατικό που συμβάλλει στο φυσιολογικό μεταβολισμό οξέων και βάσεων, στη φυσιολογική λειτουργία του ανοσοποιητικού
συστήματος, στη φυσιολογική σύνθεση των πρωτεϊνών και στο φυσιολογικό μεταβολισμό
των υδατανθράκων. Απευθύνεται σε ενήλικες και διατίθεται σε συσκευασία δεκαπέντε (15)
αναβραζόντων δισκίων. Έχει ευχάριστη γεύση λεμόνι, ενώ συνιστάται ένα (1) αναβράζον
δισκίο την ημέρα.
Τα δύο συμπληρώματα διατροφής της οικογένειας almora PLUS περιέχουν εγκεκριμένα από
τον EFSA (Eυρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων – ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (Ε.Ε.) αριθ.
432/2012 της Επιτροπής) συστατικά, ενώ η διάθεσή τους γίνεται αποκλειστικά από τα φαρμακεία.

Μ

ε απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου δικαιώνεται η Uni-pharma φαρμακοβιομηχανία του Ομίλου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Τσέτη να χρησιμοποιεί στη συσκευασία της το χρωματικό συνδυασμό πράσινο και λευκό για
το σκεύασμα Salospir.
Ειδικότερα, το Γενικό Δικαστήριο της ΕΕ αποφάνθηκε ότι οι καταναλωτές δεν
είναι πιθανό να συγχέονται από τη συσκευασία των διακριτών εμπορικών σημάτων ασπιρίνης της Bayer και Salospir της Uni-pharma για τις συσκευασίες.
Όπως αναφέρει μάλιστα χαρακτηριστικά το Bloomberg, «η Bayer AG δεν κατάφερε να πείσει ένα ευρωπαϊκό δικαστήριο ότι ένας Έλληνας ανταγωνιστής παραβίασε τα δικαιώματά του ως προς τα εμπορικά σήματα χρησιμοποιώντας ένα
μοτίβο κυματοειδούς πράσινης και λευκής λωρίδας στη συσκευασία του».
«Το πράσινο και λευκό χρώμα είναι συνηθισμένο στη φαρμακευτική βιομηχανία», ανέφερε το δικαστήριο, σημειώνοντας ακόμη: «Επιπλέον, οι αγοραστές

BAUSCH Health

Νέο όνομα για την κορυφαία φαρμακευτική εταιρεία

Ο

είναι πιο πιθανό να βασίζονται σε ονόματα προϊόντων…»
Η Bayer είχε προσφύγει στη δικαιοσύνη για προσβολή της φήμης της συσκευασίας του φαρμάκου της, από τη συσκευασία του Salospir, υποστηρίζοντας
ότι φέρει παρόμοιους με τη συσκευασία της ασπιρίνης χρωματικούς συνδυασμούς (λευκό και πράσινο δηλαδή). Να θυμίσουμε ότι ανάλογη απόφαση είχε
εκδώσει και η ελληνική δικαιοσύνη πριν από περίπου τρία χρόνια. Το Πρωτοδικείο Αθηνών (απ. 270/2015) είχε απορρίψει την αγωγή της Bayer με το σκεπτικό
ότι οι λεκτικοί όροι Aspirin και Salospir είναι αρκετά διαφορετικοί, ώστε να αναιρούν οποιαδήποτε ομοιότητα των χρωματικών αποχρώσεων.
Η Uni-pharma φαρμακοβιομηχανία του Ομίλου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Τσέτη (ΟΦΕΤ), δημιουργήθηκε από τον φαρμακοποιό Κλέωνα Τσέτη και
δραστηριοποιείται στην ελληνική αγορά από το 1963. Εξάγει σε 53 χώρες, ενώ
κάτω από την ομπρέλα του Ομίλου βρίσκονται ακόμη η φαρμακοβιομηχανία
InterMed και η Pharmabelle, εμπορική εταιρεία με έδρα την Κύπρο.

παγκόσμιος φαρμακευτικός Όμιλος “Valeant
Pharmaceuticals International Inc.”, θυγατρική του
οποίου είναι και η εταιρεία στην Ελλάδα από το 2005, έλαβε τη στρατηγική απόφαση να μετονομαστεί σε “BAUSCH
Health Companies Inc.” με διακριτικό τίτλο “BAUSCH
Health”. Πρόκειται για μια πολύ σημαντική, αλλά και υπερήφανη στιγμή στην ιστορία της εταιρείας, μιας και μετά
από αυτό το γεγονός, ο νέος Όμιλος BAUSCH Health θα
αναπτυχθεί πιο γρήγορα από τον ανταγωνισμό και θα εκμεταλλευθεί πλήρως τη νέα του δυναμική, με στόχο την
επέκταση σε καίριους τομείς της φαρμακευτικής βιομηχανίας και της βιομηχανίας ιατρικών εργαλείων και εξαρτημάτων.
Η εξέλιξη σε BAUSCH Health αποτελεί ένα μεγάλο βήμα προς τα εμπρός και μια εύλογη συνέχεια στη διαδικασία της εταιρικής “μεταμόρφωσης”. Το όνομα “BAUSCH”
ενσωματώνει την πλούσια ιστορία και το κύρος του πασίγνωστου σήματος Bausch+Lomb. Αντανακλά τη συνέχεια, την καινοτομία και την αφοσίωση του Ομίλου στην
Υγεία, εδώ και 165 χρόνια, όταν ο John Jacob Bausch άνοιξε το πρώτο του κατάστημα οπτικών στην πόλη
Rochester της Πολιτείας της Νέας Υόρκης. Αυτά τα ποιοτικά χαρακτηριστικά αποτελούν τα θεμέλια, πάνω στα οποία η BAUSCH Health στέκεται σήμερα, όπως και τον
πυρήνα της ταυτότητάς της, καθώς κτίζει μια καινοτόμο
εταιρεία που είναι αφοσιωμένη στην βελτίωση της ποιό-

τητας ζωής των ανθρώπων παγκοσμίως.
Ορισμένα από τα σημαντικά εμπορικά σήματα της εταιρείας στην Ελλάδα, είναι τα Artelac®, Biotrue®,
Counterpain®, Dexamytrex®, Mysimba®, Niflamol®,
Ocuvite®, Procef®, Renu®, Soflens®, Stellaris,
Teneo™, Ultra®, Victus® & Vidilac®.
Η “BAUSCH Health Ελλάδας” υποδέχεται με χαρά τις
εξελίξεις και υιοθετεί πλήρως και με ενθουσιασμό το νέο
της όνομα, αφήνοντας στο παρελθόν το παλαιό, “Valeant/
PharmaSwiss Hellas”. Κατά τη διαδικασία αλλαγής του
ονόματός της, η “BAUSCH Health Ελλάδας” παρουσιάζει
τη νέα της εταιρική ταυτότητα, η οποία περιλαμβάνει νέα
«εικόνα» και νέα εταιρική ιστοσελίδα, www.
bauschhealth.gr Όλες, δε, οι εμπορικές δραστηριότητές
της θα πραγματοποιούνται σύντομα κάτω από νέα εταιρική νομική μορφή και φυσικά νέο λογότυπο.
Ο γενικός διευθυντής της BAUSCH Health Ελλάδας,
Κύπρου και Μάλτας, Ιάκωβος Μιχαλίτσης, δήλωσε: «Στη
BAUSCH Health ονειρευτήκαμε να στηρίξουμε την κοινωνία για μια καλύτερη ζωή. Είμαστε μια εταιρεία που
προσφέρει συνολικά τις καλύτερες λύσεις υγείας και υποσχόμαστε ότι θα δουλέψουμε μαζί, επαναπροσδιορίζοντας συνεχώς τη θέση μας στην αγορά, αποτελώντας
παράδειγμα προς μίμηση. Κοιτάζουμε μπροστά και ζούμε
αυτήν τη συναρπαστική αλλαγή από τα πρώτα στάδιά
της!»

MSD

Novo Nordisk Hellas

Σημαντικό αποτύπωμα στην κοινωνία του Βόλου

Υποστηρίζει τον αγώνα ενάντια στο νεανικό διαβήτη

Μ

ε διάθεση να κάνουν τη διαφορά για τη βελτίωση της ανθρώπινης ζωής, οι εργαζόμενοι της MSD
συμμετείχαν σε αθλητικές δραστηριότητες και συγκέντρωσαν 8.000 ευρώ, τα οποία έγιναν δωρεά στον
Μη Κερδοσκοπικό Οργανισμό Κιβωτός του Κόσμου στο Βόλο.
Οι εργαζόμενοι συμμετείχαν σε αθλητικές δραστηριότητες, όπως μπάσκετ, ποδόσφαιρο και ρίψη σφαίρας και με αυτόν τον τρόπο συγκέντρωσαν πόντους οι οποίοι μεταφράστηκαν σε χρήματα. Κέφι, ενθουσιασμός και μεγάλη χαρά ήταν τα συναισθήματα που πλημμύρισαν όλους τους εργαζόμενους της MSD,
γιατί, όταν αγωνίζεσαι για ένα σκοπό όπως το να βελτιώσεις ζωές παιδιών, η χαρά πολλαπλασιάζεται. Ο
ενθουσιασμός κορυφώθηκε όταν στο χώρο βρέθηκε ο Παναγιώτης Γιαννάκης. Ο Έλληνας πρώην καλαθοσφαιριστής και νυν προπονητής εμψύχωσε κατά τη διάρκεια όλης της ημέρας τις ομάδες προκειμένου
να πετύχουν τους στόχους τους. Οι ομάδες λειτούργησαν συντονισμένα, αναμετρήθηκαν κυρίως με τον
καιρό και, παρά το τσουχτερό κρύο, τα πήγαν περίφημα. Στο τέλος όλων των δραστηριοτήτων συγκέντρωσαν 8.000 πόντους τα οποία η εταιρεία δώρισε σε ευρώ στην Κιβωτό του Κόσμου στον Βόλο. Παρουσιαστές
της εκδήλωσης ήταν ο Σωτήρης Πολύζος και η Έλενα Οικονόμου, εκπροσωπώντας το τοπικό τηλεοπτικό
κανάλι TRT.
«Στην MSD πιστεύουμε ιδιαίτερα στην έννοια της κοινωνικής ευθύνης και του εθελοντισμού και το αποδεικνύουμε καθημερινά σε ότι κάνουμε. Έτσι λοιπόν και φέτος, στο πλαίσιο της ετήσιας συνάντησης της
εταιρείας μας στο Βόλο, σκεφτήκαμε ότι πρέπει να αφήσουμε ένα σημαντικό αποτύπωμα στην τοπική
κοινωνία . Οι ίδιοι οι εργαζόμενοι μάς πρότειναν την ιδέα να συγκεντρώσουμε χρήματα για την Κιβωτό και
όλοι μαζί αγκαλιάσαμε αυτήν την πρωτοβουλία η οποία και ήταν πολύ πετυχημένη. Το σημαντικότερο όμως
είναι ότι σίγουρα θα κάνει τη διαφορά στην ζωή των παιδιών», δήλωσε χαρακτηριστικά η Agata Jakoncic,
Managing Director της MSD Ελλάδος, Κύπρου και Μάλτας.

Η

Novo Nordisk Hellas, στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, υποστήριξε τη θεατρική παράσταση «Προσωπική συμφωνία» στο «Από Μηχανής Θέατρο», με στόχο την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση
του γενικού πληθυσμού της χώρας για τη νόσο του σακχαρώδη διαβήτη.
Τα έσοδα από την πώληση των εισιτηρίων μίας εβδομάδας παραστάσεων του έργου «Προσωπική συμφωνία» δόθηκαν ως ενίσχυση στην Πανελλήνια Ένωση Αγώνα Κατά Του Νεανικού Διαβήτη (ΠΕΑΝΔ), στην τελετή
για την κοπή της πρωτοχρονιάτικής πίτας της.
Η επιταγή δόθηκε από τον εκπρόσωπο του «Από Μηχανής Θέατρο» στην πρόεδρο της ένωσης Σοφία Μανέα,
τονίζοντας πως είναι σημαντικό να συμβάλλουμε όλοι
μας στην ανάδειξη της νόσου του σακχαρώδη διαβήτη.
Η Novo Nordisk Hellas παραμένει αρωγός σε δράσεις
κοινωνικής ευθύνης που έχουν στόχο την πρόληψη και
την έγκαιρη διάγνωση της νόσου του σακχαρώδη διαβήτη,
καθώς και την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των ασθενών.
NEXTDEAL #420 # 15 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019

NEXTDEAL #420 # 15 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019
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Μη Κερδοσκοπικός Οργανισμός «ΜΑΝΑ»

Δίπλα στις γυναίκες με καρκίνο του μαστού

Π

health

Ν

Η Randa Ghandour,
ιδρύτρια και πρόεδρος του
ΜΚΟ ΜΑΝΑ και η δρ Ιζόλδη
Χατζηγιάννη, διευθύντρια
του Σπιτιού του ΜΑΝΑ

αρέχοντας, από τον Ιανουάριο
του 2018, δωρεάν εξατομικευμένες υπηρεσίες φροντίδας και
υποστήριξης βάσει ιατρικής ένδειξης
σε περισσότερες από 120 γυναίκες με
καρκίνο του μαστού και γυναικολογικό καρκίνο, ο Μη Κερδοσκοπικός Οργανισμός ΜΑΝΑ συμπλήρωσε ένα
χρόνο επιτυχημένης λειτουργίας!
Σε έναν ειδικά διαμορφωμένο, φιλόξενο χώρο στο κέντρο της Αθήνας,
το Σπίτι του ΜΑΝΑ προσφέρει, σε γυναίκες όλων των ηλικιών, πλήθος υπηρεσιών από εξειδικευμένους επαγγελματίες υγείας με εμπειρία στη φροντίδα ασθενών με καρκίνο, πάντοτε σε
συνεργασία με τους δημόσιους φορείς Υγείας, αλλά και από ιδιώτες επαγγελματίες υγείας που προσφέρουν
εθελοντικά την υποστήριξή τους, σεβόμενοι απαραίτητα την ιατρική δεοντολογία. Συγκεκριμένα, οι παρεχόμενες υπηρεσίες περιλαμβάνουν:
• Ψυχολογική - ψυχοκοινωνική συμβουλευτική και υποστήριξη.
• Φυσιοθεραπευτική συμβουλευτική
και υποστήριξη.
• Διατροφικές συμβουλές.
• Υπηρεσίες φροντίδας προσώπου και
σώματος.
• Προγράμματα σωματικής και πνευματικής άσκησης.
• Προγράμματα δημιουργικής απασχόλησης.
Στόχος αυτών των υπηρεσιών που

health
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Κείμενα: ΆΡΗΣ ΜΠΕΡΖΟΒΊΤΗΣ

προσφέρονται είναι η επαναφορά των
συγκεκριμένων γυναικών σε ένα φυσιολογικό τρόπο ζωής, όπως πριν από
την εμφάνιση της νόσου, βελτιώνοντας την ποιότητα της ζωής τους, που
αποτελεί και το όραμα της προέδρου
και ιδρυτικού στελέχους του Οργανισμού Randa Ghandour, η οποία έχει
δώσει προσωπική μάχη με τον καρκίνο του μαστού και έχει νικήσει.
Αναφερόμενη στο πρώτο έτος «ζωής» του οργανισμού, η Randa
Ghandour δήλωσε: «Στο Σπίτι του ΜΑΝΑ κάναμε πραγματικότητα το όραμά
μας: Να υποστηρίζουμε, να προσφέρουμε αγάπη και ευτυχία στις Κυρίες
που έχουν ανάγκη από τις υπηρεσίες
μας. Θέλω να ευχαριστήσω όλους
τους εθελοντές μας, όλους τους υποστηρικτές μας και όλες τις Κυρίες που
μας εμπιστεύθηκαν από την πρώτη
ημέρα λειτουργίας του ΜΑΝΑ».
Αναλυτικά στοιχεία για τον πρώτο
χρόνο λειτουργίας του ΜΑΝΑ παρουσιάστηκαν από τη διευθύντρια δρ Ιζόλδη Χατζηγιάννη, σε εκδήλωση που
πραγματοποιήθηκε με την ευγενική
υποστήριξη της βιομηχανίας φαρμάκων DEMO ΑΒΕΕ.
Με Το Σπίτι του ΜΑΝΑ μπορείτε να
επικοινωνήσετε για περισσότερες
πληροφορίες στο τηλ. 210-7295 546
κατά τις ώρες 10:00-17:00, Δευτέρα
έως και Παρασκευή (Ρηγίλλης 10, ΤΚ
10674, Αθήνα)

έα μελέτη αποκαλύπτει το ρόλο-κλειδί μιας πρωτεΐνης
στην απώλεια της ακοής (ή
βαρηκοΐα). Όπως διαπιστώθηκε,
μετά από έκθεση σε δυνατό θόρυβο
τα επίπεδα μιας ειδικής πρωτεΐνης
στο αίμα ανιχνεύονται στο έσω ους.
Η απώλεια ακοής μπορεί να ξεκινήσει αργά και σταδιακά, αλλά να
γίνει αισθητή, αφού έχει γίνει η
βλάβη. Και αυτό, όπως ανέφεραν
ερευνητές από το Πανεπιστήμιο του
Κονέκτικατ, θα μπορούσε να αξιοποιηθεί, ώστε να γίνονται εξετάσεις
αίματος, που θα μπορούσαν να
προειδοποιούν τα άτομα, που κινδυνεύουν να χάσουν την ακοή
τους, πριν υποστούν σοβαρές βλάβες.
«Υπάρχουν δύο τύποι βαρηκοΐας:
η νευροαισθητήριος και η βαρηκοΐα αγωγιμότητας», μας λέει η δρ Ανατολή Παταρίδου, MD, χειρουργός
ωτορινολαρυγγολόγος κεφαλής
και τραχήλου, παιδο-ΩΡΛ, επιστημονική συνεργάτης του Νοσοκομείου ΥΓΕΙΑ-ΜΗΤΕΡΑ, και συνεχίζει:
«Τα πιο συχνά αίτια της νευροαισθητηρίου βαρηκοΐας είναι η γήρανση, ο τραυματισμός του αυτιού,
η έκθεση σε δυνατούς θορύβους,
οι ιογενείς λοιμώξεις, τα ωτοτοξικά
φάρμακα, η μηνιγγίτιδα, ο διαβήτης,
τα εγκεφαλικά επεισόδια, η νόσος
Meniere, όγκοι του ακουστικού
νεύρου, η κληρονομικότητα, η παχυσαρκία, το κάπνισμα και η υπέρταση. Τα πιο συνήθη αίτια της βαρηκοΐας αγωγιμότητας είναι οι λοιμώξεις του μέσου ωτός, ο τραυματισμός του τυμπάνου, η συσσώρευση βύσματος, η απεξάρθρωση των
ακουστικών οσταρίων, η ωτοσκλήρυνση και οι ανατομικές ανωμαλίες, καθώς και οι όγκοι».
Η χρόνια έκθεση σε δυνατούς
θορύβους μπορεί να προκαλέσει
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Πώς μπορείτε να απαλλαγείτε
από το σύνδρομο τεμπέλικου εντέρου

Ε

Ο δρ Αναστάσιος Ξιάρχος

Πρωτεΐνη-«κλειδί» στο αίμα
συνδέεται με τη βαρηκοΐα
βαρηκοΐα, όπως και ορισμένα φάρμακα. Η σισπλατίνη, ένα αντικαρκινικό φάρμακο που χρησιμοποιείται
για τη θεραπεία συμπαγών όγκων,
και η γενταμικίνη, ένα αντιβιοτικό
αποτελεσματικό για την αντιμετώπιση ευρέος φάσματος βακτηριακών λοιμώξεων, είναι γνωστό ότι
είναι ωτοτοξικά φάρμακα.
Όμως, δεν θα χάσουν την ακοή
τους όλοι οι ασθενείς, που υποβάλλονται σε θεραπεία με αυτά τα φάρμακα. Επιπλέον και τα δύο αυτά
φάρμακα και άλλα γνωστά για την
πρόκληση βλάβης στην ακοή εξα-

κολουθούν να συνταγογραφούνται,
όταν οι γιατροί κρίνουν ότι τα πιθανά οφέλη τους υπερτερούν του κινδύνου. Εννοείται ότι διακόπτονται,
εάν παρουσιαστεί πρόβλημα στην
ακοή.
Ο καθηγητής ωτορινολαρυγγολογίας στο Πανεπιστήμιο του Κονέκτικατ Kourosh Parham και οι συνεργάτες του συνεργάζονται με
γαλλική φαρμακευτική εταιρεία, για
να αναπτύξουν μια εξέταση αίματος, που μπορεί να προειδοποιήσει
τους ασθενείς και τους γιατρούς
τους για πρόωρη βλάβη στο εσωτε-

ρικό αυτί, πριν η απώλεια ακοής γίνει
αισθητή.
Όπως αναφέρεται στο επιστημονικό περιοδικό Hearing Research, τα
επίπεδα prestin, μιας πρωτεΐνης που
βρίσκεται μόνο στα κύτταρα του έσω
ωτός, αυξάνονται έντονα, όταν τα κύτταρα αυτά καταστραφούν και αρχίσουν να πεθαίνουν.
«Η διάγνωση πραγματοποιείται με
έναν πλήρη ακοολογικό έλεγχο, που
περιλαμβάνει ακοόγραμμα, τυμπανομετρία και σε κάποιες περιπτώσεις
ακουστικά προκλητά δυναμικά εγκεφαλικού στελέχους. Αρκετές φορές
είναι απαραίτητη και κάποια απεικονιστική εξέταση, αξονική ή μαγνητική,
για την ολοκληρωμένη διαγνωστική
αξιολόγηση του ασθενούς», εξηγεί η
κα Παταρίδου.

πώδυνη και δυσάρεστη είναι η ζωή
των ανθρώπων που πάσχουν από
σύνδρομο τεμπέλικου εντέρου,
μιας κατάστασης κατά την οποία το έντερο λειτουργεί αργά ή υποτονικά. Ουσιαστικά, πρόκειται για μια μορφή δυσκοιλιότητας η οποία μπορεί να οφείλεται σε
διάφορους παράγοντες, που ενδεχομένως να είναι ανεξάρτητοι από τη διατροφή.
«Ο όρος σύνδρομο τεμπέλικου εντέρου μπορεί να μην είναι επιστημονικός,
όμως περιγράφει μια δυσλειτουργία του
εντέρου που αφορά την κινητικότητά
του. Οι ασθενείς βιώνουν περιστατικά
δυσκοιλιότητας και επώδυνων κενώσεων, επειδή το παχύ έντερο κινεί τα κόπρανα μέσω του πεπτικού συστήματος
με πολύ αργούς ρυθμούς. Το σύνδρομο
αυτό μπορεί να γίνει χρόνιο, και τα συμπτώματα να παρουσιάζουν περιόδους
ύφεσης και έξαρσης», διευκρινίζει ο γενικός χειρουργός δρ Αναστάσιος Ξιάρχος, διευθυντής της χειρουργικής κλινικής του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών - Ιατρικού Περιστερίου και πρόεδρος της Επι-

στημονικής Εταιρείας Ορθοπρωκτικής
Χειρουργικής.
Σύμφωνα με τον κ. Ξιάρχο, η θεραπεία του συνδρόμου εξαρτάται από την
αιτία της αργής κινητικότητας του εντέρου. Όταν οφείλεται σε φάρμακα, εκτιμάται η σχέση οφέλους/κινδύνου για τη
διακοπή ή τη συνέχισή τους.
Μερικές φορές η αιτία μπορεί να κρύβεται στην απουσία πρόσληψης φυτικών
ινών. Σ’ αυτές τις περιπτώσεις, μια διατροφή που δίνει έμφαση στα φρούτα και
στα λαχανικά θα επιταχύνει την πέψη και
θα επιφέρει τακτικότητα στις κενώσεις.
Επίσης, η προσθήκη δύο έως τεσσάρων
επιπλέον ποτηριών νερού στην ποσότητα που προσλαμβάνεται καθημερινά, είναι εξίσου σημαντική. Ο περιορισμός
των γαλακτοκομικών προϊόντων, που
κάποιες φορές αφομοιώνονται δύσκολα, και η εξαίρεση επεξεργασμένων τροφών μπορεί επίσης να βοηθήσει. Επιπλέον, η προσθήκη συμπληρωμάτων
φυτικών ινών, τα οποία περιέχουν ψύλλιο, έχει καταδειχθεί από κλινικές μελέτες ότι επαναφέρει στο φυσιολογικό τις

κενώσεις του εντέρου.
Επιπλέον, τα χημικά καθαρτικά μπορούν να αντικατασταθούν με φυσικά. Η
δε λήψη προβιοτικών συμπληρωμάτων
έχει αποδειχθεί ότι βελτιώνει τη μικροβιακή χλωρίδα του εντέρου και το χρόνο
ολοκλήρωσης της πέψης, επαναφέροντας την κανονικότητα των κενώσεων.
Άλλο ένα μέτρο για την εξομάλυνση
των κενώσεων είναι η τακτική και ήπια
άσκηση, η οποία «επανεκκινεί» το γαστρεντερικό σύστημα. Ευεργετική μπορεί να αποδειχθεί και η αλλαγή σωματικής στάσης κατά την κένωση.
Εάν παρά τις αλλαγές στη διατροφή
και τον τρόπο ζωής τα συμπτώματα επιμένουν, τότε πρέπει να ενημερωθεί ο
γιατρός, ιδιαίτερα όταν ο πάσχων βιώνει
και άλλα προβλήματα, όπως κοιλιακό
πόνο που δεν ανακουφίζεται από την αποβολή των κοπράνων, ρίγη, εμετό ή
ζαλάδες. Επίσης, ιατρική συμβουλή θα
πρέπει να αναζητείται και όταν τα συμπτώματα διαρκούν περισσότερο από
δύο εβδομάδες, καθώς υπάρχει πιθανότητα να γίνουν αιτία άλλων προβλημάτων.
Όπως σημειώνει ο δρ Ξιάρχος, η καθυστέρηση κένωσης περισσότερο από
κάθε 3 ημέρες ισοδυναμεί με παραμονή
τουλάχιστον 9-12 γευμάτων στο έντερο.
Όταν αυτή η κατάσταση επαναλαμβάνεται τακτικά και καταστεί χρόνια, αυξάνονται οι πιθανότητες για καρκίνο του παχέος εντέρου και πρόκληση βλάβης στο
ήπαρ, εξαιτίας της προσπάθειάς του να
καθαρίζει συνεχώς τον οργανισμό από
τις τοξίνες.
Παράλληλα όμως η μόνιμη καθυστέρηση των κενώσεων μπορεί να οδηγήσει σε πρωκτικές ραγάδες, αιμορροϊδοπάθεια, που για τη θεραπεία τους μπορεί
να απαιτηθεί επέμβαση.

Πώς να αποφύγετε τις μολύνσεις στο γυμναστήριο

Α

ν και η άσκηση παρέχει πολλά και σημαντικά οφέλη στην
υγεία και την ευεξία των ανθρώπων, όσοι πηγαίνουν στο
γυμναστήριο σπανίως σκέφτονται ότι υπάρχει ενδεχόμενο
να κολλήσουν κάποιο μικρόβιο, μύκητα ή ιό.
Και όμως, αλλεπάλληλες μελέτες έχουν δείξει ότι τα μηχανήματα, τα ελεύθερα βάρη και τα στρώματα γυμναστικής αποτελούν
πρόσφορο έδαφος για την ανάπτυξη μικροοργανισμών που προκαλούν συχνές δερματοπάθειες.
Το 2014 το αμερικανικό Εθνικό Ίδρυμα Υγείας (National
Institutes of Health, NIH), ανέλυσε δείγματα από τα μηχανήματα
των γυμναστηρίων στο Μέμφις, του Τενεσί, διαπιστώνοντας ότι
όλα ήταν μολυσμένα με μικρόβια. Ανάμεσα στα μικρόβια που εντοπίστηκαν συμπεριλαμβάνονταν ο σταφυλόκοκκος, η σαλμονέλα και ο ανθεκτικός χρυσίζων σταφυλόκοκκος (MRSA).
Αντίστοιχες αναλύσεις στη Βρετανία, που δημοσιεύθηκαν το
2016, είχαν δείξει ότι τα στατικά ποδήλατα είχαν κατά μέσον όρο
39 φορές περισσότερα μικρόβια απ’ όσα ο δίσκος φαγητού μιας
σχολικής καφετέριας. Επιπλέον, οι κυλιόμενοι διάδρομοι είχαν
κατά μέσον όρο 74 φορές περισσότερα βακτήρια απ’ ότι η βρύση
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σε μία δημόσια τουαλέτα και τα ελεύθερα βάρη 362 φορές περισσότερα μικρόβια απ’ ότι το κάθισμα μιας τουαλέτας.
«Πολλοί άνθρωποι, προσπαθώντας να διαφυλάξουν τη φυσική
κατάσταση και την υγεία τους, ορθώς εντάσσουν τη γυμναστική
στην καθημερινότητά τους και γράφονται στα γυμναστήρια, όπου
μπορούν να ασχοληθούν με πλήθος διαφορετικών ασκήσεων»,
λέει ο Μάρκος Μιχελάκης, δερματολόγος-αφροδισιολόγος. «Ωστόσο δεν πρέπει να ξεχνούν πως βρίσκονται σε δημόσιο χώρο
και χρησιμοποιούν κοινόχρηστα αντικείμενα. Επομένως πρέπει
να τηρούν τους κανόνες υγιεινής και να λαμβάνουν μέτρα προστασίας από τους παθογόνους μικροοργανισμούς που μοιραία
συσσωρεύονται στις κοινόχρηστες επιφάνειες».

Τι πρέπει να κάνετε
Η Αμερικανική Ακαδημία Δερματολογίας (American Academy
of Dermatology, AAD) εξέδωσε πρόσφατα τις παρακάτω συμβουλές προστασίας:
• Να φοράτε φαρδιά ρούχα, που απορροφούν τον ιδρώτα. Τα
ρούχα αυτά θα βοηθήσουν το δέρμα σας να παραμείνει στεγνό,

εμποδίζοντας έτσι την ανάπτυξη μικροβίων πάνω του.
• Να πλένετε μετά από κάθε χρήση τα ρούχα του γυμναστηρίου
και να μην τα φοράτε για δεύτερη φορά.
• Να μην περπατάτε ποτέ ξυπόλυτοι στα αποδυτήρια, τα ντους ή
γύρω από την πισίνα.
• Να φροντίζετε τα τραύματά σας. Αν έχετε κάποια γρατζουνιά ή
πληγή (ακόμα και μικρή), φροντίστε να είναι καθαρή και καλυμμένη όταν πάτε στο γυμναστήριο.
• Να απολυμαίνετε τον εξοπλισμό του γυμναστηρίου πριν τον
χρησιμοποιήσετε.
• Για πρόσθετη προστασία, να βάζετε μία πετσέτα ανάμεσα στο
δέρμα σας και τις κοινόχρηστες επιφάνειες (π.χ. στον πάγκο γυμναστικής και στο κάθισμα του ποδηλάτου).
• Όταν είναι εφικτό, να χρησιμοποιείτε δικό σας εξοπλισμό (π.χ.
στρώμα για τη γιόγκα), τον οποίο θα μεταφέρετε κάθε φορά από
το σπίτι σας.
• Αμέσως μόλις ολοκληρώνετε την προπόνηση, να πλένετε καλά
τα χέρια σας, με ζεστό, τρεχούμενο νερό και σαπούνι.
• Να κάνετε αμέσως ντους.

τροφίμων
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Το φιλόδοξο σύστημα της ασφάλειας
των τροφίμων στην Ε.Ε.
Υ

περβολικά φιλόδοξο χαρακτηρίζεται το σύστημα ασφαλείας των
τροφίμων από το Ευρωπαϊκό
Ελεγκτικό Συνέδριο, επισημαίνοντας
ταυτόχρονα ότι η ασφάλεια των τροφίμων αποτελεί μία από τις κορυφαίες προτεραιότητες της Ε.Ε., η οποία
με την πολιτική της επιδιώκει την
προστασία των πολιτών της από τρία
είδη παραγόντων κινδύνου στα τρόφιμα: φυσικούς, βιολογικούς και χημικούς.
Σύμφωνα με την έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου
που δημοσιοποιήθηκε πριν από μερικές ημέρες με τίτλο «Χημικοί παράγοντες κινδύνου στις τροφές μας: Η
πολιτική της Ε.Ε. για την ασφάλεια
των τροφίμων μας προστατεύει μεν,
αλλά δεν έχουν λυθεί όλα τα προβλήματα», καταλήγει στο συμπέρασμα
ότι, παρότι το σύστημα της Ε.Ε. για την
προστασία των καταναλωτών από
τους χημικούς παράγοντες κινδύνου
στα τρόφιμα ερείδεται σε άρτια θεμέλια και τυγχάνει σεβασμού παγκοσμίως, επί του παρόντος είναι υπερβολικά φιλόδοξο.
Συγκεκριμένα, όπως επισημαίνεται, η ασφάλεια των τροφίμων αποτελεί μία από τις κορυφαίες προτεραιότητες της Ε.Ε., αφορά όλους τους πολίτες και συνδέεται στενά με τις εμπορικές πολιτικές. Η πολιτική της Ε.Ε.
για την ασφάλεια των τροφίμων αποσκοπεί στη διασφάλιση υψηλού επιπέδου προστασίας της ανθρώπινης
ζωής και υγείας και επιδιώκει την
προστασία των πολιτών της από τρία
είδη παραγόντων κινδύνου στα τρόφιμα: φυσικούς, βιολογικούς και χη-

Κτηνιατρικά φάρμακα
Φυτοφάρμακα
Επιμολυντές
Περιβαλλοντικοί ρύποι
Φυσικοί ρύποι
| Θέμα κατεργασίας
Επιμολυντές
Υλικά που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα
Σύστημα ελέγχου των κρατών-μελών για την
αλυσίδα γεωργικών προϊόντων διατροφής

Από το αγρόκτημα στο πιάτο
ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

Ομάδες χημικών παραγόντων κινδύνου που ρυθμίζονται από τη νομοθεσία
της Ε.Ε. και περιλαμβάνονται στο πεδίο κάλυψης του συγκεκριμένου ελέγχου
Ρυθμιζόμενα συστατικά
τροφίμων

Σύστημα ελέγχου των κρατών-μελών
για τηνεπίπεδο και,
μικούς.
φοράς σε παγκόσμιο
αλυσίδα
διατροφής
Ο έλεγχοςγεωργικών
επικεντρώθηκεπροϊόντων
στους σύμφωνα
με τον Παγκόσμιο Οργανι-

ΕΛΕΓΧΟΥΣ ΚΑΤΑ ΤΗ
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ
ΕΕ ΚΑΙ ...

… ΕΛΕΓΧΟΥΣ ΣΕ
ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ,
ΧΟΝΔΡΕΜΠΟΡΟΥΣ,
ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ,
ΕΜΠΟΡΟΥΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ

Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Χημικοί κίνδυνοι που καλύπτονται
από τους αυξημένους ελέγχους
επί τροφίμων μη ζωικής προέλευσης

θούν στην αλυσίδα τροφίμων, και
γ) στη σαφή κατανομή των αρμοδιοτήτων μεταξύ του ιδιωτικού τομέα
και των δημόσιων αρχών ελέγχου.

χημικούς παράγοντες κινδύνου και σμό Υγείας, οι Ευρωπαίοι πολίτες ατο ερώτημα του ελέγχου ήταν το εξής: πολαμβάνουν ένα από τα υψηλότερα
«Έχει άρτια θεμέλια και εφαρμόζεται επίπεδα διασφάλισης στον κόσμο όορθά το μοντέλο της Ε.Ε. για την α- σον αφορά την ασφάλεια των τροφίΕπιπλέον, η Ε.Ε. απαιτεί από τις τρίσφάλεια των τροφίμων, ώστε τα προ- μων τους. Η ισχύς του μοντέλου της τες χώρες να συμμορφώνονται με τα
ϊόντα που καταναλώνουμε στην Ε.Ε. Ε.Ε. για την ασφάλεια των τροφίμων
ενωσιακά πρότυπα προκειμένου να
ΟΙ ΕΘΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΝ
να προστατεύονται από τους χημι- βασίζεται στα εξής στοιχεία: ΕΠΙΒΟΛΗΣ
διασφαλίζεται ότι τα τρόφιμα που ειΕΛΕΓΧΟΥΣ ΣΤΑ
ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΑ,
κούς παράγοντες κινδύνου;» Διαπια) στη δομή διακυβέρνησής
του ΑΛΛΑ
σάγονται στην Ε.Ε. πληρούν τα ίδια
ΚΑΙ ...
ΕΛΕΓΧΟΣ
ΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ
στώθηκε
λοιπόν
ότιΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
το μοντέλο ΤΗΣ
έχει ΑΛΥΣΙΔΑΣ
που βασίζεται
στον καταμερισμό των υψηλά πρότυπα ασφάλειας.
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
άρτια θεμέλια και ότι
μάλιστα τυγχάαρμοδιοτήτων μεταξύ των αποκεΩστόσο, όπως επισημαίνεται, εντονει παγκόσμιου σεβασμού. Ωστόσο, ντρωμένων οργανισμών και της Επι- πίστηκαν ορισμένες προκλήσεις που
… ΕΛΕΓΧΟΥΣ ΣΤΑ
αυτή τη στιγμή είναι υπερβολικά φι- τροπής, ο οποίος έχει ως αποτέλεσμα
επί του παρόντος δυσχεραίνουν την
ΣΥΝΟΡΑ ΣΕ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΑ
ΖΩΑ, ΦΥΤΑ,
λόδοξο, καθώς η Επιτροπή και τα το διαχωρισμό της αξιολόγησης
του
εφαρμογή του μοντέλου. Ειδικότερα,
ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΤΡΟΦΙΜΑ
ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ
ΑΠΟ
κράτη-μέλη δεν έχουν την ικανότητα κινδύνου από τη διαχείριση του
κινδιαπιστώθηκε ότι η διαμόρφωση του
ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ ΚΑΙ …
να το εφαρμόσουν πλήρως.
δύνου,
νομικού πλαισίου της Ε.Ε. που διέπει
Όσον αφορά τις χημικές ουσίες, το
β) στο γεγονός ότι επιδιώκειΕΛΕΓΧΟΥΣ
την α-ΚΑΤΑ την
ασφάλεια των χημικών ουσιών
ΤΗ
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ
μοντέλο της Ε.Ε. για την ασφάλεια ξιολόγηση της ασφάλειας των
χημιστα
τρόφιμα,
τις ζωοτροφές, τα φυτά
ΕΕ ΚΑΙ ...
των τροφίμων θεωρείται σημείο ανα- κών ουσιών προτού χρησιμοποιη- και τα ζώντα ζώα δεν έχει ολοκλη-

Από το αγρόκτημα στο πιάτο

… ΕΛΕΓΧΟΥΣ ΣΕ
ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ,
ΧΟΝΔΡΕΜΠΟΡΟΥΣ,
ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ,
ΕΜΠΟΡΟΥΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ

ρωθεί και δεν έχει ακόμη επιτευχθεί
το επίπεδο εφαρμογής που προβλέπεται στην ενωσιακή νομοθεσία για
τα τρόφιμα. Επιπλέον, η Ευρωπαϊκή
Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA), η οποία παρέχει επιστημονικές συμβουλές για τη διαμόρφωση του ευρωπαϊκού δικαίου, των
κανόνων και τη χάραξη της σχετικής
πολιτικής, αντιμετωπίζει καθυστερήσεις στις εργασίες της, μεταξύ άλλων
και σε σχέση με τις χημικές ουσίες.
Αυτό επηρεάζει την ορθή λειτουργία
τμημάτων του συστήματος, καθώς
και τη βιωσιμότητα του μοντέλου στο

Κίνδυνοι για την υγεία που σχετίζονται με τους χημικούς

Η

επίδραση των τροφίμων που περιέχουν χημι- δρασής τους στο σώμα μας.
Ως εκ τούτου, οι αυθόρμητες καταγγελίες σχετικά
κές ουσίες σε τοξικά επίπεδα είναι δύσκολο να
προσδιοριστεί
ποσοτικά.
Οι μελέτες για τις τρο- με ένα συγκεκριμένο προϊόν στην αγορά που υπερΠηγή:
Ευρωπαϊκή
Επιτροπή.
φιμογενείς νόσους συχνά περιέχουν λιγότερα αριθ- βαίνει τα όρια τοξικότητας είναι σχετικά σπάνιες. Το
Χημικοί
κίνδυνοι
καλύπτονται
μητικά
στοιχεία σχετικά
με τα που
κρούσματα
ασθενειών σύστημα ελέγχου που διαχειρίζονται οι δημόσιες
από
τουςλόγω
αυξημένους
ελέγχους
ή τους
θανάτους
χημικών παραγόντων
κινδύ- αρχές διαδραματίζει καίριο ρόλο στην προστασία
νου επί
παράτροφίμων
με τις τροφιμογενείς
λοιμώξεις.
Αυτό
μπο- των καταναλωτών από πιθανούς κινδύνους.
μη ζωικής προέλευσης
ρεί να οφείλεται στο γεγονός ότι η βλάβη που προκαΟι χημικές ουσίες στα τρόφιμα, συμπεριλαμβανολείταιΕπιμολυντές
από πολλούς χημικούς παράγοντες κινδύνου μένων των φυσικά παραγόμενων ουσιών, μπορούν
(μυκοτοξίνες)
καθίσταται
εμφανής μακροπρόθεσμα μόνο, ενίοτε να λειτουργήσουν ως ενδοκρινικοί διαταράκτες, ε%
λόγω της47αλληλεπίδρασης
και της σωρευτικής επί- νώ τα αντιβιοτικά που χρησιμοποιούνται στα ζώα
Κατάλοιπα
φυτοφαρμάκων
50 %

ΟΙ ΕΘΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΝ
ΕΛΕΓΧΟΥΣ ΣΤΑ
ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΑ, ΑΛΛΑ
ΚΑΙ ...

… ΕΛΕΓΧΟΥΣ ΣΤΑ
ΣΥΝΟΡΑ ΣΕ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΑ
ΖΩΑ, ΦΥΤΑ,
ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΤΡΟΦΙΜΑ
ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ
ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ ΚΑΙ …

Πρόσθετα τροφίμων
Ένζυμα τροφίμων
Αρτύματα τροφίμων
Πηγές θρεπτικών συστατικών (συμπληρώματα
διατροφής/φυτικά προϊόντα)
Κατάλοιπα στην αλυσίδα Πρόσθετες ύλες ζωοτροφών
τροφίμων
Κτηνιατρικά φάρμακα
Φυτοφάρμακα
Επιμολυντές
Περιβαλλοντικοί ρύποι
Φυσικοί ρύποι
Επιμολυντές κατεργασίας
Υλικά που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα

μπορούν να ενισχύσουν την αντιμικροβιακή αντοχή.
Ερωτηθέντες σχετικά με περιορισμένο αριθμό ζητημάτων που αφορούν τα τρόφιμα, οι πολίτες ανέφεραν τη χρήση φυτοφαρμάκων, αντιβιοτικών και
προσθέτων στην παραγωγή νομοθεσίας περί ζωοτροφών και τροφίμων και προς τους κανόνες για την
υγεία και την καλή διαβίωση των ζώων.
Τα τρόφιμα ενδέχεται να εκτίθενται σε τοξικά επίπεδα χημικών ουσιών μέσω διαφόρων οδών, συμπεριλαμβανομένων γεωργικών πρακτικών, βιομηχανικών διεργασιών, ακατάλληλης αποθήκευNEXTDEAL #420 # 15 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019
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Επιμολυντές
(μυκοτοξίνες)
47 %
Κατάλοιπα
φυτοφαρμάκων
50 %

Όσον αφορά τις χημικές
ουσίες, το μοντέλο της
Ε.Ε. για την ασφάλεια των
τροφίμων θεωρείται σημείο
αναφοράς σε παγκόσμιο
επίπεδο και, σύμφωνα με
τον Παγκόσμιο Οργανισμό
Υγείας, οι Eυρωπαίοι
πολίτες απολαμβάνουν ένα
από τα υψηλότερα επίπεδα
διασφάλισης στον κόσμο
όσον αφορά την ασφάλεια
των τροφίμων τους
σύνολό του. Επιπλέον, οι έλεγχοι που διενεργούνται από δημόσιους φορείς δεν μπορούν
παρά να αποτελούν ένα μικρό μόνο ποσοστό
του συνόλου των διενεργούμενων ελέγχων.
Διαπιστώθηκε ακόμη ότι οι έλεγχοι ορισμένων
κρατών-μελών καλύπτουν συχνότερα ορισμένες ομάδες χημικών ουσιών σε σχέση με άλλες, και ότι το νομικό πλαίσιο είναι τόσο εκτενές
που οι δημόσιες αρχές δυσκολεύονται να ανταποκριθούν μόνες τους σε όλες τις αρμοδιότητες
που τους έχουν ανατεθεί. Ο καλύτερος τρόπος
για να παραμείνει αξιόπιστο το μοντέλο της Ε.Ε.
είναι η συμπλήρωση των δημόσιων συστημάτων ελέγχου με αντίστοιχα του ιδιωτικού τομέα.
Εντούτοις, όπως τονίζεται, μόλις πρόσφατα άρχισαν να διερευνώνται οι συνεργίες μεταξύ των
συστημάτων ελέγχου του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα.

Η προστασία των πολιτών
από τη χρήση φυτοφαρμάκων
Πρόσθετα
τροφίμων
3%

Στόχος της Ε.Ε. είναι να διασφαλίζει ότι τα τρόφιμα που εισάγονται πληρούν τα υψηλά ευρωπαϊκά πρότυπα ασφάλειας. Επί του παρόντος,
έχει περιορίσει τη χρήση φυτοφαρμάκων, εφαρμόζοντας κριτήρια βάσει παραγόντων κινδύνου. Εντούτοις, κατάλοιπα τέτοιων φυτοφαρμάκων μπορούν να είναι ανεκτά σε προϊόντα
που εισάγονται στην Ε.Ε., εφόσον έχει καταδει-

Πηγή: ΕΕΣ, βάσει του κανονισμού
(ΕΕ) αριθ.669/2009

χθεί βάσει αξιολόγησης του κινδύνου ότι δεν
είναι επικίνδυνα για τους καταναλωτές.
Το σύστημα ελέγχου έχει περιορισμούς, δεδομένου ότι τα κράτη-μέλη αντιμετώπισαν δυσκολίες στον προσδιορισμό του είδους των μέτρων επιβολής που πρέπει να λαμβάνονται σε
περίπτωση μη συμμόρφωσης. Επιπροσθέτως,
η Επιτροπή προσδιόρισε δυνατότητες βελτίωσης των διαδικασιών που εφαρμόζει για την
παρακολούθηση και τον έλεγχο της εφαρμογής
της νομοθεσίας για τα τρόφιμα.
Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο σημειώνει ακόμη ότι, βάσει των εν λόγω διαπιστώσεων, και ενθαρρύνοντας παράλληλα την Επιτροπή να συνεχίσει να αναπτύσσει το νομικό πλαίσιο κατά τρόπο που να εξασφαλίζει την προστασία των πολιτών από τους χημικούς παράγοντες
κινδύνου και διατυπώνει τρεις συστάσεις:

Οι τρεις συστάσεις προς την Κομισιόν
α) Να αξιολογήσει, στο πλαίσιο του τρέχοντος
προγράμματος βελτίωσης της καταλληλότητας
και της αποδοτικότητας του κανονιστικού πλαισίου (REFIT) όσον αφορά το νομικό πλαίσιο που
διέπει τα τρόφιμα, τις ζωοτροφές, τα ζώντα ζώα
και τα φυτά, ενδεχόμενες αλλαγές στη νομοθεσία που διέπει τους χημικούς παράγοντες κινδύνου, λαμβάνοντας υπόψη την ικανότητα εφαρμογής της. Πρέπει να αξιοποιήσει τις εργασίες που έχουν ήδη ξεκινήσει για την ενθάρρυνση της συμπληρωματικότητας, καθορίζοντας τα μελλοντικά βήματα, ούτως ώστε οι δημόσιες αρχές των κρατών-μελών να μπορούν,
όταν κρίνεται απαραίτητο, να βασίζονται σε μεγαλύτερο βαθμό στους ελέγχους που διενεργούνται από τον ιδιωτικό τομέα για τη βελτίωση
του συντονισμού και της αποδοτικότητας των
ελέγχων και της βιωσιμότητας του μοντέλου της
Ε.Ε. για την ασφάλεια των τροφίμων.
β) Όσον αφορά τα κατάλοιπα φυτοφαρμάκων
στα τρόφιμα, η Επιτροπή πρέπει να εξηγήσει
ποια μέτρα πρόκειται να λάβει προκειμένου να
εξασφαλιστεί η διατήρηση του ίδιου επιπέδου
διασφάλισης, τόσο για τα τρόφιμα που παράγονται όσο και για εκείνα που εισάγονται στην Ε.Ε.
και παράλληλα η συνέχιση της συμμόρφωσης
με τους κανόνες του ΠΟΕ.
γ) Η Επιτροπή πρέπει επίσης να παράσχει περαιτέρω καθοδήγηση στα κράτη-μέλη για την
εφαρμογή των μέτρων επιβολής και να αξιοποιήσει τις εντοπισθείσες δυνατότητες βελτίωσης
των διαδικασιών που εφαρμόζει για την παρακολούθηση της συμμόρφωσης με τους κανόνες
της Ε.Ε. για τα τρόφιμα.

παράγοντες κινδύνου στα τρόφιμα
σης, περιβαλλοντικής μόλυνσης και φυσικών τοξινών. Χημικοί παράγοντες κινδύνου μπορούν να
εμφανιστούν σε οποιοδήποτε σημείο της αλυσίδας
εφοδιασμού τροφίμων, ενώ, πέραν την νομικής υποχρέωσης που υπέχουν, οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων τροφίμων έχουν κάθε συμφέρον, για την προστασία τόσο της φήμης όσο και των οικονομικών
συμφερόντων τους, να διασφαλίζουν την ασφάλεια
των τροφίμων που εμπορεύονται. Στο πλαίσιο αυτό
προσφεύγουν στη χρήση χημικών ουσιών όπως απολυμαντικά και συντηρητικά. Τα οικονομικά συμNEXTDEAL #420 # 15 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019

φέροντά τους μπορεί επίσης να τους οδηγήσουν στη
χρήση χημικών ουσιών προκειμένου, για παράδειγμα να μειώσουν το κόστος ή να προσφέρουν νέα
προϊόντα, υφές ή γεύσεις. Οι χημικές ουσίες που
ρυθμίζονται από την ενωσιακή νομοθεσία για τα
τρόφιμα αντιπροσωπεύουν ένα ποσοστό μόνο του
συνολικού αριθμού χημικών ουσιών που διατίθενται στην αγορά, το οποίο δεν είναι γνωστό. Στην
πλειονότητά τους, οι χημικές ουσίες που χρησιμοποιούνται στα τρόφιμα υπόκεινται σε διαδικασίες αδειοδότησης πριν από τη διάθεσή τους στην αγορά,

προκειμένου να διασφαλίζεται η συμμόρφωση με
τις απαιτήσεις της ενωσιακής νομοθεσίας για τα τρόφιμα, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν την ασφάλεια των τροφίμων. Ο αριθμός
αιτήσεων αδειοδότησης για νέες ουσίες αυξάνεται κάθε χρόνο. Η Ε.Ε. κατέχει κατά παράδοση ηγετική θέση στην παγκόσμια αγορά, ενώ ο φορέας της
Ε.Ε. που είναι αρμόδιος για την αξιολόγηση των κινδύνων σε κάθε πτυχή της αλυσίδας τροφίμων είναι
η EFSA.
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Ρεπορτάζ |

Κομισιόν Νέο πλαίσιο ασφάλειας
για τα συνταγογραφούμενα φάρμακα

Ν

έους κανόνες για τα συνταγογραφούμενα φάρμακα που πωλούνται στην Ε.Ε. έθεσε σε εφαρμογή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Ειδικότερα, η Επιτροπή ανακοίνωσε ότι εφαρμόζεται η οδηγία
για τα ψευδεπίγραφα φάρμακα, που εκδόθηκε το 2011 και αποσκοπεί στην εξασφάλιση της ποιότητας και της ασφάλειας των φαρμάκων που πωλούνται στην Ε.Ε. Βάσει της εν λόγω οδηγίας, οι φαρμακοβιομηχανίες υποχρεούνται να τοποθετούν ένα «δισδιάστατο
γραμμωτό κώδικα» και ένα μηχανισμό ανίχνευσης της παραποίησης στο κουτί των συνταγογραφούμενων φαρμάκων. Το νέο σύστημα θα επιτρέψει στα κράτη-μέλη να παρακολουθούν καλύτερα
κάθε φάρμακο χωριστά, ιδίως στις περιπτώσεις που εκφράζεται
ανησυχία για κάποιο από αυτά. Σχεδόν 7 χρόνια μετά την έκδοσή
της, η οδηγία για τα ψευδεπίγραφα φάρμακα θα έχει εφαρμοστεί
πλήρως μετά την καθιέρωση της διατερματικής επαλήθευσης καθ’
όλο το μήκος της αλυσίδας εφοδιασμού και την εφαρμογή χαρακτηριστικών ασφαλείας για τα συνταγογραφούμενα φάρμακα, τόνισε
μεταξύ άλλων ο επίτροπος αρμόδιος για την Υγεία, Βιτένις Αντρουκάιτις.

Ο δρ Αντώνης Παπαδημητρίου

Ωνάσειο Εθνικό
Μεταμοσχευτικό Κέντρο

Ξεκινά άμεσα
η κατασκευή

AFFIDEA ΕΛΛΆΔΟΣ

Μεγάλος χορηγός του παγκόσμιου
ακοντιστή Γιάννη Κυριαζή

Τ

ον παγκόσμιο πρωταθλητή Γιάννη Κυριαζή -ως μεγάλος χορηγός του- υποστηρίζει η Affidea Ελλάδος, θυγατρική
εταιρεία του κορυφαίου φορέα παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στην Ευρώπη. Όπως τονίζεται, η Affidea
Ελλάδος διέκρινε σε εκείνον τη σεμνότητα
και το ήθος, την επιμονή, την προσήλωση
και τη μαχητικότητά του και προχώρησε από τις αρχές του έτους 2019 σε συνεργασία,
υποστηρίζοντας έμπρακτα την προσπάθειά
του για αθλητικές διακρίσεις και την κατάκτηση της κορυφής. Παράλληλα, ανέλαβε
να παρέχει στον αθλητή ιατρικές υπηρεσίες,
και πιο συγκεκριμένα προληπτικές και διαγνωστικές ιατρικές εξετάσεις, προκειμένου
να είναι σε ετοιμότητα να ανταποκριθεί στο
προπονητικό του πρόγραμμα.
Έτσι, πριν αναχωρήσει για το ταξίδι του
στην Αμερική, όπου φέτος ολοκληρώνει τις
ακαδημαϊκές σπουδές στην Κινησιολογία, ο
πρωταθλητής επισκέφτηκε το διαγνωστικό
κέντρο της Affidea στη Δάφνη για τον απαραίτητο έλεγχο της υγείας του. Στο επίκεντρο των εξετάσεων βρέθηκαν η μαγνητική
τομογραφία, η μέτρηση οστικής πυκνότητας
και οι αιματολογικές εξετάσεις με τη μέθοδο
της ανώδυνης αιμοληψίας την οποία κατ’
αποκλειστικότητα διαθέτει στη φαρέτρα της
η Affidea. Η Affidea Ελλάδος σημειώνει ακόμη ότι θεωρεί τιμή και προνόμιο να φέρει
τον τίτλο του Μέγα Χορηγού ενός τόσο φερέλπιδος αθλητή και εύχεται στον Γιάννη
αμέτρητες αγωνιστικές επιτυχίες με εκείνη
πάντα στον πλευρό του. Ο Γιάννης Κυριαζής
είναι σήμερα ο 6ος Παγκόσμιος Πρωταθλητής στον Ακοντισμό και αποτελεί τη μεγάλη
ελληνική ελπίδα σε παγκόσμιο και Ολυμπι-

Ο παγκόσμιος
πρωταθλητής
Γιάννης Κυριαζής

ακό επίπεδο.
Ο διευθύνων σύμβουλος της Affidea Ελλάδος, κ. Θεόδωρος Καρούτζος, καλωσορίζοντας τον πρωταθλητή, υπογράμμισε ότι
«η επιτυχία, πέρα από δίκαιη αναγνώριση
των ικανοτήτων και της προσπάθειας, αποτελεί στη σημερινή συγκυρία και έναν ισχυρό συμβολισμό. Πρώτα από όλα για τη νέα
γενιά. Δείχνουμε στην ελληνική νεολαία ότι
υπάρχει δρόμος προς την κορυφή. Με
σκληρή δουλειά, με επιμονή, με ομαδική
προσπάθεια, με στόχους και πειθαρχία, όλα
είναι δυνατά». «Είμαστε υπερήφανοι που
προσφέρουμε την αριστεία μας στις ιατρικές υπηρεσίες για τη στήριξη της αριστείας
στον αθλητισμό. Όλοι οι άνθρωποι της
Affidea μένουμε σταθερά στο πλευρό των
δημιουργικών δυνάμεων που μπορούν να
δώσουν στην Ελλάδα τη θέση που της αξίζει. Ο αθλητισμός και δη ακοντισμός είναι η
απόδειξη πως η Ελλάδα μπορεί», πρόσθε-

ΕΓΚΡΊΘΗΚΑΝ από το υπουργείο Υγείας οι μελέτες
εφαρμογής για τη δημιουργία του Ωνάσειου Εθνικού
Μεταμοσχευτικού Κέντρου και τους επόμενους δύο
με τρεις μήνες ξεκινά η κατασκευή του. Το υπουργείο
Υγείας, αντιδρώντας με αξιοζήλευτη ταχύτητα, ενέκρινε τις μελέτες εφαρμογής και η Ελλάδα θα αποκτήσει
το δικό της μεταμοσχευτικό κέντρο, ανέφερε ο δρ Αντώνης Παπαδημητρίου, πρόεδρος του Ιδρύματος Ωνάση, στο περιθώριο της ημερίδας «Health and
Society: Future Dialogues. «Το Ωνάσειο Εθνικό Μεταμοσχευτικό Κέντρο θα είναι νοσοκομείο για όλους, θα
ενταχθεί στο Εθνικό Σύστημα Υγείας και θα είναι προσβάσιμο από ασφαλισμένους και ανασφάλιστους. Θα
είναι το πρώτο νοσοκομείο στην Ελλάδα που θα είναι
αφιερωμένο στη μεταμόσχευση συμπαγών οργάνων,
προσφέροντας σύγχρονες εξειδικευμένες και καινοτόμες υπηρεσίες υγείας στον τομέα των μεταμοσχεύσεων. Στις δομές του θα δημιουργηθεί το Ωνάσειο
Παίδων, η πρώτη αυτόνομη μονάδα μεταμόσχευσης
στην Ελλάδα αποκλειστικά για παιδιά, που θα προσφέρει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες και στην παιδοκαρδιολογία και την παιδοχειρουργική» πρόσθεσε ο
κ. Παπαδημητρίου.

ΗΔΙΚΑ
σε ο κ. Καρούτζος.
Από την πλευρά του, ο Γιάννης Κυριαζής,
αφού ευχαρίστησε τους ανθρώπους της
Affidea για την απόφασή τους να αγκαλιάσουν την προσπάθειά του στον αθλητισμό,
δήλωσε ότι είναι χαρούμενος που βρίσκεται στην οικογένεια της Affidea. «Η παρουσία του Ομίλου είναι τεράστιο πλεονέκτημα
για εμένα προσωπικά. Τόσο η οικονομική
υποστήριξη όσο και οι ιατρικές υπηρεσίες
καλύπτουν πλήρως τον πρόγραμμά μου ως
αθλητή, ενώ παράλληλα δημιουργούν μια
ομπρέλα προστασίας, εξασφαλίζοντας σε
μια δύσκολη οικονομικά περίοδο ιδιαιτέρως σημαντικές προνομιακές δυνατότητες.
Αυτήν την εποχή η ιδιωτική πρωτοβουλία
είναι μεγάλη βοήθεια για εμάς τους αθλητές. Ευχαριστώ θερμά τον κ. Καρούτζο και
την Affidea για τη στήριξη και εγώ δεσμεύομαι να προσπαθήσω για το καλύτερο δυνατό», σημείωσε ο Γιάννης Κυριαζής.

Αναγκαία η εξέταση
για Ηπατίτιδα C
ΓΙΑ ΕΞΈΤΑΣΗ Ηπατίτιδας C καλούνται, μέσω της ΗΔΙΚΑ (Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε.), όλοι όσοι έχουν γεννηθεί μεταξύ 1945
και 1980, στο πλαίσιο υλοποίησης και παρακολούθησης του εθνικού σχεδίου δράσης για την εκρίζωση
των ιογενών ηπατιτίδων στην Ελλάδα. Έτσι, γιατροί,
με την καταχώρηση της επίσκεψης κάθε εξεταζόμενου που ανήκει στην παραπάνω ηλικιακή ομάδα στο
σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, βλέπουν
αυτόματη ειδοποίηση, η οποία τους ενημερώνει ότι ο
εξεταζόμενος θα πρέπει να κάνει έλεγχο για αντίσωμα ηπατίτιδας C (εξετάσεις βιολογικών υλικών 2 - Α/Α
99, με ICD10 διάγνωση Z10.8). Με τη μορφή αναδυόμενου παραθύρου, στην πλατφόρμα συνταγογράφησης της ΗΔΙΚΑ, εφαρμόζεται στοχευμένη προσπάθεια
προαγωγής του γενικού προσυμπτωματικού ελέγχου
για τη νόσο.
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Εθνική Ασφαλιστική Μεγάλος ευεργέτης
για τα Παιδικά Χωριά SOS

Σ

ε μεγάλο ευεργέτη των Παιδικών
Χωριών SOS Ελλάδος ανακηρύχθηκε η Εθνική Ασφαλιστική με την απονομή τιμητικής πλακέτας, ως ένδειξη ελάχιστης τιμής και ευγνωμοσύνης για την
αμέριστη αγάπη και ευαισθησία της εταιρείας προς τα παιδιά. Επί 17 συνεχή χρόνια, η Εθνική Ασφαλιστική στηρίζει έμπρακτα τα Παιδικά Χωριά SOS, προσφέροντας
- μεταξύ άλλων - δωρεάν ασφάλιση όλων
των ακινήτων του διεθνούς μη κερδοσκοπικού οργανισμού σε όλη την Ελλάδα. Η τιμητική πλακέτα απονεμήθηκε στα γραφεία της Εθνικής Ασφαλιστικής, από τον
γενικό γραμματέα και
τον γενικό διευθυντή
των Παιδικών Χωριών SOS, κ.κ. Κωνσταντίνο Σουρίκα και Γιώργο Πρωτόπαπα, στον πρόεδρο και στον διευθύνοντα
σύμβουλο της Εθνικής Ασφαλιστικής, κ.κ.
Χριστόφορο Σαρδελή και Σταύρο Κωνσταντά.
«Η πλακέτα αυτή αποτελεί ιδιαίτερη
τιμή για την Εθνική Ασφαλιστική. Ωστόσο

Έκθεση ζωγραφικής
στο «ΣΤΟart ΚΟΡΑΗ»
Επάνω, οι κ.κ. Γιώργος
Πρωτόπαπας,
Κωνσταντίνος Σουρίκας,
Χριστόφορος Σαρδελής
και Σταύρος
Κωνσταντάς.
Αριστερά, η τιμητική
πλακέτα που
απονεμήθηκε στην
Εθνική Ασφαλιστική από
τα Παιδικά Χωριά SOS

η αγάπη και η στήριξή μας απέναντι σε μια
τόσο ευάλωτη κοινωνική ομάδα όπως
είναι τα παιδιά, ήταν, είναι και θα είναι πέρα από διακρίσεις και βραβεύσεις, καθώς
έχει να κάνει με το αίσθημα ευθύνης, που
χαρακτηρίζει την εταιρεία μας, απέναντι
στην κοινωνία», δήλωσε ο κ. Σαρδελής.

Μια μοναδική έκθεση με έργα των πρωτοπόρων
Ελληνίδων της νεοελληνικής Τέχνης, Θάλειας Φλωρά-Καραβία και Σοφίας Λασκαρίδου, οι οποίες επανασυστήνονται στο αθηναϊκό κοινό μετά από την κοινή
τους έκθεση στον «Παρνασσό» πριν από 113 χρόνια,
φιλοξενείται στον Χώρο Τέχνης «ΣΤΟart ΚΟΡΑΗ» της
Εθνικής Ασφαλιστικής, έως τις 7 Μαρτίου. Στην έκθεση παρουσιάζονται 48 έργα της Σοφίας Λασκαρίδου
και 35 της Θάλειας Φλωρά-Καραβία απ’ όλη την περίοδο της καλλιτεχνικής τους δημιουργίας. Τα έργα
χωρίζονται σε προσωπογραφίες, τοπιογραφίες, νεκρές φύσεις, σπουδές γυμνού, συμβολιστικές και ηθογραφικές σκηνές. Εκτός από το «Μπιζάνι» της
Θάλειας Φλωρά–Καραβία που ανήκει στη συλλογή
της Εθνικής Ασφαλιστικής, όλα τα υπόλοιπα έργα της
έκθεσης προέρχονται από απογόνους των δύο ζωγράφων και από συλλέκτες, ενώ ορισμένα εξ αυτών
παρουσιάζονται για πρώτη φορά.

Interamerican Πωλητές του «σχεδία» οι εργαζόμενοι

«Π

«Γκολ στη Φτώχεια», με
ωλητές για μια
τη συμμετοχή της ελληνιώρα» του περιοδικού δρόμου
κής ποδοσφαιρικής ομά«σχεδία» έγιναν οι εργαζόδας αστέγων στο Παγκόμενοι της Interamerican,
σμιο Κύπελλο Αστέγων,
στο πλαίσιο της σχέσης που
που οργανώνεται ετησίως
έχει αναπτύξει η εταιρεία με
σε διαφορετικό σημείο του
το μη κερδοσκοπικό οργαπλανήτη και με πλήθος
συμμετοχών – το Νοέμνισμό «Διογένης» για την
αντιμετώπιση της φτώχειας
βριο του 2018 στο Μεξικό
και του κοινωνικού αποκλεισμού. Στην ομάδα συμμε- Οι εθελοντές εργαζόμενοι της είχαν παρουσία αποστολές από 48 χώρες. Η εταιρεία
τείχαν 10 εργαζόμενοι, που φόρεσαν το χαρακτηρι- Interamerican με το γιλέκο έχει διακριθεί γι’ αυτή την πρωτοβουλία, δεδομένου
του πωλητή και το περιοδικό
στικό κόκκινο γιλέκο του πωλητή και πήραν θέση στο «σχεδία» στα χέρια τους, στο ότι ο ΜΚΟ «Διογένης» επιτελεί αναγνωρίσιμο έργο
και αξιολογείται με την υψηλότερη βαθμολογία (10),
σταθμό ΦΙΞ του μετρό, προβάλλοντας το μήνυμα της
σταθμό ΦΙΞ του μετρό
(φωτογραφία: Γιάννης
με βάση τους πίνακες οικονομικής επίδοσης του
κοινωνικής αλληλεγγύης. Επισημαίνεται ότι η εταιΖινδριλής).
Charity Navigator, διεθνούς κύρους αξιολογητή φιρεία παρέχει σταθερά πόστο πώλησης του περιοδικού
στα γραφεία της κάθε μήνα, από το ξεκίνημα της έκδολανθρωπικών οργανώσεων και δομών αλληλεγγύσης το 2013, υποστηρίζοντας με την εθελοντική συνεισφορά των ης.
εργαζομένων της την κοινωνική επανένταξη και το δικαίωμα της
Σημειώνεται ότι ο εθελοντισμός στην Interameriacn αποτελεί
αξιοπρέπειας των περιθωριοποιημένων ατόμων. Οι εθελοντές της στοιχείο της εταιρικής κουλτούρας με θεσμική διάσταση, αφού από
Interamerican βίωσαν και φέτος, όπως και πέρυσι, τη μοναδική ε- το 2010 έχει τεθεί σε εφαρμογή κώδικας αρχών της εταιρικής κίμπειρία της πώλησης στο δρόμο για κοινωνικό σκοπό. «Συνειδητο- νησης «Εθελοντές Ζωής», με γνώμονα την έμπρακτη ανάδειξη της
ποιείς πόσο δύσκολο είναι να τραβήξεις το βλέμμα και την προσοχή συνάφειας μεταξύ ασφαλιστικής και κοινωνικής αποστολής και τη
των συνανθρώπων σου, καθώς οι περισσότεροι προσπερνούν βια- συμμετοχή των εργαζομένων, ατομικά και συλλογικά, σε πρωτοστικά» παρατηρεί η Μ. Κατσαρού, εργαζόμενη στην εταιρεία. Στην βουλίες ευθυγραμμισμένες με τον κοινωνικό προσανατολισμό και
ομάδα των εθελοντών της INTERAMERICAN, που έγιναν πωλητές την υπευθυνότητα της εταιρείας. Επισημαίνεται ότι η εταιρεία αποτου περιοδικού «σχεδία», συμμετείχαν και οι Ά. Αισώπου, Β. Αισώ- τελεί ιδρυτικό μέλος της νεότευκτης, τοπικής συνιστώσας Global
που, Ν. Ζορντός, Έ. Τόλη, Α. Σταθακόπουλος, Έ. Άνθη, Ι. Μ. Μοσχί- Compact Network Hellas, έχοντας αναλάβει δεσμεύσεις για πολιδου, Β. Αραβανή και Χ. Ελευθερίου. Η Interamerican ως χορηγός τικές και δράσεις που συγκλίνουν στις επιταγές για έναν καλύτερο
και ο «Διογένης» συμπράττουν από το 2007 και για την καμπάνια κόσμο, τις οποίες προωθεί παγκοσμίως ο Οργανισμός.

NN Hellas-ΣΕΝ

Στήριξη στη νεανική
επιχειρηματικότητα
ΓΙΑ ΤΈΤΑΡΤΗ ΣΥΝΕΧΉ ΧΡΟΝΙΆ η NN Hellas διοργανώνει το διαγωνισμό Κοινωνικής Καινοτομίας, σε συνεργασία με το Σωματείο Επιχειρηματικότητας Νέων / Junior Achievement Greece, με
στόχο τη στήριξη της νεανικής επιχειρηματικότητας και τη δημιουργία εκπαιδευτικών ευκαιριών για τη μαθητική κοινότητα.
Το Σωματείο Επιχειρηματικότητας Νέων / Junior Achievement
Greece είναι μη κερδοσκοπικός οργανισμός, μέλος του παγκόσμιου φορέα Junior Achievement Worldwide, ο οποίος υλοποιεί προγράμματα στην Ελλάδα, που εστιάζουν στην εισαγωγή των εφήβων στις βασικές έννοιες της επιχειρηματικότητας, μέσα από μία
βιωματική μαθησιακή διαδικασία. Η NN Hellas, αλλά και ο Όμιλος
ΝΝ διεθνώς, ενισχύουν τις δράσεις του ΣΕΝ από το 2015, συνδιοργανώνοντας το Διαγωνισμό Κοινωνικής Καινοτομίας, ο οποίος
δίνει τη δυνατότητα σε νέους να αναπτύξουν κριτική σκέψη και να
εξοικειωθούν με τη λειτουργία των επιχειρήσεων σήμερα. Κατά τη
διάρκειά του, ομάδες 15-18 ετών καλούνται να αναπτύξουν καινοτόμες προτάσεις, οι οποίες δίνουν λύσεις σε σύγχρονα κοινωνικά
προβλήματα. Τα στελέχη της NN Hellas συμμετέχουν ως σύμβουλοι ή ως κριτές. Μεταδίδοντας τις γνώσεις και τις εμπειρίες τους,
λειτουργούν υποστηρικτικά προς τους μαθητές και τη μετέπειτα
σταδιοδρομία τους.

ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ

Νέα σεμινάρια για το πιστοποιητικό
ΤΟ ΣΆΒΒΑΤΟ 16 ΜΑΡΤΊΟΥ είναι η νέα ημερομηνία διενέργειας
εξετάσεων για την απόκτηση πιστοποιητικού επαγγελματικών
γνώσεων ασφαλιστικού πράκτορα, στη Θεσσαλονίκη από την Τράπεζα της Ελλάδος, όπως ενημερώνει το Εκπαιδευτικό Κέντρο «ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ» .
Επισημαίνεται ότι η απόκτηση του παραπάνω πιστοποιητικού αποτελεί βασική προϋπόθεση για την εγγραφή στο Επιμελητήριο ως
ασφαλιστικός διαμεσολαβητής, για τους νέους που επιθυμούν να
ασκήσουν το επάγγελμα, όπως επίσης υποχρέωση για τους υπαλλήλους επιχειρήσεων ασφαλιστικής διαμεσολάβησης.
Όπως τονίζει η Ιντερσαλόνικα, το εκπαιδευτικό της 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 ενδιαφερόμενων ανακοινώνει ότι διοργανώνει σεμινάρια
προετοιμασίας για το ανωτέρω πιστοποιητικό στη Θεσσαλονίκη,
από τις 04 Μαρτίου 2019 ώς τις 08 Μαρτίου 2019. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στον υπεύθυνο, κ.
Βαρσάμη Δημήτριο, στο τηλέφωνο 2310492270 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση varsamis.d@intersalonica.gr.
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AXA Επενδύει
στην καινοτομία
Τ

ΑΧΑ Next και ΑΧΑ REV
Δύο κύριοι σταθμοί

για την ενδυνάμωση της καινοτομίας

ο νέο παγκόσμιο κέντρο για την καινοτομία, τα δεδομένα
και τις αναδυόμενες τεχνολογίες, εγκαινίασε η ΑΧΑ στο
17ο διαμέρισμα του Παρισιού, αποδεικνύοντας τη στρατηγική της επικέντρωση στην τεχνολογία και την καινοτομία.
Πρόκειται για το «Java», το παγκόσμιο κέντρο καινοτομίας της
ΑΧΑ το οποίο αποτελεί έναν agile χώρο τεχνολογίας, σχεδιασμένο με σεβασμό προς το περιβάλλον. Στόχος του είναι να
προωθήσει νέες μεθόδους εργασίας και να φιλοξενήσει όλα τα
νεοσύστατα τμήματα καινοτομίας και τεχνολογίας του ομίλου.
Από το 2015 η ΑXA ενισχύει τις προσπάθειές της για καινοτομία μέσα από ένα ολοκληρωμένο παγκόσμιο οικοσύστημα,
για το οποίο έχει ήδη επενδύσει πάνω από 1 διδ. ευρώ. Η 1η
Ιανουαρίου σηματοδότησε ένα σημαντικό σταθμό σε αυτή την
παγκόσμια στρατηγική του ομίλου, καθώς συστήθηκε επίσημα
η ΑΧΑ Next, μία νέα εταιρεία, αφιερωμένη στην καινοτομία και
τη δημιουργία νέων υπηρεσιών και επιχειρηματικών μοντέλων, για την ενδυνάμωση της ασφαλιστικής κάλυψης. Κύριοι
τομείς δραστηριότητας της ΑΧΑ Next είναι η Υγεία, η Platform
Economy, η επιχειρηματική συνέχεια των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και η κινητικότητα (mobility). Παράλληλα, ο παγκόσμιος ηγέτης προχώρησε στη δημιουργία της AXA REV
(Research, Engineering & Vision), μίας ομάδας που συνδυάζει
αφενός τις ενέργειες του Τμήματος Έρευνας και Ανάπτυξης,
αφετέρου την τεχνογνωσία στην επεξεργασία δεδομένων, τις
πλατφόρμες και τις αναδυόμενες τεχνολογίες. Κύρια επιδίωξη
της συγκεκριμένης δομής είναι η δημιουργία ενός πλαισίου για
την καλύτερη διαχείριση δεδομένων (data management), στηρίζοντας τις εταιρείες του Ομίλου ΑΧΑ και προάγοντας την ευρεία διάδοση νέων τεχνολογιών, όπως της Τεχνητής Νοημοσύνης, του Block Chain και του Internet of Things (IoT).

NP Aσφαλιστική Συνέπεια στις αποζημιώσεις

Α

πολύτως συνεπής αποδείχθηκε
για μια ακόμη φορά η NP Ασφαλιστική, προς τους ασφαλισμένους
της και προς τρίτους ζημιωθέντες,
καταβάλλοντας αποζημιώσεις ύψους 12 εκατ. ευρώ, άμεσα και ταχύτατα. Ταυτόχρονα, ως αποτέλεσμα της άριστης εσωτερικής της
οργάνωσης και της υψηλής τεχνογνωσίας που διαθέτει η εταιρεία, ο
δείκτης ζημιών (loss ratio) της διαμορφώθηκε στο 43%, ποσοστό που,
όπως τονίζεται, είναι εξαιρετικά
χαμηλό ανάμεσα σε όλες τις εταιρείες γενικών ασφαλίσεων, όχι μόνο
στην Ελλάδα αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο και το οποίο εξηγεί σε
μεγάλο βαθμό τα υψηλά τεχνικά αποτελέσματα και την υψηλή κερδοφορία του οργανισμού. Επισημαίνεται ακόμη ότι αξιοσημείωτο
είναι επίσης ότι η «NP Ασφαλιστική» πληρώνει μέσα σε ταχύτατο χρονικό διάστημα και είναι μέσα στις πρώτες εταιρίες του
ΣΑΠ της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος ως προς
τον χρόνο πληρωμής των δικαιούχων αποζημίωσης.

Συνετό underwriting και άμεση διαχείριση ζημιών
Την ίδια ώρα, η μη παρέκκλιση από τις βασικές αρχές για το

συνετό underwriting, την ορθή τιμολόγηση, την προσεκτική
διαχείριση κινδύνων και την άμεση εξυπηρέτηση του συναλλασσόμενου, είναι το κλειδί της επιτυχίας της επιχείρησης και
της ικανοποίησης των πελατών της «NP Ασφαλιστικής» στην
15ετή ιστορία της. Στόχος της εταιρείας είναι η ακόμα καλύτερη και γρηγορότερη εξυπηρέτηση όλων των δικαιούχων αποζημιώσεων σε όλους τους κλάδους της και η ταχύτερη ενημέρωση των συνεργατών της για την εξέλιξη των ζημιών των
πελατών τους.

Sunlight

Ποσό-ρεκόρ πλήρωσαν
οι ασφαλιστικές
για την πυρκαγιά στο εργοστάσιο
ΠΟΣΌΝ ΎΨΟΥΣ 66 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΏ για τις υλικές και αποθετικές ζημίες
που προκάλεσε η πυρκαγιά στο εργοστάσιο της Ξάνθης το Μάιο του 2018
θα καταβληθεί στην εταιρεία παραγωγής βιομηχανικών μπαταριών
Sunlight, μέλος του ομίλου εταιριών Olympia. Πρόκειται για το μεγαλύτερο ποσό αποζημίωσης που έχει καταβληθεί έως σήμερα στην Ελλάδα,
το οποίο θα συμβάλει στην ταχεία ανακατασκευή του εργοστασίου.
Με αφορμή την απόφαση, η εταιρεία Sunlight εκφράζει τις ευχαριστίες της σε όλα τα μέλη του συνασφαλιστικού σχήματος και συγκεκριμένα στη leader εταιρία Ergo με ποσοστό συμμετοχής 25%, η οποία διηύθυνε την όλη διαχείριση της ζημιάς καθώς και στις υπόλοιπες εταιρίες του συνασφαλιστικού σχήματος. Συγκεκριμένα την Ευρώπη Ασφαλιστική με ποσοστό συμμετοχής 20%, την Interamerican με ποσοστό
συμμετοχής 19%, την Generali με ποσοστό συμμετοχής 15%, την
Eurolife ERB με ποσοστό συμμετοχής 9%, την Interasco με ποσοστό
συμμετοχής 4%, την Oρίζων με ποσοστό συμμετοχής 4% και την Ευρωπαϊκή Πίστη με ποσοστό συμμετοχής 4%, καθώς και στον μεσίτη ασφαλίσεων Aon - σύμβουλο, για την άψογη συνεργασία, την αμέριστη συμπαράσταση και την ουσιαστική στήριξη που παρείχαν στην εταιρεία σε
μία αρκετά δύσκολη συγκυρία.
«Το ποσό της αποζημίωσης ανταποκρίνεται στο μέγεθος της ζημίας,
ενώ παράλληλα επιτρέπει να συνεχίσουμε την τάχιστη ανακατασκευή
του εργοστασίου μας ώστε να γίνει ακόμη πιο σύγχρονο και ανταγωνιστικό, ενισχύοντας περαιτέρω τη θέση της Sunlight στην παγκόσμια αγορά. Θα ήθελα να ευχαριστήσω -εκφράζοντας το σύνολο των εργαζομένων της εταιρείας- όλα τα μέλη του συνασφαλιστικού σχήματος, όπως και τον μεσίτη ασφαλίσεων Aon – σύμβουλο, που συνετέλεσαν
στην επιτυχή έκβαση αυτού του εγχειρήματος, το οποίο θα μας επιτρέψει να συνεχίσουμε το δυναμικό πλάνο ανάπτυξής μας. Οι γνώσεις, η
εμπειρία και κυρίως η σε βάθος κατανόηση των αναγκών μας επιβεβαίωσαν στο ακέραιο τη φήμη και τη φερεγγυότητα όλων των εμπλεκόμενων εταιρειών» δήλωσε ο κ. Βασίλης Μπίλλης, διευθύνων σύμβουλος
της Sunlight..
«Έχοντας συναίσθηση του ρόλου και της ευθύνης μας, από την πρώτη
στιγμή στηρίξαμε με όλες τις δυνάμεις μας την προσπάθεια της Sunlight
να επαναλειτουργήσει σε ελάχιστο χρόνο. Η συνδρομή μας στον αποτελεσματικό σχεδιασμό του ασφαλιστικού προγράμματος και τη διαχείριση της ζημίας, σε συνδυασμό με την άμεση ανταπόκριση των ασφαλιστικών εταιρειών, επέτρεψε, παρά την πολυπλοκότητα της κατάστασης,
την απρόσκοπτη εκτέλεση του σχεδίου αντιμετώπισής της. Είμαστε ιδιαιτέρως ευτυχείς που το ποσό της αποζημίωσης και η άμεση καταβολή
της ανταποκρίθηκαν πλήρως στις προσδοκίες της Sunlight, εμπεδώνοντας αίσθημα επιχειρησιακής ασφάλειας και συνέχειας στον πελάτη
μας», δήλωσε ο κ. Γιώργος Δαλιάνης, διευθύνων σύμβουλος Aon,
Greece & Cyprus.
Από την πλευρά του ο κ. Θεόδωρος Κοκκάλας, CEO της ERGO, σημείωσε ότι «η πυρκαγιά στην Sunlight υπήρξε ένα θλιβερό συμβάν σε μία
υποδειγματική επιχείρηση, το οποίο αποτελεί τη μεγαλύτερη ζημία μέχρι σήμερα στην ελληνική ασφαλιστική αγορά, αλλά και μία από τις μεγαλύτερες σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ωστόσο, το συμβάν αυτό έδωσε την
ευκαιρία στις εταιρείες που καλύπτουμε ασφαλιστικά την Sunlight και
στην Ergo, με την ιδιότητα του επικεφαλής (leader) του ασφαλιστικού
σχήματος και διαχειριστή της εν λόγω ζημίας, να πιστοποιήσουμε τις
δυνατότητες και την αξιοπιστία της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς και
να αναδείξουμε την τεχνογνωσία και τις δεξιότητες που διαθέτει, αλλά
και τις αξίες που πρεσβεύει. Ευχαριστώ, εκ μέρους όλων των συνασφαλιστριών εταιρειών την SUNLIGHT, τον ασφαλιστικό μεσίτη AON και
τους πραγματογνώμονες, αλλά και προσωπικά όλες τις συνασφαλίστριες εταιρείες για την άριστη συνεργασία τους και τη συμβολή τους
στην επίτευξη μιας δίκαιης και εξαιρετικά γρήγορης συμφωνίας. Πιστεύω ότι το γεγονός αυτό αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα υποδειγματικής διαχείρισης κρίσης εκ μέρους της Sunlight , αλλά και υψηλού επαγγελματισμού εκ μέρους της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς»,
υπογράμμισε ο κ. Κοκκάλας.
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Συμβούλιο Ε.Ε. Στα «σκαριά» το
πανευρωπαϊκό συνταξιοδοτικό προϊόν

Α

νοίγει ο δρόμος για την προώθηση πανευρωπαϊκού
συνταξιοδοτικού προϊόντος, μετά τη σχετική συμφωνία που επετεύχθη μεταξύ της Προεδρίας και
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Στόχος του σχεδίου κανονισμού είναι η παροχή περισσότερων επιλογών σε όσους επιθυμούν να αποταμιεύσουν για τη σύνταξή τους
και, ταυτόχρονα, η τόνωση της αγοράς αναφορικά με τις
ατομικές συντάξεις.
Σύμφωνα με την Επιτροπή, μόνο το 27% των Ευρωπαίων ηλικίας μεταξύ 25 και 59 ετών έχουν εγγραφεί σε
συνταξιοδοτικό προϊόν. «Η γήρανση του πληθυσμού της
Ευρώπης δημιουργεί νέες προκλήσεις. Μια από τις προκλήσεις αυτές είναι το πώς μπορεί να εξασφαλιστεί η επαρκής εξοικονόμηση χρημάτων για μια αξιοπρεπή διαβίωση μετά τη συνταξιοδότηση. Τα πανευρωπαϊκά συνταξιοδοτικά προϊόντα θα δημιουργήσουν μια νέα ευκαιρία να διοχετευτούν οι μακροπρόθεσμες αποταμιεύσεις
στις κεφαλαιαγορές ώστε να απορροφηθεί η πίεση στην
κρατική χρηματοδότηση. Τα ΠΕΣΠ θα έχουν επίσης το τεράστιο πλεονέκτημα της συγκέντρωσης όλων των αποταμιεύσεων, οπουδήποτε στην Ευρώπη έχουν υποβληθεί, σε ένα ενιαίο ατομικό συνταξιοδοτικό πρόγραμμα»,
δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών της Ρουμανίας Eugen
Teodorovici. Σύμφωνα με τους νέους κανόνες, τα ΠΕΣΠ
θα έχουν τα ίδια τυποποιημένα χαρακτηριστικά σε οποιοδήποτε σημείο πωλούνται. Θα προσφέρονται από ένα
ευρύ φάσμα παρόχων, κυρίως από ασφαλιστικές εταιρείες, τράπεζες, ιδρύματα επαγγελματικών συνταξιοδοτικών παροχών, επενδυτικές εταιρείες και διαχειριστές
στοιχείων ενεργητικού. Στην Ευρώπη, η αγορά ατομικών
συντάξεων είναι σήμερα κατακερματισμένη, καθώς υπάρχει ένα συνονθύλευμα κανόνων που εμποδίζουν την
ανάπτυξη της αγοράς σε επίπεδο Ε.Ε. Σε ορισμένα κράτημέλη, η αγορά είναι σχεδόν ανύπαρκτη. Για προϊόντα που
βασίζονται σε μέσα κεφαλαιαγοράς, η επιλογή είναι συνήθως περιορισμένη. Αυτό συνεπάγεται υψηλότερο κόστος για τους αποταμιευτές και έλλειμμα ρευστότητας
στις αγορές.Τα νεοσύστατα ΠΕΣΠ θα δώσουν στους πολίτες μια νέα δυνατότητα εξοικονόμησης σε επίπεδο Ε.Ε.
που θα συμπληρώσει τα κρατικά, επαγγελματικά και εθνικά ατομικά συνταξιοδοτικά καθεστώτα.

Η συμφωνία αποτελεί βασικό
ορόσημο στην παροχή βιώσιμων
συντάξεων και στην αντιμετώπιση
τού συνεχώς αυξανόμενου
συνταξιοδοτικού κενού στην
Ευρώπη, τόνισε ο Gabriel
Bernardino, πρόεδρος της EIOPA

Πλεονεκτήματα και παροχές για τους αποταμιευτές

Ο

ι αποταμιευτές θα επιλέγουν από ένα ευρύ φάσμα παρόχων ΠΕΣΠ σε ένα πιο ανταγωνιστικό περιβάλλον. Θα μπορούν να επιλέγουν μεταξύ μιας ασφαλούς βασικής επενδυτικής επιλογής και επιλογών με
διαφορετικά χαρακτηριστικά κινδύνου-απόδοσης.
ΠΡΟΣΤΑΣΊΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΏΝ. Ο κανονισμός θα διασφαλίζει ότι οι αποταμιευτές είναι ενημερωμένοι για τα βασικά χαρακτηριστικά κάθε ΠΕΣΠ.
ΑΛΛΑΓΉ ΠΑΡΌΧΩΝ. Οι αποταμιευτές θα έχουν το δικαίωμα να αλλάζουν παρόχους, τόσο στο εσωτερικό της χώρας όσο και διασυνοριακά, μετά από τουλάχιστον πέντε έτη από τη σύναψη της σύμβασης ή από
την πιο πρόσφατη αλλαγή (Θα μπορούν να αλλάζουν πιο συχνά, εάν το επιτρέπει ο πάροχος του ΠΕΣΠ). Θα
υπάρχει ανώτατο όριο στη χρέωση για την αλλαγή.
ΔΥΝΑΤΌΤΗΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΆΣ. Οι αποταμιευτές θα μπορούν να συνεχίσουν να καταβάλουν εισφορές στο
οικείο ΠΕΣΠ όταν μετεγκαθίστανται σε άλλο κράτος-μέλος.
ΟΙΚΟΝΟΜΊΕΣ ΚΛΊΜΑΚΑΣ. Οι πάροχοι θα είναι σε θέση να αναπτύσσουν ΠΕΣΠ σε διάφορα κράτη-μέλη
και να συγκεντρώνουν στοιχεία ενεργητικού πιο αποτελεσματικά.
ΕΥΡΎΤΕΡΗ ΕΜΒΈΛΕΙΑ. Οι δίαυλοι ηλεκτρονικής διανομής θα επιτρέπουν στους παρόχους να προσεγγίζουν τους καταναλωτές σε όλη την Ε.Ε.
ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΉ ΔΙΑΝΟΜΉ. Ένα είδος «διαβατηρίου» της Ε.Ε. θα επιτρέπει στους παρόχους να πωλούν
ΠΕΣΠ σε διάφορα κράτη-μέλη.
Επιπλέον, όταν λήγει ένα προϊόν, οι πάροχοι και οι αποταμιευτές θα έχουν διάφορες εναλλακτικές επιλογές πληρωμής.

Interamerican Απεβίωσε ο Κώστας Κουβελιώτης,
βετεράνος συντονιστής του δικτύου πωλήσεων

Τ

Ο εκλιπών κατά την επίδοση του βραβείου «Αλέξανδρος Ταμπουράς» στον ίδιο από
τους Γ. Κώτσαλο και Γ. Καντώρο, το 2016.

ην απώλεια του Κώστα Κουβελιώτη ανακοίνωσε η διοίκηση της Interamerican, σημειώνοντας ότι«με βαθιά λύπη πληροφορούμε την ασφαλιστική κοινότητα για την
απώλεια του Κώστα Κουβελιώτη, που υπηρέτησε με πίστη και αφοσίωση την εταιρεία από την πρώτη γραμμή των πωλήσεων αδιάλειπτα επί 48 χρόνια - από την ίδρυσή της
το 1969 έως το 2017. Ο εκλιπών έφυγε από τη ζωή από παθολογικά αίτια κατά σύμπτωση
τη Δευτέρα 28 Ιανουαρίου, ημέρα της 50ής επετείου του ονόματος Interamerican με το
οποίο ταυτίστηκε όσο λίγοι κατά την εξαιρετική σταδιοδρομία του. Γεννημένος στη Μεσσηνία το 1946, ήταν μεταξύ εκείνων των ασφαλιστών που ακολούθησαν τον Δ. Κοντομηνά από την Alico στην Interamerican, στελεχώνοντας την πρώτη ομάδα πωλήσεων από το
ξεκίνημα της εταιρείας. Ευτύχησε να ζήσει την αναγνώριση της προσφοράς του στην
Interamerican με την ολοκλήρωση του επαγγελματικού βίου του, απολαμβάνοντας το
2016 την κορυφαία τιμή εκ μέρους της εταιρείας, το βραβείο αριστείας «Αλέξανδρος
Ταμπουράς». H διοίκηση της εταιρείας και η γενική διεύθυνση Πωλήσεων & Marketing
εκφράζoυν τα συλλυπητήρια στην οικογένειά του, συμμετέχοντας στο πένθος της και ειδικότερα στην κόρη του Γαρυφαλιά, που συνεχίζει το ασφαλιστικό έργο του στην εταιρεία.
Στη μνήμη του, θα κατατεθεί συμβολική συνδρομή υπέρ κοινωνικής οργάνωσης».

ΠΡΌΕΔΡΟΣ ΕΙΟΡΑ ΑΝΑΓΚΑΊΑ Η ΕΝΙΑΊΑ ΕΠΟΠΤΙΚΉ ΑΡΧΉ ΓΙΑ ΑΣΦΆΛΕΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΆΞΕΙΣ

Euroins Ελλάδος

Τη στήριξή του στην απόφαση της κυβέρνησης του 2016 για τη δημιουργία Ενιαίας Εποπτικής Αρχής για τους κλάδους των ασφαλειών και των συντάξεων,
εξέφρασε ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA), Γκάμπριελ Μπερναρντίνο, από το βήμα της εκδήλωσης του
Συνδέσμου Ασφαλιστικών Εταιρειών

Σελ. 48-49

Σε λειτουργία
το υποκατάστημα
στην Ελλάδα
ΥΛΟΠΟΙΉΘΗΚΕ η δέσμευση της
Euroins Ελλάδος ότι σύντομα θα
δραστηριοποιείται στη χώρα μέσω υποκαταστήματος και όχι πια
ως ΕΠΥ. Οπως ανακοίνωσε η εταιρεία, ήδη από την 1 Φεβρουαρίου η Euroins Ελλάδος ξεκινά
επίσημα τη λειτουργία της. Όπως
επισημαίνεται, η εταιρεία παραμένει σταθερή τόσο στις αξίες
και τη φιλοσοφία της όσο και στα
πρόσωπα που την οδήγησαν
στην επιτυχία. Με τον ασφαλιστικό διαμεσολαβητή στην πρώτη
γραμμή, την Εταιρική Κοινωνική
Ευθύνη σε πρωταγωνιστική θέση και τον κ. Κωνσταντίνο Μάκαρη στο ρόλο του διευθυντή υποκαταστήματος, η Euroins Ελλάδος εγκαινιάζει την απαρχή μίας
νέας περιόδου ανάπτυξης και αειφορίας. Κεντρικός στόχος της
εταιρείας παραμένει η περαιτέρω ανάπτυξή της μέσω εξαγορών.

Ορίζων Ασφαλιστική

Νέος κανονισμός
πωλήσεων
ΣΕ ΌΛΟΥΣ τους συνεργάτες απευθύνεται ο νέος κανονισμός
πωλήσεων της «Ορίζων Ασφαλιστική», που ανακοίνωσε η εταιρεία για το 2019.Οπως τονίζει η εταιρεία, ο νέος κανονισμός
πωλήσεων επιβραβεύει την παραγωγική δραστηριότητα και την
ποιότητα της παραγωγής τους,
ενώ παράλληλα δίνει την ευκαιρία και τα κίνητρα για τη διατήρηση και ανάπτυξη των εργασιών
και των εισοδημάτων τους.
Επιπλέον περιλαμβάνει ένα
σύστημα κινήτρων, που δίνει έμφαση στη νέα παραγωγή (αύξηση) του κλάδου αυτοκινήτου, στη
νέα παραγωγή (αύξηση) των λοιπών κλάδων, στο καλό αποτέλεσμα του κλάδου αυτοκινήτου και
στη διατήρηση της παραγωγής
(χαρτοφυλακίου). Η εμπορική
πολιτική και το πλαίσιο αμοιβών
της «Ορίζων Ασφαλιστικής»,
λαμβάνοντας υπόψη το αμοιβαίο
όφελος, έχει ως στόχο τη δημιουργία μακροχρόνιων σχέσεων
σεβασμού και εμπιστοσύνης μεταξύ της εταιρείας και των επαγγελματιών συνεργατών, σημειώνεται σχετικά.
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ΔΙΟΡΙΣΜΌΣ ΣΥΜΒΟΎΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΎΧΗ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑΚΉΣ ΚΑΙ HELLENIC ALICO LIFE, ΜΕΤΆ ΤΗΝ ΑΎΞΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΊΟΥ

Όλα ανοιχτά για
τις ασφαλιστικές
της Ελληνικής
Τράπεζας
Του ανταποκριτή μας στην Κύπρο ΓΙΑΝΝΗ ΣΕΪΤΑΝΙΔΗ

Η

διαδικασία αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της Ελληνικής Τράπεζας κατά 150 εκατ. ευρώ, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί στα μέσα Μαρτίου, δεν φέρνει μόνο ανακατατάξεις στην

κυπριακή τραπεζική αγορά (ο Όμιλος εδραιώνεται ως δεύτερος σε
μέγεθος μετά την απόκτηση δανείων και καταθέσεων της πρώην
Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας), αλλά αφήνει ανοιχτό το πεδίο
για ανακάτεμα της τράπουλας και στην ασφαλιστική αγορά.
Ο Όμιλος δραστηριοποιείται στην παροχή ασφαλιστικών υπηρεσιών

μέσω δύο θυγατρικών: της Παγκυπριακής Ασφαλιστικής Εταιρείας
Λτδ και της Hellenic Alico Life Insurance Company Ltd. Το συνολικό
καθαρό εισόδημα της Ελληνικής από τις ασφαλιστικές εργασίες το
πρώτο εννιάμηνο του 2018 ήταν 9,5 εκατ. ευρώ και 12,9 εκατ. ευρώ στο
Συνέχεια στη σελίδα 47
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Όλα ανοιχτά για τις ασφαλιστικές της Ελληνικής Τράπεζας

INTERAMERICAN

Ασφάλεια Anytime,
τώρα και για το σπίτι

να βήμα μπροστά κάνει η
Anytime, έχοντας πλέον ως
παρακαταθήκη την εμπειρία
της στην ασφάλιση αυτοκινήτου,
εξασφαλίζοντας σε όσους την επιλέγουν ολοκληρωμένες λύσεις
και στην ασφάλιση της κατοικίας.
Με τα νέα, πρωτοποριακά προγράμματα “Anytime Home”, λανσάρει στην κυπριακή αγορά ένα
σύγχρονο ευέλικτο σχέδιο που
καλύπτει με επάρκεια και σιγουριά τις ανάγκες ασφάλισης κατοικίας. Όπως τονίζεται, η ασφάλιση
κατοικίας στην Anytime περιλαμβάνει τρία προγράμματα ανάλογα
με το επίπεδο κάλυψης που επιθυμεί ο πελάτης:
• ECONOMIC Καλύπτει το κτίριο
ή και το περιεχόμενο της κατοικίας και απευθύνεται σε πελάτες
που είναι είτε ιδιοκτήτες είτε ενοι-

κιαστές κύριας ή εξοχικής κατοικίας και που χρειάζονται μια οικονομική λύση για τη βασική
προστασία της περιουσίας τους
VALUE: Καλύπτει το κτίριο ή και
το περιεχόμενο της κατοικίας και
απευθύνεται σε πελάτες που είτε
είναι ιδιοκτήτες είτε ενοικιαστές
κύριας ή εξοχικής κατοικίας και
που χρειάζονται μια προσιτή λύ-

ση για την πλήρη προστασία της
περιουσίας τους, χωρίς να όμως
να στερούνται την απαραίτητη ασφάλεια.
PREMIUM: Καλύπτει το κτίριο ή
και το περιεχόμενο της κατοικίας
και απευθύνεται σε πελάτες που
είτε είναι ιδιοκτήτες είτε ενοικιαστές κύριας ή εξοχικής κατοικίας
και που χρειάζονται να ασφαλί-

σουν το σπίτι τους με τη μεγαλύτερη δυνατή προστασία για κάθε
κίνδυνο, συνδυάζοντας μια οικονομική λύση Με τα προγράμματα
ασφάλισης κατοικίας, η Anytime
για ακόμα μία φορά καινοτομεί
αναδεικνύοντας τη σταθερή προσήλωσή της στην καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση και στο όφελος των πελατών της.
Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να
μπει
τώρα στο www.
anytimeonline.com.cy, να υπολογίσει τα ασφάλιστρά του, να επιλέξει το πρόγραμμα ασφάλισης κατοικίας που τον εξυπηρετεί και να
αγοράσει το συμβόλαιό του
online. Και όπως σημειώνει η εταιρεία, είναι ένας έξυπνος τρόπος
για να πραγματοποιήσετε από μόνοι σας την ασφάλιση της κατοικίας σε λιγότερο από 5 λεπτά.

CNP Cyprialife
Ξεπερνά τα όρια και κατακτά νέες κορυφές

Μ
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ε ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε, η
πρώτη για φέτος εκπαιδευτική ημερίδα
του δυναμικού πωλήσεων της CNP
Cyprialife,με το θεματικό τίτλο Dream Team –
Mission imPossible, που χαρακτηρίζει το δυναμισμό και τη θέληση για διάκριση του δικτύου
συνεργατών της εταιρείας. Κάτι που επιβεβαιώνεται κάθε χρόνο και ιδιαίτερα το 2018, μέσα από
τα αποτελέσματα της ομάδας των πρωταθλητών,
όπως υπογραμμίζεται. Στo διήμερο, που περιλάμβανε δραστηριότητες, δείπνο επιβράβευσης
και πολλή διασκέδαση, συμμετείχαν περισσότεροι από 300 ασφαλιστικοί σύμβουλοι, απ’ όλη την
Κύπρο, καθώς και στελέχη του διοικητικού προσωπικού της εταιρείας.
Στο χαιρετισμό του, ο πρώτος εκτελεστικός
διευθυντής του ομίλου CNP Cyprus Insurance
Holdings, κ. Τάκης Φειδία, ευχαρίστησε τους ανθρώπους του δικτύου πωλήσεων της CNP
Cyprialife, που δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό

και ξεπερνούν τα όρια κατακτώντας νέες κορυφές, για τους ίδιους και την εταιρεία τους.
Ο κ. Φειδία τόνισε ότι στον όμιλο της CNP
Cyprus καμία επιτυχία δεν αποτελεί στάση εφησυχασμού, αντίθετα λειτουργεί ως κίνητρο περαιτέρω εξέλιξης και ανάπτυξης και συνέχισε
αναφέροντας ότι «βασισμένοι στα όσα πετύχαμε,
για το 2019 βάζουμε τον πήχη ακόμα πιο ψηλά».
Η γενική διευθύντρια της CNP Cyprialife κα
Ανδρεανή Καλλιμάχου καλωσόρισε την Dream
Team της εταιρείας, εκφράζοντας μεγάλη ικανοποίηση για τα παραγωγικά επιτεύγματα των ανθρώπων της CNP Cyprialife μέσα στο 2018. Εξέφρασε επίσης θερμές ευχαριστίες τόσο στους
ασφαλιστικούς συμβούλους όσο και στο προσωπικό της εταιρείας για τη σκληρή δουλειά και
την αφοσίωσή τους στην εταιρεία.
Η κα Καλλιμάχου σημείωσε ότι οι ασφαλιστικοί σύμβουλοι της CNP Cyprialife, επαγγελματίες με ήθος και γνώμονα το καλό του πελάτη, ξε-

πέρασαν κάθε προηγούμενο μετατρέποντας το
Mission Impossible σε Mission Possible. Ανάλυσε επίσης τις προκλήσεις της εταιρείας για το
2019. Ο διευθυντής πωλήσεων κ. Γιώργος Γώγου, ανέπτυξε το θέμα της Ημερίδας «DREAM
TEAM – Mission imPossible», με κύριο μήνυμα
«ό,τι μας λείπει βρίσκεται σε ακτίνα θέλησης».
Ευχαρίστησε τους ασφαλιστικούς συμβούλους
της εταιρείας για τις εξαιρετικές τους επιδόσεις
και έδωσε το στίγμα για τη συνέχεια, ανακοινώνοντας τη στρατηγική των πωλήσεων για το 2019.
Η εκδήλωση κορυφώθηκε με δείπνο που παρατέθηκε προς τιμή του Δικτύου Πωλήσεων και,
όπως τονίζεται, η δύναμη της CNP Cyprialife «να
ξεπερνά τα όρια», είναι αποτέλεσμα του υψηλού
επιπέδου επαγγελματισμού και αφοσίωσης των
ανθρώπων του δικτύου, των στελεχών και των
εργαζομένων της. Είναι η δύναμη αυτή που γίνεται, στα δύσκολα, ασπίδα προστασίας των ασφαλισμένων της.
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σύνολο του 2017, έσοδα που αποτελούν το 5,2%
και 5,5% του συνολικού καθαρού εισοδήματος
του Ομίλου της Ελληνικής. Πιο σημαντική είναι η
Παγκυπριακή Ασφαλιστική, η οποία είναι 4η σε
μέγεθος ασφαλιστική εταιρεία γενικού κλάδου
στην Κύπρο, με μερίδιο αγοράς 7,9%.

Ευκαιρίες

Universal Life

Χρηματοδοτήστε τις
σπουδές των παιδιών
TO UNIMASTER PLUS είναι ένα σπουδαστικό
σχέδιο καθορισμένης διάρκειας, το οποίο επιτρέπει τη δημιουργία κεφαλαίου για χρηματοδότηση σπουδών μέσα από τη συστηματική αποταμίευση και επένδυση στα εσωτερικά επενδυτικά
ταμεία της Universal Life. Απευθύνεται σε όσους
ενδιαφέρονται να δημιουργήσουν ένα χρηματικό κεφάλαιο μέσω συστηματικής αποταμίευσης
για τη σημαντική ανάγκη της χρηματοδότησης
των σπουδών των παιδιών τους, ακόμα και αν
απρόσμενα γεγονότα όπως η απώλεια ζωής ή η
μόνιμη ολική ανικανότητα επισυμβούν. Το σχέδιο διασφαλίζει ότι μόνο το παιδί θα εισπράξει το
κεφάλαιο που θα συσσωρευτεί στη λήξη του
σχεδίου, γι’ αυτό και καθίσταται δικαιούχος του.
Παράλληλα, μέσω του ωφελήματος απαλλαγής
πληρωμής ασφαλίστρων, εξασφαλίζει τη συνέχιση του σχεδίου ακόμα και σε περίπτωση απώλειας ζωής ή ολικής ανικανότητας του ασφαλισμένου, αφού η Universal Life θα συνεχίσει την
πληρωμή των ασφαλίστρων του σχεδίου μέχρι
τη λήξη του.

UniMaster Plus:
Επιπρόσθετα ωφελήματα

Απλή ασφάλεια ζωής
ΠΡΌΣΘΕΤΗ ασφαλιστική κάλυψη απώλειας ζωής με πολύ χαμηλό ασφάλιστρο και με καθορισμένη διάρκεια ισχύος, η οποία δεν θα ξεπερνά
αυτή της βασικής ασφάλειας. Πληρώνεται σε
περίπτωση απώλειας ζωής του ασφαλισμένου
από οποιανδήποτε αιτία.

Απώλεια ζωής από ατύχημα
Σε περίπτωση απώλειας ζωής από ατύχημα,
το ασφαλισμένο ποσό της συμπληρωματικής
αυτής κάλυψης καταβάλλεται εφάπαξ και πληρώνεται επιπρόσθετα από το ασφαλισμένο ποσό
του βασικού σχεδίου.
Επισημαίνεται ότι η προσθήκη συμπληρωματικών ωφελημάτων προϋποθέτει επιπρόσθετο
ασφάλιστρο.
NEXTDEAL #420 # 15 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019

Στο έκτασης 397 σελίδων ενημερωτικό δελτίο της αύξησης κεφαλαίου, αναφέρεται ότι,
μετά την απόκτηση εργασιών και υποχρεώσεων της Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας (ο
συνεταιριστικός τραπεζικός τομέας κρατικοποιήθηκε κατά την τραπεζική κρίση του 2013
και το «καλό» του κομμάτι πωλήθηκε στην
Ελληνική το περσινό καλοκαίρι) και της σχετικής πελατειακής βάσης, υπάρχουν βελτιωμένες δυνατότητες ανάπτυξης των ασφαλιστικών
δραστηριοτήτων της Τράπεζας και δημιουργίας
αξίας μέσω των θυγατρικών ασφαλιστικών εταιρειών. Ταυτόχρονα δεν αποκλείεται και η
πώληση των ασφαλιστικών.
«Η Τράπεζα θα συνεχίσει να αναζητεί πιθανές επιλογές για το καθεστώς των θυγατρικών
ασφαλιστικών εταιρειών προκειμένου να υλοποιήσει και να ενισχύσει τα έσοδα που προέρχονται από τις ασφαλιστικές δραστηριότητες οι
οποίες παραμένουν βασικός τομέας εστίασης
για την Τράπεζα», τονίζεται στο ενημερωτικό
δελτίο.
Στο πλαίσιο αυτό, η Ελληνική Τράπεζα θα επανεξετάσει κατά το πρώτο εξάμηνο του 2019:
(α) τη θέση των θυγατρικών ασφαλιστικών εταιρειών της στην
αγορά ασφαλιστικών δραστηριοτήτων,
(β) τις συμβάσεις τραπεζοασφαλίσεων
(bancassurance) μέσω των οποίων η τράπεζα
διανέμει ασφαλιστικά προϊόντα από τις θυγατρικές ασφαλιστικές της εταιρείες προς τους
πελάτες της,
(γ) τη στρατηγική την οποία η τράπεζα θα πρέπει να ακολουθήσει για να μεγιστοποιήσει την
αξία από τις ασφαλιστικές υπηρεσίες και υπηρεσίες τραπεζοασφάλειας.

Οι δύο ασφαλιστικές
της Ελληνικής
Τράπεζας

Ημερομηνίες ορόσημο

Διορισμός συμβούλων
Η Ελληνική θα προχωρήσει στο διορισμό διεθνών συμβούλων προκειμένου να γίνουν συζητήσεις, μετά από υπογραφή συμφωνιών εμπιστευτικότητας, με ενδιαφερόμενους για πιθανή συνεργασία με την τράπεζα. Στους ενδιαφερόμενους περιλαμβάνονται ασφαλιστικές εταιρείες και χρηματοοικονομικοί επενδυτές.
Στο ενημερωτικό δελτίο σημειώνεται ότι αυτή η επισκόπηση μπορεί να οδηγήσει σε μια
σειρά πιθανών αποτελεσμάτων, όπως:
• Την πώληση των θυγατρικών ασφαλιστικών
εταιρειών της Τράπεζας σε μια τρίτη ασφαλιστική εταιρεία ή τη συγχώνευση των θυγατρικών
ασφαλιστικών εταιρειών της Τράπεζας με μια
τρίτη ασφαλιστική εταιρεία.
• Ενίσχυση των ασφαλιστικών εταιρειών της
τράπεζας, με πρόσθετη επένδυση, για την αναβάθμιση της προσφοράς και της θέσης των
προϊόντων τους στην αγορά.
• Τέλος, δεν αποκλείεται τα πράγματα να παραNEXTDEAL #420 # 15 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019

1990
Η Ελληνική Τράπεζα ιδρύει Τομέα Ασφαλιστικών
Υπηρεσιών που αντιπροσωπεύει αριθμό ασφαλιστικών
εταιρειών, προσφέροντας
ευρεία επιλογή από ασφαλιστικές καλύψεις στο πλαίσιο
συμβάσεων πρακτόρευσης.

1999
Eξαγορά των ασφαλιστι-

κών εταιρειών Λήδρα και
Παγκυπριακή από τον Όμιλο
της Ελληνικής.

Τράπεζας και της American
Life Insurance Company
(Alico AIG Life).

2000

2003

Δημιουργία νέας ασφαλιστικής εταιρείας με το όνομα
Hellenic
Alico
Life
Insurance Company Ltd για
παροχή τραπεζοασφαλιστικών προϊόντων μετά από
κοινοπραξία της Ελληνικής

Πλήρης ενοποίηση των
θυγατρικών ασφαλιστικών
εταιρειών του Ομίλου «Παγκυπριακή Ασφαλιστική
Λτδ» και «Λήδρα Ασφαλιστική Λτδ» κάτω από την Παγκυπριακή Ασφαλιστική

μένουν ως έχουν.
«Η Τράπεζα δεν δεσμεύεται σε οποιοδήποτε
αποτέλεσμα που θα προκύψει από αυτή τη διερευνητική διαδικασία η οποία επί του παρόντος αναμένεται να οριστικοποιηθεί εντός του
πρώτου εξαμήνου του 2019», υπογραμμίζεται

στο ενημερωτικό δελτίο.
Σημειώνεται ότι η Ελληνική Τράπεζα κατέχει
το 99,96% των μετοχών της Παγκυπριακής Ασφαλιστικής, το 72,5% της Hellenic Alico Life
Insurance και το 100% της Ελληνική Ασφαλιστική Πρακτόρευση.

H Παγκυπριακή Ασφαλιστική Εταιρεία
Λτδ ιδρύθηκε το 1963 προσφέροντας ασφαλιστικά προϊόντα στους κλάδους Ζωής και Γενικής Φύσης. Το 1992 ιδρύθηκε
η Παγκυπριακή Ασφαλιστική Λτδ η οποία
απορρόφησε το χαρτοφυλάκιο της Παγκυπριακής Ασφαλιστικής Εταιρείας Λτδ
και από το 1994 δραστηριοποιείται αποκλειστικά στην Κύπρο προσφέροντας ασφαλιστικά προϊόντα στους κλάδους Γενικής Φύσης. Από το 1999, η Παγκυπριακή Ασφαλιστική αποτελεί μέρος του Ομίλου της Ελληνικής Τράπεζας.
Η Hellenic Alico Life Insurance
Company Ltd ιδρύθηκε στην Κύπρο το
2000 και ξεκίνησε τις εργασίες της το
2001, μετά από συμφωνία μεταξύ της
Τράπεζας και της American Life
Insurance Group (ALICO AIG Life, σήμερα Metlife, Inc) με σκοπό την προώθηση
τραπεζοασφαλιστικών προϊόντων στον
τομέα των ασφαλειών ζωής, αποκλειστικά στους πελάτες της Τράπεζας. Η Τράπεζα κατέχει το 72,5% του μετοχικού κεφαλαίου και η Met Life Services Cyprus Ltd
το υπόλοιπο 27,5%. Η εταιρεία κατέχει άδεια διεξαγωγής ασφαλιστικών εργασιών στους κλάδους ζωής, ζωής συνδεδεμένων με επενδύσεις, προσωπικών ατυχημάτων και ασθενειών.
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η στήριξή του στην απόφαση της
κυβέρνησης του 2016 για τη δημιουργία Ενιαίας Εποπτικής Αρχής για τους κλάδους των ασφαλειών και των συντάξεων, εξέφρασε ο
πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Αρχής
Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών
Συντάξεων (EIOPA), Γκάμπριελ
Μπερναρντίνο, από το βήμα της εκδήλωσης του Συνδέσμου Ασφαλιστικών Εταιρειών, ενώ την έναρξη της
διαδικασίας υλοποίησης της σημαντικής μεταρρύθμισης, επαναβεβαίωσε o υπουργός Οικονομικών Χάρης Γεωργιάδης. Να σημειωθεί ότι ο
υπουργός Οικονομικών μιλώντας
στο NextDeal ( τεύχος 417) έχει χαρακτηρίσει τη μεταρρύθμιση σημαντική, προκειμένου να υπάρχει ενισχυμένη εποπτεία προς όφελος των
πολιτών, των εργαζομένων και των
ιδίων των εταιρειών και των ταμείων.
Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΣΑΕΚ, βασικό θέμα της εκδήλωσης, η
οποία πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα εκδηλώσεων του υπουργείου
Οικονομικών με παρουσία του υπουργού Οικονομικών, Χάρη Γεωργιάδη και της εφόρου Ασφαλίσεων,
Βικτώρια Νάταρ, ήταν οι προκλήσεις
που έχει να αντιμετωπίσει η ασφαλιστική βιομηχανία και ο ρόλος των
ευρωπαϊκών εποπτικών Αρχών μέσα σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο
περιβάλλον. Ο κ. Μπερναντίνο αναφέρθηκε στις εξελίξεις που έχουν επέλθει τα τελευταία χρόνια στο ρυθμιστικό πλαίσιο της ασφαλιστικής
βιομηχανίας, ενώ σημείωσε ότι στην
περίπτωση της Κύπρου είναι σημαντικό η κυβέρνηση να υλοποιήσει
την απόφαση του 2016 για δημιουργία Ενιαίας Εποπτικής Αρχής για
τους κλάδους των ασφαλειών και
των συντάξεων. Επίσης, ο κ. Μπερναρντίνο, ο οποίος είχε σειρά συναντήσεων με πολιτικούς και πολιτειακούς παράγοντες κατά τη διάρκεια

Στιγμιότυπο
από το
συνέδριο

Στατιστική Υπηρεσία

Αύξηση στις
μεταφορές

Ο γενικός διευθυντής του ΣΑΕΚ κ. Ανδρέας Αθανασιάδης,
ο πρόεδρος της EIOPA κ. Γκάμπριελ Μπερναρντίνο
και ο πρόεδρος του ΣΑΕΚ κ. Ανδρέας Στυλιανού

Πρόεδρος ΕΙΟΡΑ Αναγκαία
η Ενιαία Εποπτική Αρχή για
ασφάλειες και συντάξεις
της παραμονής του στην Κύπρο, αναφέρθηκε στις εξελίξεις που έχουν
επέλθει τα τελευταία χρόνια στο ρυθμιστικό πλαίσιο της ασφαλιστικής
βιομηχανίας.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος
του ΣΑΕΚ, Ανδρέας Στυλιανού, τόνισε ότι η ασφαλιστική βιομηχανία της
Κύπρου είναι έτοιμη να αντεπεξέλθει
στις προκλήσεις, αφού τα πρόσφατα

στοιχεία αποτυπώνουν μια σταθερά
ανοδική πορεία για τον κλάδο. «Η ασφαλιστική βιομηχανία είναι ένας αξιόπιστος και φερέγγυος εταίρος της
κυπριακής οικονομίας», υπογράμμι-

σε. Παράλληλα, ο πρόεδρος του ΣΑΕΚ στάθηκε και στις μεταρρυθμίσεις
που είναι αναγκαίο να πραγματοποιηθούν ώστε να λειτουργήσει ακόμη
πιο αποτελεσματικά η κυπριακή α-

Στο μικροσκόπιο
η ασφάλεια των ασθενών

Δ

ιάφορες πτυχές της ασφάλεια των
ασθενών, όπως η σημαντικότητα, οι
καλές πρακτικές, η κουλτούρα και
τα νομικά θέματα, αναδείχτηκαν κατά την
διάρκεια του πρώτου συνεδρίου για την
ασφάλεια των ασθενών που ολοκληρώθηκα με μεγάλη επιτυχία στη Λευκωσία.
Το συνέδριο διοργάνωσε η εταιρεία
Kratis Training and Consulting Ltd και
τελούσε υπό την αιγίδα του Υπουργού Υγείας, κ. Κωνσταντίνου Ιωάννου.
Στις εργασίες συμμετείχαν επαγγελματίες από όλους τους τομείς της υγείας

στην Κύπρο, όπως ιατροί, νοσηλευτές,
φαρμακοποιοί, ακτινολόγοι, φυσιοθεραπευτές κ.α., καθώς και άλλοι εμπλεκόμενοι επαγγελματίες όπως δικηγόροι και
ασφαλιστές. Ειδικότερα ,στο πλαίσιο του
συνεδρίου, παρουσιάστηκαν και συζητήθηκαν θέματα από καταξιωμένους και
διεθνούς φήμης επιστήμονες, τόσον από
την Κύπρο, όσον και από το εξωτερικό.
Μέσα από ένα πλούσιο και ευρύ θεματολόγιο αναδείχτηκαν οι διάφορες πτυχές
της ασφάλειας ασθενών, όπως η σημαντικότητα, οι καλές πρακτικές, η κουλ-
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Ο κ. Χάρης Γεωργιάδης στο βήμα

σφαλιστική αγορά προς όφελος της
ίδιας της οικονομίας και των Κύπριων ασφαλισμένων.

Υπουργός Οικονομικών:
Κυβερνητική προτεραιότητα
η νέα εποπτική Αρχή
Ειδικότερα, την πρόθεση της κυβέρνησης να θεσπίσει στην Κύπρο
μια νέα ανεξάρτητη Ενιαία Εποπτική
Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων, ανακοίνωσε ο υπουργός Οικονομικών Χάρης Γεωργιάδης, σηματοδοτώντας την έναρξη
της διαδικασίας υλοποίησης μιας μεταρρύθμισης που αποτελούσε κυβερνητική προτεραιότητα.
O κ. Γεωργιάδης γνωστοποίησε

πως θα ξεκινήσει άμεσα η δημόσια
διαβούλευση με όλους τους εμπλεκόμενους, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί
συναίνεση γύρω από την προωθούμενη μεταρρύθμιση.
Λέγοντας ότι ο τομέας των ασφαλίσεων και συντάξεων στην Κύπρο είναι αρκετά αναπτυγμένος, ο υπουργός Οικονομικών υπογράμμισε ωστόσο πως «υπάρχουν αδυναμίες
που πρέπει να αναγνωρίσουμε και να
αντιμετωπίσουμε και υπάρχουν κυρίως προοπτικές δραστικής βελτίωσης, με τεράστιο όφελος για την κυπριακή οικονομία», προσθέτοντας
πως με την νέα αρχή θα αντιμετωπιστεί και το ζήτημα της πολυδιάσπασης
που παρατηρείται στον τομέα αυτό.

τούρα και τα νομικά θέματα.
Καθ’ όλο το διήμερο υπήρχε έντονη
θετική και εποικοδομητική στάση από
όλους τους συμμετέχοντες. Κατά τη
διάρκεια του συνεδρίου διενεργήθηκαν παράλληλα εξειδικευμένα εργαστήρια μέσα από τα οποία προέκυψαν
συγκεκριμένες εισηγήσεις οι οποίες
θα κωδικοποιηθούν και θα αποσταλούν σε όλους τους αρμόδιους φορείς.
Οι εισηγήσεις αυτές θα μπορούσαν
να αποτελέσουν τη βάση πάνω στην
οποία να σχεδιαστεί ένα Εθνικό Σχέδιο Ασφάλειας Ασθενών.Κοινή διαπίστωση όλων των συμμετεχόντων ήταν η σημαντικότητα του συνεδρίου
και η αναγκαιότητα να υπάρξει συνέχεια και να καταστεί θεσμός.
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«Είναι αδιανόητο να έχουμε στην Κύπρο ακόμη πέραν των 1.300 ταμείων
προνοίας τη στιγμή που πολύ μεγαλύτερες οικονομίες έχουν μερικές δεκάδες ταμεία, τα οποία είναι πολύ πιο
ισχυρά, καλά στελεχωμένα και επαγγελματικά στη λειτουργία και στη διαχείρισή τους», είπε ο κ. Γεωργιάδης. Ο
υπουργός Οικονομικών είπε ακόμη
ότι κανένα σύστημα δεν μπορεί να
στηρίζεται στις κοινωνικές ασφαλίσεις, επιβάλλεται η συμμετοχή όλου
του πληθυσμού καθ’ όλη τη διάρκεια
του εργασιακού βίου σε επαγγελματικά συστήματα συντάξεων, σε ταμεία
προνοίας δηλαδή, τα οποία να λειτουργούν σωστά, να εποπτεύονται εξίσου σωστά και αποτελεσματικά και

να αποτελούν βασικούς πυλώνες της
οικονομικής ανάπτυξης και της κοινωνικής πολιτικής.
Η μεταρρύθμιση φιλοδοξεί να ενοποιήσει τις ξεχωριστές εποπτικές υπηρεσίες, την Εποπτεία Ασφαλιστικών Εταιρειών, που υπάγεται στο ΥΠΟΙΚ, με τον Έφορο Ταμείων Προνοίας που υπάγεται στο υπουργείο Εργασίας, σε μια νέα Αρχή, που θα λειτουργεί στο πρότυπο του μοντέλου
διακυβέρνησης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου και του προτεινόμενου μοντέλο της Κεντρικής Τράπεζας, ενώ θα διπλασιαστεί το προσωπικό της νέας Αρχής, σημαντική επένδυση στην τεχνολογία και στην
εκπαίδευση.

ΑΥΞΗΜΈΝΕΣ εμφανίζονται οι εθνικές και διεθνείς μεταφορές
φορτίου κατά το τρίτο τρίμηνο του
2019,με τις μεγαλύτερες αυξήσεις στις εθνικές μεταφορές να
καταγράφονται στις κατηγορίες
«Μεταλλεύματα και προϊόντα ορυχείων και λατομείων».Ειδικότερα,σύμφωνα με στοιχεία της
Στατιστικής Υπηρεσίας Κύπρου,τόσο οι εθνικές όσο και οι
διεθνείς μεταφορές φορτίου κατά
την περίοδο Ιουλίου-Σεπτεμβρίου 2018 παρουσίασαν αύξηση
στο συνολικό βάρος των προϊόντων που διακινήθηκε κατά 3,8%
και 9,0% αντίστοιχα, σε σύγκριση
με το αντίστοιχο διάστημα του
2017.Οι μεγαλύτερες αυξήσεις
στις εθνικές μεταφορές καταγράφηκαν στις κατηγορίες «Μεταλλεύματα και προϊόντα ορυχείων
και λατομείων», «Τρόφιμα, ποτά
και προϊόντα καπνού» και «Αστικά και λοιπά απόβλητα. Δευτερογενείς πρώτες ύλες».Στις διεθνείς μεταφορές,οι μεγαλύτερες
αυξήσεις σημειώθηκαν στις κατηγορίες «Τρόφιμα, ποτά και προϊόντα καπνού» και «Χημικές ουσίες, χημικά προϊόντα και συνθετικές ίνες».

Μακάρειο Νοσοκομείο

Ανέγερση πτέρυγας «Γκολ στη Ζωή»
Στην ανέγερση της πτέρυγας «Γκολ στη Ζωή» στο Μακάρειο Νοσοκομείο, προχωρά το Υπουργείο Υγείας με την πολύτιμη συνεργασία του εθελοντικού-φιλανθρωπικού Οργανισμού «Γκολ στη Ζωή».Η πτέρυγα θα
στεγάσει το Τμήμα Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών του Νοσοκομείου Αρχιεπίσκοπος Μακάριος Γ’. Το έργο, που έχει κοστολογηθεί στα
€2.737.000, θα συγχρηματοδοτηθεί από τον Προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας και τον Οργανισμό «Γκολ στη Ζωή».Οι εργασίες αναμένεται
να ξεκινήσουν εντός του 2019 και να διαρκέσουν περίπου 18 μήνες.Η
πτέρυγα θα είναι σε δύο επίπεδα, συνολικού εμβαδού 1,000 τετραγωνικών μέτρων και θα πληροί όλες τις προβλεπόμενες προδιαγραφές, έτσι
ώστε να παρέχει τη δυνατότητα στέγασης του ΤΑΕΠ για την ποιοτική και
καλύτερη εξυπηρέτηση των ασθενών του Μακάρειου Νοσοκομείου.
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Κατά 14%
μειώθηκε
ο αριθμός
των
ανέργων
τον
Ιανουάριο
Μ

τον Ιανουάριο ο αριθμός
των εγγεγραμμένων ανέργων ήταν κατά 14% μικρότερος σε σύγκριση με τον
ίδιο μήνα ένα χρόνο πριν
(στοιχεία διορθωμένα για
εποχικές διακυμάνσεις).
Επιβεβαιώνεται έτσι μια
πορεία που οδηγεί σταδιακά σε συνθήκες πλήρους
απασχόλησης. Η αναφορά
σε αυτή τη συνεχή βελτίωση στον τομέα της απασχόλησης δίνει την ευκαιρία να
υπογραμμίσουμε πόσο μεγάλη σημασία έχει η διατήρηση της ισορροπημένης
οικονομικής πολιτικής που
ακολουθεί η κυβέρνηση.
Μιας πολιτικής που συνδυάζει τη συνετή δημοσιονομική διαχείριση με την ενθάρρυνση της επενδυτικής
δραστηριότητας και η οποία πρέπει να εξελίσσεται
μέσα από τις επιβαλλόμενες αλλαγές και μεταρρυθμίσεις, καθώς και την προώθηση νέων δραστηριοτήτων σχετιζόμενων με την
τεχνολογία, την έρευνα και
την καινοτομία», σημειώνει
ο κ. Προδρόμου.

ειωμένος εμφανίζεται τον πρώτο
μήνα του 2019 ο αριθμός των ανέργων με βάση τα στοιχεία που τηρούνται στα Επαρχιακά Γραφεία Εργασίας
και ανακοίνωσε η Στατιστική Υπηρεσία.
Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία που
τηρούνται στα Επαρχιακά Γραφεία Εργασίας της Κύπρου, ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων στο τέλος Ιανουαρίου 2019 έφτασε τα 30.951 πρόσωπα. Με
βάση τα στοιχεία διορθωμένα για εποχικές διακυμάνσεις, τα οποία δείχνουν την
τάση της ανεργίας, ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων τον Ιανουάριο 2019
μειώθηκε στα 24.091 πρόσωπα σε σύγκριση με 24.333 τον προηγούμενο μήνα.
Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της
κυπριακής Στατιστικής Υπηρεσίας, σε σύγκριση με τον Ιανουάριο του 2018 σημειώθηκε μείωση 5.038 προσώπων ή 14,0%,
που αποδίδεται κυρίως στους τομείς του
εμπορίου (μείωση 1.158 ανέργων), της
δημόσιας διοίκησης (μείωση 583), των
δραστηριοτήτων υπηρεσιών παροχής καταλύματος και υπηρεσιών εστίασης (μείωση 578), της μεταποίησης (μείωση 537),
των κατασκευών (μείωση 526), της εκπαίδευσης (μείωση 173) και στους νεοεισερχόμενους στην αγορά εργασίας (μείωση
1.538).
Σχολιάζοντας την ανακοίνωση της Στατιστικής Υπηρεσίας για την ανεργία, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Πρόδρομος
Προδρόμου ανέφερε ότι «συνεχίζοντας
την αναπτυξιακή πορεία της, η κυπριακή
οικονομία οδηγεί σε συνεχή βελτίωση τον
τομέα της απασχόλησης, με συνεπακόλουθη μείωση της ανεργίας. Τα τελευταία
στοιχεία που δημοσιεύονται από τη Στατιστική Υπηρεσία καταγράφουν ότι φέτος

Αυξήθηκε το εργατικό
δυναμικό της
κυβέρνησης
Την ίδια ώρα, σύμφωνα
με στοιχεία της Στατιστικής
Υπηρεσίας, στο μόνιμο
προσωπικό παρατηρείται
μείωση κατά 538 άτομα (1,5%). Στο έκτακτο προσωπικό παρατηρείται αύξηση
(6,9%) φθάνοντας τις 15.925
σε σχέση με 14.895 άτομα
τον Ιανουάριο του 2018.
Σε όλες τις κατηγορίες
προσωπικού, εκτός από το
ωρομίσθιο προσωπικό, υπάρχει αύξηση σε σχέση
με τον Ιανουάριο του 2018,
με τη μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση να παρατηρείται στη Δημόσια Υπηρεσία
(1,6%) και πιο συγκεκριμένα στο έκτακτο προσωπικό
με ποσοστό 6,3% (349 άτομα).
Σε σχέση με το Δεκέμβριο του 2018 παρατηρείται
αύξηση 0,9% στο προσωπικό της Δημόσιας Υπηρεσίας (159 άτομα) και μείωση
στο προσωπικό της Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας -0,1%
(-12 άτομα), των Δυνάμεων
Ασφαλείας -0,4% (-49 άτομα) και στο Ωρομίσθιο Προσωπικό -11,3% (-959 άτομα).
NEXTDEAL #420 # 15 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019

Κεντρική Τράπεζα Κύπρου Αυξήθηκαν
οι μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις

Α

ύξηση κατά 87 εκατομμύρια € κατέγραψαν οι Μη
Εξυπηρετούμενες Χορηγήσεις τον Οκτώβριο
του 2018 σε σχέση με το Σεπτέμβριο 2018, σύμφωνα με στοιχεία που ανακοίνωσε η Κεντρική Τράπεζα Κύπρου. Συγκεκριμένα, οι ΜΕΧ αυξήθηκαν
κατά 87 εκατομμύρια € στα 11,11 δισ. € σε σχέση με
11,02 δισ. €, ενώ τα δάνεια σε καθυστέρηση μικρότερη των 90 ημερών στα 8,3 δισ. € σε σχέση με 8,2 δισ.
€. Σύμφωνα με τα στοιχεία, το ποσοστό των ΜΕΧ επί
του συνόλου των δανείων παρέμεινε στο 31,8% όπως

και το Σεπτέμβριο του 2018, μετά τη σημαντική μείωση
που επήλθε το γ’ τρίμηνο του 2018 λόγω της αφαίρεσης των ΜΕΧ του Συνεργατισμού από το τραπεζικό
σύστημα.
ο ποσοστό των δανείων σε καθυστέρηση μικρότερη των 90 ημερών το Σεπτέμβριο έφθασε στο
23,7% σε σχέση με 23,6%, ενώ το ποσοστό των
συνολικών σωρευμένων προβλέψεων έναντι των
ΜΕΧ ανήλθε στο 51,8% έναντι 51,9% το Σεπτέμβριο. Οι
συνολικές χορηγήσεις που αναδιαρθρώθηκαν ανήλ-

Τ

θαν στο 20,7% σε σχέση με 21,1% το Σεπτέμβριο. Παρά
το γεγονός ότι το ποσοστό παρέμεινε ουσιαστικά αμετάβλητο, το ύψος τόσο των ΜΕΧ όσο και των χορηγήσεων σε καθυστέρηση μικρότερη των 90 ημερών,
κατέγραψε αύξηση σε σχέση με το Σεπτέμβριο. Οι
συνολικές χορηγήσεις που αναδιαρθρώθηκαν ανήλθαν στα 7,2 δισ. €, εκ των οποίων τα 4,9 δισ. € παραμένουν στις μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις, ενώ οι
συνολικές σωρευμένες προβλέψεις ανήλθαν στα 5,75
δισ. € σε σχέση με 5,71 δισ. € το Σεπτέμβριο.

Ραγδαία αύξηση ταξιδιωτών στην Κύπρο

Α

ύξηση της τάξης του 9,9% κατέγραψαν οι αφίξεις
ταξιδιωτών το Δεκέμβριο 2018, φθάνοντας τις
234.214 σε σύγκριση με 213.082 το Δεκέμβριο 2017,
σύμφωνα με τη Στατιστική Υπηρεσία. Όπως προκύπτει από τα στοιχεία, η αύξηση οφείλεται κυρίως στις
αφίξεις τουριστών (7,7%) και στις επιστροφές κατοίκων Κύπρου (10,2%). Αύξηση 3,3% σημείωσαν οι αφίξεις ταξιδιωτών και κατά το Νοέμβριο 2018, όπου οι
ταξιδιώτες έφτασαν τις 261.765. Οι αναχωρήσεις ταξιδιωτών παρουσίασαν επίσης αύξηση 12,0% το Δεκέμβριο 2018 σε σύγκριση με τον προηγούμενο χρόνο.
Από το σύνολο των ταξιδιωτών οι 3,938 εκατ. είναι
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τουρίστες και οι 85,5 χιλιάδες ημερήσιοι επισκέπτες.
1, 445 εκατ. είναι κάτοικοι Κύπρου και οι 66, 032 μετανάστες, προσωρινοί εργάτες κ.ο.κ. Επισημαίνεται ότι
τον Αύγουστο οι αφίξεις άγγιξαν τις 733.078 και οι αναχωρήσεις από Κύπρο τις 751722. Στον αντίποδα, ο
πιο αδύναμος μήνας του χρόνου στην ταξιδιωτική
κίνηση ήταν ο Ιανουάριος, με 189.989 αφίξεις και
198.187 αναχωρήσεις.
Εν τω μεταξύ, με βάση τα αποτελέσματα της Έρευνας Ταξιδιωτών, για την περίοδο Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου 2018 οι αφίξεις τουριστών ανήλθαν σε 3.938.625
σε σύγκριση με 3.652.073 την αντίστοιχη περίοδο του

2017, σημειώνοντας αύξηση 7,8% αλλά και ξεπερνώντας τις αφίξεις που καταγράφηκαν ποτέ στην Κύπρο
κατά τη διάρκεια ενός έτους.
Οι αφίξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο αυξήθηκαν κατά
13,6% το Δεκέμβριο 2018 σε σχέση με το Δεκέμβριο
2017, ενώ παρατηρήθηκε και 13,5% αύξηση από την Ελλάδα. Αντίθετα σημειώθηκε μείωση 18,8% στις αφίξεις
τουριστών από τη Ρωσία και 7,2% μείωση από το Ισραήλ.
Να σημειωθεί ότι το Ηνωμένο Βασίλειο αποτελεί την
κύρια πηγή τουρισμού για την Κύπρο για το Δεκέμβριο
2018, με ποσοστό 30,1% και ακολουθούν η Ελλάδα με
14,8%, η Ρωσία με ποσοστό 9,4% και το Ισραήλ με 8,7%.
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Αυστηρά κριτήρια για χρυσή βίζα σε επενδυτές

Σ

την υιοθέτηση αυστηρών κριτηρίων για την παραχώρηση κυπριακών διαβατηρίων σε ξένους
επενδυτές προχώρησε το Υπουργικό
Συμβούλιο, στη βάση μελέτης που ετοίμασε το υπουργείο Οικονομικών
για τις επιπτώσεις του κυπριακού επενδυτικού προγράμματος.
Όπως είπε ο υπουργός Οικονομικών κ. Χάρης Γεωργιάδης σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους, στο
Προεδρικό Μέγαρο, το Υπουργικό
Συμβούλιο ενημερώθηκε για τα αποτελέσματα μελέτης οικονομικού αντίκτυπου σε σχέση με το κυπριακό επενδυτικό πρόγραμμα και ενέκρινε
μια σειρά αλλαγών που καθιστούν το
πρόγραμμα ακόμη πιο στοχευμένο
και αξιόπιστο, με ενδελεχή έλεγχο
τού κάθε αιτητή ξεχωριστά από ανεξάρτητο διεθνή οίκο, την υποχρέωση
διατήρησης βίζας Σένγκεν και τον αποκλεισμό όσων η αίτηση έχει απορριφθεί από άλλα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Σύμφωνα με τον κ. Γεωργιάδη, από
την έναρξη του σχεδίου το 2013 έχουν εγκριθεί 1.864 περιπτώσεις επενδυτών για σκοπούς πολιτογράφησης. Στο πλαίσιο του προγράμματος
έχουν πραγματοποιηθεί συναλλαγές
6,6 δισεκατομμυρίων.
«Αυτό, όμως, που προκύπτει από
τη μελέτη είναι πως άλλο είναι οι συναλλαγές και άλλο οι επενδύσεις με
θετική συμβολή στο ρυθμό ανάπτυξης μιας οικονομίας», είπε ο κ. Γεωργιάδης. «Για παράδειγμα, η απόκτηση
μετοχών σε μια εταιρεία δεν είναι επένδυση, δεν συνεισφέρει στο ρυθμό
ανάπτυξης. Αυτό θα προκύψει αν μέσω της επένδυσης σε αυτή την εταιρεία θα ακολουθήσουν άλλες κινήσεις επέκτασης, για παράδειγμα, που
θα δημιουργήσουν οικονομική δραστηριότητα, ή αν πωληθεί ένα ακίνητο που έχει ήδη ανεγερθεί. Και τότε
είναι που έχουμε συνεισφορά στο ΑΕΠ», πρόσθεσε ο υπουργός, σημειώ-

Πολιτογραφήσεις- οικονομικά κριτήρια

•

Yποχρεωτική δωρεά ύψους 75.000 € στο Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας,ή επένδυση τουλάχιστον 75.000 € σε πιστοποιημένη καινοτόμο
επιχείρηση, ή επένδυση 80.000 € σε εταιρεία η οποία δραστηριοποιείται
στην οικονομία ή σε έναν από τους τομείς της έρευνας και τεχνολογίας,
εκπαίδευσης, υγείας και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
Υποχρεωτική δωρεά ύψους 75.000 € στον Κυπριακό Οργανισμό Ανάπτυξης Γης, με στόχο τη συμβολή του προγράμματος στη νέα ολοκληρωμένη στεγαστική πολιτική, και συγκεκριμένα για σκοπούς υλοποίησης
σχεδίων προσιτής κατοικίας αλλά και υλοποίηση άλλων στεγαστικών σχεδίων/μέτρων.
Περίληψη επενδύσεων στον τομέα της ναυτιλίας στις επιλέξιμες επενδύσεις, στη βάση συγκεκριμένων μετρήσιμων κριτήριων που θα αφορούν τη συνεισφορά στην οικονομία, τα οποία θα καθοριστούν από κοινού
από το υπουργείο Οικονομικών και το υφυπουργείο Ναυτιλίας.

•
•

νοντας ότι η μελέτη επικεντρώθηκε
στην πραγματική οικονομική επίπτωση με μια επικέντρωση στον τομέα
των ακινήτων και κατασκευών.Όπως
είπε, αυτό που προκύπτει είναι ότι το
πρόγραμμα είναι αρκετά σημαντικό
για τον τομέα των ακινήτων και κατα-

Σ
Με 4%
«τρέχει»
η κυπριακή
οικονομία

σκευών, αλλά με μικρή επίπτωση
συνολικά στην οικονομία. Συγκεκριμένα προκύπτει ότι περίπου το 24%
των συναλλαγών στον τομέα των ακινήτων εμπίπτουν στο πρόγραμμα και
ότι ο τομέας των ακινήτων και κατασκευών έχει σαφώς ανακάμψει και

το 4% υπολογίζεται ο ρυθμός ανάπτυξης της οικονομίας κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2018, σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2017, σύμφωνα
με τη Στατιστική Υπηρεσία της Κύπρου. Ειδικότερα,
σύμφωνα με την Προκαταρκτική Εκτίμηση (Flash
Estimate) της Στατιστικής Υπηρεσίας, ο ρυθμός ανάπτυξης της οικονομίας κατά το τέταρτο τρίμηνο του
2018 είναι θετικός και υπολογίζεται σε +4.0% σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2017. Μετά τη
διόρθωση του ΑΕΠ ως προς τις εποχικές διακυμάνσεις και τις εργάσιμες μέρες, ο ρυθμός ανάπτυξης
υπολογίζεται στο +3.9%.
Η αύξηση του ρυθμού ανάπτυξης οφείλεται κατά
κύριο λόγο στους τομείς: ξενοδοχεία και εστιατόρια,
λιανικό και χονδρικό εμπόριο, κατασκευές, μεταποί-

•
•
•

Περίληψη επένδυσης σε Καταχωρημένους Οργανισμούς Εναλλακτικών Επενδύσεων (ΚΟΕΕ) στις επιλέξιμες επενδύσεις, πέραν της επένδυσης σε Οργανισμούς Εναλλακτικών Επενδύσεων.
Υποχρεωτική διατήρηση των απαιτούμενων επενδύσεων για περίοδο
τουλάχιστον 5 ετών από την ημερομηνία πολιτογράφησης, αντί 3 ετών
που ισχύει σήμερα.
Αντικατάσταση της επένδυσης μόνο μετά από έγκριση του ΥΠΟΙΚ. Στις
δε περιπτώσεις που η επένδυση αφορά αγορά ακινήτων, συμπεριλαμβανομένης και πρώτης μόνιμης κατοικίας, θα απαιτούνται πλέον πολεοδομική άδεια, πιστοποιητικό ολοκλήρωσης του έργου, καθώς και βεβαίωση
από τον ενυπόθηκο δανειστή.
Ο αιτών/αιτούσα θα πρέπει να είναι κάτοχος άδειας παραμονής στην
Κυπριακή Δημοκρατία για περίοδο έξι (6) μηνών τουλάχιστον, πριν από
την πολιτογράφηση ως Κύπριος πολίτης.

•

ότι μέρος αυτής της ανάκαμψης οφείλεται στο πρόγραμμα.
Όμως, δεν προκύπτει υπερθέρμανση του τομέα των ακινήτων ούτε
και ιδιαίτερα ψηλή εξάρτηση της οικονομίας και της αναπτυξιακής προοπτικής από το συγκεκριμένο τομέα.

ηση, επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές
δραστηριότητες και διοικητικές και υποστηρικτικές
δραστηριότητες. Αρνητικό ρυθμό ανάπτυξης κατέγραψε ο τομέας "Χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες".

Eurostat: Αύξηση ΑΕΠ κατά 1,1% και 3,9% σε
τριμηναία και ετήσια βάση στο τετράμηνο
Την ίδια ώρα, σύμφωνα με μια σύντομη εκτίμηση
που δημοσίευσε η Eurostat, η στατιστική υπηρεσία
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην Κύπρο το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 1,1% κατά το 4ο τρίμηνο του 2018 σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο και κατά 3,9% σε
σύγκριση με το 4ο τρίμηνο του 2017. Στη ζώνη του
ευρώ το τρίτο τρίμηνο το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 0,2%

Για την τριετία 2016-2019 η συνολική
συμβολή του προγράμματος στην ανάπτυξη ανέρχεται στο 1,2% επί συνόλου 13 ποσοστιαίων μονάδων που
είναι η ανάπτυξη της τελευταίας τριετίας,υπογράμμισε ο υπουργός Οικονομικών.

και κατά 0,3% στις 28 χώρες-μέλη της Ε.Ε. Σε σύγκριση με το ίδιο τρίμηνο του προηγούμενου έτους,
το εποχικά διορθωμένο ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 1,2%
στη ζώνη του ευρώ και κατά 1,4% στην 28 χώρεςμέλη της Ε.Ε. \
Για ολόκληρο το έτος 2018, το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά
1,8% στη ζώνη του ευρώ και κατά 1,9% στην Ε.Ε. των
28, βάσει εποχικών και ημερολογιακών τριμηνιαίων
στοιχείων. Ο ετήσιος ρυθμός αύξησης για το 2017 ήταν 2,4% τόσο για τη ζώνη του ευρώ όσο και για την
Ε.Ε. των 28.
Στην Ελλάδα το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 1,0% κατά το
τρίτο τρίμηνο του 2018 σε σύγκριση με το 2ο τρίμηνο
του 2018 και κατά 2,2% σε σύγκριση με το τρίτο τρίμηνο του 2017.
NEXTDEAL #420 # 15 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019
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TEST MERCEDES GLC COUPE 250D
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Πίνακας κόστους ασφάλισης
Ενδεικτικά, σας παραθέτουμε μερικές ενδεικτικές
τιμές για το κόστος ασφάλισης για τη Mercedes GLC
Coupe 250d, ανάλογα με το πακέτο καλύψεων που θα
επιλέξει ο οδηγός.

Κάποια μοντέλα πραγματικά είναι να
τα παρατηρούμε για ώρες, μιας και
αποτελούν αληθινά κοσμήματα, όπου
οι σχεδιαστές έχουν δώσει τον
καλύτερό τους εαυτό για να τα

Πακέτο

Ποσό

Βασικό

Από 172,68 ευρώ

Πυρός/κλοπής

Από 464,10 ευρώ

Μικτή
Από 901,00 ευρώ
* Οδηγός ηλικίας 30 ετών χωρίς ζημιές στο ιστορικό
του

δημιουργήσουν. Ό,τι ακριβώς ισχύει
για την περίπτωση της Mercedes GLC
Coupe, η οποία θα σας μαγέψει!

Τ

ο θηριώδες γερμανικό SUV με κουπέ μορφή αιχμαλωτίζει βλέμμα και αισθήσεις και εμείς τη δοκιμάζουμε στην diesel version της, με τον κινητήρα
πετρελαίου, χωρητικότητας 2.143 κ.εκ. και απόδοσης
204 ίππων και 500 Nm. ροπής. Αν ως ασφαλιστές θέλετε να τονώσετε περαιτέρω το status σας, ειλικρινά δεν
μπορούμε να σκεφτούμε καλύτερο μοντέλο!

Μπιμπελό!
Κλισέ μεσότιτλος, αλλά πιστέψτε μας, ήταν η μόνη ατάκα που ακούγαμε να βγαίνει από τα χείλη όσων μας
παρατηρούσαν στο δρόμο! Και δίκιο είχαν, μιας και το
υπέροχο SUV διαθέτει ένα μυώδες παρουσιαστικό, το
οποίο συνδυάζεται άψογα με την πολυτέλεια των μοντέλων της Mercedes. Συγκριτικά με την GLC (κάνε link
το GLC: https://www.nextdeal.gr/aytokinito/
mercedes-glc250d-to-aristokratiko-suv-video) η
Coupé είναι οκτώ πόντους μακρύτερη (4,73 m), ενώ και
η οροφή είναι τέσσερις πόντους χαμηλότερη (1,6 m) και
σχεδιασμένη με μία γραμμή που δίνει έντονη κλίση
προς τα πίσω.

Ποιοτική και άνετη η καμπίνα επιβατών
Παρά το Coupe παρουσιαστικό, η GLC Coupé έχει
ικανοποιητικούς χώρους. Η κλίση της οροφής στο πίσω
μέρος δεν θα σας δυσκολέψει και άνετα θα βολευτούν
ακόμα και μεγαλόσωμοι επιβάτες στα πίσω καθίσματα.
Οδηγός και συνοδηγός απολαμβάνουν ένα πολυτελέNEXTDEAL #420 # 15 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019

στατο ταμπλό, όμοιο με της GLC, με την ποιότητα να βρίσκεται σε
υψηλό επίπεδο, με χρήση ποιοτικών υλικών, με κορυφαία συναρμογή! Ο χώρος αποσκευών βέβαια ανέρχεται στα 500 λίτρα
και θα βολέψει με άνεση τις βαλίτσες σας!

Αποδοτικός και οικονομικός κινητήρας!
Ο κινητήρας που κινεί το θηριώδες αμάξωμα της GLC είναι
ένας πετρελαιοκινητήρας, 2.143 κ.εκ., η απόδοση του οποίου
φτάνει τους 204 ίππους και η ροπή τα 500 Nm. Η μετάδοση της
κίνησης γίνεται μέσω ενός αυτόματου 9ταχυτου κιβωτίου (9GTronic), όπου οι αλλαγές των σχέσεων μπορούν να γίνουν και
από τα paddles στο τιμόνι. Ο εν λόγω κινητήρας διαθέτει μια ραφιναρισμένη λειτουργία, τραβάει δυνατά από το χαμηλό φάσμα
στροφών, χωρίς να αποδεικνύεται λαίμαργος σε κατανάλωση
καυσίμου. Ενδεικτικά κατά τη διάρκεια της δοκιμής και σε μικτή
NEXTDEAL #420 # 15 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019

διαδρομή η μέση κατανάλωση άγγιξε τα 7,5 λτ./100 χλμ., νούμερο
απόλυτα λογικό για τα δεδομένα της κατηγορίας και του βάρους
του αυτοκινήτου.

Χαίρεσαι να την οδηγείς
Η GLC Coupe 250d είναι ένα αυτοκίνητο που κατασκευάστηκε
για να «καταπίνει» χιλιόμετρα και να μεταφέρει ατσαλάκωτους,
οδηγό και επιβάτες. Η ανάρτηση φιλτράρει κάθε ανωμαλία του
οδοστρώματος, αφήνοντας ανεπηρέαστη την καμπίνα, ενώ, αν
αποφασίσετε να στρίψετε, δεν θα σας πει όχι. Οι κλίσεις του αμαξώματος είναι απόλυτα λογικές, η συμπεριφορά ουδέτερη, με το
θηριώδες SUV να μένει στην τροχιά που του έχει χαράξει ο οδηγός.
Βλέπετε βοηθάει τόσο η εξαιρετική τετρακίνηση όσο και τα θηριώδη ελαστικά, χωρίς όμως να γίνεται η οποιαδήποτε έκπτωση

στην ποιότητα κύλισης και στην άνεση. Το τιμόνι είναι γρήγορο,
προσφέροντας καλή πληροφόρηση στον οδηγό, ενώ το κιβώτιο
με τη σειρά του συμπληρώνει με το καλύτερο δυνατό τρόπο τον
τομέα της οδικής ευχαρίστησης που προσφέρει η GLC Coupe
250d.

Σου φτιάχνει τη μέρα!
Λίγο το sexy αμάξωμα της GLC Coupe, λίγο οι πολύ καλές επιδόσεις που προσφέρει, λίγο το γεγονός ότι έχεις όλη την προσοχή
στραμμένη πάνω σου, είναι δεδομένο πως όσο χάλια και αν ήταν
η μέρα σου, μπαίνοντας στη πολυτελή καμπίνα του SUV Coupe
της Mercedes, θα σου φτιάξει τη μέρα! Πέρα όμως από το φαίνεσθαι, η GLC Coupe 250d μπορεί να καλύψει κάθε οδηγική σας
ανάγκη, είτε πρόκειται για τη διαδρομή σπίτι-γραφείο, είτε ανακαλύπτοντας νέες διαδρομές σε κάθε είδους τερέν!

