Ελεύθεροι επαγγελματίες Εξανεμίζεται
το όφελος από τη μείωση των εισφορών

Η Interamerican τιμά την επιχειρηματικότητα
Ουσιαστικό περιεχόμενο έδωσε η εταιρεία στην ετήσια εκδήλωση
στη Θεσσαλονίκη τιμώντας εταιρείες που ξεχωρίζουν. Η ανάπτυξη περνά
μέσα από μεγάλες αλλαγές, τόνισε ο Γιάννης Καντώρος

Μειώθηκαν οι εισφορές για τους ελεύθερους επαγγελματίες,ωστόσο η «ανάσα»
δεν θα διαρκέσει, καθώς από τον επόμενο μήνα η ωφέλεια περιορίζεται
λόγω της αύξησης του κατώτατου μισθού
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► Αλέξανδρος Σαρρηγεωργίου:
Να δουλέψουμε μαζί με
την πολιτεία ως συνεργάτες
και όχι ως αντίπαλοι
► Κυριάκος Μητσοτάκης:
Θα καταργήσουμε το νόμο
Κατρούγκαλου και θα τον
αντικαταστήσουμε με ένα
βιώσιμο σύστημα τριών
πυλώνων, με συμμετοχή
του ιδιωτικού τομέα

Τι συζητήθηκε στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της EAEE

Ωριμάζει η ιδέα

της ιδιωτικής ασφάλισης
σφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος, ο επανεκλεγείς
πρόεδρός της κ. Αλέξανδρος Σαρρηγεωργίου.
Ο κ. Σαρρηγεωργίου είπε χαρακτηριστικά ότι
«πρέπει ως αγορά να δουλέψουμε με την πολιτεία μαζί ως συνεργάτες και όχι, όπως δυστυχώς
κάποιες φορές μας βλέπει, ως ανταγωνιστές ώστε να μπουν οι βάσεις στις συντάξεις, στην υγεία, στην περιουσία, πάνω στις οποίες θα στηρι-

Του ΛΆΜΠΡΟΥ ΚΑΡΑΓΕΏΡΓΟΥ

Κ

ερδίζει έδαφος -έστω και με μικρά βήματαη ιδέα της ιδιωτικής ασφάλισης μεταξύ των
πολιτικών δυνάμεων του τόπου, ωστόσο
πολλά πρέπει να γίνουν ακόμη για να γίνει πραγματικότητα αυτό που ζήτησε, μιλώντας στη 112η
ετήσια τακτική γενική συνέλευση της Ένωσης Α-

NN HELLAS ΚΟΡΥΦΑΊΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΉ ΔΙΆΚΡΙΣΗ
Σελίδα 23

ΟΜΙΛΟΣ ΑΧΑ

health

ΞΑΡΤΗΤΗ

ΤΑ ΖΗΤΟΥΝ

Στην τελική ευθεία
το νοµοσχέδιο για
τη λειτουργία των
ιδιωτικών κλινικών
Περιλαμβάνει
διατάξεις για την

| Σελίδα 17

την ίδρυση Εθνικού
τη δημιουργία χώρων
ελεγχόμενης χρήσης
ναρκωτικών κ.ά.

Τ

ις προσεχείς ηµέρες αναµένεται να ψηφισθεί από την ολοµέλεια του Κοινοβουλίου το σχέδιο νόµου «Εκσυγχρονισµός και
Αναµόρφωση Θεσµικού Πλαισίου Ιδιωτικών Κλινικών», που
θέτει αυστηρότερες προδιαγραφές για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης Ιδιωτικής Κλινικής.Το Νοµοσχέδιο αυτό έχει προκαλέσει την

έντονη αντίδραση της Πανελλήνιας Ένωσης Ιδιωτικών Κλινικών
για τις διατάξεις που αφορούν κυρίως στη µετοχική σύνθεση µιας
κλινικής, την αυτονοµία των κτιριακών υποδοµών, τη µορφή εργασίας µε το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό, το ύψος των προστίµων, τoν αριθµό των κλινών κλπ. Το νοµοσχέδιο περιλαµβάνει ακόµη την κατάργηση του ΚΕΕΛΠΝΟ µε τη σηµερινή του µορφή, και
µετατροπή σε του Εθνικό Οργανισµό Δηµόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ).

Συνέχεια στις σελίδες 26-31

Το υγειονομικό προφίλ
προσφύγων και μεταναστών

Πέντε αστέρια και
στη Θεσσαλονίκη

Ενώνουν
τις δυνάμεις τους
Σελ. 24-25

ΠΟΥ

AFFIDEA

AXA- ΜΗΤΕΡΑ

ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Τι προβλέπει
το πρόγραμμα υγείας

Προωθείται επίσης η ίδρυση Εθνικού Ινστιτούτου Νεοπλασιών, το
οποίο θα εποπτεύεται από το υπουργείο Υγείας, και θα έχει ως αντικείµενο την εθνική στρατηγική και τον συντονισµό των ενεργειών για πρόληψη, διάγνωση και θεραπεία του καρκίνου, καθώς και
η δηµιουργία χώρων ελεγχόµενης χρήσης ναρκωτικών.

Σελ. 22

Σελ. 21

Σελ. 22

ΟΥΝ ΣΤΗ

ΝΑ ΜΕΤΑΣΧ

ΕΥΣΗ

ΔΙΑΒΟΥΛ

πουργώ Δημήτρης Λιάκος, ο οποίος διέβλεψε
θετικές προοπτικές για τον κλάδο και νέες δυνατότητες περαιτέρω συμπράξεων δημοσίου και
ιδιωτικού τομέα, ένα θέμα στο οποίο τοποθετήθηκε θετικά με τον τεχνοκρατικό του λόγο και ο
διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος κ. Γιάννης
Στουρνάρας.

σελ.
30

ΑΡΧΗ

ΤΑ ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΟΦΕΛΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

| Σελίδα 30

EUROLIFE ERB

Στήριξη στο δίκτυο
και νέα προϊόντα για
τους ασφαλισμένους

Σχέσεις εμπιστοσύνης
με το δίκτυο
| Σελίδα 40

ΜΙΝΕΤΤΑ

Χάρη
Οικονοµικών, ►Συμπληρωματικοί
οι μηχανισμοί ΤΧΣ και ΤτΕ
τηυ υπουργού
του Κύπριο
σύσταση ανεξάρ
και δηλώσεις µεταρρύθµισης είναι η
λένε οι τράπεζες. Μηδενική η πιθανότητα
από την οποία
- νώντας
της
ές αντιδρά
εταιρειών κάτων, που ασκείται
δη, στόχος
εσε πολιτικ
ότι Γεωργιά εποπτείας ασφαλιστικών
διπλής δημοσιονομικής επιβάρυνσης
εταιρειώ
εων προκάλ
δεσµεύεται
της αρχής
ία ασφαλιστικών
σελίδα 47
λµατικών συντάξ µικών της χώρας να
κατάθεση
Συνέχεια στη ►Η απελευθέρωση κεφαλαίων, η δραστική
τεί» η εποπτε
των επαγγε
Οικονο
ρήσει στην
θα «στεγασ
υπουργείο
πριν προχω
σεις, µε το
ικό διάλογο
ΣΕΪΤΑΝΙΔΗ
μείωση των NPEs και η αναπλήρωση των
φιλοξεΚύπρο ΓΙΑΝΝΗ
διεξάγει κοινων εδίου.
ιτή µας στην
ησης θα
τέλη του 2018,
Του ανταποκρ
κής κυβέρν ε- του σχετικού νοµοσχ ψει το «Next deal» στα
κεφαλαίων
κυπρια
της
ης
ς στην
περιγρά
η της απόφασ
Όπως είχε
καθεστώς διαρχία
δηµοσιοποίησ
της αγοράς
το υφιστάµενο
NEXTDEAL #421 # 27 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019
αγοράς και
να εκσυγχρονίσει κής ασφαλιστικής
κυπρια
ποπτεία της

Η

| Συνέχεια στη σελίδα 2

GENERALI

Κοινωνικός απολογισμός
με υπευθυνότητα

Πώς «κουµπώνουν» τα δύο
σχέδια για «κόκκινα» δάνεια

Ινστιτούτου Νεοπλασιών,

Του ΑΡΗ ΜΠΕΡΖΟΒΙΤΗ

ΕΤΕ Δύο καθοριστικές κινήσεις για την επόμενη ημέρα
Τη δυνατότητα να αναδειχθεί στην πρώτη εγχώρια τράπεζα, που θα εξυγιάνει, σε σηµαντικό βαθµό, τον ισολογισµό της, µειώνοντας τα «κόκκινα» δάνεια σε µονοψήφιο ποσοστό,
έχει η Εθνική Τράπεζα, εφόσον υλοποιήσει το πλάνο αναδιάρθρωσης και ειδικότερα τις δεσµεύσεις για πώληση θυγατρικών στο εξωτερικό και στην Ελλάδα

ς
Κοινωνικό
διάλογος πτεία
για την επο
ΤΑ ΣΥΝΔΙΚΑ

ΑΥΣΤΗΡΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ

κατάργηση του ΚΕΕΛΠΝΟ,

Eπενδύει στην ανάπτυξη
και την έρευνα

Σελ. 51

Σελίδα 23

ΑΝΕ
ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ

► Δημήτριος Λιάκος:
Υπάρχουν προτάσεις
για το δεύτερο πυλώνα
ασφάλισης, που μπορούν
να συζητηθούν
► Γιάννης Στουρνάρας:
Η ιδιωτική ασφάλιση
μπορεί να αναλάβει
αυξημένο ρόλο
στη διαχείριση των
επαγγελματικών ταμείων

ΝΈΟΙ «ΜΝΗΣΤΉΡΕΣ» ΓΙΑ ΕΘΝΙΚΉ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΉ

| Σελίδα 16

ΚΥΠΡ ΙΑΚΩ υ από το σοκ της τραπε σε πρόσφατα η Κεντρ
ΓΗΤΙ ΚΟ ΤΩΝ
ευρώ
της Κύπρο
δηµοσιοποίη
ΕΥΡΩ ΤΟ ΕΝΕΡτου ασφαλιστικού τοµέαιστικών εταιρειών που ιών έφτασε τα 3,9 δισ.
εταιρε
ΣΤΑ 4 ΔΙΣ.
µψη
ύς των ασφαλ των ασφαλιστικών
κε η ανάκα
επιβεβαιώθη νοµικούς λογαριασµο
ητικού
ο του ενεργ
τοοικο
εια του 2018
Κατά τη διάρκτους τριµηνιαίους χρηµα Σεπτεµβρίου το σύνολ
τέλη του
δεδοµένα από
Κύπρου, στα

ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΥΓΕΙΑ, METROPOLITAN, ΜΗΤΕΡΑ

| Σελίδα 6

χθεί η ανάπτυξη». Στο κάλεσμα αυτό ανταποκρίθηκε αμέσως ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης
κ. Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος αναφέρθηκε
αναλυτικά στο σύστημα τριών πυλώνων και στο
ρόλο της ιδιωτικής ασφάλισης. Ωστόσο, υπέρ της
ενίσχυσης του ρόλου της ιδιωτικής ασφάλισης
τάχθηκε και ο υφυπουργός παρά τω πρωθυ-

ΡΕΙΩ Ν
να µε τα
ΤΙΚΩ Ν ΕΤΑΙ κρίσης του 2013. Σύµφω
της
Ν ΑΣΦ ΑΛΙΣ
ική Τράπεζα
ζικής

Παράγοντες του χώρου εκτιµούν πως η συνεργασία της Εθνικής Ασφαλιστικής µε το δίκτυο του Hellenic Healthcare Group θα είναι ιδιαίτερα επωφελής
τόσο για τις δύο συµβαλλόµενες πλευρές, όσο και – κυρίως – για τους ασφαλισµένους της Εθνικής που θα έχουν εξασφαλισµένη
πρόσβαση στα καλύτερα νοσοκοµεία µε ευνοϊκούς όρους

Ισχυρές επιδόσεις
με αύξηση 6% στα κέρδη
INTERASCO

ΓΙΆΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΆΡΑΣ

ΔΗΜΉΤΡΙΟΣ ΛΙΆΚΟΣ

ΚΥΡΙΆΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΆΚΗΣ

ΑΛΈΞΑΝΔΡΟΣ ΣΑΡΡΗΓΕΩΡΓΊΟΥ

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗ «ΒΛΕΠΟΥΝ» ΠΙΟ ΘΕΤΙΚΑ ΤΟ ΡΟΛΟ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

Του ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΙΤΣΙΟΥ

Α

πολύτως συµπληρωµατικά είναι, σύµφωνα µε τραπεζικά
στελέχη, τα σχέδια του Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) και της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ) για την
υποβοήθηση της προσπάθειας των τραπεζών να µειώσουν ταχύτερα τα «κόκκινα» δάνεια, εξυγιαίνοντας τους ισολογισµούς τους.
Οι δύο προτεινόµενοι µηχανισµοί έχουν περάσει υπό την «ιδιοκτησία» της κυβέρνησης, µετά την απόφαση του υπουργείου Οικο-

νοµικών να συσταθεί οµάδα εργασίας για την αξιολόγησή τους,
ώστε εν συνεχεία να κατατεθούν στη Διεύθυνση Ανταγωνισµού
της Κοµισιόν (DG Comp).
Μέχρι στιγµής, τόσο ο Ενιαίος Εποπτικός Μηχανισµός (SSM)
όσο και οι Θεσµοί (Κοµισιόν, ΔΝΤ) αντιµετωπίζουν θετικά τις παραπάνω προτάσεις, καθώς θέτουν τις βάσεις εξυγίανσης των τραπεζικών ισολογισµών, αντιµετωπίζοντας, συνδυαστικά, διαφορεΣυνέχεια στις σελίδες 28-29
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Ωριμάζει η ιδέα της
ιδιωτικής ασφάλισης

Αλέξανδρος Σαρρηγεωργίου
πρόεδρος ΕΑΕΕ
Να δουλέψουμε μαζί με την
πολιτεία, ως συνεργάτες
και όχι ως αντίπαλοι

«Η

ασφαλιστική αγορά αποτελεί μεγάλο
θεσμικό επενδυτή της χώρας με επενδύσεις ύψους 14 δισ. ευρώ, οι οποίες
είναι μάλιστα μακροπρόθεσμου χαρακτήρα. Είναι, επίσης, μεγάλος εργοδότης, με 9.700 άτομα
άμεσα απασχολούμενους και πάνω από 20.000
διαμεσολαβητές και άλλους συνεργάτες», τόνισε ο πρόεδρος της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος, ανοίγοντας τις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης. Όπως είπε ο κ. Σαρρηγεωργίου «έχουμε ένα πανευρωπαϊκό πλαίσιο φερεγγυότητας, το Solvency II
και εποπτευόμαστε αυστηρά από την Τράπεζα
της Ελλάδος. Με βάση
όλα τα παραπάνω και όπλα την τεχνογνωσία και
την εμπειρία που διαθέτουμε, κύριοι στόχοι μας
είναι να ενισχύσουμε το ρόλο μας και την προσφορά μας στην ελληνική κοινωνία και οικονομία, δίνοντας λύσεις σε σοβαρά ζητήματα που απασχολούν τους πολίτες και εξαρτώνται από τις
αποφάσεις του κράτους».
Για την ενίσχυση του ρόλου και της προσφοράς της ιδιωτικής ασφάλισης στην κοινωνία, ο
πρόεδρος της ΕΑΕΕ εστίασε σε τρεις άξονες
δράσης:
• Στις συντάξεις, δίνοντας βιώσιμη λύση στο
πρόβλημα μέσω ενός πραγματικού συστήματος 3
πυλώνων το οποίο, πέραν του 1ου πυλώνα, της
κοινωνικής ασφάλισης δηλαδή που λειτουργεί
διανεμητικά, θα δίνει ουσιαστική βαρύτητα στον
2ο (επαγγελματική ασφάλιση) και στον 3ο πυλώνα (ιδιωτική ασφάλιση), οι οποίοι, λειτουργώντας κεφαλαιοποιητικά, θα συγκεντρώνουν κεφάλαια που θα αναπτύξουν την οικονομία και θα
βελτιώσουν τη διαφάνεια του συστήματος.
• Στην υγεία, όπου, μέσω καλύτερου συντονισμού
μεταξύ δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, οι πολίτες
θα μπορούν να λαμβάνουν καλύτερες παροχές σε
σχέση με τα χρήματα που πληρώνουν.
• Στις φυσικές καταστροφές, διασφαλίζοντας τις
περιουσίες των πολιτών μέσω ενός συστήματος
καθολικής ασφάλισης κατοικιών, που θα ξεκινά
από το σεισμό και θα επεκτείνεται σταδιακά και
σε άλλους καταστροφικούς κινδύνους.
«Οι τρεις αυτοί μεγάλοι φάκελοι συγκέντρωσαν το μεγαλύτερο μέρος του έργου της ΕΑΕΕ
από το 2018 και θα συνεχίσουν να μας απασχολούν το 2019, σε συνδυασμό με τις δράσεις για
την αύξηση της ασφαλιστικής συνείδησης, που
περιλαμβάνουν ένα ευρύτατο πλάνο επικοινωνίας με στόχο την κατανόηση της αξίας της ασφάλισης. Τα θέματα είναι περίπλοκα και μακροπρόθεσμα και οι συνθήκες όχι πάντα ευνοϊκές. Εμείς
συνεχίζουμε και εντείνουμε το έργο και τις προσπάθειές μας και βρισκόμαστε πάντα κοντά στον
Έλληνα πολίτη, εξασφαλίζοντάς τον απέναντι σε
κάθε δυσκολία», υπογράμμισε ο πρόεδρος της
ΕΑΕΕ κ. Αλέξανδρος Σαρρηγεωργίου.

Κυριάκος Μητσοτάκης
πρόεδρος Ν.Δ.
Βιώσιμο ασφαλιστικό σύστημα
τριών πυλώνων, με συμμετοχή
του ιδιωτικού τομέα

Τ

η δέσμευσή του ότι θα καταργήσει το νόμο Κατρούγκαλου και θα τον αντικαταστήσει με ένα
βιώσιμο ασφαλιστικό σύστημα τριών πυλώνων με συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα, επανέλαβε
ο πρόεδρος της Ν.Δ., Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας από το βήμα της συνέλευσης. «Το υπάρχον
σύστημα εξαντλεί τα όριά του, το σύστημα είναι άδικο: πριμοδοτεί συγκεκριμένες κατηγορίες, ενώ αφήνει εκτεθειμένες άλλες. Είναι αμφίβολο αν είναι
βιώσιμο, καθώς δεν ακολουθεί τις δημογραφικές
τάσεις», ανέφερε ο πρόεδρος της Ν.Δ. Η πρόταση
της Ν.Δ. για το ασφαλιστικό σύστημα βασίζεται στην
αρχή της καθολικότητας, ασφάλιση σε όλους, αλλά
και στην αρχή της ανταποδοτικότητας, καθώς ο καθένας θα πρέπει να απολαμβάνει τους καρπούς
των κόπων του, ενώ θα
εξασφαλίζεται και η αλληλεγγύη των γενεών, υπογράμμισε ο κ. Μητσοτάκης, τονίζοντας ότι το σύστημα είναι μικτό και βασίζεται σε τρεις πυλώνες:
• Ο πρώτος είναι υποχρεωτικός, διανεμητικός και
δημόσιος, με την εθνική σύνταξη -που θα καθορίζεται
από τις αντοχές της Οικονομίας- και από την ανταποδοτική σύνταξη, σε συνάρτηση με τις καταβληθείσες
εισφορές. Δεν μπορεί κάποιος να δουλεύει για δέκα
επιπλέον χρόνια δίχως αντίκρισμα. Ασφάλεια για όλους, αλλά και δικαιοσύνη για όλους.
• Ο δεύτερος πυλώνας είναι υποχρεωτικός, αλλά,
ξεκινώντας με τους νέους εργαζόμενους, θα πρέπει
να είναι κεφαλαιοποιητικός και θα παρέχεται από
δημόσιους αλλά και από ιδιωτικούς πιστοποιημένους παρόχους, υπό την εποπτεία της ΤτΕ. Το σύστημα που περιγράφουμε δίνει ευελιξία σε όλους. Οι
νέοι που τώρα δεν πιστεύουν ότι θα πάρουν σύνταξη
και καταφεύγουν στην ανασφάλιστη εργασία θα αποκτήσουν την αίσθηση της ιδιοκτησίας του ατομικού τους κουμπαρά.
• Ο τρίτος πυλώνας είναι προαιρετικός, είναι ιδιωτικός και στοχεύει να εξασφαλίσει πρόσθετα εισοδήματα μετά το πέρας του εργασιακού βίου. Οι εισφορές σε αυτόν τον πυλώνα θα πρέπει να είναι αφορολόγητες.
Ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε ότι σήμερα σχεδόν όλοι συμφωνούν με το ανακεφαλαιοποιητικό σύστημα, ενώ αναγνώρισε ότι θα υπάρχει ένα κόστος μετάβασης το οποίο θα αναλάβει να καλύψει το κράτος
μετά από συζήτηση, ωστόσο τα οφέλη από την αποταμιευτική του διάσταση για την Οικονομία θα είναι
σημαντικά.

Δημήτριος Λιάκος
υφυπουργός παρά
τω πρωθυπουργώ
Υπάρχουν προτάσεις
για το δεύτερο πυλώνα,
που μπορούν να συζητηθούν

Σ

τις δυνατότητες συνεργασίας δημόσιου
και ιδιωτικού τομέα στο δεύτερο πυλώνα
ασφάλισης, που αφορά τα επαγγελματικά
ταμεία, αναφέρθηκε ο κ. Δημήτριος Λιάκος,
υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ. Ο κ.
Λιάκος σημείωσε ότι επιχειρείται να διαμορφωθούν οι κατάλληλες συνθήκες, προκειμένου να λειτουργεί συμπληρωματικά και αποτελεσματικά δημόσιος και ιδιωτικός τομέας
με ένα αυστηρό ρυθμιστικό πλαίσιο, διότι η
κακοδιαχείριση μπορεί να δημιουργήσει κινδύνους τόσο ατομικά
για τους καταναλωτές όσο και γενικότερα για το δημόσιο
συμφέρον.
Ο ίδιος συνέχισε
αναφέροντας ότι, με
τις κυβερνητικές
πρωτοβουλίες για
τον ασφαλιστικό
κλάδο, έχουν γίνει
αρκετά βήματα καταρχήν για την ασφαλιστική
συνείδηση όσο και για την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς (π.χ. ηλεκτρονική διασταύρωση στοιχείων, κατάλογος από ζημιωθέντων
της Ασπίς, δομική μεταρρύθμιση του ασφαλιστικού συστήματος με ενοποίηση ταμείων και
ψηφιοποίηση αρχείων κ.λπ.). Πρόσθεσε ακόμη ότι ο ΕΦΚΑ είναι πλεονασματικός και μειώνονται οι εισφορές για τους ελεύθερους επαγγελματίες και αυτό δείχνει την εύρυθμη
λειτουργία του συστήματος.
Υπάρχουν προτάσεις για το δεύτερο πυλώνα που μπορούν να συζητηθούν για την επέκταση των επαγγελματικών ταμείων, ώστε
υπό συγκεκριμένες συνθήκες θα υπάρξουν
πολλαπλασιαστικά οφέλη, μια νέα πηγή εσόδων για αξιοποίηση και για το θέμα υπάρχει
σημαντική διεθνής εμπειρία, όπως είπε ο κ.
Λιάκος.
Για τον τρίτο πυλώνα, σχετικά με την ιδιωτική ασφάλιση, είπε ότι δημιουργούνται συνεχώς νέα δεδομένα, ενώ για την ασφαλιστική κάλυψη των κινδύνων σημείωσε ότι σίγουρα θα πρέπει να λειτουργούμε προληπτικά, τόσο για τους σεισμούς όσο και για τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.
Στη συνέχεια, αναφερόμενος στη σημασία
της ασφαλιστικής συνείδησης, υπογράμμισε
ότι δεν είναι μόνο τα φορολογικά κίνητρα που
είναι σημαντικά.

Γιάννης Στουρνάρας
διοικητής της ΤτΕ
Η ιδιωτική ασφάλιση
μπορεί να έχει ρόλο
στα επαγγελματικά ταμεία

Η

επικείμενη Ευρωπαϊκής Οδηγία για τα επαγγελματικά ταμεία (IORP II) προσφέρει μια
πρώτης τάξης εκσυγχρονιστική ευκαιρία, για
να διασφαλιστεί ότι τα επαγγελματικά ταμεία θα
λειτουργούν σωστά και θα εκπληρώνουν το σκοπό
τους ως θεματοφύλακες των υποσχέσεων του εργοδότη προς τους εργαζόμενους, παρά ως ταμεία
εναλλακτικά της κοινωνικής ασφάλισης, τόνισε
στο πλαίσιο της εκδήλωσης ο κ. Γιάννης Στουρνάρας.
Ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος χαρακτήρισε απαραίτητη τη
θωράκιση του συστήματος μέσω του προσδιορισμού διαδικασιών για την ομαλή μεταφορά ή εκκαθάριση ή διακανονισμό των παροχών, σε περίπτωση που το επαγγελματικό ταμείο, η χρηματοδοτούσα επιχείρηση ή ο φορέας διαχείρισής του περιέλθουν σε κατάσταση αφερεγγυότητας. Υπό αυτές τις
προϋποθέσεις, το σύστημα επαγγελματικής ασφάλισης θα μπορεί να εκπληρώνει το σκοπό του και
μόνο τότε ο κλάδος της ιδιωτικής ασφάλισης θα
μπορούσε, κατόπιν ειδικής αδειοδότησης, να αναλάβει έναν αυξημένο ρόλο ως φορέας διαχείρισης
επαγγελματικών ταμείων, τόνισε ο κ. Στουρνάρας.
Πρόσθεσε ακόμη ότι ο τρίτος πυλώνας ενός συστήματος ασφάλισης μετά τη συνταξιοδότηση αφορά
τα προσωπικά συνταξιοδοτικά προϊόντα. Ο Κανονισμός που μόλις πριν από λίγες ημέρες υιοθετήθηκε
είναι άμεσα εφαρμοστέος στην Ελλάδα, όπως και
στην υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση. «Με βάση τον
Κανονισμό αυτό, οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις θα
έχουν πλέον τη δυνατότητα να αναλάβουν ένα νέο
ρόλο στο σύστημα ασφάλισης της Ελλάδας μέσω
της σχεδίασης και διάθεσης Πανευρωπαϊκών Προσωπικών Συνταξιοδοτικών Προϊόντων (panEuropean Personal Pension Product – ΡΕΡΡ).Οι
ασφαλιστικές επιχειρήσεις έχουν την ευκαιρία να
προβάλουν την εμπειρία τους σε συνταξιοδοτικά
προγράμματα και να συμβάλουν, προς όφελος του
καταναλωτή, στην επικράτηση του θεσμού και στη
συνεπακόλουθη αύξηση της αποταμίευσης στην
Ελλάδα. Η αναγκαία έγκριση της Τράπεζας της Ελλάδος για την εγγραφή ενός συνταξιοδοτικού προγράμματος ως ΡΕΡΡ θα αποτελέσει εχέγγυο της
υψηλής ποιότητας των προσφερόμενων υπηρεσιών και θα πιέσει την ασφαλιστική αγορά προς περαιτέρω ενίσχυση των δομών της και της ποιότητας των υπηρεσιών της», υπογράμμισε ο διοικητής
της Τράπεζας της Ελλάδος.
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Θέσεις
Γιατί μένει στο 2%
η συμμετοχή της
ασφάλισης στο ΑΕΠ
ΠΟΛΛΈΣ ΦΟΡΈΣ γίνεται αναφορά από υψηλόβαθμα στελέχη της ασφαλιστικής αγοράς
αλλά και απλούς ασφαλιστές στο γεγονός ότι
η συμμετοχή του κλάδου
της ιδιωτικής ασφάλισης στο ΑΕΠ έχει κολλήσει στο 2%! Είναι ίσως
από τα λίγα μεγέθη που
παρατηρείται να έχει τόΤου Λάμπρου
σο μεγάλη διαφορά από
Καραγεώργου
το μέσο όρο των χωρών
της Ε.Ε., που κυμαίνεται στο 7,5%, ενώ στη
χώρα μας στο 2,25%. Παρακολουθώντας και
συγκρίνοντας τα στατιστικά, μία σημαντική
διαφορά μεταξύ Ελλάδας και Ευρώπης είναι
ότι στη χώρα μας οι ασφαλίσεις ζωής και υγείας αποτελούν μόλις το 47% , ενώ στην αγορά της Ε.Ε αποτελούν το 70%.
Η σημαντική υστέρηση στις ασφαλίσεις
ζωής και υγείας εξηγεί εν μέρει και τη μεγάλη
διαφορά αναφορικά με το ποσοστό συμμετοχής της ιδιωτικής ασφάλισης στο ΑΕΠ.
Η καθυστέρηση στις ασφαλίσεις ζωής οφείλεται εν πολλοίς και στις στρεβλώσεις
του συνταξιοδοτικού συστήματος στη χώρα,
καθώς σε πολλές περιπτώσεις -κυρίως στην
αποκαλούμενη μεσαία τάξη (ευγενή ταμεία
κ.λπ.)- ερευνάται κατά πόσο οι συντάξεις αντιστοιχούσαν στο ύψος των εισφορών. Στη συνέχεια, η σημαντική αύξηση των εισφορών
για να αντιμετωπισθούν τα ελλείμματα δεν
άφηνε περιθώρια διοχέτευσης κεφαλαίων
και σε ιδιωτικά συνταξιοδοτικά προγράμματα.
Η οικονομική κρίση επιβάρυνε την όλη κατάσταση. Η λύση αυτού του γόρδιου δεσμού
(μείωση εισφορών και πέρασμα σε ένα νέο
σύστημα) είναι η επόμενη πρόκληση!

Αναστάσιος Κασκαρέλης, πρόεδρος Δ.Σ., Υδρόγειος Ασφαλιστική (στο κέντρο), Παύλος
Κασκαρέλης, αντιπρόεδρος & διευθύνων σύμβουλος, Υδρόγειος Ασφαλιστική (δεξιά) και
Νάκης Αντωνίου, διευθύνων σύμβουλος, Υδρόγειος Κύπρου

Ενίσχυσε τη φερεγγυότητά της η Υδρόγειος Ασφαλιστική

Τ

η νέα χρονιά υποδέχθηκε η Υδρόγειος Ασφαλιστική με την πραγματοποίηση της καθιερωμένης ετήσιας εκδήλωσης για την κοπή της
πίτας του διοικητικού της προσωπικού, στην Αθήνα.
«Η Υδρόγειος Ασφαλιστική έχει λόγους να
γιορτάζει με τους ανθρώπους της μια χρονιά σημαντικών επιτευγμάτων», ανέφερε στο καλωσόρισμά του ο κ. Παύλος Κασκαρέλης, Αντιπρόεδρος
και Διευθύνων Σύμβουλος, συνεχίζοντας: «Για
άλλη μια χρονιά, το 2018, η εταιρεία μας σημείωσε κερδοφορία που θα ξεπεράσει τα 6,5 εκατ. ευρώ. Ενίσχυσε τα οικονομικά της μεγέθη και αύξησε ακόμη περισσότερο, κατά 23 μονάδες, τον δείκτη φερεγγυότητάς της. Επιπλέον, με τις δικές σας
προσπάθειες και τον υψηλό επαγγελματισμό σας

συμβάλατε ώστε η εταιρεία να καταγράψει ένα
από τα υψηλότερα ποσοστά ανάπτυξης στην ασφαλιστική αγορά – 14.3% αύξηση στα μεικτά
εγγεγραμμένα ασφάλιστρα – αλλά και, όπως πάντα, υψηλότατα ποσοστά ικανοποίησης από ασφαλισμένους και συνεργάτες μας σε όλη την Ελλάδα». Ο κ. Π. Κασκαρέλης αναφέρθηκε επίσης στη
νέα γενιά της Διεύθυνσης Πωλήσεων, η οποία ανέπτυξε αξιόλογη παραγωγική δραστηριότητα,
και, το 2019, θα ενισχύσει με δυναμισμό την προώθηση των προϊόντων και των υπηρεσιών της
εταιρείας.
Εγκάρδιες ευχές απηύθυνε στη συνέχεια ο κ.
Αναστάσιος Κασκαρέλης, Πρόεδρος Δ.Σ. της Υδρογείου Ασφαλιστικής, τονίζοντας ότι το ανθρώπινο δυναμικό αποτελεί την «ψυχή της εταιρείας

και τη βάση πάνω στην οποία εδράζεται το πιο διακριτό στοιχείο στην 45χρονη πορεία της – ο ανθρωποκεντρικός της χαρακτήρας».
Στην εκδήλωση, η οποία πραγματοποιήθηκε
στις 8 Φεβρουαρίου, στον πολυχώρο Ble στον ‘Αλιμο, το παρόν έδωσε όλη η ανώτατη διοίκηση της
εταιρείας, μεταξύ αυτών ο κ. Λουκάς Κορομπίλης,
Γενικός Διευθυντής, ο κ. Χρήστος Χατζηευθυμίου,
Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής και Διευθυντής Βορείου Ελλάδος, καθώς και ο Δρ. Νάκης
Αντωνίου, Διευθύνων Σύμβουλος, Υδρόγειος Κύπρου.
Η κοπή της πίτας ανέδειξε τρεις τυχερούς που
κέρδισαν δώρα – εκπλήξεις ενώ η συνέχεια της
βραδιάς επιφύλασσε άφθονη διασκέδαση για όλους.

Διεθνής διάκριση
για 35 συντονιστές
της Εθνικής Ασφαλιστικής

Μ
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.

ια ξεχωριστή διάκριση ήρθε
από το μεγάλο, έγκυρο οργανισμό μελετών και εκπαίδευσης Limra για το Εταιρικό Δίκτυο της
Εθνικής Ασφαλιστικής.
Οι πρώτοι επαγγελματικοί τίτλοι
Chartered Insurance Agency
Manager (CIAM) της LIMRA απονεμήθηκαν σε 35 Συντονιστές του Εταιρικού Δικτύου Πωλήσεων. Πρόκειται για διεθνή διάκριση, που απονέμεται σε managers Ασφαλιστικών
Γραφείων που ολοκληρώνουν με
επιτυχία το σχετικό Εκπαιδευτικό
Πρόγραμμα CIAM, διάρκειας 25 ημερών αποτελούμενο από 7 Εργαστήρια, έχουν λάβει τα επιμέρους Πιστοποιητικά, αξιολογούνται θετικά
σε σχετική διατριβή και ικανοποιούν
όλα τα κριτήρια του προγράμματος.
Η απονομή έγινε στο πλαίσιο ειδικής εκδήλωσης, η οποία πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 20 Φεβρουα-

Ο ομιλητής της πρώτης φωτογραφίας
είναι ο κ. Μανώλης Κυριάκου, Senior
Regional Executive LIMRA & LOMA,
Senior LIMRA Consultant & Instructor.

ρίου στο Μουσείο Μπενάκη.
Αξίζει να σημειωθεί ότι βασικός
άξονας της στρατηγικής της Εθνικής
Ασφαλιστικής είναι η διαρκής εκ-

παίδευση του ανθρώπινου δυναμικού της. Έτσι, τα τελευταία χρόνια
έχει προχωρήσει και σε σημαντικές
επενδύσεις στην κατεύθυνση υποστήριξης και αναβάθμισης του ρόλου του μάνατζερ, μέσω
του προγράμματος
CIAM της
LIMRA. Ένα
πρόγραμμα,
που οδηγεί
στην εμπέδωση των
σχετικών ε-

παγγελματικών πρακτικών, συμβάλλοντας στην αποδοτικότερη λειτουργία του Δικτύου Συνεργατών
και στην αύξηση της αποτελεσματικότητας και της παραγωγικότητας.
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ΣΎΣΤΗΜΑ ΦΙΛΙΚΟΎ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΎ

MetLife Ελλάδος

Επανεξελέγη πρόεδρος ο Δημήτρης Ζορμπάς
ΟΛΟΚΛΗΡΏΘΗΚΑΝ οι αρχαιρεσίες για την
ανάδειξη της Διαχειριστικής Επιτροπής του
Συστήματος Φιλικού Διακανονισμού για τη
διετία 2019- 2020 και η νέα Διαχειριστική
Επιτροπή εξέλεξε τον κ. Δ. Ζορμπά και πάλι
ως πρόεδρο, ανανεώνοντας την επιτυχημένη του θητεία για δύο ακόμα χρόνια.
Μετά τη συγκρότηση σε σώμα η σύνθεση της
νέας Διαχειριστικής Επιτροπής έχει ως εξής:

Ο κ. Δημήτρης
Ζορμπάς

Πρόεδρος: Δημήτρης Ζορμπάς
Γενικός γραμματέας: Γιώργος Παπαντωνόπουλος
Ταμίας: Ιωάννα Ηλιοπούλου
Μέλη: Φώτης Ζέρβας, Παναγιώτης Μαρκόπουλος, Ανδρέας Σούλης, Γιώργος Σπαντιδάκης
Τεχνικός σύμβουλος: Σωτήρης Ματσιούλας

ΌΜΙΛΟΣ ΑΧΑ

Α

Ισχυρές επιδόσεις με
αύξηση 6% στα κέρδη

ύξηση εσόδων κατά 4% σε σύγκριση με το περασμένο έτος,
στα 102,9 δισ. ευρώ, παρουσίασε ο όμιλος ΑΧΑ το 2018. Σύμφωνα
με σχετική ανακοίνωση, τα λειτουργικά κέρδη αυξήθηκαν το 2018 κατά 6%
στα 6,2 δισ. ευρώ, τα λειτουργικά
κέρδη ανά μετοχή αυξήθηκαν κατά 3%
στα 2,48 ευρώ, ενώ το προτεινόμενο
μέρισμα ανά μετοχή ανέρχεται στα
1,34 ευρώ, αυξημένο κατά 6% από το
2017.
Για ακόμα μια φορά η AXA πέτυχε
ένα έτος ισχυρών επιδόσεων με μια
αύξηση της τάξης του 6% στα λειτουργικά της κέρδη, η οποία είναι η μεγαλύτερη που έχει επιτευχθεί μέχρι σήμερα, παρά τη μείωση συμμετοχής της
στην AXA Equitable Holdings, Inc. και
ένα ασυνήθους σφοδρότητας από απόψεως φυσικών καταστροφών τέταρτο τρίμηνο του έτους, τόνισε ο
Thomas Buberl, διευθύνων σύμβουλος του ομίλου ΑΧΑ.
«Συνεχίζοντας να επωφελούμαστε
από το απλοποιημένο λειτουργικό
μας μοντέλο, πετύχαμε μία σημαντική
αύξηση στα ακαθάριστα κέρδη σε όλες τις γεωγραφικές περιοχές που
δραστηριοποιούμαστε. Οι τομείς
στους οποίους επικεντρωνόμαστε
παρουσίασαν σημαντική ανάπτυξη, με
τα έσοδα να αυξάνονται στην Προστασία, τους Εμπορικούς Κινδύνους και
την Υγεία κατά 3%, 5% και 7% αντίστοιχα», πρόσθεσε ο Thomas Buberl.
Τόνισε ακόμη ότι «η ευρωστία του ισολογισμού μας, σε συνδυασμό με τη
συνεχή επιτυχημένη απόδοση για τρίτη συνεχόμενη χρονιά στο στρατηγικό
μας πλάνο Φιλοδοξία 2020, οδήγησε
το διοικητικό συμβούλιο να προτείνει
μέρισμα ύψους 1,34 ευρώ ανά μετοχή, δηλαδή αύξηση 6% από την περασμένη χρονιά, που αντιστοιχεί σε πο-

Ο κ. Thomas
Buberl

σοστό κερδών 52%».
«Το 2018 αποτέλεσε ένα καθοριστικό έτος στην πορεία της ΑΧΑ προς
τον μετασχηματισμό, δημιουργώντας

τη #1 ασφαλιστική εταιρεία σε εμπορικούς κινδύνους, με την εξαγορά του
XL Group και την ολοκλήρωση της
αρχικής προσφοράς νέων μετοχών

Κύρια οικονομικά αποτελέσματα (σε εκατομμύρια ευρώ,
εκτός αν γίνεται διαφορετική αναφορά)
FY17
Σύνολο εσόδων

FY18

98,549 102,874

Μεταβολή επί
δημοσιευμένων
αποτελεσμάτων

Μεταβολή
σε
σταθερή
ισοτιμία

+4%

+4%

+3%

+6%

Λειτουργικά κέρδη

6,002

6,182

Προσαρμοσμένα κέρδη

6,457

6,489

0%

+3%

Καθαρά κέρδη

6,209

2,140

-66%

-66%

Απόδοση ίδιων
κεφαλαίων
(Adjusted ROE, %)

14,5%

14,4%

0.0pt

Δείκτης
«Φερεγγυότητα ΙΙ» (%)

205%

193%

-12 pts

2,40

2,48

+3%

Λειτουργικά κέρδη
ανά μετοχή

με δημόσια εγγραφή (IPO) για την εισαγωγή της AXA Equitable Holdings,
Inc. στο χρηματιστήριο. Η στροφή μας
σε επιλεγμένους στρατηγικούς τομείς ήταν καθοριστικής σημασίας για
το όραμά μας και την αποστολή μας να
ενδυναμώνουμε τους ανθρώπους να
ζουν καλύτερα.
Η νέα παγκόσμια τοποθέτηση της
μάρκας μας Know You Can αποτελεί
την απτή έκφραση αυτού του σκοπού», υπογράμμισε ο διευθύνων
σύμβουλος του ομίλου ΑΧΑ. Ο κ.
Thomas Buberl ευχαρίστησε «όλους
τους πελάτες της ΑΧΑ για την εμπιστοσύνη που δείχνουν στην εταιρεία,
καθώς και όλους τους συναδέλφους
και συνεργάτες, οι οποίοι εργάζονται
καθημερινά προς την επίτευξη αυτών
των ισχυρών αποτελεσμάτων και καθοριστικών για το μετασχηματισμό
μας πρωτοβουλιών». Είμαστε βέβαιοι πως όλοι μαζί θα δημιουργήσουμε
μία βιώσιμη και μακροπρόθεσμη αξία
για όλους τους συμμέτοχούς μας, σημείωσε ο Thomas Buberl.

Η Θάλεια
Αγγελίδη,
νέα υπεύθυνη
μάρκετινγκ και
επικοινωνίας
ΈΝΑ ΣΤΈΛΕΧΟΣ με πολυετή πείρα στην αγορά, η κα Θάλεια Αγγελίδη, ανέλαβε καθήκοντα υπεύθυνης μάρκετινγκ και επικοινωνίας της MetLife Ελλάδος.
Η κα Αγγελίδη διαθέτει περισσότερα από 18 χρόνια εμπειρίας
στο χώρο του μάρκετινγκ και της
επικοινωνίας. Ξεκίνησε τη σταδιοδρομία της το 2000 από τον ασφαλιστικό κλάδο και την εταιρεία
Generali, όπου εργάστηκε στο
τμήμα μάρκετινγκ και επικοινωνίας, ενώ τα τελευταία 12 χρόνια
κατείχε τη θέση της υπεύθυνης
μάρκετινγκ και επικοινωνίας στην
εταιρεία Elvalhalcor.
Στο πλαίσιο του διττού ρόλου
της, η κα Αγγελίδη θα αναφέρεται
άμεσα στον υπεύθυνο μάρκετινγκ
του EMEA και έμμεσα στον υπεύθυνο επικοινωνίας της Ευρώπης
της MetLife και στο γενικό διευθυντή Ελλάδος και Κύπρου.
Η Θάλεια Αγγελίδη έχει σπουδάσει μάρκετινγκ στο Deree
College και διοίκηση επιχειρήσεων στο ALBA Graduate Business
School.
Ο γενικός διευθυντής Ελλάδος
και Κύπρου της MetLife, κ. Κυριάκος Αποστολίδης, τόνισε ότι «τόσο
η αποτελεσματική εταιρική επικοινωνία με τους πελάτες μας και με
την αγορά, όσο και η διαρκής ενίσχυση των λειτουργιών marketing
αποτελούν βασικά συστατικά της
στρατηγικής μας. Είμαι βέβαιος ότι
η Θάλεια, με την εμπειρία και τις ικανότητές της, θα συμβάλει ουσιαστικά στην επίτευξη των στόχων
μας και στους δύο αυτούς τομείς»,
τόνισε ο κ. Αποστολίδης καλωσορίζοντας εκ μέρους όλων την κα
Αγγελίδη στην ομάδα της MetLife.
«Με μεγάλη χαρά εντάσσομαι
στο δυναμικό της MetLife, μιας εταιρείας η οποία αποτελεί σημείο
αναφοράς στο χώρο της ιδιωτικής
ασφάλισης παγκοσμίως, αλλά και
στην Ελλάδα. Είμαι ευτυχής που
μου δίνεται η ευκαιρία να συνεισφέρω με τις δικές μου δυνάμεις
στην επίτευξη των στρατηγικών
της στόχων και στην περαιτέρω
ενίσχυση της ηγετικής θέσης της
στην αγορά», δήλωσε η κα Αγγελίδη.

Μισός αιώνας συνέπειας!

ΠΡΩΤΗ ΣΤΑΘΕΡΑ

ΣΕ ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑ & ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ & ΖΩΗΣ

272% ΔΕΙΚΤΗΣ ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ

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

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

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

• Εφαρμόζει γρήγορες και απλές διαδικασίες
αποζημιώσεων

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

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

ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ

10234

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

www.atlantiki.gr
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Πώς εξανεμίζεται το όφελος από τη μείωση των εισφορών για
τους ελεύθερους επαγγελματίες
Μ

9

Της ΜΑΊΡΗΣ ΛΑΜΠΑΔΊΤΗ

Τι πακέτα υγείας
προτείνουν οι
ασφαλιστές για
οικογενειάρχες
και ανέργους
ΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΈΣ πιστεύουν στο ασφαλιστικό πακέτο α λα καρτ, προτείνοντας
ένα πρόγραμμα υγείας που θα προσαρμόζεται στις ανάγκες του κάθε πολίτη.
Δεν έχουν όλοι οι 35άρηδες εργένηδες
συλλήβδην τις ίδιες ανάγκες, ούτε όσοι
έχουν παιδιά πρέπει να επιλέξουν το ίδιο πακέτο family. Ωστόσο υπάρχει ένας
«μπούσουλας» που ακολουθούν για να
προτείνουν προγράμματα που περιέχουν τις βασικές καλύψεις.
Έτσι, για παράδειγμα:
• Ένας 27άρης άνεργος έχει περιορισμένη οικονομική δυνατότητα και επομένως η προτεραιότητά του θα ήταν να
καλύψει τα απολύτως βασικά. Θα ήταν
προτιμότερο λοιπόν το πρόγραμμά του
να έχει κάλυψη για επείγοντα περιστατικά και κάλυψη για νοσηλεία από ατύχημα, τουλάχιστον.
• Αντίθετα ένα 40ρης με παιδί θα ήταν
προτιμότερο να επιλέξει ένα πρόγραμμα
Family το οποίο θα περιλαμβάνει ιατρικές επισκέψεις και διαγνωστικές εξετάσεις και όχι μόνο νοσοκομειακές καλύψεις. Μάλιστα μία τέτοια κάλυψη έχει
μεγάλη αξία γιατί τα παιδιά επισκέπτονται πολύ συχνότερα γιατρούς, άρα, αν
δεν έχει τέτοια κάλυψη, η δαπάνη του
είναι σημαντική.
• Οι ασφαλιστές συνιστούν να αποκτούμε ασφαλιστική “ταυτότητα” όσο το δυνατόν νωρίτερα, καθώς μερικές φορές
αν συμβεί ο κίνδυνος δεν μπορούμε να
ασφαλιστούμε πλέον. Δηλαδή δεν υπάρχει ηλικία που δεν χρειάζεται να είμαστε ασφαλισμένοι, καθώς ακόμα και
τα βρέφη μπορούν να αντιμετωπίσουν
προβλήματα υγείας ή να πάθουν ένα ατύχημα.

ετά το “χαράτσι” που επιβάρυνε επί δύο χρόνια τους ελεύθερους επαγγελματίες, έγινε
αντιληπτή η μείωση των εισφορών,
καθώς τo Σαββατοκύριακο 23/02
και 24/02/2019 αναρτήθηκαν στον
ιστότοπο του ΕΦΚΑ οι νέες μειωμένες εισφορές Ιανουαρίου για αγρότες, αυτοαπασχολούμενους και ελεύθερους επαγγελματίες.
Η μειωμένη εισφορά θα είναι κατ’
έλάχιστον 13,3% υπέρ της κύριας
σύνταξης, από 20% που ήταν πέρυσι
επί του ασφαλιστέου εισοδήματος
για εισόδημα άνω των 7032 ευρώ.
Ωστόσο η “ανάσα” δεν θα διαρκέσει πολύ. Από τον επόμενο μήνα η
ωφέλεια περιορίζεται λόγω της αύξησης του κατώτατου μισθού. Ειδικά η κατώτατη εισφορά (συνδέεται
με τον κατώτατο μισθό) που ήταν
167,95 ευρώ επιβαρύνεται (από
1/2/2019) έως και 17 ευρώ το μήνα
και διαμορφώνεται στα 185 ευρώ
(130 ευρώ υπέρ σύνταξης, 45,17
ευρώ υπέρ υγείας και 10 ευρώ υπέρ ΟΑΕΔ, ετήσια αύξηση κατά
203,76 ευρώ).

Εισφορές
για επικούρηση και εφάπαξ
Η μείωση των 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

Η μειωμένη εισφορά θα είναι κατ’ έλάχιστον 13,3% υπέρ της κύριας
σύνταξης από 20% που ήταν πέρυσι επί του ασφαλιστέου εισοδήματος
για εισόδημα άνω των 7.032 ευρώ. Ωστόσο από τον επόμενο μήνα
η ωφέλεια περιορίζεται λόγω της αύξησης του κατώτατου μισθού
κληθούν να καταβάλουν οι εργοδότες, οι εργαζόμενοι αλλά και οι ελεύθεροι επαγγελματίες.
Λιγότερο ευνοημένοι θα είναι
250.000 αυτοαπασχολούμενοι επι-

στήμονες οι οποίοι καλούνται να
καταβάλλουν έξτρα εισφορές και
αναδρομικά, με αποτέλεσμα να εξανεμίζεται το όφελος από τις πρόσφατες εκπτώσεις.

Ειδικότερα, το Ενιαίο Επικουρικό
Ταμείο (ΕΤΕΑΕΠ) θα καταλογίσει
για πρώτη φορά στις 25 Φεβρουαρίου, με δύο χρόνια καθυστέρηση,
στους αυτοαπασχολούμενους μη-

Επιδότηση εισφορών των νέων ως αντίδοτο
Α

ναδρομικά από την 01/01/2019 μπορεί να γίνει χρήση της επιδότησης κατά 50% των εργοδοτικών ασφαλιστικών εισφορών υπέρ της κύριας σύνταξης για τους μισθωτούς έως 25 ετών.
Η επιδότηση θα αφορά νέους που εργάζονται ήδη
ή θα προσληφθούν, ανεξαρτήτως του ύψους των
αποδοχών τους.
Η υλοποίηση του μέτρου αποτελεί εφαρμογή
της εξαγγελίας του Πρωθυπουργού στη Διεθνή
Έκθεση Θεσσαλονίκης και “κουμπώνει” με την
αύξηση του κατώτατου μισθού που ξεπερνά το
27% για τους νέους λόγω της κατάργησης του
υποκατώτατου μισθού των 510 ευρώ.
Η επιδότηση των εισφορών αποτελεί ελάφρυνση για τους εργοδότες προκειμένου να διατηρήσουν το προσωπικό τους και να μην καταφύγουν σε τεχνάσματα για να αποφύγουν την αύξη-

ση του μισθού.
Δηλαδή για τους νέους που αμείβονταν με τον
υποκατώτατο μισθό των 510,95 ευρώ και τώρα
μεταπηδούν απευθείας στο νέο κατώτατο των 650
ευρώ (αύξηση 27%), η επιδότηση φτάνει σε απόλυτους αριθμούς στα 43,29 ευρώ. Η επιδότηση
καλύπτει πλήρως το σύνολο της επιβάρυνσης του
εργοδοτικού μη μισθολογικού κόστους και το 1/4
του συνόλου της επιβάρυνσης των εργοδοτών.
Ειδικότερα, οι συνολικές ασφαλιστικές εισφορές του εργοδότη (25,06%) για ΕΦΚΑ, ΕΟΠΥΥ,
ΟΑΕΔ, ΕΤΕΑΕΠ με τον υποκατώτατο των 510,95
ευρώ ήταν 128,04 ευρώ. Οι εργοδοτικές εισφορές του νέου κατώτατου μισθού των 650 ευρώ
διαμορφώνονται αντίστοιχα στα 162,89 ευρώ,
αλλά με την επιδότηση πέφτουν στα 119,6 ευρώ
για νέους έως 25 ετών. Έτσι η επιδότηση καλύ-

πτει πλήρως τα 34,85 ευρώ της επιβάρυνσης στο
εργοδοτικό μη μισθολογικό κόστος. Συνολικά η
επιβάρυνση του εργοδότη για νέους έως 25 ετών
που αμείβονται με τις ελάχιστες αποδοχές φτάνει
στα 174 ευρώ αν αθροιστεί η αύξηση καθαρών
αποδοχών, εργατικών και εργοδοτικών εισφορών, εκ των οποίων επιδοτούνται τα 43,29 ευρώ.

Συμψηφίζονται οι αχρεωστήτως
καταβληθείσες εισφορές
Επειδή η επιδότηση ισχύει αναδρομικά από 1η
Ιανουαρίου, οι εργοδότες που έχουν ήδη καταβάλει ή θα καταβάλουν την πλήρη εισφορά μπορούν
να ζητήσουν συμψηφισμό ή επιστροφή του επιδοτούμενου μέρους της εισφοράς σύμφωνα με
την πάγια διαδικασία. Παγίως προβλέπεται πως
αχρεωστήτως καταβληθείσες εισφορές στον
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χανικούς, δικηγόρους και γιατρούς
εισφορές υπέρ επικούρησης και εφάπαξ, οι οποίες θα υπολογίζονται ως
ποσοστό (7% για το επικουρικό και 4%
για το εφάπαξ) επί του βασικού μικτού
μισθού, δηλαδή επί των 586 ευρώ. Οι
επόμενες εισφορές, του Φεβρουαρίου, που θα αναρτηθούν, θα υπολογιστούν με βάση τα 650 ευρώ. Δηλαδή η
εισφορά 64,5 ευρώ μηνιαίως θα αυξηθεί στα 71,5 ευρώ μηνιαίως. Παράλληλα, εκτός από τις τρέχουσες εισφορές υπέρ επικούρησης και εφάπαξ, οι επιστήμονες θα κληθούν από

τις 25 Φεβρουαρίου να καταβάλουν
και αναδρομικά δύο ετών.

Εξόφληση αναδρομικών
σε 36 δόσεις
Για να μην πνιγούν στις οφειλές οι εν
λόγω ασφαλισμένοι, το υπουργείο Εργασίας αποφάσισε την εξόφληση των
αναδρομικών σε 36 μηνιαίες δόσεις.
Έτσι, οι αυτοαπασχολούμενοι επιστήμονες από το Μάρτιο (εισφορές
Φεβρουαρίου) και για 3 χρόνια θα
κληθούν να πληρώνουν κάθε μήνα:
• Τις τρέχουσες εισφορές της κύριας

ασφάλισης. Δηλαδή κατ’ έλάχιστον
13,3% υπέρ της κύριας σύνταξης από
20% που ήταν πέρυσι επί του ασφαλιστέου εισοδήματος για εισόδημα άνω
των 7.032 ευρώ. Η κατώτατη εισφορά
που ήταν 167,95 ευρώ επιβαρύνθηκε
έως και 17 ευρώ το μήνα λόγω της
αύξησης του κατώτατου μισθού και
διαμορφώνεται στα 185 ευρώ (130
ευρώ υπέρ σύνταξης, 45,17 ευρώ υπέρ υγείας και 10 ευρώ υπέρ ΟΑΕΔ,
ετήσια αύξηση κατά 203,76 ευρώ).
• 45,5 ευρώ το μήνα για την νέα ελάχιστη εισφορά επικούρησης

για την αύξηση του μισθού
ΕΦΚΑ συμψηφίζονται με πάσης φύσεως
καθυστερούμενες οφειλές, ρυθμισμένες ή
μη. Αν δεν υπάρχουν οφειλές ή αν ύστερα
από τον συμψηφισμό προκύπτει υπόλοιπο
ποσό, αυτό επιστρέφεται άτοκα στους δικαιούχους.
Η επιδότηση καλύπτει το 50% του εργοδοτικού ασφαλίστρου υπέρ ΕΦΚΑ
(13,33%) και δεν αφορά τις άλλες εισφορές, δηλαδή εισφορές υπέρ ΕΤΕΑΕΠ (3,5%
από 1η Ιουνίου μειώνεται σε 3,25%), υπέρ
ΕΟΠΥΥ (4,55%) και ΟΑΕΔ (3,68%).
Η υπαγωγή στο πρόγραμμα γίνεται με
την υποβολή της ΑΠΔ από τον υπόχρεο εργοδότη, με τη μειωμένη εργοδοτική εισφορά, για τη χρονική περίοδο που αναφέρεται σε αυτή. Ο ΕΦΚΑ ελέγχει απολογι-

στικά τις προϋποθέσεις και την ορθότητα
της υποβληθείσας ΑΠΔ. Ο εργοδότης μπορεί να αιτείται και να λαμβάνει βεβαίωση
υπαγωγής του στο πρόγραμμα μετά από
έλεγχο των υπηρεσιών του ΕΦΚΑ. Η μειωμένη εργοδοτική εισφορά καταβάλλεται
από την ημερομηνία ανάληψης της μισθωτής εργασίας μέχρι και το μήνα που συμπληρώνεται το 25ο έτος της ηλικίας του
ασφαλισμένου. Αν η ημερομηνία ανάληψης της μισθωτής εργασίας είναι προγενέστερη της έναρξης του προγράμματος, η
επιδοτούμενη εισφορά καταβάλλεται μειωμένη από 1/1/2019. Στην περίπτωση εκπρόθεσμης καταβολής εισφορών, επιβάλλονται προσαυξήσεις μόνο στις οφειλόμενες εισφορές και όχι στις επιδοτούμενες.
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• 26 ευρώ το μήνα για τη νέα ελάχιστη εισφορά πρόνοιας (εφάπαξ) για
τους αυτοαπασχολούμενους επιστήμονες.
• Τη δόση εξόφλησης των αναδρομικών εισφορών για το επικουρικό και
το εφάπαξ της περιόδου 2017-2018
ύψους 47,6 ευρώ
Για παράδειγμα, επιστήμονας ελεύθερος επαγγελματίας που δήλωσε ετήσιο εισόδημα 25.032 ευρώ καλείται να πληρώσει με την έκπτωση συνολικά 271 ευρώ μηνιαίως από 431
που θα πλήρωνε το 2019. Το όφελός

του όμως από 160 ευρώ μειώνεται
στα 105,4 λόγω των επιβαρύνσεων
από την αύξηση του κατώτατου μισθού και τα αναδρομικά.
Γενικότερα από την αύξηση του κατώτατου μισθού θα προκύψουν επιβαρύνσεις έως 17 ευρώ το μήνα για
τους ελεύθερους επαγγελματίες του
πρώην 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, ενώ
μεγαλύτερη είναι η επιβάρυνση για
τους αυτοαπασχολούμενους του
πρώην ΕΤΑΑ.
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.
Αλλά και οι φορείς των ελεύθερων
επαγγελματιών επισημαίνουν ότι και
μετά τις ελαφρύνσεις το κράτος παραμένει σχεδόν ισότιμος συνέταιρος.
Σύμφωνα με υπολογισμούς, η συνολική επιβάρυνση από εισφορές, φόρο
εισοδήματος και τέλος επιτηδεύματος
μειώθηκε κατά τέσσερις ποσοστιαίες
μονάδες. Δηλαδή η επιβάρυνση για
έναν επαγγελματία με ετήσιο εισόδημα 30.000 ευρώ από 52% που ήταν
μειώθηκε στο 48%.
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αράγοντες της αγοράς πάντως
εικάζουν ότι οι εργοδότες θα καταφύγουν στην «πλασματική»
μερική απασχόληση, ακόμα και στις
απολύσεις, προκειμένου να μην επιβαρυνθούν από τις αυξήσεις των μισθών. Η μετατροπή της θέσης πλήρους απασχόλησης σε μερικής στα
«χαρτιά» είναι το κλασικό τέχνασμα
που ετοιμάζονται να χρησιμοποιήσουν, ακόμα και διακινδυνεύοντας να
τους πιάσει η «τσιμπίδα» του ΣΕΠΕ.
Στην πραγματικότητα ο εργαζόμενος
θα συνεχίσει να απασχολείται οκτώ
ώρες αλλά θα αναγκαστεί να αποδεχθεί τη σύμβαση ελαστικής εργασίας
για να μην απολυθεί. Έτσι, μετά την
αύξηση του κατώτατου μισθού, ο εργαζόμενος για τρεις ώρες απασχόλησης τη ημέρα θα αμείβεται με 243,75
ευρώ από 219,78 ευρώ, για τέσσερις
ώρες που είναι και το συνηθέστερο
(π.χ. στα σούπερ μάρκετ) θα λαμβάνει
325 από 293 ευρώ, για πέντε ώρες θα
παίρνει 406.25 ευρώ από 366.30 και
για έξι ώρες θα παίρνει 487.50 από
439.56 ευρώ.
Μερίδα μικρομεσαίων εργοδοτών
υποστηρίζει ότι η αύξηση του κατώτατου μισθού κατά 11% θα έπρεπε να γίνει σταδιακά μέχρι το 2022 ώστε να
μπορεί να απορροφηθεί καλύτερα από
τους εμπόρους και να μη δημιουργήσει προβλήματα ρευστότητας, ενώ δεν
είναι λίγοι επιχειρηματίες, μέλη του
ΣΕΒ, που πιστεύουν ότι η αύξηση του
κατώτατου θα εγείρει διεκδικήσεις
για αυξήσεις των μέσων μισθών.
Το υπουργείο Εργασίας και το Σώμα
Επιθεωρητών Εργασίας λαμβάνουν
σειρά μέτρων για να υποχρεώσουν
τους εργοδότες μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου να δηλώσουν στο σύστημα «Εργάνη» τη μεταβολή των αποδοχών όσων αμείβονται με τον κατώτατο μισθό. Μετά την παρέλευση της 28ης
Φεβρουαρίου δεν θα είναι δυνατή η
ηλεκτρονική υποβολή, ενώ οι παραβάτες θα αντιμετωπίζουν διοικητικές
και ποινικές κυρώσεις. Η σχετική εγκύκλιος που εκδόθηκε αποσαφηνίζει
τα εξής:
• Από την έναρξη ισχύος του νέου
κατώτατου μισθού και ημερομισθίου,
οποιαδήποτε αναφορά της νομοθεσίας
στο μισθό που εισάγει ηλικιακή διάκριση θεωρείται κατηργημένη. Επιβεβαιώνεται δηλαδή η κατάργηση του
υποκατώτατου μισθού.
• Διατηρείται το καθεστώς ως έχει
από το 2012 των ήδη διαμορφωμένων
προσαυξήσεων λόγω προϋπηρεσίας
χωρίς τις ηλικιακές διακρίσεις. Δηλαδή ο μισθός προσαυξάνεται με 10% για
κάθε τριετία προϋπηρεσίας και έως
τρεις τριετίες και συνολικά 30% για
προϋπηρεσία 9 ετών και άνω, ενώ το
κατώτατο ημερομίσθιο των εργατοτεχνιτών άνω των 25 ετών προσαυξάνεται με 5% για κάθε τριετία προϋπηρεσίας και έως έξι τριετίες και συνολικά

Μαρκάρισμα 111.000
επιχειρήσεων για την αύξηση
του κατώτατου μισθού
30% για προϋπηρεσία 18 ετών και άνω.
• Οι προσαυξήσεις ισχύουν μόνο για
τη συμπληρωθείσα προϋπηρεσία στις
14 Φεβρουαρίου του 2012. Δηλαδή οι
3ετίες που είχαν διαμορφωθεί το Φεβρουάριο του 2012 διατηρούνται και
αυξάνονται. Αντίθετα όσοι έχουν προσληφθεί μετά την 14η Φεβρουαρίου
του 2012 ή είχαν λιγότερα από τρία
χρόνια προϋπηρεσίας έως τότε, δεν
δικαιούνται σήμερα την προσαύξηση
των 3ετιών, αλλά το βασικό μισθό των
650 ευρώ ή το ημερομίσθιο των 29,04
ευρώ.
• Οι 3ετίες παραμένουν «παγωμένες». Δηλαδή έως ότου η ανεργία διαμορφωθεί σε ποσοστό κάτω του 10%
παραμένει σε αναστολή η προσαύξηση
του κατώτατου μισθού και ημερομισθίου για προϋπηρεσία που συμπληρώνεται μετά την 14.2.2012.
• Πέραν της μηνιαίας τακτικής προσαύξησης λόγω προϋπηρεσίας καμία
άλλη προσαύξηση δεν περιλαμβάνεται
στο νομοθετικώς καθορισμένο κατώτατο μισθό και ημερομίσθιο (το επίδομα γάμου δεν κατοχυρώνεται στη νομοθεσία του 2012 αλλά χορηγείται στη

Μερίδα
μικρομεσαίων
εργοδοτών
υποστηρίζει
ότι η αύξηση του
κατώτατου μισθού
θα έπρεπε να γίνει
σταδιακά,ενώ δεν
είναι λίγοι
επιχειρηματίες,
μέλη του ΣΕΒ,
που πιστεύουν
ότι η αύξηση του
κατώτατου θα εγείρει
διεκδικήσεις
για αυξήσεις των
μέσων μισθών

βάση της Εθνικής Γενικής Συλλογικής
Σύμβασης Εργασίας).
• Για τους μακροχρόνια ανέργους εγγεγραμμένους στα μητρώα (διάρκεια
συνεχόμενης ανεργίας μεγαλύτερη
των 12 μηνών) που προσλαμβάνονται
ως υπάλληλοι, ο κατώτατος μισθός
προσαυξάνεται με 5% για κάθε τριετία
και συνολικά με 15% για προϋπηρεσία
9 ετών και άνω.
Δεδομένου ότι από 1η Φεβρουαρίου ο νόμιμος κατώτατος μισθός είναι
650 ευρώ και το νόμιμο κατώτατο ημερομίσθιο 29,04 ευρώ, για πλήρη απασχόληση, οι προσαυξήσεις των τριετιών φτάνουν έως και τα 195 ευρώ
για όσους είχαν το Φεβρουάριο του
2012 προϋπηρεσία 9 έτη και άνω.
Στην εγκύκλιο ορίζεται ξεκάθαρα
πως ατομικές και συλλογικές συμβάσεις εργασίας δεν επιτρέπεται να ορίζουν κατώτερες αποδοχές πλήρους
απασχόλησης. Οποιοσδήποτε όρος ατομικής ή συλλογικής συμφωνίας υπολείπεται των νέων ελάχιστων ορίων είναι αυτοδικαίως άκυρος και
στους παραβάτες εργοδότες επιβάλλονται διοικητικές και ποινικές κυρώσεις. Το πρόστιμο ξεκινά από τα 6.000

ευρώ. Το ΣΕΠΕ θα βάλει στο στόχαστρο 111.000 επιχειρήσεις που απασχολούν 600.000 εργαζόμενους με
μισθούς χαμηλότερους από το νέο κατώτατο μισθό ύψους 650 ευρώ. Μέσω
του πληροφοριακού προγράμματος
του ΣΕΠΕ και της «Εργάνη» οι εν λόγω
επιχειρήσεις θα παρακολουθούνται
για να διαπιστωθεί αν προέβησαν σε
αυξήσεις μισθών έως τις 28 Φεβρουαρίου. Παράλληλα θα «μαρκάρονται»
στενά αν διαπιστωθεί ότι μετατρέπουν
τις συμβάσεις πλήρους απασχόλησης
σε μερικής, δηλώνουν λιγότερες ώρες απασχόλησης ή χρησιμοποιούν
άλλα τεχνάσματα για να αποφύγουν
τις αυξήσεις.
Σήμερα,σύμφωνα με το σύστημα
Εργάνη, στο σύνολο των εργαζομένων, οι 422.150 εργαζόμενοι απασχολούνται με μερική ή εκ περιτροπής απασχόληση. Σε αυτούς προστίθενται
216.150 εργαζόμενοι, οι οποίοι απασχολούνται μεν με πλήρη απασχόληση
αλλά οι αμοιβές τους περιορίζονται
στη ζώνη των 501-600 ευρώ. Έτσι συνολικά 638.300 εργαζόμενοι σε σύνολο 1,9 εκατ. έχουν απολαβές κοντά
στο όριο της φτώχειας.
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Interamerican Αναγνώριση και τιμή για την επιχειρηματικότητα στη Βόρεια Ελλάδα
Μ
έσα από την αναγνώριση και ανάδειξη, τόσο των υποδειγματικά επιτυχημένων επιχειρήσεων με «μεγάλη ιστορία» όσο και νεοφυών επιχειρηματικών πρωτοβουλιών, που βασίζονται στην καινοτομία
και τη συνεργασία, περνά η αναγκαιότητα της ανάπτυξης για την
Interamerican των 50 ετών.
Σε συνδυασμό με την αντίληψη για
τη σημασία της αποκεντρωμένης ανάπτυξης και της σημαντικής συμβολής
της επιχειρηματικής κοινότητας της
Βόρειας Ελλάδας στην εθνική οικονομία η εταιρεία, όπως τονίζεται, έδωσε
ουσιαστικό περιεχόμενο στην καθιερωμένη, ετήσια εκδήλωση που οργάνωσε και φέτος στη Θεσσαλονίκη, τιμώντας εταιρείες που ξεχωρίζουν.
Κατά τη διάρκεια του δείπνου που
παρέθεσε η Interamerican σε εκπροσώπους βορειοελλαδικών επιχειρήσεων, συνεργάτες των δικτύων πωλήσεων Agency και Brokers, καθώς
και φίλους της εταιρείας και με αφορμή τον εορτασμό, φέτος, της 50ετίας
της εταιρείας στην ελληνική ασφαλιστική αγορά, ο Γιάννης Καντώρος, διευθύνων σύμβουλος, αναφέρθηκε
στην ιδιαίτερη αξία που έχει για μια ιστορική εταιρεία το παρελθόν, ως βάση αναφοράς και εμπειρίας για βιώσιμη ανάπτυξη και προοπτική στο μέλλον.
Ο επικεφαλής της Ιnteramerican επεσήμανε τις ταχύτατα συντελούμενες
μεταβολές -διεθνώς και στη χώρα
μας- στο οικονομικό και κοινωνικό
περιβάλλον και τις ανατρεπτικές αλλαγές που φέρνει η ψηφιακή τεχνολογία στη ζωή και το επιχειρείν.
Όπως τόνισε χαρακτηριστικά, η «έ-
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Οι εκπρόσωποι των επιχειρήσεων της Bόρειας Ελλάδας, που τίμησε η εταιρεία: Γιώργος
Αβραμίδης, οικονομικός διευθυντής της Τσάνταλης Α.Ε, Χριστίνα Σπύρου, της γαλακτοκομικής
συνεταιριστικής επιχείρησης «8 Γυναίκες» και Μαρκέλλα Ψυμάρνου, γενική διευθύντρια της
Vivado A.E., με τον Γιάννη Καντώρο, διευθύνοντα σύμβουλο της Interamerican

Αριστερά: Ο Γιάννης Καντώρος, διευθύνων σύμβουλος, εγκαινιάζει τα νέα γραφεία της εταιρείας στην πλατεία Ελευθερίας στη Θεσσαλονίκη.
Επάνω: Διοικητικά στελέχη της εταιρείας, κατά την εκδήλωση εγκαινίων των νέων γραφείων της στη Θεσσαλονίκη

γκαιρη προσαρμογή είναι μονόδρομος
για επιχειρήσεις και κράτος, δεδομένου ότι οι συνεχείς περικοπές δεν αποτελούν λύση βιωσιμότητας», ενώ
υπογράμμισε την ανάγκη για δημιουργικές, δυναμικές αλλαγές και για συνεργασία ιδιωτικού και δημοσίου το-

μέα στα κρίσιμα μεγάλα ζητήματα. Ειδικότερα «για τα θέματα ασφαλιστικού ενδιαφέροντος όπως είναι οι συντάξεις, η υγεία και οι κίνδυνοι από
φυσικές καταστροφές, η αναγκαιότητα
συνεργασίας και αλλαγών προβάλλει
επιτακτικά ως η μοναδική διέξοδος»,

παρατήρησε ο κ. Καντώρος.
Αναφερόμενος στην Interamerican,
ο διευθύνων σύμβουλος είπε ότι η εταιρεία ακολουθεί ένα δρόμο μεγάλης
προοπτικής, που βασίζεται στη διατήρηση σταθερής κερδοφορίας -η οποία
ήταν ικανοποιητική και κατά το 2018-

και αποδοτικών επενδύσεων σε δραστηριότητες αιχμής: στην υγεία, την
τεχνολογία, την καινοτομία και τους
ανθρώπινους πόρους.
Ακόμη, τόνισε τη διευρυμένη λογική
προσέγγισης των συγχρόνων αναγκών του πελάτη, με την εταιρεία να

γίνεται μέρος της καθημερινότητάς του, ώστε ο ασφαλισμένος να έχει ποιοτικότερη, ασφαλέστερη και μεγαλύτερη σε διάρκεια ζωή. «Διεθνώς, στις αναπτυγμένες
ασφαλιστικές αγορές δημιουργείται μια τάση προς ένα
εμπλουτισμένο, σύνθετο μοντέλο, το οποίο συνδυάζει
ασφάλιση και υπηρεσίες. Στην Interamerican, εργαζόμαστε ήδη πάνω σε αυτό το μοντέλο» επεσήμανε.
Κατά την εκδήλωση, η Interamerican τίμησε και φέτος βορειοελλαδικές εταιρείες που συγκεντρώνουν
μοναδικά χαρακτηριστικά και παρουσιάζουν επιτεύγματα, αποτελώντας πρότυπα επιχειρηματικότητας.

Ως πρότυπο οικογενειακής επιχείρησης με μακρά συνέχεια-παράδοση και δημιουργία αξίας για την εθνική
οικονομία, τιμήθηκε η Οινοποιία Ευάγγελος Τσάνταλης
Α.Ε.
Για τις καινοτόμες τεχνολογικές υπηρεσίες τηλεϊατρικής και την υποστήριξη της πρόληψης στον τομέα της
υγείας τιμήθηκε η Vivado A.E., ενώ ως πρότυπο συνεργασίας, κοινωνικής επιχειρηματικότητας και προϊοντικής ποιότητας στον πρωτογενή τομέα, η συνεταιριστική
επιχείρηση γάλακτος «8 Γυναίκες», από το Γυναικόκαστρο Κιλκίς.

Στιγμιότυπο από την εκδήλωση της Interamerican για τους φίλους της στη Βόρεια Ελλάδα

Εγκαίνια νέων γραφείων στη Θεσσαλονίκη
Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων της Interamerican στη Θεσσαλονίκη, πραγματοποιήθηκαν και τα εγκαίνια των νέων γραφείων της εταιρείας, στην πλατεία Ελευθερίας. Η διοίκηση της εταιρείας με επικεφαλής τον Γιάννη Καντώρο, διευθύνοντα
σύμβουλο και τον Τάσο Ηλιακόπουλο, γενικό διευθυντή πωλήσεων και marketing,
οι συνεργάτες πωλήσεων και οι εργαζόμενοι με την παρουσία τους σήμαναν την
επίσημη έναρξη των εργασιών σε ένα σύγχρονο, λειτουργικό και φιλόξενο για τους
πελάτες χώρο, στον οποίο στεγάζονται οι διοικητικές υπηρεσίες και το διοικητικό
γραφείο πωλήσεων Θεσσαλονίκης.

Management INTERAMERICAN

Προετοιμάζει τη νέα γενιά
Agency Managers

Οι Team
Managers που
συμμετείχαν στο
εργαστήριο «Fast
Track to
Management»
της σχολής
Management

ΤΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΉ ΠΑΡΆΔΟΣΗ που έχει χτίσει στην εκπαίδευση των διαμεσολαβούντων συνεχίζει, στο μεταξύ, η Ιnteramerican, έχοντας εκσυγχρονίσει και
αναπτύξει τα εκπαιδευτικά προγράμματά της. Η νέα γενιά των Αgency Μanagers
του εταιρικού δικτύου εκπαιδεύεται στην πρωτοποριακή Σχολή Management
που δημιούργησε η εταιρεία, όπου υλοποιούνται προγράμματα για τρία επίπεδα:
Συντονιστών, Unit Managers και Team Managers. Πρόσφατα, οργανώθηκε το
πρώτο πρόγραμμα για Team Managers με συμμετοχή 28 συνεργατών στο εργαστήριο «Fast Track to Management», που πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με
τη LIMRA. Στόχος του προγράμματος ήταν να προετοιμαστούν οι Team Managers
για τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες του ρόλου του Unit Manager, που θα κληθούν να αξιοποιήσουν.
Η θεματολογία του εργαστηρίου αφορούσε τον κομβικό ρόλο του Manager σε
ένα γραφείο πωλήσεων, τις δεξιότητες που πρέπει να αναπτυχθούν, την ανάπτυξη στρατηγικής για τη δημιουργία ομάδας και την υποστήριξη και εκπαίδευση
των συνεργατών ασφαλιστικών συμβούλων, κυρίως στα πρώτα βήματά τους.
Όπως επισημαίνει ο κ. Γιάννης Γιαννακόπουλος, επικεφαλής Εκπαίδευσης
και Ανάπτυξης Συνεργατών της Interamerican, μέχρι το τέλος του έτους θα υλοποιηθεί ακόμη ένα ανάλογο, πολυήμερο πρόγραμμα.
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Anytime
Yποστηρίζει τις
καινοτόμες ιδέες
για την ασφάλιση
Η ANYTIME, η direct ασφάλιση της
Interamerican, υποστήριξε και φέτος
το διήμερο μαραθώνιο καινοτομίας
Crowdhackathon Insurance 3, που οργανώθηκε στις 9-10 Φεβρουαρίου.
Στο Crowdhackathon Insurance 3 συμμετείχαν 10 ομάδες, οι οποίες σε δύο
ημέρες υλοποίησαν και παρουσίασαν
καινοτόμες εφαρμογές στον τομέα της
ασφάλισης, με στόχο να προωθήσουν
τον ψηφιακό μετασχηματισμό στις ασφαλιστικές υπηρεσίες. Διακρίθηκαν
και βραβεύθηκαν οι 5 ομάδες.

Ο Πάνος Κούβαλης,
διευθυντής direct
business Anytime,
με την ομάδα
Heart-Beat
που κέρδισε
ο 1ο βραβείο

Η Ομάδα Heart-Beat, που κέρδισε το
1ο βραβείο (2.000 ευρώ), παρουσίασε
μια εφαρμογή για ιατρούς και έκτακτες
ανάγκες, στη λογική του “taxi-beat”. Η
ιδέα με δύο λόγια: ο πελάτης στέλνει
distress call με ένα κουμπί και συνδέεται με τον κοντινότερο ιατρό για άμεση επέμβαση. Την επιταγή παρέδωσε
στη νικήτρια ομάδα ο Πάνος Κούβαλης,
διευθυντής direct business Anytime.
Το brand Anytime αποτελεί την πρωτοποριακή «αιχμή του δόρατος» της
INTERAMERICAN στις απευθείας πω-
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λήσεις, με ηγετική θέση στην ασφαλιστική αγορά, ενώ από το 2016 δραστηριοποιείται με επιτυχία και στην Κύπρο.
Οι
βασικοί
στόχοι
του
Crowdhackathon Insurance 3, που ικανοποιούν και το στρατηγικό προσανατολισμό της INTERAMERICAN/
Anytime στους τομείς του ψηφιακού
μετασχηματισμού, της καινοτομίας και
των πρωτοβουλιών για την ανάπτυξη
της νεοφυούς επιχειρηματικότητας
(startups), ήταν:
• να δημιουργηθούν προϋποθέσεις νε-

ανικής επιχειρηματικότητας, αφού μέσα από τη διαγωνιστική διαδικασία
μπορεί να προκύψει μία νέα ομάδα ή
startup εταιρεία που θα συμβάλει μελλοντικά στην οικονομία της χώρας μας,
• να αξιοποιηθούν οι γνώσεις, η εμπειρία προγραμματιστών, νέων επιχειρήσεων, ομάδων και στελεχών για τη
δημιουργία καινοτόμων εφαρμογών,
• να αποκτήσουν, όσοι έλαβαν μέρος,
δεξιότητες που θα τους βοηθήσουν να
σχεδιάσουν σωστά και να μετατρέψουν σε εφαρμογή μία ιδέα που μπορεί

να δώσει λύση σε ένα πραγματικό πρόβλημα, υπό συνθήκες πίεσης χρόνου
και με την καθοδήγηση έμπειρων μεντόρων από την αγορά,
• να δικτυωθούν οι νέοι developers
και οι επιχειρηματίες με έμπειρα στελέχη επιχειρήσεων και επαγγελματίες
του χώρου και να δημιουργηθούν προϋποθέσεις δυναμικών συνεργασιών.
Ο μαραθώνιος καινοτομίας
Crowdhackathon Insurance 3 οργανώθηκε από την Ethos Media και την
CrowdpolicyOpen Innovation.
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Ο κ. Γιώργος Ζερβουδάκης,
η κ. Μαρία Αναστασοπούλου,
ο κ. Πάνος Δημητρίου,
ο κ. Τάκης Βασιλόπουλος

O διευθύνων
σύμβουλος της
Generali κ. Πάνος
Δημητρίου

►«Όσο ο κόσμος γίνεται πιο ψηφιακός, είναι η ανθρωπιά

O κ.G. Leonhard

που θα κερδίζει πάντα τους πελάτες. Η τεχνολογία
προσφέρει την τεχνική, αλλά o άνθρωπος έχει τη βούληση.
Η βούληση αυτή, σε συνδυασμό με τις ανθρώπινες αξίες,

Generali Στήριξη στο δίκτυο
και νέα προϊόντα για τους
ασφαλισμένους
Δ
εσμεύσεις για νέα τεχνολογικά εργαλεία,
καινοτομίες και προϊόντα που θα θέσει η
Generali στην υπηρεσία του ασφαλιστικού
διαμεσολαβητή το 2019, καλύπτοντας και τις πιο
υψηλές απαιτήσεις, παρείχε η διοίκηση της εταιρείας στους εκατοντάδες συνεργάτες της που
συμμετείχαν στις ετήσιες εκδηλώσεις, που οργάνωσε η Generali, σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Στις
δύο πολυπληθείς συγκεντρώσεις κυριάρχησε η
αισιοδοξία, που πήγαζε από τα πολύ καλά αποτελέσματα του προηγούμενου χρόνου αλλά και τη
μακροχρόνια σχέση που διατηρεί η Generali με
τους συνεργάτες της.
Καλωσορίζοντας τους προσκεκλημένους, ο
διευθυντής πωλήσεων της εταιρείας κ. Γιώργος
Ζερβουδάκης επεσήμανε για ακόμη μία φορά τη
στήριξή της στο δίκτυο διαμεσολαβητών και υπογράμμισε ότι «η Generali θέλει να συνδιαμορφώσει με εσάς ένα δυναμικό και ισχυρό “οικοσύστημα”, το οποίο θα σας δώσει τη δυνατότητα να
ξεδιπλώσετε τα ταλέντα σας και να παράγετε
πλούτο, διασφαλίζοντας τόσο το δικό σας μέλλον
όσο και των πελατών».
Συνεχίζοντας μια παράδοση τεσσάρων ετών,
που καθιέρωσε η Generali, τη σκυτάλη πήρε ένας
ακόμη παγκοσμίως αναγνωρισμένος ομιλητής
και futurist, ο κ. Gerd Leonhard, ο οποίος ανέπτυξε το θέμα «Humanity vs Technology - Αν-

θρωπότητα έναντι Τεχνολογίας». Ο κ. Leonhard
παρουσίασε στο κοινό τις «εντάσεις» που δημιουργεί η τεχνολογία σε κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο. Έδωσε την πραγματική διάσταση της
επιρροής της, προτρέποντας το ακροατήριο να
κατευνάσει τις όποιες φοβίες αναφορικά με το
μέλλον και να αξιοποιήσει όσο μπορεί την ψηφι-

► Πολύ ικανοποιητικά και
κερδοφόρα ήταν
αποτελέσματα της Generali
για το 2018. Η η παραγωγή
ασφαλίστρων ξεπέρασε τα
208 εκατ. ευρώ, αυξημένη
κατά 4% περίπου σε
σύγκριση με το 2017, χάρη
στις πολύ σημαντικές
προσπάθειες της
διαμεσολάβησης και
των εργαζόμενων της
εταιρείας, όπως τόνισε
ο κ. Πάνος Δημητρίου

ακή επανάσταση, γνωρίζοντας πρωτίστως ότι ο
άνθρωπος θα είναι πάντα πάνω από την τεχνολογία καθώς, όπως τόνισε: «Όσο ο κόσμος γίνεται
πιο ψηφιακός, είναι η ανθρωπιά που θα κερδίζει
πάντα τους πελάτες. Η τεχνολογία προσφέρει την
τεχνική, αλλά o άνθρωπος έχει τη βούληση. Η
βούληση αυτή, σε συνδυασμό με τις ανθρώπινες

θα ορίσουν το πλαίσιο εφαρμογής της τεχνολογίας,
που εν τέλει θα διαμορφώσει το μέλλον»

αξίες, θα ορίσουν το πλαίσιο εφαρμογής της τεχνολογίας, που εν τέλει θα διαμορφώσει το μέλλον».

Ακολούθησε στη συνέχεια ο διευθύνων σύμβουλος της Generali κ. Πάνος Δημητρίου, ο οποίος σε αδρές γραμμές αναφέρθηκε στην εικόνα

της ασφαλιστικής αγοράς, τις προοπτικές της και
κυρίως τη στρατηγική ανάπτυξης της εταιρείας. Ο
κ. Δημητρίου εντόπισε τις προκλήσεις που θα
κληθεί να διαχειρισθεί στο μέλλον η ασφαλιστική αγορά, όπως είναι η κλιματική αλλαγή, τα χαμηλά επιτόκια, η υπογεννητικότητα, το Brexit και
οι τάσεις προστατευτισμού. Εκτίμησε ότι σοβαρές αναταράξεις θα επιφέρουν και στην ελληνική
ασφαλιστική αγορά οι νέες εποπτικού χαρακτήρα
πρωτοβουλίες, όπως είναι η υιοθέτηση από το
2021 του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 17
(IFRS 17). Εστίασε στη συνέχεια στο σημαντικό
ρόλο του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή, υπογραμμίζοντας ότι οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές είναι αυτοί που μπορούν να μεταδώσουν
στους Έλληνες πολίτες το μήνυμα της αξίας της

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Ο κ. Στυλιανός
Στυλιανίδης
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Ο κ. Τάκης
Βασιλόπουλος
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Ο κ. Γιώργος
Ζερβουδάκης

ασφάλισης, με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο.
Ο κ. Δημητρίου εξήγγειλε την πρόθεση της διοίκησης να συνεχίσει με αμείωτη ένταση να πρωτοπορεί, επενδύοντας σε νέες καινοτομίες και
ψηφιακές εφαρμογές που θα χτίζουν μία στενή
σχέση της Generali, αλλά, κυρίως, του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή με τον πολίτη και τις ανάγκες του. «Η αγορά είναι εκεί, και περιμένει. Ο
κόσμος θέλει να ασφαλιστεί. Οι ευκαιρίες θα
έρθουν και τότε οι καταναλωτές θα θέλουν να
δουν απέναντί τους ανθρώπους, που θα τους
προσφέρουν τη συμβουλευτική και τις λύσεις
που έχουν ανάγκη. Για να σας στηρίξουμε σε αυτό
το έργο, θέλουμε να κάνουμε την τεχνολογία κτήμα σας. Καθημερινά εργαζόμαστε σκληρά προς
αυτή την κατεύθυνση και έχουμε πολλά να δώ-

σουμε ακόμα, γιατί θέλουμε να κάνουμε τη διαφορά. Αυτό είναι κάτι που εγώ προσωπικά υπηρετώ ως σκοπό», δήλωσε ο κ. Δημητρίου.
Ο κ. Δημητρίου αναφέρθηκε επίσης στα πολύ
ικανοποιητικά και κερδοφόρα αποτελέσματα της
Generali, επισημαίνοντας ιδιαίτερα ότι η παραγωγή ασφαλίστρων ξεπέρασε τα 208 εκατ. ευρώ,
αυξημένη κατά 4% περίπου σε σύγκριση με το
2017, χάρη στις πολύ σημαντικές προσπάθειες
της διαμεσολάβησης και των εργαζόμενων της
εταιρείας.
Στην εξαιρετική πορεία της Generali και στη
Βόρεια Ελλάδα και στη στήριξη της διαμεσολάβησης αναφέρθηκε και ο διευθυντής Βορείου
Ελλάδος κ. Στυλιανός Στυλιανίδης, στην εκδήλωση της Θεσσαλονίκης. «Είμαστε εδώ με θετικό απολογισμό για το 2018, καθώς χάρη στην
ποιότητα των ανθρώπων μας και την άριστη συνεργασία με τους συνεργάτες ασφαλιστικούς
διαμεσολαβητές καταφέραμε πολύ καλούς ρυθμούς ανάπτυξης. Παρακολουθούμε τις εξελίξεις
και ατενίζουμε το 2019 με αισιοδοξία, καθώς,
χάρη στο κύρος της εταιρείας, τη στρατηγική επένδυσή της στα ανθρωποκεντρικά δίκτυα και
την ποιότητα των υπηρεσιών της, είμαστε σίγουροι ότι θα πετύχουμε ακόμη μεγαλύτερο μερίδιο
αγοράς», υπογράμμισε ο κ. Στυλιανίδης.
Η εκδήλωση της Generali επεφύλασσε και μία
έκπληξη αυτή τη χρονιά, καθώς η διοίκηση της
εταιρείας προσκάλεσε τους καλεσμένους της σε
έναν «ανοιχτό διάλογο», δίνοντας στους παρευρισκόμενους την ευκαιρία να θέσουν τα δικά τους
ερωτήματα στους κ.κ. Γιώργο Ζερβουδάκη, διευθυντή πωλήσεων, Τάκη Βασιλόπουλο, Chief
Technical Manager και Πάνο Δημητρίου, διευθύνοντα σύμβουλο. Με την συμβολή της δημοσιογράφου Μαρία Αναστασοπούλου που συντόνισε
τη συζήτηση, δόθηκε η δυνατότητα στα στελέχη
της Generali να παρουσιάσουν πληρέστερα τη
φιλοσοφία και τη στρατηγική της εταιρείας.
Όπως τόνισε ο κ. Τάκης Βασιλόπουλος, «η δική μας προσέγγιση διαφέρει, γιατί δεν μένουμε
στην παραδοσιακή ιδέα της ασφάλισης ως μια
υπόσχεση που μπορεί να καλεστούμε να εκπληρώσουμε σε μια δύσκολη στιγμή στο μέλλον.
Δική μας προσδοκία είναι να βρισκόμαστε κοντά
στους συνεργάτες και πελάτες μας, σταθερά, διαχρονικά, σε όλες τις διαφορετικές φάσεις της
ζωής τους. Θέλουμε να χτίσουμε σχέσεις ουσιαστικές και μακροχρόνιες, ως Lifetime Partners.
Να συμπορευόμαστε μαζί με τους πελάτες μας
για μια ζωή. Σε αυτό το ταξίδι, θέλουμε να έχουμε
δίπλα μας τους συνεργάτες μας», κατέληξε ο κ.
Βασιλόπουλος.
Τέλος, απαντώντας σε ερωτήσεις του κοινού
αναφορικά με το πώς η Generali σκοπεύει να αναβαθμίσει την προϊοντική της γκάμα και να γίνει
ακόμη πιο ανταγωνιστική, οι εκπρόσωποι της εταιρείας ανακοίνωσαν ότι το επόμενο διάστημα η
Generali σχεδιάζει νέα προϊόντα και υπηρεσίες,
που θα καλύπτουν τις πιο σύγχρονες ανάγκες.
Επίσης, η εταιρεία θα συνεχίσει να αναβαθμίζει
την εμπειρία εξυπηρέτησης των ασφαλισμένων,
επενδύοντας σε λύσεις τεχνητής νοημοσύνης
στον τομέα της εξυπηρέτησης.
Η βραδιά έκλεισε σε κλίμα αισιοδοξίας, επιβεβαιώνοντας τη σχέση εμπιστοσύνης της Generali
με τους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές και την
ένωση των δυνάμεων για ακόμη μεγαλύτερη ανάπτυξη στο μέλλον.
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NN Hellas

ΣΕΣΑΕ

Κορυφαία ευρωπαϊκή διάκριση
Τον τίτλο του κορυφαίου εργοδότη απέσπασε για πρώτη φορά η NN Hellas, από το
παγκοσμίου φήμης Top Employers
Institute, για τις βέλτιστες πρακτικές ανθρώπινου δυναμικού που εφαρμόζει. Η
τελετή απονομής πραγματοποιήθηκε στο
Άμστερνταμ και, όπως υπογραμμίζεται, η
βράβευση αυτή επιβεβαιώνει την προτεραιότητα που δίνει η NN Hellas στην εξασφάλιση εξαιρετικών συνθηκών, τη συνεχή εκπαίδευση και επαγγελματική ανάπτυξη των εργαζομένων της, καθιστώντας την
ως την πρώτη ασφαλιστική εταιρεία στην
Ελλάδα που λαμβάνει αυτή τη διάκριση.
«Ως διοικητική ομάδα της NN Hellas, είμαστε υπερήφανοι για τη συγκεκριμένη διαπίστευση, η οποία επισφραγίζει τις προ-

σπάθειές μας, ώστε η εταιρεία να αποτελεί
έναν εργοδότη-πρότυπο. Πρωταρχικό μας
μέλημα είναι να παρέχουμε στους ανθρώπους μας ένα εργασιακό περιβάλλον που
διέπεται από αξιοκρατία, ομαδικότητα και
τις αξίες μας Νοιαζόμαστε, Είμαστε ξεκάθαροι, Δεσμευόμαστε», δήλωσε σχετικά η
κα Μαριάννα Πολιτοπούλου, πρόεδρος και
διευθύνουσα σύμβουλος της NN Hellas.
«Η αναγνώριση της NN Hellas ως Top
Employer μας γεμίζει χαρά και ικανοποίηση, καθώς υιοθετούμε εξελιγμένα συστήματα και πρακτικές ανθρώπινου δυναμικού, με στόχο να βελτιωνόμαστε συνεχώς.
Ενισχύουμε τον αλληλοσεβασμό και δημιουργούμε τις κατάλληλες συνθήκες ώστε
οι εργαζόμενοι μας να αναδεικνύουν και

Νέος πρόεδρος
ο Ιωάννης Βασιλάτος

Η κα Μαριάννα Πολιτοπούλου

να εμπλουτίζουν τα ταλέντα τους», δήλωσε σχετικά η κα Λώρα Αναστασοπούλου,
γενική διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού. Σημειώνεται ότι ο όμιλος ΝΝ βραβεύτηκε και στο σύνολό του, αποκτώντας τη
συγκεκριμένη πιστοποίηση σε 10 χώρες,
συμπεριλαμβανομένης της NN Hellas.

Στο βήμα
ο κ. Θεόδωρος
Κοκκάλας

ΣΕ ΣΏΜΑ με πρόεδρο τον
κ. Ιωάννη Βασιλάτο συγκροτήθηκε το νέο διοικητικό συμβούλιο του Συνδέσμου Εκπροσώπων και
Στελεχών Ασφαλιστικών
Εταιρειών για τη διετία
2017 – 2018, που προέκυψε από τις εκλογές που
πραγματοποιήθηκαν κατά
τη διάρκεια της Γενικής
Συνέλευσης του Συνδέσμου Εκπροσώπων & Στελεχών Ασφαλιστικών ΕΟ κ. Ιωάννης Βασιλάτος
ταιρειών της 12ης Φεβρουαρίου 2019. Στις εργασίες της συμμετείχαν περισσότερα από 120 στελέχη της ασφαλιστικής αγοράς. Νωρίτερα,κατά τη διάρκεια των εργασιών της γενικής συνέλευσης ο κ. Ε. Μοάτσος, πρόεδρος του
ΣΕΣΑΕ, ανέλυσε τις δραστηριότητες του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη διάρκεια του 2018, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται μεταξύ άλλων ενημερωτική εκδήλωση με θέμα: «Το
Mentoring ως μέσο ατομικής βελτίωσης και ενδυνάμωσης
των συναδέλφων μας. Γιατί και πώς», εορτασμός Ημέρας Ιδιωτικής Ασφάλισης και ομιλία διακεκριμένης προσωπικότητας.Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είχαν την
ευκαιρία να επιδώσουν
στους εκπροσώπους του
Στο πλαίσιο της λειτουργί«Μπορούμε» το ποσό που
ας του Συνδέσμου συσυγκεντρώθηκε από τη χριγκροτούνται οι επιτροπές:
στουγεννιάτικη εκδήλωση
Επιτροπή Βέλτιστων
του ΣΕΣΑΕ. Μάλιστα τα μέΠρακτικών, με επικεφαλη του Διοικητικού Συμβουλής τους κ.κ. Π. Βαγιακάκο
λίου εξέφρασαν τη λύπη
και Μ. Τάτση.
τους για την απόφαση του κ.
Επιτροπή Εκδηλώσεων,
Ε. Μοάτσου να μη διατηρήμε επικεφαλής τον κ. Λυσει την προεδρία του ΣΕΣΑΕ
κούργο Πέτροβα και την
και, όπως τονίζεται, «κατά
κα Νεκταρία Μπέσσα.
κοινή ομολογία, η 8χρονη,
Επιτροπή Τεχνολογιών
άκρως επιτυχημένη, πορεία
& Επικοινωνίας, με επιτου κ. Ε. Μοάτσου στην προκεφαλής τον κ. Εμμανουεδρία του Συνδέσμου είχε
ήλ Κούτη και τον κ. Στέλιο
ως βασικά χαρακτηριστικά
Βουγιουκλίδη.
την εργατικότητα, τη δημιΟι Επιτροπές αυτές θα
ουργικότητα και την αποτεστελεχωθούν με μέλη του
λεσματικότητα, ενώ κατά τη
ΣΕΣΑΕ.
διάρκειά της εδραιώθηκε
πνεύμα συνεργασίας και
σύμπνοιας μεταξύ των μελών του Δ.Σ.». Ο κ. Μοάτσος δήλωσε την πλήρη υποστήριξή του στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο
και διαβεβαίωσε ότι είναι αποφασισμένος να συμβάλει στην
επίτευξη των στόχων του Συνδέσμου και από τα νέα του καθήκοντα.
Η σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, όπως προέκυψε μετά από ομόφωνη απόφαση:
Πρόεδρος ο κ. Ιωάννης Βασιλάτος
Αντιπρόεδρος ο κ. Ερρίκος Μοάτσος
Γεν. γραμματέας ο κ. Ευστάθιος Τσαούσης
Ταμίας ο κ. Λυκούργος Πέτροβας
Διοικητικοί σύμβουλοι η κα Νεκταρία Μπέσσα και οι κ.κ. Παναγιώτης Βαγιακάκος, Στέλιος Βουγιουκλίδης, Μανώλης
Κούτης και Μιχάλης Τάτσης.

Επιτροπές

ERGO Ασφαλιστική Εχει συνδεθεί με την
ανάπτυξη του Ημιμαραθωνίου της Αθήνας

Σ

τηρίζει και φέτος η Ergo
-ως μέγας χορηγός- τον 8ο
Ημιμαραθώνιο της Αθήνας,
που θα πραγματοποι ηθεί στις 17
Μαρτίου 2019 και διοργανώνεται για 8η συνεχή χρονιά από το
ΣΕΓΑΣ και το Δήμο Αθηναίων,
με συνδιοργανώτρια αρχή την
Περιφέρεια Αττικής. Ο Ημιμαραθώνιος της Αθήνας είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος δρομικός αγώνας της χώρας και φέτος αναμένεται να υποδεχθεί σχεδόν
25.000 δρομείς, αριθμός-ρεκόρ
για τη διοργάνωση.
Η Ergo, ως μεγάλος χορηγός
του ΣΕΓΑΣ, συνεχίζει να στηρίζει έμπρακτα το σύνολο των αγώνων δρόμου που αυτός διοργανώνει, μέσα από την παροχή
των ασφαλιστικών υπηρεσιών
της. Προστατεύει το σύνολο των
συμμετεχόντων από τον κίνδυνο
ατυχήματος κατά τη διάρκεια
των αγώνων, ενώ τους παρέχει
και έμπρακτα υποστήριξη, εν-

Το πάνελ των ομιλητών της συνέντευξης

θαρρύνοντάς τους σε όλη τη διαδρομή με την επίσημη ομάδα
των εμψυχωτών της. Παράλληλα, συμμετέχει ενεργά με τη δική της ERGO Running Team, η
οποία σε αυτήν τη διοργάνωση
θα είναι η μεγαλύτερη από κάθε
άλλη χρονιά, καθώς συμμετέχουν πάνω από 300 εργαζόμενοι και συνεργάτες της εταιρείας.
Στη συνέντευξη Τύπου που

πραγματοποιήθηκε στα κεντρικά
γραφεία της εταιρείας, ο CEO
της Ergo στην Ελλάδα κ. Θεόδωρος Κοκκάλας επεσήμανε ότι
«όραμα και δέσμευσή μας είναι
να είμαστε η ασφαλιστική εταιρεία, που στηρίζει κάθε έργο με
αξία και ο Ημιμαραθώνιος της
Αθήνας είναι ένα σπουδαίο έργο. Ένα έργο που στηρίζεται στη
σύμπραξη, στην άψογη συνεργασία και στο συντονισμό πολ-

λών φορέων, τόσο του δημοσίου όσο και του ιδιωτικού τομέα.
Είναι μια άριστη διοργάνωση
που ταιριάζει με το δικό μας
προφίλ, καθώς και εμείς επιδιώκουμε καθημερινά στις υπηρεσίες μας την αριστεία. Είναι
τιμή μας λοιπόν να συμβάλουμε
στη διοργάνωση αυτού του αθλητικού γεγονότος και να είμαστε ο Μέγας Χορηγός του Ημιμαραθωνίου της Αθήνας, που
αποτελεί το δεύτερο μεγαλύτερο δρομικό αγώνα της χώρας,
μια γιορτή του αθλητισμού, μια
γιορτή της πόλης», τόνισε ο κ.
Κοκκάλας. «Η Ergo έχει συνδεθεί με την ανάπτυξη του Ημιμαραθωνίου της Αθήνας και κάνει
όλους μας να αισθανόμαστε πιο
ασφαλείς. Η Ergo δεν είναι ένας
απλός χορηγός, είναι ένας στρατηγικός εταίρος για εμάς», υπογράμμισε μεταξύ άλλων ο πρόεδρος του ΣΕΓΑΣ κ. Κώστας
Παναγόπουλος.
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INTERASCO
Eπενδύει
στην
ανάπτυξη και
την έρευνα
Τ
ην ενίσχυση της παρουσίας της
Interasco στη Βόρεια Ελλάδα
γνωστοποίησε από τη Θεσσαλονίκη ο κ. Κάρολος Σαΐας, διευθύνων
σύμβουλος της εταιρείας, κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης για την κοπή
της πρωτοχρονιάτικης πίτας, που
πραγματοποιήθηκε σε ιδιαίτερα θερμό
κλίμα.
Στο χαιρετισμό του ο κ. Κωνσταντίνος Κοτσιλίνης, πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της Ιnterasco, εμφανίστηκε αισιόδοξος για πορεία ανάπτυξης της εταιρείας και υπογράμμισε
ότι η Interasco έχει ήδη αξιοποιήσει
-και θα συνεχίσει να αξιοποιεί- τις ευκαιρίες που της δίνει η τεχνολογία,
πάντα με συνέπεια και υπευθυνότητα,
προκειμένου να προσφέρει υπηρεσίες
υψηλού επιπέδου στους πελάτες και
στους συνεργάτες της.
Ο κ. Κάρολος Σαΐας, διευθύνων
σύμβουλος της Interasco, διαδεχόμενος στο βήμα τον κ. Κων/νο Κοτσιλίνη,
αναφέρθηκε στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ασφαλιστική βιομηχανία στην Ελλάδα, εστιάζοντας στην
τεχνολογία και στο κανονιστικό πλαίσιο και τόνισε την ανάγκη της άμεσης
προσαρμογής των ασφαλιστικών εταιρειών στις νέες συνθήκες.
Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε,
«ως εταιρεία έχουμε λάβει τη στρατηγική απόφαση να επενδύουμε στην έρευνα και την ανάπτυξη, πάντα με την
υποστήριξη του ομίλου Harel, ώστε να
δημιουργούμε τα κατάλληλα εργαλεία
για συνεργάτες και πελάτες».
Κλείνοντας, επισήμανε ότι η εταιρεία θα ενισχύσει την παρουσία της
στη Β. Ελλάδα και στο πλαίσιο αυτό έχει ήδη προχωρήσει σε βελτιώσεις
προγραμμάτων, τιμολογίων και διεύρυνση του δικτύου συνεργατών.
Η κα Ναταλία Γιαννιού, διευθύντρια

πωλήσεων & Marketing της εταιρείας, αφού ευχαρίστησε τους παρευρισκόμενους για την αποδοχή και την υποστήριξή τους, στην απόφαση της εταιρείας, να επεκτείνει τις δραστηριότητές της εκτός Αθηνών, ιδρύοντας το
πρώτο της υποκατάστημα, πριν από
δυο χρόνια, στη γενέτειρά της τη Θεσσαλονίκη, εξέφρασε τη συγκίνησή της
για την αναπάντεχη ανταπόκρισή τους.
«Δέσμευσή μας, η διαρκής εξέλιξη
και βελτίωση σε όλους τους τομείς,
έτσι ώστε η Interasco να αποτελέσει
την ανθρώπινη εταιρεία που θα στηρίζει με όλα τα σύγχρονα μέσα, πλήρως
εναρμονισμένη με όλες τις εξελίξεις
στην τεχνολογία, τον ελεύθερο διαμεσολαβητή, τον αναντικατάστατο σύμ-

Ο κ. Κάρολος
Σαΐας

βουλο των ασφαλιστικών αναγκών
του πελάτη», σημείωσε η κα Γιαννιού.
Οι ομιλίες ολοκληρώθηκαν με τον
κ. Παύλο Τριανταφύλλου, διευθυντή
υποκαταστήματος Θεσσαλονίκης, ο
οποίος αναφέρθηκε στη λειτουργία
του υποκαταστήματος τα δυο τελευταία χρόνια και επισήμανε τα εξαιρετικά παραγωγικά αποτελέσματα που
προκύπτουν από τη δημιουργία και την
ενίσχυση της σχέσης εμπιστοσύνης με τους συνεργάτες.
Στη συνέχεια, για το
2019, όπως δήλωσε:
«Θα εστιάσουμε στη
διεύρυνση των συνεργασιών μας,
αναπτύσσοντας,

εκτός από την υποχρεωτική ασφάλιση
του κλάδου Αυτοκινήτων, και τους
κλάδους Υγείας, Περιουσίας & Αστικής Ευθύνης, που παίζουν και θα παίξουν καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη
της αγοράς μας».
Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία

τους, ο καθηγητής κ. Γεώργιος Δουκίδης, μέλος της Επιτροπής Ελέγχου
της Interasco ΑΕΓΑ, ο κ. Δημήτριος
Γαλάνης, νομικός σύμβουλος και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, πάνω από 150 συνεργάτες της από τη
Βόρεια Ελλάδα, εκπρόσωποι του ασφαλιστικού Τύπου καθώς και στελέχη της εταιρείας.
Ο κ. Κωνσταντίνος
Κοτσιλίνης και ο κ.
Κάρολος Σαΐας

Η κα Ναταλία
Γιαννιού

Ο Κάρολος Σαΐας ανοίγει τον κύκλο μιας σειράς σημαντικών εκδηλώσεων του ΟΠΑ
ΤΟΝ ΚΎΚΛΟ μιας σειράς σημαντικών εκδηλώσεων στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο
Αθηνών ανοίγει ο διευθύνων σύμβουλος της Interasco, Κάρολος Σαΐας. Ειδικότερα,
το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στη Διοικητική των Επιχειρήσεων (MBA
International) του Πανεπιστημίου διοργανώνει μια σειρά ομιλιών με θέμα C-Suite
Series, όπου διευθύνοντες σύμβουλοι και άλλα υψηλόβαθμα στελέχη εταιρειών
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μοιράζονται τις εμπειρίες και τη γνώση τους με τους φοιτητές, τους αποφοίτους και
τους καθηγητές του προγράμματος. Φέτος, η σειρά εκδηλώσεων C-Suite ξεκινά
αύριο Πέμπτη 28 Φεβρουαρίου με τον κ. Κάρολο Σαΐα ο οποίος θα μιλήσει για την
καινοτομία στην ασφαλιστική βιομηχανία, στο πλαίσιο του μαθήματος «Στρατηγική
αναδιάρθρωση στον τομέα της Υγείας και της Επιστήμης Ζωής».
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Εθνική Ασφαλιστική Βραβεύτηκε
από το Ολυμπιακό Μουσείο

Μ

ια ακόμη διάκριση για την Εθνική Ασφαλιστική, η οποία αυτή τη φορά βραβεύτηκε
για τη συνεχή και έμπρακτη υποστήριξή της στο έργο που επιτελεί το Ολυμπιακό
Μουσείο. Η βράβευση έλαβε χώρα στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο εκδήλωσης που
διοργάνωσε το Ολυμπιακό Μουσείο προκειμένου να τιμήσει τα νέα μέλη της ολυμπιακής
οικογένειας αλλά και όλους όσοι συμβάλουν ενεργά στο όραμα του Ολυμπισμού. Επισημαίνεται ότι η Εθνική Ασφαλιστική είναι μέγας χορηγός του Ολυμπιακού Μουσείου, επιχορηγώντας σταθερά τα ασφάλιστρα Πυρός και Αστικής Ευθύνης. Το Ολυμπιακό Μουσείο
είναι ο μοναδικός μουσειακός φορέας, επίσημα αναγνωρισμένος από τη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή, με πολυετή δράση σε προγράμματα ολυμπιακής παιδείας για σχολικές μοΣτη φωτογραφία διακρίνονται, από αριστερά προς τα δεξιά, οι ολυμπιονίκες Φωτεινή
Βαβάτση, Χριστίνα Γιαζιτζίδου, Βούλα Κοζομπόλη, Πόπη Ουζούνη, o διευθυντής
νάδες και οικογένειες όσο και σε πρωτοβουλίες ανοιχτές στην πόλη, ενώ μέσω του νέου
Γραφείου Πωλήσεων της Εθνικής Ασφαλιστικής Δημήτρης Αναστασίου, η ολυμπιονίκης συμφώνου συνεργασίας με τη Διεθνή Ολυμπιακή Ακαδημία στοχεύει στην ανάπτυξη και
Αναστασία Κελεσίδου, η διευθύντρια του Ολυμπιακού Μουσείου Κυριακή Ουδατζή και
οι ολυμπιονίκες Πολύμνια Σαρέγκου και Ιωάννα Μπούζιου. Καθιστοί μπροστά είναι οι υλοποίηση, από κοινού, νέων προγραμμάτων και δράσεων με στόχο τη μεταλαμπάδευση
των ολυμπιακών αξιών σε όλη τη χώρα.
ολυμπιονίκες Κλεάνθης Μπάργκας και Παρασκευή Πατουλίδου

Επιθεώρηση Κελεσίδη Βράβευσε τους καλύτερους

Οι κορυφαίοι της
Επιθεώρησης Κελεσίδη

Σ

τη Γυάλινη Αίθουσα του Συνεδριακού Κέντρου, πραγματοποιήθηκε η συγκέντρωση
της Επιθεώρησης Κελεσίδη, καθώς και η βράβευση των καλύτερων του έτους 2018. Στο
πλαίσιο της εκδήλωσης ο διευθυντής πωλήσεων της Εθνικής Ασφαλιστικής κ. Μιχάλης Τάτσης απένειμε τα βραβεία στους κορυφαίους της
Επιθεώρησης. Όπως τονίζεται, όλοι οι άνθρωποι της Επιθεώρησης υποσχέθηκαν ότι το 2019
θα είναι «έχοντας ξεπεράσει τα προβλήματα,
ειδικά της υγείας», συνεπείς στους προσωπικούς τους στόχους αλλά και σε αυτούς της εταιρείας.

Κλάδος Ζωής και Υγείας
1ος Διονύσης Βοζίκης
2η Μαρία Σκοπελίτου
3η Μαρία Βαρβαλούκα
4η Διαμάντω Κοκόλη
5η Γεωργία Λαμπρόγλου
6ος Αντώνης Γιαννητσάνης
7η Μαρία Πολιτάκη
Γενικοί Κλάδοι
1ος & 10ος στην εταιρεία Γιώργος Καζάνης

ΕΘΝΙΚΉ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΉ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΉ ΣΥΝΕΡΓΑΣΊΑ ΜΕ ΥΓΕΊΑ, METROPOLITAN, ΜΗΤΈΡΑ
Παράγοντες του χώρου εκτιμούν πως η συνεργασία της Εθνικής Ασφαλιστικής με το δίκτυο του Hellenic Healthcare Group θα είναι ιδιαίτερα επωφελής
τόσο για τις δύο συμβαλλόμενες πλευρές, όσο και – κυρίως – για τους ασφαλισμένους της Εθνικής που θα έχουν εξασφαλισμένη
πρόσβαση στα καλύτερα νοσοκομεία με ευνοϊκούς όρους

health

ΠΣΑΣ

Νέα πρόεδρος η κα
Θεοδώρα Γουργούλη
Ο ΆΝΕΜΟΣ αλλαγής που καταγράφηκε στις πρόσφατες εκλογές
για το νέο διοικητικό συμβούλιο
του Πανελληνίου
Συνδέσμου Ασφαλιστικών ΣυμβούΗ κα Θεοδώρα
λων (ΠΣΑΣ) επιβεΓουργούλη
βαιώθηκε και από
τη συγκρότηση του Δ.Σ. σε σώμα. Νέα
πρόεδρος του Δ.Σ. του ΠΣΑΣ εξελέγη η
κα Θεοδώρα Γουργούλη, με αντιπρόεδρο την κα Μαρία Νικολάου, γενικό
γραμματέα τον κ. Γιάννη Στασινόπουλο
και ταμία τον κ. Θεόδωρο Μουτάφη.
Μέλη του Δ.Σ είναι οι κ.κ. Ελένη Βάσου, Παναγιώτης Λελεδάκης και Κάρολος Μαρκουίζος.Ο απερχόμενος
πρόεδρος κ. Παναγιώτης Λελεδάκης
πρότεινε να παραμείνει μεταβατικός
πρόεδρος για έξι μήνες, πρόταση που
δεν έγινε δεκτή. Να σημειωθεί ότι το
νέο Δ.Σ. αποφάσισε την υιοθέτηση
πρότασης «rotation» του προεδρείου
έτσι ώστε τον επόμενο χρόνο (2020)
πρόεδρος να είναι ο κ. Στασινόπουλος
και γενικός γραμματέας η κα Γουργούλη.

ΑΥΣΤΗΡΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ

Στην τελική ευθεία
το νομοσχέδιο για
τη λειτουργία των
ιδιωτικών κλινικών

ΕΔΙΠΤ 80 χρόνια δημιουργικής παρουσίας και προσφοράς

Σ

τα ιδιόκτητα γραφεία της Ένωσης Δημοσιογράφων Ιδιοκτητών Περιοδικού Τύπου, που
φέτος συμπληρώνει 80 χρόνια ζωής, πραγματοποιήθηκε η καθιερωμένη εκδήλωση κοπής της βασιλόπιτας.
Τους παρευρισκομένους καλωσόρισε η γενική γραμματέας της Ένωσης κα Πέννυ Καλύβα, ενώ για τις
δυσκολίες που αντιμετωπίζουν ο
περιοδικός και περιφερειακός Τύπος στην εποχή της οικονομικής κρίσης, ειδικά μετά την άδικη επιβολή
του 2% επί του ετήσιου κύκλου εργασιών όλων των εκδοτικών επιχειρήσεων υπέρ του ΕΔΟΕΑΠ, μίλησε ο
πρόεδρος της Ένωσης κ. Μιχάλης
Σαββάκης. Την πίτα ευλόγησε ο
πρωτοπρεσβύτερος π. Γεώργιος, ως
εκπρόσωπος του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερωνύμου και την έκοψε η αντιπρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών και π.
πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων
κα Άννα Ψαρούδα-Μπενάκη, η οποία
είναι και επίτιμο μέλος της ΕΔΙΠΤ.
Χαιρετισμό απηύθυναν εκπροσωπώντας την κυβέρνηση ο γενικός
γραμματέας Ενημέρωσης και Επι-
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Περιλαμβάνει
διατάξεις για την
κατάργηση του ΚΕΕΛΠΝΟ,
την ίδρυση Εθνικού
Ινστιτούτου Νεοπλασιών,
τη δημιουργία χώρων
1

κοινωνίας κ. Χρήστος Σίμος, τον ΣΥΡΙΖΑ
ο βουλευτής κ. Γεώργιος Παπαηλιού, τη
Νέα Δημοκρατία η βουλευτής κα Σοφία
Βούλτεψη, το Κίνημα Αλλαγής ο βουλευτής κ. Γεώργιος Καρράς, τους Ανεξάρτητους Έλληνες ο βουλευτής κ. Γεώργιος
Κατσίκης, το ΚΚΕ ο βουλευτής κ. Μανώλης Συντυχάκης και το Δήμο Αθηναίων ο
αντιδήμαρχος Αθηναίων Γιώργος
Μπρούλιας. Ακόμα, την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους εκπρόσωποι
των Ενόπλων Δυνάμεων, πρόεδροι αδελφών δημοσιογραφικών οργανώσεων και αρκετές προσωπικότητες της πολιτικής, επιχειρηματικής και πνευματικής ζωής του τόπου.

3

ελεγχόμενης χρήσης

2

ναρκωτικών κ.ά.

4

Του ΆΡΗ ΜΠΕΡΖΟΒΊΤΗ

Τ

ις προσεχείς ημέρες αναμένεται να ψηφισθεί από την ολομέλεια του Κοινοβουλίου το σχέδιο νόμου «Εκσυγχρονισμός και
Αναμόρφωση Θεσμικού Πλαισίου Ιδιωτικών Κλινικών», που
θέτει αυστηρότερες προδιαγραφές για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης Ιδιωτικής Κλινικής.Το Νομοσχέδιο αυτό έχει προκαλέσει την
1. Ο κ. Γεώργιος-Κωνσταντίνος Σπύρου, η κ. Πέννυ Καλύβα, η κ. Άννα Ψαρούδα – Μπενάκη, ο κ. Μιχαήλ Σαββάκης, 2. Ο κ. Γιώργος
Μπρούλιας, κ. Μανώλης Συντυχάκης, η κα Σοφία Βούλτεψη, ο κ. Ευάγγελος Σπύρου,3. Ο κ.Δ. Σπυράκης, ο Συνταγματάρχης Ιωάννης
Χειμαριός, ο κ. Μ. Σαββάκης και ο κ. κ. Χρήστος Σίμος, 4. Το Δ.Σ της ΕΔΙΠΤ, Γεώργιος-Κωνσταντίνος Σπύρου, Αντιπρόεδρος ΕΔΙΠΤ, Μιχαήλ
Σαββάκης, Πρόεδρος ΕΔΙΠΤ, Δημήτριος Σπυράκης, Έφορος ΕΔΙΠΤ, Πέννυ Καλύβα, Γενικός Γραμματέας ΕΔΙΠΤ, Κωνσταντίνος Σελλούντος,
Ταμίας ΕΔΙΠΤ, Ευάγγελος Παπαλιός, Σύμβουλος Δημοσίων Σχέσεων ΕΔΙΠΤ,

Προωθείται επίσης η ίδρυση Εθνικού Ινστιτούτου Νεοπλασιών, το
οποίο θα εποπτεύεται από το υπουργείο Υγείας, και θα έχει ως αντικείμενο την εθνική στρατηγική και τον συντονισμό των ενεργειών για πρόληψη, διάγνωση και θεραπεία του καρκίνου, καθώς και
η δημιουργία χώρων ελεγχόμενης χρήσης ναρκωτικών.
Συνέχεια στις σελίδες 26-31

ΝΈΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΊΑ

AXA- ΜΗΤΕΡΑ

AFFIDEA

ΠΟΥ

Τι προβλέπει
το πρόγραμμα υγείας

Ενώνουν
τις δυνάμεις τους

Πέντε αστέρια και
στη Θεσσαλονίκη

Το υγειονομικό προφίλ
προσφύγων και μεταναστών

Σελ. 24-25
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έντονη αντίδραση της Πανελλήνιας Ένωσης Ιδιωτικών Κλινικών
για τις διατάξεις που αφορούν κυρίως στη μετοχική σύνθεση μιας
κλινικής, την αυτονομία των κτιριακών υποδομών, τη μορφή εργασίας με το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό, το ύψος των προστίμων, τoν αριθμό των κλινών κλπ. Το νομοσχέδιο περιλαμβάνει ακόμη την κατάργηση του ΚΕΕΛΠΝΟ με τη σημερινή του μορφή, και
μετατροπή σε του Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ).

Σελ. 22

Σελ. 21

Σελ. 22

20

Σε έξαρση η γρίπη. Ανησυχία από ΙΣΑ για τους θανάτους

Σ

ε έξαρση παραμένει η γρίπη στη χώρα, με τον
Ιατρικό Σύλλογο να εκφράζει την έντονη ανησυχία του. Σύμφωνα με την τελευταία επιδημιολογική
έκθεση του Κέντρου Ελέγχου Λοιμώξεων και
Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕΕΛΠΝΟ) άλλοι 18 θάνατοι από γρίπη και τις επιπλοκές της προστέθηκαν σε διάστημα μιας εβδομάδας (10 έως 17 Φεβρουαρίου) στον κατάλογο της εφετινής περιόδου
εποχικής γρίπης.
Συνολικά ο αριθμός των ανθρώπων που έχουν
χάσει τη ζωή τους λόγω της εποχικής γρίπης ανέρχεται στους 74. Στην ανακοίνωσή του ο ΙΣΑ καταλογίζει ευθύνες στο υπουργείο Υγείας για την έξαρση της γρίπης και τους θανάτους, αφού -όπως
τονίζει- η χώρα μας κατέχει τα τελευταία χρόνια, το
θλιβερό ρεκόρ σε θανάτους από γρίπη, γεγονός
που συσχετίζεται με την αδυναμία του συστήματος υγείας να ανταποκριθεί
στις αυξημένες ανάγκες που προκαλεί η επιδημία. Επίσης ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών κάνει λόγο για κατάρρευση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας
Υγείας και σοβαρές ελλείψεις στα δημόσια νοσοκομεία, που όπως τονίζει

έχουν ως συνέπεια την ανεπαρκή διαχείριση των
περιστατικών. Καλεί μάλιστα το υπουργείο Υγείας
να λάβει άμεσα μέτρα ενισχύοντας τις δημόσιες
δομές υγείας, της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Περίθαλψης, για να καλυφθεί υγειονομικά ο πληθυσμός. Μιλώντας στο κεντρικό δελτίο
ειδήσεων του Αντέννα, ο πρόεδρος του ΚΕΕΛΠΝΟ
κ. Θεόφιλος Ρόζενμπεργκ, τόνισε: «Φαίνεται ότι
πλησιάζουμε κοντά στην κορύφωση, το επόμενο
χρονικό διάστημα. Τουλάχιστον τον επόμενο μήνα
αλλά ίσως και περισσότερο, θα έχουμε περιστατικά γρίπης και δυστυχώς πιθανόν και πολλοί άνθρωποι να μην τα καταφέρουν να αντεπεξέλθουν»
είτε λόγω της γρίπης από μόνης της είτε σε συνδυασμό με άλλα προϋπάρχοντα νοσήματα. Αναφερόμενος στο εμβόλιο κατά της γρίπης, είπε πολλοί το
αμέλησαν και φαίνεται πως είναι αυτοί που το πληρώνουν με βαριά νόσηση, στη μεγάλη τους πλειοψηφία. Πάντως τόνισε πως, αν και χρειάζονται 15
με 20 μέρες για να αναπτυχθούν αντισώματα, δεν είναι αργά για να κάνει
κάποιος το εμβόλιο.

ΠΓΝ Πατρών Πρωτοποριακή τεχνική
για τους αιμοκαθαιρόμενους ασθενείς

Μ

ια πρωτοποριακή τεχνική για
τους αιμοκαθαιρόμενους ασθενείς εφαρμόστηκε για
πρώτη φορά στην Ελλάδα, στο Τμήμα Επεμβατικής Ακτινολογίας του
Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών.
Πρόκειται για την ενδαγγειακή
δημιουργία αρτηριο-φλεβικής πρόσβασης αιμοκάθαρσης, χωρίς χειρουργική επέμβαση, με απόλυτα
διαδερμική τεχνική. Η δημιουργία
φίστουλας με τη μέθοδο αυτή και
συγκεκριμένα με το AVF Everlinq
Endo System της εταιρείας TVA
Medical, η οποία τον Ιούλιο του 2018
εξαγοράστηκε από την εταιρεία BD
(Becton Dickinson), πραγματοποιείται μέσα από δύο οπές στο επίπεδο
του καρπού, μεγέθους 1,2 χιλιοστών η καθεμία. Στη συνέχεια, η
δημιουργία της αναστόμωσης

health
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EΟΠΥ

Σε εφαρμογή
το μητρώο
θαλασσαιμικών
ασθενών
ΣΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΊΑ ηλεκτρονικής
εφαρμογής, στην οποία θα γίνεται η
καταγραφή των ασθενών με θαλασσαιμία, προχώρησε ο ΕΟΠΥΥ.
Σημειώνεται ότι διαδικασία είναι
υποχρεωτική, καθώς σε περίπτωση που ο ασθενής-ασφαλισμένος
δεν είναι καταχωρημένος στο μητρώο, τότε δεν θα δύναται να εκδοθεί γνωμάτευση για τα αναλώσιμα
υλικά θαλασσαιμίας. Συγκεκριμένα ο πιστοποιημένος στο μητρώο
του ΕΟΠΥΥ αιματολόγος, παθολόγος ή παιδίατρος των μονάδων
Μεσογειακής Αναιμίας, με τους ίδιους κωδικούς που χρησιμοποιεί
για την έκδοση γνωματεύσεων,
μπορεί να εισέρχεται στην ιστοσελίδα του ΕΟΠΥΥ, στο πεδίο «Πάροχος Υγείας» -«Μητρώο Θαλασσαιμίας» και εν συνεχεία ακολουθεί
τις συνημμένες οδηγίες για την
καταχώρηση του ασθενούς στο
μητρώο. Όταν ένας γιατρός προσπαθήσει να δημιουργήσει νέο φάκελο ασθενούς, θα ενημερώνεται
από το σύστημα αν είναι ήδη καταχωρημένος ή όχι.

ΓΝΘ Ιπποκράτειο- Α΄
Παιδιατρική Κλινική ΑΠΘ

πραγματοποιείται με τη χρήση ραδιοσυχνοτήτων, χωρίς νυστέρι, χωρίς
ράμματα και χωρίς ουλές. Αξίζει να
σημειωθεί ότι το Τμήμα Επεμβατικής Ακτινολογίας του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών είναι το πρώτο κέντρο όπου
εφαρμόστηκε η συγκεκριμένη τε-

χνική στην Ελλάδα.
Αυτή η καινοτόμος επέμβαση
πραγματοποιήθηκε από τον επεμβατικό ακτινολόγο Παναγιώτη Μ.
Κίτρου, τον Δημήτριο Καρναμπατίδη, καθηγητή Επεμβατικής Ακτινολογίας και τον Κωνσταντίνο Κατσάνο, επικ. καθηγητή Επεμβατικής Α-

κτινολογίας. «Η συγκεκριμένη
πρωτοποριακή μέθοδος προσφέρει
στον αιμοκαθαιρόμενο ασθενή μια
επιπλέον δυνατότητα δημιουργίας
αγγειακής πρόσβασης με έναν ασφαλή και ελάχιστα επεμβατικό
τρόπο», δήλωσε για την καινοτόμο
μέθοδο ο κ. Παναγιώτης Μ. Κίτρου.

DNA Eπαναστατική δημιουργία με οκτώ χημικά «γράμματα»

Τ

ο διπλασιασμό του αριθμού των χημικών «γραμμάτων»
που χρησιμοποιεί το DNA (γουανίνη, κυτοσίνη, αδενίνη,
θυμίνη), γνωστότερα εν συντομία από τα αντίστοιχα αρχικά
τους στα αγγλικά G, C, A και T, για να αποθηκεύει τις γενετικές πληροφορίες, ανακοίνωσαν επιστήμονες στις ΗΠΑ. Για
πρώτη φορά δημιούργησαν ένα συνθετικό γενετικό αλφάβητο με οκτώ γράμματα, που συμπεριφέρεται όπως και το
φυσικό DNA. Οι ερευνητές, με επικεφαλής τον Στίβεν Μπένερ, ιδρυτή του Ιδρύματος Εφαρμοσμένης Μοριακής Εξέλιξης στη Φλόριντα, που έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο
περιοδικό Science. Σύμφωνα με τους New York Times, ανέφεραν ότι το διευρυμένο γενετικό αλφάβητο θα μπορούσε -θεωρητικά τουλάχιστον- να υποστηρίξει και αυτό τη
ζωή. Το νέο γενετικό αλφάβητο ονομάστηκε Hachimoji,

που σημαίνει Οκτώ Γράμματα στα ιαπωνικά. Τα πειράματα
που έκαναν οι ερευνητές, δημιουργώντας εκατοντάδες μόρια συνθετικού DNA, έδειξαν ότι το Hachimoji φαίνεται ικανό να αποθηκεύσει γενετικές πληροφορίες και να στηρίξει
την ανάπτυξη της ζωής. Δημιουργεί και αυτό διπλές έλικες
-μια ανάμιξη φυσικών και συνθετικών «γραμμάτων»- που
έχουν σταθερή δομή, ανεξάρτητα από τον τρόπο που δημιουργούνται τα ζεύγη των βάσεων και ανεξάρτητα από τη
θερμοκρασία στην οποία εκτίθενται. Η άμεση χρήση του
είναι η αξιοποίηση του συνθετικού DNA για ιατρικές διαγνώσεις, ενώ μελλοντικά μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την
αποθήκευση ψηφιακών αρχείων που θα αντέχουν πολύ
στο χρόνο. Η ερευνητική ομάδα τώρα διερευνά τη δυνατότητα δημιουργίας DNA με δέκα ή και δώδεκα «γράμματα».

Δωρεά
σύγχρονου βιντεοεγκεφαλογράφου
ΈΝΑΝ ΣΎΓΧΡΟΝΟ βίντεο-εγκεφαλογράφο απέκτησε το Εργαστήριο
Νευροφυσιολογίας του Κέντρου
Αναπτυξιακής Παιδιατρικής "Απόστολος Φωκάς" της Α’ Παιδιατρικής Κλινικής του ΑΠΘ στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, δωρεά από
το Δίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αρωγής. Το Δίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αρωγής, σε
συνεργασία με το Παράρτημα Θεσσαλονίκης Θερμαΐδες, της Παναθηναϊκής Πανελλαδικής Οργάνωσης Γυναικών, προχώρησε στη
συγχρηματοδότηση και την κάλυψη σημαντικού μέρους του κόστους του εξοπλισμού, συμβάλλοντας στην αναβάθμιση των ιατρικών υπηρεσιών για την άμεση διάγνωση και αντιμετώπιση σοβαρών
νευροαναπτυξιακών παθήσεων
νεογνών, βρεφών, παιδιών και εφήβων.
NEXTDEAL #421 # 27 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019
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| Θέμα

AFFIDEA

Και στη
Θεσσαλονίκη
5 αστέρια
για την ασφάλεια
και την ποιότητα
Σ

ημαντικότατη διάκριση έλαβε το διαγνωστικό κέντρο της Affidea στη Θεσσαλονίκη
από την Ευρωπαϊκή Εταιρεία Ακτινολογίας,
ενώ με ανάλογη διάκριση τιμήθηκε πρόσφατα
και το διαγνωστικό κέντρο στο Ηράκλειο Κρήτης. Όπως υπογραμμίζεται, τιμήθηκε με 5 αστέρια επιβράβευσης -που είναι τα περισσότεραγια τη συμβολή της στην ασφάλεια των ασθενών ως προς τη δόση ακτινοβολίας και από
πλευράς ακτινοπροστασίας, παραμένοντας για
άλλα τρία χρόνια στη λίστα "EuroSafe Wall of
Stars". Πιο συγκεκριμένα, η Affidea Θεσσαλονίκης κατάφερε να ανανεώσει τα 5 αστέρια της για
την υψηλή ποιότητα των ιατρικών υπηρεσιών
της αλλά και για την ασφάλεια των ασθενών της,
ενώ ταυτόχρονα κατατάσσεται στη λίστα ‘Wall of
Stars’ μαζί με την «αφρόκρεμα» των καλύτερων νοσοκομείων της Ευρώπης.
To ‘EuroSafe Imaging Stars’ είναι μια πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ακτινολογικής Εταιρείας (European Society of Radiology), η οποία
στοχεύει στη δημιουργία ενός δικτύου Ιατρικών
Μονάδων Απεικόνισης υψηλής ποιότητας, με
εφαρμογή αυστηρών μέτρων ακτινοπροστασίας.
«Αυτή είναι μια σπουδαία διάκριση για το κέντρο μας και αποτελεί μια απόδειξη για τον τρόπο με τον οποίο η Affidea προσφέρει άριστη
προστασία από την ακτινοβολία για την ασφάλεια των ασθενών», τόνισε ο κ. Θεόδωρος Καρούτζος, διευθύνων σύμβουλος της Affidea
Ελλάδος, σημειώνοντας ότι «η αποστολή μας
στην Affidea είναι να κάνουμε την υγειονομική
περίθαλψη καλύτερη, για όλους. Οι ασθενείς
αποτελούν προτεραιότητα για εμάς και προσπαθούμε πάντοτε να παρέχουμε πιο ακριβείς διαγνώσεις, με τα υψηλότερα πρότυπα ασφάλειας.
Μέσω της κλίμακας του δικτύου μας, των ψηφιNEXTDEAL #421 # 27 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019

Θεόδωρος
Καρούτζος στο
NextDeal: Μέγιστη η
σημασία της βράβευσης

ακών δυνατοτήτων μας,
μεγάλη ικανοποίηση για ότης τεχνολογίας αιχμής
λους εμάς στην Affidea που
και της δέσμευσής
ένα ακόμη κέντρο του ομας για την κλινική
μίλου μας τιμήθηκε με 5
αριστεία, η Affidea
αστέρια από το θεσμό
εξακολουθεί να αEurosafe Imaging ποτελεί τον προτιWall of Stars. Τα τελευΤη σημασία της βράβευσης
μώμενο φορέα παταία τέσσερα χρόνια στο
επισημαίνει με αποκλειστικές δηλώσεις
ροχής υπηρεσιών
διαγνωστικό κέντρο της
στο NextDeal o κ. Θεόδωρος
Πρωτοβάθμιας ΦροΘεσσαλονίκης εφαρμόΚαρούτζος, διευθύνων
ντίδας Υγείας στην Ελζουμε καθημερινά το πρόσύμβουλος της Affidea
λάδα», υπογράμμισε ο κ.
γραμμα Dose Excellence, το
Ελλάδος.
Καρούτζος.
οποίο μας επιτρέπει να ελέγχουΑπό την πλευρά του ο επιστημε τη δόση ακτινοβολίας σε κάθε εξέμονικός διευθυντής της Affidea Ελλάταση αξονικής τομογραφίας και να την περιορίδος, Δημήτριος Δαραβίγκας, ανέφερε ότι «είναι ζουμε όσο αυτό είναι δυνατό. Στόχος μας είναι

να
πραγματοποιούμε εξετάσεις αξονικής τομογραφίας, λαμβάνοντας εικόνες υψηλής διαγνωστικής ακρίβειας και αξίας, με τη λιγότερη
δυνατή ακτινική επιβάρυνση για τον εξεταζόμενο», πρόσθεσε ο κ. Δαραβίγκας.
Να σημειωθεί ότι τα διαγνωστικά κέντρα της
Affidea συμμετέχουν μέσω του ‘EuroSafe
Imaging Stars’ σε προγράμματα ακτινοπροστασίας, ενημέρωσης και ασφάλειας των εξεταζόμενων όπως το "Is Your Imaging EuroSafe?"
συνεισφέροντας στην προσπάθεια βελτίωσης
της ποιότητας των εξετάσεων και της ασφάλειας των εξεταζόμενων στην καθημερινή πράξη.
Όπως επισημαίνεται, η Affidea είναι ο πιο
βραβευμένος φορέας παροχής υπηρεσιών εξωνοσοκομειακής περίθαλψης για την ασφάλεια των ασθενών και την ακτινοπροστασία από
την Ευρωπαϊκή Εταιρεία Ακτινολογίας, δεδομένου ότι το 50% των κέντρων που επιβραβεύονται στην Ευρώπη με την ανώτατη αυτή διάκριση από το ESR, ανήκουν στην Affidea.
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μπλουτίζει η AXA το εύρος
των επιλογών στα ειδικά
συμβεβλημένα νοσηλευτήρια μέσω της προσθήκης του νοσοκομείου Μητέρα, ενός μεγάλου,
αξιόπιστου και εξειδικευμένου
νοσηλευτηρίου, όπως τονίζεται.
Σημειώνεται ακόμη ότι η ΑΧΑ μένει πιστή στη δέσμευσή της για
συνεχή αναβάθμιση των υπηρεσιών της και αναπτύσσει ακόμα περισσότερο το δίκτυο των ειδικών
συμβεβλημένων νοσηλευτηρίων
με την ένταξη του νοσοκομείου
Μητέρα. Πρόκειται για μια ιδιαίτερα σημαντική ενίσχυση των ειδικών συμβεβλημένων νοσηλευτηρίων, η οποία αφορά τους κατόχους του προγράμματος ασφάλισης υγείας Mediσυν2 και Alpha
Global Medical Care. Με την προσθήκη αυτή παρέχονται ακόμα
περισσότερες επιλογές και υπηρεσίες υψηλής ποιότητας στους
ασφαλισμένους που εμπιστεύονται την AXA για την υγεία τους.
Συγκεκριμένα, «μέσω αυτής
της συνεργασίας, η εταιρεία παρέχει στους πελάτες της ειδικά προνόμια τόσο ως προς την πρωτοβάθμια παροχή υπηρεσιών υγείας
όσο και στη δευτεροβάθμια και
τους δίνει τη δυνατότητα να κάνουν χρήση των πρωτοποριακών
υπηρεσιών του Μητέρα με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους. Η νέα αυτή
συνεργασία εντάσσεται στη συνε-

Τ

Ευρωκοινοβούλιο

Νέος κανονισμός για τη
στήριξη παρασκευαστών
γενόσημων

Ο κ. Ανδρέας Καρταπάνης

χή προσπάθειά μας για αναβάθμιση των υπηρεσιών μας στον τομέα
της υγείας, με στόχο να παρέχουμε στους ασφαλισμένους μας υψηλού επιπέδου ιατρικές υπηρεσίες και άμεση εξυπηρέτηση που
αναβαθμίζεται μέσα από συνεργασίες με έγκριτα νοσηλευτήρια
όπως το Μητέρα. Θα συνεχίσουμε
να διευρύνουμε τις επιλογές των
πελατών μας με στόχο τη συνεχή
βελτίωση της ζωής τους, αναπτύσσοντας μια σχέση εμπιστοσύ-

νης, αξιοπιστίας και διάρκειας»,
δήλωσε ο Ερρίκος Μοάτσος, διευθύνων σύμβουλος της ΑΧΑ Ελλάδας.
«Ο όμιλος Υγεία συνεχίζει να υλοποιεί τη στρατηγική του απόφαση για καθιέρωση ενός υγιούς
πλαισίου λειτουργίας και συνεργασίας με την ασφαλιστική αγορά, το
οποίο στηρίζεται στην αξιοπιστία,
την επικοινωνία και την αποτελεσματικότητα, με στόχο την ποιοτική
και ποσοτική αναβάθμιση των υ-

πηρεσιών υγείας που προσφέρονται στον ασθενή», δήλωσε από
την πλευρά του ο Ανδρέας Καρταπάνης, διευθύνων σύμβουλος του
ομίλου Υγεία. «Στο πλαίσιο αυτής
της στρατηγικής, διευρύνουμε τις
συνεργασίες μας με κορυφαίες ασφαλιστικές εταιρείες όπως η ΑΧΑ
Ασφαλιστική, παρέχοντας ιατρικές
πράξεις υψηλής τεχνολογίας,
προσβάσιμες σε μεγάλο πληθυσμό της χώρας μας», πρόσθεσε ο
κ. Ανδρέας Καρταπάνης.

Εθνικός Συντονιστής για τα ναρκωτικά
ο νέο Εθνικό Συντονιστή για την ΑντιμεΝ.Δ.: Θετική στη δημιουργία
τώπιση των Ναρκωτικών, Χρήστο Κουεποπτευόμενων χώρων
ϊμτσίδη παρουσίασε ο υπουργός Υγειάς
χρήσης ναρκωτικών
Α. Ξανθός στη συνεδρίαση της Εθνικής ΕπιΤην ίδια ώρα, η δημιουργία εποπτευόμετροπής Σχεδιασμού και Συντονισμού για την
νων χώρων χρήσης ναρκωτικών ήταν το
Αντιμετώπιση των Ναρκωτικών, στο υπουραντικείμενο της συνάντησης του προέδρου
γείο Υγείας.
της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκου ΜητσοτάΚατά την εισηγητική του ομιλία ο υπουργός
κη με εκπροσώπους φορέων και ειδικούς.
Υγείας αναφέρθηκε στον Χρήστο Κουϊμτσίδη,
«Είμαστε ανοιχτοί να κάνουμε μια συζήτηση
σημειώνοντας ότι πρόκειται για έναν επιστήμοχωρίς προκαταλήψεις και χωρίς στερεότυνα εγνωσμένου κύρους με σταδιοδρομία στη
πα και να συζητήσουμε και την πρόταση για
Μεγάλη Βρετανία, ο οποίος θα συμβάλει καθοελεγχόμενους χώρους χρήσης ναρκωτιριστικά στη συνολική προσπάθεια που καταΟ κ. Χρήστος Κουϊμτσίδης και ο κ. Ανδρέας Ξανθός
κών», τόνισε στην εισαγωγική του τοποθέβάλλεται στη χώρα μας. Ο Ανδρέας Ξανθός
τηση ο κ. Μητσοτάκης. Αναφερόμενος στο
είπε ότι στόχος της πολιτικής του υπουργείου
πρόβλημα
των
ναρκωτικών,
ο πρόεδρος της Ν.Δ. είπε ότι «είναι ένα
για το ζήτημα των ναρκωτικών είναι, μέσα από συλλογική προσπάθεια να
πρόβλημα
για
το
οποίο
δεν
μπορούμε
πια να παριστάνουμε πως δεν
υπάρξει μια ολιστική, συνεκτική και αποτελεσματική παρέμβαση που και
το
βλέπουμε,
όταν
χρήστες
ναρκωτικών
περιφέρονται σήμερα σαν
θα προσφέρει άμεσα και ορατά αποτελέσματα στην κοινωνία και στα ίδια
σκιές
στους
δρόμους
της
Αθήνας».
Στη
συνάντηση
μετείχαν ο καθητα εξαρτημένα άτομα. «Στόχος μας είναι η καθολική κάλυψη των αναγκών
γητής
Επιδημιολογίας
και
Προληπτικής
Ιατρικής,
Άγγελος
Χατζάκης,
του πληθυσμού που θα βασίζεται σε ένα μακρόπνοο σχεδιασμό, ο οποίος
η
καθηγήτρια
Ψυχιατρικής,
Μένη
Μαλιώρη,
όπως
και
οι
εκπρόσωθα ξεπερνά τα όρια μίας κυβερνητικής θητείας», πρόσθεσε ο υπουργός.
Από την πλευρά του ο νέος Εθνικός Συντονιστής για τα Ναρκωτικά, Χρή- ποι των φορέων Νίκη Βουδούρη (PRAKSIS), Μάριος Ατζέμης (Θετιστος Κουϊμτσίδης, ανέφερε ότι στην Ελλάδα έχει γίνει ήδη μεγάλη προ- κή Φωνή), Tάσος Υφαντής (Γιατροί του Κόσμου), Σοφία Γαληνάκη
σπάθεια στην αντιμετώπιση του προβλήματος των ναρκωτικών και αυτό (Διογένης - Διάλογος Πολιτικής για τα Ναρκωτικά - Πλατφόρμα ΜΚΟ
που χρειάζεται είναι να υπάρξει σωστός συντονισμός δράσεων, προκει- για τις Ψυχοδραστικές Ουσίες), Γιώργος Καλαμίτσης («Προμηθέας»),
μένου να επιτευχθεί το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, τόσο για την κοινω- Χρήστος Αναστασίου (Δίκτυο Ομότιμων Χρηστών Ψυχοδ/κων Ουσινία όσο και για τον ίδιο τον χρήστη ουσιών.
ών) και Άννα Καβούρη (Κέντρο Ζωής).
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Στρατηγική συνεργασία με Υγεία, Metropolitan, Μητέρα

Ενώνουν τις δυνάμεις τους για
υψηλού επιπέδου ιατρικές υπηρεσίες

Ο κ. Ερρίκος Μοάτσος

health
ΕΘΝΙΚΉ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΉ

AXA- ΜΗΤΕΡΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΊΟ ΥΓΕΊΑΣ

Τ

health

Ρεπορτάζ |

ΕΠΙΤΑΧΎΝΕΤΑΙ η έκδοση κανονισμού που θα
προβλέπει μέτρα της Ε.Ε. προς υποστήριξη
των παρασκευαστών γενόσημων φαρμακευτικών προϊόντων, κανονισμός που αναμένεται
να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα των παρασκευαστών γενόσημων φαρμακευτικών και
βιοομοειδών προϊόντων στην Ευρώπη. Ήδη οι
πρέσβεις των κρατών-μελών στην Ε.Ε. κατέληξαν σε συμφωνία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με σχέδιο κανονισμού που εισάγει εξαίρεση στην προστασία που παρέχεται
στα πρωτότυπα φάρμακα μέσω συμπληρωματικού πιστοποιητικού προστασίας (ΣΠΠ) για εξαγωγή και/ή δημιουργία αποθέματος. Χάρη
στην εξαίρεση αυτή, οι ενωσιακοί παρασκευαστές γενόσημων και βιοομοειδών φαρμάκων
θα έχουν το δικαίωμα να παρασκευάζουν γενόσημα ή βιοομοειδή φάρμακα για φάρμακα
που προστατεύονται με ΣΠΠ (συμπληρωματικό πιστοποιητικό προστασίας) κατά τη διάρκεια
ισχύος του ΣΠΠ είτε προς εξαγωγή σε αγορά
τρίτης χώρας στην οποία η προστασία έχει λήξει ή δεν υπήρξε ποτέ ή (τους έξι μήνες πριν
από την εκπνοή του ΣΠΠ) για τη δημιουργία αποθέματος που θα διατεθεί στην αγορά της Ε.Ε.
μετά τη λήξη του ΣΠΠ.Ο κανονισμός θα άρει τα
ανταγωνιστικά μειονεκτήματα που αντιμετωπίζουν στις διεθνείς αγορές οι ενωσιακοί παρασκευαστές γενόσημων και βιοομοειδών φαρμάκων έναντι των παρασκευαστών που είναι
εγκατεστημένοι εκτός της Ε.Ε.

Η εξαίρεση θα ισχύει μόνον εφόσον…
Τα γενόσημα ή βιοομοειδή φάρμακα παράγονται αποκλειστικά για εξαγωγή προς τρίτες
χώρες στις οποίες η προστασία του πρωτότυπου φαρμάκου δεν υπάρχει ή έχει λήξει ή για
δημιουργία αποθέματος κατά τους τελευταίους
έξι μήνες της ισχύος του ΣΠΠ.
Ο παρασκευαστής παρέχει τις πληροφορίες
που απαιτούνται βάσει του κανονισμού τόσο
στις αρχές του κράτους-μέλους παραγωγής
όσο και στον κάτοχο του ΣΠΠ τουλάχιστον τρεις
μήνες νωρίτερα, έχει ενημερώσει όλους τους
συμμετέχοντες στην εμπορευματοποίηση του
προϊόντος και έχει τοποθετήσει στη συσκευασία του προϊόντος τον ειδικό λογότυπο που
προβλέπεται στον κανονισμό και επισημαίνει
ότι το προϊόν προορίζεται αποκλειστικά για εξαγωγή.
NEXTDEAL #421 # 27 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019

ην ολοκλήρωση της υπογραφής της νέας στρατηγικής
συμφωνίας με τον Όμιλο
Hellenic Heralthcare ανακοίνωσε
η Εθνική Ασφαλιστική. Ο μεγαλύτερος ελληνικός ασφαλιστικός όμιλος με τον τρόπο αυτό ανήγγειλε
την έναρξη της επόμενης ημέρας
στον τρόπο συνεργασίας των ασφαλιστικών με τους παρόχους υγείας.
Η Εθνική Ασφαλιστική, έχοντας
πολυετή εμπειρία από την συνεργασία με όλα τα ιδιωτικά νοσοκομεία, επέλεξε τα κορυφαία νοσοκομεία της χώρας, εξασφαλίζοντας
στους ασφαλισμένους της συνδυασμό ποιότητας ιατρικών υπηρεσιών και πλήθους παροχών.
Βασικό κριτήριο για την επιλογή
της Εθνικής Ασφαλιστικής αποτέλεσε η συνεχής επένδυση των νοσοκομείων του Ομίλου Hellenic
Healthcare σε υπερσύγχρονο ιατρικό εξοπλισμό και καινοτόμες
τεχνολογίες.
Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά τα
τελευταία έτη τα νοσοκομεία της
Hellenic Healthcare έχουν αποτελέσει κέντρα αναφοράς σε πρωτοπόρες τεχνολογίες στην Ευρώπη
αλλά και στον κόσμο, εγκαθιστώντας κατ’ αποκλειστικότητα στην
Ελλάδα ιατρικό εξοπλισμό για διε-

ΙΑΣΩ Παίδων

Δωρεάν
παιδοκαρδιοχειρουργική
επέμβαση
νέργεια ρομποτικών επεμβατικών
πράξεων στην ορθοπεδική, τη νευροχειρουργική και τη γενική χειρουργική. Παράγοντες του χώρου
εκτιμούν πως η συνεργασία της Εθνικής Ασφαλιστικής με το δίκτυο
του Hellenic Healthcare Group,
που περιλαμβάνει πλέον τα νοσοκομεία Υγεία, Metropolitan, Μητέρα, Metropolitan General και Λητώ, θα είναι ιδιαίτερα επωφελής
τόσο για τις δύο συμβαλλόμενες

πλευρές, όσο και – κυρίως – για
τους ασφαλισμένους της Εθνικής,
που θα έχουν εξασφαλισμένη πρόσβαση στα καλύτερα νοσοκομεία
με ευνοϊκούς όρους.
Παράλληλα, η νέα συμφωνία θα
ωφελήσει σημαντικά και τους γιατρούς των νοσοκομείων του Ομίλου Hellenic Healthcare, καθώς η
συμφωνία εξασφαλίζει στους ασφαλισμένους της Εθνικής Ασφαλιστικής εύκολη πρόσβαση σε ό-

λους τους γιατρούς του Ομίλου, ανεξαρτήτως ειδικότητας. Η σημαντική αυτή στροφή της Εθνικής Ασφαλιστικής αναμένεται να αποτελέσει προπομπό ανάλογων εξελίξεων στον κλάδο, καθώς ήδη άλλες μεγάλες ασφαλιστικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στη
χώρα βρίσκονται σε προχωρημένες συζητήσεις για τη σύναψη παρόμοιων συμφωνιών προς όφελος
των ασφαλισμένων τους.

ΠΟΥ Το υγειονομικό προφίλ προσφύγων και μεταναστών

Τ

η χαρτογράφηση του υγειονομικού προφίλ των
μεταναστών και προσφύγων επιχειρεί ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, μέσα από την Έκθεση για
την Υγεία των Προσφύγων και Μεταναστών στην Ευρωπαϊκή Περιφέρεια του Οργανισμού, που παρουσιάστηκε σε ειδική εκδήλωση που διοργανώθηκε από
το υπουργείο Υγείας και το γραφείο του Παγκόσμιου
Οργανισμού Υγείας στην Ελλάδα σε συνεργασία με το
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών: «Παγκόσμια
Υγεία – Ιατρική των Καταστροφών» της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου
Αθηνών.
Σύμφωνα με τα στοιχεία, η εικόνα της υγείας μεταξύ ντόπιων και ανθρώπων που ήρθαν από άλλες χώρες δεν έχει μεγάλες διαφοροποιήσεις, ενώ σε μερικές περιπτώσεις μάλιστα, οι μεταναστευτικοί πληθυσμοί, ιδιαίτερα της πρώτης γενιάς, βρέθηκαν πιο υγιείς.
Η θνησιμότητα από νοσήματα, νεοπλασματικές ασθένειες, ψυχικές και συμπεριφορικές διαταραχές,
τραυματισμούς, ενδοκρινικές ανωμαλίες και ασθένειες του πεπτικού συστήματος εκτιμάται ότι είναι
χαμηλότερη στους πρόσφυγες και τους μετανάστες
σε σχέση με αυτή των πληθυσμών στις ευρωπαϊκές
χώρες υποδοχής, αλλά υψηλότερη, όταν αυτή οφείλεται σε λοιμώξεις, εξωγενείς αιτίες, ασθένειες του
αίματος και των αιμοποιητικών οργάνων, καθώς και
σε καρδιαγγειακές παθήσεις. Στις υπόλοιπες κατηγοNEXTDEAL #421 # 27 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019

ρίες οι δείκτες είναι παρόμοιοι, σύμφωνα με την έκθεση. Οι πρόσφυγες και οι μετανάστες παρουσιάζουν
παρόμοια ή χαμηλότερα ποσοστά επιπολασμού (συχνότητα εμφάνισης νόσου) λίγο μετά την άφιξή τους
στις χώρες προορισμού, αλλά τα ποσοστά συγκλίνουν με τα αντίστοιχα των εγχώριων πληθυσμών, όσο επιμηκύνεται η διάρκεια της παραμονής τους,
γιατί προσαρμόζονται στο δυτικό τρόπο ζωής, ιδιαίτερα όσο αφορά την υπερβαρία/παχυσαρκία. Όσο αναφορά τα μεταδιδόμενα νοσήματα, όπως ο HIV, δεν
σημειώνονται σημαντικές περιπτώσεις έξαρσης στο
μεταναστευτικό πληθυσμό. Επίσης, σε χώρες, όπως
η Ελλάδα, όπου το εθνικό πρόγραμμα εμβολιασμού
περιλαμβάνει πρόσφυγες και μετανάστες, πολλές ασθένειες προλαμβάνονται με τον εμβολιασμό.
Αρκετές ασθένειες μεταξύ των προσφύγων σχετίζονται με τη διαβίωση σε κακές συνθήκες υγιεινής,
με την κατανάλωση μολυσμένου νερού πριν ή κατά
τη διάρκεια της μεταναστευτικής διαδικασίας.
«Δεν υφίσταται δημόσια υγεία, χωρίς την προστασία προσφύγων και μεταναστών», τόνισε ο υπουργός
Υγείας Ανδρέας Ξανθός.
Επισημαίνεται ότι το διάστημα 2016-18 εξυπηρετήθηκαν 150.000 ιατρικά περιστατικά προσφύγων και
μεταναστών στην Ελλάδα. Από αυτούς 14.000 διακομίστηκαν μέσω ΕΚΑΒ, τα 46.000 ήταν παιδιά, έγιναν
16.000 εισαγωγές σε νοσοκομεία, ενώ εμβολιάστηκαν 103.000 άνθρωποι.

ΣΤΟ ΠΛΑΊΣΙΟ της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, το ΙΑΣΩ Παίδων δείχνει
έμπρακτα, για ακόμη μία φορά, την
ευαισθησία του στα παιδιά, παρέχοντας δωρεάν παιδοκαρδιοχειρουργική επέμβαση σε αγοράκι ηλικίας 10
ετών. Ο δρ Γεώργιος Σαρρής, διευθυντής της Παιδοκαρδιοχειρουργικής
Κλινικής του ΙΑΣΩ Παίδων και πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Παιδοκαρδιοχειρουργικής Εταιρείας, μαζί με την
ομάδα του, το διευθυντή Παιδοκαρδιοαναισθησιολογίας και Παιδοεντατικολογίας κ. Χρύσανθο Αλεξόπουλο,
και τους ιατρούς, νοσηλευτές και τεχνικούς της Παιδοκαρδιοχειρουργικής Κλινικής και της Παιδοκαρδιοχειρουργικής ΜΕΘ, πραγματοποίησαν με επιτυχία την πλήρως διορθωτική εγχείρηση καρδιάς στις 14 Φεβρουαρίου, ημέρα που έχει θεσπιστεί, μεταξύ άλλων, και Παγκόσμια
Ημέρα Συγγενών Καρδιοπαθειών,
δηλαδή των εκ γενετής καρδιακών
παθήσεων που αφορούν το 1% των
γεννήσεων, άρα, στην Ελλάδα, 800
παιδιά κάθε χρόνο. Με την εγχείρηση
αυτή, το ΙΑΣΩ Παίδων και οι ιατροί του
εξέφρασαν ακόμη περισσότερο την
αγάπη τους σε όλες τις καρδιές των
παιδιών.
Η ανάρρωση του μικρού ασθενή
εξελίχθηκε άριστα και σύντομα το
παιδί θα βρεθεί στο σπίτι του, εντελώς
θεραπευμένο. Όπως τονίζεται, η παιδοκαρδιοχειρουργική κλινική του ΙΑΣΩ Παίδων είναι η μοναδική στην
Ελλάδα με χειρουργικά αποτελέσματα πιστοποιημένα σε τακτική βάση από την Ευρωπαϊκή Παιδοκαρδιοχειρουργική Εταιρεία και αποτελεί κέντρο αναφοράς στην ευρύτερη περιοχή για τις δυσκολότερες και υψηλού
επιπέδου παιδοκαρδιοχειρουργικές
επεμβάσεις που πραγματοποιεί.
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ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ

Συνεργασία με τις ασφαλιστικές
εταιρείες και τον ιδιωτικό τομέα Υγείας
πλέον αξιοποίηση των ευρωπαϊκών
πόρων, αλλά και ιδιωτικών δωρεών.
Υπογραφή 2.000 νέων συμβάσεων με γενικούς γιατρούς, παθολόγους και παιδιάτρους για την κάλυψη των αναγκών σε ολόκληρη την
Ελλάδα σε διάστημα 2 ετών.
Κανένα νησί και απομακρυσμένη
περιοχή χωρίς γιατρό.
Στοχευμένες προσλήψεις στους
κλάδους που υπάρχει η μεγαλύτερη ανάγκη. Δηλαδή νοσηλευτών
στα νοσοκομεία των μεγάλων αστικών κέντρων, ενίσχυση του προσωπικού στις ΜΕΘ και τα Κέντρα Υγείας
της περιφέρειας
Άμεση λήψη μέτρων με στόχο
35% μείωση των νοσοκομειακών
λοιμώξεων εντός 5ετίας, προκειμένου να περιοριστούν στα επίπεδα του
ευρωπαϊκού μέσου όρου.

Του ΆΡΗ ΜΠΕΡΖΟΒΊΤΗ

Έ

μφαση στον τομέα της πρόληψης (που σήμερα απορροφά
μόλις των 1,3% των δαπανών για
την υγεία), στις αξιοπρεπείς συνθήκες περίθαλψης σε όλες τις δημόσιες
δομές Υγείας
και στη φροντίδα για όσους έχουν μεγαλύτερη ανάγκη δίνει
το Πρόγραμμα
Πρόληψη,
Υγείας που ανααξιοπρεπείς
κοίνωσε η Νέα
συνθήκες
Δημοκρατία. Η
συνεργασία με
περίθαλψης
τις ασφαλιστικαι φροντίδα,
κές εταιρείες
οι τρεις βασικοί
για την αύξηση
άξονες
των εργασιών
και των εσόδων των δημόσιων νοσοκομείων, καθώς και η συνεργασία με
τον ιδιωτικό τομέα Υγείας για αγορά
ιατρικών πράξεων και εξετάσεων
χωρίς επιβάρυνση των πολιτών, είναι στα βασικά σημεία του Προγράμματος. Παράλληλα στα δημόσια νοσοκομεία θα εισαχθεί επαγγελματικό
μάνατζμεντ. Κεντρικός πυλώνας του
προγράμματος είναι η μάχη κατά του
καρκίνου, με πρώτο μέτρο την άμεση
και αυστηρή τήρηση του αντικαπνιστικού νόμου. Επίσης περιλαμβάνονται μέτρα για την προώθηση των
καινοτόμων φαρμάκων με σχέση
κόστους-οφέλους και ταυτόχρονα
στήριξη της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας, με αύξηση της κατανάλωσης των γενοσήμων φαρμάκων.
Το πρόγραμμα της ΝΔ για
την Υγεία παρουσίασε
Ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας
ο Κυριάκος Μητσοτάκης
Κυριάκος Μητσοτάκης δίνει πολύ μεγάλο βάρος στην άμεση εφαρμογή
του προγράμματος της Νέας Δημο✔ Ανθρώπινες και αξιοπρεπείς συνκρατίας για την αναβάθμιση της δηθήκες για όλους.
μόσιας υγείας αμέσως μόλις αναλά✔ Φροντίδα για όσους έχουν μεγαβει τη διακυβέρνηση της χώρας. Το
λύτερη ανάγκη.
ολοκληρωμένο σχέδιο που παρουσιΈχοντας ως βάση αυτούς τους
άστηκε σε ειδική εκδήλωση έχει ατρεις άξονες, το σχέδιο της Νέας Δηναλυτικά ως εξής:
μοκρατίας για την υγεία δίνει επίσης
έμφαση σε επιμέρους πολιτικές που
Οι τρεις άξονες
αφορούν τον καρκίνο, τον ψηφιακό
Το πρόγραμμα της Νέας Δημοκραμετασχηματισμό των υπηρεσιών υτίας αποτελείται από τρεις βασικούς
γείας, καθώς και τη συνεργασία με
άξονες:
τον ιδιωτικό τομέα χωρίς επιβάρυν✔ Το πρόγραμμα «Σπύρος Δοξιάδης»
ση του πολίτη.
που επιχειρεί να φέρει μία επανάσταΆμεσος στόχος του προγράμματος
ση στην Πρόληψη.
είναι η αναβάθμιση της λειτουργίας

2
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Για την άμεση βελτίωση
των συνθηκών στα δημόσια
νοσοκομεία, το πρόγραμμa
προβλέπει:

των νοσοκομείων με αξιοκρατικά επιλεγμένες διοικήσεις, στοχευμένες
προσλήψεις προσωπικού και κάλυψη των τραγικών ελλείψεων υλικοτεχνικής υποδομής.

Η κατάσταση στην υγεία
επί των ημερών του ΣΥΡΙΖΑ:
• Νοσοκομεία με κακοσυντηρημένες
υποδομές και σοβαρές ελλείψεις σε
βασικά είδη, όπως γάζες, σύριγγες
κ.ά., που θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των ασθενών.
• Μόλις 1 στους 10 πολίτες έχουν
πρόσβαση σε οικογενειακό γιατρό.

• 7 περιφερειακές ενότητες της χώρας δεν έχουν κανέναν συμβεβλημένο παιδίατρο, με αποτέλεσμα οι πολίτες να οδηγούνται υποχρεωτικά σε
ιδιώτες γιατρούς, πληρώνοντας από
την τσέπη τους.

Οι 5 προτεραιότητες
του προγράμματος
της Νέας Δημοκρατίας:

1

Διάθεση 100 εκατ. ευρώ για την
ανακαίνιση, την προμήθεια εξοπλισμού και την ενεργειακή αναβάθμιση των κτιριακών υποδομών των
νοσοκομείων εντός 5ετίας και επι-

• Ελαχιστοποίηση της αναμονής για
νοσηλεία σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας, με προτεραιότητα στη λειτουργία όλων των κλινών εντατικής
θεραπείας. Επέκταση της συνεργασίας με τον ιδιωτικό τομέα, εφαρμογή
διεθνών κριτηρίων εισαγωγής και
παραμονής, και λειτουργία περισσότερων Μονάδων Αυξημένης Φροντίδας (ΜΑΦ) ώστε να μειωθεί ο αριθμός ασθενών στις ΜΕΘ.
• Τέλος στην εφημερία όπως την ξέρουμε σήμερα. Για την οριστική απαλλαγή από τα ράντζα και τις άσκοπες και επικίνδυνες για τους ασθενείς περιπλανήσεις από νοσοκομείο
σε νοσοκομείο.
• Περιορισμός του χρόνου αναμονής
για χειρουργικές επεμβάσεις με την
πλήρη λειτουργία όλων των διαθέσιμων χειρουργικών αιθουσών με
προσλήψεις προσωπικού, όπου κριθεί απαραίτητο (αναισθησιολόγοι, νοσηλευτές).
• Ανακαίνιση, προμήθεια ξενοδοχειακού εξοπλισμού και ενεργειακή αναβάθμιση των κτιριακών υποδομών των νοσοκομείων μέσω συγχρηματοδότησης από την Ε.Ε. και ιδιωτικών δωρεών.
Για να αναβαθμιστούν οι υπηρεσίες
που παρέχονται σε κάθε πολίτη, τα νοσοκομεία θα λειτουργούν με δεσμευτικούς στόχους, ενώ θα εισαχθεί ε-
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παγγελματικό μάνατζμεντ για να εγκαταλειφθούν επιτέλους οι κομματικές
προσλήψεις. Τα χρήματα που θα εξοικονομηθούν από τη χρηστή διαχείριση του συστήματος υγείας, θα επανεπενδύονται στο σύστημα υγείας.

Για τη στήριξη γι’ αυτούς
που τη χρειάζονται περισσότερο,
τη φροντίδα της Πολιτείας
στα μέτρα που θα υλοποιηθούν,
άμεσα περιλαμβάνονται:

1

Κατ’ οίκον διανομή φαρμάκων για
συγκεκριμένες ομάδες ασθενών
(π.χ. ασθενείς με καρκίνο, ΑΜΕΑ κ.
λπ.) προκειμένου να σταματήσει η απαράδεκτη ταλαιπωρία της πολύωρης αναμονής στα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ για να πάρουν ειδικά φάρμακα.
Όλα τα φάρμακα θα διατίθενται από
όλα τα φαρμακεία της γειτονιάς.
Προτεραιότητα για ραντεβού με
γιατρούς σε 24 ώρες σε όσους έχουν τη μεγαλύτερη ανάγκη.
Επέκταση της διάρκειας των επαναλαμβανόμενων συνταγών για
τους χρονίως πάσχοντες, ώστε να
μειώνεται η ταλαιπωρία των ασθενών με χρόνια νοσήματα για τη χορήγηση επαναληπτικής συνταγής.

2
3

Η μάχη του καρκίνου
Κεντρικός πυλώνας του προγράμματος της Νέας Δημοκρατίας είναι η
μάχη κατά του καρκίνου. Κάθε ελληνική οικογένεια έχει ζήσει από κοντά
τι σημαίνει καρκίνος και πόσο επώδυνη είναι αυτή η ασθένεια. Η προσπάθεια αρχίζει πάντα από την πρόληψη, καθώς διεθνώς έχει αποδειχθεί ότι 1 στους 3 κοινούς καρκίνους
θα μπορούσε να έχει αποφευχθεί με
την πρόληψη. Παράλληλα έχει αποδειχθεί ότι ο ελλιπής προ-συμπτωματικός έλεγχος σχετίζεται με το περιορισμένο οικογενειακό εισόδημα και
την ελλιπή ενημέρωση.

Με αυτά τα δεδομένα
το πρόγραμμα της Νέας
Δημοκρατίας προβλέπει:
• Άμεση και αυστηρή τήρηση του αντικαπνιστικού νόμου.
• Καμπάνιες ενημέρωσης για την
πρόληψη του καρκίνου.
• Δωρεάν προληπτικές εξετάσεις για
όλους τους Έλληνες, με στόχο την έγκαιρη διάγνωση και την αποτελεσματική αντιμετώπιση των νόσων. Όλοι θα
μπορούμε να περάσουμε από προληπτικό έλεγχο: η ενημέρωση των πολιτών θα γίνεται και μέσω SMS ή email
για τις αναγκαίες προληπτικές εξετάσεις ανάλογα με την ηλικιακή ομάδα,
με αυτόματη παραπομπή σε κρατικές
ή ιδιωτικές δομές.
• Δημιουργία ταχείας οδού στα νοσοκομεία για την εξέταση και τη θεραπεία των καρκινοπαθών. Μείωση της
αναμονής της ακτινοθεραπείας που
σήμερα έχει μέσο χρόνο αναμονής
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τους 3-4 μήνες, με λειτουργία διπλής
βάρδιας σε όλα τα ακτινοθεραπευτικά κέντρα.
• Διανομή των φαρμάκων στο σπίτι
και εξειδικευμένο προσωπικό για
κατ’ οίκον νοσηλεία.
• Ίδρυση ειδικών κέντρων αντιμετώπισης του καρκίνου (διάγνωση, χημειοθεραπεία, ακτινοθεραπεία και
αποκατάσταση) όπου θα παρέχεται
ολοκληρωμένη φροντίδα - κατά το
πρότυπο του Κέντρου Ημερήσιας
Νοσηλείας «Νίκος Κούρκουλος» του
Νοσοκομείου «Άγιος Σάββας».
• Λειτουργία δικτύου παιδιατρικών
κλινικών διασυνδεδεμένων με την Ογκολογική Μονάδα Παίδων «ΕΛΠΙΔΑ».
• Θέσπιση συντονιστή, ο οποίος θα
καθοδηγεί τον ασθενή στο σύστημα
υγείας.
• Ανακουφιστική φροντίδα και ειδική
μέριμνα στους ασθενείς τελικού σταδίου.
Το συνολικό πρόγραμμα της Νέας
Δημοκρατίας για τον καρκίνο έχει ως
μείζονα στόχο μέχρι το 2030 το 75%
των καρκίνων να διαγιγνώσκονται
στο στάδιο 1 ή 2, στα οποία η νόσος
μπορεί να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικότερα.

Συνεργασία με τον ιδιωτικό
τομέα χωρίς επιβάρυνση
των πολιτών
Το σχέδιο της Νέας Δημοκρατίας
προβλέπει τη συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα για αγορά ιατρικών πράξεων και εξετάσεων χωρίς επιβάρυνση για τον πολίτη. Η συνεργασία
με τον ιδιωτικό τομέα για την εγκατάσταση, συντήρηση και λειτουργία εξοπλισμού θα διασφαλίσει την αδιάλειπτη λειτουργία των μηχανημάτων,
τον εξορθολογισμό του κόστους και
την έγκαιρη πρόσβαση του πολίτη σε
υψηλής ποιότητας υπηρεσίες χωρίς
επιπλέον επιβάρυνση.

Ο τομέας της πρόληψης
Η Ελλάδα διαθέτει τις χαμηλότερες
δαπάνες για την πρόληψη μεταξύ των
ανεπτυγμένων χωρών. Μόλις το 1,3%
των δαπανών υγείας κατευθύνονται
στην πρόληψη. Αντίθετα, το ποσοστό
δαπανών για νοσηλείες στην Ελλάδα
είναι το υψηλότερο ποσοστό στην ΕΕ
(41% έναντι 30% μ.ο. στην Ε.Ε.), 27,3%
είναι το ποσοστό των καθημερινών
καπνιστών στην Ελλάδα, το υψηλότερο ποσοστό στην Ευρώπη, ενώ αυξήθηκαν τα ποσοστά παιδικής-εφηβικής παχυσαρκίας μέσα σε μια δεκαετία κατά 50%.

Στο πλαίσιο ενίσχυσης
της πρόληψης η Ν.Δ αναλαμβάνει
τις εξής πρωτοβουλίες:
• Συστηματική ενημέρωση και ενθάρρυνση των πολιτών να ασκούνται περισσότερο, να διακόψουν το κάπνισμα,
να ακολουθούν μια ισορροπημένη δι-
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ατροφή με μειωμένα λιπαρά και ζάχαρη, να μειώσουν την κατανάλωση αλκοόλ και να ελέγχουν το βάρος τους.
• Εθνική πλατφόρμα ενημέρωσης
των πολιτών και των επαγγελματιών
υγείας για τις συνέπειες των υγιεινών
και ανθυγιεινών επιλογών μας και τη
διασύνδεσή τους με σοβαρά νοσήματα ικανά να αλλάξουν δραματικά την
καθημερινότητά μας, όπως ο διαβήτης, οι καρδιοπάθειες, το εγκεφαλικό,
ο καρκίνος, η άνοια.
• Ειδικά προγράμματα στα σχολεία,
για παιδιά και γονείς, που θα αφορούν τη διατροφή, τη στοματική υγιεινή, τη σεξουαλική αγωγή, τον εθισμό,
την οδική συμπεριφορά και τις πρώτες βοήθειες.
• Προώθηση καλής διατροφής και
άθλησης από την παιδική ηλικία.

Αντικαπνιστικός νόμος
Όπως έχει επανειλημμένα προαναγγείλει ο ίδιος ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, η επόμενη κυβέρνηση θα επιβάλει την αυστηρή εφαρμογή του αντικαπνιστικού νόμου. Στο
πλαίσιο αυτό προωθείται:
• Η καθολική εφαρμογή της απαγόρευσης του καπνίσματος σε όλους
τους δημόσιους κλειστούς χώρους,
χωρίς εξαιρέσεις.
• Η λειτουργία τηλεφωνικής γραμμής
για αναφορά παραβάσεων.
• Η ενημέρωση για τις επιπτώσεις
του καπνίσματος, όχι μόνο στην υγεία
των ενεργητικών καπνιστών, αλλά
και των παθητικών, που σήμερα είναι
και η πλειοψηφία.
Εντατικοποίηση των ελέγχων, με την
ακόμα μεγαλύτερη εμπλοκή της αστυνομίας.
• Η ενεργός συμμετοχή ολόκληρης
της κοινωνίας στην εφαρμογή ενός
μέτρου που ακόμα και οι καπνιστές
αναγνωρίζουν ότι είναι σωστό. Με
τους πολιτικούς και τη δημόσια διοίκηση να δίνουν πρώτα το παράδειγμα, ξεκινώντας από τη Βουλή και τα
δημόσια κτήρια.

Η ψηφιακή εμπειρία
του σύστηματος υγείας
• Ατομικό ηλεκτρονικό ιστορικό υγείας.
• SMS για τον αναγκαίο προληπτικό
έλεγχο.
• Πλατφόρμα ενημέρωσης για την
υιοθέτηση υγιούς τρόπου ζωής.
• Τηλεφωνική γραμμή ιατρικής υποστήριξης.
• Εξ αποστάσεως επαφή με ειδικούς
μέσω τηλε-ιατρικής.
• Εφαρμογή για τον προγραμματισμό
ραντεβού.
• Ηλεκτρονική διακίνηση συνταγών
και παραπεμπτικών.
• Δημοσιοποίηση ποσοτικών και ποιοτικών στοιχείων και δεικτών σχετικών με τη λειτουργία των δημόσιων
και ιδιωτικών νοσοκομείων.

Υποχωρεί το προσδόκιμο
ζωής στην Ελλάδα
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ειώθηκε ο δείκτης του προσδόκιμου
ζωής στην Ελλάδα, σύμφωνα με τα
αποτελέσματα των ερευνών που
γνωστοποίησε ο κ. Γιάννης Τούντας, καθηγητής Κοινωνικής και Προληπτικής Ιατρικής
του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου στο πλαίσιο διάλεξης του Ινστιτούτου
Δημόσιας Υγείας του Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος. Όπως ανέφερε ο κ. Τούντας,
σύμφωνα με τρέχουσες έρευνες του (2019),
Ο κ. Γιάννης Τούντας
η Ελλάδα πλέον κατατάσσεται στην 18η θέση,
ενώ στο διάστημα μεταξύ 1990-2015 η χώρα μας κατάφερε να αυξήσει το προσδόκιμο
ζωής από τα 77,2 χρόνια στα 81,1. Παρ΄ όλα
αυτά, η θέση της χώρας μας στην κατάταξη
των υπόλοιπων ευρωπαϊκών χωρών έπεσε
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΆ, βάσει
από την 3η στην 12η, αποδεικνύοντας ότι υτων πρωτοκόλλων για
πάρχει ακόμα μεγάλο περιθώριο βελτίωσης
τον περιοδικό προσυστις συνθήκες ζωής των Ελλήνων, αλλά και
μπτωματικό έλεγχο, η
στις πολιτικές υγείας.
προτεινόμενη συχνόΗ αρχική υψηλή κατάταξη της χώρας οτητα για επανάληψη
φειλόταν κυρίως στη μεσογειακή διατροφή,
των παρακάτω εξετάστο εύκρατο μεσογειακό κλίμα, στο μεγάλο
σεων είναι:
ποσοστό του πληθυσμού που κατοικούσε ε• βασικός εργαστηριακτός αστικών περιοχών, στην ενασχόλησή
κός έλεγχος και εξέτατου με επαγγέλματα της υπαίθρου, καθώς
ση για αρτηριακή πίεκαι στη διατήρηση ισχυρών κοινωνικών δεση ανά τριετία και ανά
σμών και θεσμών, που επηρεάζουν όχι μόνο
διετία για τις ηλικίες
την κοινωνική ευεξία αλλά και τη σωματική
κάτω των 50 ετών
υγεία και θνησιμότητα. Η μεγαλύτερη αύξη• κολονοσκόπηση ανά
ση του προσδόκιμου ζωής που εμφάνισαν οι
δεκαετία για τις ηλικίες
υπόλοιπες χώρες δεν οφείλεται μόνο στα
άνω των 50 ετών
βελτιωμένα συστήματα υγείας, αλλά κυρίως
• οστική πυκνότητα αστην έμφαση που δόθηκε στους λοιπούς θενά διετία για τις ηλικίες
τικούς παράγοντες, όπως είναι αφενός η
άνω των 50 ετών
στροφή στην υγιεινή ζωή που βασίζεται σε
• εξέταση PSA ανά τρισωστή διατροφή, σωματική άσκηση και μείετία για τους άντρες άωση του καπνίσματος και αφετέρου στη θένω των 50 ετών
σπιση ισχυρής πολιτικής για την πρόληψη
• τεστ ΠΑΠ και γυναικαι την κοινωνική αλληλεγγύη.
κολογική εξέταση ανά
Σύμφωνα με στοιχεία του 2014, βασικές
διετία για τις γυναίκες
αιτίες θανάτου στην Ελλάδα, είναι τα νοσή21-70 ετών
ματα του κυκλοφορικού συστήματος (40,3%),
• μαστογραφία ανά διτα νεοπλάσματα (25,6%) και τα νοσήματα του
ετία για τις γυναίκες
αναπνευστικού συστήματος (10,8%). Οι κυρι40-75 ετών.
ότεροι προδιαθεσικοί παράγοντες για θάνατο
στη χώρα μας είναι η υπέρταση (25%), το κάπνισμα (19,3%), η υψηλή χοληστερόλη
(11,6%), η παχυσαρκία (8,3%), η ελλιπής σωματική άσκηση (5%) κ.ά. Ο κ.
Τούντας τόνισε ότι είναι πολύ σημαντικό να γίνει κατανοητό από τον πληθυσμό ότι το 75% των παραγόντων που οδηγούν σε πρόωρο θάνατο μπορούν
να ελεγχθούν και να αντιμετωπιστούν σε σημαντικό βαθμό μέσω της πρόληψης.

Προληπτικές
εξετάσεις

Πρωτογενής και δευτερογενής πρόληψη
Αναλύοντας τα στοιχεία της πρωτογενούς και της δευτερογενούς πρόληψης, ο κ. Τούντας τόνισε ότι «είναι λάθος να θεωρούμε ότι ο προληπτικός
έλεγχος πρέπει να γίνεται σε ετήσια βάση, αλλά πάντα πρέπει να λαμβάνεται
υπόψη το προσωπικό προφίλ, το οικογενειακό ιατρικό ιστορικό, η ηλικία, το
φύλο και μια σειρά άλλων παραγόντων που μας υποδεικνύει πάντα ο θεράπων ιατρός μας», ανέφερε ο κύριος Τούντας, παρουσιάζοντας παράλληλα
στοιχεία που δείχνουν τα χαμηλά ποσοστά διενέργειας των βασικών προληπτικών εξετάσεων στη χώρα μας, με μεγάλες διαφορές και μεταξύ κοινωνικο-οικονομικών τάξεων. Το 60% των γυναικών ηλικίας 21-69 ετών έχουν κάνει Τεστ ΠΑΠ τα 3 τελευταία χρόνια, ενώ, όπως εξήγησε ο κύριος
Τούντας, το ποσοστό αυτό θα έπρεπε να είναι τουλάχιστον 90%.
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ΕΤΕ Δύο καθοριστικές κινήσεις για την επόμενη ημέρα
Τη δυνατότητα να αναδειχθεί στην πρώτη εγχώρια τράπεζα, που θα εξυγιάνει, σε σημαντικό βαθμό, τον ισολογισμό της, μειώνοντας τα «κόκκινα» δάνεια σε μονοψήφιο ποσοστό,
έχει η Εθνική Τράπεζα, εφόσον υλοποιήσει το πλάνο αναδιάρθρωσης και ειδικότερα τις δεσμεύσεις για πώληση θυγατρικών στο εξωτερικό και στην Ελλάδα

σελ.
30

Στην τελική ευθεία το νομοσχέδιο για τη λειτουργία των ιδιωτικών κλινικών

Συνέχεια από τη σελίδα 19

Του ΆΡΗ ΜΠΕΡΖΟΒΊΤΗ

Μ

ε καθυστέρηση περίπου 9 μηνών
κατατέθηκε στη Βουλή το σχέδιο
νόμου «Εκσυγχρονισμός και αναμόρφωση θεσμικού πλαισίου ιδιωτικών
κλινικών». Ήδη την περασμένη εβδομάδα ολοκληρώθηκε η συζήτησή του στην
Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της
Βουλής, ενώ αναμένεται να ψηφισθεί τις
ερχόμενες ημέρες. Στο νομοσχέδιο αυτό
περιλαμβάνονται παράλληλα διατάξεις
που αφορούν την κατάργηση του ΚΕΕΛΠΝΟ, την ίδρυση Εθνικού Ινστιτούτου
Νεοπλασιών, τη δημιουργία χώρων ελεγχόμενης χρήσης ναρκωτικών κ.ά.
Ειδικότερα, το νομοσχέδιο θέτει αυστηρότερες προδιαγραφές για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης ιδιωτικής κλινικής
-απαγορεύεται ρητά και κατηγορηματικά
η χρήση της λέξης νοσοκομείο σε όλες τις
γλώσσες- τις κτιριακές υποδομές, τις εργασιακές σχέσεις με τους γιατρούς, το
μετοχικό κεφάλαιο κ.ά.
Σύμφωνα με το εισαγωγικό σημείωμα,
το προτεινόμενο σχέδιο νόμου αποτελεί
μία ολοκληρωμένη παρέμβαση στο πλαίσιο των ιδιωτικών κλινικών, με βάση τις
κάτωθι ειδικότερες κατευθύνσεις:
Την ενοποίηση σε ένα συνολικό νομοθέτημα όλων των διατάξεων που βρίσκονται διάσπαρτες, ρυθμίζοντας το ίδιο
αντικείμενο. Σε αυτή τη βάση, το προτεινόμενο σχέδιο αποτελεί μία προσπάθεια
νομοθετικού εξορθολογισμού, κωδικοποιώντας σε ένα ενιαίο κείμενο όλες τις
επιμέρους ειδικές ή γενικές ρυθμίσεις.
Τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου λειτουργίας των κλινικών, που συνίσταται στην αναθεώρηση των παλαιών και
ήδη παρωχημένων ρυθμίσεων που αφορούν τόσο τους γενικούς όρους και
προϋποθέσεις όσο και τις τεχνικές προδιαγραφές (προσωπικό, μετρικά στοιχεία,
ιατρικός εξοπλισμός, νοσηλευτικές μονάδες και τμήματα κ.ά.).
Την απλοποίηση των διοικητικών διαδικασιών και την αναθεώρηση των
τεχνικών προδιαγραφών, με πλήρη διασφάλιση της παροχής υψηλών υπηρεσιών υγείας. Προς τούτο, ελήφθη συγκεκριμένη μέριμνα ως προς την ποινική
κατάσταση των ιδιοκτητών και των υπευθύνων λειτουργίας των κλινικών.
Την υπαγωγή όλων των κλινικών σε
κοινούς κανόνες, όπου ήταν απαραίτητο, με σεβασμό προς τις μονάδες, στις
οποίες χορηγήθηκε νομίμως άδεια με
βάση το προϋφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο,
αλλά και παράλληλα τη δυνατότητα να υπαχθούν στις διατάξεις του παρόντος, εφόσον το επιθυμούν.

ΤΑ ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΟΦΕΛΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ
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Τι προβλέπει για τις ιδιωτικές κλινικές
Στα βασικά σημεία του σ/ν περιλαμβάνονται και τα εξής:

Για τη χορήγηση άδειας
ίδρυσης ιδιωτικής κλινικής:
• Απαιτείται αυτοτελές και ανεξάρτητο κτίριο στο οποίο θα λειτουργεί η ιδιωτική κλινική και το οποίο θα ανταποκρίνεται στις
κτιριολογικές και κτιριοδομικές προδιαγραφές που ισχύουν εκάστοτε για τις ιδιωτικές κλινικές, καθώς και στις σχετικές πολεοδομικές διατάξεις που προβλέπονται
για την έκδοση της οικοδομικής άδειας.
• Αυτοτελές και ανεξάρτητο είναι το κτίριο ή
συγκρότημα κτιρίων στο οποίο συντρέχουν
σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις: α) Όλοι
οι χώροι του κτιρίου ή του συγκροτήματος
κτιρίων έχουν ως αποκλειστική χρήση την
παροχή υπηρεσιών υγείας, σύμφωνα με
την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας της ιδιωτικής κλινικής. β) Οι ανωτέρω χώροι δεν
συνδέονται λειτουργικά καθ’ οιονδήποτε
τρόπο με χώρους που προορίζονται για άλλη χρήση.

• Συγκρότημα κτιρίων είναι δύο ή περισσότερα κτίρια τα οποία βρίσκονται στο ίδιο ή
σε όμορα οικόπεδα και συνδέονται κατάλληλα μεταξύ τους κατά τρόπο ώστε να διασφαλίζεται η λειτουργική ενότητα του κτιρίου και η ασφαλής διέλευση των ασθενών,
των επισκεπτών και του προσωπικού.
• Στις Γενικές ή Μικτές Κλινικές επιτρέπεται
η ανάπτυξη τμημάτων που αφορούν τη νοσηλεία ανηλίκων, εφόσον αποτελούν ανεξάρτητα λειτουργικά χώρο ή σύνολο χώρων μέσα στο κτίριο της κλινικής.
• Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται στο κτίριο ή στο
συγκρότημα κτιρίων της ιδιωτικής κλινικής
και σε ανεξάρτητο λειτουργικά χώρο, η εγκατάσταση καταστημάτων που προορίζονται για χώρους εστίασης, σύμφωνα με την
υπ’αριθμ.16228/2017 ΚΥΑ (Β’1723), καθώς
και καταστημάτων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και πώλησης ειδών δώρων και
ανθοπωλείων εφόσον συντρέχουν οι κάτωθι προϋποθέσεις σωρευτικά: α) προορίζονται για την εξυπηρέτηση των ασθενών,

του προσωπικού και των επισκεπτών και
β) δεν θέτουν σε κίνδυνο την υγεία και την
ασφάλειά τους και δεν παρεμποδίζουν την
παροχή υπηρεσιών υγείας.
(Σημειώνουμε ότι στο αρχικό κείμενο επιτρέπονταν μόνο οι χώροι εστίασης).

Για τον αριθμό των κλινών:
• Για τις γενικές κλινικές ορίζεται ελάχιστος
συνολικός αριθμός 40 κλινών, ο δε ελάχιστος αριθμός κλινών του παθολογικού
τμήματος και του τμήματος γενικής χειρουργικής αντίστοιχα ορίζεται σε 10 κλίνες
και των τμημάτων των λοιπών ειδικοτήτων
σε 5 κλίνες.
• Για τις μεικτές κλινικές ο ελάχιστος συνολικός αριθμός ορίζεται σε 30 κλίνες και ο
ελάχιστος αριθμός κλινών του παθολογικού τμήματος ή του τμήματος γενικής χειρουργικής αντίστοιχα σε 10 κλίνες και των
τμημάτων των λοιπών ειδικοτήτων σε 5
κλίνες.
• Για τις ειδικές κλινικές ο ελάχιστος συνολικός αριθμός ορίζεται σε 30 κλίνες.

Προωθείται διάταξη,
η οποία καταργεί
το ΚΕΕΛΠΝΟ με τη
σημερινή του μορφή και
ιδρύεται στη θέση του
ο Εθνικός Οργανισμός
Δημόσιας Υγείας. Ο
νέος φορέας θα έχει
7μελές Δ.Σ, με πρόεδρο
που θα διορίζεται με
υπουργική απόφαση

Πώς «κουμπώνουν» τα δύο
σχέδια για «κόκκινα» δάνεια

►Συμπληρωματικοί οι μηχανισμοί ΤΧΣ και ΤτΕ
λένε
Σε κάθε κλινική πρέπει να υπάρχει
όλο οι
το τράπεζες. Μηδενική η πιθανότητα
24ωρο ιατρική κάλυψη.
διπλής δημοσιονομικής επιβάρυνσης
Γενικά σημεία:
►Η απελευθέρωση κεφαλαίων, η δραστική
• Οι ιδιωτικές κλινικές πρέπει ναμείωση
δημοσιο- των NPEs και η αναπλήρωση των
ποιούν στην ιστοσελίδα τους και σε εμφανές σημείο στην υποδοχή και στοκεφαλαίων
λογιστή-
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Του ΧΡΉΣΤΟΥ ΚΊΤΣΙΟΥ

Α

πολύτως συμπληρωματικά είναι, σύμφωνα με τραπεζικά
στελέχη, τα σχέδια του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) και της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ) για την
υποβοήθηση της προσπάθειας των τραπεζών να μειώσουν ταχύτερα τα «κόκκινα» δάνεια, εξυγιαίνοντας τους ισολογισμούς τους.
Οι δύο προτεινόμενοι μηχανισμοί έχουν περάσει υπό την «ιδιοκτησία» της κυβέρνησης, μετά την απόφαση του υπουργείου Οικο-

νομικών να συσταθεί ομάδα εργασίας για την αξιολόγησή τους,
ώστε εν συνεχεία να κατατεθούν στη Διεύθυνση Ανταγωνισμού
της Κομισιόν (DG Comp).
Μέχρι στιγμής, τόσο ο Ενιαίος Εποπτικός Μηχανισμός (SSM)
όσο και οι Θεσμοί (Κομισιόν, ΔΝΤ) αντιμετωπίζουν θετικά τις παραπάνω προτάσεις, καθώς θέτουν τις βάσεις εξυγίανσης των τραπεζικών ισολογισμών, αντιμετωπίζοντας, συνδυαστικά, διαφορεΣυνέχεια στις σελίδες 28-29
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Πώς «κουμπώνουν» τα δύο σχέδια για «κόκκινα» δάνεια
►Θεωρητικά,
τα δύο σχέδια είναι
συμπληρωματικά
καθώς οι
τιτλοποιήσεις
μπορούν, αφενός να
έχουν το «μαξιλάρι»
του DTC, ώστε η
τιμολόγηση να βγει
σε τιμές αγοράς,
αφετέρου οι senior
note τίτλοι να λάβουν
κρατική εγγύηση
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ΣΕΒ

Κάθε Έλληνας χρωστά
29.700 ευρώ στους
δανειστές
ΣΤΑ 29.700 ΕΥΡΏ διαμορφώνεται το ποσό του
χρέους με το οποίο κάθε Έλληνας επιβαρύνεται
έναντι δανειστών από το εξωτερικό, ποσό διπλάσιο περίπου του μέσου όρου του ετήσιου ακαθάριστου εισοδήματός του, σύμφωνα με την ανάλυση
του ΣΕΒ με βάση τη μελέτη του ΟΟΣΑ "How's Life".
Και όπως σημειώνεται στη μελέτη, για την εξυπηρέτηση του χρέους, η ελληνική κοινωνία πρέπει να
αποταμιεύει σημαντικούς πόρους μέσω του προϋπολογισμού, δηλαδή να αποποιείται ισόποσης δαπάνης σε κατανάλωση ή επενδύσεις.
Αναφορικά με το χρέος των νοικοκυριών, ως
ποσοστό του καθαρού διαθέσιμου εισοδήματος
των νοικοκυριών, ανέρχεται στην Ελλάδα σε
119%, έναντι 123% του μέσου όρου 30 χωρών του
ΟΟΣΑ. Σημειώνεται ότι τα νοικοκυριά στην Ελλάδα
περιλαμβάνουν και τους ελεύθερους επαγγελματίες και τις ατομικές/ πολύ μικρές επιχειρήσεις,
που αποτελούν μεγαλύτερο ποσοστό του συνόλου
απ΄ ότι σε άλλες χώρες (συνεπώς, τα στοιχεία δεν
είναι συγκρίσιμα). Σε κάθε περίπτωση, τα μεγέθη
στην Ελλάδα περιλαμβάνουν υψηλά ποσοστά στεγαστικών και καταναλωτικών δανείων σε καθυστέρηση, που αποτελούν όχι μόνο πρόβλημα τρέχουσας διαχείρισης, αλλά και διαθεσιμότητας πόρων για το μέλλον. Από την άλλη πλευρά, υπάρχουν χώρες που έχουν πολύ υψηλά ποσοστά υπερχρέωσης νοικοκυριών, όπως η Δανία (292%), η
Ολλανδία (270%), η Νορβηγία (230%), η Ελβετία
(211%) και η Σουηδία (183%), που σε περίπτωση
σοβαρής οικονομικής κρίσης μπορεί
να αποδειχθούν μοιραία για την οικονομική βιωσιμότητα μιας χώρας, αν και όλες αυτές οι χώρες
κάνουν προσπάθειες να μειώσουν το ποσοστό υπερχρέωσης των νοικοκυριών, ενώ διαθέτουν και
υψηλή επάρκεια κεφαλαίων.
Ο καθαρός πλούτος ανά νοικοκυριό, ανέρχεται
στην Ελλάδα σε 125.262 €, έναντι 280.383 € κατά
μέσο όρο στις χώρες του ΟΟΣΑ (πληθυσμιακή κάλυψη), με τα ποσά να διαμορφώνονται σε 231.854
€, 292.619 €, 198.634 € σε Ιταλία, Ισπανία, και
Πορτογαλία, με τα νοικοκυριά των ΗΠΑ να καταγράφονται ως τα πλουσιότερα στον κόσμο
(383.489€ ). Σημειώνεται ότι ο καθαρός πλούτος
των νοικοκυριών σε ορισμένες σκανδιναβικές και
βορειοευρωπαϊκές χώρες περιορίζεται από το υψηλό επίπεδο χρέους, κυρίως για στεγαστικά δάνεια. Τέλος, όλα τα στοιχεία είναι μέσοι όροι σε
κάθε χώρα και πρέπει ως εκ τούτου να χρησιμοποιούνται με προσοχή, καθώς δεν λαμβάνεται υπόψη η οικονομική ανισότητα.
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τικά προβλήματα. Παρ΄ όλα αυτά εγχώριοι και ξένοι αναλυτές εκτιμούν ότι η DG
Comp δύσκολα θα εγκρίνει δύο συμπληρωματικούς μηχανισμούς υποβοήθησης
για τις ελληνικές τράπεζες.
Και τα δύο σχέδια αφορούν εθελοντικές τιτλοποιήσεις μη εξυπηρετούμενων
δανείων, στις οποίες στρέφονται έτσι και
αλλιώς οι τράπεζες, επιδιώκοντας να αξιοποιήσουν τη διάθεση των private
equity funds να αναλάβουν υψηλότερο
ρίσκο, όταν πρόκειται για μεγάλες συναλλαγές, που θα φέρουν οικονομίες
κλίμακας.
Οι τράπεζες θεωρούν ότι η δυναμική,
που έχει αναπτυχθεί στη δευτερογενή εγχώρια αγορά «κόκκινων» δανείων, σε
συνδυασμό με τη βελτίωση των μακροοικονομικών μεγεθών και τη σταθεροποίηση της αγοράς των ακινήτων, αποτελεί
ευκαιρία για επιτάχυνση των κινήσεων
μείωσης των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων τους (Non Performing
Exposures – NPEs).
Γι’ αυτό, άλλωστε, έχουν στραφεί σε
κινήσεις ανάθεσης διαχείρισης μέρους
(Alpha Bank – κυπριακά NPEs) ή του συνόλου (Eurobank, Πειραιώς) των NPEs,
αξιοποιώντας το χρόνο που θα χρειαστεί
για την έγκριση ενός ή και των δύο σχεδίων. Ταυτόχρονα, υλοποιούν κανονικά το
σχεδιασμό ρυθμίσεων, πωλήσεων και
εκποιήσεων.
Οι αναθέσεις διαχείρισης αποτελούν
απαραίτητη προεργασία, που θα συμβάλει στην προετοιμασία των τιτλοποιήσεων, ενώ διευκολύνει τις τράπεζες να εξοικονομήσουν δαπάνες και να εγγράψουν από τις συναλλαγές κεφαλαιακά
κέρδη. Υπενθυμίζεται ότι σε ανάθεση
διαχείρισης και τιτλοποιήσεις έχουν

Τα συνδυαστικά
οφέλη για τις τράπεζες

προχωρήσει, ήδη, ιταλικές, ισπανικές,
πορτογαλικές και κυπριακές τράπεζες.

Διπλή υποβοήθηση τιτλοποιήσεων
με ίδιο δημοσιονομικό κόστος
Η πρόταση του ΤΧΣ, η οποία πέρασε
πρώτη υπό την «ιδιοκτησία» της κυβέρνησης, στηρίζεται στο ιταλικό μοντέλο.
Προβλέπει, δηλαδή, την παροχή κρατικής
εγγύησης επί των τίτλων υψηλής διαβάθμισης (senior note) τιτλοποιήσεων.
Το σχέδιο της ΤτΕ αποσκοπεί, επίσης,
στην υποβοήθηση τιτλοποιήσεων, προβλέποντας την εθελοντική μεταφορά σε
ειδικά οχήματα (SPVs – Special Purpose

Vehicles), που συστήνονται από τις τράπεζες, καταγγελμένων ή σε βαθιά καθυστέρηση δανείων στην καθαρή λογιστική
τους αξία.
Οι τράπεζες, που θα κάνουν χρήση, θα
διαγράψουν τις οριστικές αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις (Deferred
Tax Credits- DTCs), που αναλογούν στις
συσσωρευμένες προβλέψεις των μεταβιβαζόμενων δανείων και το Δημόσιο με
νομοθετική ρύθμιση θα αναγνωρίσει ισόποση υποχρέωση, προς τα SPVs.
Το DTC θα λειτουργήσει στην πραγματικότητα ως «μαξιλάρι» για τη διαφορά,
που θα προκύψει μεταξύ της καθαρής

Α

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.
Και στους δύο προτεινόμενους μηχανισμούς τα SPVs εκδίδουν τίτλους, με κάλυμμα τα δάνεια και στη συνέχεια οι μεν
τράπεζες διακρατούν τους τίτλους υψηλής διαβάθμισης (senior notes), οι δε
τίτλοι
ενδιάμεσης
διαβάθμισης
(mezzanine notes) διατίθενται στους επενδυτές. Έτσι, οι τράπεζες επιτυγχάνουν
τη μείωση των NPEs, εισπράττουν τίμημα
από την πώληση τίτλων και αναμένουν

την αποπληρωμή των senior notes, τα
οποία αποφέρουν έσοδα τόκων.
Θεωρητικά, τα δύο σχέδια είναι συμπληρωματικά καθώς οι τιτλοποιήσεις
μπορούν, αφενός να έχουν το «μαξιλάρι»
του DTC, ώστε η τιμολόγηση να βγει σε
τιμές αγοράς, αφετέρου οι senior note
τίτλοι να λάβουν κρατική εγγύηση.
Αν χρησιμοποιηθεί το DTC, ο senior
note τίτλος θα αποπληρωθεί ομαλά, μηδενίζοντας, σύμφωνα με τραπεζικά στελέχη, το ενδεχόμενο ενεργοποίησης της
κρατικής εγγύησης. Επομένως, περίπτωση διπλής δημοσιονομικής επιβάρυνσης είναι δύσκολο να προκύψει.

Αντίθετα, η συνδυαστική δράση των
δύο μηχανισμών θα επιτρέψει την ταχύτερη εξυγίανση των τραπεζικών ισολογισμών.
Για παράδειγμα, η εγγύηση του Δημοσίου θα επιτρέψει τη στάθμιση των διακρατούμενων από τις τράπεζες τίτλων
(senior notes) με χαμηλό συντελεστή, απελευθερώνοντας εποπτικά κεφάλαια,
με αντίστοιχη ενίσχυση των εποπτικών
δεικτών. Το κόστος της εγγύησης, που θα
κληθούν να καταβάλουν ο τράπεζες, θα
πρέπει να είναι εύλογο και ανάλογο της
πιστοληπτικής διαβάθμισης του Ελληνικού Δημοσίου.
Το σχέδιο της ΤτΕ μπορεί να μειώσει
ταχύτερα τα NPEs, αντιμετωπίζοντας
ταυτόχρονα το πρόβλημα του υψηλού
DTC (16 δισ. ευρώ) στα εποπτικά κεφάλαια των τραπεζών. Για το λόγο αυτό
κερδίζει συνεχώς πόντους στην αγορά.

Η αναπλήρωση
της κεφαλαιακής επιβάρυνσης
Η κεφαλαιακή επιβάρυνση, που προκύπτει, λόγω της διαγραφής του DTC εκτιμάται ότι θα ανέλθει, κατά μέσο όρο,
ως τρεις ποσοστιαίες μονάδες (3%) του
δείκτη Common Equity Tier I (CET I). Θα
πρέπει, όμως, να συνυπολογιστούν δυναμικά στοιχεία, που πάντα λαμβάνονται
υπόψη στην εποπτική αξιολόγηση και τα
οποία θα αντισταθμίσουν σε σημαντικό
βαθμό τις όποιες ζημίες αποτίμησης.
Ειδικότερα, η εσωτερική αναπλήρωση κεφαλαίων μέσω οργανικής κερδοφορίας θα αυξηθεί σημαντικά, μετά τη
μεταβίβαση των καταγγελμένων δανείων, λόγω αποκλιμάκωσης των προβλέψεων για πιστωτικό κίνδυνο αλλά και
λόγω της μείωσης των λειτουργικών
εξόδων.
Επιπρόσθετα, θα επέλθει αποδέσμευση κεφαλαίων, λόγω απελευθέρωσης
στοιχείων ενεργητικού, η οποία θα είναι
υψηλότερη για τις τράπεζες (Alpha, Πειραιώς), που ακολουθούν τυποποιημένο
μοντέλο υπολογισμού του σταθμισμένου ενεργητικού.
Είναι πιθανόν, λόγω της σημαντικής
υποχώρησης των NPEs ως ποσοστό επί
των χορηγήσεων, να μειωθούν οι ελάχιστες κεφαλαιακές απαιτήσεις του SSM
για τις εγχώριες συστημικές τράπεζες.
Τέλος, οι τράπεζες θα έχουν τη δυνατότητα έκδοσης συμπληρωματικών κεφαλαίων (ομολογιακές εκδόσεις, υβριδικά, τίτλοι μειωμένης εξασφάλισης).
Τέτοιες ομολογιακές εκδόσεις μπορούν να καταστούν εφικτές σε βάθος
χρόνου, εφόσον παρουσιαστεί σημαντική πρόοδος στην υλοποίηση των σχεδίων μείωσης των NPEs, κάτι που θα καταστεί εφικτό με σημαντικές συναλλαγές τιτλοποιήσεων.

TτE Με πλεόνασμα 13,9 δισ. το ταξιδιωτικό ισοζύγιο το 2018

υξημένα εμφανίζονται το ταξιδιωτικό ισοζύγιο και οι ταξιδιωτικές εισπράξεις, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζα της Ελλάδος. Συγκεκριμένα, το ταξιδιωτικό ισοζύγιο το
Δεκέμβριο του 2018 εμφάνισε πλεόνασμα 14 εκατ. ευρώ, έναντι πλεονάσματος 25 εκατ. ευρώ
τον αντίστοιχο μήνα του 2017. Ειδικότερα, αύξηση κατά 40,0% κατέγραψαν οι ταξιδιωτικές εισπράξεις, φθάνοντας τα 266 εκατ. ευρώ, έναντι
190 εκατ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2017,
ενώ αύξηση κατά 53,1% παρατηρήθηκε στις ταξιδιωτικές πληρωμές. H αύξηση των ταξιδιωτικών
εισπράξεων οφείλεται στην άνοδο της εισερχόμενης ταξιδιωτικής κίνησης κατά 16,8%, καθώς
και στην αύξηση της μέσης δαπάνης ανά ταξίδι
κατά 67 ευρώ ή 20,2%. Οι καθαρές εισπράξεις
από την παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών συνέNEXTDEAL #421 # 27 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019

βαλαν με ποσοστό 2,8% στο σύνολο των καθαρών εισπράξεων από υπηρεσίες και αντιστάθμισαν κατά 0,8% το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών. Το ταξιδιωτικό ισοζύγιο εμφάνισε πλεόνασμα 13.943 εκατ. ευρώ, έναντι πλεονάσματος
12.725 εκατ. ευρώ το 2017.
Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στην αύξηση των ταξιδιωτικών εισπράξεων κατά 1.483 εκατ. ευρώ ή
10,1%, οι οποίες μόνο εν μέρει αντισταθμίστηκαν
από την αύξηση των ταξιδιωτικών πληρωμών
κατά 265 εκατ. ευρώ ή 13,9%. H αύξηση των ταξιδιωτικών εισπράξεων ήταν αποτέλεσμα της ανόδου της εισερχόμενης ταξιδιωτικής κίνησης
κατά 10,8%, καθώς η δαπάνη ανά ταξίδι παρουσίασε οριακή μείωση κατά 1 ευρώ ή 0,2%. Οι καθαρές εισπράξεις από την παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών συνέβαλαν με ποσοστό 72,0% στο σύ-

νολο των καθαρών εισπράξεων από υπηρεσίες
και αντιστάθμισαν κατά 62,0% το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών.
Οι ταξιδιωτικές εισπράξεις εμφάνισαν αύξηση
κατά 10,1% σε σύγκριση με το 2017 και διαμορφώθηκαν στα 16.113 εκατ. ευρώ. Η εξέλιξη αυτή
οφείλεται στην αύξηση κατά 11,9% των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών της Ε.Ε.-28, οι
οποίες διαμορφώθηκαν στα 11.034 εκατ. ευρώ,
και στην αύξηση των εισπράξεων από κατοίκους
των χωρών εκτός της Ε.Ε.-28 κατά 7,3%, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 4.662 εκατ. ευρώ. Αναλυτικότερα, οι εισπράξεις από κατοίκους των
χωρών της ζώνης του ευρώ αυξήθηκαν κατά
12,9% και διαμορφώθηκαν στα 7.110 εκατ. ευρώ,
ενώ οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της
Ε.Ε.-28 εκτός της ζώνης του ευρώ παρουσίασαν
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άνοδο κατά 10,1% και διαμορφώθηκαν στα 3.924
εκατ. ευρώ. Ειδικότερα, οι εισπράξεις από τη
Γερμανία αυξήθηκαν κατά 16,1% και διαμορφώθηκαν στα 2.965 εκατ. ευρώ, ενώ οι εισπράξεις
από τη Γαλλία μειώθηκαν κατά 3,8% και διαμορφώθηκαν στα 956 εκατ. ευρώ. Οι εισπράξεις από
το Ηνωμένο Βασίλειο επίσης μειώθηκαν κατά
5,9% και διαμορφώθηκαν στα 1.943 εκατ. ευρώ.
Από τις χώρες εκτός της Ε.Ε.-28, μείωση κατά
19,2% παρουσίασαν οι εισπράξεις από τη Ρωσία, οι
οποίες διαμορφώθηκαν στα 338 εκατ. ευρώ, ενώ
αυτές από τις ΗΠΑ σημείωσαν αύξηση κατά 28,1%
και διαμορφώθηκαν στα 1.043 εκατ. ευρώ. Τέλος,
σε ό,τι αφορά την εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση
για το 2018, αυτή αυξήθηκε κατά 10,8% και διαμορφώθηκε στις 30.123 χιλ. ταξιδιώτες, έναντι 27.194
χιλ. ταξιδιωτών το 2017.

ΕΚΤ

Στα 1,6 δισ. ευρώ
τα κέρδη 2018
ΑΥΞΗΜΈΝΑ κατά 0,3 δισ. ευρώ -στα 1,6 δισ.
ευρώ- εμφανίζονται το 2018 τα κέρδη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, τα οποία, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, κατανέμονται
στο ακέραιο στις εθνικές κεντρικές τράπεζες.
Ειδικότερα,οι ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για το
2018 δείχνουν ότι τα κέρδη αυξήθηκαν κατά 301
εκατ. ευρώ, φθάνοντας τα 1.575 εκατ. ευρώ, κυρίως ως αποτέλεσμα του υψηλότερου καθαρού
εισοδήματος από τόκους επί του χαρτοφυλακίου
δολαρίων ΗΠΑ και της αγοράς ενεργητικού χαρτοφυλακίου προγράμματος (APP).Οι καθαροί
τόκοι-έσοδα ανήλθαν συνολικά σε 2,277 δισ.
ευρώ (2017: 1,812 δισ. ευρώ),ενώ οι καθαροί
τόκοι-έσοδα επί των συναλλαγματικών διαθεσίμων αυξήθηκαν σε 862 εκατ. ευρώ (2017: 534
εκατ. ευρώ) ως αποτέλεσμα της αύξησης των
τόκων-εσόδων από το χαρτοφυλάκιο δολαρίων
ΗΠΑ. Οι καθαροί τόκοι-έσοδα από το πρόγραμμα
APP αυξήθηκαν κατά 245 εκατ. ευρώ σε 820 εκατ. ευρώ, ως αποτέλεσμα των συνεχιζόμενων
αγορών τίτλων στο πλαίσιο του εν λόγω προγράμματος και των υψηλότερων αποδόσεων
των τίτλων που αποκτήθηκαν στη διάρκεια του
έτους σε σύγκριση με την ιστορική απόδοση του
χαρτοφυλακίου. Αντιθέτως, οι καθαροί τόκοι-έσοδα από το Πρόγραμμα για τις Αγορές Τίτλων
(Securities Markets Programme - SMP) μειώθηκαν, λόγω εξοφλήσεων, σε 384 εκατ. ευρώ
(2017: 447 εκατ. ευρώ). Οι ζημίες από χρηματοοικονομικές πράξεις ανήλθαν σε 77 εκατ. ευρώ
(2017: πραγματοποιηθέντα κέρδη 161 εκατ. ευρώ), λόγω πραγματοποιηθεισών ζημιών από
μεταβολές τιμών από το χαρτοφυλάκιο τίτλων
σε δολάρια ΗΠΑ. Οι αποσβέσεις ανήλθαν σε 69
εκατ. ευρώ (2017: 105 εκατ. ευρώ), κυρίως λόγω της μείωσης της αγοραίας αξίας ορισμένων
τίτλων που διακρατούνται στο χαρτοφυλάκιο
δολαρίων ΗΠΑ, σε συνδυασμό με την αύξηση
των αντίστοιχων αποδόσεων.
Τέλος, οι συνολικές δαπάνες προσωπικού
μειώθηκαν σε 515 εκατ. ευρώ (2017: 535 εκατ.
ευρώ) λόγω μιας μη επαναλαμβανόμενης επιβάρυνσης που περιλήφθηκε το 2017 και σχετίζεται
με μετεργασιακές παροχές, λοιπές μακροπρόθεσμες παροχές καθώς και παροχές συνδεόμενες
με τη λήξη απασχόλησης στην ΕΚΤ. Οι λοιπές
διοικητικές δαπάνες αυξήθηκαν σε 599 εκατ. ευρώ (2017: 539 εκατ. ευρώ), κυρίως λόγω της
αύξησης των δαπανών που συνδέονται με την
άσκηση των εποπτικών καθηκόντων της ΕΚΤ.
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ΕΤΕ
καθοριστικές
ΣτηνΔύο
τελική
ευθεία τοκινήσεις
νομοσχέδιο για τη λειτουργία των ιδιωτικών κλινικών
για την επόμενη ημέρα

Τ

η δυνατότητα να αναδειχθεί στην πρώτη εγχώρια τράπεζα, που θα εξυγιάνει, σε σημαντικό
βαθμό, τον ισολογισμό της, μειώνοντας τα
«κόκκινα» δάνεια σε μονοψήφιο ποσοστό, έχει η Εθνική Τράπεζα, εφόσον υλοποιήσει το πλάνο αναδιάρθρωσης και ειδικότερα τις δεσμεύσεις για πώληση θυγατρικών στο εξωτερικό και στην Ελλάδα.
Όπως είναι γνωστό, η Εθνική φέρεται να έχει εξασφαλίσει από τη Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Κομισιόν (DG Comp) περιθώριο ώς το τέλος του 2020,
προκειμένου να υλοποιήσει τις εναπομείνασες κινήσεις απομόχλευσης, καθώς οι υπόλοιπες βασικές
δεσμεύσεις έχουν εκπληρωθεί εδώ και καιρό.
Ήδη, ο διαγωνισμός για την πώληση της Εθνικής
Κύπρου έχει ολοκληρωθεί, με την ανάδειξη της
Astrobank σε προτιμητέο επενδυτή. Αναμένεται η
υπογραφή της σύμβασης αγοραπωλησίας και εν συνεχεία η λήψη των εγκρίσεων, ώστε να ολοκληρωθεί η μεταβίβαση, πριν από το τέλος του έτους.
Σε εξέλιξη βρίσκεται και ο διαγωνισμός για την
πώληση του δικτύου καταστημάτων, που διαθέτει η
Εθνική στην Αίγυπτο ( σ.σ. ελέγχονται απευθείας από
τη μητρική), ενώ η διαδικασία για την πώληση της
ρουμανικής Romaneasca Banca έχει «παγώσει»,
μετά την απόφαση της τοπικής κυβέρνησης να επιβάλει -προοδευτικά κλιμακούμενο- φόρο στα περιουσιακά στοιχεία των τραπεζών.
Τα κρίσιμα μέτωπα, όμως, για την Εθνική στο σκέλος της αποεπένδυσης είναι η πώληση τουλάχιστον

►Τα πωλητήρια σε Εθνική
Ασφαλιστική και Πανγαία
κρίνουν την ταχύτητα
μείωσης των NPEs
του 75% της Εθνικής Ασφαλιστικής και η αποεπένδυση από την Πανγαία ΑΕΕΑΠ ( σ.σ. δεν είναι σαφές
αν πρόκειται για δέσμευση του πλάνου αναδιάρθρωσης, προκύπτει σίγουρα από τη συμφωνία μετόχων).
Μόνο από την πώληση του 75% της Ασφαλιστικής
το σταθμισμένο σε κίνδυνο ενεργητικό του ομίλου
θα μειωθεί κατά 0,7 με 0,8 δισ. ευρώ. Στην περίπτωση της Πανγαία η πώληση του 32,6% θα οδηγήσει σε
μείωση του σταθμισμένου ενεργητικού, η οποία, όμως, θα αντισταθμιστεί σε σημαντικό βαθμό από το
γεγονός ότι η Εθνική ενοποιεί σήμερα και τα κεφάλαια που αναλογούν στους μετόχους μειοψηφίας,
λόγω της άσκησης διοίκησης.
Στις 30 Σεπτεμβρίου του 2018 η Εθνική είχε δείκτη συνολικής κεφαλαιακής επάρκειας 16,8%. Με
την υλοποίηση όλων των προαναφερόμενων ενεργειών ( πωλήσεις θυγατρικών σε Ρουμανία, Κύπρο,
των δραστηριοτήτων στην Αίγυπτο και του 75% της
Εθνικής Ασφαλιστικής) και τη συνεπακόλουθη μείωση του σταθμισμένου ενεργητικού, ο δείκτης θα
αυξηθεί κατά περίπου 1,8%, καθιστώντας την τράπεζα κεφαλαιακά «πάνοπλη» για να προχωρήσει σε

επιθετική μείωση των NPEs.
Με βάση τους στόχους που έχουν τεθεί, η Εθνική
έκλεισε το 2018 με μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα
(Non Performing Exposures- NPEs) στην Ελλάδα
χαμηλότερα των 15,6 δισ. ευρώ. Φέτος αναμένεται
να υποχωρήσουν τουλάχιστον στα 12,6 δισ. ευρώ,
καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη διαγωνισμός για την
πώληση χαρτοφυλακίου εξασφαλισμένων δανείων,
ενώ αναμένεται να ακολουθήσει η πώληση χαρτοφυλακίου με δάνεια χωρίς εξασφαλίσεις.
Διαθέτοντας τις υψηλότερες προβλέψεις από οποιαδήποτε άλλη συστημική τράπεζα (σ.σ. 61%) και
το μικρότερο συγκριτικά χαρτοφυλάκιο με NPEs, η
Εθνική θα μπορούσε τη διετία 2020-21 να ρίξει τα
NPEs σε μονοψήφιο ποσοστό των χορηγήσεων, χωρίς να χρειαστεί αύξηση κεφαλαίου και επομένως να
προκαλέσει dilution στους υφιστάμενους μετόχους.
Μια συμφωνία ανάθεσης διαχείρισης των εναπομεινάντων NPEs που θα οδηγούσε στην εγγραφή
κεφαλαιακού κέρδους, σε συνδυασμό με μια ή δύο
μεγάλες τιτλοποιήσεις, θα οδηγούσε τάχιστα στη
μείωσή τους στα επίπεδα των 2 με 3 δισ. ευρώ, σύμφωνα με αναλυτές.
Επιπρόσθετα, η Εθνική διαθέτει πλεονάζουσα
ρευστότητα, που ενισχύεται από τη συμφωνία ακύρωσης του Titlos κατά 3,3 δισ. ευρώ, η οποία μπορεί
να χρησιμοποιηθεί για νέα δάνεια, εξέλιξη που θα
αύξανε την πίτα των χορηγήσεων, μειώνοντας τη
ποσοστιαία συμμετοχή των NPEs.

Νέοι «μνηστήρες» για Εθνική Ασφαλιστική
Π
αρ΄ ότι η διοίκηση της τράπεζας φέρεται να έχει εξασφαλίσει από τη Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Κομισιόν (DG Comp) παράταση ώς το τέλος του 2020
για να ολοκληρώσει την πώληση της Εθνικής Ασφαλιστικής, οι «μνηστήρες» δεν
έχουν πάψει να την... πολιορκούν. Για τις προσφορές κάποιων εξ αυτών η Εθνική κράτησε εξ αρχής επιφυλακτική στάση, η οποία δικαιώθηκε από τη διάψευση
της Hannover Re περί της εμπλοκής της σε οποιαδήποτε προσφορά ή εκδήλωση
ενδιαφέροντος για την Εθνική Ασφαλιστική.
Για την ιστορία και μόνο η πρόταση, που φέρεται να υπέβαλε η κοινοπραξία
Hannover Re – Lidehal- Matt Fairfield, αποτιμούσε το 100% της Εθνικής Ασφαλιστικής μεταξύ 850 με 893 εκατ. ευρώ. Επομένως, για το 75% πρόσφερε 637 με
680 εκατ. ευρώ, προβλέποντας, μάλιστα, την κατάθεση του συνόλου του τιμήματος σε ανοικτό καταπιστευτικό λογαριασμό, με την ολοκλήρωση του due
diligence, το οποίο θα διαρκούσε το πολύ δύο μήνες.
Θεωρητικά, η κοινοπραξία έδινε όσα περίπου η Gongbao, δεσμευόμενη ότι θα
εμφανίσει τα χρήματα πριν από την υπογραφή της σύμβασης αγοραπωλησίας.
Υπήρχαν, όμως τα εξής προβλήματα: θέματα αξιοπιστίας που έγειρε αφενός η
συμμετοχή του Matt Fairfield, αφετέρου το γεγονός ότι η Hannover Re διέψευσε

την εκδήλωση οιουδήποτε ενδιαφέροντος εκ μέρους της, παρ’ ότι υπήρχε επιστολή της Hannover Life Bermuda.
Επιπρόσθετα, η Hannover Life Bermuda δεν θα έβαζε κεφάλαια, αλλά προσέφερε μια σύμβαση αντασφάλισης 200 εκατ. ευρώ που θα κάλυπτε το 90% των
εργασιών του κλάδου Ζωής και Υγείας. Τέλος, η καταβολή των 150 εκατ. ευρώ
του τιμήματος δεν θα γινόταν απευθείας αλλά εντός 3ετίας-5ετίας, βάσει επιδόσεων του bancassurance.
Πέραν της παραπάνω κοινοπραξίας, υπάρχουν και άλλοι ενδιαφερόμενοι για
την απόκτηση του 75% της Εθνικής Ασφαλιστικής, που έχουν βολιδοσκοπήσει
την τράπεζα για το αν θα έμπαινε σε αποκλειστικές διαπραγματεύσεις στην περίπτωση που λάμβανε αξιόπιστη και ικανοποιητική μη δεσμευτική προσφορά.
Η διοίκηση της τράπεζας τηρεί, ώς τώρα, τη γνωστή γραμμή ότι θα βγει νέα
διαγωνιστική διαδικασία στο δεύτερο μισό του έτους και όποιος ενδιαφέρεται
μπορεί να προσέλθει, στελέχη της, όμως, μιλώντας ανεπίσημα δεν αποκλείουν
την πιθανότητα η τράπεζα να μπει σε απευθείας διαπραγμάτευση ή να τρέξει μια
κλειστή διαδικασία, αν υποβληθούν προσφορές που αποτιμούν την Ασφαλιστική,
στα επίπεδα που είχαν βγάλει Goldman Sachs και Morgan Stanley.

ΕΛΠΝΟ. Έτσι, λοιπόν, στο νομοσχέδιο περιλαμβάνεται διάταξη, η οποία καταργεί το
ΚΕΕΛΠΝΟ με τη σημερινή του μορφή και
ιδρύεται στη θέση του ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ). Ο νέος φορέας θα έχει τη μορφή ΝΠΔΔ με 7μελές
διοικητικό συμβούλιο τριετούς θητείας, με
πρόεδρο που θα διορίζεται κατόπιν υπουργικής
απόφασης.
Στις αρμοδιότητες του
ΕΟΔΥ θα είναι η παρακολούθηση και εκτίμηση
Tο νομοσχέδιο
της υγείας του πληθυθέτει αυστηρότερες
σμού, η επιδημιολογική
καταγραφή και συνεχής
προδιαγραφές
εποπτεία επίπτωσης των
για τη χορήγηση
νοσημάτων, ενώ θα διαάδειας ίδρυσης
χειρίζεται Ειδικό ΛογαΙδιωτικής Κλινικής.
ριασμό Κονδυλίων Έρευνας.
Απαγορεύεται ρητά

Τράπεζα Πειραιώς

Θετική
αξιολόγηση
ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΚΌΜΗ ΦΟΡΆ, αναγνωρίστηκε το σημαντικό περιβαλλοντικό έργο της Τράπεζας
Πειραιώς, κατά την πρόσφατη αξιολόγηση του διεθνούς δείκτη
CDP (Carbon Disclosure Project),
για θέματα κλιματικής αλλαγής
και περιβαλλοντικής διαχείρισης. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η Τράπεζα Πειραιώς
είναι η μόνη ελληνική τράπεζα
που κατατάσσεται στο πολύ καλό
επίπεδο “Management Β”, που
είναι άνω του μέσου όρου του
χρηματοπιστωτικού κλάδου παγκοσμίως (Β-).Η υψηλή αυτή
βαθμολογία επιβεβαιώνει τις
θετικές επιδράσεις από τις πολύπλευρες δράσεις της Τράπεζας που έχουν στόχο τη μέτρηση
και διαχείριση του περιβαλλοντικού αντίκτυπου που απορρέει
από τις δραστηριότητές της.
Προωθείται διάταξη,
Στο πλαίσιο αυτό έχει αναπτύη οποία καταργεί
ξει μεθοδολογία που μετράει
το ΚΕΕΛΠΝΟ με τη
τις επιπτώσεις της κλιματικής
αλλαγής και παράλληλασημερινή
εξετάτου μορφή και
ζει τους κινδύνους και τις ευστη θέση του
καιρίες που προκύπτουνιδρύεται
για τις
επιχειρήσεις.
ο Εθνικός Οργανισμός
Αξιοσημείωτο είναι ότι το πιΔημόσιας Υγείας. Ο
στοποιημένο Σύστημα Περιβαλνέος
λοντικής Διαχείρισης της
Τρά- φορέας θα έχει
πεζας Πειραιώς βαθμολογείται
7μελές Δ.Σ, με πρόεδρο
με άριστα, όχι μόνο από το CDP
που
αλλά και από όλους τους
δεί-θα διορίζεται με
κτες από τους οποίους αξιολουπουργική απόφαση
γείται.
Η Τράπεζα εντάσσεται, επίσης
Σε κάθε
κλινική πρέπει να υπάρχει όλο το
από το 2016, στο δείκτη
εταιρι24ωρο ιατρική κάλυψη.
κής αειφορίας FTSE4Good
(Financial Times Stock ExchaΓενικά σημεία:
nge), με βαθμολογία καλύτερη
• Οι ιδιωτικές κλινικές πρέπει να δημοσιοαπό το 58% των αξιολογημένων
ποιούν στην ιστοσελίδα τους και σε εμφατραπεζών παγκοσμίως.

νές σημείο στην υποδοχή και στο λογιστή-
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και κατηγορηματικά
η χρήση της λέξης
νοσοκομείο σε
όλες τις γλώσσες

Ίδρυση Ινστιτούτου
Νεοπλασιών

Ακόμη ιδρύεται το Εθνικό Ινστιτούτο Νεοπλασιών (ΕΙΝΕ), το οποίο
θα εποπτεύεται από το
υπουργείο Υγείας, και θα
έχει ως αντικείμενο την
εθνική στρατηγική και το συντονισμό των
ενεργειών για πρόληψη, διάγνωση και θεραπεία του καρκίνου. Προς αυτήν την κατεύθυνση προβλέπεται η συνεργασία του
ΕΙΝΕ με ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα,
κρατικές υπηρεσίες, φορείς πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας ιατρικής περίθαλψης, νοσοκομεία, ιδρύματα και
πάσχοντες από νεοπλασματικές ασθένειες.

Χώροι ελεγχόμενης
χρήσης ναρκωτικών

ριο τιμοκατάλογο των παρεχόμενων από
αυτές υπηρεσιών και προϊόντων.
• Τα αρχεία των ασθενών θα πρέπει να διατηρούνται για μια 20ετία.
• Οι προμήθειες φαρμάκων πρέπει να γίνονται μόνο για την κάλυψη των ασθενών και
απαγορεύεται η μεταπώληση σε τρίτους.
• Για τους παραβάτες των διατάξεων του

NEXTDEAL #421 # 27 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019

νομοσχεδίου επιβάλλεται πρόστιμο 15.000
• Για τη διάταξη που καθορίζει ποιοι δεν δικαιούνται να λάβουν άδεια λειτουργίας ιδιωτικής κλινικής, λόγω τελεσίδικης καταδίκης για οποιοδήποτε πλημμέλημα και κακούργημα. Η διάταξη βάζει αντίστοιχο περιορισμό και για όσους κατέχουν συνολικό
ποσοστό συμμετοχής μεγαλύτερο από το

51% στη μετοχική ή εταιρική σύνθεση του
κεφαλαίου είτε οι ίδιοι είτε μέσω άλλων εταιρειών.

Η κατάργηση του ΚΕΕΛΠΝΟ
Από την πρώτη στιγμή ανάληψης ευθυνών, η τωρινή ηγεσία του υπουργείου Υγείας έθεσε ως στόχο την κατάργηση του ΚΕ-

Με το ίδιο νομοσχέδιο ορίζονται οι προϋποθέσεις δημιουργίας χώρων για εποπτευόμενη χρήση ουσιών. Οι χώρο ι θα αδειοδοτούνται από το υπουργείο και θα απευθύνονται στους λεγόμενους χρήστες
υψηλού κινδύνου που είναι περιθωριοποιημένοι, συχνά χωρίς στέγη, με περιορισμένη πρόσβαση σε υπηρεσίες Υγείας και με
χαμηλό κίνητρο για θεραπεία απεξάρτησης.
Οι χρήστες αυτοί υπολογίζονται σε 17.067
πανελλαδικά, με τους μισούς στην Αττική.
Πιο συγκεκριμένα ο ρόλος των χώρων αυτών θα είναι η παροχή υπηρεσιών μείωσης
της βλάβης, η προαγωγή της υγείας των ενεργών χρηστών, η προστασία της δημόσιας υγείας, η μείωση του επιπολασμού των
μολυσματικών ασθενειών στον πληθυσμό
των χρηστών, η αντιμετώπιση της υπερδοσολογίας, η προετοιμασία για την ένταξη
των χρηστών σε προγράμματα θεραπείας
κ.λπ. Οι χώροι εποπτευόμενης χρήσης θα
διατηρούν μητρώο καταγραφής ληπτών υπηρεσιών.
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Κείμενα: ΆΡΗΣ ΜΠΕΡΖΟΒΊΤΗΣ

ELPEN

Θεραπεία για το μη μεταστατικό, ευνουχοάντοχο καρκίνο του προστάτη

ρών κόνεων, οι οποίες αξιοποιούνται για
τη χορήγηση δραστικών ουσιών και συνδυασμών αυτών. Η εισπνευστική συσκευή Elpenhaler® αποτελεί εφεύρεση
του προέδρου και ιδρυτή της εταιρείας,
φαρμακοποιού Δημήτρη Πενταφράγκα
και συνιστά αναμφίβολα το σπουδαίο καρπό του πολυετούς ερευνητικού έργου της
ELPEN στον συγκεκριμένο τομέα. Σήμερα, αναγνωρίζεται ως ένα εξαιρετικά αποτελεσματικό θεραπευτικό μέσο για την αντιμετώπιση του άσθματος και της Χρόνιας
Αποφρακτικής Πνευμονοπάθειας, ενώ έχει εγκριθεί σε 27 ευρωπαϊκές χώρες,
φέροντας διπλώματα ευρεσιτεχνίας σε
περισσότερα από 100 τα κράτη.

ΣΤΟ ΣΥΜΠΌΣΙΟ για τους καρκίνους γαστρεντερικού/ουροποιητικού της
Αμερικανικής Εταιρείας Κλινικής Ογκολογίας 2019 ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα της μελέτης Φάσης ΙΙΙ, ARAMIS, τα οποία κατέδειξαν στατιστικά
σημαντική βελτίωση στην επιβίωση χωρίς μετάσταση (MFS) με θεραπεία με
δαρολουταμίδη σε συνδυασμό με αντιανδρογόνα σε σύγκριση με το εικονικό
φάρμακο συν ADT σε ασθενείς με μη μεταστατικό καρκίνο του προστάτη ανθεκτικού στον ευνουχισμό (nmCRPC). Αυτό μεταφράζεται σε μείωση έως και 59% του
κινδύνου μετάστασης ή θανάτου. Η μέση τιμή για επιβίωση χωρίς μεταστάσεις ήταν
40,4 μήνες στην ομάδα που έλαβε δαρολουταμίδη, σε αντίθεση με 18,4 μήνες για την
ομάδα που έλαβε εικονικό φάρμακο, συνολική δηλαδή βελτίωση 22 μηνών.
Στην ίδια μελέτη, παρατηρήθηκε επίσης αυξητική τάση στη συνολική επιβίωση, όπως
και πλεονέκτημα υπέρ της δαρολουταμίδης σε όλα τα άλλα δευτερεύοντα τελικά σημεία.
Είναι αξιοσημείωτο πως οι ανεπιθύμητες ενέργειες που σχετίζονται με τη θεραπεία εμφανίστηκαν σε συχνότητα μεγαλύτερη ή ίση με 5% ή αξιολογήθηκαν ως βαθμού 3-5 και ήταν
συγκρίσιμες μεταξύ των ομάδων που έλαβαν δαρολουταμίδη ή εικονικό φάρμακο (με
εξαίρεση την κόπωση που εμφανίστηκε στο 12,1% των ασθενών με δαρολουταμίδη, έναντι 8,7% των ασθενών με εικονικό φάρμακο). Τα ευρήματα σχετικά με την ποιότητα
ζωής ήταν παρόμοια μεταξύ των ομάδων θεραπείας.
Τα παραπάνω δεδομένα εκτός από το Συμπόσιο για τους καρκίνους γαστρεντερικού/
ουροποιητικού της Αμερικανικής Εταιρείας Κλινικής Ογκολογίας 2019 (ASCO GU 2019) στο
Σαν Φρανσίσκο, δημοσιεύθηκαν ταυτόχρονα στο έγκριτο επιστημονικό περιοδικό The
New England Journal of Medicine.
«Εκτός από το όφελος στην επιβίωση χωρίς μεταστάσεις, ένα ευνοϊκό προφίλ ασφάλειας είναι ιδιαίτερα σημαντικό για αυτούς τους ασθενείς που συνήθως δεν έχουν συμπτώματα, μιας και η θεραπεία μπορεί να επηρεάσει την ευρύτερη ποιότητα ζωής, την πρόγνωση καθώς και τη συμμόρφωσή τους στη συγκεκριμένη θεραπεία, αλλά και σε άλλα φάρμακα που χορηγούνται συνήθως σε αυτό τον πληθυσμό ασθενών. Αυτά τα δεδομένα είναι
συναρπαστικά για όλους όσοι ασχολούνται ή πάσχουν από καρκίνο του προστάτη. Δεν
δείχνουν μόνο τη σημαντική αποτελεσματικότητα της δαρολουταμίδης στην πρόληψη της
εξάπλωσης του καρκίνου του προστάτη, αλλά και το ευνοϊκό προφίλ ανοχής της που μετά
την έγκρισή της, θα αποτελεί μία θεραπεία που μπορεί να επιτρέψει στους ασθενείς να
συνεχίσουν την καθημερινή τους ζωή χωρίς επιβαρύνσεις», δήλωσε ο Karim Fizazi, MD,
Ph.D., καθηγητής Ιατρικής του Ινστιτούτου Gustave Roussy, Πανεπιστήμιο του Paris Sud
στην Γαλλία.

Mε αφορμή την κυκλοφορία της νέας
γενιάς εισπνευστικής συσκευής
Elpenhaler®, η ELPEN προγραμματίζει τη
διεξαγωγή σειράς επιστημονικών εκδηλώσεων.

L’Oréal

Νέο εργαλείο διάγνωσης του δέρματος, που βασίζεται στην τεχνητή νοημοσύνη

SANOFI

Νέο φάρμακο για τη μείωση
του καρδιαγγειακού κινδύνου
σε άτομα με αθηροσκλήρωση
Η ΕΠΙΤΡΟΠΉ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΏΝ Προϊόντων για Ανθρώπινη
Χρήση (CHMP) του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων
(EMA) εξέδωσε θετική γνωμοδότηση για μια νέα ένδειξη του
alirocumab, ως επιπρόσθετη θεραπεία για τη μείωση και άλλων παραγόντων κινδύνου. Το alirocumab θα πρέπει να χορηγείται σε συνδυασμό με τη μέγιστη ανεκτή δόση στατίνης ή ως
μονοθεραπεία σε ασθενείς που έχουν δυσανεξία στη στατίνη ή
για τους οποίους η θεραπεία με στατίνες αντενδείκνυται.
Η αθηροσκληρωτική καρδιαγγειακή νόσος αποτελεί ένα γενικό όρο, που περιλαμβάνει τη δημιουργία αθηρωματικής
πλάκας στα τοιχώματα των αρτηριών, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε μειωμένη ροή του αίματος και σε μια σειρά σοβαρών
παθήσεων, όπως εγκεφαλικό επεισόδιο, περιφερική αρτηριακή νόσο και οξύ στεφανιαίο σύνδρομο, που περιλαμβάνει το
έμφραγμα του μυοκαρδίου και την ασταθή στηθάγχη.
Η γνωμοδότηση της Επιτροπής Φαρμακευτικών Προϊόντων
για Ανθρώπινη Χρήση (CHMP) βασίστηκε στα δεδομένα της
μελέτης ODYSSEY OUTCOMES, μία Φάσης 3 μελέτη καρδιαγγειακών εκβάσεων, η οποία αξιολόγησε την επίδραση του
alirocumab σε 18.924 ασθενείς που είχαν παρουσιάσει οξύ
στεφανιαίο σύνδρομο σε διάστημα 1-12 μηνών (μέσο διάστημα 2,6 μηνών) πριναπό την εισαγωγή τους στη μελέτη. Αποτελέσματα από τη μελέτη ODYSSEY OUTCOMES δημοσιεύτηκαν
στο ιατρικό περιοδικό The New England Journal of Medicine
το 2018.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναμένεται να λάβει την τελική απόφαση τους επόμενους μήνες. Δεδομένα από τη μελέτη
ODYSSEY OUTCOMES έχουν υποβληθεί και στον Οργανισμό
Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) των ΗΠΑ, όπου η αναμενόμενη ημερομηνία για τη λήψη απόφασης είναι η 28η Απριλίου
2019.
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BAYER

Επένδυση στο μέλλον με νέας γενιάς
εισπνευστική συσκευή Elpenhaler®
ΤΗ ΣΤΑΘΕΡΉ και διαχρονική προσήλωσή
της στην έρευνα για νέες θεραπείες που
θα βελτιώσουν την ποιότητα ζωής των ασθενών επιβεβαιώνει η ELPEN, προχωρώντας πρόσφατα στην κυκλοφορία της
νέας γενιάς εισπνευστικής συσκευής
Elpenhaler®.
Πρόκειται για προϊόν έρευνας και ανάπτυξης της εταιρείας, το οποίο διακρίνεται
για την κορυφαία αισθητική και την ευκολία χρήσης του, διατηρώντας το αξεπέραστο πλεονέκτημα επιβεβαίωσης λήψης
του φαρμάκου.
Η ELPEN διατηρεί εδώ και χρόνια σημαντική ερευνητική δραστηριότητα στο
πεδίο των εισπνεόμενων συσκευών ξη-

health

Η MODIFACE, η εταιρεία Επαυξημένης Πραγματικότητας και Τεχνητής Νοημοσύνης που εξαγόρασε πρόσφατα η L’Oréal, μαζί με
το Τμήμα ‘Ερευνας και Καινοτομίας της L'Oréal ανακοίνωσαν το
λανσάρισμα ενός ψηφιακού εργαλείου διαγνωστικού ελέγχου του
δέρματος, βασισμένο σε 15ετή επιστημονική έρευνα για τη γήρανση του δέρματος που διεξάχθηκε από τις ομάδες αξιολόγησης του
Τμήματος Έρευνας και Καινοτομίας της L’Oréal.
H νέα αυτή τεχνολογία βασίζεται σε έναν αλγόριθμο τεχνητής
νοημοσύνης που ανέπτυξε η ModiFace και εξελίχθηκε χάρη στην
εμπειρία που διαθέτει η L’Oréal στον τομέα της γήρανσης του δέρματος. Ο αλγόριθμος έχει εφαρμοστεί σε 6.000 κλινικές εικόνες
που έχουν προκύψει από τις αξιολογήσεις και τις γνωστικές μελέτες της L’Oréal, που διεξάχθηκαν με βάση τους Άτλαντες Γήρανσης του Δέρματος. Δημιουργήθηκε έτσι ένα νέο μοντέλο βάσης
δεδομένων με πάνω από 4.500 selfies γυναικών από 3 διαφορετικές εθνικότητες (Ασιάτισσες, Καυκάσιες και Αφροαμερικάνες)
και 4 διαφορετικές συνθήκες φωτισμού. Τα αποτελέσματα, τα οποία αναπτύχθηκαν σε συνεργασία με δερματολόγους, πέτυχαν
υψηλό επίπεδο ακρίβειας στην αξιολόγηση του δέρματος. Τα αποτελέσματα υψηλής ακρίβειας επιτευχθήκαν μέσω της ανάλυσης
μιας σειράς διαφορετικών εκφράσεων προσώπου και φωτογραφιών που τραβήχτηκαν υπό διαφορετικές συνθήκες (φως, διαφορετική γωνία λήψης τηλεφώνου), παρόμοιες με αυτές που χρησιμοποιούν οι καταναλωτές.

Οι Άτλαντες της L’Oréal είναι οι πρώτοι αναλυτικοί Άτλαντες Γήρανσης του Δέρματος, που περιέχουν οπτικά σημάδια γήρανσης
για καθεμιά από τις διαφορετικές εθνικότητες. Οι Άτλαντες Γήρανσης του Δέρματος επιτρέπουν την αξιολόγηση ή την πρόβλεψη της
γήρανσης του προσώπου και χρησιμοποιούνται σήμερα σε κλινικές αξιολογήσεις για καλλυντικά και δερματολογικές θεραπείες.
Η πρώτη εφαρμογή του νέου δερματικού διαγνωστικού ελέγχου της L’Oréal θα είναι με τη Vichy SkinConsultAI που κυκλοφόρησε τον Ιανουάριο του 2019 στον Καναδά και αναμένεται να κυκλοφορήσει παγκοσμίως στους ιστότοπους των μαρκών μέσα στο
έτος. Το SkinConsultAI θα παρέχει στις γυναίκες μια διαγνωστική
εξατομικευμένη εμπειρία με 3 απλά βήματα:
• Ζητείται από τις γυναίκες να τραβήξουν ή να ανεβάσουν μια
selfie στους ιστότοπους του προϊόντος.
• Η τεχνολογία ανιχνεύει επτά σημάδια γήρανσης: ρυτίδες κάτω
από τα μάτια, έλλειψη σφριγιλότητας, έλλειψη ακτινοβολίας, μαύρα σημάδια, βαθιές ρυτίδες και πόροι. Τα σημάδια γήρανσης αναλύονται και οι γυναίκες ανακαλύπτουν την προσωποποιημένη
εικόνα γήρανσης του δέρματός τους, τα δυνατά σημεία του δέρματός τους καθώς και τις προτεραιότητες με βάση τις οποίες πρέπει
να δράσουν για να έχουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.
• Κάθε γυναίκα λαμβάνει ένα εξατομικευμένο καθημερινό πρόγραμμα εφαρμογής με προϊόντα που καλύπτουν τις ειδικές ανάγκες του προσώπου της.
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Novartis

Επέκταση ένδειξης από την Ε.Ε. για τη ριμποσικλίμπη σε κατηγορίες καρκίνου μαστού
Η NOVARTIS ανακοίνωσε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε επέκταση ένδειξης για τη ριμποσικλίμπη, τον αναστολέα κυκλινοεξαρτώμενων κινασών 4/6 με το μεγαλύτερο σύνολο δεδομένων δεδομένων σε κλινικές μελέτες με θεραπεία πρώτης γραμμής αποδεικνύοντας σταθερή και συνεχιζόμενη αποτελεσματικότητα σε σύγκριση με
την ενδοκρινική μονοθεραπεία.
Η έγκριση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ακολουθεί τη θετική γνωμοδότηση που ανακοινώθηκε το Νοέμβριο από την Επιτροπή Φαρμακευτικών Προϊόντων για Ανθρώπινη Χρήση (CHMP) του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (EMA) που βασίστηκε στις κλινικές μελέτες MONALEESA-3 και MONALEESA-7, οι οποίες παρουσίασαν το
κλινικό όφελος των θεραπευτικών σχημάτων με βάση τη ριμποσικλίμπη, ανεξαρτήτως θεραπευτικού συνδυασμού ή την εμμηνοπαυσιακή κατάσταση, ως θεραπεία πρώτης και δεύτερης γραμμής.
Η ριμποσικλίμπη έχει εγκριθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τη θεραπεία των γυναικών με θετικό σε ορμονικό υποδοχέα, αρνητικό
στον υποδοχέα ανθρώπινου επιδερμικού αυξητικού παράγοντα 2
(HR+/HER2-) τοπικά προχωρημένο ή μεταστατικό καρκίνο του μαστού σε συνδυασμό με φουλβεστράντη ως αρχική ενδοκρινική θεραπεία και σε γυναίκες που έχουν λάβει προηγούμενη ενδοκρινική
θεραπεία.
Η ριμποσικλίμπη έχει επίσης εγκριθεί σε συνδυασμό με ενδοκρινική θεραπεία και αγωνιστή της ορμόνης απελευθέρωσης της ωχρινοτρόπου ορμόνης (LHRH) για προ- και περιεμμηνοπαυσιακές γυναίκες με θετικό σε ορμονικό υποδοχέα, αρνητικό στον υποδοχέα
ανθρώπινου επιδερμικού αυξητικού παράγοντα 2 (HR+/HER2-) τοπικά προχωρημένο ή μεταστατικό καρκίνο του μαστού.
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PFIZER

Νέα δεδομένα για τη θεραπεία
της μυοκαρδιοπάθειας
ΣΎΜΦΩΝΑ με τα προκαταρκτικά αποτελέσματα της μελέτης φάσης 3 ATTR-ACT, η αγωγή με το φάρμακο
tafamidis κατέδειξε στατιστικά σημαντική μείωση στο
συνδυασμό της θνησιμότητας από οποιαδήποτε αιτία και
της συχνότητας νοσηλειών λόγω καρδιαγγειακών συμπτωμάτων σε ασθενείς με σχετιζόμενη με την τρανσθυρετίνη μυοκαρδιοπάθεια (TTR-CM) σε σύγκριση με εικονικό φάρμακο στους 30 μήνες θεραπείας.
Η σχετιζόμενη με την τρανσθυρετίνη (TTR) μυοκαρδιοπάθεια είναι μια σπάνια, θανατηφόρα και υποδιαγνωσμένη πάθηση, που συνδέεται με προοδευτική καρδιακή
ανεπάρκεια. Είναι αξιοσημείωτο ότι, σύμφωνα με εκτιμήσεις, μόνο στο 1% των ασθενών γίνεται διάγνωση της
νόσου, ενώ το μέσο προσδόκιμο επιβίωσης των ασθενών είναι 3 έως 5 έτη από τη διάγνωση.
Ο επιπολασμός της TTR-CM παραμένει επί του παρόντος άγνωστος, ενώ δεν υπάρχουν εγκεκριμένες φαρμακευτικές αγωγές που ενδείκνυνται συγκεκριμένα για
τη θεραπεία της νόσου. Παρ’ όλα αυτά, οι επιστήμονες
εκτιμούν ότι τα πρόσφατα αποτελέσματα της μελέτης αποτελούν ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση όσον αφορά τις δυνατότητες ανάπτυξης μιας νέας θεραπείας για
τους ασθενείς που την έχουν επειγόντως ανάγκη.
Η ATTR-ACT, μια διεθνής, πολυκεντρική, διπλά τυφλή,
ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο, τυχαιοποιημένη κλινική μελέτη φάσης 3 με 3 σκέλη, διερεύνησε την αποτελεσματικότητα, την ασφάλεια και το προφίλ ανοχής της ημερήσιας δόσης tafamidis 20 mg ή 80 mg σε σύγκριση
με εικονικό φάρμακο. Συμμετείχαν 441 ασθενείς τόσο με
την κληρονομικού τύπου σχετιζόμενη με την τρανσθυρετίνη αμυλοειδική μυοκαρδιοπάθεια όσο και με τη γεροντική αμυλοείδωση, η οποία δεν είναι κληρονομική και
μπορεί να εμφανιστεί όσο αυξάνεται η ηλικία του ατόμου.
Τα προκαταρκτικά δεδομένα ασφάλειας έδειξαν ότι το
tafamidis ήταν γενικά καλά ανεκτό σε αυτόν τον πληθυσμό και δεν εντοπίστηκαν νέες ενδείξεις για την ασφάλεια.
Το φαρμακευτικό σκεύασμα tafamidis κυκλοφορεί
στην Ελλάδα από το Φεβρουάριο του 2014 για τη θεραπεία της σχετιζόμενης με την τρανσθυρετίνη οικογενούς
αμυλοειδικής πολυνευροπάθειας.
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Chiesi

Βραβείο καινοτομίας στο πεδίο των σπάνιων παθήσεων

LEO Hellas

60 χρόνια στην Ελλάδα - σημείο αναφοράς στη δερματολογία και τη θρόμβωση
ΕΞΉΝΤΑ ΧΡΌΝΙΑ δυναμικής παρουσίας στην Ελλάδα συμπληρώνει η LEO Hellas κατέχοντας εξέχουσα θέση στους τομείς της
δερματολογίας και της θρόμβωσης, και με διαχρονικές συνεργασίες με σημαντικούς εταίρους σε θέματα παραγωγής και διανομής στην Ελλάδα.
Η LEO Hellas ιδρύθηκε το Δεκέμβριο του 1958 ως μια από τις
πρώτες 4 θυγατρικές της εταιρείας εκτός Δανίας, και γιόρτασε την
επέτειο των 60 χρόνων σε εκδήλωση την οποία τίμησαν με την
παρουσία τους η α.ε. πρέσβης της Δανίας Klavs A. Holm, πρόεδροι και εκπρόσωποι επιστημονικών εταιρειών και συλλόγων
ασθενών, πολιτειακοί και ακαδημαϊκοί φορείς, συνεργάτες και
εργαζόμενοι της εταιρείας. H LEO Hellas κατά τη διάρκεια της
εκδήλωσης ανακοίνωσε τη στήριξή της σε 5 φιλανθρωπικά ιδρύματα ανά την Ελλάδα, με στόχο την κάλυψη βασικών αναγκών
συνανθρώπων μας που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.
Η LEO Hellas πλαισιώνεται από μια έμπειρη ομάδα 59 συνερ-

γατών που εργάζεται, ώστε να προσφέρει αξιόπιστες θεραπευτικές λύσεις για τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής των ασθενών
με δερματικές παθήσεις - ψωρίαση, έκζεμα, δερματικές λοιμώξεις, ακτινική υπερκεράτωση, αλλά και με προβλήματα θρόμβωσης. Είναι χαρακτηριστικό ότι περίπου 1 στους 5 Έλληνες επωφελείται από τις θεραπείες της LEO σε ετήσια βάση. Η εταιρεία
δραστηριοποιείται ενεργά σε θέματα καινοτομίας για τους δερματολόγους και συνεργάζεται με πανεπιστημιακά και ερευνητικά
κέντρα που εμπλέκονται στον τομέα των δερματικών παθήσεων.
Επιπρόσθετα, επενδύει στην ενημέρωση και την αντιμετώπιση
της θρόμβωσης σε συνεργασία με την επιστημονική κοινότητα
και τους συλλόγους ασθενών.
H συμπλήρωση των 60 χρόνων στην Ελλάδα συμπίπτει με μια
σημαντική συγκυρία για τη LEO, τη διάθεση δύο καινοτόμων θεραπειών για τους Έλληνες ασθενείς με ψωρίαση, όπως το συνδυασμό τοπικής θεραπείας καλσιποτριόλης/βηταμεθαζόνης σε
μορφή αφρού για μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και ευκολία

στη χρήση για τους ασθενείς με ήπια/μέτρια ψωρίαση. Επίσης,
από τον Ιούλιο οι ασθενείς με μέτρια ή σοβαρή ψωρίαση έχουν
πρόσβαση στον καινοτόμο βιολογικό παράγοντα brodalumab
που μπορεί να προσφέρει πλήρη δερματική κάθαρση.
Όπως επισήμανε ο γενικός διευθυντής της LEO Hellas Νίκος
Ραγκούσης, «θέλουμε να είμαστε χρήσιμοι και να προσφέρουμε
καινοτόμες, εξατομικευμένες λύσεις στους ασθενείς μας, οι οποίοι και αποτελούν την πηγή έμπνευσης για την ανάπτυξη των
νέων αποτελεσματικών θεραπειών μας. Είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι», τόνισε ο κ. Ραγκούσης, «καθώς έχουμε κερδίσει την εμπιστοσύνη της Πολιτείας, της επιστημονικής κοινότητας, των
συλλόγων ασθενών, των εργαζομένων μας, χάρη στο διαφανή
και αξιόπιστο τρόπο που δραστηριοποιούμαστε. Στηρίζουμε διαχρονικά και ενεργά τις δραστηριότητες του ΣΦΕΕ και πρόσφατα
γίναμε μέλος του Pharma Innovation Forum ώστε να συνεισφέρουμε στην απρόσκοπτη και έγκαιρη πρόσβαση των ασθενών σε
καινοτόμες θεραπείες».

Η CHIESI, διεθνής όμιλος προϊόντων υγείας με επίκεντρο την
έρευνα (όμιλος Chiesi), βραβεύτηκε στην τελετή EURORDIS
Black Pearl Awards με το Εταιρικό Βραβείο Καινοτομίας. Η
απονομή των βραβείων
EURORDIS Black Pearl είναι
μια ετήσια εκδήλωση, η οποία
πραγματοποιείται στις Βρυξέλλες, για να αναγνωρίσει τα εξαιρετικά επιτεύγματα και το έργο
των ανθρώπων που κάνουν τη
διαφορά στο πεδίο των σπάνιων παθήσεων. Η εκδήλωση, η
οποία διοργανώνεται το Φεβρουάριο, γιορτάζει την Ημέρα
Σπάνιων Παθήσεων, τιμώντας
τις ικανές εταιρείες να εμπνεύσουν αξίες, τους ανθρώπους
που ζουν με μια σπάνια πάθηση, καθώς και εκείνους που
κάνουν την υπέρβαση προκειμένου οι ασθενείς να ζήσουν τη
ζωή τους διαφορετικά. Η
Chiesi επιλέχθηκε για την ισχυρή δέσμευσή στην αντιμετώπιση των σπάνιων παθήσεων, την υποστήριξη στην ανάπτυξη διαδικασιών, καθώς και
για τον καθοριστικό ρόλο της
στην ανάπτυξη ενός μεγάλου
αριθμού θεραπειών, συμπεριλαμβανομένων και προϊόντων
για εξαιρετικά σπάνιες ασθένειες.
Η Chiesi αποδέχθηκε την
πρόκληση των σπάνιων παθήσεων πριν από 10 χρόνια, συμ-

Στιγμιότυπο από την επιστημονική διημερίδα

«Θάλπος – Ψυχική Υγεία»

Υποστηρίζει την πρωτοβουλία «Αθλητική αριστεία»

βάλλοντας στη δημιουργία και
στην εξέλιξη της «Holostem
Terapie Avanzate». Η συνεργασία με τη Holostem έχει δημιουργήσει μια πλατφόρμα θεραπειών με βλαστοκύτταρα, η
οποία έχει παραδώσει στην αγορά το Holoclar®. Το
Holoclar® είναι η πρώτη και
μόνη εγκεκριμένη από τον
EMA, αγωγή με βλαστοκύτταρα, για τη θεραπεία ενήλικων
ασθενών με μέτρια έως σοβαρή βλαστοκυτταρική ανεπάρκεια του σκληροκερατοειδούς

ΠΕΦ

Medtronic--AidPlusCare

«Food Drive» απόδειξη αγάπης για το «Μαζί για το Παιδί»

Οι εργαζόμενοι
της ΠΕΦ
συγκέντρωσαν
τρόφιμα και
είδη ατομικής
υγιεινής

Η ΠΑΝΕΛΛΉΝΙΑ Ένωση Φαρμακοβιομηχανίας(ΠΕΦ), στο πλαίσιο των
δραστηριοτήτων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, πραγματοποίησε ένα
μεγάλο «Food Drive» για τους συνανθρώπους μας που βρίσκονται σε ανάγκη.
Η ΠΕΦ, μέσω της πολύτιμης συνδρομής των εργαζομένων των εταιρειών-μελών της, συγκέντρωσε προϊόντα διατροφής, καθώς και είδη ατομικής υγιεινής με σκοπό τη στήριξη
των παιδιών και των άπορων οικογενειών που ενισχύονται από την Ένωση Κοινωφελών Σωματείων «Μαζί
για το Παιδί».
Με μεγάλη προθυμία, αλλά κυρίως
αγάπη και χαρά, οι εργαζόμενοι των
εταιρειών-μελών της ΠΕΦ ανταποκρίθηκαν άμεσα στο κάλεσμά της και
συγκέντρωσαν σχεδόν 3 τόνους σε

ορίου (LSCD) λόγω φυσικών ή
χημικών οφθαλμικών εγκαυμάτων. Η δέσμευση της Chiesi
έχει επεκταθεί με την πάροδο
του χρόνου και στο πεδίο των
κληρονομικών μεταβολικών
νοσημάτων. Τα τελευταία χρόνια, η Chiesi χτίζει ένα χαρτοφυλάκιο προϊόντων που αναμένεται να προσδώσει αξία στο
σύστημα υγείας και να αλλάξει
τη ζωή των ασθενών που πάσχουν από σπάνια και εξαιρετικά σπάνια λυσοσωμικά νοσήματα.

Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΌΣ «ΘΆΛΠΟΣ – Ψυχική Υγεία» και η πρόεδρος, Αθηνά Πάσσιου υποστήριξαν τη
διεθνή επιστημονική διημερίδα με τίτλο «Αθλητική αριστεία: αθλήματα αντοχής», η οποία διοργανώθηκε από το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος σε συνεργασία με την Α’
Ορθοπαιδική Κλινική του ΕΚΠΑ και το πρόγραμμα «Αθλητικής αριστείας – Sports Excellence».
Το πρόγραμμα «Αθλητικής αριστείας – Sports Excellence» εφαρμόζει μια ολιστική προσέγγιση για την ενίσχυση νεαρών αθλητών και αθλητριών, αναπτύσσοντας συνεργασίες με αθλητικές Ομοσπονδίες και άλλους επιστημονικούς, εκπαιδευτικούς και αθλητικούς φορείς στην
Ελλάδα και το εξωτερικό, με στόχο την αθλητική και προσωπική ενδυνάμωση των αθλητών
και τη δημιουργία συνθηκών ισότιμης πρόσβασης στην άθληση για όλους. Πρόκειται για ένα
elite πρόγραμμα για όλους, ενώ δίνεται ειδική μέριμνα στις ευπαθείς ομάδες (καρδιοπαθείς,
διαβητικούς κ.λπ.) και στους κατοίκους των απομακρυσμένων περιοχών της πατρίδας μας.
Η πρόεδρος του «Θάλπος – Ψυχική Υγεία» Αθηνά Πάσσιου δήλωσε: «Ο τρόπος ζωής και ο
τρόπος σκέψης ενδυναμώνονται με τη σωστή άσκηση και διατροφή που ακολουθούμε, καθώς η ψυχική υγεία είναι αναπόσπαστα συνδεδεμένη με τη σωματική. Υποστηρίζουμε την
καινοτόμο πρωτοβουλία Sports Excellence. Θεωρούμε ότι το πρόγραμμα εμβαθύνει ουσιαστικά στις σύγχρονες ανάγκες στο χώρο του αθλητισμού και της άσκησης, καθώς παρέχει για
πρώτη φορά ισότιμη πρόσβαση για όλους».
Το πρόγραμμα «Αθλητικής αριστείας – Sports Excellence» υλοποιείται από την ΑΜΚΕ «Αναγέννηση & Πρόοδος», με αποκλειστική δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος και λειτουργεί υπό την επιστημονική επίβλεψη της Α’ Ορθοπαιδικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής του
ΕΚΠΑ.

Μαζί στην προώθηση του i-Pro2 Holter γλυκόζης σε διαβητικούς ασθενείς
τρόφιμα και είδη ατομικής υγιεινής.
Αξίζει να σημειωθεί ότι τα τρόφιμα
που συγκεντρώθηκαν αντιστοιχούν
σε 46.801 μερίδες φαγητού.
Οι εταιρείες-μέλη της ΠΕΦ με σεβασμό και αίσθημα ευθύνης συγκέντρωσαν τα αγαθά σε Αττική, Θεσσαλονίκη και Αλεξανδρούπολη απ’ όπου
και θα διατεθούν από το «Μαζί για το
Παιδί» για την ενίσχυση φορέων παιδικής προστασίας και φιλανθρωπικών σωματείων σε όλη την Ελλάδα.
Το φετινό «Food Drive» εγκαινιάζει
ένα νέο κύκλο δράσεων της ΠΕΦ με
το «Μαζί για το Παιδί». Σκοπός της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας είναι
να στέκεται αποτελεσματικά αρωγός
στο σημαντικό κοινωφελές έργο του
«Μαζί για το Παιδί», καλύπτοντας τις
ανάγκες των παιδιών και των οικογενειών τους.

Η ΕΤΑΙΡΕΊΑ MEDTRONIC, παγκόσμιος
ηγέτης στις αντλίες ινσουλίνης και στα συστήματα συνεχούς καταγραφής γλυκόζης
και η εταιρεία AidPlusare, με μεγάλη εμπειρία στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη
προγραμμάτων υποστήριξης, εκπαίδευσης και ενδυνάμωσης ασθενών με χρόνιες παθήσεις, ανακοίνωσαν την έναρξη
συνεργασίας για την προώθηση και εφαρμογή του προϊόντος συνεχούς καταγραφής i-Pro2 Holter γλυκόζης σε διαβητικούς ασθενείς. Πρόκειται για μια συνεργασία, η οποία θα βοηθήσει σημαντικά στη
διάγνωση, ρύθμιση και αξιολόγηση των
ασθενών με διαβήτη. Τα αποτελέσματα από τη χρήση δείχνουν ότι το 91% των ασθενών με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2
χρειάστηκαν τροποποίηση στην αγωγή
τους μετά την αξιολόγηση με το i-Pro2.
Το Holter γλυκόζης i-Pro2 είναι ένα καNEXTDEAL #421 # 27 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019
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θαρά διαγνωστικό εργαλείο, υψηλής τεχνολογίας, το οποίο επιτρέπει στο γιατρό
να αξιολογήσει τη γλυκαιμική ρύθμιση
των ασθενών του. Είναι εύκολο στη χρήση
και υποστηρίζει την αυτόματη φόρτωση
των μετρήσεων από το δάκτυλο από συμβατούς μετρητές σακχάρου, ενώ παρέχει
σημαντικές πληροφορίες με μια ματιά για
εξοικονόμηση χρόνου στην ανάλυση των
αποτελεσμάτων.

Αναλυτικότερα, το σύστημα συνεχούς
καταγραφής γλυκόζης αίματος i-Pro2:
• Παρέχει μεγάλο αριθμό μετρήσεων.
• Ανιχνεύει τις νυχτερινές ή ασυμπτωματικές υπογλυκαιμίες.
• Εντοπίζει τις υπεργλυκαιμικές διακυμάνσεις.
• Μειώνει σημαντικά τη γλυκοζυλιωμένη
αιμοσφαιρίνη (HbA1c) μέσω της λεπτομερούς μελέτης της ημερήσιας διακύμαν-

σης της γλυκόζης.
• Συμβάλλει στην πρόληψη ή τη βελτίωση
της συχνότητας και της βαρύτητας των επιπλοκών του σακχαρώδη διαβήτη, μέσω
των πληροφοριών που λαμβάνει ο γιατρός.

Το i-Pro2 αναμένεται
να ωφελήσει σημαντικά:
• Ασθενείς με διαβήτη τύπου 1 και 2.
• Αρρύθμιστους ασθενείς.
• Ασθενείς όπου υπάρχει υποψία ανεπίγνωστων υπογλυκαιμιών.
• Περιπτώσεις όπου υπάρχει αναντιστοιχία μεταξύ των μετρήσεων και της γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης HbA1c.
• Εγκύους.
• Γλυκαιμικές διακυμάνσεις.
• Περιπτώσεις που ο γιατρός θέλει να μελετήσει τι συμβαίνει στη γλυκόζη σε διάφορες καταστάσεις.
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Η έγκαιρη διάγνωση των δερματικών
λεμφωμάτων σώζει ζωές
ΤΑ ΠΕΡΙΣΣΌΤΕΡΑ δερματικά λεμφώματα μπορούν να αντιμετωπιστούν! Παρά το γεγονός ότι αυτή η ομάδα δερματικών νοσημάτων,
που ανήκει στα σπάνια νοσήματα, μοιάζει με άλλες, πιο συνηθισμένες
και λιγότερο επικίνδυνες παθήσεις του δέρματος- όπως η ψωρίαση,
το έκζεμα, κ.λπ.- έχει πολύ καλή πρόγνωση εφόσον διαγνωσθεί έγκαιρα.
Αυτό μάλιστα, δεν είναι το μοναδικό καλό νέο: τα επιδημιολογικά
στοιχεία της χώρας μας δείχνουν ότι περισσότεροι από 8 στους 10
Έλληνες ασθενείς με δερματικό λέμφωμα διαγιγνώσκονται σε αρχικά
στάδια της πάθησης, ποσοστό υψηλότερο από το διεθνή μέσο όρο
(75%). Το γεγονός αυτό καθιστά πολύ πιο αποτελεσματικό τον έλεγχο
της νόσου και ανακόπτει θεαματικά την εξέλιξή της.
Τα αισιόδοξα αυτά μηνύματα ανακοίνωσαν η αναπληρώτρια καθηγήτρια Δερματολογίας-Αφροδισιολογίας, διευθύντρια της Β’ Κλινικής
Δερματικών και Αφροδισίων Νόσων Π.Γ.Ν. «ΑΤΤΙΚΟΝ» Ευαγγελία
Παπαδαυίδ και ο αναπληρωτής καθηγητής Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας και υπεύθυνος της Μονάδας ΑΚΘ Βασίλειος Κουλουλίας,
με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά των Σπανίων Νοσημάτων.
Κάθε χρόνο, περίπου 50-60 νέες περιπτώσεις δερματικών λεμφωμάτων καταγράφονται στη χώρα μας, είπε η κυρία Παπαδαυίδ, εκ των
οποίων, σχεδόν το 60% αφορούν στη σπογγοειδή μυκητίαση. Η ομάδα
των δερματικών λεμφωμάτων οφείλονται σε νεοπλασματικά σε Τ ή Β
λεμφοκύτταρα, τα οποία αποικίζουν το δέρμα και δημιουργούν πλάκες ή όγκους. Παρ’ όλα αυτά, το δερματικό λέμφωμα δεν κατατάσσεται στους δερματικούς καρκίνους, ενώ η πιο συχνή πάθηση της ομάδας είναι η σπογγοειδής μυκητίαση και ακολουθούν το σύνδρομο
Σέζαρι και τα δερματικά λεμφώματα Β-κυττάρων. Η εμφάνισή τους
είναι πιο συχνή στους άντρες απ’ ότι στις γυναίκες και στις περισσότερες περιπτώσεις προσβάλλει άτομα ηλικίας άνω των 40 ετών.
Όπως επεσήμανε η κυρία Παπαδαυίδ, η έγκαιρη διάγνωση της νόσου έχει τεράστια σημασία για την αποτελεσματική αντιμετώπιση και
πρόγνωσή της. Κάθε «ύποπτο» σύμπτωμα θα πρέπει να αναφέρεται
στο δερματολόγο, ο οποίος, με σειρά εξετάσεων, θα μπορέσει να κάνει τη σωστή διάγνωση. Για δεύτερη γνώμη θα πρέπει να απευθύνονται στα Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία της χώρας και επιπλέον, στη
χώρα μας λειτουργούν τρία εξειδικευμένα Ιατρεία Δερματικού Λεμφώματος στα οποία μπορούν να απευθύνονται οι ασθενείς, ως εξής:
• Στο νοσοκομείο «Ανδρέας Συγγρός» (Α’ Κλινική Αφροδισίων και
Δερματικών Νόσων ΕΚΠΑ).
• Στο ΠΓΝ «ΑΤΤΙΚΟΝ» (Β’ Κλινική Δερματικών και Αφροδισίων Νόσων ΕΚΠΑ).
• Στο ΓΝΘ «Παπαγεωργίου» (Β’ Κλινική Δερματικών και Αφροδισίων
Νόσων ΑΠΘ).

Ο δρ Αθανάσιος Τσουτσάνης

ΑΛΛΗΛΟΕΞΑΡΤΏΜΕΝΗ έχει αποδειχθεί
ότι είναι η σχέση μεταξύ οποιασδήποτε μορφής αρθρίτιδας και κατάθλιψης. Μελέτες
δείχνουν ότι η ρευματοειδής, η ψωριασική
και η ουρική αρθρίτιδα, η οστεοαρθρίτιδα
και τόσες άλλες μορφές της προκαλούν κατάθλιψη και άγχος στους πάσχοντες. Η σχέση, ωστόσο, λειτουργεί και αντίστροφα, καθώς τα προβλήματα ψυχικής υγείας μπορούν να επιδεινώσουν την πάθηση.
«Η αρθρίτιδα είναι μια πολύ συχνή, χρόνια
και δαπανηρή νόσος που μπορεί να οδηγήσει τους ηλικιωμένους σε αναπηρία. Σύμφωνα με έρευνα, η συχνότητα εμφάνισής
της αυξάνεται από 24,3% στους ενήλικες ηλικίας άνω των 45 ετών, σε 47,4% στους ενήλικες ηλικίας άνω των 65 ετών. Παραμένει
μια σημαντική αιτία λειτουργικής αδυναμίας, με τα ποσοστά περιορισμού της δραστηριότητας που οφείλονται σ’ αυτήν να είναι
υψηλά και να αυξάνονται με την πάροδο του

37
Θεραπεία
της χρόνιας
προστατίτιδας με
κρουστικά κύματα

Ολιγοθερμιδικά γλυκαντικά

Δεν προκαλούν ούτε αυξάνουν
ΟΙ ΤΡΈΧΟΥΣΕΣ ενδείξεις, συμπεριλαμβανομένων
των πρόσφατων ανασκοπήσεων της βιβλιογραφίας
που ανέθεσε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ),
αναφέρουν ότι δεν αποδεικνύεται ότι τα ολιγοθερμιδικά γλυκαντικά θα μπορούν να προκαλέσουν ή να
αυξήσουν τον κίνδυνο καρδιαγγειακής ασθένειας, εν
αντιθέσει με τα ευρήματα της μελέτης που δημοσιεύτηκε στο Stroke. Την απάντηση αυτή δίνει η Διεθνής
Ένωση Γλυκαντικών (ISA) στη πρόσφατη μελέτη των
Mossavar-Rahmani και συν, που προσπαθεί να αποδείξει το αντίθετο.
Σύμφωνα με τη Διεθνή Ένωση Γλυκαντικών,
πράγματι, η μελέτη των Mossavar-Rahmani και συν.
βασίζεται στην ανάλυση στοιχείων της βάσης δεδομένων Πρωτοβουλία για την Υγεία των Γυναικών
(Women’s Health Initiative), η οποία αποτελεί μια μελέτη παρατήρησης και όχι μια κλινική δοκιμή, δεν ε-

τις καρδιαγγειακές παθήσεις
ξετάζει κανένα ρεαλιστικό μηχανισμό που εξηγεί τη σύνδεση μεταξύ της κατανάλωσης ροφημάτων με ολιγοθερμιδικά γλυκαντικά και της στεφανιαίας νόσου ή του εγκεφαλικού επεισοδίου. Είναι γνωστό ότι οι μελέτες παρατήρησης
παρουσιάζουν ορισμένους περιορισμούς, συμπεριλαμβανομένης της πιθανότητας αντίστροφης αιτιότητας και των
υπολοίπων συγχυτικών παραγόντων που μπορεί να επηρεάσουν τις αναφερόμενες συσχετίσεις/συνδέσεις καθώς
επίσης και η αυτοδηλούμενη εσφαλμένη καταγραφή των
δεδομένων πρόσληψης. Σε αυτή τη μελέτη, η κατανάλωση
ροφημάτων με ολιγοθερμιδικά γλυκαντικά εκτιμήθηκε από
ένα μεμονωμένο, αυτο-συμπληρούμενο και μη επικυρωμένο εργαλείο πρόσληψης διατροφικής αξιολόγησης, για
μια μόνο χρονική στιγμή. Επομένως, όπως οι συγγραφείς
αναγνωρίζουν, θα μπορούσε να είναι η περίπτωση που τα
πρότυπα κατανάλωσης ενδέχεται να έχουν αλλάξει με την
πάροδο του χρόνου πριν τα περιστατικά/συμβάματα υγείας

συμβούν. Επιπλέον, οι γυναίκες που ανέφεραν υψηλότερη κατανάλωση ροφημάτων με ολιγοθερμιδικά γλυκαντικά
ήταν πιο πιθανό να είναι παχύσαρκες, πρώην καπνίστριες,
υπερτασικές, με λιγότερο καλή ποιότητα διατροφής και υψηλότερη συνολική πρόσληψη ενέργειας. Συνεπώς είναι
πιο πιθανό να έχουν (μη διαγνωσμένο) διαβήτη, υποδεικνύοντας ότι μπορεί να υπήρχαν άλλοι μη μετρήσιμοι παράγοντες που συγχέουν τη σχέση μεταξύ των ολιγοθερμιδικών γλυκαντικών και των καρδιακών παθήσεων.
«Πράγματι, υπάρχει μια δραστική μείωση των σχετικών
κινδύνων (Hazard Ratios) μετά των υπολογισμό των συμμεταβλητών. Αυτό υποδεικνύει ότι μια πιο ακριβής και αξιόπιστη προσαρμογή για συγχυτικούς παράγοντες είναι πιθανόν να επιφέρει περαιτέρω μείωση της σχέσης. Επιπλέον, δεν υπήρχε τάση για κίνδυνο με τη δόση» προσέθεσε ο
δρ Carlo La Vecchia, καθηγητής Επιδημιολογίας στο Πανεπιστήμιο του Μιλάνο, Ιταλία.

Ποια η σχέση της αρθρίτιδας με την κατάθλιψη
χρόνου. Βέβαια, η έγκαιρη διάγνωση και η
πρόοδος που έχει σημειωθεί στη θεραπεία
εξασφαλίζει στους ασθενείς καλύτερη ποιότητα ζωής από ότι μερικά χρόνια πριν», σημειώνει ο ορθοπεδικός χειρουργός δρ Αθανάσιος Τσουτσάνης.
Η νόσος, δυστυχώς, προκαλεί και άλλες
παθήσεις, σωματικές ή ψυχικές, γεγονός
που έχει αποδειχθεί επιστημονικά. Ενδεικτικά, από μια μελέτη που περιέλαβε στοιχεία 1
εκατ. ανθρώπων διαπιστώθηκε ότι το ποσοστό των ασθενών με αρθρίτιδα που χαρακτηρίζουν γενικά την υγεία τους "μέτρια" ή
"φτωχή" είναι διπλάσια εκείνων χωρίς τη
νόσο. Σύμφωνα με την ίδια μελέτη, οι πάσχοντες αντιμετωπίζουν δυσκολίες εκτέλεσης των καθημερινών δραστηριοτήτων, όπως το να εργάζονται, αισθάνονται σωματι-

κά καταβεβλημένοι κατά ποσοστό τουλάχιστον διπλάσιο από εκείνους χωρίς αρθρίτιδα, και δηλώνουν κακοδιάθετοι (άγχος, κατάθλιψη ή συναισθηματικά προβλήματα)
περισσότερες μέρες το μήνα, συγκριτικά με
τα άτομα χωρίς αρθρίτιδα.
Επιπλέον, πολλοί ασθενείς με αρθρίτιδα
έχουν πολλαπλές συν-νοσηρότητες, συμπεριλαμβανομένης της παχυσαρκίας, της καρδιακής νόσου, της νεφρικής νόσου και του
σακχαρώδη διαβήτη, οι οποίες μπορούν να
περιορίσουν τις θεραπευτικές επιλογές, δεδομένης της πιθανότητας αλληλεπιδράσεων
των φαρμακευτικών θεραπειών. Ο πιθανότερος λόγος ανάπτυξής τους είναι ο περιορισμός της σωματικής δραστηριότητας, οι λιγότερες κοινωνικές επαφές, που οδηγούν
συχνά σε μελαγχολία και κατάθλιψη.
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«Η μεγάλη πλειονότητα αυτών των
προβλημάτων υγείας είναι τροποποιήσιμη. Τα άτομα με αρθρίτιδα είναι σε
θέση να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής
τους. Σε ορισμένες μορφές αρθρίτιδας
(π.χ. οστεοαρθρίτιδα και ρευματοειδής
αρθρίτιδα), ο τρόπος εξαρτάται από το
στάδιο της νόσου. Βέβαια, παρότι η αρ-

θρίτιδα δεν μπορεί να αντιστραφεί, τα
συμπτώματα μπορούν να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά με αλλαγές στον
τρόπο ζωής, φυσικοθεραπείες, φάρμακα και χειρουργική επέμβαση», σημειώνει ο δρ Τσουτσάνης.
Ευτυχώς, στις μέρες μας οι επεμβάσεις αυτές είναι τόσο εξελιγμένες
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που οι ασθενείς δεν ταλαιπωρούνται
καθόλου, επανέρχονται στις καθημερινές υποχρεώσεις τους σε ελάχιστες
ημέρες, απαλλαγμένοι από τα συμπτώματα που προηγουμένως τους
βασάνιζαν. «Οι μέθοδοι ελάχιστης επεμβατικότητας με τις οποίες διενεργούνται πια οι επεμβάσεις αυτές πλεονεκτούν συγκριτικά με αυτές του
παρελθόντος, αφού δεν απαιτούν μεγάλες τομές αλλά μόνο μια μικρή, μέσω της οποίας γίνεται η αντικατάσταση της άρθρωσης. Όταν δε η αρθρίτιδα έχει προσβάλει το ισχίο, η AMIS
(Anterior Minimal Invasive Surgery Πρόσθια Ελάχιστης Επεμβατικότητας
Χειρουργική) υπερτερεί. Κι αυτό διότι
είναι η μοναδική που για την εκτέλεσή
της δεν χρειάζεται να κοπούν ή να αποκολληθούν μυς», διευκρινίζει ο δρ
Αθανάσιος Τσουτσάνης.

ΠΡΟΣΤΑΤΊΤΙΔΑ σημαίνει ότι έχετε φλεγμονή
του προστάτη αδένα σας και μπορεί να είναι
οξεία (αιφνίδια έναρξη) ή χρόνια (επίμονη).
Μπορεί επίσης να είναι μολυσματική (που
προκαλείται από λοίμωξη) ή μη μολυσματική.
Ωστόσο, η ακριβής αιτία της μορφής της χρόνιας προστατίτιδας δεν είναι γνωστή και υπάρχει μια μεταβλητή απόκριση στα αντιβιοτικά και αντιφλεγμονώδη παυσίπονα. Για τους
λόγους αυτούς, οι γιατροί προτιμούν να χρησιμοποιούν τον όρο «σύνδρομο χρόνιου πυελικού άλγους» .
Όπως επισημαίνει ο χειρουργός ουρολόΟ δρ Στυλιανός Κοντός
γος δρ Στυλιανός Κοντός, μέλος του Βασιλικού Κολεγίου Χειρουργών Ουρολόγων Ηνωμένου Βασιλείου (www.
urologyclinic.gr), η περιοχή της λεκάνης αποτελεί το «σταυροδρόμι» πολλών
οργανικών συστημάτων του ανθρώπου.
Ειδικότερα το Χρόνιο Πυελικό Άλγος μπορεί να έχει χαρακτήρες δυνατού
και σταθερού πόνου, πόνου που έρχεται και φεύγει, βαθέως πόνου, οξέος
πόνου (σαν μαχαιριά), ή σαν αίσθημα πίεσης και βάρους βαθιά στην πύελο.
Επιπροσθέτως ο/η ασθενής με Χρόνιο Πυελικό Άλγος μπορεί να εμφανίζει
πόνο κατά τη διάρκεια της σεξουαλικής επαφής, κατά τη διάρκεια της εκκένωσης το εντέρου, ή ακόμα και όταν απλά είναι καθήμενος.
Ο πόνος μπορεί να γίνει έντονος όταν ο ασθενής στέκεται για πολλή ώρα, και
να ηρεμήσει όταν αυτός ξαπλώσει.
Συνήθως σε έναν νέο άνδρα, δίνει πολλές φορές την εντύπωση ότι η ασθένειά του τον έχει καταντήσει «ανάπηρο». Αποτέλεσμα όλων αυτών των συμπτωμάτων είναι ότι ο ασθενής μπορεί να περιπέσει σε πραγματική κατάθλιψη.
Σήμερα υπάρχει μια νέα σύγχρονη θεραπευτική επιλογή για ασθενείς με
χρόνια προστατίτιδα, χωρίς τη χρήση φαρμάκων και χωρίς την ύπαρξη παρενεργειών. Για πρώτη φορά υπάρχει η δυνατότητα θεραπείας των συμπτωμάτων με τη χρήση κρουστικών κυμάτων χαμηλής έντασης, μία μέθοδο επιστημονικά τεκμηριωμένη που ενεργοποιεί μηχανισμούς νεοαγγείωσης στα σημεία που επενεργεί, με αποτέλεσμα τη βελτίωση της ροής του αίματος στη
λεκάνη. Τα κρουστικά κύματα οδηγούν στη δημιουργία νέων αγγειακών κλάδων στην περιοχή.
Πλεονέκτημα της μεθόδου είναι το γεγονός ότι δεν χρειάζεται αναισθησία,
αφού είναι εντελώς ανώδυνη, ενώ μέχρι σήμερα δεν έχουν καταγραφεί παρενέργειες.
Οι κλινικές μελέτες επιβεβαιώνουν σταδιακή αποκατάσταση της αγγείωσης
στην περιοχή με διενέργεια μαγνητικής αγγειογραφίας. Ειδικότερα, παρατηρήθηκε βελτίωση στη στύση σε ποσοστό άνω του 80%. Ασθενείς που λάμβαναν φάρμακα για χρόνια προστατίτιδα / CPPS, δεν τα χρειάζονταν πλέον σε
ποσοστό 60-75%, ενώ σε ασθενείς που δεν ανταποκρίνονταν στα φάρμακα,
μετά τη θεραπεία με κρουστικά, τα φάρμακα έδρασαν αποτελεσματικά σε ποσοστό 70%. Οι μετρήσεις έδειξαν επίσης αύξηση της ροής του αίματος στο
πέος κατά 140%.
Σύμφωνα τον κ. Κοντό, εξειδικευμένο στη μέθοδο, που εφαρμόζει τη θεραπεία των κρουστικών κυμάτων την τελευταία πενταετία στο Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς και στη χώρα μας, οι περισσότεροι άνδρες που διαγνώστηκαν με
χρόνια προστατίτιδα / CPPS τείνουν να έχουν μια βελτίωση στα συμπτώματά
τους κατά τους επόμενους δύο μήνες.
Η θεραπεία εφαρμόζεται στο ιατρείο, είναι απλή, ανώδυνη και χωρίς παρενέργειες. Δίνονται 2.400 κρούσεις σε κάθε συνεδρία σε συγκεκριμένα σημεία
στη λεκάνη. Απαιτούνται συνολικά 6 συνεδρίες, 2 φορές την εβδομάδα.
Είναι επίσης απολύτως ασφαλής, εντελώς ανώδυνη, ενώ δεν έχουν αναφερθεί παρενέργειες. Σε κάθε περίπτωση ο γιατρός θα αποφασίσει αν ο ασθενής είναι κατάλληλος για τη θεραπεία.
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Όμιλος Ιατρικού Αθηνών Νέα, πρωτοποριακή τεχνική

Ν

έα, καινοτόμος τεχνική για την αντιμετώπιση
υπερνεφρικού ανευρύσματος της αορτής, εφαρμόστηκε στο Ιατρικό Κέντρο Αθηνών, για
πρώτη φορά στην Ελλάδα, από το Θεοδόσιο Μπίσδα, MD, PhD, αναπληρωτή καθηγητή Αγγειοχειρουργικής στην Πανεπιστημιακή Κλινική Muenster
Γερμανίας, ενδοαγγειακό χειρουργό, φλεβολόγο
Κλινικής Αγγειακής και Ενδοαγγειακής Χειρουργικής και την ομάδα του.
Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια χειρουργικής
επέμβασης 3½ ωρών, η αγγειοχειρουργική ομάδα
του Ιατρικού Κέντρου Αθηνών, με επικεφαλής το
δρα Θ. Μπίσδα, τοποθέτησε με επιτυχία ένα αορτικό
θυριδωτό μόσχευμα, πλήρως διαδερμικά, το οποίο
είχε κατασκευαστεί αποκλειστικά για την ανατομία
του συγκεκριμένου ασθενούς. Η ιδιαιτερότητα της
κατασκευής του μοσχεύματος συνίσταται στο ότι
επιτρέπει την αποκατάσταση ανευρυσμάτων που
περιλαμβάνουν και σπλαγχνικά αγγεία, μέσω της
ασφαλούς επαναιμάτωσης των αγγείων αυτών από ειδικές θυρίδες/οπές.
Αξίζει να σημειωθεί ότι ο χρόνος διάρκειας αυτής της πολύπλοκης χειρουργικής επέμβασης θεωρείται εφάμιλλος με αυτούς των καλύτερων αγγειοχειρουργικών κέντρων, παγκοσμίως. Μετά το
πέρας της επέμβασης, ο ασθενής παρέμεινε στη
μονάδα εντατικής θεραπείας λιγότερο από 12 ώρες
και μόλις την πρώτη μετεγχειρητική ημέρα ακολούθησε η πλήρης κινητοποίησή του.
Ο συγκεκριμένος ασθενής εξήλθε από το Ιατρικό
Κέντρο Αθηνών σε 4 ημέρες, μετά την επέμβαση.
Η επιτυχημένη επέμβαση έρχεται ως αποτέλεσμα
της συνολικής συνεργασίας της διεπιστημονικής ομάδας υψηλών προδιαγραφών (Multidisciplinary
Team) του Ιατρικού Κέντρου Αθηνών, που προέκυψε από τη δέσμευση του Ομίλου να οδηγεί τις ιατρικές εξελίξεις προσφέροντας υπηρεσίες υγείας υψη-

Ερρίκος Ντυνάν
Hospital Center

Αριστερά, το αορτικό θυριδωτό μόσχευμα, το οποίο κατασκευάστηκε αποκλειστικά για την ανατομία του συγκεκριμένου
ασθενούς. Δεξιά, απεικόνιση του αορτικού μοσχεύματος χωρίς εικόνα διαφυγής

λού επιπέδου.
Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και ο μετεγχειρητικός υπερηχογραφικός έλεγχος που διεξήχθη στο
Τμήμα Υπερήχων από τη δρα Κωνσταντίνα Κυριακοπούλου, MD, PhD, διευθύντρια Τμήματος Υπερήχων, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών και τον Ταξιάρχη
Καράμπελα, MD, ακτινολόγο, αναπληρωτή διευθυντή Τμήματος Υπερήχων, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών.
Το κέντρο αυτό ανήκει στα ελάχιστα ευρωπαϊκά
κέντρα, τα οποία ελέγχουν τη βατότητα των σπλαγχνικών αγγείων και την επιτυχή ενδοαγγειακή αποκατάσταση των ανευρυσμάτων υπερηχογραφικά,
με τη χρήση ειδικού σκιαγραφικού (SonoVue) που
μεταβολίζεται αποκλειστικά στο ήπαρ. Αυτό αποτελεί ιδιαίτερο πλεονέκτημα σε ασθενείς με επηρεασμένη νεφρική λειτουργία.
«Το περιστατικό αυτό επιβεβαιώνει ότι η άρτια
επιστημονική κατάρτιση, σε συνδυασμό με την εξειδίκευση στις πλέον σύγχρονες ενδοαγγειακές

τεχνικές από την αγγειοχειρουργική ομάδα καθώς
και οι συνεχείς επενδύσεις του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών σε ιατρικό εξοπλισμό τεχνολογίας αιχμής,
μας δίδουν τη δυνατότητα να πραγματοποιούμε με
επιτυχία τέτοιου είδους πολύπλοκες, ενδοαγγειακές επεμβάσεις.
Από πλευράς μου, θα ήθελα να ευχαριστήσω τη
Διοίκηση του Ομίλου και τον πρόεδρό του, δρα
Γιώργο Αποστολόπουλο, για τη δυνατότητα που μου
έδωσε να επιστρέψω στη χώρα μου από τη Γερμανία και να εργαστώ στο Ιατρικό Κέντρο Αθηνών, το
οποίο είναι εφάμιλλο με τα καλύτερα νοσοκομεία
του εξωτερικού, παγκοσμίως. Ο στόχος μας είναι
να συνεχίσουμε να προσφέρουμε με ασφάλεια, τις
νέες ελάχιστα επεμβατικές ενδοαγγειακές τεχνικές
στην πιο άρτια εξοπλισμένη κλινική στην Ελλάδα,
έχοντας πάντα επίκεντρο τον άνθρωπο», δήλωσε,
μετά το πέρας της επέμβασης, ο δρ Θεοδόσιος
Μπίσδας.

Εγκαινιάζεται το Εθνικό Δίκτυο
Ιατρικής Ακριβείας στην ογκολογία

Τ

ην Παρασκευή 1η Μαρτίου ξεκινάει η διαγνωστική λειτουργία για την
αντιμετώπιση του καρκίνου από το Εθνικό Δίκτυο Ιατρικής Ακριβείας, όπως ανακοίνωσε ο αναπληρωτής υπουργός Έρευνας και Καινοτομίας,
Κωνσταντίνος Φωτάκης, σε ημερίδα
που φιλοξενήθηκε στο Ινστιτούτο Παστέρ. Κατά το χαιρετισμό που απηύθυνε στην ημερίδα, στην οποία συμμετείχαν εκπρόσωποι από τα Εθνικά Δίκτυα Ιατρικής Ακριβείας της Σουηδίας,
της Βρετανίας και άλλων κρατών, ο κ.
Φωτάκης ανέφερε ότι είναι καθήκον
της πολιτείας να αναδείξει τη σημασία
της έρευνας, για να σημειώσει πως σε
αυτό το καθήκον ανταποκρίνονται οι
δράσεις που προωθεί ο Τομέας Έρευνας και Καινοτομίας του υπουργείου
Παιδείας. «Η δημιουργία του Εθνικού
Δικτύου Ιατρικής Ακριβείας αποτελεί
αντιπροσωπευτικό παράδειγμα», τόνισε ο αναπληρωτής υπουργός και πρόσθεσε: «Σκοπός είναι η μετάφραση της
μοριακής γενετικής του καρκίνου σε

στοχευμένες και εξατομικευμένες κλινικές πρακτικές. Αποτελεσματικές
κλινικές παρεμβάσεις, είτε σε διαγνωστικό είτε σε θεραπευτικό επίπεδο,
που θα είναι προσβάσιμες ισότιμα από
όλους τους πολίτες μέσω του δημόσιου συστήματος υγείας. Για το λόγο αυτό, η στενή συνεργασία που έχει ε-

δραιωθεί με το υπουργείο Υγείας είναι
καίριας σημασίας». Στην εκδήλωση
παραβρέθηκε και ο υπουργός Υγείας
Ανδρέας Ξανθός, ο οποίος υπενθύμισε πως ο καρκίνος είναι η αιτία για το
20% των θανάτων στις γυναίκες και το
30% των θανάτων στους άνδρες. «Έχουμε την υποχρέωση να διασφαλί-

σουμε σε περιβάλλον λιτότητας την επιβίωση της δημόσιας περίθαλψης. Το
σύστημα κατάφερε να παραμείνει όρθιο και κυρίως προσβάσιμο σε όλους.
Δώσαμε μια μάχη και την κερδίσαμε.
Σήμερα το στοίχημα είναι μια σοβαρή
στρατηγική για το μέλλον», είπε ο υπουργός.

Προληπτικός
καρδιολογικός
έλεγχος σε
προνομιακές
τιμές
ΜΕ ΒΑΣΙΚΌ στόχο να ενισχύσει
το μήνυμα ότι η καλύτερη θεραπεία είναι η πρόληψη, το Ερρίκος Ντυνάν Hospital Center
προσφέρει στοχευμένα πακέτα
καρδιολογικού ελέγχου σε εξαιρετικά προνομιακές τιμές, κατόπιν ραντεβού που θα κλειστούν
έως τις 15 Μαρτίου 2019.
Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης δράσης που απευθύνεται
στο γενικό κοινό, τα Καρδιολογικά Τμήματα του Ερρίκος Ντυνάν
Hospital Center έχουν, ειδικότερα, καταρτίσει και προσφέρουν
τα εξής πακέτα προληπτικού και
διαγνωστικού ελέγχου:
• Βασικός καρδιολογικός έλεγχος: Καρδιολογική εκτίμηση &
ηλεκτροκαρδιογράφημα - 20 €.
• Βασικός καρδιολογικός έλεγχος Plus: Καρδιολογική εκτίμηση
& ηλεκτροκαρδιογράφημα &
Triplex καρδιάς - 60 €.
• Premium καρδιολογικός έλεγχος: Καρδιολογική εκτίμηση &
ηλεκτροκαρδιογράφημα
&
Triplex καρδιάς & τεστ κοπώσεως - 85 €.
• Καρδιολογικό Mini Check Up:
Καρδιολογική εκτίμηση – ηλεκτροκαρδιογράφημα – γενική αίματος – σάκχαρο – ουρία – κρεατινίνη – ολική χοληστερόλη –
HDL – LDL – SGOT – SGPT - 35 €.
Σε περίπτωση που απαιτηθεί
Holter ρυθμού ή πιέσεως ισχύει
για όλους τους εξεταζόμενους
επίσης προνομιακή τιμή 45 € για
κάθε μέτρηση.
Για να προγραμματίσουν το
ραντεβού τους, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν
με το νοσοκομείο από σήμερα
Τετάρτη 27 Φεβρουαρίου έως
και την Παρασκευή 15 Μαρτίου
2019. Όπως τονίζεται, θα τηρηθεί
σειρά προτεραιότητας.
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O κ. Αλέξανδρος Σαρρηγεωργίου στη Λάρισα

Eurolife ERB Σχέσεις
εμπιστοσύνης με το δίκτυο
Α
ναβαθμίζει και βελτιώνει συνεχώς η Eurolife ERB τις σχέσεις
εμπιστοσύνης με το δίκτυο συνεργατών της. Δίνοντας έμφαση σε
όλη την Ελλάδα, πραγματοποίησε συναντήσεις με το δίκτυο συνεργατών
σε Θεσσαλονίκη και Λάρισα, με την
παρουσία στελεχών της ανώτατης διοίκησης της εταιρείας. Στις συναντήσεις αυτές, οι συνεργάτες ενημερώθηκαν για την πορεία που είχε η εταιρεία τη χρονιά που πέρασε, καθώς και
για τα πλάνα, τα σχέδια και τις δραστηριότητες που σχεδιάζει μέσα στο
2019.
Κατά τη διάρκεια των δύο συναντήσεων, η Eurolife ERB παρουσίασε τα
ανοδικά στοιχεία του 2018 σε όλους
τους κλάδους ασφάλισης, ανάπτυξη
που, όπως τονίζεται, οφείλεται σε μεγάλο βαθμό και στην επιτυχημένη συνεργασία της εταιρείας με το δίκτυο
συνεργατών της. Στόχος της για τη νέα
χρονιά είναι η εξαιρετική αυτή πορεία
να συνεχιστεί με ρεαλιστικές προτεραιότητες, κοινές πρωτοβουλίες, με
στόχευση και σε σταυροειδείς πωλήσεις. Στο τέλος κάθε συνάντησης έγινε εκτενής ανταλλαγή απόψεων για
θέματα που αφορούν γενικότερα την
ασφαλιστική αγορά, αλλά και την ενίσχυση της συνεργασίας της εταιρείας
με τα δίκτυα πωλήσεων της κάθε περιοχής.
Ο κ. Αλέξανδρος Σαρρηγεωργίου,
πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος
της Eurolife ERB, ευχαρίστησε όλους
τους συνεργάτες της εταιρείας, σημειώνοντας ότι «το 2018 ήταν μια χρονιά
απαιτητική, αλλά δημιουργική για τον
κλάδο και το επάγγελμά μας». « Ως
ηγετική εταιρεία στην ασφαλιστική α-

Στιγμιότυπο από την
εκδήλωση του δικτύου
συνεργατών στη Θεσσαλονίκη

γορά, έχουμε την αξιοπιστία, το κύρος,
αλλά και τους καλύτερους συνεργάτες – αυτά είναι τα απαραίτητα συστατικά για την επιτυχία μιας εταιρείας
που βρίσκεται σταθερά στην κορυφή
και λαμβάνει τις αποφάσεις της στην
Ελλάδα. Πιστεύουμε πολύ σε εσάς, γι’
αυτό και θα συνεχίσουμε να επενδύουμε στην εξέλιξή σας. Είμαστε δίπλα
σας, κάνουμε μαζί βήματα μπροστά,
εξελισσόμαστε και έτσι σκοπεύουμε
να συνεχίσουμε και το 2019», πρόσθεσε ο κ. Σαρρηγεωργίου..
Από την πλευρά του ο κ. Νίκος Δελένδας, γενικός διευθυντής Πωλήσεων & Εκπαίδευσης της Eurolife ERB,
σημείωσε ότι «το 2018 ήταν μια εξαιρετική χρονιά για εμάς και για το δίκτυο συνεργατών μας. Α
ναπτυχθήκαμε μαζί, αναβαθμίσαμε
τις υπηρεσίες μας και όλα αυτά μέσα
σε ένα κοινό πλαίσιο συνεργασίας, εμπιστοσύνης και φερεγγυότητας. Η
συμβολή του δικτύου μας είναι κατα-

Η εκπαίδευση
των συνεργατών
σε αριθμούς
Η ΕΚΠΑΊΔΕΥΣΗ των συνεργατών είναι μια από τις βασικές
προτεραιότητες της εταιρείας,
σύμφωνα με τα αντίστοιχα στατιστικά στοιχεία για το 2018.
Συνολικά, η Eurolife ERB διοργάνωσε 198 ημερίδες ενημέρωσης ΚΑΙ εκπαίδευσης, σε 29
διαφορετικές ενότητες. Τις ημερίδες αυτές παρακολούθησαν συνολικά 5.917 συμμετέχοντες, εκ των οποίων το 30%
προήλθε από περιοχές εκτός
Αθήνας. Η Eurolife ERB δεσμεύθηκε να συνεχίσει στην
κατεύθυνση αυτή και τους επόμενους μήνες, διοργανώνοντας
περισσότερες εκπαιδεύσεις για
την επιμόρφωση των συνεργατών εκτός Αττικής.

Ξεκίνησε ο νέος
διαγωνισμός
πωλήσεων

λυτική και καθοριστική σε όλες τις
κατηγορίες, γι’ αυτό και η Eurolife
ERB δεσμεύεται να επενδύσει σε ακόμα περισσότερες πρωτοβουλίες για
τους συνεργάτες της. Θα συνεχίσουμε
να υποστηρίζουμε το έργο σας, τόσο
με εκπαιδεύσεις και σεμινάρια, όσο
και με νέα προϊόντα και υπηρεσίες»,
υπογράμμισε ο κ. Δελένδας.
Οι συναντήσεις αυτές είναι ιδιαίτερης σημασίας για τη Eurolife ERB. Η
κοινή πορεία με τους συνεργάτες της
στηρίζεται στην ακεραιότητα και την
ειλικρινή ανταλλαγή απόψεων, δύο
συστατικά απαραίτητα για την επιτυχία.
Στο πλαίσιο αυτό, οι συνεργάτες
μοιράζονται με την εταιρεία τις δικές
τους γνώμες, απόψεις και προτάσεις,
ενώ η Eurolife ERB δεσμεύεται να
τους ακούει και να μετασχηματίζει τις
δραστηριότητές της, ώστε να εξυπηρετεί παραγωγικά και αποτελεσματικά την καθημερινότητά τους.

ΞΕΚΊΝΗΣΕ στις 2 Ιανουαρίου
και θα ολοκληρωθεί στις 31 Δεκεμβρίου 2019, ο νέος διαγωνισμός πωλήσεων που χωρίζεται σε τρεις κατηγορίες: -- Ασφαλίσεων Ζωή - Γενικών Ασφαλίσεων και Ασφαλίσεων
Ζωής για συνεργάτες εκτός Αθηνών.
Οι τρεις πρώτοι νικητές από
κάθε κατηγορία θα κρατήσουν
τα κλειδιά μιας Mercedes AClass, ενώ θα δοθούν ακόμα
δύο αυτοκίνητα BMW Σειράς 1
στους δεύτερους επιτυχόντες
και έξι Toyota Aygo στους υπόλοιπους συνεργάτες που θα καταφέρουν να διακριθούν.
Όπως τονίζεται, με το συγκεκριμένο πρωτοποριακό διαγωνισμό πωλήσεων, μια πρωτοβουλία που έχει κερδίσει την αποδοχή και το ενδιαφέρον των
συνεργατών της Eurolife ERB, η
εταιρεία αποδεικνύει έμπρακτα
την υποστήριξή της προς το δίκτυό της.
Η αναγνώριση των επιδόσεων με ένα έπαθλο που, πέραν
της επιβράβευσης, διευκολύνει
την καθημερινή επιτέλεση των
επαγγελματικών τους υποχρεώσεων είναι μόνο μία από τις
δραστηριότητες που υλοποιεί η
Eurolife ERB με αποδέκτες τους
συνεργάτες της. Είναι δέσμευση
της εταιρείας, και το 2019, να
συνεχίσει να υποστηρίζει το δίκτυο εξωτερικών συνεργατών
της με πρωτοβουλίες και ενέργειες που θα ενισχύουν και αναγνωρίζουν την προσπάθεια και
το έργο τους.
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Με κορυφαίες εταιρείες η αντασφαλιστική κάλυψη και το 2019
ΜΕ ΚΟΡΥΦΑΊΕΣ αντασφαλιστικές εταιρείες
θα συνεργαστεί και το 2019 η Μινέττα Ασφαλιστική. Συγκεκριμένα, έχει εξασφαλίσει αντασφαλιστική κάλυψη από τις: SCOR, AMLIN,
QBE, TOKIO MILLENNIUM, MAPFRE , KOREAN,

DEVK, COVEA, NACIONAL RE, TRIGLAV, SAVA,
GIC και CCR.
Όπως τονίζεται, η Μινέττα Ασφαλιστική ενισχύει συνεχώς την αξιοπιστία και τη φερεγγυότητά της, ώστε να ισχυροποιήσει περαιτέρω το

αίσθημα ασφάλειας που προσφέρει επί σειρά
ετών στους πελάτες της. Παράλληλα, με αυτόν
τον τρόπο αυξάνει την ικανοποίηση των συνεργατών και των ασφαλισμένων της, εξασφαλίζοντας μεταξύ άλλων ταχύτατες αποζημιώσεις.

ΜΙΝΕΤΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΉ

Η κοινωνική υπευθυνότητα είναι
μέρος της κοινωνικής ταυτότητας

Μ

ε τη δέσμευση απέναντι στους πελάτες,
στους εργαζομένους και στους συνεργάτες της, αλλά και γενικότερα απέναντι
στο κοινωνικό σύνολο, ότι θα εξακολουθεί να
επιχειρεί με γνώμονα τις αξίες και τις αρχές
της και πάντα με σεβασμό στον άνθρωπο, στο
περιβάλλον και στον πολιτισμό, η Μινέττα Ασφαλιστική δημοσίευσε τον Κοινωνικό Απολογισμό για το 2017 στην ιστοσελίδα της.
Στόχος της εταιρείας είναι η ενημέρωση όλων των ενδιαφερόμενων μερών και του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου για τις δραστηριότητες, αλλά και την εφαρμογή πρακτικών που
συμβάλλουν, τόσο στη βιώσιμη ανάπτυξή της
όσο και στην προσφορά της στην κοινωνία. Η
Κοινωνική Υπευθυνότητα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της επιχειρηματικής κουλτούρας της
εταιρείας, η οποία παραμένει συνεπής στις αρχές και αξίες που τη διέπουν από την αρχή της
λειτουργίας της και έχει πορευτεί με κοινωνική
ευαισθησία και σεβασμό προς τους πελάτες της,
αλλά και το ευρύτερο κοινό, εδώ και σχεδόν 50
χρόνια. Παράλληλα εμπλουτίζεται διαρκώς και
αναδιαμορφώνεται μέσα από τις συλλογικές
δράσεις των εργαζομένων, τον εθελοντισμό και

το σχεδιασμό της στρατηγικής
λιστική αγορά. Η Κοινωνική Υτης εταιρείας, σημειώνεται
πευθυνότητα είναι μέρος της
σχετικά. Και όπως σημειώνει η
Κοινωνικής Ταυτότητας της εεταιρεία στις σελίδες του Κοιταιρείας μας που διαρκώς
Για το 2017 οι δράσεις
εµπλουτίζεται και αναδιαµορνωνικού Απολογισμού «Η ετης εταιρείας βασίστηταιρεία µας Ασφάλειαι ΜΙΝΕΤφώνεται µέσα από τις συλλογικαν κυρίως σε 6 πυλώΤΑ έχει καταφέρει, εδώ και
κές δράσεις των εργαζοµένων
νες:
σχεδόν 50 χρόνια, να παρέχει
µας, τον εθελοντισµό που ε• Ευαίσθητες κοινωνισηµαντική προστιθέµενη αξία
φαρµόζεται µε εξαιρετική επιτυκές ομάδες
µε τα προϊόντα της µέσα σε ένα
χία και το σχεδιασµό της στρατη• Παιδί
άκρως ανταγωνιστικό περιγικής µας. Προκειµένου να αντα• Εθελοντισμός εργαβάλλον. Η κοινωνική ευαισθηποκριθούµε στις προκλήσεις της
ζομένων
ασφαλιστικής αγοράς που γίνοσία, ο σεβασμός προς τον πελά• Οδηγική συμπεριφορά
τη και η διαρκής βελτίωση απονται όλο και πιο έντονες, επεν• Πολιτισμός
τελούν τους γνώμονες της επιδύουµε συστηµατικά στον Άν• Αθλητισμός
χειρηματικής μας δραστηριόθρωπο όπως και στην Τεχνολοτητας µε τους οποίους πορευγία. Στόχος µας παραµένει να
είµαστε µία ασφαλιστική εταιρεία ελληνικών
όµαστε στο πέρασµα των χρόνων. Η εφαρµογή
σύγχρονων συστηµάτων διοίκησης, ο ορθολο- συµφερόντων, µε ηγετική θέση στην αγορά, σαγικός σχεδιασµός των διαδικασιών που ε- φή ανθρωποκεντρικό προσανατολισµό, οικοφαρµόζουµε, η µέτρηση της απόδοσης, η διαδι- νοµική ευρωστία, που παρέχει εξαιρετικής ποικασία της στοχοθεσίας όπως και η έµφαση στη ότητας ασφαλιστικές υπηρεσίες µέσα από ένα
διαρκή βελτίωση των λειτουργιών µας, αποτε- άρτια οργανωµένο δίκτυο συνεργατών, µε το
λούν τα εργαλεία µε το οποία διασφαλίζουµε τη οποίο µοιραζόµαστε την ίδια κουλτούρα ποιότηδυναµική πορεία µας για το µέλλον στην ασφα- τας και τις ίδιες αξίες».

Δράσεις

Brokers Union

Προσβλέπει
σε παραγωγικό στόχο
άνω των 30 εκατ. ευρώ
MΕ ΑΣΦΆΛΙΣΤΡΑ 26.054.588 ευρώ και σύνθεση παραγωγής 60/40 έκλεισε την οικονομική χρήση του 2018 η Brokers Union. Όπως επισημαίνεται, η εταιρεία, βάσει του επιχειρηματικού της σχεδίου και των συνεργασιών που
επιτυγχάνει, προσβλέπει σε παραγωγικό στόχο
άνω των 30 εκατ. ευρώ και σε σύνθεση παραγωγής 50/50.
Η διοίκηση της εταιρείας επενδύει σε προγράμματα και εφαρμογές, που επιτρέπουν
στους συνεργάτες της να διαθέτουν το χρόνο
τους αποκλειστικά στις πωλήσεις, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη μηχανογραφικών προγραμμάτων για τη μείωση του λειτουργικού κόστους των γραφείων τους, καθώς και στη βελτιστοποίηση του επιπέδου εξυπηρέτησής τους. Το τμήμα Direct, το οποίο
λειτουργεί με μεγάλη επιτυχία τα τελευταία
τρία χρόνια, εξυπηρετεί το χαρτοφυλάκιο ανανεώσεων των συνεργατών, με έγκαιρη ενημέρωση των ασφαλισμένων, με εφαρμογή προγραμμάτων cross-selling για την προώθηση
επιπλέον ασφαλιστικών προϊόντων, και πάντα
παρέχοντας εγγύηση για την προστασία της παραγωγής του συνεργάτη.
Μετά την εφαρμογή του GPDR και της IDD η
εταιρεία έχει αναπτύξει μηχανογραφικό πρόγραμμα, έτσι ώστε να εκδίδονται αυτόματα οι
απαραίτητες, πλέον, τρεις πρόσφορες ασφάλισης. Επιπρόσθετα, στον Κλάδο Ζωής και Υγείας, παρέχεται ανάλυση των προτεινόμενων
προγραμμάτων, πιστοποιημένη από τις συνεργαζόμενες ασφαλιστικές εταιρείες, είτε μέσω
του κλάδου της εταιρείας είτε μέσω web, με
συγκριτική αξιολόγηση κάθε προτεινόμενου
προγράμματος.
Επιπλέον η Brokers Union, κατανοώντας
την ανάγκη του συνεργάτη να λαμβάνει άμεσα
τις προμήθειες, σύντομα θα έχει διαθέσιμη μηχανογραφική εφαρμογή, η οποία, για τα συμβόλαια που έχουν εξοφληθεί απευθείας στις ασφαλιστικές εταιερίες, θα πιστώνει τις προμήθειες στο πλαφόν του συνεργάτη, που θα μπορεί να τις χρησιμοποιήσει άμεσα για αγορά
συμβολαίων ή να ζητήσει τη ρευστοποίηση του
πιστωτικού υπολοίπου στο τέλος του μήνα.
Στον Κλάδο Ζωής και Υγείας, η εταιρεία έχει
δημιουργήσει ειδικό τμήμα εκπαίδευσης των
συνεργατών και υποστήριξης των πωλήσεων,
ενώ, υπό προϋποθέσεις, εξειδικευμένα στελέχη της εταιρείας μπορεί να συνοδεύσουν το
συνεργάτη σε ενημερωτική συνάντηση με τον
πελάτη του. Να σημειωθεί ότι η Brokers Union,
μέσω των Lloyds, με τη συνεργασία του γραφείου του Λονδίνου, προσφέρει κάλυψη για
κινδύνους, οι οποίοι δεν καλύπτονται από τις
ελληνικές ασφαλιστικές εταιρείες όπως
Cyber, αστικές ευθύνες με πολύ μεγάλα κεφάλαια ασφάλισης, D&O κ.λπ. Τέλος, επισημαίνεται η ιδιαίτερη τεχνογνωσία και εξειδίκευση
της εταιρείας στον κλάδο Μarine.
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ΣΤΑ 4 ΔΙΣ. ΕΥΡΏ ΤΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΌ ΤΩΝ ΚΥΠΡΙΑΚΏΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΏΝ ΕΤΑΙΡΕΙΏΝ

Κατά τη διάρκεια του 2018 επιβεβαιώθηκε η ανάκαμψη του ασφαλιστικού τομέα της Κύπρου από το σοκ της τραπεζικής κρίσης του 2013. Σύμφωνα με τα
δεδομένα από τους τριμηνιαίους χρηματοοικονομικούς λογαριασμούς των ασφαλιστικών εταιρειών που δημοσιοποίησε πρόσφατα η Κεντρική Τράπεζα της
Κύπρου, στα τέλη του Σεπτεμβρίου το σύνολο του ενεργητικού των ασφαλιστικών εταιρειών έφτασε τα 3,9 δισ. ευρώ

ΧΟΡΗΓΌΣ ΚΑΙ ΤΟΥ Β’ ΤΌΜΟΥ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ Η INTERAMERICAN

Σελ. 51

«H Πνευματική Πορεία του Γένους με όχημα
το χειρόγραφο και το έντυπο βιβλίο»
ΤΑ ΣΥΝΔΙΚΆΤΑ ΖΗΤΟΎΝ ΝΑ ΜΕΤΆΣΧΟΥΝ ΣΤΗ ΔΙΑΒΟΎΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΝΈΑ ΑΝΕΞΆΡΤΗΤΗ ΑΡΧΉ

Αριστερά από την παρουσίαση του βιβλίου: Κωνσταντίνος Στάικος και Θεοδόσης Τάσιος, επάνω στιγμιότυπο από την παρουσίαση του
βιβλίου: Κ Στάικος, Θ. Τάσιος, Ά. Διαμαντοπούλου, Γ. Μπαμπινιώτης, Μ. Φραγκουλόπουλος.

Μ

ε την αποκλειστική χορηγική υποστήριξη της
Interamerican υλοποιήθηκε και ο Β’ τόμος του
έργου «Η Πνευματική Πορεία του Γένους με όχημα το χειρόγραφο και το έντυπο βιβλίο». Ειδικότερα
το έργο του Κωνσταντίνου Σπ. Στάικου «Η Πνευματική
Πορεία του Γένους με όχημα το χειρόγραφο και το έντυπο βιβλίο» απέδωσε, κατά τον περασμένο Δεκέμβριο, τον Β’ τόμο (16ος αιώνας - μέσα 17ου αιώνα) και
σταδιακά, αναδεικνύεται η μοναδικότητα και εξαιρετική σημασία του πονήματος για τα Ελληνικά Γράμματα.
Ο Β’ τόμος, που υλοποιήθηκε με την αποκλειστική χορηγική υποστήριξη της Interamerican -η εταιρεία είναι
δεσμευμένη για την υποστήριξη του έργου μέχρι την
ολοκλήρωσή του-, παρουσιάστηκε από τον συγγραφέα
και τον Θεοδόση Π. Τάσιο, ομότιμο καθηγητή του
ΕΜΠ,στα γραφεία της ΕΣΗΕΑ. Χαιρετισμό απηύθυναν
οι Μαρία Αντωνιάδου, πρόεδρος της ΕΣΗΕΑ και Μάρκος Φραγκουλόπουλος, αναπληρωτής γενικός διευθυντής πωλήσεων και marketing της Interamerican.
Ήδη, από τον Α’ τόμο είχε διαφανεί η σπουδαία και υψηλή στόχευση να καταγραφεί και να σχολιαστεί όλος
ο χειρόγραφος και έντυπος πλούτος της Ελληνικής
Γραμματείας και με την άριστα οργανωμένη παρουσίασή του να αναδειχθούν οι αξίες που διατήρησαν
τη συνέχεια του «νήματος» του Ελληνισμού στο
πέρασμα των αιώνων, από τον 13ο αιώνα και εντεύθεν.

του Ελληνικού Κολλεγίου του Αγίου Αθανασίου της
Ρώμης, όπως επίσης και στο ρόλο που διεδραμάτισαν
οι εκατοντάδες Έλληνες απόφοιτοί του - ο Αρκούδιος
και ο Κωττούνιος ως παράδειγμα. Ο σημαντικός ρόλος
του πατριάρχη Κυρίλλου Λούκαρη, ως του κατεξοχήν
πολέμιου των προπαγανδιστικών ενεργειών της Καθολικής Εκκλησίας στον Ορθόδοξο κόσμο, θίγεται εκτενώς εδώ και σε συνάρτηση με την προσπάθειά του
να εδραιώσει Πατριαρχικό Τυπογραφείο στο Φανάρι.

«Το πνεύμα γεννά πνεύμα»

Ο συγγραφέας, αρχιτέκτων
και ιστορικός του βιβλίου,
Κ. Σπ. Στάικος με τον Γιάννη Ρούντο,
διευθυντή εταιρικών σχέσεων και
υπευθυνότητας της Interamerican

Ο ρόλος του πατριάρχη Κυρίλλου Λούκαρη
Ο Κ. Σπ. Στάικος στον Β’ τόμο παρέχει την εικόνα
της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης στις διάφορες πόλεις της Ιταλίας από τις αρχές του 16ου αιώνα, που
ήταν βασισμένη στις αριστοτελικές πραγματείες – όμως, μέσα από μια νέα οπτική. Στη συνέχεια, παρουσιάζεται αναλυτικά έκθεση του ελληνικού κοσμικού και
λειτουργικού βιβλίου και των διακριτικών τους, όπως
της εικονογράφησης (σελίδα τίτλου, πρωτογράμματα,
επίτιτλα και εικόνες εντός και εκτός κειμένου). Με αφετηρία την πρώτη έκδοση του Απόκοπου του Μπεργαδή, κατά το 1509 στη Βενετία, παρατίθεται το σύνολο
της εκδοτικής παραγωγής της κρητικής και της επτανησιακής λογοτεχνίας, καθώς επίσης και οι εκδόσεις στοχασμού, το «Γεωπονικόν» του Αγάπιου Λάνδου.
Ένα μεγάλο κεφάλαιο της «Πνευματικής Πορείας του
Γένους» είναι αφιερωμένο στην ίδρυση και λειτουργία

Οι δύο τόμοι της έκδοσης, που θα
ολοκληρωθεί σε τέσσερις τόμους, με
πέμπτο τόμο υπομνημάτων

Την υπερηφάνεια της Interamerican για την υποστήριξη της έκδοσης εξέφρασε κατά την παρουσίαση,
εκ μέρους της διοίκησης της εταιρείας, ο Μάρκος
Φραγκουλόπουλος, αναπληρωτής γενικός διευθυντής πωλήσεων και marketing, παρατηρώντας στο
χαιρετισμό του πως «στα Γράμματα οφείλουμε την επιβίωσή μας, μέσα από δύσκολες ιστορικές περιόδους, ως Γένος. Για να μιλήσουμε με επιχειρηματικούς όρους: κάθε επένδυση στα Γράμματα είναι η πιο
σίγουρη, η πιο ασφαλής, η πιο βιώσιμη επένδυση. Η
συνεισφορά της Interamerican στον πολιτισμό ταιριάζει στην εικόνα που η εταιρεία έχει κτίσει στα 50 χρόνια της, που τα γιορτάζουμε φέτος». Όπως τονίζει από
θέση ευθύνης για το πολιτισμικό και κοινωνικό πρόσωπο της Interamerican ο Γιάννης Ρούντος, διευθυντής εταιρικών σχέσεων και υπευθυνότητας: «Το πνεύμα γεννά πνεύμα και χρειαζόμαστε
την ιστορική και πολιτισμική μνήμη για να αποκαταστήσουμε τη μόρφωση των ανθρώπων στις
πραγματικές διαστάσεις της, που ευνοούν την αντίληψη του όλου και την υποσχόμενη προοπτική για
την κοινωνία και τις επιχειρήσεις. Το βιβλίο, ως ύλη, μέσα από την ευδιάκριτη αυτοτέλεια και ταυτότητά του ως μέσου, προσέφερε και συνεχίζει να προσφέρει τη δυνατότητα να προσεγγίσει κάποιος το περιεχόμενό του μέχρι να το αφομοιώσει και να το μετουσιώσει σε γνώση, χωρίς να κινδυνεύει να χαθεί
στην εφήμερη ψηφιακή υπεραγορά πληροφοριών, ιδεών και απόψεων χάριν μιας αποσπασματικής χρήσης. Τελικά, χρειαζόμαστε την παράδοση για να έχουμε μετάβαση και συνέχεια, σε συνάρτηση με τον νεωτερισμό και την καινοτομία».
Το έργο εκδοτικά υπογράφεται από τις εκδόσεις
ΑΤΩΝ.
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Κοινωνικός
διάλογος
για την εποπτεία
Του ανταποκριτή μας στην Κύπρο ΓΙΑΝΝΗ ΣΕΪΤΑΝΙΔΗ

Η

δημοσιοποίηση της απόφασης της κυπριακής κυβέρνησης
να εκσυγχρονίσει το υφιστάμενο καθεστώς διαρχίας στην εποπτεία της κυπριακής ασφαλιστικής αγοράς και της αγοράς

των επαγγελματικών συντάξεων προκάλεσε πολιτικές αντιδράσεις, με το υπουργείο Οικονομικών της χώρας να δεσμεύεται ότι
θα διεξάγει κοινωνικό διάλογο πριν προχωρήσει στην κατάθεση
του σχετικού νομοσχεδίου.
Όπως είχε περιγράψει το «Next deal» στα τέλη του 2018, φιλοξε-

νώντας και δηλώσεις του Κύπριου υπουργού Οικονομικών, Χάρη
Γεωργιάδη, στόχος της μεταρρύθμισης είναι η σύσταση ανεξάρτητης αρχής εποπτείας ασφαλιστικών εταιρειών κάτω από την οποία
θα «στεγαστεί» η εποπτεία ασφαλιστικών εταιρειών, που ασκείται
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Ρεπορτάζ |

| Ρεπορτάζ

CNP Ασφαλιστική Μάθημα ζωής η οδική κουλτούρα

Τ

Ο κ. Χαράλαμπος Ιωαννίδης με τον κ. Ανδρέα Κ.
Στυλιανού και ένα μαθητή του σχολείου

ο δικό τους μάθημα για την ανάπτυξη παιδείας οδικής συνείδησης έδωσαν οι
μαθητές και το εκπαιδευτικό προσωπικό του δημοτικού σχολείου Περνέρα, με
τη διοργάνωση της εκδήλωσης για την οδική ασφάλεια, με σύνθημα «Επιβάτης
σωστός είμαι εγώ, τη ζωή μου μπροστά οδηγώ!» Στόχος, όπως τονίζεται, ήταν η διαμόρφωση προενεργητικής συμπεριφοράς και ορθής οδικής κουλτούρας στους μαθητές.
Η CNP Ασφαλιστική, στο πλαίσιο της κοινωνικής προσφοράς της και σε συνεργασία με το υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, ένωσαν για ακόμα μια χρονιά τις δυνάμεις τους στην προσπάθεια εκπαίδευσης των μαθητών σε θέματα οδικής ασφάλειας.
Ξεκινώντας την εκστρατεία οδικής ασφάλειας στα δημοτικά σχολεία, η CNP Ασφαλιστική στήριξε την εκδήλωση που διοργανώθηκε στο δημοτικό σχολείο Περνέρα.
Στην εκδήλωση, που τελούσε υπό την αιγίδα του υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού, χαιρετισμό απεύθυναν ο γενικός διευθυντής της CNP Ασφαλιστική, κ. Ανδρέας
Κ. Στυλιανού, η πρώτη λειτουργός εκπαίδευσης, κα Άννα Βιολάρη, ο διευθυντής Τροχαίας Αρχηγείου Αστυνομίας Κύπρου, κ. Σπύρος Σπύρου και ο διευθυντής του δημοτικού σχολείου Περνέρα, κ. Χαράλαμπος Ιωαννίδης.

Στιγμιότυπο από την εκδήλωση

ΠΑΣΥΚΑΦ-UNIVERSAL LIFE

Τ

Στη φωτογραφία, η διευθύντρια Προσωπικών Ασφαλίσεων των
Γενικών Ασφαλειών Κύπρου, Έφη Γεωργίου, παραδίδει την επιταγή
στο διευθυντή του Ογκολογικού, Πάνο Εργατούδη.

Γενικές Ασφάλειες Κύπρου

Δωρεά στο Ογκολογικό Κέντρο
ΣΤΟ ΠΛΑΊΣΙΟ της προσπάθειας για καλλιέργεια οδικής συνείδησης, οι Γενικές Ασφάλειες Κύπρου έχουν ανακοινώσει
στην αγορά την εφαρμογή κινητού τηλεφώνου Drive Safe. Το
Drive Safe βοηθά τους οδηγούς να γίνουν ακόμη καλύτεροι
στο δρόμο και να οδηγούν με έναν πιο φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο. Με το Drive Safe, ο οδηγός ενημερώνεται στο
τέλος κάθε διαδρομής για την οδηγική του συμπεριφορά,
λαμβάνει μια βαθμολογία (0 – 100) και έτσι είναι σε θέση, άμεσα, να αντιληφθεί τα αδύνατα σημεία στην οδηγική του
συμπεριφορά και να τη βελτιώσει. Πρόσθετα, ο οδηγός μπορεί να δει την οδηγική του συμπεριφορά διαχρονικά και πώς
αυτή συγκρίνεται με άλλους οδηγούς. Παράλληλα, ανάλογα
με την οδηγική τους συμπεριφορά, οι Drive Safe οδηγοί μαζεύουν GIC SafeMiles. Όσο πιο ψηλά είναι τα σκορ των οδηγών, τόσα περισσότερα GIC SafeMiles μαζεύουν. Οι Γενικές,
ως εταιρεία ευαίσθητη απέναντι στα προβλήματα των συνανθρώπων μας και της κοινωνίας, έχουν εξαγγείλει ότι θα μετατρέψουν τα GIC SafeMiles σε συνεισφορά στο Ογκολογικό
Κέντρο. Όλα τα GIC SafeMiles που οι Drive Safe οδηγοί έχουν
μαζέψει από την εισαγωγή του Drive Safe (Οκτώβριος 2018)
μέχρι το τέλος Ιανουαρίου 2019 αποτελούν τη συνεισφορά
των Γενικών Ασφαλειών Κύπρου στο Ογκολογικό Κέντρο.
Για κάθε 1.000 GIC SafeMiles οι Γενικές συνεισφέρουν ένα
ευρώ. Συνολικά, οι Drive Safe οδηγοί έχουν μαζέψει
2.614.494 GIC SafeMiles και, ως εκ τούτου, οι Γενικές έκαναν δωρεά 2.165 € στο Ογκολογικό Κέντρο.

«Μαγείρεψε υγιεινά,
ζήσε καλύτερα»

ην έναρξη του διαδικτυακού διαγωνισμού μαγειρικής «Μαγείρεψε υγιεινά,
ζήσε καλύτερα», ανακοίνωσαν
από κοινού σε διάσκεψη Τύπου
που πραγματοποιήθηκε στις
εγκαταστάσεις των υπεραγορών ΑΛΦΑΜΕΓΑ στην Ακρόπολη, η Universal Life και ο
Παγκύπριος Σύνδεσμος Καρκινοπαθών και Φίλων (ΠΑΣΥΚΑΦ). Απώτερος στόχος είναι
η ευαισθητοποίηση και ενημέρωση του κοινού γύρω από
τους γαστρεντερικούς καρκίνους.
Η διαδικασία συμμετοχής
στο πρωτοποριακό και ταυτόχρονα ενημερωτικό αυτό «ταξίδι μαγειρικής» είναι ιδιαίτερα απλή. Αρκεί να μπει κανείς
στην ιστοσελίδα www.
cookyourhealth.com.cy, να ακολουθήσει τις οδηγίες που
δίνονται για να λάβει μέρος στο
διαγωνισμό και να έχει την ευκαιρία να κερδίσει πλούσια
δώρα.
Όλες οι συνταγές που θα υποβληθούν, θα αξιολογηθούν
από κριτική επιτροπή την οποία
απαρτίζουν επιλεγμένοι μάγειρες και διατροφολόγοι. Οι 8
φιναλίστ θα προσκληθούν να
μαγειρέψουν τα πιάτα τους για
την επόμενη φάση του διαγωνισμού, στην οποία θα μπορεί
να ψηφίσει και το ευρύ κοινό,
επιλέγοντας μαζί με την κριτική επιτροπή τις 3 καλύτερες
υγιεινές συνταγές.

από τον Έφορο Ασφαλιστικών Εταιρειών και των επαγγελματικών συντάξεων, που ασκείται από τον Έφορο Ταμείων Προνοίας. Το πολιτικό
πρόβλημα έγκειται ότι η συντριπτική
πλειοψηφία των επαγγελματικών ταμείων είναι ταμεία προνοίας τα οποία
έχουν συσταθεί –και διοικούνται- από συνδικαλιστικά σωματεία και οργανώσεις. Στα ταμεία προνοίας καταβάλουν εισφορές εργαζόμενοι και
εργοδότες, προσφέροντας στους δικαιούχους ένα σημαντικό ποσό στο
τέλος του εργασιακού τους βίου. Ο
αριθμός τους ανέρχεται σε 1.300 και
ασκούν σημαντική πολιτική επιρροή.
Επιδίωξη της μεταρρύθμισης, μεταξύ άλλων, είναι ο εκσυγχρονισμός
της λειτουργίας των ταμείων προνοίας ώστε να αποκτήσουν σύγχρονες
δομές και επαγγελματική διαχείριση,
διασφαλίζοντας την καταβολή των
παροχών. Αυτό σημαίνει συρρίκνωση του αριθμού τους για να αποκτήσουν ένα κρίσιμο μέγεθος. Και αυτή
η προοπτική προκαλεί αντιδράσεις.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η κρίση του
2013 κλόνισε το θεσμό, καθώς αναδείχθηκαν τα αποτελέσματα της απουσίας επενδυτικής πολιτικής. Για
πολλά ταμεία βασικές επενδύσεις αποτελούσαν οι τραπεζικές καταθέσεις και η αγορά ακινήτων, ενώ άλλα
διαλύθηκαν υπό το βάρος της ύφεσης, της αύξησης της ανεργίας και
της μείωσης των εισοδημάτων.

Στη Βουλή

Η πρόεδρος του ΠΑΣΥΚΑΦ
δρ Άννα Αχιλλεούδη ευχαρίστησε θερμά την Universal Life
για την αμέριστη στήριξη στη
διοργάνωση ενός τόσο πρωτοποριακού διαγωνισμού.
Έκανε ιδιαίτερη αναφορά
στην Ομάδα Αντιμετώπισης
Γαστρεντερικών Καρκίνων
«αλθέα», αποστολή της οποίας
είναι η μείωση των νέων περιστατικών των συγκεκριμένων
μορφών καρκίνου στην Κύπρο,
τονίζοντας παράλληλα ότι η υγιεινή διατροφή ανήκει στους
σημαντικούς παράγοντες πρόληψης των γαστρεντερικών
καρκίνων.
Ευχαρίστησε όλους όσοι εργάστηκαν σκληρά για τη δημιουργία της εκστρατείας, προσκάλεσε όλους να συμμετέ-

Κοινωνικός διάλογος
για την εποπτεία
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χουν στο “cook your health” και
ευχήθηκε να δούμε όσο το δυνατό περισσότερες μοναδικές
υγιεινές συνταγές μέσα από το
διαγωνισμό. Εκ μέρους της
Universal Life η κα Αιμιλία Ορφανίδου εξέφρασε τη χαρά και
την περηφάνια της εταιρείας
που είχε την ευκαιρία να συμβάλει στη διοργάνωση του
πρωτότυπου αυτού διαγωνισμού υγιεινής μαγειρικής. Όπως δήλωσε η κα Ορφανίδου,
η Universal Life, ως διαχρονικός χορηγός του ΠΑΣΥΚΑΦ,
αγκάλιασε αμέσως την προσπάθεια αυτή, αφού η υγεία αποτελεί διαχρονικά το επίκεντρο των δράσεων της
Universal Life σε θέματα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης.
Η κα Ορφανίδου ανέφερε ότι

η Universal Life παραμένει πιστή στη δέσμευση που ανέλαβε, να ενισχύσει τις προσπάθειες της «αλθέα» και του ΠΑΣΥΚΑΦ γενικότερα στην ευαισθητοποίηση του κοινού γύρω
από τα θέματα πρόληψης, γι’
αυτό αποδέχτηκε χωρίς δεύτερη σκέψη τη χορηγία του διαγωνισμού «Μαγείρεψε υγιεινά, ζήσε καλύτερα» ως μια έμπρακτη προσπάθεια προβολής της υιοθέτησης ενός πιο
υγιεινού τρόπου ζωής. Το διαγωνισμό μαγειρικής «Μαγείρεψε υγιεινά, ζήσε καλύτερα»,
στηρίζουν επίσης ο Σύνδεσμος
Διαιτολόγων και Διατροφολόγων Κύπρου, οι Υπεραγορές
ΑΛΦΑ ΜΕΓΑ, η TOP KINISIS,
το ξενοδοχείο Aphrodite Hills
Atlantica και το Intercollege.

NEXTDEAL #421 # 27 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019

Η εμπλοκή των συνδικαλιστικών
οργανώσεων στη διοίκηση των ταμείων προνοίας έφερε το θέμα στο
κοινοβούλιο.
«Οι κοινωνικοί εταίροι έχουν εκφράσει την έντονή τους δυσαρέσκεια
και απογοήτευση γιατί η κυβέρνηση
προχωρεί στην ετοιμασία ενός νέου
νομοθετικού πλαισίου ερήμην των

κοινωνικών εταίρων» ανέφερε ο
πρόεδρος της Επιτροπής Εργασίας,
Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων της Βουλής των Αντιπροσώπων και βουλευτής του ΑΚΕΛ, Ανδρέας Φακοντής, μετά την αυτεπάγγελτη συζήτηση του θέματος στην επιτροπή την περασμένη εβδομάδα.
Εκπρόσωπος του υπουργείου Οικονομικών δεσμεύθηκε ότι θα ξεκινήσει άμεσα ο διάλογος με τους κοινωνικούς εταίρους σε σχέση με τις αλλαγές του νομοθετικού πλαισίου για
τη διαχείριση και εποπτεία των ταμείων προνοίας, με στόχο αυτός ο διάλογος να ολοκληρωθεί πριν από το
τέλος του 2019.
Η Επιτροπή Εργασίας θεωρεί την
εμπλοκή των κοινωνικών εταίρων
αναγκαία, καθώς τα Ταμεία Προνοίας
είναι αναπόσπαστο μέρος του συστήματος εργασιακών σχέσεων και αποτέλεσμα ελεύθερων συλλογικών διαπραγματεύσεων και συλλογικών
συμβάσεων εργασίας.
«Οι όποιες αλλαγές στο νομοθετικό
πλαίσιο που διέπει τα ταμεία και δη
στην εποπτεία αυτών των ταμείων
δεν θα πρέπει να γίνεται χωρίς να
προηγηθεί διαβούλευση με τις συνδικαλιστικές και εργοδοτικές οργανώσεις», εξήγησε ο κ. Φακοντής.
Μάλιστα υπάρχει σχετική γνωμοδότηση του Γενικού Εισαγγελέα της Κυπριακής Δημοκρατίας (σ.σ. λειτουργεί
και ως νομικός σύμβουλος του κράτους) η οποία αναφέρει ότι τα ταμεία
προνοίας είναι μια κοινωνική συμφωνία μεταξύ εργοδοτών και συντεχνιών

Κυπριακή Δημοκρατία

Δανείστηκε
με αρνητικό επιτόκιο
ΜΕ ΑΡΝΗΤΙΚΌ επιτόκιο ήταν οι προσφορές των επενδυτών για να δανείσουν στην Κυπριακή Δημοκρατία 82,4
εκατομμύρια € διάρκειας 13 εβδομάδων. Ειδικότερα,σύμφωνα με ανακοίνωση του Γραφείου Διαχείρισης
Δημόσιου Χρέους του υπουργείου Οικονομικών, κατά τη
δημοπρασία γραμματίων του Δημοσίου 13 εβδομάδων
λήφθηκαν προσφορές ύψους 82,4 εκατ. € και έγιναν όλες αποδεκτές, με μέση σταθμική απόδοση -0,09%, ενώ
στόχος της Δημοκρατίας ήταν η άντληση ποσού ύψους
100 εκατ. €. Οι αποδεκτές αποδόσεις κυμάνθηκαν μεταξύ -0,04% και -0,14%. Η ημερομηνία έκδοσης των γραμματίων του Δημοσίου 13 εβδομάδων είναι 1η Μαρτίου
του 2019 και η ημερομηνία λήξης η 31η Μαΐου του 2019
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Όπως είχε περιγράψει το
Nextdeal στα τέλη του
2018, φιλοξενώντας και
δηλώσεις του Κύπριου
υπουργού Οικονομικών,
Χάρη Γεωργιάδη, στόχος
της μεταρρύθμισης είναι η
σύσταση ανεξάρτητης αρχής
εποπτείας ασφαλιστικών
εταιρειών κάτω από την
οποία θα «στεγαστεί» η
εποπτεία ασφαλιστικών
εταιρειών, που ασκείται από
τον Έφορο Ασφαλιστικών
Εταιρειών και των
επαγγελματικών συντάξεων,
που ασκείται από τον Έφορο
Ταμείων Προνοίας
και ότι χωρίς τη σύμφωνη γνώμη των
κοινωνικών εταίρων δεν μπορεί να
αλλάξει το νομοθετικό πλαίσιο.

Στο Δημόσιο
Παράλληλα θέμα που αναδεικνύεται είναι η επαναφορά του σχεδίου

συντάξεων στο Δημόσιο. Από το 2011
και στο πλαίσιο της δημοσιονομικής
προσαρμογής οι νεοεισερχόμενοι στο
δημόσιο τομέα και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα δεν απολαμβάνουν το
ωφέλημα της επαγγελματικής σύνταξης. Αποτελεί κυβερνητική δέσμευση

Λιανικό εμπόριο

Ετήσια αύξηση 5,4%
ΕΤΉΣΙΑ αύξηση 5,4% σημειώθηκε
στον όγκο και στην αξία του κύκλου
εργασιών του λιανικού εμπορίου
το 2018, σύμφωνα με προκαταρκτικές εκτιμήσεις τις οποίες έδωσε
στη δημοσιότητα η Στατιστική Υπηρεσία. Ειδικότερα, ο Δείκτης Όγκου
Κύκλου Εργασιών Λιανικού Εμπορίου για το Δεκέμβριο 2018 αυξήθηκε κατά 3,5% σε σύγκριση με τον
αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους και έφτασε στις 143,4 μονάδες
(βάση 2015=100). Για την περίοδο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2018, ο δείκτης υπολογίζεται ότι σημείωσε αύξηση 5,4% σε σύγκριση με την ίδια
περίοδο του 2017.

Ο Δείκτης Αξίας Κύκλου Εργασιών Λιανικού Εμπορίου για το Δεκέμβριο 2018 επίσης αυξήθηκε κατά 2,8% σε σχέση με το Δεκέμβριο του
προηγούμενου έτους και έφτασε στις 138,6 μονάδες (βάση 2015=100).

για την ένταξη σε ταμείο προνοίας όσων εργαζομένων εντάχθηκαν στο
Δημόσιο μετά την 1η Οκτωβρίου του
2011. Με αφορμή τη συζήτηση για την
αλλαγή της εποπτείας του τομέα, ζητήθηκε από την κυβέρνηση να καταθέσει το νομοσχέδιο που έχει υποσχεθεί.

Στα χέρια του Γενικού
Εισαγγελέα η έκθεση
για το Συνεργατισμό
ΠΑΡΑΔΊΔΕΤΑΙ την Παρασκευή 1η Μαρτίου στο Γενικό
Εισαγγελέα Κώστα Κληρίδη η έκθεση της Ερευνητικής
Επιτροπής για την κατάρρευση του Συνεργατικού Πιστωτικού Συστήματος. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, «η
Ερευνητική Επιτροπή, συσταθείσα κατόπιν διατάγματος
του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, ημερομηνίας
06.07.2018 και παράτασης διορισμού της, με τα διατάγματα του Γενικού Εισαγγελέα ημερ. 28.9.2018 και
28.12.2018, σε σχέση με την Κατάρρευση του Συνεργατικού Πιστωτικού Συστήματος, ανακοίνωσε ότι η συγγραφή της Έκθεσης της έχει περατωθεί και ως εκ τούτου
αυτή θα παραδοθεί στον Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, στο Γραφείο του, την Παρασκευή 1η Μαρτίου».
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Ευρωβαρόμετρο Η οικονομία
συνεχίζει να απασχολεί τους Κύπριους
Η

οικονομική κατάσταση είναι το
σημαντικότερο ζήτημα που απασχολεί τους Κύπριους, ενώ
έχουν χαμηλή εμπιστοσύνη στα κόμματα, σύμφωνα με τα σημαντικότερα
αποτελέσματα του Ευρωβαρομέτρου, που παρουσίασε σε δημοσιογραφική διάσκεψη στο Σπίτι της Ευρώπης ο επικεφαλής της αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
στην Κύπρο Ιερόθεος Παπαδόπουλος.
Ειδικότερα, σύμφωνα με τα συμπεράσματα της έρευνας, το 85%
των Κυπρίων δηλώνουν ικανοποιημένοι από τη ζωή τους – ποσοστό που
βρίσκεται πολύ κοντά στο μέσο όρο
της Ε.Ε. (83%).Η οικονομική κατάσταση της χώρας (39%) και του νοικοκυριού τους (29%), η ανεργία (32%) και η
άνοδος των τιμών (32%) είναι τα σημαντικότερα ζητήματα που απασχολούν τους Κύπριους.
Για τους Κύπριους ερωτηθέντες, τα
σημαντικότερα ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι ίδιοι αυτή τη στιγμή είναι
η άνοδος των τιμών, ο πληθωρισμός
και το κόστος διαβίωσης (32%, +8%
από Άνοιξη 2018, Ε.Ε.28: 32%), η οικονομική κατάσταση του νοικοκυριού τους (29%, +1% και ψηλότερο
στην Ε.Ε. μαζί με Ελλάδα και Κροατία, Ε.Ε.28: 13%), καθώς και η οικονομική κατάσταση στην Κύπρο (19%,
+1%, ψηλότερο στην Ε.Ε., Ε.Ε.28: 8%).
Το 34% των Κυπρίων (μέσος όρος
Ε.Ε.: 35%) εκτιμούν ότι τα πράγματα
στη χώρα τους οδεύουν προς τη σωστή κατεύθυνση, ενώ το 54% (μέσος
όρος Ε.Ε.: 52%) πιστεύουν ότι τα
πράγματα κινούνται προς λανθασμένη κατεύθυνση. Η ελεύθερη διακίνηση προσώπων, αγαθών και υπηρεσιών (66%) και η ειρήνη (58%) είναι,
σύμφωνα με τους Κύπριους, τα σημαντικότερα επιτεύγματα της Ε.Ε. Το
ίδιο πιστεύουν και με παρόμοια ποσοστά και οι άλλοι πολίτες της Ε.Ε.
Σε ό,τι αφορά τη μετανάστευση, είναι σχετικά λίγοι (12%) οι Κύπριοι που
θεωρούν ότι είναι σημαντικό ζήτημα
για τη χώρα τους και ακόμη λιγότεροι
(6%) αυτοί που θεωρούν ότι είναι κάτι σημαντικό για τους ίδιους προσωπικά. Ωστόσο, 52% των Κυπρίων εκτιμά ότι η μετανάστευση είναι το
σημαντικότερο θέμα που αντιμετωπίζει η Ε.Ε συνολικά.
Και παρά το γεγονός ότι 2 στους 3
Κύπριους θεωρούν την ελεύθερη
διακίνηση σημαντικό επίτευγμα της
Ε.Ε., ένα ποσοστό 50%, το δεύτερο

υψηλότερο στην Ε.Ε., έχει αρνητικά συναισθήματα για τη μετανάστευση πολιτών από άλλες
χώρες της Ε.Ε. προς τη χώρα τους. Αντιθέτως,
ένα 64% στην Ε.Ε. συνολικά έχει θετικά συναισθήματα για τη μετανάστευση άλλων πολιτών
της Ε.Ε. προς τη χώρα τους.
Σε ό,τι αφορά τη μετανάστευση από τρίτες

χώρες, 3 στους 4 Κύπριους (75%) έχουν αρνητικά συναισθήματα (μέσος όρος Ε.Ε.: 53%)
Σε ό,τι αφορά την εμπιστοσύνη προς τους θεσμούς, στην Κύπρο καταγράφεται σε σχέση με
6 μήνες πριν από μια μικρή αύξηση της τάξης
του 3% της εμπιστοσύνης προς την Ευρωπαϊκή
Ένωση που τώρα φτάνει το 41% - ωστόσο, 52%

των Κυπρίων (μέσος όρος Ε.Ε.: 48%) εξακολουθούν να λένε ότι δεν εμπιστεύονται την Ε.Ε.
Την ίδια στιγμή, 84% των Κυπρίων δεν εμπιστεύονται τα πολιτικά κόμματα, 67% δεν εμπιστεύονται τη Βουλή και 63% δεν εμπιστεύονται
την κυβέρνηση (11% και 17% αντίστοιχα περισσότεροι από την άνοιξη του 2018)

Τέλος, σε ό,τι αφορά τα ΜΜΕ, 1 στους 2 Κύπριους εμπιστεύονται το ραδιόφωνο (49%) και
τη τηλεόραση (48%) και 1 στους 3 περίπου το
Διαδίκτυο (36%) και το γραπτό Τύπο (34%). 29%
των Κυπρίων εμπιστεύονται τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ποσοστό μεγαλύτερο από τον
ευρωπαϊκό μέσο όρο, που βρίσκεται στο 19%.

Στην προσέλκυση ναυτασφαλιστικών εταιρειών από το Ηνωμένο Βασίλειο στοχεύει η Κύπρος

Ο

αριθμός των εταιρειών που δραστηριοποιούνται στη ναυτιλιακή βιομηχανία και εγκαθίστανται στην Κύπρο έχει σχεδόν διπλασιαστεί τα τελευταία έξι χρόνια, ενώ, ενόψει
Brexit, και ορισμένες εταιρείες ναυτασφαλίσεων του Ηνωμένου
Βασιλείου «μεταφέρουν» τα κεντρικά τους γραφεία στην Κύπρο.
Τα παραπάνω αναφέρθηκαν σε συνέντευξη Τύπου της υφυπουργού Ναυτιλίας Νατάσας Πηλείδη, με την ευκαιρία του πρώτου χρόνου λειτουργίας του υφυπουργείου Ναυτιλίας.
Μιλώντας στη δημοσιογραφική διάσκεψη, η κα Πηλείδη είπε αρχικά πως στόχος του υφυπουργείου είναι η περαιτέρω ανάπτυξη του
κυπριακού νηολογίου και του κυπριακού ναυτιλιακού συμπλέγματος, η διασφάλιση της ανταγωνιστικότητας, η σύσφιγξη των διεθνών
σχέσεων, η βελτίωση των επιπέδων ασφάλειας της ναυσιπλοΐας και
η προστασία του περιβάλλοντος, η στρατηγική για τη Γαλάζια Ανάπτυξη και η αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών.
Εν συνεχεία, η υφυπουργός αναφέρθηκε στη διασφάλιση της
ανταγωνιστικότητας, η οποία περιλαμβάνει ως κύριο στόχο τη
διατήρηση και διαφύλαξη του σταθερού, φιλικού προς τις επιχειρήσεις πλαισίου που διατίθεται στους ξένους επενδυτές στη ναυτιλία. Οι ενέργειες που γίνονται, όπως ανέφερε, για τη διασφάλιση
της ανταγωνιστικότητας περιλαμβάνουν την ομαλή και επιτυχημένη παράταση του Κυπριακού Φόρου Χωρητικότητας, τον εξορθολογισμό και την απλοποίηση των ναυτιλιακών τελών, την αναθεώρηση της κυβερνητικής πολιτικής για εγγραφή πλοίων στο
κυπριακό νηολόγιο, τη μείωση της γραφειοκρατίας και τη δημιουργία ενιαίας θυρίδας εξυπηρέτησης.
Αναφερόμενη σε αριθμούς, η κα Πηλείδη είπε πως ο αριθμός
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των εταιρειών ενταγμένων στο Κυπριακό Σύστημα Φόρου Χωρητικότητας ανέρχονται σήμερα στις 203, ενώ το 2018 έκλεισε με
196. Ανάμεσα σε αυτές περιλαμβάνονται 48 εταιρείες διαχειριστών πλοίων, 45 εταιρείες ναυλωτές και 110 πλοιοκτήτριες εταιρείες αλλοδαπών πλοίων. Επίσης, ο αριθμός των πλοίων που
είναι εγγεγραμμένα στο κυπριακό νηολόγιο ανήλθαν μέχρι τις 31
Ιανουαρίου 2019 στα 1.725, σε σχέση με 1.653 που ήταν εγγεγραμμένα μέχρι το τέλος του 2017.
Η κα Πηλείδη σημείωσε πως η παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών και υποστήριξης στους πελάτες είναι βασική προτεραιότητα του υφυπουργείου και ανάμεσα στις ενέργειες που έγιναν ή θα υλοποιηθούν είναι η 24ωρη εξυπηρέτηση για όλους
τους πελάτες, η λειτουργία της νέας ιστοσελίδας και η υπό εξέλιξη ψηφιοποίηση και φύλαξη αρχείων. Επίσης, αναφέρθηκε στο
μεγαλύτερο συνέδριο που διοργανώνεται εδώ και 30 χρόνια στην
Κύπρο, το Maritime Cyprus, το οποίο θα διοργανωθεί για πρώτη
φορά από το υφυπουργείο Ναυτιλίας στις 6-9 Οκτωβρίου 2019,
με στόχο την προσέλκυση πέραν των χιλίων ατόμων ως ομιλητών, συμμετεχόντων και εκθετών.
Απαντώντας σε ερώτηση για τη συνεισφορά της Ναυτιλίας στο
ΑΕΠ, η κα Πηλείδη είπε πως τα έσοδα από την πλοιοδιαχείριση
με βάση τα στοιχεία της Στατιστικής ανέρχονται στο 5,1% του ΑΕΠ.
Συνεπώς, πρόσθεσε, τα έσοδα ξεπερνούν σίγουρα το 7%, καθώς
υπάρχουν και άλλα έσοδα, όπως η ιδιοκτησία πλοίων, η παροχή
καυσίμων και άλλες υπηρεσίες.
Είπε ακόμη πως, με την τελευταία καταμέτρηση, ο αριθμός ατόμων που εργοδοτούνταν στη Ναυτιλία ήταν 5 χιλιάδες, ενώ με

τα τελευταία στοιχεία ο αριθμός αυτός ανέρχεται στις 9 χιλιάδες
και όλοι αφορούν εργασίες στην ξηρά. Στη θάλασσα, εργοδοτούνται περίπου 55 χιλιάδες ναυτικοί που εργάζονται σε πλοία εγγεγραμμένα στο κυπριακό νηολόγιο, εκ των οποίων πολύ λίγοι είναι Κύπριοι.
Σε ερώτηση σχετικά με το Brexit και κατά πόσον έχουμε προσελκυστεί βρετανικές εταιρείες που θέλουν να μεταφέρουν την
έδρα τους στην Κύπρο, η κα Πηλείδη είπε πως «έχουν γίνει πολλές επαφές και έχουμε κερδίσει και αρκετές εταιρείες». Ωστόσο,
πρόσθεσε, υπάρχουν και αρκετές εταιρείες που κάνουν σκέψεις
όμως, η αβεβαιότητα είναι τόσο μεγάλη που σίγουρα η διαδικασία αυτή είναι αρκετά χρονοβόρα. «Σίγουρα, όμως, το γεγονός
ότι η Κύπρος έχει μπει στο χάρτη των προορισμών που έχουν
προσελκύσει εταιρείες από το Ηνωμένο Βασίλειο βοηθά πάρα
πολύ, γιατί βλέπουμε ότι το όνομα της Κύπρου δημιουργεί ένα
θετικό κλίμα, το οποίο επηρεάζει και άλλες εταιρείες», είπε. Σημείωσε ακόμη πως όσον αφορά τη βρετανική εταιρεία P&O έχουν εγγραφεί δύο πλοία, ενώ σε σχέση με κάποιες ναυτασφαλιστικές εταιρείες, οι ίδιες έχουν εκδώσει κάποιες ανακοινώσεις
για τη μεταφορά των εργασιών τους στην Κύπρο.
Σε ερώτηση σχετικά με την ακτοπλοϊκή σύνδεση Κύπρου και
Ελλάδας, η κα Πηλείδη είπε πως το υφυπουργείο ήδη έχει προχωρήσει στην προκήρυξη της προσφοράς για τη διεξαγωγή της
μελέτης για το πιθανό χρηματοδοτικό κενό που θα προκύψει από
τη γραμμή. Όπως είπε, η διαδικασία ξεκίνησε εδώ και μια βδομάδα και θα κλείσει σε δύο εβδομάδες.
Πηγή: ΚΥΠΕ
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ΚΕΔΙΠΕΣ Στα 101 εκατ. ευρώ οι εισπράξεις της
στους πρώτους τέσσερις μήνες λειτουργίας

Σ

τα 101,3 εκατομμύρια ευρώ ανήλθαν οι ταμειακές εισροές
της Κυπριακής Εταιρείας Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων
στους πρώτους τέσσερις μήνες λειτουργίας του κρατικού φορέα διαχείρισης κόκκινων δανείων, που
συστάθηκε μετά την πώληση του εξυπηρετούμενου μέρους της πρώην Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας στην Ελληνική Τράπεζα.
Ο πρόεδρος της ΚΕΔΙΠΕΣ, διευθυντής της διεύθυνσης Χρηματοοικονομικής Σταθερότητας στο υπουργείο Οικονομικών, Ανδρέας
Χαραλάμπους, δήλωσε σε παρουσίαση προς τους δημοσιογράφους
πως τα αποτελέσματα υπό τις περιστάσεις είναι πολύ ικανοποιητικά.
Όπως τονίζεται, οι εισροές κατά την
περίοδο μέχρι 31/12/2018 επηρεάστηκαν θετικά από τις εισπράξεις
ετήσιων δόσεων εξυπηρετούμενων
χορηγήσεων, κυρίως χορηγήσεων
προς δήμους και τις εισπράξεις σημαντικών ποσών, εισπρακτέων από
πωλήσεις ακινήτων που πραγματοποιήθηκαν πριν από τη συναλλαγή
με την Ελληνική Τράπεζα.
Στο αντίποδα, οι εισροές κατά την
περίοδο μέχρι 31/12/2018 επηρεάστηκαν αρνητικά από την προσωρινή παγοποίηση της υλοποίησης α-

53,4

Εισπράξεις από
εξυπηρετούμενες χορηγήσεις

25,2

Εισπράξεις από μη
εξυπηρετούμενες χορηγήσεις

28,2

Εισπράξεις από διαχείριση
ακινήτων και υπηρεσίες

47,9

Εισπράξεις από πωλήσεις
ακινήτων

37,4

Εισπράξεις από ενοίκια
Υπηρεσίες και άλλες
εισπράξεις
Σύνολο ταμειακών εισροών
ναδιαρθρώσεων λόγω της απώλειας τραπεζικής άδειας της ΣΕΔΙΠΕΣ
και της μεταφοράς των δανείων
στην ΚΕΔΙΠΕΣ. Οι πληρωμές και εξοφλήσεις δανείων διενεργούνται
κανονικά. Με τη λήψη άδειας εταιρείας εξαγοράς πιστώσεων από τη
ΣΕΔΙΠΕΣ έχει επαναρχίσει η υλοποίηση των αναδιαρθώσεων, ενώ
παράλληλα έχει δοθεί η απαιτούμενη από τη νομοθεσία ειδοποίηση για
τη μεταφορά των δανείων στην ΚΕΔΙΠΕΣ. Η ΚΕΔΙΠΕΣ είναι θυγατρική
της Συνεργατικής Εταιρείας Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων (ΣΕΔΙΠΕΣ) που είναι η διάδοχος εται-

9,1
101,3
βατικής συμφωνίας εξυπηρέτησης
μεταφοράς εργασιών, μέχρι το Νοέμβριο του 2019.
Οι υποχρεώσεις που έχουν αναληφθεί από την ΚΕΔΙΠΕΣ αφορούν
τις αποζημιώσεις του σχεδίου εθελουσίας εξόδου οι οποίες θα καταβληθούν σε τρεις δόσεις, τις υποχρεώσεις που συνδέονται με τη μεταφορά εργασιών προς την Ελληνική Τράπεζα, περιλαμβανομένου του
Σχεδίου Εγγύησης Δανείων το οποίο εκτιμήθηκε αρχικά σε 155 εκατ. € και τις άλλες υποχρεώσεις
της πρώην Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας.

ΞΕΚΙΝΆ την Παρασκευή 1η Μαρτίου η
εφαρμογή του σχεδίου επιχορήγησης
διακοπών συνταξιούχων με χαμηλά εισοδήματα και χαμηλοσυνταξιούχων, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Σύμφωνα με το υΥπουργείο,
στόχευση είναι η επιχορήγηση της διαμονής και διατροφής δικαιούχων του
σχεδίου ενίσχυσης συνταξιούχων με
χαμηλά εισοδήματα, χαμηλοσυνταξιούχων που είναι δικαιούχοι του ελάχιστου
εγγυημένου εισοδήματος, συνταξιούχων με ετήσιο εισόδημα μέχρι 15.500 €
για μονήρεις και μέχρι 20.000 € για οικογένειες, καθώς και των εξαρτωμένων τους σε ξενοδοχεία των ορεινών
θερέτρων του Πύργου Τηλλυρίας.
Η επιχορήγηση θα παρέχεται για τρεις
διανυκτερεύσεις, από Παρασκευή μέχρι
Δευτέρα, κατά την περίοδο από την 1η
Μαρτίου 2019 μέχρι την 31η Μαΐου
2019 και το ανώτατο ύψος της επιχορήγησης θα ανέρχεται σε πενήντα ευρώ
ημερησίως κατά άτομο και καλύπτει διαμονή και πλήρη διατροφή.
Τα έντυπα δήλωσης για συμμετοχή στο
σχέδιο διατίθενται ήδη στα Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη και στην ιστοσελίδα
του υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και
Κοινωνικών Ασφαλίσεων, στα Κέντρα
Πολιτών των ταχυδρομείων και σε όλα τα
κατά τόπους Ταχυδρομικά Γραφεία.

Υποχωρεί η ανεργία. Τι δείχνουν τα στοιχεία για τους νέους

Σ

ημαντική υποχώρηση της ανεργίας καταγράφεται το 4ο τρίμηνο του 2018, σε σχέση
με το αντίστοιχο διάστημα του 2017, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας εργατικού δυναμικού της Στατιστικής Υπηρεσίας. Συγκεκριμένα, το ποσοστό της ανεργίας υποχώρησε στο 7,6% για το 4ο τρίμηνο του 2018, σε σχέση
με 7,8% το 3ο τρίμηνο του 2018 και 10,1% το 4ο
τρίμηνο του 2017. Όπως προκύπτει από τα στοιχεία, το εργατικό δυναμικό ανήλθε σε 440.765
άτομα ή 62,5% του πληθυσμού (άνδρες 68,5%,
γυναίκες 57,0%) σε σύγκριση με 428.291 άτομα
(61,6%) το αντίστοιχο τρίμηνο του 2017. Ο αριθμός των απασχολουμένων ήταν 407.382 άτομα
και το ποσοστό απασχόλησης 57,8% (άνδρες
63,3%, γυναίκες 52,7%) σε σύγκριση με 384.911
άτομα (55,3%) το αντίστοιχο τρίμηνο του 2017. Ο
αριθμός των ανέργων ανήλθε σε 33.383 άτομα
και το ποσοστό ανεργίας σε 7,6% του εργατικού
δυναμικού (άνδρες 7,5%, γυναίκες 7,6%) σε σύγκριση με 43.380 άτομα (10,1%) το αντίστοιχο
τρίμηνο του 2017.

Απασχόληση
Στις ηλικίες 20-64 το ποσοστό απασχόλησης
ήταν 74,5%. Το ποσοστό για τους άνδρες ήταν

μηνο του 2017 τα αντίστοιχα ποσοστά ήταν: Υπηρεσίες 81,1%, Βιομηχανία 16,6% και Γεωργία
2,3%. Η μερική απασχόληση αποτελούσε το
11,2% της συνολικής απασχόλησης ή 45.644 άτομα (άνδρες 8,1%, γυναίκες 14,6%). Το αντίστοιχο ποσοστό για το 4ο τρίμηνο του 2017 ήταν
12,7% (άνδρες 9,2%, γυναίκες 16,4%). Από το σύνολο των απασχολουμένων, το 86,7% ή 353.001
άτομα ήταν υπάλληλοι, από τους οποίους το
12,5% (43.944 άτομα) είχε προσωρινή εργασία.
Στο αντίστοιχο τρίμηνο του 2017 οι υπάλληλοι
αποτελούσαν το 86,8% του συνόλου της απασχόλησης και από αυτούς ποσοστό 14,8% είχε προσωρινή εργασία.

Ανεργία στους νέους

80,2% και για τις γυναίκες 69,3%. Στο αντίστοιχο
τρίμηνο του 2017 το ποσοστό ήταν 71,5% (άνδρες
75,8%, γυναίκες 67,6%). Στις ηλικίες 55-64 το ποσοστό απασχόλησης ήταν 61,1% σε σύγκριση με
57,6% στο αντίστοιχο τρίμηνο του 2017. Σύμφω-

να με την κατανομή της απασχόλησης κατά τομέα, το μεγαλύτερο ποσοστό των απασχολουμένων το συγκεντρώνουν οι Υπηρεσίες με 80,8%
και ακολουθούν η Βιομηχανία και η Γεωργία με
ποσοστά 17,1% και 2,1% αντίστοιχα. Για το 4ο τρί-

Ανάκαμψη από το ναδίρ του 2013

Διακοπές
συνταξιούχων

1,4

ρεία της ΣΚΤ, η οποία μετά τη μεταφορά ορισμένων περιουσιακών
στοιχείων στην Ελληνική, απώλεσε
την άδεια άσκησης τραπεζικών εργασιών. Το ανθρώπινο δυναμικό
της ΚΕΔΙΠΕΣ στις 31/12/2018 ανέρχεται σε 289 άτομα, ενώ άλλα 242
άτομα της Altamira είναι προσωπικό της πρώην Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας. Επίσης 98 άτομα
που αποχώρησαν με το σχέδιο εθελούσιας εξόδου εργοδοτούνται σε
προσωρινή βάση για την ομαλή συνέχιση των εργασιών και την υποστήριξη της Ελληνικής Τράπεζας, η
οποία θα παρέχεται, βάσει της μετα-

ΣΤΑ 4 ΔΙΣ. ΕΥΡΏ ΤΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΌ ΤΩΝ ΚΥΠΡΙΑΚΏΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΏΝ ΕΤΑΙΡΕΙΏΝ

Υπουργείο Εργασίας

€εκ
Εισπράξεις από χορηγήσεις
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Στους νέους ηλικίας 15-24 ετών το ποσοστό
ανεργίας ήταν 20,6% (άνδρες 25,7%, γυναίκες
16,0%) σε σύγκριση με 22,9% (άνδρες 26,8%, γυναίκες 19,9%) στο αντίστοιχο τρίμηνο του περασμένου χρόνου. Το 53,7% του συνόλου των ανέργων έψαχνε για εργασία για περίοδο κάτω
από 6 μήνες, το 14,2% για περίοδο 6-11 μήνες,
ενώ ποσοστό 32,1% ήταν μακροχρόνια άνεργοι.
Τα αντίστοιχα ποσοστά για το 4ο τρίμηνο του 2017
ήταν 53,5%, 12,8% και 33,7%.
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Του ανταποκριτή μας στην Κύπρο
ΓΙΑΝΝΗ ΣΕΪΤΑΝΙΔΗ

Ασφαλιστικές
εταιρείες

Κ

ατά τη διάρκεια του 2018
επιβεβαιώθηκε η ανάκαμψη του ασφαλιστικού
τομέα της Κύπρου από το σοκ
της τραπεζικής κρίσης του
2013. Σύμφωνα με τα δεδομένα από τους τριμηνιαίους χρηματοοικονομικούς λογαριασμούς των ασφαλιστικών εταιρειών που δημοσιοποίησε
πρόσφατα η Κεντρική Τράπεζα
της Κύπρου, στα τέλη του Σεπτεμβρίου (τρίτο τρίμηνο του
2018) το σύνολο του ενεργητικού των ασφαλιστικών εταιρειών έφτασε τα 3,9 δισ. ευρώ,
ενώ το Μάρτιο του 2018 (πρώτο
τρίμηνο του 2018) είχαν φτάσει
τα 4,138 δισ. ευρώ. Στα τέλη του
2013 το ενεργητικό του ασφαλιστικού κλάδου είχε περιοριστεί
κάτω από τα 3 δισ. ευρώ (2,997
δισ. ευρώ).
Το 2018 ο κλάδος καταγράφει τα καλύτερα μεγέθη ενεργητικού από το 2013 (αύξηση
κατά 23,1%), ενώ τα στοιχεία
δείχνουν ότι οι ασφαλιστικές
εταιρείες ανέκτησαν σιγά σιγά
τα περιουσιακά τους στοιχεία
(πίνακας).

Η διασπορά
Η επένδυση που προτιμούν
οι ασφαλιστικές εταιρείες είναι
οι μετοχές, όπου είναι τοποθετημένο το 42% του ενεργητικού
τους (1,632 δισ. ευρώ) και ακολουθούν τα χρεόγραφα (989 εκατ. ευρώ ή 25% του συνόλου),
τα λοιπά χρηματοοικονομικά
στοιχεία (749 εκατ. ευρώ ή
19%) και οι καταθέσεις (474 εκατ. ευρώ ή 12,1%). Μετά το
2013 υπάρχει μια μετακίνηση
των επενδύσεων από τις καταθέσεις. Προ του 2013 οι κυπριακές τράπεζες έδιναν ιδιαίτερα
υψηλά επιτόκια στις καταθέ-

2004

2005

2006

σεις, με αποτέλεσμα στο τέλος
Ιούνιου του 2012 από σύνολο
ενεργητικού 3 δισ. ευρώ, το 1/3
ήταν τοποθετημένο σε καταθέσεις (911 εκατ. ευρώ). Από την
αιχμή του 2012, οι τοποθετήσεις σε μετρητά και καταθέσεις
μειώθηκαν κατά 500 εκατ. ευρώ.

Τα συνταξιοδοτικά ταμεία
Σε αντίθεση με τις ασφαλιστικές εταιρείες, τα συνταξιοδοτικά ταμεία (τα εκατοντάδες ταμεία προνοίας) δεν έχουν καταφέρει να αποκαταστήσουν το
ενεργητικό τους. Η αιχμή καταγράφεται το Σεπτέμβριο του
2012, οπότε το σύνολο του ενεργητικού είχε φτάσει στα 4,9
δισ. ευρώ (από τα οποία 3,6 δισ.
ευρώ αποτελούσαν μετρητά
και καταθέσεις) και έξι χρόνια
πριν ήταν 3,3 δισ. ευρώ, από τα
οποία 1,3 δισ. ευρώ σε καταθέσεις. Σε σχέση με το 2013 τα
συνταξιοδοτικά ταμεία υπερδιπλασίασαν τις τοποθετήσεις
τους σε μετοχές, από 397 εκατ.
ευρώ το Μάρτιο του 2013, σε
1,098 δισ. ευρώ το Μάρτιο του
2018 (αύξηση 64%).

Η Κεντρική
Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου στην τελευταία της έκθεση για τον ασφαλιστικό τομέα,
υπογραμμίζει ότι «τα τελευταία
χρόνια, παρατηρείται σημαντική αύξηση των επενδύσεων
σε συλλογικά επενδυτικά ταμεία, λόγω των συγκριτικά υψηλότερων αποδόσεων που
αποφέρουν σε σύγκριση με
άλλα στοιχεία ενεργητικού. Η
διασπορά των επενδύσεων είναι ζωτικής σημασίας στο
πλαίσιο της Οδηγίας Φερεγγυότητα II της Ε.Ε., λόγω της υψηλής κεφαλαιακής επιβάρυνσης
που απαιτείται σε περίπτωση
μη επαρκούς διασποράς των
επενδύσεων», υπογραμμίζει η
Κεντρική και προσθέτει:
«Ενώ η βελτίωση του οικονομικού κλίματος βοήθησε στη
στήριξη του ασφαλιστικού τομέα, το παρατεταμένο περιβάλλον χαμηλών επιτοκίων εξακολουθεί να επιβαρύνει τις προοπτικές κερδοφορίας του τομέα
-ειδικότερα για τις ασφαλιστικές
εταιρείες του κλάδου ζωής- και
να αποτελεί μια από τις σημαντικές ανησυχίες στον ασφαλιστι-

κό τομέα, καθώς τα καταθετικά
επιτόκια και οι αποδόσεις των
επενδύσεων παραμένουν σε
χαμηλά επίπεδα. Σημειώνεται
ότι η κερδοφορία των ασφαλιστικών εταιρειών εξαρτάται ολοένα και πε-ρισσότερο από την
απόδοση των επενδύσεών
τους. Αυτός ο κίνδυνος μεγεθύνεται, καθώς οι ασφαλιστικές
εταιρείες ενδέχεται να αναζητήσουν εναλλακτικές πηγές επενδύσεων με αυξημένη αναμενόμενη απόδοση, αλλά και με αυξημένο κίνδυνο».

2007

Προκλήσεις

2010

Η Κεντρική Τράπεζα χαρακτηρίζει ως πρόκληση, για όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες,
την αύξηση των εσόδων τους,
τον περιορισμό των δαπανών
τους και την ενίσχυση της λειτουργικής τους αποτελεσματικότητας.
«Ιδιαίτερα για τις ασφαλιστικές εταιρείες του κλάδου ζωής, η πρόκληση είναι η διατήρηση των υφιστάμενων συμβολαίων και η παραγωγή νέας
εργασίας, που αποτελούν το
βασικό μοχλό για τη μελλοντι-

Οι ασφαλιστικές εταιρείες για το ΓΕΣΥ
ΆΡΧΙΣΕ η αντίστροφη μέτρηση για την έναρξη εισφορών στο
ΓεΣΥ από την Παρασκευή 1η Μαρτίου. Σε σχετικά ερωτήματα και
ανησυχίες ασφαλισμένων σε ασφαλιστικές εταιρείες, απάντησε
ο Γενικός Διευθυντής του Συνδέσμου Ασφαλιστικών Εταιρειών
Κύπρου Ανδρέας Αθανασιάδης, ο οποίος τοποθετήθηκε στον
Alpha και ξεκαθάρισε πως πως σε καμία από τις χώρες που υπάρχει Γενικό Σύστημα Υγείας δεν έχει εξαφανιστεί ο ρόλος των
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ασφαλιστικών εταιρειών. "Aνάλογα με το σύστημα της κάθε χώρας υπάρχει και διαφορετικός ρόλος για τις ασφαλιστικές εταιρείες. Οι ασφαλιστικές συνεχίζουν να διατηρούν τα συμβόλαια"
Ο Γενικός Διευθυντής του Συνδέσμου Ασφαλιστικών Εταιρειών, πρόσθεσε επίσης πως οι ασφαλιστικές εταιρείες θα συνεχίσουν να διατηρούν τα συμβόλαια στον κλάδο υγείας και εκεί που
υπάρχουν ιατρικές υπηρεσίες που μπορούν να προσφερθούν
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κή τους κερδοφορία, λόγω της
έμφασης του κλάδου ζωής στο
μα-κροπρόθεσμο ορίζοντα»,
τονίζεται.

Το ΓεΣΥ
Σε ό,τι αφορά την επίδραση
του Γενικού Συστήματος Υγείας
(ΓεΣΥ), η Κεντρική Τράπεζα
προειδοποιεί ότι η εφαρμογή
του Σχεδίου αναμένεται να ο-
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2018

δηγήσει στη μείωση των εργασιών και των εσόδων των ασφαλιστικών εταιρειών, ιδιαίτερα των ομαδικών σχεδίων
υγείας, καθώς οι εργοδότες
ενδέχεται να μειώσουν τις καλύψεις του προσωπικού τους,
δεδομένου ότι πλέον θα πρέπει
να καταβάλλουν το κόστος
συμμετοχής του προσωπικού
τους στο ΓεΣΥ.

στο ιδιωτικό επίπεδο θα συνεχίσουν. "Από εκεί και πέρα εάν μέσα από την εφαρμογή όποιουδήποτε Γενικού Συστήματος Υγείας
υπάρχει η δυνατότητα να προσφερθούν επιπλέον προϊόντα οι
ασφαλιστικές εταιρείες θα το κάνουν".
Ο κ. Αθανασιάδης επεσήμανε πως η ασφαλιστική εταιρεία θα
συνεχίσει να τιμά το συμβόλαιο ανεξάρτητα από την έναρξη των
εισφορών στο ΓεΣΥ την ερχόμενη Παρασκευή.
"Το ασφαλιστικό συμβόλαιο είναι κάτι ξεχωριστό και συνεχίζει
να υφίσταται με καλύψεις με γιατρούς, νοσηλευτήρια και με όλα
τα σχετικά ιατρικά σε ιδιωτικό επίπεδο".
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Ενισχύεται το δημόσιο σύστημα υγείας,
ενόψει και της εφαρμογής του ΓεΣΥ

νισχύει η κυβέρνηση σε πολύ
μεγάλο βαθμό τις δυνατότητες
του δημόσιου συστήματος υγείας, ενόψει και της εφαρμογής του ΓεΣΥ, όπως ανέφερε, σε γραπτή δήλωσή
του, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος
Πρόδρομος Προδρόμου.
Η απόφασή δημοσιεύτηκε ήδη
στην Επίσημη Εφημερίδα και, όπως
αναφέρεται, το υπουργείο Υγείας ενέταξε στον Προϋπολογισμό του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας για
το 2019, πρόσθετες 303 θέσεις ως εξής: 33 νέες θέσεις ιατρών διαφόρων
ειδικοτήτων, 60 νέες θέσεις νοσηλευτικών λειτουργών γενικής νοσηλευτικής, 40 νέες θέσεις γραφέων – διοικητικού προσωπικού, και 170 νέες θέσεις φροντιστών Υγείας. Επιπρόσθετα,
πρέπει να σημειωθεί ότι, με γνώμονα
τις ανάγκες που υπάρχουν, τα αυτονομημένα πλέον νοσηλευτήρια θα διαθέτουν τριπλάσιο κονδύλι για εξοπλισμό και μέρος αυτού του εξοπλισμού
έχει ήδη παραγγελθεί. Στον προϋπολογισμό τους προβλέπονται εξάλλου
κονδύλια για τη δημιουργία Τμήματος
Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών στο Μακάρειο Νοσοκομείο, τη
δημιουργία Μονάδας Αιμοκάθαρσης
στο Γενικό Νοσοκομείο Πάφου και επέκταση συγκεκριμένων τμημάτων
του Γενικού Νοσοκομείου Λεμεσού.
Αυτά τα τρία έργα προβλέπεται να ξεκινήσουν τον προσεχή Σεπτέμβριο.
Παράλληλα, σημειώνεται ότι τον επόμενο Μάρτιο ή Απρίλιο πρόκειται να

Σ

Υπουργείο Υγείας
ξεκινήσουν οι εργασίες για τη δημιουργία Μονάδας Πρώτων Βοηθειών
και Πνευμονολογικής Μονάδας στο
Νοσοκομείο Κυπερούντας. Με όλες
αυτές και άλλες παράλληλες ενέργειες, αναφέρει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στη γραπτή δήλωσή του, το υπουργείο Υγείας προχωρά μελετημένα στην ενίσχυση και αναβάθμιση των
αυτόνομων νοσηλευτηρίων, προκειμένου αυτά να προσφέρουν καλύτερες υπηρεσίες και ενόψει της λειτουργίας του Γενικού Σχεδίου Υγείας.

Εγγραφή ειδικών
γιατρών στο ΓεΣΥ
Την ίδια ώρα, ξεκίνησε η διαδικασία εγγραφής των ειδικών γιατρών
στο Γενικό Σύστημα Υγείας. Οι ενδιαφερόμενοι ιατροί προχωρούν σε αίτηση εγγραφής ως ειδικοί ιατροί, ανεξάρτητα με το αν θα συμβληθούν με
τον Οργανισμό ως φυσικά πρόσωπα ή
αν θα παρέχουν υπηρεσίες φροντίδας

υγείας εκ μέρους άλλων προσώπων.
Μιλώντας στο ΚΥΠΕ, ο πρόεδρος του
ΟΑΥ, Θωμάς Αντωνίου, ανέφερε ότι οι
κατάλογοι εγγραφής των ειδικών γιατρών είναι στο πλαίσιο της ετοιμασίας
υλοποίησης του σχεδιασμού εφαρμογής του ΓεΣΥ. «Βήμα προς βήμα προχωρούμε με την εγγραφή των ειδικών
γιατρών, σύμφωνα και με τις οδηγίες
της πολιτικής ηγεσίας, όπως προέκυψαν και από τη συνάντηση πολιτικών
αρχηγών πριν από δύο εβδομάδες. Οι
οδηγίες της πολιτικής ηγεσίας μετά τη
συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας με τους πολιτικούς αρχηγούς», ανέφερε, «ήταν ότι προχωρούμε με το ΓεΣΥ, στο χρονοδιάγραμμα
που έχει τεθεί χωρίς να αλλάζει η πολιτική του». Ερωτηθείς για τον αριθμό
των γιατρών που αναμένονται να εγγραφούν σήμερα, είπε ότι «δεν αναμένουμε να γραφτούν πολλοί την πρώτη
ημέρα, οι κατάλογοι θα είναι ανοικτοί
για τρεις μήνες».

Εθνική στρατηγική για την αντιμετώπιση του καρκίνου

Σ

χέδιο δράσης με πέντε άξονες για
τον καρκίνο ενέκρινε το υπουργικό συμβούλιο, που συνεδρίασε υπό
τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας κ. Νίκο Αναστασιάδη. Όπως ανακοίνωσε
η αναπληρώτρια κυβερνητική εκπρόσωπος κα Κλέλια Βασιλείου, το
υπουργικό συμβούλιο ενέκρινε την
Εθνική Στρατηγική για τον Καρκίνο,
μετά από πρόταση του υπουργού Υγείας και ανέθεσε στην Εθνική Επιτροπή για τον Καρκίνο να ετοιμάσει
σχετικό σχέδιο δράσης σε πέντε βασικούς άξονες πρόληψης, που αφορούν την έγκαιρη διάγνωση-αντιμετώπιση, στην επανένταξη στην ανακουφιστική ψυχοκοινωνική στήριξη,
στην καταγραφή περιστατικών – αρχείο και στην έρευνα.
Η στρατηγική μπορεί να αποτελέσει ένα σημαντικό εργαλείο για το υπουργείο Υγείας, με σκοπό την ανάπτυξη τέτοιων πολιτικών για την ορθολογική αντιμετώπιση του καρκίνου
πάνω σε μια ολιστική βάση, με γνώμονα πάντα τον ασθενή.

Στους 13 οι νεκροί από τη γρίπη
ΣΤΟΥΣ 13 ανήλθαν οι νεκροί από τη γρίπη στην Κύπρο από την 1η
Δεκεμβρίου έως σήμερα, με τελευταίο θύμα να είναι μία γυναίκα,
η οποία ανήκε στις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού. Σύμφωνα
με το υπουργείο Υγείας, στις ΜΕΘ νοσηλεύονται οκτώ σοβαρά
περιστατικά με γρίπη, ενώ από το δίκτυο επιτήρησης των σοβαρών περιστατικών γρίπης του υπουργείου Υγείας έχουν καταγραφεί από την 1η Δεκεμβρίου μέχρι σήμερα 58 σοβαρά περιστατικά.
Στην ανακοίνωση, για την εποχιακή γρίπη στην Κύπρο, αναφέρεται ότι η δραστηριότητα της γρίπης κατά την περίοδο από την 1η
Φεβρουαρίου μέχρι σήμερα παραμένει αυξημένη, αν και τις τελευταίες τέσσερις εβδομάδες παρατηρήθηκε σημαντική μείωση
στη δραστηριότητά της σε σχέση με τις προηγούμενες εβδομάδες.

Μακάρειο Νοσοκομείο

Η κα Βασιλείου ανέφερε πως επιπλέον εγκρίθηκαν τα προγράμματα για
την αντιμετώπιση της παιδικής παχυσαρκίας. Όπως είπε, το πρόγραμμα
περιλαμβάνει την εφαρμογή του προγράμματος COSI της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας, για την επιτήρηση της
παιδικής παχυσαρκίας, την υλοποίηση
του προγράμματος APPLICATION εφαρμογή στα κινητά με διατροφικές
πληροφορίες και εισηγήσεις προς τα
παιδιά και τους γονείς, την εφαρμογή

του προγράμματος «Μεσογειακό γεύμα» στην Ε΄ και ΣΤ΄ τάξη των δημοτικών σχολείων, με ενεργό συμμετοχή
των παιδιών. Επίσης, περιλαμβάνει τη
συνέχιση και ενίσχυση της προσπάθειας για μείωση στη διαφήμιση τροφίμων προς τα παιδιά, την ενίσχυση του
υφιστάμενου προγράμματος της Σχολής Γονέων με τη συμβολή του υπουργείου Υγείας και την ενίσχυση και επέκταση από την Προδημοτική μέχρι και
τη Μέση Εκπαίδευση, των προγραμμάτων Υγείας.

ΜΕ ΔΙΕΥΡΥΜΈΝΟ ωράριο μέχρι τις 6 μ.μ. θα λειτουργούν καθημερινά τα εξωτερικά ιατρεία της Παιδιατρικής Κλινικής του Νοσοκομείου Αρχιεπίσκοπος Μακάριος Γ΄. Η απόφαση ελήφθη στο
πλαίσιο της αναβάθμισης των παρεχόμενων υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας προς τα παιδιά, ενόψει της εφαρμογής
της 1ης φάσης του ΓεΣΥ την 1η Ιουνίου 2019, και κατόπιν συνεννόησης του υπουργού Υγείας κ. Κωνσταντίνου Ιωάννου, της γενικής διευθύντριας του υπουργείου Υγείας δρος Χριστίνας Γιαννάκη και του γενικού διευθυντή του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας κ. Νικόλα Πολύζου. Όπως τονίζεται, στόχος της εν
λόγω απόφασης είναι αφενός η γρηγορότερη πρόσβαση των ασθενών παιδιών σε εξειδικευμένη ιατροφαρμακευτική φροντίδα
και η καλύτερη εξυπηρέτησή τους. Αφετέρου, το πιλοτικό πρόγραμμα αποτελεί ακόμη μια κίνηση για την αποφόρτιση του Τμήματος Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών του Γενικού
Νοσοκομείου Λευκωσίας κατά τις απογευματινές ώρες.
Ο υπουργός Υγείας ευχαρίστησε τον επιστημονικό διευθυντή
του Νοσοκομείου δρα Αντρέα Νεοφύτου, αλλά και το ιατρικό, το
νοσηλευτικό και το παραϊατρικό προσωπικό της Κλινικής για τη
συνεχή προσπάθεια για παροχή ποιοτικότερης εξυπηρέτησης
των παιδιών-ασθενών.
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Στις αγορές με 15ετές
ευρωπαϊκό ομόλογο

την έκδοση 15ετούς ευρωπαϊκού ομολόγου προχώρησε η Κυπριακή Δημοκρατία για την άντληση ενός δισεκατομμυρίου ευρώ από τις διεθνείς αγορές. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Γραφείου Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους, το νέο 15ετές ομόλογο έχει
ημερομηνία λήξης την 26η Φεβρουαρίου 2034, ενώ της έκδοσης
προηγήθηκε μια σειρά συναντήσεων με επενδυτές σε Λονδίνο, Παρίσι, Μιλάνο, Μόναχο και Φρανκφούρτη. Ενόψει της θετικής ανταπόκρισης που λήφθηκε από τους επενδυτές κατά τις υπό αναφορά
συναντήσεις, ο εκδότης επέλεξε τη λήξη χρέους των 15 ετών και το
ποσό του 1 δισ. ευρώ. Το βιβλίο προσφορών άνοιξε επίσημα την
Τρίτη 19 Φεβρουαρίου με αναθεωρημένη κατευθυντήρια γραμμή
απόδοσης στις 185 μονάδες βάσης πάνω από την τιμή αναφοράς
mid-swaps.
Επισημαίνεται ακόμη ότι η ζήτηση από τους επενδυτές συνέχισε
να μεγαλώνει κατά τη διάρκεια του πρωινού, με μεγάλο ενδιαφέρον
από τη διεθνή επενδυτική κοινότητα, επιτρέποντας στον εκδότη να
καθορίσει το ύψος της έκδοσης στο 1 δισ. € και να μειώσει περαιτέ-

ρω την κατευθυντήρια γραμμή απόδοσης κατά 10 μονάδες βάσης,
δηλαδή στις 175 μονάδες βάσης πάνω από την τιμή αναφοράς midswaps, ανακοινώνοντας έτσι το κλείσιμο των βιβλίων προσφορών
στις 12:30 ώρα Κεντρικής Ευρώπης. Η συνολική ζήτηση από τους
επενδυτές ανήλθε στα 8,1 δισ. €, κάτι το οποίο αποτελεί το μεγαλύτερο ποσό προσφορών που εξασφάλισε η Κυπριακή Δημοκρατία
από την επιστροφή της στις αγορές τον Ιούνιο του 2014. «Η επιτυχία
της έκδοσης αντικατοπτρίζει τη ψήφο εμπιστοσύνης της διεθνούς
επενδυτικής κοινότητας στην Κυπριακή Δημοκρατία», σημειώνεται
στην ανακοίνωση. Στατιστικά, παρατηρήθηκε υψηλή και διαφοροποιημένη διεθνής ζήτηση, με τους επενδυτές από την Κυπριακή
Δημοκρατία να αποτελούν μόνο το 9% της τελικής κατανομής και με
τους επενδυτές από Γερμανία, Ελβετία και Αυστρία να αποτελούν το
27% της τελικής κατανομής. Οι διαχειριστές κεφαλαίων απέκτησαν
το μεγαλύτερο μέρος της τελικής κατανομής με ποσοστιαία συμμετοχή 55%, ακολουθούμενοι από τις τράπεζες/ιδιωτικές τράπεζες
(20%) και τα ασφαλιστικά/συνταξιοδοτικά ταμεία (10%).

Eurostat Στο 2,1% ο πληθωρισμός
στην Κύπρο τον Ιανουάριο

Σ

Διευρυμένο ωράριο
για την Παιδιατρική Κλινική

Παιδική παχυσαρκία
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| Ρεπορτάζ

το 2,1% αυξήθηκε ο πληθωρισμός στην Κύπρο τον
Ιανουάριο, ενώ στην Ελλάδα μειώθηκε σε 0,5%, σύμφωνα
με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε η Eurostat.
Συγκεκριμένα, ο πληθωρισμός στην Κύπρο τον Ιανουάριο
του 2019 αυξήθηκε σε 2,1% από
1,0% το Δεκέμβριο του 2018, ενώ πριν από ένα χρόνο ήταν
αρνητικός στο -1,5%. Ο πληθωρισμός στην Ελλάδα μειώθηκε
σε 0,5% τον Ιανουάριο του 2019,
από 0,6% το Δεκέμβριο του
2018, ενώ πριν από ένα χρόνο
ήταν 0,2%.Τα χαμηλότερα ετήσια
ποσοστά καταγράφηκαν στην
Ελλάδα (0,5%), την Κροατία και

την Πορτογαλία (από 0,6%). Τα
υψηλότερα ετήσια ποσοστά καταγράφηκαν στη Ρουμανία
(3,2%), τη Λετονία (2,9%), την Εσθονία και την Ουγγαρία (από
2,8%). Σε σύγκριση με το Δεκέμβριο του 2018, ο ετήσιος πληθωρισμός μειώθηκε σε δεκαέξι
κράτη-μέλη, παρέμεινε σταθερός σε πέντε και αυξήθηκε σε
επτά.
Ο ετήσιος ρυθμός πληθωρισμού στη ζώνη του ευρώ ήταν
1,4% τον Ιανουάριο του 2019, από 1,5% το Δεκέμβριο. Ένα χρόνο νωρίτερα, το επιτόκιο ήταν
1,3%. Ο ετήσιος πληθωρισμός
της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν
1,5% τον Ιανουάριο του 2019, α-

πό 1,6% τοΔεκέμβριο. Ένα χρόνο νωρίτερα, το ποσοστό ήταν
1,6%.

Ο εναρμονισμένος
δείκτης αυξήθηκε
κατά 2,1% τον Ιανουάριο
Την ίδια ώρα, αύξηση 2,1%
κατέγραψε ο Εναρμονισμένος
Δείκτης Τιμών Καταναλωτή τον
Ιανουάριο 2019 σε σχέση με τον
Ιανουάριο του 2018, σύμφωνα
με στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου. Σε σχέση με τον
προηγούμενο μήνα ο ΕΔΤΚ μειώθηκε κατά 0,8%. Συγκριτικά με
τον Ιανουάριο του 2018, η κατηγορία Στέγαση, Ύδρευση, Ηλε-

κτρισμός και Υγραέριο παρουσίασε τη μεγαλύτερη μεταβολή
με ποσοστό 11,5%, ενώ σε σχέση με το Δεκέμβριο 2018, η μεγαλύτερη μεταβολή σημειώθηκε στην κατηγορία Ένδυση και
Υπόδηση (-17,3%). Η μεγαλύτερη μεταβολή στις οικονομικές
κατηγορίες, σε σχέση με τον Ιανουάριο του 2018, παρατηρήθηκε στην κατηγορία Τρόφιμα,
Αλκοολούχα Ποτά και Καπνός
με ποσοστό 4,3%. Συγκριτικά με
τον προηγούμενο μήνα, οι κατηγορίες Ενέργεια και Μη Ενεργειακά Βιομηχανικά Προϊόντα
παρουσίασαν τις μεγαλύτερες
μεταβολές, με ποσοστά -4,8%
και -4,7% αντίστοιχα.

Στα 4,2 δισ. ευρώ το
έλλειμμα εμπορικού
ισοζυγίου το εντεκάμηνο
ΜΕΊΩΣΗ 11,8% παρουσίασε σε ετήσια βάση το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου την περίοδο Ιανουαρίου – Νοεμβρίου του 2018, υποχωρώντας
στα 4,2 δισεκατομμύρια € σε σύγκριση με 4,7 δισ.
€ την αντίστοιχη περίοδο του 2017. Σύμφωνα με τη
Στατιστική Υπηρεσία, οι συνολικές εισαγωγές αγαθών για την περίοδο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2018
ήταν 8.274,2 εκατ. € σε σύγκριση με 7.491,0 εκατ. €
την περίοδο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2017.
Οι συνολικές εξαγωγές αγαθών την περίοδο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2018 ήταν 4.081,8 εκατ. € σε
σύγκριση με 2.735,5 εκατ. € την περίοδο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2017. Το έλλειμμα του εμπορικού
ισοζυγίου ήταν 4.192,4 εκατ. € την περίοδο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2018, σε σύγκριση με 4.755,5
εκατ. € την αντίστοιχη περίοδο του 2017.
Παράλληλα, οι συνολικές εξαγωγές εγχώρια
παραγόμενων προϊόντων, εξαιρουμένων των
προμηθειών πλοίων και αεροπλάνων, για την περίοδο Ιανουαρίου - Νοεμβρίου 2018 ήταν 1.460,3
εκατ. € σε σύγκριση με 1.129,3 εκατ. € την περίοδο
Ιανουαρίου - Νοεμβρίου 2017. Οι συνολικές εγχώριες εξαγωγές βιομηχανικών προϊόντων για την
περίοδο Ιανουαρίου - Νοεμβρίου 2018 ήταν
1.365,1 εκατ. €, σε σύγκριση με 1.020,4 εκατ. € την
περίοδο Ιανουαρίου - Νοεμβρίου 2017. Οι συνολικές εγχώριες εξαγωγές γεωργικών προϊόντων για
την περίοδο Ιανουαρίου - Νοεμβρίου 2018 ήταν
85,4 εκατ. €, σε σύγκριση με 90,9 εκατ. € την περίοδο Ιανουαρίου - Νοεμβρίου 2017.

Hellas Direct

Εξαγόρασε τη Rescueline
ΣΤΗΝ ΕΞΑΓΟΡΆ της εταιρείας οδικής βοήθειας
Rescueline στην Κύπρο προχώρησε η Hellas
Direct. Η Rescueline δραστηριοποιείται στην εξυπηρέτηση μηχανοκίνητων οχημάτων στην Κύπρο
από το 1990, προσφέροντας υπηρεσίες υψηλής
ποιότητας σε κορυφαίους εισαγωγείς αυτοκινήτων, ασφαλιστικές εταιρείες, τράπεζες και τους
πελάτες τους. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο κ.
Γιώργος Τράντας, διευθύνων σύμβουλος της
Rescueline, θα παραμείνει στην ηγεσία της εταιρείας, καθώς η Hellas Direct δεν έχει σκοπό να
αλλάξει τη διοίκηση του οργανισμού μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής.
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Γράφει Ο ΓΙΏΡΓΟΣ ΜΟΎΖΟΣ

BMW 218i ACTIVE TOURER

tech

tech

Πολυεργαλείο!

Το πολυμορφικό μοντέλο της BMW
έχει τη δυνατότητα να σας πηγαίνει παντού,
άνετα, σβέλτα και οικονομικά. Ένα ιδανικό
εργαλείο για τον επαγγελματία ασφαλιστή
που κάνει καθημερινά άπειρα χιλιόμετρα!

Ε

ίναι γεγονός πως η BMW μπήκε στην κατηγορία των πολυμορφικών μοντέλων με τον καλύτερο δυνατό τρόπο,
μιας και η BMW 218i Active Tourer διατηρεί αναλλοίωτες
τις αξίες που κάνουν ξεχωριστά τα αυτοκίνητα της βαυαρικής
μάρκας. Εξωτερικά, ξεχωρίζει ο εμπρός δυναμικός προφυλακτήρας, όπως και η χαρακτηριστική μεγάλη μάσκα νεφρών, αλλά και το πλαϊνό νεύρο που διατρέχει όλο το αμάξωμα. Η Σειρά 2 Active Tourer πατάει στην πλατφόρμα UKL1, η
οποία είναι η ίδια που χρησιμοποιούν και τα μοντέλα της ΜΙΝΙ,
ενώ όμοιος είναι και ο κινητήρας που κινεί την έκδοση της
δοκιμής μας.

Πρακτικότητα και ποιότητα σε ένα!
Ο λόγος για την καμπίνα της BMW 218i Active Tourer, η οποία σε όσους έχει τύχει να μπουν σε εσωτερικό BMW θα
τους είναι αρκετά γνώριμη, μιας και διαθέτει το βασικό σχεδιασμό που έχουμε δει και σε άλλα μοντέλα της μάρκας. Γίνεται
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χρήση ποιοτικών υλικών, η συναρμογή είναι εξαιρετική, με το τελικό
αποτέλεσμα να ικανοποιεί και τον πλέον απαιτητικό! Ξεχωρίζει η μεγάλη οθόνη του συστήματος infortainment, όπου αποτυπώνονται όλες οι απαραίτητες πληροφορίες που θέλει ο οδηγός. Σαφώς και
συμπεριλαμβάνονται οι ρυθμίσεις για το Driver Experience Control
με τα τρία προγράμματα οδήγησης, Eco Pro, Comfort και Sport. Σε
πολύ καλά επίπεδα ανέρχονται οι χώροι επιβατών, ενώ ο χώρος αποσκευών αγγίζει τα 468 λίτρα, είναι πλήρως αξιοποιήσιμος, ενώ διαθέτει και διπλό πάτωμα.

Ήσυχος και αποδοτικός ο 3κυλινδρος κινητήρας
Η BMW 218i Active Tourer κινείται από ένα 3κυλινδρο μηχανικό
σύνολο, 1.499 κ.εκ. η ισχύς του οποίου είναι 140 ίπποι στις 6.500 σ.α.λ.,
ενώ η ροπή αγγίζει τα 220 Nm. Στην πράξη, ο κινητήρας είναι πρόθυμος από χαμηλά, ενώ εντυπωσιάζει με την ήσυχη και χωρίς κραδασμούς λειτουργία του παρά την 3κυλινδρη υπόστασή του. Η BMW ανακοινώνει πως η διαδικασία του 0-100 χλμ./ώρα ολοκληρώνεται σε
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9,3 δλ., με την τελική ταχύτητα να αγγίζει τα 205 χλμ./ώρα, ενώ η μέση
κατανάλωση αγγίζει τα 5,8 λτ./100 χλμ.

Εμπνέει ασφάλεια σε κάθε διαδρομή
Η BMW 218i Active Tourer θα σας ταξιδέψει με άνεση σε κάθε διαδρομή, ενώ παρά την κίνηση στους εμπρός τροχούς θα την απολαύσετε και σε στριφτερή διαδρομή. Βλέπετε, το άκαμπτο πλαίσιο και το κοφτερό και επικοινωνιακό τιμόνι δημιουργούν ένα συνδυασμό που λατρεύει ο σβέλτος οδηγός. Η ανάρτηση φροντίζει να φιλτράρει τις ανωμαλίες του οδοστρώματος, προσφέροντας παράλληλα και άφθονη
πρόσφυση. Εξίσου καλή είναι και η ηχομόνωση, με οδηγό και επιβάτες
να μην ενοχλούνται από ενοχλητικούς αεροδυναμικούς θορύβους.
Η επίγευση που μας έμεινε τις ημέρες που δοκιμάσαμε το μοντέλο
της BMW είναι πως η 218i Active Tourer διαθέτει ό,τι ακριβώς ζητάει
ένας λάτρης της μάρκας, σε συνδυασμό με αυξημένους χώρους,
πρακτικότητα και εργονομία. Η τιμή απόκτησης της BMW 218i Active
Tourer ανέρχεται στα 30.880 ευρώ.

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.
Πακέτο

Ποσό

Βασικό

Από 134,34 ευρώ

Πυρός/κλοπής

Από 286,18 ευρώ

Μικτή
Από 543,07 ευρώ
* Οδηγός ηλικίας 30 ετών χωρίς ζημιές στο ιστορικό
του

30 χρόνια
Παρουσίας & Προσφοράς
στην Ελλάδα

