
Του ΛΆΜΠΡΟΥ ΚΆΡΆΓΕΏΡΓΟΥ

Μάχη κορυφής είναι σε εξέλιξη στην ασφαλιστική 
αγορά μεταξύ των δέκα μεγαλύτερων ασφαλι-
στικών εταιρειών της χώρας, οι οποίες βάζουν 

με τις αποφάσεις και τη σφραγίδα στις εξελίξεις στον 
ασφαλιστικό κλάδο.

Σύμφωνα με την έρευνα, η συντριπτική πλειοψηφία 
των δέκα μεγαλύτερων σε παραγωγή ασφαλιστικών 
εταιρειών κατέγραψαν άνοδο παραγωγής σε επίπεδα 
υψηλότερα του μέσου όρου της ασφαλιστικής αγοράς, 
γεγονός που οδηγεί στο συμπέρασμα ότι εντείνονται οι 
τάσεις συγκέντρωσης.

Η σειρά δεν φαίνεται να αλλάζει και πολύ μεταξύ των 

10  πρώτων, ωστόσο είναι εμφανής μία τάση ισχυροποί-
ησής τους.

 Σημειώνεται ότι τα πρώτα στοιχεία της ΕΑΕΕ για τη 
συνολική παραγωγή του 2018 δείχνουν άνοδο 1,8% στα 
3.918.878.788,51 ευρώ, με τις  ασφαλίσεις ζωής να 
παρουσιάζουν μία μικρή πτώση κατά 0,5% στα 
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MetLife Ο Δημήτρης Βασιλειάδης επικεφαλής 
των πωλήσεων για την Ελλάδα 

Οι ικανότητες και η εμπειρία του θα συμβάλλουν αποφασιστικά στην περαιτέρω 
ανάπτυξή μας, τονίζει ο   γενικός διευθυντής Ελλάδας και Κύπρου της MetLife, 

κ. Κυριάκος Αποστολίδης

ΤτΕ Στα 17 δισ. ευρώ το ενεργητικό 
των ασφαλιστικών επιχειρήσεων

Οριακή μείωση σημείωσε η συνολική αξία του ενεργητικού των ασφαλιστικών 
επιχειρήσεων και διαμορφώθηκε στα 17.037 εκατ. ευρώ στο  τέλος του δ΄ τριμήνου 

του 2018,, έναντι 17.041 εκατ. ευρώ στο προηγούμενο τρίμηνο

www.nextdeal.gr
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Οι συνεργάτες μας 
είναι οι πιο δυνατοί μας 
σύμμαχοι, ήταν το 
μήνυμα του  
Αλέξανδρου 
Σαρρηγεωργίου στους 
πρωταγωνιστές  
| Σελίδα 12

Μπήκαν οι υπογραφές  
για το TEA

INTERAMERICAN

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΉ ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ NEXTDEAL ΓΙΑ ΤHΝ  ΠΑΡΑΓΩΓΉ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΤΟ 2018

Οι δέκα πρώτες ασφαλιστικές
| Συνέχεια στη σελίδα 4

ΡΥΘΜΙΣΉ ΕΞΠΡΕΣ  ΤΟΝ ΑΠΡΙΛΙΟ ΓΙΑ ΧΡΕΉ ΣΤΑ ΤΑΜΕΙΑ  ΜΕ ΚΟΥΡΕΜΑ ΕΩΣ 85%
| Σελίδες 8-9

ΕΘΝΙΚΉ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΉ

NN HELLAS

EUROLIFE ERB

MATRIX BROKERS

health
INTERAMERICAN  ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΥΓΕΙΑ

Στην  πρωτοβάθµια φροντίδα και πρόληψη εστιάζει η Interamerican και σε  αυτό το πλαίσιο,  επενδύει και στην ανάπτυξη των ιδιόκτητων υποδοµών για υπηρεσίες υγείας, που 
υποστηρίζουν την καθετοποιηµένη αντιµετώπιση των αναγκών υγείας των ασφαλισµένων της
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«ΘΕΡΙΖΟΥΝ» ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΚΑΙ ΑΥΞΑΝΟΥΝ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ

ΥΓΕΙΑ

Πρωτοπορεί και δημιουργεί 
προσωπικό φάκελο υγείας

Ευρωκλινική Αθηνών

Αριστεία και κορυφαίοι 
δείκτες ποιότητας 

ΟΜΙΛΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Υπηρεσίες υγείας 
σε προσιτές τιμές 

Affidea

Σημαντικές προσφορές 
για όλες τις γυναίκες
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Καµπανάκι κινδύνου για  
τις νοσοκοµειακές λοιµώξεις

Του ΑΡΗ ΜΠΕΡΖΟΒΙΤΗ

Οι νοσοκοµειακές λοιµώξεις όχι µόνο «θερίζουν» ασθενείς, 
αλλά οδηγούν στη σηµαντική αύξηση του κόστους νοσηλείας 
και θεραπείας, το οποίο βαρύνει τόσο τον κρατικό ασφαλιστι-

κό φορέα και τις ασφαλιστικές εταιρείες όσο και τους ίδιους τους 
ασθενείς. Αυτό το µήνυµα στέλνει η Ελληνική Εταιρεία Λοιµώξεων 

µε αφορµή τη διοργάνωση του 19ου Πανελλήνιου Συνέδριου Λοι-
µώξεων που πραγµατοποιήθηκε στην Αθήνα, ενώ παράλληλα 
εκπέµπει σήµα κινδύνου προς το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό 
της χώρας να τηρεί αυστηρά τα µέτρα πρόληψης, τόσο για την απο-
φυγή της διασποράς των νοσοκοµειακών λοιµώξεων στους ασθε-
νείς όσο και για την ατοµική τους προστασία. 

Σύµφωνα µε τους εκπροσώπους της Ελληνικής Εταιρείας Λοι-

µώξεων:  Παναγιώτη Γαργαλιάνο-Κακολύρη (διευθυντή Παθολο-
γικής-Λοιµωξιολογικής Κλινικής, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών, πρόε-
δρο Ελληνικής Εταιρείας Λοιµώξεων), Αχιλλέα Γκίκα (καθηγητή 
Παθολογίας Λοιµώξεων, Ιατρική Σχολή Πανεπιστηµίου Κρήτης, 
διευθυντή Παθολογικής Κλινικής ΠαΓΝΗ), Άγγελο Πεφάνη, παθο-

Συνέχεια στις σελίδες 26-31 

Θνησιμότητα στο 30% των προσβληθέντων

Το κόστος 
νοσηλείας και 

θεραπείας 
βαραίνει  τόσο τον 

κρατικό 
ασφαλιστικό 

φορέα και τις 
ασφαλιστικές 

εταιρείες όσο και 
τους ίδιους τους 

ασθενείς
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ΕΤΕ Οι  ισχυρές εξαγωγές αντιστάθμισαν τις αδύναμες επενδύσεις
σελ.
30

Η ελληνική οικονοµία αναπτύχθηκε µε υγιή ρυθµό 1,9% σε ετήσια βάση το 2018, από 1,4% ετησίως το 2017, µε κινητήριες δυνάµεις τις εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών
– οι οποίες υπερέβησαν τις αρχικές εκτιµήσεις για έναν ακόµη χρόνο – και την ιδιωτική κατανάλωση (+1,0% σε ετήσια βάση) που παρέµεινε σε συνεπή τροχιά ανάκαµψης, 

αναφέρει σε ανάλυσή της  η Διεύθυνση Οικονοµικής Ανάλυσης της Εθνικής Τράπεζας

►Η ανάθεση διαχείρισης σε τρίτους και οι 
τιτλοποιήσεις μεγάλων χαρτοφυλακίων 

►Τα κέρδη που θα εγγράψουν Eurobank και 
Πειραιώς και τι μέρος θα πάει για να 
καλύψει ζημιά τιτλοποιήσεων 

ΤΑ ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΟΦΕΛΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Του ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΙΤΣΙΟΥ

Στον αστερισµό των µεγάλων συναλλαγών που θα αποσκο-
πούν στην ταχύτερη µείωση των µη εξυπηρετούµενων ανοιγ-
µάτων τους (Non Performing Exposures- NPEs) εισέρχονται 

οι τράπεζες, µε τις Eurobank και Πειραιώς να προπορεύονται, 
καθώς εντός της χρονιάς αναµένεται να ολοκληρώσουν δύο ση-

µαντικές συµφωνίες. 
Η διοίκηση της Eurobank έχει, ήδη, ανακοινώσει το σχεδιασµό 

της για µείωση των NPEs κατά περίπου 10 δισ. ευρώ εντός της 
φετινής χρονιάς, ώστε στο τέλος Δεκεµβρίου 2019 να υποχωρή-
σουν στα 6,6 δισ. ευρώ, ήτοι στο 16% των συνολικών χορηγήσε-
ων. Στο τέλος της τριετίας (2021) προβλέπεται να µειωθούν στα 

Τράπεζες Έρχονται mega
deals για «κόκκινα» δάνεια

Συνέχεια στις σελίδες 28-29

Ισχυρά 
μεγέθη 
και 
δυναμική 
πορεία

Έμφαση στην 
ανάπτυξη της 
επιχειρηματικής 
κουλτούρας

Επιβράβευσε το 
δίκτυο συνεργατών

Εξαγορές και 
στρατηγικές 
συνεργασίες 

Έμπρακτη απόδειξη της ισχυρής θέσης της, 
αποτελεί και το ύψος των αποζημιώσεων που 
καταβλήθηκαν από την εταιρεία στον κλάδο 
αυτοκινήτου και ξεπέρασαν το ποσό των 46 
εκατ. ευρώ το 2018   | Σελίδα 6

Στις  προκλήσεις που κλήθη-
κε να αντιμετωπίσει η NN 
Hellas κατά τη διάρκεια της 
οικονομικής κρίσης και στον 
ψηφιακό μετασχηματισμό ε-
στίασε  στο Delphi Economic 
Forum,η Μαριάννα Πολιτο-
πούλου                     | Σελίδα 43

| Σελίδα 2

Στην  πρώτη γραμμή της πρόληψης και 
της εκπαίδευσης βρίσκεται ξανά η ΑΧΑ, 
λανσάροντας νέα καμπάνια στο πλαίσιο 
της ψηφιακής διαδραστικής έκθεσης 
«Σεισμός στο Μουσείο»

 | Σελίδα 18

Tην ιδρυτική πράξη του ΤΕΑ υπέγρα-
ψαν τα πρώτα μέλη του ταμείου και 
γίνεται  το 15ο στο σύνολο των ομοει-
δών Επαγγελματικών Ταμείων προαι-
ρετικής ασφάλισης στην Ελλάδα

 | Σελίδα 40

ΑΧΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΥΠΡΟΥ O ΓΙΩΡΓΟΣ ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. 

Στη θέση του αντιπρόεδρου του διοικητικού συµβουλίου της Εθνικής Ασφαλιστικής Κύπρου τοποθετείται ο κ. Γιώργος Ζαφείρης. Σύµφωνα µε σχετική 

ανακοίνωση της Εθνικής Ασφαλιστικής, µετά από πέντε χρόνια δηµιουργικής συνεργασίας και συµβολής στα παραγωγικά αποτελέσµατα των δικτύων πωλήσεων 

της εταιρείας,  ο γενικός διευθυντής κ. Ζαφείρης τοποθετείται στη θέση του αντιπρόεδρου του διοικητικού συµβουλίου της Εθνικής Ασφαλιστικής Κύπρου 
Σελ. 47

Του ανταποκριτή µας στην Κύπρο ΓΙΑΝΝΗ ΣΕΪΤΑΝΙΔΗ

Το συνταγµατικό δικαίωµα της αναποµπής νόµου άσκησε ο 

Πρόεδρος της Κυπριακής Δηµοκρατίας, καθώς στο νοµοσχέ-

διο για την εισαγωγή στο κυπριακό εσωτερικό δίκαιο της κοι-

νοτικής οδηγίας για την παροχή ασφαλιστικών υπηρεσιών και τη 

διανοµή ασφαλιστικών προϊόντων από ασφαλιστικές επιχειρήσεις 

ή έµµεσους ασφαλιστικούς διανοµείς, πέρασε τροπολογία που α-

ποκλείει τις τράπεζες από την ασφαλιστική διαµεσολάβηση. Η ανα-

ποµπή δίνει στη Βουλή ένα περιθώριο 15 ηµερών για να εξετάσει 

το θέµα.
Τροπολογία των κοµµάτων της αντιπολίτευσης ΑΚΕΛ, Κινήµατος 

Σοσιαλδηµοκρατών - ΕΔΕΚ και Συµµαχία Πολιτών υπερψηφίστη-

κε χάρη σε µια συγκυριακή πλειοψηφία. Οι υποστηρικτές της πλει-

Συνέχεια στη σελίδα 47

Τρικυµία στη 

διαµεσολάβηση
ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΕΞΟΣΤΡΑΚΙΖΕΙ ΤΑ ΤΡΑΠΕΖΟΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Έμφαση στην πρόληψη 
και την εκπαίδευση
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Στη Μatrix Insurance & Reinsurance Brokers at 
Lloyd’s «περνά» η εταιρεία Πειραιώς Μεσίτες, με-
τά την ολοκλήρωση  της εξαγοράς, σε συνέχεια 

τής από 31.12.2018 συμφωνίας αγοραπωλησίας μετο-
χών. Συγκεκριμένα, όπως τονίζεται, τα τελικά τεχνικά 
βήματα της εξαγοράς, η οποία πραγματοποιήθηκε με τη 
σχετική συμφωνία, ολοκληρώθηκαν παράλληλα με τη 
στρατηγική συμμαχία με τον όμιλο Howden Broking 
Group, έναν από τους μεγαλύτερους σε κύκλο εργασι-
ών διεθνείς ομίλους ασφαλιστικής διαμεσολάβησης. 

Ο κ. Δημήτρης Τσεσμετζόγλου, CEO του Ομίλου 
ΜΑTRIX Insurance & Reinsurance Brokers, δήλωσε 
ότι  η  εξαγορά της Πειραιώς Μεσίτες  θωρακίζεται πε-
ραιτέρω από τη στρατηγική συμμαχία με τον όμιλο 
Howden. «Παράλληλα, αποτελεί μία εξέλιξη που διευ-
ρύνει τις δυνατότητές μας να παρέχουμε, τόσο στους 
υφιστάμενους και μελλοντικούς πελάτες μας όσο και 
στους μεγαλύτερους επιχειρηματικούς πελάτες της 
μεγαλύτερης ελληνικής τράπεζας, εξαιρετικές υπηρε-
σίες, παγκόσμιας εμβέλειας, πάντα με τα ποιοτικά κρι-
τήρια και τις υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας, που απο-
τελούν αναπόσπαστο κομμάτι της φιλοσοφίας του ομί-
λου Matrix. Πρόκειται για το πιο σημαντικό ορόσημο 
στην ιστορία της Matrix μέχρι σήμερα και είμαστε ικα-
νοποιημένοι που, με ενισχυμένη οικονομική ισχύ και 
άμεση διεθνή πρόσβαση, μπορούμε να εγγυηθούμε 
προς πάσα κατεύθυνση ακόμη πιο εκτεταμένο, πιο α-
νταγωνιστικό και ολοκληρωμένο φάσμα λύσεων, 
προϊόντων και υπηρεσιών ασφάλισης και αντασφάλι-

σης», σημείωσε ο κ. Τσεσμετζόγλου.
Από την πλευρά του ο ceo του ομίλου Howden 

Broking Group κ. José Manuel Gonzàlez ανέφερε ότι: 

«Είμαστε ιδιαιτέρως ευτυχείς για τη στρατηγική συμ-
μαχία με την MATRIX, μια ηγετική δύναμη αντασφάλι-
σης στην ελληνική και κυπριακή αγορά, ειδικά σε αυτήν 
την κομβική περίοδο για την αναπτυξιακή της εξέλιξη. 
Η συνεργασία αυτή θα χαρακτηριστεί από το συνδυα-
σμό της δυναμικής της MATRIX στις τοπικές αγορές 
στις οποίες δραστηριοποιείται με τη διεθνή εμβέλεια 
της Howden. Είμαστε βέβαιοι ότι το αποτέλεσμα αυτής 
της συμμαχίας θα είναι άκρως επωφελές για το σύνο-
λο του πελατολογίου της Matrix». Οικονομικός και 
νομικός σύμβουλος της Μatrix  ήταν η Canaccord 
Genuity και η FieldFisher αντίστοιχα, ενώ η Norton 
Rose Fulbright ήταν ο νομικός σύμβουλος του ομίλου 
Hyperion.

Ο κ. Γιώργος Μινέτας, αντιπρόεδρος 
και αναπληρωτής διευθύνων 

σύμβουλος της εταιρείας 

ΜΙΝΕΤΤΑ 
Ασφαλιστική

Προτεραιότητα 
οι αποζημιώσεις 
ΑΠΟΖΉΜΙΏΣΕΙΣ 27 εκατ. ευρώ 
για το 2018 κατέβαλε η Μινέττα 
Ασφαλιστική, έχοντας όπως -υ-
πογραμμίζει- και αυτή τη χρονιά 
ως πρώτη της προτεραιότητα 
την άμεση και δίκαιη αποζημίω-
ση για τους ασφαλισμένους της. 
Στο σύνολο των αποζημιώσεων 
συμπεριλαμβάνονται, μεταξύ 
των άλλων, και οι περιπτώσεις 
αποζημιώσεων που δόθηκαν 
στους κατόχους οχημάτων που 
επλήγησαν στην καταστροφική 
πυρκαγιά στο Μάτι, κάποιες εκ 
των οποίων δόθηκαν μέσω του 
επιδόματος ολοσχερούς κατα-
στροφής, κάλυψη που συμπερι-
λαμβάνεται δωρεάν στο βασικό 
ασφαλιστήριο της ΜΙΝΕΤΤΑ. Η 
εταιρεία πέτυχε επίσης σημαντι-
κή αύξηση στην παραγωγή της 
(άνω του 10%), η οποία συνο-
δεύτηκε από αντίστοιχη αύξηση 
του πλήθους των συμβολαίων. 
Σημειώνεται ότι, για ένα ακόμα 
έτος, τόσο οι ασφαλισμένοι 
στην εταιρεία όσο και οι συνερ-
γαζόμενοι διαμεσολαβητές α-
πέδειξαν έμπρακτα την εμπιστο-
σύνη τους σε αυτήν, καθώς το 
ποσοστό διατηρησιμότητας ήταν 
ιδιαίτερα υψηλό και άγγιξε το 
90%. Η Μινέττα Ασφαλιστική 
συνεχίζει για πέμπτη δεκαετία 
τη δραστηριοποίηση της στην 
ελληνική ασφαλιστική αγορά, 
προσφέροντας ολοκληρωμένα 
ασφαλιστικά προγράμματα, 
προσαρμοσμένα στις ανάγκες 
των ασφαλισμένων και με στα-
θερή προσήλωση στη διαρκή 
βελτίωση των παρεχόμενων υ-
πηρεσιών της.

ΣΤΙΣ ΣΉΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ που επέρχονται στο ισχύον σύστημα εκπαίδευσης 
και εξέτασης των υποψήφιων για την απόκτηση ή ανανέωση του διπλώματος 
οδήγησης οδηγών, με τον ν. 4599/2019, που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Α΄ 40/4.3.2019) και αφορούν και την ασφαλιστική αγορά, 
αναφέρεται με εγκύκλιό της, προς τις ασφαλιστικές εταιρείες-μέλη της, η ΕΑΕΕ. 
Μάλιστα, όπως επισημαίνει, η προβλεπόμενη από το σχέδιο νόμου υποχρέωση 
ασφάλισης ευθύνης του εκπαιδευόμενου και υποψήφιου δεν θα είναι εφικτή 
στην πράξη, καθώς τέτοιο ασφαλιστικό προϊόν δεν υφίσταται στην ασφαλιστική 
αγορά.

Ειδικότερα, όπως ενημερώνει η ΕΑΕΕ, μεταξύ των βασικών αλλαγών που 
καθιερώνονται με τον νέο νόμο και επηρεάζουν ιδιαίτερα την ασφαλιστική αγορά 
και τις παρεχόμενες ασφαλιστικές καλύψεις είναι:

α) η πρόβλεψη για τη διενέργεια των πρακτικών εξετάσεων των υποψήφιων 
οδηγών για την απόκτηση όλων των κατηγοριών αδειών οδήγησης χωρίς την 
παρουσία του εκπαιδευτή στο εκπαιδευτικό του όχημα, το οποίο σημειωτέον ο 
εκπαιδευτής οφείλει να παραχωρήσει για τη διενέργεια των εξετάσεων (άρθρο 
4 νέου νόμου) και

β) η καθιέρωση συστήματος συνοδευόμενης οδήγησης για ανήλικους που έ-
χουν συμπληρώσει το 17ο έτος της ηλικίας τους (άρθρο 14 νέου νόμου).

Κατ’ ακολουθία τούτων και ως αποτέλεσμα (εκτιμά η ΕΑΕΕ) της διάταξης που 
προβλέπει τη διενέργεια των πρακτικών εξετάσεων χωρίς την παρουσία του εκ-
παιδευτή στο εκπαιδευτικό του όχημα, η Πολιτεία προχώρησε στη θέσπιση νέας 
ειδικής ασφαλιστικής κάλυψης (άρθρο 4 παρ. 10 του νέου νόμου) που συγκεκρι-
μένα προβλέπει την υποχρέωση ασφάλισης των υποψήφιων οδηγών, κατά τη 
διάρκεια διεξαγωγής της πρακτικής εξέτασής τους, για τυχόν ευθύνη τους έναντι 
του κυρίου ή κατόχου των εκπαιδευτικών οχημάτων, καθώς και έναντι των τρί-
των για σωματικές βλάβες και υλικές ζημίες, περιλαμβανομένης της χρηματικής 
ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης. Η ειδική αυτή ασφάλιση θα πρέπει σε περί-
πτωση ατυχήματος κατά τη διεξαγωγή της εξέτασης να καλύπτει επιπλέον του-

λάχιστον ένα (1) μήνα απώλεια εισοδήματος για τον εκπαιδευτή για την επισκευή 
του οχήματός του. Στο ίδιο άρθρο προβλέπεται επιπλέον ότι την ανωτέρω ειδική 
ασφαλιστική κάλυψη θα πρέπει είτε να προσκομίζουν οι υποψήφιοι στον εκπαι-
δευτή τους πριν από τη διενέργεια της πρακτικής τους εξέτασης είτε να αποτελεί 
πρόσθετη κάλυψη του ασφαλιστηρίου συμβολαίου του εκπαιδευτικού οχήματος.

Ανάλογου τύπου ειδική ασφαλιστική κάλυψη προβλέπει ο νέος νόμος και για 
την περίπτωση του ανήλικου οδηγού κατά τη διάρκεια της συνοδευόμενης οδή-
γησης.

Σχετικά με τις ανωτέρω νομοθετικές ρυθμίσεις η Ένωση Ασφαλιστικών Εται-
ρειών Ελλάδος σημειώνει ότι ήδη από το Μάιο του 2018, όταν ετέθη σε διαβού-
λευση το ανωτέρω σχέδιο νόμου, είχε εκφράσει εγγράφως προς το υπουργείο 
Υποδομών και Μεταφορών αλλά και προφορικά ενώπιον του Εθνικού Συμβου-
λίου Οδικής Ασφάλειας τις σοβαρές επιφυλάξεις και ενστάσεις της σχετικά με 
την ορθότητα, αλλά και την αναγκαιότητα των ανωτέρω ρυθμίσεων, οι οποίες 
σημειωτέον τότε προέβλεπαν την υποχρέωση προσκόμισης της ειδικής αυτής 
ασφαλιστικής κάλυψης του υποψήφιου οδηγού ακόμη και κατά τη διάρκεια της 
εκπαίδευσής του, μεταθέτοντας ουσιαστικά την ευθύνη του επαγγελματία εκπαι-
δευτή (και της εκπαιδευτικής σχολής) στον εκπαιδευόμενό του υποψήφιο οδηγό.

Η ΕΑΕΕ τονίζει ότι αμέσως μόλις πληροφορήθηκε το τελικό σχέδιο νόμου και 
πριν από την κατάθεσή του προς ψήφιση στη Βουλή, έστειλε στις 15.11.2018 νέα 
επιστολή προς τον υπουργό Υποδομών και Μεταφορών κ. Χ. Σπίρτζη, εκφράζο-
ντας εκ νέου τις επιφυλάξεις της και επισημαίνοντας ιδιαίτερα ότι η προβλεπό-
μενη από το σχέδιο νόμου υποχρέωση ασφάλισης ευθύνης του εκπαιδευόμενου 
και υποψήφιου για απόκτηση άδειας οδήγησης οδηγού είναι ιδιαίτερα προβλη-
ματική και δεν θα είναι εφικτή η εφαρμογή της στην πράξη, καθώς τέτοιο ασφα-
λιστικό προϊόν δεν υφίσταται στην ασφαλιστική αγορά.

Σχετικά με το θέμα, ενημερώνει επιπλέον, ότι στις 7 Μαρτίου 2019 έλαβε επι-
στολή του κ. Αθ. Βούρδα, γενικού γραμματέα Μεταφορών, με την οποία ζητείται η 
συνδρομή της ΕΑΕΕ για την υλοποίηση των ανωτέρω διατάξεων του νέου νόμου.

ΕΑΕΕ Δεν υπάρχουν προγράμματα ασφάλισης υποψηφίων οδηγών

Matrix Brokers Εξαγορές και 
στρατηγικές συνεργασίες

Πρόκειται για το πιο σημαντικό 
ορόσημο στην ιστορία της Matrix 
και είμαστε ικανοποιημένοι που 
μπορούμε να εγγυηθούμε ακόμη 
πιο εκτεταμένο, πιο ανταγωνιστικό 
και ολοκληρωμένο φάσμα λύσεων, 
προϊόντων και υπηρεσιών 
ασφάλισης και αντασφάλισης, 
τόνισε ο Δημήτρης  Τσεσμετζόγλου

Ο κ. Δημήτρης 
Τσεσμετζόγλου
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Νέα πρωτοβουλία για 
να λυθεί το πρόβλημα 
με τους ασφαλισμένους 
της Ασπίδας
ΜΙΑ ΝΕΑ πρωτοβουλία «μεγάλης πνοής» 
-όπως χαρακτηρίζεται- βρίσκεται σε εξέ-

λιξ,η με στόχο να αντι-
μετωπιστεί οριστικά 
το πρόβλημα με τους 
ασφαλισμένους της 
Ασπίδας και το Εγγυη-
τικό Κεφάλαιο Ζωής 
να αρχίζει να καταβά-
λει αποζημιώσεις. 

Πληροφορίες του nextdeal.gr αναφέ-
ρουν ότι επίκειται μία σημαντική συνά-
ντηση πολλών εμπλεκόμενων φορέων 
από την Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρει-
ών, τους συλλόγους της διαμεσολάβη-
σης, το Εγγυητικό Κεφάλαιο, την Τράπεζα 
της Ελλάδος και το υπουργείο Οικονομι-
κών προκειμένου να ληφθούν οριστικές 
αποφάσεις. Η πρωτοβουλία αυτή στηρί-
ζεται και από το κυβερνητικό κόμμα, που 
έχει άλλωστε τα τελευταία τέσσερα χρό-
νια προωθήσει σε μεγάλο βαθμό το όλο 
ζήτημα. Υπενθυμίζεται ότι και η Ένωση 
Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος, με 
τον προηγούμενο πρόεδρο κ. Δημήτρη 
Μαζαράκη, είχε αναζητήσει λύση στο θέ-
μα. Στη συνέχεια εκείνη η πρωτοβουλία 
πήγε λίγο πίσω, ίσως και λόγω των δια-
δικαστικών αλλαγών στην ηγεσία της Ε-
ΑΕΕ. Σε κάθε περίπτωση, ο νέος πρόε-
δρος κ. Αλέξανδρος Σαρρηγεωργίου 
συμμετέχει και αυτός στην πρωτοβουλία, 
με στόχο να αφαιρεθεί τελικά αυτό το «α-
γκάθι» από τα πλευρά της ασφαλιστικής 
αγοράς. Νεότερα θα υπάρχουν σύντομα, 
όπως αναφέρουν οι πηγές μας.

 Θέσεις

Του Λάμπρου  
Καραγεώργου

Η Νο1 δεκαπενθήμερη έκδοση για την ασφαλιστική αγορά 
και τον χρηματοοικονομικό χώρο
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1.863.555.578,63 ευρώ (47,6% της συνολικής αγο-
ράς) και τις ασφαλίσεις ζημιών να εμφανίζουν άνοδο 
κατά 4% στα 2.055.323.209,88  ευρώ (52,4% του συ-
νόλου της αγοράς).
Ή ΕΘΝΙΚΉ Ασφαλιστική παραμένει η αδιαφιλονίκητη  
ηγέτης της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς, όχι μόνο 
διατηρώντας απλώς την πρώτη θέση αλλά διευρύνο-
ντας περαιτέρω το μερίδιό της, καθώς η άνοδος που 
κατέγραψε στην παραγωγή ασφαλίστρων είναι υψη-
λότερη του μέσου όρου της αγοράς. Ειδικότερα, η 
μεγαλύτερη και πιο ιστορική ασφαλιστική εταιρεία 
της χώρας παρουσίασε άνοδο στην παραγωγή ασφα-
λίστρων κατά 2,4%, στα 637,067 εκατ. ευρώ έναντι 
622,118 εκατ. ευρώ πέρυσι. 

Η εταιρεία, υπό τον κ. Χριστόφορο Σαρδελή, πρόε-
δρο και Σταύρο Κωνσταντά, διευθύνοντα σύμβουλο, 
πέτυχε στην ελληνική ασφαλιστική αγορά αύξηση της 
παραγωγής κατά 2,28%, στα 600,77 εκατ. ευρώ έναντι 
587,4 εκατ. ευρώ πέρυσι. Η αύξηση της παραγωγής σε 
απόλυτα μεγέθη είναι 14,9 εκατ. ευρώ, στην Κύπρο η 
παραγωγή αυξήθηκε στα 27,505 εκατ. ευρώ από 
26,378 εκατ. ευρώ πέρυσι (+4,27%), και στη Ρουμανία 
στα 8,791 εκατ. ευρώ, από 8,336 εκατ. ευρώ πέρυσι (+ 
5,46%).
H ΕUROLIFE, που ακολουθεί στη δεύτερη θέση, δεν 
δημοσιοποιεί ακόμη στοιχεία λόγω δεσμεύσεων της 
μητρικής Fairfax, ωστόσο σε κάθε περίπτωση παρα-
μένει δεύτερη δύναμη. Να σημειωθεί ακόμη -όπως 
ανέφερε πρόσφατα ο πρόεδρος και διευθύνων σύμ-
βουλος του Ομίλου της Eurolife κ. Αλέξανδρος Σαρ-
ρηγεωργίου- ότι το 2018 ήταν μια ιδιαίτερα αποδοτι-
κή χρονιά για τη Eurolife ERB, καθώς χαρακτηρίζεται 
από επενδύσεις που θέτουν τις βάσεις για τη σταθερή 
ανάπτυξή της και τα επόμενα χρόνια, από το δυνατό 
τεχνικό αποτέλεσμα, την υψηλή κερδοφορία αλλά και 
την καινοτομία και την εξέλιξη, αποτελώντας μια χρο-
νιά συστηματικής δημιουργίας σε πολλά και διαφορε-
τικά επίπεδα. Βαδίζοντας στο ίδιο τέμπο και το νέο 
χρόνο, προτεραιότητα της εταιρείας για το 2019 είναι 
να επικεντρωθεί περαιτέρω στον ψηφιακό μετασχη-
ματισμό, ενώ δεν αποκλείονται και κινήσεις εξαγο-
ρών!
Ιδιαίτερα ανοδική είναι η πορεία της NN HELLAS, η 
οποία δραστηριοποιείται αποκλειστικά στον κλάδο 
ζωής και, όπως πληροφορείται το Nextdeal, έκλεισε 
το 2018 με μία παραγωγή ασφαλίστρων κοντά στα 
421 εκατ. ευρώ, έναντι 406 εκατ. ευρώ ένα χρόνο 
πριν, σημειώνοντας μία άνοδο κατά 3,7%,  όταν η συ-
νολική παραγωγή του κλάδου ζωής της ελληνικής 
αγοράς -όπως προαναφέρθηκε- παρουσίασε μείωση 
κατά 0,5%. Η ΝΝ Hellas εδραίωσε τη θέση της ως η 
δεύτερη μεγαλύτερη εταιρεία ζωής στην Ελλάδα και 
έβαλε βάσιμα πλέον πλώρη για την πρώτη θέση. Ό-
πως έχει δηλώσει η πρόεδρος και διευθύνουσα σύμ-
βουλος της εταιρείας κα Μαριάννα Πολιτοπούλου, η 
ΝΝ Hellas είναι η μεγαλύτερη πολυεθνική εταιρεία 
ζωής στην Ελλάδα και επενδύει ώστε να κατακτήσει 
και την πρώτη θέση μεταξύ όλων των ασφαλιστικών 
εταιρειών στο συγκεκριμένο κλάδο.
H INTERAMERICAN παραμένει στην τέταρτη θέση 
με μία παραγωγή ασφαλίστρων στα 354 εκατ. ευρώ, 
αυξημένα κατά 2% περίπου σε σύγκριση με τη χρήση 
2017. Η Interamerican συνέχισε το 2018 την ανοδική 
της πορεία και αναμένεται να κάνει το ίδιο και το 2019. 
Ο Γιάννης Καντώρος, διευθύνων σύμβουλος της ε-
ταιρείας, αναφέρθηκε πρόσφατα στην ιδιαίτερη αξία 

που έχει για μια ιστορική εταιρεία το παρελθόν, ως 
βάση αναφοράς και εμπειρίας για βιώσιμη ανάπτυξη 
και προοπτική στο μέλλον. Όπως είπε μιλώντας πρό-
σφατα στη Θεσσαλονίκη, η Interamerican ακολουθεί 
ένα δρόμο μεγάλης προοπτικής, που βασίζεται στη 
διατήρηση σταθερής κερδοφορίας -η οποία ήταν ικα-
νοποιητική και κατά το 2018- και αποδοτικών επεν-
δύσεων σε δραστηριότητες αιχμής: στην υγεία, την 
τεχνολογία, την καινοτομία και τους ανθρώπινους 
πόρους. 
H METLIFE κατέγραψε για το 2018 παραγωγή ασφα-
λίστρων στα 263 εκατ. ευρώ όσα περίπου και το 2017 
(265 εκατ. ευρώ μικτά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα) και 
συνεχίζει να συμπληρώνει την πρώτη πεντάδα των 
μεγαλύτερων σε παραγωγή εγχώριων ασφαλιστι-
κών εταιρειών. Η Metlife δραστηριοποιείται μόνο 
στον κλάδο ζωής και ορισμένα επιτεύγματα των συ-
νεργατών της εταιρείας στη διάρκεια του 2018 ήταν 
εντυπωσιακά. Ειδικότερα σημειώθηκε αύξηση 8% 
στα ασφάλιστρα περιοδικών καταβολών, αύξηση 
11% στα ασφάλιστρα των Ομαδικών Προγραμμάτων 
Ζωής, Υγείας και Ατυχημάτων και 15% στα ασφάλι-
στρα των Ομαδικών Συνταξιοδοτικών Προγραμμά-
των.

Η διοίκηση της εταιρείας, με επικεφαλής τον νέο 
διευθύνοντα σύμβουλο, Κυριάκο Αποστολίδη, υπο-
γραμμίζει ότι η οικογένεια της Metlife συνεχίζει δυνα-
μικά την πορεία της το 2019.
Για μια ακόμη χρονιά το «έργο» των ανθρώπων της 
ERGO Ασφαλιστικής ήταν πλούσιο, καθώς είχε απο-
τέλεσμα η εταιρεία να κλείσει σε επίπεδα υψηλότερα 
από τους στόχους που είχαν τεθεί.  Το 2018, η συνολι-
κή παραγωγή ασφαλίστρων της ERGO Ασφαλιστικής 
ανήλθε στο ποσό των 238,9 εκατ. ευρώ έναντι 246,3 
εκατ. ευρώ πέρυσι (συμπεριλαμβάνεται και η ΑΤΕ Α-
σφαλιστική)  το 2017 και στόχου 237 εκατ. ευρώ. Σύμ-
φωνα με εκτιμήσεις της αγοράς, η ERGO καταλαμβά-
νει την πρώτη θέση στη χώρα στην παραγωγή γενι-
κών ασφαλίσεων.

Το 2018 ήταν ένα έτος γεμάτο προκλήσεις για την 
ERGO, όπως ανέφερε πρόσφατα ο κ. Θεόδωρος Κο-
κάλας, διευθύνων σύμβουλος της ERGO. Η νέα ERGO 
Ασφαλιστική προέκυψε στις αρχές του 2018,  μετά τη 
συγχώνευση τριών εταιρειών, ενώ το 2018 ήταν το 
έτος της επέκτασης της αποκλειστικής συνεργασίας 
με την Τράπεζα Πειραιώς μέχρι και το έτος 2030.
Ή GENERALI HELLAS συνέχισε την έντονα ανοδική 
κίνηση των τελευταίων χρόνων και το 2018 η παρα-
γωγή εγγεγραμμένων μικτών ασφαλίστρων της εται-
ρείας έφτασε τα 208 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας άνο-
δο 4% περίπου σε σύγκριση με το 2017, χρονιά κατά 
την οποία η εταιρεία έσπασε για πρώτη φορά το φράγ-
μα των 200 εκατ. ευρώ και έκλεισε  στα 200,2 εκατ. 
ευρώ. Τα παραγωγικά ρεκόρ της Generali έχουν μία 
ιδιαίτερη αξία γιατί προκύπτουν αποκλειστικά από το 

συνεργαζόμενο δίκτυο ασφαλιστικών διαμεσολαβη-
τών, στην προώθηση ασφαλιστικών προϊόντων. Ο 
διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας κ. Πάνος Δημη-
τρίου υλοποιεί μια στρατηγική ανάπτυξης της Generali 
αποκλειστικά μέσω των ασφαλιστικών διαμεσολα-
βητών και αξίζει να σημειωθεί ότι διπλασίασε σχεδόν 
το μερίδιο αγοράς, το οποίο φτάνει τώρα το 5,2%!
Ή ΕΥΡΏΠΑΪΚΉ ΠΙΣΤΉ ήταν από τις ασφαλιστικές ε-
ταιρείες που κατέγραψε ανοδική πορεία και το 2018, 
με την παραγωγή ασφαλίστρων να κλείνει στα 191 
εκατ. ευρώ περίπου, έναντι 183,50, σημειώνοντας ά-
νοδο περί το 4,1%. Η Ευρωπαϊκή Πίστη, η μοναδική 
εισηγμένη του κλάδου των ασφαλιστικών εταιρειών 
στο ελληνικό χρηματιστήριο, παρουσιάζει τα τελευ-
ταία χρόνια ανοδική κίνηση, με αποτέλεσμα να έχει 
εδραιώσει τη θέση της μέσα στην πρώτη δεκάδα των 
ασφαλιστικών εταιρειών με τη μεγαλύτερη παραγω-
γή ασφαλίστρων.
H ALLIANZ ήταν επίσης από τις εταιρείες που κατέ-
γραψαν παραγωγή ασφαλίστρων πάνω από το μέσο 
όρο της αγοράς, κερδίζοντας έτσι μερίδιο αγοράς. Η 
παραγωγή ασφαλίστρων της εταιρείας το 2018 (μικτά 
εγγεγραμμένα ασφάλιστρα) ανήλθε στα 164,2 εκατ. 
ευρώ έναντι 158,90 εκατ. ευρώ πέρυσι, σημειώνο-
ντας μία άνοδο 3,4%. Η διευθύνουσα σύμβουλος της 
Allianz Ελλάδος κα Φιλίππα Μιχάλη σημείωσε μετα-
ξύ άλλων ότι «τα θετικά αποτελέσματα προέκυψαν 
μέσα από σημαντική ανάπτυξη σε τομείς όπου είχαμε 
στρατηγικά στοχεύσει, όπως είναι η Υγεία και Αποτα-
μίευση, Λοιποί Κλάδοι Γενικών Ασφαλίσεων, ειδικό-
τερα στους μεγάλους κινδύνους και οι Ομαδικές Α-
σφαλίσεις». «Το 2018», συμπλήρωσε η κα Μιχάλη, 
«παραμείναμε ισχυροί μέσα σε ένα κλίμα συνεχών 
ανατροπών και το κλείσιμο του έτους μάς βρήκε με 
μία νέα ομάδα στο Συμβούλιο Διοίκησης και με τα νέα 
μας γραφεία στην Κύπρο να παίρνουν σάρκα και ο-
στά».
Ή AXA Ασφαλιστική, θυγατρική στην Ελλάδα της με-
γαλύτερης ασφαλιστικής εταιρείας του κόσμου, συ-
μπληρώνει την πρώτη δεκάδα των εγχώριων ασφα-
λιστικών εταιρειών με τη μεγαλύτερη παραγωγή α-
σφαλίστρων. Η AXA Ασφαλιστική το 2018 έκλεισε με 
παραγωγή 160 εκατ. ευρώ, έναντι 155 εκατ. ευρώ ένα 
χρόνο πριν, σημειώνοντας άνοδο 3,22%, ποσοστό που 
υψηλότερο από το μέσο όρο της αγοράς. Η AXA Ασφα-
λιστική ξεχώρισε το 2018 με την επιμονή της στην 
πελατοκεντρική της πολιτική.  Επίσης το 2018 η AXA 
Ασφαλιστική ξεχώρισε για την απόφασή της να ανα-
καινίσει τα γραφεία της, στο πλαίσιο μια συνολικής 
μεταμόρφωσής της, ως μια πολύ σύγχρονης ασφαλι-
στικής επιχείρησης που ανταποκρίνεται πλήρως στις 
ανάγκες των πελατών της, και η οποία -όπως δήλωσε 
και ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας κ. Ερρίκος 
Μοάτσος- είναι πρωτοπόρος και στο θέμα της διαχεί-
ρισης του ανθρώπινου δυναμικού.

Οι δέκα πρώτες ασφαλιστικές
Συνέχεια από τη σελίδα 1
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Εθνική Ασφαλιστική
Ισχυρά μεγέθη και δυναμική πορεία
Τη σταθερή της κερδοφορία της Ε-

θνικής Ασφαλιστικής αποτυπώ-
νουν τα παραγωγικά  αποτελέσμα-

τα για το 2018, διασφαλίζοντας, όπως 
τονίζεται, την ηγετική της θέση στην 
ελληνική ασφαλιστική αγορά, ενώ το 
θετικό κλίμα αποτυπώθηκε και στις  ε-
τήσιες εκδηλώσεις με τον  διευθύνο-
ντα σύμβουλο κ. Σταύρο Κωνσταντά να 
επισημαίνει ότι  το σύνολο του ανθρώ-
πινου δυναμικού ανταποκρίθηκε στην 
πρόσκληση της διοίκησης για ενδυνά-
μωση της θέσης της εταιρείας. Ειδικό-
τερα,άλλη μία έμπρακτη απόδειξη της 
ισχυρής θέσης της, αλλά και του σημα-
ντικού ρόλου που διαδραματίζει στην 
ελληνική κοινωνία, αποτελεί και το ύ-
ψος των αποζημιώσεων που καταβλή-
θηκαν από την εταιρεία στον κλάδο 
αυτοκινήτου και ξεπέρασαν το ποσό 
των 46 εκατ. ευρώ το 2018.

Επισημαίνεται ότι η Εθνική Ασφαλι-
στική διαθέτει τέσσερα ολοκληρωμέ-
να πακέτα ασφάλισης οχήματος Full 
[Auto] (V1, V2, V3, V4) που προσφέ-
ρουν ιδανικό συνδυασμό καλύψεων 
και τιμής. Η φιλοσοφία των προγραμ-
μάτων ασφάλισης Full [Auto] συμπυ-
κνώνεται στα παρακάτω σημεία, τα ο-
ποία αφορούν όλα τα στάδια ασφάλι-
σης, από την επιλογή του προγράμμα-
τος μέχρι τις διαδικασίες αποζημίωσης 
και εξυπηρέτησης του πελάτη. Τα πα-
κέτα Full [Auto] προσφέρουν ουσια-
στικά προνόμια στον ασφαλισμένο ο-
δηγό, όπως:
• Εκτεταμένη κάλυψη Αστικής Ευθύ-
νης, με ενσωματωμένη Αστική Ευθύνη 
Πυρός του οχήματος, με το ίδιο ασφα-
λισμένο κεφάλαιο.
• Εγγύηση ασφαλίστρου, με 2 ζημιές 
ανά έτος.
• Νομική προστασία, που καλύπτει α-
μοιβή δικηγόρου και δικαστικά έξοδα 
και όχι μόνο νομικές συμβουλές.
• Δύο πακέτα επιλογής προσωπικού 

ατυχήματος οδηγού.
• Προαιρετική κάλυψη θραύσης κρυ-
στάλλων, με κεφάλαιο από τα μεγαλύ-
τερα της αγοράς και χωρίς απαλλαγή.
• Αντικατάσταση οχήματος σε περί-
πτωση κλοπής.
• Κάλυψη μερικής κλοπής και αξεσου-
άρ.
• Κάλυψη ζημιών από ανασφάλιστο 
όχημα χωρίς ο ασφαλισμένος της Ε-
θνικής Ασφαλιστικής να εμπλακεί σε 

διευθέτηση της ζημιάς με τον άλλο ο-
δηγό.
• Κάλυψη ιδίων ζημιών από ατύχημα 
με κάλυψη ζημιών και από κακόβου-
λες πράξεις τρίτων.
• Κάλυψη φυσικών φαινομένων, συ-
μπεριλαμβανομένης της χαλαζόπτω-
σης.
• Προνομιακές παροχές υγείας, στην 
ανανέωση του ασφαλιστηρίου, για τον 
κάτοχο του ασφαλιστηρίου και την οι-

κογένειά του, με στόχο την προληπτι-
κή φροντίδα της υγείας τους.
• Εκπτώσεις στα ασφάλιστρα σε οι-
κογένειες που ασφαλίζουν περισσό-
τερα του ενός οχήματα, στους πι-
στούς πελάτες που διατηρούν και 
άλλο ατομικό ασφαλιστήριο συμβό-
λαιο στην Εθνική Ασφαλιστική, κα-
θώς και στους προσεκτικούς οδη-
γούς. 
• Ευρύ δίκτυο συνεργαζόμενων συ-
νεργείων, όπου ο ασφαλισμένος  α-
πολαμβάνει σημαντικά οφέλη (π.χ. 
δωρεάν τεχνικός έλεγχος 15 σημεί-
ων, δωρεάν εσωτερικός και εξωτε-
ρικός καθαρισμός κ.λπ.). 

Επιπλέον, ο ασφαλισμένος έχει τη 
δυνατότητα εξόφλησης των ασφαλί-
στρων εύκολα και γρήγορα, επιλέγο-
ντας τον τρόπο πληρωμής που ται-
ριάζει στις δικές του προσωπικές α-
νάγκες, όπως π.χ. μέσω πάγιας εντο-
λής χρέωσης του τραπεζικού του 
λογαριασμού με οποιαδήποτε τράπε-
ζα συνεργάζεται, ή πάγιας εντολής 
χρέωσης της πιστωτικής του κάρτας, 
Internet Banking, Phone Banking, 
και οnline εξόφλησης μέσα από την 
υπηρεσία ΕΘΝΙΚΗ WEBPAY.

Ο κ.  Σταύρος 
Κωνσταντάς

Εκδηλώσεις 
σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη 
ΜΕ ΜΕΓΑΛΉ συμμετοχή και σε ιδι-
αίτερα εορταστικό κλίμα πραγματο-
ποιήθηκαν οι εκδηλώσεις κοπής 
πίτας για το διοικητικό προσωπικό 
και το παραγωγικό δίκτυο της Εθνι-
κής Ασφαλιστικής, σε Αθήνα και 
Θεσσαλονίκη. Στο πλαίσιο των εκ-
δηλώσεων ο διευθύνων σύμβου-
λος κ. Σταύρος Κωνσταντάς, απευ-
θυνόμενος στο σύνολο των προ-
σκεκλημένων, προχώρησε στην α-
ποτίμηση της χρονιάς που πέρασε, 
επισημαίνοντας ότι, παρά τις δυ-
σκολίες που υπήρξαν, το σύνολο 
του ανθρώπινου δυναμικού αντα-
ποκρίθηκε με τον καλύτερο δυνατό 
τρόπο στην πρόσκληση της διοίκη-
σης για ενδυνάμωση της θέσης της 
εταιρείας, ενώ το συνεργαζόμενο 
παραγωγικό δίκτυο (agency και 
πρακτορειακό) έδειξε έμπρακτα την 
εμπιστοσύνη του, καταγράφοντας 
για άλλη μια χρονιά υψηλά παρα-
γωγικά αποτελέσματα. Όπως  τονί-
ζεται, μέσα σε μία ζεστή και χαλαρή 
ατμόσφαιρα οι προσκεκλημένοι 
των εκδηλώσεων αντάλλαξαν ευ-
χές και συμμετείχαν σε κληρώσεις 
με διάφορα δώρα για αρκετούς τυ-
χερούς, ενώ οι  εκδηλώσεις ολο-
κληρώθηκαν με την υπόσχεση ό-
λων να συνεχίσουν τη δυναμική 
τους πορεία και κατά τη νέα χρονιά.

Ο κ.Γεώριος 
Μακρής,  
ο κ. Σταύρος 
Κωνσταντάς,  
η κα  Αγγελική 
Σκανδαλιάρη,  
ο κ. Γεώργιος 
Ζαφείρης,  
ο κ. Ηρακλής 
Δασκαλόπουλος 
και ο κ. Σταύρος 
Καραγρηγορίου
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• Έχει Δείκτη Φερεγγυότητας σχεδόν 3 φορές μεγαλύτερο 
από το απαιτούμενο (ελάχιστο επίπεδο απαίτησης για 
κάθε ασφαλιστική εταιρία: ποσοστό 100%)

• 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)

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

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

• Εφαρμόζει γρήγορες και απλές διαδικασίες 
αποζημιώσεων

• Εξυπηρετεί πάνω από 300.000 πελάτες (ιδιώτες & 
επιχειρήσεις) και διαθέτει φιλική, προσωπική και αξιόπιστη 
προσέγγιση

• Διαθέτει συνεργάτες και σημεία εξυπηρέτησης σε
όλη την Ελλάδα

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

ΤΗΛΕΦΩΝΟ 
ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ

10234
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Της ΜΆΊΡΗΣ ΛΆΜΠΆΔΊΤΗ

Σε υψηλή θερμοκρασία διατηρεί η 
κυβέρνηση την 
προσδοκία των 

οφειλετών για τη ρύθ-
μιση των 120 δόσεων, 
μετά την εμπλοκή που 
εμφανίστηκε στο 
πλαίσιο της έκθεσης 
της Κομισιόν.

Σύμφωνα με την υ-
πουργό Εργασίας κα 
Έφη Αχτσιόγλου, έως 
το τέλος Μαρτίου θα 
νομοθετηθεί η ρύθμι-
ση, ενώ η αντίστοιχη 
πλατφόρμα θα ανοίξει 
αρχές Απριλίου.

Η ρύθμιση οφειλών 
προς τον ΕΦΚΑ και το 
ΕΤΕΑΕΠ θα είναι εξ-
πρές διάρκειας 3 μη-
νών, ενώ οι υπηρεσί-
ες επεξεργάζονται την 
ένταξη και των επιχει-
ρήσεων- εργοδοτών 
στη ρύθμιση των 120 
δόσεων, με τη διαφο-
ρά ότι οι επιχειρήσεις 
δεν θα επωφεληθούν 
από το μέτρο του κου-
ρέματος της αρχικής 
οφειλής, όπως θα ι-
σχύσει για τους ελεύ-
θερους επαγγελματίες. Ωστόσο θα ι-
σχύσουν άλλα ευνοϊκά μέτρα, όπως το 
κούρεμα των προσαυξήσεων έως 85% 
και ελάχιστη καταβολή ύψους 50 ευ-
ρώ.

Για να ενταχθούν στη ρύθμιση οι ε-

λεύθεροι επαγγελματίες και οι επιχει-
ρήσεις πρέπει να είναι ενήμεροι για το 
2019, δηλαδή να έχουν καταβάλει τις 
εισφορές του Ιανουαρίου και του Φε-
βρουαρίου. Η προϋπόθεση αυτή «κου-
μπώνει» με τη δέσμευση –διευκρίνιση 
που έδωσε η κυβέρνηση προς τους 
δανειστές για να τους πείσει ότι η ρύθ-

μιση ύστατης ευκαιρίας δεν κινδυνεύ-
ει να δημιουργήσει κουλτούρα στάσης 
πληρωμών.

Η αλήθεια είναι ότι πριν από κάθε 
ρύθμιση οφειλών, οι οφειλέτες στα-
ματούν να πληρώνουν, περιμένοντας 
το διακανονισμό. Ο υφυπουργός Κοι-
νωνικής Ασφάλισης, Τάσος Πετρό-

πουλος, διέψευσε τις πληροφορίες ότι 
τα έσοδα του ΕΦΚΑ σημείωσαν κάμψη 
της τάξης του 54% ενόψει της ρύθμι-
σης. Αντίθετα υποστήριξε ότι τα έσοδα 
του ΕΦΚΑ από τις εισφορές των μη 
μισθωτών, στο διάστημα Ιανουαρίου 
– Φεβρουαρίου 2019, εμφανίζονται 
αυξημένα σε σύγκριση με το αντίστοι-

χο περυσινό διάστημα (285 εκατ. ευ-
ρώ στο πρώτο δίμηνο του 2019 ένα-
ντι 270 εκατ. ευρώ στο πρώτο δίμηνο 
του 2018).

Ο αρμόδιος υφυπουργός επισήμανε 
επίσης ότι υπάρχει τάση αύξησης των 
εσόδων η οποία θα ενισχυθεί περαιτέ-
ρω, ενόψει και της ρύθμισης των ο-

Ρύθμιση-εξπρές τον Απρίλιο για χρέη στα  ταμεία με κούρεμα έως 85%

Πάνω από 600.000 δημόσιοι υπάλληλοι κατέθεσαν αγωγές για την επιστρο-
φή των δώρων περιμένοντας να δικαιωθούν από το ΣτΕ, καθώς η κυβέρνη-
ση αποφεύγει να προβεί σε πολιτική δήλωση για την πληρωμή των αναδρο-

μικών.
Οι δημόσιοι υπάλληλοι διεκδικούν την επιστροφή των δώρων ύψους 1.000 

ευρώ ετησίως αναδρομικά από το 2013, συνολικού κόστους 4 δισ. ευρώ, δηλαδή 
700 εκατ. ετησίως.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις, περίπου το 80% έχει ήδη κάνει αγωγή και, αν συνεχι-
στεί αυτή η τάση, το ποσοστό θα φτάσει το 95% ή και 98%, με αποτέλεσμα να επι-
βαρυνθούν με δικαστικά έξοδα ύψους περίπου 15 εκατ. ευρώ για την κατάθεση 
των αγωγών.

Ωστόσο ο υπουργός Οικονομικών κ. Ευκλείδης Τσακαλώτος , μετά την πρό-
σφατη συνάντηση που είχε με την ΑΔΕΔΥ, απέφυγε και πάλι να δώσει «πολιτική 
λύση» στο ζήτημα, αφήνοντας ανοικτό το ενδεχομένο καταβολής των αναδρομι-
κών, τα οποία τυχόν θα επιδικάσει το ΣτΕ.

Αν το ΣτΕ κρίνει ότι πρέπει να επανέλθουν τα δώρα σε όλους τους εν ενεργεία 
δημοσίους υπαλλήλους, ο κ. Τσακαλώτος είπε ότι τότε θα απαιτηθούν «δομικές 
αλλαγές» στο σύστημα μισθοδοσίας των δημοσίων υπαλλήλων. Πίσω από τη 
φράση του αυτή, οι συνδικαλιστικοί εκπρόσωποι των δημοσίων υπαλλήλων κα-
τάλαβαν πως εννοεί «ισοδύναμες» περικοπές στους μισθούς τους, για να καλυ-

ΑΔΕΔΥ    Δεσμευτείτε κ. Τσακαλώτε      για τα αναδρομικά, για να μην κάνουμε αγωγές

Η κα  Έφη Αχτσιόγλου

Ο κ. Τάσος 
Πετρόπουλος

Ο κ. Ευκλείδης  
Τσακαλώτος
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ΕΦΚΑ

«Περίσσεψαν» 800 εκατ. λόγω των 
ψαλιδισμένων νέων συντάξεων
ΧΑΜΉΛΟΤΕΡΉ δαπάνη προϋπολογίζει ο ΕΦΚΑ για την εκκαθάρι-
ση των εκκρεμών συντάξεων, όχι μόνο γιατί συγκρατεί τη δαπάνη 
για να εξασφαλίζει πλεονάσματα αλλά και γιατί οι συντάξεις -ψιχία 
που δίνει ο νόμος Κατρούγκαλου αποτυπώνονται στον προϋπολο-
γισμό του ΕΦΚΑ.

Ενδεικτικό είναι ότι κατά την τροποποίηση του προϋπολογισμού 
του ΕΦΚΑ (21 /2/2019) το κονδύλι για την εκκαθάριση των εκκρε-
μών συντάξεων στο Δημόσιο μειώθηκε κατά 585 εκατ. ευρώ. Επί-
σης η συνολική επιχορήγηση για τα έτη 2017-2018 για την εκκαθά-
ριση των συντάξεων ανήλθε στο ποσό των 1.162.000.000 €, εκ των 
οποίων ποσό 84.933.550 € δεν απορροφήθηκε την προηγούμενη 
χρονιά , παρά τα κλιμάκια και τα πριμ που δόθηκαν στους υπαλλή-
λους και παρέμεινε ως αδιάθετη πίστωση στα ταμειακά διαθέσιμα 
του φορέα.

Συγκεκριμένα, με βάση την τροποποίηση του προϋπολογισμού, 
μειώνονται οι προϋπολογισθείσες δαπάνες για νέες συντάξεις κατά 
795.525.000 € στις εξής κατηγορίες:

Συντάξεις γήρατος Δημοσίου (κωδικός 0615.02) 585.000.000 €.
Συντάξεις λόγω γήρατος μισθωτών-ΕΤΑΠ ΜΜΕ-ΝΑΤ (κωδικός 

0615.01) 108.525.000 €.
Συντάξεις γήρατος ΟΑΕΕ-ΕΤΑΑ (κωδικός 0615.03) 100.000.000 

€.    
Στο μεταξύ από 1/1/2019 δεν έχει εκδοθεί καμία νέα σύνταξη, με 

το πρόσχημα προβλημάτων στο λογισμικό.
Επιπλέον, γίνεται ανακατανομή των πιστώσεων ανά κατηγορία 

σύνταξης με συνδυασμό των πραγματικών δεδομένων του α΄ διμή-
νου 2019 και των εκκρεμοτήτων που προβλέπεται να ολοκληρω-
θούν εντός του 2019.

Συγκεκριμένα, ο ΕΦΚΑ εμφανίζει μείωση εσόδων κατά 
300.000.000 € για να καλύψει με ισόποσο κονδύλι τη μείωση εσό-
δων του ΑΚΑΓΕ και του ΕΟΠΠΥ καθώς ,σύμφωνα με απόφαση της 
κυβέρνησης, από 1.1.2019 η Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων 
και η εισφορά υπέρ ΕΟΠΠΥ υπολογίζεται στο νέο ποσό της σύντα-
ξης και όχι στο συνολικό ποσό που συμπεριλαμβάνεται και η προ-
σωπική διαφορά, με αποτέλεσμα να χάνονται έσοδα.

Παρά τις διαφοροποιήσεις, το πλεόνασμα διαμορφώνεται στα 
266.424.850 €, αυξημένο κατά 22 εκατ.ευρώ.

φειλών σε έως 120 δόσεις, που έχει προ-
ϋπόθεση την καταβολή εισφορών για 
κάθε μήνα του 2019. Άλλωστε, όπως τό-
νισε, οι εισφορές με το νέο τρόπο υπολο-
γισμού είναι σε πολύ χαμηλό ύψος και 
μπορούν να πληρώνονται. Ικανοποιητικά 
είναι και τα έσοδα του Κέντρου Είσπρα-
ξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ). Στο 
διάστημα Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 
2019, κινούνται περίπου στα ίδια επίπεδα 

με το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι 
(199 εκατ. ευρώ φέτος έναντι 

204 εκατ. ευρώ το 2018).
Οι τεχνικές λεπτομέρειες 

που απομένουν, αλλά και η 
οριστική διαπραγμάτευ-

ση της ρύθμισης με τους 
εκπροσώπους των 

δανειστών, που ό-
πως αποκαλύφθη-
κε πρόσφατα με την 

έκθεση της Κομισιόν 
εκκρεμεί, ενδέχεται να 

καθυστερήσουν για λίγο ακόμη την 

κατάθεση της σχετικής διάταξης στη Βου-
λή.

 Η ρύθμιση θα απευθύνεται σε ενερ-
γούς και μη ενεργούς οφειλέτες, εκτός 
από όσους εντάχθηκαν στον εξωδικαστι-
κό συμβιβασμό. Στόχος της ρύθμισης εί-
ναι να ενταχθούν όσο περισσότεροι οφει-
λέτες γίνεται για να εισρεύσει ζεστό χρή-
μα στα Ταμεία και να καταστούν βιώσιμα 
μια σειρά από χρέη. Το πλήρες πακέτο 
των 120 δόσεων θα παίρνουν ελεύθεροι 
επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι 
με νέα επανυπολογισμένη οφειλή άνω 
των 6.000 ευρώ, όπως και αγρότες με 
νέα οφειλή άνω των 3.600 ευρώ. Οι α-
σφαλισμένοι των πρ. ΟΑΕΕ και ΕΤΑΑ με 
νέα οφειλή κάτω των 6.000 ευρώ θα 
ρυθμίζουν, αλλά σε λιγότερες δόσεις, α-
φού στη ρύθμιση θα υπάρχει πλαφόν ε-
λάχιστης δόσης στα 50 ευρώ. Αντίστοιχα 
οι αγρότες με νέες οφειλές κάτω των 
3.600 ευρώ θα ρυθμίζουν, αλλά σε λιγό-
τερες από 120 δόσεις, αφού θα έχουν 
πλαφόν ελάχιστης δόσης στα 30 ευρώ. 
Όπως έχει διαρρεύσει το υπουργείο, μετά 
το «κλείσιμο» της ρύθμισης θα ξεκινήσει 
σαφάρι αναγκαστικών μέτρων, κατασχέ-
σεων και πλειστηριασμών.

Όσον αφορά τους «εγκλωβισμένους» 
οφειλέτες που δεν μπορούν να λάβουν 
σύνταξη (ισχύουν όρια οφειλών 4.000 
ευρώ για τους αγρότες, 15.000 για επι-
στήμονες και 20.000 για ελεύθερους ε-
παγγελματίες) μέσω της νέας ρύθμισης 
-που θα προβλέπει επαναϋπολογισμό 
των χρεών και διαγραφή του 85% των 
προσαυξήσεων- θα μειωθεί σημαντικά το 
ύψος των οφειλών ώστε να μπορούν να 
συνταξιοδοτηθούν, εξοφλώντας από τη 
σύνταξή τους το υπόλοιπο της οφειλής 
τους σε δόσεις των 50 ευρώ .

Ρύθμιση-εξπρές τον Απρίλιο για χρέη στα  ταμεία με κούρεμα έως 85%

φθεί το κόστος και να μην κινδυνεύσουν οι 
στόχοι για τα πρωτογενή πλεονάσματα.

Το ύψος των αναδρομικών εκτιμάται σε 
2,4 δισ. έως 3,2 δισ. ευρώ, ανάλογα με τα 
χρόνια για τα οποία θα αποφασιστεί ότι 
πρέπει να επιστρέψει το Δημόσιο στους δι-
καιούχους.

Δραματικές απώλειες στο εισόδημά 
τους σημειώνουν μέσα στα χρόνια των 
μνημονίων οι δημόσιοι υπάλληλοι, καθώς 
υπολογίζεται πως χάθηκε πάνω από το 
30% του εισοδήματός τους. Από το 2011 
έως το 2017 το κονδύλι για το σύνολο των 
αμοιβών του προσωπικού (πλην ένστο-
λων) στο Δημόσιο ψαλιδίστηκε κατά 2 δι-
σεκατομμύρια ευρώ και από τα 10,1 δισε-
κατομμύρια υποχώρησε στα 8,8 δισεκα-
τομμύρια.

Ειδικότερα, όπως δείχνουν δύο έρευνες 
που διεξήγαγε το Κοινωνικό Πολύκεντρο 

της ΑΔΕΔΥ για τους μισθούς και την αγορα-
στική δύναμη, η Ελλάδα καταλαμβάνει την 
τρίτη θέση από το τέλος όσον αφορά την 
αγοραστική δύναμη των δημοσίων υπαλ-
λήλων. Αξίζει να σημειωθεί πως οι αμοι-
βές υποχωρούν με ρυθμό μεγαλύτερο από 
τη μείωση του ΑΕΠ στη χώρα.

Οι μέσες μηνιαίες αποδοχές των δημοσί-
ων υπαλλήλων εμφανίζουν μεγάλη διακύ-
μανση. Σε δεκατέσσερις χώρες οι αποδο-
χές βρίσκονται στο χαμηλό επίπεδο των 
500-1.500 €, ενώ ο ευρωπαϊκός μέσος εί-
ναι 2.321 € και της Ευρωζώνης 2.750 €. Η 
Ελλάδα με 1.065 € ως μέση μηνιαία αμοιβή 
των δημοσίων υπαλλήλων βρίσκεται σε 
αυτή την ομάδα των χωρών. Στην αντίθετη 
κατεύθυνση οι χώρες Λουξεμβούργο, Φιν-
λανδία, Σουηδία και Δανία βρίσκονται σε 
υψηλά επίπεδα απόλυτης τιμής αμοιβών 
που ξεπερνούν τις 5.000 €.

Οι δημόσιοι υπάλληλοι 

διεκδικούν την 

επιστροφή των δώρων 

ύψους 1.000 ευρώ 

ετησίως αναδρομικά 

από το 2013, συνολικού 

κόστους 4 δισ. ευρώ 

δηλαδή 700 εκατ. 

ετησίως

ΑΔΕΔΥ    Δεσμευτείτε κ. Τσακαλώτε      για τα αναδρομικά, για να μην κάνουμε αγωγές

Για να ενταχθούν στη 
ρύθμιση οι ελεύθεροι 
επαγγελματίες και οι 
επιχειρήσεις πρέπει να 
είναι ενήμεροι για το 
2019, δηλαδή να έχουν 
καταβάλει τις εισφορές 
του Ιανουαρίου και του 
Φεβρουαρίου
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Διατηρούνται έως τις 29/2/2020 οι 50 ημέ-

ρες ασφάλισης ως απαραίτητη προϋπόθε-
ση για τη χορήγηση και ανανέωση της α-

σφαλιστικής ικανότητας για υγειονομική περί-
θαλψη σε είδος στους μισθωτούς και στα μέλη 
της οικογενείας τους. Αντίστοιχα, οι ισχύουσες 
προϋποθέσεις, δηλαδή 2 μήνες ασφάλισης, είναι 
αναγκαίες για την εξασφάλιση περίθαλψης για 
τους ελεύθερους επαγγελματίες.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο όμως που εξέδωσε 
ο αρμόδιος υφυπουργός κ. Τάσος Πετρόπουλος, 
ματαιώνεται η εφαρμογή των αυστηρότερων 
προϋποθέσεων που όριζε ο σχετικός μνημονια-
κός νόμος από την 1/3/2019 για τη χορήγηση 
παροχών υγειονομικής περίθαλψης. Ο νόμος α-
παιτούσε 75 ημέρες ασφάλισης για τους μισθω-
τούς και 3 μήνες ασφάλισης για τους μη μισθω-
τούς, προϋπόθεση που δυσκόλευε την εξασφά-
λιση της περίθαλψης λόγω της υψηλής ανεργί-
ας. Ειδικότερα:

α Στους μισθωτούς ασφαλισμένους στον ΕΦ-
ΚΑ, χορηγείται ασφαλιστική ικανότητα με τη 

συμπλήρωση τουλάχιστον πενήντα (50) ημερών 
ασφάλισης, είτε κατά το προηγούμενο ημερολο-
γιακό έτος (2018) είτε κατά το τελευταίο δωδε-
κάμηνο πριν από την ημερομηνία προσέλευσης ή 
επέλευσης του ασφαλιστικού κινδύνου και 
στους μη μισθωτούς ασφαλισμένους του ΕΦΚΑ 
χορηγείται ασφαλιστική ικανότητα με τη συ-
μπλήρωση τουλάχιστον δύο (2) μηνών ασφάλι-
σης κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος 
(2018), ή κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο πριν 
από την ημερομηνία προσέλευσης ή επέλευσης 
του ασφαλιστικού κινδύνου και εφόσον έχουν 
καταβάλει τις ελάχιστες ασφαλιστικές εισφορές 
που προβλέπονται από τις διατάξεις του 
ν.4387/2016 και τις σχετικές υπουργικές απο-
φάσεις ή, σε περίπτωση ύπαρξης οφειλής, αυτή 
έχει εξοφληθεί ή ρυθμιστεί και τηρείται η εξό-
φληση των δόσεων. Στην τελευταία αυτή περί-
πτωση η ασφαλιστική ικανότητα ανανεώνεται 
ανά μήνα.

β Στους ανέργους ηλικίας άνω των 29 και έως 
55 ετών, η ασφαλιστική κάλυψη για παροχές 

ασθένειας σε είδος παρατείνεται έως την 29η 
Φεβρουαρίου 2020.

γ Στους άνεργους ασφαλισμένους του πρώην 
ΟΑΕΕ ηλικίας άνω των 30 και έως 67 ετών 

(αντί του 65 που ίσχυε), που διέκοψαν την άσκη-
ση του επαγγέλματός τους και παραμένουν ά-
νεργοι και ανασφάλιστοι, η ασφαλιστική κάλυψη 
για παροχές ασθένειας σε είδος παρατείνεται έ-
ως την 29η Φεβρουαρίου 2020.

δ Στους ασφαλισμένους του πρώην ΟΓΑ που 
έχουν οφειλές από ληξιπρόθεσμες ασφαλι-

στικές εισφορές, δικαιούνται ασφαλιστικής ικα-
νότητας για όσο χρονικό διάστημα ορίζεται από 
την απόφαση αυτή.

ε Στους μη μισθωτούς (καθώς και στα μέλη της 
οικογενείας τους) που μέχρι 27-2-2019 έ-

χουν αιτηθεί την υπαγωγή τους στο καθεστώς 
της προαιρετικής συνέχισης της ασφάλισης χο-
ρηγείται ασφαλιστική ικανότητα μέχρι 30-9-
2019.

Επίσης, οι διατάξεις για τη χορήγηση ασφαλι-
στικής ικανότητας για παροχές υγειονομικής 
περίθαλψης σε είδος στους ανέργους εξακο-
λουθούν να ισχύουν.

Καταργείται η φραγή των ΑΠΔ
Καταργείται η φραγή που είχε θεσμοθετηθεί 

προκειμένου να μη γίνονται δεκτές ηλεκτρονικά 
οι Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις (ΑΠΔ) για 
διαστήματα μισθολογικών περιόδων, που δεν 
είχαν καταβληθεί οι οφειλόμενες ασφαλιστικές 
εισφορές, εφόσον ο εργοδότης εξακολουθεί να 
μην καταβάλλει τις αντίστοιχες εισφορές και δεν 
έχει υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης.

Πρόκειται για ένα μέτρο που θεσμοθετήθηκε 
τη μνημονιακή περίοδο ως έξτρα πίεση προς 
τους «μπαταχτσήδες» εργοδότες, με σκοπό να 
πληρώσουν ή να ρυθμίσουν. Κατά το υπουργείο 
Εργασίας, ωστόσο, το μέτρο της αναστολής της 
υποβολής των ΑΠΔ αποδείχθηκε στην πράξη μη 
αποτελεσματικό ως μέτρο πίεσης σε βάρος ασυ-
νεπών εργοδοτών, με αποτέλεσμα να θίγονται 
τα ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά δικαιώματα 
των εργαζομένων. Αυτό σημαίνει ότι οι εργαζό-
μενοι έπρεπε να αποδείξουν μέσω πολύπλοκης 
και χρονοβόρας διαδικασίας τις ημέρες ασφάλι-
σης προκειμένου να μη χάσουν συντάξιμο χρόνο. 
Το εν λόγω πρόβλημα αποκαθίσταται, καθώς 
πλέον θα απεικονίζεται το ασφαλιστικό ιστορικό 
και των εργαζομένων.

Ευνοϊκές αλλαγές στις συντάξεις χηρείας
Την ίδια ώρα, σε εκκρεμότητα παραμένει επί-

σης το θέμα των συντάξεων χηρείας, παρότι οι 
διαμαρτυρόμενες χήρες έχουν «κατασκηνώσει» 
το τελευταίο διάστημα έξω από το υπουργείο 
Εργασίας. Ο υφυπουργός Κοινωνικής Ασφάλι-
σης κ. Τάσος Πετρόπουλος έχει υποσχεθεί ότι θα 
«θεραπεύσει» τη σκληρή αντιμετώπιση που επε-
φύλαξε ο νόμος Κατρούγκαλου στις χήρες /ους 
που δεν πληρούν το ηλικιακό όριο των 55 ετών. 
Υπενθυμίζεται πως όσες χήρες ήταν 52-55 ετών 
τη στιγμή του θανάτου λαμβάνουν τη σύνταξη για 
μια 3ετία και ακολούθως η καταβολή της ανα-
στέλλεται για να επαναχορηγηθεί στα 67. Αντί-
στοιχα όσες ήταν κάτω των 52 ετών τη στιγμή 

του θανάτου λαμβάνουν τη 
σύνταξη χηρείας για μια 
3ετία και ακολούθως τη 
χάνουν διά παντώς. Οι 
πρώτες αναστολές ή περι-
κοπές πρέπει να γίνουν το 
Μάιο του 2019, όταν και 
συμπληρώνονται τρία χρό-
νια από το νόμο Κατρού-
γκαλου. Γι΄ αυτό και βιάζε-
ται το υπουργείο, μελετώ-
ντας την αναβολή του μέ-
τρου μέχρι η ανεργία να 
πέσει κάτω από 10%.

Ανάρτηση 
ενημερωτικών για τις 
προσωπικές διαφορές

Αντίθετα, τεχνηέντως 
καθυστερεί η ανάρτηση της 
προσωπικής διαφοράς 
των συντάξεων. Από την 
1/1/2019 οι συντάξεις που 
διασώθηκαν από τις περι-
κοπές διατηρούν τη λεγό-
μενη προσωπική διαφορά 
η οποία προέκυψε από τον 
επαναϋπολογισμό περίπου 
1 εκατ. συντάξεων. Τα ει-
σοδήματα αυτών των συ-
νταξιούχων θα μείνουν 
«παγωμένα» για αρκετά 
χρόνια, σίγουρα πάνω από 
5ετία, μέχρι οι νέες συντά-
ξεις με τις ετήσιες αυξή-
σεις να φτάσουν στο ίδιο ύψος. Ο επαναϋπολο-
γισμός ολοκληρώθηκε σε πολλές περιπτώσεις 
με τη χρήση «φόρμουλας» εξαιτίας της έλλει-
ψης στοιχείων, κυρίως στις παλιές συντάξεις 

και στους ασφαλισμένους 
με καθεστώς βαρέων και 
ανθυγιεινών. Ενδεικτικά 
αναφέρουμε ότι στο πρώην 
ΝΑΤ, από τις 50.000 συ-
ντάξεις που επαναϋπολο-
γίστηκαν, στοιχεία βρέθη-
καν μόνο για τις 20.000.Το 
υπουργείο είχε δεσμευτεί 
ότι το αργότερο το Μάρτιο 
θα αναρτήσει τα ενημερω-
τικά των συντάξεων στα 
οποία θα εμφανίζεται η 
προσωπική διαφορά. Στε-
λέχη του φορέα παραδέχο-
νται εκ των προτέρων ότι 
ενδεχομένως να εντοπι-
στούν λάθη τα οποία στη 
συνέχεια θα διορθωθούν. 
Εκτός από το αλαλούμ που 
αναμένεται να προκληθεί 
εξαιτίας των λαθών, το υ-
πουργείο Εργασίας προ-
βληματίζεται και για τον 
πολιτικό αντίκτυπο που θα 
έχει η εμφάνιση της προ-
σωπικής διαφοράς, η ο-
ποία θα επικρέμεται εσαεί 
ως απειλή μείωσης των 
συντάξεων. Ιδίως στο Δη-
μόσιο και στον πρώην ΟΑ-
ΕΕ οι προσωπικές διαφο-
ρές προκαλούν σοκ καθώς 
κυμαίνονται σε ορισμένες 
περιπτώσεις από 200 έως 

350 ευρώ. Αρμόδια στελέχη αποφεύγουν να δε-
σμευτούν εκ νέου για το χρόνο ανάρτησης των 
ενημερωτικών, επικαλούμενα τεχνικές δυσκο-
λίες.

Κοινωνική Ασφάλιση |

ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ

Υγειονομική περίθαλψη 
με 50 ένσημα έως το 2020

Τέλος τα βιβλιάρια 
υγείας 
ΤΉΝ ΚΑΤΑΡΓΉΣΉ των έντυπων 
βιβλιαρίων υγείας των ασφαλι-
σμένων, των συνταξιούχων και 
των μελών της οικογένειάς τους 
προβλέπει  τροπολογία του υ-
πουργείου Εργασίας, καθώς πλέ-
ον έχει θεσπισθεί ηλεκτρονικό 
σύστημα συνταγογράφησης και 
καταχώρισης των δεδομένων υ-
γείας στον Ατομικό Ηλεκτρονικό 
Φάκελο Υγείας.

Μέχρι σήμερα οι γιατροί όφει-
λαν να ελέγχουν  μέσω των βιβλι-
αρίων και να διαπιστώνουν εάν το 
πρόσωπο που προσέρχεται για ε-
ξέταση ταυτίζεται με αυτό που α-
ναγράφεται ή εικονίζεται σε ο-
ποιοδήποτε δημόσιο έγγραφο από 
το οποίο προκύπτει η ταυτοποίη-
ση. Στο εξής η  πιστοποίηση της α-
σφαλιστικής ικανότητας και η κά-
λυψη παροχών σε είδος και σε 
χρήμα θα γίνεται με τον ΑΜΚΑ, ε-
νώ οι δικαιούχοι θα είναι υποχρε-
ωμένοι να έχουν μαζί τους την α-
στυνομική τους ταυτότητα προκει-
μένου να γίνεται ταυτοποίηση των 
στοιχείων τους.



 
 

Προχωράμε μαζί στη Ζωή
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Τους νικητές του διαγωνισμού πω-
λήσεων 2018 βράβευσε η 
Eurolife ERB, στο πλαίσιο εκδή-

λωσης που διοργάνωσε και στην ο-
ποία συμμετείχαν επίλεκτοι συνεργά-
τες της εταιρείας, καθώς και στελέχη 
της ανώτατης διοίκησής της. Πρόκει-
ται για την 8η συνεχόμενη τελετή επι-
βράβευσης, με έπαθλο τη χρήση εται-
ρικού αυτοκινήτου Eurolife, ενώ νικη-
τές αναδείχθηκαν οι συνεργάτες εκεί-
νοι που κατάφεραν να πρωταγωνιστή-
σουν στις Ασφαλίσεις Ζωής και σε 
Γενικές Ασφαλίσεις, τη χρονιά που 
πέρασε.  

«Οι συνεργάτες μας είναι οι πιο δυ-
νατοί μας σύμμαχοι», σημείωσε ο κ. 
Αλέξανδρος Σαρρηγεωργίου, πρόε-
δρος & διευθύνων σύμβουλος της 
Eurolife ERB. «Ως εταιρεία, πιστεύου-
με πολύ στην αξία της επιβράβευσης, 
καθώς έρχεται ως αναγνώριση της 
πολύ σκληρής δουλειάς σας. Θα ήθε-
λα να εκφράσω τα συγχαρητήριά μου, 
όχι μόνο στους νικητές του Διαγωνι-
σμού Πωλήσεων, αλλά σε όλους μας 
τους συνεργάτες. Με την υποστήριξη 
και το έργο σας, συμβάλλετε καθημε-
ρινά στην ανάπτυξη της Eurolife ERB 
και σας ευχαριστώ θερμά για όλα όσα 
προσφέρετε. Εμείς είμαστε πάντα στο 
πλευρό σας και θα συνεχίσουμε να ε-
πιβραβεύουμε κάθε σας προσπάθεια», 
πρόσθεσε ο κ. Σαρρηγεωργίου.

Από την πλευρά του ο κ. Νίκος Δε-
λένδας, γενικός διευθυντής Πωλήσε-
ων και Εκπαίδευσης της Eurolife ERB, 
ανέφερε ότι μια ηγετική εταιρεία, ε-
κτός από ξεκάθαρο όραμα και συγκε-
κριμένη αποστολή, οφείλει να έχει και 

τους καλύτερους συνεργάτες, προκει-
μένου να εξελίσσεται συνεχώς. «Ο 
Διαγωνισμός Πωλήσεων της Eurolife 
ERB έχει γίνει, πλέον, ένας ετήσιος 
θεσμός, τον οποίο και θα συνεχίσουμε 
να υποστηρίζουμε. Είμαι αισιόδοξος 
για όσα καταφέρνουμε μαζί και σίγου-
ρος ότι και ο 9ος Διαγωνισμός Πωλή-

σεων, που βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη, 
θα φέρει εξαιρετικά αποτελέσματα. 
Και μάλιστα, ο νέος αυτός διαγωνι-
σμός θα επιβραβεύσει τους δεύτερους 
κάθε κατηγορίας με μία BMW Σειρά 
1», ανέφερε ο κ. Δελένδας.

Κατά την τελετή απονομής, δόθηκαν 
συνολικά 11 βραβεία: μία Mercedes A 

Class στον πρώτο νικητή καθεμίας α-
πό τις τρεις κατηγορίες και οκτώ 
Toyota AYGO σε εκείνους που διακρί-
θηκαν στις υπόλοιπες θέσεις. 

Τα βραβεία παρέδωσε ο κ. Αλέξαν-
δρος Σαρρηγεωργίου, συγχαίροντας 
τους συνεργάτες για την καθοριστική 
συμβολή τους στη συνολική ανάπτυξη 

της Eurolife ERB.
Σημειώνεται ότι κατά τη διάρκεια 

της εκδήλωσης, η Eurolife ERB πα-
ρουσίασε έναν απολογισμό του 2018, 
δίνοντας έμφαση στα σημαντικά 
milestones που κατέκτησε και τα θε-
μέλια πάνω στα οποία θα βασιστεί για 
το 2019. Στη συνέχεια, στελέχη της ε-
ταιρείας ανέπτυξαν τα πλάνα και τα 
σχέδια της Eurolife ERB για τη νέα 
χρονιά, με την υπόσχεση ότι θα προ-
σφέρει και φέτος στο δίκτυο συνεργα-
τών της ακόμα πιο εξελιγμένες υπηρε-
σίες και προϊόντα.

Το 2019 έχει ξεκινήσει δυναμικά 
για τη Eurolife ERB, η οποία είναι έτοι-
μη για νέες πρωτοβουλίες και δραστη-
ριότητες, που σκοπό έχουν να εξυπη-
ρετήσουν παραγωγικά και αποτελε-
σματικά το έργο των συνεργατών της.

Eurolife ERB Επιβράβευσε το δίκτυο 
συνεργατών με εταιρικό αυτοκίνητο

Οι νικητές του διαγωνισμού πωλήσεων 2018, οι ο-
ποίοι παρέλαβαν και τα αυτοκίνητά τους, είναι:

Γενικός Διαγωνισμός Ασφαλίσεων Ζωής
1. VICTORY PROMISE Α.Ε.
2. 3P LIFE INSURANCE ADVISORS 
3. ΜΕΓΚΑ ΙΝΣΟΥΡΑΝΣ ΜΠΡΟΚΕΡΣ Α.Ε. 
4. ΨΙΜΑΡΑΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΕΠΕ (ΠΑΡΟΝ) 
5. ΓΙΑΝΝΟΥΔΑΚΟΣ ΔΗΜ. & ΣΙΑ Ε.Ε. (DELTA & 
BROKERS) 

Διαγωνισμός Γενικών Ασφαλίσεων
1. ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΛΤΣΙΔΑ Ο.Ε.
2. MONEY MARKET A.E. 
3. Κ. & Χ. ΚΑΡΥΠΙΔΗ Ο.Ε. 
4. 3P INSURANCE BROKERS ΙΚΕ 
5. FORTIS Α.Ε. 

Διαγωνισμός Ασφαλίσεων Ζωής εκτός Αθηνών
1. ΠΑΠΑΔΑΚΗ – ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ Μ. 

O κ. Αλέξανδρος 
Σαρρηγεωργίου

Στιγμιότυπο από 
την εκδήλωση

Οι νικητές του διαγωνισμού πωλήσεων
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Στη 12η θέση μεταξύ των χωρών της Ευρωζώ-
νης βρίσκεται η Ελλάδα, με συνολική βαθμο-
λογία 6,8 μονάδες μετά από βελτίωση της 

τάξης των 0,5 μονάδων, καταγράφοντας άνοδο 
τεσσάρων θέσεων και αφήνοντας πίσω χώρες του 
πυρήνα της Ευρωζώνης, όπως το Βέλγιο και η 
Φινλανδία, σύμφωνα με το Euro Monitor της 
Allianz.

Ωστόσο όπως αναφέρει το Euro Monitor, οι ανι-
σορροπίες παραμένουν πολύ μεγάλες και η πρόο-
δος συγκριτικά εξακολουθεί να είναι πολύ μικρή.

Σημειώνεται ακόμη ότι, αν και η Ελλάδα βρίσκε-
ται στη δεύτερη θέση στο δείκτη προόδου με 8,8 
μονάδες, στο δείκτη επιπέδου (level indicator) με 
4,7 βαθμούς η χώρα βρίσκεται οριακά στη 18η θέ-
ση. Η επιτάχυνση της οικονομικής ανάκαμψης (α-
ναμένουμε ετήσια οικονομική ανάπτυξη άνω του 
2% για το 2018-20) είναι πιθανό να συμβάλει στη 
μείωση των μακροοικονομικών ανισορροπιών 
στο μέλλον. Συγκεκριμένα, η πολύ θετική τάση 
στην αγορά εργασίας (η αύξηση της απασχόλησης 
ήταν περίπου 2% το 2018) είναι πιθανό να συνεχι-
στεί. Ωστόσο, η Ελλάδα θα πρέπει να παραμείνει 
σε μια μεταρρυθμιστική τροχιά για μερικά χρόνια 
ώστε να εξασφαλίσει την πλήρη ανάκαμψη της 
οικονομίας της.

Η πολύ ευνοϊκή εξέλιξη του κόστους εργασίας 
ανά μονάδα προϊόντος δείχνει ότι οι μεταρρυθμί-
σεις αποφέρουν καρπούς. Συγκριτικά με το επίπε-

δό τους το 2010, οι δαπάνες μειώθηκαν πάνω από 
11%. Είναι σαφές ότι αυτό ευνοεί τις ελληνικές 
εξαγωγές: Η Ελλάδα είναι μία από τις τρεις χώρες 
της Ευρωζώνης –μαζί με την Πορτογαλία και τη 
Σλοβενία– όπου οι εξαγωγές για πέντε συνεχή έτη 
αυξήθηκαν ταχύτερα σε σχέση με το παγκόσμιο ε-
μπόριο. Ως αποτέλεσμα, η Ελλάδα είδε το μερίδιό 
της στο παγκόσμιο εμπόριο να αυξάνεται για το 
2018.

Στάσιμη παραμένει η συνολική  
αξιολόγηση της Ευρωζώνης

Σύμφωνα με τη μελέτη, 10 χρόνια μετά την έ-
ναρξη της μεγάλης χρηματοπιστωτικής κρίσης, η 
Ευρωζώνη δείχνει να είναι ξανά σε σχετικά καλή 
κατάσταση. Η ανεργία μειώθηκε σημαντικά, το ι-
σοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών εμφανίζει ισχυ-
ρό πλεόνασμα ενώ, εξαιτίας της θετικής τάσης στα 
δημόσια οικονομικά, το 2018, για πρώτη φορά, ό-
λες οι χώρες της Ευρωζώνης τήρησαν το κριτήριο 
του 3% του Μάαστριχτ, με το μέσο δημοσιονομικό 
έλλειμμα της Ευρωζώνης να διαμορφώνεται στο 
0,6 % του ΑΕΠ.

Κατά το Euro Monitor, παρά το γεγονός ότι δεν 
υπήρξε περαιτέρω βελτίωση το 2018, η βαθμολο-
γία για την Ευρωζώνη (6,8 μονάδες), βρίσκεται 
σταθερά περίπου στη μέση της κλίμακας από το 1 
έως το 10. Την τελευταία φορά που η Ευρωζώνη 
έλαβε υψηλότερη βαθμολογία στο Euro Monitor 

ήταν το 2001.
Ωστόσο, ο δείκτης του Euro Monitor αναδεικνύ-

ει και σημαντικούς τομείς ανησυχίας. Το 2018, 
μόνο ο δείκτης επιπέδου (level indicator) του Euro 

Monitor, ο οποίος συγκεντρώνει παραμέτρους μα-
κροπρόθεσμου επιπέδου, παρουσίασε μια ήπια 
βελτίωση. Συγχρόνως, ο δείκτης προόδου 
(progress indicator) που αντικατοπτρίζει τη βρα-

ALLIANZ EURO MONITOR 2018

Ανεβάζει 
«στροφές» 
η Ελλάδα, 
στάσιμη η 
Ευρωζώνη
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χυπρόθεσμη μεταρρυθμιστική πρόοδο 
σημείωσε πτώση. Η αντιστροφή της τά-
σης οφειλόταν σε μεγάλο βαθμό σε χα-
μηλότερες βαθμολογίες για τους δεί-
κτες που μετράνε την ανταγωνιστικότη-
τα, δηλαδή την ετήσια μεταβολή της 
παραγωγικότητας της εργασίας και του 
κόστους εργασίας ανά μονάδα προϊό-
ντος, καθώς και την απόδοση των εξα-
γωγών της Ευρωζώνης σε σύγκριση με 
τη δυναμική του παγκόσμιου εμπορίου.

«Από τη σκοπιά των βαθμολογιών 
των επιμέρους χωρών, αυτές που προ-
καλούν ιδιαίτερη ανησυχία –αν και για 
διαφορετικούς λόγους– είναι οι τέσσε-
ρις μεγαλύτερες οικονομίες της Ευρω-
ζώνης», σημείωσε ο Michael Heise, ε-
πικεφαλής οικονομολόγος της Allianz. 
Αρχικά, είναι η Ιταλία και η Γαλλία, οι 
οποίες σε μεγάλο βαθμό είχαν στάσιμες 
επιδόσεις κατά την τελευταία δεκαετία 
στο Euro Monitor, ενώ οι ομόλογες χώ-
ρες τους ανέκαμπταν, πρώτα από την 
παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση και 

στη συνέχεια από την κρίση χρέους της 
Ευρωζώνης. Ως αποτέλεσμα, η Γαλλία 
και η Ιταλία έχουν μείνει πίσω στα απο-
τελέσματα του Euro Monitor από το 
2016.

Η Ισπανία, στο μεταξύ, έχει βελτιώσει 
σημαντικά την αξιολόγησή της τα τελευ-
ταία χρόνια. Ωστόσο, η πορεία των με-
ταρρυθμίσεων αντιστράφηκε σημαντι-
κά το 2018, κρίνοντας από την πτώση 
στην κατάταξή της στο Euro Monitor, 
καθώς και από την αξιολόγηση, σύμ-
φωνα με την οποία η χώρα βρίσκεται 
στην τρίτη θέση από το τέλος, ακριβώς 
πάνω από τη Γαλλία και την Ιταλία.

«Η τέταρτη ουραγός, όπως καταγρά-
φεται στην αξιολόγηση του Euro 
Monitor, είναι η Γερμανία, παρά το γε-
γονός ότι κατέλαβε και πάλι την πρώτη 
θέση στη συνολική κατάταξη του 2018. 
Αυτό το αποτέλεσμα οφείλεται στην α-
πότομη επιβράδυνση της γερμανικής 
μεταρρυθμιστικής πορείας σε σχέση με 
τους ομολόγους της», δήλωσε ο 
Michael Heise.

Παρά το γεγονός ότι το Euro Monitor, 
από τη φύση του, εστιάζει περισσότερο 
στο παρελθόν, ορισμένες παρατηρήσεις 
σχετικά με τις προοπτικές για τη σταθε-
ρότητα της οικονομίας της Ευρωζώνης 
είναι εύλογες. Οι προοπτικές περαιτέ-
ρω βελτίωσης της βαθμολογίας του 
Euro Monitor είναι μάλλον περιορισμέ-
νες. Αρχικά, οι μακροοικονομικές ανι-
σορροπίες μελλοντικά, δεν φαίνεται να 
εξαφανίζονται έτσι απλά, καθώς η οικο-
νομική ανάκαμψη της Ευρωζώνης θα 
συνεχίζει να επιβραδύνεται. Επιπλέον, 
είναι σαφές ότι η μεταρρυθμιστική ορμή 
της Ευρωζώνης έχει αρχίσει να μειώ-
νεται και δεν αναμένεται να ανακάμψει 
σύντομα. Στην πραγματικότητα, η αυξα-
νόμενη πολιτική αστάθεια τόσο σε εθνι-
κό όσο και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Έ-
νωσης, η οποία οφείλεται στην αύξηση 
του λαϊκισμού, την εξασθένηση των 
παραδοσιακών πλειοψηφιών και τον 
αυξανόμενο κατακερματισμό του πολι-
τικού τοπίου, υπονομεύει την ήδη αδύ-
ναμη ευρωπαϊκή συναίνεση υπέρ της 
μακροοικονομικής σύγκλισης και της 
δημοσιονομικής πειθαρχίας. Μόνο ένας 
ριζικός πολιτικός αναπροσανατολισμός 
–τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο– θα μπορούσε να συμβάλει 
στην αλλαγή αυτής της τάσης. Χωρίς 
αυτό, τα αποτελέσματα του Euro 
Monitor 2018 είναι πιθανό να αποδει-
χθούν «τα καλύτερα δυνατά υπό τις πε-
ριστάσεις», επισημαίνεται στην έκθεση.

Ή Ελλάδα είναι μία από τις 

τρεις χώρες της Ευρωζώνης 

–μαζί με την Πορτογαλία και 

τη Σλοβενία– όπου  

οι εξαγωγές για πέντε 

συνεχή έτη αυξήθηκαν 

ταχύτερα σε σχέση με  

το παγκόσμιο εμπόριο

Οι επιδόσεις των επιμέρους χωρών διαφοροποι-
ούνται σημαντικά: Δώδεκα χώρες κατάφεραν να 
βελτιώσουν την αξιολόγησή τους το 2018 σε σύ-

γκριση με το 2017, με άλλες πέντε να καταγράφουν α-
πώλειες, ενώ για άλλες δύο οι συνολικές εκτιμήσεις 
παρέμειναν αμετάβλητες. Στις περισσότερες χώρες, οι 
δείκτες εταιρικού χρέους βελτιώθηκαν, ενώ η θετική 
τάση στην αγορά εργασίας συνεχί-
ζεται με αυξημένους ρυθμούς. Υ-
πήρχαν όμως βήματα προς τα πί-
σω, λόγω της αργής αύξησης των 
εξαγωγών σε σχέση με τη δυναμι-
κή του παγκόσμιου εμπορίου και 
μιας λιγότερο ευνοϊκής τάσης ό-
σον αφορά το κόστος εργασίας α-
νά μονάδα προϊόντος, τόσο βραχυ-
πρόθεσμα όσο και μακροπρόθε-
σμα.
• Βελτίωση του δείκτη επιπέδου: 
Η συνολική αξιολόγηση το 2018 
υποστηρίχθηκε από την αύξηση 
του δείκτη επιπέδου. Ο δείκτης 
αυξήθηκε από 6,3 σε 6,6 μονάδες 
το 2018, για να φτάσει στο υψηλό-
τερο επίπεδο από το 2007.
• Η βραχυπρόθεσμη τάση εξασθε-
νεί: Ο δείκτης βραχυπρόθεσμης 
προόδου ανατράπηκε ελαφρώς το 
2018. Ωστόσο, βρίσκεται ακόμη σε 
ευνοϊκό πεδίο με 7,1 μονάδες, έ-
ναντι 7,2 μονάδων το 2017 για ο-
λόκληρη την Ευρωζώνη. Για λό-
γους σύγκρισης: το έτος κρίσης 
του 2009, ο δείκτης βρισκόταν α-
μετακίνητος στην οριακή θέση 
των 2,8 μονάδων.
• Οι νικητές...: Η Γερμανία παρα-
μένει στην πρώτη θέση της Ευρωζώνης όσον αφορά 
την οικονομική σταθερότητα, με συνολική επίδοση 8,0 
το 2018. Το συνολικό καλό αποτέλεσμα του 2018 οφεί-
λεται στις σταθερές επιδόσεις της χώρας στη βιωσιμό-
τητα των δημόσιων οικονομικών και στις κατηγορίες 
του ιδιωτικού και δημόσιου χρέους. Το 2018, η Σλοβε-
νία και η Ολλανδία μοιράζονται τη δεύτερη θέση με 7,9 
μονάδες. Οι θέσεις των τριών πρώτων χωρών παραμέ-
νουν αμετάβλητες σε σχέση με το 2017, παρά το γεγο-
νός ότι η Γερμανία και η Σλοβενία σημείωσαν μια μικρή 
υποχώρηση στη συνολική βαθμολογία.
• ... και ηττημένοι: Η Γαλλία και η Ιταλία βρίσκονται στις 
τελευταίες θέσεις της φετινής κατάταξης με 5,5 μονά-
δες. Η κακή κατάταξη οφείλεται στο γεγονός ότι η Γαλ-
λία και η Ιταλία δεν σημείωσαν σχεδόν καμία 
πρόοδο ως προς τη μείωση των 

οικο-

νομικών ανισορροπιών από το 2015, ενώ χώρες όπως 
η Ελλάδα, η Ιρλανδία και η Πορτογαλία σημείωσαν σα-
φή πρόοδο. Συνεπώς, μαζί και με την Ισπανία, τρία με-
γάλα ονόματα της ΟΝΕ βρίσκονται στο πιο χαμηλό ση-
μείο του πίνακα σύγκρισης των χωρών της Ευρωζώ-
νης.
• Τα ανερχόμενα αστέρια: Εξετάζοντας μόνο τις βελτι-

ώσεις στην κατάταξη, η χώρα με 
τη μεγαλύτερη βελτίωση ήταν η 
Ελλάδα, η οποία ανέβηκε τέσσε-
ρις θέσεις στην κατάταξη. Από την 
άλλη πλευρά, η Κύπρος έκανε το 
μεγαλύτερο άλμα σε συνολική ε-
πίδοση, η οποία βελτιώθηκε κατά 
0,6 μονάδες φτάνοντας στο 6,5. 
Ως αποτέλεσμα, η χώρα που μέχρι 
πρόσφατα βρισκόταν σε κρίση, α-
νέβηκε δύο θέσεις καταλαμβάνο-
ντας την 15η θέση στη συνολική 
κατάταξη, ενώ το 2014 κατείχε 
την τελευταία θέση. Όσον αφορά 
το δείκτη επιπέδου, η Γερμανία ε-
δώ προπορεύεται με 9,1 βαθμούς. 
Η Ιρλανδία (9,0 μονάδες) και η Ελ-
λάδα (8,8 μονάδες), από την άλλη 
πλευρά, βρίσκονται στην κορυφή 
της κατάταξης του δείκτη προό-
δου.
• Αδυναμίες: Για πρώτη φορά κα-
νένας μεμονωμένος δείκτης δεν 
κατέγραψε βαθμολογία στην κρί-
σιμη ζώνη «4» ή λιγότερο για την 
Ευρωζώνη στο σύνολό της. Οι ε-
πιμέρους δείκτες που λαμβάνουν 
τις χαμηλότερες βαθμολογίες εί-
ναι αυτοί του δημόσιου χρέους, 
του ποσοστού ανεργίας, της αύξη-

σης της παραγωγικότητας, των εξαγωγικών επιδόσε-
ων σε σχέση με τη δυναμική του παγκόσμιου εμπορίου 
και του εταιρικού χρέους ως ποσοστό του ΑΕΠ.
• Δυνατά σημεία: Για άλλη μια φορά, τα καλύτερα απο-
τελέσματα επιτεύχθηκαν στο δείκτη τρεχουσών συναλ-
λαγών (μέση τιμή ΟΝΕ: 10 μονάδες). Η επιβάρυνση των 
τόκων ως % του ΑΕΠ, το έλλειμμα του προϋπολογι-
σμού και οι εξαγωγές σε σχέση με το ΑΕΠ ήταν επί-
σης θετικές στο σύνολο, με μέση 
βαθμολογία 9 μονάδες στην 
Ευρωζώνη.

Τα πιο σημαντικά αποτελέσματα 
του Euro Monitor 2018

Για άλλη μια φορά,  
τα καλύτερα 
αποτελέσματα 
επιτεύχθηκαν στο 
δείκτη τρεχουσών 
συναλλαγών (μέση  
τιμή ΟΝΕ: 10 μονάδες).  
Ή επιβάρυνση των 
τόκων ως % του ΑΕΠ,  
το έλλειμμα του 
προϋπολογισμού  
και οι εξαγωγές  
σε σχέση με το ΑΕΠ  
ήταν επίσης θετικές  
στο σύνολο, με μέση 
βαθμολογία 9 μονάδες 
στην Ευρωζώνη
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Τα καθήκοντα του επικεφα-
λής πωλήσεων της 
MetLife για την Ελλάδα 

αναλαμβάνει  από την 1η Ιουλί-
ου 2019  ο κ. Δημήτρης Βασι-

λειάδης, συνεχίζοντας 
την επιτυχημένη του 

πορεία. Ο Δημή-
τρης Βασιλειά-
δης, που κατέχει 
ώς τώρα τη θέ-
ση του διοικη-
τικού διευθυ-
ντή της 
MetLife Ελ-
λάδος και Κύ-
πρου, θα έχει 
πλέον την ευ-
θύνη για τη δι-
αχείριση και 

την ανάπτυξη 
όλων των κανα-

λιών διανομής 
της εταιρείας, α-

ν α φ ε ρ ό μ ε ν ο ς 
στον γενικό διευ-

θυντή Ελλάδας και 
Κύπρου της MetLife, 

κ. Κυριάκο Αποστο-
λίδη.

Ο κ. Βασιλειάδης εντάχθηκε 
στο δυναμικό της MetLife Ελλά-
δος το 2004 ως στέλεχος του 
αναλογιστικού τμήματος, του ο-
ποίου ανέλαβε τη διεύθυνση 
τρία χρόνια αργότερα. Το 2012 
ανέλαβε τα καθήκοντα του 
Financial Controller στην οικο-
νομική διεύθυνση της εταιρείας, 
συμβάλλοντας σημαντικά στην 
εύρυθμη λειτουργία και στην ε-
πίτευξη των στόχων της. Χάρη 
στις επιχειρησιακές του γνώ-
σεις, στις δεξιότητες διαχείρι-
σης και τη στρατηγική του εστία-
ση, το 2014 ανέλαβε τη θέση του 
Head of Operations.

Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού 
τίτλου στην Αναλογιστική Επιστήμη από το Πανεπι-
στήμιο  Heriot – Watt του Εδιμβούργου, καθώς και 
πτυχίου στην Στατιστική και Ασφαλιστική Επιστήμη, 
από το Πανεπιστήμιο Πειραιά. Είναι, επίσης, μέλος 
της Ένωσης Αναλογιστών Ελλάδος από το 2008 και 
μέλος του Δ.Σ. από το 2017.

«Η δυναμική ανάπτυξη των πωλήσεων αποτελεί 
βασικό πυλώνα της στρατηγικής μας, συνεχίζουμε να 
επενδύουμε στην περαιτέρω ενίσχυση των εσωτερι-
κών δομών μας, με κινητήριο μοχλό τους ανθρώπους 
μας, την ατομική τους ανάπτυξη και εξέλιξη μέσα στην 
εταιρεία μας, την αξιοποίηση του ταλέντου τους», τό-

νισε ο γενικός διευθυντής Ελ-
λάδας και Κύπρου της MetLife, 
κ. Κυριάκος Αποστολίδης .«Ο 
Δημήτρης Βασιλειάδης,  ένα 
στέλεχος με υψηλή τεχνογνω-
σία, επαγγελματικό ήθος και 
αποτελεσματικότητα, μπορεί να 
ηγηθεί αυτής της προσπάθειας. 
Είμαστε βέβαιοι ότι οι ικανότη-
τες και η εμπειρία του θα συμ-
βάλουν αποφασιστικά στην 
περαιτέρω ανάπτυξή μας. Του 
ευχόμαστε καλή επιτυχία στα 
νέα του καθήκοντα», πρόσθεσε 
ο κ. Κυριάκος Αποστολίδης. Α-
πό την πλευρά του ο κ. Δημή-
τρης Βασιλειάδης, αναφερόμε-
νος στο νέο του ρόλο, σχολίασε 

ότι «η  ανάληψη ενός τέτοιου ρόλου στρατηγικής ση-
μασίας για την περαιτέρω ανάπτυξη της MetLife, απο-
τελεί για μένα μια μεγάλη πρόκληση και μία μεγάλη 
ευθύνη. Η υψηλή ανταγωνιστικότητα των προϊόντων 
της, η αξιοποίηση καινοτόμων ψηφιακών εργαλείων 
και κυρίως μια σύγχρονη ανθρωποκεντρική προσέγ-
γιση, εστιασμένη στις ανάγκες των ασφαλισμένων 
μας και των συνεργατών μας, θα αποτελέσουν τα ε-
φόδια για την περαιτέρω ενίσχυση της παραγωγής 
και των δικτύων πωλήσεων της εταιρείας στα επόμε-
να χρόνια. Σε αυτό το στόχο σκοπεύω να συμβάλω με 
όλες μου τις δυνάμεις».

ΕΑΕΕ 

Μειωμένη 
η παραγωγή 
ασφαλίστρων 
τον Ιανουάριο 
ΣΤΑ 354 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΏ ανήλθε 
η παραγωγή εγγεγραμμένων α-
σφαλίστρων τον Ιανουάριο 
2019, μειωμένη κατά -1,7% σε 
σχέση με τον αντίστοιχο μήνα 
του 2018, σύμφωνα με την έ-
ρευνα που πραγματοποιεί η ΕΑ-
ΕΕ μεταξύ των ασφαλιστικών 
επιχειρήσεων-μελών της. Σύμ-
φωνα με τα στοιχεία, τον Ιανου-
άριο του 2019, οι ασφαλίσεις 
Ζωής κράτησαν σταθερή την 
παραγωγή τους χωρίς να συνε-
χίσουν την αύξηση που είχαν το 
Δεκέμβριο του 2018. Οι ασφα-
λίσεις κατά Ζημιών μειώθηκαν 
σε σχέση με τον Ιανουάριο του 
2018, διακόπτοντας την επί τρί-
μηνο αύξηση που είχαν κατα-
γράψει στο τέλος του 2018.

 Στην  έρευνα συνολικά αντα-
ποκρίθηκαν 51 ασφαλιστικές ε-
πιχειρήσεις, οι οποίες συγκέ-
ντρωσαν το 94,0% της παραγω-
γής ασφαλίστρων στις ασφαλί-
σεις κατά Ζημιών και το 99,9% 
των ασφαλίσεων Ζωής σύμφω-
να με τα στοιχεία του έτους 
2017. Από τις ανωτέρω επιχει-
ρήσεις, οι 45 δραστηριοποιήθη-
καν στις ασφαλίσεις κατά Ζη-
μιών και 19 στις ασφαλίσεις 
Ζωής.

Νέο  Διοικητικό Συμβούλιο

Εν τω μεταξύ, νέο διοικητικό 
συμβούλιο εξέλεξε η Ένωση Α-
σφαλιστικών Εταιρειών Ελλά-
δος για τη διετία 2019 - 2020, 
κατά τις αρχαιρεσίες της 26ης 
Φεβρουαρίου 2019.
Πρόεδρος: Αλέξανδρος Σαρρη-
γεωργίου.  
Αντιπρόεδρος: Παναγιώτης 
Δημητρίου.
Γενικός γραμματέας: Χριστό-
φορος Σαρδελής. 
Ταμίας: Δημήτρης Ζορμπάς
Μέλη: Κυριάκος Αποστολίδης, 
Παναγιώτης Βαγιακάκος, Γε-
ώργιος  Ζάχος, Giuseppe 
Zorgno, Μάνος Κάλλης, Γιάννης 
Καντώρος, Αναστάσιος Κασκα-
ρέλης, Χρήστος Κάτσιος, Θεό-
δωρος Κοκκάλας, Ιωάννης Λα-
πατάς ,Γεώργιος Μινέττας, Φι-
λίππα Μιχάλη, Ερρίκος Μοά-
τσος, Μαριάννα Πολιτοπούλου, 
Κάρολος Σαΐας.

Στην  πρωτοβουλία «Women’s Global  
Innovation Coalition for Change 

(GICC)» των Ηνωμένων Εθνών, προ-
σκλήθηκε να συμμετάσχει η  ΜetLife, 
μία εταιρΕία με ιστορία 150 χρόνων, 
που έχει την καινοτομία ως βασικό συ-
στατικό της φιλοσοφίας της, ενώ  να 
σημειωθεί ότι το  65% του δυναμικού 
της MetLife στην Ελλάδα είναι γυναί-
κες.

Ειδικότερα, η  MetLife είναι η πρώτη 
και η μόνη ασφαλιστική εταιρεία που 
προσκλήθηκε να γίνει μέλος της πρωτο-
βουλίας αυτής, που αποτελεί μία παγκό-
σμια συνεργασία μεταξύ των Ηνωμένων 
Εθνών και σημαντικών εκπροσώπων ε-
ταιρειών, φορέων και ΜΚΟ, με στόχο να 
μειωθούν τα εμπόδια εκείνα που περιορίζουν τις γυναίκες να ασχοληθούν με την 
καινοτομία, την τεχνολογία και την επιχειρηματικότητα. «H πρόσκλησή μας να ε-
νταχθούμε στην πρωτοβουλία αυτή είναι η απόδειξη της δέσμευσης της MetLife 
στα θέματα που αφορούν τη διαφορετικότητα και την ένταξη, καθώς και την ανά-
πτυξη καινοτόμων λύσεων για να δημιουργήσουμε ευκαιρίες για όλους και όλες», 
δήλωσε ο Michel Khalaf, πρόεδρος U.S. Business  και EMEA και  επερχόμενος 
MetLife CEO. Ταυτόχρονα, η MetLife στηρίζει για 5η συνεχή χρονιά την Παγκόσμια 
Ημέρα της Γυναίκας και, μέσα από τη συνεργασία της με τον οργανισμό International 
Women’s Day, συμμετέχει, ως βασικός συνεργάτης, με τη καμπάνια 
#Τransformthefuture. Παράλληλα, παρακινεί όλους τους εργαζόμενούς της, μέ-
σω εσωτερικής καμπάνιας επικοινωνίας, να γίνουν οι ίδιοι πρωτοπόροι της αλλα-
γής, #innovateforchange, με την οποία καλούνται να συνεχίζουν να βρίσκουν και-
νοτόμους τρόπους δημιουργικής συνεργασίας και να παρακινούν τους πελάτες της 
να ενεργοποιούνται προς την κατεύθυνση της πραγματικής ισότητας.

Οι πρωτοβουλίες της MetLife 
όμως δεν σταματούν εδώ

Μέσω της Παγκόσμιας Πρωτοβουλί-
ας Γυναικών (Global Women Initiative), 
που ξεκίνησε το 2012, η MetLife  σχεδι-
άζει ένα ευρύ φάσμα προγραμμάτων και 
διοχετεύει πόρους για την αύξηση της 
εκπροσώπησης των γυναικών σε ηγετι-
κούς ρόλους, την ενίσχυση της ηγετικής 
τους ικανότητας και του ταλέντου τους, 
καθώς  και τη διευκόλυνση των γυναι-
κών να αναπτυχθούν και να κατακτή-
σουν τους στόχους τους. Η εταιρεία υιο-
θετεί μια πολύπλευρη προσέγγιση για 
την προσέλκυση, τη συμμετοχή και την 
ανάπτυξη των γυναικών ως ηγετών. Για 

να επιτύχει αυτόν τον στόχο συνεργάζεται επίσης με εξωτερικούς οργανισμούς 
όπως το  Lean in, μέσω του οποίου εκατοντάδες χιλιάδες γυναίκες στον κόσμο 
ενθαρρύνουν η μία την άλλη να βγουν μπροστά και να κατακτήσουν τους στόχους 
τους.

Την ίδια φιλοσοφία ακολουθεί η MetLife και στην Ελλάδα. «Στη MetLife όλοι 
εργαζόμενοι και εργαζόμενές μας αναδεικνύουν το ταλέντο τους και αναπτύσσο-
νται με κριτήριο την αξία τους και τις δυνατότητές τους και όχι με βάση το φύλο 
τους.  Αυτό αποδεικνύεται με τον καλύτερο τρόπο και στη MetLife Ελλάδος, α-
φού το 65% του δυναμικού μας είναι γυναίκες, εκ των οποίων το 33% είναι ανώ-
τερα στελέχη. Παραμένουμε διαχρονικά πιστοί στην  παγκόσμια δέσμευσή μας 
για σεβασμό της διαφορετικότητας για να δημιουργούμε θετικό αντίκτυπο και να 
επηρεάζουμε προς το καλύτερο ζωές των γυναικών σε όλον τον κόσμο. Θα συ-
νεχίσουμε να τις ενθαρρύνουμε να εξελίσσονται και να συμμετέχουν ενεργά», 
υπογράμμισε ο κ. Κυριάκος Αποστολίδης, γενικός διευθυντής MetLife Ελλάδος 
και Κύπρου.

Το 65% του δυναμικού της MetLife στην Ελλάδα είναι γυναίκες

MetLife Ο Δημήτρης Βασιλειάδης, 
επικεφαλής των πωλήσεων για την Ελλάδα

Ο κ. Δημήτρης 
Βασιλειάδης

Ο Δημήτρης  

Βασιλειάδης θα  

έχει πλέον την ευθύνη 

για τη διαχείριση  

και την ανάπτυξη  

όλων των καναλιών 

διανομής της εταιρείας
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ΤτΕ Στα 17 δισ. ευρώ το ενεργητικό 
των ασφαλιστικών επιχειρήσεων

Οριακή μείωση σημείωσε η συνο-
λική αξία του ενεργητικού των 
ασφαλιστικών επιχειρήσεων και 

διαμορφώθηκε στα 17.037 εκατ. ευρώ 
στο  τέλος του δ΄ τριμήνου του 2018, 
έναντι 17.041 εκατ. ευρώ στο προη-
γούμενο τρίμηνο, σύμφωνα με την 
Τράπεζα της Ελλάδος.

Ειδικότερα, οι  συνολικές καταθέ-
σεις των ασφαλιστικών επιχειρήσεων 
διαμορφώθηκαν σε 1.305 εκατ. ευρώ 
στο τέλος του δ΄ τριμήνου του 2018, 
παρουσιάζοντας αύξηση κατά 143 ε-
κατ. ευρώ σε σχέση με το προηγούμε-
νο τρίμηνο. Οι καταθέσεις στα πιστωτι-
κά ιδρύματα του εσωτερικού παρουσί-
ασαν αύξηση κατά 77 εκατ. ευρώ, ενώ 
οι καταθέσεις στα πιστωτικά ιδρύματα 
του εξωτερικού αυξήθηκαν κατά 66 
εκατ. ευρώ. Το ποσοστό των καταθέ-
σεων επί του συνολικού ενεργητικού 
ανήλθε στο 7,7% το δ΄ τρίμηνο του 
2018, έναντι 6,8% κατά το προηγούμε-
νο τρίμηνο.

Η αξία των συνολικών τοποθετήσε-
ων των ασφαλιστικών επιχειρήσεων 
σε χρεωστικούς τίτλους αυξήθηκε σε 
10.369 εκατ. ευρώ στο τέλος του δ΄ 
τριμήνου του 2018, έναντι 10.198 ε-
κατ. ευρώ του προηγουμένου τριμή-
νου, με το ποσοστό τους επί του συνο-
λικού ενεργητικού να ανέρχεται σε 
60,9%, έναντι 59,8% κατά το προηγού-
μενο τρίμηνο. Η εξέλιξη αυτή αντανα-
κλά καθαρές αγορές τίτλων κυρίως 
εξωτερικού.

Η αξία των συνολικών τοποθετήσε-
ων σε μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων 
μειώθηκε σε 2.547 εκατ. ευρώ έναντι 
2.878 εκατ. ευρώ το προηγούμενο τρί-

Ασφαλιστικές τεχνικές προβλέψεις Δ' τρίμηνο 2018 Σύνολο ενεργητικού ασφαλιστικών επιχειρήσεων Δ' τρίμηνο 2018

Ζωής (εκτός συντάξεων)

Καταθέσεις

Ζημιών

Μερίδα αμοιβαίων 
κεφαλαίων

Μετοχές και λοιποί 
τίτλοι μεταβλητής 
απόδοσης

Πάγια

Δάνεια

Αντασφαλιστές/ 
Αντασφαλιζόμενοι

Λοιπές απαιτήσεις

Συντάξεων

Χρεωστικοί τίτλοι

μηνο, ενώ το ποσοστό τους επί 
του συνόλου του ενεργητικού δι-
αμορφώθηκε στο 15,0% έναντι 
16,9% κατά το προηγούμενο τρί-
μηνο. Η μείωση της αξίας των 
τοποθετήσεων οφείλεται κυρίως 
σε καθαρές πωλήσεις μεριδίων 
εξωτερικού, αλλά και σε τεχνι-
κούς λόγους.

Η αξία των συνολικών τοποθε-
τήσεων σε μετοχές διαμορφώθη-
κε σε 632 εκατ. ευρώ έναντι 524 
εκατ. ευρώ το προηγούμενο τρί-
μηνο. Το ποσοστό τους επί του 
συνόλου του ενεργητικού ανήλθε 
στο 3,7%, έναντι 3,1% το προη-
γούμενο τρίμηνο. Η αύξηση της 
αξίας των τοποθετήσεων δεν ο-
φείλεται σε καθαρές αγορές με-
τοχών, αλλά σε τεχνικούς λό-
γους.

Από την πλευρά του παθητικού, 
τα ίδια κεφάλαια μειώθηκαν κατά 
95 εκατ. ευρώ και διαμορφώθη-
καν στα 2.774 εκατ. ευρώ στο τέ-
λος του δ΄ τριμήνου του 2018. Οι 
ασφαλιστικές τεχνικές προβλέ-
ψεις αυξήθηκαν κατά 87 εκατ. 
ευρώ και διαμορφώθηκαν σε 
12.591 εκατ. ευρώ, λόγω της αύ-
ξησης των ασφαλιστικών τεχνι-
κών προβλέψεων ζωής κατά 187 
εκατ. ευρώ. Αντίθετα μείωση κα-
τά 100 εκατ. ευρώ παρουσίασαν 
οι τεχνικές προβλέψεις ζημιών. 
Επί του συνόλου των τεχνικών 
προβλέψεων, το 69,6% αντιστοι-
χεί σε τεχνικές προβλέψεις ζωής 
εκτός συντάξεων, έναντι 68,6% 
κατά το προηγούμενο τρίμηνο.
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Στην πρώτη γραμμή της 
πρόληψης και της εκπαί-
δευσης βρίσκεται ξανά η 

ΑΧΑ, λανσάροντας νέα κα-
μπάνια στο πλαίσιο της ψηφι-
ακής διαδραστικής έκθεσης 
«Σεισμός στο Μουσείο» που 
φιλοξενείται στο Μουσείο 
Γουλανδρή Φυσικής Ιστορί-
ας στην Κηφισιά. Με κεντρι-
κό μήνυμα «Ο σεισμός έρχε-
ται εκεί που δεν τον περιμέ-
νεις!» το σποτ μάς προσκαλεί 
με χιουμοριστικό τρόπο να 
επισκεφτούμε την έκθεση και 
να ενημερωθούμε γι’ αυτό το 
φυσικό φαινόμενο με μεγάλη 
παρουσία στη χώρα μας. 

Στη νέα ταινία της η AXA 
παρουσιάζει μια σειρά από 
καθημερινές στιγμές δύο αν-
θρώπων και πώς αυτές επη-
ρεάζονται από έναν απρό-
σμενο και απρόβλεπτο επι-
σκέπτη. Έναν επισκέπτη που 
έρχεται να ταρακουνήσει μι-
κρούς και μεγάλους. Στόχος 
της νέας καμπάνιας και της 
έκθεσης, όπως επισημαίνε-
ται, είναι η ευαισθητοποίηση 
και εκπαίδευση του κοινού 
γύρω από το σεισμό και όλα 
όσα μπορούμε να κάνουμε 
για να προετοιμαστούμε και 
να διαχειριστούμε καλύτερα 
αυτόν τον απρόσμενο επι-

σκέπτη. Η έκθεση αποτελεί 
τον ιδανικό προορισμό για 
γονείς και παιδιά, καθώς, πέ-
ρα από την επιμόρφωση, εξά-
πτει τη φαντασία και το μυα-
λό του επισκέπτη μέσα από 
την εκπαίδευση και την τε-
χνολογία.

«Ο σεισμός είναι ένα φαι-
νόμενο που μας αφορά όλους 
λόγω της μεγάλης συχνότη-
τας με την οποία εμφανίζεται 
στη χώρα μας και η  σωστή 
προετοιμασία, η οποία ξεκι-
νάει από την ενημέρωση και 
την εκπαίδευση για την προ-
φύλαξή μας αλλά και την α-
σφάλιση της περιουσίας μας, 
για τον περιορισμό των οικο-
νομικών συνεπειών που 

μπορεί να προκύψουν, είναι 
ευθύνη όλων μας», τόνισε ο 
κ.  Μπάμπης Αναστασιάδης, 
διευθυντής Προϊόντων, 
Marketing  και Επικοινωνίας, 
μέλος της Εκτελεστικής Επι-
τροπής της ΑΧΑ Ελλάδας. 
«Με τη νέα καμπάνια μας  για 
την προώθηση της πρωτότυ-
πης ψηφιακής έκθεσης "Σει-
σμός στο μουσείο" προσκα-
λούμε τους συμπολίτες μας 
να επισκεφθούν την έκθεση 
και να γνωρίσουν καλύτερα 
αυτό το φυσικό φαινόμενο», 
πρόσθεσε ο κ. Αναστασιάδης.

«Κάθε πρωτοβουλία μας 
συνδέεται με την κοινωνικά 
υπεύθυνη αποστολή μας να 
βοηθάμε τους συνανθρώ-

πους μας να ζουν καλύτερα», 
δήλωσε η κα Λένα Πλαΐτη, 
διευθύντρια Επικοινωνίας 
της ΑΧΑ Ελλάδας. «Τα τε-
λευταία 7 χρόνια εκπαιδεύ-
ουμε παιδιά, γονείς και εκ-
παιδευτικούς σε θέματα πρό-
ληψης και προστασίας,  με 
στόχο να τα εντάξουν στην 
καθημερινή συμπεριφορά 
τους. Κατανοώντας την ανα-
γκαιότητα εκπαίδευσης για 
το φυσικό φαινόμενο του 
σεισμού, ενώσαμε τις δυνά-
μεις μας με το Μουσείο Γου-
λανδρή Φυσικής Ιστορίας και 
την επιστημονική ομάδα του 
κ. Γ. Γκαζέτα από το Εθνικό 
Μετσόβιο Πολυτεχνείο και 
σχεδιάσαμε μία έκθεση, βα-

σισμένη αφενός σε σύγχρονα 
ψηφιακά μέσα αφετέρου 
στην εκπαιδευτική προσέγγι-
ση της διάδρασης. Με την κα-
μπάνια μας «Ο σεισμός έρχε-
ται εκεί που δεν το περιμέ-
νεις» προσκαλούμε τους συ-
μπολίτες μας να κατανοή-
σουν αυτό το φαινόμενο και 
να σχεδιάσουν από σήμερα 
την προστασία τους σε περί-
πτωση εκδήλωσής του», α-
νέφερε ακόμη η κα Λένα 
Πλαΐτη. 

Για να κλείσετε θέση στην 
έκθεση, επισκεφθείτε το 
eventora.gr/
SeismosStoMouseio.  

Ωράριο λειτουργίας έκθε-
σης: κάθε Σάββατο και Κυ-
ριακή 10:00 - 14:30. 

Καθημερινά η έκθεση είναι 
διαθέσιμη για μαθητές Πρω-
τοβάθμιας και Δευτεροβάθ-
μιας Εκπαίδευσης, κατόπιν 
επικοινωνίας με το Μουσείο 
Γουλανδρή Φυσικής Ιστορί-
ας  

Κόστος εισιτηρίου: 6 ευ-
ρώ για ενήλικες και 4 ευρώ 
για παιδιά. Επίσης μπορείτε 
να δείτε το   video της κα-
μπάνιας στο : https://www.
youtube.com/watch?v=S-
Yd6q8YHA4 

Συνεταιριστική 
Ασφαλιστική

Νέα συνεργασία 
με τη Resolute
ΓΙΑ ΤΉΝ ΚΑΛΥΤΕΡΉ δυνατή ε-
ξυπηρέτηση των πελατών της με-
ριμνά η  Συνεταιριστική Ασφαλι-
στική και αναπτύσσει τις δραστη-
ριότητες μέσα από στρατηγικές 
συμμαχίες και γόνιμες συνεργα-
σίες, που αναβαθμίζουν την ποιό-
τητα των υπηρεσιών που επι-
στρέφουν στους ασφαλισμένους 
της. Με κεντρικό άξονα όλα τα 
παραπάνω, όπως σημειώνεται, η 
Συνεταιριστική Ασφαλιστική συ-
νεργάζεται πλέον με την εταιρεία 
Resolute, η οποία θα αναλάβει τη 
διαχείριση των ζημιών Νομικής 
Προστασίας για όλα τα προϊόντα 
–πλην αυτοκινήτου- που θα δημι-
ουργηθούν με τη συνεργασία των 
δύο εταιρειών. 

Η ολοκληρωτική διαχείριση 
ζημιών είναι μια πρακτική αρκετά 
διαδεδομένη στο εξωτερικό, γε-
γονός που μπορεί να καταστήσει 
αυτό το εγχείρημα ιδιαίτερα απο-
τελεσματικό και στην Ελλάδα, 
μιας και η Resolute έχει το απα-
ραίτητο know-how για την καθιέ-
ρωσή του.

«Οι καιροί απαιτούν από όλους 
και ειδικά από τον επιχειρηματικό 
κόσμο, ωριμότητα και ενσυναί-
σθηση. Για εμάς στη Συνεταιριστι-
κή Ασφαλιστική, η έννοια του επι-
χειρηματικού μοντέλου που λαμ-
βάνει υπόψη του την κοινωνία και 
επιστρέφει αξία σε αυτήν, αποτε-
λεί αναπόσπαστο κομμάτι της 
ταυτότητάς μας, είναι ένας δρό-
μος που χαράξαμε πριν από 40 
χρόνια και αυτόν βαδίζουμε ακό-
μη, επιχειρώντας με σύνεση και 
συνέπεια», δήλωσε σχετικά ο 
Δημήτρης Ζορμπάς, διευθύνων 
σύμβουλος της Συνεταιριστικής 
Ασφαλιστικής.

«Η  διαχείριση ζημιών από ανε-
ξάρτητο  πάροχο  διασφαλίζει την 
αποτελεσματικότητα των διαδι-
κασιών των αποζημιώσεων με  
έμφαση στην ποιότητα των υπη-
ρεσιών  προς τους ασφαλισμέ-
νους   και τη διατήρηση  του λει-
τουργικού κόστους σε  ελεγχόμε-
να επίπεδα, χαρακτηριστικά που 
με την εξειδίκευση και την τεχνο-
γνωσία της  η Resolute  εγγυάται 
για  τους  ασφαλισμένους της 
Συνεταιριστικής  Ασφαλιστικής», 
δήλωσε  σχετικά  η Νάντια  Σταυ-
ρογιάννη,  πρόεδρος του Δ.Σ. και   
διευθύνουσα σύμβουλος  της  
Resolute  A.E

Τη νέα ημερομηνία διενέργειας εξετάσεων από την Τράπεζα της Ελλάδος για 
την απόκτηση πιστοποιητικού Τύπου Α΄, στην Αθήνα, η οποία είναι το Σάββα-

το 13 Απριλίου 2019, γνωστοποιεί το εκπαιδευτικό κέντρο «ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ». 
Επισημαίνεται ότι η απόκτηση του παραπάνω πιστοποιητικού αποτελεί βασική 
προϋπόθεση για την εγγραφή στο Επιμελητήριο ως ασφαλιστικού συμβούλου, 
για τους νέους που επιθυμούν να ασκήσουν το επάγγελμα, όπως επίσης υπο-
χρέωση για τους υπαλλήλους επιχειρήσεων ασφαλιστικής διαμεσολάβησης. 
Στο πλαίσιο αυτό το Εκπαιδευτικό Κέντρο της Ιντερσαλόνικα, έχοντας από καιρό 
παρακολουθήσει τόσο την εξέλιξη της ευρωπαϊκής και ελληνικής νομοθεσίας 

όσο και το νέο θεσμικό περιβάλλον της ασφαλιστικής αγοράς, αναμόρφωσε την 
εκπαιδευτική του ύλη και διαμόρφωσε ανάλογα τεστ κατανόησης, προσαρμο-
σμένα στα νέα εκπαιδευτικά δεδομένα.

Με σκοπό την καλύτερη προετοιμασία των ενδιαφερόμενων, ανακοινώνει 
ότι διοργανώνονται  σεμινάρια προετοιμασίας για το Πιστοποιητικό Τύπου Α΄ 
στην Αθήνα, από τις 18 Μαρτίου 2019 ώς τις 22 Μαρτίου 2019. Για περισσότε-
ρες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στον υπεύθυνο, κ. Δημήτριο Βαρ-
σάμη, στο τηλέφωνο 2310492270 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση varsamis.d@
intersalonica.gr.

Ιντερσαλόνικα Νέα σεμινάρια για το  πιστοποιητικό τύπου Α 

Με επιτυχία ολοκλήρωσε η Achmea, μητρική εταιρεία της Interamerican, τη συμ-
φωνία για μια νέα, πολυνομισματική Ανακυκλούμενη Πίστωση (Revolving 

Credit Facility - RCF) με βιώσιμο χαρακτήρα. Tο RCF, της τάης του ενός δισ. ευρώ 
RCF, συμφωνήθηκε με μια σύμπραξη δώδεκα διεθνών τραπεζών. Έχει ορίζοντα ω-
ρίμανσης πέντε ετών, με δυνατότητα επέκτασης (option) πίστωσης δύο φορές κατά 
την περίοδο ενός έτους. Εφόσον γίνει χρήση της option, το RCF θα ωριμάσει το 
2026. Αυτή η δυνατότητα RSF επεκτείνει το υπάρχον πρόγραμμα Ανακυκλούμενης 
Πίστωσης των 750 εκατ. ευρώ.

Επισημαίνεται ότι η Achmea  είναι η πρώτη ολλανδική ασφαλιστική εταιρεία που 
εξασφαλίζει Ανακυκλούμενη Πίστωση με βιώσιμα χαρακτηριστικά. Το RCF αποτελεί 
μέρος της διαχείρισης ρευστότητας της Achmea, αν και δεν έχει γίνει έως σήμερα 
χρήση του.

Achmea Πρωτοποριακή συμφωνία για  ανακυκλούμενη πίστωση

Τα κεντρικά γραφεία της Achmea στο Zeist (Amsterdam)

ΑΧΑ Έμφαση στην πρόληψη 
και την εκπαίδευση
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Στην  πρωτοβάθμια φροντίδα και πρόληψη εστιάζει η Interamerican και σε  αυτό το πλαίσιο,  επενδύει και στην ανάπτυξη των ιδιόκτητων υποδομών για υπηρεσίες υγείας, που 
υποστηρίζουν την καθετοποιημένη αντιμετώπιση των αναγκών υγείας των ασφαλισμένων της

Σελίδα 23

«ΘΕΡΊΖΟΥΝ» ΑΣΘΕΝΕΊΣ ΚΑΊ ΑΥΞΑΝΟΥΝ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΊΑΣ

ΥΓΕΙΑ

Πρωτοπορεί και δημιουργεί 
προσωπικό φάκελο υγείας

Ευρωκλινική Αθηνών

Αριστεία και κορυφαίοι  
δείκτες ποιότητας 

ΟΜΙΛΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΏΝ

Υπηρεσίες υγείας  
σε προσιτές τιμές 

Affidea

Σημαντικές προσφορές  
για όλες τις γυναίκες

Σελ. 21 Σελ. 22 Σελ. 20 Σελ. 21

Καμπανάκι κινδύνου για  
τις νοσοκομειακές λοιμώξεις

Του ΆΡΗ ΜΠΕΡΖΟΒΊΤΗ

Οι νοσοκομειακές λοιμώξεις όχι μόνο «θερίζουν» ασθενείς, 
αλλά οδηγούν στη σημαντική αύξηση του κόστους νοσηλείας 
και θεραπείας, το οποίο βαρύνει τόσο τον κρατικό ασφαλιστι-

κό φορέα και τις ασφαλιστικές εταιρείες όσο και τους ίδιους τους 
ασθενείς. Αυτό το μήνυμα στέλνει η Ελληνική Εταιρεία Λοιμώξεων 

με αφορμή τη διοργάνωση του 19ου Πανελλήνιου Συνέδριου Λοι-
μώξεων που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, ενώ παράλληλα 
εκπέμπει σήμα κινδύνου προς το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό 
της χώρας να τηρεί αυστηρά τα μέτρα πρόληψης, τόσο για την απο-
φυγή της διασποράς των νοσοκομειακών λοιμώξεων στους ασθε-
νείς όσο και για την ατομική τους προστασία. 

Σύμφωνα με τους εκπροσώπους της Ελληνικής Εταιρείας Λοι-

μώξεων:  Παναγιώτη Γαργαλιάνο-Κακολύρη (διευθυντή Παθολο-
γικής-Λοιμωξιολογικής Κλινικής, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών, πρόε-
δρο Ελληνικής Εταιρείας Λοιμώξεων), Αχιλλέα Γκίκα (καθηγητή 
Παθολογίας Λοιμώξεων, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Κρήτης, 
διευθυντή Παθολογικής Κλινικής ΠαΓΝΗ), Άγγελο Πεφάνη, παθο-

Συνέχεια στις σελίδες 26-31 

Θνησιμότητα στο 30% των προσβληθέντων

Το κόστος 
νοσηλείας και 

θεραπείας 
βαραίνει  τόσο τον 

κρατικό 
ασφαλιστικό 

φορέα και τις 
ασφαλιστικές 

εταιρείες όσο και 
τους ίδιους τους 

ασθενείς
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Μειώνεται  
η δραστηριότητα   
της γρίπης
ΕΠΤΑ ΑΝΘΡΩΠΟΙ έχασαν τη ζωή τους 
στη χώρα μας την προηγούμενη εβδομά-
δα από επιπλοκές της γρίπης, ανεβάζο-
ντας συνολικά τον αριθμό των νεκρών 
στους 118. Σύμφωνα με τα στοιχεία του 
ΚΕΕΛΠΝΟ, το γεγονός αυτό δείχνει ότι το 
φαινόμενο της εποχικής γρίπης άρχισε να 
βρίσκεται σε αποδρομή, χωρίς να έχει ε-
κλείψει. Συνολικά, από την αρχή εμφάνι-
σης της γρίπης στη χώρα μας έχουν κατα-
γραφεί 353 σοβαρά κρούσματα εργαστη-
ριακά επιβεβαιωμένης γρίπης, από τα ο-
ποία τα 340 με νοσηλεία σε ΜΕΘ. Από 
αυτούς τους ασθενείς εμβολιασμένοι ή-
ταν οι 53 (16%). Το ίδιο χρονικό διάστημα 
έχουν καταγραφεί συνολικά 118 θάνατοι 
από εργαστηριακά επιβεβαιωμένη γρίπη. 
Οι 105 θάνατοι αφορούσαν ασθενείς με 
νοσηλεία σε ΜΕΘ και 13 σε ασθενείς χω-
ρίς νοσηλεία σε ΜΕΘ.

ΑΣΕΠ

Προκήρυξη  
για προσλήψεις  
στην υγεία 
ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ για δημοσί-
ευση έχει αποσταλεί  η προκήρυξη για 
1.116 προσλήψεις στην Υγεία, όπως ανα-
κοίνωσε το ΑΣΕΠ. Αφορά  θέσεις  επικου-
ρικού προσωπικού, στις οποίες περιλαμ-
βάνονται -μεταξύ άλλων- νοσηλευτές, α-
κτινολόγοι, φυσικοθεραπευτές, πληρώ-
ματα ασθενοφόρων, καθώς και βοηθητι-
κό και διοικητικό προσωπικό.

Αναλυτικά, η προκήρυξη αφορά πλή-
ρωση, με σειρά προτεραιότητας, 1.116 
θέσεων προσωπικού σε νοσοκομεία και 
δομές Υγείας των κλάδων:
110 θέσεις Πανεπιστημιακής Εκπαίδευ-
σης,
458 Τεχνολογικής Εκπαίδευσης,
381 Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και
167 Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης, οι οποί-
ες περιλαμβάνουν διάφορες ειδικότητες.
Το αμέσως επόμενο διάστημα, το ΑΣΕΠ 
θα ανακοινώσει τις προθεσμίες για την 
υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων.

Εξετάσεις προληπτικού ελέγχου για όλες τις 
γυναίκες, σε ειδικές μειωμένες τιμές, 
προσφέρει ο όμιλος Ιατρικού Αθηνών, με 

αφορμή την Ημέρα της Γυναίκας έως τις 29 
Μαρτίου, ενώ  μέχρι την  ίδια ημερομηνία οι 
γονείς μπορούν  να κάνουν χρήση αντίστοιχης 
προσφοράς για εξετάσεις προληπτικού ελέγ-
χου για παιδιά με αφορμή τη Διεθνή Ημέρα για 
το Αυτί και την Ακοή.

Συγκεκριμένα, οι γονείς μπορούν να επιλέ-
ξουν μεταξύ των ακόλουθων εξετάσεων:
• Για παιδιά από 0-5 ετών, τυμπανομετρία και 
κλινική εκτίμηση στην ειδική, μειωμένη τιμή 
των 30 ευρώ.
• Για παιδιά από 5-16 ετών, τυμπανομετρία, α-
κοόγραμμα και κλινική εκτίμηση στην ειδική, 
μειωμένη τιμή των 40 ευρώ.

Οι εξετάσεις προληπτικού ελέγχου ισχύουν 
για όσους επικοινωνήσουν από την έως την 
Παρασκευή 29 Μαρτίου 2019 για να προγραμ-
ματίσουν το ραντεβού τους, στα παρακάτω τη-
λέφωνα, καθημερινά:
• Παιδιατρικό Κέντρο Αθηνών: τηλ. 210 
6862397-339 (από τις 08:00 έως τις 22:00)
• Παιδιατρικό Κέντρο Ιατρικού Διαβαλκανικού 
Θεσσαλονίκης: τηλ. 2310 400463 και 464 (από 
τις 09:00 έως τις 15:00)

Η προσφορά εξετάσεων προληπτικού ελέγ-
χου, με αφορμή τις Παγκόσμιες Ημέρες υγείας, 
εντάσσεται στο πλαίσιο του «Προγράμματος 
Κοινωνικής Ευθύνης» του Ομίλου Ιατρικού Α-

θηνών, μέσα από το οποίο 
αναδεικνύει τη σημασία 
της πρόληψης και της έ-
γκαιρης διάγνωσης, παρα-
μένοντας πιστός στη δέ-
σμευσή του να παρέχει δι-
αρκώς κορυφαίες υπηρε-
σίες υγείας, σε προσιτές 
τιμές.  Από το 1982, ο Όμι-
λος βρίσκεται διαρκώς δί-
πλα στα παιδιά και στους 
γονείς τους, παρέχοντας 
ολοκληρωμένες υπηρεσί-
ες υγείας υψηλής ποιότη-
τας. Διαθέτει επιστημονικό 
προσωπικό όλων των παιδιατρικών ειδικοτή-
των και υποειδικοτήτων, εξειδικευμένο νοση-
λευτικό προσωπικό στη φροντίδα των παιδιών, 
υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και ιατροτεχνο-
λογικό εξοπλισμό τεχνολογίας αιχμής.

Ή προσφορά για τις γυναίκες 
Οι ενδιαφερόμενες μπορούν να επιλέξουν 

μεταξύ των παρακάτω εξετάσεων:
• Test ΠΑΠ και ψηφιακή μαστογραφία στην ει-
δική, μειωμένη τιμή των 55 ευρώ.
• Test ΠΑΠ και υπερηχογράφημα μαστών στην 
ειδική, μειωμένη τιμή των 55 ευρώ. 
• Ειδικά στο Ιατρικό Κέντρο Αθηνών προσφέ-
ρεται η προληπτική ταχεία μαγνητική μαστο-
γραφία στη μειωμένη τιμή των 75 ευρώ (από 

την τιμή εξαιρείται το κόστος του φαρμάκου).
• Ειδικά στο Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονί-
κης προσφέρεται, επιπλέον, ψηφιακή μαστο-
γραφία, υπερηχογράφημα μαστών και ειδική, 
μαστολογική κλινική εκτίμηση, στην ειδική, 
μειωμένη τιμή των 90 ευρώ.

Οι εξετάσεις προληπτικού ελέγχου ισχύουν 
για όσες καλέσουν  έως και την Παρασκευή 29 
Μαρτίου και προγραμματίσουν το ραντεβού 
τους, στα παρακάτω τηλέφωνα, καθημερινά 
από  τις 09.00 έως τις 15.00:
• Ιατρικό Κέντρο Αθηνών: τηλ. 210 6862358
• Ιατρικό Ψυχικού: τηλ. 210 6974032-3
• Ιατρικό Π. Φαλήρου: τηλ. 210  9892120
• Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης: τηλ. 
2310 400463 και 464.

Δωρεάν προληπτικό οφθαλμολογικό έ-
λεγχο  έως την Παρασκευή 22 Μαρτίου 

προσφέρει το Metropolitan General, στο 
πλαίσιο  προώθησης της έγκαιρης διάγνω-
σης της νόσου. Ο έλεγχος θα περιλαμβάνει 
μέτρηση της ενδοφθάλμιας πίεσης και προ-
σεκτική αξιολόγηση του οπτικού νεύρου και 
των παραγόντων κινδύνου εμφάνισης 
γλαυκώματος από έμπειρους οφθαλμία-
τρους. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καλέσουν 
στο τηλ. 210 650 2662 (Δευτ.-Παρ. 09.00-
16.00) για να προγραμματίσουν το ραντεβού 

τους. 
Σημειώνεται ότι η   συχνότητα εμφάνισης 

του γλαυκώματος στην Ελλάδα υπολογίζε-
ται περίπου στο 2% του πληθυσμού, ποσο-
στό που αυξάνει στις μεγαλύτερες ηλικίες. 
Στις περισσότερες περιπτώσεις, η εγκατά-
σταση και η εξέλιξη του γλαυκώματος είναι 
χωρίς συμπτώματα, ενώ οι βλάβες που 
προκαλεί στην όραση είναι μη αναστρέψι-
μες. Γι’ αυτό είναι πολύ σημαντική η έγκαιρη 
διάγνωσή του μέσω τακτικού οφθαλμολογι-
κού ελέγχου και η άμεση θεραπευτική αντι-
μετώπιση πριν οι βλάβες εδραιωθούν.

Metropolitan General Δωρεάν προληπτικός έλεγχος για το γλαύκωμα

Όμιλος Ίατρικού Αθηνών
Υπηρεσίες υγείας σε προσιτές τιμές
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Προσωπικό Φάκελο Υγείας (Personal 
Health Record) «my υγεία» για τον α-
σθενή σε ηλεκτρονική μορφή δημιουρ-

γεί ο Όμιλος ΥΓΕΙΑ. Το «my υγεία» είναι μια 
δομημένη συλλογή και αποθήκευση όλων 
των ιατρικών δεδομένων του ασθενή σε ψη-
φιακή μορφή, μέσω του οποίου ο ασθενής 
μπορεί εύκολα και γρήγορα να έχει πρόσβα-
ση και να επικοινωνήσει, όποτε ο ίδιος επι-
θυμεί, τις πληροφορίες που σχετίζονται με 
την υγεία του, σε ένα ασφαλές και εμπιστευ-
τικό περιβάλλον και με σεβασμό στα ευαί-
σθητα προσωπικά δεδομένα του.

Η πρόσβαση του ασθενή στο ιατρικό ιστο-
ρικό είναι άμεση και εύκολη, ενώ παράλλη-
λα δίνεται η δυνατότητα να συγκρίνει παλαι-
ότερες εξετάσεις ή δεδομένα με νεότερα, 
γεγονός πολύ σημαντικό για την ορθότερη 
διαχείριση και αγωγή της υγείας του. Τα ια-
τρικά δεδομένα του ασθενή μεταφέρονται 
εύκολα, ενημερώνονται συνεχώς και η φύ-
λαξή τους είναι ασφαλής, προκειμένου ο ί-
διος ανά πάσα στιγμή να έχει πρόσβαση στον 
ιατρικό του φάκελο. Παράλληλα, ο ασθενής 
απαλλάσσεται από την ανάγκη να μεταφέρει 
συνέχεια πακέτα εξετάσεων, να τα αρχειοθετεί και επιπλέον απαλλάσσεται 
από τον κίνδυνο να χαθούν ή να αλλοιωθούν τα στοιχεία από τη χρήση ή τη 

φθορά του χρόνου. Επίσης, δεν απαιτείται η 
φυσική του παρουσία για την παραλαβή απο-
τελεσμάτων εξετάσεων, γλιτώνοντας έτσι 
χρόνο και ταλαιπωρία, καθώς ο ιατρικός του 
φάκελος είναι πάντα διαθέσιμος σε «private 
cloud» που διασφαλίζει την πρόσβαση στο 
φάκελο μόνο από τον ασθενή.

Το σύστημα είναι βασισμένο σε διεθνή πρό-
τυπα και είναι πάντοτε ενημερωμένο σε όλο 
το φάσμα των ελληνικών και διεθνών ιατρι-
κών κωδικοποιήσεων. Τα δεδομένα αποτε-
λούν ιδιοκτησία του ασθενή και τηρούνται με 
μέγιστη ασφάλεια από τον Όμιλο ΥΓΕΙΑ που 
είναι υπεύθυνος για την αποθήκευση και φύ-
λαξη των πληροφοριών. 

Όπως τονίζει o διευθύνων σύμβουλος του 
ομίλου ΥΓΕΙΑ κ. Ανδρέας Καρταπάνης: «Το 
my υγεία  αποτελεί ένα πολύτιμο εργαλείο 
τόσο για τους ασθενείς, καθώς μπορούν πλέ-
ον οι ίδιοι να παρακολουθούν τις πληροφορί-
ες που αφορούν την υγεία τους με μεγαλύτε-
ρη ευκολία, όσο και για τους ιατρούς τους, 
καθώς η επικοινωνία μεταξύ τους βελτιώνε-
ται σημαντικά».

Η διαδικασία εγγραφής στο «my υγεία» είναι 
απλή και σύντομη. Αρκεί να επισκεφτείτε το ΥΓΕΙΑ με την αστυνομική σας 
ταυτότητα ή διαβατήριο, για να συμπληρώσετε τη σχετική αίτηση εγγραφής.

Affidea Σημαντικές προσφορές για όλες τις γυναίκες

Τη δυνατότητα  να πραγματοποιήσουν μια σειρά εξετάσεων σε 
προνομιακές τιμές, προσφέρει σε όλες τις γυναίκες η Affidea στο 

πλαίσιο του Προγράμματος Κοινωνικής Ευθύνης, με  την ευκαιρία 
της Παγκόσμιας Ημέρας της Γυναίκας. Η προσφορά ισχύει για όσες 
γυναίκες καλέσουν και προγραμματίσουν το ραντεβού τους έως και 
τις 31 Μαρτίου 2019 στα διαγνωστικά κέντρα της Affidea πανελλαδι-
κά.

Οι γυναίκες μπορούν να επιλέξουν μεταξύ των πακέτων εξετάσε-
ων που ακολουθούν:

• Ψηφιακή μαστογραφία στη συμβολική τιμή των 25 €.
• Ψηφιακή μαστογραφία και υπερηχογράφημα μαστών στην ειδική 
τιμή των 40 €.

Όπως επισημαίνεται, οι προσφορές εξετάσεων προληπτικού ε-
λέγχου εντάσσονται στο πλαίσιο του Προγράμματος Κοινωνικής Ευ-
θύνης της Affidea, σε μια προσπάθεια να εμφυσήσει την αξία της 
πρόληψης και της έγκαιρης διάγνωσης, παραμένοντας πιστή στη 
δέσμευσή της να παρέχει υψηλής ποιοτικής στάθμης υπηρεσίες υ-
γείας, σε όλες τις γυναίκες

ΥΓΕΊΑ Πρωτοπορεί και δημιουργεί 
προσωπικό φάκελο υγείας

Στάση ζωής 
η πρόληψη
ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ την Παγκόσμια Ημέρα 
Γυναίκας και με γνώμονα την πρό-
ληψη ως στάση ζωής, ο Όμιλος Υ-
γεία προσφέρει προληπτικούς ελέγ-
χους υγείας σε προνομιακές τιμές.

Συγκεκριμένα, το Υγεία,το Μητέρα 
και το Λητώ παρέχουν:
• Ψηφιακή μαστογραφία με 50 €.
• Υπέρηχο μαστών με 50 €.

Τις εξετάσεις μπορούν να αποκτή-
σουν όλες όσες επισκεφθούν το α-
κόλουθο link: https://bit.ly/2J03dPU, 
μέχρι και το Σάββατο 23 Μαρτίου 
2019, δηλώνοντας τα στοιχεία τους 
στην ειδική φόρμα συμμετοχής. Πα-
ράλληλα, το Τμήμα Αισθητικής Δερ-
ματολογίας & Αντιγήρανσης DoCare 
ΜΗΤΕΡΑ  προσφέρει:
• Πρόγραμμα αδυνατίσματος και 
σμίλευσης σώματος με 50 € η συνε-
δρία. (Το πρόγραμμα έχει διάρκεια 2 
μήνες και συνδυάζει προηγμένες 
μεθόδους ραδιοσυχνοτήτων και λι-
πογλυπτικής σώματος με την 
Endermologie, που βοηθά στην εξά-
λειψη της κυτταρίτιδας και τη χαλά-
ρωση του δέρματος).

Τις εξετάσεις μπορούν να αποκτή-
σουν όλες όσες επισκεφθούν το α-
κόλουθο link: https://bit.ly/2UohLKj 
μέχρι και την Παρασκευή 31 Μαΐου 
2019, δηλώνοντας τα στοιχεία τους 
στην ειδική φόρμα συμμετοχής.

Νέα δεδομένα στη θεραπεία ασθενών με καρκίνο του ορθού δημιουργεί η πρωτοποριακή 
τεχνική διαπρωκτικής ολικής μεσορθικής εκτομής (TaTME) του ορθού που εφαρμόζει η ΣΤ’ 

Χειρουργική Κλινική του ΥΓΕΙΑ υπό τη διεύθυνση του χειρουργού Κωνσταντίνου Μαυραντώνη. 
Πρόκειται για μια υβριδική λαπαροσκοπική επέμβαση, με διαπρωκτική και διακοιλιακή προ-

σέγγιση κατά την οποία ο χειρουργός προσεγγίζει το ορθό, αφενός από τον πρωκτό (από κάτω 
προς τα επάνω) και αφετέρου, από την κοιλιά (από επάνω προς τα κάτω). Η μέθοδος αυτή 
προσφέρει σημαντικά οφέλη στον ασθενή, τόσο επειδή είναι ελάχιστα επεμβατική, όσο και για-
τί επιτρέπει την ολική αφαίρεση χωρίς παρά φύσιν έδρα, ακόμα κι όταν ο όγκος βρίσκεται πολύ 
κοντά στους πρωκτικούς σφιγκτήρες. 

Η TaTME εφαρμόστηκε πρόσφατα από την ίδια ομάδα στο ΥΓΕΙΑ και με τη χρήση της πιο 
προηγμένης τεχνολογίας στην ενδοσκοπική χειρουργική, το Ρομποτικό Σύστημα DaVinci Xi, ο-
δηγώντας έτσι τις εξελίξεις στην αντιμετώπιση του καρκίνου του ορθού τόσο σε ευρωπαϊκό όσο 
και σε παγκόσμιο επίπεδο.

«Παρότι  η επέμβαση αυτή κερδίζει διαρκώς έδαφος παγκοσμίως, πραγματοποιείται σε πολύ 
λίγα εξειδικευμένα κέντρα στον κόσμο, μεταξύ των οποίων και η κλινική μας», τονίζει μεταξύ 
άλλων ο διευθυντής της ΣΤ’ Χειρουργικής Κλινικής του ΥΓΕΙΑ, κ. Κωνσταντίνος Μαυραντώνης. 
Όπως τονίζεται, η  ΣΤ΄ Χειρουργική Κλινική του ΥΓΕΙΑ αποτελεί το πρώτο και μοναδικό Κέντρο 
Αριστείας στον Τομέα της Χειρουργικής των παθήσεων του παχέος εντέρου, ορθού και πρω-
κτού στην Ελλάδα. Η Κλινική τελεί υπό τη διεύθυνση του Κωνσταντίνου Μαυραντώνη, χειρουρ-
γού, ο οποίος έλαβε αντίστοιχα τον τίτλο του “Master Surgeon” στον τομέα αυτό.

Kαινοτόμος μέθοδος για τη  χειρουργική αντιμετώπιση  του καρκίνου του ορθού
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Ως «Center of Excellence» επα-
ναπιστοποιήθηκε πρόσφατα το 
Κέντρο Χειρουργικής Θυρεοει-

δούς και Παραθυρεοειδών Αδένων 
της Ευρωκλινικής Αθηνών, με επι-
κεφαλής τον εξειδικευμένο χειρουρ-
γό δρα Ευάγγελο Καρβούνη. Η διά-
κριση αφορά το υψηλό επίπεδο ιατρι-
κών υπηρεσιών που προσφέρει, την 
εξειδίκευση και εμπειρία των επι-
στημόνων ιατρών και τη συμμόρφω-
ση της κλινικής προς τα κριτήρια του 
Ιδιωτικού Πρωτοκόλλου BP02, ση-
μειώνοντας εξαιρετικά υψηλά επίπε-
δα στις κλίμακες αξιολόγησης και 
ποιοτικού ελέγχου που πραγματο-
ποίησαν οι ειδικοί ελεγκτές του ανε-
ξάρτητου φορέα πιστοποίησης TÜV 
Austria Hellas.

Αξιοσημείωτοι είναι, όπως τονίζε-
ται, οι δείκτες ποιότητας του κέντρου 
που επιτεύχθηκαν κατά τη διάρκεια 
του 2018. Συγκεκριμένα, στο σύνολο 
των περιστατικών η μέση διάρκεια 
νοσηλείας ήταν λιγότερο από μία ημέ-
ρα (22 ώρες), δεν πραγματοποιήθηκε 
καμία απολύτως μετάγγιση αίματος, 
στο 96% των ασθενών δεν τοποθετή-
θηκε σωλήνας παροχέτευσης, στο 
99% των ασθενών δεν υπήρξε ανάγκη 
συνταγογράφησης παυσίπονων κατά 
το εξιτήριο, ενώ καταγράφηκε μόνο 
μία επανεισαγωγή ασθενούς για χο-
ρήγηση ασβεστίου. 

Στις ολικές θυρεοειδεκτομές το 
μήκος της τομής είναι μεταξύ 2-2,5 
εκ. ενώ ταυτόχρονα, στο 100% των 
επεμβάσεων πραγματοποιήθηκε 
πλαστική τεχνική αποκατάστασης της 
τομής, χωρίς ράμματα για αφαίρεση. 
Επιπλέον σε όλες τις επεμβάσεις 
χρησιμοποιήθηκε νευροδιεγέρτης 

για την προστασία των φωνητικών 
χορδών, με άμεση ομιλία του συνό-
λου των ασθενών, αμέσως μετά την 
αφύπνισή τους, στη χειρουργική κιό-
λας αίθουσα.

Το κέντρο, το οποίο είναι το πρώτο 
πιστοποιημένο Center of Excellence 
στην Ελλάδα, αποτελεί σήμερα ένα 
κέντρο αναφοράς τόσο σε πανευρω-
παϊκό όσο και σε διεθνές επίπεδο, 
κάτι το οποίο αποτυπώνεται και από 
το γεγονός ότι κατά το προηγούμενο 
έτος τριπλασιάστηκε ο αριθμός των 
ασθενών από το εξωτερικό που ε-
μπιστεύθηκαν την Ευρωκλινική και 
το Κέντρο Χειρουργικής Θυρεοει-
δούς και Παραθυρεοειδών Αδένων 
με επικεφαλής τον δρα Ευάγγελο 
Καρβούνη. «Ο όμιλος της Ευρωκλι-
νικής στηρίζει, με κάθε μέσο, τα 
πρωτοπόρα και δυναμικά Κέντρα Υ-
ψηλής Εξειδίκευσης», τόνισε μεταξύ 

άλλων ο κ. Αντώνης Βουκλαρής, δι-
ευθύνων σύμβουλος της Ευρωκλι-
νικής Αθηνών,ενώ από πλευρά του, 
ο διακεκριμένος χειρουργός ενδο-
κρινών αδένων και Διευθυντής του 

Κέντρου δρ Ευάγγελος Καρβούνης 
υπογράμμισε ότι «δεσμευόμαστε να 
υπηρετούμε την ‘Αριστεία’ στη θερα-
πευτική αντιμετώπιση των ασθενών 
μας». 

Τριπλό εμβόλιο MMR

Κανένας 
κίνδυνος  
για αυτισμό 
σε παιδιά
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ που κάνουν το τρι-
πλό εμβόλιο ιλαράς-παρωτίτι-
δας-ερυθράς (MMR)  δεν αντι-
μετωπίζουν αυξημένο κίνδυνο 
αυτισμού,σύμφωνα με νέα με-
γάλη επιστημονική έρευνα. Οι 
ερευνητές, με επικεφαλής τον 
δρα Άντερς Χβίιντ του Τμήματος 
Ερευνών Επιδημιολογίας του 
Ινστιτούτου Statens Serum της 
Κοπεγχάγης, που έκαναν τη σχε-
τική δημοσίευση στο αμερικανι-
κό ιατρικό περιοδικό "Annals of 
Internal Medicine", ανέλυσαν 
στοιχεία για περισσότερα από 
657.000 παιδιά που γεννήθηκαν 
την περίοδο 1999-2010, μεταξύ 
των οποίων ήσαν περίπου 6.500 
που είχαν διαγνωσθεί με διατα-
ραχή του φάσματος του αυτι-
σμού. Η νέα μελέτη δεν βρήκε 
καμία σχέση ανάμεσα στο εμβό-
λιο και στον κίνδυνο αυτισμού. 
Δεν διαπίστωσε να υπάρχει αυ-
ξημένος κίνδυνος για καμία α-
πολύτως ομάδα παιδιών που ε-
ξέτασε: αγόρια, κορίτσια, παιδιά 
που άργησαν να κάνουν το εμ-
βόλιο, παιδιά με μεγαλύτερης 
ηλικίας γονείς, παιδιά με πολύ 
χαμηλό βάρος, παιδιά που είχαν 
γεννηθεί πολύ πρόωρα, παιδιά 
με μητέρα που κάπνιζε στην ε-
γκυμοσύνη και παιδιά με αδέλ-
φια που έχουν διαγνωσμένο 
αυτισμό (αν και παραμένει ακό-
μη ασαφές ποιοι ακριβώς βιο-
λογικοί μηχανισμοί προκαλούν 
τον αυτισμό, η διαταραχή έχει εν 
μέρει γενετικό υπόβαθρο). Μά-
λιστα βρέθηκαν ενδείξεις ότι το 
εμβόλιο σχετίζεται με ελαφρώς 
μικρότερο κίνδυνο αυτισμού 
στα κορίτσια και στα παιδιά που 
γεννήθηκαν μεταξύ 1999-2001.

Ευρωκλινική Αθηνών Αριστεία 
και κορυφαίοι δείκτες ποιότητας

Ή προσφορά της Ευρωκλινικής για τη γυναίκα
ΓΙΑ ΕΝΑ ΟΛΟΚΛΉΡΟ μήνα ο όμιλος Ευρωκλινικής προσφέρει ειδικές προνομιακές 
τιμές σε πακέτα υγείας και ομορφιάς που αφορούν τη γυναίκα. 
• Πλήρης έλεγχος μαστού - 54 € (ψηφιακή μαστογραφία, υπέρηχος μαστών και κλινι-
κή εξέταση από εξειδικευμένο μαστολόγο).
• Πλήρης γυναικολογικός έλεγχος - 45 € (Τεστ ΠΑΠ, ενδοκολπικός υπέρηχος, κλινική 
εξέταση από εξειδικευμένο γυναικολόγο - ογκολόγο).
• Πλήρης έλεγχος οστεοπόρωσης - 45 € (Μέτρηση οστικής πυκνότητας, αιματολογι-
κός έλεγχος, εξέταση από ενδοκρινολόγο).
• Καθαρισμός προσώπου - 36 € (με τα εξειδικευμένα ιατρικά πρωτόκολλα της 
SkinCeuticals).
• Θεραπεία αποτρίχωσης με laser τελευταίας γενιάς σε προνομιακό τιμοκατάλογο. 

Η προσφορά ισχύει έως τις 8/4/2019 και οι εξετάσεις πραγματοποιούνται βάσει δι-
αθεσιμότητας και κατόπιν ραντεβού. 

Για περισσότερες πληροφορίες ή ραντεβού οι ενδιαφερόμενες μπορούν να καλούν 
στο 210 64.16.800, 800 & 139 (Δευτ.-Παρ., 09:00-17:00) ή να κλείσουν το πακέτο που 
τους ενδιαφέρει ηλεκτρονικά στο https://www.euroclinic.gr/proion/imera-gynaikas-
prosfores/ .

Ανάμεσα στις 35 κορυφαίες εταιρείες που συμβάλλουν 
έμπρακτα στη διαμόρφωση της Εταιρικής Υπευθυνότη-

τας στην Ελλάδα, βρέθηκε ο όμιλος Ευρωκλινικής, παρου-
σιάζοντας το πρόγραμμά του στο αντίστοιχο συνέδριο που 
διοργάνωσε το Marketing Week, της Boussias 
Communications. Με αφορμή τη συμπλήρωση 20 χρόνων 
από την ίδρυση της Ευρωκλινικής Αθηνών, η διοίκηση του 
ομίλου Ευρωκλινικής προχώρησε σε 
μια πράξη ευθύνης απέναντι στην 
κοινωνία επιλέγοντας να προσφέ-
ρει το αγαθό που γνωρίζει καλύτε-
ρα, την υγεία, στο πιο ευαίσθητο 
τμήμα της κοινωνίας, το παιδί.

Για πρώτη φορά, τρεις από τους 
μεγαλύτερους πρεσβευτές Προστα-
σίας του Παιδιού στην Ελλάδα βρέθη-
καν κάτω από την ίδια «ομπρέλα» φροντί-

δας καθώς από την 1η Ιουλίου 2018 η διοίκηση του ομίλου 
Ευρωκλινικής δεσμεύτηκε να καλύπτει κάθε χρόνο όλες 
τις προληπτικές και διαγνωστικές παιδιατρικές εξετάσεις 
στα παιδιά που φιλοξενούνται στις δομές της «Κιβωτού 
του Κόσμου», της Ένωσης «Μαζί για το Παιδί» και «Του 
Χαμόγελου του Παιδιού», στην Αττική.

«Με αυτή την πρωτοβουλία του ομίλου Ευρωκλινικής 
περισσότερα από 1.100 ανασφάλιστα και 

ταλαιπωρημένα παιδιά αποκτούν ια-
τρική κάλυψη και απεριόριστη πρό-
σβαση σε παιδιατρικούς ελέγχους 
και εξειδικευμένες εξετάσεις», υ-
πογράμμισε, μεταξύ άλλων, η κα 
Εύα Τσιλίκουνα, διευθύντρια 

Marketing & Επικοινωνίας του Ομί-
λου Ευρωκλινικής στην παρουσίασή 

της στη σχετική εκδήλωση.

Στους κορυφαίους που διαμορφώνουν την ΕΚΕ στην Ελλάδα
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Στην πρωτοβάθμια φροντίδα και πρόληψη εστιάζει η 
Interamerican και σε αυτό το πλαίσιο επενδύει και στην ανά-
πτυξη των ιδιόκτητων υποδομών για υπηρεσίες υγείας, που 

υποστηρίζουν την καθετοποιημένη αντιμετώπιση των αναγκών υ-
γείας των ασφαλισμένων της. «Θέλουμε να προσφέρουμε πλήρη 
πρόσβαση σε όλο το φάσμα των υπηρεσιών υγείας στον πελάτη, με 
τις καλύτερες ασφαλιστικές καλύψεις», παρατηρεί ο Γιώργος Βε-
λιώτης, γενικός διευθυντής ασφαλίσεων Ζωής και Υγείας της 
Interamerican.

Ειδικότερα για την πρωτοβάθμια υγεία, το νέο πολυϊατρείο 
Medifirst στα βόρεια προάστια της Αθήνας (Μαρούσι) αποδεικνύεται 
μια ουσιαστική επένδυση της εταιρείας, έχοντας αναπτύξει κατά το 
πρώτο έτος της λειτουργίας του δυναμικά τη δραστηριότητά του, με 
συνεχώς αυξανόμενες τις επισκέψεις και ιατρικές πράξεις. Επιση-
μαίνεται ότι το πολυϊατρείο διαθέτει όλες τις υπηρεσίες πρωτοβάθ-
μιας φροντίδας, ενώ λειτουργεί και Τμήμα Μαστού υψηλού επιπέ-
δου, καθώς επίσης υπερσύγχρονο σύστημα μέτρησης Οστικής 
Πυκνότητας. Ακόμη, στο νέο Medifirst έχει εγκατασταθεί από το 
Μάιο 2018 μαγνητικός τομογράφος τελευταίας τεχνολογίας, που κα-
τά το δεύτερο εξάμηνο του 2018 εξυπηρέτησε 704 διαγνώσεις.

Συνολικά κατά το 2018, στα δύο εταιρικά Medifirst έτυχαν πρωτο-
βάθμιας φροντίδας με check-up, κλινικές και διαγνωστικές εξετά-
σεις 66.729 περιστατικά ασφαλισμένων της εταιρείας, ενώ τα πολυ-
ϊατρεία υποδέχθηκαν και 5.847 επισκέψεις λοιπών ιδιωτών, μη α-
σφαλισμένων στην Interamerican. Από τα δύο Medifirst, έλαβαν 
παραπεμπτικό για νοσηλεία το 1,3% των περιστατικών.

Η Interamerican εξετάζει την περαιτέρω ανάπτυξη του δικτύου 
των πολυϊατρείων της, παραμετροποιώντας τη χρήση και τις ανά-
γκες των πελατών της, σε συγκεκριμένες περιοχές στην Αττική και 
την περιφέρεια. Τα δύο Medifirst, με την Αθηναϊκή Mediclinic και τις 
ιδιόκτητες υποδομές άμεσης ιατρικής (προσωπικής) βοήθειας απο-
τελούν μοχλό για τη βέλτιστη απόδοση του νέου, πρωτοποριακού 
συστήματος υγείας «bewell» της εταιρείας, με κομβικό ρόλο της 
Γραμμής Υγείας 1010 για την είσοδο των περιστατικών. Το σύστημα, 
που εδράζεται στη λογική της απόλυτα εξατομικευμένης, ευέλικτης 
και προσαρμοσμένης οικονομικά στις δυνατότητες του πελάτη α-
σφάλισης, στοχεύει στη βελτίωση της ποιότητας της ζωής μέσω της 
παροχής και άλλων υπηρεσιών, που συμβάλλουν στην πρόληψη.

«30 χρόνια μετά το πρωτοποριακό για την ελληνική ασφαλιστική 
αγορά άνοιγμα της Interamerican στην υγεία και 50 χρόνια από την 
ίδρυση της εταιρείας, καινοτομούμε με μια ολιστική προσέγγιση της 
υγείας, που είναι κάτι περισσότερο από τυπική ασφάλιση και μπορεί 
να δώσει λύσεις σε κάθε άτομο και σε κάθε οικογένεια, για ολόκλη-
ρη τη ζωή», επισημαίνει ο Γιάννης Καντώρος. Ο διευθύνων σύμ-
βουλος της Interamerican τονίζει ότι η λογική του συστήματος υγεί-
ας «bewell» αποβλέπει στην πληρότητα και αποτελεσματικότητα του 
συνδυασμού ασφάλισης και υπηρεσιών, που απέχει πολύ από τα 
τυπικά κλειστά προϊόντα και τις κάρτες υγείας, όχι μόνο προς όφελος 
του ασφαλισμένου αλλά και ως απάντηση στην ανάγκη αναμόρφω-
σης των πολιτικών υγείας και ελέγχου του κόστους στη χώρα μας.

Interamerican Έμφαση στην πρωτοβάθμια υγεία

Οι ιδιόκτητες υποδομές της Interamerican για υπηρεσίες υγείας: τα δύο πολυϊατρεία Medifirst και η κλινική Αθηναϊκή Mediclinic

Την ίδια ώρα, με χορηγική 
υποστήριξη  της 

Interamerican και συμμετοχή 
στελεχών της ως μεντόρων-
κριτών, οργανώθηκαν δύο 
σημαντικά εργαστήρια εφευ-
ρετικότητας και καινοτομίας 
στον τομέα της υγείας: το 
Hacking Health Athens 
Hackathon και το MIT Hacking 
Medicine Athens Hackathon, 
στο κέντρο Ανάπτυξης Επιχει-
ρηματικότητας του Εμπορικού 
& Βιομηχανικού Επιμελητηρί-
ου της Αθήνας. Κατά το πρώτο 
Hackathon, από τις ομάδες 
που σχηματίστηκαν, αναζητή-
θηκαν καινοτομικές λύσεις 
για τη βελτίωση του Ατομικού 
Ιατρικού Φακέλου Υγείας μέ-
σω ψηφιακών εφαρμογών, 
ενώ κατά το δεύτερο 
Hackathon, θεματικές προ-
κλήσεις για την αναζήτηση 
λύσεων ήταν η επαρκής γνώ-
ση (εγγραμματοσύνη) στην Υ-
γεία και τα νέα πρότυπα επι-
κοινωνίας για την Υγεία (στρα-
τηγικές, τεχνολογίες πληρο-
φορικής - εικόνας και ήχου, 
κανάλια, εργαλεία και μέσα 
επικοινωνίας). 

Στο Hacking Health Athens 

Hackathon αναπτύχθηκαν 
παρουσιάσεις με θέματα: 
«International Patient 
Summary: πρότυπα στην υ-
πηρεσία της καινοτομίας», «Ο 
ψηφιακός ασθενής: το μέλλον 
του mHealth για ασθενείς με 
χρόνιες παθήσεις», «Ψηφια-
κές προκλήσεις για μια περισ-
σότερο υγιή κοινωνία». Στο 
διαγωνιστικό μέρος, με συμ-
μετοχή στις ομάδες ιατρών και 
ασθενών -δηλαδή των τελι-
κών χρηστών του Συνοπτικού 
Ιστορικού Ασθενή (IPS)- δια-
κρίθηκαν τρεις προτάσεις: για 
ψηφιακή πλατφόρμα διαχείρι-

σης, ενημέρωσης και αντιμε-
τώπισης των εγκεφαλικών ε-
πεισοδίων (1ο βραβείο), για 
πλατφόρμα συγκέντρωσης 
και ασφαλούς διαχείρισης 
προσωπικών ιατρικών δεδο-
μένων προς χρήση για παρο-
χή πρώτων βοηθειών μέσω 
app και τηλεφωνικού κέντρου 
(2ο βραβείο) και για ένα ψηφι-
ακό βιβλιάριο υγείας για παι-
διά, ως κέντρο έγκυρης ενη-
μέρωσης γονέων και ιατρών, 
καθώς και ειδοποιήσεων (3ο 
βραβείο), το οικονομικό έπα-
θλο του οποίου χορήγησε η 
Interamerican. 

H εταιρεία ήταν χορηγός και 
στο MIT Hacking Medicine 
Athens Hackathon, με συμμε-
τοχή των στελεχών της από 
τον τομέα Υγείας Γ. Βασαλάκη, 
Β. Τουλιά, Θ. Χαντζή και Ε. 
Ντάλα. Οι τρεις ομάδες που 
βραβεύθηκαν, παρουσίασαν 
ψηφιακές εφαρμογές για την 
ανάπτυξη της γνώσης στην Υ-
γεία (Health Literacy) και αξι-
οποίηση της δυναμικής της 
ψηφιακής επικοινωνίας. Το 2ο 
βραβείο, που υποστήριξε με 
μέντορες και χρηματοδότησε 
η INTERAMERICAN, κατέκτη-
σε η ομάδα «CardioMinitor». Η 
εφαρμογή που προτάθηκε, 
περιορίζει τη διάρκεια μετεγ-
χειρητικής νοσηλείας καρδιο-
παθών με σημαντική μείωση 
του κόστους. Το αποτέλεσμα 
επιτυγχάνεται με παρακολού-
θηση εξ αποστάσεως, που πε-
ριλαμβάνει τη μεταφορά ιατρι-
κών δεδομένων μέσω κινη-
τού τηλεφώνου. Ο θεράπων 
ιατρός λαμβάνει τα στοιχεία 
του ασθενή, χωρίς να χρειά-
ζεται να είναι κοντά του, αξιο-
λογεί την κλινική κατάστασή 
του και παρεμβαίνει μόνο ό-
ταν απαιτείται.

Τα στελέχη της Interamerican Β. Τουλιάς και Γ. Βασαλάκης, με τα μέλη της 
ομάδας «CardioMinitor», στο MIT Hacking Medicine Athens Hackathon

Yποστηρίζει τα Hackathons Υγείας για την ανάπτυξη της καινοτομίας
Οι ομάδες και οι μέντορες-κριτές που συμμετείχαν στο MIT Hacking Medicine Athens Hackathon
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Η ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ Γραμμή Ψυχολογικής Υποστήριξης για Άτομα με Ρευ-
ματικά Νοσήματα -210 8237302- οργανώθηκε από την Ελληνική Εται-
ρεία Αντιρευματικού Αγώνα (ΕΛΕΑΝΑ) και ξεκίνησε τη λειτουργία της 
το 2007.

Λειτουργεί από Δευτέρα έως Παρασκευή, 10:00–16:00 και στελεχώ-
νεται από επαγγελματίες ψυχικής υγείας, με τη συμβολή ρευματολό-
γων, φυσικοθεραπευτών και άλλων επαγγελματιών υγείας.

Αποτελεί την πρώτη γραμμή της ψυχοκοινωνικής παρέμβασης της 
ΕΛΕΑΝΑ, που συμπληρώνεται από τη συμβουλευτική μέσω Διαδικτύ-
ου (helpline@arthritis.org.gr ), τις ατομικές συνεδρίες και τις ομάδες 
υποστήριξης.

Ή Γραμμή Υποστήριξης παρέχει:
• Ενημέρωση για τα συμπτώματα και την πορεία της πάθησης, ζητήμα-
τα πρόνοιας και αλλαγές στον τρόπο ζωής, ενημέρωση σχετικά με τις 
βασικές μεθόδους διαχείρισης των δυσκολιών που συνοδεύουν ένα 
ρευματικό νόσημα.
• Ψυχολογική υποστήριξη και συμβουλευτική, ώστε οι καλούντες να 
μοιραστούν αυτό που τους απασχολεί, να αναγνωρίσουν τα πιθανά βή-
ματα και να ενθαρρυνθούν προς την υλοποίησή τους.

Επιστημονικά Νέα  |Κείμενα: ΆΡΗΣ ΜΠΕΡΖΟΒΊΤΗΣ 

ΤΑ ΙΝΟΜΥΩΜΑΤΑ της μήτρας αποτελούν μια από τις 
συνηθέστερες παθήσεις των γυναικών αναπαρα-
γωγικής ηλικίας, καθώς απαντώνται σε ποσοστό έ-
ως 40% των γυναικών. Ιδιαίτερη κλινική σημασία 
έχει ότι στις μισές από τις γυναίκες αυτές τα ινομυ-
ώματα είναι συμπτωματικά. Τα συμπτώματα των ι-
νομυωμάτων περιλαμβάνουν τις αιμορραγίες από 
τη μήτρα, τη δυσμηνόρροια, την επώδυνη σεξουαλι-
κή επαφή, το χρόνιο αίσθημα βάρους ή πόνου στην 
κοιλιά, τη συχνουρία και τη δυσκοιλιότητα λόγω πί-
εσης στην ουροδόχο κύστη και το έντερο, και την 
υπογονιμότητα. Ως εκ τούτου, τα ινομυώματα της 
μήτρας αποτελούν διαχρονικά έως σήμερα τη συ-
νηθέστερη αιτία αφαίρεσης της μήτρας στις γυναί-
κες πριν από την εμμηνόπαυση. 

Όπως επισημαίνει ο δρ Μάριος Μαρκόπουλος, 
MD, MSc, PhD (μαιευτήρας – γυναικολόγος – ενδο-
σκοπικός χειρουργός, διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής 
Πανεπιστημίου Αθηνών εξειδικευθείς στην Ενδο-
σκοπική Χειρουργική King’s College London) «η ε-
πιλογή της κατάλληλης για κάθε γυναίκα θεραπείας 

των ινομυωμάτων εξαρτάται από τον αριθμό, την 
εντόπιση και το μέγεθος των ινομυωμάτων, το είδος 
και τη βαρύτητα των συμπτωμάτων, την ηλικία και 
την επιθυμία της γυναίκας για διατήρηση της μή-
τρας». Η θεραπεία των ινομυωμάτων μπορεί να εί-
ναι φαρμακευτική ή χειρουργική. Η φαρμακευτική 
θεραπεία είναι συνήθως μακροχρόνια και στοχεύει 
στην παροδική βελτίωση των συμπτωμάτων μέχρι 
την ηλικία της εμμηνόπαυσης, οπότε επέρχεται συ-
νήθως η ατροφία των ινομυωμάτων.  Η μέχρι σήμε-
ρα εφαρμοζόμενη χειρουργική θεραπεία είχε συνη-
θέστερα σκοπό την αφαίρεση των ινομυωμάτων ή 
της μήτρας. 

Η σύγχρονη θεραπευτική προσέγγιση των ινομυ-
ωμάτων έχει στόχο μία ελάχιστα παρεμβατική μέ-
θοδο που επιτρέπει την αποφυγή των ανεπιθύμη-
των ενεργειών της μακροχρόνιας χρήσης φαρμά-
κων και της υποτροπής των συμπτωμάτων μετά τη 
διακοπή αυτών, την αποφυγή της νοσηρότητας και 
των πιθανών επιπλοκών της βαριάς ή ριζικής χει-
ρουργικής θεραπείας και το σεβασμό της επιθυμίας 

Πρωτοποριακή αναίμακτη θεραπεία των ινομυωμάτων της         μήτρας με κρυομυόλυσηΟ δρ Μάριος 
Μαρκόπουλος

Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ Σύλλογος Γυναικών με Καρκίνο Μαστού 
«Άλμα Ζωής», αναγνωρίζοντας τις επιπτώσεις που έχουν οι 
παρενέργειες των θεραπειών για τον καρκίνο μαστού στην 
ποιότητα ζωής των γυναικών, παρέχει δωρεάν πρακτικές 
συμβουλές ομορφιάς και διατροφής σε γυναίκες που βρί-
σκονται στη φάση της θεραπείας για τον καρκίνο μαστού 
(χημειοθεραπεία / ακτινοθεραπεία/ ορμονοθεραπεία) κάθε 
Τετάρτη 11 π.μ.–2μ.μ.

Με τι βρίσκονται αντιμέτωπες οι γυναίκες που κάνουν 
θεραπεία;

Οι γυναίκες που υποβάλλονται σε θεραπείες για τον καρ-
κίνο του μαστού συχνά βρίσκονται αντιμέτωπες με μερική 
ή ολική πτώση των μαλλιών, μερική ή ολική πτώση των 
φρυδιών και των βλεφαρίδων, έγκαυμα, στοματίτιδα ή ερε-
θισμό των χειλιών και εξάνθημα.

Οι παρενέργειες επηρεάζουν την εικόνα σώματος και ε-
αυτού, συμβάλλουν στη μείωση της αυτοπεποίθησης και 
κατά συνέπεια επιδρούν στη γενικότερη ποιότητα ζωής των 
γυναικών.

Στόχος του προγράμματος
Στόχος του προγράμματος είναι η βελτίωση της λειτουρ-

γικότητας και της ψυχολογικής κατάστασης των ασθενών 

που βρίσκονται σε θεραπεία, μέσα από την παροχή ενημέ-
ρωσης και εξατομικευμένης πρακτικής βοήθειας για θέμα-
τα που επηρεάζουν την εικόνα σώματος. Το πρόγραμμα υ-
λοποιείται από τα καθαρά έσοδα του αγώνα Greece Race 
for the Cure ®

Τι περιλαμβάνει το πρόγραμμα
• Πρακτικές συμβουλές ομορφιάς, περιποίησης δέρματος 
και διατροφής σε γυναίκες υπό χημειοθεραπεία / ακτινοθε-
ραπεία για τον καρκίνο του μαστού.
• Εξατομικευμένη βοήθεια από αισθητικό.
• Προσωπικό ραντεβού με διατροφολόγο.
• Πρακτικές συμβουλές από εκπαιδευμένη εθελόντρια του 
Συλλόγου «Άλμα Ζωής», γυναίκα με εμπειρία καρκίνου μα-
στού.

Δηλώσεις συμμετοχής – πληροφορίες
• Τα ραντεβού πραγματοποιούνται κάθε Τετάρτη 11:00-
14:00
• Χώρος διεξαγωγής του προγράμματος είναι τα γραφεία 
του Συλλόγου «Άλμα Ζωής», 3ης Σεπτεμβρίου 59, Αθήνα
• Οι ενδιαφερόμενες μπορούν να κλείσουν το ραντεβού 
τους στο 210 88 15 444

«Άλμα Ζωής»

Συμβουλές  ομορφιάς και διατροφής σε καρκινοπαθείς γυναίκες

ΕΛΕΑΝΑ
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• Ενημέρωση και παραπομπή, όταν χρειάζεται, σε σχετικές υπηρεσίες 
που βρίσκονται στην περιοχή διαμονής του ενδιαφερομένου.

Η Γραμμή Υποστήριξης απευθύνεται σε άτομα που έχουν διαγνωσθεί 
με κάποιο ρευματικό νόσημα, αλλά και στο οικογενειακό και κοινωνικό 
τους περιβάλλον, που επιθυμεί να στηρίξει τα αγαπημένα πρόσωπα που 
νοσούν από ρευματικά νοσήματα.

Θυμηθείτε:
Οι συνομιλίες είναι ανώνυμες και εμπιστευτικές και υπό αυτούς τους 

όρους καταγράφονται μόνο πληροφορίες που θα επιτρέψουν τη διεξα-
γωγή συμπερασμάτων για τη βελτίωση των υπηρεσιών της Γραμμής.

Κάθε συνομιλία διαρκεί έως και 60 λεπτά. Η χρέωση για τον καλούντα 
είναι αυτή της αστικής κλήσης, του τηλεπικοινωνιακού παρόχου που έχει 
σχετική σύμβαση. 

Οι υποστηρικτικές υπηρεσίες δεν χρεώνονται.
Η Γραμμή Υποστήριξης της ΕΛΕΑΝΑ έχει συμπεριληφθεί στον Πίνακα 

Τηλεφωνικών Γραμμών Στήριξης για Θέματα Υγείας και Κοινωνικής Αλ-
ληλεγγύης που έχει αναρτήσει η Δ/νση Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας 
και Πρόληψης, Τμήμα Δ΄ Αγωγής και Πρόληψης του Υπουργείου Υγείας.

Στη γραμμή υποστήριξης απαντά η ψυχολόγος Νικολέττα Κουσουρή. 

|  Επιστημονικά Νέα

ΤΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ αυξάνονται ανησυχητικά 
τα κρούσματα της γρίπης στη χώρα μας και, σύμφωνα με 
τους λοιμωξιολόγους, η δραστηριότητα του ιού θα είναι αυ-
ξημένη και το επόμενο διάστημα. Γι’ αυτό το λόγο, όπως 
τονίζει ο μαιευτήρας χειρουργός - γυναικολόγος Σωτήρης 
Τρομπούκης, οι έγκυες γυναίκες, που ανήκουν στις ευπα-
θείς ομάδες του πληθυσμού, πρέπει να δίνουν ιδιαίτερη 
προσοχή στα συμπτώματα που εμφανίζουν και να λαμβά-
νουν μέτρα προστασίας από τον ιό της γρίπης.

Για ποιο λόγο οι έγκυες γυναίκες αποτελούν ευαίσθητη 
ομάδα; Σύμφωνα με τον κ. Τρομπούκη, η εγκυμοσύνη επη-
ρεάζει το ανοσοποιητικό σύστημα των γυναικών, το οποίο 
εξασθενεί για να προστατεύσει το έμβρυο. Έτσι ο οργανι-
σμός τους είναι πιο ευάλωτος σε διάφορες ασθένειες, ό-
πως η γρίπη και δεν μπορεί να καταπολεμήσει τους ιούς. 
«Οι έγκυες λοιπόν έχουν περισσότερες πιθανότητες να κολ-
λήσουν γρίπη σε σύγκριση με τις υπόλοιπες γυναίκες. Αντι-
μετωπίζουν, δε, επταπλάσιες πιθανότητες να νοσηλευθούν 
και διπλάσιο κίνδυνο εμφάνισης σοβαρών επιπλοκών και 
θανάτου, καθώς οι γυναίκες που νοσούν από γρίπη κατά τη 
διάρκεια της εγκυμοσύνης, νοσούν βαρύτερα από τις άλλες 
γυναίκες», σημειώνει ο κ. Τρομπούκης.

H πιο σημαντική επιπλοκή της γρίπης κατά τη διάρκεια 
της κύησης είναι η πνευμονία. Τα περιστατικά αυτά χρήζουν 
νοσηλείας και ενδοφλέβιας αντιβίωσης, για να μην τεθεί σε 
κίνδυνο η ζωή των γυναικών. Η γρίπη, όμως, μπορεί να 
θέσει σε κίνδυνο και το έμβρυο, καθώς αυξάνει την πιθα-
νότητα αποβολών στο πρώτο τρίμηνο της εγκυμοσύνης και, 
σπανιότερα, τον κίνδυνο εμφάνισης συγγενών ανωμαλιών 
στο έμβρυο. Η γρίπη μπορεί, επίσης, να προκαλέσει πρόω-
ρο τοκετό, ενώ, σύμφωνα με έρευνες, τα περισσότερα πε-
ριστατικά μητρικών θανάτων λόγω γρίπης συνήθως συμ-
βαίνουν κατά τη διάρκεια του τρίτου τριμήνου της εγκυμο-
σύνης.

Να τονίσουμε ότι, αν μία έγκυος νοσεί από γρίπη την ώρα 

του τοκετού, το νεογέννητο μωρό απομακρύνεται μετά τη 
γέννα από τη μητέρα για να μην κολλήσει. Ο θηλασμός επι-
τρέπεται μετά την εξαφάνιση των συμπτωμάτων της μητέ-
ρας. Στην περίπτωση, δε, που η έγκυος νοσήσει μετά τη 
γέννα, θα πρέπει και πάλι να λάβει μέτρα για να προστατεύ-
σει το νεογνό μέχρι να λάβει αντιιική αγωγή.

Όπως αναφέρει ο κ. Τρομπούκης, οι έγκυες που προ-
σβάλλονται από τον ιό της γρίπης εμφανίζουν συμπτώματα 
που ξεκινούν απότομα και όχι σταδιακά και περιλαμβάνουν 
πυρετό, εξάντληση, πονοκέφαλο, πόνους στο σώμα, επίμο-
νο βήχα, πονόλαιμο και συνάχι. Μάλιστα οι γυναίκες πρέπει 
να ενημερώνουν άμεσα το γυναικολόγο τους, ο οποίος θα 
τους χορηγήσει την κατάλληλη αγωγή, όπως παρακεταμό-
λη για τον πυρετό (όχι ασπιρίνη) και  αντιιικά φάρμακα – που 
θεωρούνται ασφαλή για την μητέρα και το έμβρυο. Επίσης, 
οι έγκυες με γρίπη πρέπει να καταναλώνουν άφθονα υγρά, 
να ξεκουράζονται, να κάνουν γαργάρες με αλατόνερο ή χα-
μομήλι για τον πονόλαιμο και μπορούν να χρησιμοποιούν 
καραμέλες για το λαιμό, αντιβηχικό σιρόπι και σπρέι για 
ρινική αποσυμφόρηση.

Προστασία
«Καλό είναι οι έγκυες να αποφεύγουν τους κλειστούς 

χώρους και τις στενές επαφές με άτομα που νοσούν από 
γρίπη, καθώς η περίοδος μεταδικότητας της νόσου είναι μία 
ημέρα πριν έως και επτά ημέρες μετά την εκδήλωση των 
συμπτωμάτων», υπογραμμίζει ο κ. Τρομπούκης και προ-
σθέτει ότι παράλληλα συστήνεται τακτικό πλύσιμο των χε-
ριών και έγκαιρος εμβολιασμός. Το αντιγριπικό εμβόλιο 
είναι ασφαλές και οδηγεί στην ανάπτυξη αντισωμάτων που, 
μέσω του πλακούντα, προσφέρουν ανοσία στο έμβρυο. Γι’ 
αυτό συστήνεται ο εμβολιασμός των εγκύων στο 2ο και 3ο 
τρίμηνο. Στις περιπτώσεις όμως που υπάρχουν προβλήμα-
τα υγείας, όπως αναπνευστική, καρδιακή ή νεφρική ανε-
πάρκεια, ο εμβολιασμός των εγκύων γίνεται ανεξαρτήτως 
τριμήνου.

Ή γρίπη απειλεί τις έγκυες γυναίκες

πολλών γυναικών να διατηρήσουν τη μήτρα τους. 
 Η κρυομυόλυση αποτελεί νέα χειρουργική θεραπεία για την αντιμε-

τώπιση των ινομυωμάτων της μήτρας που ο δρ Μάριος Μαρκόπουλος 
εφαρμόζει αποκλειστικά και κατά πρωτοπορία σε διεθνές επίπεδο και 
περιλαμβάνει όλα τα παραπάνω πλεονεκτήματα. Πρόκειται για μια σχε-
τικά απλή, ελάχιστα επεμβατική μέθοδο, η οποία γίνεται λαπαροσκοπικά 
και έχει στόχο τη θερμική καταστροφή και συρρίκνωση των ινομυωμά-
των με την εφαρμογή πολύ χαμηλών θερμοκρασιών σε αυτά. Η υποχώ-
ρηση των συμπτωμάτων μετά τη θεραπεία είναι ταχεία και τα ποσοστά 
ικανοποίησης των ασθενών πολύ υψηλά. Η διάρκεια της θεραπείας είναι 
ανάλογη του αριθμού και του μεγέθους των ινομυωμάτων, ωστόσο συ-
νήθως διαρκεί 30-45 λεπτά.  

Όπως τονίζει ο δρ Μάριος Μαρκόπουλος, «τα πλεονεκτήματα της κρυ-
ομυόλυσης έναντι της κλασικής χειρουργικής και λαπαροσκοπικής θε-
ραπείας των ινομυωμάτων είναι η ευκολία της τεχνικής, η σημαντικά 
μικρότερη διάρκειά της, η απουσία απώλειας αίματος κατά την επέμβα-
ση, η σημαντικά βραχύτερη νοσηλεία λίγων μόνο ωρών, η εντυπωσιακά 
ταχύτερη ανάρρωση και η απουσία μετεγχειρητικού πόνου». Η κρυομυ-
όλυση ενδείκνυται σε γυναίκες άνω των 35 ετών που έχουν ολοκληρώ-
σει την τεκνοποίησή τους με συμπτωματικά ινομυώματα μεγέθους έως 
10 εκ. 

Πρωτοποριακή αναίμακτη θεραπεία των ινομυωμάτων της         μήτρας με κρυομυόλυση

ΕΛΕΑΝΑ
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Καµπανάκι κινδύνου για τις νοσοκοµειακές λοιµώξεις
λόγο-λοιµωξιολόγο, συντονιστή διευθυντή, 
Παθολογική Κλινική, ΓΝΝΘΑ «Η Σωτηρία») 
και Αθανάσιο Σκουτέλη (παθολόγο-λοιµω-
ξιολόγο, διευθυντή Β’ Παθολογικής-Λοι-
µωξιολογικής Κλινικής, Νοσοκοµείο «Υ-
γεία»),  «το κυρίαρχο θέµα των ελληνικών 
νοσοκοµείων είναι η ιδιαίτερα αυξηµένη 
συχνότητα των νοσοκοµειακών λοιµώξε-
ων που οδηγούν σε βαρύτατες νοσήσεις 
και θανάτους, όπως προσφάτως δηµοσι-
εύθηκε στο µεγάλο επιστηµονικό περιοδι-
κό The Lancet στις 5/10/2018 και αφορού-
σε µε συγκριτικά στοιχεία όλη την Ευρωπα-
ϊκή Ένωση. Είναι τουλάχιστον απογοητευτι-
κό να κατέχουµε την πρώτη ή δεύτερη θέ-
ση, σε συχνότητα, προβληµατικών νοσοκο-
µειακών λοιµώξεων µε δραµατικές συνέ-
πειες για τη δηµόσια υγεία και την εθνική 
οικονοµία».

Για το πρόβληµα αυτό φέτος οργανώθη-
κε ειδικό πρόγραµµα-κλινικό φροντιστήριο 
για γιατρούς και νοσηλευτές µε θέµα «Πρό-
ληψη και έλεγχος των νοσοκοµειακών λοι-
µώξεων στα ελληνικά νοσοκοµεία», όπου 
συζητήθηκαν τα αίτια και οι τρόποι αντιµε-
τώπισης (συστηµατική καταγραφή, εκπαί-
δευση προσωπικού, µέτρα πρόληψης, νο-
µοθετικό πλαίσιο κ.λπ.). Επίσης, συζητήθη-
καν οι ιδιαιτερότητες στην αντιµετώπιση 
προβληµατικών λοιµώξεων από πολυαν-
θεκτικά παθογόνα µε περιορισµένες θερα-
πευτικές επιλογές και η αντιµετώπιση λοι-
µώξεων σε ειδικούς πληθυσµούς (π.χ. σε 
ασθενείς µε ανοσοκαταστολή).

Στα ελληνικά νοσοκοµεία, τα συχνότερα 
αποµονωθέντα παθογόνα-αίτια νοσοκο-
µειακών λοιµώξεων είναι το Αcinetobacter, 
η Klebsiella και η Pseudomonas. Το ποσο-
στό θνησιµότητας από τα τρία παραπάνω 
µικρόβια φτάνει το 50% των προσβληθέ-
ντων στα δηµόσια νοσοκοµεία.

Έµφαση δόθηκε επιπλέον στην παρουσί-
αση νεότερων αντιβιοτικών που κυκλοφό-
ρησαν πρόσφατα ή πρόκειται να κυκλοφο-
ρήσουν στο αµέσως προσεχές διάστηµα. 
Όπως τόνισαν οι εκπρόσωποι της Ελληνι-
κής Εταιρείας Λοιµώξεων, «λόγω της αυ-
ξανόµενης αντοχής των µικροβίων στα δι-
αθέσιµα αντιβιοτικά, υπάρχει ανάγκη για 
νέα και ασφαλή φάρµακα, τα οποία µπορεί 
πραγµατικά να σώσουν ασθενείς. Αρκετά 
νέα αντιβιοτικά διαφορετικών οµάδων ό-
πως νεογλυκοσίδες, συνδυασµοί β-λακτα-
µικών µε αναστολείς, άλλα β λακταµικά, 
τετρακυκλίνες έχουν ήδη κυκλοφορήσει 
και άλλα που αναµένονται σύντοµα. Είναι 
όµως απαραίτητη η εκπαίδευση των για-
τρών στη σωστή χρήση των νέων αυτών 
φαρµάκων, τα οποία θα πρέπει να χρησι-
µοποιηθούν µε σύνεση εκεί όπου είναι 
πραγµατικά απαραίτητα, γιατί διαφορετικά 
υπάρχει ο κίνδυνος να χάσουν και αυτά τη 
δραστικότητά τους λόγω περαιτέρω αύξη-
σης της µικροβιακής αντοχής». 

Το σχέδιο δράσης «ΠΡΟΚΡΟΥΣΤΗΣ» 
Από το ΚΕΕΛΠΝΟ υπάρχει ειδικό σχέδιο 

δράσης µε την ονοµασία «ΠΡΟΚΡΟΥΣ-
ΤΗΣ», που δίνει οδηγίες στους χώρους πα-
ροχής υπηρεσιών υγείας για την πρόληψη 
και την αντιµετώπιση των νοσοκοµειακών 
λοιµώξεων.

Όπως επισηµαίνεται στο σχέδιο αυτό, η 
αύξηση της µικροβιακής αντοχής στα αντι-
βιοτικά και η εκτεταµένη εµφάνιση νοσο-
κοµειακών λοιµώξεων από πολυανθεκτι-
κούς Gram αρνητικούς µικροοργανισµούς 
αποτελεί ένα διεθνές φαινόµενο που έχει 
προκαλέσει την άµεση ενεργοποίηση των 
φορέων Δηµόσιας Υγείας που είναι υπεύ-
θυνοι για την ασφάλεια των ασθενών σε 
χώρους παροχής υπηρεσιών υγείας. Το 
πρόβληµα αυτό εµφανίζεται τις τελευταίες 
δεκαετίες µε αυξητικές τάσεις παγκοσµί-
ως, ενώ συνεχώς προτείνονται και λαµβά-
νονται µέτρα σε παγκόσµια κλίµακα µε 
σκοπό τον περιορισµό τους.

Σύµφωνα µε δεδοµένα του European 
Antimicrobial Resistance Surveillance 
System η Ελλάδα συγκαταλέγεται στις ευ-
ρωπαϊκές χώρες µε τα υψηλότερα επίπεδα 
µικροβιακής αντοχής, ενώ είναι πρώτη στη 
συνολική κατανάλωση αντιµικροβιακών 
παραγόντων µεταξύ  των χωρών της Ε.Ε. 

Η διασπορά των πολυανθεκτικών Gram 
αρνητικών στελεχών στα ελληνικά νοσοκο-
µεία είναι µια πραγµατικότητα που αντιµε-
τωπίζουν καθηµερινά όλοι οι γιατροί που 
καλούνται να θεραπεύσουν λοιµώξεις από 
παθογόνα στελέχη ανθεκτικά στα περισσό-
τερα αντιβιοτικά. Τα καινούργια αυτά παθο-
γόνα στελέχη που έχουν διασπαρεί στα νο-
σοκοµεία της χώρας φαίνεται ότι είναι πιο 
λοιµογόνα, εµφανίζουν κλωνικότητα, δια-
σπείρονται πιο γρήγορα και επικρατούν ένα-
ντι των άλλων στελεχών στις χλωρίδες των 
ασθενών, µε αποτέλεσµα να προκαλούν 
σοβαρές λοιµώξεις σε βαρέως πάσχοντες 
ασθενείς µε υψηλό ποσοστό θνητότητας. 

Στον ελλαδικό χώρο δεν έχει µέχρι στιγ-
µής καταστεί δυνατή η εφαρµογή αποτελε-
σµατικών µέτρων για την πρόληψη των 
νοσοκοµειακών λοιµώξεων από τα συγκε-
κριµένα πολυανθεκτικά στελέχη, καθώς 
και για τον έλεγχο της τυχόν διασποράς 
τους στα ελληνικά νοσοκοµεία. Ενδεικτικές 
επιπτώσεις είναι η παράταση νοσηλείας, η 
εµφάνιση επιπλοκών, η αύξηση του φόρ-
του εργασίας του ιατρονοσηλευτικού προ-
σωπικού, η ανάγκη λειτουργίας µονώσεων 
και αυστηρής εφαρµογής µέτρων ελέγχου 
της ενδονοσοκοµειακής διασποράς και η 
αύξηση του κόστους νοσηλείας.

Σύµφωνα µε τα τελευταία διαθέσιµα 
στοιχεία του ΚΕΕΛΠΝΟ λοίµωξη στα δηµό-
σια νοσοκοµεία αναπτύσσει το 9% των α-
σθενών που νοσηλεύονται, ποσοστό πολύ 
υψηλότερο από τον ευρωπαϊκό µέσο όρο 
που είναι 6%. Οι περισσότερες λοιµώξεις 
(περίπου 55%) εντοπίζονται στις Μονάδες 
Εντατικής Θεραπείας, αφού εκεί νοσηλεύ-

ονται βαρέως πάσχοντες µε πολλαπλούς 
παράγοντες κινδύνου ανάπτυξης νοσοκο-
µειακής λοίµωξης. Παράλληλα όµως οι 
Έλληνες ασθενείς παίρνουν αντιβιοτικά σε 
πολύ µεγαλύτερο ποσοστό σε σχέση µε 
τους Ευρωπαίους: το 54,7% όσων νοση-
λεύονται στο ΕΣΥ θα πάρει κατά τη νοση-
λεία του αντιβιοτικά, έναντι του 37,1% που 
είναι ο αντίστοιχος ευρωπαϊκός µέσος ό-
ρος.

Διαθέσιµα συγκριτικά στοιχεία µεταξύ 
δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα δεν υπάρ-
χουν, ωστόσο θεωρείται ότι οι ενδονοσο-
κοµειακές λοιµώξεις είναι λιγότερες στα ι-
διωτικά νοσοκοµεία, γιατί εκεί τηρούνται 
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ΕΤΕ Οι  ισχυρές εξαγωγές αντιστάθμισαν τις αδύναμες επενδύσεις
σελ. 
30

Η ελληνική οικονομία αναπτύχθηκε με υγιή ρυθμό 1,9% σε ετήσια βάση το 2018, από 1,4% ετησίως το 2017, με κινητήριες δυνάμεις τις εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών 
– οι οποίες υπερέβησαν τις αρχικές εκτιμήσεις για έναν ακόμη χρόνο – και την ιδιωτική κατανάλωση (+1,0% σε ετήσια βάση) που παρέμεινε σε συνεπή τροχιά ανάκαμψης,  

αναφέρει σε ανάλυσή της  η Διεύθυνση Οικονομικής Ανάλυσης της Εθνικής Τράπεζας

►Ή ανάθεση διαχείρισης σε τρίτους και οι 
τιτλοποιήσεις μεγάλων χαρτοφυλακίων 

►Τα κέρδη που θα εγγράψουν Eurobank και 
Πειραιώς και τι μέρος θα πάει για να 
καλύψει ζημιά τιτλοποιήσεων 

ΤΑ ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΟΦΕΛΉ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Του ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΊΤΣΊΟΥ

Στον αστερισμό των μεγάλων συναλλαγών που θα αποσκο-
πούν στην ταχύτερη μείωση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγ-
μάτων τους (Non Performing Exposures- NPEs) εισέρχονται 

οι τράπεζες, με τις Eurobank και Πειραιώς να προπορεύονται, 
καθώς εντός της χρονιάς αναμένεται να ολοκληρώσουν δύο ση-

μαντικές συμφωνίες. 
Η διοίκηση της Eurobank έχει, ήδη, ανακοινώσει το σχεδιασμό 

της για μείωση των NPEs κατά περίπου 10 δισ. ευρώ εντός της 
φετινής χρονιάς, ώστε στο τέλος Δεκεμβρίου 2019 να υποχωρή-
σουν στα 6,6 δισ. ευρώ, ήτοι στο 16% των συνολικών χορηγήσε-
ων. Στο τέλος της τριετίας (2021) προβλέπεται να μειωθούν στα 

Τράπεζες Έρχονται mega 
deals για «κόκκινα» δάνεια
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Καµπανάκι κινδύνου για τις νοσοκοµειακές λοιµώξεις
λόγο-λοιµωξιολόγο, συντονιστή διευθυντή, 
Παθολογική Κλινική, ΓΝΝΘΑ «Η Σωτηρία») 
και Αθανάσιο Σκουτέλη (παθολόγο-λοιµω-
ξιολόγο, διευθυντή Β’ Παθολογικής-Λοι-
µωξιολογικής Κλινικής, Νοσοκοµείο «Υ-
γεία»),  «το κυρίαρχο θέµα των ελληνικών 
νοσοκοµείων είναι η ιδιαίτερα αυξηµένη 
συχνότητα των νοσοκοµειακών λοιµώξε-
ων που οδηγούν σε βαρύτατες νοσήσεις 
και θανάτους, όπως προσφάτως δηµοσι-
εύθηκε στο µεγάλο επιστηµονικό περιοδι-
κό The Lancet στις 5/10/2018 και αφορού-
σε µε συγκριτικά στοιχεία όλη την Ευρωπα-
ϊκή Ένωση. Είναι τουλάχιστον απογοητευτι-
κό να κατέχουµε την πρώτη ή δεύτερη θέ-
ση, σε συχνότητα, προβληµατικών νοσοκο-
µειακών λοιµώξεων µε δραµατικές συνέ-
πειες για τη δηµόσια υγεία και την εθνική 
οικονοµία».

Για το πρόβληµα αυτό φέτος οργανώθη-
κε ειδικό πρόγραµµα-κλινικό φροντιστήριο 
για γιατρούς και νοσηλευτές µε θέµα «Πρό-
ληψη και έλεγχος των νοσοκοµειακών λοι-
µώξεων στα ελληνικά νοσοκοµεία», όπου 
συζητήθηκαν τα αίτια και οι τρόποι αντιµε-
τώπισης (συστηµατική καταγραφή, εκπαί-
δευση προσωπικού, µέτρα πρόληψης, νο-
µοθετικό πλαίσιο κ.λπ.). Επίσης, συζητήθη-
καν οι ιδιαιτερότητες στην αντιµετώπιση 
προβληµατικών λοιµώξεων από πολυαν-
θεκτικά παθογόνα µε περιορισµένες θερα-
πευτικές επιλογές και η αντιµετώπιση λοι-
µώξεων σε ειδικούς πληθυσµούς (π.χ. σε 
ασθενείς µε ανοσοκαταστολή).

Στα ελληνικά νοσοκοµεία, τα συχνότερα 
αποµονωθέντα παθογόνα-αίτια νοσοκο-
µειακών λοιµώξεων είναι το Αcinetobacter, 
η Klebsiella και η Pseudomonas. Το ποσο-
στό θνησιµότητας από τα τρία παραπάνω 
µικρόβια φτάνει το 50% των προσβληθέ-
ντων στα δηµόσια νοσοκοµεία.

Έµφαση δόθηκε επιπλέον στην παρουσί-
αση νεότερων αντιβιοτικών που κυκλοφό-
ρησαν πρόσφατα ή πρόκειται να κυκλοφο-
ρήσουν στο αµέσως προσεχές διάστηµα. 
Όπως τόνισαν οι εκπρόσωποι της Ελληνι-
κής Εταιρείας Λοιµώξεων, «λόγω της αυ-
ξανόµενης αντοχής των µικροβίων στα δι-
αθέσιµα αντιβιοτικά, υπάρχει ανάγκη για 
νέα και ασφαλή φάρµακα, τα οποία µπορεί 
πραγµατικά να σώσουν ασθενείς. Αρκετά 
νέα αντιβιοτικά διαφορετικών οµάδων ό-
πως νεογλυκοσίδες, συνδυασµοί β-λακτα-
µικών µε αναστολείς, άλλα β λακταµικά, 
τετρακυκλίνες έχουν ήδη κυκλοφορήσει 
και άλλα που αναµένονται σύντοµα. Είναι 
όµως απαραίτητη η εκπαίδευση των για-
τρών στη σωστή χρήση των νέων αυτών 
φαρµάκων, τα οποία θα πρέπει να χρησι-
µοποιηθούν µε σύνεση εκεί όπου είναι 
πραγµατικά απαραίτητα, γιατί διαφορετικά 
υπάρχει ο κίνδυνος να χάσουν και αυτά τη 
δραστικότητά τους λόγω περαιτέρω αύξη-
σης της µικροβιακής αντοχής». 

Το σχέδιο δράσης «ΠΡΟΚΡΟΥΣΤΗΣ» 
Από το ΚΕΕΛΠΝΟ υπάρχει ειδικό σχέδιο 

δράσης µε την ονοµασία «ΠΡΟΚΡΟΥΣ-
ΤΗΣ», που δίνει οδηγίες στους χώρους πα-
ροχής υπηρεσιών υγείας για την πρόληψη 
και την αντιµετώπιση των νοσοκοµειακών 
λοιµώξεων.

Όπως επισηµαίνεται στο σχέδιο αυτό, η 
αύξηση της µικροβιακής αντοχής στα αντι-
βιοτικά και η εκτεταµένη εµφάνιση νοσο-
κοµειακών λοιµώξεων από πολυανθεκτι-
κούς Gram αρνητικούς µικροοργανισµούς 
αποτελεί ένα διεθνές φαινόµενο που έχει 
προκαλέσει την άµεση ενεργοποίηση των 
φορέων Δηµόσιας Υγείας που είναι υπεύ-
θυνοι για την ασφάλεια των ασθενών σε 
χώρους παροχής υπηρεσιών υγείας. Το 
πρόβληµα αυτό εµφανίζεται τις τελευταίες 
δεκαετίες µε αυξητικές τάσεις παγκοσµί-
ως, ενώ συνεχώς προτείνονται και λαµβά-
νονται µέτρα σε παγκόσµια κλίµακα µε 
σκοπό τον περιορισµό τους.

Σύµφωνα µε δεδοµένα του European 
Antimicrobial Resistance Surveillance 
System η Ελλάδα συγκαταλέγεται στις ευ-
ρωπαϊκές χώρες µε τα υψηλότερα επίπεδα 
µικροβιακής αντοχής, ενώ είναι πρώτη στη 
συνολική κατανάλωση αντιµικροβιακών 
παραγόντων µεταξύ  των χωρών της Ε.Ε. 

Η διασπορά των πολυανθεκτικών Gram 
αρνητικών στελεχών στα ελληνικά νοσοκο-
µεία είναι µια πραγµατικότητα που αντιµε-
τωπίζουν καθηµερινά όλοι οι γιατροί που 
καλούνται να θεραπεύσουν λοιµώξεις από 
παθογόνα στελέχη ανθεκτικά στα περισσό-
τερα αντιβιοτικά. Τα καινούργια αυτά παθο-
γόνα στελέχη που έχουν διασπαρεί στα νο-
σοκοµεία της χώρας φαίνεται ότι είναι πιο 
λοιµογόνα, εµφανίζουν κλωνικότητα, δια-
σπείρονται πιο γρήγορα και επικρατούν ένα-
ντι των άλλων στελεχών στις χλωρίδες των 
ασθενών, µε αποτέλεσµα να προκαλούν 
σοβαρές λοιµώξεις σε βαρέως πάσχοντες 
ασθενείς µε υψηλό ποσοστό θνητότητας. 

Στον ελλαδικό χώρο δεν έχει µέχρι στιγ-
µής καταστεί δυνατή η εφαρµογή αποτελε-
σµατικών µέτρων για την πρόληψη των 
νοσοκοµειακών λοιµώξεων από τα συγκε-
κριµένα πολυανθεκτικά στελέχη, καθώς 
και για τον έλεγχο της τυχόν διασποράς 
τους στα ελληνικά νοσοκοµεία. Ενδεικτικές 
επιπτώσεις είναι η παράταση νοσηλείας, η 
εµφάνιση επιπλοκών, η αύξηση του φόρ-
του εργασίας του ιατρονοσηλευτικού προ-
σωπικού, η ανάγκη λειτουργίας µονώσεων 
και αυστηρής εφαρµογής µέτρων ελέγχου 
της ενδονοσοκοµειακής διασποράς και η 
αύξηση του κόστους νοσηλείας.

Σύµφωνα µε τα τελευταία διαθέσιµα 
στοιχεία του ΚΕΕΛΠΝΟ λοίµωξη στα δηµό-
σια νοσοκοµεία αναπτύσσει το 9% των α-
σθενών που νοσηλεύονται, ποσοστό πολύ 
υψηλότερο από τον ευρωπαϊκό µέσο όρο 
που είναι 6%. Οι περισσότερες λοιµώξεις 
(περίπου 55%) εντοπίζονται στις Μονάδες 
Εντατικής Θεραπείας, αφού εκεί νοσηλεύ-

ονται βαρέως πάσχοντες µε πολλαπλούς 
παράγοντες κινδύνου ανάπτυξης νοσοκο-
µειακής λοίµωξης. Παράλληλα όµως οι 
Έλληνες ασθενείς παίρνουν αντιβιοτικά σε 
πολύ µεγαλύτερο ποσοστό σε σχέση µε 
τους Ευρωπαίους: το 54,7% όσων νοση-
λεύονται στο ΕΣΥ θα πάρει κατά τη νοση-
λεία του αντιβιοτικά, έναντι του 37,1% που 
είναι ο αντίστοιχος ευρωπαϊκός µέσος ό-
ρος.

Διαθέσιµα συγκριτικά στοιχεία µεταξύ 
δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα δεν υπάρ-
χουν, ωστόσο θεωρείται ότι οι ενδονοσο-
κοµειακές λοιµώξεις είναι λιγότερες στα ι-
διωτικά νοσοκοµεία, γιατί εκεί τηρούνται 
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Εθνική Τράπεζα 

Σε υψηλό 
δεκαετίας  
ο δείκτης 
εμπιστοσύνης  
των ΜμΕ
ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ η βελτίωση του οικο-
νομικού κλίματος για τις ΜμΕ σύμ-
φωνα με τη νέα έκδοση της Έρευνας 
Συγκυρίας που συνέταξε η Διεύθυν-
ση Οικονομικής Ανάλυσης της Εθνι-
κής Τράπεζας, βάσει έρευνας πεδίου 
σε δείγμα 1.160 επιχειρήσεων. Ο 
δείκτης εμπιστοσύνης των ΜμΕ βελ-
τιώθηκε για 3ο συνεχόμενο εξάμηνο, 
αγγίζοντας τις 13 μονάδες - επίδοση 
που αποτελεί υψηλό δεκαετίας. Εξί-
σου ενθαρρυντικό είναι το γεγονός 
ότι η πλειοψηφία των ΜμΕ (54%) α-
κολουθεί στρατηγική ανάπτυξης. Ω-
στόσο, κάποιες ανησυχίες επιβρά-
δυνσης της δυναμικής εγείρει η πο-
ρεία του δείκτη μελλοντικής ζήτη-
σης, ο οποίος (αν και παρέμεινε σε 
θετικό έδαφος) παρουσίασε πτώση 
10 μονάδων. Εμβαθύνοντας την ανά-
λυσή μας, παρατηρούμε ότι θετικά 
ξεχωρίζουν οι μεσαίες επιχειρήσεις 
(με κύκλο εργασιών άνω των 2,5 ε-
κατ. €), ο κλάδος της βιομηχανίας για 
τις σταθερά υψηλές επιδόσεις του, 
καθώς και ο κλάδος των κατασκευ-
ών για την εντονότερη άνοδο (από 
χαμηλά, ωστόσο, επίπεδα). Η βελτί-
ωση του οικονομικού κλίματος συμ-
βαδίζει με τη βελτίωση της χρηματο-
οικονομικής εικόνας του τομέα των 
ΜμΕ (με τις λειτουργικά κερδοφόρες 
επιχειρήσεις να καλύπτουν πλέον το 
77% του τομέα, από 66% το 2014), 
έχοντας ως βασικό άξονα στήριξης 
την αυξημένη εξωστρέφεια. Εστιά-
ζοντας στις μεσαίες επιχειρήσεις, 
παρατηρούμε ότι οι εξωστρεφείς ε-
πιχειρήσεις βελτίωσαν σημαντικά τη 
λειτουργική κερδοφορία τους κατά 
την τελευταία πενταετία (12,7% κατά 
μέσο όρο το 2018 από 8,2% το 2014), 
ενώ αντίθετα η κερδοφορία των μη 
εξωστρεφών επιχειρήσεων επιδει-
νώθηκε (6,7% το 2018 από 8,4% το 
2014). Η σταδιακή βελτίωση των ε-
πιχειρηματικών συνθηκών συμβαδί-
ζει επίσης με τη βαθμιαία βελτίωση 
των συνθηκών χρηματοδότησης. Οι 
ΜμΕ εντοπίζουν θετικότερη διάθεση 
των τραπεζών για νέες χορηγήσεις, 
ενώ ταυτόχρονα θετικά συμβάλει η 
βαθμιαία αποκλιμάκωση των επιτο-
κίων δανεισμού (από 5,4% το 2011 
σε 4,3% το 2018). Ως αποτέλεσμα, τα 
έντονα προβλήματα ρευστότητας πε-
ριορίζονται πλέον στο 19% του τομέα 
(από 30% το 2014).

3,5 δισ. ευρώ, αντιστοιχώντας στο 
8,8% των συνολικών χορηγήσεων. 

Για να επιτευχθεί η παραπάνω μεί-
ωση η Eurobank θα προχωρήσει σε 
δύο τιτλοποιήσεις πακέτων με μη ε-
ξυπηρετούμενα ανοίγματα ονομαστι-
κής αξίας 9 δισ. ευρώ, ενώ στη μια 
τιτλοποίηση θα προστεθούν και ενή-
μερα δάνεια αξίας 0,5 δισ. ευρώ. Ταυ-
τόχρονα, έχει ανακοινώσει και το 
πλάνο κεφαλαιακής ενίσχυσης ώστε 
να καλυφθεί η μέγιστη ζημιά από τις 
δύο τιτλοποιήσεις. 

Ο διαγωνισμός (project Pillar) για 
την πρώτη τιτλοποίηση, η οποία αφο-
ρά «κόκκινα» στεγαστικά, οφειλόμε-
νου κεφαλαίου 2 δισ. ευρώ, βρίσκεται 
σε εξέλιξη και στη δεύτερη φάση έ-
χουν περάσει επτά επενδυτές. Οι δε-
σμευτικές προσφορές αναμένεται να 
κατατεθούν στο τέλος Απριλίου και η 
ανάδειξη προτιμητέου επενδυτή στο 
τέλος Ιουνίου- αρχές Ιουλίου. Η συ-
ναλλαγή αναμένεται να ολοκληρωθεί 
το Σεπτέμβριο. 

Η τράπεζα θα συστήσει ένα όχημα 
ειδικού σκοπού (SPV), στο οποίο θα 
μεταβιβαστούν τα δάνεια. Το SPV θα 
εκδώσει τίτλους τριών διαβαθμίσε-
ων. Τα ομόλογα υψηλής διαβάθμισης 
(senior note bonds) θα διακρατηθούν 
από την τράπεζα και αναμένεται να εί-
ναι ονομαστικής αξίας 1 ευρώ. Οι ο-
μολογίες ενδιάμεσης διαβάθμισης 
(mezzanine note bonds) θα πωλη-
θούν στον προτιμητέο επενδυτή του 
διαγωνισμού. 

Οι αναλυτές εκτιμούν ότι οι ομολο-
γίες ενδιάμεσης διαβάθμισης θα έ-
χουν ονομαστική αξία περίπου 300 ε-
κατ. ευρώ και θα πωληθούν σε τιμή 
μεταξύ 100 με 130 εκατ. ευρώ. Αν οι 
εκτιμήσεις τους επιβεβαιωθούν, η 
τράπεζα θα εγγράψει ζημιά μεταξύ 
170 με 200 εκατ. ευρώ. 

Τέλος, ο τίτλος χαμηλής διαβάθμι-

σης (junior note) αντιστοιχεί στις προ-
βλέψεις (700 εκατ. ευρώ), που έχει 
ήδη σχηματίσει για τα παραπάνω δά-
νεια η Eurobank και θα δοθεί δωρεάν 
σε κάποιο κοινωφελές ίδρυμα, ώστε 
να έχει μελλοντικά έσοδα, αν συμβεί η 
μεγάλη έκπληξη και μείνει κάτι μετά 
την αποπληρωμή των δύο άλλων σει-
ρών.  

Οι πέντε από τους επενδυτές, που 
πέρασαν στη β΄ φάση του Pillar 
(Cerberus, PIMCO, Fortress, Lone 
Star και Elliott), έχουν δηλώσει ότι 
ενδιαφέρονται να διεκδικήσουν ταυ-

τόχρονα και τη δεύτερη τιτλοποίηση 
(project Cairo), η οποία αφορά καταγ-
γελμένα δάνεια 7 δισ. και ενήμερα 0,5 
δισ. ευρώ. 

Η εν λόγω τιτλοποίηση βγαίνει πα-
κέτο με την πώληση πλειοψηφικού 
πακέτου της FPS, της εταιρείας δηλα-
δή που διαχειρίζεται τα μη εξυπηρε-
τούμενα ανοίγματα της Eurobank στην 
Ελλάδα. 

Η τιτλοποίηση καταγγελμένων και 
σε βαθιά καθυστέρηση δανείων 7 δισ. 
ευρώ αποτελεί το πιο μεγάλο και δύ-
σκολο εγχείρημα, που έχει γίνει ώς 

τώρα στην Ελλάδα. Η Eurobank προ-
τίθεται να κρατήσει τις ομολογίες 
πρώτης διαβάθμισης ύψους περίπου 
2 δισ. ευρώ και να πωλήσει στους ε-
πενδυτές «φέτα» (περίπου 30%) από 
τους τίτλους ενδιάμεσης διαβάθμι-
σης. Οι υπόλοιπες ομολογίες ενδιά-
μεσης διαβάθμισης θα αποδοθούν 
δωρεάν στους μετόχους της 
Eurobank. 

Η μέγιστη δυνητική ζημιά από την 
πώληση και τη δωρεάν απόδοση 
στους μετόχους του mezzanine τίτλου 
δεν θα ξεπεράσει, σύμφωνα με την ε-
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Το EGG της Eurobank αλλάζει. Νέα πλατφόρμα επιτάχυνσης για πιο ώριμες Start Up

Το νέο, αναβαθμισμένο, πλαίσιο λειτουργίας του προγράμ-
ματος egg - enter•grοw•go και το ευρύ πλέγμα δράσεων 
και υπηρεσιών που παρέχει για την επιτάχυνση της καινο-

τόμου επιχειρηματικότητας παρουσίασαν η Eurobank και το 
Corallia του Ε.Κ. Αθηνά, που σχεδίασαν και υλοποιούν το πρό-
γραμμα από το 2013.

Το πρόγραμμα egg, διανύοντας τον έβδομο χρόνο λειτουργί-
ας του και έχοντας εξελιχθεί στο πλέον ολοκληρωμένο πλαίσιο 
στήριξης νέων επιχειρηματικών προσπαθειών στην Ελλάδα, 
περνά σε νέα φάση.

Απευθυνόμενο σε καινοτόμες επιχειρήσεις, οι οποίες διαθέ-
τουν ένα επιχειρηματικό πλάνο που επιτρέπει επενδυτική ανά-

πτυξη αλλά και εμπορική δραστηριοποίηση, το egg απαντά στις 
νέες προκλήσεις και ανάγκες μέσα από τις δύο διακριτές και 
συμπληρωματικές πλατφόρμες υποστήριξης της επιχειρηματι-
κότητας:

1  την πλατφόρμα “Start-Up”, που απευθύνεται σε επιχειρημα-
τικές ομάδες ή νεοφυείς εταιρείες (μέχρι 3 ετών) με πρώι-

μες επιχειρηματικές ιδέες, στις οποίες παρέχεται πολυεπίπεδη 
υποστήριξη μέσω των παροχών του προγράμματος, ώστε να 
διερευνήσουν τις δυνατότητες ανάπτυξης της επιχειρηματικής 
τους ιδέας στα αρχικά τους βήματα.

2 Τη νέα πλατφόρμα “Scale-Up”, που αποτελεί ένα ολοκλη-
ρωμένο πλαίσιο επιτάχυνσης της προϊοντικής ανάπτυξης 

και απευθύνεται σε πιο ώριμα start-ups. 
Η νέα πλατφόρμα παρέχει μια σειρά από υποστηρικτικές 

δράσεις και εργαλεία τα οποία θα βοηθήσουν τους συμμετέ-
χοντες να αντλήσουν τα απαραίτητα κεφάλαια, να στοχεύ-
σουν στην κατάλληλη πελατειακή βάση και να επιταχύνουν 
την προώθηση του προϊόντος ή της υπηρεσίας που παρέχουν, 
αποσκοπώντας στην επιχειρηματική επιτυχία και βιωσιμότη-
τα με επέκταση πωλήσεων, εντός και εκτός Ελλάδας.

Παρουσιάζοντας τη στρατηγική για την επόμενη ημέρα του 
egg, ο αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος της Eurobank, 
κ. Σταύρος Ιωάννου, δήλωσε ότι  «η απόφαση της Eurobank 
να επενδύσει στο egg, όλα αυτά τα χρόνια, 12 εκατομμύρια 



N E X T D E A L  # 4 2 2  #  1 5  Μ Α Ρ Τ Ι Ο Υ  2 0 1 9

29| Ρεπορτάζ

Lime Capital Partners Ltd

Εξαγοράζει το 44,73% 
της Unismack SA
MΕ ΤΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
Piraeus Taneo Capital συμφώνησε η Lime 
Capital Partners Ltd για την απόκτηση του 
44,73% της εταιρείας U&S Unismack Α-
ΒΕΕ. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η 
Unismack ABEE ιδρύθηκε το 2006 από την 
οικογένεια Στρατάκη στο Κιλκίς και ειδι-
κεύεται στην ανάπτυξη και παραγωγή πρω-
τοποριακών προϊόντων σνακ, με εξειδίκευ-
ση στις κατηγορίες Gluten & Allergen Free, 
Vegan, High Protein and Natural. Τα προϊό-
ντα της εταιρείας πωλούνται υπό την εμπο-
ρική ονομασία Wellabys και με άλλα ανα-
γνωρισμένα σήματα παγκοσμίως. Παράλ-
ληλα, σημειώνεται πως η Unismack αποτε-
λεί μία εταιρεία με ιδιαίτερα θετικά μεγέθη, 
καθώς το οικονομικό έτος 06.2017 – 
06.2018, κατέγραψε έσοδα ύψους 4,78 ε-
κατ. ευρώ, επιτυγχάνοντας το 99% των πω-
λήσεών της σε αγορές του εξωτερικού. 
Κατά το τρέχον έτος, οι πωλήσεις της αυξά-
νονται με ρυθμό 35% και η εταιρεία έχει ήδη 
ξεκινήσει ένα φιλόδοξο πλάνο επέκτασης, 
που περιλαμβάνει επενδύσεις ύψους 3 ε-
κατ. ευρώ. Για το 2019, βασικοί στόχοι της 
Unismack είναι να τριπλασιάσει την παρα-
γωγική της ικανότητα και να αξιοποιήσει 
ελκυστικές ευκαιρίες περαιτέρω διείσδυ-
σης στην ταχέως αναπτυσσόμενη κατηγο-
ρία υγιεινών σνακ παγκοσμίως.

Το Piraeus Taneo Capital Fund , σύμφω-
να με την ανακοίνωση, είναι ένα επενδυτικό 
κεφάλαιο στο οποίο συμμετέχει κατά 50% η 
Τράπεζα Πειραιώς και κατά 50% το Tαμείο 
Ανάπτυξης Νέας Οικονομίας (TANEO), με 
σκοπό να επενδύει και να συμβάλλει στην 
ανάπτυξη μικρομεσαίων ελληνικών εται-
ρειών με καινοτομία, εξαγωγικό προφίλ και 
ανταγωνιστικά προϊόντα. Από το 2011, το 
PTFC έχει υποστηρίξει σημαντικά όλες τις 
αυξήσεις κεφαλαίου της Unismack, ενισχύ-
οντας την υγιή και επιτυχή ανάπτυξη της ε-
ταιρείας τόσο σε πωλήσεις όσο και σε κερ-
δοφορία. Με τη συγκεκριμένη απόφαση, το 
PTFC δίνει τον απαραίτητο χώρο σε ένα νέο 
επενδυτή να υποστηρίξει το επόμενο βήμα 
ανάπτυξης της εταιρίας διεθνώς. Η Lime 
Capital Partners Ltd (LCP), όπως αναφέρε-
ται, είναι μια ιδιωτική εταιρεία επενδύσεων 
που επενδύει το προσωπικό κεφάλαιο των 
συνεργατών της σε ευκαιρίες ανάπτυξης 
και ανάκαμψης, στους τομείς της βιομηχα-
νίας τροφίμων, της αυτοκινητοβιομηχανίας, 
των μεταλλείων και των χρηματοπιστωτι-
κών υπηρεσιών. Η πρώτη επένδυση των 
συνεργατών της LCP στην Ελλάδα πραγμα-
τοποιήθηκε το 2012, με την εξαγορά της 
ΔΩΔΩΝΗ Α.Ε., την οποία αναδιάρθρωσαν 
επιτυχώς και συνεχίζουν να διαχειρίζονται 
μέσω της εταιρείας συμμετοχών SI Foods 
Ltd. Με βάση τη συγκεκριμένη συμφωνία, η 
LCP θα γίνει ο μεγαλύτερος μέτοχος της 
Unismack μαζί με την οικογένεια Στρατάκη. 

κτίμηση της τράπεζας, τα 1,4 δισ. (το 
εύρος της επίσημης εκτίμησης είναι 
μεταξύ 1,1 με 1,4 ευρώ). 

Επομένως, από τις δύο τιτλοποιή-
σεις η μέγιστη ζημιά θα ανέλθει στα 1,6 
δισ., με πιθανότερο σενάριο να μην ξε-
περάσει, τελικά, το 1,4 δισ. ευρώ, ποσό 
που θα καλύψει, σε συντριπτικό βαθμό, 
ο όμιλος, μέσω της ενίσχυσης των κε-
φαλαίων κατά 907 εκατ. ευρώ από την 
απορρόφηση της Grivalia και την πώ-
ληση τουλάχιστον του 70% της εταιρεί-
ας διαχείρισης FPS (εκτιμάται ότι θα 
εισπράξει περίπου 300 εκατ. ευρώ). 

Η FPS θα πωληθεί στον ίδιο επενδυ-
τή που θα πάρει τη «φέτα» του 
mezzanine τίτλου. Με την αγορά της 
FPS, ο επενδυτής θα αναλάβει για 10 
χρόνια τη διαχείριση των NPEs που δι-
αθέτει στην Ελλάδα ο όμιλος 
Eurobank. 

Αν πωληθεί ικανός αριθμός ομολο-
γιών ενδιάμεσου ρίσκου (mezzanine 
note) στις δύο τιτλοποιήσεις και πλη-
ρούνται κάποιες άλλες εποπτικές α-
παιτήσεις, η στάθμιση των senior note 
τίτλων, που θα διακρατήσει ο όμιλος 
Eurobank, στο σταθμισμένο σε κίνδυ-

νο ενεργητικό θα είναι πολύ μικρή. 
Έτσι τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματά 
του θα μειωθούν κατά περίπου 9 δισ. 
ευρώ, ενώ θα επέλθει και οργανική 
μείωση των NPEs κατά 1,1 δισ. ευρώ 
μέσα στη φετινή χρονιά. 

Η διαδικασία για την πώληση περί-
που του 30% των ομολογιών ενδιάμε-
σης διαβάθμισης μαζί με το τουλάχι-
στον 70% της FPS αναμένεται να ολο-
κληρωθεί το Νοέμβριο (closing). 

Παράλληλα με την πώληση της FPS 
και το project Cairo θα τρέχει ο εταιρι-
κός μετασχηματισμός με στόχο να ο-
λοκληρωθεί τον Οκτώβριο. Η εισηγ-
μένη, σήμερα, Eurobank θα μετατρα-
πεί σε εταιρεία συμμετοχών και θα 
μεταβιβάσει το σύνολο, σχεδόν, του 
ενεργητικού και παθητικού της σε μια 
νέα τραπεζική θυγατρική (νέα 
Eurobank). 

Από τη μεταβίβαση θα εξαιρεθούν 
οι δύο εταιρείες ειδικού σκοπού, που 
θα συσταθούν για τις τιτλοποιήσεις 
2+7,5 ευρώ, καθώς και οι ομολογίες 
πρώτης και ενδιάμεσης διαβάθμισης. 
Αυτά τα περιουσιακά στοιχεία θα ε-
λέγχονται απευθείας από την εισηγ-
μένη εταιρεία συμμετοχών, ενώ σε 
δεύτερη φάση (το 2020) οι τίτλοι ενδι-
άμεσης διαβάθμισης θα αποδοθούν 

στους μετόχους της Συμμετοχών 
(carve out). 

Το σχέδιο της Πειραιώς 
Την ίδια στιγμή, η Τράπεζα Πειραι-

ώς τρέχει κλειστή διαγωνιστική δια-
δικασία για την ανάδειξη προτιμητέου 
επενδυτή, ο οποίος θα αναλάβει τη 
διαχείριση, επί σειρά ετών, των NPEs 
της τράπεζας, ενώ είναι πιθανόν να 
αγοράσει και ομολογίες ενδιάμεσης 
διαβάθμισης από τιτλοποίηση χαρτο-
φυλακίου. 

Μη δεσμευτικές προσφορές για το 
deal έχουν υποβάλει Cerberus και η 
κοινοπραξία Intrum-PIMCO και ώς το 
τέλος του μήνα αναμένεται να υπο-
βληθούν δεσμευτικές προσφορές. 

Ο προτιμητέος επενδυτής θα αγο-
ράσει πλειοψηφικό πακέτο μετοχών 
(γύρω στο 80%) της εταιρείας η οποία 
θα συσταθεί από την Πειραιώς και θα 
υπογράψει με την τράπεζα πολυετή 
σύμβαση διαχείρισης των NPEs. Στη 
νεότευκτη εταιρεία θα μεταφερθεί μέ-
ρος του προσωπικού που απασχολεί-
ται σήμερα στη σχετική εσωτερική 
διεύθυνση της τράπεζας (PLU). 

Εν συνεχεία το περίπου 80% της ε-
ταιρείας θα πωληθεί στον προτιμητέο 
επενδυτή. Από τη συναλλαγή η Πει-
ραιώς θα εγγράψει κεφαλαιακό κέρ-
δος της τάξης των 300 εκατ. ευρώ, 
σύμφωνα με εκτιμήσεις της αγοράς, 
ενισχύοντας ισόποσα το δείκτη κύρι-
ων εποπτικών κεφαλαίων της 
(Common Equity Tier I- CET I). 

Αν προχωρήσει και σε τιτλοποίηση 
δανείων με τον προτιμητέο επενδυτή 
να αγοράζει τις ομολογίες ενδιάμεσης 
διαβάθμισης, η Πειραιώς θα μειώσει 
το σταθμισμένο ενεργητικό της, ενι-
σχύοντας έμμεσα τους δείκτες κεφα-
λαιακής επάρκειας. 

Αμέσως μετά την υπογραφή σύμβα-
σης αγοραπωλησίας, η Πειραιώς θα 
προχωρήσει, εφόσον το επιτρέπουν οι 
συνθήκες, στην έκδοση Tier II ομολό-
γου της τάξης των 500 εκατ. ευρώ. 

Τράπεζες: Έρχονται mega deals για «κόκκινα» δάνεια
►Οι αναλυτές εκτιμούν 

ότι οι ομολογίες 
ενδιάμεσης 
διαβάθμισης θα έχουν 
ονομαστική αξία 
περίπου 300 εκατ. 
ευρώ και θα 
πωληθούν σε τιμή 
μεταξύ 100  
με 130 εκατ. ευρώ

Το EGG της Eurobank αλλάζει. Νέα πλατφόρμα επιτάχυνσης για πιο ώριμες Start Up
και απευθύνεται σε πιο ώριμα start-ups. 

Η νέα πλατφόρμα παρέχει μια σειρά από υποστηρικτικές 
δράσεις και εργαλεία τα οποία θα βοηθήσουν τους συμμετέ-
χοντες να αντλήσουν τα απαραίτητα κεφάλαια, να στοχεύ-
σουν στην κατάλληλη πελατειακή βάση και να επιταχύνουν 
την προώθηση του προϊόντος ή της υπηρεσίας που παρέχουν, 
αποσκοπώντας στην επιχειρηματική επιτυχία και βιωσιμότη-
τα με επέκταση πωλήσεων, εντός και εκτός Ελλάδας.

Παρουσιάζοντας τη στρατηγική για την επόμενη ημέρα του 
egg, ο αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος της Eurobank, 
κ. Σταύρος Ιωάννου, δήλωσε ότι  «η απόφαση της Eurobank 
να επενδύσει στο egg, όλα αυτά τα χρόνια, 12 εκατομμύρια 

ευρώ σε νέες, καινοτόμες ιδέες και επιχειρήσεις, έφερε θε-
τικά και μετρήσιμα αποτελέσματα με κοινωνικό πρόσημο. 
Στις νέες προκλήσεις προχωράμε ακόμη πιο δυναμικά. Στο 
επίκεντρο είναι η νέα επιχειρηματικότητα, ανεξαρτήτως του 
ηλικιακού προφίλ των επιχειρηματιών, τους οποίους θα 
στηρίξουμε προκειμένου να εξελίξουν την εταιρεία τους, ε-
ξασφαλίζοντας γρήγορη αύξηση επενδύσεων και πωλήσε-
ων, βιωσιμότητα και επέκταση εντός και εκτός συνόρων».

Δεδομένης της κρίσιμης σημασίας που έχει η χρηματοδό-
τηση μιας επιχείρησης, στο πλαίσιο της νέας πλατφόρμας 
Scale-Up, πέραν των άλλων πλεονεκτημάτων, οι επιχειρη-
ματίες θα έχουν πρόσβαση και σε μια ολοκληρωμένη δέσμη 

χρηματοδοτικών επιλογών που περιλαμβάνει, μεταξύ άλ-
λων, χρηματοδότηση από την Eurobank με δάνεια κεφαλαί-
ου κίνησης αλλά και μακροπρόθεσμα δάνεια, νέες χρηματο-
δοτικές οδούς, όπως το Crowd Equity Funding μέσω της 
Eurobank Equities με τη συμμετοχή ιδιωτών επενδυτών, 
πρόσβαση σε μικροπιστώσεις.

Η υποβολή αιτήσεων για συμμετοχή στην πλατφόρμα 
Start-Up είναι ήδη σε εξέλιξη, με καταληκτική ημερομηνία 
τη Δευτέρα 22 Απριλίου 2019. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν περαιτέρω 
πληροφορίες και στη νέα ιστοσελίδα του egg - 
enter•grοw•go.
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Όλο το χρονοδιάγραμμα για τον εταιρικό με-
τασχηματισμό της Eurobank και τη μείωση 
των «κόκκινων» δανείων κατά τουλάχι-

στον 9 δισ. ευρώ επικαιροποίησε η διοίκηση της 
τράπεζας, κατά την τηλεδιάσκεψη με τους αναλυ-
τές για τα αποτελέσματα δ΄ τριμήνου 2018. 

Η απορρόφηση της Grivalia αναμένεται να ο-
λοκληρωθεί τον προσεχή Μάιο και μέσα στον ί-
διο μήνα αναμένεται να ξεκινήσει η διαπραγμά-
τευση των νέων μετοχών. Ο διευθύνων σύμβου-
λος της Eurobank Φωκίων Καραβίας τόνισε ότι 
έως τώρα οι διαδικασίες εξελίσσονται εντός 
χρονοδιαγράμματος.

Θα ακολουθήσει ώς τον Ιούλιο η πώληση των 
ομολογιών ενδιάμεσης διαβάθμισης (mezzanine 
note) της τιτλοποίησης «κόκκινων» στεγαστικών 
δανείων, ανεξόφλητου κεφαλαίου 2 δισ. (project 
Pillar). Μέχρι το τέλος Ιουνίου θα πρέπει να έ-
χουν υποβληθεί και δεσμευτικές προσφορές για 
την πώληση της FPS, εταιρείας διαχείρισης μη 
εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (Non Performing 
Exposures-NPEs) του ομίλου εν Ελλάδι και την 
τιτλοποίηση καταγγελμένων και σε βαθιά καθυ-
στέρηση δανείων ονομαστικής αξίας 7 δισ. ευρώ 
(project Cairo).

Στο εν λόγω χαρτοφυλάκιο θα προστεθούν και 
εξυπηρετούμενα δάνεια 0,5 δισ. ευρώ, με αποτέ-
λεσμα η περίμετρός του- σε ονομαστική αξία- να 
ανέλθει στα 7,5 δισ. ευρώ. Η διαδικασία για την 
πώληση περίπου του 30% των ομολογιών ενδιά-
μεσης διαβάθμισης μαζί με το τουλάχιστον 70% 
της FPS αναμένεται να ολοκληρωθεί το Νοέμ-
βριο (closing). 

Παράλληλα με την πώληση της FPS και το 
project Cairo θα τρέχει ο εταιρικός μετασχηματι-
σμός με στόχο να ολοκληρωθεί τον Οκτώβριο. Η 
εισηγμένη, σήμερα, Eurobank θα μετατραπεί σε 
εταιρεία συμμετοχών και θα μεταβιβάσει το σύ-
νολο, σχεδόν, του ενεργητικού και παθητικού της 
σε μια νέα τραπεζική θυγατρική (νέα Eurobank). 

Από τη μεταβίβαση θα εξαιρεθούν οι δύο εται-
ρείες ειδικού σκοπού, που θα συσταθούν για τις 
τιτλοποιήσεις 2+7,5 δισ. ευρώ καθώς και οι ομο-

λογίες πρώτης και ενδιάμεσης διαβάθμισης. Αυ-
τά τα περιουσιακά στοιχεία θα ελέγχονται απευ-
θείας από την εισηγμένη εταιρεία συμμετοχών, 
ενώ σε δεύτερη φάση (το 2020) οι τίτλοι ενδιάμε-
σης διαβάθμισης θα αποδοθούν στους μετόχους 
της Συμμετοχών (carve out). 

Όπως αναφέρθηκε στην τηλεδιάσκεψη, οι τίτ-
λοι πρώτης διαβάθμισης (senior notes), που προ-
βλέπεται να διακρατήσει ο όμιλος Eurobank θα 
έχουν επίπτωση στο σταθμισμένο σε κίνδυνο ε-
νεργητικό της τάξης των 2,5 δισ. (0,5 από Pillar 
και 2 από Cairo). 

Το κεφαλαιακό όφελος  
από ενδεχόμενη χρήση του APS 

Ο όμιλος προτίθεται να κάνει χρήση κρατικής 

εγγύησης επί των παραπάνω τίτλων πρώτης δι-
αβάθμισης, εφόσον εγκριθεί και νομοθετηθεί ο 
προτεινόμενος μηχανισμός (Asset Protection 
Scheme- APS), με την προϋπόθεση ότι η προμή-
θεια που θα καταβάλλεται στο Δημόσιο, έναντι 
της εγγύησης, θα έχει ανεκτό κόστος. Ενδεχόμε-
νη χρήση της κρατικής εγγύησης εκτιμάται ότι θα 
φέρει κεφαλαιακή ενίσχυση της τάξης των 75 
μονάδων βάσης. 

Η διοίκηση της τράπεζας σχολίασε θετικά την 
προώθηση των δύο σχεδίων συλλογικής υποβο-
ήθησης των τραπεζών στην προσπάθειά τους να 
μειώσουν τα NPEs, σημειώνοντας ότι πρόκειται 
για χρήσιμα και συμπληρωματικά «εργαλεία». 

Η υιοθέτηση, δε, του σχεδίου της ΤτΕ αντιμε-
τωπίζει και το πρόβλημα της υψηλής συμμετοχής 

του αναβαλλόμενου φόρου στα εποπτικά κεφά-
λαια των τραπεζών, σημείωσε η διοίκηση της 
τράπεζας. 

Στα 6,6 δισ. ευρώ τα NPEs  
στο τέλος της χρονιάς 

Με τις δύο τιτλοποιήσεις ονομαστικής αξίας 
2+7,5 δισ. ευρώ και την από-ενοποίηση που θα 
επέλθει, εφόσον πωληθεί ικανός αριθμός ομο-
λογιών ενδιάμεσης διαβάθμισης (mezzanine 
notes), τα NPEs θα μειωθούν κατά 9 δισ. ευρώ 
φέτος, ενώ θα υπάρξει και οργανική μείωση των 
NPEs κατά 1,1 δισ. ευρώ.  

Ο στόχος που έχει τεθεί για το τέλος της φετι-
νής χρονιάς είναι τα NPEs να υποχωρήσουν στα 
6,6 δισ. ευρώ, ήτοι στο 16% των συνολικών χο-
ρηγήσεων, ενώ στο τέλος της τριετίας (2021) 
προβλέπεται να μειωθούν στα 3,5 δισ. ευρώ, α-
ντιστοιχώντας στο 8,8% των συνολικών χορηγή-
σεων. 

Οι παραπάνω στόχοι θα περιλαμβάνονται στο 
επικαιροποιημένο πλάνο τριετίας, που θα υπο-
βληθεί στο SSM τον επόμενο μήνα. Το κόστος 
πιστωτικού κινδύνου φέτος αναμένεται να κινη-
θεί ελαφρώς χαμηλότερα από το περσινό. 

Eurobank Όλο το χρονοδιάγραμμα 
του μετασχηματισμού

►Μέσα στο Μάιο η ολοκλήρωση της απορρόφησης  
της Grivalia και η διαπραγμάτευση των νέων μετοχών

 ►Πότε θα ολοκληρωθούν οι δύο τιτλοποιήσεις,  
η πώληση της FPS και η σύσταση νέας Eurobank

 ►Οι νέοι στόχοι για τη μείωση των NPEs  
και πόσα senior bonds θα κατέχει

Η ελληνική οικονομία αναπτύχθηκε με υγιή ρυθμό 1,9% σε 
ετήσια βάση το 2018, από 1,4% ετησίως το 2017, με κινη-
τήριες δυνάμεις τις εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών – οι 

οποίες υπερέβησαν τις αρχικές εκτιμήσεις για έναν ακόμη χρόνο 
– και την ιδιωτική κατανάλωση (+1,0% σε ετήσια βάση) που πα-
ρέμεινε σε συνεπή τροχιά ανάκαμψης, αναφέρει σε ανάλυσή της  
η Διεύθυνση Οικονομικής Ανάλυσης της Εθνικής Τράπεζας. Ω-
στόσο,  όπως επισημαίνεται, η αρνητική έκπληξη ήρθε από τις 
επενδύσεις, που υστέρησαν σημαντικά, σε σύγκριση με τις αρχι-
κές εκτιμήσεις. Στον αντίποδα, οι εξαγωγές όχι μόνο διατήρησαν 
αλλά και αύξησαν τη δυναμική τους κατά το 2ο εξάμηνο του έ-
τους. Οι συνολικές εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών ανήλθαν 

σε νέο ιστορικό υψηλό της τάξης του 34,1% του ΑΕΠ από 31,9% 
το 2017 και από 21,0% κατά μέσο όρο την περίοδο 2000-2009, 
ενώ ο  τουρισμός αποτέλεσε το 2ο εξαγωγικό πυλώνα, συνει-
σφέροντας το μεγαλύτερο τμήμα της αύξησης των συνολικών 
εσόδων από υπηρεσίες, τα οποία αυξήθηκαν στο 15,3% του ΑΕΠ 
το 2018 από 14,2% το 2017 (ετήσια αύξηση 9,3%, σε σταθερές 
τιμές). 

Η ιδιωτική κατανάλωση εμφάνισε αξιοσημείωτη σταθερότητα, 
αυξανόμενη κατά 1,0% ετησίως στο σύνολο του 2018 και κατά 
1,1% το 4ο τρίμηνο, στηριζόμενη στη συνεπή βελτίωση της αγο-
ράς εργασίας, το χαμηλό πληθωρισμό και τη μείωση της αβεβαι-
ότητας. Το υψηλό ποσοστό της ιδιωτικής κατανάλωσης στο ΑΕΠ 

(σταθερά υψηλότερο του 67% ακόμη και κατά την κρίση) υποδη-
λώνει, μεταξύ άλλων, το σημαντικό ακόμη ρόλο της παραοικο-
νομίας στην οικονομική δραστηριότητα. Σημειώνεται ότι η ΕΤΕ 
προβλέπει σταθερό, περίπου, ρυθμό αύξησης του ΑΕΠ για το 
2019, με την περαιτέρω ενίσχυση της ιδιωτικής κατανάλωσης 
(+1,6% ετησίως το 2019 από 1,0% ετησίως το 2018, που θα υπο-
στηριχθεί από εκτιμώμενη αύξηση της μέσης ωριαίας αμοιβής 
εργασίας κατά περίπου 2,0% ετησίως και αύξηση της απασχόλη-
σης κατά 1,3% ετησίως) και την ανάκαμψη των επενδύσεων 
(+9,8% ετησίως ή κατά 10,6% περιλαμβάνοντας την ανακάμπτου-
σα κατασκευή κατοικιών), να αντισταθμίζουν την απώλεια στήρι-
ξης από τις καθαρές εξαγωγές (-0,3 ποσοστιαίες μονάδες). 

ETE Οι ισχυρές εξαγωγές αντιστάθμισαν τις αδύναμες επενδύσεις
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Καµπανάκι κινδύνου για τις νοσοκοµειακές λοιµώξεις

ονται βαρέως πάσχοντες µε πολλαπλούς 
παράγοντες κινδύνου ανάπτυξης νοσοκο-
µειακής λοίµωξης. Παράλληλα όµως οι 
Έλληνες ασθενείς παίρνουν αντιβιοτικά σε 
πολύ µεγαλύτερο ποσοστό σε σχέση µε 
τους Ευρωπαίους: το 54,7% όσων νοση-
λεύονται στο ΕΣΥ θα πάρει κατά τη νοση-
λεία του αντιβιοτικά, έναντι του 37,1% που 
είναι ο αντίστοιχος ευρωπαϊκός µέσος ό-
ρος.

Διαθέσιµα συγκριτικά στοιχεία µεταξύ 
δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα δεν υπάρ-
χουν, ωστόσο θεωρείται ότι οι ενδονοσο-
κοµειακές λοιµώξεις είναι λιγότερες στα ι-
διωτικά νοσοκοµεία, γιατί εκεί τηρούνται 

πιο αυστηρά οι κανόνες πρόληψης. Βέβαια 
έχει παρατηρηθεί το φαινόµενο ασθενείς 
που µεταφέρονται από τα δηµόσια νοσοκο-
µεία για νοσηλεία σε Μονάδες Εντατικής 
Θεραπείας ιδιωτικών νοσοκοµείων να µε-
ταφέρουν µαζί τους και πολυανθεκτικά µι-
κρόβια.

Τα στοιχεία της ΠΟΕΔΗΝ
Για τις νοσοκοµειακές λοιµώξεις δηµο-

σιοποίησε πρόσφατα στοιχεία και η Πανελ-
λήνια Οργάνωση των Εργαζοµένων στα 
Δηµόσια Νοσοκοµεία (ΠΟΕΔΗΝ), σύµφω-
να µε τα οποία: 

Πάνω από 4.000.000 ασθενείς υπολογί-

ζεται ότι κάθε χρόνο εµφανίζουν νοσοκο-
µειακή λοίµωξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 
µε εκτιµώµενο αριθµό θανάτων 37.000. Η 
νοσηρότητα από νοσοκοµειακές λοιµώξεις 
στις χώρες της Ε.Ε. είναι 5% των εισαγω-
γών στα νοσοκοµεία τους. Στη χώρα µας 
προσβάλλονται από νοσοκοµειακές λοι-
µώξεις κατά µέσο όρο το 15% των εισαγω-
γών στα δηµόσια νοσοκοµεία. Το ποσοστό 
διαφέρει από νοσοκοµείο σε νοσοκοµείο 
ανάλογα τις αντοχές τους.  Η θνησιµότητα 
από νοσοκοµειακές λοιµώξεις στα νοσο-
κοµεία της χώρας µας είναι πάνω από 30% 
των προσβληθέντων, ενώ στα νοσοκοµεία 
της Ε.Ε. είναι στο 15%.

Λοίμωξη 
χειρουργικού 

πεδίου
11.9%
(N=51)

Πνευμονία
33.1%

(N=142)

Ουρολοίμωξη
21.7%
(N=93)

Μικροβιαιμία
33.3%

(N=143)

 

Συνδεόμενη με τον 
αναπνευστήρα 93 

Νοσοκομειακή σε μη 
διασωληνωμένο ασθενή 24 

Κοινότητας 8 
Ιδρυμάτων παροχής 
ιατρικής φροντίδας 5 

Αδιευκρίνιστο 12 

 

Εν τω βάθει 21 

Επιπολής 10 

Οργάνου, κοιλότητας 9 

Αδιευκρίνιστο 11 

 

Ενδαγγειακών καθετήρων 48 

Πρωτοπαθής 41 
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Συµµόρφωση 
στην υγιεινή των χεριών

Η σωστή τήρηση των κανόνων υγιεινής 
των χεριών αποτελούσε και αποτελεί  ένα 
από τα βασικά σηµεία όλων των προγραµ-
µάτων πρόληψης των νοσοκοµειακών 
λοιµώξεων. Χαρακτηριστική είναι η αλλη-
γορική φράση: «Οι 10 κυριότερες αιτίες 
πρόκλησης των νοσοκοµειακών λοιµώξε-
ων είναι τα 10 δάκτυλα των χεριών µας». Ο 
πιο εύκολος και αποτελεσµατικός τρόπος 
πρόληψης των νοσοκοµειακών λοιµώξε-
ων είναι η συστηµατική εφαρµογή των αρ-
χών της  υγιεινής των χεριών από τους ε-
παγγελµατίες υγείας. Οι «ευκαιρίες» για υ-
γιεινή των χεριών είναι οι εξής:
• Πριν από την επαφή µε ασθενή.
• Πριν από καθαρό ή άσηπτο χειρισµό (π.χ. 
πριν από το χειρισµό επεµβατικών συ-
σκευών, ανεξάρτητα εάν χρησιµοποιούνται 
γάντια ή όχι, κατά τη µετακίνηση από µολυ-
σµένη σε άλλη περιοχή του σώµατος κατά 
τη διάρκεια παροχής ιατρονοσηλευτικής 
φροντίδας).
• Μετά από έκθεση σε σωµατικά υγρά (π.χ. 
µετά από επαφή µε εκκρίσεις, βλεννογό-
νους ή µη άθικτο δέρµα, µετά από αφαίρε-
ση ιατρικών γαντιών).
• Μετά από επαφή µε τον ασθενή.
• Μετά από επαφή µε το άψυχο περιβάλλον 
του ασθενή (π.χ. µετά από επαφή µε επιφά-
νειες και αντικείµενα (συµπεριλαµβανόµε-

νου του ιατρικού εξοπλισµού)  που βρίσκο-
νται σε άµεση γειτνίαση µε τον ασθενή.

Ωστόσο αυτό το απλό, αλλά σηµαντικό 
µέτρο πρόληψης δεν τηρείται από το σύνο-
λο του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού α-
πό αµέλεια ή αδιαφορία. Ακόµα και αν ο 
γιατρός ή η νοσοκόµα φορούν γάντια δεν 
σηµαίνει ότι αλλάζουν πάντα ζευγάρι για 
κάθε ασθενή, ενώ ειδικά στα χρόνια της 
κρίσης (αφού τα δηµόσια νοσοκοµεία έ-
χουν περιορισµένα κονδύλια για την αγορά 
αναλωσίµων) το φαινόµενο έχει γίνει εντο-
νότερο.   

Ορθολογική χρήση αντιβιοτικών 
Η κατανάλωση των αντιβιοτικών συνδέ-

εται άµεσα µε την εµφάνιση και εξέλιξη της 
µικροβιακής αντοχής. Η µέτρηση της κατα-
νάλωσης των αντιβιοτικών στο νοσοκοµείο 
είναι εξαιρετικά σηµαντική, γιατί µε την ταυ-
τόχρονη αξιολόγηση των δεδοµένων µι-
κροβιακής αντοχής  µπορεί να οδηγήσει σε 
πολύτιµα συµπεράσµατα και ανάλογες 
δράσεις παρέµβασης.  

Ατοµικά µέτρα προστασίας του 
ιατρονοσηλευτικού προσωπικού
• Προστατευτική ενδυµασία µιας χρήσης 
(ρόµπα ή ποδιά). 
• Πλαστικές ποδιές µιας χρήσης.
• Ρόµπες.
• Ιατρικά γάντια µιας χρήσης.

Τα μέτρα πρόληψης
που συστήνει το ΚΕΕΛΠΝΟ
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Janssen

Διάκριση για το πρόγραμμα 
εθελοντισμού εργαζομένων 
H JANSSEN ΕΛΛΑΔΟΣ, φαρμακευτική εταιρεία του 
ομίλου Φροντίδας Υγείας Johnson & Johnson, διακρί-
θηκε με Bronze βραβείο στα Responsible Business 
Awards στην κατηγορία «Εργαζόμενοι» για το πρό-
γραμμα «Janssen4Good».

Το πρόγραμμα εθελοντισμού και κοινωνικής προ-
σφοράς «Janssen4Good» αποτελεί, εδώ και χρόνια, 
βασική προτεραιότητα των εργαζομένων και εντάσσε-
ται στο πλαίσιο της ευρύτερης δέσμευσης της Janssen 
Ελλάδος για αειφορία, εταιρική υπευθυνότητα και βιώ-
σιμη ανάπτυξη. Όραμα και ουσιαστική επιδίωξη του 
«Janssen4Good» είναι να ενισχύεται συνεχώς το θετι-
κό αποτύπωμα της εταιρείας στην κοινωνία και το πε-
ριβάλλον, με τη συμμετοχή του συνόλου των εργαζο-
μένων της. Μία από τις σημαντικότερες πτυχές του 
κοινωφελούς έργου της Janssen, είναι η Ημέρα Εθε-
λοντισμού των εργαζομένων, οι οποίοι ανταποκρίνο-
νται πάντα στο κάλεσμα της εταιρείας και συμμετέχουν 
σε δράσεις προσφοράς και αλληλεγγύης με υψηλό, 
θετικό κοινωνικό πρόσημο. 

Ο Μάκης Παπαταξιάρχης, διευθύνων σύμβουλος 
της Janssen Ελλάδος, δήλωσε σχετικά: «Η συγκεκρι-
μένη διάκριση μάς τιμά ιδιαίτερα, καθώς επιβραβεύε-
ται το έργο και η μακροχρόνια δέσμευσή μας για βιώ-
σιμη ανάπτυξη, υπεύθυνη και έμπρακτη επικέντρωση 
στο κοινό καλό. Παραμένουμε πιστοί στην αποστολή 

ΑΚΟΜΗ 160 ΓΙΑΤΡΟΙ από την Ελλάδα ολοκλήρωσαν με επιτυχία τα Προγράμ-
ματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στην παιδική διατροφή που πραγματο-
ποιούν τρεις από τους επιφανέστερους ακαδημαϊκούς φορείς της Ευρώπης 
με την υποστήριξη της Nestlé.

Πρόκειται για την τρίτη συνεχόμενη χρονιά που η Nestlé δίνει την ευκαιρία 
σε επιστήμονες του χώρου της υγείας να αποκτήσουν εξειδίκευση σε θέματα 
παιδικής διατροφής: Στο πλαίσιο της παγκόσμιας πρωτοβουλίας του Nestlé 
Nutrition Institute, η εταιρεία υποστήριξε για τρίτη φορά το ΠΜΣ στην Παιδια-
τρική Διατροφή του Πανεπιστημίου της Βοστόνης, ενώ για πρώτη φορά φέτος 
σε αυτό προστέθηκε και το πρόγραμμα του Πανεπιστημίου Ludwig-
Maximilians του Μονάχου και του Early Nutrition Academy με τίτλο “Early 
Nutrition Specialist”.

Έχοντας στόχο την εκπαίδευση και κατάρτιση των επιστημόνων υγείας στο ζήτημα της παιδικής 
παχυσαρκίας, τα δύο προγράμματα έχουν σχεδιαστεί από τα αντίστοιχα πανεπιστήμια με την υπο-
στήριξη του Nestlé Nutrition Institute και συνιστούν μια μοναδική προσφορά της Nestlé στην ιατρι-
κή κοινότητα. Παράλληλα, αποτελούν μία ακόμη έμπρακτη απόδειξη της δέσμευσης της εταιρείας 

να συνεισφέρει σε ένα πιο υγιές μέλλον, επισημαίνοντας τη σπουδαιότητα της 
σωστής διατροφής κατά τις πρώτες 1.000 μέρες της ζωής ενός παιδιού, αλλά 
και τη σημαντική επίδρασή της στην ανάπτυξη και μαθησιακή ικανότητά του, 
καθώς και στη μετέπειτα υγεία του ως ενήλικα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα δύο προηγούμενα χρόνια η Nestlé έδωσε τη 
δυνατότητα συμμετοχής σε 170 γιατρούς, 160 από την Ελλάδα, 7 από την Κύ-
προ και 3 από την Αλβανία.

Στο πλαίσιο της τελετής αποφοίτησης, ο Νίκος Εμμανουηλίδης, πρόεδρος 
και διευθύνων σύμβουλος της Nestlé Ελλάς, δήλωσε σχετικά: «Το συγκεκρι-
μένο πρόγραμμα αποτελεί μέρος της ευρύτερης δέσμευσής μας για την ενί-
σχυση της ποιότητας ζωής και τη συνεισφορά σε ένα πιο υγιές μέλλον. Πρω-

ταρχικό ρόλο στην τήρηση αυτής μας της δέσμευσης διαδραματίζουν οι πρωτοβουλίες μας για την 
προώθηση της καλής και ισορροπημένης βρεφικής και παιδικής διατροφής, που δεν αφορούν 
μόνο τη διαρκή βελτίωση της διατροφικής αξίας των προϊόντων μας και στην νάπτυξη νέων, καινο-
τόμων προϊόντων, αλλά, πηγαίνοντας ένα βήμα παραπέρα, ενισχύοντας συστηματικά την επιστημο-
νική κοινότητα και υποστηρίζοντας την προσπάθεια των εκπροσώπων της να εξελιχθούν».

Nestlé Ελλάς

Υποστηρίζει 
μεταπτυχιακά 

προγράμματα στην 
παιδική διατροφή

Ή φαρμακευτική καινοτομία 
είναι το μέλλον σήμερα
ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ του 4ου Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών για ανάπτυξη 
χωρίς αποκλεισμούς η AbbVie δήλωσε ενεργά παρούσα. Με κεντρικό μήνυμα «Η 
φαρμακευτική καινοτομία είναι το μέλλον σήμερα», ο γενικός διευθυντής της ε-
ταιρείας Πασχάλης Αποστολίδης μίλησε για την ψήφο εμπιστοσύνης της AbbVie 
στην ελληνική οικονομία μέσα από την επιλογή της εταιρείας να εγκαταστήσει στην 
Ελλάδα τον κόμβο κλινικής έρευνας για 12 χώρες της νότιας Ευρώπης. Ειδικότε-
ρα ο κ. Αποστολίδης επισήμανε τα εξής:

«Η φαρμακευτική καινοτομία αλλάζει καθημερινά τη ζωή εκατομμυρίων αν-
θρώπων στον πλανήτη. Νέες θεραπείες δίνουν πλέον λύσεις σε ασθένειες που 
μέχρι χθες θεωρούσαμε ανίκητες και χιλιάδες ακόμα βρίσκονται στο στάδιο της 
ανάπτυξης, με στόχο να καλύψουν μικρά ή μεγαλύτερα θεραπευτικά κενά. Οι 
φαρμακευτικές εταιρείες μπορούμε να φέρουμε το μέλλον ένα βήμα πιο κοντά 
στους Έλληνες ασθενείς, μπορούμε να καταστήσουμε την Ελλάδα κόμβο έρευνας 
και ανάπτυξης στη νοτιοανατολική Ευρώπη, μπορούμε να δημιουργήσουμε κοι-
νωνική και οικονομική υπεραξία για τη χώρα μέσα από μια νέα συνεργατική και 
συμπληρωματική σχέση μεταξύ πολιτείας και επιχειρηματικότητας. Τίποτα δεν 
είναι ακατόρθωτο, αρκεί να εργαστούμε με σχέδιο και όραμα. Είμαι βέβαιος ότι, 
αν η Ελλάδα πιστέψει στις δυνατότητές της, το παράδειγμα της AbbVie δεν θα είναι 
η εξαίρεση αλλά ο κανόνας».

Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι η AbbVie είναι μία παγκόσμια βιοφαρμακευτική 
εταιρεία προσανατολισμένη στην έρευνα. Δέσμευσή της αποτελεί η ανάπτυξη και-
νοτόμων, προηγμένων θεραπειών για μερικές από τις πιο σύνθετες και σοβαρές 
ασθένειες παγκοσμίως. Αποστολή της εταιρείας είναι να αξιοποιήσει την εμπειρία 
της, τους αφοσιωμένους ανθρώπους της και τη μοναδική προσέγγισή της στην 
καινοτομία, ώστε να βελτιώσει σημαντικά τις θεραπείες σε πέντε βασικούς θερα-
πευτικούς τομείς: ανοσολογία, αιματολογία, ογκολογία, ιολογία και νευρολογία. Σε 
περισσότερες από 75 χώρες, οι εργαζόμενοι της AbbVie εργάζονται καθημερινά 
για να εξελίξουν τις θεραπευτικές επιλογές για τους ανθρώπους παγκοσμίως. 

O κ.Πασχάλης 
Αποστολίδης
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Παπαστράτος 

Επιβραβεύει τους εργαζομένους της  
με 1 εκατ. ευρώ σε μετοχές
Η ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ προσφέρει μετοχές αξίας ενός εκατομμυρίου ευρώ, της μητρικής 
εταιρείας Philip Morris International, στους εργαζομένους της. 

Με την παροχή αυτή επιβραβεύονται η εξαιρετική απόδοση και τα πολύ θετικά απο-
τελέσματα του 2018 στον εμπορικό τομέα, αλλά και ο επιτυχημένος μετασχηματισμός 
του εργοστασίου σε αποκλειστικό κέντρο παραγωγής ράβδων θερμαινόμενου καπνού 
για το νέο καινοτόμο προϊόν, το IQOS.

Mε την ολοκλήρωση της διαδικασίας όλοι οι εργαζόμενοι, μόνιμοι και συμβασιούχοι, 
που εργάστηκαν για την εταιρεία για διάστημα τουλάχιστον 6 μηνών μέσα στο 2018 θα 
αποκτήσουν μετοχές αξίας άνω των 1.000 ευρώ ο καθένας, ανεξάρτητα θέσης, μισθού 
ή προϋπηρεσίας. 

Σημειώνεται ότι τα μέλη της διοίκησης θα απέχουν από τη διανομή, διαθέτοντας τα 
μερίδια των μετοχών τους στους υπόλοιπους εργαζόμενους. 

«Σε αυτή την ιδιαίτερα κομβική χρονιά για την Παπαστράτος, η συνεισφορά των αν-
θρώπων της Παπαστράτος ήταν καταλυτική. Όλοι αγκάλιασαν το μεγάλο όραμα της ε-
ταιρείας για έναν κόσμο χωρίς τσιγάρο και πρωταγωνίστησαν στη μεταμόρφωση της 
επιχειρηματικής μας λειτουργίας. Η επιτυχία μας στηρίζεται στην αταλάντευτη πίστη στο 

όραμά μας, τη διαρκή συμμετοχή, την ουσιαστική συνεισφορά και την αρμονική συνεργασία όλων, από όποια 
θέση και αν βρίσκονται. Η διάθεση μετοχών στους εργαζομένους μας έχει ένα ουσιαστικό και, παράλληλα, βαθιά 
συμβολικό χαρακτήρα. Υλοποιούμε μαζί το όραμά μας για έναν κόσμο απαλλαγμένο από το τσιγάρο και γινόμαστε 
όλοι συνδιαμορφωτές και (συμ)μέτοχοι στο κοινό μας μέλλον», δήλωσε ο Χρήστος Χαρπαντίδης, πρόεδρος και 
διευθύνων σύμβουλος της Παπαστράτος. 

Η MERCK, μία κορυφαία εταιρεία στο χώρο των επιστημών και 
της τεχνολογίας, έλαβε πιστοποίηση για τρίτη συνεχή χρονιά α-
πό το ανεξάρτητο Ινστιτούτο “Top Employers” ως ένας από τους 
Κορυφαίους Εργοδότες για το 2019 Παγκοσμίως (Global Top 
Employer), στην Ευρώπη (Top Employer Europe) και την Ελλά-
δα (Top Employer Greece).

Η ετήσια διεθνής έρευνα που πραγματοποιείται από το Ινστι-
τούτο Top Employers αναγνωρίζει τους κορυφαίους εργοδότες 
σε ολόκληρο τον κόσμο μέσω μιας αυστηρής διαδικασίας αξιο-
λόγησης. Συμπεριλαμβανομένων περισσοτέρων από 1.500 ε-
ταιρειών σε 118 χώρες, η αξιολόγηση αυτή βασίζεται σε λεπτο-
μερή αξιολόγηση των διαδικασιών και δομών του ανθρώπινου 
δυναμικού και επικεντρώνεται σε κριτήρια όπως η στρατηγική 

που υλοποιείται για τα ταλέντα, ο σχεδιασμός καριέρας και δια-
δοχής, η ανάπτυξη στελεχών, η διαδικασία πρόσληψης και έ-
νταξης, ο σχεδιασμός της οργάνωσης, η εκπαίδευση και η ανά-
πτυξη, η εταιρική κουλτούρα, οι παροχές και τα προνόμια και η 

διαχείριση της απόδοσης. Το Ινστιτούτο “Top Employers” ανα-
γνώρισε ιδιαίτερα τα επιτεύγματα της Merck στην ανάπτυξη τα-
λέντων, τη διαχείριση της απόδοσης και το σχεδιασμό της κα-
ριέρας και της διαδοχής. 

«Η προσέλκυση των καλύτερων ταλέντων σε σημαντικές γε-
ωγραφικές περιοχές, όπως η Ευρώπη, αποτελεί θεμελιώδες 
κομμάτι όσων πράττουμε ως επιτυχημένη εταιρεία παγκοσμί-
ως», δήλωσε η Αφροδίτη Σιώκου, διευθύντρια Ανθρώπινου 
Δυναμικού, Ελλάδας και Νοτιοανατολικής Ευρώπης. «Μας τιμά 
ιδιαίτερα η επίσημη πιστοποίηση ως Κορυφαίος Εργοδότης για 
τρίτη συνεχή χρονιά και δεσμευόμαστε να ενδυναμώνουμε 
τους εργαζομένους μας να προσφέρουν το καλύτερο δυνατό 
καθημερινά, με στόχο την αναβάθμιση της ζωής των ανθρώ-
πων σε ολόκληρο τον κόσμο».

Πιστοποιήθηκε  
ως ένας από τους κορυφαίους 

εργοδότες για το 2019

και το όραμά μας, και πεπεισμένοι ότι, με την αμέριστη στήριξη όλων εμάς που 
εργαζόμαστε στη Janssen Ελλάδος, μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά, θέτο-
ντας νέα πρότυπα στο σύγχρονο επιχειρείν και δημιουργώντας υπεραξία για το 
συνάνθρωπό μας, τον Έλληνα ασθενή και πολίτη». 

Παράλληλα η Ευγενία Γκέγκιου, HR Director της Janssen Ελλάδος, δήλωσε 
τα εξής: «Είμαστε πολύ περήφανοι που το πρόγραμμα εθελοντισμού 
“Janssen4Good” αναγνωρίζεται από ένα τόσο σημαντικό θεσμό, ο οποίος επί 
σειρά ετών αναδεικνύει τις βέλτιστες πρακτικές εταιρικής υπευθυνότητας των 
εταιρειών. Η Janssen Ελλάδος, εδώ και χρόνια, παραμένει πιστή στο σύστημα 
αξιών της για κοινωνικά και περιβαλλοντικά υπεύθυνες δράσεις, υλοποιώντας 
δομημένα προγράμματα εθελοντισμού, που αποτελούν έναν ισχυρό συνδετικό 
κρίκο των εργαζομένων της εταιρείας μας με την κοινωνία. Η αναγνώριση αυτή 
αποτελεί για εμάς ευθύνη και δέσμευση να γινόμαστε διαρκώς καλύτεροι».

Το πρόγραμμα «Janssen4Good» αποτελεί βασική προτεραιότητα των εργαζομένων

Η ΚΑΜΠΑΝΙΑ ευαισθητοποίη-
σης για το μελάνωμα 
«Melanoma B aware Greece» 
της Novartis Hellas απέσπασε 
το ασημένιο βραβείο στην κα-
τηγορία «Καμπάνια Social 
Media» στο θεσμό Hellenic 
Responsible Business 
Awards 2019. 

Η καμπάνια, ξεφεύγοντας 
από τα καθιερωμένα, με κύριο 
όχημά της την τάση που επι-
κρατεί τα τελευταία χρόνια 
στην Ελλάδα, το τατουάζ, και με 
βασικό μήνυμα, «Σε κάποια 
σημάδια δεν επιλέγεις το σχέ-
διο. Το μελάνωμα είναι ένα α-
πό αυτά», έχει σκοπό τη σωστή 
ενημέρωση και πρόληψη του 
μελανώματος στο ευρύ κοινό, 
αλλά και τη σωστή ενημέρωση 
των ασθενών και φροντιστών.

Η Άννα Μουρίκη, υπεύθυνη επικοινωνίας στο τμήμα 
Oγκολογίας της Novartis Hellas, δήλωσε σχετικά: «Δια-
λέξαμε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ως κύριο όχημα 
για την ενημέρωση, σχετικά με το μελάνωμα, γιατί πι-
στεύουμε ότι οι νέες τεχνολογίες και προσεγγίσεις είναι 
σημαντικές, όχι μόνο στην ανάπτυξη νέων θεραπευτικών 

επιλογών αλλά και στη βελτίωση της ενημέρωσης και 
επικοινωνίας του κοινού, των ασθενών και των φροντι-
στών τους σχετικά με θέματα υγείας. Με όραμα και ευ-
θύνη για τον ασθενή, συνεχίζουμε την υλοποίηση ενημε-
ρωτικών καμπανιών για σοβαρά νοσήματα».

@MelanomaBawareGreece https://www.facebook.
com/MelanomaBawareGreece/ 

Novartis Hellas
Διάκριση για την καμπάνια ενημέρωσης για το μελάνωμα
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Libytec

Ελληνική καινοτομία για ασθενείς με οστεοπόρωση
H LIBYTEC ανακοίνωσε την ανάπτυξη και κυκλοφορία ενός μοναδικού σκευάσματος για την οστεοπόρωση. Το 
SYNOSTEO συστήνεται για την αντιμετώπιση, αλλά και για την πρόληψη της οστεοπόρωσης, καθώς πρόκειται για 
ένα μοναδικό συνδυασμό που περιέχει κιτρικό ασβέστιο, γαλακτικό ασβέστιο, βιταμίνη D3 και βιταμίνη K2, σε 
περιεκτικότητες σύμφωνες με τις διεθνείς επιστημονικές οδηγίες.

Η καινοτομία του συνίσταται στη σύστασή του, καθώς αφενός το κιτρικό ασβέστιο δεν προκαλεί γαστρεντερικές 
διαταραχές και αφετέρου η συμπληρωματική χορήγηση ασβεστίου έχει θετική επίδραση στην οστική πυκνότητα 
και στην οστική αντοχή, καθώς μειώνει τον κίνδυνο των καταγμάτων και προφυλάσσει από την οστεοπόρωση.

Είναι γνωστό ότι η χορήγηση του κιτρικού ασβεστίου είναι λιγότερο πιθανό να προκαλέσει την εμφάνιση γα-
στρεντερικών διαταραχών, όπως φουσκώματα, κοιλιακά άλγη, πρόκληση αερίων και τεινεσμού, δυσπεψία και 
δυσκοιλιότητα και επίσης δεν απαιτεί όξινο περιβάλλον για να απορροφηθεί, επομένως μπορεί να χορηγηθεί 
ανεξάρτητα από τη λήψη τροφής. Με τα κιτρικά άλατα του SYNOSTEO αναστέλλεται ο σχηματισμός κρυστάλλων 
και μειώνεται ή/και προλαμβάνεται ο σχηματισμός λίθων στα νεφρά.

Το σκεύασμα, το οποίο ανέπτυξε η αμιγώς ελληνική φαρμακευτική εταιρεία Libytec, παρουσιάστηκε στο Πα-
νελλήνιο Συνέδριο του Ελληνικού Ιδρύματος Οστεοπόρωσης. Στο συνέδριο αυτό ο Συμεών  Τουρνής, ενδοκρι-
νολόγος, επιστημονικός συνεργάτης του  Εργαστηρίου Έρευνας Παθήσεων Μυοσκελετικού Συστήματος Θ. Γα-
ροφαλίδης, επισήμανε στην ομιλία του ότι  «το κιτρικό ασβέστιο είναι εύπεπτο και διαθέτει καλύτερη απορρόφη-
ση και βελτιωμένη ανοχή από το πεπτικό. Παράλληλα είναι πολύ σημαντική η σωστή επιλογή των σκευασμάτων 
που περιέχουν ασβέστιο ώστε να εξασφαλιστεί η καλύτερη συμμόρφωση και αποτελεσματικότητα. Η βιταμίνη Κ 
έχει θετική επίδραση στον οστικό μεταβολισμό, βελτιώνει την οστική πυκνότητα και δρα ευνοϊκά στο καρδιαγγει-
ακό, και τέλος αυτός ο τριπλός συνδυασμός κιτρικού ασβεστίου, βιταμίνης D στις συνιστώμενες δόσεις και βιτα-
μίνης K2, έρχεται για να προσφέρει στην αντιμετώπιση της μετεμμηνοπαυσιακής οστεοπόρωσης». 

Novartis 

Επιβεβαιώνεται η αποτελεσματικότητα φαρμάκου σε ασθενείς 
με νεοαγγειακή ηλικιακή εκφύλιση της ωχράς κηλίδας 
Η NOVARTIS ανακοίνωσε επιπρόσθετα αποτελέσματα Φάσης ΙΙΙ για το brolucizumab από το δεύτερο έτος, που επι-
βεβαίωσαν εκ νέου τα θετικά ευρήματα του πρώτου έτους. Το brolucizumab κάλυψε το κύριο καταληκτικό σημείο 
της μη κατωτερότητας έναντι του aflibercept όσον αφορά την καλύτερα διορθωμένη οπτική οξύτητα και εμφάνισε 
ανωτερότητα σε βασικές εκβάσεις όσον αφορά τον αμφιβληστροειδή κατά το πρώτο έτος (48 εβδομάδες). Τα δευτε-
ρεύοντα καταληκτικά σημεία κατά το δεύτερο έτος (96 εβδομάδες) επιβεβαίωσαν εκ νέου την ανωτερότητα του 
brolucizumab 6 mg στη μείωση του υγρού στον αμφιβληστροειδή, που αποτελεί σημαντικό δείκτη της δραστηριό-
τητας της νόσου σε ασθενείς με νεοαγγειακή ηλικιακή εκφύλιση ωχράς κηλίδας (nAMD). Περίπου 20 ώς 25 εκατομ-
μύρια άτομα πάσχουν από νεοαγγειακή ηλικιακή εκφύλιση ωχράς κηλίδας (nAMD), γνωστή επίσης ως υγρή ηλικι-
ακή εκφύλιση της ωχράς κηλίδας, που είναι βασική αιτία τύφλωσης παγκοσμίως.

Τα ευρήματα από το δεύτερο έτος έδειξαν ότι λιγότεροι ασθενείς με νεοαγγειακή ηλικιακή εκφύλιση ωχράς κηλί-
δας (nAMD) είχαν ενδοαμφιβληστροειδικό υγρό ή/και υποαμφιβληστροειδικό υγρό - βασικοί δείκτες που χρησιμο-
ποιούνται από τους ιατρούς για να καθορίσουν τη συχνότητα ένεσης στην κλινική πρακτική - με το brolucizumab 6 
mg έναντι του aflibercept. 

Ο Dr. Pravin U. Dugel, διευθύνων εταίρος, Retinal Consultants of Arizona, κλινικός καθηγητής, Ινστιτούτο Roski 
Eye, Ιατρική Σχολή Keck, Πανεπιστήμιο Νότιας Καλιφόρνιας και κύριος ερευνητής και στις 

δύο μελέτες, δήλωσε: «Αυτά τα ευρήματα στο δεύτερο έτος επιβεβαιώνουν εκ 
νέου τα εξαιρετικά δεδομένα του πρώτου έτους για το brolucizumab σχε-

τικά με τη μείωση του υγρού του αμφιβληστροειδούς, που είναι βα-
σικός στόχος για τους ιατρούς που αναλαμβάνουν ασθενείς με 

νεοαγγειακή ηλικιακή εκφύλιση ωχράς κηλίδας. Αυτά τα στα-
θερά αποτελέσματα συνεχίζουν να υποστηρίζουν το 

brolucizumab ως πιθανή νέα θεραπεία για τους ασθενείς 
με νεοαγγειακή ηλικιακή εκφύλιση ωχράς κηλίδας».

O Shreeram Aradhye, παγκόσμιος επικεφαλής Ια-
τρικών Υποθέσεων και επικεφαλής ιατρικός σύμ-
βουλος, Novartis Pharmaceuticals, δήλωσε: «Σε 
διάστημα δύο ετών το brolucizumab στέγνωσε 
σταθερά το υγρό από τον αμφιβληστροειδή καλύτε-
ρα από το aflibercept, ενώ πολλοί ασθενείς διατη-
ρήσαν ένα τριμηνιαίο δοσολογικό σχήμα. Επιπρο-
σθέτως, τα ισχυρά οφθαλμικά οφέλη που παρουσι-
άστηκαν κατά το πρώτο έτος με το brolucizumab 
διατηρήθηκαν στο δεύτερο έτος. Με σταθερές βελ-

τιώσεις σε βασικά ανατομικά χαρακτηριστικά που 
δηλώνουν τη δραστηριότητα της νόσου, το 

brolucizumab είναι μια σημαντική επιστημονική πρόο-
δος και τονίζει την αφοσίωσή μας στον επαναπροσδιορι-

σμό της ιατρικής». 

BRADEX  

Συμπλήρωμα διατροφής με αποχρεμπτικές 
και βλεννολυτικές ιδιότητες  
H BRADEX κυκλοφορεί το Ivisposil, ένα πρωτοποριακό συμπλήρωμα διατρο-
φής για τον παραγωγικό βήχα με εκχύλισμα φύλλων κισσού, σε μορφή διασπει-
ρόμενων ταινιών για το στόμα. Στη σύγχρονη βοτανοθεραπεία, τα φύλλα κισσού 
χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση προβλημάτων του αναπνευστικού συ-
στήματος, καθώς ο κισσός έχει σπασμολυτική δράση, με ιδιαίτερα θετική επί-
δραση σε περιπτώσεις παραγωγικού βήχα, βρογχίτιδας και βρογχικού άσθμα-
τος.

Η μορφή του Ivisposil σε διασπειρόμενες ταινίες προσφέρει μεγάλη ευκολία 
στη χρήση του προϊόντος ανά πάσα στιγμή της ημέρας και σε οποιοδήποτε μέ-
ρος, καθώς δεν χρειάζεται να έχεις και να αποθηκεύεις το κλασικό μπουκάλι με 
το σιρόπι, που έχουν τα άλλα αντιβηχικά προϊόντα. Οι ταινίες του Ivisposil διαλύ-
ονται αμέσως, με το που έρθουν σε επαφή με το σίελο της στοματικής κοιλότη-
τας, απελευθερώνοντας τη δραστική ουσία του εκχυλίσματος των φύλλων κισ-
σού στον οργανισμό. 

Το Ivisposil είναι χωρίς αλκοόλη και συντηρητικά και είναι κατάλληλο για παι-
διά άνω των 2 ετών.
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GENESIS Pharma

Θεραπεία για τη 
νωτιαία μυϊκή 
ατροφία  
αλλάζει τη φυσική 
πορεία της νόσου
H ΠΡΩΤΗ και μοναδική μέχρι σήμε-
ρα εγκεκριμένη θεραπεία για την α-
ντιμετώπιση της Νωτιαίας Μυϊκής 

Ατροφίας (SMA), Nusinersen, είναι διαθέσιμη στην Ελλάδα μετά την ένταξή της στο θετικό κατάλογο απο-
ζημιούμενων φαρμάκων για τους τύπους 0, 1 και 2 της νόσου. 

Το Nusinersen, λόγω της καθοριστικής συμβολής του στη βελτίωση της ζωής των ασθενών με Νωτιαία 
Μυϊκή Ατροφία, μίας από τις συχνότερες γενετικές αιτίες θανάτου στα βρέφη, αξιολογήθηκε σε πρόγραμμα 
ταχείας αξιολόγησης του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (EMA), για την επίσπευση της πρόσβασης 
σε φάρμακα για ασθενείς με ανικανοποίητες ιατρικές ανάγκες και έλαβε έγκριση από την Ευρωπαϊκή Ε-
πιτροπή για όλους τους τύπους της νόσου. 

Τα κλινικά αποτελέσματα που συνεχίζουν να προκύπτουν από το κλινικό πρόγραμμα ανάπτυξης του 
φαρμάκου υποστηρίζουν την αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια του Nusinersen σε ένα μεγάλο εύρος 
ασθενών με Νωτιαία Μυϊκή Ατροφία και καταδεικνύουν το όφελος στην κινητική ανάπτυξη και τη μείωση 
του κινδύνου θνησιμότητας στα βρέφη, που δεν έχει παρατηρηθεί ποτέ στη φυσική εξέλιξη της νόσου. Σε 
θεραπεία με Nusinersen βρίσκονται σήμερα περισσότεροι από 3.200 ασθενείς παγκοσμίως. Στην Ελλάδα 
γεννιούνται περίπου 10 ασθενείς με SMA όλων των τύπων ετησίως.

Η Νωτιαία Μυϊκή Ατροφία είναι μια κληρονομική, σπάνια νόσος που χαρακτηρίζεται από απώλεια των 
κινητικών νευρώνων στο νωτιαίο μυελό και το κατώτερο εγκεφαλικό στέλεχος, με αποτέλεσμα τη σοβαρή 
και επιδεινούμενη μυϊκή ατροφία και αδυναμία. Η βαρύτητά της   σχετίζεται με την ποσότητα της Πρωτεΐνης 
Επιβίωσης του Κινητικού Νευρώνα. Τα άτομα με Νωτιαία Μυϊκή Ατροφία Τύπου 1, την πιο σοβαρή μορφή 
της νόσου, απαιτούν την πλέον εντατική υποστηρικτική φροντίδα, καθώς παράγουν πολύ μικρή ποσότητα 
πρωτεΐνης και δεν έχουν την ικανότητα να παραμένουν σε καθιστή θέση χωρίς υποστήριξη ή να επιβιώ-
νουν πέραν των δύο ετών χωρίς υποστήριξη της αναπνοής. Τα άτομα με Νωτιαία Μυϊκή Ατροφία Τύπου 2 
και Τύπου 3 παράγουν μεγαλύτερες ποσότητες της πρωτεΐνης SMN και εμφανίζουν λιγότερο σοβαρές 
μορφές της νόσου, οι οποίες όμως και πάλι προκαλούν αναπηρία και δυσχεραίνουν σημαντικά τη ζωή των 
ασθενών. Η συχνότητα εμφάνισης είναι 1-2/100.000 του πληθυσμού, ενώ κάθε χρόνο εμφανίζονται 8.5-
10.3 νέα περιστατικά/100.000 ζωντανές γεννήσεις. Ο τύπος 1 αντιπροσωπεύει περίπου το 50% των νέων 
διαγνωσμένων ασθενών, αλλά η εξαιρετική σοβαρότητα του τύπου 1 έχει ως αποτέλεσμα το χαμηλό επι-
πολασμό. Περίπου 1 στους 50 ανθρώπους είναι φορέας της Νωτιαίας Μυϊκής Ατροφίας. Στην Ευρώπη 
υπολογίζονται περίπου 12-18 εκατ. φορείς, ενώ στην Ελλάδα κυμαίνονται μεταξύ 180-270 χιλιάδων.

SANOFI

Παράταση επιβίωσης σε ασθενείς με 
υποτροπιάζον/ανθεκτικό πολλαπλό μυέλωμα
Η ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ μελέτη Φάσης 3 του isatuximab σε ασθενείς με υποτροπιάζον/ανθε-
κτικό πολλαπλό μυέλωμα πέτυχε το πρωτεύον καταληκτικό σημείο της παράτασης επιβίω-
σης χωρίς εξέλιξη της νόσου σε ασθενείς που έλαβαν θεραπεία με isatuximab σε συνδυασμό 
με πομαλιδομίδη και χαμηλή δόση δεξαμεθαζόνης έναντι πομαλιδομίδης και χαμηλής δόσης 
δεξαμεθαζόνης (καθιερωμένη θεραπεία). 

Τα αποτελέσματα θα υποβληθούν για παρουσίαση σε μελλοντικό ιατρικό συνέδριο και α-
ναμένεται να αποτελέσουν τη βάση για αιτήσεις έγκρισης προς τις ρυθμιστικές αρχές, που 
προγραμματίζεται να κατατεθούν στη διάρκεια του έτους.

«Είμαστε ενθουσιασμένοι με αυτά τα αποτελέσματα, καθώς αντιπροσωπεύουν τη σημαντι-
κή πρόοδο που έχει σημειωθεί όσον αφορά τη φιλοδοξία μας να παρατείνουμε τη ζωή των 
ασθενών με πολλαπλό μυέλωμα», δήλωσε ο John Reed, Head of Research and Development 
της Sanofi. «Ανυπομονούμε να συνεργαστούμε με τις ρυθμιστικές αρχές με στόχο να προ-
σφέρουμε αυτή τη δυνητικά νέα θεραπεία στους ασθενείς όσο το δυνατόν πιο γρήγορα».

Το πολλαπλό μυέλωμα αποτελεί τη δεύτερη πιο συνηθισμένη αιματολογική κακοήθεια, με 
περισσότερα από 138.000 νεοδιαγνωσθέντα περιστατικά παγκοσμίως κάθε χρόνο. Το πολλα-
πλό μυέλωμα παραμένει ανίατο για τη μεγαλύτερη πλειοψηφία των ασθενών, γεγονός που 
οδηγεί σε σημαντικό Φορτίο νόσου.

Στην τυχαιοποιημένη, πολυκεντρική, ανοιχτή Φάσης 3 μελέτη, γνωστή ως ICARIA-MM, 
συμμετείχαν 307 ασθενείς με υποτροπιάζον/ανθεκτικό πολλαπλό μυέλωμα σε 96 κέντρα που 
βρίσκονται σε 24 χώρες. Το σύνολο των συμμετεχόντων στη μελέτη έλαβαν δύο ή περισσό-
τερες προηγούμενες θεραπείες για τη νόσο, συμπεριλαμβανομένων τουλάχιστον δύο συνε-
χόμενων κύκλων θεραπείας με λεναλιδομίδη και έναν 
αναστολέα πρωτεασώματος ως μονοθεραπεία 
ή σε συνδυασμό. Στη διάρκεια της μελέτης, 
το isatuximab χορηγήθηκε με  ενδο-
φλέβια έγχυση σε δόση 10mg/kg ά-
παξ εβδομαδιαίως για τέσσερις ε-
βδομάδες, στη συνέχεια κάθε 
δεύτερη εβδομάδα σε κύκλους 
28 ημερών σε συνδυασμό με πο-
μαλιδομίδη και δεξαμεθαζόνη σε 
καθιερωμένες δόσεις, για τη δι-
άρκεια της θεραπείας. Το προφίλ 
ασφάλειας αξιολογήθηκε ως δευτε-
ρεύον καταληκτικό σημείο. 

ΜΙΑ ΝΕΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ στη θεραπευτική αντιμετώπιση των 
χρόνιων και σοβαρών τραυμάτων που σήμερα ταλαιπω-
ρούν ασθενείς και γιατρούς, είναι πλέον διαθέσιμο και για 
τους Έλληνες ασθενείς μετά την ευρωπαϊκή έγκρισή του. Το 
Vergenix™FG  είναι ένα μοναδικό ιατροτεχνολογικό προϊόν 
που προσφέρει αποτελεσματική και ταχεία επούλωση, με 
μία και μόνο τοπική εφαρμογή σε χρόνια και οξέα τραύμα-
τα, που προέρχονται από παθήσεις, όπως ο διαβήτης, η 
περιφερική αγγειακή νόσος, η ανοσολογική ανεπάρκεια, τα 
έλκη κατάκλισης.

Το Vergenix™ FG είναι ένα καινοτόμο προϊόν Αναγεννη-
τικής Ιατρικής, που βασίζεται στην προηγμένη τεχνολογία 
του ανασυνδυασμένου ανθρώπινου κολλαγόνου 
(rHCollagen), αποτέλεσμα επίπονης έρευνας της εταιρείας 
Αναγεννητικής Ιατρικής CollPlant. Η μεγάλη αποτελεσματι-
κότητα του Vergenix™FG οφείλεται στην ενεργοποίηση του 
μηχανισμού επούλωσης του οργανισμού μέσω της δράσης 
του κολλαγόνου, με την αναγέννηση των ιστών.

Η διεθνής κλινική εμπειρία καταδεικνύει σημαντική βελ-
τίωση σε περιπτώσεις τραυμάτων που δεν αντιμετωπίζο-
νται επαρκώς με άλλες πολλαπλές και επαναληπτικές θε-
ραπείες, όπως π.χ. με επιθέματα, επιτυγχάνοντας οριστική 
επούλωση σε τρεις μήνες. «Το Vergenix™FG είναι το πιο 
αποτελεσματικό επουλωτικό τραύματος που έχω χρησιμο-
ποιήσει έως σήμερα. Με μία λέξη: Δουλεύει!», σημειώνει ο 
καθηγητής Alberto Piaggesi, MD, διευθυντής του τομέα 

Διαβητικού Ποδιού στο Πανεπιστήμιο της Πίζα στην Ιταλία.
Στην Ελλάδα ξεκίνησε η πιλοτική εφαρμογή της θεραπεί-

ας το Μάρτιο, κυρίως σε διαβητικούς ασθενείς με σοβαρές 
εξελκώσεις στο πόδι, στα ιατρεία Διαβητικού Ποδιού τριών  
νοσοκομείων - Λαϊκό, Αμαλία Φλέμινγκ και Ευαγγελισμό- 
με ιδιαίτερα ενθαρρυντικά μέχρι σήμερα αποτελέσματα, 
τόσο για τους ασθενείς όσο και για τους θεράποντες ια-
τρούς.

Ο Φώτης Σακελλαρίδης, CEO της ελληνικής εταιρείας 
Qualia Pharma, η οποία  διαθέτει το προϊόν στην Ελλάδα, 
επισημαίνει ότι: «Είμαστε ενθουσιασμένοι! Το Vergenix™FG 
έρχεται να καλύψει την ανεκπλήρωτη ανάγκη της ταχείας, 
αποτελεσματικής και οριστικής επούλωσης σοβαρών πλη-
γών και τραυμάτων, με την ελάχιστη δυνατή ταλαιπωρία για 
τους ασθενείς και τους φροντιστές τους, ενώ παράλληλα 
περιορίζει σημαντικά το κόστος υγειονομικής περίθαλψης. 
Ακόμη και απλά έλκη, εάν δεν επουλωθούν έγκαιρα, εγκυ-
μονούν σοβαρούς κινδύνους για την Υγεία.  Στη χώρα μας, 
κάθε χρόνο, έχουμε περίπου 3.000 ακρωτηριασμούς εξαι-
τίας του Διαβητικού Ποδιού. Είμαστε σίγουροι ότι με το 
Vergenix™FG μπορούμε να μειώσουμε σημαντικά αυτόν 
τον αριθμό». 

Η Qualia Pharma έχει δημιουργήσει ειδική τηλεφωνική 
γραμμή εξυπηρέτησης 211 1021880, για οποιεσδήποτε απο-
ρίες ασθενών ή/και ιατρών σχετικά με τη χρήση και τις δυ-
νατότητες του Vergenix™ FG. 

Qualia Pharma 
Νέο βιοτεχνολογικό προϊόν επουλώνει το διαβητικό πόδι και τα χρόνια έλκη
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Της ΜΆΊΡΗΣ ΛΆΜΠΆΔΊΤΗ

To ποσό των 241 εκατ. ευρώ θα 
διεκδικήσει αναδρομικά η κυ-
βέρνηση από τις φαρμακευτικές 

εταιρείες, από το rebate που δεν ει-
σπράχθηκε εξαιτίας αμέλειας και άλ-
λων μη σύννομων λόγων, την περίο-
δο 2006-2010.

Το rebate είναι το ποσοστό 3-4% που 
πρέπει να επιστρέφουν υποχρεωτικά 
οι φαρμακευτικές εταιρείες στα ασφα-
λιστικά ταμεία, που είναι ο προνομια-
κός και καλύτερός τους πελάτης. 

Η υπουργός Εργασίας, αναφερόμε-
νη χθες αναλυτικότερα στις οφειλές, 
τόνισε:

1Για τα έτη 2006-2007 τα ποσά δεν 
εισπράχθηκαν από τις φαρμακευτι-

κές εταιρείες διότι η σχετική Κοινή Υ-
πουργική Απόφαση που καθόριζε τις 
οφειλές ακυρώθηκε αργότερα από το 
ΣτΕ για τυπικούς λόγους, μετά από 
προσφυγή των φαρμακευτικών εται-
ρειών. Το ελληνικό δημόσιο ουδέποτε 
εξέδωσε νέα υπουργική απόφαση, 
παρότι όφειλε να το πράξει, με αποτέ-
λεσμα τα ποσά της περιόδου εκείνης 
να μην εισπραχθούν ποτέ. Τα συνολι-
κά οφειλόμενα ποσά της περιόδου 
2006-2007 ήταν ύψους 134 εκατομμυ-
ρίων 400 χιλιάδων ευρώ.

2 Για το έτος 2008 δεν εκδόθηκε ποτέ 
Κοινή Υπουργική Απόφαση, με α-

ποτέλεσμα εκείνη τη χρονιά να μην 
εισπραχθεί ούτε ένα ευρώ που το Δη-
μόσιο δικαιούνταν να λάβει από το 
rebate. Η ζημιά για τη συγκεκριμένη 
χρονιά ανέρχεται σε 67,2 εκατομμύρια 
ευρώ.

3 Για την περίοδο 2009 έως και 2010 
διαπιστώθηκε, ότι αν και καθορί-

στηκαν οι οφειλές, με βάση νεότερο 
νόμο και νέα Κοινή Υπουργική Από-
φαση, ωστόσο ορισμένα ποσά εξ αυ-
τών ύψους 40 εκατ. ευρώ ούτε ει-
σπράχθηκαν ούτε βεβαιώθηκαν στην 
Εφορία.

Αφορμή για την επαναφορά του θέ-
ματος στάθηκε η έρευνα της γενικής 
επιθεωρήτριας Δημόσιας Διοίκησης 
που ερευνά σκάνδαλα στο χώρο της 
υγείας.

Αμέσως μόλις η πολιτική ηγεσία του 
υπουργείου Εργασίας αντιλήφθηκε το 
ζήτημα, προχώρησε στις εξής συγκε-
κριμένες ενέργειες:

1 Ενημερώθηκε ο Πρωθυπουργός 
και το αρμόδιο σήμερα υπουργείο 

για την είσπραξη του rebate, που είναι 
το υπουργείο Υγείας (Από το 2012 η ε-
ποπτεία και ο έλεγχος του ΕΟΠΥΥ, που 
είναι υπεύθυνος για την είσπραξη του 
Rebate, ανήκει στο υπουργείο Υγείας).

2 Δόθηκε εντολή στις υπηρεσίες να 
γίνει έλεγχος για το θέμα καθ’ όλη 

τη συγκεκριμένη περίοδο και να στα-
λεί αναλυτικός φάκελος με στοιχεία 

στη γενική επιθεωρήτρια Δημόσιας 
Διοίκησης, πράγμα το οποίο έγινε.

3 Η υπουργός υπέβαλε σχετικό ερώ-
τημα προς το Νομικό Συμβούλιο 

του Κράτους και έδωσε εντολή στις 
υπηρεσίες να διαθέσουν άμεσα όλα τα 
απαραίτητα στοιχεία και δεδομένα στο 
ΝΣΚ. Το θέμα θα εξεταστεί στην ολο-
μέλεια του ΝΣΚ στις 21 Μαρτίου.

4 Για τα έτη 2009-2010 προχώρησαν 
ήδη στη βεβαίωση στην Εφορία 

των ποσών του rebate.

5 Για τα έτη 2006, 2007 και 2008, το 
υπουργείο Υγείας θα προχωρήσει 

σε νομοθετική ρύθμιση η οποία θα ε-
ξασφαλίζει ότι το Δημόσιο θα λάβει τα 
ποσά που δικαιούται για το rebate.

Όλα τα ποσά που οφείλονται στο Δη-
μόσιο θα αναζητηθούν και θα εισπρα-
χθούν και θα αποκαλυφθεί κάθε τέ-
τοια περίπτωση κακοδιαχείρισης.

«Με νομοθετική παρέμβαση θα κα-
λύψουμε τα έτη που έμειναν ουσιαστι-
κά χωρίς εφαρμογή του rebate και με 
βεβαιώσεις ποσών καλύπτουμε ήδη 
όσα δεν αποδόθηκαν στο Δημόσιο», 
είπε η υπουργός Εργασίας.

Ο υπουργός Υγείας Ανδρέας Ξαν-
θός επισήμανε ότι κάθε χρόνο βεβαι-
ώνονται περίπου 430 – 500 εκατ. ευ-
ρώ (rebade), τα οποία πρέπει να επι-
στρέψουν οι φαρμακευτικές εταιρείες 
στα ασφαλιστικά ταμεία.

ΤΉ ΖΉΜΙΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕ Ή ΜΉ ΕΙΣΠΡΑΞΉ ΤΟΥ REBATE ΤΉΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2006-2010

241 εκατ. ευρώ διεκδικούν τα ταμεία 
από τις φαρμακευτικές εταιρείες

Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο

Στο μικροσκόπιο η δράση της Ε.Ε. για 
την καταπολέμηση των  μικροβίων

Έλεγχο σχετικά με τη δράση της Ε.Ε. κατά των πολυανθεκτικών μι-
κροβίων, περιλαμβανομένων των βακτηρίων που έχουν αναπτύ-

ξει αντοχή στα αντιβιοτικά, διενεργεί το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέ-
δριο. Συγκεκριμένα, οι ελεγκτές θα εξετάσουν τον τρόπο με τον οποίο 
η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι αρμόδιοι οργανισμοί διαχειρίζονται τις 
βασικές δραστηριότητες και τους πόρους στον τομέα αυτό. Θα αξιολο-
γήσουν επίσης τη συνάφεια και την αποτελεσματικότητα των συνει-
σφορών και της στήριξης της Ε.Ε.

Η μικροβιακή αντοχή εκδηλώνεται τόσο σε ανθρώπους όσο και σε 
ζώα, όταν μικρόβια όπως βακτήρια, ιοί, παράσιτα ή μύκητες αναπτύσ-
σουν αντοχή σε φάρμακα τα οποία προηγουμένως προσέφεραν απο-
τελεσματική θεραπεία. Κάθε χρόνο στην Ε.Ε., οι λοιμώξεις που οφεί-
λονται σε ανθεκτικά σε φάρμακα βακτήρια οδηγούν στο θάνατο περί-
που 33.000 ανθρώπους και έχουν ως αποτέλεσμα οικονομικές απώ-
λειες σχεδόν 1,5 δισεκατομμυρίου ευρώ. Η Παγκόσμια Τράπεζα 
προειδοποίησε ότι, έως το 2050, οι εν λόγω λοιμώξεις ενδέχεται να 
έχουν ζημιογόνο αντίκτυπο στην παγκόσμια οικονομία ανάλογο με 
εκείνου της χρηματοπιστωτικής κρίσης του 2008.

Επισημαίνεται ότι οι ελεγκτές δημοσίευσαν  και δελτίο ελέγχου σχε-
τικά με τη δράση της Ε.Ε. για την καταπολέμηση της μικροβιακής α-
ντοχής. Τα δελτία ελέγχου παρέχουν πληροφορίες σχετικά με ελεγκτι-
κά έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη. Στόχος τους είναι να χρησιμεύουν 
ως πηγή πληροφόρησης για όσους ενδιαφέρονται για την υπό έλεγχο 
πολιτική ή τα υπό έλεγχο προγράμματα.

«Η μικροβιακή αντοχή συνιστά ήδη μία από τις σοβαρότερες απει-
λές κατά της υγείας», δήλωσε ο Janusz Wojciechowski, μέλος του 
Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου και αρμόδιος για τον έλεγχο. 
«Στο πλαίσιο του ελέγχου μας θα εξετάσουμε τις δράσεις της Ε.Ε. για 
τη στήριξη της περισσότερο συνετής χρήσης των υφιστάμενων αντι-
μικροβιακών θεραπειών, καθώς και της έρευνας για την ανάπτυξη 
νέων».

Η Ε.Ε. έχει αναπτύξει διάφορες πρωτοβουλίες πολιτικής για την α-
ντιμετώπιση της μικροβιακής αντοχής, περιλαμβανομένων του σχε-
δίου δράσης στο πλαίσιο της προσέγγισης «Μία υγεία», του πλαισίου 
της Ε.Ε. για την παρακολούθηση της μικροβιακής αντοχής στον κτη-
νιατρικό τομέα, της κοινής δράσης της Ε.Ε. για τη μικροβιακή αντοχή 
και του προγράμματος «New Drugs for Bad Bugs» για τη στήριξη της 
έρευνας και της ανάπτυξης.

Ο έλεγχος θα καλύψει τις δράσεις και τα προγράμματα υπό τη δια-
χείριση των αρμόδιων γενικών διευθύνσεων της Επιτροπής και των 
οργανισμών της Ε.Ε., όπως το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ε-
λέγχου Νόσων, η κοινή επιχείρηση της πρωτοβουλίας για τα καινοτό-
μα φάρμακα ή ο Εκτελεστικός Οργανισμός για τους Καταναλωτές, την 
Υγεία, τη Γεωργία και τα Τρόφιμα.
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Στις τελευταίες θέσεις σε ό,τι α-
φορά το δείκτη γονιμότητας 
στην Ε.Ε. βρίσκεται η Ελλάδα, 

ενώ οι Ελληνίδες τεκνοποιούν σε 
αρκετά μεγάλη ηλικία, σύμφωνα με 
στοιχεία που δημοσιεύει η Eurostat, 
για το 2017, ενώ ανησυχητικά είναι 
τα στοιχεία και για την Κύπρο, που 
επίσης κατατάσσεται στις  τελευταίες 
θέσεις στο δείκτη γονιμότητας της 
Ε.Ε.

Συγκεκριμένα, στην Ελλάδα, ο λε-
γόμενος δείκτης γονιμότητας ήταν το 
2017 1,35 (με 42.267 γεννήσεις) ένα-
ντι 1,38 το 2016. Στην Ε.Ε. το αντίστοι-
χο ποσοστό ήταν 1,59 σε σχέση με 
1,60 το πρoηγούμενο έτος. Στη χώρα 
μας  γεννήθηκαν 88.553 μωρά, το 
47,7% ήταν πρωτότοκα, το 38,4% 
δεύτερα, το 10,3% τρίτα και το 3,6% 
τέταρτα ή επόμενα. Από το σύνολο 
των 42.267 μωρών που γεννήθηκαν 
στην Ελλάδα, το 3,7% γεννήθηκε από 
μητέρες ηλικίας κάτω των 20 ετών, 
36,8% από μητέρες μεταξύ 20 και 29 
ετών, το 53,9% από μητέρες 30 έως 
39 ετών και 5,6% από μητέρες ηλικί-
ας 40 ετών και άνω (η μέση ηλικία 
των γυναικών κατά τη γέννηση του 
πρώτου παιδιού ήταν 30,4). Το 2017 
οι υψηλότερος δείκτης καταγράφη-

κε στη Γαλλία (1,90) και έπειτα στη 
Σουηδία (1,78) ενώ ο χαμηλότερος 
ήταν στη Μάλτα (1,26), στην Ισπανία 
(1,31), στην Ιταλία και την Κύπρο 
(1,32), στην Ελλάδα (1,35), την Πορ-
τογαλία (1,38) και το Λουξεμβούργο 
(1,39).

   Σε ό,τι αφορά τη μέση ηλικία 
στην οποία μία γυναίκα αποκτά παιδί 
για πρώτη φορά, στην Ελλάδα είναι 
τα 30,4 χρόνια, ενώ πάνω από 30 εί-
ναι και στην Ιρλανδία, το Λουξεμ-
βούργο, την Ολλανδία, την Ισπανία 
και την Ιταλία. Το μεγαλύτερο ποσο-

στό γεννήσεων σε ηλικία μικρότερη 
των 20 ετών καταγράφεται στη Ρου-
μανία με 13,9% και στη Βουλγαρία με 
13,8%. Ο ευρωπαϊκός μέσος όρος 
είναι στα 29,1 χρόνια.

   Στην Ε.Ε. το 81,5% των γεννήσε-
ων αφορούσαν το πρώτο ή δεύτερο 

παιδί, ενώ οι γεννήσεις τρίτου παι-
διού αντιπροσώπευαν το 12,5% του 
συνόλου. Τέταρτο ή περισσότερα 
παιδιά αντιστοιχούσαν στο 6,0%, το 
2017. Το μεγαλύτερο ποσοστό των 
μητέρων που γέννησαν τέταρτο ή 
περισσότερα παιδιά τους καταγρά-
φηκε στη Φινλανδία (10,3%), ακο-
λουθούμενη από την Ιρλανδία (9,0%), 
το Ηνωμένο Βασίλειο (8,8%), τη Σλο-
βακία (8,1%) και το Βέλγιο (8,0%).

Στην Κύπρο το 2017 γεννήθηκαν  
9.229 βρέφη.Το  46,6% ήταν «πρώτα 
παιδιά», 36,9% δεύτερα, 12,7% τρίτα 
και 3,8 % τέταρτα και επόμενα. Από 
τις 4.254 πρώτες γεννήσεις στην Κύ-
προ, το 2,9% γεννήθηκε από μητέρες 
ηλικίας κάτω των 20 ετών, 49,9% α-
πό μητέρες ηλικίας 20-29 ετών, 
44,5% από μητέρες 30-39 ετών και 
2,7% από μητέρες ηλικίας 40 ετών 
και άνω (η μέση ηλικία κατά τη γέν-
νηση του πρώτου παιδιού ήταν 29,7). 
Από τις 4.254 πρώτες γεννήσεις στην 
Κύπρο το 2,9% γεννήθηκε από μητέ-
ρες ηλικίας κάτω των 20 ετών, 49,9% 
από μητέρες ηλικίας 20-29 ετών, 
44,5% από μητέρες 30-39 ετών και 
2,7% από μητέρες ηλικίας 40 ετών 
και άνω (η μέση ηλικία κατά τη γέν-
νηση του πρώτου παιδιού ήταν 29,7).

Eurostat Σήμα κινδύνου για την 
υπογεννητικότητα σε Ελλάδα και Κύπρο

Εμπλουτίζει το  ΙΑΣΩ Παίδων  τις υπη-
ρεσίες του και συνεχίζει να ενισχύει 

το ιατρικό δυναμικό του, παρέχοντας ια-
τρική φροντίδα υψηλών προδιαγρα-
φών σε κάθε παιδί. Η νέα Ειδική Μονά-
δα Αύξησης Παιδιών και Εφήβων έχει 
στόχο να αξιολογήσει τις σωματικές 
αλλαγές του παιδιού από τη νεογνική 
έως την εφηβική ηλικία και να απαντή-
σει σε ερωτήματα των γονιών όπως, ε-
άν το παιδί αναπτύσσεται με κατάλληλο 
ρυθμό, ή εάν καθυστερεί. Είναι σημα-
ντικό να γνωρίζουν οι γονείς πώς θα 
συμβάλλουν στην υγεία, την ευεξία και 
την ανάπτυξη του παιδιού τους. Να ενι-
σχύουν την αυτοεκτίμηση του παιδιού 
τους, να ενθαρρύνουν τις δεξιότητες και 
δραστηριότητές του και να κατανοούν τα 
συναισθήματά του. Οι διαταραχές της 
ανάπτυξης του παιδιού περιλαμβάνουν 
χαμηλό ανάστημα, υψηλό ανάστημα, 
σκελετικές και μεταβολικές διαταραχές, 
κ.ά. Υπεύθυνη της μονάδας είναι η κα 
Λέλα Σταμογιάννου, παιδίατρος-παιδο-
ενδοκρινολόγος και διδάκτωρ Πανεπι-
στημίου Αθηνών. Έχει μετεκπαιδευτεί 
στην Παιδοενδοκρινολογία στο 

University of Birmingham της Αγγλίας 
και έχει διατελέσει επιστημονική υπεύ-
θυνη της Α’ Παιδιατρικής Κλινικής του 
Νοσοκομείου Παίδων «Π. & Α. Κυρια-
κού» και  συντονίστρια-διευθύντρια της 
Α’ Παιδιατρικής Κλινικής του Νοσοκο-
μείου Παίδων «Π. & Α. Κυριακού». Από 
το 2010, είναι πρόεδρος της Επιστημονι-
κής Εταιρείας Συνεχιζόμενης Παιδιατρι-
κής Εκπαίδευσης ΕΕΣΠΕ, ιδρυτικό μέ-
λος της Ελληνικής Εταιρείας Παιδικής 
και Εφηβικής Ενδοκρινολογίας και της 
Ελληνικής Εταιρείας Έρευνας και Ε-
φαρμογών Αυξητικής Ορμόνης. Επί-
σης, είναι μέλος της Ελληνικής Διαβη-
τολογικής Εταιρείας και της Ελληνικής 
Ενδοκρινολογικής Εταιρείας, καθώς 
και του European Society for Pediatric 
Endocrinology (ESPE). Επιπρόσθετα, 
διαθέτει πλούσιο ερευνητικό και επι-
στημονικό έργο με συμμετοχή σε πε-
ρισσότερα από 300 ελληνικά και διεθνή 
συνέδρια, σεμινάρια και επιστημονικές 
εκδηλώσεις, με οργάνωση επιστημονι-
κών συνεδρίων, με 55 ερευνητικά προ-
γράμματα και πολυάριθμες δημοσιεύ-
σεις σε ελληνικά και διεθνή περιοδικά.

ΊΑΣΩ Παίδων Ίατρική φροντίδα υψηλών προδιαγραφών σε κάθε παιδί

Μοναδικές μοναδικές παροχές που 
στόχο έχουν να βοηθήσουν κάθε 

γυναίκα να βρει την ευκαιρία να φροντί-
σει τον εαυτό της, προσφέρει το Ιασώ με 
μήνυμα  «Βρες λίγο χρόνο, να φροντί-
σεις τη γυναικεία σου πλευρά».

Οι παροχές:
1. Power Check up
Περιλαμβάνει Γενική Αίματος, Σίδηρο, 
Φερριτίνη, Βιταμίνη D, Βιταμίνη B12 
39€.
• Σίδηρος & Φερριτίνη = ενέργεια \ D = 
γερά οστά και ευεξία \ Β12 = μνήμη και 
υγιές νευρικό σύστημα
2. Personal πρόγραμμα γυμναστικής 
functional training στο IASO Fitness 
Studio 15€ (1 ώρα).

Εξειδικευμένα προγράμματα:
New Moms: Επαναφορά της φυσικής 
κατάστασης πριν από την εγκυμοσύνη.
New athletes: Ερασιτέχνες αθλητές βελτιώνουν σε 
μεγάλο βαθμό την απόδοσή τους.
Wellbeing: Ιδανικός τρόπος εκγύμνασης σε περιπτώ-

σεις χρόνιων παθήσεων όπως υπέρτα-
ση, οστεοπόρωση, οσφυαλγία και μυο-
σκελετικά προβλήματα.
Senior: Ευεξία και αποτελεσματική ά-
σκηση με πολλά οφέλη στην τρίτη ηλι-
κία
3. Anti-stress Therapy στο Κέντρο 
Φυσικοθεραπείας του ΙΑΣΩ, IASO 
Physio. 40€ (90 λεπτά). 

Πραγματοποιείται από εξειδικευμέ-
νους φυσικοθεραπευτές και περιλαμ-
βάνει βελονισμό, θεραπευτικό μασάζ 
με αιθέρια έλαια, εκπαίδευση αναπνο-
ής και πρόγραμμα ασκήσεων χαλάρω-
σης.

Οι προσφορές ισχύουν έως 31/3/2019 
και μπορούν να πραγματοποιηθούν για 
όλο το 2019.

Για τις εξετάσεις του check up οι ενδι-
αφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται 
στο Τμήμα που βρίσκεται στο -2 όροφο 
της κλινικής.

Για ραντεβού στο Κέντρο Φυσικοθεραπείας “IASO 
Physio”, τηλ. 210 6383970, Δευτέρα- Παρασκευή 9:00 
– 20:00.
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Του Άρη Μπερζοβίτη 

Αν και ο διαγωνισμός για 
την πώληση του «Ερρί-
κος Ντυνάν» παραμένει 

ακόμη σε εκκρεμότητα, εν 
τούτοις η διοίκηση του νοσο-
κομείου αποφάσισε να θέσει 
τέρμα στην εσωστρέφεια και 
να επανέλθει δυναμικά στο 
προσκήνιο των ιατρικών εξε-
λίξεων, συνεχίζοντας την α-
νοδική πορεία και διεκδικώ-
ντας και πάλι του θέση του 
πρωταγωνιστή. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία 
που έδωσαν σε ενημερωτική 
συνάντηση με τους ιατρικούς 
συντάκτες ο Γεράσιμος Τσια-
πάρας, πρόεδρος του Δ.Σ. της 
ΗΜΙΘΕΑ Α.Ε. -στην οποία υ-
πάγεται πλέον το νοσοκομείο 
και αποτελεί θυγατρική του 
Ομίλου της Τράπεζας Πειραι-
ώς - και ο Θέμος Χαραμής, 
διευθύνων σύμβουλος και ε-
κτελεστικό μέλος Δ.Σ., τα προ-
βλήματα που αντιμετώπισε το 
«Ερρίκος Ντυνάν» έχουν σε 
ένα σημαντικό βαθμό ξεπε-
ραστεί. Ειδικότερα, έχουν ε-
ξοφληθεί τα αναδρομικά χρέη 
προς τους εργαζόμενους, ε-
νώ έχει τοποθετηθεί νέος ια-
τρικός εξοπλισμός με μηχα-
νήματα τελευταίας γενιάς, 
συνολικής αξίας 14 εκατ. ευ-
ρώ. Παράλληλα το νοσοκο-
μείο συνεχίζει την ανοδική 
του πορεία σημειώνοντας 
κατά το πρώτο εξάμηνο του 
2018 αύξηση νοσηλειών κατά 
20% και εσόδων κατά 23%. Ω-
στόσο το δεύτερο εξάμηνο 
του 2018 η πορεία των εσό-
δων είχε χαμηλότερο ρυθμό, 
που κυμάνθηκε στο 19%. Αξι-
οσημείωτο είναι ότι 32-33% 
του ετήσιου τζίρου του καλύ-
πτεται από τις ασφαλιστικές 
εταιρείες, καθώς και από τις 

ομαδικές ασφαλίσεις που έ-
χουν κάνει μεγάλες εταιρείες 
στους εργαζόμενούς τους. Τα 
χρέη του ΕΟΠΥΥ προς το νο-
σοκομείο αγγίζουν τα 3 εκατ. 
ευρώ. Το 2018 έκλεισε με ζη-
μίες 3 εκατ. ευρώ, έναντι ζη-
μιών (EBITDA) περίπου 7 ε-
κατ. του 2017, καταγράφοντας 
μείωση της τάξης του 57,1%.

Στα σχέδια της διοίκησης 
είναι μέσα στο 2019 να προ-
στεθεί και άλλος ιατρικός εξο-
πλισμός συνολικής αξίας 3 ε-
κατ. ευρώ, ενώ το σχέδιο α-
νάπτυξης για τα επόμενα 4 

χρόνια περιλαμβάνει τη προ-
σέλκυση και άλλων μεγάλων 
εταιρειών με ομαδικά ασφα-
λιστικά συμβόλαια των εργα-
ζομένων τους –προς την κα-
τεύθυνση αυτή θεωρείται 
πολύτιμη η υποστήριξη του 
Ομίλου της Τράπεζας Πειραι-
ώς- καθώς επίσης και η συ-
νεργασία με κορυφαίους για-
τρούς. Όπως επισήμαναν οι 
κ.κ. Τσιαπάρας και Χαραμής, 
ήδη στο δυναμικό του νοσο-
κομείου έχουν προστεθεί νέοι 
συνεργάτες-γιατροί, καταξιω-
μένοι στην Ελλάδα και το ε-

ξωτερικό, αντισταθμίζοντας 
έτσι τις αποχωρήσεις που υ-
πήρξαν το προηγούμενο διά-
στημα. Εκτιμάται ότι οι γιατροί 
που προσλήφθηκαν από το 
τέλος του 2017 έως το τέλος 
του 2018 διαμόρφωσαν το 
30% του τζίρου του 2018. Στο 
μεταξύ το «Ερρίκος Ντυνάν» 
έχει σημαντική παρουσία 
στον τομέα της εταιρικής ευ-
θύνης. Με την κινητή του Μο-
νάδα έχει πραγματοποιήσει 
εκατοντάδες δωρεάν εξετά-
σεις σε δήμους, ΚΑΠΗ, ευπα-
θείς ομάδες.

ΕΦΕΤ

10 βήματα 
για τη μείωση του αλατιού
Η ΜΕΙΩΣΗ αλατιού κατά 30% έχει τεθεί ως ένας από τους 
βασικούς στόχους του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. 
Σύμφωνα με τον ΠΟΥ , η κατανάλωση αλατιού πρέπει να 
είναι μικρότερη από 5 γραμμάρια την ημέρα για τους ενήλι-
κες, ενώ για τα παιδιά οι συστάσεις είναι ακόμη μικρότερες. 
Τα 5 γραμμάρια -περίπου ένα κουταλάκι του γλυκού- αφο-
ρούν συνολικά το αλάτι που προστίθεται στο πιάτο και στο 
μαγείρεμα, στα επεξεργασμένα τρόφιμα, καθώς και σε αυτό 
που βρίσκεται φυσικά σε μη επεξεργασμένα τρόφιμα. Σύμ-
φωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, η μείωση αλα-
τιού στα τρόφιμα είναι εφικτή και αποτελεί μία από τις πιο 
οικονομικά συμφέρουσες δράσεις για τη δημόσια υγεία. Σε 
αυτήν την προσπάθεια απαιτείται ευαισθητοποίηση και δρά-
σεις, τόσο από τη βιομηχανία τροφίμων και τους υπευθύ-
νους μαζικής εστίασης όσο και από τους ίδιους τους κατα-
ναλωτές.

Τα απλά βήματα που μπορεί να ακολουθήσει ο καταναλω-
τής στην προσπάθεια μείωσης αλατιού :
1. Διαβάστε τις ετικέτες τροφίμων και επιλέξτε εκείνα τα 
προϊόντα ανάμεσα σε ομοειδή με τη λιγότερη περιεκτικότητα 
αλατιού. 
2. Ξαρμυρίστε το τυρί φέτα ή τις ελιές που χρησιμοποιούνται 
παραδοσιακά στην ελληνική σαλάτα.
3. Ξεπλένετε τις κονσερβοποιημένες τροφές που διατηρού-
νται σε άλμη πριν τις καταναλώσετε.
 4. Κατά την παρασκευή ρυζιού, ζυμαρικών ή άλλων επε-
ξεργασμένων δημητριακών, μην προσθέτετε αλάτι.
5. Μάθετε να χρησιμοποιείτε αρωματικά βότανα (φρέσκα ή 
αποξηραμένα) για να ενισχύσετε τη γεύση των τροφών. 
6. Προσπαθήστε να περιορίσετε την κατανάλωση επεξεργα-
σμένων τροφίμων, όπως σάλτσες και στιγμιαία τρόφιμα, τα 
οποία είναι πλούσια σε αλάτι. Όσο είναι εφικτό, καταναλώ-
νετε περισσότερες φρέσκιες ακατέργαστες τροφές.
7. Στο φούρνο της γειτονιάς σας, ζητήστε ψωμί χαμηλό σε 
αλάτι. Αυτό θα βοηθήσει και τους ίδιους τους αρτοποιούς να 
ευαισθητοποιηθούν σε αυτή τη δράση.
8. Σε εστιατόρια – ταβέρνες και γενικά χώρους μαζικής εστί-
ασης, ζητήστε από τους υπαλλήλους να μην προσθέσουν 
αλάτι στις σαλάτες σας και τα ορεκτικά σας.

9. Προτιμήστε το αλάτι που χρησιμοποιείτε να είναι ιωδι-
ούχο,, προκειμένου να διασφαλιστεί η επαρκής πρόσληψη 
ιωδίου – ένα θρεπτικό συστατικό απαραίτητο για τον οργανι-
σμό. Εξαιρούνται τα άτομα που ακολουθούν ειδικό διαιτολό-
γιο χαμηλό σε ιώδιο. Θυμηθείτε ότι το αλάτι Ιμαλαΐων δεν 
είναι εμπλουτισμένο με ιώδιο.

10. Απομακρύνετε την αλατιέρα από το τραπέζι και μη 
προσθέτετε αλάτι στο φαγητό πριν το δοκιμάσετε.

Ερρίκος Ντυνάν Δυναμικά στο 
προσκήνιο των ιατρικών εξελίξεων

Για όλο το Μάρτιο το  Ερρίκος Ντυνάν Hospital Center δημιούρ-
γησε και προσφέρει σε προνομιακές τιμές, πακέτα προληπτι-

κού ελέγχου υψηλής διαγνωστικής αξίας, για γυναίκες κάθε ηλι-
κίας. Με στόχο τη θωράκιση της υγείας και κατανοώντας τις ανά-
γκες της σύγχρονης γυναίκας, τα πακέτα προσφοράς καλύπτουν: 
• Καρδιολογικό Mini Check Up στο Κέντρο Γυναικείας Καρδιάς 35 €.
• Καρδιολογική εκτίμηση, ΗΚΓ, γενική αίματος, σάκχαρο, ουρία, 
κρεατινίνη, ολική χοληστερόλη, HDL, LDL, SGOT, SGPT.
• Έλεγχο μαστών στο Κέντρο Μαστού 45 €. 
• Ψηφιακή μαστογραφία, υπέρηχος, κλινικός έλεγχος (ψηλάφηση). 

• Ολοκληρωμένο διαιτολογικό πακέτο Metaboslim Plus 45 €.
• Ανάλυση σωματικής σύνθεσης, μέτρηση βσικού μεταβολισμού 
(BMR), εξατομικευμένο πρόγραμμα διατροφής. 

Κάθε ενδιαφερόμενη μπορεί να επιλέξει όσα πακέτα επιθυμεί. 
Για να προγραμματίσει το ραντεβού της, στο πλαίσιο της προσφο-
ράς, μπορεί να απευθυνθεί στο τηλ. 210.6972004 (κατά τις ώρες 
08:00-16:00) ή να στείλει e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
callcenterop@dunant.gr έως τις 31 Μαρτίου. Επισημαίνεται ότι 
για τον προγραμματισμό των ραντεβού θα τηρηθεί σειρά προτε-
ραιότητας.

Προληπτικός ιατρικός έλεγχος για γυναίκες κάθε ηλικίας

Αναλυτικότερα, το νοσοκομείο διαθέτει 
τα ακόλουθα:
► 600 γιατρούς όλων των ειδικοτή-
των και 400 νοσηλευτές και νοσηλεύ-
τριες.
► Τακτικά εξωτερικά ιατρεία με όλες 
τις ειδικότητες και εξειδικευμένα ια-
τρεία (έχουν πραγματοποιηθεί 
1.730.000+ επισκέψεις). 
► Ένα από τα μεγαλύτερα τμήματα ε-

πειγόντων περιστατικών στην Ελλάδα.
► Ακτινοδιαγνωστικά εργαστήρια με 
υπερσύγχρονη τεχνολογία (1.400.000+ 
εξετάσεις).
► 462 κλίνες - 12 σουίτες (375.000+ 
νοσηλείες από την ίδρυσή του).
► 38 κλίνες ΜΕΘ.
► 25 υπερσύγχρονες χειρουργικές 
αίθουσες (173.000+ χειρουργεία από 
την ίδρυσή του.

Το «Ερρίκος Ντυνάν» σε αριθμούς
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Δύο βραβεία για τον χρηματοοικονομικό αλφαβητισμό και την 
Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης απέσπασε η Interamerican στο 
θεσμό των Hellenic Responsible Business Awards. 

Συγκεκριμένα, κατά την εκδήλωση, που οργανώθηκε από το περι-
οδικό Marketing Week και τη Boussias Communications, η εταιρεία 
έτυχε δύο διακρίσεων:
• για την πρακτική του Χρηματοικονομικού Αλφαβητισμού, στην κα-
τηγορία «Ιδιωτικές Επιχειρήσεις: Εκπαίδευση/Υποτροφίες», με 
βραβείο silver,
• για την Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης, στην κατηγορία «Αριστεία 
στην Επικοινωνία: καλύτερη Έντυπη Έκδοση/Απολογισμός Εταιρι-
κής Υπευθυνότητας», με βραβείο bronze. 

Όπως επισημαίνεται, η Interamerican έχει επενδύσει στον τομέα 
του Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού δημιουργώντας συνεργα-
σίες με φορείς και αναπτύσσοντας σχετικές πρωτοβουλίες, με στόχο 
την ποιοτική εκπαίδευση και ανάπτυξη των βασικών γνώσεων για 
την οικονομία και το χρήμα, από τις μικρές ηλικίες. Η εκπαίδευση 
μπορεί να συμβάλει καθοριστικά στην αντιμετώπιση της φτώχειας 
και τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου. Η συνεργασία της εταιρείας 
με το Ινστιτούτο Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού είχε ως αποτέ-
λεσμα την έκδοση δύο εικονογραφημένων βιβλίων του καθηγητή 
Νίκου Φίλιππα για την αποταμίευση και τον οικονομικό προγραμμα-
τισμό, για ηλικίες της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, τα οποία διανέ-
μονται σε σχολεία. Τα παιδιά κατευθύνονται στην κατανόηση της 
σημασίας της αποταμίευσης, του οικονομικού προγραμματισμού και 
της συναλλακτικής χρηστικότητας των χρημάτων. 

Παράλληλα, συνεργάζεται κατά τη σχολική περίοδο 2018-2019 
με τον οργανισμό «The Tipping Point», υποστηρίζοντας χορηγικά και 
με συμμετοχή εθελοντών μεντόρων - 15 στελεχών και συνεργατών 
της, τη δράση με τίτλο «Χρηματοοικονομικός και Ασφαλιστικός Αλ-
φαβητισμός». Μέσω προγραμματισμένων, διαδραστικών live video 
συνεδριών, που οργανώνει η «The Tipping Point» με επιλεγμένα 
σχολεία, οι μαθητές συζητούν με έμπειρους επαγγελματίες προκει-
μένου να γνωρίσουν καλύτερα την οικονομία, το χρήμα και την α-

σφάλιση και, κυρίως, να απο-
κτήσουν υγιή καταναλωτικά 
πρότυπα. Κατά την τρέχουσα 
σχολική περίοδο, η εταιρεία 
υποστηρίζει χορηγικά και με 
μέντορες 40, συνολικά, συ-
νεδρίες σε 5 σχολεία.

Η αξιολόγηση των υποψη-
φιοτήτων σε κάθε κατηγορία 
πραγματοποιήθηκε μέσω του 
online συστήματος αξιολόγη-
σης από τα μέλη της κριτικής 
επιτροπής και οι διακρίσεις 
αναδείχθηκαν από το μέσο ό-
ρο βαθμολογίας που συγκέ-
ντρωσε η κάθε υποψηφιότη-
τα. Εκ μέρους της Inter-
american τα βραβεία παρέ-

λαβαν ο Γιάννης Ρούντος, διευθυντής και η Χρύσα Ελευθερίου, 
προϊσταμένη των εταιρικών σχέσεων και κοινωνικής υπευθυνότη-
τας, ενώ παρευρέθηκαν ο καθηγητής Νίκος Φίλιππας, πρόεδρος του 
Ελληνικού Ινστιτούτου Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού, η Αμα-
λία Κωνσταντακοπούλου και ο Γιώργος Νικολετάκης από την «The 
Tipping Point», καθώς και η Μαρία Χριστοφιλάκου από την εταιρεία 
«The Νomad», που επιμελήθηκε σχεδιαστικά την Έκθεση Βιώσιμης 
Ανάπτυξης. 

Tην ιδρυτική πράξη του Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης 
Συνεργατών της Interamerican υπέγραψαν τα πρώτα μέλη του 
ταμείου και αναμένεται η υπουργική απόφαση της ίδρυσης και 

η δημοσίευση στο ΦΕΚ. Όπως έγινε γνωστό ήδη, οι συμμετοχές 
-κυρίως, συντονιστές, unit managers και ασφαλιστικοί σύμβουλοι, 
αλλά και αρκετοί συνεργαζόμενοι πράκτορες και μεσίτες- ξεπερ-
νούν τις 600, ενώ συνεχίζεται η υποδοχή νέων αιτήσεων. Το ΤΕΑ 
των συνεργατών της Interamerican γίνεται το 15ο στο σύνολο των 
ομοειδών Επαγγελματικών Ταμείων προαιρετικής ασφάλισης στην 
Ελλάδα.

«Μια μοναδική έως σήμερα, στην ελληνική ασφαλιστική αγορά, 
πρωτοβουλία του τομέα πωλήσεων για τους συνεργάτες της εται-
ρείας ολοκληρώθηκε και τους παρέχει μια εξαιρετική δυνατότητα 
για αποταμίευση και πρόβλεψη για τους οικονομικούς πόρους τους, 
όταν αποφασίσουν να κλείσουν τον επαγγελματικό κύκλο τους, ώ-
στε να συμπληρώσουν τη σύνταξή τους», τόνισε ο κ. Τάσος Ηλιακό-
πουλος, γενικός διευθυντής Πωλήσεων και Marketing της 
Interamerican. «Με τη δημιουργία του ΤΕΑ των συνεργατών, υπο-
γραμμίζουμε την αντίληψή μας για την ευρύτερη υποστήριξη του 
δυναμικού του εταιρικού Δι-
κτύου Agency, καθώς και των 
συνεργαζομένων Brokers, 
που ξεπερνά τα όρια της α-
σφαλιστικής δραστηριότητάς 
τους, προσεγγίζοντας ανά-
γκες βιοτικού επιπέδου», 
πρόσθεσε ο κ. Τάσος Ηλιακό-
πουλος.

Σημειώνεται ότι τα Ταμεία 
Επαγγελματικής Ασφάλισης, 
που βρίσκονται συνεχώς στην 
επικαιρότητα με αφορμή την 
κατάρρευση των Επικουρι-
κών Ταμείων και την αναζή-
τηση λύσεων στο συνταξιοδο-

τικό ζήτημα, προβάλλουν ως μια διέξοδος στο δεύτερο πυλώνα α-
σφάλισης. Τα ΤΕΑ παρέχουν υψηλό επίπεδο προστασίας των δικαι-
ωμάτων των ασφαλισμένων, εφόσον δεν κινδυνεύουν από νομοθε-
τικές παρεμβάσεις και αλλαγές στο εταιρικό περιβάλλον, ενώ η 
νομική μορφή τους διευκολύνει την ασκούμενη εποπτεία και δια-
σφαλίζει τη διαφάνεια της λειτουργίας τους. Επισημαίνεται ότι, ό-
σον αφορά το φορολογικό πλαίσιο λειτουργίας των ΤΕΑ στη χώρα 
μας, όπως αυτό καθορίζεται από το Ν.4172/2013 (ΦΕΚ 167), οι ει-
σφορές των μελών και εργοδοτών εκπίπτονται κατά 100% και δεν 
φορολογούνται οι εφάπαξ παροχές, ενώ οι συντάξεις φορολογού-
νται ως εισόδημα. Εποπτεύονται από το υπουργείο Εργασίας και 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ελέγχονται από την Εθνική Αναλογιστι-
κή Αρχή και οι επενδύσεις τους εποπτεύονται και ελέγχονται από 
την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. 

Η Interamerican, για τη δημιουργία του ΤΕΑ των συνεργατών της 
στις πωλήσεις, αξιοποίησε την εμπειρία της από το ΤΕΑ των εργα-
ζομένων της, που έχει εισέλθει στο ένατο έτος λειτουργίας. Το Τα-
μείο του διοικητικού προσωπικού της εταιρείας είναι το μοναδικό 
στην ελληνική ασφαλιστική αγορά ΤΕΑ εργαζομένων. Στο κλείσιμο 

του 2018 διέθετε αποθεματικό 
17.291.603 ευρώ, αριθμούσε 
1.238 μέλη και είχε δώσει συ-
νολικά εφάπαξ παροχές σε 
μέλη του 2.683.916 ευρώ.

Ο Τάσος Ηλιακόπουλος, γενικός 
διευθυντής Πωλήσεων και 
Marketing, ο Μανώλης Κούτης, 
διευθυντής Πωλήσεων και οι 
Βαγγέλης Θωμόπουλος και 
Ανδρέας Παναγιώτου, του τομέα 
διαχείρισης των δύο 
Επαγγελματικών Ταμείων της 
Interamerican, με συνεργάτες-
μέλη του νέου Ταμείου, κατά την 
υπογραφή της ιδρυτικής πράξης.

Το βραβείο για την Έκθεση Βιώσιμης 
Ανάπτυξης παρέλαβε η κα Χρύσα 
Ελευθερίου με την κα Μαρία 
Χριστοφιλάκου

Από την απονομή του βραβείου για το Χρηματοοικονομικό Αλφαβητισμό: O κ. 
Γιάννης Ρούντος, με τους κ. Νίκο Φίλιππα και κα Αμαλία 
Κωνσταντακοπούλου

Διακρίσεις στα Responsible Business Awards

ΚΑΙ ΦΕΤΟΣ η Interamerican συμμετείχε, στο πλαίσιο της συ-
νεργασίας της με την Insurope, που διαθέτει ένα από τα μεγαλύ-
τερα πολυεθνικά δίκτυα παροχής υπηρεσιών για employee 
benefits, στο συνέδριο πωλήσεων των μελών του μεγάλου δι-
κτύου της. Το συνέδριο της Insurope, που διεξήχθη στις Βρυξέλ-
λες, οργανώθηκε σε συνεργασία με την AG Insurance του Βελ-
γίου, ενώ κατά τις εργασίες της συνάντησης συζητήθηκαν ευκαι-
ρίες ανάπτυξης και βέλτιστες πρακτικές ομαδικών ασφαλίσεων. 
Η Interamerican έχει συνδεθεί με την Insurope από το Νοέμβριο 
του 2016, ως αποκλειστική αντιπρόσωπός της στην Ελλάδα για 
την παροχή προγραμμάτων ομαδικής ασφάλισης Ζωής και Υγεί-
ας σε πολυεθνικές επιχειρήσεις και οργανισμούς που δραστηρι-
οποιούνται στη χώρα μας.

Αύξηση 27% των ασφαλίστρων από ομαδικά συμβόλαια 
Στο μεταξύ, ο τομέας των ομαδικών ασφαλίσεων της 

Interamerican, κατά το 2018, παρουσίασε αύξηση 27% έναντι 
του 2017 στα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα και 110 νέα συμβόλαια. 
Το χαρτοφυλάκιο αριθμεί 1.050 επιχειρήσεις με 110.000 ασφα-
λισμένους. Όπως επισημαίνει ο Γιώργος Βελιώτης, γενικός δι-
ευθυντής ασφαλίσεων Ζωής και Υγείας της εταιρείας, μέσω 
αυτής της στρατηγικής συνεργασίας ενισχύεται ακόμη περισσό-
τερο και δημιουργούνται προϋποθέσεις περαιτέρω διεύρυνσης 
του χαρτοφυλακίου. 

Στο συνέδριο πωλήσεων της Insurope

Από αριστερά: Στέλλα Δήμου, στέλεχος πωλήσεων ομαδικών 
ασφαλίσεων της Interamerican, Morten Unneberg, διευθύνων 

σύμβουλος της Insurope, Γιώργος Πλωμαρίτης, διευθυντής ομαδικών 
ασφαλίσεων και corporate business της Interamerican, Kris 

Vanmuster, regional director Southern EMEA and CEE

Interamerican Μπήκαν οι υπογραφές για 
το ταμείο επαγγελματικής ασφάλισης





N E X T D E A L  # 4 2 2  #  1 5  Μ Α Ρ Τ Ι Ο Υ  2 0 1 9

Ρεπορτάζ  |42

Ορίζων Ασφαλιστική 

Άνοιγμα στην αγορά της Θεσσαλονίκης 

Παρουσία φίλων και συνεργατών πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια 
του νέου υποκαταστήματος της Ορίζων στη Θεσσαλονίκη  που, όπως 

σημειώνεται, τίμησαν αυτή τη νέα στρατηγική επένδυση της εταιρείας. 
Η Ορίζων Ασφαλιστική, προσηλωμένη στο σχεδιασμό σταδιακής και 

κερδοφόρας ανάπτυξης, προχώρησε σε αυτό το άνοιγμα στην αγορά της 
Θεσσαλονίκης στοχεύοντας στην περαιτέρω ανάπτυξή της αλλά και 
στην άμεση, άρτια και εμπεριστατωμένη εξυπηρέτηση τόσο των υφιστά-
μενων όσο και των νέων συνεργατών της στην ευρύτερη περιοχή.

Επικεφαλής του υποκαταστήματος είναι ο κ. Αλέξανδρος Μπόζας, 
περιφερειακός διευθυντής Βορείου & Κεντρικής Ελλάδος και μέλος 
του διοικητικού συμβουλίου, καταξιωμένο στέλεχος της ασφαλιστικής 
αγοράς με μακρόχρονη εμπειρία, τόσο σε διευθυντικές διοικητικές θέ-
σεις όσο και στη διαμεσολάβηση. Τη διοικητική υποστήριξη του  υποκα-
ταστήματος Θεσσαλονίκης έχει αναλάβει η κα Ελένη Γκιόση.

Στην συνάντηση αυτή παρευρέθηκαν εκ μέρους της εταιρείας οι κ.κ.: 
Θεόδωρος Αχής, μέλος Δ.Σ., Χρήστος Αχής, εκτελεστικός σύμβουλος 
διοίκησης, Κωνσταντίνος Αχής, τεχνικός διευθυντής, Παύλος Αχής, υ-
πεύθυνος Διαχείρισης Κινδύνων, Γεώργιος Τσακατούρας, διευθυντής 
Εκπαίδευσης & Ανάπτυξης. «Η εταιρεία εμπιστεύεται την ανάπτυξή της 
στα νέα της στελέχη, αποσκοπώντας  να προσελκύσει επαγγελματίες 
υψηλού επιπέδου και ήθους, που να έχουν όραμα και διάθεση να συ-
μπορευθούν με τη φιλοσοφία και τη στρατηγική της», προστίθεται στην 
ανακοίνωση.

Διαγωνισμός πωλήσεων 2019 
Τα νέα κίνητρα πωλήσεων για το 2019 της Ορίζων Ασφαλιστικής α-

νακοίνωσε στο μεταξύ η εταιρεία. Με την εμπορική της πολιτική και νέο 
βελτιωμένο Κανονισμό Πωλήσεων, δίνει τη δυνατότητα σε όλους τους 
συνεργάτες της να διατηρήσουν και να αυξήσουν τις εργασίες τους, ενώ 
στα κίνητρα προστίθεται και ο νέος διαγωνισμός πωλήσεων με έπαθλο 
ταξίδι στο Βερολίνο. Ο διαγωνισμός έχει διάρκεια 10 μήνες (1/1/2019 
έως 31/10/2019), αφορά όλους τους κλάδους και τα κριτήρια επιτυχίας 
είναι τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά. Συγκεκριμένα επιβραβεύεται η 
αύξηση παραγωγής, η διατήρηση του χαρτοφυλακίου, καθώς και το κα-
λό αποτέλεσμα του κλάδου αυτοκινήτου.

Σημαντικά ευρήματα για τις παροχές 
και αποδοχές στην ελληνική αγορά 
για το 2018 παρουσίασε η KPMG 

σε συνεργασία με ελληνικές και πολυ-
εθνικές επιχειρήσεις από όλους τους 
κλάδους. 

Στην έρευνα, που πραγματοποιήθηκε 
για 25η χρονιά, συμμετείχαν γενικοί 
διευθυντές, οικονομικοί διευθυντές, 
διευθυντές ανθρώπινου δυναμικού και 
άλλα στελέχη που εμπλέκονται άμεσα ή 
έμμεσα με τη διαχείριση ανθρώπινου 
δυναμικού ελληνικών και πολυεθνι-
κών επιχειρήσεων όλων των κλάδων. 

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία, το 
60% των εταιρειών παρέχει στους ερ-
γαζομένους ιδιωτικό πρόγραμμα συ-
νταξιοδότησης, το 24% των εταιρειών 
έδωσαν αυξήσεις σε όλους τους εργα-
ζομένους τους το 2018, ενώ το 20% 
προέβη σε μειώσεις θέσεων εργασί-
ας. 

Πιο συγκεκριμένα, η έρευνα παρου-
σιάζει αναλυτικά στοιχεία αποδοχών 

και παροχών για 154 θέσεις εργασίας 
και για το 2018 βασίστηκε σε δείγμα 
110 εταιρειών και περίπου 39.000 κα-
τόχων θέσεων εργασίας.

Ειδικότερα σύμφωνα με τα 
αποτελέσματα της έρευνας:
• 9% χαμηλότερος σε σχέση με την 
προηγούμενη χρονιά ήταν ο ρυθμός οι-
κειοθελών αποχωρήσεων (turnover), ο 
οποίος διαμορφώθηκε στο 3,9% (διά-
μεσος) για το σύνολο της ελληνικής α-
γοράς. Υψηλότερα ποσοστά εμφανίζο-
νται στον κλάδο υψηλής τεχνολογίας 
και στο λιανεμπόριο.
• 20% των εταιρειών προχώρησε σε 
μείωση θέσεων εργασίας την προη-
γούμενη χρονιά. Η μείωση αυτή επηρέ-
ασε κυρίως εργαζομένους 36-45 ετών 
που ανήκαν στις κατηγορίες μεσαίων 
διοικητικών στελεχών και διοικητικού 
προσωπικού.
• 24% των εταιρειών έδωσαν αυξήσεις 
το 2018 σε όλους τους εργαζομένους 

τους, ενώ 50% μόνο σε κάποιες κατη-
γορίες εργαζομένων. Το ποσοστό των 
αυξήσεων το 2018 κινήθηκε στο 1,5% 
(διάμεσος), ενώ οι προβλέψεις για το 
2019 προσδιορίζουν το ποσοστό αυτό 
στο 2% (διάμεσος).
• Το ποσό που αποδόθηκε ως bonus 
απόδοσης συνολικά το 2018 ανήλθε 
κατά μέσο όρο στο 11,7% των συνολι-
κών ετήσιων βασικών αποδοχών.
• 60% των εταιρειών παρέχει ιδιωτικό 
πρόγραμμα συνταξιοδότησης σε του-
λάχιστον μία κατηγορία εργαζομένων. 
Η πλειοψηφία των προγραμμάτων εί-
ναι καθορισμένης συνεισφοράς και 
προβλέπουν δυνατότητα προαιρετικής 
συνεισφοράς και από την πλευρά του 
εργαζομένου.

Τέλος σημειώνεται ότι μειωμένες σε 
σχέση με τις προηγούμενες χρονιές ή-
ταν οι προσλήψεις αποφοίτων, με την 
πλειοψηφία αυτών να έχει απορροφη-
θεί σε εξειδικευμένες θέσεις τεχνολο-
γίας.

Στιγμιότυπο από τα εγκαίνια  

Τη θέση του γενικού διευθυντή της CNP Zω-
ής στην Ελλάδα ανέλαβε ο κ. Γιώργος Γε-
ωργακόπουλος, στέλεχος με πολυετή ε-

μπειρία στο χώρο της ασφαλιστικής βιομηχανί-
ας, όπως ανακοίνωσε ο όμιλος CNP Cyprus 
Insurance Holdings.

Ο κ. Γεωργακόπουλος είναι πτυχιούχος του 
τμήματος Στατιστικής και Ασφαλιστικής επιστή-
μης του Πανεπιστημίου Πειραιά. Έχει διανύσει 
μια καταξιωμένη επαγγελματική πορεία 28 ε-
τών και είναι κύριο στέλεχος της εταιρείας, από 

την έναρξη λειτουργίας της το 2002, συμβάλλο-
ντας καθοριστικά στην επίτευξη των στόχων της 
από τον επιτελικό ρόλο του διευθυντή Ασφαλι-
στικών Εργασιών.

Καλωσορίζοντας τον κ. Γεωργακόπουλο στα 
νέα του καθήκοντα, ο διευθύνων σύμβουλος 
του ομίλου CNP Cyprus Insurance Holdings κ. 
Τάκης Φειδία, τόνισε πως με την επαγγελματική 
αφοσίωση, την εμπειρία και την τεχνογνωσία 
που διαθέτει, θα προσδώσει νέα ώθηση στην ε-
πίτευξη των αναπτυξιακών στόχων του ομίλου 

και ειδικότερα της CNP Ζωής, στην απαιτητική 
ελληνική ασφαλιστική αγορά.

Συνεχίζοντας, ο κ. Τάκης Φειδία ευχαρίστησε 
θερμά τον κ. Γιώργο Μαυρέλη που αποχωρεί 
από τη θέση του γενικού διευθυντή και του ευ-
χήθηκε κάθε επιτυχία στις νέες επαγγελματικές 
του προκλήσεις. Πρόσθεσε επίσης ότι ο κ. Γιώρ-
γος Μαυρέλης, με την πολύχρονη εμπειρία του 
στον ασφαλιστικό τομέα, συνέτεινε σημαντικά 
στη διεύρυνση των εργασιών της εταιρίας. 

«Η CNP Ζωής στηρίζει την ανάπτυξή της στον 

πολυεθνικό Όμιλο που ανήκει, CNP Assurances, 
και στις ισχυρές, διακριτές, τοπικές της δυνά-
μεις. Την ευελιξία, που χαρακτηρίζει τη λει-
τουργία της. 

Την καινοτομία, που ανοίγει νέους δρόμους 
για ασφαλιστικά προϊόντα που προσαρμόζονται 
στις ξεχωριστές ανάγκες των πελατών και συ-
νεργατών. Και την ολοκληρωμένη εξυπηρέτη-
ση, που συνδυάζει την προσωποποιημένη αντα-
πόκριση με ταχύτητα και αποτελεσματικότητα», 
προστίθεται στην ανακοίνωση.

CNP Ζωής Νέος γενικός διευθυντής ο Γιώργος Γεωργακόπουλος

KPMG Συνταξιοδοτικό 
πρόγραμμα στους εργαζόμενους 

παρέχει το 60% των εταιρειών
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Στις  προκλήσεις που κλή-
θηκε να αντιμετωπίσει η 
NN Hellas κατά τη διάρ-

κεια της οικονομικής κρίσης, 
στον ψηφιακό μετασχηματι-
σμό και το σημαντικό ρόλο 
που διαδραμάτισε στην επιτυ-
χία η εμπιστοσύνη που έδειξε 
το δίκτυο συνεργατών στην 
εταιρεία, εστίασε στην  τοπο-
θέτησή της κατά τη διάρκεια 
των εργασιών  του  Delphi 
Economic Forum η κα Μα-
ριάννα Πολιτοπούλου, πρόε-
δρος και διευθύνουσα σύμ-
βουλος. Η  NN Hellas ήταν 
χορηγός στο Delphi Economic 
Forum και η κα Πολιτοπού-
λου  και ο κ. Κωνσταντίνος 
Κουγιουμουτζής, γενικός τε-
χνικός διευθυντής Υγείας της 
ΝΝ Hellas, πήραν μέρος στα 
panel συζήτησης «Startups 
και μεγάλες εταιρείες στην 
Ελλάδα: Ο διπλός καθρέφτης 
αλλαγής» και «Κοινωνική α-
σφάλιση: προβλήματα, προ-
κλήσεις και προοπτικές», α-
ντίστοιχα.

Η κα Μαριάννα Πολιτοπού-
λου μίλησε ακόμη για την έμφαση που δίνει η NN Hellas στην 
ανάπτυξη της επιχειρηματικής κουλτούρας στην Ελλάδα μέ-
σα από το πρόγραμμα Κοινωνικής Υπευθυνότητας που υλο-

ποιεί. Κατά τη διάρκεια της 
συζήτησης, η κα Πολιτοπού-
λου ανέφερε μεταξύ άλλων: 
«Πρόσφατα πραγματοποιήσα-
με μαζί με την ολλανδική πρε-
σβεία και το Orange Grove, έ-
ναν πολύ ωραίο διαγωνισμό 
για start-ups σε healthtech. 
Ασχολούμαστε όχι μόνο με 
start-up εταιρείες, αλλά και 
με την ανάπτυξη της επιχειρη-
ματικής νοοτροπίας σε σχολι-
κές ηλικίες, μέσω του Junior 
Achievement – μιας καταπλη-
κτικής διεθνούς πρωτοβουλί-
ας (…) Κατά τη γνώμη μου, οι 
ενέργειες αυτές αποτελούν 
προσφορά στην κοινωνία, ό-
που χρειάζεται να αναπτυχθεί 
η κατεύθυνση ‘βοήθεια από 
τον ένα στον άλλον’, κυρίως 
στην Ελλάδα. Ομαδικά μπο-
ρούμε να λειτουργήσουμε κα-
λύτερα. Πιστεύω ότι η δου-
λειά, η οποία γίνεται στη βάση 
και ειδικά στις νεαρές ηλικίες 
είναι ακόμα πιο σημαντική από 
την υποστήριξη με κεφάλαια ή 
τη συνεργασία με start-ups».
Από την πλευρά του ο κ. Κου-

γιουμουτζής υπογράμμισε  μεταξύ άλλων ότι ο ιδιωτικός α-
σφαλιστικός κλάδος μπορεί και πρέπει να διαδραματίσει 
πρωτεύοντα ρόλο στο δεύτερο και τρίτο πυλώνα.

Κάρολος Σαΐας

Ή ασφαλιστική βιομηχανία  
να διαφοροποιηθεί μέσω  
καινοτόμων ιδεών
TΟ ΡΟΛΟ που μπορεί να διαδραματίσει η καινοτομία στην ασφαλιστική βιο-
μηχανία και τη σύμπραξη δημόσιας και ιδιωτικής ασφάλισης στον τομέα της 
υγείας ανέδειξε η παρουσίαση του κ. Κάρολου Σαΐα, διευθύνοντα συμβούλου 
της Interasco ΑΕΓΑ, ως προσκεκλημένου στον κύκλο ομιλιών C-Suite Series 
του International MBA του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, στην οποία 
συμμετέχουν μεταπτυχιακοί φοιτητές, στελέχη της ασφαλιστικής αγοράς, ό-
πως επίσης και άλλοι φορείς του τομέα της υγείας και εκπρόσωποι του ασφα-
λιστικού Τύπου. Στην τοποθέτησή του ο κ. Κάρολος Σαΐας υπογράμμισε την 
ανάγκη διαφοροποίησης της ασφαλιστικής βιομηχανίας μέσω καινοτόμων ι-
δεών. Επισήμανε τη συνεισφορά του ασφαλιστικού κλάδου στο ελληνικό ΑΕΠ 
σε ποσοστό μόλις 2,2% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μέσο όρο της Ευρωπα-
ϊκής Ένωσης, που ανέρχεται σε 7,5% και τη σταδιακή βελτίωση του ασφαλι-
στικού κύκλου εργασιών από το 2016 έως σήμερα, μετά από μία περίοδο έ-
ντονης ύφεσης για την ελληνική οικονομία κατά το διάστημα 2009-2015. 
Τόνισε τις νέες δομές και τάσεις που παρατηρούνται σε παγκόσμιο επίπεδο και 
διαταράσσουν τα παραδοσιακά επιχειρηματικά μοντέλα όπως η Uber, η 
Airbnb, η Amazon και τα αυτοκίνητα αυτο-οδήγησης. Οι σύγχρονοι καταναλω-
τές αναζητούν εξατομικευμένες υπηρεσίες και καινοτόμα ασφαλιστικά προϊ-
όντα προσαρμοσμένα στις ανάγκες τους. Στη συνέχεια αναφέρθηκε στον επί-
καιρο όρο InsurTech, τις βασικές υποκατηγορίες του (Big Data, Blockchain, 
Internet of Things και Artificial Intelligence) και ανέλυσε μέσω ενδεικτικών 
παραδειγμάτων τις τάσεις και την ψηφιακή πραγματικότητα της παγκόσμιας 
ασφαλιστικής αγοράς. Στο πλαίσιο αυτό, αναφέρθηκε στην εμπειρία της 
Interasco στις διαδικασίες της οποίας υιοθετείται αυτή η σύγχρονη ψηφιακή 
πραγματικότητα, έχοντας δημιουργήσει το portal των συνεργατών, το portal 
των πελατών και το ψηφιακό πρόγραμμα επιβράβευσης «Ευχαριστώ», τα ο-
ποία αποτελούν καινοτόμα ψηφιακά εργαλεία. Βασική επιδίωξη είναι η προ-
σφορά προστιθέμενης αξίας και εξατομικευμένων υπηρεσιών στον πελάτη 
και η υποστήριξη του δικτύου των συνεργατών της. Στη συνέχεια ο κ. Σαΐας 
ανέλυσε τα οφέλη και τις ευκαιρίες που προκύπτουν για τους Έλληνες πολί-
τες, την ελληνική οικονομία και την ελληνική ασφαλιστική αγορά από τη σύ-
μπραξη του δημόσιου συστήματος υγείας με την ιδιωτική ασφαλιστική αγορά. 
Η σύμπραξη αυτή θα μπορούσε να επιτευχθεί σε πολλά επίπεδα, συμπεριλαμ-
βανομένης της υποστήριξης δομών πρόληψης και περίθαλψης. Με αυτό τον 
τρόπο, η δημόσια υγεία θα μπορούσε να ωφεληθεί από την ασφαλιστική και-
νοτομία, με άμεσα τα οφέλη για τον πολίτη. Σε πολλές χώρες της Ε.Ε., η σύ-
μπραξη αυτή έχει επιτευχθεί μέσω του συμπληρωματικού και σε κάποιες πε-
ριπτώσεις του επιπρόσθετου ρόλου της ιδιωτικής ασφάλισης στην κάλυψη 
αναγκών του δημόσιου συστήματος υγείας.

Τέλος ο κ. Σαΐας ανακεφαλαίωσε, επισημαίνοντας την αισιοδοξία του για 
την προοπτική της ασφαλιστικής αγοράς στην Ελλάδα τα επόμενα χρόνια και 
την επιτακτική ανάγκη για ύπαρξη συμπράξεων με το κράτος προς όφελος των 
πολιτών. Στη διαδικασία αυτή υπογράμμισε ότι θα συμβάλουν φορολογικά και 
άλλα κίνητρα που θα επιτρέψουν την επιτάχυνση και την περαιτέρω αξιοποί-
ηση των καινοτομιών που φέρνει ο ασφαλιστικός κλάδος. Τόνισε μάλιστα ότι, 
τόσο στην υγεία όσο και στους λοιπούς κλάδους ασφάλισης, η εισαγωγή της 
ασφαλιστικής καινοτομίας θα ωφελήσει τον Έλληνα καταναλωτή μέσω εξα-
τομικευμένων προϊόντων και υπηρεσιών και αποτελεσματικότερης τιμολόγη-
σης.

Την  ετήσια εκδήλωση βραβεύσεων 
των διακεκριμένων συνεργατών 
της, σε συνδυασμό με την κοπή πίτας, 

πραγματοποίησε η  PF mylifepartners.
Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν όλοι οι 
συνεργάτες, φίλοι  καθώς και υψηλόβαθ-
μα στελέχη εταιρειών, ο κ. Κάρολος Σαΐ-
ας, CEO της Interasco, ο κ. Νικόλαος Σα-
κελαρίου διευθυντής πωλήσεων της Α-
ΧΑ, η  κα  Μαρία Κουφάκη,  διευθύντρια 
διεύθυνσης υποστήριξης πωλήσεων της 
Eurolife,  ο κ. Παναγιώτης Ζερβουδάκης,  
διευθυντής πωλήσεων της Generali, ο κ. 
Στάθης Τσαούσης,  διευθυντής εμπορι-
κών λειτουργιών  της Ergo, η κα Σωτηρία 
Μαράκη, εμπορική διευθύντρια της AIG,  ο 
κ. Μάγκνους Χατζηδημητρίου,  manager 
ανεξάρτητου δικτύου πωλήσεων της 
Metlife και πολλά άλλα στελέχη εταιρει-

ών. Η βραδιά ήταν προς τιμήν των συνερ-
γατών  της MLP-Family, στους οποίους 
αφιερώθηκε και  το Moto της βραδιάς «οι 
συνεργάτες μας, το κλειδί της επιτυχίας 
μας». Ο διευθύνων σύμβουλος Περικλής 
Φαραός ευχαρίστησε όλους τους παρευ-
ρισκόμενους για την παρουσία τους, έκα-
νε μια ανασκόπηση της περασμένης χρο-
νιάς, μοιράστηκε τους νέους στόχους για 
το 2019, με ιδιαίτερη αναφορά στην ανά-
πτυξη νέων γραφείων. Επιπλέον ο κ. Φα-
ραός μίλησε  για κοινωνικά ζητήματα της 
εποχής,  όπως για την ανεργία, την έλλει-
ψη κοινωνικού κράτους,για την υγεία και 
το ασφαλιστικό και φυσικά  δεν παρέλει-
ψε να  εξυψώσει και  το μοναδικό έργο 
που προσφέρει το επάγγελμα των ασφα-
λιστικών πρακτόρων στους συνανθρώ-
πους μας. Επιπλέον ο κ. Φαραός ανακοί-

νωσε πως το 2019 θα είναι χρονιά-σταθ-
μός για τη ΜLP συμπληρώνοντας 5 χρό-
νια στην ελεύθερη αγορά, καθώς επίσης 
πως αυτήν τη  χρονιά θα επενδύσει εξ ο-
λοκλήρου στην εικόνα και την ψηφιακή 
επικοινωνία, τα οποία θεωρεί πως θα 
βοηθήσουν στη συνεχή επιτυχία της MLP. 
Ορόσημο της βραδιάς αποτέλεσαν οι βρα-
βεύσεις των επιτυχόντων συνεργατών 
για το έτος 2018 καθώς και η παρουσία 
του φίλου και συνεργάτη κ. Ernesto Di 
Giorgio, διευθυντή πωλήσεων banc 
assurance της AXA, ο οποίος αποτέλεσε 
συνδετικό κρίκο ανάμεσα στη MLP και την 
AXA και επετεύχθη έτσι μια πρωτοπορια-
κή συμφωνία και συνεργασία ανάμεσά 
τους. Την επιτυχία τους αυτήν  επισφράγι-
σε ο κ. Φαραός  με ένα συμβολικό δώρο 
προς τον κ. Ernesto Di Giorgio.

PF MyLifePartners  Κλειδί της επιτυχίας οι  συνεργάτες

NN Hellas Έμφαση στην  ανάπτυξη 
της επιχειρηματικής κουλτούρας

Η κα Μαριάννα Πολιτοπούλου στο Delphi Economic Forum

Στιγμιότυπο από την εκδήλωση
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Την ασφαλιστική κάλυψη του 4ου 
“Delphi Economic Forum” ανέλαβε 
η Mega Brokers. Όπως επισημαίνε-

ται, η κορυφαία εταιρεία ασφαλιστικών 
και χρηματοοικονομικών προϊόντων 
της χώρας ανέλαβε το σημαντικό αυτό 
έργο, το οποίο αποτελεί μια ακόμη διά-
κριση και τιμή για την εταιρεία η οποία 
έχει την τεχνογνωσία, την αναγνώριση 
και τη δυναμική για να παράσχει άμεσα, 
καίρια και με βεβαιότητα το ασφαλιστι-
κό προϊόν και τις ανάλογες υπηρεσίες. Η 
Mega Brokers, αναφέρει ο γενικός δι-
ευθυντής της κ. Τάσος Χατζηθεοδοσίου, 
ανταποκρίθηκε άμεσα στις απαιτήσεις 
ασφάλισης της μεγάλης αυτής συνάντη-
σης της πολιτικής, των τεχνοκρατών, 
της επιστήμης, που έχει παγκόσμιες 
συμμετοχές και εμβέλεια. 

Είναι τιμή για την Mega Brokers να 
αναλαμβάνει την ασφάλιση τέτοιας εκ-
δήλωσης, συνεχίζει ο κ. Τ. Χατζηθεοδο-
σίου, με παγκόσμια αναγνώριση στην 
οποία παρίσταται ο πρωθυπουργός της 
χώρας, ο πρόεδρος της αξιωματικής α-
ντιπολίτευσης, πολιτικοί και πολιτεια-
κοί παράγοντες, αξιωματούχοι και υ-
πουργοί ξένων χωρών, ακαδημαϊκοί, 
υψηλόβαθμα στελέχη της Ε.Ε., εκπρό-
σωποι θεσμικών φορέων, τεχνοκράτες, 
τραπεζίτες και σύνεδροι από διαφορετι-
κές ηπείρους.

Επιτυχής επιθεώρηση  
κατά ISO 9001:2015 

Με επιτυχία στο μεταξύ ολοκλήρωσε 
η Mega Brokers τον  2o απαιτούμενο έ-
λεγχο για την επαναπιστοποίησή της με 
το πρότυπο ποιότητας ISO 9001:2015, 
στο πλαίσιο της ετήσιας επιθεώρησης 
από το διεθνώς αναγνωρισμένο φορέα 
TUV Nord. Κατά την αξιολόγηση που 
πραγματοποιήθηκε από τον ανεξάρτητο, 
διαπιστευμένο Φορέα Πιστοποίησης 

TÜV Hellas A.E. διαπιστώθηκε ότι το 
σύστημα διαχείρισης ποιότητας της ε-
ταιρείας ικανοποιεί τις απαιτήσεις του 
Προτύπου Ποιότητας ISO 9001:2015, 
επιβεβαιώνοντας με αυτόν τον τρόπο 
την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρε-
σιών, καθώς και το υψηλό επίπεδο εκ-
παίδευσης του προσωπικού της εταιρεί-
ας. 

Η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρε-
σιών αποτελεί για τη Mega Brokers έ-
ναν από τους σημαντικότερους πυλώ-
νες της πολιτικής ποιότητας που έχει 
δεσμευτεί απέναντι στους πελάτες και 
τους συνεργάτες της.

«Βασικός μας στόχος είναι η παροχή 

ποιοτικών υπηρεσιών που ικανοποιούν 
πλήρως τις απαιτήσεις των πελατών 
και των συνεργατών μας και αποδει-
κνύουν έμπρακτα την τήρηση των δε-
σμεύσεών μας απέναντι σε αυτούς που 
μας εμπιστεύονται όλα αυτά τα χρόνια 
και μας έχουν κατατάξει σε ηγετική θέ-
ση στον κλάδο παροχής ασφαλιστικών 
υπηρεσιών. Αυτό μας επιτρέπει να βελ-
τιώνουμε συνεχώς την αποδοτικότητα 
του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας 
πραγματοποιώντας διορθωτικές και 
προληπτικές ενέργειες σε τομείς όπου 
αυτό χρειάζεται», σημειώνει ο πρόε-
δρος της Mega Brokers, κ. Γιάννης Χα-
τζηθεοδοσίου.

ΤΑ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ αδιέξοδα του συ-
στήματος κοινωνικής ασφάλισης, η ό-
ξυνση του δημογραφικού προβλήμα-
τος, η δραματική συρρίκνωση των συ-
ντάξεων εξαιτίας του νόμου Κατρού-
γκαλου και η ανάγκη ενίσχυσης του 
δεύτερου και τρίτου πυλώνα του συντα-
ξιοδοτικού συστήματος, με την ενίσχυ-
ση των ταμείων επαγγελματικής ασφά-
λισης και των ατομικών συνταξιοδοτι-
κών προγραμμάτων, βρέθηκαν στο επί-
κεντρο της  ημερίδας που  πραγματοποί-
ησε ο Σύλλογος Προσωπικού Alpha 
Bank με θέμα: «Ασφαλιστικό, Ένα βήμα 
πριν από την κατάρρευση. Υπάρχει διέ-
ξοδος;». Στη συζήτηση συμμετείχαν ο πρώην αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός οικονομικών, καθηγητής Συνταγμα-
τικού Δικαίου Ευάγγελος Βενιζέλος, ο πρώην υπουργός και αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Κωστής Χατζηδάκης, ο οικο-
νομολόγος, επ. Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς Πλάτων Τήνιος και ο καθηγητής Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομι-
κών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αθηνών Πάνος Τσακλόγλου. Τη συζήτηση συντόνισε ο δημοσιογράφος Νίκος Φιλιππίδης. 

Τα βασικά σημεία στα οποία όλοι  
οι ομιλητές συμφώνησαν ήταν τα ακόλουθα: 
• Το ασφαλιστικό, με τον τρόπο που είναι δομημένο σήμερα, έχει οδηγηθεί σε 
ασφυκτικό αδιέξοδο και πρέπει άμεσα να υπάρξουν δραστικές παρεμβάσεις, ώ-
στε το σύστημα να γίνει εκ νέου βιώσιμο. 
• Το πρόβλημα δεν δημιουργήθηκε σήμερα. Αλλά, αν και ήταν γνωστό από παλιά, 
οι όποιες τολμηρές αλλαγές επιχειρήθηκαν βρήκαν τη σφοδρή αντίσταση, τόσο 
μερίδας της κοινωνίας όσο και της τότε αντιπολίτευσης, καθώς και των συνδι-
κάτων. 
• Το σημερινό σύστημα έχει δημιουργήσει σοβαρές στρεβλώσεις και σε πολλές 
περιπτώσεις δημιουργεί περισσότερα προβλήματα από όσα θεωρητικά επιλύει. 
• Οι τρεις πυλώνες ασφάλισης δεν είναι πλέον επιλογή, αλλά μονόδρομος. 
• Η λύση στο ασφαλιστικό μπορεί να προέλθει από ουσιαστικές παρεμβάσεις, 
από την επιστροφή σε δυναμική και μακροχρόνια ανάπτυξη, αλλά και από την 
αντιστροφή της τάσης στο δημογραφικό. 
• Οι πολίτες στη συντριπτική τους πλειοψηφία δεν γνωρίζουν ότι το σημερινό 
σύστημα είναι διανεμητικό και θεωρούν εσφαλμένα ότι αυτό είναι κεφαλαιοποι-
ητικό χρησιμοποιώντας τη φράση-κλισέ «εγώ πλήρωσα και δεν παίρνω να λε-
φτά μου πίσω».

Σύλλογος Προσωπικού Alpha Bank Το σύστημα των τριών πυλώνων, η απάντηση στη  κατάρρευση του ασφαλιστικού

ARAG Ελλάδος

Νέα καινοτόμα προϊόντα
Παρουσία πλήθους συνεργατών της υπηρεσίας πωλήσεων αλλά 

και των συνεργαζόμενων δικηγόρων της περιοχής των Αθηνών, 
η ARAG Ελλάδος έκοψε την πίτα της για το 2019.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους επίσης εκλεκτά στε-
λέχη συνεργαζόμενων ασφαλιστικών εταιρειών, θεσμικά στελέχη, ο 
κλαδικός Τύπος και εκπρόσωποι πολυπληθών ομάδων ασφάλισης 
που τιμούν με την εμπιστοσύνη τους την εταιρεία.

Με το βλέμμα στην Ακρόπολη στο μοντέρνο χώρο του  Hard Rock 
Café, σε ένα ζεστό και  γιορτινό  κλίμα,  ο κ. Δημήτρης Τσεκούρας, 
νόμιμος εκπρόσωπος και γενικός διευθυντής της ARAG, καλωσόρισε 
το 2019, αναφερόμενος παράλληλα στις προκλήσεις  της χρονιάς  
που πέρασε με την εφαρμογή των ιδιαίτερα πολύπλοκων νομοθετι-
κών ρυθμίσεων που επηρεάζουν το κλάδο.

Πέραν της αναφοράς του στις κανονιστικές απαιτήσεις  και τις οι-
κονομικές ιδιαιτερότητες της χώρας και του κλάδου, ο κ. Τσεκούρας 
επισήμανε τη σημασία της  τεχνολογίας στην εξέλιξη της ασφάλισης  
Νομικής Προστασίας και τόνισε την επιτακτική πλέον ανάγκη  της κά-
λυψης  των κυβερνοκινδύνων, τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και για 
τους ιδιώτες. Με αφορμή την προβολή του βραβευμένου βίντεο «Το 
παντοπωλείο»  για ένα ασφαλέστερο Διαδίκτυο, ακολούθησε κλή-
ρωση πέντε συμβολαίων της ARAG για  NΠ Χρήστη Διαδικτύου.

Όπως επισημαίνεται, ο  κλάδος της  Νομικής Προστασίας και η 
ARAG μπαίνουν δυναμικά στο 2019, με νέα, καινοτόμα προϊόντα που 
επιλύουν τα καθημερινά προβλήματα των καταναλωτών και ενισχύ-
ουν το εισόδημα των συνεργατών της ασφαλιστικής διαμεσολάβη-
σης.

Ο όμιλος ARAG εξαγοράζει την DAS 
Την ίδια ώρα, ο όμιλος ARAG συνεχίζει να αναπτύσσει τη διεθνή 

δραστηριότητά του στον τομέα της Νομικής Προστασίας και πρόκειται 
τώρα να δραστηριοποιείται και στη Δημοκρατία της Ιρλανδίας.

Για το σκοπό αυτό, η οικογενειακή επιχείρηση με έδρα το Ντίσελ-
ντορφ συμφώνησε να εξαγοράσει τις ιρλανδικές επιχειρηματικές 
δραστηριότητες της DAS Legal Expenses Insurance Company 
Limited στη Δημοκρατία της Ιρλανδίας, η οποία ανήκει στον όμιλο 
ERGO. Όπως τονίζεται, η ARAG και ο όμιλος DAS UK συμφώνησαν 
για τη μεταφορά και διατήρηση των υπαλλήλων. 

Η DAS προσέφερε προϊόντα νομικής ασφάλισης για ιδιώτες και 
εμπορικές επιχειρήσεις στη Δημοκρατία της Ιρλανδίας για περισσό-
τερα από 20 χρόνια. Με μερίδιο αγοράς περίπου 60% και ακαθάριστο 
εισόδημα από ασφάλιστρα περίπου 6 εκατομμυρίων ευρώ το 2018, η 
εταιρεία υπήρξε ο κορυφαίος πάροχος Νομικής Προστασίας στην α-
γορά της Δημοκρατίας της Ιρλανδίας.

Στιγμιότυπο από την εκδήλωση

Mega Brokers Ασφαλιστική
κάλυψη στο Delphi Economic Forum

O κ. Τάσος 
Χατζηθεοδοσίου



ΕΘΝΙΚΉ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΉ ΚΥΠΡΟΥ O ΓΙΩΡΓΟΣ ΖΑΦΕΙΡΉΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. 
Στη θέση του αντιπρόεδρου του διοικητικού συμβουλίου της Εθνικής Ασφαλιστικής Κύπρου τοποθετείται ο κ. Γιώργος Ζαφείρης. Σύμφωνα με σχετική 

ανακοίνωση της Εθνικής Ασφαλιστικής, μετά από πέντε χρόνια δημιουργικής συνεργασίας και συμβολής στα παραγωγικά αποτελέσματα των δικτύων πωλήσεων 
της εταιρείας,  ο γενικός διευθυντής κ. Ζαφείρης τοποθετείται στη θέση του αντιπρόεδρου του διοικητικού συμβουλίου της Εθνικής Ασφαλιστικής Κύπρου 

Σελ. 47

Του ανταποκριτή μας στην Κύπρο ΓΊΆΝΝΗ ΣΕΪΤΆΝΊΔΗ

Το συνταγματικό δικαίωμα της αναπομπής νόμου άσκησε ο 
Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, καθώς στο νομοσχέ-
διο για την εισαγωγή στο κυπριακό εσωτερικό δίκαιο της κοι-

νοτικής οδηγίας για την παροχή ασφαλιστικών υπηρεσιών και τη 
διανομή ασφαλιστικών προϊόντων από ασφαλιστικές επιχειρήσεις 
ή έμμεσους ασφαλιστικούς διανομείς, πέρασε τροπολογία που α-
ποκλείει τις τράπεζες από την ασφαλιστική διαμεσολάβηση. Η ανα-
πομπή δίνει στη Βουλή ένα περιθώριο 15 ημερών για να εξετάσει 

το θέμα.
Τροπολογία των κομμάτων της αντιπολίτευσης ΑΚΕΛ, Κινήματος 

Σοσιαλδημοκρατών - ΕΔΕΚ και Συμμαχία Πολιτών υπερψηφίστη-
κε χάρη σε μια συγκυριακή πλειοψηφία. Οι υποστηρικτές της πλει-

Συνέχεια στη σελίδα 47

Τρικυμία στη 
διαμεσολάβηση

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΕΞΟΣΤΡΑΚΙΖΕΙ ΤΑ ΤΡΑΠΕΖΟΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
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Του ανταποκριτή μας στην Κύπρο ΓΊΆΝΝΗ ΣΕΪΤΆΝΊΔΗ

Η εφαρμογή του καθολικού εθνικού συστή-
ματος ασφάλισης υγείας, δηλαδή το Γενικό 
Σύστημα Υγείας (ΓεΣΥ), σημειώνει πρόοδο, 

αλλά τα προβλήματα παραμένουν, διαπιστώνει η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε έκθεσή της για την Κύ-
προ στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, της 
διαδικασία συντονισμού των οικονομικών και 
κοινωνικών μεταξύ των κρατών-μελών της Έ-
νωσης. Αξίζει να σημειωθεί ότι ήδη ξεκίνησε  η 
καταβολή εισφορών και από την 1η Ιουνίου η 
παροχή υπηρεσιών εξωνοσοκομειακής περί-
θαλψης.

Η Επιτροπή θεωρεί ως ένα από τα βασικά ο-
ρόσημα την επιτυχή ανάπτυξη του συστήματος 
πληροφοριών και τεχνολογίας έως τον Ιούνιο 
του 2019, ενώ ζητεί περισσότερα μέτρα για την 
επιτυχή εκκίνηση του ΓεΣΥ. 

«Οι πάροχοι υπηρεσιών υγείας θα πρέπει να 
μπορούν να λαμβάνουν συνεχή υποστήριξη και 
κατάρτιση για να χρησιμοποιούν το εργαλείο του 
συστήματος πληροφοριών και τεχνολογίας. Τους 
προσεχείς μήνες αναμένεται να εγκριθούν διά-
φοροι νόμοι, μεταξύ των οποίων και νομοθεσία 
για το ελεγκτικό σύστημα και για τον καθορισμό 
των δικαιούχων. Οι αρχές πρέπει να διασφαλί-
σουν την ένταξη στο σύστημα επαρκούς αριθμού 
παρόχων υγείας εντός των ορίων του προϋπο-
λογισμού, χρησιμοποιώντας και μη χρηματικά 
κίνητρα. Τέλος, έχει καθυστερήσει η επικοινωνι-
ακή στρατηγική για τους βασικούς παράγοντες 

του τομέα της υγείας», τονίζεται στην έκθεση.

Ήλεκτρονική υγεία
Παράλληλα τονίζεται η ανάγκη ανάπτυξης της 

ηλεκτρονικής υγείας, η οποία μπορεί να οδηγή-
σει σε σημαντική βελτίωση της αποδοτικότητας. 

«Η ηλεκτρονική υγεία θα μπορούσε να προ-
ωθήσει τα ιατρικά ραντεβού μέσω Διαδικτύου, 
κάτι που δεν υπάρχει προς το παρόν στην Κύ-
προ. Η προγραμματιζόμενη ηλεκτρονική συντα-
γογράφηση θα επιτρέψει την παρακολούθηση 
της κατανάλωσης φαρμάκων, αλλά οι υπηρεσί-
ες δημόσιας υγείας έχουν ανάγκη περισσότε-
ρες επενδύσεις προκειμένου να βελτιωθεί η ε-
πικοινωνία όσον αφορά την παρακολούθηση 
και την αντιμετώπιση των ασθενειών. Η προ-
γραμματιζόμενη ηλεκτρονική εγγραφή για τα 
εμβόλια θα διευκολύνει την παρακολούθηση 
της χρήσης τους. Η Κύπρος υστερεί σε σχέση 
με άλλες χώρες της Ε.Ε. όσον αφορά τις εργα-
στηριακές δυνατότητες, εν μέρει λόγω της έλ-
λειψης συστήματος επεξεργασίας δεδομένων 
και τεχνολογίας, ιδίως για τα εργαστήρια κλινι-
κής μικροβιολογίας», παρατηρεί η Επιτροπή 
στην έκθεσή της.

Ανισότητα
Αξίζει να σημειωθεί ότι από πλευράς των κυ-

πριακών αρχών καταβάλλονται προσπάθειες 
για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας, του 
σχεδιασμού και της ενσωμάτωσης στον τομέα 
της υγείας. Τα ποσοστά πληρότητας των νοσο-

κομείων μειώθηκαν κατά την περίοδο 2000-
2016, σε αντίθεση με τη γενική τάση της Ε.Ε. Σε 
ορισμένες χειρουργικές επεμβάσεις, η Κύπρος 
υπολείπεται άλλων χωρών της Ε.Ε. Επιπλέον, ο 
προηγμένος ιατρικός εξοπλισμός είναι άνισα 
κατανεμημένος μεταξύ του δημόσιου και του ι-
διωτικού τομέα και δεν χρησιμοποιείται επαρ-
κώς. Το σύστημα κουπονιών, το οποίο επιτρέ-
πει στους ασθενείς που καλύπτονται από το 
σύστημα δημόσιας υγείας να χρησιμοποιούν ι-
διωτικές υπηρεσίες, και το οποίο εφαρμόζεται 
από το 2015, αποσκοπεί στη βελτίωση της κατά-
στασης. Η βελτίωση του σχεδιασμού της δυνα-
μικότητας και της ενσωμάτωσης της περίθαλ-

ψης πρέπει να ενισχυθεί, σημειώνουν οι ανα-
λυτές της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το Δημόσιο
Η ίδια έκθεση καταγράφει κενά στα δημόσια 

νοσοκομεία. «Η μεταρρύθμιση των δημόσιων 
νοσοκομείων συνεπάγεται επενδύσεις σε υπο-
δομές, ανθρώπινο κεφάλαιο, τεχνολογίες υγεί-
ας και συστήματα πληροφοριών και τεχνολογί-
ας, αλλά απαιτεί και καλύτερες πρακτικές δια-
χείρισης και λογοδοσία», σύμφωνα με τις υπη-
ρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Αξίζει  να σημειωθεί ότι εκπονήθηκε μελέτη 
σχετικά με την κοστολόγηση των υπηρεσιών των 
νοσοκομείων, ενώ η μελέτη για τη χρήση και το 
επίπεδο ικανοποίησης των ασθενών προβλέπε-
ται να ολοκληρωθεί στις αρχές του 2019. Στόχος 
της οργάνωσης είναι η δημιουργία οικονομιών 
κλίμακας, η βελτίωση των πρακτικών διαχείρι-
σης, η βελτίωση των δημόσιων συμβάσεων και 
η αύξηση των εσόδων από εναλλακτικές πηγές 
χρηματοδότησης, ήτοι εκπαιδευτικά και ερευνη-
τικά προγράμματα, εταιρικές σχέσεις, επιχορη-
γήσεις, δωρεές κ.λπ. Η μεταρρύθμιση συνεπά-
γεται περαιτέρω επενδύσεις στην πρωτοβάθμια 
φροντίδα και τη φροντίδα για την ψυχική υγεία 
(δηλ. ανακαινίσεις, ανθρώπινο κεφάλαιο, τεχνο-
λογίες υγείας, υποδομές πληροφοριών και τε-
χνολογίας). Επιπλέον, ζητείται να αναπτυχθεί η 
απαραίτητη ικανότητα των υγειονομικών αρχών 
όσον αφορά την πρόσβαση και τη διαχείριση των 
πηγών χρηματοδότησης.

ΚΑΜΠΑΝΑΚΙ ΓΙΑ ΤΉΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΉ ΥΠΟΔΟΜΉ ΚΑΙ ΤΙΣ  ΕΚΚΡΕΜΟΤΉΤΕΣ ΏΣ ΤΟΝ ΙΟΥΝΙΟ

Η Κομισιόν θέλει το ΓεΣΥ στην Κύπρο

Η Επιτροπή θωρεί ως ένα 
από τα βασικά ορόσημα 
την επιτυχή ανάπτυξη του 
συστήματος πληροφοριών 
και τεχνολογίας έως τον 
Ιούνιο του 2019, ενώ ζητεί 
περισσότερα μέτρα για την 
επιτυχή εκκίνηση του ΓεΣΥ 
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Τρικυμία στη διαμεσολάβηση

οψηφίας υποστηρίζουν ότι η τροπο-
λογία φαίνεται να θέλει να προστα-
τεύσει τους ασφαλιστικούς διαμεσο-
λαβητές (θεωρούν ότι δίνεται στις 
τράπεζες άλλο ένα προνόμιο) αλλά 
στην πράξη απειλεί τις υφιστάμενες 
θέσεις διαμεσολαβητών στις τράπε-
ζες, ενώ αν δεν αποσυρθεί θα διευ-
ρύνει τον ανταγωνισμό. Αν η νομοθε-
σία μείνει ως έχει, οι κυπριακές τρά-
πεζες κάνουν ήδη σχέδια για να συ-
στήσουν χωριστές εταιρείες ασφαλι-
στικής διαμεσολάβησης, έχοντας 
αυτή τη φορά το δικαίωμα να ασφαλί-
ζουν τα πάντα, πέραν των προϊόντων 
που σχετίζονται με τις τραπεζικές ερ-
γασίες τους (περιορισμός που ισχύει 
με το υφιστάμενο σύστημα). 

Αν και η τροπολογία φαίνεται εν τέ-
λει να δίνει τελικά πλεονέκτημα στις 
τράπεζες, πηγές της ασφαλιστικής 
και τραπεζικής αγοράς εξηγούν ότι η 
τροπολογία έχει ατέλειες, πάσχει συ-
νταγματικά, έρχεται σε αντίθεση με το 
κοινοτικό κεκτημένο και προκαλεί 
μια αχρείαστη αναστάτωση στον τρα-
πεζικό τομέα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι και η έφο-
ρος Ασφαλιστικών Εταιρειών κατά 
την επεξεργασία του νομοσχεδίου 
είχε ταχθεί κατά της τροπολογίας, ε-
νώ είχε προσκομίσει και σχετική 
γνωμάτευση της EIOPA, της Ευρω-
παϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Ε-
παγγελματικών Συντάξεων, η οποία 
επίσης τάσσεται κατά του εξορισμού 
της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης 
από τα γκισέ των τραπεζών.

Ή τροπολογία
Η τροπολογία αλλάζει τον υφιστά-

μενο τρόπο με τον οποίο οι τράπεζες 
διανέμουν τα λεγόμενα τραπεζοα-
σφαλιστικά προϊόντα και κατά βάση 
ασφάλειες που αφορούν δανειακά 
προϊόντα.

Η τροπολογία προβλέπει ότι οι Συν-
δεδεμένοι Ασφαλιστικοί Σύμβουλοι 
και οι Εταιρείες Συνδεδεμένων Α-
σφαλιστικών Συμβούλων θα συνεχί-

σουν να ασκούν τη διανομή ασφαλι-
στικών προϊόντων στη βάση της υφι-
στάμενης εγγραφής τους στο Μη-
τρώο Συνδεδεμένων Ασφαλιστικών 
Συμβούλων και στο Μητρώο Εταιρει-
ών Συνδεδεμένων Ασφαλιστικών 
Συμβούλων, αντίστοιχα, αλλά μόνο 
για περίοδο μέχρι τη λήξη της εγγρα-
φής αυτής.

Σήμερα στις τράπεζες υπάρχουν 
τραπεζικοί υπάλληλοι οι οποίοι κατέ-
χουν άδεια για την πώληση ασφαλι-
στικών προϊόντων και είναι καταχω-
ρημένοι στα ανωτέρω μητρώα.

Με τη λήξη της ισχύος της εγγραφής 
τους, τα πρόσωπα αυτά οφείλουν, ε-
φόσον επιθυμούν να συνεχίσουν να 
ασκούν τη διανομή ασφαλιστικών 
προϊόντων, να εγγραφούν σε ένα από 
τα άλλα μητρώα, στη βάση των προ-
νοιών του νόμου. Κάτι που δεν μπορεί 
να συμβεί, αφού τα εν λόγω πρόσωπα 
είναι τραπεζικοί υπάλληλοι.

Με τη νέα ρύθμιση, τα υφιστάμενα 
μητρώα θα καταργηθούν αμέσως 
μετά τη λήξη της εγγραφής σε αυτά 
του τελευταίου συνδεδεμένου ασφα-
λιστικού σύμβουλου και εταιρείας 

συνδεδεμένων ασφαλιστικών συμ-
βούλων, αντίστοιχα, γεγονός το οποίο 
θα επέλθει κατά το μέγιστο εντός χρο-
νικού ορίζοντα τριών ετών, καθότι οι 
εγγραφές στα μητρώα έχουν τριετή 
διάρκεια.

Ο ανταγωνισμός
Σε πρώτη φάση, η βασική παρε-

νέργεια που προκαλείται, αν η νομο-
θεσία μείνει ως έχει, είναι ότι κάποιες 

τράπεζες θα αποκτήσουν πλεονέκτη-
μα. Υπάρχουν τράπεζες που ανανέω-
σαν πρόσφατα την άδειά τους και θα 
μπορούν να πωλούν τραπεζοασφαλι-
στικά προϊόντα για την επόμενη τριε-
τία. Άλλες τράπεζες, για τις οποίες οι 
άδειες λήγουν τους επόμενους μή-
νες, θα πρέπει να προχωρήσουν σύ-
ντομα στη σύσταση νέων εταιρειών, 
για να συνεχίσουν την πώληση α-
σφαλιστικών προϊόντων.

Συνέχεια από τη σελίδα 45

ΣΤΗ ΘΕΣΗ του αντιπρόεδρου του διοικητικού συμβουλίου της Εθνικής Ασφαλιστικής Κύπρου τοποθετείται ο κ. Γιώργος Ζαφείρης. Σύμφωνα 
με σχετική ανακοίνωση της Εθνικής Ασφαλιστικής, μετά από πέντε χρόνια δημιουργικής συνεργασίας και συμβολής στα παραγωγικά αποτε-
λέσματα των δικτύων πωλήσεων της εταιρείας, ο γενικός διευθυντής κ. Γιώργος Ζαφείρης τοποθετείται, μετά από απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου, στην θέση του αντιπρόεδρου του διοικητικού συμβουλίου της Εθνικής Ασφαλιστικής Κύπρου. Με την ευκαιρία της αποχώρησης 
του κ. Γιώργου Ζαφείρη, τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της Εθνικής Ασφαλιστικής εξέφρασαν τις ευχαριστίες τους για τη σημαντική 
συνεισφορά του στην αναδιοργάνωση και ανάπτυξη των εργασιών της εταιρείας και ευχήθηκαν κάθε επιτυχία στα νέα του καθήκοντα.

Εθνική Ασφαλιστική Κύπρου 
O Γιώργος Ζαφείρης, αντιπρόεδρος Δ.Σ. 

Ο κ. Γιώργος Ζαφείρης

Η προαναφερόμενη στέρηση 
του δικαιώματος διανομής 
ασφαλιστικών προϊόντων 
σε πιστωτικά ιδρύματα 
και εταιρείες επενδύσεων 
καταστρατηγεί το άρθρο 
25 του Συντάγματος της 
Δημοκρατίας, αναφέρει ο 
πρόεδρος της Κυπριακής 
Δημοκρατίας κ. Νίκος 
Αναστασιάδης

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ύψους 11 εκατομμυρίων € θα λάβει η Κύπρος μέσω της 
συμφωνίας μεταξύ των χωρών του Ενιαίου Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ: Ι-
σλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία) και της Ε.Ε. Σύμφωνα με το υπουργείο 
Οικονομικών,  τα μνημόνια συνεργασίας προβλέπουν την παραχώρηση στην 
Κύπρο συνολικού ποσού 11,5 εκατ. €, το οποίο περιλαμβάνει τη χρηματοδό-
τηση δώδεκα μεγάλων έργων που έχουν ήδη επιλεγεί, με συνολικό ποσό 
ύψους 7,1 εκατ. €, καθώς και ποσό ύψους 2,7 εκατ. € για τη χρηματοδότηση 
έργων για το Πρόγραμμα για την Κοινωνία των Πολιτών, που περιλαμβάνει 
και το ταμείο για τις Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ).  Για τις χρηματο-
δοτήσεις μέσω του ταμείου ΜΚΟ θα ανακοινωθεί αργότερα πρόσκληση για 
υποβολή προτάσεων για χρηματοδότηση.

Στην ανακοίνωση προστίθεται ότι τα  σχετικά μνημόνια συνεργασίας με τις 
τρεις χώρες του ΕΧΟ υπεγράφησαν  από τον αναπληρωτή γενικό διευθυντή 
της Γενικής Διεύθυνσης ΕΠΣΑ, Χρίστο Πατσαλίδη εκ μέρους της Κυπριακής 
Δημοκρατίας και, εκ μέρους των τριών κρατών δωρητών, από τον Niels 
Engelschiοn, επικεφαλής της Επιτροπής Χρηματοδοτικού Μηχανισμού.

 Οι χώρες του ΕΟΧ (Νορβηγία, Ισλανδία και Λιχτενστάιν), μετά από συμφω-
νία με την Ευρωπαϊκή Ένωση θα καταβάλουν κατά την Προγραμματική Πε-
ρίοδο 2014 - 2021 συνολικό ποσό 2,8 δισεκατομμυρίων €, μέσω των δυο 
Χρηματοδοτικών Μηχανισμών ΕΟΧ και Νορβηγίας, ως αντιστάθμισμα για τα 
οφέλη από τη συμμετοχή τους στην ενιαία αγορά.

Αντισυνταγματικότητα επικαλείται  
ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας

Χρηματοδότηση  11,5 εκατ.  € στην Κύπρο 

ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΟΜΠΗ ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Α-
ναστασιάδης, επικαλείται αντισυνταγματικότητα. Σύμφωνα με την επιστο-
λή που εστάλη στη Βουλή ο κ. Αναστασιάδης σημειώνει ότι το νέο άρθρο 
39ΛΓ (4) καθιστά τη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων από εταιρείες συν-
δεδεμένων ασφαλιστικών συμβούλων, πιο δύσκολη ή –κατά περίπτω-
ση– αδύνατη, σε παράβαση του Συντάγματος της Δημοκρατίας ή/και της 
υπό εναρμόνιση οδηγίας 2016/97/ΕΕ. Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης επιση-
μαίνει πως το νέο άρθρο 37(1) ενσωματώνει το υποχρεωτικό για τα κρά-
τη-μέλη άρθρο 2, παράγραφος 1 σημείο 4) της Οδηγίας (Ε.Ε.) 2016/97, ο-
πότε δεν μπορεί να τύχει τροποποίησης, και ρητά εξαιρεί από τους δευτε-
ρεύουσας δραστηριότητας διαμεσολαβητές πιστωτικά ιδρύματα ή επιχει-
ρήσεις επενδύσεων, όπως ορίζονται από το άρθρο 4 παράγραφος 1 ση-
μεία 1) και 2) του Κανονισμού (Ε.Ε.) αριθμός 575/2013. «Η προαναφερό-
μενη στέρηση του δικαιώματος διανομής ασφαλιστικών προϊόντων σε 
πιστωτικά ιδρύματα και εταιρείες επενδύσεων καταστρατηγεί το άρθρο 
25 του Συντάγματος της Δημοκρατίας, αφού το κείμενο του αναπεμπόμε-
νου νόμου και η σχετική κοινοβουλευτική έκθεση δεν παραθέτουν επαρ-
κή ή βάσιμη τεκμηρίωση περί τούτου», αναφέρει ο Πρόεδρος της Κυπρι-
ακής Δημοκρατίας.
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Αύξηση κατά 10 εκατομμύρια ευ-
ρώ σημείωσαν  οι Μη Εξυπηρε-
τούμενες Χορηγήσεις (ΜΕΧ) στα 

τέλη Νοεμβρίου του 2018 σε σχέση με 
τα τέλη Οκτωβρίου 2018, ενώ το συνο-
λικό ποσοστό τους επί του συνόλου 
των δανείων παρέμεινε  αμετάβλητο.

Σύμφωνα με στοιχεία που ανακοί-
νωσε η Κεντρική Τράπεζα Κύπρου, το 
ποσοστό των ΜΕΧ επί του συνόλου 
των δανείων παρέμεινε στο 31,8%, πο-
σοστό που παραμένει αμετάβλητο από 
το Σεπτέμβριο του 2018.

Το ποσοστό των δανείων σε καθυ-
στέρηση μικρότερη των 90 ημερών έ-
φθασε στο 23,8% σε σχέση με 23,7% τον 
Οκτώβριο 2018, ενώ το  ποσοστό των 
συνολικών σωρευμένων προβλέψε-
ων έναντι των ΜΕΧ ανήλθε στο 51,7% 
σε σχέση με 51,8% τον Οκτώβριο 2018.

Οι συνολικές χορηγήσεις που αναδι-
αρθρώθηκαν ανήλθαν στο 20,3% σε 
σχέση με 20,7% τον Οκτώβριο 2018, 
ωστόσο  το ύψος τόσο των ΜΕΧ όσο 
και των χορηγήσεων σε καθυστέρηση 
μικρότερη των 90 ημερών, κατέγραψε 

Μειώθηκε το έλλειμμα  του 
εμπορικού ισοζυγίου το 2018
ΣΤΑ 4.897,0 ΕΚΑΤ. € ανήλθε το έλλειμμα του εμπορικού ι-
σοζυγίου την περίοδο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2018 σε σύ-
γκριση με 5.247,8 εκατ. € την αντίστοιχη περίοδο του 2017, 
σύμφωνα με τη μηνιαία ηλεκτρονική έκθεση «Στατιστικές 
Ενδοκοινοτικού Εμπορίου και Εμπορίου με Τρίτες Χώρες  για 
το Δεκέμβριο 2018», που δημοσιοποίησε η Στατιστική Υπηρε-
σία.

Ειδικότερα, οι  κυριότερες εξελίξεις στο εξωτερικό εμπόριο 
της Κύπρου ήταν οι  συνολικές εισαγωγές αγαθών (συνολι-
κές εισαγωγές από τρίτες χώρες και από κράτη-μέλη της 
Ε.Ε.) για την περίοδο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2018 ήταν 
9.160,6 εκατ. €, σε σύγκριση με 8.216,2 εκατ. € την περίοδο 
Ιανουαρίου- Δεκεμβρίου 2017. Οι συνολικές εξαγωγές αγα-
θών (συνολικές εξαγωγές σε τρίτες χώρες και σε κράτη-μέλη 
της Ε.Ε.) την περίοδο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2018 ήταν 
4.263,6 εκατ. €, σε σύγκριση με 2.968,4 εκατ. € την περίοδο 
Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2017. Το έλλειμμα του εμπορικού ι-
σοζυγίου ήταν 4.897,0 εκατ. € την περίοδο Ιανουαρίου-Δε-
κεμβρίου 2018, σε σύγκριση με 5.247,8 εκατ. € την αντίστοιχη 
περίοδο του 2017.

Το  Δεκέμβριο 2018 οι συνολικές εισαγωγές αγαθών (συ-
νολικές εισαγωγές από τρίτες χώρες και από κράτη-μέλη της 
Ε.Ε.) ήταν 847,7 εκατ. €, σε σύγκριση με 725,3 εκατ. € το Δε-
κέμβριο 2017.

  Οι συνολικές εξαγωγές αγαθών (συνολικές εξαγωγές σε 
τρίτες χώρες και  σε κράτη-μέλη της Ε.Ε.), περιλαμβανομέ-
νων των προμηθειών πλοίων και αεροπλάνων, το Δεκέμ-
βριο 2018 ήταν 163,6 εκατ. €, σε σύγκριση με 232,9 εκατ. € το 
Δεκέμβριο 2017. Οι συνολικές εξαγωγές εγχώρια παραγόμε-
νων προϊόντων, περιλαμβανομένων των προμηθειών πλοί-
ων και αεροπλάνων, το Δεκέμβριο του 2018 ήταν 92,3 εκατ. 
€, σε σύγκριση με 98,1 εκατ. € το Δεκέμβριο 2017, ενώ οι 
συνολικές εξαγωγές ξένων προϊόντων, περιλαμβανομένων 
των προμηθειών πλοίων και αεροπλάνων, το Δεκέμβριο 
2018 ήταν 71,3 εκατ. €, σε σύγκριση με 134,8 εκατ. € το Δε-
κέμβριο του 2017. Οι συνολικές εγχώριες εξαγωγές βιομηχα-
νικών προϊόντων για το Δεκέμβριο του 2018 ήταν 85,1 εκατ. 
€, σε σύγκριση με 87,2 εκατ. € το Δεκέμβριο του 2017. Οι συ-
νολικές εγχώριες εξαγωγές γεωργικών προϊόντων το Δε-
κέμβριο του 2018 ήταν 5,1 εκατ. €, σε σύγκριση με 8,2 εκατ. € 
το Δεκέμβριο 2017.

Την παρουσία της στην Κύπρο ενισχύει η Εθνική Πανγαία μετά την εξα-
γορά του «Hilton Cyprus» στη Λευκωσία, έναντι τιμήματος 54,9 εκατ. 

ευρώ. Ειδικότερα, η Εθνική Πανγαία ΑΕΕΑΠ και η Invel Real Estate (Invel) 
ανακοίνωσαν ότι η εταιρεία Vibrana Holdings Ltd, στην οποία η Πανγαία 
κατέχει ποσοστό 90% και ο Όμιλος της Invel ποσοστό 10%, προέβη στην 
υπογραφή συμφωνίας για την απόκτηση του 96,82% των μετοχών της ε-
ταιρείας The Cyprus Tourism Development Public Company Limited 
(CTDC) έναντι συνολικού τιμήματος 54,9 εκατ. ευρώ. H CTDC είναι ιδιοκτή-
τρια του ξενοδοχείου Hilton Cyprus, του μοναδικού 5άστερου ξενοδοχεί-
ου στη Λευκωσία της Κύπρου, δυναμικότητας 294-300 δωματίων. Προϋ-
πόθεση για την ολοκλήρωση της συναλλαγής αποτελεί η λήψη έγκρισης 
από την Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού της Κύπρου.

Να σημειωθεί ότι Hilton Cyprus διαθέτει 294 δωμάτια, εκ των οποίων 
τα 24 είναι σουίτες, τα 76 διακεκριμένα (executive) και τα 194 standard, 
αίθουσες για συνέδρια και εκδηλώσεις.

Εθνική Πανγαία Εξαγόρασε το  Hilton Cyprus έναντι 54,9 εκατ. ευρώ

ΜΉ ΕΞΥΠΉΡΕΤΟΥΜΕΝΕΣ ΧΟΡΉΓΉΣΕΙΣ 

Αυξήθηκαν κατά 10 εκατ. ευρώ

Κατά 460 άτομα (0,9%) αυξήθηκε το Φεβρουάριο το εργατικό 
δυναμικό της Κυβέρνησης σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα 

του 2018 και έφτασε τα 52.009 άτομα, σύμφωνα με τη  Στατιστική 
Υπηρεσία Κύπρου. Όπως 
προκύπτει από τα στοιχεία, 
στο μόνιμο προσωπικό πα-
ρατηρείται μείωση κατά 
566 άτομα (-1,6%). Στο έκτα-
κτο προσωπικό παρατηρεί-
ται αύξηση (6,5%) φθάνο-
ντας τις 16.891 σε σχέση με 
15.865 άτομα το Φεβρουά-
ριο του 2018. Σε όλες τις 
κατηγορίες προσωπικού, 
εκτός από το ωρομίσθιο 
προσωπικό, υπάρχει αύξη-
ση σε σχέση με το Φεβρου-

άριο του 2018, με τη μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση να παρατη-
ρείται στο προσωπικό της Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (1,8%) και πιο 
συγκεκριμένα στο έκτακτο προσωπικό με ποσοστό 12,8% (423 

άτομα).
Σε σχέση με τον Ιανουά-

ριο του 2019 παρατηρείται 
αύξηση 0,2% στο προσω-
πικό της Δημόσιας Υπηρε-
σίας (31 άτομα), 0,2% στο 
προσωπικό της Εκπαι-
δευτικής Υπηρεσίας (24 
άτομα) και στο ωρομίσθιο 
προσωπικό 11,6% (871 ά-
τομα), ενώ παρατηρείται 
μείωση στο προσωπικό 
των δυνάμεων Ασφαλείας 
-0,2% (-30 άτομα).

30/11/2018 30/9/2018 30/6/2018 31/12/2017 31/12/2016 31/12/2015 31/12/2014
% % % % % % %

Συνολικές χορηγήσεις με 
καθυστέρηση 
> 90 ημερών /
Συνολικές χορηγήσεις

23,8 23,6 31,4 33,4 34,5 36,1 38,5

Συνολικές μη 
εξυπηρετούμενες 
χορηγήσεις / 
Συνολικές χορηγήσεις

31,8 31,8 40,3 43,7 47,2 45,8 47,8

Συνολικές σωρευμένες 
προβλέψεις / Συνολικές 
μη εξυπηρετούμενες 
χορηγήσεις

51,7 51,9 48,3 46,8 41,4 37,5 32,8

Συνολικές
χορηγήσεις που 
αναδιαρθρώθηκαν / 
Συνολικές χορηγήσεις

20,3 21,1 22,7 25,1 26,6 24,3 22,5

αύξηση σε σχέση με τον Οκτώβριο 2018.
Οι ΜΕΧ αυξήθηκαν τον Νοέμβριο 2018 

κατά 10 εκατομμύρια € στα 11,112 δισ. € σε 
σχέση με 11,102 δισ. € τον Οκτώβριο 2018, 
ενώ τα δάνεια σε καθυστέρηση μικρότερη 
των 90 ημερών στα 8,31 δισ. € σε σχέση με 
8,27 δισ. €, αντίστοιχα.

Οι συνολικές χορηγήσεις που αναδιαρ-
θρώθηκαν ανήλθαν στα 7,10 δισ. €, εκ των 
οποίων τα 4,86 δισ. € παραμένουν στις μη 
εξυπηρετούμενες χορηγήσεις, ενώ οι  συ-
νολικές σωρευμένες προβλέψεις ανήλθαν 
στα 5,75 δισ. € στα τέλη Νοεμβρίου 2018.

Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου: Αυξήθηκε το έκτακτο προσωπικό

Συγκεντρωτικοί δείκτες για όλα τα πιστωτικά ιδρύματα
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Αυξήθηκε η  ζήτηση δανείων, 
εξέλιξη που  αντικατοπτρίζει τη 
συνεχιζόμενη αύξηση της οι-

κονομικής δραστηριότητας, σύμφω-
να με τα στοιχεία που έδωσε στη 
δημοσιότητα η Κεντρική Τράπεζα 
Κύπρου. Ειδικότερα, αυξήθηκε η  
καθαρή ζήτηση δανείων στην Κύ-
προ, τόσο από επιχειρήσεις όσο και 
από νοικοκυριά - συνέχισε να κατα-
γράφει αύξηση και κατά το τέταρτο 
τρίμηνο του 2018, σύμφωνα με την 
Έρευνα Τραπεζικών Χορηγήσεων Ι-
ανουαρίου 2019 και, όπως αναφέ-
ρεται, αυτή η εξέλιξη αντικατοπτρίζει 
κυρίως τη συνεχιζόμενη αύξηση της 
οικονομικής δραστηριότητας και υ-
ποστηρίζεται από τα ιστορικά χαμη-
λά εγχώρια δανειστικά επιτόκια. Στη 
ζώνη του ευρώ καταγράφηκε επί-
σης αύξηση στην καθαρή ζήτηση α-
πό όλες τις κατηγορίες δανείων.

Σύμφωνα με τις προσδοκίες των 
τραπεζών στην Κύπρο και στη ζώνη 
του ευρώ για το πρώτο τρίμηνο του 
2019, η καθαρή ζήτηση δανείων α-
ναμένεται να αυξηθεί περαιτέρω για 
όλες τις κατηγορίες δανείων. Όπως 
επισημαίνεται, οι προσδοκίες για πε-
ραιτέρω αύξηση στην καθαρή ζήτηση 
νέων δανείων από τον εγχώριο μη-
χρηματοοικονομικό ιδιωτικό τομέα 
(νοικοκυριά και επιχειρήσεις), υπο-
δηλοί θετική ένδειξη για συνέχιση της 
έντονης οικονομικής ανάπτυξης της 
κυπριακής οικονομίας και για το επό-
μενο τρίμηνο.

Αμετάβλητα τα κριτήρια 
χορήγησης δανείων

Την ίδια ώρα, τα κριτήρια για χορή-
γηση δανείων προς επιχειρήσεις και 
νοικοκυριά στην Κύπρο συνέχισαν 
να παραμένουν αμετάβλητα σε σχέ-
ση με το προηγούμενο τρίμηνο. Ση-
μειώνεται ότι τα εν λόγω κριτήρια γί-
νονταν αυστηρότερα από το πρώτο 
τρίμηνο του 2011 μέχρι και το τέταρτο 
τρίμηνο του 2014, ενώ από το πρώτο 
τρίμηνο του 2015 συνεχίζουν να πα-
ραμένουν αμετάβλητα.

Οι τράπεζες στην Κύπρο αναμέ-
νουν ότι το πρώτο τρίμηνο του 2019 τα 
κριτήρια χορήγησης δανείων προς 
επιχειρήσεις θα παραμείνουν αμετά-
βλητα.

Στη ζώνη του ευρώ, τα κριτήρια 
χορήγησης δανείων προς επιχειρή-
σεις παρέμειναν ουσιαστικά αμετά-
βλητα κατά το τέταρτο τρίμηνο του 
2018 (μετά από, κατά μέσο όρο, χαλά-

ρωση των εν λόγω κριτηρίων από το 
2014 μέχρι και το τρίτο τρίμηνο του 
2018), ενώ αναμένεται να γίνουν ελα-
φρώς αυστηρότερα κατά το πρώτο 
τρίμηνο του 2019.

Ζήτηση για δάνεια ή πιστωτικά 
όρια προς επιχειρήσεις

Η καθαρή ζήτηση για δάνεια από 
επιχειρήσεις στην Κύπρο συνεχίζει 
να καταγράφει σε γενικές γραμμές 
αύξηση από το πρώτο τρίμηνο του 
2015 σε συνάρτηση με το συνεχιζό-
μενο ευνοϊκό οικονομικό περιβάλλον 
και το θετικό επενδυτικό κλίμα. Επι-
πλέον, η αύξηση που καταγράφηκε 
το τέταρτο τρίμηνο του 2014 ήταν με-
γαλύτερη από την αναμενόμενη με 
βάση τις απαντήσεις των τραπεζών το 
προηγούμενο τρίμηνο.

Όλοι οι παράγοντες που, κατά περι-
όδους, επηρεάζουν την καθαρή ζήτη-
ση για δάνεια από επιχειρήσεις συνε-
χίζουν να επιδρούν θετικά. Συγκεκρι-
μένα, οι πάγιες επενδύσεις, η μείωση 
του γενικού επιπέδου επιτοκίων, η α-
ναδιάρθρωση χρέους, τα δάνεια από 
άλλα τραπεζικά ιδρύματα, οι συγχω-
νεύσεις ή εξαγορές και η αναδιάρ-
θρωση επιχειρήσεων, καθώς και η 
ανάγκη αύξησης των αποθεμάτων και 
κεφαλαίων κίνησης επηρέασαν την 
αύξηση της καθαρής ζήτησης το τέ-
ταρτο τρίμηνο του 2018. Οι υπόλοιποι 
παράγοντες παρέμειναν αμετάβλητοι.

Όσον αφορά το πρώτο τρίμηνο του 
2019, οι τράπεζες στην Κύπρο αναμέ-
νουν ότι η καθαρή ζήτηση δανείων 
από επιχειρήσεις θα καταγράψει πε-
ραιτέρω αύξηση, αν και σε μικρότερο 
βαθμό από το προηγούμενο τρίμηνο.

Αύξηση στην καθαρή ζήτηση δα-
νείων από επιχειρήσεις καταγράφη-
κε και στη ζώνη του ευρώ κατά το 
τέταρτο τρίμηνο του 2018, ενώ αύξη-
ση αναμένεται και για το επόμενο τρί-
μηνο, αν και σε μικρότερο βαθμό από 
το προηγούμενο τρίμηνο.

Κριτήρια για χορήγηση  
στεγαστικών δανείων   
προς  νοικοκυριά

Τα κριτήρια χορήγησης στεγαστι-
κών δανείων προς νοικοκυριά στην 
Κύπρο γίνονταν αυστηρότερα από το 
τρίτο τρίμηνο του 2011 μέχρι και το 
τέταρτο τρίμηνο του 2014. Από το 
πρώτο τρίμηνο του 2015, τα συγκε-
κριμένα κριτήρια συνεχίζουν να πα-
ραμένουν κατά βάση αμετάβλητα. 
Ταυτόχρονα, οι συνολικοί όροι και 
προϋποθέσεις χορήγησης στεγαστι-
κών δανείων προς νοικοκυριά παρέ-
μειναν αμετάβλητοι, αν και σημειώ-
θηκε μικρή μείωση του περιθωρίου 
των τραπεζών για συνήθη δάνεια, 
λόγω κυρίως της άσκησης πιέσεων 
από τον ανταγωνισμό. Όσον αφορά 
τις προσδοκίες των τραπεζών για το 
πρώτο τρίμηνο του 2019, τα κριτήρια 

χορήγησης στεγαστικών δανείων α-
ναμένεται να παραμείνουν αμετά-
βλητα στην Κύπρο.

Ζήτηση για στεγαστικά  
από νοικοκυριά 

Μετά την κρίση του 2013, η ζήτηση 
για στεγαστικά δάνεια καταγράφει 
συνεχόμενες αυξήσεις. Η αύξηση 
που καταγράφηκε το τέταρτο τρίμηνο 
του 2018 ήταν μικρότερη από ό,τι α-
ναμενόταν από τις τράπεζες το προη-
γούμενο τρίμηνο, αλλά και χαμηλότε-
ρη από την αύξηση που καταγράφηκε 
το προηγούμενο τρίμηνο. Σημειώνε-
ται ότι η ζήτηση για στεγαστικά δάνεια 
παρουσιάζει τάση επιβράδυνσης από 
το τρίτο τρίμηνο του 2018.

Οι κύριοι παράγοντες που συνέβα-
λαν στην αύξηση της καθαρής ζήτη-
σης για στεγαστικά δάνεια από νοικο-
κυριά ήταν, όπως και το προηγούμε-
νο τρίμηνο, η συνεχής αύξηση της ε-
μπιστοσύνης των καταναλωτών, η 
μείωση του γενικού επιπέδου επιτο-
κίων και οι καλύτερες προοπτικές 
της αγοράς κατοικιών. Επιπλέον, η 
αναδιάρθρωση και αναδιαπραγμά-
τευση χρέους είχε επίσης θετική επί-
δραση στην αύξηση της ζήτησης στε-
γαστικών δανείων. Σε γενικές γραμ-
μές, η συνεχιζόμενη οικονομική ανά-
πτυξη, η συνεπακόλουθη μείωση της 
ανεργίας και η μικρή αύξηση στους 
μισθούς φαίνεται να συνεχίζουν να 

στηρίζουν την αύξηση στις επενδύ-
σεις για στεγαστικούς σκοπούς.

Σημειώνεται ότι, για το πρώτο τρί-
μηνο του 2019, οι τράπεζες στην Κύ-
προ αναμένουν περαιτέρω αύξηση 
στην καθαρή ζήτηση για στεγαστικά 
δάνεια από νοικοκυριά.

Όσον αφορά τη ζώνη του ευρώ, η 
ζήτηση για στεγαστικά δάνεια αυξή-
θηκε κατά το τέταρτο τρίμηνο του 
2018, ενώ οι τράπεζες στη ζώνη του 
ευρώ αναμένουν επίσης περαιτέρω 
αύξηση στην καθαρή ζήτηση για στε-
γαστικά δάνεια από νοικοκυριά κατά 
το επόμενο τρίμηνο.

Σε ό,τι αφορά τα κριτήρια χορήγη-
σης, όπως και στην περίπτωση χο-
ρήγησης δανείων προς νοικοκυριά 
για στεγαστικούς σκοπούς, τα κριτή-
ρια χορήγησης καταναλωτικών και 
λοιπών δανείων στην Κύπρο παρέ-
μειναν αμετάβλητα κατά το τέταρτο 
τρίμηνο του 2018, όπως αναμενόταν 
με βάση και τις προσδοκίες των τρα-
πεζών το προηγούμενο τρίμηνο

Ζήτηση για καταναλωτικά και 
λοιπά δάνεια από νοικοκυριά

Η καθαρή ζήτηση καταναλωτικών 
και λοιπών δανείων από νοικοκυριά 
στην Κύπρο κατέγραψε αύξηση κατά 
το τέταρτο τρίμηνο του 2018, σε μι-
κρότερο όμως βαθμό από ό,τι αναμε-
νόταν από τις τράπεζες το προηγού-
μενο τρίμηνο. Σημειώνεται ότι η ζήτη-
ση για στεγαστικά δάνεια παρουσιά-
ζει τάση επιβράδυνσης από το πρώτο 
τρίμηνο του 2018.

Οι παράγοντες που συνέβαλαν 
στην αύξηση της καθαρής ζήτησης 
για αυτή την κατηγορία δανείων ήταν 
η μείωση του γενικού επιπέδου επι-
τοκίων, οι αυξημένες δαπάνες για α-
γορά διαρκών καταναλωτικών αγα-
θών καθώς και η αύξηση της εμπι-
στοσύνης των καταναλωτών.

Όσον αφορά τις προσδοκίες για το 
πρώτο τρίμηνο του 2019, η καθαρή 
ζήτηση των καταναλωτικών και λοι-
πών δανείων από νοικοκυριά στην 
Κύπρο αναμένεται να καταγράψει 
περαιτέρω αύξηση.

Στη ζώνη του ευρώ, η ζήτηση για 
καταναλωτικά και λοιπά δάνεια από 
νοικοκυριά στεγαστικά δάνεια σημεί-
ωσε επίσης αύξηση κατά το τέταρτο 
τρίμηνο του 2018, ενώ η καθαρή ζή-
τηση των καταναλωτικών και λοιπών 
δανείων από νοικοκυριά αναμένεται 
να καταγράψει περαιτέρω αύξηση 
κατά το πρώτο τρίμηνο του 2019.

Ή ΕΞΕΛΙΞΉ, ΣΥΜΦΏΝΑ ΜΕ ΤΉΝ ΚΕΝΤΡΙΚΉ ΤΡΑΠΕΖΑ, ΑΝΤΙΚΑΤΟΠΤΡΙΖΕΙ ΤΉ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΉ ΑΥΞΉΣΉ ΤΉΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉΣ ΔΡΑΣΤΉΡΙΟΤΉΤΑΣ

Αυξήθηκε η ζήτηση δανείων 
για όλες τις κατηγορίες

   
  

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚYΠΡΟY 
ΕΥΡΩΣYΣΤΗΜΑ 

 
 
Σύνοψη αποτελεσμάτων για την Κύπρο και τη ζώνη 
του ευρώ 1 
 
Προσφορά δανείων (κριτήρια χορήγησης) 

 Κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2018, τα κριτήρια για 
χορήγηση δανείων προς επιχειρήσεις και νοικοκυριά στην 
Κύπρο συνέχισαν να παραμένουν αμετάβλητα σε σχέση 
με το προηγούμενο τρίμηνο. Τα αντίστοιχα κριτήρια 
χορήγησης προς επιχειρήσεις και νοικοκυριά για 
στεγαστικούς σκοπούς στη ζώνη του ευρώ παρέμειναν 
ουσιαστικά αμετάβλητα, ενώ για καταναλωτικούς και 
λοιπούς σκοπούς έγιναν ελαφρώς αυστηρότερα.  
 

 

 Σύμφωνα με τις προσδοκίες των τραπεζών για το πρώτο 
τρίμηνο του 2019, τα κριτήρια για χορήγηση δανείων στην 
Κύπρο προς όλες τις κατηγορίες αναμένεται να 
παραμείνουν αμετάβλητα. Στη ζώνη του ευρώ, τα 
κριτήρια χορήγησης δανείων από τις τράπεζες προς τις 
επιχειρήσεις και νοικοκυριά για στεγαστικούς σκοπούς 
αναμένεται να γίνουν ελαφρώς αυστηρότερα, ενώ τα 
κριτήρια χορήγησης προς νοικοκυριά για καταναλωτικούς 
και λοιπούς σκοπούς αναμένεται να παραμείνουν 
ουσιαστικά αμετάβλητα. 
 

 

Ζήτηση δανείων 
 

 Η καθαρή ζήτηση δανείων στην Κύπρο, τόσο από 
επιχειρήσεις όσο και από νοικοκυριά, συνέχισε να 
καταγράφει αύξηση και κατά το τέταρτο τρίμηνο του 
2018. Αυτή η εξέλιξη αντικατοπτρίζει κυρίως τη 
συνεχιζόμενη αύξηση της οικονομικής δραστηριότητας 
και υποστηρίζεται από τα ιστορικά χαμηλά εγχώρια 
δανειστικά επιτόκια. Στη ζώνη του ευρώ καταγράφηκε 
επίσης αύξηση στην καθαρή ζήτηση από όλες τις 
κατηγορίες δανείων. 

                                                           
1 Λεπτομερέστερη ανάλυση των αποτελεσμάτων της έρευνας τραπεζικών 
χορηγήσεων για τη ζώνη του ευρώ είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα 
http://www.ecb.int/stats/money/surveys/lend/html/index.en.html 

 
 
 
 
 
 

 Σύμφωνα με τις προσδοκίες των τραπεζών στην Κύπρο και 
στη ζώνη του ευρώ για το πρώτο τρίμηνο του 2019, η καθαρή 
ζήτηση δανείων αναμένεται να αυξηθεί περαιτέρω για όλες 
τις κατηγορίες δανείων.  

 
 Οι προσδοκίες για περαιτέρω αύξηση στην καθαρή ζήτηση       

νέων δανείων από τον εγχώριο μη-χρηματοοικονομικό  
ιδιωτικό τομέα (νοικοκυριά και επιχειρήσεις), υποδηλοί 
θετική ένδειξη για συνέχιση της έντονης οικονομικής 
ανάπτυξης της κυπριακής οικονομίας και για το επόμενο 
τρίμηνο. 

 
 

 
 
 
 
 

 

2018Q4 2019Q1 
(προσδοκίες) 2018Q4 2019Q1 

(προσδοκίες)

Αμετάβλητα Αμετάβλητα
Ουσιαστικά 
αμετάβλητα

Αυστηρότερα 
(ελαφρώς)

        - Στεγαστικά Δάνεια Αμετάβλητα Αμετάβλητα
Ουσιαστικά 
αμετάβλητα

Αυστηρότερα 
(ελαφρώς)

Αμετάβλητα Αμετάβλητα
Αυστηρότερα 

(ελαφρώς)
Ουσιαστικά 
αμετάβλητα

Αύξηση Αύξηση Αύξηση Αύξηση

       - Στεγαστικά Δάνεια Αύξηση Αύξηση Αύξηση Αύξηση

Αύξηση Αύξηση Αύξηση Αύξηση

Πηγή: ΚΤΚ, ΕΚΤ(SDW)

Σημείωση: Τα πιο πάνω αποτελέσματα καταγράφουν τις μεταβολές στα κριτήρια χορήγησης και στη ζήτηση 
δανείων που σημειώθηκαν τους τελευταίους τρεις μήνες (στην περίπτωση αυτή το τέταρτο τρίμηνο του 2018), 
καθώς και τις μεταβολές που αναμένεται να σημειωθούν για τους επόμενους τρεις μήνες (δηλαδή το πρώτο 
τρίμηνο του 2019). Για την ανάλυση των αποτελεσμάτων της εν λόγω έρευνας χρησιμοποιείται ο δείκτης 
διάχυσης (diffusion index).

Ζήτηση δανείων

    Νοικοκυριά

    Επιχειρήσεις

       - Καταναλωτικά και λοιπά Δάνεια

    Νοικοκυριά

        - Καταναλωτικά και λοιπά Δάνεια

Κύπρος Ζώνη του ευρώ

Κριτήρια χορήγησης δανείων

    Επιχειρήσεις

Σύνοψη αποτελεσμάτων ΕΤΧ 
Ιανουάριος 2019

ΕΡΕΥΝΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ (ΕΤΧ) 

Ιανουάριος 2019 
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Αλλαγή σκηνικού για τους CEOs των 
επιχειρήσεων που δραστηριοποι-
ούνται στην Κύπρο καθώς, σύμφω-

να με τα τοπικά αποτελέσματα της 22ης 
Ετήσιας Παγκόσμιας Έρευνας της PwC 
για τους CEOs, εμφανίζονται λιγότερο αι-
σιόδοξοι, σε σχέση με την προηγούμενη 
χρονιά, για τις προοπτικές ανάπτυξης της 
παγκόσμιας οικονομίας. Ειδικότερα, στο 
πλαίσιο της παγκόσμιας έρευνας που 
πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή 
1.378 CEOs από 90 χώρες, η PwC Κύ-
πρου διεξήγαγε για 8η συνεχόμενη χρο-
νιά τοπική έρευνα, στην οποία συμμετεί-
χαν 91 CEOs από τον επιχειρηματικό κό-
σμο.

Πιο συγκεκριμένα στην Κύπρο, το 40% 
των CEOs εμφανίζονται αισιόδοξοι ότι η 
παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη θα βελ-
τιωθεί, όταν αυτό το ποσοστό το 2018 α-
νερχόταν στο 52%. Παρόμοιο είναι το πο-
σοστό των CEOs, φέτος με 37% και πέρυσι 
με 40%, που υποστηρίζουν ότι η παγκό-
σμια οικονομική ανάπτυξη θα παραμείνει 
στα ίδια επίπεδα, ενώ εντυπωσιακή άνο-
δος παρατηρείται στο ποσοστό των CEOs 
(20%) που θεωρούν ότι η παγκόσμια οικο-
νομική ανάπτυξη θα σημειώσει ύφεση 
κατά τους επόμενους 12 μήνες, όταν το 
ποσοστό αυτό το 2018 μόλις που άγγιζε το 
6%. Στο ίδιο πλαίσιο κινούνται και οι CEOs 
στην Ευρωζώνη και παγκόσμια, με ποσο-
στά 40% και 42% αντίστοιχα, που πιστεύ-
ουν στην ανάπτυξη της παγκόσμιας οικο-
νομίας. Πέρυσι αυτό το ποσοστό ήταν 63% 
και 57% για τους CEOs στην Ευρωζώνη 
και παγκόσμια.Οι αριθμοί επιβεβαιώνουν 
ότι υπάρχει μια γενικότερη τάση για όλους 
τους επιχειρηματικούς ηγέτες, είτε στην 
Κύπρο, είτε στην Ευρωζώνη, είτε σε πα-
γκόσμιο επίπεδο, μειωμένης αισιοδοξίας 
για την ανάπτυξη της παγκόσμιας οικονο-
μίας.

Επιπρόσθετα, αίσθηση προκαλεί η αύ-
ξηση του ποσοστού των CEOs, που πι-
στεύουν ότι η ύφεση είναι πολύ κοντά και 
μάλιστα όλα αυτά σε ένα χρονικό πλαίσιο 
σύγκρισης ενός μόλις έτους πριν.

Η αισθητή άνοδος της απαισιοδοξίας 

δεν μας προκαλεί εντύπωση. Τα περισσό-
τερα οικονομικά μοντέλα έχουν προσαρ-
μόσει τις προβλέψεις τους για το 2019 
προς τα κάτω, καθώς πολλοί οικονομο-
λόγοι θεωρούν πως η επιβράδυνση της 
οικονομίας έχει ήδη καθυστερήσει.

Μέσα σε αυτό το κλίμα λοιπόν, οι CEOs 
στην Κύπρο, στην Ευρωζώνη και παγκό-
σμια είναι περισσότερο επιφυλακτικοί α-
πό ποτέ για το μέλλον της παγκόσμιας οι-
κονομίας, χωρίς αυτό όμως να τους επη-
ρεάζει στις προοπτικές αύξησης των εσό-
δων της εταιρείας τους για τους επόμε-
νους 12 μήνες.

 Το 35% λοιπόν των 91 CEOs στην Κύ-
προ που συμμετείχαν στην έρευνα, είναι 
“πολύ αισιόδοξοι” για τις προοπτικές της 
δικής τους εταιρείας και για την αύξηση 
των εσόδων τους στους επόμενους 12 
μήνες, ποσοστό αντίστοιχο με του 2018 
που ανερχόταν στο 34%. Συνολικά το 83% 
των CEOs στην Κύπρο, έναντι του 85% αυ-
τών το 2018 (οι “πολύ αισιόδοξοι” και οι 
“σχετικά αισιόδοξοι” λογίζονται μαζί) είναι 
θετικό για την ανάπτυξη των εταιρειών 
τους, όταν το ποσοστό αυτό για τους CEOs 
στην Ευρωζώνη ανέρχεται στο 79% και 
για τους CEOs παγκόσμια στο 82%. Πόσο 
έγκυρες είναι τελικά οι προβλέψεις των 
CEOs; Αξιοσημείωτο εύρημα της φετινής 
έρευνας είναι το γεγονός ότι οι προβλέ-
ψεις των επιχειρηματικών ηγετών απο-
δεικνύονται αρκετά ακριβείς όσον αφορά 
την προοπτική της οικονομίας, για τους 
επόμενους 12 μήνες. Συγκεκριμένα, φαί-

νεται να υπάρχει συσχέτιση μεταξύ της 
αλλαγής στα επίπεδα αισιοδοξίας ως 
προς τις προοπτικές αύξησης των εσό-
δων του οργανισμού τους κατά τον επό-
μενο χρόνο, με την πραγματική οικονομι-
κή ανάπτυξη όπως καθορίζεται μέσα από 
το ΑΕΠ.

Όσον αφορά την Κύπρο, σύμφωνα με 
την έρευνα, υπάρχει έντονη ανησυχία α-
νάμεσα στους CEOs στην Κύπρο για ένα 
ευρύ φάσμα πολιτικών, κοινωνικών και 
οικονομικών απειλών. Κυριαρχεί η γεω-
πολιτική αβεβαιότητα με 36%, το μέλλον 
της Ευρωζώνης με 31% και η αβέβαιη 
οικονομική ανάπτυξη με 29%.  Σε επίπεδο 
επιχειρηματικών απειλών, οι CEOs ανη-
συχούν για τις κυβερνοαπειλές με 35%, το 
ρυθμό μεταβολής της τεχνολογίας με 32% 
και το ευμετάβλητο ενεργειακό κόστος με 
25%. 

Τα αποτελέσματα της έρευνας παρου-
σιάστηκαν σε ειδική εκδήλωση στην ο-
ποία συμμετείχαν  o διευθύνων σύμβου-
λος της PwC Κύπρου κ. Ευγένιος Ευγενί-
ου, ο ανώτατος εκτελεστικός διευθυντής 
της CYTA κ. Ανδρέας Νεοκλέους, η διευ-
θύνουσα σύμβουλος της Tototheo 
Maritime κα Δέσποινα Παναγιώτου-Θεο-
δοσίου και ο εκτελεστικός διευθυντής του 
ομίλου C.A. Papaellinas κ. Χρήστος Πα-
παέλληνας. Σχολιάζοντας τα ευρήματα 
της έρευνας, ο κ. Ευγενίου ανέφερε ότι 
«τα θέματα που θα απασχολήσουν τους 
CEOs στην Κύπρο είναι το χάσμα που υ-
πάρχει στη διαθεσιμότητα και στην ανά-
λυση των δεδομένων, η έλλειψη των α-
παραίτητων δεξιοτήτων στον τομέα της 
τεχνολογίας, η επιτακτική ανάγκη για κα-
τάρτιση σχεδίων δράσης που αφορούν 
την ψηφιακή μεταμόρφωση των επιχει-
ρήσεων, η αξιοποίηση της τεχνητής νοη-
μοσύνης και η κυβερνοασφάλεια. Οι προ-
κλήσεις φέρουν ευκαιρίες και παράλλη-
λα απαιτούν δράση. Σ’ αυτό το πλαίσιο, η 
έρευνα της PwC αποτελεί πλούσια πηγή 
πληροφόρησης και χρήσιμο εργαλείο για 
το σχεδιασμό και τη λήψη αποφάσεων 
όσον αφορά την ανάπτυξη των επιχειρή-
σεων», κατέληξε ο κ. Ευγενίου.

PwC Οι CEOs στην Κύπρο 
προβληματίζονται για την ανάπτυξη Μέτρα για 

το δημογραφικό πρόβλημα
Μια από τις σημαντικότερες προκλήσεις της εποχής μας είναι η δη-

μογραφική γήρανση του πληθυσμού και η υπογεννητικότητα και 
η Κύπρος,  ως μια χώρα που αντιμετωπίζει έντονα το δημογραφικό 
πρόβλημα, καλείται να αναβαθμίσει το σύστημα κοινωνικής προστα-
σίας, καθιστώντας πιο αποτελεσματικές τις πολιτικές κοινωνικής φρο-
ντίδας και στήριξης της οικογένειας, δήλωσε η υπουργός Εργασίας, 
Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κα Ζέτα Αιμιλιανίδου από το 
βήμα ημερίδας για «Το δημογραφικό πρόβλημα στην Κύπρο».

Σύμφωνα με τους διαθέσιμους δημογραφικούς δείκτες, στην Κύ-
προ παρατηρείται τις τελευταίες δεκαετίες μια σταδιακή αύξηση του 
ποσοστού των ηλικιωμένων και μια παράλληλη μείωση του ποσοστού 
των γεννήσεων, είπε η υπουργός, προσθέτοντας πως, από το 1995, το 
συνολικό ποσοστό γονιμότητας έχει πτωτική πορεία και είναι πιο χα-
μηλό από το 2,10, ποσοστό που χρειάζεται για να εξασφαλιστεί η ανα-
πλήρωση του πληθυσμού, τόνισε η κα Αιμιλιανίδου και πρόσθεσε:  «Οι 
αυξημένες ανάγκες της σύγχρονης κοινωνίας είναι από τα βασικότερα 
αίτια του προβλήματος. Σε αυτά πρέπει να προστεθούν τα νέα δεδομέ-
να ως προς τη συμμετοχή των γυναικών στο κοινωνικό και οικονομι-
κό γίγνεσθαι. Οι αυξημένες ανάγκες των παιδιών, η αύξηση της μέσης 
ηλικίας σύναψης γάμου, οι αλλαγές στις αντιλήψεις αναφορικά με το 
θέμα του γάμου και της συμβίωσης, η αύξηση των διαζυγίων και το 
υψηλό κόστος ζωής είναι μερικοί από τους λόγους που επιδρούν στα 
δημογραφικά δεδομένα».

Σύμφωνα με την υπουργό, το υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων έχει αναπτύξει ένα δίκτυο υπηρεσιών/προ-
γραμμάτων και επιδομάτων στο πλαίσιο της οικογενειακής πολιτικής, 
το οποίο περιλαμβάνει συνοπτικά:

• Την παροχή επιδομάτων κοινωνικής μέριμνας, με συνολικό προ-
ϋπολογισμό που υπερβαίνει τα 900 εκατομμύρια ευρώ,

• την επιχορήγηση Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων και Αρχών Το-
πικής Αυτοδιοίκησης για τη λειτουργία προγραμμάτων στήριξης της 
οικογένειας όπως η φροντίδα παιδιών, ηλικιωμένων και ατόμων με 
αναπηρίες. Για παράδειγμα, κατά το 2018 επιχορηγήθηκαν 257 τέτοια 
προγράμματα, με ποσό συνολικού ύψους 8.321.980 €,

• την παρακολούθηση βάσει νομοθεσίας της εγγραφής και επιθεώ-
ρησης προγραμμάτων κοινωνικής φροντίδας,

• την αξιοποίηση ευρωπαϊκών πόρων για την υλοποίηση καινοτό-
μων προγραμμάτων που αφορούν τη συμφιλίωση του εργασιακού και 
κοινωνικού βίου.

Επιπρόσθετα η υπουργός  αναφέρθηκε στη σύσταση του Εθνικού 
Φορέα Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής και σημείωσε ότι 
βρίσκεται στο τελικό στάδιο η έγκριση του Σχεδίου Δράσης 2019-2020.

Τα μέτρα που περιλαμβάνονται στο νέο Σχέδιο Δράσης Δημογραφι-
κής και Οικογενειακής Πολιτικής 2019-2020 έχουν συζητηθεί με ό-
λους τους κοινωνικούς εταίρους στο πλαίσιο του Εθνικού Φορέα Δη-
μογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής και το Σχέδιο Δράσης θα 
κατατεθεί στο Υπουργικό Συμβούλιο για έγκριση και υλοποίηση των 
μέτρων και πολιτικών του, ανέφερε η κα Ζέτα Αιμιλιανίδου.

Το 83% των CEOs 
στην Κύπρο είναι 
αισιόδοξοι για τις 
προοπτικές αύξησης 
των εσόδων τους τον 
επόμενο χρόνο



N E X T D E A L  # 4 2 2  #  1 5  Μ Α Ρ Τ Ι Ο Υ  2 0 1 9

51| Θέμα

Υπερβολικές ανισορροπίες «διακρίνει» η Ευρωπαϊκή Επιτρο-
πή στην Κύπρο, σύμφωνα με την έκθεση χειμερινής δέσμης 
του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου για τα κράτη-μέλη, στην οποία 

γίνεται αξιολόγηση της προόδου των κρατών όσον αφορά τις οι-
κονομικές και κοινωνικές προτεραιότητές του. Στηn κατηγορία 
των χωρών με «υπερβολικές ανισορροπίες» κατατάσσονται φέ-
τος εκτός από την Κύπρο η Ελλάδα και η Ιταλία, ενώ στον αντίπο-
δα και στις χώρες που αντιμετωπίζουν απλώς «ανισορροπίες» 
βρίσκονται η Βουλγαρία, η Γερμανία, η Γαλλία, η Κροατία, η Ισπα-
νία, η Ιρλανδία, η Ολλανδία, η Πορτογαλία, η Ρουμανία και η Σου-
ηδία.

Ειδικότερα, στην αναφορά της για την Κύπρο αναφέρει ότι «ένα 
πολύ υψηλό μερίδιο των μη εξυπηρετούμενων δανείων επιβα-
ρύνει το χρηματοπιστωτικό τομέα και η ύπαρξη μεγάλου αριθμού 
ιδιωτικών, δημόσιων και εξωτερικών χρεών βαραίνει την οικο-
νομία, σε ένα πλαίσιο που η ανεργία εξακολουθεί να είναι σχετικά 
υψηλή, αν και μειώνεται, και η δυνητική ανάπτυξη είναι ασθε-
νής».

Η έκθεση αναφέρει ακόμη ότι το έλλειμμα του ισοζυγίου τρε-
χουσών συναλλαγών είναι σημαντικά αρνητικό, ακόμη και αν 
ληφθεί υπόψη η παρουσία οντοτήτων ειδικού σκοπού, αντανα-
κλώντας την ισχυρή εγχώρια ζήτηση, καθώς και την αρνητική 
εξοικονόμηση μεταξύ των νοικοκυριών και δεν επαρκεί για την 
εξασφάλιση βιώσιμης προσαρμογής του μεγάλου αριθμού κα-
θαρών εξωτερικών υποχρεώσεων.

Προστίθεται ακόμη ότι η μείωση του χρέους του ιδιωτικού το-
μέα βρίσκεται σε εξέλιξη αλλά μόνο αργά, ενώ ο νέος δανεισμός 
στον ιδιωτικό τομέα παραμένει περιορισμένος. Σημειώνεται ότι η 
μεταφορά σημαντικού χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετούμενων δα-
νείων από την Κυπριακή Συνεταιριστική Τράπεζα στο δημόσιο 
τομέα στο πλαίσιο της πώλησης και της εξυγίανσης της τράπεζας 
μείωσε σημαντικά το μερίδιο των μη εξυπηρετούμενων δανείων 
στο τραπεζικό σύστημα. Επισημαίνεται, ωστόσο, ότι τα μη εξυπη-
ρετούμενα δάνεια παραμένουν υψηλά τόσο για τα νοικοκυριά όσο 
και για τις επιχειρήσεις. Η κυβερνητική στήριξη στην πώληση της 
Κυπριακής Συνεταιριστικής Τράπεζας είχε μια εφάπαξ αυξητική 

επίδραση στο δημόσιο χρέος το 2018, αναφέρει η έκθεση.
Προβλέπει ωστόσο ότι, στο μέλλον, το υψηλό δημόσιο χρέος 

αναμένεται να σημειώσει πτωτική πορεία λόγω της συνεχιζόμε-
νης ισχυρής δημοσιονομικής επίδοσης και, σε σύγκριση με το 
προηγούμενο έτος, επιταχύνθηκε η δυναμική των μεταρρυθμί-
σεων, ιδίως στο μέτωπο των μέτρων αντιμετώπισης των τρωτών 
σημείων από τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Ακόμη η Κομισιόν 
προειδοποιεί ότι απαιτείται μεγαλύτερη πρόοδος στις διαρθρωτι-
κές μεταρρυθμίσεις για την αύξηση του αναπτυξιακού δυναμι-
κού.

Σημειώνεται ότι, από τα μέσα Απριλίου, τα κράτη-μέλη οφεί-
λουν να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις που προσδιορίζονται στα 
εθνικά τους προγράμματα μεταρρυθμίσεων και τα προγράμματα 
σταθερότητας που σχετίζονται με τα δημόσια οικονομικά. Με βά-
ση τα παραπάνω, η Κομισιόν θα παρουσιάσει τις προτάσεις της 
για τις νέες συστάσεις ανά χώρα αργότερα, την άνοιξη, στοχεύο-
ντας στις βασικές προκλήσεις που κάθε χώρα θα πρέπει να αντι-
μετωπίσει.

Σχολιάζοντας τα   ευρήματα της έκθεσης ο  Πι-
ερ Μοσκοβισί, Επίτροπος Οικονομικών και 
Δημοσιονομικών Υποθέσεων, Φορολογίας 

και Τελωνείων, δήλωσε μεταξύ  άλλων ότι «εξε-
τάσαμε σε βάθος και τις 28 οικονομίες της Ε.Ε. για 
να εντοπίσουμε τα προβλήματα και να μεριμνή-
σουμε για την έγκαιρη αντιμετώπισή τους. Πολ-
λές από τις ανισορροπίες της Ευρώπης διορθώ-
νονται, χάρη τόσο στην οικονομική ανάπτυξη όσο 
και σε μέτρα πολιτικής, αλλά κάποιες μακροχρό-
νιες προκλήσεις παραμένουν. Με την παρατη-
ρούμενη φέτος επιβράδυνση της ανάπτυξης, εί-
ναι πιο σημαντικό από ποτέ να αναλάβουν δράση 
οι κυβερνήσεις με σκοπό την ενίσχυση της ανθε-
κτικότητας των οικονομιών μας μέσω της μείω-
σης του χρέους, της τόνωσης της παραγωγικότη-
τας, της υλοποίησης περισσότερων και καλύτε-
ρων επενδύσεων και της αντιμετώπισης των α-
νισοτήτων». 

Από την πλευρά του ο  Βάλντις Ντομπρόβσκις, 
αντιπρόεδρος της Επιτροπής και Επίτροπος αρ-
μόδιος για το ευρώ και τον κοινωνικό διάλογο, 
καθώς και για τη χρηματοπιστωτική σταθερότη-
τα, τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και την Έ-
νωση Κεφαλαιαγορών, δήλωσε ότι  «η ευρωπα-
ϊκή οικονομία διανύει το έβδομο συναπτό έτος 

οικονομικής επέκτασης. Ωστόσο, η ανάπτυξη ε-
πιβραδύνεται. Για να διατηρηθεί η δυναμική στο 
μέλλον θα χρειαστεί υψηλό επίπεδο ανταγωνι-
στικότητας, καθώς και συνεχής ανοδική σύγκλι-
ση. Οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις είναι απα-
ραίτητες για να ελευθερωθεί το πλήρες δυναμικό 
ανάπτυξης των οικονομιών μας. Χρειαζόμαστε 
επίσης κατάλληλα στοχευμένες επενδύσεις για 

να ενισχυθεί η αύξηση της παραγωγικότητας σε 
όλες τις χώρες της Ευρώπης».

Τέλος η Κορίνα Κρέτσου, Επίτροπος αρμόδια 
για την περιφερειακή πολιτική, επισήμανε ότι τη 
φέτος, οι εκθέσεις ανά χώρα περιλαμβάνουν μια 
σημαντική καινοτομία, καθώς δίνουν ιδιαίτερη 
έμφαση στα εμπόδια για τις επενδύσεις και στις 
περιφερειακές ανισότητες, αλλά και στην αξιολό-

γηση της Επιτροπής σχετικά με το πώς θα πρέπει 
να επενδυθεί η μελλοντική χρηματοδότηση της 
Ε.Ε. σε κάθε χώρα. Αυτή η καινοτομία θα συμβά-
λει στην έναρξη του διαλόγου σχετικά με τις ε-
πενδυτικές προτεραιότητες των κρατών-μελών 
για την επόμενη δεκαετία, καθώς και σχετικά με 
τον τρόπο που μπορούν να βοηθήσουν τα κονδύ-
λια της πολιτικής συνοχής, τόνισε η κα Κρέτσου.

Πολλές από τις ανισορροπίες της Ευρώπης διορθώνονται

Ο κ. Πιερ Μοσκοβισί Ο κ. Βάλντις Ντομπρόβσκις Η κα Κορίνα Κρέτσου

Υπερβολικές 
ανισορροπίες 

«βλέπει» 
στην Κύπρο 
η Κομισιόν 
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Δημοσιονομικό έλλειμμα ύψους 
1,1 δισ. ευρώ παρουσίασε ο προ-
ϋπολογισμός της Κύπρου για το 

σύνολο του 2018, εξαιτίας της επιβά-
ρυνσης 1,7 δισ. από την πώληση της 
Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας. 
Ειδικότερα,σύμφωνα με τα προκαταρ-
κτικά ετήσια δημοσιονομικά αποτελέ-
σματα της Στατιστικής Υπηρεσίας για το 
2018, συμπεριλαμβανομένης της δη-
μοσιονομικής επιβάρυνσης ύψους 
1.662,0 εκατ. € που προέκυψε από την 
πώληση της Κυπριακής Συνεργατικής 
Τράπεζας Λτδ (ΣΚΤ) στην Ελληνική 
Τράπεζα, καταδεικνύουν έλλειμμα της 
Γενικής Κυβέρνησης της τάξης των 
1.050,9 εκατ. € (-5,1% στο ΑΕΠ) σε σύ-
γκριση με πλεόνασμα 344,2 εκατ. € το 
2017 (1,8% στο ΑΕΠ). Εξαιρουμένης της 
δημοσιονομικής αυτής επιβάρυνσης 
(ΣΚΤ), το δημοσιονομικό ισοζύγιο κα-
ταγράφει πλεόνασμα του ύψους των 
611,1 εκατ. € (+2,9% στο ΑΕΠ).

Οι συνολικές δαπάνες για το 2018, 
συμπεριλαμβανομένης της δημοσιο-
νομικής επιβάρυνσης όπως αναφέρ-
θηκε πιο πάνω, σημείωσαν αύξηση 
κατά 1.958,9 εκατ. € σε σύγκριση με το 
2017 και ανήλθαν στα 9.253,1 εκατ. € 
από 7.294,2 εκατ. € (26,9 % αύξηση).

Οι κεφαλαιουχικές δαπάνες αυξή-
θηκαν κατά 1.657,2 εκατ. € και ανήλ-
θαν στα 1.747,6 εκατ. € (από 90,4 εκατ. 
€ το 2017).

Η ενδιάμεση ανάλωση αυξήθηκε 
κατά 105,3 εκατ. € (14,8%) και ανήλθε 
στα 814,9 εκατ. € σε σύγκριση με 709,6 
εκατ. € την αντίστοιχη περσινή περίο-
δο, ενώ οι απολαβές προσωπικού (συ-

μπεριλαμβανομένων τεκμαρτών κοι-
νωνικών εισφορών και συντάξεων 
δημοσίων υπαλλήλων) αυξήθηκαν 
κατά 101,9 εκατ. €,ήτοι 4,3%, και ανήλ-
θαν στα 2.456,3 εκατ. € (από 2.354,4 ε-
κατ. € το 2017).

Οι κοινωνικές παροχές αυξήθηκαν 
κατά 89,0 εκατ. € (3,4%) και ανήλθαν 
στα 2.708,8 εκατ. € (από 2.619,8 εκατ. € 
το 2017), ενώ αύξηση 12,5 εκατ. €  ση-
μείωσαν και οι πληρωθέντες τόκοι, οι 
οποίοι ανήλθαν στα 515,1 εκατ. € σε 
σύγκριση με 502,6 εκατ. € τον προη-
γούμενο χρόνο. Οι τρέχουσες μεταβι-

βάσεις αυξήθηκαν κατά 10,4 εκατ. € 
και ανήλθαν στα 474,0 εκατ. € το 2018 
σε σύγκριση με 463,6 εκατ. € το 2017 
(2,2% αύξηση) και τέλος οι επιχορηγή-
σεις αυξήθηκαν κατά 4,8 εκατ. € (ή 
8,7%) και ανήλθαν στα 59,9 εκατ. € από 
55,1 εκατ. € το 2017.

Οι επενδύσεις πάγιου κεφαλαίου 
είναι η μόνη κατηγορία που σημείωσε 
μείωση αφού μείωθηκαν κατά 22,2 ε-
κατ. € (ή 4,5%) και κατέγραψαν δαπάνη 
του ύψους των 476,5 εκατ. € το 2018 σε 
σύγκριση με δαπάνη ύψους 498,7 ε-
κατ. € το 2017. Εξαιρουμένων των α-

παλλοτριώσεων γης, οι δαπάνες αυτές 
μειώνονται κατά 54,0 εκατ. €, ήτοι 
12,7% (371,2 εκατ. € το 2018 σε σύγκρι-
ση με 425,2 εκατ. € το 2017).

Αυξήθηκαν τα συνολικά έσοδα 
Τα συνολικά έσοδα αυξήθηκαν κατά 

7,4% (563,8 εκατ. € αύξηση) και ανήλ-
θαν στα 8.202,2 εκατ. € το 2018 (από 
7.638,4 εκατ. € το 2017).

Οι περισσότερες κατηγορίες εσό-
δων σημείωσαν αύξηση το 2018. Συ-
γκεκριμένα, οι συνολικοί φόροι επί της 
παραγωγής και των εισαγωγών ση-

μείωσαν αύξηση της τάξης του 7,9% (ή 
241,3 εκατ. €) σε σύγκριση με το 2017 
(3.297,6 εκατ. € το 2018 από 3.056,3 ε-
κατ. € το 2017), εκ των οποίων τα κα-
θαρά έσοδα του ΦΠΑ (μετά την αφαί-
ρεση των επιστροφών) σημείωσαν 
αύξηση της τάξης του 12,3%, που αντι-
στοιχεί σε 228,1 εκατ. €, και ανήλθαν 
στα 2.079,5 εκατ. € το 2018 (από 1.851,4 
εκατ. € το 2017).

Οι κοινωνικές εισφορές που ει-
σπράχθηκαν το 2018 αυξήθηκαν κατά 
7,8% (ή 133,2 εκατ. €) και ανήλθαν στα 
1.842,8 εκατ. € (από 1.709,6 εκατ. € το 
2017). Τα έσοδα από τη φορολογία στο 
εισόδημα και τον πλούτο αυξήθηκαν 
κατά 90,5 εκατ. € ή 4,9% και ανήλθαν 
στα 1.925,9 εκατ. € από 1.835,4 εκατ. € 
το 2017, ενώ οι κεφαλαιουχικές μετα-
βιβάσεις που εισπράχθηκαν από το 
κράτος αυξήθηκαν κατά 78,0 εκατ. € 
και ανήλθαν στα 167,2 εκατ. € το 2018 
(σε αντίθεση με 89,2 εκατ. € που ει-
σπράχθηκαν το 2017).

Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών 
αυξήθηκαν κατά 51,8 εκατ. € (ή 8,9%) 
και ανήλθαν στα 633,0 εκατ. €, ενώ τη 
μικρότερη αύξηση σημείωσαν οι τρέ-
χουσες μεταβιβάσεις που εισπράχθη-
καν και που ανήλθαν στα 229,1 εκατ. € 
το 2018 (από 218,9 εκατ. € που εισπρά-
χθηκαν το 2017).

Η μόνη κατηγορία εσόδων που κα-
τέγραψε μείωση το 2018 ήταν αυτή των 
εισπραχθέντων τόκων και μερισμά-
των, οι οποίοι μειώθηκαν κατά 31,9 ε-
κατ. € και περιορίστηκαν στα 115,9 ε-
κατ. € το 2018, σε αντίθεση με 147,8 ε-
κατ. € το 2017.

Πλεόνασμα της Γενικής Κυβέρνησης της τάξης των 257,5 ε-
κατ. € (1,2% στο ΑΕΠ) σε σύγκριση με πλεόνασμα 255,2 ε-
κατ. € τον Ιανουάριο του 2018 (επίσης 1,2% στο ΑΕΠ), κατα-

γράφουν τα  δημοσιονομικά αποτελέσματα της Στατιστικής Υπη-
ρεσίας  για τον Ιανουάριο του 2019. Σύμφωνα με σχετική ανακοί-
νωση, οι συνολικές δαπάνες για τον Ιανουάριο 2019 σημείωσαν 
αύξηση κατά 32,1 εκατ. € σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 
2018 και ανήλθαν στα 544,1 εκατ. € από 512,0 εκατ. €  πέρσι (6,3% 
αύξηση).

Οι τρέχουσες μεταβιβάσεις σημείωσαν την μεγαλύτερη αύξη-
ση (33,7 εκατ. €) και ανήλθαν στα 87,9 εκατ. € τον Ιανουάριο του 
2019 σε σύγκριση με 54,2 εκατ. € τον Ιανουάριο του 2018. Οι απο-
λαβές προσωπικού (συμπεριλαμβανομένων τεκμαρτών κοινω-
νικών εισφορών και συντάξεων δημοσίων υπαλλήλων) αυξήθη-
καν κατά 4,3% ή 7,9 εκατ. € και ανήλθαν στα 191,8 εκατ. € (από 
183,9 εκατ. € το 2018).

Μικρότερες αυξήσεις σημείωσαν οι επιχορηγήσεις (2,2 εκατ. 
€) που ανήλθαν στα 2,7 εκατ. € και οι κεφαλαιουχικές δαπάνες 
(2,5 εκατ. €) οι οποίες ανήλθαν στα 9,1 εκατ. € σε σύγκριση με 6,6 

εκατ. € τον Ιανουάριο του 2018. Εξαιρουμένων των απαλλοτριώ-
σεων γης, οι οποίες συμπεριλαμβάνονται στις κεφαλαιουχικές 
δαπάνες, αυτές κατέγραψαν μείωση της τάξης των 3,1 εκατ. €  
(1,7 εκατ. € το 2019 σε σύγκριση με 4,8 εκατ. € το 2018). Τέλος, οι 
κοινωνικές παροχές αυξήθηκαν ελαφρώς κατά 1,6 εκατ. € το 
2019 και ανήλθαν στα 203,8 εκατ. €. 

Οι υπόλοιπες τρεις κατηγορίες δαπανών κατέγραψαν μείωση. 
Συγκεκριμένα, η ενδιάμεση ανάλωση κατέγραψε μείωση της τά-
ξης των 11,1 εκατ. € και περιορίστηκε στα 24,6 εκατ. € από 35,7 
εκατ. €  τον Ιανουάριο του 2018. Επίσης, οι πληρωθέντες τόκοι 
μειώθηκαν κατά 3,6 εκατ. € και ανήλθαν στα 22,2 εκατ. € (25,8 
εκατ. € τον Ιανουάριο του 2018) και οι κεφαλαιουχικές μεταβιβά-
σεις μειώθηκαν κατά 1,1 εκατ. € και ανήλθαν στα 2,0 εκατ. €. 

Τα συνολικά έσοδα αυξήθηκαν κατά 4,5% (ή 34,4 εκατ. €) και 
ανήλθαν στα 801,6 εκατ. € τον πρώτο μήνα του 2019 (από 767,2 
εκατ. € το 2018).

Αναλυτικά, τα έσοδα από τη φορολογία στο εισόδημα και τον 
πλούτο αυξήθηκαν κατά 26,5 εκατ. € (11,5%) και ανήλθαν στα 
256,7 εκατ. € τον Ιανουάριο του 2019 σε σύγκριση με 230,2 εκατ. 

€ τον αντίστοιχο μήνα του 2018. Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών 
αυξήθηκαν κατά 6,7 εκατ. € και ανήλθαν στα 48,2 εκατ. € και οι 
κεφαλαιουχικές μεταβιβάσεις που εισπράχθηκαν από το κράτος 
αυξήθηκαν κατά 3,9 εκατ. € και ανήλθαν στα 5,3 εκατ. €. Τέλος, οι 
κοινωνικές εισφορές που εισπράχθηκαν κατά τον Ιανουάριο αυ-
ξήθηκαν κατά 1,9% (ή 3,4 εκατ. €) και ανήλθαν στα 182,5 εκατ. € 
(από 179,1 εκατ. € τον πρώτο μήνα του 2018).

Αντιθέτως, τα έσοδα από τρέχουσες μεταβιβάσεις μειώθηκαν 
κατά 3,9 εκατ. € και περιορίστηκαν στα 8,1 εκατ. € και οι εισπρα-
χθέντες τόκοι και μερίσματα μειώθηκαν κατά 1,5 εκατ. € και πε-
ριορίστηκαν στο 1,8 εκατ. € (από 3,3 εκατ. € τον Ιανουάριο του 
2018).

Τέλος, οι συνολικοί φόροι επί της παραγωγής και των εισαγω-
γών σημείωσαν μικρή μείωση της τάξης των 0,7 εκατ. € σε σύ-
γκριση με το 2018 (299,0 εκατ. € το 2019 από 299,7 εκατ. € το 
2018), εκ των οποίων τα καθαρά έσοδα του ΦΠΑ (μετά την αφαί-
ρεση των επιστροφών) σημείωσαν μείωση της τάξης του 4,2%, 
που αντιστοιχεί σε 8,0 εκατ. €, και περιορίστηκαν στα 183,0 εκατ. 
€ το 2019 (από 191,0 εκατ. € το 2018).

Με  πλεόνασμα  257,5 εκατ. € τον Ιανουάριο η Γενική Κυβέρνηση

Δημοσιονομικό έλλειμμα 1,1 δισ. 
ευρώ το 2018, λόγω Συνεργατισμού
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Ζημιές μετά τη φορολογία ύψους 

104 εκατ. € για το 2018 ανακοί-
νωσε η Τράπεζα Κύπρου, με 

τον John Hourican να ανακοινώνει 
ότι αποχωρεί το Σεπτέμβριο, σχεδόν 
έξι χρόνια μετά την ανάληψη της θέ-
σης του CEO στην Τράπεζα, ενώ ο 
Τάκης Αράπογλου  θα είναι ο νέος 
πρόεδρος του Διοικητικού Συμβου-
λίου, σε αντικατάσταση του Josf 
Ackermann, ο οποίος επίσης απο-
χωρεί από τη θέση του.

 Ειδικότερα, σύμφωνα με την α-
νακοίνωση της τράπεζας, το σύνολο 
των εσόδων ανήλθε στα 781 εκατ. €, 
ενώ τα  λειτουργικά κέρδη ήταν 381 
εκατ. € και τα οργανικά κέρδη 140 
εκατ. ευρώ. Η ζημιά λόγω Helix α-
νήλθε στα 150 εκατ. €, η οποία μει-
ώνεται σε περίπου 105 εκατ. €, κα-
θώς η αξία του χρήματος μειώνεται 
(time value of money unwinds). Η 
ταχεία μείωση του κινδύνου στον ι-
σολογισμό της Τράπεζας είχε ως α-
ποτέλεσμα την απομείωση των Α-
ΦΑ το δ΄ τρίμηνο 2018, η οποία ανα-
μένεται να αντιστραφεί το α΄ τρίμηνο 
2019, σε συνέχεια του επαναπροσ-
διορισμού των φορολογικών στοι-
χείων σε ΑΦΠ. Όπως σημειώνεται, 
ο  συνδυασμός όλων των πιο πάνω 
οδηγεί σε ζημιά μετά τη φορολογία 
ύψους 104 εκατ. € για το 2018. Η ζη-
μιά μετά τη φορολογία το δ΄ τρίμηνο 
2018 ανήλθε σε 67 εκατ. €, σε σύ-
γκριση με κέρδη ύψους 17 εκατ. € 
για το γ΄ τρίμηνο 2018, ενώ οι  προ-
βλέψεις για το τέταρτο τρίμηνο 2018 
ανήλθαν σε 40 εκατ. €, σε σύγκριση 
με 29 εκατ. € για το τρίτο τρίμηνο 
2018 (αυξημένες κατά 37% σε τριμη-
νιαία βάση) και στα ίδια επίπεδα με 
το δεύτερο τρίμηνο 2018. Σε ό,τι α-
φορά την κεφαλαιακή θέση, ο δεί-
κτης κεφαλαίου κοινών μετοχών 
Κατηγορίας 1 (CET1) ανήλθε σε 
15,4% αναπροσαρμοσμένος (pro 
forma) για το ΑΦΠ και το Helix 
(12,1% μη αναπροσαρμοσμένος). Ο 
Συνολικός Δείκτης Κεφαλαιακής 
Επάρκειας ανήλθε σε 18,3% ανα-
προσαρμοσμένος (pro forma) για 
το ΑΦΠ και το Helix (14,9% μη ανα-
προσαρμοσμένος).

Πωλήσεις δανείων
Το Δεκέμβριο 2018, η Τράπεζα 

έχει συμφωνήσει με την APS Delta 
sro την πώληση ενός χαρτοφυλα-
κίου μη εξυπηρετούμενων και μη 
εξασφαλισμένων δανείων κυρίως 
λιανικής τραπεζικής, συμβατικής 
αξίας 245 εκατ. € και μεικτής λογι-
στικής αξίας 34 εκατ. € στις 30 Σε-
πτεμβρίου 2018.Το χαρτοφυλάκιο 
αυτό αποτελείται από 9.700 δανειο-
λήπτες που τα δάνειά τους βρίσκο-
νται σε μεγάλη καθυστέρηση, συ-
μπεριλαμβανομένων 8.800 ιδιω-
τών και 900 μικρομεσαίων επιχει-
ρήσεων. Η μεικτή λογιστική αξία 

του χαρτοφυλακίου στις 31 Δεκεμ-
βρίου 2018 ήταν 33 εκατ. € και, ό-
πως αναφέρεται, η πώληση δεν α-
ναμένεται να δημιουργήσει επιπτώ-
σεις στην κατάσταση αποτελεσμά-
των και την κεφαλαιακή θέση της 
Τράπεζας. Η πώληση αναμένεται να 

ολοκληρωθεί το β΄ τρίμηνο 2019 
και υπόκειται σε όλες τις απαραίτη-
τες κανονιστικές εγκρίσεις. 

Σχολιάζοντας τα οικονομικά απο-
τελέσματα, ο κ. Hourican σταχυολο-
γεί τα επιτεύγματα της θητείας του, 
δίνοντας έμφαση στην αποκατάστα-

ση της ρευστότητας της Τράπεζας 
και τη δραματική μείωση των μη ε-
ξυπηρετούμενων δανείων από 15 
δισ. € σε 4,8 δισ. €. Σημειώνει την 
ανάγκη να συνεχιστούν οι προσπά-
θειες βελτίωσης του ισολογισμού 
της Τράπεζας.

| Ρεπορτάζ

Ο Τάκης Αράπογλου  
θα είναι ο νέος 
πρόεδρος του 
Διοικητικού 
Συμβουλίου
ΚΑΘΉΚΟΝΤΑ προέδρου της Τράπεζας 
Κύπρου αναμένεται να αναλάβει ο κ.
Τάκης Αράπογλου.  Όπως τονίζεται 
στην ανακοίνωση της Τράπεζας Κύ-
πρου, «μετά την ετήσια τακτική γενική 
συνέλευση των μετόχων της 14ης Μα-
ΐου, τα διοικητικά συμβούλια προτίθε-
νται επίσης να προτείνουν τον κ. Αρά-
πογλου ως υποψήφιο πρόεδρο, μόλις 
αρχίσει η σχετική διαδικασία, σύμφω-
να με τις διατάξεις του Κώδικα Εταιρι-
κής Διακυβέρνησης της τράπεζας. Εάν 
επιλεγεί, ο κ. Αράπογλου θα αναλάβει 
τα καθήκοντά του μετά την έγκρισή του 
από την ΕΚΤ». Στην ανακοίνωση προ-
στίθεται ακόμη  ο κ. Αράπογλου «είναι 
Έλληνας υπήκοος με εκτενή πείρα στις 
διεθνείς αγορές κεφαλαίων και στην 
επιχειρηματική, εμπορική και επενδυ-
τική τραπεζική στη Νοτιοανατολική Ευ-
ρώπη, στο Ηνωμένο Βασίλειο, στη Μέ-
ση Ανατολή και στην Αφρική. Υπηρέτη-
σε ως πρόεδρος και διευθύνων σύμ-
βουλος στο συγκρότημα της Εθνικής 
Τράπεζας της Ελλάδος, ως πρόεδρος 
της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, ως 
μέλος του διοικητικού συμβουλίου της 
Eurobank και κατείχε ανώτερες διευ-
θυντικές θέσεις στις Citibank και 
Chase Manhattan στο Ηνωμένο Βασί-
λειο και στην American Express στην 
Ελλάδα. Σήμερα, ο κ. Αράπογλου είναι 
πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου 
της διεθνούς τσιμεντοβιομηχανίας 
Titan Cement, εισηγμένης στο Χρημα-
τιστήριο Αθηνών, όπως και της ναυτι-
λιακής εταιρείας Tsakos Energy 
Navigation, εισηγμένης στο χρηματι-
στήριο της Νέας Υόρκης». Αξίζει να α-
ναφερθεί ότι ο κ. Αράπογλου κατέχει 
πτυχίο MSc Finance and Management 
από το Πανεπιστήμιο Brunel του Λονδί-
νου, BSc Naval Architecture and Ocean 
Engineering από το Πανεπιστήμιο της 
Γλασκώβης και BA Mathematics and 
Physics από το Πανεπιστήμιο Αθηνών. 
Παράλληλα η  τράπεζα ανακοίνωσε ότι 
ο Γιάννης Ζωγραφάκης διορίστηκε α-
νώτερος ανεξάρτητος σύμβουλος.

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ

Ζημιές 104 εκατ. ευρώ
Παραίτηση   CEO και αλλαγές στο Δ.Σ.

John Hourican: Ή τράπεζα είναι καλά κεφαλαιοποιημένη
«Ή ΓΡΉΓΟΡΉ ΜΕΙΏΣΉ του κινδύνου 
στον ισολογισμό της Τράπεζας είχε επί-
σης ως αποτέλεσμα τη μερική απομείω-
ση των αναβαλλόμενων φορολογικών 
απαιτήσεων κατά περίπου 80 εκατ. €. Η 
απομείωση των αναβαλλόμενων φορο-
λογικών απαιτήσεων, κατά το δ΄ τρίμη-
νο, οδήγησε σε καθαρή ζημιά ύψους 67 
εκατ. € για το δ΄ τρίμηνο 2018. Η απομεί-
ωση, με την τροποποίηση της νομοθεσί-
ας η οποία επαναπροσδιορίζει τις ΑΦΑ 
σε ΑΦΠ, αναμένεται να αναστραφεί μέσα 
στο α΄ τρίμηνο 2019. Ο συνδυασμός όλων των πιο 
πάνω ενεργειών, οδήγησε σε ζημιά

μετά τη φορολογία για το έτος ύψους 104 εκατ. €. 
Στο μέλλον, και μετά την επίτευξη περαιτέρω μείω-
σης των ΜΕΔ, εξακολουθεί να υφίσταται η συνεχής 
ανάγκη διαχείρισης των εξόδων», ανέφερε ο κ. 
Hourican. «Έχω πλήρη εμπιστοσύνη στην εκτελεστι-
κή ηγετική ομάδα και στο συμβούλιό μας», αναφέρει. 
«Θα εργαστώ στενά μαζί με τον πρόεδρο και το συμ-
βούλιο για διασφάλιση της ομαλής μετάβασης σε νέα 

ηγεσία τους επόμενους μήνες. Στο μετα-
ξύ, μείνετε προσηλωμένοι στο έργο που 
πρέπει να γίνει», αναφέρει  ο κ. Hourican.

«Η τράπεζα είναι καλά κεφαλαιοποιη-
μένη. Στις 31 Δεκεμβρίου 2018, ο Δείκτης 
Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορί-
ας 1 (CET1) (με μεταβατικές διατάξεις) 
ανήλθε σε 15,4% και ο Συνολικός Δείκτης 
Κεφαλαιακής Επάρκειας ανήλθε σε 
18,3%, αναπροσαρμοσμένοι (pro-forma) 
για τις ΑΦΠ και το Helix (12,1% και 14,9% 
μη αναπροσαρμοσμένοι, αντίστοιχα). Με 

την ολοκλήρωση της ετήσιας Διαδικασίας Εποπτικής 
Εξέτασης και Αξιολόγησης (ΔΕΕΑ) που πραγματοποι-
ήθηκε από την ΕΚΤ το 2018, και με βάση την προκα-
ταρκτική κοινοποίηση που λάβαμε, αναμένουμε ότι οι 
απαιτήσεις ΔΕΕΑ θα παραμείνουν αμετάβλητες, εξαι-
ρουμένης της σταδιακής αύξησης του Αποθεματικού 
Ασφαλείας Διατήρησης Κεφαλαίου (CCB) και του Α-
ποθεματικού Ασφαλείας των Άλλων Συστημικών 
Σημαντικών Ιδρυμάτων (O-SII)», υπογραμμίζει μετα-
ξύ  άλλων ο John Hourican.
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Γράφει Ο ΓΊΏΡΓΟΣ ΜΟΥΖΟΣ

Σε έναν εξαιρετικό χώρο της «Αθη-
ναϊκής Ριβιέρα» η γερμανική μάρ-
κα μας σύστησε από κοντά δυο 

διαχρονικά μοντέλα της και ιδιαίτερα 
αγαπητά στο αγοραστικό κοινό. Την 
BMW Σειρά 3 και την Ζ4!

Ας τα δούμε ένα, ένα!

BMW Σειρά 3
Πρόκειται για ένα από τα πλέον ιστο-

ρικά μοντέλα της μάρκας, το οποίο έχει 
συνδέσει το όνομά του με την BMW, με 
πωλήσεις που ξεπερνούν τα 15 εκα-
τομμύρια οχήματα σε όλο τον κόσμο, 
όλα αυτά τα χρόνια καριέρας του. 

Στην 7η γενιά της πλέον, βρίσκεται 
στα καλύτερα της, σε επίπεδο δυναμι-
κής συμπεριφοράς, premium ποιότη-
τας και καινοτομίας.

Πιο σπορ παρουσιαστικό
Η άποψη των περισσοτέρων δημο-

σιογράφων όταν αντίκρισαν από κοντά 
για πρώτη φορά την νέα 3αρα. Έχει με-
γαλώσει σε διαστάσεις, με το συνολικό 
μήκος να αγγίζει τα 4.709 χλστ., ενώ η 
σημαντικότερη αύξηση καταγράφεται 

στο κατά 41 χλστ. μεγαλύτερο μεταξό-
νιο (2.851 χλστ.) κάτι που συνδράμει στο 
να προσφέρει άριστους χώρους επι-
βατών. Highlight σημείο του εμπρός 
μέρους, η μεγάλη μάσκα BMW και οι 
αιχμηροί προβολείς.

Πολυτελές και άνετο εσωτερικό
Η νέα σχεδιαστική γλώσσα της μάρ-

κας αποτυπώνεται στη σαφή διάταξη 
των επιφανειών, στο εσωτερικό της 
νέας BMW Σειράς 3 Sedan. Αυτό ανα-
δεικνύει την ευρυχωρία της καμπίνας 
και, σε συνδυασμό με το οδηγοκεντρι-
κό cockpit, αυξάνει το βαθμό συγκέ-
ντρωσης του οδηγού στο δρόμο. Η νέα 
ταξινόμηση οθονών των Control 
Display και πίνακα οργάνων, η ψηλή 
κεντρική κονσόλα και η ασορτί σχεδία-
ση του μοντέρνου πίνακα οργάνων και 
της επένδυσης θυρών δημιουργούν 
μία συνολική σπορ εικόνα και αίσθηση 
ευρυχωρίας. Τα χειριστήρια είναι δια-
τεταγμένα σε σαφείς λειτουργικές ζώ-
νες. Στο κέντρο του πίνακα οργάνων, οι 
ενδείξεις και οι διακόπτες του συστή-
ματος κλιματισμού (A/C) και οι αερα-

γωγοί αποτελούν μία ανεξάρτητη ομά-
δα, ενώ οι λειτουργίες φώτων ελέγχο-
νται από ένα πάνελ διακοπτών δίπλα 
στο, στάνταρ, δερμάτινο σπορ τιμόνι. Ο 
διακόπτης start/stop βρίσκεται τώρα 
σε ένα πάνελ ελέγχου νέας αισθητικής 
στην κεντρική κονσόλα, ενώ ο νέας 
σχεδίασης επιλογέας σχέσεων πλαισι-
ώνεται από το iDrive Controller, τα 
μπουτόν επιλογής του Driving Ex-
perience Control και το ηλεκτρομηχα-
νικό χειρόφρενο.

Πρωτοπόρος στο δρόμο για την 
αυτοματοποιημένη οδήγηση

Η νέα BMW Σειρά 3 Sedan χρησι-
μοποιεί μεγαλύτερο αριθμό καινοτό-
μων συστημάτων υποβοήθησης, που 
ανοίγουν το δρόμο για την αυτοματο-
ποιημένη οδήγηση. Ο στάνταρ εξοπλι-
σμός περιλαμβάνει Collision & 
Pedestrian Warning με λειτουργία 
City Braking, με την τελευταία έκδοση 
να ειδοποιεί τον οδηγό και κατά την 
ανίχνευση ποδηλάτη. Άλλες επιλογές 
περιλαμβάνουν Active Cruise Control 
με λειτουργία Stop & Go function και 

Driving Assistant με Lane Departure 
Warning και Lane Change Warning, 
Rear Collision Prevention και Cross-
Traffic Alert. Επίσης προσφέρεται το 
Driving Assistant Professional, ένα 
ολοκληρωμένο πακέτο βελτίωσης της 
άνεσης και της ασφάλειας. Ένα από τα 
χαρακτηριστικά του Driving Assistant 
Professional είναι το Steering & lane 
control assistant, που συνεργάζεται 
με τον οδηγό για παραμονή του οχή-
ματος στην εντοπισμένη λωρίδα μέσα 
από στενά περάσματα και περιλαμβά-
νει Lane Keeping Assistant με ενεργή 
προστασία από πλευρική σύγκρουση 
και αποφυγή εμποδίων. Η νέα γενιά 
του BMW Head-Up Display προσφέ-
ρει μεγαλύτερη επιφάνεια προβολής, 
νέα γραφικά και πρόσθετο περιεχόμε-
νο οθόνης. Το Park Distance Control 
και η κάμερα οπισθοπορείας βοηθούν 
τον οδηγό να ελίσσεται και να εισέρχε-
ται / εξέρχεται από χώρους στάθμευ-
σης. Επίσης, η λειτουργία Parking 
Assistant αναλαμβάνει τον έλεγχο του 
τιμονιού, του γκαζιού, των φρένων και 
των αλλαγών σχέσεων με το κιβώτιο 

Από τη στιγμή που 
λάβαμε την 
πρόκληση για την 
πανελλαδική 
παρουσίαση των 
νέων διαχρονικών 
μοντέλων της BMW, 
ήμασταν σίγουροι 
ότι οι άνθρωποι της 
BMW θα μας είχαν 
ετοιμάσει μια 
εξαιρετική 
παρουσίαση με 
πλήθος εκπλήξεων! 
Όπερ και εγένετο!

Παίρνουμε μια γεύση από τις νέες  BMW Σειρά 3 & Ζ4!
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Steptronic κατά τους ελιγμούς στάθμευσης. Η γκάμα λει-
τουργιών του περιλαμβάνει επίσης Reversing Assistant, που 
προσφέρει δυνατότητα αυτόματης οπισθοπορείας για απο-
στάσεις έως 50 μέτρα, ακολουθώντας την ίδια γραμμή που το 
όχημα έχει καλύψει νωρίτερα με εμπρόσθια πορεία.

Γκάμα κινητήρων για όλες τις απαιτήσεις
Σε ό,τι αφορά στους κινητήρες με τους οποίους εφοδιάζεται 

η νέα BMW Σειρά 3, στις βενζινοκίνητες επιλογές έχουμε τις 
εκδόσεις 320i (από 44.200 ευρώ) και 330i (από 49.550 ευρώ), 
με τον 2λιτρο κινητήρα βενζίνης να αποδίδει 184 και 258 ίπ-
πους αντίστοιχα, ενώ το καλοκαίρι θα είναι διαθέσιμη και η 
έκδοση M340i με τον εξακύλινδρο σε σειρά turbo βενζινοκι-
νητήρα των 387 ίππων και των 500 Nm ροπής. Στις diesel ε-
πιλογές συναντάμε τις εκδόσεις 318d (από 42.400 ευρώ), 320d 
(από 46.650 ευρώ), 320d xDrive (από 53.800 ευρώ) και την 
330d (από 58.300 ευρώ), με απόδοση 150, 190, 190 και 265 
ίππων αντίστοιχα.

BMW Z4
Η BMW έχει γράψει ιστορία με μοντέλα roadster, που απο-

τέλεσαν σύμβολα γνήσιας οδηγικής απόλαυσης. H νέα BMW 
Z4 επιστρέφει με την κλασική μαλακή οροφή, με εξαιρετικά 
δυναμική σχεδίαση, αλλά και ένα cockpit που απευθύνεται 
στον οδηγό με οδηγικές ανησυχίες. Η νέα BMW Z4 συνδυάζει 
σπορ ικανότητες με πλούσιο, προηγμένο εξοπλισμό προς όφε-
λος του οδηγού, της λειτουργικότητας και της συνδεσιμότητας. 

Παίρνουμε μια γεύση από τις νέες  BMW Σειρά 3 & Ζ4!

Ή BMW στο πλευρό του Μιχάλη Ζαμπίδη!
Η ΔΥΝΑΜΙΚΗ νέα BMW Σειρά 3 επιστρέφει μαζί με τον Έλ-
ληνα παγκόσμιο πρωταθλητή του Kickboxing.

Ως μάρκα, η ΒMW συμβολίζει τη δυναμική σχεδίαση, τις 
υψηλές επιδόσεις και το σπορ χαρακτήρα που προσφέρουν 
όλα τα μοντέλα της. Κοινά στοιχεία που συμμερίζεται και ο 
Έλληνας παγκόσμιος πρωταθλητής, Μιχάλης Ζαμπίδης, που 
επιστρέφει στην ενεργό δράση ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο 
στη λαμπρή καριέρα του. Με τους 179 αγώνες, τις 157 νίκες 
και τα 87 νοκ-άουτ στο ενεργητικό του, ο Μιχάλης Ζαμπίδης 
αποφάσισε να εκπληρώσει την επιθυμία των αμέτρητων ο-
παδών του ανά τον κόσμο και να τους χαρίσει ξανά στιγμές 
υπερηφάνειας, δίνοντας τον καλύτερό του εαυτό, αυτή τη φο-
ρά σε αγώνες επαγγελματικής πυγμαχίας. Ο πρώτος αγώνας 
του «Iron Mike» θα διεξαχθεί στη Στουτγκάρδη της Γερμανίας, 
όπου θα αντιμετωπίσει τον Ισπανό Antonio Gomez στο πλαί-
σιο της διοργάνωσης Breakout, το Σάββατο 23 Μαρτίου. Στο 
πλευρό του μεγάλου αθλητή θα βρίσκεται η BMW, παρέχο-
ντας μία ευρεία γκάμα πολυτελών μοντέλων που θα διευκο-
λύνουν τις μετακινήσεις και όλη την προετοιμασία του.

Εμφατικό παρουσιαστικό
Η νέα BMW Z4 διαθέτει πλέον μεγαλύτερες διαστάσεις, κατορ-

θώνοντας όμως να είναι κομψή, αλλά και δυναμική παράλληλα. Το 
μακρύ εμπρόσθιο μέρος, σε συνδυασμό με το πιο μαζεμένο πίσω 
μέρος, το οποίο είναι σαφώς επηρεασμένο από τη νέα Σειρά 8, μα-
ζί με τις καμπύλες κατά μήκος του αμαξώματος, αποτελούν τη συ-
νταγή της επιτυχίας για ένα πανέμορφο roadster.

Οδηγοκεντρικό cockpit με διάχυτη αίσθηση ποιότητας
Με την οδηγοκεντρική σχεδίαση του cockpit, τις δυναμικές γραμ-

μές και τα περιορισμένα διακοσμητικά ένθετα, η καμπίνα της νέας 
BMW Z4 μεταφέρει μία εικόνα γνήσιας οδηγικής απόλαυσης. «Γαλ-
βανιζέ» λεπτομέρειες προστίθενται στο προηγμένο περιβάλλον του 
roadster, ενώ η σαφής διάταξη των χειριστηρίων εστιάζει την προ-
σοχή ακόμα περισσότερο στην οδηγική εμπειρία. Στο ανώτερο ση-
μείο της κεντρικής κονσόλας ξεχωρίζει η οθόνη του συστήματος 
infotainment, με το χώρο αποσκευών να αγγίζει τα 281 λίτρα.

Η νέα BMW Z4 είναι διαθέσιμη σε τρεις εκδόσεις: sDrive20i (από 
56.300 ευρώ), sDrive40i (από 66.350 ευρώ) και M40i (από 91.550 
ευρώ). Στην πρώτη περίπτωση (sDrive20i) συναντάμε τον τετρακύ-
λινδρο turbo κινητήρα βενζίνης των 2.0 λίτρων, απόδοσης 197 ίπ-
πων και στη δεύτερη (sDrive30i), το ίδιο μοτέρ με ισχύ 258 ίππων. 
Η κορυφαία έκδοση M40i εφοδιάζεται με τον εξακύλινδρο σε σειρά 
των 3.0 λίτρων απόδοσης 340 ίππων.

Περισσότερα στις προσεχείς αναλυτικές δοκιμές των μοντέλων 
που θα ακολουθήσουν σε σύντομο χρονικό διάστημα!




