OPEN HOUSE Athens 2019
Ανοίγουν τις πόρτες τους τα αθηναϊκά κτίρια

Πρεμιέρα καταβολής εισφορών
για τους αμειβόμενους με απόδειξη δαπάνης

Το 6ο OPEN HOUSE Athens επιστρέφει στις 6 & 7 Απριλίου με 500
εθελοντές που ετοιμάζονται να ξεναγήσουν τους Αθηναίους. Χορηγός
θα είναι η Εθνική Ασφαλιστική
Σελίδα 53

Μέχρι σήμερα Παρασκευή 29 Μαρτίου θα πρέπει να πληρώσουν οι αμειβόμενοι
με απόδειξη επαγγελματικής δαπάνης την εισφορά 20,28% που τους επιβλήθηκε
για πρώτη φορά από 1η Φεβρουαρίου

Σελίδα 10
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ΝΝ HELLAS

Έρχονται μέτρα
για τις «επυ»

Σημαντική διάκριση
Ως η «καλύτερη ασφαλιστική εταιρεία ζωής στην Ελλάδα» διακρίθηκε για πέμπτη φορά από το περιοδικό World Finance στα
Global Insurance Awards,
αναγνωρίζοντας τις προσπάθειες της εταιρείας να
βρίσκεται δίπλα στους Έλληνες ασφαλισμένους της
| Σελίδα 2

ERGO ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΉ

30 ΧΡΌΝΙΑ ΈΡΓΟ
ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΆ

Του ΛΆΜΠΡΟΥ ΚΑΡΑΓΕΏΡΓΟΥ

Μ

έτρα για τον πιο αποτελεσματικό έλεγχο των
ασφαλιστικών εταιρειών που λειτουργούν
με καθεστώς ελεύθερης παροχής υπηρεσιών
(ΕΠΥ) στην ευρωπαϊκή ασφαλιστική αγορά εξετάζονται από τις ευρωπαϊκές εποπτικές αρχές, στο πλαί-

«Δέσμευσή μας είναι ό,τι κάνουμε να
δημιουργεί αξία στους πελάτες μας,
στους συνεργάτες μας, στους εργαζόμενους στους μετόχους μας και στην
κοινωνία», τόνισε στην εκδήλωση προς
τιμή των συνεργατών ο κ. Θεόδωρος
| Σελίδες 14-15
Κοκκάλας

INTERAMERICAN ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ
Σύγχρονο κέντρο µαστού έχει οργανώσει η Interamerican. Στην ιδιόκτητη Athinaiki Mediclinic και στο πολυϊατρείο Medifirst της εταιρείας στα βόρεια
προάστια, το κέντρο λειτουργεί µε τεχνολογικό εξοπλισµό νέας γενιάς, υψηλής ευκρίνειας στον τοµέα της απεικόνισης και πλήρη διαγνωστικά εργαστήρια.

health

Σελίδα 21

σιο νέων κανονιστικών ρυθμίσεων που αναμένεται
να συζητηθούν σε τέσσερα διαφορετικά «μέτωπα».
Η δραστηριοποίηση των ασφαλιστικών επιχειρήσεων με το καθεστώς της Ελεύθερης Παροχής Υπηρεσιών (ΕΠΥ) δεν δημιουργεί έντονες ανησυχίες μόνο
στην ελληνική αγορά, αλλά και στην ευρωπαϊκή.
Όπως είναι γνωστό, οι επιχειρήσεις που δραστη-

ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΈΣ ΣΤΗΝ ΚΑΚΟΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗ ΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΆ ΤΑΜΕΊΑ

| Σελίδα 10

Οι επιπτώσεις για τον ασφαλιστικό κλάδο
Σε ετοιμότητα βρίσκεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το ενδεχόμενο αποχώρησης του
Ηνωμένου Βασιλείου από την
Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς
συμφωνία, ενδεχόμενο που
αναμένεται να έχει και επιπτώσεις στον ασφαλιστικό
| Σελίδες 16-17
κλάδο.

Ψηφίζεται η τροπολογία για την προστασία της πρώτης κατοικίας

Σήµερα Παρασκευή αναµένεται να ψηφιστεί η τροπολογία για την προστασία της πρώτης κατοικίας που περιλαµβάνεται στο νοµοσχέδιο του υπουργείου Ανάπτυξης. Αφορά
προστασία πρώτης κατοικίας αξίας έως 250.000 ευρώ για κόκκινα στεγαστικά ιδιωτών, 175.000 για επιχειρηµατικά δάνεια µε προσηµείωση της πρώτης κατοικίας και
εισοδηµατικά κριτήρια έως 36.000 ευρώ.

Αγκαλιάζει τη
διαφορετικότητα
«Όλοι είμαστε διαφορετικοί, όλοι είμαστε ίσοι»
ήταν το μήνυμα της ετήσιας συνάντησης
| Σελίδα 12
“Meet The CEO” της εταιρείας

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ

ΑΣΦΑΛΊΖΕΙ
ΜΕ ΦΡΟΝΤΊΔΑ
ΤΟΝ ΈΛΛΗΝΑ
| Σελίδα 6

σελ.
30

ΣΤΟΧΟΣ ΝΑ ΥΠΟΧΩΡΗΣΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 23,5 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ
Του ΑΡΗ ΜΠΕΡΖΟΒΙΤΗ

Γ

ια µια ακόµη φορά ο κλάδος του φαρµάκου βρίσκεται στο
«µάτι του κυκλώνα» και γίνεται το επίκεντρο της πολιτικής
-και προεκλογικής- αντιπαράθεσης.
Στο πολυνοµοσχέδιο που πέρασε η κυβέρνηση πριν από µερικές µέρες στη Βουλή, υπήρξε τροπολογία που καθορίζει νέο σύ-

στηµα τιµολόγησης των φαρµάκων, το οποίο βέβαια επηρεάζει τον
ΕΟΠΥΥ, τις φαρµακευτικές εταιρείες (ελληνικές και πολυεθνικές),
την τσέπη των ασθενών, καθώς και τον ασφαλιστικό κλάδο, ο οποίος αποζηµιώνει τις φαρµακευτικές θεραπείες σε µεγάλη µερίδα ασφαλισµένων του. Στο µεταξύ αναµένεται υπουργική απόφαση, η οποία θα διευκρινίζει περαιτέρω την κατάσταση.
Το βασικό µέτρο του νέου συστήµατος είναι ότι για την τιµολόγη-

ση των on patent (αυτά δηλαδή που προστατεύονται από τη χρονική διάρκεια της πατέντας) και των off patent φαρµάκων (αυτά στα
οποία έχει λήξει η προστασία της πατέντας και άρα µπορούν να
αντιγραφούν) λαµβάνεται ως βάση αναφοράς ο µέσος όρος από τις
δύο χαµηλότερες τιµές της Ευρωζώνης (αντί για τις τρεις χαµηλό-

ΟΜΙΛΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΥΓΕΙΑ

AFFIDEA ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Eπενδύει σε νέες
τεχνολογίες αιχμής

Πρωτοπόρο στη ρομποτική
ορθοπαιδική χειρουργική

Ανεβάζει τον πήχη
στην τεχνολογία
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Ν

έους επιθετικότερους στόχους τριετίας ( 201921) για τη µείωση των µη εξυπηρετούµενων ανοιγµάτων τους (Non Performing ExposuresNPEs) θα υποβάλουν στα τέλη του µήνα οι εγχώριες
συστηµικές τράπεζες, αξιοποιώντας τη… δεύτε-

ρη ευκαιρία, που σηµατοδοτεί η πανευρωπαϊκή υποβολή.
Σύµφωνα µε πληροφορίες, τα νέα πλάνα θα προβλέπουν για φέτος µείωση των NPEs κατά τουλάχιστον
23,5 δισ. ευρώ, εξέλιξη η οποία θα οδηγήσει σε προς τα
άνω αναθεώρηση και των στόχων τριετίας. Πρόκειται
Συνέχεια στις σελίδες 28-29
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ΓΙΑΝΝΗ ΣΕΪΤΑΝΙ

INTERAMERICAN

Open Innovation Initiative

ΝΑ ΓΙΑ ΤΗ

τα αναθεωρημένα πλάνα τριετίας 2019-21 που θα
υποβληθούν στα τέλη του μήνα. Το σχέδιο της Eurobank
για μείωση κατά 10,1 δισ. και οι κινήσεις Εθνικής,
Πειραιώς και Alpha Bank. Νέες αναθεωρήσεις το 2020

METLIFE

Business Protector
Plus: Επένδυση
ανάπτυξης για τις
ελληνικές επιχειρήσεις
Το Ομαδικό Πρόγραμμα Business
Protector Plus σχεδιάστηκε ειδικά
για ανάγκες των ελληνικών επιχειρήσεων. | Σελίδα 6

Συνέχεια στις σελίδες 25-31

ΑΧΑ
Δωρεάν ασφάλιση υγείας
για ένα μήνα
Σελ. 22

| Συνέχεια στη σελίδα 4

BREXIT ΧΩΡΊΣ ΣΥΜΦΩΝΊΑ

ΣΤΟ ΜΑΤΙ ΤΟΥ ΚΥΚΛΩΝΑ Ο ΚΛΑΔΟΣ

Τριβές για το νέο σύστηµα
τιµολόγησης φαρµάκων
GENERALI

ριοποιούνται με καθεστώς ΕΠΥ προέρχονται από
διάφορες χώρες-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε μόνιμη και σταθερή
βάση, με επιπλέον χαρακτηριστικό ότι κάποιες από
αυτές φαίνεται να δραστηριοποιούνται ελάχιστα ή
καθόλου στη χώρα της έδρας τους, πράγμα που ση-

Διοργανώνει το
πρώτο “Open
Innovation Initiative”,
σε συνεργασία
με το Οικονομικό
Πανεπιστήμιο
Αθηνών με στόχο να
γίνουν οι καινοτόμες
ιδέες πράξη
| Σελίδα 38

ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

Ανοδική πορεία και νέες κατακτήσεις
Τα τρία φλουριά ήταν το χαρακτηριστικό της ετήσιας εκδήλωσης που συμπίπτει με την
επέτειο των 50 χρόνων από
την ίδρυση της εταιρείας
| Σελίδα 18
Τρεις γενιές οικογένειας
Λαπατά: Νότης Λαπατάς
ο ιδρυτής, Ιωάννης Λαπατάς
σημερινός δ/νων σύμβουλος
και Νότης Λαπατάς ο νεότερος

2

Η INTERAMERICAN στον δρόμο
της Βιώσιμης Ανάπτυξης

Ρεπορτάζ |
ΝΝ HELLAS

«Καλύτερη ασφαλιστική εταιρεία Ζωής
στην Ελλάδα» για πέμπτη συνεχή χρονιά

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

Σ

ημαντική διάκριση για τη NN Hellas. Ως η «καλύτερη ασφαλιστική εταιρεία Ζωής στην Ελλάδα» διακρίθηκε για
πέμπτη φορά από το περιοδικό World Finance στα Global Insurance Awards, αναγνωρίζοντας τις προσπάθειες
της εταιρείας να βρίσκεται συνεχώς δίπλα στους Έλληνες ασφαλισμένους της. Σε δηλώσεις της η κα Μαριάννα
Πολιτοπούλου, πρόεδρος και διευθύνουσα σύμβουλος της ΝΝ Hellas, σημείωσε ότι φέτος είναι η πέμπτη συνεχή
χρονιά που απονέμεται στην εταιρεία το βραβείο «Καλύτερη ασφαλιστική εταιρεία Ζωής στην Ελλάδα». «Η διάκριση
αυτή επισφραγίζει τη δέσμευσή μας να παρέχουμε συστηματικά, τόσο καινοτόμα ασφαλιστικά προγράμματα, όσο
και άριστη εξυπηρέτηση, έχοντας πάντα ως οδηγό τις αξίες μας Νοιαζόμαστε, είμαστε ξεκάθαροι, δεσμευόμαστε»,
υπογράμμισε η κα Πολιτοπούλου. Επισημαίνεται ότι τα Global Insurance Awards 2018 ανακοινώθηκαν στο χειμερινό τεύχος του περιοδικού που κυκλοφόρησε τον Ιανουάριο 2019 και δημοσιεύονται ηλεκτρονικά στη σελίδα του
περιοδικού: https://www.worldfinance.com/awards/world-finance-global-insurance-awards-2018

Η κα Μαριάννα Πολιτοπούλου

ΕΘΝΙΚΉ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΉ

Πρωτοβουλίες για τη στήριξη
των ευπαθών ομάδων
Γ

ια μια ακόμη χρονιά η Εθνική Ασφαλιστική θα είναι ο
Μεγάλος Χορηγός του 3ου
No Finish Line, σκοπός του οποίου φέτος είναι να σταθεί αρωγός στις εκπαιδευτικές ανάγκες για πάνω από 30.000 παιδιά που έχει υπό τη σκέπη της η
Ένωση «Μαζί για το Παιδί».
Το Νο Finish Line αποτελεί
έναν κορυφαίο και διεθνούς
εμβέλειας υπερμαραθώνιο διάρκειας 90 ωρών, φιλανθρωπικού χαρακτήρα, από τον οποίο, όπως τονίζεται, δεν θα
μπορούσε να λείπει η μεγαλύτερη ασφαλιστική εταιρεία της
χώρας.
Ως ενεργό μέλος του κοινωνικού συνόλου, η Εθνική Ασφαλιστική αναλαμβάνει συνεχώς
δράσεις και πρωτοβουλίες που
-μεταξύ άλλων- εστιάζουν στη
στήριξη των ευπαθών ομάδων
του πληθυσμού.
Το σήμα εκκίνησης θα δοθεί
στο Κέντρο Πολιτισμού Σταύρος Νιάρχος την Τετάρτη 10 Απριλίου ώρα 19:00 και ο αγώνας θα ολοκληρωθεί την Κυριακή 14 Απριλίου στις 13:00.
Σε αυτό το χρονικό διάστημα οι
δρομείς, ανεξαρτήτου ηλικίας,
μπορούν να περπατήσουν ή να
τρέξουν, όποτε θέλουν και όσες
φορές επιθυμούν, προκειμένου
να καλύψουν όσο το δυνατόν
περισσότερα χιλιόμετρα, τα οποία μεταφράζονται σε ευρώ
και προσφέρονται για τους σκοπούς της Ένωσης «Μαζί για το

Από τις Αξίες, στη Στρατηγική και την Υλοποίηση
5 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ

Ομαδικότητα

Από αριστερά προς τα δεξιά διακρίνονται οι Γιάννης Νικολάου, Γιώργος Καπουτζίδης, Κατερίνα Στεφανίδη, Δούκισσα Νομικού, Αλεξάνδρα
Μαρτίνου, Άσπα Πολυμέρη και ο Γιάννης Σηφάκης

Παιδί». Την πρώτη χρονιά της
διοργάνωσης και με την πολύτιμη βοήθεια όλων των συμμετεχόντων καλύφθηκε απόσταση άνω των 50.000 χλμ., ενώ
πέρυσι άγγιξε τα 90.000 χλμ.
Φέτος οι διοργανωτές εκτιμούν ότι οι χιλιάδες δρομείς
στο No Finish Line θα καλύψουν απόσταση που θα ξεπεράσει τα 100.000 χλμ., εξασφαλίζοντας στην Ένωση «Μαζί για
το Παιδί» ποσό άνω των 50.000
ευρώ.
Κατά την παρουσίαση της εφετινής διοργάνωσης ο διευθυντής Εταιρικής Επικοινωνίας
Marketing και Δημοσίων Σχέσεων της Εθνικής Ασφαλιστικής, κ. Ιωάννης Σηφάκης, δήλωσε χαρακτηριστικά: «Πρόκειται για ένα σημαντικό σκοπό,

ένα φιλανθρωπικό αγώνα που
δεν έχει τέλος και ελπίζουμε
ότι για πολλά χρόνια δεν θα έχει
τέλος, ώστε να συνεισφέρει
στα παιδιά που έχουν ανάγκη.
Από την αρχή είμαστε σταθερά
δίπλα στο No Finish Line και θα
είμαστε και φέτος για 3η χρονιά, όχι µόνο ως χορηγοί, αλλά
και μεγάλη ομάδα για να βοηθήσουμε να φτάσουμε τα
100.000 χιλιόμετρα».
Σημειώνεται ότι πρεσβευτές
του No Finish Line της Αθήνας
είναι για μία ακόμη χρονιά οι
Ολυμπιονίκες Κατερίνα Στεφανίδη και Νικόλας Κακλαμανάκης, ο ηθοποιός και σεναριογράφος Γιώργος Καπουτζίδης,
ενώ πρέσβειρα της Ένωσης
«Μαζί για το Παιδί» είναι η
Δούκισσα Νομικού.

Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας κα Μαριάννα Πολιτοπούλου
Διαμεσολάβησης κ. Χρήστος
Κάτσιος
Διαφάνειας και Πρόληψης κ.
Κάρολος Σαΐας
Ζωής και Συντάξεων κ. Χριστόφορος Σαρδελής
Νομικής Προστασίας κ. Μάνος
Κάλλης
Περιουσίας, Αντασφαλίσεων
και Μεταφορών κ. Ερρίκος
Μοάτσος
Υγείας κ. Ιωάννης Καντώρος
Φορολογικών και Νομικών
Θεμάτων κ. Παναγιώτης Βαγιακάκος
Solvency II, Risk και Οικονομικών Θεμάτων κ. Παναγιώτης Δημητρίου

Ο κ. Γιάννης Σηφάκης
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Αναλυτική
Σκέψη

Ψηφιοποίηση
Εταιρείας
Καινοτόμες
Λύσεις

Σεβασμός

Νέος Τρόπος
Εργασίας

C

M

5 ΜΕΓΕΘΗ* ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Y

CM

MY

CY

Μεικτά Εγγεγραμμένα
Ασφάλιστρα

Επαναλαμβανόμενα
Κέρδη προ φόρων

€ 27,9 εκατ.

CMY

€ 347,2 εκατ.

Άμεσες
Αποζημιώσεις & Καταβολές

K

€ 213,8 εκατ.

Ανθρώπινου Δυναμικού κα
Φιλίππα Μιχάλη

Αυτοκινήτων κ. Δημήτριος
Ζορμπάς

Καινοτομία

Υπευθυνότητα

Οι νέοι πρόεδροι
των επιτροπών

Αστικής Ευθύνης και Επαγγελματικών Ευθυνών κ.
Giuseppe Zorgno

Νέα Εμπειρία
Πελάτη

Ακεραιότητα

ΕΑΕΕ

Τις επιτροπές και τους προέδρους τους για τη διετία 20192020, όρισε το συμβούλιο της
ΕΑΕΕ σε πρόσφατη συνεδρίαση. Έργο των Επιτροπών αποτελεί η επεξεργασία, μελέτη
και διαχείριση κάθε ασφαλιστικού ζητήματος που εμπίπτει
στον τομέα της αρμοδιότητας
τους.
Οι νέες Επιτροπές της ΕΑΕΕ
και οι πρόεδροί τους είναι οι
εξής:

5 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

* Στοιχεία 2017

Μερίδιο
Ασφαλιστικής Αγοράς

9%

Απόδοση
Κοινωνικού Προϊόντος

€ 173,6 εκατ.

∆είτε την ´Εκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2016-2017 της INTERAMERICAN στο www.interamerican.gr
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Θέσεις
Ασφαλιστές και
ευρωεκλογές
ΜΕ ΙΔΙΑΊΤΕΡΟ ενδιαφέρον παρακολουθεί ο ασφαλιστικός κλάδος τις διεργασίες και τις εξελίξεις που αφορούν τις ευρωεκλογές. Για πρώτη
φορά ίσως τα τελευταία χρόνια οι ευρωεκλογές
προκαλούν τόσο έντονους προβληματισμούς αναφορικά με το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όχι μόνο λόγω του
Brexit αλλά και των αντιευρωπαϊκών αντιλήψεων
που φαίνεται να κερδίζουν έδαφος, κυρίως από
δεξιά. Η εξέλιξη αυτή είναι
Του Λάμπρου
νέα για το πολιτικό κατεΚαραγεώργου
στημένο της Ευρώπης,
καθώς συνήθως η αμφισβήτηση των ευρωπαϊκών πολιτικών ερχόταν από τα αριστερά. Οι ασφαλιστές φαίνεται να κατανοούν ότι μια νέα
πραγματικότητα διαμορφώνεται σταδιακά και
είναι σίγουρο ότι θα επηρεαστούν οι μελλοντικές
πολιτικές που αφορούν και την ιδιωτική ασφάλιση. Όπως σημειώνουν αρμόδιοι κύκλοι που παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις, το νέο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αναμένεται να αντιμετωπίσει
προκλήσεις και πολιτικές εντάσεις καθώς θα
διαμορφωθούν τρεις χωριστές ομάδες ευρωβουλευτών με διαφορετική agenda η καθεμία:
• Οι ευρωβουλευτές που υποστηρίζουν σθεναρά την Ευρωπαϊκή Ένωση, επιδιώκοντας τη μείωση του εθνικού συμφέροντος και επιρροής.
• Μια μειούμενη ομάδα μετριοπαθών ευρωβουλευτών που επιθυμούν την ανάπτυξη και τη βελτίωση του έργου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
υποστηρίζουν την ενεργό συμμετοχή των κρατών-μελών σε αυτό.
• Ομάδα ευρωβουλευτών με αυξητική τάση που
χαρακτηρίζονται ως ευρωσκεπτικιστές και θα
έφθαναν έως την κατάργηση των ευρωπαϊκών
projects ή θα επιθυμούσαν τη μείωσή τους στο
ελάχιστο δυνατό.
Σε κάθε περίπτωση τα αποτελέσματα των ευρωεκλογών θα επηρεάσουν την πορεία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και στον ασφαλιστικό
κλάδο.

Η Νο1 δεκαπενθήμερη έκδοση για την ασφαλιστική αγορά
και τον χρηματοοικονομικό χώρο
ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ:

ΔΙΣΤΡΑΤΟ - ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΠΥΡΟΥ ΕΠΕ
e-mail: info@spiroueditions.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: Λάμπρος Καραγεώργος
Συντάσσεται από συντακτική ομάδα
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ, ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ VIDEO:

Κωστής Ε. Σπύρου

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΉΣ ΚΎΠΡΟΥ: Γιάννης Σεϊτανίδης
ΣΚΙΤΣΟ: Ελπίδα Σπύρου
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ: Κώστας Παπαντωνόπουλος
ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ: Γεωργία Καλτσώνη
ΥΠΕΥΘ. ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ: Γεωργία Καλτσώνη
ΔΙΟΡΘΩΣΗ: Ορέστης Σχινάς
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ: Γιάννης Γ. Μπουκουβάλας
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: Γιάννης Γ. Μπουκουβάλας
ΕΚΤΥΠΩΣΗ: IRIS ΑΕΒΕ
ΔΙΑΝΟΜΗ: ΑΡΓΟΣ Α.Ε.
ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ: 2,00 ΕΥΡΩ
ΕΤΗΣΙΑ ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ: 50,00 ΕΥΡΩ
ΕΤΗΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ: 100,00 ΕΥΡΩ
ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ: Φιλελλήνων 3, Σύνταγμα, 105 57 Αθήνα
Τηλ.: 210 3229394, Fax: 210 3257074
Α.Φ.Μ. 095606935, Δ.Ο.Υ. Δ’ ΑΘΗΝΩΝ
e-mail: info@nextdeal.gr
website: www.nextdeal.gr

Τα ενυπόγραφα άρθρα και σχόλια που στέλνονται στην εφημερίδα δεν εκφράζουν απαραιτήτως και τις απόψεις του εντύπου.

Έρχονται μέτρα για τις «ΕΠΥ»
Συνέχεια από τη σελίδα 1

μαίνει ότι δεν είναι τόσο γνωστή η
δραστηριότητά τους στον τοπικό επόπτη. Ειδικά η δραστηριοποίηση με
το καθεστώς ΕΠΥ στον κλάδο της
αστικής ευθύνης αυτοκινήτου κερδίζει συνεχώς έδαφος στη χώρα
μας, φθάνοντας σήμερα το 11,29%
αυτής με στοιχεία 30/9/2018.
Η Insurance Europe, ο φορέας
των ασφαλιστικών επιχειρήσεων σε
ευρωπαϊκό επίπεδο, λαμβάνοντας
υπόψη και τις ανησυχίες πολλών
χωρών, δημιούργησε ομάδα εργασίας ad hoc με στόχο τη διαμόρφωση
θέσης για το θέμα της ΕΠΥ της ευρωπαϊκής ασφαλιστικής αγοράς,
προκειμένου να προωθηθεί όσο το
δυνατόν πιο αποτελεσματικά στους
ευρωπαϊκούς θεσμούς.
Οι παρεμβάσεις της Insurance
Europe αλλά και τα νέα κρούσματα
αφερεγγυότητας από πλευράς εταιρειών ΕΠΥ, όπως ήταν η περίπτωση
της ασφαλιστικής επιχείρησης
Enterprise, έφεραν στην επιφάνεια
το κενό εποπτείας των εταιρειών
αυτών, με αποτέλεσμα η EIOPA τον
Ιανουάριο του 2017 να εξετάσει τη
λήψη μέτρων για την ανταλλαγή
πληροφοριών μεταξύ εθνικών εποπτών και εν γένει τη βελτίωση της
συνεργασίας μεταξύ τους.
Όπως εκτιμάται από αρμόδιους
παράγοντες, είναι πλέον ορατό ότι οι
συζητήσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο
για το θέμα των ΕΠΥ όχι μόνο θα συνεχιστούν στο κοντινό μέλλον αλλά
θα διερευνηθούν και θα εντατικοποιηθούν. Τούτο αποδίδεται στα

Όπως εκτιμάται από
αρμόδιους παράγοντες
είναι πλέον ορατό ότι οι
συζητήσεις σε ευρωπαϊκό
επίπεδο για το θέμα
των  ΕΠΥ όχι μόνο θα
συνεχιστούν στο κοντινό
μέλλον αλλά θα
διερευνηθούν και
θα εντατικοποιηθούν
προβλήματα που αντιμετωπίζουν
κάποιες αγορές αλλά και στη θέση
της EIOPA για μία ευρωπαϊκή προσέγγιση του θέματος μέσω της ίδρυσης Εγγυητικών Ταμείων (Insurance
Guarantee Schemes) σε όλες τις αγορές.
Αναλυτικότερα το θέμα των ΕΠΥ
αναμένεται να εξετασθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο επ' ευκαιρία διαφόρων κανονιστικών ρυθμίσεων που
βρίσκονται στο προσκήνιο των ευρωπαϊκών συζητήσεων του τελευταίου έτους και αφορούν τα εξής:
• Αναθεώρηση της οδηγίας του
Solvency II το 2020: Ειδικότερα στο
πλαίσιο της αναθεώρησης της οδηγίας για το Solvency II, η EIOPA καλείται να εκτιμήσει αν οι τρέχουσες
εποπτικές αρμοδιότητες σε τοπικό
και ευρωπαϊκό επίπεδο είναι επαρ-

κείς για την αποτροπή αφερεγγυότητας των ασφαλιστικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται διασυνοριακά είτε με καθεστώς ελεύθερης παροχής υπηρεσιών είτε με καθεστώς εγκατάστασης.
• Αναθεώρηση της οδηγίας των αυτοκινήτων: Όπως είναι γνωστό από
το Μάιο του 2018 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε πρόταση αναθεώρησης της οδηγίας των αυτοκινήτων, στην οποία μεταξύ άλλων αγγίζει το θέμα της αφερεγγυότητας των
ασφαλιστών που ασκούν τον κλάδο
αυτοκινήτου. Η Insurance Europe,
εκφράζοντας τη θέση της αγοράς,
υποστήριξε από τότε τη γενική αρχή
της πρότασης οδηγίας, σύμφωνα με
την οποία στην περίπτωση αφερεγγυότητας ασφαλιστικής επιχείρησης
που λειτουργεί με το καθεστώς ΕΠΥ,
ο οργανισμός αποζημίωσης στο
κράτος-μέλος υποδοχής θα πρέπει
να μπορεί να ανακτά την αποζημίωση από τον αντίστοιχο οργανισμό αποζημίωσης του κράτους-μέλους
καταγωγής. Επιπρόσθετα η Insurance Europe υποστηρίζει ότι η ρύθμιση αυτή δεν θα πρέπει να περιορίζεται στην περίπτωση που η ασφαλιστική επιχείρηση λειτουργεί υπό
καθεστώς ΕΠΥ αλλά να επεκτείνεται
και στην περίπτωση που μια ασφαλιστική επιχείρηση λειτουργεί υπό το
καθεστώς εγκατάστασης.
• Αναθεώρηση του κανονισμού λειτουργίας των εποπτικών αρχών:
Στην έκθεση της επιτροπής ECON
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για
την αναθεώρηση του κανονισμού
λειτουργίας των ευρωπαϊκών επο-

πτικών αρχών (10 Ιανουαρίου 2019)
περιλαμβάνονται προτάσεις με τις
οποίες η ευρωπαϊκή ασφαλιστική
αγορά συμφωνεί, αφού στοχεύουν
στον καλύτερο συντονισμό μεταξύ
των εποπτικών αρχών. Πιο συγκεκριμένα, προτείνεται η εποπτική αρχή του κράτους-μέλους καταγωγής
να ενημερώνει την ΕΙΟPA και τις εποπτικές αρχές του κράτους υποδοχής όταν σκοπεύει να δώσει άδεια
σε ασφαλιστή του οποίου τα επιχειρηματικά σχέδια περιλαμβάνουν
δραστηριότητες υπό το καθεστώς
Freedom of Services (FOS) ή εγκατάστασης (FOE).
• Διαβούλευση της EIOPA για τα
Insurance Guarantee Schemes: Η
διαβούλευση για το θέμα αυτό ολοκληρώθηκε το Δεκέμβριο και αναμένεται η γνώμη της EIOPA για το
θέμα κατά το πρώτο εξάμηνο του
2019. Στη διαβούλευση αυτή η ευρωπαϊκή ασφαλιστική αγορά υποστήριξε ότι οι ρυθμίσεις για τη δημιουργία εγγυητικών ταμείων σε ευρωπαϊκό επίπεδο θεωρούνται πρόωρες, καθώς το SolvencyII εφαρμόζεται μόλις τρία χρόνια και απαιτείται μεγαλύτερο χρονικό διάστημα
παρατήρησης για τη συλλογή συμπερασμάτων τα οποία μπορούν να οδηγήσουν σε σημαντικές αλλαγές. Η
Insurance Europe σημειώνει ότι, αντίθετα με αυτό που πιστεύει η
EIOPA, η ασφαλιστική αγορά πιστεύει ότι προϋπόθεση για τη συζήτηση
των εγγυητικών ταμείων είναι η αποτελεσματική και ακριβής εποπτεία
των εταιρειών με καθεστώς εγκατάστασης και ΕΠΥ.

Το PEPP και οι αλλαγές στην ασφαλιστική αγορά

Α

λλάζει από το 2021 η ασφαλιστική αγορά της
Ελλάδας και της Ευρώπης λόγω της προώθησης του Πανευρωπαϊκού Ατομικού Συνταξιοδοτικού Προϊόντος - Pan European Personal
Pension Product, PEPP. Σημειώνεται ότι στις 13
Φεβρουαρίου οι μόνιμοι αντιπρόσωποι της ΕΕ
(COREPER) ενέκριναν το τελικό κείμενο του προτεινόμενου Κανονισμού σχετικά με τη διαμόρφωση PEPP. Το νέο αυτό προϊόν θα δώσει στους Ευρωπαίους πολίτες τη δυνατότητα αποταμίευσης
συμπληρωματικά προς τα κρατικά, επαγγελματικά
και ατομικά συνταξιοδοτικά καθεστώτα.

Βασικές ρυθμίσεις του προτεινόμενου
Κανονισμού για τα PEPP
Πληροφορίες αναφέρουν ότι με βάση το τελευταίο κείμενο από την πρόσφατη πολιτική συμφωνία των ευρωπαϊκών αρχών φαίνεται ότι τα χαρακτηριστικά του προτεινόμενου PEPP είναι τα ακόλουθα:
• Εγγραφή από την αρμόδια εθνική αρχή του κρά-

τους-μέλους καταγωγής και έλεγχο από την
EIOPA.
• Διανομή του προϊόντος από διάφορους παρόχους
(πιστωτικά ιδρύματα, ασφαλιστές, IORPs, asset
managers).
• Οι πάροχοι PEPP καλούνται να διαθέτουν sub
accounts σε τουλάχιστον 2 κράτη-μέλη μέσα σε 3
έτη.
• Οι απαιτήσεις ενημέρωσης θα είναι εναρμονισμένες.
• Οι πάροχοι PEPP εμπίπτουν στους κανόνες διανομής του συγκεκριμένου τομέα, δηλαδή οι ασφαλιστές εμπίπτουν στους κανόνες της IDD, εκτός από την περίπτωση της παροχής συμβουλής.
• Προβλέπονται μέχρι 6 επενδυτικές επιλογές, συμπεριλαμβανομένης μίας προκαθορισμένης που
βασίζεται σε τεχνικές μετριασμού του κινδύνου ή
εγγύησης κεφαλαίου.
• Το συνολικό κόστος δεν θα μπορεί να υπερβαίνει
το 1% του συσσωρευμένου κεφαλαίου ανά έτος.
• Δικαίωμα αλλαγής παροχών για τους αποταμιευ-

τές ανά 5 έτη.
• Η καταβολή του αποταμιευμένου ποσού θα έχει
διάφορες μορφές: εφάπαξ, πρόσοδοι.
Σύμφωνα με πληροφορίες του nextdeal.gr, τεχνικές ερωτήσεις μεγάλης σημασίας δεν αντιμετωπίζονται σε επίπεδο 1, οπότε η EIOPA θα παίξει
σημαντικό ρόλο στον προσδιορισμό τους σε μεταγενέστερο στάδιο μέσω Ρυθμιστικών Τεχνικών
Προτύπων ή Κατ’ εξουσιοδότηση Πράξεων (πχ. Τα
ελάχιστα κριτήρια για τις τεχνικές μετριασμού του
κινδύνου που αφορούν την προκαθορισμένη επενδυτική επιλογή και τα κόστη που θα εμπίπτουν στο
1% και επομένως θα καθορίζουν τη δυνατότητα
διάθεσης PEPP με διακριτά ασφαλιστικά χαρακτηριστικά).
Μετά την ολοκλήρωση των νομοθετικών διαδικασιών αναμένεται ότι οι πάροχοι θα μπορούσαν
να ξεκινήσουν τη διάθεση των PEPP γύρω στα μέσα του 2021. Ωστόσο, καθυστερήσεις μπορεί να
πραγματοποιηθούν, δεδομένης της μεγάλης λίστας τεχνικών λεπτομερειών στο στάδιο 2.
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MetLife Business Protector Plus Επένδυση
ανάπτυξης για τις ελληνικές επιχειρήσεις

Τ

α τελευταία χρόνια ζούμε σε συνθήκες παρατεταμένης αβεβαιότητας, με όλο και περισσότερους εργαζόμενους να ανησυχούν για
την πορεία της οικονομίας, για τη μελλοντική
τους ασφάλεια και τη δυνατότητα να αντεπεξέλθουν σε απρόσμενα περιστατικά, που μπορεί να
συμβούν στους ίδιους ή στις οικογένειές τους.
Αναγνωρίζοντας τους προβληματισμούς και
τις προσδοκίες εργοδοτών και εργαζομένων, η
MetLife, παγκόσμια ασφαλιστική δύναμη με ηγετική θέση στον τομέα των ομαδικών ασφαλίσεων
στην Ελλάδα, έχει δημιουργήσει το Ομαδικό Πρόγραμμα Business Protector Plus, ένα πρόγραμμα
που σχεδιάστηκε ειδικά για ανάγκες των ελληνικών επιχειρήσεων. Το Business Protector Plus
λαμβάνει υπόψη του τα δεδομένα που προκύπτουν από την έρευνα Employee Benefit Trends
Study της ΜetLife, αλλά και τη δύσκολη πραγματικότητα που αντιμετωπίζουν τα τελευταία χρόνια
οι ελληνικές επιχειρήσεις, οι οποίες αναζητούν
λύσεις για τη μείωση των δαπανών και τη συγκράτηση του κόστους λειτουργίας. Προσαρμόζεται έτσι ιδανικά στις ανάγκες ασφαλιστικής προστασίας των εργαζομένων της επιχείρησης.
Το πρόγραμμα παρέχει στην επιχείρηση τη δυνατότητα να επιλέξει τη δέσμη παροχών που της
ταιριάζει καλύτερα, λαμβάνοντας υποχρεωτικά
το βασικό πρόγραμμα και επιλέγοντας οποιοδήποτε ή και όλα τα εναλλακτικά πλάνα παροχών,
αλλά και το ύψος των ποσών κάλυψης που θα
δικαιούνται οι εργαζόμενοι, σε περίπτωση ατυχήματος. Ειδικότερα, το βασικό πρόγραμμα περιλαμβάνει καλύψεις θανάτου, ανικανότητας αλλά
και Υγείας συνέπεια ατυχήματος αλλά και πρόσβαση στις υπηρεσίες του Advanced Benefit Club
της MetLife, ενός ισχυρού δικτύου νοσοκομείων,
κλινικών, διαγνωστικών κέντρων και γιατρών
που προσφέρει προνομιακές τιμές και οφέλη για
διαγνωστικές εξετάσεις, ιατρικές επισκέψεις και
νοσηλείες, 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

Στο βασικό πρόγραμμα που θα επιλέξει, η επιχείρηση μπορεί να προσθέσει παροχές, συνδυάζοντάς το με ένα ή περισσότερα εναλλακτικά πλάνα επιλογής.
Οι πρόσθετες παροχές μπορεί να αφορούν ειδικότερα, νοσοκομειακή περίθαλψη, επίδομα σοβαρών ασθενειών, προστασία εισοδήματος σε περίπτωση πρόσκαιρης ολικής ανικανότητας μετά από
ατύχημα, ασφάλιση σε επαγγελματικό ταξίδι, καθώς και προσωπική προστασία, σε περίπτωση
μόνιμης ολικής ανικανότητας μετά από σοβαρό
ατύχημα. Το Business Protector Plus παρέχει ε-

πιπλέον κλιμακούμενες εκπτώσεις ανάλογα με
τον αριθμό των εργαζομένων.
Επιλέγοντας ένα ευέλικτο πρόγραμμα ομαδικής ασφάλισης, όπως το Business Protector
Plus, η επιχείρηση αποδεικνύει έμπρακτα τη φροντίδα της για την οικονομική προστασία των εργαζομένων και των οικογενειών τους, στην περίπτωση που αντιμετωπίσουν μία πραγματικά δύσκολη στιγμή στη ζωή τους. Με τον τρόπο αυτό,
μπορεί να προάγει τις εργασιακές σχέσεις, να
προσελκύσει αξιόλογο ανθρώπινο δυναμικό και
να κερδίσει την αφοσίωση των εργαζομένων της.

Ταυτόχρονα, επιλέγοντας πρόσθετες παροχές χαμηλού κόστους, η επιχείρηση μπορεί να διαχειριστεί αποδοτικότερα το σύστημα αμοιβών της και
να συγκρατήσει τα συνολικά λειτουργικά της έξοδα.
Ενσωματώνοντας την εξειδικευμένη γνώση
και την αξιοπιστία της MetLife, το Business
Protector Plus είναι ένα χρήσιμο εργαλείο για την
αύξηση της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας κάθε οργανισμού. Είναι μια δυναμική
επένδυση ανάπτυξης, για τις ελληνικές επιχειρήσεις και τους ανθρώπους τους.

• Έχει Δείκτη Φερεγγυότητας σχεδόν 3 φορές μεγαλύτερο
από το απαιτούμενο (ελάχιστο επίπεδο απαίτησης για
κάθε ασφαλιστική εταιρία: ποσοστό 100%)

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

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

• Εφαρμόζει γρήγορες και απλές διαδικασίες
αποζημιώσεων

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

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

Συνεταιριστική Ασφαλιστική Ασφαλίζει τον Έλληνα αγρότη

Ε

ιδικά σχεδιασμένα ασφαλιστικά προϊόντα για τον Έλληνα αγρότη, καλύπτοντας τις ιδιαίτερες και πολύ αυξημένες ανάγκες του για ασφάλεια, προωθεί η Συνεταιριστική Ασφαλιστική, η εταιρεία που προέρχεται από τον αγροτικό τομέα και δραστηριοποιείται στον πυρήνα του χώρου της κοινωνικής οικονομίας.
Στο πλαίσιο αυτό η Συνεταιριστική Ασφαλιστική, έχοντας πλήρη
επίγνωση των δυσκολιών που αντιμετωπίζει ο πρωτογενής τομέας, παρουσίασε το ασφαλιστικό πρόγραμμα «Φροντίδα του αγρότη», με σκοπό την κάλυψη των αγροτών από προσωπικό ατύχημα
με ένα ιδιαίτερα προνομιακό τιμολόγιο.
Το πρόγραμμα, μεταξύ άλλων παροχών, όπως κάλυψη ολικής ή
μερικής ανικανότητας από ατύχημα και ιατροφαρμακευτικών εξόδων από ατύχημα, παρέχει επίδομα νοσοκομειακής περίθαλψης
από την 1η ημέρα νοσηλείας και για 90 ημέρες, για κάθε ατύχημα,
με το ποσό να διπλασιάζεται για όσες ημέρες τυχόν χρειαστεί νοσηλεία σε ΜΕΘ.Η Συνεταιριστική Ασφαλιστική, όπως σημειώνει,
αποδεικνύει για μία ακόμη φορά ότι στέκεται πάντα στο πλευρό
των αγροτών. Με αυτόν τον τρόπο, συμβάλλει στη στήριξη ενός
κλάδου καθοριστικού για την Ελλάδα, την οικονομία της και την

κοινωνία, τιμώντας το συνεταιριστικό ιδεώδες, που αποτελεί το
θεμελιώδη λόγο της ύπαρξής της.
Επισημαίνεται ότι η Συνεταιριστική ιδρύθηκε το 1979 από τους
αγρότες , όταν οι παραδοσιακές ασφαλιστικές εταιρείες δεν μπορούσαν να καλύψουν πλήρως τις ανάγκες τους. Ο στόχος της ίδρυσης μιας συνεταιριστικής ασφαλιστικής εταιρείας ήταν η δημιουργία εξειδικευμένων προγραμμάτων που θα κάλυπτε ατομικά τις
ανάγκες των αγροτών. Το 1994 η Συνεταιριστική έγινε η εταιρεία
όλων των μορφών συνεταιρισμού - κοινωνικής οικονομίας της
χώρας μας. Παράλληλα, εισήλθαν στο μετοχικό της κεφάλαιο κορυφαίες συνεταιριστικές επιχειρήσεις της Ευρώπης. Η Συνεταιριστική Ασφαλιστική μετρά σήμερα 40 χρόνια ιστορίας, με το 50,55%
του μετοχικού κεφαλαίου της να ανήκει σε ελληνικές συνεταιριστικές ενώσεις και τράπεζες και το υπόλοιπο 49,45% σε κορυφαίες ευρωπαϊκές συνεταιριστικές οργανώσει,ς οι οποίες ενίσχυσαν
ακόμη περισσότερο την συνεταιριστική οικογένεια. Εταιρίες όπως
η Unipol (Ιταλία), Macif (Γαλλία) και P&V (Βέλγιο) προσφέρουν
μέχρι και σήμερα την τεχνογνωσία τους και την υποστήριξή τους σε
κάθε στρατηγικό βήμα της Συνεταιριστικής.

ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ

10234

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

www.atlantiki.gr

NEXTDEAL #423 # 29 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019

26x32atlantikienosi.indd 1

23/5/2018 14:37:16

8

Κοινωνική Ασφάλιση |

| Κοινωνική Ασφάλιση

Τριπλές εισφορές για χιλιά δες αυτοαπασχολούμενους
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Της ΜΑΊΡΗΣ ΛΑΜΠΑΔΊΤΗ

Σύμφωνα με την εγκύκλιο:

Έ

• Κανένας χρόνος ασφάλισης και καμία καταβληθείσα εισφορά δεν χάνονται.
• Οι χρόνοι ασφάλισης, παράλληλοι και
μη παράλληλοι, που δεν λαμβάνονται
υπόψη στη θεμελίωση δικαιώματος
συνταξιοδότησης, προσαυξάνουν το
ποσό της σύνταξης κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 30 του ν. 4387/2016.
• Στις περιπτώσεις που έχει διανυθεί
παράλληλα χρόνος ασφάλισης σε περισσότερους του ενός ενταχθέντες
στον ΕΦΚΑ φορείς πριν από την ένταξή τους στον ΕΦΚΑ, ο ασφαλισμένος
έχει τη δυνατότητα να επιλέξει, για το
παράλληλο αυτό διάστημα, το χρόνο
ασφάλισης που επιθυμεί να συνυπολογίσει, σύμφωνα με τις διατάξεις της
διαδοχικής ασφάλισης.
• Για τον διαδοχικά ασφαλισμένο, που
κατά τη λήξη της υποχρεωτικής ασφάλισής του μετά την 01.01.2017, προκύπτει πολλαπλή δραστηριότητα, έχει
τη δυνατότητα να επιλέξει τις προϋποθέσεις του ενταχθέντος φορέα με τις
οποίες επιθυμεί να συνταξιοδοτηθεί.
• Οι χρόνοι ασφάλισης με τους οποίους θεμελιώνεται το δικαίωμα, καθώς
και ο χρόνος ασφάλισης στον ΕΦΚΑ,
λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό του ποσού της εθνικής και ανταποδοτικής σύνταξης.
Σύμφωνα με τους ειδικούς της ασφάλισης, με την εγκύκλιο αποσαφηνίζεται ότι το όριο ηλικίας που ο ΟΑΕΕ
ως τελευταίος φορέας που «διαβιβάζει» την αίτηση συνταξιοδότησης, όταν
δεν πληρούνται σ' αυτόν οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης, είναι το 60ό
και όχι το 62ο, που εσφαλμένα είχε ορισθεί, με παλαιότερες οδηγίες. Συνεπώς, αιτήσεις συνταξιοδότησης που
είχαν απορριφθεί γι' αυτό τον λόγο θα
πρέπει να επανεξετασθούν.
Παράλληλα, διευκρινίζεται ότι οι διατάξεις διαδοχικής ασφάλισης εφαρμόζονται ακόμη και όταν ο χρόνος ασφάλισης είναι παράλληλος και δεν υπάρχει ούτε κατ' ελάχιστο διαδοχικός.
Ωστόσο οι νομικοί που ασχολούνται
με ασφαλιστικά θέματα επισημαίνουν
πως θα πρέπει ο ΕΦΚΑ, με επόμενη
εγκύκλιό του, να ξεκαθαρίσει πώς θα
αντιμετωπισθούν οι συνταξιοδοτήσεις
με διαδοχικό χρόνο ασφάλισης πριν
από το νόμο 4387/2016 (νόμος Κατρούγκαλου), για τις οποίες έχει ήδη
υπάρξει επαναϋπολογισμός ποσών
χωρίς αξιοποίηση παράλληλου χρόνου ασφάλισης καθώς και διαδοχικού
χρόνου που δεν είχε χρησιμοποιηθεί
για τη θεμελίωση του δικαιώματος
συνταξιοδότησης.

ως τις 31/3/2019 θα αναρτηθούν
τα ειδοποιητήρια των εισφορών
ΕΦΚΑ Φεβρουαρίου 2019 για
τους ελεύθερους επαγγελματίες και
αυτοαπασχολούμενους. Η προθεσμία
καταβολής τους παρατείνεται έως τη
Δευτέρα 8/4/2019.
Συνεπώς το δικαίωμα ρυθμίσεων,
ασφαλιστικής ενημερότητας και ασφαλιστικής ικανότητας παραμένει
ενεργό μέχρι την ημερομηνία αυτή.
Νωρίτερα, το μήνα Μάρτιο αναρτήθηκαν οι εισφορές υπέρ επικουρικής
ασφάλισης και εφάπαξ για 250.000
ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους. Αυτό σημαίνει ότι,
εκτός από την τρέχουσα μηνιαία εισφορά, οι εν λόγω ασφαλισμένοι καλούνται να καταβάλουν σε 36 δόσεις
τα οφειλόμενα αναδρομικά (1/1/2017
έως 31/12/2018). Ειδικότερα, το Ενιαίο Επικουρικό Ταμείο (ΕΤΕΑΕΠ) καταλόγισε για πρώτη φορά, με δύο χρόνια καθυστέρηση, στους αυτοαπασχολούμενους μηχανικούς, δικηγόρους και γιατρούς εισφορές υπέρ επικούρησης και εφάπαξ οι οποίες θα
υπολογίζονται ως ποσοστό (7% για το
επικουρικό και 4% για το εφάπαξ) επί
του νέου βασικού μικτού μισθού των
650 ευρώ (71,5 ευρώ μηνιαίως). Ειδικά τα πρώτα ειδοποιητήρια θα πρέπει
να εξοφληθούν από 5 έως 12 Απριλίου.
Και πάλι όμως τα ειδοποιητήρια
βρίθουν λαθών, καθώς μισθωτοί η η
παραλλήλως ασφαλισμένοι εκλαμβάνονται ως ελεύθεροι επαγγελματίες,
με αποτέλεσμα να τους καταλογίζεται
έξτρα εισφορά. Όπως διαβεβαίωσε ο
διοικητής του ΕΤΕΑΕΠ Νίκος Μπρίκης, τα λάθη θα διορθωθούν και, όπου
κρίνεται απαραίτητο, οι ασφαλισμένοι
θα μπορούν να αποστείλουν τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά στο email
mmisth@eteaep.gov.gr, δίχως να απαιτείται η αυτοπρόσωπη παρουσία
τους στο Ταμείο.
Με βάση τις νέες εισφορές οι αυτοαπασχολούμενοι επιστήμονες, αρχής
γενομένης από το Μάρτιο και για 3
χρόνια, θα λαμβάνουν τρία ειδοποιητήρια:
• το πρώτο με την τρέχουσα εισφορά,
εν προκειμένω του Φεβρουαρίου
2019 και αναδρομικά τον Ιανουάριο
του 2019,
• το δεύτερο με την πρώτη από τις 36
δόσεις υπέρ επικουρικής για το διάστημα 1/1/2017 έως 31/12/2017 και
• το τρίτο με την πρώτη δόση από τις
36 δόσεις υπέρ εφάπαξ του διαστήματος από 1/1/2018 έως 31/12/2018.

Το ΕΤΕΑΕΠ καταλόγισε
με δύο χρόνια
καθυστέρηση στους  
αυτοαπασχολούμενους
μηχανικούς , δικηγόρους
και γιατρούς εισφορές
υπέρ επικούρησης
και εφάπαξ οι οποίες
θα υπολογίζονται
ως ποσοστό 7%
για το επικουρικό
και 4% για το εφάπαξ
επί του νέου βασικού
μικτού μισθού
των 650 ευρώ

Οι ασφαλιστικές εισφορές καταβάλλονται σε μηνιαία βάση, με καταληκτική ημερομηνία πληρωμής την
τελευταία εργάσιμη του επόμενου μήνα. Υπενθυμίζεται πως η ελάχιστη μηνιαία εισφορά για επικούρηση και εφάπαξ τον μήνα Ιανουάριο ορίζεται
στα 64,5 ευρώ το μήνα (41,02 ευρώ
για επικούρηση και 23,43 ευρώ για εφάπαξ). Ωστόσο από το Φεβρουάριο,
λόγω της αύξησης του κατώτατου μισθού, οι εισφορές αναπροσαρμόζονται στα 71,50 ευρώ το μήνα (45,50
ευρώ για επικούρηση και 26 ευρώ για
εφάπαξ).
Από 1η Ιουνίου 2019, το ασφάλιστρο της επικουρικής πέφτει στο 6,5%
από 7% σήμερα για όλους, οπότε τα
ποσά θα αναπροσαρμοστούν αναλόγως.

Πώς θα καταλογιστούν
οι εισφορές για
τους παράλληλα ασφαλισμένους

1

ΜΌΝΟ ΜΙΣΘΩΤΟΊ Στις περιπτώσεις μισθωτής απασχόλησης που
η κράτηση γίνεται επί του εισοδήματος
(των αποδοχών) για όλες τις υπαγόμενες δραστηριότητες, παρακρατείται το

ποσό της εισφοράς ως είχε επί του
εισοδήματος (αποδοχών) της κάθε μισθωτής απασχόλησης. Για παράδειγμα, σε περίπτωση μισθωτού μηχανικού στο Δημόσιο ο οποίος παράλληλα
απασχολείται ως μισθωτός μηχανικός
σε ιδιώτη, η παρακράτηση γίνεται επί
των αποδοχών από κάθε δραστηριότητα (μισθωτή απασχόληση). Εάν το
ποσό εισφοράς που υπολογίζεται επί
του εισοδήματος υπερκαλύπτει το ποσό εισφοράς που θα υπολογιζόταν επί
του κατώτατου μισθού, δεν παρακρατείται επιπλέον εισφορά πέραν από
αυτή που υπολογίζεται επί του εισοδήματος.
ΜΙΣΘΩΤΟΊ ΚΑΙ ΕΛΕΎΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΊΕΣ Στις περιπτώσεις που για κάποιες δραστηριότητες
γίνεται κράτηση επί του εισοδήματος
(των αποδοχών) λόγω μισθωτής απασχόλησης και παράλληλα υπάρχει ελεύθερο επάγγελμα, η κράτηση γίνεται μόνο επί των εισοδημάτων (των
αποδοχών) των δραστηριοτήτων από
τη μισθωτή απασχόληση. Για παράδειγμα μηχανικός που εργάζεται ως
μισθωτός στο Δημόσιο με μισθό π. χ.
1.000 ευρώ μηνιαίως και παράλληλα

2

διατηρεί τεχνικό γραφείο θα καταβάλλει εισφορά μόνο επί του εισοδήματος
δηλαδή 70 ευρώ (ήτοι 1.000 € Χ 7 %)
το οποίο επιμερίζεται σε ποσό 35 ευρώ για τον εργοδότη και 35 ευρώ για
τον εργαζόμενο. Σε περιπτώσεις μερικής απασχόλησης γίνεται κράτηση από
το μισθό και το ποσό που υπολείπεται
έως τη συμπλήρωση του κατώτατου
μισθού καλύπτεται από τις δραστηριότητες του ελεύθερου επαγγελματία.
ΔΥΟ ή ΠΕΡΙΣΣΌΤΕΡΑ ΕΛΕΎΘΕΡΑ ΕΠΑΓΓΈΛΜΑΤΑ Στις περιπτώσεις που η κράτηση γίνεται επί του
προβλεπόμενου κατώτατου βασικού
μισθού για όλες τις υπαγόμενες δραστηριότητες, το ποσό αυτό παρακρατείται μία φορά. Για παράδειγμα, σε
περίπτωση έμμισθου δικηγόρου, ο οποίος διατηρεί και δικό του γραφείο, η
εισφορά θα καταβληθεί από την απασχόλησή του ως έμμισθου δικηγόρου,
με επιμερισμό μεταξύ εντολέα και δικηγόρου της προβλεπόμενης εισφοράς επί του προβλεπόμενου κατώτατου βασικού μισθού. Επίσης σε περίπτωση μηχανικού, ο οποίος διατηρεί
δικό του γραφείο και είναι και εργολήπτης δημοσίων έργων, θα καταβάλει

3
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μία εισφορά επί του προβλεπόμενου
κατωτάτου βασικού μισθού.
ΓΙΑ ΤΑ «ΜΠΛΟΚΆΚΙΑ» που έχουν υπαχθεί στο ειδικό καθεστώς
του οιονεί μισθωτού του νόμου Κατρούγκαλου (αρθ.39 παρ. 9) δεν υπάρχει κάποια αλλαγή αλλά εξακολουθούν και εφαρμόζονται οι εισφορές
ως ίσχυαν με βάση τις διατάξεις περί
μισθωτών. Δηλαδή παρακρατείται το
7% για επικούρηση και επιμερίζεται
3,5% για τον εργοδότη και 3,5% για τον
εργαζόμενο. Επίσης από 1/1/2019 οι
εν λόγω ασφαλισμένοι με μπλοκάκι –
οιονεί μισθωτοί μηχανικοί και υγειονομικοί θα καταβάλλουν 4% εισφορά
επί του κατώτατου για εφάπαξ, όπως
έχουν υποχρέωση.

4

Ποιοι ασφαλισμένοι καλούνται
τα αγνοήσουν τα «ραβασάκια»
Ωστόσο, έξι κατηγορίες ασφαλισμένων πρέπει να αγνοήσουν τα «ραβασάκια» που έλαβαν από αστοχία του
συστήματος ή να ακολουθήσουν ειδικές οδηγίες μέχρι την εκκαθάριση των
εισφορών. Σύμφωνα με το ΕΤΕΑΕΠ:
Όσοι ασφαλισμένοι έχουν παράλληλα και μισθωτή εργασία ή κατα-

1
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βάλλουν εισφορές με δελτίο παροχής
υπηρεσιών και έχουν μέχρι δύο εργοδότες εξαντλούν την υποχρέωσή τους
για καταβολή εισφορών μέσω της
ΑΠΔ. Οι ανωτέρω περιπτώσεις ασφαλισμένων, οι οποίοι θα λάβουν ειδοποιητήριο εισφορών, δεν θα πρέπει να
καταβάλλουν εισφορές μέχρι την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης όπου είτε
θα εκδοθούν εκ νέου ειδοποιητήρια,
εφόσον απαιτούνται, είτε θα δημιουργηθεί πιστωτικό υπόλοιπο.
Όσοι έχουν λήξη ασφάλισης από
1/1/2017 έως 31/12/2018, με διαγραφή από τη ΔΟΥ, θα πρέπει να πληρώσουν κανονικά τις αναδρομικές
δόσεις της εκκαθάρισης έως τη διακοπή τους και δεν θα λάβουν υπόψη τους
τυχόν ειδοποιητήρια που αφορούν τη
μετά τη διακοπή τους περίοδο.
Όσοι αυτοαπασχολούμενοι κατέθεταν εισφορές για το διάστημα από
1/1/2017 μέσω ΑΠΔ, θα πρέπει να ξεκινήσουν να πληρώνουν κανονικά τις
εισφορές τους (σύμφωνα με τα ειδοποιητήρια) και τα ποσά που έχουν ήδη
καταβληθεί θα εκκαθαριστούν και θα
συμψηφιστούν.

2

3

Έξι κατηγορίες
ασφαλισμένων πρέπει
να αγνοήσουν τα
«ραβασάκια» που έλαβαν
από αστοχία του
συστήματος ή να
ακολουθήσουν ειδικές
οδηγίες μέχρι την
εκκαθάριση των
εισφορών. Στις
περιπτώσεις που
διαπιστώσουν διαφορές,
ο νέος υπολογισμός θα
γίνει αφού προσκομίσουν
τα απαραίτητα
δικαιολογητικά
για την οριστικοποίηση
της ασφάλισης

4

Όσοι έχουν καταθέσει τις εισφορές
τους απευθείας σε τραπεζικούς λογαριασμούς των πρώην φορέων του
ΕΤΕΑΕΠ, θα πρέπει να στείλουν ταχυδρομικώς τα αντίστοιχα παραστατικά
της τράπεζας, στη διεύθυνση Φιλελλήνων 13-15, Τ.Κ. 10557 Αθήνα, για
να ενημερωθεί ο ατομικός τους λογαριασμός και να εκκαθαριστούν οι υποχρεώσεις τους.
Σε άλλες περιπτώσεις που οι ασφαλισμένοι διαπιστώσουν διαφορές στην ασφάλισή τους, ο νέος υπολογισμός των εισφορών τους θα γίνει
αφού προσκομίσουν τα απαραίτητα
δικαιολογητικά για την οριστικοποίηση των διαστημάτων ασφάλισής τους.

5

Πώς αξιοποιείται
η παράλληλη ασφάλιση
Με πρόσφατη εγκύκλιο που υπέγραψε ο υφυπουργός Κοινωνικής Ασφάλισης Τάσος Πετρόπουλος διευκρινίζονται οι τρόποι αξιοποίησης υπέρ του ασφαλισμένου, του χρόνου
της παράλληλης και της διαδοχικής
ασφάλισης για συνταξιοδότηση με βάση τις διατάξεις του ν. 4387/2016.

19011_AIG_Euthini_Stelexwn_21x28.5_Print.pdf
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ΔΝΤ Επιβάρυνση 9,5 δισ. ευρώ από
τα αναδρομικά των συνταξιούχων

Ω

ς δημοσιονομική βόμβα μεγατόνων που θα μπορούσε να επιφέρει επιβάρυνση 9,5 δισ. ευρώ για τον ελληνικό προϋπολογισμό
και επιβαρύνσεις ύψους 0,75% του
ΑΕΠ σε ετήσια βάση για πολλά χρόνια, περιγράφει τις δικαστικές αποφάσεις για τις αναδρομικές διεκδικήσεις μισθών και συντάξεων το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, στην έκθεσή του για τη μεταπρογραμματική αξιολόγηση της ελληνικής οικονομίας.
Σύμφωνα με το ΔΝΤ, πρόσφατες
δικαστικές αποφάσεις, ανατρέποντας
μεταρρυθμίσεις, επιβάλουν αναδρομικές πληρωμές που σχετίζονται με
περικοπές μισθών και συντάξεων.
Όπως αναφέρεται, οι πρόσφατες δικαστικές αποφάσεις είτε αφορούν τις
αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας είτε σε αποφάσεις δικαστηρίων χαμηλότερης βαθμίδας (πρωτοβάθμιων δικαστηρίων) έχουν δημιουργήσει αυξημένους δημοσιονομικούς κινδύνους.
Ενδεικτικά το ΔΝΤ τονίζει πως το
2018 μια «απρόσφορη» δικαστική απόφαση που έκρινε αντισυνταγματικές τις περικοπές των μισθών που
επιβλήθηκαν το 2012 σε δημοσίους
υπαλλήλους προκάλεσε επιβάρυνση
πάνω από 0,4% του ΑΕΠ στον προϋπολογισμό. «Αν μελλοντικές δικαστικές αποφάσεις (μερικές από τις οποί-

Πρωταθλητές
στην
κακοδιαχείριση
τα ασφαλιστικά
ταμεία

ες βρίσκονται υπό έκδοση) επεκταθούν και σε άλλες μεταρρυθμίσεις
στις οποίες μπορούν να εφαρμοστούν
τα ίδια επιχειρήματα, οι εφάπαξ δαπάνες θα μπορούσαν να είναι σημαντικές», προειδοποιεί το ΔΝΤ.
Στο σημείο αυτό το Ταμείο τονίζει
πως ενώ ο αριθμός των συνταξιούχων που είναι επιλέξιμοι για αναδρομικές αποζημιώσεις βάσει της απόφασης του Συμβουλίου του Κράτους
του 2015 είναι περιορισμένος, οι συνεχιζόμενες δικαστικές προκλήσεις
της συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης

του 2012, θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην καταβολή αναδρομικών
έως 6,4 δισ. ευρώ.

Από τα 9,4 δισ. ευρώ που
υπολογίζει το ταμείο:
• 6,4 δισ. ευρώ αντιστοιχούν στο δημοσιονομικό κόστος που θα προκύψει εάν κριθεί αντισυνταγματική η
συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση του
2012 (νόμος 4093/2012)
• 2,6 δισ. ευρώ αφορούν τα αναδρομικά για την αποκατάσταση του 13ου
και του 14ου μισθού στο Δημόσιο

• 0,4 δισ. ευρώ έχουν προβλεφθεί ως
πιθανό εφάπαξ δημοσιονομικό κόστος «λοιπών διεκδικήσεων».
Το ΔΝΤ σημειώνει ότι δεν έχει
προσμετρηθεί το κόστος δικαστικών
διεκδικήσεων, που βρίσκονται σε αρχικό στάδιο, για την ακύρωση του νόμου Κατρούγκαλου, το οποίο θα μπορούσε να ανέλθει περίπου σε 4-8 δισ.
ευρώ ετησίως (2%-4% του ΑΕΠ). Επίσης αναφέρει ότι υπάρχουν «πρόσθετοι κίνδυνοι, που βρίσκονται σε πολύ
πρώιμο στάδιο για να αποτιμηθούν».

Πρεμιέρα καταβολής εισφορών για τους αμειβόμενους με
απόδειξη δαπάνης - Τι προβλέπει η εγκύκλιος του ΕΦΚΑ

Μ

έχρι σήμερα Παρασκευή 29 Μαρτίου θα πρέπει να πληρώσουν οι αμειβόμενοι με τίτλο κτήσης, δηλαδή με απόδειξη επαγγελματικής δαπάνης,
την εισφορά 20,28% που τους επιβλήθηκε για πρώτη φορά από 1ης Φεβρουαρίου. Επιπλέον οι απασχολούμενοι αλλά και οι εργοδότες τους θα απογράφονται υποχρεωτικά στο Μητρώο του ΕΦΚΑ.
Όπως διευκρινίζει η εγκύκλιος του φορέα, η εισφορά ορίζεται σε 13,33% για
σύνταξη και 6,95% για υγειονομική περίθαλψη επί της καθαρής αξίας του παραστατικού, μετά την παρακράτηση φόρου 20% και τέλος χαρτοσήμου 3,6%. Οι
εισφορές παρακρατούνται και αποδίδονται στον ΕΦΚΑ από τον εκάστοτε υπόχρεο εκδότη του τίτλου κτήσης, δηλαδή τον “εργοδότη”. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης καταβολής, οι εισφορές επιβαρύνονται με τις νόμιμες προσαυξήσεις.
Η απεικόνιση των ασφαλιστικών εισφορών πραγματοποιείται μέσω των αναλυτικών εγγραφών στην ΑΠΔ.
Με τίτλο κτήσης μπορούν να αμείβονται με έως 10.000 ευρώ ετησίως πρόσωπα που δεν έχουν υποχρέωση απεικόνισης συναλλαγών στη ΔΟΥ και παρέχουν
τις υπηρεσίες τους ευκαιριακά. Εάν οι αμειβόμενοι με τίτλο κτήσης ασκούν ταυτόχρονα και άλλη δραστηριότητα, μισθωτή ή μη μισθωτή, υπάγονται στη διαδικασία εκκαθάρισης ασφαλιστικών εισφορών. Δεν ισχύει ελάχιστο πλαφόν εισφοράς και το ποσοστιαίο ασφάλιστρο εφαρμόζεται στην όποια καθαρή αμοιβή.
Αντίθετα ισχύει το ανώτατο πλαφόν στο ασφαλιστέο εισόδημα, που είναι πλέον
στις 6.500 ευρώ το μήνα. Αν για το ίδιο χρονικό διάστημα εκδίδονται για τον ίδιο
ασφαλισμένο περισσότερα του ενός παραστατικά, από διαφορετικό “εργοδότη”,
τα όρια εφαρμόζονται αυτοτελώς για κάθε εκδιδόμενο παραστατικό.

Πώς θα γίνει η απογραφή στον ΕΦΚΑ
Τα πρόσωπα που θα αμειφθούν με τίτλο κτήσης υποχρεούνται να απογραφούν στο Ενιαίο Μητρώο ΕΦΚΑ με την ιδιότητα του «Αμειβόμενου με παραστατικό παρεχόμενων υπηρεσιών», ανεξάρτητα εάν έχουν ήδη απογραφεί ή
όχι για άλλη δραστηριότητα. Αρμόδια για την απογραφή είναι η υπηρεσία του
τόπου κατοικίας του ασφαλισμένου.
Για την απογραφή απαιτείται η υποβολή αντιγράφου σύμβασης ή, στις περιπτώσεις προφορικής συμφωνίας, υπεύθυνη δήλωση με την οποία δηλώνεται η πρόθεση παροχής υπηρεσιών αμειβόμενου με παραστατικό παρεχόμενων
υπηρεσιών. Η διαδικασία της απογραφής διενεργείται άπαξ.
Μέχρι να δημιουργηθεί η νέα ηλεκτρονική αυτοματοποιημένη βεβαίωση, θα
εκδίδεται η γενική βεβαίωση απογραφής και θα συμπληρώνεται χειρόγραφα η λεκτική περιγραφή «Αμειβόμενος με παραστατικό παρεχόμενων υπηρεσιών».
Ο αμειβόμενος παραδίδει αντίγραφο της βεβαίωσης απογραφής στον εκδότη/ες του παραστατικού/ών.
Οι “εργοδότες” εκδότες του παραστατικού πρέπει να είναι απογεγραμμένοι
στο Μητρώο Εργοδοτών του ΕΦΚΑ (π. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ) και να τους έχει αποδοθεί Αριθμός Μητρώου Εργοδότη (ΑΜΕ). Αν δεν είναι απογεγραμμένοι, θα πρέπει με την υπογραφή της σύμβασης να προβούν σε απογραφή στον ΕΦΚΑ και
να υποβάλλουν αντίγραφο της σύμβασης ή του παραστατικού.
Οι ήδη απογεγραμμένοι εργοδότες θα συμπεριλαμβάνουν τους αμειβόμενους με τίτλο κτήσης στην ΑΠΔ που υποβάλλουν.
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ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΆ ΤΑΜΕΊΑ, όπως ο
ΕΦΚΑ, το ΕΤΕΑΕΠ και ο ΕΟΠΥΥ,
φορείς κοινής ωφελείας όπως η
ΔΕΗ, η ΕΥΔΑΠ και τα ΕΛΤΑ, δήμοι, αλλά και υπουργεία (Εσωτερικών, Παιδείας) είναι οι «πρωταθλητές» στα φαινόμενα κακοδιοίκησης και για το 2018, σύμφωνα με την ετήσια έκθεση του
Συνηγόρου του Πολίτη.
Το μεγαλύτερο ποσοστό των
αναφορών, κατά τη διερεύνηση
των οποίων ανιχνεύθηκε κακοδιοίκηση, συγκεντρώνεται στα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου
(32%). Ο ΕΦΚΑ, το ΕΤΕΑΕΠ και ο
ΕΟΠΥΥ συγκεντρώνουν σχεδόν
το 62% των αναφορών κατά τη
διερεύνηση των οποίων διαπιστώθηκε κακοδιοίκηση. Πιο συγκεκριμένα, επί συνόλου 15.644
αναφορών το 2018, οι 1834 είχαν
ως επίκεντρο τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης. Το χειρότερο,
όμως, είναι ότι οι καταγγελίες για
κακοδιαχείριση (αδιαφάνεια, ταλαιπωρία του πολίτη) από το 2015
έχουν αυξηθεί κατά 36%!
Αυξητική τάση επίσης εμφανίζουν οι βάσιμες αναφορές που αφορούν την ΑΑΔΕ (11%) φέρνοντας έτσι στο προσκήνιο τα φορολογικά ζητήματα, ενώ σταθερά
παραμένουν τα προβλήματα που
διαπιστώνονται στους φορείς
κοινής ωφελείας (ΔΕΗ-ΔΕΔΔΗΕ,
ΕΥΔΑΠ, ΕΛΤΑ).
Σχολιάζοντας την έκθεση του
Συνηγόρου του Πολίτη ο Τομεάρχης Εργασίας της Ν.Δ. Γιάννης
Βρούτσης, τόνισε: «Η ετήσια Έκθεση του Συνηγόρου του Πολίτη
για το 2018, αποτελεί κόλαφο για
το υπουργείο Εργασίας, καθώς
επιβεβαιώνει απόλυτα την κακοδιαχείριση, την αδιαφάνεια, τις
αδικίες, τη γραφειοκρατία και την
ταλαιπωρία των πολιτών».
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ΌΜΙΛΟΣ GENERALI

Βιώσιμη αξία για
όλους τους εταίρους
Ξ

επεράστηκαν όλοι οι στόχοι του τριετούς σχεδίου
2015-2018 που έθεσε ο όμιλος Generali ολοκληρώνοντας με επιτυχία -όπως τονίζει ο διευθύνων
σύμβουλος του ομίλου Philippe Donnet- τον επιχειρηματικό της μετασχηματισμό. «Με τα αποτελέσματα που
παρουσιάστηκαν, η Assicurazioni Generali ολοκλήρωσε
το τριετές στρατηγικό της σχέδιο 2015-18 υπερβαίνοντας όλους τους στόχους και ολοκληρώνει επιτυχώς τον
επιχειρηματικό της μετασχηματισμό», δήλωσε ο Philippe
Donnet. «Αυτό επιτεύχθηκε, ακόμη κaι αν λάβουμε υπόψη το δύσκολο μακροοικονομικό σενάριο, επιβεβαιώνοντας την ικανότητά μας να δημιουργούμε βιώσιμη αξία
για όλους τους εταίρους μας.
Για αυτό το επίτευγμα, τα εύσημα ανήκουν σε όλους
τους αφοσιωμένους εργαζόμενους της Generali, σε 50

χώρες σε όλο τον κόσμο, καθώς και στο δίκτυο διανομής
μας και σε όλους τους συνεργάτες του Ομίλου. Επιπλέον, το 2018 -όταν πετύχαμε ισχυρή ανάπτυξη καθαρών
κερδών- η Generali επιβεβαίωσε την τεχνική της υπεροχή, με το καλύτερο επιχειρηματικό περιθώριο και
Combined Ratio σε σύγκριση με τους ανταγωνιστές της.
Από την 1η Ιανουαρίου, ολόκληρος ο Όμιλος δεσμεύεται
να εφαρμόσει το νέο στρατηγικό πλάνο “Generali 2021”,
στόχος του οποίου είναι να δημιουργήσει αυξανόμενη
αξία για τους μετόχους μας, επενδύοντας σε κερδοφόρα
ανάπτυξη, καινοτομία και στον ψηφιακό μετασχηματισμό
του Οργανισμού μας. Φιλοδοξία μας είναι να αποτελέσουμε εταίρους ζωής- life-time partners για τους πελάτες μας», υπογράμμισε ο διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου.

Ο κ . Philippe
Donnet

Οι στόχοι και τα αποτελέσματα
του Ομίλου Generali σε αριθμούς
Τριετές σχέδιο 2015-2018
✔ Καθαρά συνολικά λειτουργικά διαθέσιμα στα 8 δισ.
€ (στόχος > 7 δισ. €).
✔ Σωρευτικά μερίσματα στα 5,1 δισ. € (στόχος > 5 δισ.
€).
✔ Μέσο λειτουργικό RoE 2015-2018 στο 13,4% (στόχος >13%).

Ετήσια αποτελέσματα
✔ Ισχυρά καθαρά κέρδη στα 2,3 δισ. € (+9,4%), λειτουργικά κέρδη στα 4,9 δισ. € (+3%), και προτεινόμενο
μέρισμα αυξημένο κατά 5,9% στα 0,90 € ανά μετοχή.
✔ Το λειτουργικό αποτέλεσμα αυξήθηκε χάρη στα καλύτερα αποτελέσματα που σημειώθηκαν σε όλους
τους κλάδους.
✔ Το περιθώριο νέας παραγωγής στον κλάδο Ζωής
αυξήθηκε στο 4.35%. To Combined Ratio διαμορφώ-

θηκε στο 93% (+0,1 π.μ.), το καλύτερο στον κλάδο, ακόμη κι αν λάβουμε υπόψη την αρνητική επίδραση των
φυσικών καταστροφών και την αύξηση των αποζημιώσεων.
✔ Εξαιρετικές καθαρές εισροές στον κλάδο Ζωής στα
11,4 δισ. (+5,2%).Τεχνικά αποθεματικά στον κλάδο
Ζωής στα 343 δισ. € (+2,2%). Συνολικά ακαθάριστα ασφάλιστρα στα 66,7 δισ. €, αυξημένα κατά 4,9%, χάρη
στα θετικά αποτελέσματα τόσο στον κλάδο Ζωής και
Περιουσίας, όσο και στον κλάδο Ζημιών.
✔ Καθαρά κέρδη στον κλάδο Διαχείρισης Κεφαλαίων,
αυξημένα κατά 24%, στα 235 εκατ. €.
✔ Κεφαλαιακή θέση βελτιωμένη με Συντελεστή Κεφαλαιακής Απαίτησης Φερεγγυότητας στο 216%
(207% το οικονομικό έτος 2017 +9 π.μ.)
✔ Προτεινόμενο μέρισμα ανά μετοχή στα 0, 90 €, αυξημένο κατά 5,9% (0,85 € το oικονομικό έτος 2017)

Στιγμιότυπο από τη συνάντηση

Η Generali αγκαλιάζει
και ενθαρρύνει τη διαφορετικότητα
ΟΙ ΠΡΟΣΠΆΘΕΙΕΣ για ένταξη και αποδοχή της διαφορετικότητας στο χώρο εργασίας αποτελούν βασική προτεραιότητα του ομίλου Generali και με το μήνυμα «Όλοι
είμαστε διαφορετικοί, όλοι είμαστε ίσοι», πραγματοποιήθηκε η ετήσια συνάντηση
“Meet The CEO” της εταιρείας. Συγκεκριμένα, με αφορμή τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας της Γυναίκας, ο CEO κ. Πάνος Δημητρίου απηύθυνε πρόσκληση σε
εργαζόμενους της εταιρείας από όλες τις διευθύνσεις για να συζητήσουν το θέμα
της «Διαφορετικότητας και συμμετοχικότητας- Diversity & Inclusion», ενώ, στο
πλαίσιο της συνάντησης, ο κ. Δημητρίου προέτρεψε τους παρευρισκόμενους «να
γίνουν με τη σειρά τους πρεσβευτές της διαφορετικότητας, ώστε σταδιακά να επιτυγχάνεται ακόμα μεγαλύτερη διάχυση αυτών των ιδεών».
Περισσότεροι από 30 εργαζόμενοι, όλων των βαθμίδων, τμημάτων και ηλικιών,
ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα και είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν με τον κ. Δημητρίου τους τρόπους με τους οποίους βιώνουν οι ίδιοι την αποδοχή της διαφορετικότητας στους κόλπους της εταιρείας. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι έννοιες της
«Διαφορετικότητας και συμμετοχικότητας- Diversity & Inclusion» δεν περιορίζονται μόνο στην ισότητα των φύλων, αλλά αγκαλιάζουν ένα ευρύτερο φάσμα θεμάτων, όπως η ηλικία, η κουλτούρα, η εθνικότητα, η πολυπολιτισμικότητα και πολλές
ακόμα παραμέτρους, που καθιστούν τον καθένα μας μοναδικό.
Ο κ. Δημητρίου παρουσίασε στοιχεία του Ομίλου, που καταδεικνύουν τη σημαντική συνεισφορά της διαφορετικότητας στο εργασιακό περιβάλλον. Επίσης, έκανε εκτενή αναφορά στις προσπάθειες που γίνονται για τη δημιουργία ενός θετικού
και πραγματικά συμμετοχικού εργασιακού περιβάλλοντος, όπως η επένδυση σε
ίσες ευκαιρίες και ευκαιρίες εκπαίδευσης εντός του οργανισμού, η ίση μισθολογική μεταχείριση από την ίδρυση της εταιρείας, η ανάδειξη νέων ταλέντων και η
συμμετοχή τους στη λήψη αποφάσεων.
Όπως τόνισε: «Διαφορετικότητα σημαίνει σεβασμός. Οι αντιθέσεις των ανθρώπων είναι αφετηρία γόνιμου διαλόγου και πολύτιμη πηγή νέων ιδεών, καθώς επιτρέπουν τη δημιουργική συνεισφορά όλων μας. Μόνο οι εταιρείες που αγκαλιάζουν αυτή την ποικιλομορφία μπορούν να συνεχίσουν να υπάρχουν και να εξελίσσονται και στην Generali οι πολιτικές D&Ι αποτελούν θεμελιώδη λίθο της εταιρικής μας φιλοσοφίας».
Ακολούθησε ένας ενδιαφέρον διάλογος με τους παρευρισκόμενους που έθεσαν
ερωτήματα και μοιράστηκαν τις εμπειρίες τους. Σύμφωνα με έρευνες, η διαφορετικότητα στην εργασία συμβάλλει στην επίτευξη των επιχειρηματικών στόχων ενός οργανισμού κατά 8% και ενισχύει την ικανότητα των εργαζομένων να συνεργάζονται (42%) και να καινοτομούν (83%). Οι εταιρείες με τη μεγαλύτερη ενσωμάτωση των δύο φύλων, έχουν 15% μεγαλύτερη πιθανότητα να έχουν αυξημένη
κερδοφορία, σε σχέση με τις υπόλοιπες εταιρείες του κλάδου τους. Η εφαρμογή
πολιτικών που σέβονται τη διαφορετικότητα και τη συμμετοχικότητα έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες προσέλκυσης νέων ταλέντων, καθώς, σύμφωνα με στοιχεία,
οι millennials τις επιλέγουν κατά συντριπτικό ποσοστό, 80%.
Οι προσπάθειες για ένταξη και αποδοχή της διαφορετικότητας στο χώρο εργασίας αποτελούν βασική προτεραιότητα του ομίλου Generali ο οποίος εργάζεται
προς την κατεύθυνση της επίτευξης των παρακάτω βασικών στόχων:
• Καλλιέργεια κουλτούρας που θα αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα και θα ενθαρρύνει τα άτομα να μοιραστούν τις προσωπικές και συλλογικές τους εμπειρίες.
• Προαγωγή νέων δεξιοτήτων μέσα από τη συνεργασία και το διαμοιρασμό γνώσης.
• Ανάπτυξη εργαλείων και διαδικασιών, ώστε να το εργασιακό περιβάλλον να αποτελέσει κοιτίδα ανάπτυξης των ανθρώπων.
NEXTDEAL #423 # 29 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019
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Ο κ. Θεόδωρος Κοκκάλας

ERGO Ασφαλιστική

30 χρόνια έργο και προσφορά
Ο κ. Andree
Moschner

Τ

α τριάντα χρόνια ενεργούς παρουσίας και ουσιαστικής προσφοράς στην ελληνική αγορά γιόρτασε στο Μέγαρο Μουσικής η ERGO, σε μια εξαιρετικής οργάνωσης εκδήλωση προς τιμή των συνεργατών της, ενώπιον 1.500 και πλέον προσκεκλημένων
της, όπως τονίζεται. Στην εκδήλωση παρέστησαν εκπρόσωποι του ομίλου Ergo, θεσμικών φορέων της
ασφαλιστικής αγοράς και της Τράπεζας Πειραιώς,
στρατηγικού συνεργάτη της Ergo, καθώς και στελέχη
της εταιρείας.
Η εκδήλωση με κεντρικό μήνυμα “30 χρόνια Έργο”
ξεκίνησε με ένα επετειακό video αφιερωμένο στην ίδρυση και την ιδιαίτερα αναπτυξιακή πορεία της ERGO
στην Ελλάδα, με αναφορά στους εκάστοτε επικεφαλής της, που με το έργο τους συνέβαλαν στη διαμόρφωση της σημερινής Ergo.
Στη συνέχεια, ο κ. Andree Moschner, μέλος του Δ.Σ.
του ομίλου ERGO και επικείμενος πρόεδρος του Δ.Σ.
της ERGO Ελλάδας, εξέφρασε την ικανοποίησή του
για την επιτυχημένη πορεία της ERGO στην Ελλάδα,
αναγνώρισε ότι είναι μια από τις σημαντικότερες εταιρείες του ομίλου και συνεχάρη τη διοίκηση, τους
συνεργάτες και τους εργαζομένους της εταιρείας για
τα εντυπωσιακά επιτεύγματά τους. Ειδικότερα ανέφερε ότι «η ERGO Ελλάδας τη χρονιά που πέρασε κατάφερε να ολοκληρώσει με επιτυχία την ενσωμάτωση
της ΑΤΕ Ασφαλιστικής, να ανανεώσει τη συνεργασία

της με την Τράπεζα Πειραιώς μέχρι το 2030, αλλά κυρίως να μετατρέψει την κρίση σε ευκαιρία επιτυγχάνοντας εξαιρετικά παραγωγικά αποτελέσματα. Η
ERGO Ελλάδας έχει να επιδείξει μια κερδοφόρα αναπτυξιακή πορεία ανεξάρτητα από τις οικονομικές συνθήκες της αγοράς, οι οποίες δεν ήταν και οι πιο εύκολες. Κατόρθωσε να αναδειχθεί ηγέτιδα δύναμη στους
κλάδους κατά Ζημιών, διατηρώντας παράλληλα σημαντικό μερίδιο στους κλάδους Ζωής και Υγείας και
αυτό είναι αποτέλεσμα σκληρής και συστηματικής ομαδικής δουλειάς και αποτελεσματικής καθοδήγησης
και διαχείρισης από την ηγετική ομάδα».
Στη συνέχεια, ο CEO της ERGO στην Ελλάδα κ. Θεόδωρος Κοκκάλας, σε μια σύντομη αναφορά του στο παρελθόν και στις δυσκολίες που χρειάστηκε να αντιμετωπιστούν στην 30χρονη πορεία της εταιρείας, τόνισε:
«Πολλά από αυτά που έπρεπε να κάνουμε, ανησυχούσαμε ότι δεν μπορούν να γίνουν. Τελικά, όμως, τα καταφέραμε, μαθαίνοντας κυρίως από τα λάθη μας χωρίς όμως
να ξεχνάμε και τις σημαντικές επιτυχίες μας σε όλη αυτή
την περίοδο. Διαμορφώσαμε μία εταιρεία με τις καλύτερες προοπτικές στην ελληνική ασφαλιστική αγορά, ανεξαρτήτως των δυσκολιών της ελληνικής οικονομίας.
Πάγια δέσμευσή μας είναι ό,τι κάνουμε να δημιουργεί
αξία στους πελάτες μας, στους συνεργάτες μας, στους
εργαζόμενους της εταιρείας μας, στους μετόχους μας
και σε τελική ανάλυση στην κοινωνία».
NEXTDEAL #423 # 29 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019

Ο κ. Andree
Moschner
και ο κ. Θεόδωρος
Κοκκάλας

Η εκδήλωση συνεχίστηκε με τη βράβευση των πρωταγωνιστών
της σειράς των τηλεοπτικών επεισοδίων με τον τίτλο «Ένα Έργο,
μια ιστορία», μιας πρωτοβουλίας της ERGO που κέρδισε τις εντυπώσεις στο χώρο της επικοινωνίας, άγγιξε τις καρδιές των τηλεθεατών και άλλαξε θεαματικά την αντίληψη του κοινού για το πώς
μπορεί να σκέφτεται και να λειτουργεί μια ασφαλιστική εταιρεία. Η
ERGO, διά του κ. Κοκκάλα, ευχαρίστησε και τίμησε τους πρωταγωνιστές της σειράς αυτής για τη συγκίνηση και την έμπνευση που μας
χάρισαν μέσα από το έργο τους, ενώ βράβευσε και τον Μάριο Γκολέμη, ασφαλιστικό διαμεσολαβητή και συνεργάτη της ERGO, έναν
άνθρωπο με ξεχωριστό έργο, ένα Έργο Ψυχής, αφού, αν και με κινητικά προβλήματα, είναι μέλος της ERGO Running Team και μετέχει τα τελευταία χρόνια μαζί με τους συνοδούς του στην κλασική
διαδρομή του Mαραθώνιου δρόμου με σύνθημα «Μια Αστραπή η
Ζωή, μα προλαβαίνουμε».

Οι κ.κ.
NEXTDEAL #423 # 29 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019

Τέλος, το πρώτο μέρος της εκδήλωσης ολοκληρώθηκε με τη
βράβευση των κορυφαίων συνεργατών όλων των δικτύων πωλήσεων της ERGO, που διακρίθηκαν το περασμένο έτος για τις επιδόσεις τους, ενώ απονεμήθηκε και τιμητική διάκριση στην Τράπεζα
Πειραιώς, για την ιδιαίτερα επιτυχή συνεργασία της.
Στο καλλιτεχνικό μέρος της εκδήλωσης τις εντυπώσεις έκλεψε
η διακεκριμένη ερμηνεύτρια Φωτεινή Δάρρα, η οποία με τη συνοδεία της 30μελούς συμφωνικής ορχήστρας «Καμεράτα Ορχήστρα
των Φίλων της Μουσικής» ερμήνευσε μεγάλες ελληνικές και διεθνείς επιτυχίες και με τη μελωδική ερμηνεία της, την εκφραστικότητά της και την υπέροχη σκηνική της παρουσία, γοήτευσε τους
προσκεκλημένους, που έμειναν με τις καλύτερες εντυπώσεις, αλλά και με τη βεβαιότητα ότι στην επόμενη 30ετία η προσφορά της
ERGO στην ελληνική αγορά θα είναι ακόμη περισσότερο σημαντική
και ουσιαστική.

Στάθης Τσαούσης, Θεόδωρος Κοκκάλας, Δημήτρης Χατζηπαναγιώτου
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Brexit χωρίς
συμφωνία
Οι επιπτώσεις
και για τον
ασφαλιστικό
κλάδο
Σ
ε ετοιμότητα βρίσκεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το ενδεχόμενο
αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση
χωρίς συμφωνία, ενδεχόμενο που αναμένεται να έχει και επιπτώσεις στον
ασφαλιστικό κλάδο, με την Insurance
Europe να έχει ήδη δημοσιοποιήσει
οδηγίες για τις "ασφαλιστικές" συνέπειες.
Ειδικότερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
ολοκλήρωσε την προετοιμασία της για
την αποχώρηση χωρίς συμφωνία, ενώ
ταυτόχρονα συνεχίζει να υποστηρίζει
τις διοικήσεις για τη λήψη των δικών
τους μέτρων προετοιμασίας και προτρέπει όλους τους πολίτες και τις επιχειρήσεις της Ε.Ε. να συνεχίσουν να
ενημερώνονται σχετικά με τις συνέπειες της πιθανότητας αποχώρησης
χωρίς συμφωνία και να είναι καθ’ όλα
έτοιμοι για αυτό το σενάριο. Αυτό αποτελεί επακόλουθο των συμπερασμάτων που εξέδωσε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο (άρθρο 50), στα οποία ζητεί να
συνεχιστούν οι εργασίες ετοιμότητας
και αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών.
Μολονότι η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου χωρίς συμφωνία δεν
είναι επιθυμητή, η Ε.Ε. έχει προετοιμαστεί για αυτό το σενάριο.
Σημειώνεται ότι την Τετάρτη 27
Μαρτίου η Βουλή των Κοινοτήτων ενέκρινε, με ευρεία πλειοψηφία, την
πρόταση για αλλαγή της ημερομηνίας
του Brexit από τις 23.00 της 29ης
Μαρτίου στις 22.00 της 22ας Μαΐου ή,
αν όχι τότε, στις 22.00 της 12ης Απριλίου. Ωστόσο απορρίφθηκαν και οι οκτώ προτάσεις που είχαν τεθεί σε ψηφοφορία. Συγκεκριμένα, η πρόταση
για αποχώρηση χωρίς συμφωνία απορρίφθηκε με ψήφους 160 υπέρ έναντι 400 κατά. Το σχέδιο για Κοινή Αγορά έλαβε 188 «ναι» και 283 «όχι».
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INSURANCE EUROPE
το Ηνωμένο Βασίλειο για ταξιδιώτες
ΑΣΦΆΛΙΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΉΤΩΝ - Σήμεαπό την Ε.Ε. ή αντίστροφα. Ως εκ τούρα, οι οδηγοί που ασφαλίζονται σε οποιοδήποτε κράτος-μέλος της Ε.Ε.
του, οι ταξιδιώτες θα πρέπει να εξαμπορούν να οδηγήσουν το όχημά τους
σφαλίσουν ότι έχουν επαρκή ταξιδιωσε οποιοδήποτε άλλο-κράτος μέλος
τική ασφάλιση ή ασφάλιση υγείας για
της Ε.Ε. Ωστόσο, σε περίπτωση Brexit
να καλύψουν όλες τις υπηρεσίες υχωρίς συμφωνία, τόσο οι οδηγοί του
γείας που χρειάζονται κατά τη διάρΗνωμένου Βασιλείου όσο και της Ε.Ε.
κεια ταξιδιού.
θα πρέπει να ελέγξουν με τον ασφαλιΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΉ ΑΣΦΆΛΙΣΗ - Σε περίστή τους αν χρειάζονται Πράσινη Κάρπτωση Brexit χωρίς συμφωνία, ενώ οι
ταξιδιώτες από το Ηνωμένο Βασίλειο
τα.
προς την Ε.Ε. θα πρέπει να καλύπτοΑΣΦΆΛΙΣΗ ΥΓΕΊΑΣ - Επί του παρόντος, οι κάτοικοι της Ε.Ε. που ταξιδεύνται από πολιτικές της Ε.Ε. ή του ΕΟΧ
ουν εντός της Ε.Ε. μπορούν να ζητήσουν μια ευρωπαϊκή κάρτα α- (με εξαίρεση τις ιατρικές δαπάνες που καλύπτονται από την ευρωπασφάλισης ασθένειας (EHIC) που παρέχει πρόσβαση στην υγειονομι- ϊκή κάρτα ασφάλισης ασθένειας), τόσο αυτοί όσο και οι ταξιδιώτες
της Ε.Ε .προς το Ηνωμένο Βασίλειο θα πρέπει να ελέγξουν ότι τα
κή περίθαλψη σε άλλες χώρες της ΕΕ. Ωστόσο, σε περίπτωση Brexit
χωρίς συμφωνία, οι κάρτες EHIC δεν θα αναγνωρίζονται πλέον από συμβόλαιά τους καλύπτουν τον προορισμό τους πριν ταξιδέψουν.

Οι "ασφαλιστικές"
συνέπειες ενός
Brexit χωρίς
συμφωνία

Η παραμονή στην ευρωπαϊκή οικονομική περιοχή και στη ζώνη ελευθέρου εμπορίου, έλαβε μόνο 65 ψήφους
υπέρ και 377 κατά. Η μόνιμη τελωνειακή ένωση με την Ε.Ε. έλαβε 264
«ναι» και 272 «όχι». Το εναλλακτικό
σχέδιο των Εργατικών που περιλάμβανε τελωνειακή ένωση συγκέντρωσε 237 «ναι» και 307 «όχι». Η ανάκληση του άρθρου 50 απορρίφθηκε με
ψήφους 184 υπέρ έναντι 293 κατά. Η
διεξαγωγή δημοψηφίσματος για την
έγκριση οποιασδήποτε συμφωνίας έλαβε 268 «ναι» και 295 «όχι». Τέλος,
η εισαγωγή προνομιακών εμπορικών
διακανονισμών με την Ε.Ε. αν δεν επιτευχθεί συμφωνία για την αποχώρηση
έλαβε 193 «ναι» και 422 «όχι».

Σενάριο αποχώρησης|
χωρίς συμφωνία
Εάν αποχωρήσει χωρίς συμφωνία,
το Ηνωμένο Βασίλειο θα καταστεί τρίτη χώρα χωρίς μεταβατικές ρυθμίσεις.
Από τη στιγμή εκείνη, όλο το πρωτογενές και παράγωγο δίκαιο της Ε.Ε. θα
παύσει να ισχύει για το Ηνωμένο Βασίλειο. Δεν θα υπάρξει μεταβατική περίοδος, όπως προβλέπεται στη συμφωνία αποχώρησης. Όπως είναι αναμενόμενο, αυτό θα προκαλέσει σημαντικές διαταραχές για τους πολίτες και
τις επιχειρήσεις.
Σε αυτό το σενάριο, οι σχέσεις του
Η.Β. με την Ε.Ε. θα διέπονται από το
γενικό διεθνές δημόσιο δίκαιο, συμπεριλαμβανομένων των κανόνων
του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου. Η Ε.Ε. θα πρέπει να εφαρμόσει αμέσως τους κανόνες και τους δασμούς
της στα σύνορά της με το Ηνωμένο
Βασίλειο. Στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει
να ελέγχει την τήρηση των τελωνειακών, υγειονομικών και φυτοϋγειονομικών προτύπων και να επαληθεύει τη
συμμόρφωση με τους κανόνες της Ε.Ε.

Παρά τα σημαντικά μέτρα προετοιμασίας που έχουν λάβει οι τελωνειακές
αρχές των κρατών-μελών, οι έλεγχοι
αυτοί ενδέχεται να προκαλέσουν σημαντικές καθυστερήσεις στα σύνορα.
Οι οντότητες του Ηνωμένου Βασιλείου θα παύσουν επίσης να είναι επιλέξιμες για επιχορηγήσεις της Ε.Ε. και
για συμμετοχή στις διαδικασίες προμηθειών της Ε.Ε. υπό τους τρέχοντες
όρους.
Ομοίως, οι πολίτες του Ηνωμένου
Βασιλείου δεν θα είναι πλέον πολίτες
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα υποβάλλονται σε συμπληρωματικούς ελέγχους κατά τη διέλευση των συνόρων
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και σε αυτόν τον τομέα, παρά τα σημαντικά μέτρα προετοιμασίας που έχουν λάβει τα
κράτη-μέλη σε λιμένες και αερολιμένες για να διασφαλίσουν την κατά το
δυνατόν αποτελεσματικότερη διενέργεια των ελέγχων, ενδέχεται να προκληθούν καθυστερήσεις.
Οι εργασίες ετοιμότητας και έκτακτης ανάγκης της Ε.Ε. για την περίπτωση αποχώρησης χωρίς συμφωνία
Από τον Δεκέμβριο του 2017, η Ευ-

ρωπαϊκή Επιτροπή προετοιμάζεται για
την περίπτωση της αποχώρησης του
Ηνωμένου Βασιλείου χωρίς συμφωνία. Έχει δημοσιεύσει 90 ανακοινώσεις ετοιμότητας, 3 ανακοινώσεις της
Επιτροπής και έχει υποβάλει 19 νομοθετικές προτάσεις. .
Η Επιτροπή διεξήγαγε επίσης εκτενείς τεχνικές συζητήσεις με τα κράτημέλη της Ε.Ε. των 27, με αντικείμενο
τόσο γενικά θέματα ετοιμότητας και
έκτακτης ανάγκης όσο και ειδικά τομεακά, νομικά και διοικητικά ζητήματα
ετοιμότητας.
Η Επιτροπή έχει επίσης ολοκληρώσει την περιοδεία της στις πρωτεύουσες των 27 κρατών-μελών της Ε.Ε.
Σκοπός αυτών των επισκέψεων ήταν
να δοθούν όλες οι αναγκαίες διευκρινίσεις σχετικά με τις δράσεις ετοιμότητας και έκτακτης ανάγκης της Επιτροπής και να συζητηθούν τα εθνικά
μέτρα προετοιμασίας και τα σχέδια έκτακτης ανάγκης. Το συμπέρασμα των
επισκέψεων είναι ότι τα κράτη-μέλη
είναι καλά προετοιμασμένα για όλα τα
σενάρια.
Τα κράτη-μέλη έχουν επίσης πραγ-

ματοποιήσει εντατικές εργασίες προετοιμασίας σε εθνικό επίπεδο.

Νομοθετικά μέτρα έκτακτης
ανάγκης και ετοιμότητας
Μέχρι σήμερα, η Επιτροπή έχει υποβάλει 19 νομοθετικές προτάσεις. 17
εξ αυτών έχουν εγκριθεί ή συμφωνηθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
και το Συμβούλιο. Επί του παρόντος
βρίσκεται σε εξέλιξη η επίσημη έγκριση όλων αυτών των φακέλων από το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Δύο προτάσεις πρόκειται να
οριστικοποιηθούν σε εύθετο χρόνο από τους δύο συννομοθέτες.
Όπως επισημαίνεται στις ανακοινώσεις της Επιτροπής σχετικά με την
ετοιμότητα για το Brexit, τα μέτρα έκτακτης ανάγκης της Ε.Ε. δεν θα μετριάσουν –και δεν μπορούν να μετριάσουν– τον συνολικό αντίκτυπο του
σεναρίου αποχώρησης χωρίς συμφωνία, δεν αντισταθμίζουν κατά κανένα
τρόπο την έλλειψη ετοιμότητας, δεν
αναπαράγουν τα πλήρη οφέλη που απορρέουν από την ιδιότητα του μέλους
της Ε.Ε. ούτε τους ευνοϊκούς όρους
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ενδεχόμενης μεταβατικής περιόδου,
όπως προβλέπεται στη συμφωνία αποχώρησης. Αυτές οι προτάσεις έχουν
προσωρινό χαρακτήρα, περιορισμένο
πεδίο εφαρμογής και θα εγκριθούν
μονομερώς από την Ε.Ε. Δεν πρόκειται
για «μικρές συμφωνίες» ούτε έχουν
αποτελέσει αντικείμενο διαπραγμάτευσης με το Ηνωμένο Βασίλειο.
Η Ε.Ε. διατήρησε —και θα συνεχίσει
να διατηρεί— απόλυτα ενιαία στάση
καθ’ όλη τη διάρκεια των εργασιών
προετοιμασίας της και κατά τη διάρκεια τυχόν περιόδου «χωρίς συμφωνία».

Στα μέτρα έκτακτης ανάγκης
για την περίπτωση αποχώρησης
χωρίς συμφωνία
συγκαταλέγονται τα εξής:
• Πρόγραμμα PEACE: συνέχιση του
προγράμματος PEACE στην Ιρλανδία
μέχρι το τέλος του 2020. Όσο για την
περίοδο μετά το 2020, η Επιτροπή έχει
ήδη προτείνει, στο πλαίσιο των προτάσεών της για το επόμενο πολυετές
δημοσιονομικό πλαίσιο, τη συνέχιση
και την ενίσχυση της διασυνοριακής
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στήριξης για την ειρήνη και τη συμφιλίωση στις παραμεθόριες κομητείες
της Ιρλανδίας και της Βόρειας Ιρλανδίας.
• Προϋπολογισμός της Ε.Ε. (υπό τελική έγκριση): σε περίπτωση αποχώρησης χωρίς συμφωνία, η Ε.Ε. θα είναι
σε θέση να τηρήσει τις δεσμεύσεις της
και να συνεχίσει τις πληρωμές το
2019 προς τους δικαιούχους του Η.Β.
για συμβάσεις που έχουν υπογραφεί
και αποφάσεις που έχουν ληφθεί πριν
από τις 30 Μαρτίου 2019, υπό τον όρο
ότι το Η.Β. θα εκπληρώσει τις υποχρεώσεις που υπέχει στο πλαίσιο του
προϋπολογισμού του 2019 και θα δεχτεί τους αναγκαίους ελέγχους.
• Αλιευτικά δικαιώματα και αποζημιώσεις: τα μέτρα αυτά προβλέπουν τη
δυνατότητα αποζημίωσης των αλιέων
και των επιχειρήσεων των κρατώνμελών της Ε.Ε. από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας για την
προσωρινή παύση των αλιευτικών
δραστηριοτήτων τους. Εξασφαλίζουν,
επίσης, ότι η Ε.Ε. θα μπορεί να παραχωρήσει στα σκάφη του Ηνωμένου
Βασιλείου πρόσβαση στα ύδατα της

Ε.Ε. έως το τέλος του 2019, υπό την
προϋπόθεση ότι τα σκάφη της Ε.Ε. θα
έχουν και αυτά πρόσβαση στα ύδατα
του Ηνωμένου Βασιλείου.
• Χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες: προσωρινά, περιορισμένα μέτρα για να εξασφαλιστεί ότι δεν θα υπάρξει άμεση
διαταραχή στην κεντρική εκκαθάριση
των παραγώγων και στις υπηρεσίες
κεντρικών αποθετηρίων για οικονομικούς φορείς της Ε.Ε. που επί του παρόντος χρησιμοποιούν οικονομικούς
φορείς του Ηνωμένου Βασιλείου, καθώς και για να διευκολυνθεί η ανανέωση, για καθορισμένο χρονικό διάστημα 12 μηνών, ορισμένων συμβάσεων εξωχρηματιστηριακών παραγώγων, όταν η σύμβαση μεταφέρεται
από αντισυμβαλλόμενο του Ηνωμένου
Βασιλείου σε αντισυμβαλλόμενο της
Ε.Ε. των 27.
• Αεροπορική συνδεσιμότητα και ασφάλεια: με αυτά τα δύο μέτρα θα διασφαλιστεί βασική αεροπορική συνδεσιμότητα προκειμένου να αποφευχθεί
η πλήρης διακοπή της εναέριας κυκλοφορίας μεταξύ της Ε.Ε. και του Ηνωμένου Βασιλείου στην περίπτωση
αποχώρησης χωρίς συμφωνία.
• Οδική συνδεσιμότητα: επιτρέπει τη
συνέχιση ασφαλούς βασικής οδικής
συνδεσιμότητας μεταξύ της Ε.Ε. και
του Η.Β. για περιορισμένο χρονικό διάστημα, υπό την προϋπόθεση ότι το
Η.Β. θα παράσχει αμοιβαία μεταχείριση στις εταιρείες και επιχειρήσεις της
Ε.Ε.
• Σιδηροδρομική συνδεσιμότητα: διασφαλίζει την εγκυρότητα των εγκρίσεων ασφάλειας για ορισμένα τμήματα
της σιδηροδρομικής υποδομής για αυστηρά περιορισμένο χρονικό διάστημα
τριών μηνών, ώστε να καταστεί δυνατή
η εφαρμογή μακρόπνοων λύσεων που
θα συνάδουν με το δίκαιο της Ε.Ε. Αυτό
αφορά ιδίως τη σήραγγα της Μάγχης
και θα εξαρτηθεί από τη διατήρηση, από
πλευράς του Ηνωμένου Βασιλείου,
προτύπων ασφάλειας πανομοιότυπων
με τις απαιτήσεις της Ε.Ε.

• Επιθεωρήσεις πλοίων: αποσκοπεί
να εξασφαλίσει ασφάλεια δικαίου και
τη συνέχεια των δραστηριοτήτων στον
ναυτιλιακό τομέα.
• Εκ νέου χάραξη του διαδρόμου του
κεντρικού δικτύου Βόρεια Θάλασσα –
Μεσόγειος: προστίθενται νέες θαλάσσιες συνδέσεις μεταξύ της Ιρλανδίας,
της Γαλλίας, του Βελγίου και των Κάτω Χωρών στο κεντρικό δίκτυο και
θεσπίζεται νέα χρηματοδοτική προτεραιότητα για τον μηχανισμό «Συνδέοντας την Ευρώπη»: προσαρμογή των
μεταφορικών υποδομών για τη διεξαγωγή ελέγχων ασφαλείας και ελέγχων στα εξωτερικά σύνορα.
• Πολιτική για το κλίμα: αυτό το μέτρο
διασφαλίζει ότι η ενδεχόμενη αποχώρηση χωρίς συμφωνία δεν θα επηρεάσει την ομαλή λειτουργία και την περιβαλλοντική ακεραιότητα του συστήματος εμπορίας εκπομπών.
• Πρόγραμμα Erasmus +: οι φοιτητές
και οι ασκούμενοι στο εξωτερικό που
συμμετέχουν στο πρόγραμμα
Erasmus+ κατά τον χρόνο αποχώρησης του Η.Β. μπορούν να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους και να συνεχίσουν να λαμβάνουν τις σχετικές χρηματοδοτήσεις ή υποτροφίες.
• Δικαιώματα κοινωνικής ασφάλισης:
τα δικαιώματα (όπως οι περίοδοι ασφάλισης, μισθωτής και μη μισθωτής
δραστηριότητας ή διαμονής στο Ηνωμένο Βασίλειο πριν από την αποχώρηση) των προσώπων που άσκησαν το
δικαίωμα ελεύθερης κυκλοφορίας
πριν από την αποχώρηση του Η.Β. διαφυλάσσονται.
• Αμοιβαιότητα των θεωρήσεων (υπό
τελική έγκριση): απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης για τους υπηκόους του Η.Β. που ταξιδεύουν στην Ε.Ε.,
υπό τον όρο ότι το Η.Β. θα παραχωρήσει
επίσης αμοιβαία και χωρίς διακρίσεις
απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης σε όλους τους πολίτες της Ε.Ε.

Κρατικές ενισχύσεις
Όσον αφορά την ανάγκη για οικονο-

μικούς πόρους και/ή τεχνική βοήθεια,
οι ισχύοντες κανόνες της Ε.Ε. για τις
κρατικές ενισχύσεις καθιστούν δυνατή την αντιμετώπιση των προβλημάτων που θα συναντήσουν οι επιχειρήσεις στην περίπτωση του Brexit χωρίς
συμφωνία. Για παράδειγμα, οι κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις επιτρέπουν τις ενισχύσεις παροχής συμβουλών σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) ή τις ενισχύσεις για κατάρτιση, οι οποίες θα μπορούσαν να
χρησιμοποιηθούν για να συμβάλουν
στην ετοιμότητα των ΜΜΕ (συμπεριλαμβανομένων ενδεχόμενων μελλοντικών τελωνειακών διατυπώσεων).
Οι κατευθυντήριες γραμμές για τη διάσωση και την αναδιάρθρωση περιέχουν διατάξεις για τα καθεστώτα προσωρινής στήριξης αναδιάρθρωσης για
ΜΜΕ, οι οποίες θα μπορούσαν να είναι
χρήσιμες για την αντιμετώπιση των
προβλημάτων ρευστότητας που προκαλούνται λόγω του Brexit. Η πρόσβαση στη χρηματοδότηση είναι δυνατή με διάφορες μορφές, π.χ. μέσω
χρηματοδοτούμενων από το δημόσιο
συστημάτων δανειοδότησης με το επιτόκιο αναφοράς ή κρατικών εγγυήσεων στο πλαίσιο της ανακοίνωσης για
τις εγγυήσεις.

Χρηματοδότηση και στήριξη
από τον προϋπολογισμό της Ε.Ε.
Μπορεί επίσης να διατεθεί τεχνική
και χρηματοδοτική βοήθεια από την
Ευρωπαϊκή Ένωση σε ορισμένους τομείς, όπως η κατάρτιση τελωνειακών
υπαλλήλων στο πλαίσιο του προγράμματος «Τελωνεία 2020». Και άλλα
προγράμματα μπορούν να συμβάλουν
σε παρόμοιες ενέργειες κατάρτισης
στον τομέα των υγειονομικών και φυτοϋγειονομικών ελέγχων. Για τη γεωργία, το δίκαιο της Ε.Ε. παρέχει ποικίλα μέσα για την αντιμετώπιση των
πλέον άμεσων συνεπειών της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου, ιδίως στο πλαίσιο ενός σεναρίου μη επίτευξης συμφωνίας.
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INTERAMERICAN ΣΎΓΧΡΟΝΟ ΚΈΝΤΡΟ ΜΑΣΤΟΎ ΜΕ ΕΞΟΠΛΙΣΜΌ ΝΈΑΣ ΓΕΝΙΆΣ
Σύγχρονο κέντρο μαστού έχει οργανώσει η Interamerican. Στην ιδιόκτητη Athinaiki Mediclinic και στο πολυϊατρείο Medifirst της εταιρείας στα βόρεια
προάστια, το κέντρο λειτουργεί με τεχνολογικό εξοπλισμό νέας γενιάς, υψηλής ευκρίνειας στον τομέα της απεικόνισης και πλήρη διαγνωστικά εργαστήρια.

health

ΑΤΛΑΝΤΙΚΉ ΈΝΩΣΗ

Ο κ. Ιωάννης
Λαπατάς

Ανοδική
πορεία
και νέες
κατακτήσεις

Σελίδα 21

ΣΤΟ ΜΑΤΙ ΤΟΥ ΚΥΚΛΩΝΑ Ο ΚΛΑΔΟΣ
Τρεις γενιές οικογένειας Λαπατά: Νότης Λαπατάς ο ιδρυτής,
Ιωάννης Λαπατάς, σημερινός διευθύνων σύμβουλος
και Νότης Λαπατάς ο νεότερος

Μ

ε συμμετοχή όλων των εργαζομένων καθώς και των μελών
της διοίκησης, μέσα σε έντονα
εορταστικό κλίμα, συγκινησιακά φορτισμένο λόγω και της επετείου των 50
χρόνων από την ίδρυση της εταιρίας,
πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση κοπής
της πρωτοχρονιάτικης πίτας στο συνεδριακό της χώρο, στην αίθουσα “Νότης
Λαπατάς”.
Την εκδήλωση άνοιξε ο διευθύνων
σύμβουλος της εταιρείας κ. Ιωάννης
Λαπατάς, ο οποίος καλωσόρισε τους
παρευρισκόμενους και, αφού τους ευχαρίστησε για τη συμμετοχή τους στα
πολύ καλά αποτελέσματα της εταιρείας, ευχήθηκε σε όλους υγεία, ευτυχία
και επαγγελματική δημιουργία. Αναφέρθηκε στους κινδύνους, αλλά και
τις ευκαιρίες της αγοράς και παρότρυνε όλους να φροντίζουν για την προσωπική τους ανάπτυξη, να βελτιώνουν
συνεχώς τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους και στην προσπάθεια αυτή
τόσο η εταιρεία όσο και ο ίδιος προσωπικά θα είναι, όπου χρειάζεται, δίπλα τους. Άλλωστε, όπως χαρακτηριστικά δήλωσε, οι άνθρωποί της είναι

Ο κ. Ιωάννης Λαπατάς με τους
ανθρώπους της εταιρείας

εκείνοι στους οποίους οφείλεται η
καλή και ζεστή, γεμάτη ανθρωπιά, εικόνα της προς τους πελάτες και συνεργάτες.
Στη διάρκεια της ομιλίας του τόνισε
ότι η Ατλαντική Ένωση είναι πρώτη
σταθερά σε φερεγγυότητα και αξιοπι-

στία ασφαλιστική εταιρεία Γενικών Ασφαλίσεων & Ζωής, με Δείκτη Φερεγγυότητας 272%, καταφέρνοντας να
συνδυάζει τη μακρόχρονη ιστορία και
εμπειρία της, με ολοκληρωμένα και
πρωτοποριακά ασφαλιστικά προγράμματα, καθώς και με τη συνεχή τεχνολο-

γική εξέλιξή της. Ευχάριστη παρένθεση
αποτέλεσαν τα τρία φλουριά που περιείχε η πίτα, τα οποία αντιστοιχούσαν σε
ιδιαίτερης αξίας δώρα. Ακολούθησε
πλούσιος μπουφές και ο υπόλοιπος
χρόνος της εκδήλωσης ήταν αφιερωμένος στις χορευτικές ικανότητες ό-

σων ήθελαν να συμμετέχουν ή σε χαλαρές συζητήσεις στον ευχάριστο ανοιχτό χώρο του roof garden. Όλοι ενδόμυχα ή φωναχτά υποσχέθηκαν ότι το
2019 θα είναι για τους ίδιους και την
εταιρεία ένας ακόμα χρόνος ανοδικής
πορείας και νέων κατακτήσεων.

Τριβές για το νέο σύστημα
τιμολόγησης φαρμάκων

Ο κ. Ιωάννης Λαπατάς ανάμεσα
σε εργαζόμενους, σε χαλαρή
διάθεση και συζήτηση

Του ΆΡΗ ΜΠΕΡΖΟΒΊΤΗ

Γ

ια μια ακόμη φορά ο κλάδος του φαρμάκου βρίσκεται στο
«μάτι του κυκλώνα» και γίνεται το επίκεντρο της πολιτικής
-και προεκλογικής- αντιπαράθεσης.
Στο πολυνομοσχέδιο που πέρασε η κυβέρνηση πριν από μερικές μέρες στη Βουλή, υπήρξε τροπολογία που καθορίζει νέο σύ-

ση των on patent (αυτά δηλαδή που προστατεύονται από τη χρονική διάρκεια της πατέντας) και των off patent φαρμάκων (αυτά στα
οποία έχει λήξει η προστασία της πατέντας και άρα μπορούν να
αντιγραφούν) λαμβάνεται ως βάση αναφοράς ο μέσος όρος από τις
δύο χαμηλότερες τιμές της Ευρωζώνης (αντί για τις τρεις χαμηλόΣυνέχεια στις σελίδες 25-31

ΑΧΑ

ΌΜΙΛΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΎ ΑΘΗΝΏΝ

ΥΓΕΙΑ

AFFIDEA ΘΕΣΣΑΛΟΝΊΚΗΣ

Δωρεάν ασφάλιση υγείας
για ένα μήνα

Eπενδύει σε νέες
τεχνολογίες αιχμής

Πρωτοπόρο στη ρομποτική
ορθοπαιδική χειρουργική

Ανεβάζει τον πήχη
στην τεχνολογία
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στημα τιμολόγησης των φαρμάκων, το οποίο βέβαια επηρεάζει τον
ΕΟΠΥΥ, τις φαρμακευτικές εταιρείες (ελληνικές και πολυεθνικές),
την τσέπη των ασθενών, καθώς και τον ασφαλιστικό κλάδο, ο οποίος αποζημιώνει τις φαρμακευτικές θεραπείες σε μεγάλη μερίδα ασφαλισμένων του. Στο μεταξύ αναμένεται υπουργική απόφαση, η οποία θα διευκρινίζει περαιτέρω την κατάσταση.
Το βασικό μέτρο του νέου συστήματος είναι ότι για την τιμολόγη-
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Όμιλος Ιατρικού Αθηνών
Eπενδύει σε νέες τεχνολογίες αιχμής

ιστός στη δέσμευσή του να βρίσκεται στην
πρώτη γραμμή των εξελίξεων επενδύοντας
διαρκώς σε νέες τεχνολογίες αιχμής, ο Όμιλος
Ιατρικού Αθηνών προχώρησε στην προμήθεια του
ρομποτικού συστήματος Focal One® HIFU (Ηighintensity Focused Ultrasound) και αποτελεί, πλέον,
το μοναδικό κέντρο στη Νοτιοανατολική Ευρώπη,
που διαθέτει αυτήν την τεχνολογία. Σύμφωνα με
σχετική ανακοίνωση,η Focal One –ρομποτικά υποβοηθούμενη ογκεκτομή του προστάτη– αντιμετωπίζει τον καρκίνο του προστάτη με υψηλής συχνότητας εστιακό υπερηχογράφο που συγκεντρώνει τα
κύματα των υπερήχων στην υπάρχουσα εστία, δημιουργώντας μία ακριβή και μη αναστρέψιμη νέκρωση πήξης του στοχευμένου ιστού διατηρώντας,
παράλληλα, τον περιβάλλοντα ιστό. Δηλαδή, μέσα
από το ορθό, εκπέμπονται υψηλής συχνότητας υπέρηχοι στην εστία του καρκίνου, οι οποίοι ανεβάζουν
τη θερμοκρασία στον όγκο στους 85 βαθμούς Κελσίου, νεκρώνοντάς τον.
Το Focal One® είναι η πρώτη ιατρική συσκευή
που έχει σχεδιαστεί ειδικά για την εστιακή θεραπεία
του καρκίνου του προστάτη, η οποία επιτρέπει την
επίτευξη υψηλού θεραπευτικού αποτελέσματος,
χωρίς χειρουργική επέμβαση, με βέλτιστη αποτελεσματικότητα, ελάχιστες παρενέργειες και απεικόνιση επικύρωσης, μετά το τέλος της θεραπείας. Κάνοντας χρήση των τελευταίων εξελίξεων της τεχνολογίας HIFU και του λογισμικού σύντηξης απεικόνισης με ακρίβεια και απεικόνιση της βλάβης
με μαγνητική και υπέρηχους, είναι σε θέση να ανταπεξέλθει στις αυξανόμενες ιδιαιτερότητες της εστιακής θεραπείας του προστατικού
καρκίνου. Στα πλεονεκτήματα αυτής της μεθόδου περιλαμβάνεται,
μεταξύ άλλων, η απουσία τομών, ουλών
και κινδύνου αιμορραγίας, ο δε ασθενής
επανέρχεται στο συνήθη τρόπο ζωής του
σε μία- δύο ημέρες.
Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι το
Focal One δεν υποκαθιστά τη ρομποτική χειρουργική, αποτελεί, όμως, μία ιδανική θεραπεία διάσωσης του μη επιθετικού προστατικού καρκίνου. Απευθύνεται σε ασθενείς πιο προχωρημέ-

νης ηλικίας, σε ασθενείς που δεν μπορούν να υποβληθούν σε διαδικασία νάρκωσης αλλά και σε ασθενείς που έχουν ακτινοβοληθεί και παρουσιάζουν
υποτροπή του καρκίνου, παρέχοντας, παράλληλα,
τη δυνατότητα επανάληψης της θεραπείας. Πραγματοποιείται, δε, ανεξάρτητα από την εφαρμογή άλλων
μεθόδων θεραπείας (χημειοθεραπεία) ή σε συνδυασμό με αυτές.
Τα ρομποτικά τμήματα του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών αποτελούν διεθνή κέντρα αναφοράς και αριστείας και συνεργάζονται με πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Οι εκπαιδευμένοι ιατροί του Ομίλου έχουν υποστηρίξει πολλές επιστημονικές ομάδες ως επίσημοι εκπαιδευτές ρομποτικής, σε Ελλάδα, Κύπρο, Ρουμανία, Σερβία,
Γαλλία, Λετονία, Ταϊλάνδη και Ηνωμένο Βασίλειο,
ενώ συμμετέχουν και σε επίσημα σεμινάρια μέσω
διαδικτύου.
Παράλληλα, οι ιατροί των ρομποτικών τμημάτων
αποτελούν επιστημονικά μέλη κορυφαίων
εκπαιδευτικών οργανισµών σε όλον
τον κόσµο, όπως είναι η Ουρολογική
Σχολή του IRCAD
(Research Institute
against Digestive

Το ρομποτικό
σύστημα Focal One®
HIFU

Προληπτικός αλλεργιολογικός έλεγχος για παιδιά
ΕΞΕΤΆΣΕΙΣ προληπτικού αλλεργιολογικού ελέγχου σε ειδικές, μειωμένες τιμές για παιδιά έως
τις 30 Απριλίου 2019, προσφέρει ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών, με σκοπό να αναδείξει την αξία της
έγκαιρης διάγνωσης για τις ανοιξιάτικες αλλεργίες. Συγκεκριμένα, ο προληπτικός έλεγχος για τα
παιδιά περιλαμβάνει κλινική αλλεργιολογική εκτίμηση και δερματικές δοκιμασίες σε αεροαλλεργιογόνα (skin prick tests σε έως 22 είδη), στην
ειδική τιμή των 65 ευρώ. Οι εξετάσεις ισχύουν για
όσους καλέσουν και προγραμματίσουν το ραντεβού τους, στα παρακάτω τηλέφωνα:
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΌ ΚΈΝΤΡΟ ΑΘΗΝΏΝ: τηλ. 210
6862397-339 (οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν από τις 08:00 έως τις 22:00)

ΙΑΤΡΙΚΌ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΌ ΘΕΣΣΑΛΟΝΊΚΗΣ: τηλ. 2310 400463 και 464 (οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν από τις 09.00 έως τις 15.00)
Η προσφορά εξετάσεων προληπτικού ελέγχου, με αφορμή τις Παγκόσμιες Ημέρες υγείας, εντάσσεται στο πλαίσιο του «Προγράμματος Κοινωνικής
Ευθύνης» του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών, μέσα από το οποίο αναδεικνύει τη
σημασία της πρόληψης και της έγκαιρης διάγνωσης, παραμένοντας πιστός
στη δέσμευσή του να παρέχει διαρκώς
κορυφαίες υπηρεσίες υγείας, σε προσιτές τιμές.

Cancer) του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου του
Στρασβούργου, η οποία θεωρείται το καλύτερο ρομποτικό-λαπαροσκοπικό ουρολογικό «σχολείο»,
του κέντρου αναφοράς και εκπαίδευσης, ORSI
Academy Belgium (Robotic Training Center and
Pediatric Robotic Training Center), αλλά και των συνεδρίων της Nοτιοανατολικής Ευρώπης
(International Workshop in Robotic Surgery for
Southeastern Europe) και των πανευρωπαϊκών
συνεδρίων της Ευρωπαϊκής Ουρολογικής Εταιρείας (EAU – HOT Robotic Courses).
“Ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών, πάντα πρωτοπόρος
στην εξέλιξη της βιοτεχνολογίας και νέων τεχνικών,
μένει πιστός στη δέσμευσή του για την προσφορά ιατρικών υπηρεσιών υψηλού επιπέδου, σε χιλιάδες
ασθενείς, οι οποίες υποστηρίζονται από τις διαρκείς
επενδύσεις σε ιατρικό εξοπλισμό”, τόνισε με αφορμή την προμήθεια του ρομποτικού συστήματος
Focal One® HIFU (Ηigh-intensity Focused
Ultrasound), ο κ. Γεώργιος Κυριάκου, MD, PhD,
FEBU, ουρολόγος, διδακτικό μέλος IRCAD/
EITS Ιατρικής Σχολής Στρασβούργου, διευθυντής κέντρου Ελάχιστα Επεμβατικής Ουρολογίας, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών. «Η προμήθεια
του Focal One έχει καταστήσει το Ιατρικό Κέντρο Αθηνών ως το μοναδικό κέντρο
σε ολόκληρη τη Νοτιοανατολική Ευρώπη που προσφέρει τις πλέον εξελιγμένες θεραπείες στην αντιμετώπιση του καρκίνου του προστάτη. Με
την άριστη συνεργασία της
Διεπιστημονικής Ομάδας
υψηλών προδιαγραφών
(Multidisciplinary Team) του
Ιατρικού Κέντρου Αθηνών έχουν ήδη πραγματοποιηθεί, με
μεγάλη επιτυχία, τα πρώτα περιστατικά αντιμετώπισης καρκίνου προστάτη με τη χρήση
του ρομποτικού συστήματος
χωρίς καμία επιπλοκή και με
θετικά αποτελέσματα, αναφορικά με την εξάλειψη του καρκίνου, για τους ασθενείς», πρόσθεσε ο κ. Κυριάκου.

Ιπποκράτειο
Θεσσαλονίκης

Εγκαινιάστηκε
η Τράπεζα
Μητρικού
Γάλακτος
ΕΓΚΑΙΝΙΆΣΤΗΚΕ η Τράπεζα
Μητρικού Γάλακτος του Ιπποκρατείου, μετά τις προσπάθειες
της μη κερδοσκοπικής οργάνωσης "Ηλιτόμηνον" για τη
φροντίδα των πρόωρων νεογνών. Στις δύο Μονάδες Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών του
Ιπποκρατείου νοσηλεύονται
κάθε χρόνο 1.200 πρόωρα. “Για
κάποια από αυτά μπορούν και
φέρνουν οι μητέρες τους, αλλά
ένα σημαντικό ποσοστό πρόωρων εξυπηρετούνται με γάλα
δότριας”, όπως ανέφερε στο
ΑΠΕ-ΜΠΕ η καθηγήτρια Νεογνολογίας στο ΑΠΘ και διευθύντρια της Α' Πανεπιστημιακής
Νεογνολογικής Κλινικής και
Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών
στο Ιπποκράτειο, Βασιλική
Δρόσου-Αγακίδου.
“Η φιλοδοξία μας όμως είναι
να ξανανοίξουμε αυτό το θέμα,
πέρα από τα στενά όρια του νοσοκομείου, ώστε ακόμη και
μωρά τελειόμηνα που οι μητέρες τους δεν έχουν γάλα να
μπορούν να προμηθεύονται από εδώ δωρεάν μητρικό γάλα.
Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να γίνει κατάλληλη καμπάνια και
ευαισθητοποίηση των μητέρων, ώστε να έρχονται εδώ να
δίνουν το γάλα τους, το οποίο
θα υφίσταται την κατάλληλη επεξεργασία για να γίνει ασφαλές και να μπορούμε να το διαθέσουμε σε οποιοδήποτε μωρό το χρειάζεται, πρόωρο ή μη”,
σημείωσε η κα Δρόσου.
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Ο Γιώργος Μαυρογόνατος, υπεύθυνος ανάπτυξης της ActionAid Hellas, με τους Γιάννη
Ρούντο και Χρύσα Ελευθερίου, των εταιρικών σχέσεων και υπευθυνότητας της
Interamerican

10 χρόνια υποστηρίζει την ActionAid

Η κα Αικατερίνη Μανίκα, εξειδικευμένη στη χειρουργική ογκολογία και ογκοπλαστική χειρουργική μαστού,
διευθύντρια του Κέντρου Μαστού της κλινικής

Interamerican Σύγχρονο κέντρο
μαστού με εξοπλισμό νέας γενιάς

Η

προληπτική ιατρική αποτελεί
βασικό άξονα της ασφαλιστικής προσέγγισης, καθώς και
των υπηρεσιών υγείας που έχει αναπτύξει η Interamerican, η οποία
εστιάζει με ιδιαίτερο ενδιαφέρον
και στον προληπτικό έλεγχο για τον
καρκίνο του μαστού -που αποτελεί
τη συχνότερη απειλή για την υγεία
των γυναικών- έχοντας οργανώσει
ένα σύγχρονο κέντρο μαστού.
Στην
ιδιόκτητη
Athinaiki
Mediclinic, καθώς επίσης και στο
πολυϊατρείο Medifirst της εταιρείας
στα βόρεια προάστια, το Κέντρο Μαστού λειτουργεί με τεχνολογικό εξοπλισμό νέας γενιάς, υψηλής ευκρίνειας στον τομέα της απεικόνισης και πλήρη διαγνωστικά εργαστήρια.
«Ο ρόλος της προληπτικής ιατρικής είναι καθοριστικός στη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων αντιμετώπισης του καρκίνου
μαστού και γενικότερα, χαρακτηρίζει την πολιτική της Interamerican
στον τομέα της υγείας, μέσα από μια
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σύνθεση εξατομικευμένων καλύψεων, παροχών και υπηρεσιών»
επισημαίνει ο Γιώργος Βελιώτης,
γενικός διευθυντής ασφαλίσεων
Ζωής και Υγείας της εταιρείας. Σύμφωνα με στοιχεία της Αμερικανικής
Αντικαρκινικής Εταιρείας, έως το
2030 τα περιστατικά καρκίνου του
μαστού παγκοσμίως αναμένεται
σχεδόν να διπλασιαστούν και ο μεγάλος στόχος όλων είναι η έγκαιρη
διάγνωση, σε αρχικό στάδιο καρκίνου μαστού, ώστε το ποσοστό δεκαετούς επιβίωσης να αγγίξει το 100%.
Όπως επισημαίνεται, στο κέντρο
μαστού της Athinaiki Mediclinic εφαρμόζεται η μέθοδος της τριπλής
εκτίμησης (Triple Assessment) με
κλινική εξέταση, απεικόνιση (ψηφιακή μαστογραφία, υπερηχογράφημα μαστών και ελαστογραφία) και
διαδερμική βιοψία, δεδομένου ότι
ένα ποσοστό 8-12% των καρκίνων
δεν απεικονίζεται στη μαστογραφία.
Παράλληλα και η χειρουργική προσέγγιση είναι σύγχρονη και εξατομικευμένη, ακολουθώντας την πιο

συντηρητική τάση, όπου ογκολογικά επιτρέπεται. Εφαρμόζονται νέες
χειρουργικές τεχνικές με χρήση ειδικών ενθεμάτων ή αυτόλογων ιστών για την άμεση αποκατάσταση
μαστού, καθώς και μέσω της βιοψίας του λεμφαδένα φρουρού, όπως
τόνισε σε πρόσφατη ενημερωτική
εκδήλωση η Αικατερίνη Μανίκα, εξειδικευμένη στη χειρουργική ογκολογία και ογκοπλαστική χειρουργική μαστού, διευθύντρια του
Κέντρου Μαστού της κλινικής.
Τονίζεται ακόμη ότι η Interamerican έχει θέσει σε προτεραιότητα την ενίσχυση και ανάπτυξη των
ιδιόκτητων υποδομών της στην υγεία, ώστε να παρέχει στους ασφαλισμένους της μια ολοκληρωμένη
και ευέλικτη, καθετοποιημένη διαχείριση της υγείας, εμπλουτισμένη
με υπηρεσίες ευζωίας και προσαρμοσμένη στην πρόληψη και την ποιότητα ζωής. Πάνω σε αυτή τη λογική είναι σχεδιασμένο και το νέο,
πρωτοποριακό Σύστημα Υγείας
«bewell» της εταιρείας.

ΠΑΡΆΛΛΗΛΑ η Interamerican,κατά την τελευταία δεκαετία υποστηρίζει
σταθερά το πρόγραμμα «Αναδοχής Παιδιού» της ActionAid σε όλο τον κόσμο και έχει ανανεώσει τη σχέση για το 2019 με συνολικά 92 αναδοχές. Από
το 2009 έως σήμερα, η εταιρεία έχει αναλάβει 928 ετήσιες αναδοχές παιδιών, η αξία των οποίων ανέρχεται στα 244.992 ευρώ. Στο πρόγραμμα συμμετέχουν όλοι οι διοικητικοί τομείς, καθώς και γραφεία του δικτύου πωλήσεων, ενισχύοντας την εταιρική κουλτούρα κοινωνικής υπευθυνότητας.
Είναι χαρακτηριστικό ότι η Interamerican ευαισθητοποιεί σχετικά τους εργαζομένους της οργανώνοντας, σε συνεργασία με τον οργανισμό, διαδραστικές εκδηλώσεις ιδιαίτερης εμπειρίας για τα ανθρώπινα δικαιώματα.
Σημειώνεται ότι στελέχη της εταιρείας έχουν συμμετάσχει σε αποστολές της
ActionAid στην Αφρική, παρέχοντας εθελοντικό έργο.
Οι αναδοχές, που έχει αναλάβει η εταιρεία, έχουν αναπτυχθεί σε 37 κοινότητες 17 χωρών, με κύριο στόχο την ενδυνάμωση των πιο ευάλωτων και
εκτεθειμένων σε ποικίλους κινδύνους πληθυσμών που πλήττονται από
φτώχεια, κοινωνικές ανισότητες και περιθωριοποίηση. Η διατροφή, η υγεία,
η εκπαίδευση, η στέγαση, αποτελούν προτεραιότητες του προγράμματος
αναδοχής, ενώ στον κύκλο του ενδιαφέροντος των ενεργειών του οργανισμού εντάσσονται οι οικογένειες των παιδιών και ενήλικοι που χρειάζονται
υπηρεσίες υποστήριξης.
Παράλληλα με τις αναδοχές παιδιών, η εταιρεία έχει συνδεθεί με το «Επίκεντρο», σημείο αναφοράς της ActionAid Hellas στον Κολωνό, παρέχοντας
ασφάλιση στις εγκαταστάσεις του. Πρόκειται για δομή που υποστηρίζει άτομα κάθε ηλικίας ψυχοκοινωνικά, εκπαιδευτικά και με προσανατολισμό απασχόλησης και κοινωνικής ένταξης. Επιπλέον, έχει συμφωνηθεί και ξεκινά αυτή την περίοδο συνεργασία και στον εκπαιδευτικό τομέα, με παροχή
από στελέχη της Interamerican βασικών γνώσεων για την ανάπτυξη εργασιακών δεξιοτήτων σε άτομα που προτείνει το «Επίκεντρο». Η εταιρεία θα
υποστηρίξει, με χορηγία καρδιολογικών εξετάσεων των αθλουμένων από
την ιδιόκτητη Athinaiki Mediclinic, και τη νεοσύστατη ποδοσφαιρική ομάδα
του «Επίκεντρου».
Να σημειωθεί ότι η συνδρομή της Interamerican στο σημαντικό έργο της
ActionAid συνδέεται άμεσα ή έμμεσα με 14 από τους 17 Στόχους Βιώσιμης
Ανάπτυξης του ΟΗΕ (UN Sustainable Development Goals) και συγκεκριμένα με την αντιμετώπιση της φτώχειας, της πείνας, της φροντίδας της υγείας,
την ποιοτική εκπαίδευση και μόρφωση, την ισότητα των φύλων, την εξασφάλιση καθαρού νερού, την προστασία του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων, των οικοσυστημάτων και την αντιμετώπιση της κλιματικής
αλλαγής, τη βελτίωση του οικιστικού περιβάλλοντος, την οικονομική ανάπτυξη και τις συνεργασίες. Οι στόχοι αυτοί είναι εντεταγμένοι και στη στρατηγική εταιρικής υπευθυνότητας της Interamerican.
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ΑΧΑ Δωρεάν
ασφάλιση υγείας
για ένα μήνα

Mediterraneo First Care

Σ

την απλή και γρήγορη διαδικασία αποζημίωσης που προσφέρουν τα προγράμματα
της ΑΧΑ Ελλάδας εστιάζει η διαφημιστική
καμπάνια της εταιρείας, με κεντρικό μήνυμα:
«Γύρισε γρήγορα κοντά σε εκείνους που αγαπάς», η οποία προβάλλεται στην τηλεόραση, τον
τύπο, το Internet και τον κινηματογράφο. Η ταινία μάς υπενθυμίζει πόσο πολύτιμες είναι κάποιες στιγμές στη ζωή μας, όπως εκείνη του
μικρού αγοριού που ανυπομονεί να επιστρέψει
η μαμά του, μετά από νοσηλεία, έτσι ώστε να
βγάλουν μαζί το πρώτο του δόντι. Η εν λόγω
προσέγγιση βασίστηκε στα αποτελέσματα ε-

ρευνών και αξιολογήσεων ασφαλισμένων της
ΑΧΑ (Transparent Customer Feedback), σύμφωνα με τα οποία η ΑΧΑ αξιολογείται πολύ θετικά στις κύριες ανάγκες των ασφαλισμένων
για άμεση εξυπηρέτηση κατά την αποζημίωση
και την ομαλή επάνοδο στην καθημερινότητά
τους.
Στο πλαίσιο της καμπάνιας, η ΑΧΑ προσφέρει
δωρεάν ασφάλιση υγείας για 1 μήνα σε όλους
τους νέους πελάτες της που θα ασφαλιστούν με
πρόγραμμα υγείας. Η συγκεκριμένη ενέργεια
θα είναι σε ισχύ και τον Απρίλιο.
Με αφορμή τη νέα διαφημιστική καμπάνια

της ΑΧΑ, ο διευθυντής Προϊόντων, Marketing
και Επικοινωνίας, Μπάμπης Αναστασιάδης δήλωσε: «Στην ΑΧΑ αναγνωρίζουμε τη στιγμή της
αποζημίωσης ως μια από τις σημαντικότερες
στιγμές της σχέσης με τους ασφαλισμένους
μας.
Για αυτό το λόγο δημιουργούμε προϊόντα και
διαδικασίες που τους επιτρέπουν να επιστρέφουν το συντομότερο δυνατό στην κανονικότητα, κοντά σε εκείνους που αγαπούν».
Μπορείτε να δείτε το video της καμπάνιας στο:
https://youtu.be/dwPCK24Qliw

ΥΓΕΙΑ Πρωτοπόρο στη ρομποτική
ορθοπαιδική χειρουργική

Σ

τη ρομποτική ορθοπαιδική χειρουργική εκπαιδεύτηκαν κατόπιν σχετικής πρόσκλησης από το νοσοκομείο Υγεία, ιατροί από τα Ενωμένα
Αραβικά Εμιράτα και τη Σαουδική Αραβία. Οι γιατροί επισκέφθηκαν το
Υγεία στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Εκπαίδευσης στη Ρομποτική Ορθοπαιδική Χειρουργική και η εκπαίδευση έγινε από την Β’ Ορθοπαιδική Κλινική του ΥΓΕΙΑ, με επικεφαλής τον κ. Κωνσταντίνο Δρετάκη,
διευθυντή της Β’ Ορθοπαιδικής Κλινικής. Ο κ. Δρετάκης είναι επίσημος
εκπαιδευτής ρομποτικής ορθοπαιδικής με βάση τις ΗΠΑ, με σκοπό την
εκπαίδευση και πιστοποίηση ορθοπαιδικών ιατρών στην Ευρώπη και σε
διάφορες χώρες διεθνώς, όπως το Ισραήλ και τη Ρωσία.
Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής τους οι ιατροί είχαν τη δυνατότητα να
παρακολουθήσουν ρομποτικές επεμβάσεις με περιστατικά ασθενών σε
live χειρουργείο. Οι επεμβάσεις πραγματοποιήθηκαν με το ρομποτικό σύστημα ΜΑΚΟ, που διαθέτει το Νοσοκομείο ΥΓΕΙΑ, το μοναδικό ρομποτικό
σύστημα με FDA πιστοποίηση που διασφαλίζει την εξατομικευμένη θεραπεία για γόνατο και ισχίο με μέγιστη ακρίβεια και αποτελεσματικότητα.
Παράλληλα, οι ιατροί παρακολούθησαν
και θεωρητικά μαθήματα.
Σε ένα απόλυτα εξειδικευμένο αντικείμενο όπως είναι η ρομποτική ορθοπαιδική, η χώρα μας βρίσκεται στο επίκεντρο
του ενδιαφέροντος της παγκόσμιας ιατρικής κοινότητας και εξάγει τεχνογνωσία.

Αποκατάσταση κοιλιοκήλης
με το σύστημα DaVinci Xi
Την ίδια ώρα, νέες προοπτικές στη θεραπεία ασθενών με σύνθετες μετεγχειρητικές κοιλιοκήλες δημιουργεί η καινοτόμος μέθοδος αποκατάστασης της κοιλιοκήλης με διαχωρισμό του οπίσθιου εγκάρ-

σιου κοιλιακού μυός (Transversus Abdominis Release - ΤΑR) και ταυτόχρονη τοποθέτηση πλέγματος εξωπεριτοναϊκά, που εφαρμόζεται στο ΥΓΕΙΑ.
Πρόκειται για μια μέθοδο, η οποία επιτρέπει τη σύγκλιση-αποκατάσταση
της συνέχειας του μυϊκού κοιλιακού τοιχώματος, ακόμα και σε μεγάλα
χάσματα πάνω από 8-10 εκατοστά και ταυτόχρονα την τοποθέτηση του
πλέγματος εκτός της περιτοναϊκής κοιλότητας, ακριβώς πίσω από τον ορθό κοιλιακό μυ, σε θέση δηλαδή που δεν δημιουργεί κινδύνους συμφύσεων με το έντερο, κινδύνους συριγγίων και επιμόλυνσης του πλέγματος.
Η τεχνική αυτή διενεργείται από την ομάδα της Α’ Χειρουργικής Κλινικής
του ΥΓΕΙΑ υπό τη διεύθυνση του χειρουργού Περικλή- Ιωσήφ Χρυσοχέρη,
με την κλασική ανοικτή μέθοδο, με μεγάλη επιτυχία στην αποκατάσταση
πολύ δύσκολων και σύνθετων περιστατικών κοιλιοκήλης.
Πρόσφατα, η ίδια επέμβαση πραγματοποιήθηκε με ελάχιστα επεμβατικές μεθόδους (από έξι οπές των 7 χιλιοστών) με την χρήση της πιο προηγμένης τεχνολογίας στην ενδοσκοπική χειρουργική, του ρομποτικού συστήματος DaVinci Xi. Η επέμβαση πραγματοποιήθηκε από τον δρα Χρυσοχέρη και
την ομάδα του υπό την εποπτεία του διεθνώς πρωτοπόρου χειρουργού στον τομέα αυτό, Dr. Conrad Ballecer, ο οποίος
θεωρείται αυθεντία παγκοσμίως σε αυτόν
τον τομέα και έχει εκπαιδεύσει τον δρα
Χρυσοχέρη. Ο ασθενής πήρε εξιτήριο για
το σπίτι του την πρώτη μετεγχειρητική μέρα σε άριστη κατάσταση. «Στην Ευρώπη η
επέμβαση αυτή πραγματοποιείται σε ελάχιστα εξειδικευμένα κέντρα και είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι που ξεκινήσαμε αυτή τη μέθοδο στο ΥΓΕΙΑ», τόνισε μεταξύ
άλλων ο κ. Περικλής Χρυσοχέρης.

Ιατρικές εξετάσεις
για τους μαθητές
της Γλυφάδας
ΔΩΡΕΆΝ ιατρικές εξετάσεις στους μαθητές και στις μαθήτριες των σχολείων
της Γλυφάδας παρέχει στο πλαίσιο της
Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης το
Mediterraneo First Care. Συγκεκριμένα,
τα παιδιά των νηπιαγωγείων του Δήμου
Γλυφάδας δικαιούνται δωρεάν παιδοοδοντιατρικό έλεγχο και οι μαθήτριες των
γυμνασίων και λυκείων συμβουλευτική
ενημέρωση και δωρεάν εξέταση μαστού.
Ο δωρεάν παιδοδοντιατρικός έλεγχος
στοματικής υγιεινής και παράλληλα η
συμβουλευτική ενημέρωση των μαθητών και μαθητριών των νηπιαγωγείων
του Δήμου θα πραγματοποιηθεί από εξειδικευμένο οδοντίατρο. Επιπλέον, στα
παιδιά που θα συμμετέχουν στην δράση
αυτή θα διανεμηθούν δωρεάν προϊόντα
που αφορούν τη στοματική τους υγεία.
Η δωρεάν κλινική εξέταση μαστού και
παράλληλη συμβουλευτική ενημέρωση
των μαθητριών του Δήμου Γλυφάδας θα
πραγματοποιηθεί από μαιευτήρα-γυναικολόγο. Η δράση αυτή απευθύνεται σε
έφηβες μαθήτριες γυμνασίων και λυκείων του Δήμου, οι οποίες θα έχουν την
ευκαιρία να πραγματοποιήσουν δωρεάν
κλινική εξέταση μαστού και να ενημερωθούν ατομικά για θέματα σεξουαλικής υγείας και γονιμότητας, αλλά και
ευαισθητοποίησής τους στις παθήσεις
του μαστού μέσω συμβουλευτικής. Επιπλέον, στις μαθήτριες που θα συμμετέχουν στη δράση, θα διανεμηθούν δωρεάν προϊόντα γυναικολογικής φροντίδας.
Οι γονείς οι οποίοι επιθυμούν τα παιδιά τους να συμμετέχουν στις εξετάσεις
αυτές μπορούν να επικοινωνήσουν για
να προγραμματίσουν το ραντεβού, καλώντας από Δευτέρα ώς Παρασκευή από τις 9:00 έως τις 21:00 στα τηλέφωνα
210-91.17.900 και 210-9117921 ή μέσω
e-mail: info@mediterraneofc.gr. Τα ραντεβού θα κλείνονται με σειρά προτεραιότητας.
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Affidea Θεσσαλονίκης

Ανεβάζει τον πήχη στην τεχνολογία
Τ

ον νέο μαγνητικό τομογράφο τελευταίας γενιάς της General
Electric Healthcare, SIGNA™ EXPLORER, εγκατέστησε η
Affidea στο διαγνωστικό κέντρο της στη Θεσσαλονίκη, στο
πλαίσιο της διαρκούς προσπάθειας αναβάθμισης των παρεχόμενων υπηρεσιών της και της συνεχούς ανανέωσης του τεχνολογικού εξοπλισμού.
Με το DNA του πρωτοπόρου των μαγνητικών τομογράφων, o
SIGNA Explorer ανεβάζει τον πήχη στην τεχνολογία των μαγνητών
με χαρακτηριστικά όπως το καινοτόμο SilentScan και την ξεχωριστή τεχνολογία διόρθωσης τρισδιάστατης κίνησης (3D motion
correction).
Κατά συνέπεια, όπως σημειώνεται χαρακτηριστικά, όχι μόνον
παραδίδει εξαιρετικής ποιότητας εικόνες και αυξημένη αίσθηση
άνεσης για τον ασθενή, αλλά βοηθά στη βελτιωμένη ροή εργασιών απλοποιώντας τις διαδικασίες. Οι εξαιρετικές δυνατότητες του
νέου μαγνήτη στη Θεσσαλονίκη μπορούν να θέσουν νέα πρότυπα
στην ποιότητα της εικόνας και να προσφέρουν στους ασθενείς μία
πιο άνετη εμπειρία. Επιπλέον, η τεχνολογία OpTix Optical RF προσφέρει υψηλής ποιότητας μετατροπή σήματος από αναλογικό σε
ψηφιακό και μπορεί να παράσχει όφελος σε SNR έως 27% πάνω
από τις συμβατικές τεχνολογίες αναλογικής μετάδοσης σήματος,
βελτιώνοντας την ποιότητα της εικόνας και τη διαγνωστική ακρίβεια.

Ξεπερνώντας τα λειτουργικά όρια
των συμβατικών μαγνητικών τομογράφων
Στην ανακοίνωση προστίθεται ακόμη «ότι με τον SIGNA
Explorer αποδεσμευόμαστε από τα λειτουργικά όρια των συμβατικών μαγνητικών τομογράφων και επιτυγχάνουμε εξαιρετική απεικονιστική απόδοση, με παράλληλη βελτίωση της ροής εργασιών. Τα εύχρηστα εργαλεία του SIGNA Explorer απλοποιούν την
πρόσβαση στην ευρεία γκάμα δυνατοτήτων της μαγνητικής τομογραφίας, με σκοπό να παραχθούν σταθερές, υψηλής ποιότητας
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εξετάσεις». Ο μαγνητικός τομογράφος SIGNA Explorer επικεντρώνεται στον ασθενή. Με ειδικές εφαρμογές βελτιώνει
την εξεταστική εμπειρία, αλλά και τα κλινικά αποτελέσματα
λόγω της καλύτερης συνεργασίας με τον ασθενή (silent scan,
needle-free imaging (Inhance suite, IdealIQ, Starmap, 3D ASL,
free breathing imaging (TurboLava, navigators, PROPELLER),
των μικρότερων χρόνων λήψης (ASSET, ARC) και της ανεκτικότητας του συστήματος στην κίνηση (PROPELLER, 3D PROMO,
Navigators) που ελαχιστοποιεί την ανάγκη επαναληπτικών
λήψεων.
Μεταξύ άλλων σημαντικών εφαρμογών αξίζει
να αναφερθεί ότι πραγματοποιεί εξέταση της
αρτηριακής και φλεβικής ροής χωρίς την
έκχυση σκιαγραφικού μέσου, ενώ διαθέτει τεχνική που παράγει ποσοτικούς χάρτες του κλάσματος του
λίπους που συγκεντρώνεται στο ήπαρ. Η τεχνική Cube προσφέρει εικόνες υψηλής ευκρίνειας και
μεγάλης διαγνωστικής αξίας αντικαθιστώντας τις πολλαπλές δισδιάστατες τομές με μία τρισδιάστατη σάρωση. Η τεχνική Turbo
Lava επιτρέπει έως και 47% ταχύτερη δυναμική απεικόνιση και
έχει ευεργετικά αποτελέσματα στην άνεση του ασθενή, αφού η
απαιτούμενη διάρκεια άπνοιας είναι πολύ συντομότερη. Με την
τεχνική 3D ASL μπορούν να πραγματοποιηθούν εξετάσεις αιμάτωσης εγκεφάλου χωρίς τη χρήση παραμαγνητικού σκιαγραφικού. Εξίσου η τεχνική 3D Heart επιτρέπει τη λεπτομερή απεικόνιση της καρδιάς και των στεφανιαίων αγγείων με μια λήψη με ελεύθερη αναπνοή χωρίς τη χρήση σκιαγραφικού μέσου.

Πρότυπο διαγνωστικό εργαστήριο η Affidea Θεσσαλονίκης
Επισημαίνεται ότι η Affidea Θεσσαλονίκης ιδρύθηκε το 2007 σε
συνεργασία με καταξιωμένους ιατρούς της Θεσσαλονίκης, με
σκοπό τη δημιουργία ενός πρότυπου διαγνωστικού εργαστηρίου

Ο νέος
μαγνητικός
τομογράφος
προηγμένης
τεχνολογίας

Απεικονίσεων και
Βιοπαθολογίας. Εγκατεστημένο σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις κοντά στο ιστορικό κέντρο της πόλης, το εργαστήριο είναι εξοπλισμένο με τελευταίου τύπου απεικονιστικό και εργαστηριακό εξοπλισμό που διασφαλίζει την ασφάλεια και την εγκυρότητα των εξετάσεων. Με όραμα την παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας, επενδύει διαρκώς σε εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, ενώ το ιατρικό και τεχνικό προσωπικό διακρίνεται για την επιστημονική κατάρτιση και
πείρα του.
Tο Κέντρο διασφαλίζει και αποδεικνύει την ποιότητα λειτουργίας του και παροχής υπηρεσιών Υγείας, εφαρμόζοντας Σύστημα
Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ΕΛΟΤ
EN ISO 15189:2012 για κλινικές δοκιμές με αριθμό Πιστοποιητικού
905 (ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ) από τον κρατικό Φορέα ΕΣΥΔ (Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης) και ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008 (ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ) από
το διεθνή Φορέα Πιστοποίησης DNV, που είναι διαπιστευμένος
από το Φορέα Διαπίστευσης UKAS.
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ο σύστημα ελέγχου της Ε.Ε. για
τα βιολογικά προϊόντα έχει βελτιωθεί τα τελευταία χρόνια, ωστόσο εξακολουθούν να υπάρχουν
ορισμένα προβλήματα, όπως σημειώνεται σε νέα έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Χρειάζεται, δηλώνουν οι ελεγκτές,
να αναληφθεί περαιτέρω δράση για
την αποκατάσταση των αδυναμιών
που εξακολουθούν να υπάρχουν
στα κράτη-μέλη, για την εποπτεία
των εισαγωγών, καθώς και για την
ιχνηλασιμότητα των προϊόντων. Οι
τιμές που καταβάλλουν οι καταναλωτές για τα προϊόντα που φέρουν
το βιολογικό σήμα της Ε.Ε. είναι ορισμένες φορές πολύ υψηλότερες από εκείνες των συμβατικών προϊόντων. Η συντριπτική πλειονότητα
των βιολογικών προϊόντων που
καταναλώνονται στην Ε.Ε. παράγονται εντός αυτής.
Σύμφωνα με το Ελεγκτικό Συνέδριο, δεν υπάρχουν επιστημονικές
δοκιμές από τις οποίες να διαπιστώνεται κατά πόσον ένα προϊόν είναι
βιολογικό ή όχι. Επομένως, είναι
σημαντικό να υπάρχει ένα άρτιο σύστημα ελέγχου, το οποίο να καλύπτει
όλη την αλυσίδα εφοδιασμού, από
τους παραγωγούς έως τους μεταποιητές, τους εισαγωγείς και τους
διανομείς τροφίμων, και να παρέχει
στους καταναλωτές τη διασφάλιση
ότι τα βιολογικά προϊόντα που αγοράζουν είναι όντως βιολογικά. Η
Κομισιόν διαδραματίζει κεντρικό
ρόλο στην εποπτεία αυτού του συστήματος ελέγχου.
Ο βιολογικός τομέας της Ε.Ε. αναπτύχθηκε με ταχύ ρυθμό τα τελευταία χρόνια. Οι ελεγκτές παρακολού-
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Τριβές για το νέο σύστημα
τιμολόγησης φαρμάκων

ΕΥΡΩΠΑΪΚΌ ΕΛΕΓΚΤΙΚΌ ΣΥΝΈΔΡΙΟ

Βελτιωμένο το σύστημα ελέγχου
Ε.Ε. για βιολογικά προϊόντα
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Συνέχεια από τη σελίδα 19

Νοσοκομείο «Γεννηματάς»
θησαν τη συνέχεια που δόθηκε στην
προηγούμενη σχετική έκθεσή τους
του 2012, και αξιολόγησαν κατά πόσον το σύστημα ελέγχου της Ε.Ε. που
αφορά την παραγωγή, μεταποίηση,
διανομή και εισαγωγή βιολογικών
προϊόντων παρέχει πλέον μεγαλύτερη διασφάλιση στους καταναλωτές.
Εκτός από την παρακολούθηση της
συνέχειας που έδωσαν τα έξι κράτημέλη στα οποία είχαν πραγματοποιηθεί επισκέψεις στο παρελθόν (Γερμανία, Ιρλανδία, Ισπανία, Γαλλία, Ιταλία και Ηνωμένο Βασίλειο), περαιτέρω επισκέψεις ελέγχου εντός της
Ε.Ε. πραγματοποιήθηκαν στη Βουλγαρία και την Τσεχία.
Οι ελεγκτές διαπίστωσαν ότι το
σύστημα ελέγχου έχει βελτιωθεί και
ότι οι προηγούμενες συστάσεις τους
είχαν, γενικώς, ληφθεί υπόψη. Τα

κράτη-μέλη που ελέγχθηκαν την
προηγούμενη φορά έλαβαν μέτρα
για τη βελτίωση των συστημάτων
ελέγχου που εφαρμόζουν, ενώ η
Επιτροπή άρχισε εκ νέου τις δικές
της επισκέψεις ελέγχου, έχοντας
πλέον επισκεφθεί τα περισσότερα
κράτη-μέλη. Ωστόσο, εξακολουθούν να υπάρχουν ορισμένες αδυναμίες: δεν υπάρχει πλήρης εναρμόνιση σε όλη την Ε.Ε. των μέτρων
επιβολής που εφαρμόζονται για την
επιβολή κυρώσεων σε περιπτώσεις
μη συμμόρφωσης, ενώ ορισμένες
φορές σημειώνονταν καθυστερήσεις στη γνωστοποίηση των περιπτώσεων μη συμμόρφωσης από τις
αρχές των κρατών-μελών και τους
φορείς ελέγχου.
«Όταν οι καταναλωτές αγοράζουν
βιολογικά προϊόντα, λαμβάνουν ως

δεδομένο το γεγονός ότι, σε κάθε
στάδιο της αλυσίδας εφοδιασμού,
έχουν εφαρμοστεί οι κανόνες που
διέπουν τη βιολογική παραγωγή,
είτε τα προϊόντα αυτά παράγονται
στην Ε.Ε. είτε εισάγονται από τρίτες
χώρες», δήλωσε ο Νικόλαος Μηλιώνης, μέλος του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου και αρμόδιος
για την έκθεση. «Η Επιτροπή πρέπει
να συνεργαστεί με τα κράτη- μέλη,
προκειμένου να αποκαταστήσει τις
αδυναμίες που εξακολουθούν να
υπάρχουν και να εξασφαλίσει την
κατά το δυνατόν μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα του συστήματος ελέγχου - οι ενέργειες αυτές είναι
ζωτικής σημασίας για τη διατήρηση
της εμπιστοσύνης των καταναλωτών στο σήμα βιολογικής παραγωγής της Ε.Ε.».

Ευρωκλινική Παίδων Ενισχύει το νευρολογικό τμήμα
Α

ναβαθμίζει τις ιατρικές υπηρεσίες που προσφέρει στους μικρούς ασθενείς η Ευρωκλινική Παίδων και στο πλαίσιο αυτό ενισχύει το νευρολογικό της τμήμα, εντάσσοντας στο παιδιατρικό της δυναμικό τη διακεκριμένη παιδίατρο – παιδονευρολόγο, κυρία
Έφη Κατσαρού - Πεκτασίδη. Η κα Κατσαρού – Πεκτασίδη, πρώην διευθύντρια και επιστημονικά υπεύθυνη του Νευρολογικού Τμήματος του Νοσοκομείου Παίδων «Παναγιώτη & Αγλαΐας Κυριακού», διαθέτει ειδίκευση στην παιδιατρική, ενώ έχει μετεκπαιδευτεί στην παιδονευρολογία στο Νοσοκομείο Παίδων του Λονδίνου “The Hospital for
Sick Children, Great Ormond Street”. Έχοντας συμπληρώσει 34 έτη κλινικής εμπειρίας,
έχει εξειδικευτεί σε πλήθος παιδονευρολογικών και νευροαναπτυξιολογικών νοσημάτων όπως: η επιληψία, η εγκεφαλική παράλυση, τα νευρομυϊκά νοσήματα, τα απομυελινωτικά και νευροανοσολογικά νοσήματα κ.ά. Είναι κάτοχος διδακτορικής διατριβής,
διαθέτει πλούσιο ερευνητικό έργο, με δημοσιεύσεις σε έγκριτα ελληνικά και διεθνή
επιστημονικά περιοδικά, ενώ έχει διατελέσει Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου
της Ελληνικής Παιδονευρολογικής Εταιρείας. Όπως τονίζεται, η ένταξη της κας Κατσαρού - Πεκτασίδη στο ιατρικό δυναμικό της Ευρωκλινικής Παίδων ενισχύει το ήδη πολύ
υψηλό επίπεδο του Παιδονευρολογικού της Τμήματος, το οποίο καλύπτει ολόκληρο το
φάσμα των παιδονευρολογικών παθήσεων, διαθέτει εικοσιτετράωρη παιδονευρολογική κάλυψη, σύγχρονα εργαστήρια, αλλά και συνεργασίες με εξειδικευμένα εργαστήρια τόσο της Ελλάδας όσο και του εξωτερικού.
Καλωσορίζοντας την κα Κατσαρού στο ιατρικό δυναμικό της Ευρωκλινικής Παίδων,
ο κ. Πέτρος Λούκας, διοικητικός διευθυντής του ομίλου Ευρωκλινικής τόνισε ότι είναι
μία άρτια και ολοκληρωμένη επιστήμονας, με εξαιρετικό ακαδημαϊκό, επιστημονικό
και συγγραφικό έργο που έρχεται να συμβάλλει στον στόχο της Ευρωκλινικής Παίδων
για παροχή υψηλού επιπέδου παιδιατρικών υπηρεσιών υγείας στο κέντρο της Αθήνας.

Αίθουσα τραυματιών
σπονδυλικής στήλης
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΉ ΑΊΘΟΥΣΑ για την αντιμετώπιση τραυματιών σπονδυλικής στήλης λειτουργεί στο Νοσοκομείο «Γεννηματάς». Σύμφωνα με ανακοίνωση της
διοίκησης του Νοσοκομείου η πρόσληψη εξειδικευμένων χειρουργών σπονδυλικής στήλης στη Νευροχειρουργική
Κλινική, καθώς και νοσηλευτικού προσωπικού, κατέστησε δυνατή τη λειτουργία μίας επιπλέον χειρουργικής αίθουσας για αντιμετώπιση τραυματιών σπονδυλικής στήλη. Μέχρι σήμερα οι ασθενείς αυτοί διακομίζονταν στην αντίστοιχη
Μονάδα Σπονδυλικής Στήλης στο ΚΑΤ,
με κίνδυνο για τον πολυτραυματία ασθενή.

Νοσοκομεία Νίκαιας
Αγίας Βαρβάρας

Δωρεάν γεύματα
σε πολίτες
ΤΗ ΔΩΡΕΆΝ ΔΙΆΘΕΣΗ γευμάτων που
προκύπτουν από το πρόγραμμα σίτισης
ασθενών και εφημερευόντων ιατρών σε
δημότες που έχουν ανάγκη, αποφάσισε
η διοίκηση του ΓΝΝΠ "Αγιος Παντελεήμων" - Γ.Ν. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ "Αγία
Βαρβάρα, σε συνεργασία με τη Δημοτική
Αρχή του Δήμου Νίκαιας - Αγ. Ι. Ρέντη. Η
συγκεκριμένη δράση θα υλοποιείται καθημερινά με την παραλαβή τυποποιημένων γευμάτων του νοσοκομείου από την
αρμόδια υπηρεσία του Δήμου, τα οποία
ακολούθως θα διανέμονται στους δικαιούχους συμπολίτες μας. Στόχος της δράσης είναι αφενός να αφυπνιστεί το αίσθημα αλληλεγγύης και κοινωνικής
προσφοράς απέναντι σε συνανθρώπους
μας που βρίσκονται σε λιγότερο ευνοϊκή
θέση και αφετέρου να διευρυνθεί ο κοινωνικός ρόλος των δημόσιων δομών
παροχής Υγείας.
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τερες της Ε.Ε. όπως ίσχυε μέχρι τώρα). Ειδικότερα οι τιμές αναφοράς
προκύπτουν από χώρες με κοινό
νόμισμα και παρόμοιο επίπεδο οικονομικής-κοινωνικής ανάπτυξης και
άρα -σύμφωνα με τον υπουργό Υγείας Ανδρέα Ξανθό- έχουμε μια πιο ομοιογενή βάση υπολογισμού των τιμών. Η τιμολόγηση νέων φαρμάκων
θα εξακολουθήσει να γίνεται τέσσερις φορές το χρόνο, ενώ η ανατιμολόγηση θα γίνεται μία φορά (αντί για
δύο).
Στο μέτρο αυτό έντονη ήταν η αντίδραση της αντιπολίτευσης. Συγκεκριμένα ο αντιπρόεδρος της Ν.Δ. Άδωνης Γεωργιάδης χαρακτήρισε τη συγκεκριμένη τροπολογία ως «τεράστιο
δώρο» στις πολυεθνικές φαρμακευτικές εταιρείες, υποστηρίζοντας ότι,
αφού η Ελλάδα θα χρησιμοποιηθεί
ως σημείο αναφοράς σε άλλες χώρες, θα αυξήσουν τα κέρδη τους σε
ολόκληρο τον κόσμο. Παράλληλα ανέφερε ότι θα αποδεχόταν το μέτρο
αυτό, «εάν συνοδευόταν από
clawback προκειμένου να έχουν οφέλη οι Έλληνες». Στο ίδιο μήκος κύματος και ο πρώην υπουργός Υγείας
και βουλευτής του ΚΙΝΑΛ Ανδρέας
Λοβέρδος, ο οποίος χαρακτήρισε τη
ρύθμιση «ακατανόητη, περίεργη και
επικίνδυνη».

Στις θέσεις αυτές ο υπουργός
Υγείας Ανδρέας Ξανθός έδωσε
τις εξής απαντήσεις:
• Η Ελλάδα, ως χώρα αναφοράς, επηρεάζει τη τιμολογιακή πολιτική των
άλλων χωρών τόσο στην αύξηση τιμών όσο και στη μείωση. Επομένως
δεν υπάρχει κανένα «δωράκι». Το
τεράστιο δώρο στη φαρμακοβιομηχανία το έκαναν οι προηγούμενες
κυβερνήσεις, όταν συγκάλυπταν το
«party» που γινόταν επί 20 χρόνια στο
χώρο του φαρμάκου.
• Οι περισσότερες αυξήσεις αφορούν
φθηνά φάρμακα, των οποίων η τιμή
είναι πιο κάτω από τη χαμηλότερη
τιμή της Ευρωζώνης. Δηλαδή φάρμακα της τάξης των 5 ευρώ που ακόμα και αν τιμολογηθούν στο ανώτατο
όριο (10%), η τιμή τους θα αυξηθεί
κατά 0,50 €. Ο πολίτης θα πληρώσει
τη συμμετοχή του, ένα μέρος δηλαδή
από τα 50 λεπτά του ευρώ (10%-25%),
επομένως είναι αντιληπτό για τι επιβάρυνση μιλάμε.
• Η χώρα, ιδιαίτερα μετά την έξοδο
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Το βασικό μέτρο του νέου συστήματος είναι ότι για την
τιμολόγηση των on patent και των off patent φαρμάκων
λαμβάνεται ως βάση αναφοράς ο μέσος όρος από τις
2 χαμηλότερες τιμές της Ευρωζώνης. Δηλαδή, οι τιμές
αναφοράς προκύπτουν από χώρες με κοινό νόμισμα και
παρόμοιο επίπεδο οικονομικής-κοινωνικής ανάπτυξης
από τα μνημόνια, οφείλει να αναδιοργανώσει το πλαίσιο της φαρμακευτικής πολιτικής. Αυτό είναι συνομολογημένο από όλα τα κόμματα. Εκτός αν
τελικά κάποιοι υποστηρίζουν το
σκληρό μνημονιακό πλαίσιο των
προηγούμενων ετών που οδήγησε
σε ένα στρεβλό και μη βιώσιμο σύστημα το οποίο από τη μια πλευρά
είχε ως αποτέλεσμα φθηνά και αξιόπιστα φάρμακα να αποσυρθούν από

την ελληνική αγορά και να αντικατασταθούν από άλλα ακριβά με συνέπεια την επιβάρυνση του πολίτη και
από την άλλη να σταματήσουν να έρχονται στη χώρα καινοτόμα φάρμακα
με αποτέλεσμα τον αποκλεισμό των
ασθενών με σοβαρά νοσήματα από
τις νέες θεραπείες.
• Η αλλαγή του τρόπου τιμολόγησης
είναι μια από τις παρεμβάσεις που
κάνουμε στο πλαίσιο διόρθωσης του

στρεβλού συστήματος που δημιουργήθηκε τα μνημονιακά χρόνια. Δεν
είναι όμως σημαντικότερη. Το σημαντικότερο είναι ότι για πρώτη φορά
λειτουργεί στο υπουργείο Υγείας α)
Επιτροπή Διαπραγμάτευσης των
φαρμάκων- ειδικά των ακριβών- με
στόχο την επίτευξη προσιτών τιμών
και β) επιτροπή Αξιολόγησης (HTA)
των νέων θεραπειών (αναφορά στη
διαπραγμάτευση για τα φάρμακα για

την Ηπατίτιδα C που είχε ως αποτέλεσμα των 5πλασιασμό των ασθενών
με πρόσβαση στις νέες θεραπείες, ενώ ταυτόχρονα επιτεύχθηκε και σημαντικό δημοσιονομικό όφελος).
• Οι προηγούμενες κυβερνήσεις είχαν αφήσει το σύστημα υγείας τελείως «ανοχύρωτο» και πρακτικά αποζημίωναν τα φάρμακα σε τιμές καταλόγου χωρίς διαπραγμάτευση. Ωστόσο, εμείς έχουμε υλοποιήσει μέτρα
οικονομικής ελάφρυνσης όσον αφορά τη συμμετοχή στο κόστος, δηλαδή
τα χρήματα που πληρώνει τελικά ο
πολίτης από την τσέπη του (π.χ. μηδενική συμμετοχή των ασθενών με
χρόνια νοσήματα που αγοράζουν γενόσημα φάρμακα, μείωση του 1€ ανά
συνταγή, μηδενική συμμετοχή στο
1/3 των ανασφάλιστων πολιτών και
στους καρκινοπαθείς).
Συνέχεια στις σελίδες 26-31
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Θέμα |

Ψηφίζεται η τροπολογία για την προστασία της πρώτης κατοικίας

Σήμερα Παρασκευή αναμένεται να ψηφιστεί η τροπολογία για την προστασία της πρώτης κατοικίας που περιλαμβάνεται στο νομοσχέδιο του υπουργείου Ανάπτυξης. Αφορά
προστασία πρώτης κατοικίας αξίας έως 250.000 ευρώ για κόκκινα στεγαστικά ιδιωτών, 175.000 για επιχειρηματικά δάνεια με προσημείωση της πρώτης κατοικίας και
εισοδηματικά κριτήρια έως 36.000 ευρώ.

Τριβές για το νέο σύστημα τιμολόγησης φαρμάκων

σελ.
30

Συνέχεια από τη σελίδα 25

Τι προβλέπεται για τα γενόσημα
Για τα γενόσημα προβλέπεται τιμολόγηση/ανατιμολόγηση στο 65%
της τιμής του off patent (για όσα
γενόσημα η μείωση είναι πάνω από 10% και μόνο για την πρώτη ανατιμολόγηση η τιμή τους διαμορφώνεται στο 75% της αντίστοιχης
τιμής του προϊόντος αναφοράς) και
μέχρι το κατώτατο όριο του ΚΗΘ
(κόστος ημερήσιας θεραπείας).

Για το μέτρο αυτό ο
αναπληρωτής εκπρόσωπος
Τύπου της Νέας Δημοκρατίας
Γιάννης Μαστρογεωργίου,
έκανε την ακόλουθη δήλωση:
«Η κυβέρνηση μετά την αύξηση
των τιμών των φαρμάκων και το
δώρο εκατοντάδων εκατομμυρίων
που έκανε στις πολυεθνικές, αυξάνει τώρα και τις τιμές των γενοσήμων κατά 10%. Επιβαρύνει έτσι και
τους ασθενείς καθώς αυξάνει τη
δική τους συμμετοχή. Το κόμμα
που ισχυρίζεται ότι πολεμά τα μεγάλα συμφέροντα, επιβεβαιώνεται
καθημερινά ότι είναι ο πιο πρόθυμος υπηρέτης τους και μάλιστα σε
βάρος των ασθενέστερων πολιτών».

Στη θέση αυτή ο υπουργός
Υγείας απάντησε τα εξής:
«Με τη συγκεκριμένη νομοτεχνική βελτίωση δεν αυξάνεται η τιμή
των γενοσήμων. Αντιθέτως, η παρέμβαση αυτή αφορά τη μείωση
των τιμών τους όπως προκύπτει
από την αλλαγή του τρόπου τιμολόγησης. Πιο συγκεκριμένα, προβλέπεται επιβράδυνση της μείωσης σε
όποια γενόσημα η τιμή «πέφτει» σε
ποσοστό μεγαλύτερο του 10% σε
σχέση με το προηγούμενο δελτίο
τιμών. Μάλιστα, πριν καταθέσουμε
τη νομοτεχνική βελτίωση, ο βουλευτής της Ν.Δ. και πρώην υπουργός Υγείας Μ. Βορίδης μάς είχε εγκαλέσει από το βήμα της Βουλής
για τον κίνδυνο απότομης πτώσης
των τιμών σε ορισμένα γενόσημα
προκειμένου να στηρίξει τους ισχυρισμούς περί «δώρου» στις
πολυεθνικές: «Γιατί βάζετε μέγιστη
μείωση στα off-patent και δεν βάζετε μέγιστη μείωση στα γενόσημα;
Γιατί; Κανονικά τα γενόσημα έπρεπε να σας ενδιαφέρουν ως προς το
κάτω όριο της μειώσεως».
(Οι θέσεις των φορέων του κλάδου του φαρμάκου θα φιλοξενηθούν στο επόμενο τεύχος).

ΣΤΌΧΟΣ ΝΑ ΥΠΟΧΩΡΉΣΟΥΝ ΚΑΤΆ ΤΟΥΛΆΧΙΣΤΟΝ 23,5 ΔΙΣ. ΕΥΡΏ

Γιάννης Τούντας

Με το νέο σύστημα τιμολόγησης
θα αυξηθεί η συμμετοχή των πολιτών
στην αγορά πολλών φαρμάκων

Σ

ημαντική είναι η παρέμβαση του Γιάννη Τούντα, καθηγητή Κοινωνικής και
Προληπτικής Ιατρικής στο ΕΚΠΑ και πρώην πρόεδρου του ΕΟΦ, ο οποίος σε
εκπομπή του 9,84 με τον Άρη Τόλιο, τόνισε μεταξύ των άλλων και τα εξής:
«Το ισχύον σύστημα τιμολόγησης με το μέσο όρο των φθηνότερων τιμών σε
3 χώρες της Ε.Ε., έπρεπε ασφαλώς να αλλάξει, γιατί όπως έχω τονίσει επανειλημμένα ήταν πολύπλοκο, δημιουργούσε αναπόφευκτα λάθη, εξόντωνε τα
φθηνά φάρμακα, με αποτέλεσμα να αποσύρονται, να υποκαθίστανται με άλλα
πιο ακριβά και σε συνδυασμό με τις παράλληλες εξαγωγές που πυροδοτούσαν
τα φθηνά φάρμακα, δημιουργούσε και δημιουργεί σοβαρά προβλήματα ελλείψεων. Γι΄ αυτό και είχα προτείνει, ως πρόεδρος του ΕΟΦ, την αντικατάστασή του
από άλλο σύστημα που να βασίζεται σε ένα «καλάθι» 5-6 χωρών που θα επιλέγαμε κυρίως με οικονομικά κριτήρια.
»Αντί για ένα τέτοιο σύστημα η κυβέρνηση νομοθετεί με βάση το μέσο όρο
των φθηνότερων φαρμάκων σε δύο χώρες της Ευρωζώνης, δημιουργώντας
όμως έτσι νέα προβλήματα. Είναι μεν θετικό το γεγονός ότι επιτρέπει αυξήσεις
σε φάρμακα εκεί που επιβάλλεται για να αντιμετωπιστούν σημαντικές στρεβλώσεις και σωστά βάζει όριο 10% στις μειώσεις, προστατεύοντας ταυτόχρονα τα
γενόσημα στο 75% της τιμής του off-pattern αντί για 65% στις περιπτώσεις που
προκαλείται μείωση τιμών στα γενόσημα μεγαλύτερη του 10%. Δίνει, επίσης, τη
δυνατότητα στο υπουργείο να περιορίζει τις μειώσεις στις ανατιμολογήσεις όταν
χρειάζεται να προστατευτεί η βιωσιμότητα κυρίως των φθηνών γενόσημων
φαρμάκων.
»Από την άλλη όμως, το νέο σύστημα τιμολόγησης δημιουργεί τρία μεγάλα
προβλήματα: Με την αύξηση τιμών θα αυξηθεί η ιδία συμμετοχή των πολιτών
στην αγορά πολλών φαρμάκων, ειδικά όσων έχουν 25% συμμετοχή ή όσων έχουν 10% συμμετοχή αλλά δεν έχουν γενόσημο, γεγονός που θα αυξήσει ακόμα
περισσότερο τις υπέρογκες ιδιωτικές δαπάνες για φάρμακα που τα καθιστά ήδη
απρόσιτα για αρκετούς συμπολίτες μας. Το υπουργείο Υγείας θα έπρεπε να νομοθετήσει νέο αλγόριθμο για τα αποζημιoύμενα φάρμακα της θετικής λίστας,
ώστε η ιδία συμμετοχή να μην αυξηθεί λόγω της αύξησης των τιμών.
»Πρόβλημα επίσης αποτελεί το γεγονός ότι μπορεί η Ισπανία και η Ιταλία να
έχουν χαμηλές τιμές, αλλά στις περιπτώσεις εκείνες που δεν θα έχουν προλάβει
να τιμολογήσουν νέα φάρμακα, οι τιμές στην Ελλάδα θα προκύπτουν από χώρες
με υψηλότερες τιμές, διαμορφώνοντας και στη χώρα μας άσκοπες υπερτιμολογήσεις. Τέλος, όλα τα παραπάνω οδηγούν σε ακόμα μεγαλύτερη υπέρβαση της
δημόσιας φαρμακευτικής δαπάνης, την οποία θα κληθούν να καλύψουν οι φαρμακευτικές επιχειρήσεις με τις αναγκαστικές επιστροφές του σημερινού ανορθολογικού και άδικου τρόπου που θίγει, όμως, περισσότερο τους παραγωγούς
γενοσήμων, οι οποίοι έχουν αναλογικά σαφώς μικρότερο μερίδιο ευθύνης στην
υπέρβαση της δημόσιας φαρμακευτικής δαπάνης».

Ανδρέας Ξανθός

Οι ασθενείς ευνοούνται,
υποστηρίζει ο Α. Ξανθός
προς τους συλλόγους
ασθενών

Έ

ντονες ήταν οι αντιδράσεις από τους
συλλόγους των ασθενών, γι’ αυτό και ο
υπουργός Υγείας Ανδρέας Ξανθός αναγκάστηκε να τους αποστείλει επιστολή, στην
οποία υποστηρίζει ότι με το νέο σύστημα τιμολόγησης των φαρμάκων οι ασθενείς ευνοούνται. Αναλυτικά οι διευκρινίσεις του υπουργού έχουν ως εξής:

Τράπεζες Μείωση ρεκόρ
στα NPEs για φέτος
►Επιθετικότερους στόχους για φέτος θα περιλαμβάνουν
τα αναθεωρημένα πλάνα τριετίας 2019-21 που θα
υποβληθούν στα τέλη του μήνα. Το σχέδιο της Eurobank
για μείωση κατά 10,1 δισ. και οι κινήσεις Εθνικής,
Πειραιώς και Alpha Bank. Νέες αναθεωρήσεις το 2020
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Του ΧΡΉΣΤΟΥ ΚΊΤΣΙΟΥ

Ν

έους επιθετικότερους στόχους τριετίας ( 201921) για τη μείωση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων τους (Non Performing ExposuresNPEs) θα υποβάλουν στα τέλη του μήνα οι εγχώριες
συστημικές τράπεζες, αξιοποιώντας τη… δεύτε-

ρη ευκαιρία, που σηματοδοτεί η πανευρωπαϊκή υποβολή.
Σύμφωνα με πληροφορίες, τα νέα πλάνα θα προβλέπουν για φέτος μείωση των NPEs κατά τουλάχιστον
23,5 δισ. ευρώ, εξέλιξη η οποία θα οδηγήσει σε προς τα
άνω αναθεώρηση και των στόχων τριετίας. Πρόκειται
Συνέχεια στις σελίδες 28-29
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Ρεπορτάζ |

29

| Ρεπορτάζ

Τράπεζες Μείωση ρεκόρ στα NPEs για φέτος
Συνέχεια από τη σελίδα 27

RE/MAX

Ανακάμπτει η
αγορά ακινήτων
ΣΤΡΟΦΉ των επενδυτών στην κτηματαγορά δείχνουν τα στοιχεία από την
πανελλαδική έρευνα της RE/MAX Ελλάς για τις τιμές ακινήτων έτους
2018. Οι τιμές πώλησης των ακινήτων σε ετήσια βάση εμφανίζουν αύξηση κατά μέσο όρο 7,3% και η άνοδος
αυτή έρχεται ως φυσική συνέχεια της
περσινής σταθεροποίησης των τιμών
με αυξητικές τάσεις, γεγονός που επιβραβεύει όλους όσοι επέλεξαν στη
μεταβατική περίοδο της εξόδου της
Ελλάδας από τα μνημόνια να επενδύσουν στην κτηματαγορά με πολλαπλά
οφέλη και επιβεβαιώνοντας ότι η αγορά ακινήτων μπορεί να αποτελέσει και
πάλι την ατμομηχανή της ελληνικής
οικονομίας, όπως είχε συμβεί και πριν
από την κρίση.
Σημαντικό ρόλο στην αύξηση των
τιμών έχουν παίξει και οι αυξημένες
αποδόσεις που προσφέρουν οι νέου
τύπου βραχυχρόνιες μισθώσεις που
πλέον έχουν κυριαρχήσει σε αστικά
κέντρα αλλά και σε πολλές τουριστικές περιοχές. Τα ακίνητα αυτού του
είδους βρίσκονται πλέον στις πρώτες
επιλογές των ενδιαφερόμενων αγοραστών, καθώς οι αποδόσεις που
προσφέρουν θα τις ζήλευαν και οι πιο
φιλόδοξοι επενδυτές στον κλάδο του
Real Estate.
Καθοριστικό ρόλο στη διατήρηση
του θετικού κλίματος και στη μεγαλύτερη αύξηση του αγοραστικού ενδιαφέροντος αναμένεται να «παίξει» η
διαμόρφωση σταθερού επενδυτικού
περιβάλλοντος αλλά και ένα ευρύτερα ευνοϊκό φορολογικό καθεστώς.
Όσον αφορά την περιοχή της Αττικής, στα μεταχειρισμένα ακίνητα σημειώθηκε αύξηση τιμών 6,9%, ενώ αντίθετα στα νέα ακίνητα είχαμε ακόμη
μεγαλύτερη αύξηση της τάξης του
10,7%.
Στη Θεσσαλονίκη η αύξηση τιμών
ακινήτων ηλικίας άνω των 5 ετών διαμορφώνεται στα επίπεδα του 7,9%,
ενώ στα νέα ακίνητα ηλικίας έως 5 ετών, οι τιμές αυξήθηκαν κατά 3,1%.
Τέλος, στην υπόλοιπη χώρα, οι τιμές
στα μεταχειρισμένα ακίνητα σημείωσαν αύξηση κατά 12,9%, ενώ σε εκείνα που έχουν κατασκευαστεί την τελευταία 5ετία η άνοδος ήταν της τάξης
του 8,1%.

για φιλόδοξο στόχο που, αν επιτευχθεί, θα αποτελέσει μείωση ρεκόρ. Αρκεί να συνυπολογιστεί ότι από το Μάρτιο του 2016 (κορύφωση
των NPEs) ώς τις 30/9/2018 τα NPEs μειώθηκαν κατά 22,5 δισ. ευρώ.
Ο όμιλος Eurobank έχει γνωστοποιήσει
στους επενδυτές το σχέδιο επιθετικότερης
μείωσης των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων του, ώστε στο τέλος του έτους να υποχωρήσουν στα 6,6 δισ. ευρώ, αντιστοιχώντας στο
16% των συνολικών χορηγήσεων. Στο τέλος
της τριετίας (2021) προβλέπεται να μειωθούν
στα 3,5 δισ. ευρώ, ήτοι στο 8,8% των συνολικών χορηγήσεων.
Η φετινή μείωση κατά περίπου 10,1 δισ. ευρώ θα επέλθει μέσω δύο τιτλοποιήσεων
NPEs, αθροιστικού ύψους 9 δισ. ευρώ καθώς
και από οργανικές δράσεις από τις οποίες προβλέπεται να μειωθούν κατά 1,1 δισ. ευρώ. Η
πρώτη τιτλοποίηση (project Pillar) αφορά
«κόκκινα» στεγαστικά δάνεια ανεξόφλητου
κεφαλαίου 2 δισ. ευρώ, και ο σχετικός διαγωνισμός για την ανάδειξη προτιμητέου επενδυτή, ο οποίος θα αγοράσει τις ομολογίες ενδιάμεσης διαβάθμισης, είναι σε εξέλιξη.
Στη δεύτερη φάση έχουν περάσει 7 επενδυτές εκ των οποίων οι 5 έχουν το δικαίωμα να
διεκδικήσουν, ταυτόχρονα με το Pillar, και τη
δεύτερη τιτλοποίηση καταγγελμένων ή σε βαθιά καθυστέρηση δανείων, ονομαστικής αξίας
7 δισ. ευρώ. Στο παραπάνω χαρτοφυλάκιο θα
προστεθούν ενήμερα δάνεια αξίας 0,5 δισ. ευρώ.
Στόχος της Eurobank είναι να πωληθούν ή/
και να αποδοθούν σε επενδυτές όλες οι ομολογίες ενδιάμεσης διαβάθμισης των δύο προαναφερόμενων τιτλοποιήσεων, εξέλιξη που,
σε συνδυασμό με την πώληση της FPS και την
ανάληψη διαχείρισης από τρίτον, θα συμβάλει
στο συνυπολογισμό των ομολογιών πρώτης
διαβάθμισης που θα διακρατήσει ο όμιλος, με
χαμηλή στάθμιση στο ενεργητικό του.
«Ψηλώνει» κατά 1 δισ. το φετινό στόχο η
Εθνική
Υψηλότερο στόχο μείωσης για τη φετινή
χρονιά αναμένεται να θέσει και η Εθνική Τράπεζα. Στο πλάνο τριετίας 2019 -21, το οποίο
κατατέθηκε στα τέλη της περασμένης χρονιάς,
η τράπεζα δεσμεύτηκε να μειώσει τα εν Ελλάδι
NPEs, φέτος, κατά περίπου 3 δισ. ευρώ. Με το
αναθεωρημένο πλάνο, ο πήχης θα ανέβει στα 4
δισ. ευρώ, ώστε στο τέλος της χρονιάς τα
NPEs να διαμορφωθούν στα 11,6 δισ. ευρώ.
Η Εθνική έχει σε εξέλιξη διαγωνισμό
(project Symbol) για την πώληση χαρτοφυλακίου με εξασφαλισμένα «κόκκινα» δάνεια, ανεξόφλητου υπολοίπου 0,95 δισ. ευρώ.
Οι δεσμευτικές προσφορές αναμένεται να
κατατεθούν στις αρχές Απριλίου. Στο δεύτερο
γύρο έχουν περάσει τέσσερις επενδυτές
(Fortress, Centerbridge, Elliott και Ellington
Management), που διενεργούν due diligence.
Η τράπεζα έχει δηλώσει ότι θα προχωρήσει

ΤτΕ

Έλλειμμα 1,2 δισ. ευρώ στο ισοζύγιο
τρεχουσών συναλλαγών

► Σύμφωνα με
πληροφορίες, τα νέα πλάνα
θα προβλέπουν για φέτος
μείωση των NPEs, κατά
τουλάχιστον 23,5 δισ.
ευρώ, εξέλιξη η οποία
θα οδηγήσει σε προς

ΈΛΛΕΙΜΜΑ 1,2 ΔΙΣ. ΕΥΡΏ κατάγραψε τον Ιανουάριο το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, αυξημένο κατά 487 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον ίδιο
μήνα του 2018, λόγω της επιδείνωσης όλων των επιμέρους ισοζυγίων
εκτός του ισοζυγίου υπηρεσιών σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της
Ελλάδος. Ειδικότερα, το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών αυξήθηκε, πρωτίστως λόγω της επιδείνωσης του ισοζυγίου αγαθών χωρίς καύσιμα και
δευτερευόντως λόγω της επιδείνωσης του ισοζυγίου καυσίμων. Οι εξαγωγές αγαθών σε τρέχουσες τιμές μειώθηκαν λόγω της μείωσης των εξαγωγών καυσίμων, ενώ οι εξαγωγές αγαθών χωρίς καύσιμα συνέχισαν
την ανοδική τους πορεία, τόσο σε τρέχουσες όσο και σε σταθερές τιμές, αν
και με βραδύτερο ρυθμό σε σχέση με τον Ιανουάριο του 2018 (κατά 3,6%
σε τρέχουσες τιμές και κατά 5,1% σε σταθερές τιμές). Παράλληλα, οι εισαγωγές αγαθών σημείωσαν άνοδο κατά 3,4% σε τρέχουσες τιμές και κατά
3,9% σε σταθερές τιμές.
Το πλεόνασμα του ισοζυγίου υπηρεσιών παρουσίασε άνοδο, κυρίως
λόγω της βελτίωσης του ισοζυγίου μεταφορών, η οποία οφείλεται στην
άνοδο των καθαρών εισπράξεων από θαλάσσιες μεταφορές κατά 17,4%
σε σχέση με τον Ιανουάριο του 2018. Παράλληλα, αξιοσημείωτη ήταν και
η βελτίωση του ταξιδιωτικού ισοζυγίου. Ειδικότερα, οι αφίξεις μη κατοίκων ταξιδιωτών και οι σχετικές εισπράξεις παρουσίασαν αύξηση κατά
9,4% και 53,2% αντίστοιχα. Η μείωση των πλεονασμάτων των ισοζυγίων
πρωτογενών και δευτερογενών εισοδημάτων οφείλεται κυρίως στη μείωση των καθαρών εισπράξεων από λοιπά πρωτογενή εισοδήματα και από
τον τομέα της γενικής κυβέρνησης αντίστοιχα.
Το ισοζύγιο κεφαλαίων κατέγραψε πλεόνασμα 260 εκατ. ευρώ, δηλ.
κατά 76 εκατ. ευρώ μεγαλύτερο εκείνου του αντίστοιχου μήνα του 2018,
κυρίως λόγω της αύξησης των καθαρών εισπράξεων του τομέα της γενικής κυβέρνησης.
Το συνολικό ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών και κεφαλαίων (το οποίο
αντιστοιχεί στις ανάγκες της οικονομίας για χρηματοδότηση από το εξωτερικό) κατέγραψε έλλειμμα 923 εκατ. ευρώ, μεγαλύτερο κατά 411 εκατ.
ευρώ σε σχέση με το αντίστοιχο του Ιανουαρίου του 2018.

Eurobank:
Πουλά
χαρτοφυλάκιο
με 187 ακίνητα

ΣΤΑ 88 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΏ υπολογίζει την
αξία τους η τράπεζα. Προσφέρει χρηματοδότηση ώς 50 εκατ. ευρώ στον
αγοραστή. Τα χαρακτηριστικά του
χαρτοφυλακίου και πόσα από τα ακίνητα είναι εισοδήματος. Οι όροι του
διαγωνισμού (project Opus).
Στην πώληση χαρτοφυλακίου με
187 ιδιόκτητα και ανακτηθέντα ακίνητα προχωρά η Eurobank,
προσαρμοζόμενη στη γραμμή που έχει δώσει ο επόπτης

(SSM) για μείωση των ακινήτων στους ισολογισμούς των
εγχώριων τραπεζών.
Ο σχετικός διαγωνισμός (project Opus) ξεκίνησε την περασμένη εβδομάδα, με τους επενδυτές να λαμβάνουν teaser
και συμβάσεις εμπιστευτικότητας (NDAs) που καλούνται να
υπογράψουν.
Με βάση το σύντομο ενημερωτικό, το προς πώληση χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνει 187 ακίνητα, εκ των οποίων το 80%
βρίσκεται σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Η Eurobank υπολογίζει την αξία του χαρτοφυλακίου στα 88 εκατ. ευρώ και προ-

σφέρει χρηματοδότηση ώς 50 εκατ. ευρώ στον αγοραστή.
Οι προσδοκίες για ικανοποιητικό τίμημα εδράζονται στα
εξής χαρακτηριστικά του χαρτοφυλακίου: τα 16 από τα 187
ακίνητα έχουν αξία περίπου 44 εκατ. ευρώ και αποτελούν το
«φιλέτο» του διαγωνισμού. Επιπρόσθετα το ένα τρίτο περίπου του χαρτοφυλακίου αποτελείται από ακίνητα εισοδήματος (καταστήματα της Eurobank).
Μεταξύ των ακινήτων που περιλαμβάνονται στο χαρτοφυλάκιο είναι 140 καταστήματα και 18 γραφεία, ενώ είναι λίγα
τα βιομηχανικά ακίνητα και οι αποθήκες.

τα άνω αναθεώρηση
και των στόχων τριετίας
στην πώληση ενός ακόμη χαρτοφυλακίου κόκκινων δανείων, χωρίς εξασφαλίσεις, μικτής
λογιστικής αξίας περίπου 700 εκατ. ευρώ, η
περίμετρος του οποίου ενδέχεται να αυξηθεί,
λόγω της αναθεώρησης του φετινού στόχου
μείωσης των NPEs.
Για τη τριετία 2019-21 ο αναθεωρημένος
στόχος θα προβλέπει τη μείωση των NPEs χα-

μηλότερα από τα 5 δισ. ευρώ.
Αναθεωρημένοι στόχοι και από την Alpha
Την επιθετικότερη μείωση των NPEs κατά
τη φετινή χρονιά εξετάζει και η Alpha Bank. Το
αρχικό πλάνο, που κατατέθηκε στα τέλη του
2018, προβλέπει για φέτος μείωση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων στην Ελλάδα
κατά 5 δισ. ευρώ, ώστε στο τέλος του έτους να
υποχωρήσουν στα 16,8 δισ. ευρώ.
Είναι πιθανόν ο φετινός στόχος να «ψηλώ-

σει», με αύξηση πωλήσεων και τιτλοποιήσεων. Για φέτος η Alpha έχει προγραμματίσει την
πώληση χαρτοφυλακίου «κόκκινων» επιχειρηματικών δανείων με εξασφαλίσεις επί ακινήτων, ονομαστικής αξίας περίπου 2 δισ.
(project Neptune) καθώς και μια τιτλοποίηση
ισόποσων «κόκκινων» στεγαστικών δανείων.
Μείωση των NPEs στην τριετία κατά 15 δισ.
από Πειραιώς
Η Πειραιώς έχει μπροστά της το πιο φιλόδο-
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ξο και δύσκολο έργο, καθώς στο τέλος του
2018 τα NPEs ανέρχονταν σε 26,3 δισ. ευρώ
(εκτίμηση διοίκησης). Με το πλάνο που κατατέθηκε τον περασμένο Σεπτέμβριο, προβλέπεται
μείωση των NPEs σε εταιρικό επίπεδο, στη
διάρκεια της φετινής χρονιάς, κατά 4,2 δισ.
ευρώ. Η τράπεζα πρόκειται να τον αναθεωρήσει, όμως, υιοθετώντας ελαφρώς επιθετικότερο στόχο.
Κατά την τριετία 2019-21 τα NPEs θα υπο-
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χωρήσουν, σύμφωνα με πρόσφατη δήλωση
του διευθύνοντος συμβούλου της τράπεζας,
κατά περίπου 15 δισ. ευρώ (11,3 δισ. στο τέλος
του 2021), έναντι αρχικής πρόβλεψης για μείωση κατά 13 δισ. ευρώ.
Θεωρείται δεδομένο ότι οι στόχοι για τη διετία 2020-21 θα αναθεωρηθούν εκ νέου, εφόσον εγκριθούν και νομοθετηθούν τα σχέδια
συλλογικής υποβοήθησης και ιδιαίτερα αυτό
της Τράπεζας της Ελλάδος.

Ισοζύγιο χρηματοοικονομικών συναλλαγών
Στην κατηγορία των άμεσων επενδύσεων, οι υποχρεώσεις των κατοίκων έναντι του εξωτερικού (άμεσες επενδύσεις μη κατοίκων στην Ελλάδα) σημείωσαν άνοδο κατά 302 εκατ. ευρώ, με σημαντικότερη συναλλαγή
τη συμμετοχή της Brevan Howard Asset Management LLP (Ηνωμένο Βασίλειο) στο μετοχικό κεφάλαιο της Orilina Properties ΑΕΕΑΠ.
Στις επενδύσεις χαρτοφυλακίου σημειώθηκε μείωση των απαιτήσεων
έναντι του εξωτερικού, κυρίως λόγω της μείωσης (κατά 1,0 δισ. ευρώ)
των τοποθετήσεων κατοίκων σε ομόλογα και έντοκα γραμμάτια του εξωτερικού. Η αύξηση των υποχρεώσεων των κατοίκων έναντι του εξωτερικού οφείλεται κυρίως στην αύξηση (κατά 518 εκατ. ευρώ) των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε ομόλογα και έντοκα γραμμάτια του Ελληνικού Δημοσίου. Στην κατηγορία των λοιπών επενδύσεων, η μείωση των απαιτήσεων των κατοίκων έναντι του εξωτερικού οφείλεται κυρίως στη μείωση
(κατά 852 εκατ. ευρώ) των τοποθετήσεων κατοίκων (πιστωτικών ιδρυμάτων και θεσμικών επενδυτών και επιχειρήσεων) σε καταθέσεις και repos
στο εξωτερικό. Η μείωση των υποχρεώσεων έναντι του εξωτερικού αντανακλά κυρίως τη μείωση (κατά 1,7 δισ. ευρώ) των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε καταθέσεις και repos στο εσωτερικό. Επισημαίνεται τέλος ότι
το τέλος Ιανουαρίου του 2019, τα συναλλαγματικά διαθέσιμα της χώρας
σημείωσαν μικρή αύξηση σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2018 (6,6
δισ. ευρώ, έναντι 6,5 δισ. ευρώ).
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Τριβές για
το νέο
σύστημα τιμολόγησης φαρμάκων
Προστασία
πρώτης
κατοικίας
ΨΗΦΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗ ΒΟΥΛΉ Η ΤΡΟΠΟΛΟΓΊΑ

Π

λαίσιο προστασίας για την πρώτη κατοικία
κατέθεσε στη Βουλή η kυβέρνηση και προβλέπεται ότι η αξία της δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 175.000 ευρώ, αν στις οφειλές που
ρυθμίζονται περιλαμβάνονται επιχειρηματικά
δάνεια, και σε κάθε άλλη περίπτωση (στεγαστικά,
επισκευαστικά ή καταναλωτικά δάνεια, πιστωτικές κάρτες, όλα με υποθήκη ή προσημείωση υποθήκης στην κύρια κατοικία) τις 250.000 ευρώ.
Προβλέπεται ακόμη ότι το οικογενειακό εισόδημα του αιτούντος φυσικού προσώπου, κατά το
τελευταίο έτος, για το οποίο υπάρχει δυνατότητα
υποβολής φορολογικής δήλωσης, δεν υπερβαίνει τα 12.500 ευρώ.
Η διαδικασία για τη ρύθμιση των οφειλών θα
γίνεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό μέσο, μέσω
πλατφόρμας η οποία αναπτύσσεται από τη Γενική
Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων σε
συνεργασία με την Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους.

Βασικά χαρακτηριστικά του νέου πλαισίου:
● Για πρώτη φορά στο νέο πλαίσιο εντάσσονται
επιχειρηματικά δάνεια που έχουν υποθήκη την
πρώτη κατοικία του οφειλέτη.
● Στο νέο πλαίσιο προβλέπεται για πρώτη φορά
η συνεισφορά (επιδότηση) του Δημοσίου για όλη
τη διάρκεια της ρύθμισης (έως 25 χρόνια) στις
καταβαλλόμενες δόσεις, η οποία θα προσδιορισθεί με ΚΥΑ το επόμενο διάστημα.
● Οι δικαιούχοι υπαγωγής ρυθμίζουν τις οφειλές τους προς τράπεζες και το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων από στεγαστικό δάνειο, για
τις οποίες έχει εγγραφεί υποθήκη ή προσημείωση υποθήκης στην κύρια κατοικία τους.
● Η διαδικασία ρύθμισης διεξάγεται μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας.
● Οι υπαγόμενοι στο νέο πλαίσιο θα πληρώνουν
το 120% της εμπορικής αξίας της προστατευόμενης κατοικίας, με διάρκεια 25 ετών - επιτόκιο
euribor τριμήνου +2%.
● Αν δεν επιτευχθεί συναινετική ρύθμιση, τότε ο
οφειλέτης δικαιούται να ζητήσει τη ρύθμιση των
οφειλών του με απόφαση δικαστηρίου.
● Η αντικειμενική αξία της κύριας κατοικίας
προβλέπεται ότι δεν πρέπει να υπερβαίνει τις
175.000 ευρώ, αν στις οφειλές που ρυθμίζονται
περιλαμβάνονται επιχειρηματικά δάνεια, και σε
κάθε άλλη περίπτωση (στεγαστικά, επισκευαστικά ή καταναλωτικά δάνεια, πιστωτικές κάρτες,
όλα με υποθήκη ή προσημείωση υποθήκης στην
κύρια κατοικία) τις 250.000 ευρώ.
● Ο οφειλέτης θα πρέπει να διαθέτει λοιπή οικογενειακή περιουσία έως 80.000,00 και επιπλέον
καταθέσεις έως 15.000 ευρώ.
● Τα όρια του οικογενειακού εισοδήματος διαμορφώθηκαν κατά τέτοιον τρόπο, ώστε να αντιστοιχούν στις εύλογες δαπάνες διαβίωσης, που
περιλαμβάνουν τις βασικές δαπάνες για τη διαβίωση του νοικοκυριού και επιπλέον δαπάνες εστίασης, όπως αυτές καθορίστηκαν από την Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία, προσαυξημένες
κατά 70%.
● Σε κάθε περίπτωση, το ύψος των ληξιπρόθε-

μηλότερη τιμή της Ευρωζώνης.
Τα γενόσημα τιμολογούνται/ανατιμολογούνται στο 65% της τιμής του off patent
(για όσα γενόσημα η μείωση είναι πάνω από
10% και μόνο για την 1η ανατιμολόγηση η
τιμή τους διαμορφώνεται στο 75% της αντίστοιχης τιμής του προϊόντος αναφοράς) και
μέχρι το κατώτατο όριο του ΚΗΘ ( κόστος
ημερήσιας θεραπείας), ενώ μέχρι σήμερα
πρακτικά δεν υπήρχε όριο στην συνεχή απομείωση τιμής.
Τα βιο-ομοειδή τιμολογούνται/ανατιμολογούνται με βάση τις 2 χαμηλότερες τιμές της ευρωζώνης.
Με την πρόταση αυτή αποτρέπουμε την
ανεξέλεγκτη πτώση τιμών, ειδικά στα γενόσημα,
και άρα κρατάμε στην αγορά παλιά, φθηνά και αξιόπιστα φάρμακα χωρίς
κίνδυνο ελλείψεων, είτε
Η Ελλάδα, ως
λόγω παράλληλων εξαχώρα αναφοράς,
γωγών είτε λόγω απόεπηρεάζει τη
συρσης και υποκατάστατιμολογιακή
σής τους με νεότερα, αλλά
πολύ πιο ακριβά. Με τη
πολιτική των
νέα δέσμη μέτρων πετυάλλων χωρών
χαίνουμε τη συνολική ευτόσο στην
στάθεια στην αγορά φαραύξηση τιμών
μάκου, χωρίς να επηρεαστεί το επίπεδο τιμών (λόόσο και στη
γω ισοδύναμων μειώσεμείωση
ων και αυξήσεων) και άρα
η συμμετοχή του πολίτη.
Όπως έχουμε ήδη ανακοινώσει, από τους 5.503 κωδικούς φαρμάκων που εμφανίζουν πωλήσεις στη χώρα,
οι 4.845 αφορούν φάρμακα που διακινούνται από τα ιδιωτικά φαρμακεία. Από αυτούς
τους 4.845 κωδικούς που οι πολίτες συμμεΤι αλλάζουμε στις τιμές με τη νέα
τέχουν στο κόστος (με 10% ή 25%), οι 1.802
πρόταση;
εμφανίζουν μείωση τιμής και οι 1.774 κωδιΘεσμοθετούμε ένα πιο απλό, διαφανές,
κοί αύξηση. Αυτό αφορά στην πλειονότητά
προβλέψιμο και βιώσιμο σύστημα τιμολότους φάρμακα με λιανική τιμή από 10 μέχρι
γησης που υπερβαίνει τις μνημονιακές επι50 ευρώ. Το νέο λοιπόν σύστημα τιμολόγηταγές. Αυτό γίνεται παίρνοντας ωςβάση ανασης θα επιφέρει περισσότερες μειώσεις και
φοράς το μέσο όρο από τις 2 χαμηλότερες
λιγότερες αυξήσεις, στα φάρμακα που ο ποτιμές της Ευρωζώνης (αντί για τις 3 χαμηλόλίτης αγοράζει από τα ιδιωτικά φαρμακεία
τερες της Ε.Ε.) για την τιμολόγηση των on
και συμβάλλει με τη συμμετοχή του στη δαpatent και off patent φαρμάκων. Οι τιμές απάνη. Επίσης θα περιορίσει τη διαφορά λιαναφοράς προκύπτουν από χώρες με κοινό
νικής – ασφαλιστικής τιμής, η οποία επιβανόμισμα και παρόμοιο επίπεδο οικονομιρύνει τον ασθενή. Είναι γνωστό ότι η μείωση
κής-κοινωνικής ανάπτυξης και άρα έχουμε
των λιανικών τιμών όλα τα προηγούμενα
μια πιο ομοιογενή βάση υπολογισμού των
χρόνια δεν είχε πάντα ως αποτέλεσμα την
τιμών. Η τιμολόγηση νέων φαρμάκων θα
αντίστοιχη μείωση της συμμετοχής του ποεξακολουθήσει να γίνεται 4 φορές το χρόνο,
λίτη στο κόστος, γιατί λόγω του αλγόριθμου
ενώ η ανατιμολόγηση θα γίνεται 1 φορά (αντί
αποζημίωσης συχνά αυξανόταν η διαφορά
για 2). Συγκεκριμένα:
λιανικής-ασφαλιστικής τιμής. Από τα 624 εΌσα on/off είναι πάνω από το μέσο όρο
κατ. ευρώ που ήταν για το 2018 η θεσμοθετων 2 χαμηλότερων της Ευρωζώνης,
τημένη συμμετοχή του ασθενή στη φαρμαμειώνονται σταδιακά (μέχρι 10% το χρόνο)
κευτική δαπάνη, μόνο τα 364 εκατ. αντιστοικαι μέχρι τις 2 χαμηλότερες τιμές της Ευρωχούν στο ποσοστό συμμετοχής επί της τιμής
ζώνης.
(10% ή 25%) και τα 260 εκατ. στη διαφορά
Όσα on/off είναι κάτω από τη χαμηλότερη
λιανικής-ασφαλιστικής τιμής.
τιμή της Ευρωζώνης, θα αυξηθούν σταΕίμαστε σε μια φάση που μετασχηματίζεδιακά (μέχρι 10% το χρόνο) και μέχρι τη χα-
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Συνεισφορά Δημοσίου
ΤΟ ΔΗΜΌΣΙΟ συνεισφέρει στις μηνιαίες καταβολές
και η συνεισφορά του καταβάλλεται σε ειδικό ακατάσχετο λογαριασμό με δικαιούχο τον οφειλέτη. Η συνεισφορά αυτή δεν κατάσχεται ούτε συμψηφίζεται
και διαρκεί για όσο χρόνο διαρκεί η ρύθμιση. Για την
έγκριση και καταβολή της συνεισφοράς δεν απαιτείται φορολογική ή ασφαλιστική ενημερότητα του οφειλέτη, ενώ για να συνεισφέρει το Δημόσιο πρέπει
να ρυθμιστούν, συναινετικά ή δικαστικά, όλες οι οφειλές που είναι επιδεκτικές ρύθμισης.
Οι προϋποθέσεις και το ποσό της συνεισφοράς του
Δημοσίου επανεξετάζονται αυτεπαγγέλτως κάθε έτος. Ο δικαιούχος μπορεί μετά την παρέλευση ενός
έτους από τον αρχικό προσδιορισμό ή την τελευταία
αναπροσαρμογή της συνεισφοράς να ζητήσει μεταρρύθμιση του ποσοστού συνεισφοράς, αν εξαιτίας
μεταβολής των εισοδημάτων του, των εύλογων δαπανών διαβίωσης ή του επιτοκίου αναφοράς προκύπτει αδυναμία του να καταβάλει τη δική του συνεισφορά. Μέχρι την αποδοχή της αίτησης για αναπροσαρμογή της συνεισφοράς ο οφειλέτης οφείλει να
συνεχίζει να καταβάλλει το ποσό που τον βαρύνει
σύμφωνα με την προηγούμενη απόφαση περί συνεισφοράς. Η αναπροσαρμογή της συνεισφοράς δεν επηρεάζει τη μηνιαία δόση που λαμβάνουν οι πιστωτές.
Η συνεισφορά διακόπτεται, αν ο δικαιούχος καθυστερήσει την καταβολή του ποσού που βαρύνει τον
ίδιο. Αν ο δικαιούχος δεν καταβάλει εγκαίρως το ποσό που βαρύνει τον ίδιο, ο θιγόμενος πιστωτής υποχρεούται να ενημερώσει, εγγράφως ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, το αργότερο μέσα σε ένα
μήνα, το όργανο που είναι αρμόδιο να αποφασίζει για
τη συνεισφορά του Δημοσίου. Αν ο πιστωτής παραλείψει τη σχετική ενημέρωση και ασκηθούν από τον
πιστωτή τα δικαιώματά του, τότε ο πιστωτής υποχρεούται να επιστρέψει στο Δημόσιο με το νόμιμο τόκο
τα ποσά που αυτό κατέβαλε από το χρόνο κατά τον
οποίο ο πιστωτής όφειλε να είχε ενημερώσει το Δημόσιο. Καθυστέρηση του Δημοσίου να καταβάλλει
την εγκριθείσα συνεισφορά μπορεί να οδηγήσει σε
έκπτωση του αιτούντα, μόνο εφόσον το συνολικό ύψος του ποσού σε καθυστέρηση υπερβαίνει αθροιστικά την αξία εννέα μηνιαίων δόσεων συνεισφοράς
και ο πιστωτής έχει ενημερώσει τον οφειλέτη ως
προς την υπερημερία του Δημοσίου το αργότερο έως
τον έκτο μήνα υπερημερίας.

σμων οφειλών δεν θα πρέπει να είναι ανώτερο από 130.000 ευρώ ανά πιστωτή.

Οι προϋποθέσεις
● Η αξία της προστατευόμενης κύριας κατοικίας, κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης, δεν θα υπερβαίνει τα 175.000 ευρώ, αν
στις οφειλές περιλαμβάνονται επιχειρηματικά δάνεια, και τα 250.000 ευρώ σε κάθε
άλλη περίπτωση.
● Το οικογενειακό εισόδημα του αιτούντος
φυσικού προσώπου, κατά το τελευταίο έτος,
για το οποίο υπάρχει δυνατότητα υποβολής
φορολογικής δήλωσης, δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 12.500 ευρώ. Το ποσό προσαυξάνεται κατά 8.500 ευρώ για το σύζυγοn και
κατά 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο μέλος και μέχρι τα τρία εξαρτώμενα μέλη.
● Αν το σύνολο των οφειλών υπερβαίνει τα
20.000 ευρώ, η ακίνητη περιουσία του αιτούντα, του συζύγου του και των εξαρτώμενων μελών, πέραν της κύριας κατοικίας του
αιτούντα, καθώς και τα μεταφορικά μέσα του
αιτούντα και του συζύγου του, έχουν συνολική αξία που δεν υπερβαίνει τα 80.000 ευρώ.
● Αν υπάρχουν καταθέσεις, χρηματοπιστωτικά προϊόντα ή πολύτιμα μέταλλα, η συνολική αξία αυτών δεν θα πρέπει να υπερβαίνει
τις 15.000 ευρώ.
● Το σύνολο του ανεξόφλητου κεφαλαίου,
στο οποίο συνυπολογίζονται λογιστικοποιημένοι τόκοι και, αν υπάρχουν, έξοδα εκτέλεσης κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης δεν υπερβαίνει τις 130.000 ευρώ ανά
πιστωτή. Αν η οφειλή έχει συνομολογηθεί

σε άλλο, πλην ευρώ, νόμισμα, τότε για τον
καθορισμό του μέγιστου ορίου των 130.000
ευρώ λαμβάνεται υπόψη η ισοτιμία αλλοδαπού νομίσματος και ευρώ κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης.
● Προϋπόθεση για να ισχύσουν τα παραπάνω
είναι ο οφειλέτης να έχει χρέη τα οποία βρίσκονταν σε καθυστέρηση τουλάχιστον ενενήντα ημερών κατά την 31η Δεκεμβρίου 2018.

Έ

ντονες ήταν οι αντιδράσεις από τους

Όροι προστασίας της κύριας
κατοικίας
συλλόγους των ασθενών, γι’ αυτό και ο

● Για την προστασία της κύριας
κατοικίας,
υπουργός
Υγείαςο Ανδρέας Ξανθός ανααιτών καταβάλλει το 120%
της
αξίας
αυτής
σε
γκάστηκε να τους αποστείλει
επιστολή, στην
μηνιαίες ισόποσες τοκοχρεωλυτικές
δόσεις,
οποία υποστηρίζει ότι με το νέο σύστημα τιμε επιτόκιο ίσο με το Euribor
τριμήνου
προμολόγησης
των φαρμάκων
οι ασθενείς ευσαυξημένο κατά 2%. Αννοούνται.
το 120% της
αξίας
τηςοι διευκρινίσεις του υΑναλυτικά
κύριας κατοικίας υπερβαίνει
το έχουν
σύνολοως
των
πουργού
εξής:
οφειλών που περιλαμβάνονται στην αίτηση,
τότε καταβάλλεται το σύνολο των οφειλών
σε αντίστοιχες τοκοχρεωλυτικές δόσεις.
● Το ποσό καταβάλλεται σε χρονικό διάστημα 25 ετών, το οποίο όμως δεν πρέπει να υπερβαίνει το 80ό έτος της ηλικίας του αιτούντος, εκτός εάν συμβληθεί εγγυητής, αποδοχής των πιστωτών, ευθυνόμενος ως αυτοφειλέτης.
● Αν ρυθμίζονται περισσότεροι από ένας
πιστωτές, τότε η μηνιαία δόση που προκύπτει επιμερίζεται μεταξύ των ρυθμιζόμενων
πιστωτών, ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής τους σε πλειστηρίασμα που θα προέκυπτε, αν η κύρια κατοικία πλειστηριαζόταν
χωρίς έξοδα εκτέλεσης και χωρίς κατάταξη
λοιπών πιστωτών, που δεν αναφέρονται
στην αίτηση.
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Μετά την πρόσφατη δημοσιότητα γύρω
από την αναμόρφωση της τιμολογιακής πολιτικής στον τομέα του φαρμάκου και τις παρερμηνείες που τη συνόδευσαν, θεωρούμε
υποχρέωσή μας να σας ενημερώσουμε υπεύθυνα για το περιεχόμενο και τη στόχευση αυτών των αλλαγών.
Καταρχάς, το νέο πλαίσιο τιμολόγησης
των φαρμάκων διαμορφώθηκε μετά από
πολύμηνο θεσμικό διάλογο με τους εκπροσώπους της φαρμακοβιομηχανίας.
Επίσης, 3 μήνες πριν από την κατάθεση
της σχετικής τροπολογίας, έγινε αναλυτική
παρουσίασή της και συζήτηση στη Διακομματική Επιτροπή της Βουλής για τη χάραξη
μακροπρόθεσμης στρατηγικής για το φάρμακο. Επομένως, δεν υπήρξε κανένας αιφνιδιασμός.
Είναι κοινός τόπος όλων των εμπλεκομένων στην αγορά φαρμάκου ότι το σημερινό
πλαίσιο που επιβλήθηκε στη διάρκεια των
μνημονιακών χρόνων και της ασφυκτικής
δημοσιονομικής επιτροπείας, έχει εξαντλήσει τα όριά του και έχει δημιουργήσει πολλαπλές στρεβλώσεις και παρενέργειες που
πρέπει να αντιμετωπιστούν.
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ται ριζικά το τοπίο στο χώρο του φαρμάκου.
Καταφέραμε σε συνθήκες λιτότητας να διασφαλίσουμε :
Την καθολική και ισότιμη πρόσβαση όλων των πολιτών, συμπεριλαμβανομένων των ανασφάλιστων, στα αναγκαία φάρμακα.
Τη διαφάνεια στην τιμολόγηση/ ανατιμολόγηση μέσω του ΕΟΦ και την κατάργηση της Επιτροπής Τιμών του υπουργείου Υγείας που ευνοούσε «παρεμβάσεις» συμβούλων και υπουργών.
Την αξιολόγηση με επιστημονικά κριτήρια της φαρμακευτικής καινοτομίας (Επιτροπή ΗΤΑ) και τη διαπραγμάτευση προσιτών τιμών στα φάρμακα υψηλού κόστους.
Την ορθολογική συνταγογράφηση μέσω
θεραπευτικών πρωτοκόλλων και Μητρώων Ασθενών.
Τη σταδιακή μείωση της συμμετοχής των
ασθενών στο κόστος αγοράς φαρμάκων.
Το τελευταίο είναι η πιο σημαντική, αλλά
και η πιο δύσκολα υλοποιήσιμη προτεραιότητα, γιατί απαιτεί επιπλέον δημοσιονομικό
«χώρο». Παρά τη στενότητα πόρων, έχουμε
δρομολογήσει από το Σεπτέμβριο του 2018
την εξίσωση λιανικής-ασφαλιστικής τιμής
για τα γενόσημα και τη μηδενική συμμετοχή,
όταν ο ασθενής έχει χρόνιο νόσημα (π.χ.
σακχαρώδη διαβήτη) και θεραπεύεται με
γενόσημο. Είναι μια παρέμβαση που έχει
μειώσει την επιβάρυνση των πολιτών κατά
40 εκατ. ευρώ. Επίσης έχει μηδενιστεί η
συμμετοχή των καρκινοπαθών για όλα τα
φάρμακα που σχετίζονται με τη νόσο. Ακόμα, μειώθηκε η συμμετοχή για τα συνοδά
φάρμακα στη νόσο του Chron και στην ψωρίαση από 25% σε 10%. Τέλος, η κατάργηση
του ορίου των 3 φαρμάκων ανά συνταγή από τον Οκτώβριο του 2018 έφερε μια εξοικονόμηση περί τα 15-20 εκατομμύρια το χρόνο
στη δαπάνη του 1 ευρώ/συνταγή που πληρώνει ο πολίτης.
Αυτό που πάνω απ’ όλα μας ενδιαφέρει
είναι να εδραιώνεται καθημερινά ένα κλίμα
ασφάλειας για την ευχερή και εγγυημένη
κάλυψη των φαρμακευτικών αναγκών των
πολιτών της χώρας μας. Ξέρουμε και ξέρετε
πολύ καλά ότι ο χώρος του Φαρμάκου είναι
διεθνώς ένα πεδίο επιρροής πολλαπλών
συμφερόντων και ανταγωνισμών. Η αναζήτηση μιας νέας ισορροπίας ανάμεσα στο δικαίωμα στην πρόσβαση στις σύγχρονες θεραπείες με βιώσιμο τρόπο για τα Συστήματα
Υγείας από τη μια, και στην ανάγκη ενίσχυσης της έρευνας και της καινοτομίας από την
άλλη, είναι μια δύσκολη εξίσωση που πρέπει να λύσουμε μέσα από σοβαρή εθνική
πολιτική και διεθνείς συνεργασίες. Σήμερα
έχουμε τα «εργαλεία» για να το πραγματοποιήσουμε (ΗΤΑ-Διαπραγμάτευση- Συμμαχίες τύπου «Βαλέτα»). Είναι στο χέρι μας να
το πετύχουμε. Με διάλογο, διαβούλευση,
μακροπρόθεσμο σχεδιασμό και συναινέσεις.
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Γλαύκωμα

9 ύποπτα συμπτώματα που δεν πρέπει ποτέ να αγνοείτε

Ο κ. Δημήτριος Δικαίος

ΜΕ ΑΦΟΡΜΉ την Παγκόσμια Ημέρα Ύπνου, η Ελληνική Φαρμακευτική Εταιρεία GALENICA πραγματοποίησε επιστημονική εκδήλωση με θέμα «Τα οφέλη του ύπνου», υπό την αιγίδα της Ελληνικής
Εταιρείας Υπνολογίας, με ομιλητές τους καθηγητές Ψυχιατρικής
του ΕΚΠΑ Δημήτριο Δικαίο και Θωμά Παπαρρηγόπουλο.
Ο καθηγητής Ψυχιατρικής και υπεύθυνος του Ιατρείου Ύπνου
στο νοσοκομείο Αιγινήτειο Δημήτριος Δικαίος αναφέρθηκε στις
διαταραχές του ύπνου, αναλύοντας διεξοδικά τις αιτίες που προκαλούν ένα μη ποιοτικό και διακοπτόμενο ύπνο και εστίασε στα οφέλη που απορρέουν από τη βελτίωση της ποιότητας αλλά και της
διάρκειας του ύπνου. Όπως τόνισε ο κ. Δικαίος, ο ύπνος είναι απαραίτητος για μια πλειάδα λειτουργιών, όπως η βελτίωση της νοητικής επεξεργασίας, η ασφάλεια, η ευεξία και η ψυχική διάθεση, η
ανοσολογική υποστήριξη, η ανάπαυση και η εξισορρόπηση λει-

GALENICA Τα οφέλη του ύπνου
τουργιών του οργανισμού. Επιπρόσθετα, ο αναπληρωτής καθηγητής Ψυχιατρικής κ. Θωμάς Παπαρρηγόπουλος ανέφερε ότι το 15%
των ανθρώπων ηλικίας άνω των 70 ετών κάνει χρήση υπνωτικών
χαπιών, επισημαίνοντας την επιδείνωση των δυσκολιών στον ύπνο μετά την απότομη διακοπή της χρήσης των υπνωτικών χαπιών, σε επίπεδα χειρότερα από αυτά της βασικής κατάστασης. Οι
παρενέργειες των υπνωτικών χαπιών και η τάση της εποχής δίνουν τη θέση τους στα φυσικά βοηθήματα ύπνου. Ο κ. Παπαρρηγόπουλος επισήμανε το γεγονός ότι πολλά εκατομμύρια ενήλικες
Αμερικανοί πολίτες χρησιμοποιούν κάποια μορφή συμπληρωματικής-εναλλακτικής θεραπείας για την αντιμετώπιση της αϋπνίας ή
των διαταραχών ύπνου, καθώς και ότι οι νεαρότερες ηλικίες και
με υψηλότερο μορφωτικό επίπεδο είχαν περισσότερες πιθανότητες να χρησιμοποιήσουν συμπληρωματική-εναλλακτική θεραπεία

Ο κ. Θωμάς Παπαρρηγόπουλος

για την αϋπνία. Επιπλέον εστίασε στο υψηλό ποσοστό ανταπόκρισης των ασθενών, άνω του 80%, που αντιμετώπισαν την ήπια ως
μέτρια αϋπνία με τη χρήση φυσικών βοηθημάτων ύπνου.
Τέλος, αναφέρθηκε στον συνδυασμό της μελατονίνης και των
φυσικών συστατικών βαλεριάνας, πασιφλόρας και παπαρούνας
της Καλιφόρνιας, καθώς και στην καινοτομία διπλής στιβάδας, δηλαδή στους διαφορετικούς χρόνους απελευθέρωσης των δραστικών κατά τη νύχτα. Η τεχνολογία της διπλής στιβάδας συμβάλλει
όχι μόνο στη γρήγορη επέλευση του ύπνου αλλά σε ένα συνεχόμενο ύπνο χωρίς διακοπές. Η μελατονίνη και τα τρία εκχυλίσματα
βοτάνων (βαλεριάνα, πασιφλόρα και παπαρούνα Καλιφόρνιας)
κυκλοφορούν ήδη στη Ευρώπη ως συμπλήρωμα διατροφής με
την ονομασία Aquilea Sueno, το οποίο πρόσφατα κυκλοφόρησε
και στην Ελλάδα.

Οδοντιατρικός Σύλλογος Πειραιώς

Δ|Υ|Ο Forum

Η στοματική υγεία, κλειδί της σωματικής και ψυχικής υγείας
«ΓΝΩΡΊΖΕΙΣ με ποιον τρόπο η στοματική σου υγεία σχετίζεται με τη γενική
σου υγεία; Ρώτα τον οδοντίατρό σου!».
Το μήνυμα αυτό στέλνει ο Οδοντιατρικός Σύλλογος Πειραιώς (ΟΣΠ), με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Στοματικής Υγείας. Τα μέλη του ΟΣΠ θέλουν να
αναδείξουν τη σημασία που έχει η υγεία του στόματος στη γενικότερη υγεία και να υπογραμμίσουν ότι η στοματική υγεία συμβάλλει στην εμφάνιση και εξέλιξη νοσημάτων, που θα πίστευε κανείς ότι είναι τελείως άσχετα
με αυτήν!
Σύμφωνα με τους οδοντιάτρους του
ΟΣΠ, πάνω από χίλιες ασθένειες εμφανίζονται στη στοματική κοιλότητα
και πολλές από αυτές αποτελούν την
πρώτη εκδήλωση μιας νόσου που έχει
ήδη προσβάλει ή θα προσβάλει άλλα
όργανα ή συστήματα του οργανισμού,
ενώ, σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα,
τα βακτήρια που ενοχοποιούνται για
την ουλίτιδα, βρίσκονται επίσης στον
εγκέφαλο των ασθενών με νόσο Αλτσχάιμερ.
Επίσης, διάφορα μικρόβια του στόματος μπορούν να μεταναστεύσουν
μέσω της κυκλοφορίας του αίματος σε
άλλα απομακρυσμένα όργανα, όπως
είναι η καρδιά και οι πνεύμονες και να
τα προσβάλλουν, ενώ η έλλειψη δοντιών και η κακή μάσηση αποτελούν
μία από τις σοβαρότερες αιτίες διαταραχών της πέψης.
Όπως υπογραμμίζουν οι οδοντίατροι του ΟΣΠ, η κακή στοματική υγιει-

ΣΎΜΦΩΝΑ με την Παγκόσμια Εταιρεία Γλαυκώματος
και την Παγκόσμια Ομοσπονδία Ασθενών με Γλαύκωμα, ποσοστό έως και 50% των πασχόντων στις αναπτυγμένες χώρες και το 90% στις αναπτυσσόμενες δεν ξέρουν ότι έχουν γλαύκωμα, ενώ 76 εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο θα πάσχουν από γλαύκωμα έως το
2020. Μεταξύ αυτών συμπεριλαμβάνονται 200.000250.000 Έλληνες, σύμφωνα με εκτιμήσεις της Ελληνικής
Εταιρείας Γλαυκώματος.
Όπως εξηγεί ο χειρουργός-οφθαλμίατρος δρ Αναστάσιος-Ι. Κανελλόπουλος, MD, ιδρυτής και επιστημονικός
διευθυντής του Ινστιτούτου Οφθαλμολογίας LaserVision,
καθηγητής Οφθαλμολογίας Πανεπιστημίου Νέας Υόρκης, NYU Medical School, «το γλαύκωμα μπορεί να
συμβεί στον καθένα. Παρότι ο περισσότερος κόσμος το
θεωρεί νόσο των ηλικιωμένων, στη Δύση αποτελεί την
κύρια αιτία τύφλωσης στις ηλικίες κάτω των 65 ετών.
Επίσης στο σχεδόν 80% των περιπτώσεων η διάγνωση
γίνεται σε ηλικία 45-55 ετών, ενώ μερικές φορές ανιχνεύεται ακόμα και σε άτομα 25-30 ετών. Επειδή, λοιπόν, με την έγκαιρη διάγνωση και θεραπεία μπορεί να
αποτραπεί το 90% των κρουσμάτων τύφλωσης, έχει
μεγάλη σημασία το προληπτικό τσεκάπ και ο άμεσος έλεγχος όταν το άτομο έχει ύποπτα συμπτώματα».

νή οδηγεί σε περιοδοντικές νόσους,
που παρεμβαίνουν στον μηχανισμό
παραγωγής ινσουλίνης, με αποτέλεσμα να καθίσταται δυσκολότερη η
ρύθμιση του διαβήτη. Επιπλέον, οι νόσοι των ούλων εγκύων γυναικών συσχετίζονται με τον πρόωρο τοκετό και
το χαμηλό βάρος του νεογνού, ενώ ο
βρυγμός και η κακή σύγκλιση είναι οι
κύριοι αιτιολογικοί παράγοντες για την
εμφάνιση ημικρανιών και πονοκεφάλων, που δεν μπορούν να αποδοθούν
σε παθολογικά αίτια.
Σύμφωνα με τους ειδικούς, τα άτομα με οστεοπενία κινδυνεύουν περισσότερο από κατάγματα των γνάθων
και ένα μεγάλο ποσοστό εγκεφαλικών
διασείσεων, που προέρχονται από την
αθλητική δραστηριότητα, οφείλεται
στη μη χρήση ενδοστοματικού εξατομικευμένου προστατευτικού νάρθηκα.
Τέλος, αξίζει να αναφερθεί ότι η
προβληματική αισθητική εικόνα του
χαμόγελου αποτελεί έναν από τους
βασικότερους λόγους ανασφάλειας
και αντικοινωνικής συμπεριφοράς (ιδιαίτερα στην παιδική και εφηβική ηλικία) που επηρεάζει τις διαπροσωπικές σχέσεις και ενδέχεται να οδηγήσει
σε κατάθλιψη.
«Μάθε να φροντίζεις το στόμα σου!
Μάθε να φροντίζεις το σώμα σου! Ρώτα τον οδοντίατρό σου!» τονίζουν τα
μέλη του Οδοντιατρικού Συλλόγου
Πειραιώς και αναφέρουν ότι η στοματική υγεία αποτελεί κλειδί της σωματικής και ψυχικής υγείας!

Οι διαταραχές
πρόσληψης τροφής
«πληγώνουν» την
καρδιά

«ΕΊΝΑΙ ΓΝΩΣΤΌ ότι όλο το φάσμα
των διαταραχών πρόσληψης τροφής
έχει επιπτώσεις στο καρδιαγγειακό
σύστημα, όταν ωστόσο αφορούν
παιδιά, οι επιπτώσεις αυτές αποκτούν ιδιαίτερη σημασία», σημειώνει η Άρτεμις Τσίτσικα, αναπληρώτρια καθηγήτρια Παιδιατρικής- Εφηβικής Ιατρικής, επιστημονική υπεύθυνη της Μονάδας Εφηβικής Υγείας
(ΜΕΥ) της Β’ Παιδιατρικής Κλινικής
του Πανεπιστημίου Αθηνών. Και εξηγεί:
«Στην ψυχογενή ανορεξία, η απώλεια μυικού ιστού λόγω της μειωμένης πρόσληψης ενέργειας/τροφής,
αφορά και τον καρδιακό μυ, ο οποίος
NEXTDEAL #423 # 29 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019

αποδυναμώνεται, με αποτέλεσμα το μειωμένο
όγκο του κάθε παλμού της καρδιάς. Παράλληλα,
και λόγω μειωμένης λειτουργίας του θυρεοειδούς αδένα που προσπαθεί να περιορίσει τον
μεταβολισμό και τις καύσεις εν μέσω του υποσιτισμού, μειώνεται και ο αριθμός των σφύξεων
ανά λεπτό (σφυγμός) και συνεπώς προκύπτει ένα είδος “καρδιακής ανεπάρκειας”, η οποία ωστόσο, αν το άτομο επανασιτιστεί εγκαίρως, είναι
αναστρέψιμη.
Η ανορεξία μπορεί να έχει επίσης επιπτώσεις
στην ηλεκτροφυσιολογική δραστηριότητα της
καρδιάς λόγω ηλεκτρολυτικών διαταραχών, όταν συνυπάρχουν προκλητοί έμετοι ή/και κατάχρηση διουρητικών ή/και καθαρτικών φαρμάκων προκειμένου να επιτευχθεί η επιθυμητή απώλεια βάρους! Διόλου τυχαίο, το ότι μια από τις
NEXTDEAL #423 # 29 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019

Σύμφωνα με τον κ. Κανελλόπουλο, τα ύποπτα συμπτώματα είναι τα εξής:
. Θολερότητα (άλως) γύρω από τα φώτα. Το σύμπτωμα αυτό μπορεί να είναι πιο έντονο τη νύχτα κατά την
οδήγηση. Ο ασθενής μπορεί να βλέπει «φωτοστέφανο»
γύρω από τα φώτα στον δρόμο ή από τα φανάρια των
διερχομένων οχημάτων.
. Ενδείξεις απώλειας της όρασης στο ένα ή και στα
δύο μάτια. Ο ασθενής μπορεί να παρουσιάσει κάποιο
«τυφλό» σημείο στο οπτικό πεδίο του (δεν θα βλέπει σε
εκείνο το σημείο), μείωση της οπτικής οξύτητας (θα αρχίσει να μη βλέπει καλά) ή/και μείωση της περιφερειακής όρασης (θα βλέπει καλά όταν κοιτάζει ευθεία, αλλά
όχι στα πλάγια).
. Πόνος ή αίσθημα πίεσης στο μάτι. Ο πόνος μπορεί να
είναι οξύς ή διάχυτος, ενώ το αίσθημα πίεσης μπορεί
να είναι γενικευμένο μέσα στο μάτι.
. Θόλωμα των ματιών ή του λευκού τμήματος των
ματιών. Το θόλωμα αυτό θα είναι ευδιάκριτο όταν ο
ασθενής κοιτάζεται στον καθρέφτη.
. Ναυτία, με ή χωρίς έμετο, που συνοδεύεται από κάποιο ή κάποια άλλα από τα ύποπτα συμπτώματα.
. Χρόνιο κοκκίνισμα των ματιών. Τα κόκκινα μάτια
που μοιάζουν κουρασμένα για πολλές αλλεπάλληλες
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πρώτες αιτίες θανάτου σε άτομα με διαταραχές
πρόσληψης τροφής είναι η καρδιακή ανακοπή.
Και στην ψυχογενή βουλιμία, ισχύουν πολλά
από τα παραπάνω: Οι προκλητοί έμετοι και η
χρήση διουρητικών ή/και καθαρτικών σε πολλαπλάσιες από τις θεραπευτικές δόσεις προκαλούν σημαντική ηλεκτρολυτική ανισορροπία, με
επακόλουθες σημαντικές επιπτώσεις στις διαταραχές του ρυθμού της καρδιάς, ενίοτε θανατηφόρες».
Μιλώντας αναλυτικά για τις «Επιπτώσεις των
διαταραχών πρόσληψης τροφής στο καρδιαγγειακό σύστημα» στο Δ|Υ|Ο Forum, η κα Τσίτσικα
τόνισε ότι «στο φάσμα των διαταραχών πρόσληψης τροφής εντάσσονται και η υπερβαρότητα/
παχυσαρκία που αφορούν όλο και περισσότερα
παιδιά και εφήβους στη χώρα μας, λόγω του
σύγχρονου τρόπου ζωής, αλλά και της έλλειψης
διεξόδων εν μέσω της οικονομικής κρίσης (κατανάλωση ανθυγιεινών τροφών και σνακ, έλλειψη φυσικής άσκησης και υπερβολικός χρόνος
σε οθόνες)».
Το υπέρβαρο, η παχυσαρκία, αλλά και η επεισοδιακή υπερφαγία (binge eating) είναι ύπουλες
καταστάσεις, με επιπτώσεις στο καρδιαγγειακό
σύστημα: οδηγούν σε αντίσταση στην ινσουλίνη,
διαβήτη τύπου 2, δυσλιπιδαιμία, υπέρταση και
στα κορίτσια στην εμφάνιση συνδρόμου πολυκυστικών ωοθηκών.
Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα (2015-2016),
σε 414 παιδιά και εφήβους 10-18 ετών που προσήλθαν στη Μονάδα Εφηβικής Υγείας (ΜΕΥ) του
ΕΚΠΑ με αυξημένο βάρος σώματος, 21% είχαν
αύξηση της αρτηριακής πίεσης και των λιπιδίων
του αίματος και 13% διαταραχή του μεταβολισμού της γλυκόζης (τάση για διαβήτη τύπου 2).
Όπως χαρακτηριστικά τονίζει η κα Τσίτσικα, «ίσως πρόκειται για την πρώτη γενιά στην ιστορία
της ανθρωπότητας που μπορεί να έχει χαμηλότερο προσδόκιμο ζωής συγκριτικά με τους προγόνους της»!

Ο δρ Αναστάσιος Ι. Κανελλόπουλος

μέρες, αποτελούν μερικές φορές πολύ πρώιμη ένδειξη
γλαυκώματος.
. Εμφάνιση δακτυλίων ουρανίου τόξου γύρω από τα
φώτα. Το να βλέπει κανείς δακτυλίους με τα χρώματα
του ουρανίου τόξου γύρω από τα φώτα μπορεί να αποτελεί ένδειξη οξέος γλαυκώματος και χρειάζεται άμεσο
έλεγχο από τον οφθαλμίατρο.
. Έντονος και αιφνίδιος πονοκέφαλος, που συνοδεύεται από ένα ή περισσότερα από τα άλλα συμπτώματα. Χρειάζεται άμεσο έλεγχο από τον οφθαλμίατρο.
. Έντονος και απότομος πόνος στο μάτι, δίχως να υπάρχει αιτία. Και αυτό είναι ένα σύμπτωμα που χρειάζεται άμεσο έλεγχο από τον οφθαλμίατρο.
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Σακχαρώδης διαβήτης

Μηδενική συμμετοχή
στα αναλώσιμα υλικά
για όλους τους πάσχοντες
ΜΕΤΆ ΑΠΌ ΑΓΏΝΑ της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σωματείων-Συλλόγων Ατόμων με Σακχαρώδη
Διαβήτη (ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ) δημοσιεύτηκε επιτέλους το
ΦΕΚ που παρέχει διευκρινίσεις σχετικά με τη μηδενική συμμετοχή στα αναλώσιμα υλικά των ατόμων με σακχαρώδη διαβήτη, είτε ακολουθούν
θεραπεία με δισκία, με ινσουλίνη ή άλλη ενέσιμη
αγωγή. Αναλυτικά το ΦΕΚ 889 Β’/14.3.2019 αναφέρει τα εξής:
Η περίπτωση ε της παραγράφου 4 του άρθρου
47 αντικαθίσταται και έχει πλέον ως ακολούθως:
«Οι πάσχοντες από όλους τους τύπους σακχαρώδη διαβήτη που ακολουθούν θεραπεία με ινσουλίνη, δισκία ή άλλες ενέσιμες θεραπείες
εκτός ινσουλίνης, για τη δαπάνη αγοράς ταινιών μέτρησης σακχάρου και ισόποσων σκαριφιστήρων ή ίσης αξίας αναλώσιμων συσκευών στιγμιαίας μέτρησης σακχάρου, σύριγγες ινσουλίνης μιας χρήσης, βελόνες φυσοσυρίγγων, βελόνες χορήγησης ινσουλίνης, αναλώσιμα συσκευών έγχυσης ινσουλίνης όπως καθετήρες έγχυσης ινσουλίνης, δεξαμενές, αισθητήρες
μέτρησης, μπαταρίες, όπως επίσης και για κάθε νέο τεχνολογικό προϊόν που ο ΕΟΠΥΥ θα εντάξει στο σύστημα αποζημίωσης, με τη διαδικασία που κάθε φορά ισχύει».
Το πρόβλημα προέκυψε όταν ο ΕΟΠΥΥ, στις 28.1.2019, επέβαλε συμμετοχή 25% στους ανθρώπους με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 που βρίσκονται σε θεραπεία με δισκία ή άλλη ενέσιμη αγωγή εκτός ινσουλίνης για τη χορήγηση των αναλωσίμων υλικών που δικαιούνται
(ταινίες μέτρησης σακχάρου, σκαριφιστήρες, βελόνες).
Η ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ αντέδρασε άμεσα με αποτέλεσμα το Δ.Σ. του ΕΟΠΥΥ, κατά τη συνεδρίαση της
29ης Ιανουαρίου 2019, να αποφασίσει τη μηδενική συμμετοχή όλων των ανθρώπων με σακχαρώδη διαβήτη, είτε ακολουθούν θεραπεία με δισκία, ινσουλίνη ή άλλη ενέσιμη αγωγή. Χρειάστηκε να περάσουν σχεδόν δύο μήνες μέχρι η απόφαση του ΕΟΠΥΥ να δημοσιευτεί σε ΦΕΚ!
Στο μεταξύ η ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ με ανακοίνωσή της απαιτεί την άμεση εφαρμογή του, για να σταματήσει η παράλογη επιβολή συμμετοχής στους ανθρώπους με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2
που ακολουθούν θεραπεία με δισκία ή άλλη ενέσιμη αγωγή. Επιπλέον, αναμένει να μπει σε
εφαρμογή και η παράγραφος 8 του άρθρου 6 του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας (ΕΚΠΥ), σύμφωνα με την οποία οι πάσχοντες από σακχαρώδη διαβήτη τύπου 1 δεν πληρώνουν
συμμετοχή για τη διενέργεια των παρακλινικών εξετάσεων.
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Ο πρώτος
φορέσιμος
αισθητήρας
που μετρά τα
επίπεδα pH
του δέρματος
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Κείμενα: ΆΡΗΣ ΜΠΕΡΖΟΒΊΤΗΣ

Η L’ORÉAL παρουσίασε στο Consumer Electronics Show
2019 ένα πιλοτικό μοντέλο της τελευταίας καινοτομίας του εκκολαπτηρίου νέων επιχειρηματικών δράσεων στο χώρο της
τεχνολογίας της L’Oréal (L’Oréal Technology Incubator). Το My
Skin Track pH από τη La Roche-Posay είναι ο πρώτος φορέσιμος αισθητήρας που, σε συνδυασμό με μια συνοδευτική εφαρμογή, επιτρέπει την εύκολη μέτρηση των ατομικών επιπέδων του pH του δέρματος και τη δημιουργία εξατομικευμένων προγραμμάτων περιποίησης, με στόχο την καλύτερη
φροντίδα του δέρματος. Το My Skin Track pH απέσπασε το
Βραβείο Καινοτομίας «Best of Innovation» του CES για το
2019, στην κατηγορία Φορέσιμων Τεχνολογικών Προϊόντων
(Wearable Technology Products). Ο αισθητήρας αναπτύχθηκε
από κοινού με τη μάρκα περιποίησης La Roche-Posay, μέλος

AMGEN

Κυκλοφόρησε το πρώτο αντιφλεγμονώδες βιο-ομοειδές
ΌΠΩΣ ΑΝΑΚΟΊΝΩΣΕ η Amgen, εγκρίθηκε και κυκλοφορεί το πρώτο βιο-ομοειδές του adalimumab
στην Ευρώπη. Συγκεκριμένα, το φάρμακο αυτό εγκρίνεται για τη θεραπεία φλεγμονώδων νόσων σε
ενήλικες, στις οποίες περιλαμβάνονται η μέτρια έως σοβαρή ρευματοειδής αρθρίτιδα, η ψωριασική
αρθρίτιδα, η σοβαρή ενεργός αγκυλοποιητική σπονδυλοαρθρίτιδα (ΑΣ), η σοβαρή αξονική σπονδυλαρθρίτιδα χωρίς ακτινολογικά ευρήματα αγκυλοποιητικής σπονδυλίτιδας, η μέτρια έως σοβαρή
χρόνια ψωρίαση κατά πλάκας, η μέτρια έως σοβαρή διαπυητική ιδρωταδενίτιδα, η μη λοιμώδης ενδιάμεση, οπίσθια και πανραγοειδίτιδα, η μέτρια έως σοβαρή νόσος του Crohn και η μέτρια έως σοβαρή ελκώδης κολίτιδα. Επίσης, εγκρίνεται για τη θεραπεία παιδιατρικών φλεγμονωδών νόσων, στις
οποίες περιλαμβάνονται η μέτρια έως σοβαρή νόσος του Crohn (ηλικίας έξι ετών και άνω), η σοβαρή
χρόνια ψωρίαση κατά πλάκας (ηλικίας τεσσάρων ετών και άνω), η αρθρίτιδα που σχετίζεται με ενθεσίτιδα (ηλικίας έξι ετών και άνω) και η πολυαρθρική νεανική ιδιοπαθής αρθρίτιδα (ηλικίας δύο ετών
και άνω).
«Η κυκλοφορία του βιο-ομοειδούς του adalimumab στην Ευρώπη αποτελεί σημαντικό ορόσημο
για το χαρτοφυλάκιο των βιο-ομοειδών μας, διευρύνοντας το φάσμα των θεραπευτικών επιλογών για
εκατομμύρια ασθενείς που ζουν με χρόνιες φλεγμονώδεις νόσους», δήλωσε ο David M. Reese, M.D.,
εκτελεστικός αντιπρόεδρος Έρευνας και Ανάπτυξης της Amgen. «Είναι βιο-ομοειδές της Amgen που
κυκλοφορεί στην Ευρώπη, αποδεικνύοντας τη δέσμευσή μας να παρέχουμε στους ασθενείς με σοβαρές παθήσεις πρόσβαση σε υψηλής ποιότητας βιολογικές θεραπείες».
Η Amgen έχει δεσμευτεί να αναπτύσσει υψηλής ποιότητας βιο-ομοειδή με ένα ισχυρό πακέτο
κλινικών δεδομένων και αναλύσεων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε το ολοκληρωμένο πακέτο
δεδομένων του βιο-ομοειδούς αυτού που υποστηρίζει τη βιο-ομοιότητα με το adalimumab βάσει
αναλυτικών, φαρμακινητικών και κλινικών δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων αποτελεσμάτων από
δύο Φάσης 3 μελέτες επιβεβαίωσης που διενεργήθηκαν σε ασθενείς με μέτρια έως σοβαρή ψωρίαση κατά πλάκας και μέτρια έως σοβαρή ρευματοειδή αρθρίτιδα.
Καθεμία από τις μελέτες Φάσης 3 πέτυχε το πρωτεύον καταληκτικό σημείο της και δεν κατέδειξε
καμία κλινικά σημαντική διαφορά από το adalimumab. Η ασφάλεια και η ανοσογονικότητα του βιοομοειδούς ήταν επίσης παρόμοιες με το adalimumab και τα δεδομένα περιλάμβαναν μία διπλά τυφλή
τυχαιοποιημένη αλλαγή θεραπείας από adalimumab σε βιο-ομοειδές. Επιπλέον, το φάρμακο αξιολογήθηκε σε μία μακροχρόνια μελέτη Φάσης 3 σε ασθενείς που έπασχαν από μέτρια έως σοβαρή
ρευματοειδή αρθρίτιδα, στην οποία βρέθηκε ότι διατηρήθηκε η αποτελεσματικότητα χωρίς νέα ευρήματα ασφάλειας. Το φάρμακο αυτό διατίθεται σε σκεύασμα που δεν περιέχει κιτρικά άλατα.
Η Amgen διαθέτει συνολικά 10 βιο-ομοειδή στο χαρτοφυλάκιό της, τρία εκ των οποίων έχουν λάβει
έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

της οικογένειας L'Oréal, η οποία συνεργάζεται στενά με δερματολόγους για την ανάπτυξη ασφαλών και αποτελεσματικών
προϊόντων και έχει ως δέσμευση να φέρει την επιστημονική
πρόοδο κοντά στους καταναλωτές.
Το pH μπορεί να είναι από όξινο έως βασικό, και η κλίμακα
μέτρησής του κυμαίνεται από το 0 μέχρι το 14. Το pH του υγιούς δέρματος εμπίπτει στην ελαφρώς όξινη περιοχή και κυμαίνεται ανάμεσα στο 4,5 και στο 5,5. Όταν το pH χάνει την ισορροπία του, είτε λόγω περιβαλλοντικών παραγόντων είτε
λόγω υποκείμενων παθήσεων, μπορεί να πυροδοτήσει φλεγμονώδεις αποκρίσεις. Οι αποκρίσεις αυτές ενδέχεται να οδηγήσουν σε συνήθη δερματικά προβλήματα που περιλαμβάνουν την ξηρότητα, το έκζεμα και την ατοπική δερματίτιδα. Εκατομμύρια Αμερικανοί πάσχουν από τέτοιου είδους παθή-
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σεις: σύμφωνα με την Εθνική Ένωση για το Έκζεμα (National Eczema
Association), 1 στους 10 Αμερικανούς (31,6 εκατομμύρια) έχει κάποια
μορφή εκζέματος.
Το My Skin Track pH, ένας μικρός, λεπτός και εύκαμπτος αισθητήρας,
αντιπροσωπεύει την επόμενη γενιά τεχνολογίας εξατομικευμένης περιποίησης για τη L'Oréal, τον παγκόσμιο ηγέτη στην ομορφιά. Όντας η
πρώτη φορέσιμη συσκευή που μετρά τα ατομικά επίπεδα του pH του
δέρματος με χρήση τεχνολογίας μικρορευστομηχανικής, συλλαμβάνει,
μέσω ενός δικτύου μικροκαναλιών, ιχνοποσότητες ιδρώτα από τους πόρους του δέρματος, παρέχοντας ακριβή μέτρηση του pH μέσα σε 15 λεπτά.
Ενώ οι προηγούμενες μέθοδοι μέτρησης των επιπέδων του pH του
δέρματος απαιτούσαν τη χρήση άκαμπτων ηλεκτρονικών συσκευών και
μεγάλα δείγματα ιδρώτα, το My Skin Track pH συλλέγει, και χρησιμοποι-

εί για τη διεξαγωγή ακριβών μετρήσεων, ανεπαίσθητες ποσότητες ιδρώτα.
Το My Skin Track pH διαβάζει το pH γρήγορα και αποτελεσματικά,
μέσω μιας απλής διαδικασίας δύο βημάτων:
1) Ο χρήστης τοποθετεί τον αισθητήρα στο εσωτερικό του βραχίονα,
αφήνοντάς τον σταθερό για 5-15 λεπτά –έως ότου οι δύο κεντρικές
κουκκίδες αλλάξουν χρώμα.
2) Έπειτα, ο χρήστης ανοίγει την εφαρμογή My Skin Track pH και φωτογραφίζει τον αισθητήρα. Χρησιμοποιώντας έναν προηγμένο αλγόριθμο, η εφαρμογή διαβάζει τη μέτρηση του pH, καθώς και την τοπική απώλεια ιδρώτα του χρήστη –τον ρυθμό εφίδρωσης του δέρματος, αξιολογώντας την υγεία του δέρματος και προτείνοντας, σε εξατομικευμένη
βάση, προϊόντα La Roche-Posay για τη φροντίδα του δέρματος και την
αποκατάσταση της ισορροπίας του pH.

Novartis

SANOFI

Θεραπεία στο σπίτι
για αλλεργικό
άσθμα και χρόνια
κνίδωση

Θετικά αποτελέσματα πιλοτικής μελέτης φαρμάκου
για σπάνια διαταραχή πήξης του αίματος

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΉ ΕΠΙΤΡΟΠΉ ενέκρινε την προγεμισμένη σύριγγα της
ομαλιζουμάμπης για χορήγηση στο
σπίτι, επιτρέποντας στους ασθενείς
με σοβαρό αλλεργικό άσθμα (ΣΑΑ)
και χρόνια αυθόρμητη κνίδωση
(ΧΑΚ) είτε με αυτοχορήγηση είτε με
χορήγηση από εκπαιδευμένο φροντιστή υγείας. Με την έγκριση αυτή
η ομαλιζουμάμπη είναι ο πρώτος και μοναδικός βιολογικός παράγοντας που παρέχει την
επιλογή χορήγησης στο σπίτι για το ΣΑΑ και τη ΧΑΚ.
H ομαλιζουμάμπη, η οποία στοχεύει την ανοσοσφαιρίνη E (IgE), είναι ο πρώτος και μοναδικός βιολογικός παράγοντας που λαμβάνει έγκριση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, την Ισλανδία,
τη Νορβηγία και το Λιχτενστάιν για αυτοχορήγηση (ή χορήγηση από εκπαιδευμένο φροντιστή υγείας) για τη θεραπεία του ΣΑΑ σε ασθενείς ηλικίας 6 ετών και άνω, οι οποίοι αντιμετωπίζουν προβλήματα με τον έλεγχο των συμπτωμάτων του άσθματός τους, και της ΧΑΚ σε
ασθενείς ηλικίας 12 ετών και άνω, οι οποίοι συνεχίζουν να έχουν πομφούς που δεν ελέγχονται με τα H1-αντιισταμινικά. Οι μελέτες για το σοβαρό αλλεργικό άσθμα και τη χρόνια
αυθόρμητη κνίδωση έχουν δείξει ότι οι κατάλληλα εκπαιδευμένοι ασθενείς μπορούν να
αυτοχορηγήσουν αποτελεσματικά την ομαλιζουμάμπη στο σπίτι.
Η αποτελεσματικότητα της ομαλιζουμάμπης έχει αποδειχθεί σε κλινικές δοκιμές μεγάλης
κλίμακας και μελέτες καθημερινής κλινικής πρακτικής. Η ομαλιζουμάμπη αποδεδειγμένα
μειώνει τις σοβαρές παροξύνσεις και τη χρήση κορτικοστεροειδών στο ΣΑΑ, ενώ επίσης
μειώνει άμεσα τα συμπτώματα στη ΧΑΚ.
Η έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα επιτρέψει στους ασθενείς χωρίς γνωστό ιστορικό αναφυλαξίας να κάνουν αυτοχορήγηση της προγεμισμένης σύριγγας της ομαλιζουμάμπης ή να λαμβάνουν την ένεση από εκπαιδευμένο φροντιστή υγείας, από την τέταρτη
δόση και έπειτα, ύστερα από την έγκριση του θεράποντος ιατρού. Ο ασθενής ή ο φροντιστής
υγείας πρέπει να έχει λάβει εκπαίδευση στην ορθή τεχνική υποδόριας ένεσης και στην αναγνώριση των πρώιμων σημείων και συμπτωμάτων των σοβαρών αλλεργικών αντιδράσεων.
«Τα σημερινά θετικά νέα αποτελούν ένα μεγάλο βήμα προς τα εμπρός για τους ασθενείς
οι οποίοι πάσχουν από IgE διαμεσολαβούμενο άσθμα και χρόνια αυθόρμητη κνίδωση. Η
μείωση του αριθμού τακτικών επισκέψεων στο ιατρείο παρέχει στους ασθενείς την ευελιξία
να προσαρμόσουν τη θεραπεία στον τρόπο ζωής τους και βοηθά τη μείωση του φορτίου της
νόσου. Επίσης, υπάρχει μεγαλύτερη δυνατότητα για τους γιατρούς να δέχονται ασθενείς που
χρειάζονται επιπλέον φροντίδα», δήλωσε ο καθηγητής δρ Karl-Christian Bergmann του
Κέντρου Αλλεργιολογίας Charité στο Βερολίνο.
Χορηγούμενη μέσω ένεσης κάθε δύο ή τέσσερις εβδομάδες, η ομαλιζουμάμπη χρησιμοποιείται ευρέως και είναι καλά ανεκτή. Με 13 έτη κλινικής εμπειρίας στην Ευρώπη και ένα
εκατομμύρια έτη έκθεσης ασθενών, η χρήση της ομαλιζουμάμπης στο ΣΑΑ και στη ΧΑΚ
υποστηρίζεται από ένα ευρύ φάσμα δεδομένων από τυχαιοποιημένες κλινικές δοκιμές και
μελέτες καθημερινής κλινικής πρακτικής. Οι αναφυλακτικές αντιδράσεις ήταν σπάνιες στις
κλινικές δοκιμές (≥ 1/10.000 έως < 1/1.000) και στις καταγραφές μετά την κυκλοφορία του
φαρμάκου (περίπου 0,2 τοις εκατό).
NEXTDEAL #423 # 29 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019
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Μeritene® VITA D+ Spray:
H δόση του ήλιου που
χρειάζεστε κάθε μέρα

ΤΟ ΙΑΤΡΙΚΌ ΠΕΡΙΟΔΙΚΌ New England Journal of Medicine (NEJM)
δημοσίευσε θετικά αποτελέσματα της κλινικής μελέτης Φάσης 3 του
caplacizumab σε ενήλικες με aTTP.
Η aTTP αποτελεί μία σπάνια, απειλητική για τη ζωή αυτοάνοση αιματολογική διαταραχή, η οποία χαρακτηρίζεται από εκτεταμένο σχηματισμό θρόμβων σε μικρά αιμοφόρα αγγεία σε ολόκληρο το σώμα, οδηγώντας σε σοβαρή θρομβοπενία (πολύ χαμηλός αριθμός αιμοπεταλίων),
μικροαγγειοπαθητική αιμολυτική αναιμία (απώλεια ερυθρών αιμοσφαιρίων λόγω καταστροφής), ισχαιμία (περιορισμένη αιμάτωση σε διάφορα
μέρη του σώματος) και εκτεταμένη βλάβη οργάνων, ιδιαίτερα στον εγκέφαλο και την καρδιά.
Η σύγχρονη θεραπεία για την aTTP περιλαμβάνει ημερήσια πλασμαφαίρεση, κατά την οποία το πλάσμα του αίματος του ασθενούς απομακρύνεται και αντικαθίσταται από πλάσμα που προέρχεται από δότες,
καθώς και ανοσοκαταστολή. Ακόμα και με τις σύγχρονες διαθέσιμες
θεραπείες, οι ασθενείς συνεχίζουν να διατρέχουν κίνδυνο εμφάνισης
οξειών διαταραχών πήξης του αίματος, όπως είναι το εγκεφαλικό επεισόδιο και η καρδιακή προσβολή, καθώς και επανεμφάνισης της νόσου.

Τα βασικά ευρήματα της μελέτης Φάσης 3 HERCULES
του caplacizumab περιλαμβάνουν:
• Σημαντική μείωση του χρόνου αποκατάστασης του αριθμού αιμοπεταλίων στα φυσιολογικά επίπεδα.
• Μείωση κατά 74% του ποσοστού θανάτου σχετιζόμενου με την aTTP,
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επανεμφάνισης της aTTP, ή τουλάχιστον ενός σημαντικού θρομβοεμβολικού επεισοδίου σε σύγκριση με το εικονικό φάρμακο.
• Σημαντικά μικρότερο αριθμό υποτροπών της aTTP (μείωση κατά 67%)
σε σύγκριση με το εικονικό φάρμακο.
• Ανθεκτική στη θεραπεία νόσο, εμφάνισαν 0 ασθενείς στην ομάδα ασθενών που έλαβαν caplacizumab έναντι 3 ασθενών στην ομάδα που
έλαβε εικονικό φάρμακο, αν και η διαφορά δεν υπήρξε στατιστικά σημαντική.
• Κλινικά σημαντική μείωση στη χρήση πλασμαφαίρεσης στους ασθενείς που έλαβαν θεραπεία με caplacizumab σε σύγκριση με το εικονικό
φάρμακο, καθώς και μείωση του διαστήματος παραμονής σε μονάδα
εντατικής θεραπείας (μείωση κατά 65%) και του χρόνου νοσηλείας (μείωση κατά 31%).
«Η aTTP αποτελεί μία απειλητική για τη ζωή νόσο και οι σύγχρονες
θεραπευτικές επιλογές δεν αναστέλλουν πλήρως τον εκτεταμένο σχηματισμό θρόμβων σε μικρά αιμοφόρα αγγεία σε ολόκληρο το σώμα, με
τους ασθενείς να εξακολουθούν να διατρέχουν κίνδυνο υψηλής νοσηρότητας και πρόωρου θανάτου», δήλωσε η Marie Scully, M.D, καθηγήτρια αιματολογίας στο Πανεπιστημιακό Κολεγιακό Νοσοκομείο του Λονδίνου (UCLH) και κύρια συγγραφέας της μελέτης HERCULES. «Αυτά τα
αποτελέσματα δείχνουν ότι το caplacizumab έχει τη δυναμική να καλύψει μία σημαντική ανεκπλήρωτη ιατρική ανάγκη και να βοηθήσει τους
ασθενείς που βρίσκονται αντιμέτωποι με τις δυνητικά καταστροφικές
επιπτώσεις της συγκεκριμένης διαταραχής».

Η ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ, με πολυετή εμπειρία
και ηγετική θέση στον τομέα της υγείας στην
Ελλάδα, σε συνέχεια της επιτυχημένης πορείας
στην ελληνική αγορά του Meritene® Δύναμη &
Τόνωση - ένα θρεπτικό ρόφημα για τη διατήρηση της μυϊκής μάζας, που έχει αναπτυχθεί από
τη Nestlé Health Science – παρουσιάζει το
Meritene® VITA D+ Spray.
Όπως είναι γνωστό, η βιταμίνη D είναι πολύ
σημαντική για τον ανθρώπινο οργανισμό, καθώς συμβάλλει στη διατήρηση της φυσιολογικής λειτουργίας των οστών, των μυών, του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς επίσης και
στη φυσιολογική απορρόφηση / χρησιμοποίηση του ασβεστίου και του φωσφόρου.
Το Meritene® VITA D+ Spray είναι συμπλήρωμα διατροφής με βάση τη βιταμίνη D σε καινοτόμο μορφή υπογλώσσιου spray. Το
Meritene® VITA D+ Spray, λόγω της καινοτόμου μορφής του νανο-γαλακτώματος και του
μηχανισμού απορρόφησης διαμέσου της στοματικής βλεννογόνου, είναι ένα πρωτοποριακό
και εύχρηστο προϊόν για γρήγορη και αποτελεσματική απορρόφηση της βιταμίνης D, παρακάμπτοντας το πεπτικό σύστημα.
Πλεονεκτήματα του Meritene® VITA D+
Spray έναντι της φαρμακοτεχνικής μορφής σε
κάψουλες:
• Κλινικά αποδεδειγμένη καλύτερη και γρηγορότερη απορρόφηση της βιταμίνης D3 σε σχέση με τις κάψουλες.
• Λαμβάνεται ανεξάρτητα από τη λήψη τροφής.
• Ιδανικό για όσους έχουν προβλήματα δυσκαταποσίας ή δυσαπορρόφησης.
• Εύκολη χρήση για συμμόρφωση στη θεραπεία.
• Με ευχάριστη γεύση μέντας.
Το Meritene® VITA D+ Spray περιέχει φυσικό άρωμα μέντας και δεν περιέχει χρωστικές
και γλουτένη.
Διατίθεται στα φαρμακεία από τη φαρμακευτική εταιρεία ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ.
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Μεγάλος χορηγός του προγράμματος «Άγονη
Γραμμή Γόνιμη»
Η ΒΙΟΜΗΧΑΝΊΑ Φαρμάκων DEMO, στο πλαίσιο του προγράμματος κοινωνικής
προσφοράς, είναι ο μεγάλος χορηγός του προγράμματος «ΑΓΟΝΗ ΓΡΑΜΜΗ ΓΟΝΙΜΗ» για το 2019.
Η «Άγονη Γραμμή Γόνιμη» κλείνει φέτος δεκατρία συνεχή χρόνια ανελλιπούς
δράσης στα μικρά νησιά της χώρας μας. Αποτελεί το μεγαλύτερο εκπαιδευτικό,
πολιτιστικό και αθλητικό πρόγραμμα στα νησιά του Αιγαίου, καθώς από το χειμώνα του 2007 έως σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί πάνω από 800 επισκέψεις σε 39
νησιά. Στόχος του είναι η ισότιμη πρόσβαση στην εκπαίδευση και τον πολιτισμό για
όλους, ανεξάρτητα από τον τόπο διαμονής τους.
Το πρόγραμμα του 2019 πραγματοποιείται από το μήνα Ιανουάριο μέχρι και το
μήνα Ιούνιο, στους εξής προορισμούς: Δονούσα, Θηρασιά, Απείρανθο Νάξου, Σαντορίνη, Κύθηρα, Αστυπάλαια, Κάρυστο. Στις δράσεις του περιλαμβάνονται 11
εργαστήρια που θα διατεθούν δωρεάν για τα παιδιά και τους εφήβους των νησιών
όπως: μαθήματα σκάκι, εργαστήρια ανάδειξης τοπικών παραδόσεων και εθίμων,
μουσικοκινητική αγωγή και εκπαίδευση, εργαστήριο κατασκευής σβούρας και
χαρταετού, εργαστήριο animation – κινηματογράφησης και φωτογραφίας και μαθήματα τραγουδιού, χορού, οργάνωσης χορωδίας design, χαρακτικής και ρομποτικής.
H DEMO κάθε άνοιξη και καλοκαίρι δείχνει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα μικρά
νησιά του Αιγαίου, καθώς τα τελευταία χρόνια υποστηρίζει σταθερά με σκευάσματα και χορηγίες την «Ομάδα Αιγαίου» και τον ετήσιο διάπλου της σε μικρά νησιά,
το νησί Μαράθι στο οποίο η εταιρεία στέλνει κάθε χρόνο σκευάσματα και ιατρικά
μηχανήματα για την τουριστική περίοδο, όπως επίσης και το Διεθνές Φεστιβάλ
Μουσικής στο Μόλυβο της Λέσβου.

health
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GENESIS Pharma

La Roche-Posay

Roche Hellas

Εμπορική συνεργασία με την Amicus Therapeutics®
για τη διάθεση της μιγαλαστάτης

Αγκαλιάζει το δέρμα
του ασθενούς με καρκίνο

Χρυσός χορηγός του Delphi Economic Forum 2019

Η ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΉ εταιρεία GENESIS Pharma, που δραστηριοποιείται στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, ανακοίνωσε ότι η διεθνής φαρμακευτική εταιρεία βιοτεχνολογίας Amicus Therapeutics, που δραστηριοποιείται
στο πεδίο των σπάνιων και ορφανών νοσημάτων, της παραχωρεί τα αποκλειστικά εμπορικά δικαιώματα της μιγαλαστάτης στην Ελλάδα, την Κύπρο, τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία. Η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή έδωσε έγκριση για τη μιγαλαστάτη το
Μάιο του 2016. Βάσει της συμφωνίας, η GENESIS Pharma θα
είναι υπεύθυνη για τις πωλήσεις, το marketing, τις ιατρικές και
κανονιστικές υποθέσεις, καθώς και την τιμολόγηση και αποζημίωση της μιγαλαστάτης στις προαναφερθείσες αγορές.
Ο διευθύνων σύμβουλος της GENESIS Pharma, Κωνσταντίνος Ευριπίδης, δήλωσε σχετικά: «Η διεύρυνση του δικτύου
των διεθνών συνεργατών μας, με την προσθήκη μίας εταιρείας τόσο καινοτόμου και αφοσιωμένης στην αποστολή της όσο
η Amicus Therapeutics, είναι χαρά και τιμή για εμάς. Η ενίσχυση των συνεργασιών μας αποτελεί ένα σταθερό στρατηγικό στόχο, καθώς μας επιτρέπει να διασφαλίζουμε την πρόσβαση των ασθενών σε καινοτόμες θεραπείες, ιδιαίτερα σε δύσκολα θεραπευτικά πεδία όπου υπάρχουν θεραπευτικά κενά.
Σε αυτό το πλαίσιο, τα σπάνια νοσήματα είναι μια από τις πρώτες μας προτεραιότητες, καθώς πρόκειται για ένα πεδίο
στο οποίο η ιατρική καινοτομία μπορεί να προσφέρει ουσιαστικό όφελος στη ζωή των ασθενών. Με την κυκλοφορία
της, η μιγαλαστάτη θα προστεθεί στο ευρύ χαρτοφυλάκιο θεραπειών που διαθέτουμε για σπάνια νοσήματα, το οποίο
περιλαμβάνει σήμερα θεραπείες στους τομείς της αιματολογίας, της ογκολογίας και της νευρολογίας».
Η μιγαλαστάτη, μία από του στόματος χορηγούμενη, μοριακή συνοδός αναδίπλωσης, είναι η πρώτη από του
στόματος θεραπεία, καθώς και το πρώτο φάρμακο ιατρικής ακριβείας για τη νόσο του Fabry. Στην Ευρώπη, η μιγαλαστάτη είναι εγκεκριμένη ως θεραπεία πρώτης γραμμής για τη μακροχρόνια θεραπευτική αντιμετώπιση ενηλίκων
και εφήβων ηλικίας 16 ετών και άνω με επιβεβαιωμένη διάγνωση νόσου του Fabry (ανεπάρκεια της α-γαλακτοσιδάσης A), οι οποίοι έχουν μία μετάλλαξη επιδεκτική θεραπείας. Το εύρος της ένδειξης περιλαμβάνει 313 μεταλλάξεις
που προκαλούν νόσο του Fabry, οι οποίες εκτιμάται ότι αντιπροσωπεύουν το 35% έως 50% όλων των ασθενών με
νόσο του Fabry.

Η LA ROCHE-POSAY, πιστή στην αποστολή της να
βελτιώνει το δέρμα των ασθενών με καρκίνο, ανακοίνωσε την υποστήριξή της στον Όμιλο Εθελοντών κατά του καρκίνου «ΑγκαλιάΖΩ» με μια σειρά
δράσεων που στόχο έχουν την ενημέρωση και ανακούφιση των ασθενών από τις ανεπιθύμητες
παρενέργειες των θεραπειών κατά του καρκίνου,
στο δέρμα.
Οι θεραπείες για τον καρκίνο έχουν αλλάξει σημαντικά τα τελευταία χρόνια. Χημειοθεραπεία, ακτινοθεραπεία, ορμονοθεραπεία, ανοσοθεραπεία,
στοχευμένη θεραπεία... Οι ιατρικές εξελίξεις έχουν
φέρει στο προσκήνιο νέες θεραπευτικές μεθόδους, οδηγώντας σε μια ολοένα και πιο εξατομικευμένη προσέγγιση για κάθε ασθενή. Όμως, κατά
τη διάρκεια της θεραπείας, το δέρμα σε όλο το σώμα υφίσταται αλλαγές, οι οποίες ονομάζονται «δερματικές ανεπιθύμητες ενέργειες» που μπορεί ακόμα και να αλλάξουν ριζικά την εμφάνιση ενός ανθρώπου.
Αυτές οι ανεπιθύμητες αντιδράσεις στο δέρμα
μπορούν να εξισορροπηθούν και να ανακουφιστούν
με την κατάλληλη δερμοκαλλυντική φροντίδα.
Τα δερματολογικά εργαστήρια La Roche-Posay
έχουν δεσμευτεί να φροντίσουν το δέρμα των ασθενών με καρκίνο, να περιορίσουν ή να επιβραδύνουν τις όποιες ανεπιθύμητες ενέργειες και να
βελτιώσουν την καθημερινότητά τους, τόσο κατά τη
διάρκεια όσο και μετά τις θεραπείες. Ειδικότερα,
σε συνεργασία με το “AγκαλιάΖΩ” η La RochePosay έχει σχεδιάσει μια σειρά από ενέργειες που
θα πραγματοποιηθούν για πρώτη φορά στη χώρα
μας:
• Δερματολογικές εσπερίδες ενημέρωσης ασθενών, νοσηλευτικού προσωπικού και συγγενών.
• Δράσεις ενημέρωσης φροντίδας και ομορφιάς
(περιποίηση και make-up).
• Διάθεση προϊόντων και ενημερωτικού υλικού σε

Uni-pharma & InterMed

Μεγάλοι χορηγοί στο 2ο Dental
Run με το σύνθημα: «Μαζί
είμαστε πάντα νικητές!»

Novo Nordisk

ΟΙ UNI-PHARMA & INTERMED, φαρμακοβιομηχανίες
του Ομίλου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Τσέτη, είναι
μεγάλοι χορηγοί στο 2ο DENTAL RUN που πραγματοποιείται την Κυριακή 7 Απριλίου 2019 στο Πάρκο Γουδή, σε
έναν ξεχωριστό αγώνα δρόμου.
Ένα υγιές σώμα είναι και παραμένει υγιές, όταν υπάρχει αντίστοιχα και μία καλή στοματική υγεία, την οποία
πρέπει να φροντίζουμε σε όλη τη διάρκεια της ζωής μας.
Διοργανωτές του αγώνα δρόμου είναι τo Athens
Dental Students' Association - ADSA, η Greek
Pharmaceutical Students' Federation - GPSF και ο Δήμος Ζωγράφου. Συμπεριλαμβάνονται αγώνες, αλλά και
πολλές δραστηριότητες για παιδιά κάθε ηλικίας, ενώ στον
αγώνα των 5 χλμ. θα υπάρχει επίσημη χρονομέτρηση!

Πληροφορίες:
• Πάρκο Γουδή, Γεωρ. Παπανδρέου 99, Ζωγράφου 115 27
• Ώρα προσέλευσης: 8:30 π.μ.
• 10:00 π.μ. Αγώνας δρόμου 5 χλμ. (άνω των 12 ετών)
• 11:00 π.μ. Αγώνας δρόμου 1 χλμ. και 500 μ. (κάτω των
11 ετών)
Εγγραφές: Δωρεάν στο https://goo.gl/forms/

«Τρέχουμε για να αλλάξουμε το διαβήτη» στην Αθήνα
ΣΤΟ ΠΛΑΊΣΙΟ της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης της Novo Νοrdisk Hellas, η ομάδα «Τρέχουμε για να αλλάξουμε το
διαβήτη» έδωσε το παρόν στο δρομικό γεγονός του Ημιμαραθωνίου της Αθήνας 2019. Την Κυριακή 17 Μαρτίου η ομάδα «Τρέχουμε για να αλλάξουμε το διαβήτη» συμμετείχε σε όλες τις διαδρομές του αγώνα στην Αθήνα, του αγώνα
δρόμου 21 χλμ., του αγώνα δρόμου 5 χλμ. και του αγώνα δρόμου 3 χλμ. Στην ομάδα συμμετείχαν εργαζόμενοι της Novo
Nordisk Hellas με επικεφαλής το γενικό διευθυντή της εταιρείας Ολύμπιο Παπαδημητρίου, η Γερμανική Σχολή Αθηνών
(Deutsche Schule Athen), η Πανελλήνια Ένωση Αγώνος κατά του Νεανικού Διαβήτη (ΠΕΑΝΔ), ο Σύλλογος Δρομέων
Υγείας Ελευσίνας (ΣΔΥΕ), δημοσιογράφοι από το χώρο της υγείας, καθώς και φίλοι της ομάδας.
Για τη δράση αυτή ο γενικός διευθυντής της εταιρείας Ολύμπιος Παπαδημητρίου δήλωσε τα εξής:
«Η συμμετοχή μας στο δρομικό γεγονός του Ημιμαραθωνίου της Αθήνας 2019 προκύπτει από την ανάγκη να ευαισθητοποιήσουμε και να ενημερώσουμε το γενικό πληθυσμό για το σακχαρώδη διαβήτη και να επικοινωνήσουμε το
μήνυμα, ότι η πρόληψη και η ρύθμισή του είναι δυνατό να επιτευχθούν με 3 επιλογές: 1. Αξιολογώντας τον κίνδυνο
εμφάνισης διαβήτη από μια απλή εξέταση, 2. Υιοθετώντας την υγιεινή διατροφή και 3. Εντάσσοντας στην καθημερινότητά μας την άσκηση».
Στο μεταξύ, με αφορμή τον αγώνα της Αθήνας, η διευθύντρια Εταιρικών Υποθέσεων της Novo Nordisk Hellas Μαίρη
Καραγεώργου δήλωσε:
«Η εταιρεία μας, στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, συμμετέχει στο δρομικό γεγονός του Ημιμαραθωνίου της Αθήνας 2019. Σκοπός μας είναι να βελτιώσουμε την πρόληψη και να προάγουμε την έγκαιρη διάγνωση στο
σακχαρώδη διαβήτη. Θα συνεχίσουμε μέσα στο 2019 να εντείνουμε τις προσπάθειες μας τόσο προς στο ευρύ κοινό
όσο και στους θεσμούς προκειμένου να αντιμετωπιστεί προληπτικά και αποτελεσματικά η ασθένεια του σακχαρώδη
διαβήτη».

AAWXaYeF6kH4FaRN2 ή την ημέρα του αγώνα.
Με την προσέλευση τους στο χώρο του αγώνα οι αθλητές θα παραλάβουν δωρεάν την μπλούζα του αγώνα!
Το σύνθημα της Running Team του Ομίλου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Τσέτη (υπό την ομπρέλα του οποίου βρίσκονται οι φαρμακοβιομηχανίες Uni-pharma &
InterMed) είναι: ΜΑΖΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΑΝΤΑ ΝΙΚΗΤΕΣ!
NEXTDEAL #423 # 29 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019

πάνω από 6.000 ασθενείς.
«Αποστολή μας στη La Roche-Posay είναι να
αλλάξουμε τη ζωή του ευαίσθητου δέρματος και
πόσο μάλλον του ασθενούς με καρκίνο που ενδέχεται να βιώσει αλλαγές που μπορεί να προκαλέσουν δυσφορία τόσο σε σωματικό όσο και σε ψυχολογικό επίπεδο. Το όραμα του “ΑγκαλιάΖΩ” -κανένας μόνος του απέναντι στο καρκίνο- μας συγκινεί και μας κινητοποιεί. Η εξειδικευμένη ομάδα
εργασίας European SKIn Management in
Oncology (ESKIMO) που έχει θεσπίσει η La RochePosay και αποτελείται από κορυφαίους δερματολόγους και ογκολόγους, έχοντας αναλύσει και εντοπίσει τις ανεπιθύμητες ενέργειες των θεραπειών, προβαίνει σε συστάσεις σχετικά με τα κατάλληλα δερμοκαλλυντικά προϊόντα που μπορούν να
ανακουφίσουν τους ογκολογικούς ασθενείς και να
βελτιώσουν σημαντικά την καθημερινότητά τους»,
δήλωσε ο Σπύρος Αρβανιτάκης, διευθυντής της
μάρκας La Roche-Posay.

Η ROCHE HELLAS ήταν χρυσός χορηγός του πρόσφατου Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών στο
πλαίσιο της δέσμευσής της να συμμετέχει σε ένα γόνιμο διάλογο και να συνεισφέρει, με την εμπειρία και την τεχνογνωσία της, στη διαμόρφωση μιας ορθολογικής, αποτελεσματικής πολιτικής στο
χώρο της υγείας.
Στις εργασίες του συνεδρίου συμμετείχε, εκ μέρους της εταιρείας, η Sarbani Chakraborty,
Senior Health Systems Strategy Leader του Ομίλου Roche. Η κα Chakraborty, συμμετέχοντας στη
συζήτηση με θέμα «Εθνικές πολιτικές υγείας για την ανάπτυξη» με συντονιστή τον Βασίλη Κοντοζαμάνη, σύμβουλο πολιτικής και διοίκησης υπηρεσιών
Υγείας, ανέφερε ότι «οι υγειονομικές προκλήσεις απαιτούν τη συνεργασία κράτους και φαρμακευτικών εταιρειών, η συνδρομή δε των τελευταίων μέσω της έρευνας και ανάπτυξης δύναται να προσφέρει τις αναγκαίες
καινοτόμες λύσεις». Συνέχισε υπογραμμίζοντας ότι η εστίαση στην πρόληψη, η οποία προηγείται της περίθαλψης, θα πρέπει να αποτελεί μείζονα προτεραιότητα των
κρατών, ενώ μεταξύ άλλων ανέδειξε το ζήτημα των κοινωνικοοικονομικών ανισοτήτων σημειώνοντας ότι «είναι πολύ σημαντικό να μην αποκλείονται ομάδες πληθυσμού που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα για υπηρεσίες υγείας».
Στην ομιλία της δεν παρέλειψε να αναδείξει τις κατευθύνσεις που απαιτούνται για την επίλυση της εξίσωσης
διασφάλισης της πρόσβασης των ασθενών σε καινοτόμες θεραπείες και βιωσιμότητας του συστήματος υγείας
και συγκεκριμένα την ανάγκη για ολοκληρωμένα και όχι
κατακερματισμένα συστήματα υγείας και τον ψηφιακό μετασχηματισμό.
Με αφορμή την ενεργό συμμετοχή της εταιρείας στο φετινό Φόρουμ, η Ξένια Καπόρη, διευθύντρια Εξωτερικών Υποθέσεων της Roche Hellas, αναφέρθηκε στη σημασία ενός βιώσιμου συστήματος υγείας, στο πλαίσιο της προσπάθειας για οικονομική ανάπτυξη και κοινωνική συνοχή. «Ιδιαίτερα για μια χώρα όπως η Ελλάδα, η οποία επιχειρεί να ξαναχτίσει την οικονομία της, η διάθεση
πόρων στον τομέα της υγείας θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως στρατηγική επένδυση, σε μια διατηρήσιμη και συνεκτική ανάπτυξη. Στη Roche Hellas προσπαθούμε να συμβάλουμε θετικά προς
αυτή την κατεύθυνση, αξιοποιώντας την εμπειρία και την τεχνογνωσία ενός παγκόσμιου οργανισμού. Στόχος μας είναι να προτείνουμε τεκμηριωμένες λύσεις και να συνεργαστούμε εποικοδομητικά με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Ταυτόχρονα, στόχος μας παραμένει να διασφαλίσουμε τη βιωσιμότητα της εταιρείας μας στην Ελλάδα, ώστε οι ασθενείς να συνεχίσουν να έχουν
πρόσβαση στις καινοτόμες θεραπείες μας», δήλωσε συγκεκριμένα η κα Καπόρη. Υπογράμμισε,
επίσης, τη δέσμευση της Roche Hellas να συνεχίσει να συμμετέχει εποικοδομητικά στο διάλογο,
συνεισφέροντας την εμπειρία και τις προτάσεις της.
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INTERAMERICAN

Oργανώνει το πρώτο “Open Innovation Initiative”

Ε

ξελίσσει η Interamerican το πρόγραμμα εταιρικής καινοτομίας “Imagine” και σε συνεργασία με το Κέντρο Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας (ACEin) του Οικονομικού
Πανεπιστημίου Αθηνών, οργανώνει το πρώτο
“Open Innovation Initiative”, με στόχο να γίνουν
οι καινοτόμες ιδέες πράξη. Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να καταθέσει την ιδέα του σε συγκεκριμένους τομείς στρατηγικού ενδιαφέροντος
της εταιρείας και να έχει, στη συνέχεια, την ευκαιρία να σχεδιάσει και να αναπτύξει καινοτόμες
υπηρεσίες και προϊόντα για τον ασφαλιστικό
κλάδο. Για να ταιριάξει μια ιδέα με το “Open
Innovation Initiative”, πρέπει να είναι συναφής
με έναν από τους θεματικούς τομείς Healthy
Living, Smart Home, ON Demand Insurance. Οι

δυο συνεργαζόμενοι φορείς θα παρέχουν στους
συμμετέχοντες όλη την απαραίτητη ενημέρωση,
τεχνογνωσία και υποστήριξη, ώστε οι ιδέες τους
να αναδειχθούν, να αναπτυχθούν και να επιτύχουν στην αγορά.
Το “Open Innovation Initiative” αναπτύσσεται
σε τρεις φάσεις. Η πρώτη φάση του προγράμματος αφορά την εξοικείωση των ομάδων με βασικές έννοιες και προκλήσεις του ασφαλιστικού
χώρου. Με αυτή τη βάση, στη δεύτερη φάση οι
ομάδες θα έχουν τη δυνατότητα να δημιουργήσουν το επιχειρηματικό μοντέλο τους, για να ακολουθήσει στην τρίτη φάση ο σχεδιασμός και η
υλοποίηση του προϊόντος ή/και της υπηρεσίας
μέσω prototyping.
Καθ’ όλη τη διάρκεια των φάσεων του προ-

γράμματος θα παρέχεται συμβουλευτική υποστήριξη (mentoring) από στελέχη της ομάδας
“Imagine” της Interamerican και από την ομάδα
του Κέντρου Στήριξης Επιχειρηματικότητας και
Καινοτομίας (ACEin) και Εργαστηρίου Ηλεκτρονικού Εμπορίου και Επιχειρείν (ELTRUN).
Οι ομάδες που θα καταφέρουν να προκριθούν
στην τελική φάση του “Open Innovation
Initiative”, θα αποκομίσουν σημαντικά οφέλη και
βραβεία. Η συμμετοχή στο πρόγραμμα είναι ανοικτή για ομάδες που αποτελούνται από 2 μέχρι
5 άτομα. Οι αιτήσεις συμμετοχής υποβάλλονται
μέχρι τις 3 Μαΐου στον σύνδεσμο https://www.
imagineprogram.gr/ypovoli-symmetoxis/, ενώ
πληροφορίες παρέχονται στον σύνδεσμο https://
www.imagineprogram.gr/.

—πάνω από όλα είναι η υγεία

Η ομάδα στελεχών της εταιρείας που διακρίθηκε στο πρόγραμμα
“Imagine” της Interamerican, με τον διευθύνοντα σύμβουλο της
εταιρείας κ. Γιάννη Καντώρο

ERGO Ασφαλιστική Νέα εφαρμογή ERGO
Drive&Win για ασφαλείς διαδρομές

Σ

τη διάθεση των ασφαλισμένων θέτει η Ergo Ασφαλιστική τη νέα καινοτόμο εφαρμογή ERGO Drive&Win. Η εφαρμογή είναι δημιούργημα
της OSeven, μίας πρωτοπόρου ελληνικής τεχνολογικής εταιρείας
που εξειδικεύεται σε λύσεις τηλεματικής και αναλύσεις οδηγικής συμπεριφοράς.
Είναι διαθέσιμη για Αndroid και IOS Smartphones μέσω των υπηρεσιών Google Play και Αpp Store αντίστοιχα, απευθύνεται σε όλους τους
κατόχους και οδηγούς Επιβατικού Ιδιωτικής Χρήσης (EIX) αυτοκινήτου και μέσα από ένα σύγχρονο και φιλικό προς το χρήστη
περιβάλλον, τους επιτρέπει να
βελτιώνουν την οδηγική τους
συμπεριφορά και παράλληλα να
αποκομίζουν σημαντικά οφέλη.
Πιο συγκεκριμένα, η εφαρμογή ERGO Drive&Win βαθμολογεί την οδηγική συμπεριφορά
του χρήστη, βοηθώντας και παρακινώντας τον να βελτιώνει
διαρκώς το προφίλ της οδήγησής του. Με τη νέα εφαρμογή της ERGO, ο
οδηγός ενημερώνεται στο τέλος κάθε διαδρομής για την οδηγική του συμπεριφορά, όπως είναι για παράδειγμα η απότομη επιτάχυνση και επιβράδυνση του αυτοκινήτου, η χρήση κινητού τηλεφώνου εν ώρα οδήγησης, αλλά και η υπέρβαση των ορίων ταχύτητας, λαμβάνοντας μια βαθμολογία από 0 έως 100. Με τον τρόπο αυτό, μπορεί να αντιληφθεί άμεσα τα
αδύνατα σημεία στον τρόπο οδήγησής του και να τα βελτιώσει στην αμέσως επόμενη διαδρομή. Επιπλέον, ο οδηγός μπορεί ακόμη να δει αν θέλει
πώς διαμορφώνεται η οδηγική του συμπεριφορά διαχρονικά, αλλά και να
τη συγκρίνει με αυτήν άλλων οδηγών.
Ο χρήστης της εφαρμογής όχι μόνο γίνεται καλύτερος οδηγός με οικολογική συνείδηση, αλλά κερδίζει και αρκετές παροχές από την εταιρεία.
Το ERGO Drive&Win μεταφράζει την ασφαλή οδήγηση σε ERGO Stars, τα
οποία εξαργυρώνονται σε εκπτώσεις έως και 20% στα ασφάλιστρα αστικής ευθύνης αυτοκινήτου, είτε κατά τη σύναψη νέου ασφαλιστηρίου συμβολαίου αυτοκινήτου είτε κατά την ανανέωση των υφιστάμενων ασφαλιστηρίων αυτοκινήτου των ασφαλισμένων, καθώς και σε ERGO SafeMiles,
τα οποία μετατρέπονται σε δωρεές για την προστασία του περιβάλλοντος.
Επίσης, η εφαρμογή επιτρέπει τη συμμετοχή όλων των χρηστών σε διαγωνισμούς και προγράμματα επιβράβευσης τα οποία πρόκειται να διοργανώσει η ERGO Ασφαλιστική. «Η ραγδαία τεχνολογική ανάπτυξη και η

ψηφιοποίηση (digitalisation) δημιουργούν μεγάλες αλλαγές
και ανατροπές στον ασφαλιστικό κλάδο, αναδεικνύοντας νέες
προκλήσεις αλλά και πολλές ευκαιρίες. Αποστολή της ERGO
είναι να ηγηθεί και αυτής της προσπάθειας και να προσαρμοστεί

στα δεδομένα της νέας ψηφιακής εποχής, δημιουργώντας προστιθέμενη αξία για τους πελάτες και συνεργάτες της», τόνισε
μεταξύ άλλων ο διευθυντής Τομέα Εταιρικών Λειτουργιών της
ERGO Ασφαλιστική κ. Αλέξανδρος Σερμπέτης.

ΟΜΙΛΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ
ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ | ΑΝΑΛΥΣΗ | ΔΙΑΓΝΩΣΗ
Η Affidea σήμερα αποτελεί τον κορυφαίο ιδιωτικό φορέα παροχής ιατρικών
υπηρεσιών πρωτοβάθμιας περίθαλψης στην Ευρώπη. Δραστηριοποιείται σε
16 χώρες μέσα από ένα δίκτυο 245 μονάδων και 7700 επαγγελματιών υγείας.

Στιγμιότυπο από την απονομή των μεταλλίων

Το περίπτερο της Ergo

Μέγας χορηγός του 8ου Ημιμαραθωνίου της Αθήνας
ΜΈΓΑΣ ΧΟΡΗΓΌΣ του 8ου Ημιμαραθωνίου της Αθήνας,
που διοργανώνει ο ΣΕΓΑΣ σε συνεργασία με τον Δήμο Αθήνας και την Περιφέρεια Αττικής, ήταν για άλλη μια χρονιά η ERGO Ασφαλιστική. Περισσότεροι από 22.000 δρομείς πλημμύρισαν το κέντρο της Αθήνας και η Εrgo ήταν
εκεί ως μεγάλος χορηγός για να παράσχει τις ασφαλιστικές της υπηρεσίες και να προστατεύσει το σύνολο των
συμμετεχόντων από τον κίνδυνο ατυχήματος κατά τη διάρκεια των αγώνων. Την εκκίνηση έδωσαν ο πρόεδρος του
ΣΕΓΑΣ κ. Κώστας Παναγόπουλος, ο διευθυντής Τομέα Εμπορικών Λειτουργιών και μέλος του Δ.Σ. της ERGO κ.
Στάθης Τσαούσης και εκπρόσωποι της Περιφέρειας Αττικής, του Δήμου της Αθήνας και των αρμόδιων υπουργείων.
Η εταιρεία είχε έντονη παρουσία στην αφετηρία και στον
ειδικά διαμορφωμένο χώρο απέναντι από τη Βουλή των

Ελλήνων, όπου οι δράσεις με παιχνίδια που προσέφερε
τράβηξαν κυρίως την προσοχή χιλιάδων μικρών επισκεπτών. Η μεγάλη ομάδα εμψυχωτών της ERGO κατά μήκος
όλης της αγωνιστικής διαδρομής ενθάρρυνε και υποστήριζε όλους τους δρομείς σε κάθε τους βήμα, μέχρι τον τερματισμό. Παράλληλα, έδωσε δυναμικό “παρών” και στο
αγωνιστικό μέρος της διοργάνωσης με τη μεγαλύτερη
ERGO Running Team που είχε ποτέ, η οποία αποτελείτο
από 400 εργαζόμενους και συνεργάτες της εταιρείας.
Όπως επεσήμανε μεταξύ άλλων, κατά την απονομή των
μεταλλίων στους πρώτους, ο διευθυντής Τομέα Εμπορικών Λειτουργιών και μέλος του Δ.Σ. κ. Στάθης Τσαούσης,
«η ERGO Ασφαλιστική έχει δεσμευθεί να στηρίζει κάθε
έργο με αξία και ο Ημιμαραθώνιος της Αθήνας είναι ένα
σπουδαίο έργο, που προβάλλει τις αξίες του αθλητισμού
και του ευ αγωνίζεσθαι».

Στην Ελλάδα λειτουργεί από το 2005 με στόχο την παροχή ολοκληρωμένων
πρωτοβάθμιων υπηρεσιών υγείας υψηλής ποιότητας για όλους. Στην
προσπάθειά της για συνεχή αναβάθμιση των υπηρεσιών της, δημιούργησε ένα
εκτεταμένο Πανελλαδικό Δίκτυο Διαγνωστικών Κέντρων σε πρότυπους ιατρικούς
χώρους με τα υψηλότερα επίπεδα ασφάλειας και το πλέον σύγχρονο σύστημα
τηλεϊατρικής. Η αρτιότητα του εξοπλισμού τεχνολογίας αιχμής, η επιβεβαιωμένη
αξιοπιστία και η διεθνής αναγνώριση των αποτελεσμάτων της καταδεικνύονται
από τις διακρίσεις και τις στρατηγικές συνεργασίες της στο χώρο της υγείας.
Τα κέντρα της είναι πιστοποιημένα κατά το διεθνές πρότυπο ISO 9001 και τα
βιοπαθολογικά εργαστήρια διαπιστευμένα από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης
(Ε.ΣΥ.Δ.) κατά το ISO 15189.
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INTERAMERICAN - ANYTIME

Πρωτοβουλίες για την οδική ασφάλεια

Σ

ημαντικές πρωτοβουλίες αναλαμβάνουν η
Interamerican και η Anytime, με στόχο την ενημέρωση/εκπαίδευση των πολιτών για τη βελτίωση της συμπεριφοράς κατά την οδήγηση και την αντιμετώπιση της παραβατικότητας, καθώς επίσης για
την έρευνα σε σχετικά δεδομένα και την αξιοποίηση
της προηγμένης ψηφιακής τεχνολογίας και καινοτομίας.
Με αφορμή τη θεσμοθετημένη Εβδομάδα Οδικής
Ασφάλειας, επισημαίνεται ιδιαίτερα η ουσιαστική
συνεργασία της εταιρείας με το Παρατηρητήριο Οδικής Ασφάλειας του ΕΜΠ, μέσω της Anytime. Η συνεργασία, που ξεκίνησε το 2017, έχει αποδώσει από
το Δεκέμβριο του 2018 έως σήμερα, σειρά ενημερωτικής αρθρογραφίας για τη συμπεριφορά των οδηγών και τα μέτρα πρόληψης-προστασίας από τροχαία ατυχήματα, με σημαντικό αριθμό unique page
views (www.nrso.ntua.gr). Αξίζει να σημειωθεί και η
συνεργασία της Anytime με τη δημοτική επιχείρηση
e-trikala της πόλης των Τρικάλων, που έχει αναδείξει πιλοτικά τη χρήση εξελιγμένων αυτοκινούμενων
οχημάτων για μαζική μετακίνηση εντός του αστικού
ιστού (πρόγραμμα citymobil2), που μελλοντικά μπορούν να συμβάλουν όχι μόνο στον περιορισμό της
ατμοσφαιρικής ρύπανσης και της αποσυμφόρησης
της κυκλοφορίας αλλά έμμεσα και στη μείωση των
ατυχημάτων στην πόλη. Εξάλλου, η Interamerican
υποστηρίζει σταθερά το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας «Πάνος Μυλωνάς», τις σχετικές δράσεις της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος, του οργανισμού «Συμμαχία για την Ελλάδα» ως μέλος του,
καθώς και θεματικές εκδηλώσεις για την κυκλοφοριακή αγωγή και την ασφαλή οδήγηση λοιπών φορέων. Οι πρακτικές της εταιρείας για την οδική ασφάλεια ανταποκρίνονται άμεσα σε Στόχους Βιώσιμης
Ανάπτυξης του ΟΗΕ (UN SDGs - «17 Στόχοι για να
αλλάξουμε τον κόσμο») και ειδικότερα για την αντιμετώπιση κινδύνων, στον στόχο 3 «για καλή υγεία
και ευημερία», 11 «για βιώσιμες πόλεις και κοινότητες» και 17 «για συνεργασίες».
Παράλληλα, το INTERAMERICAN Research

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΡΟΧΑΙΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ
(Παρατηρητήριο Οδικής Ασφάλειας ΕΜΠ)
2008-2018

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018*

2018/
2008

Τραυματισμοί από τροχαία

15.083

14.789

15.032

13.849

12.398

12.109

11.690

11.440

11.318

10.848

10.740

-29%

Θάνατοι από τροχαία

1.553

1.456

1.258

1.141

988

879

795

793

824

731

690

-56%

Σοβαροί τραυματισμοί

1.872

1.676

1.709

1.626

1.399

1.212

1.016

999

879

706

748

-60%

Ελαφροί τραυματισμοί

17.138

16.965

17.399

15.633

14.241

13.963

13.548

13.097

12.946

12.565

12.243

-29%

Στόλος οχημάτων

7.729

7.911

8.062

8.087

8.070

8.035

8.048

8.076

8.173

8.263

8.407

9%

201

184

156

141

122

109

99

98

101

88

83

-59%

Θάνατοι ανά εκατομμύριο
οχημάτων
Παραβιάσεις ορίου
ταχύτητας

349.417 330.186 263.382 238.033 186.675 178.816 156.982 173.476 176.592 214.132 237.687

-32%

Παραβίαση οδήγησης
υπό την επίδραση
οινοπνεύματος

47.257

45.901

38.033

34.992

30.707

30.853

29.597

29.191

33.192

33.620

35.099

-26%

Παραβίαση χρήσης
ζώνης ασφαλείας

86.353

77.274

49.703

37.120

33.722

35.478

34.526

29.611

34.831

32.500

31.395

-64%

Παραβίαση χρήσης
κράνους

94.530

78.453

51.526

47.250

47.736

58.122

54.354

52.783

63.971

60.142

51.903

-45%

* Τα στοιχεία 2018 προέρχονται από προσωρινά δεδομένα.

► To 2018 οι θάνατοι από τροχαία ατυχήματα στην Ελλάδα
παρουσίασαν σημαντική μείωση, για δεύτερη διαδοχική
χρονιά, κατά 5,6% σε σύγκριση με το 2017
Center εργάζεται σε ερευνητικό επίπεδο, καταγράφοντας διεθνείς τάσεις και δεδομένα για τις εξελίξεις στην τεχνολογία των αυτοκινήτων σε συνδυασμό με την ασφάλεια και την ποιότητα ζωής, που
συνεπάγονται μείωση των τροχαίων ατυχημάτων
και του υψηλού κόστους σε ανθρώπινες ζωές, υγεία
και οικονομία. Προς αυτή την κατεύθυνση, η εταιρεία
έχει στραφεί αποφασιστικά προς μια νέα αντίληψη
προϊοντικής και τιμολογιακής πολιτικής, πιο αντικειμενικής και δίκαιης. Η Anytime είναι έτοιμη να επι-

βραβεύσει, με νέο πρόγραμμα προσεχώς, τις επιδόσεις έξυπνης και ασφαλούς οδήγησης (pay how you
drive), ενώ διαθέτει και τα πρωτοποριακά προγράμματα “Buy the Mile” για μικρότερη - οικονομικότερη
χρήση αυτοκινήτου, που ως κίνητρο έμμεσα περιορίζει και τις πιθανότητες για ατυχήματα. Καθοριστική γι’
αυτά τα καινοτόμα προγράμματα είναι η χρήση προηγμένων εφαρμογών της ψηφιακής τεχνολογίας,
μέσω συνεργασιών που έχει συνάψει η Anytime.
Σύμφωνα με τα στοιχεία του Παρατηρητηρίου Οδι-

Θάνατοι

κής Ασφάλειας του ΕΜΠ (NTUA Road Safety
Observatory), που επεξεργάζεται δεδομένα της ΕΛΣΤΑΤ, κατά το 2018 οι θάνατοι από τροχαία ατυχήματα στην Ελλάδα παρουσίασαν σημαντική μείωση, για
δεύτερη διαδοχική χρονιά, κατά 5,6% σε σύγκριση με
το 2017. Η μείωση αυτή μπορεί να αποδοθεί τόσο
στην επιρροή της οικονομικής κρίσης όσο και στην
κατασκευή και χρήση 500 χιλιομέτρων νέων και αναβαθμισμένων αυτοκινητοδρόμων σε θέσεις εθνικών οδών που είχαν υψηλά ποσοστά θανατηφόρων
τροχαίων ατυχημάτων. Την τελευταία δεκαετία, η
χώρα μας παρουσιάζει τη μεγαλύτερη βελτίωση
στην οδική ασφάλεια εντός των χωρών της Ε.Ε., με
μείωση των θανάτων κατά 56% και των σοβαρών
τραυματισμών κατά 60%.

Θάνατοι από Τροχαία, Ελλάδα 2008-2018

Οχήματα

Στελέχη της Interamerican και της Anytime: Γιάννης Ρούντος (διευθυντής εταιρικών σχέσεων & υπευθυνότητας),
Πάνος Κούβαλης (διευθυντής της Anytime), Νάστα Μουγκογιάννη και Ρένα Χριστοδούλου (στελέχη της Anytime) με
τους Γιώργο Γιαννή και Παναγιώτη Παπαντωνίου, από το Παρατηρητήριο Οδικής Ασφάλειας του ΕΜΠ
NEXTDEAL #423 # 29 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019

42

Ρεπορτάζ |

NP Ασφαλιστική Οι γυναίκες ασφαλίστριες επιχειρούν

Γ

Στο βήμα της ημερίδας στην Αιδηψό ο κ. Νίκος Ζάχος

ια τη γυναίκα στη δημόσια σφαίρα, τοποθετήθηκε ο διευθυντής Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών της
«NP Ασφαλιστική» κ. Νίκος Ζάχος σε ημερίδα που διοργάνωσε η δήμαρχος Ιστιαίας
κα Λίνα Ευσταθίου-Σπανού και η οργάνωση
Women Act στην Αιδηψό. Βασικό θέμα της
ημερίδας ήταν η παρουσία της γυναίκας σε
θέματα επιχειρηματικότητας, ισότητας των
δύο φύλων και παρουσίας στην τοπική αυτοδιοίκηση και στην οποία κεντρική ομιλήτρια ήταν η επιτετραμμένη της Πρεσβείας
ΗΠΑ στην Ελλάδα, κα Kate Marie Byrnes.
O κ. Νίκος Ζάχος αναφέρθηκε στην ομιλία του στο ρόλο της γυναίκας στο σύγχρονο επιχειρείν, όχι θεωρητικά αλλά στην
πράξη και μέσα από την καθημερινότητα της
«NP Ασφαλιστική». Tόνισε ότι ο ρόλος της
γυναίκας στο ‘σύγχρονο επιχειρείν’ είναι

πλέον στην εποχή μας απαραίτητο συστατικό για να είναι μία επιχείρηση επιτυχημένη
και να διακρίνεται.
NP Ασφαλιστική: Η σημαντική παρουσία των γυναικών και των νέων
O κ. Ζάχος ανέφερε την σημαντική παρουσία γυναικών και νέων στην NP Ασφαλιστική τονίζοντας ότι:
• από το σύνολο των 95 εργαζομένων στην
εταιρεία, άνω του 60% είναι γυναίκες και
άνω του 60% είναι νέοι ηλικίας κάτω των
40 ετών.
• Οι γυναίκες σε θέσεις ευθύνης αντιστοιχούν στο 50% των θέσεων ευθύνης της εταιρείας.
• Από το δίκτυο των συνεργατών πανελλαδικά, το 50% είναι γυναίκες ασφαλίστριες
πρώτης ή δεύτερης γενιάς που δημιουργούν, εξελίσσονται και επιχειρούν.

Eurolife ERB Επενδύει στην εκπαίδευση
και εξέλιξη των συνεργατών της

Τ

ην έναρξη του 8ου ακαδημαϊκού
κύκλου του προγράμματος
”Advanced Program in Management for Insurance Executives”
για το 2019, το οποίο υλοποιείται σε
συνεργασία με το τμήμα Διοίκησης
Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου
Πειραιώς, ανακοίνωσε η Eurolife
ERB.
Όπως υπογραμμίζεται, το
“Advanced Program in Management
for Insurance Executives” αποτελεί
μέρος της συνολικής στρατηγικής
της Eurolife ERB για διαρκή εκπαίδευση και εξέλιξη των στελεχών και
των συνεργατών της. Ως πρωτοποριακή πρωτοβουλία στην ασφαλιστική αγορά, συγκεντρώνει ετησίως
μεγάλο αριθμό συμμετοχών από
συνεργάτες της εταιρείας, έχοντας
καταφέρει, όλα τα χρόνια που διοργανώνεται, να κερδίσει την αποδοχή
και την αναγνώρισή τους. Το πρόγραμμα αποτελείται από δύο ενότητες: το βασικό πρόγραμμα και τον
κύκλο επιμορφωτικών ημερίδων.
Το βασικό πΠρόγραμμα αποτελείται από διαφορετικές ενότητες και
καλύπτει μια σειρά από γνωστικά
πεδία, όπως στρατηγικό Mana-

► Το πρόγραμμα
αποτελεί μέρος
της συνολικής
στρατηγικής για
διαρκή εκπαίδευση
και εξέλιξη
στελεχών και
των συνεργατών

Ο κ. Νίκος Δελένδας

gement & πληροφοριακά συστήματα, ηγεσία & οργανωσιακή συμπεριφορά, Marketing & συμπεριφορά
καταναλωτή, Marketing υπηρεσιών,
ανάπτυξη Business Plan, διαπραγμάτευση & διαχείριση συγκρούσεων και ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού. Στο τέλος κάθε ενότητας και
πριν από την έναρξη της επόμενης,
οι συμμετέχοντες θα κληθούν να πάρουν μέρος σε ένα τεστ γνώσεων με
πολλαπλές απαντήσεις, το οποίο θα
συμπληρώνουν ηλεκτρονικά και εξ
αποστάσεως. Κάθε ενότητα θα ολο-

κληρώνεται μέσα σε ένα διήμερο
του κάθε μήνα, μέχρι το Δεκέμβριο
2019, οπότε και αναμένεται να ολοκληρωθεί το βασικό πρόγραμμα. Στο
τέλος του, όλοι οι συμμετέχοντες
που θα έχουν επιτύχει στα τεστ γνώσεων, θα λάβουν πιστοποιητικό επάρκειας, σε ειδική τελετή αποφοίτησης στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς.
Επιπροσθέτως, η Eurolife ERB έχει προγραμματίσει κύκλο επιμορφωτικών ημερίδων, εντός και εκτός
Αθήνας, δίνοντας τη δυνατότητα σε
ακόμη περισσότερους συνεργάτες
της να παρακολουθήσουν τα προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισής της, οι οποίοι και θα λάβουν αντίστοιχη βεβαίωση συμμετοχής α-

πό το Πανεπιστήμιο Πειραιώς.
Ο κ. Νίκος Δελένδας, γενικός διευθυντής Πωλήσεων και Εκπαίδευσης στη Eurolife ERB, δήλωσε σχετικά με το πρόγραμμα ότι «πρόκειται
για μια μοναδική πρωτοβουλία που
διαφοροποιεί την Eurolife ERB από
την υπόλοιπη ασφαλιστική αγορά.
Το Advanced Program in Management for Insurance Executives
προσφέρει σε όσους το παρακολουθούν σημαντικά εφόδια και γνώσεις,
με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου
Πειραιώς. Με το πρόγραμμα αυτό,
επενδύουμε σταθερά στην εκπαίδευση και την εξέλιξη των συνεργατών μας. Ξεκινώντας τον 8ο κύκλο
του, είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι
για την αποδοχή και την ανταπόκριση που έχει καταφέρει μέχρι σήμερα. Θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε
προς την κατεύθυνση αυτή, αναπτύσσοντας πρωτοβουλίες που έχουν να κάνουν με την εκπαίδευση
και την ενίσχυση των ικανοτήτων
των συνεργατών μας», πρόσθεσε ο
κ. Δελένδας. Οι προεγγραφές στο
βασικό πρόγραμμα θα γίνονται έως
τις 30 Μαρτίου, μέσα από τη σελίδα
training.eurolife.gr.

ARAG Διεκδικήσεις αναδρομικών για 2.000 άτομα
Σ
χεδόν 2.000 άτομα έχουν προσφύγει στα δικαστήρια μέσω της ARAG – Νομική Προστασία το
τελευταίο δίμηνο για αναδρομικά, δώρα και επιδόματα του Δημοσίου. Σημειώνεται ότι η ARAG
από τα τέλη σχεδόν του 2018 με επίσημη ανακοίνωσή της είχε πάρει θέση, στα τότε διαδραματιζόμενα και, με τις απαραίτητες υποδείξεις και χειρισμούς προς τους ασφαλισμένους της, είχε δρομο-

λογήσει τις εξελίξεις. Στην ανακοίνωση τονίζεται
ότι για την ARAG το ζήτημα ήταν και θα είναι πρωτεύον, αφού μεγάλη μερίδα των ενδιαφερομένων
είχαν εμπιστευτεί μέσω ασφάλισης Νομικής Προστασίας την παραφύλαξη των συμφερόντων τους
στην εταιρεία. Κάνοντας λοιπόν ένα πρώτο απολογισμό της κατάστασης διαπιστώθηκε πως είτε
ατομικά είτε συλλογικά η ARAG έχει κινήσει τη

σχετική διαδικασία για σχεδόν 2.000 ασφαλισμένους της που ενδεικτικά είναι υπάλληλοι ΟΑΕΔ,
Επιθεώρησης Εργασίας, ΕΚΑΒ, υπουργείου Οικονομικών, νοσηλευτές, δημοτικοί υπάλληλοι, εκπαιδευτικοί, αστυνομικοί, λιμενικοί, στρατιωτικοί, πυροσβέστες, σωφρονιστικοί, δημοσίων
Μέσων Μεταφοράς και συνταξιούχοι όλων των
κατηγοριών.

Νέα διοίκηση
για το Σύνδεσμο
Ελλήνων Μεσιτών
Ασφαλίσεων
ΤΑ ΝΈΑ ΤΑΚΤΙΚΆ, καθώς και αναπληρωματικά μέλη του Δ.Σ. του ΣΕΜΑ
ανέδειξε η πρόσφατη Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου, που
πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της ΕΑΕΕ. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της
σχετικής διαδικασίας και με βάση τον αριθμό των ψήφων που συγκέντρωσαν,
ως τακτικά μέλη εξελέγησαν οι Μιχάλης
Τζωρτζωρής, Αναστάσιος Χατζηθεοδοσίου, Φίλιππος Μυτιληναίος, Ιωάννης
Ξηρογιαννόπουλος, Κωνσταντίνος Αλφιέρης, Γιώργος Ζαφειρίου και Ηλέκτρα
Αποστολοπούλου που ισοψήφησαν,
Δράκου Βασιλική και Νικόλαος Κατσιμπέρης, ενώ ως αναπληρωματικά μέλη
εξελέγησαν η Αλίκη Βιτάλη και ο Απόστολος Ζηκούλης
Αισιόδοξος για την επόμενη μέρα της
οικονομίας εμφανίσθηκε εν τω μεταξύ, ο
πρόεδρος της Ένωσης Ασφαλιστικών
Εταιρειών Ελλάδος, Αλέξανδρος Σαρρηγεωργίου, υποδεχόμενος στα γραφεία
της ΕΑΕΕ τους μεσίτες ασφαλίσεων για
την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση
του ΣΕΜΑ.Ο κ. Σαρρηγεωργίου τόνισε
μεταξύ άλλων ότι με αργούς αλλά σταθερούς ρυθμούς το περιβάλλον καθίσταται περισσότερο φιλικό για την επιχειρηματικότητα και ειδικότερα για την ασφαλιστική αγορά. Από την πλευρά του ο
πρόεδρος του ΣΕΜΑ, κ. Γιάννης Ξηρογιαννόπουλος επεσήμανε μεταξύ άλλων
ότι μόνο με την υποστήριξη και τη σύμπνοια όλης της οικογένειας του ΣΕΜΑ
και χωρίς άσκοπες εντάσεις, οι μεσίτες
ασφαλίσεων θα διεκδικήσουν με επιτυχία τους στόχους τους.
Ο ταμίας του ΣΕΜΑ, κ. Κωνσταντίνος
Αλφιέρης παρουσίασε τα οικονομικά της
χρήσης 2018, τονίζοντας ότι ο Σύνδεσμος παραμένει υγιής, έχοντας ως κύριο
στόχο του για το 2019 τον περιορισμό
των εξόδων και την αύξηση των εσόδων
του.
Η υπεύθυνη της Επιτροπής Δεοντολογίας και Ανταγωνισμού, κα Ευγενία Καφφετζή, έκανε σύντομο απολογισμό του
τελευταίου 12μηνου, ενώ από την πλευρά τους, ο κ. Γιώργος Ζαφειρίου και η κα.
Ηλέκτρα Αποστολοπούλου αναφέρθηκαν στην προσπάθεια που έγινε ώστε να
ανοίξουν κανάλια επικοινωνίας και συνεργασίας με ευρωπαϊκούς φορείς της
ασφαλιστικής διαμεσολάβησης για σημαντικά ζητήματα του κλάδου. Τέλος, από την πλευρά του, ο υπεύθυνος της Επιτροπής Μελών και Προστιθέμενης Αξίας, κ. Μιχάλης Τζωρτζωρής, κάνοντας
τον απολογισμό του έργου της Επιτροπής, αναφέρθηκε στην έκδοση της κάρτας μέλους ΣΕΜΑ “Members Card”.
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ΕΘΝΙΚΉ ΈΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΤΡΟΦΉ ΤΩΝ ΚΥΠΡΊΩΝ
Χρήσιμα συμπεράσματα για τη διατροφή των Κυπρίων εξάγονται από την πρώτη επίσημη εθνική έρευνα, η οποία πραγματοποιήθηκε
στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου “EU MENU” της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφάλειας Τροφίμων. Η έρευνα κάλυψε όλες τις ηλικίες, ενώ
αξίζει να σημειωθεί ότι η Κύπρος είναι από τις πρώτες χώρες της Ε.Ε. που υλοποίησε και ολοκλήρωσε την έρευνα.

Σελ. 48-49

SAS
Πώς η τεχνητή
νοημοσύνη
βοηθά τις
επιχειρήσεις
Ε

πενδύσεις ύψους ενός δισ. δολαρίων σε τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης τα επόμενα
τρία χρόνια, μέσα από αναβαθμίσεις λογισμικών, εκπαίδευση και εξειδικευμένες υπηρεσίες, ανακοίνωσε η SAS.
Όπως τονίζεται, η επένδυση αυτή ενισχύει την
ήδη ισχυρή βάση που έχει χτίσει η SAS στον τομέα
της τεχνητής νοημοσύνης, η οποία περιλαμβάνει
προηγμένα συστήματα analytics, machine
learning, deep learing, επεξεργασία φυσικής
γλώσσας και ρομποτική όραση. Τα εκπαιδευτικά
προγράμματα και οι εξειδικευμένες υπηρεσίες
της εταιρείας θα προετοιμάσουν τους επικεφαλής
επιχειρήσεων και τους επιστήμονες των δεδομένων για το μέλλον της τεχνητής νοημοσύνης,
προσφέροντάς τους την τεχνολογία, τις δεξιότητες και την υποστήριξη που χρειάζονται για να
μεταμορφώσουν το μέλλον των οργανισμών
τους. «Στη SAS, παραμένουμε αφοσιωμένοι
στους πελάτες μας και την επιτυχία τους, και αυτή
η νέα επένδυση αποτελεί ακόμα μια απόδειξη αυτής της δέσμευσης», δήλωσε ο CEO της SAS, Jim
Goodnight. «Με τις καινοτόμες δυνατότητες που
προφέρουμε στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, βοηθάμε τις επιχειρήσεις να αποφύγουν επιζήμιες απάτες, να καταπολεμήσουν θανατηφόρες
ασθένειες, να διαχειριστούν πιο αποτελεσματικά
τον κίνδυνο, να παρέχουν υπηρεσίες υψηλού επιπέδου σε πελάτες και πολίτες και πολλά άλλα».
Η επένδυση ύψους ενός δισεκατομμυρίου δολαρίων στην τεχνητή νοημοσύνη θα επικεντρωθεί
σε τρεις βασικούς πυλώνες: Στην έρευνα και ανάπτυξη (R&D), όπου η SAS συνεχίζει να ενισχύει
τις παγκόσμιες προσπάθειές της για την τεχνητή
νοημοσύνη, στις εκπαιδευτικές δράσεις που απευθύνονται στις ανάγκες των χρηστών να κατανοήσουν καλύτερα και να επωφεληθούν από την
τεχνητή νοημοσύνη και στις εξειδικευμένες υπη-

ΕΠΙΘΕΤΙΚΉ Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΉ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΉ ΑΓΟΡΆ

HELLAS DIRECT

Πρωτοβουλίες για την εκπαίδευση και την ανάπτυξη των πελατών
ΟΙ ΔΡΆΣΕΙΣ για την εκπαίδευση και την ανάπτυξη των πελατών, όπως
το νέο πρόγραμμα AI Accelerator, θα επικεντρωθούν στη στήριξη οργανισμών και επαγγελματιών όλων των βαθμίδων για την κατανόηση των
συστημάτων της τεχνητής νοημοσύνης. Η SAS θα προσφέρει:
• Εξατομικευμένα μαθήματα που θα βοηθήσουν τους οργανισμούς να
βελτιώσουν τις δεξιότητές τους στην τεχνητή νοημοσύνη, που θα περιλαμβάνουν προγράμματα e-learning, όπως το SAS Academy for Data
Science και προσωπικά σεμινάρια για την τεχνητή νοημοσύνη, τις βέλτιστες πρακτικές και πολλά άλλα.
• Προγράμματα πιστοποίησης που δίνουν τη δυνατότητα στους επαγγελματίες του τομέα των αναλύσεων και στους επιστήμονες των δεδομένων να λάβουν την έγκριτη πιστοποίηση SAS Certified Professional in AI
and Machine Learning. Η συγκεκριμένη πιστοποίηση καθιστά τους επαγ-

ρεσίες για τη βελτιστοποίηση της απόδοσης από
προγράμματα τεχνητής νοημοσύνης.

Καινοτομία R&D
Η SAS επενδύει σε καινοτομίες έρευνας και ανάπτυξης σε όλους τους βασικούς τομείς της τεχνητής νοημοσύνης, με ιδιαίτερη έμφαση στη διευκόλυνση των χρηστών με διαφορετικά επίπεδα
δεξιοτήτων να επωφελούνται από την εν λόγω
τεχνολογία - από ειδήμονες μέχρι μηχανικούς και
επιστήμονες δεδομένων. Η SAS ενσωματώνει τις
δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης στην πλατφόρμα της, αλλά και στις λύσεις για τη διαχείριση
δεδομένων, τo customer inteligence, το fraud &
security intelligence και τη διαχείριση κινδύνων,
καθώς και εφαρμογές για βιομηχανίες, συμπεριλαμβανομένων και υπηρεσιών για χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, κυβερνήσεις, συστήματα περίθαλψης, κατασκευαστικές εταιρείες και λιανεμπόριο.
Η SAS συνεχίζει να συνεργάζεται με καινοτόμες

γελματίες του κλάδου ακόμα πιο περιζήτητους στις εταιρείες που αναζητούν ταλέντα στην τεχνητή νοημοσύνη.
• Το SAS Analytics Center of Excellence, μια ομάδα εμπειρογνωμόνων
στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, του machine learning, του NLP,
της ρομποτικής όρασης, του optimization, της προσομοίωσης και των
επιστημονικών δεδομένων. Αυτοί οι ειδικοί της SAS είναι αφιερωμένοι
στο να υποστηρίζουν την υλοποίηση προγραμμάτων τεχνητής νοημοσύνης για πελάτες, είτε αφορούν εδραιωμένα είτε νέα και πρωτοποριακά
προγράμματα.
Οι πόροι και το ταλέντο αποτελούν επίσης μέρος της επένδυσης. Η
SAS θα ενισχύσει την εξειδίκευσή της στην τεχνητή νοημοσύνη μέσω
πρόσθετων πόρων στον τομέα των επαγγελματικών υπηρεσιών, τα κέντρα αριστείας, την εκπαίδευση και την έρευνα και ανάπτυξη.

εταιρείες και κορυφαίους προμηθευτές τεχνολογίας όπως οι Accenture, Cisco, Deloitte, Intel και
NVIDIA, προσφέροντας τις τελευταίες εξελίξεις
και πρακτικές του τομέα της τεχνητής νοημοσύνης
και του machine learning στους πελάτες της εταιρείας και εξασφαλζοντας ότι οι τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης της SAS λειτουργούν άριστα
στο cloud και hardware περιβάλλον τους.
Η SciSports, μία καινοτόμος ολλανδική startup
εταιρεία ανάλυσης αθλητικών δεδομένων, εφαρμόζει τη ρομποτική όραση της SAS στη ροή δεδομένων των αγώνων soccer ή ποδοσφαίρου. Η
τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης της SAS, που
λειτουργεί με κάρτες γραφικών της NVIDIA, παρέχει πληροφορίες για τον αγώνα στους προπονητές και τους επικεφαλής των ομάδων. Καταγράφοντας και αναλύοντας αυτά και άλλα δεδομένα, οι ποδοσφαιρικοί σύλλογοι μπορούν να
βελτιώνουν πολλές πτυχές του “όμορφου παιχνιδιού”, συμπεριλαμβανομένης της στρατηγικής

του παιχνιδιού, της επιλογής των κατάλληλων
παικτών και της οπαδικής εμπειρίας. «Ο λόγος
για τον οποίο η SAS βρίσκεται στην κορυφή της
λίστας εταιρειών που προσφέρουν προηγμένα
analytics τα τελευταία πέντε χρόνια είναι ότι οι
λύσεις της στηρίζονται στα θεμέλια του machine
learning και της βαθιάς γνώσης των analytics.
Αυτά αποτελούν μέρος του DNA της SAS», δήλωσε ο Dave Schubmehl, διευθυντής Έρευνας για
την τεχνητή νοημοσύνη στην IDC. «Ο συνδυασμός
της γνώσης και της τεχνολογίας της SAS με τη
συνεχή της προσπάθεια για καινοτομία στον τομέα της ρομποτικής όρασης, το NLP και το Deep
Learning θα εξασφαλίσει την περαιτέρω εξάπλωση των τεχνολογιών της τεχνητής νοημοσύνης σε πολλές βιομηχανίες. Επιπλέον, θα βοηθήσει τις εταιρείες που ενδιαφέρονται για την τεχνητή νοημοσύνη - είτε βρίσκονται στα πρώτα τους
βήματα στην τεχνητή νοημοσύνη και τα analytics
είτε είναι πιο ώριμες στον τομέα αυτό».
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Βλέπει εξαγορές
και συνεργασίες

Του ανταποκριτή μας στην Κύπρο ΓΙΑΝΝΗ ΣΕΪΤΑΝΙΔΗ

Η

Hellas Direct δείχνει αποφασισμένη να ενισχύσει το αποτύπωμά της στην κυπριακή ασφαλιστική αγορά, όπου και έχει
την έδρα της. Οι ιδρυτές της εταιρείας, Αλέξης Πανταζής και

Αιμίλιος Μάρκου, σε συνέντευξή τους στο κυπριακό επιχειρηματικό περιοδικό Insider, εξέφρασαν τη διάθεση της εταιρείας να προχωρήσει σε εξαγορές και συνεργασίες με άλλους μεγάλους παίκτες του ασφαλιστικού, αλλά και του τραπεζικού τομέα στην Κύπρο.
«Έχουμε τις δομές και την τεχνολογία που χρειάζεται για να δού-

με το στρατηγικό πλεονέκτημα που δημιουργείται για εμάς στην
κυπριακή αγορά. Η Κύπρος δεν ήταν στρατηγική επιλογή από την
άποψη ότι έχει πολλές ευκαιρίες ανάπτυξης και μεγέθυνσης οργανικά, αλλά μία αγορά στην οποία θεωρούμε πως θα υπάρξουν σηΣυνέχεια στη σελίδα 47
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CNP ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΉ

Hellas Direct Βλέπει εξαγορές και συνεργασίες

ια τέταρτη συνεχόμενη χρονιά η CNP Ασφαλιστική ήταν ο χορηγός ασφάλειας και υγείας του ΟΠΑΠ Μαραθώνιος Λεμεσού
ΓΣΟ, καλύπτοντας με τη δύναμη ασφάλειάς της τους 150.000 συμμετέχοντες. Στον Μαραθώνιο, η CNP Ασφαλιστική συμμετείχε με
τη δική της ομάδα από αθλητές και εθελοντές, που ξεπερνούσαν
τα 100 άτομα, ενώ ο διευθυντής Πωλήσεων και Στήριξης Εργασιών CNP Ασφαλιστική κ. Χάρης Ν. Παστίδης απένειμε τα βραβεία
στους άνδρες και γυναίκες που πρώτευσαν στον αγώνα δρόμου
των 5 χιλ. Σε ανακοίνωσή της η CNP Ασφαλιστική ευχαριστεί θερμά όλους όσοι εργάστηκαν για την επιτυχία του αγώνα: τους διοργανωτές, τους χορηγούς και υποστηρικτές της εκδήλωσης, τους
αθλητές που έλαβαν μέρος, τους εθελοντές που γενναιόδωρα
συνέβαλαν και τις χιλιάδες του κόσμου που συμμετείχε. Όπως
τονίζεται, χάρη σε όλους ο ΟΠΑΠ Μαραθώνιος Λεμεσού ΓΣΟ ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία.

Ασφάλεια για
τους δρομείς
του ΟΠΑΠ
Μαραθώνιος
Λεμεσού

μαντικές αλλαγές το επόμενο διάστημα και θέλουμε να είμαστε σε θέση να τις εκμεταλλευτούμε», σημειώνει στην ίδια συνέντευξη ο Αλέξης
Πανταζής.

Οι επενδυτές

Alpha Bank

Μέγας χορηγός
του προγράμματος ΦΑΕΘΩΝ

Κ
Η εκκίνηση της
«Διαδρομής
Αγάπης»
δόθηκε από τα
κεντρικά
γραφεία
της εταιρείας
στη Λευκωσία

CNP CYPRIALIFE

Στήριξε και φέτος τη «Διαδρομή Αγάπης»

Κ

αι φέτος η CNP Cyprialife στήριξε την 19η ετήσια «Διαδρομή Αγάπης», τονίζοντας χαρακτηριστικά ότι στη ζωή υπάρχουν κάποιες
διαδρομές που μας οδηγούν στο να
προσφέρουμε αγάπη στους συνανθρώπους μας και να στεκόμαστε δίπλα τους. Τη δράση διοργάνωσε ο
Παγκύπριος Σύνδεσμος για παιδιά με
καρκίνο και συναφείς παθήσεις «Ένα

όνειρο μια ευχή». Η πορεία των μοτοσικλετιστών μετέφερε το μήνυμα της
ελπίδας και του αγώνα για ζωή, σε
πόλεις και χωριά ολόκληρης της ελεύθερης Κύπρου. Στόχος ήταν να
συγκεντρωθεί οικονομική βοήθεια
προς τις οικογένειες και μέλη του
Συνδέσμου, ώστε να εκπληρωθούν
οι ευχές πασχόντων παιδιών και νέων.

Η εκκίνηση της «Διαδρομής Αγάπης» δόθηκε από τα κεντρικά γραφεία της εταιρείας στη Λευκωσία. Η
CNP Cyprialife, με τη θετική ενέργεια
και συμπαράσταση των ανθρώπων
της, στάθηκε αρωγός της προσπάθειας, χορηγώντας την εκδήλωση και
προσκαλώντας όλους τους πολίτες
να συμπαρασταθούν στο σημαντικό
αυτό έργο.

Prime Insurance Οικονομική ενίσχυση
στο σύνδεσμο «Μωρά Θαύματα»

Τ

Η παράδοση της επιταγής από την κα
Νατάσα Ανδρέου στην κα Ντώνια
Κόκκινου
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ιμώντας την ημέρα της Γυναίκας, η Prime Insurance επέλεξε ένα ξεχωριστό
τρόπο με φιλανθρωπικό χαρακτήρα για να αναγνωρίσει και να ευχαριστήσει την
κάθε γυναίκα για τη συνολική προσφορά της στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο.
Η Prime, γνωρίζοντας ότι εκατοντάδες συνάνθρωποί μας και ειδικότερα μικρά
παιδιά έχουν ανάγκη οποιασδήποτε μορφής στήριξης και βοήθειας, προχώρησε
σε εισφορά για οικονομική ενίσχυση του συνδέσμου «Μωρά Θαύματα» αντί αγοράς κάποιου συμβολικού δώρου στις γυναίκες της εταιρείας. Ένα σύνδεσμο,
όπου η κάθε γυναίκα θα ήθελε να στηρίξει με κάθε δυνατό τρόπο εάν λάβουμε
υπόψη ότι ο σπουδαιότερος ρόλος στη ζωή μιας γυναίκας είναι η μητρότητα·
πόσο μάλλον όταν καλείται να την βιώσει σ’ ένα πρόωρο τοκετό όπου το νεογνό
πρέπει να βρει «καταφύγιο» κατευθείαν στη Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών και Πρόωρων του Μακάριου Νοσοκομείου για την παροχή κατάλληλης
φροντίδας.
Η παράδοση της επιταγής πραγματοποιήθηκε στα κεντρικά γραφεία της Prime
Insurance, από την υπεύθυνη Ανθρώπινου Δυναμικού κα Νατάσα Ανδρέου στη
διοικητική λειτουργό του Συνδέσμου «Μωρά Θαύματα» κα Ντώνια Κόκκινου.

οντά στη νέα γενιά βρίσκεται η Alpha Bank, στηρίζοντας ως Μέγας
Χορηγός το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Οδικής Ασφάλειας ΦΑΕΘΩΝ
2018/2019.
Πρόκειται για το μεγαλύτερο εκπαιδευτικό πρόγραμμα στον τομέα
της οδικής ασφάλειας που εφαρμόζεται σε γυμνάσια και λύκεια της
Κύπρου, το οποίο πραγματοποιείται σε συνεργασία με το Συμβούλιο
Οδικής Ασφάλειας, το υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, το υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, το υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως και το υπουργείο Υγείας. Το πρόγραμμα
ΦΑΕΘΩΝ βασίζεται στο τρίπτυχο Έρευνα – Εκπαίδευση – Δράση. Μέσα
από αυτό, χιλιάδες μαθητές ενημερώνονται και εκπαιδεύονται καθημερινά σε θέματα οδικής ασφάλειας. Η Alpha Bank αναγνωρίζει ότι η
οδική ασφάλεια αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα κοινωνικά προβλήματα στην Κύπρο και ότι η σωστή εκπαίδευση και πρόληψη σε νεαρή
ηλικία είναι καθοριστικός παράγοντας στη μείωση των αριθμών των
οδικών συγκρούσεων στη χώρα. Το πρόγραμμα ΦΑΕΘΩΝ που ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2018 ολοκληρώνεται στις 31 Μαΐου 2019. Την εφαρμογή του έχει αναλάβει ο μη Κερδοσκοπικός Οργανισμός Reaction.

Η Alpha Bank Cyprus Ltd στήριξε Ομάδα Κολύμβησης στους
Παγκόσμιους Ειδικούς Ολυμπιακούς Αγώνες
Την ίδια ώρα η Η Alpha Bank Cyprus Ltd είναι επί σειρά ετών ενεργός υποστηρικτής δράσεων που προάγουν το αθλητικό ιδεώδες, την
άμιλλα και το ευ αγωνίζεσθαι. Στο πλαίσιο αυτό, η Τράπεζα έχει «υιοθετήσει» 4 αθλητές κολύμβησης μέσα από το Πρόγραμμα Επιχορήγησης Αθλητών ‘’Adopt An Athlete’’ της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ειδικών Ολυμπιακών. Οι αθλητές έλαβαν μέρος στους Παγκόσμιους Ειδικούς Ολυμπιακούς Αγώνες 2019 στο Άμπου Ντάμπι. Σημειώνεται ότι
οι Ειδικοί Ολυμπιακοί Κύπρου ιδρύθηκαν το 1986, είναι μέλος των
Special Olympics International και της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής και είναι αναγνωρισμένοι ως ο αθλητικός φορέας για άτομα με
νοητική αναπηρία. Σκοπός τους είναι να βοηθήσουν, μέσω του αθλητισμού, τα άτομα με νοητική υστέρηση και πολλαπλές αναπηρίες να
βελτιώσουν τη φυσική τους κατάσταση και την κοινωνική τους ζωή.
Παράλληλα η Alpha Bank Cyprus Ltd στηρίζει διαχρονικά τα άτομα
που αντιμετωπίζουν χρόνια προβλήματα υγείας. Στο πλαίσιο αυτό, η
τράπεζα ήταν και φέτος ο κύριος χορηγός της Εβδομάδας ενημέρωσης
και πρόληψης επάνω σε νεφρολογικά προβλήματα που διοργανώνεται από τον Παγκύπριο Σύνδεσμο Φίλων Νεφροπαθών (ΠΣΦΝ). Η
δράση διεξάγεται για 27η συνεχή χρονιά, από τη Δευτέρα 11 έως την
Κυριακή 17 Μαρτίου 2019, και όπως κάθε χρόνο συμπίπτει με την Παγκόσμια Ημέρα Νεφρού (δεύτερη Πέμπτη του Μαρτίου). Οι εκδηλώσεις περιέλαβαν συζητήσεις στα ραδιοτηλεοπτικά μέσα με ειδικούς
νεφρολόγους ιατρούς, ενημέρωση για τη δωρεά οργάνων, διανομή
ενημερωτικού υλικού σχετικά με τις νεφροπάθειες και παγκύπριο έρανο για την οικονομική ενίσχυση του ΠΣΦΝ.
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Πλεονέκτημα για την Hellas Direct αποτελεί
και η ομάδα των επενδυτών που στηρίζει το όλο
εγχείρημα, με τους κ.κ. Πανταζή και Μάρκου να
αξιοποιούν στο μέγιστο βαθμό τις εμπειρίες που
αποκόμισαν από την επαγγελματική τους διαδρομή στη Νέα Υόρκη και συγκεκριμένα στην
Goldman Sachs.
Πρόσφατη κίνηση που στηρίζει την εταιρεία
αποτελεί η απόφαση της καναδικής Portag3
Ventures (το δίκτυο επενδυτών της διαχειρίζεται
πάνω από 1 τρισ. δολάρια) να ενισχύσει το ποσοστό της στην Hellas Direct, αγοράζοντας το μειοψηφικό μερίδιο που κατείχε προηγουμένως η
Third Point LLC. Ως αποτέλεσμα της συναλλαγής
έγιναν μέλη του διοικητικού συμβουλίου ο διευθύνων σύμβουλος της Portag3 και η εταίρος της
Portag3 στο Παρίσι Hélène Falchier, η οποία
προέρχεται από τη γαλλική CNP Assurances
SA. Η ανακοίνωση της αύξησης της συμμετοχής
της Portag3 είχε συνοδευτεί με τη δήλωση του
Αιμίλιου Μάρκου ότι μέσα στους επόμενους μήνες θα ανακοινωθούν στρατηγικές πρωτοβουλίες που θα επεκτείνουν το τοπικό αποτύπωμα
της Hellas Direct. Μεταξύ των μετόχων της εταιρείας περιλαμβάνονται οι IFC (μέλος της Παγκόσμιας Τράπεζας), Endeavor Catalyst, ο πρώην
οικονομολόγος της Goldman Sachs Lord O'Neill
και ο βετεράνος στα ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια Jon Moulton.

μήνα περισσότεροι από 100.000 μοναδικοί χρήστες αναζητούν διαθέσιμα ακίνητα στην πλατφόρμα του, ενώ υπάρχουν περισσότερα από
24.000 διαθέσιμα ακίνητα προς πώληση και ενοικίαση σε ημερήσια βάση. Στην παρούσα φάση η Hellas Direct εστιάζει στην αγορά κατοικίας, όπου θεωρεί ότι υπάρχουν μεγάλα περιθώρια ανάπτυξης.

Κινήσεις

FT1000

Στο πλαίσιο της ενίσχυσης της παρουσίας της
στην Κύπρο, η Hellas Direct εξαγόρασε την κυπριακή εταιρεία οδικής βοήθειας Rescueline
-αν και δεν διαθέτει στην Κύπρο ασφάλειες οχημάτων, καθώς έχει επικεντρωθεί στις ασφαλίσεις κατοικίας- ενώ την περασμένη εβδομάδα
ανακοίνωσε συνεργασία με τhν πλατφόρμα ηλεκτρονικών αγορών Bazaraki.com, για τη διάθεση των προϊόντων της. Συγκεκριμένα στους
χρήστες της πλατφόρμας Bazaraki.com προ-

Η Hellas Direct, η οποία φιλοδοξεί να μεταφέρει στην ασφαλιστική αγορά το μοντέλο της
Amazon, επιλέχθηκε ως μία από τις 1.000 ταχύτερα αναπτυσσόμενες εταιρείες στην Ευρώπη
από τους Financial Times για το 2019. Η λίστα
φιλοξενεί για πρώτη φορά κυπριακή εταιρεία,
ενώ η Hellas Direct είναι η πρώτη ασφαλιστική
με δραστηριότητα στην Ελλάδα που επιλέγεται
από την βρετανική εφημερίδα για ένταξη στη
συγκεκριμένη λίστα.

Ο κ. Αλέξης
Πανταζής

Ο κ. Αιμίλιος
Μάρκου

σφέρεται έκπτωση 25 ευρώ σε κάθε νέο συμβόλαιο ασφάλειας κατοικίας. Αξίζει να σημειωθεί

ότι το Bazaraki.com κατέχει ηγετική θέση στην
πώληση και ενοικίαση ακινήτων, καθώς κάθε

Συνεργασία Αθήνας και Λευκωσίας για ανάδειξη του επιχειρηματικού οικοσυστήματος της Κύπρου

Η

τόνωση της εξωστρέφειας, η προβολή των επιχειρηματικών
ευκαιριών της Κύπρου και η προώθηση κλάδων με έντονο
επιχειρηματικό και επενδυτικό ενδιαφέρον βρέθηκαν στο επίκεντρο της αποστολής στην Κύπρο που πραγματοποίησε ο Οργανισμός Enterprise Greece, σε συνεργασία με τη Λέσχη Οικονομικών και Εμπορικών Ακολούθων Ξένων Πρεσβειών και την Πρεσβεία της Κύπρου στην Αθήνα. Στην αποστολή συμμετείχαν 43
εκπρόσωποι από 23 πρεσβείες, Βελγίου (βαλλονικής και φλαμανδικής κοινότητας), Βοσνίας και Ερζεγοβίνης, Βουλγαρίας, Ελλάδας, Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, Ιταλίας, Ιορδανίας, Ισπανίας,
Κροατίας, Κύπρου, Λετονίας, Λιθουανίας, Μαυροβουνίου, Μολδαβίας, Νοτίου Αφρικής, Ουγγαρίας, Ουζμπεκιστάν, Πολωνίας, Πορτογαλίας, Σλοβενίας, Σουηδίας και Φινλανδίας. Επικεφαλής της
αποστολής ήταν ο καθηγητής Χαράλαμπος Κασίμης, μέλος του
διοικητικού συμβουλίου του Enterprise Greece και γενικός γραμ-
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ματέας Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων
του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Το πρόγραμμα της αποστολής περιελάμβανε συναντήσεις εργασίας στο Προεδρικό Μέγαρο στη Λευκωσία, στο υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου
και Βιομηχανίας της Κύπρου, στο υφυπουργείο Ναυτιλίας και στο
Πανεπιστήμιο Κύπρου, σεμινάριο με τον ομόλογο οργανισμό της
Κύπρου Invest in Cyprus και τον CIFA, προκαθορισμένες κατ’ ιδίαν
συναντήσεις (130 Β2Β) με εξαγωγικές επιχειρήσεις, οι οποίες διοργανώθηκαν σε συνεργασία με το Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο (ΚΕΒΕ) και την Ομοσπονδία Εργοδοτών
και Βιομηχάνων (ΟΕΒ) Κύπρου.
Η σταθερά ανοδική τροχιά ανάπτυξης της κυπριακής οικονομίας τα τελευταία χρόνια και η ενίσχυση της ρευστότητας από τον
αναδιαρθρωμένο τραπεζικό τομέα έχουν δημιουργήσει μια νέα
δυναμική στην αγορά εργασίας και πρόσφορο έδαφος για επίδο-

ξους διεθνείς επενδυτές. Το ρυθμιστικό πλαίσιο της Κύπρου, σε
συνδυασμό με το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα που διαθέτει σε
μία σειρά από παραδοσιακούς, αλλά και καινοτόμους κλάδους
της οικονομικής δραστηριότητας, την έχουν καταστήσει ελκυστικό επιχειρηματικό προορισμό παγκοσμίως.
Το πρόγραμμα περιελάμβανε επιτόπιες επισκέψεις στις πρότυπες βιομηχανίες και βιοτεχνίες:
• Petrolina (Holdings) Public Ltd (εταιρεία πετρελαιοειδών)
• P&P Ice Cream Group (προϊόντα παγωτού)
• Καλλινίκειο Δημοτικό Μουσείο Αθηένου (παραγωγή χαλουμιού)
• Ιστορικό Μουσείο Κουμανδαρίας Ζωοπηγής
• Μαρίνα της Ayia Napa
• VΤTVassiliko Ltd (τερματικό αποθήκευσης και διαχείρισης πετρελαιοειδών).
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Εθνική
έρευνα
για τη
διατροφή
των Κυπρίων
Χ

ρήσιμα συμπεράσματα για την διατροφή των Κυπρίων εξάγονται από την πρώτη επίσημη εθνική έρευνα, η οποία
πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου “EU
MENU” της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφάλειας Τροφίμων (EFSA).
Η έρευνα κάλυψε όλες τις ηλικίες, ξεκινώντας από τη βρεφική
ηλικία έως και την ηλικία των 74 ετών, με τη συμμετοχή 848 παιδιών ηλικίας 0-9 ετών, 812 εφήβων και ενήλικων ηλικίας 10-74
ετών και 204 εγκύων, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι η Κύπρος είναι
από τις πρώτες χώρες της Ε.Ε. που υλοποίησε και ολοκλήρωσε
την εθνική έρευνα για τη διατροφή του πληθυσμού της. Στόχος
της έρευνας ήταν η καταγραφή των στοιχείων κατανάλωσης τροφίμων από τους Κύπριους
πολίτες σύμφωνα με τις απαιτήσεις της EFSA, ώστε
να είναι δυνατή η διενέργεια
εκτίμησης της έκθεσης σε
χημικούς κ.ά. κινδύνους
Στόχος της έρευνας
που μπορεί να έχει ο Κύπριήταν, η καταγραφή
ος καταναλωτής μέσω της
των στοιχείων
τροφής, και η διενέργεια εκτίμησης της πρόσληψης
κατανάλωσης
πολύ σημαντικών θρεπτιτροφίμων από τους
κών συστατικών, για τα οποία μπορεί να έχει έλλειΚύπριους πολίτες
ψη.
σύμφωνα με τις
Μιλώντας κατά τη διάραπαιτήσεις της EFSA
κεια της συνέντευξης Τύπου, ο διευθυντής του Γενικού Χημείου του Κράτους,
Στέλιος Γιαννόπουλος, είπε ότι στόχος του ερευνητικού έργου
είναι η εναρμονισμένη συλλογή στοιχείων κατανάλωσης τροφίμων στα κράτη-μέλη της Ε.Ε. και υλοποιήθηκε κατά την περίοδο
2014-2018, με χρηματοδότηση από την Ε.Ε. ύψους 200.000 €, για
να σημειώσει ότι «η εθνική έρευνα για τη διατροφή του πληθυσμού της Κύπρου είχε σκοπό την καταγραφή των στοιχείων κατανάλωσης τροφίμων από τους Κύπριους πολίτες, σύμφωνα με
τις απαιτήσεις της EFSA, ώστε να είναι δυνατή η διενέργεια εκτίμησης της έκθεσης σε χημικούς κ.ά. κινδύνους που μπορεί να
έχει ο Κύπριος καταναλωτής μέσω της τροφής και η διενέργεια
εκτίμησης της πρόσληψης πολύ σημαντικών θρεπτικών συστατικών, για τα οποία μπορεί να έχει έλλειψη».
Αναφερόμενος στη σούβλα και τα σουβλάκια, ένα τρόφιμο το

οποίο συνηθίζει να καταναλώνει ο Κύπριος καταναλωτής και για
το οποίο εξετάστηκε στην έρευνα η ημερήσια κατανάλωσή του
ανά ηλικία, ο κ. Γιαννόπουλος ανέφερε πως οι έγκυες στην Κύπρο καταναλώνουν 73 γραμμάρια ημερησίως, οι ηλικιωμένοι 64
με 74 χρονών καταναλώνουν 96 γρ. ημερησίως, οι ενήλικες 18
με 64 χρόνων 109 γρ., οι έφηβοι 10 με 17 ετών 86 γρ. και τα παιδιά
και τα νήπια 42 γρ. και 24 γρ., αντίστοιχα. Σύμφωνα με τον κ. Γιαννόπουλο, η κατανάλωση σούβλας είναι στα επιτρεπόμενα όρια.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της μελέτης, υπέρβαροι είναι το 42,2%
των ανδρών από 18-47 ετών, ενώ και στις ίδιες ηλικίες (18-47
ετών) το 31,1% είναι παχύσαρκοι. Στις αντίστοιχες ηλικίες οι γυ-

ναίκες υπέρβαρες φτάνουν το 29,5% και οι παχύσαρκες το 32,0%.
Ακόμη, στις γυναίκες ηλικίας από 18-64 ετών, το 55% ανέφερε
ότι έτρωγε πρωινό καθημερινά, το 10% ότι λάμβανε συμπληρώματα διατροφής και το 77,6% ότι απείχε από το κάπνισμα.
Επίσης το 12,2% απείχε από το κόκκινο κρέας, το 45,1% δεν
νήστευε ποτέ, το 20,7% κατανάλωνε γαλακτοκομικά κατά την περίοδο νηστείας, το 22% έκανε αυστηρή νηστεία, ένα ποσοστό
32,4% ακολουθούσε το πρότυπο της μεσογειακής διατροφής, ένα
36,4% κατανάλωνε καθημερινά ή μία φορά την εβδομάδα σοκολάτα, ενώ το 48,2% κατανάλωσε μπισκότα.
Σε χαιρετισμό του, στη συνέντευξη Τύπου για παρουσίαση του
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έργου «εθνική έρευνα για τη διατροφή του
πληθυσμού της Κύπρου», ο υπουργός Υγείας, Κωνσταντίνος Ιωάννου, είπε πως «τα
συμπεράσματα του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης των τελευταίων 10 χρόνων
σχετικά με τη διατροφή και τη σωματική άσκηση και το Σχέδιο Δράσης για την παιδική
παχυσαρκία, αναγνωρίζοντας, αφενός, τα
οφέλη της πρόληψης τόσο για τους πολίτες
όσο και για τα εθνικά Συστήματα Υγείας, και,
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αφετέρου, τη σημασία της υγιεινής διατροφής στη μείωση του κινδύνου από τις χρόνιες και τις μη μεταδοτικές ασθένειες, κάλεσαν τα κράτη-μέλη να συνεχίσουν να μεριμνούν, ώστε η υγιεινή διατροφή να αποτελεί
ύψιστη προτεραιότητά τους, συμβάλλοντας
έτσι στην πρόληψη των τροφιμογενών ασθενειών για την καλύτερη υγεία και ποιότητα ζωής των πολιτών της Ε.Ε., καθώς και
στη βιωσιμότητα των Συστημάτων Υγείας».
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Θεσμοί Επιβαρύνουν την
οικονομία τα κόκκινα δάνεια
«Η

κυπριακή οικονομία εξακολούθησε να έχει ισχυρή ανάπτυξη το 2018, ωστόσο οι κλυδωνισμοί του εξωτερικού περιβάλλοντος αυξάνονται και
σημαντικές εθνικές αδυναμίες παραμένουν», αναφέρει η κοινή έκθεση των Θεσμών, που συντάχθηκε
μετά το πέρας της 6ης αποστολής
μεταπρογραμματικής εποπτείας
στην Κύπρο από κλιμάκια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, που συνδυάστηκε με αποστολή «Μεταπρογραμματικής Παρακολούθησης» του
Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου.
Σύμφωνα με το ΚΥΠΕ, η έκθεση
προειδοποιεί για βασικές αδυναμίες
της κυπριακής οικονομίας, ιδίως τα
πολύ υψηλά επίπεδα μη εξυπηρετούμενων δανείων (ΜΕΔ), το ιδιωτικό, το δημόσιο και το εξωτερικό χρέος σε ένα πλαίσιο χαμηλής αύξησης
της παραγωγικότητας και την υψηλή
εξάρτηση από ροές ξένων κεφαλαίων. Ειδικότερα, η δήλωση που δόθηκε στη δημοσιότητα από τους Θεσμούς στις Βρυξέλλες και το Λουξεμβούργο αναφέρει μεταξύ άλλων
ότι «παρά την επιβράδυνση της παγκόσμιας οικονομίας, για τρίτη συνεχή χρονιά σημειώνεται αξιοσημείωτα ισχυρή ανάπτυξη, φθάνοντας το
3,9% το 2018»
Σύμφωνα με την έκθεση, «η ανάπτυξη οφείλεται στην εγχώρια ζήτηση και στις εξαγωγές υπηρεσιών, ιδίως στον τομέα του τουρισμού, ενώ
ο πληθωρισμός παρέμεινε υποτονικός». Προστίθεται ότι «η εγχώρια
ζήτηση αναμένεται να συνεχίσει να
καταγράφει ισχυρές επιδόσεις το
2019, χάρη στην ταχεία μείωση της
ανεργίας και την ελαφριά αύξηση
στους μισθούς». Παρ΄ όλα αυτά, η
δυναμική της ανάπτυξης προβλέπεται να επιβραδυνθεί περαιτέρω, γεγονός που οφείλεται κυρίως σε λιγότερο ευνοϊκούς εξωτερικούς παράγοντες. Η έκθεση αναφέρει ότι «η
βασική δημοσιονομική επίδοση συνέχισε να είναι πολύ έντονη το 2018
λόγω των αυξημένων εσόδων,
παρ΄όλο που το πλεόνασμα της γενικής κυβέρνησης μετατράπηκε σε
έλλειμμα λόγω των εφάπαξ τραπεζικών μέτρων στήριξης που σχετίζονται με την πώληση της Κυπριακής
Συνεργατικής Τράπεζας (CCB)». Οι
ελεγκτές σημειώνουν ότι «πέρυσι, η
Κύπρος σημείωσε σημαντική πρόοδο στην εξυγίανση του τραπεζικού
της τομέα και στη μείωση των μη ε-

ξυπηρετούμενων δανείων (ΜΕΔ)
που κατέχουν οι τράπεζες, αλλά εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικές
προκλήσεις».

Σύμφωνα με την έκθεση, «το 2018
τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια μειώθηκαν σημαντικά κυρίως λόγω των
δύο εφάπαξ συναλλαγών, δηλαδή

της μεταβίβασης των περιουσιακών
στοιχείων της ΣΚΤ στην κρατική εταιρεία διαχείρισης περιουσιακών
στοιχείων ΚΕΔΙΠΕΣ και την πώληση
ενός μεγάλου χαρτοφυλακίου ΜΕΔ
από την Τράπεζα Κύπρου». Όπως αναφέρουν, «αυτό ενίσχυσε τους ισολογισμούς των δύο μεγαλύτερων
τραπεζών» και «ανεξάρτητα από αυτή τη σημαντική πρόοδο, η μείωση
των ΜΕΔ εξακολουθεί να αποτελεί
βασική προτεραιότητα, καθώς ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων δανείων
στον κυπριακό τραπεζικό τομέα εξακολουθεί να είναι ο δεύτερος ψηλότερος στη ζώνη του ευρώ». Επιπλέον, τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια
που μεταβιβάστηκαν στην ΚΕΔΙΠΕΣ
και σε άλλες εταιρείες εξαγοράς πιστώσεων «εξακολουθούν να επιβαρύνουν την οικονομία», επισημαίνεται μεταξύ άλλων στην έκθεση.

Πρόδρομος Προδρόμου Τεράστια
πρόοδος στην οικονομία της Κύπρου

Μ

έσα από την έκτη μετα-μνημονιπρωταρχικής σημασίας είναι και η
ακή επισκόπηση της κυπριακής
εφαρμογή του ΓΕΣΥ στην οποία,
οικονομίας από την Ευρωπαϊκή Επιπαρά τις δυσκολίες, η κυβέρνηση
τροπή, την Ευρωπαϊκή Κεντρική
προχωρά με συνέπεια.
Τράπεζα και ταυτόχρονα από το ΔΝΤ
Τέλος, το ζήτημα των μη εξυπηπροκύπτουν χρήσιμα συμπεράσμαρετούμενων δανείων εξακολουθεί
τα και επισημάνσεις, αναφέρει σε
να είναι μια μεγάλη ανοιχτή πρόγραπτή του δήλωση ο κυβερνητικός
κληση στην οικονομία μας. Όπως
εκπρόσωπος Πρόδρομος Προδρόακριβώς καταγράφεται στην επιμου.
σκόπηση, τον τελευταίο καιρό σηΓενικά διαπιστώνεται για μια ακόμειώθηκε πολύ μεγάλη πρόοδος,
μα φορά η τεράστια πρόοδος που έπου βελτίωσε αισθητά τη θέση των
χει σημειωθεί στην οικονομία της
δυο μεγάλων τραπεζών. Ωστόσο, το
χώρας μας. Όπως σημειώνεται, παθεσμικό πλαίσιο που ίσχυσε δεν ερά μια κάποια κόπωση στο διεθνές
πέτρεψε η βελτίωση να φτάσει στο
οικονομικό περιβάλλον, η Κύπρος
επίπεδο που είναι αναγκαίο. Εποξεχωρίζει και το 2019 με ισχυρή αμένως, χρειάζεται να συνεχιστούν
νάπτυξη της τάξης του 4%. Οι επισηοι προσπάθειες, ενώ πρέπει να έΟ κ. Πρόδρομος Προδρόμου
μάνσεις που γίνονται σχετικά με την
χουμε συνείδηση ότι ο όγκος των
ανάγκη συνέχισης των μεταρρυθμίπροβληματικών δανείων δεν είναι
σεων είναι οπωσδήποτε ορθές και επιβεβαιώνουν απλά ζήτημα κυβερνητικής πολιτικής, αλλά θέμα που
τον ευρύτερο προσανατολισμό του Προέδρου και της εξαρτάται και πρέπει να αντιμετωπίσει συνολικά το
κυβέρνησης, ο κ. Προδρόμου.
πολιτικό σύστημα, όπως ακόμα ευρύτερα, και η κοιΠράγματι, είναι καιρός να προχωρήσουν οι μεταρ- νωνία, καταλήγει στη γραπτή ανακοίνωση ο κ. Προρυθμίσεις που προωθεί η κυβέρνηση, τόσο για τον δρόμου.
εκσυγχρονισμό και την αποτελεσματικότητα του ευΕν τω μεταξύ με νεότερες δηλώσεις του ο κ. Προρύτερου δημόσιου τομέα όσο και για την Τοπική Αυ- δρόμου, σχολιάζοντας έκθεση επιτροπής του Ευρωτοδιοίκηση. Είναι σημαντικό, επίσης, να εγκριθούν κοινοβουλίου στην οποία αναφέρεται ότι η Κύπρος,
και να προωθηθούν προτάσεις της κυβέρνησης για τη μαζί με κάποιες άλλες χώρες της Ε.Ε., είναι φορολοβελτίωση του επενδυτικού περιβάλλοντος. Όπως δι- γικός παράδεισος, τόνισε ότι η Κυπριακή Δημοκρατία
απιστώνει η επισκόπηση των εποπτικών αρχών, με- τα τελευταία χρόνια έχει κάνει πολύ μεγάλα βήματα,
γάλης σημασίας είναι και η μεταρρύθμιση που προω- όχι μόνο λόγω μνημονιακών υποχρεώσεων, αλλά
θεί η κυβέρνηση στον τομέα της δικαιοσύνης, ενώ και με δικές της αποφάσεις.
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Εθνική Επιτροπή
για δημιουργία
πρωτοκόλλων
ΤΗ ΘΕΣΜΟΘΈΤΗΣΗ Εθνικής Επιτροπής για τη δημιουργία και την εφαρμογή Πρωτοκόλλων και Κλινικών Κατευθυντήριων Οδηγιών ενέκρινε το
υπουργικό συμβούλιο, μετά από πρόταση που υπέβαλε ο υπουργός Υγείας
κ. Κωνσταντίνος Ιωάννου. Έργο της
Εθνικής Επιτροπής θα είναι η εφαρμογή, η παρακολούθηση, η καταγραφή
και η αξιολόγηση των Πρωτοκόλλων
και των (ΚΚΟ) και η προσαρμογή τους
στα δεδομένα της Κύπρου με προτάσεις βασισμένες στη διεθνή τεκμηριωμένη πρακτική και βιβλιογραφία. Ταυτόχρονα, σκοπός της Εθνικής Επιτροπής θα είναι και η συνεργασία με διεθνή δίκτυα και οργανισμούς ΚΚΟ, με
στόχο την καλύτερη τεκμηρίωση και
προσαρμογή Πρωτοκόλλων και ΚΚΟ.
Τα Πρωτόκολλα και οι ΚΚΟ αποτελούν
ολοκληρωμένες και επιστημονικά
τεκμηριωμένες διαδικασίες, τις οποίες καλούνται να ακολουθούν οι επαγγελματίες υγείας για προαγωγή της
βέλτιστης κλινικής πρακτικής στην
παρεχόμενη περίθαλψη, με αποτέλεσμα τη βελτίωση της υγείας των πολιτών. Με τη σχετική απόφαση του υπουργικού συμβουλίου θεσμοθετείται
η πρωτοβουλία που αναπτύχθηκε το
καλοκαίρι από τον υπουργό Υγείας με
τη σύσταση ad hoc Επιτροπής για τη
συγγραφή και την υιοθέτηση Πρωτοκόλλων και ΚΚΟ. Η αναγκαιότητα σύστασης της Εθνικής Επιτροπής έρχεται
να υλοποιήσει ένα πάγιο αίτημα τόσο
του Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου
(ΠΙΣ) όσο και των οργανωμένων συνόλων των επαγγελματιών υγείας. Η
δημιουργία και η εφαρμογή Πρωτοκόλλων και ΚΚΟ αναμένεται να συμβάλει σημαντικά στην εποπτεία και την
ομοιογένεια των διαδικασιών που θα
εφαρμόζονται σε περιβάλλον ΓεΣΥ.

Ασφαλιστικό
Ινστιτούτο Κύπρου

Εκπαιδευτικό
πρόγραμμα
Το ασφαλιστικό ινστιτούτου Κύπρου
σε συνεργασία με το International
Association of Financial Management,
προσφέρει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα "Certified Motor Insurance
Specialist", του οποίου οι απόφοιτοι
θα δικαιούνται να χρησιμοποιούν τον
επαγγελματικό τίτλο Certified Motor
Insurance (CMI).Απευθύνεται σε διευθυντικά στελέχη ασφαλιστικών εταιρειών, λειτουργούς αξιολόγησης κινδύνων (underwriters), χειριστές απαιτήσεων, διευθυντές διαχείρισης κινδύνων.Το πρόγραμμα έχει διάρκεια
εκπαίδευσης 28 ώρες και θα καλύπτεται σε 4 ημέρες.
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Περισσότεροι τουρίστες το Φεβρουάριο στην Κύπρο

Α

ύξηση 4,0% σημείωσαν οι αφίξεις τουριστών στην Κύπρο το
Φεβρουάριο του 2019 και ανήλθαν σε 105.571, σε σύγκριση με
101.481 το Φεβρουάριο 2018, με βάση
τα αποτελέσματα της Έρευνας Ταξιδιωτών. Οι αφίξεις Φεβρουαρίου
2019 ήταν οι ψηλότερες για την Κύπρο
μέχρι σήμερα κατά το μήνα Φεβρουάριο. Για την περίοδο Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου 2019 οι αφίξεις τουριστών
ανήλθαν σε 187.541 σε σύγκριση με
177.348 την αντίστοιχη περίοδο του
2018, σημειώνοντας αύξηση 5,7% αλ-

λά και ξεπερνώντας τις αφίξεις που
καταγράφηκαν ποτέ στην Κύπρο κατά
τους πρώτους δύο μήνες του έτους.

Ανάλυση μεταβολών
Οι αφίξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο
αυξήθηκαν κατά 3,9% το Φεβρουάριο
2019 σε σχέση με το Φεβρουάριο 2018,
ενώ στα ίδια επίπεδα με πέρσι κυμάνθηκαν οι αφίξεις από την Ελλάδα. Αντίθετα σημειώθηκε μείωση 22,7% στις
αφίξεις τουριστών από τη Ρωσία, 13,4%
μείωση από το Ισραήλ και 10,5% μείωση από τη Γερμανία.

Κυριότερες χώρες
Το Ηνωμένο Βασίλειο αποτελεί την
κύρια πηγή τουρισμού για την Κύπρο
για το Φεβρουάριο 2019, με ποσοστό
35,1% και ακολουθούν η Ελλάδα με
11,4%, η Ρωσία με 8,8% και το Ισραήλ
με ποσοστό 7,5%. Ειδικότερα,το πρώτο
δίμηνο του 2018 υπήρξαν αφίξεις από
Ηνωμένο Βασίλειο 60.493, από Ελλάδα
23.251, από Ρωσία 17.134, από Ισραήλ
16.620 και από Γερμανία 8.497.

Σκοπός ταξιδιού
Ο σκοπός ταξιδιού το Φεβρουάριο

2019 ήταν για ποσοστό 59,0% των τουριστών οι διακοπές, για 22,0% η επίσκεψη σε φίλους ή συγγενείς και για
ποσοστό 18,6% επαγγελματικός.

Ανάλυση μεταβολών
Οι αφίξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο
αυξήθηκαν κατά 3,9% το Φεβρουάριο
2019 σε σχέση με το Φεβρουάριο 2018,
ενώ στα ίδια επίπεδα με πέρσι κυμάνθηκαν οι αφίξεις από την Ελλάδα. Αντίθετα, σημειώθηκε μείωση 22,7% στις
αφίξεις από τη Ρωσία, 13,4% από το Ισραήλ και 10,5% από τη Γερμανία.

Υπουργικό συμβούλιο Επέκταση και βελτίωση του σχεδίου startup visa
ΣΤΗ ΒΕΛΤΊΩΣΗ και επέκταση του σχεδίου startup
visa προέβη το υπουργικό συμβούλιο. Σύμφωνα με
την αναπληρώτρια κυβερνητική εκπρόσωπο, Κλέλια Βασιλείου, έχει γίνει πολλές φορές αναφορά
στον τρόπο με τον οποίον η Κυπριακή Δημοκρατία
επενδύει στις νεοφυείς επιχειρήσεις: τα τελευταία

Μ

ειώθηκε το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου σύμφωνα με
τα στοιχεία που δημοσιοποίησε η
Στατιστική Υπηρεσία, για την ποσότητα και την αξία των εισαγωγών
και εξαγωγών των εγχώρια παραγόμενων και ξένων προϊόντων στη
μηνιαία ηλεκτρονική έκδοση «Στατιστικές Ενδοκοινοτικού Εμπορίου
και Εμπορίου με Τρίτες Χώρες» για
τον Ιανουάριο-Δεκέμβριο 2018.
Συγκεκριμένα, το έλλειμμα του
εμπορικού ισοζυγίου ήταν 4.897,0
εκατ. € την περίοδο Ιανουαρίου Δεκεμβρίου 2018 σε σύγκριση με
5.247,8 εκατ. € την αντίστοιχη περίοδο του 2017. Οι συνολικές εισαγωγές αγαθών για την περίοδο Ιανουαρίου - Δεκεμβρίου 2018 ήταν
9.160,6 εκατ. €, σε σύγκριση με
8.216,2 εκατ. € την περίοδο Ιανουα-
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δύο χρόνια ίσχυε το πρόγραμμα για την startUp Visa
και επέρχεται καινούρια προκήρυξη για 500 χιλιάδες ευρώ.
Πρόκειται για ένα αναβαθμισμένο σχέδιο σε συνεργασία με το Ίδρυμα Καινοτομίας και Έρευνας για την
εγκατάσταση περισσότερων νεοφυών επιχειρήσε-

ων στην Κύπρο. Η προκήρυξη αφορά 150 νέες άδειες.
Επίσης, το υπουργικό συμβούλιο αποφάσισε σήμερα την ανανέωση του σχεδίου StartUp Visa, με νέα
προκήρυξη 500.000 ευρώ, μετά την πιλοτική του λειτουργία τα προηγούμενα 2 χρόνια.

Πασχαλινό
επίδομα για
τους χαμηλοσυνταξιούχους
ΠΑΣΧΑΛΙΝΌ επίδομα για
τους χαμηλοσυνταξιούχους ενέκρινε το υπουργικό συμβούλιο. Όπως γνωστοποίησε η αναπληρώτρια κυβερνητική εκπρόσωπος Κλέλια Βασιλείου,
το επίδομα έχει συνολικό
προϋπολογισμό 3,8 εκατομμυρίων ευρώ. Το ύψος
του επιδόματος είναι 190
ευρώ ανά δικαιούχο. «Τα
κριτήρια που ισχύουν φέτος είναι τα ίδια με τα περσινά, είναι τα εισοδηματικά
κριτήρια, και αφορούν
6.500 ευρώ για μονήρη και
11.000 ευρώ για δύο άτομα
και ανάλογα με τα παιδιά
που έχει η οικογένεια», είπε η κα Βασιλείου.

Μειώθηκε το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου

ρίου - Δεκεμβρίου 2017.
Εδεικότερα, οι κυριότερες εξελί-

ξεις στο εξωτερικό εμπόριο της Κύπρου ήταν:

(α) Οι συνολικές εισαγωγές αγαθών για την περίοδο ΙανουαρίουΔεκεμβρίου 2018 ήταν 9.160,6 εκατ.
€σε σύγκριση με8.216,2 εκατ. € την
περίοδο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου
2017. Οι συνολικές εξαγωγές αγαθών 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 ισοζυγίου ήταν 4.897,0 εκατ. € την περίοδο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου
2018, σε σύγκριση με 5.247,8 εκατ.
€ την αντίστοιχη περίοδο του 2017.
(β) Οι συνολικές εξαγωγές εγχώρια παραγόμενων προϊόντων,εξαι-

ρουμένων των προμηθειών πλοίων και αεροπλάνων, για την περίοδο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2018
ήταν 1.561,7 εκατ. €, σε σύγκριση
με1.226,6 εκατ. € την περίοδο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2017. Οι συνολικές εγχώριες εξαγωγές βιομηχανικών προϊόντων για την περίοδο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2018
ήταν 1.449,6 εκατ. €, σε σύγκριση
με1.107,5 εκατ. € την περίοδο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2017. Οι συνολικές εγχώριες εξαγωγές γεωργικών προϊόντων για την περίοδο
Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2018 ήταν
92,2 εκατ. €, σε σύγκριση με 99,1
εκατ. € την περίοδο ΙανουαρίουΔεκεμβρίου 2017.
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Κεντρική Τράπεζα

RICS Αυξημένη ζήτηση για τα εμπορικά ακίνητα

A

υξημένη ζήτηση για τα κυπριακά εμπορικά ακίνητα αναφορικά με αξίες και αποδόσεις έδειξε το Global Commercial Property Monitor του
RICS για το τέταρτο τρίμηνο του 2018. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση
του RICS Κύπρου, αν και ο δείκτης επενδυτικού κλίματος κατά το 4ο τρίμηνο στην Κύπρο δεν παρουσίασε οποιαδήποτε μεταβολή από το ποσοστό
που καταγράφηκε το προηγούμενο τρίμηνο, με βάση τις απαντήσεις που
καταγράφηκαν, φαίνεται πως υπάρχει προοπτική για μικρή βελτίωση εντός του επόμενου τριμήνου. H ζήτηση για επενδυτικά ακίνητα φαίνεται
πως αυξήθηκε και κατά το 4ο τρίμηνο του 2018. Η πιο μεγάλη αύξηση όμως φαίνεται να καταγράφεται στα βιομηχανικά στις περιοχές υψηλής
ζήτησης, κάτι που δεν ισχύει για τα βιομηχανικά δευτερεύουσας ζήτησης.

Οι προβλέψεις για αύξηση των ενοικίων εμπορικών ακινήτων αναθεωρήθηκαν προς τα πάνω στις περισσότερες κατηγορίες ακινήτων σε σχέση με το τρίτο τρίμηνο. Ο τομέας καταστημάτων λιανικής πώλησης ξεχωρίζει ιδιαίτερα, όπου οι ερωτηθέντες προβλέπουν ότι τα ενοίκια θα αυξηθούν σχεδόν 8% τους προσεχείς δώδεκα μήνες, ενώ λίγο μικρότερο είναι
το ποσοστό που προβλέπουν για αύξηση στα ενοίκια γραφείων. Περίπου
τα δύο τρίτα των ερωτηθέντων εξακολουθούν να βλέπουν πως τα εμπορικά ακίνητα διατίθενται στην αγορά στην πραγματική εμπορική αξία για
τους επενδυτές. Σε σύγκριση με το τρίτο τρίμηνο του 2018, οι απαντήσεις
των ερωτηθέντων ενίσχυσαν τις προβλέψεις για αύξηση της αξίας στις
κατηγορίες των γραφείων και των εμπορικών καταστημάτων.

ΕΚΤ Πράσινο φως στην
Τράπεζα Κύπρου για Helix
Τ

ην έγκριση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας έλαβε η Bank of Cyprus Holdings
Public Limited Company αναφορικά με το
όφελος από τη Μεταφορά Σημαντικού Κινδύνου
(Significant Risk Transfer, «SRT») που προκύπτει από την πώληση χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετούμενων δανείων, γνωστό ως «Project
Helix». Σε ανακοίνωσή της η Bank of Cyprus
Holdings Public Limited Company ,η οποία όπως αναφέρεται αποτελεί συνέχεια της ανακοίνωσης με ημερομηνία 28 Αυγούστου 20181 αναφορικά με το «Project Helix», αναφέρει ότι η
έγκριση αυτή αποτελεί ένα σημαντικό βήμα
προς την ολοκλήρωση της συναλλαγής, η οποία
παραμένει υπό την αίρεση ικανοποίησης αριθμού προϋπάρχουσών προϋποθέσεων και ότι η
συναλλαγή αναμένεται να ολοκληρωθεί στις αρχές του β’ τριμήνου 2019.
Στην ανακοίνωση επισημαίνεται ότι η συναλλαγή μειώνει τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια
(ΜΕΔ) του συγκροτήματος κατά 2,7 δισ. € και
βελτιώνει το ποσοστό ΜΕΔ επί του συνόλου
των δανείων από 47% σε 36%. Το ποσοστό κάλυψης των ΜΕΔ με προβλέψεις, αναπροσαρμοσμένο για τη συναλλαγή, ανέρχεται σε 47%.
Με την ολοκλήρωση της συναλλαγής, η αποαναγνώριση του χαρτοφυλακίου του Project
Helix αναμένεται να έχει θετική επίδραση
στους κεφαλαιακούς δείκτες κατά περίπου 160
μονάδες βάσης, λόγω της μείωσης των σταθμισμένων περιουσιακών στοιχείων. Σημειώνεται
τέλος ότι στις 31 Δεκεμβρίου 2018, ο Δείκτης
Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1
(CET1) (με μεταβατικές διατάξεις) και ο Συνολικός Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας, αναπροσαρμοσμένοι για τις ΑΦΠ4 και το Helix, ανέρχονται σε 15.4% και 18.3% αντίστοιχα, όπως έχει
ήδη ανακοινωθεί.

Έμφαση στις νέες τεχνολογίες
ΜΕ ΣΤΌΧΟ να εφοδιάσει τους εργαζόμενους με γνώσεις και δεξιότητες, ώστε να ανταποκρίνονται στις τεχνολογικές απαιτήσεις της εποχής, ξεκίνησε το πρόγραμμα Skills
Accelerator της Τράπεζας Κύπρου. Την έναρξη του προγράμματος σηματοδότησε ο Κύπριος καθηγητής και συγγραφέας Κώστας Μαρκίδης, ο οποίος εξήγησε στους εργαζόμενους
απ’ όλες τις βαθμίδες της Τράπεζας Κύπρου, τη σημασία της έννοιας, «Small Steps - Big
Impact». Με ποιο τρόπο δηλαδή τα μικρά βήματα που ο καθένας κάνει, μπορούν να οδηγήσουν στη μεγάλη αλλαγή του συνόλου. «Δεν υπάρχει η πολυτέλεια της “απόστασης” από τις
νέες τεχνολογίες», εξήγησε ο δρ Μαρκίδης, προτείνοντας ταυτόχρονα, σε όλους όσοι θέλουν να επιβιώσουν επαγγελματικά, ή επιθυμούν να δουν τον οργανισμό στον οποίο εργάζονται να επιβιώνει, να υιοθετήσουν μικρές αλλαγές στην καθημερινότητά τους, οι οποίες
θα τους εξοπλίσουν με σχετική ευκολία και άνεση, στην προσαρμογή που αναπόφευκτα θα
γίνει σε επίπεδο νέας τεχνολογίας, τη γνωστή ψηφιοποίηση. Η διάλεξη του Κώστα Μαρκίδη
ήταν η πρώτη μιας σειράς που προγραμματίζονται στο πλαίσιο του Skills Accelerator. Το
πρόγραμμα περιλαμβάνει σειρά εκπαιδευτικών παρεμβάσεων, όπως ομιλίες και από άλλους διακεκριμένους ομιλητές, σεμινάρια και εργαστήρια σε θέματα τεχνολογίας εξειδικευμένων γνώσεων και μελλοντικών δεξιοτήτων. Η αναβάθμιση των γνώσεων και των δεξιοτήτων των εργαζομένων στην Τράπεζα Κύπρου είναι μια συνεχής προσπάθεια, η οποία
έχει μπει δυναμικά σε εφαρμογή.

Στο 0% το
αντικυκλικό
κεφαλαιακό
απόθεμα ασφαλείας
ΣΤΟ 0% ΚΑΘΟΡΊΣΤΗΚΕ το αντικυκλικό κεφαλαιακό απόθεμα ασφαλείας
(countercyclical capital buffer rate CCyB) για την περίοδο 1 Απριλίου 2019
- 30 Ιουνίου 2019, όπως ανακοίνωσε η
Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου. Όπως
αναφέρει η τράπεζα, ακολουθώντας τη
μεθοδολογία που περιγράφεται στη
μακροπροληπτική πολιτική της, καθόρισε στις 13 Δεκεμβρίου 2018 το ποσοστό του αντικυκλικού κεφαλαιακού αποθέματος ασφαλείας για την περίοδο
1 Ιανουαρίου 2019 – 31 Μαρτίου 2019
στο 0% των σταθμισμένων στοιχείων
ενεργητικού του κάθε αδειοδοτημένου
πιστωτικού ιδρύματος και κάθε κυπριακής επιχείρησης παροχής επενδυτικών υπηρεσιών (ΚΕΠΕΥ), η οποία παρέχει τις επενδυτικές υπηρεσίες διενέργειας συναλλαγών για ίδιο λογαριασμό ή αναδοχής χρηματοοικονομικών μέσων ή/και διάθεσης χρηματοοικονομικών μέσων με δέσμευση ανάληψης και δεν έτυχε εξαίρεσης από
την ΚΤΚ λόγω του μικρού ή μεσαίου
μεγέθους της. Σύμφωνα με την ΚΤ, βάσει των χρονοσειρών που λήγουν στις
30 Ιουνίου 2018, η απόκλιση του δείκτη
πίστωσης προς το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) από τη μακροπρόθεσμη τάση του (credit-to-GDP gap) χρησιμοποιώντας τον ευρύ ορισμό πίστωσης είναι -66,7%, ενώ η απόκλιση του
δείκτη πίστωσης προς το ΑΕΠ από τη
μακροπρόθεσμη τάση του χρησιμοποιώντας τον περιορισμένο (τραπεζικό)
ορισμό πίστωσης είναι -62,0%. Αναφέρει ότι, δεδομένου ότι η απόκλιση του
δείκτη πίστωσης προς το ΑΕΠ από τη
μακροπρόθεσμη τάση του είναι μικρότερη του 2% και λαμβάνοντας υπόψη
τους επιπρόσθετους δείκτες που αξιολόγησε, ο οδηγός αποθέματος είναι 0%
και το αντικυκλικό κεφαλαιακό απόθεμα ασφαλείας καθορίστηκε στο 0%.
Προσθέτει ότι, πέραν της απόκλισης
του δείκτη πίστωσης προς το ΑΕΠ από
τη μακροπρόθεσμη τάση του (creditto-GDP gap), η ΚΤΚ λαμβάνει υπόψη
μια σειρά ποσοτικών και ποιοτικών
πληροφοριών κατά την αξιολόγηση
των συστημικών κινδύνων που σχετίζονται με περιόδους πιστωτικής επέκτασης. Τέλος, η ΚΤΚ αναφέρει ότι οι
επιπρόσθετοι δείκτες που αξιολόγησε
αφορούν το χρέος του ιδιωτικού μη
χρηματοοικονομικού τομέα, την ανθεκτικότητα του τραπεζικού τομέα, την
αγορά ακινήτων, την πραγματική οικονομία και τις εξωτερικές ανισορροπίες.
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Μέγαρο Λυκιαρδοπούλου

Μουσείο Μπενάκη Παιχνιδιών

Χώρος Ιστορικής Μνήμης Κοραή 4

H Εθνική Ασφαλιστική χορηγός
στο OPEN HOUSE Athens

Το κτίριο της Εθνικής
Ασφαλιστικής

H Εθνική Ασφαλιστική θα είναι, για μία ακόμη χρονιά,
χορηγός της μεγαλύτερης αρχιτεκτονικής γιορτής της Αθήνας, το OPEN HOUSE Athens.Το κτίριο της Εθνικής Ασφαλιστικής θα ανοίξει τις πόρτες του στο κοινό την Κυριακή 7
Απριλίου και ώρες 11:00-17:00. Για τις επισκέψεις δεν απαιτείται κάποια κράτηση. Το κτίριο που στεγάζει τα κεντρικά γραφεία της Εθνικής Ασφαλιστικής είναι σχεδιασμένο
από τους αρχιτέκτονες M. Botta, Ρ. Σακελλαρίδου και Μ.
Παπανικολάου την περίοδο 2001-2005.
Ωνάσειος Βιβλιοθήκη

6ο OPEN HOUSE Athens 2019

Ανοίγουν τις πόρτες τους τα αθηναϊκά κτίρια

Τ

ο 6ο OPEN HOUSE Athens επιστρέφει στις 6 και 7 Απριλίου
2019 και 100 κτίρια ανοίγουν τις πόρτες τους, ενώ 500 εθελοντές ετοιμάζονται να ξεναγήσουν τους Αθηναίους. Όπως
επισημαίνεται, πρόκειται για ένα διήμερο δωρεάν αρχιτεκτονικών
ξεναγήσεων, που απευθύνονται στο ευρύ κοινό. Μια δράση που
βασίζεται στον εθελοντισμό και έχει ως στόχο να γνωρίσουμε την
Κύρια δράση:
OPEN TOURS 6 και 7 Απριλίου
Το καθιερωμένο διήμερο δωρεάν αρχιτεκτονικών ξεναγήσεων φέτος ανοίγει περίπου 100
κτίρια και χώρους της πόλης.
Παράλληλες δράσεις:
OPEN your portfolio 1 Φεβρουαρίου - 8 Απριλίου
Διαγωνισμός για πλήρη υποτροφία στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού του Vakalo Art & Design College.
OPEN FOOD& drinks 26 Μαρτίου - 7 Απριλίου
Φαγητά και ποτά επιμελημένα ειδικά για τους
επισκέπτες του OHA, που μπορείτε να απολαύσετε σε ένα δίκτυο take-away χώρων εστίασης.
MADE in Athens 30-31 Μαρτίου
Ξεναγήσεις σε εργαστήρια και εργοστάσια από
τους ίδιους τους δημιουργούς/παραγωγούς.
PHOTO MADE_30 Μαρτίου- 10 Απριλίου
Διαγωνισμός φωτογραφίας στο Ιnstagram
στο πλαίσιο του MADE in Athens.
OPEN SCHOOL_1 και 5 Απριλίου *
Ξεναγήσεις που απευθύνονται σε οργανωμένα
εκπαιδευτικά τμήματα. Χορηγός δράσης: Κέντρο
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αρχιτεκτονική και την πόλη μας λίγο καλύτερα.
Μια αφορμή να ξεχυθούμε στην πόλη, να κοιτάξουμε ψηλά στους
δρόμους απ’ όπου περνάμε καθημερινά, να δούμε τα κτίρια με μια
άλλη ματιά...
Είναι το καθιερωμένο μας ραντεβού στις αρχές του Απρίλη, όπου
ο καθένας θα συνεχίσει την περιήγησή του από εκεί που την άφησε

την προηγούμενη χρονιά!
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει, όπως πάντα, κτίρια δημόσια και ιδιωτικά, σύγχρονα και ιστορικά, μνημεία, μουσεία, θέατρα, σχολεία, κατοικίες, εργασιακούς χώρους, στο κέντρο και στα προάστια... και πλαισιώνεται από πλήθος παράλληλων δράσεων και
διαγωνισμών, που ξεκινούν έναν μήνα νωρίτερα:

Οργανωτική Επιτροπή OPEN HOUSE ATHENS 2019
Τατιάνα Αναγνωστάρα
υπεύθυνη marketing
Κατερίνα Δουδούμη
υπεύθυνη δημιουργικού
Ρενάτα Δούμα υπεύθυνη
επικοινωνίας
Ευγενία Τσαγκαράκη
υπεύθυνη προγράμματος
Λιλή Λουίζη υπεύθυνη

εθελοντών
Ματθαίος Δαμίγος
υπεύθυνος Made in Athens
Βασίλης Καλαμπόγιας
υπεύθυνος web media
Ειρήνη Παπαλού υπεύθυνη
Open Walk
Ελπίδα Σπύρου υπεύθυνη
οπτικοακουστικού υλικού

Τεχνών Πλάκα
OPEN BOX_3-7 Απριλίου
Το info point της εκδήλωσης στο κατάστημα
IANOS, Σταδίου 24.
OPEN EMBASSY_5 Απριλίου *
Ξεναγήσεις σε κτίρια πρεσβειών.
OPEN BAUHAUS_6 και 7 Απριλίου
Θεματική ενότητα αρχιτεκτονικών ξεναγήσεων σε κτίρια επηρεασμένα από το Bauhaus με την
υποστήριξη της Ομοσπονδιακής Πρεσβείας Δημοκρατίας της Γερμανίας στην Αθήνα.

Αμαλία Σκαμαγκούλη
υπεύθυνη Open Bike
Φοίβος Γέραλης υπεύθυνος
διαγωνιστικών δράσεων
Ελευθερία Κωνσταντινίδου
υπεύθυνη δράσης Open
Embassy
Στέλλα Σάλτα υπεύθυνη
εκπαιδευτικού προγράμματος

OPEN BIKE_6 και 7 Απριλίου *
Διαδρομές με ποδήλατο ή πατίνι, που μας ξεναγούν σε συγκεκριμένα κτίρια.
OPEN PHOTO_5-14 Απριλίου
Ο καθιερωμένος διαγωνισμός ανεβάζοντας
φωτογραφίες της εκδήλωσης στο Instagram με
hashtag #alumil_oha2019. Χορηγός δράσης:
Alumil
OPEN HUNT_6 και 7 Απριλίου
Ένα «κυνήγι θησαυρού», όπου οι επισκέπτες
καλούνται να ανακαλύψουν αντικείμενα της εται-

ρείας Kartell, να τα φωτογραφίσουν και να τα ανεβάσουν στο Instagram με hashtag
#openhuntkartell. Χορηγός δράσης: Kartell
OPEN VOTE_6-14 Απριλίου
Βραβείο κοινού: διαγωνισμός για την ανάδειξη
της αγαπημένης ξενάγησης του κοινού. Χορηγός
δράσης: ISOMAT
TIME TO CLOSE Party_7 Απριλίου
Πάρτυ λήξης στο 48 Urban Garden, Αρματωλών και Κλεφτών 48, ώρα 21:00.
OPEN WALK_30 Μάιου- 1 Ιουνίου*
Walking in Athens for Bauhaus - 5 theater
interventions
Ένας περίπατος στο κέντρο της πόλης, που περιλαμβάνει αρχιτεκτονική ξενάγηση και θεατρικά
δρώμενα, με την υποστήριξη της Ομοσπονδιακής
Πρεσβείας Δημοκρατίας της Γερμανίας στην Αθήνα.
* Για τη συμμετοχή σ΄ αυτές τις δράσεις απαιτείται κράτηση μέσω της ιστοσελίδας (στη σελίδα
της αντίστοιχης δράσης)
Ιστότοπος: www.openhouseathens.gr
For english: www.openhouseathens.gr/en/
Μέγας χορηγός: SIAS S.A. http://sias.gr/
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Γράφει Ο ΓΙΏΡΓΟΣ ΜΟΎΖΟΣ

TEST DRIVE VOLKSWAGEN GOLF 1.4 TGI BLUEMOTION 110 PS CNG

tech

tech

Η φυσική επιλογή

Δοκιμάζουμε το
δημοφιλέστερο μοντέλο στην
Ευρώπη, το Volkswagen Golf,
το οποίο προσφέρεται στο
αγοραστικό κοινό με μια
πληρέστατη γκάμα
κινητήρων, από βενζίνη, έως
και plug-in hybrid! Εμείς
δοκιμάζουμε την έκδοση
διπλού καυσίμου με φυσικό
αέριο και βενζίνη, το VW Golf
1.4 TGI.

Τ

ο μεγάλο ατού του εν λόγω μοντέλου είναι φυσικά
το χαμηλό κόστος κίνησης, μιας και, όπως ανακοινώνει η VW, αγγίζει τα μόλις 3 ευρώ ανά 100 χλμ.
Κερασάκι στη τούρτα ο πλήρης βασικός εξοπλισμός που
προσφέρει πολλά στοιχεία άνεσης και ασφάλειας, όπως
Front Assist (σύστημα επιτήρησης περιβάλλοντος χώρου) με City Emergency Braking (σύστημα φρεναρίσματος έκτακτης ανάγκης) και Pedestrian Monitoring (λειτουργία αναγνώρισης πεζών), χαρακτηριστικά μείζονος
για την ασφάλεια οδηγού και επιβατών, αλλά και των υπολοίπων χρηστών του δρόμου!

Η οικονομία πάνω από όλα!
Κάτω από το καπό του Golf φωλιάζει ο γνωστός 1.4
TSI κινητήρας, φυσικά τροποποιημένος για να μπορεί να
καίει CNG, η απόδοση του οποίου αγγίζει τους 110 ίππους
και η ροπή τα 200 Nm, τα οποία είναι διαθέσιμα μόλις από
τις 1.500 σ.α.λ. Η εκκίνηση του κινητήρα γίνεται με φυσικό αέριο και σαφώς η κίνηση του οχήματος, ενώ όταν αδειάσουν οι δεξαμενές αυτομάτως το σύστημα γυρίζει
στη βενζίνη χωρίς ο οδηγός να αντιληφθεί κάποια αλλαγή πέρα από την ένδειξη στον πίνακα οργάνων για ανεφοδιασμό καυσίμου, με την κίνηση του Golf να συνεχίζεται κανονικά με βενζίνη. Η χωρητικότητα των δεξαμενών
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φυσικού αερίου (βρίσκονται κάτω από το δάπεδο
του πορτ μπαγκάζ) αγγίζει τα 15 κιλά, όπου σε
συνδυασμό με το 50λιτρο ρεζερβουάρ βενζίνης,
η αυτονομία φτάνει σύμφωνα με τη VW, τα 1.360
χλμ.

λα βρίσκονται στη θέση που τα θέλεις. Οι προσφερόμενοι χώροι για τους επιβάτες ικανοποιούν, απλά ο χώρος αποσκευών είναι μειωμένος
λόγο του ψηλού δαπέδου, όπου αγγίζει τα 291
λτ., έναντι 380 λτ. στα συμβατικά Golf.

Ποιοτική και εργονομική καμπίνα

Το γνωστό Golf στο δρόμο!

Μην περιμένετε διαφορές στο εσωτερικό του
Golf 1.4 TGI BlueMotion, μιας και η μοναδική διαφορά εντοπίζεται στον πίνακα οργάνων όπου
στη θέση της ένδειξη θερμοκρασίας έχει τοποθετηθεί ο δείκτης καυσίμου του CNG. Από την πρώτη επαφή με το εσωτερικό του Golf, θα βολευτείτε αμέσως, με την ποιότητα κατασκευής να είναι
πάρα πολύ καλή, όπως και η εργονομία, αφού ό-

Το μικρομεσαίο της VW είναι μια σταθερή αξία
για την κατηγορία αφού προσφέρει πολλά σε ένα
πακέτο. Ένα από τα προτερήματά του είναι η οδική συμπεριφορά του η οποία εμπνέει ασφάλεια
σε κάθε διαδρομή. Η ανάρτηση, η οποία αποτελείται από γόνατα ΜακΦέρσον εμπρός και ημιάκαμπτο άξονα πίσω, φιλτράρει με άνεση τις ανωμαλίες του δρόμου, εξασφαλίζοντας την άνεση
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του οδηγού και των επιβατών. Το Golf 1.4 TGI
ταξιδεύει με μεγάλη ασφάλεια και ξεκούραστα
στους αυτοκινητόδρομους, όπως και στις στροφές, όπου οι κλίσεις του αμαξώματος είναι μικρές, οι τροχοί παρουσιάζουν αυξημένα περιθώρια πρόσφυσης και η συμπεριφορά του αυτοκινήτου είναι ουδέτερη. Άξια αναφοράς είναι τόσο το
τιμόνι με την ικανοποιητική πληροφόρηση όσο
και η δύναμη και αίσθηση από το σύστημα πέδησης.
Στο σύνολο του, το VW Golf 1,4 TGI ικανοποιεί
σε κάθε του πτυχή! Προσφέρει το γνωστό πάτημα
του Golf που όλοι ξέρουμε, σε συνδυασμό με την
αυξημένη αυτονομία που προσφέρει ο συνδυασμός των δυο καυσίμων!

Πίνακας κόστους
ασφάλισης
Ενδεικτικά, σας παραθέτουμε μερικές
ενδεικτικές τιμές για το κόστος ασφάλισης για το Volkswagen Golf 1.4 TGI, ανάλογα με το πακέτο καλύψεων που θα επιλέξει ο οδηγός.
Πακέτο

Ποσό

Βασικό

Από 136,44 ευρώ

Πυρός/κλοπής

Από 261,29 ευρώ

Μικτή
Από 443,62 ευρώ
* Οδηγός ηλικίας 30 ετών χωρίς ζημιές
στο ιστορικό του

