Όλα τα βήματα για τις 120 δόσεις

Ποιοι μπορούν να βγουν νωρίτερα στη σύνταξη

Η ρύθμιση, που αποτελεί το σημείο αιχμής του νομοσχεδίου-σκούπας του υπουργείου
Εργασίας, τελικά περιλαμβάνει τους πάντες και τα πάντα, με στόχο να αντιμετωπιστεί
συνολικά ένα «βουνό» χρεών που φτάνει στα 35 δισ. ευρώ και αφορά 1,5 εκατ.
ασφαλισμένους. Περιλαμβάνονται και βελτιώσεις στις συντάξεις χηρείας

Αλλαγές στις συντάξεις που εκδόθηκαν μετά την ψήφιση του νόμου Κατρούγκαλου
και αφορούν την παράλληλη ή διαδοχική ασφάλιση φέρνει εγκύκλιος του ΕΦΚΑ.
Δίνεται η δυνατότητα να βγουν νωρίτερα στη σύνταξη ασφαλισμένοι
στο πρώην ΟΑΕΕ και πρώην ΙΚΑ
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INTERAMERICAN

«Η Ιστορία γράφεται
από το μέλλον»
Ο τίτλος του συνεδρίου
χαρακτηρίζει τη σημερινή Interamerican και
σηματοδοτεί τη μεθοδευμένη μετάβαση στην
απόλυτη ψηφιοποίηση,
σε νέο μοντέλο διοίκησης, οργάνωσης και τρόπου εργασίας και εστίαση στον πελάτη
| Σελίδες 12-13

ΙΟΒΕ

ΜΕΛΈΤΗ ΓΙΑ ΤΟ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΌ

Τα αποτελέσματα
όλων των ασφαλιστικών
Του ΛΆΜΠΡΟΥ ΚΑΡΑΓΕΏΡΓΟΥ

Ε

παρκώς κεφαλαιοποιημένη η ελληνική ασφαλιστική αγορά, όπως προκύπτει από τις Εκθέσεις
Φερεγγυότητας και Χρηματοοικονομικής Κατάστασης των ασφαλιστικών εταιρειών που δημοσίευσαν την προηγούμενη Δευτέρα και Τρίτη.
ΙΟΒΕ Καμπανάκι για την οικονομία

Ανάπτυξη 2% -ίσως και χαµηλότερα- εκτιµά το ΙΟΒΕ για το 2019, σύµφωνα µε την τριµηνιαία του έκθεση για την ελληνική οικονοµία, η οποία το 2018 διαµορφώθηκε στο 1,9%.
«Αν η ελληνική οικονοµία δεν απελευθερώσει και κινητοποιήσει ισχυρές παραγωγικές δυνάµεις µέσα από κατάλληλες διαρθρωτικές τοµές, θα υπάρξει γρήγορα επιστροφή
στην ύφεση, η οποία µε τη σειρά της θα υπονοµεύσει και την εξυπηρέτηση του χρέους στα επόµενα χρόνια», τόνισε ο γενικός διευθυντής του ΙΟΒΕ, καθηγητής Νίκος Βέττας.

Προτείνει μείωση των ασφαλιστικών
εισφορών στην εργασία και δημιουργία
ενός κεφαλαιοποιητικού πυλώνα αποταμίευσης για τη σύνταξη | Σελίδες 16-18

σελ.
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ΣΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

Τράπεζες
Έσονται εις σάρκα µίαν
τα σχέδια ΤΧΣ και ΤτΕ ;

Μπορεί πολλές εταιρείες να εμφάνισαν μείωση του
δείκτη φερεγγυότητας και άλλες άνοδο, όμως σε γενικές γραμμές τα αποτελέσματα κρίνονται ιδιαίτερα ικανοποιητικά. Άλλωστε το κρίσιμο για το δείκτη φερεγγυότητας είναι να βρίσκεται πάνω από το 100%. Το
πόσο υψηλότερα από το 100% θα αποτελεί δικαίωμα
του μετόχου, ο οποίος, ανάλογα με τη στρατηγική του,

| Σελίδα 4

Πώς να αντιμετωπίσετε
τις αλλεργίες της άνοιξης
Γράφουν στο NEXTDEAL

health

H αγορά έχει λύσεις
για το συνταξιοδοτικό
►Οι διεργασίες μετά τις
ενστάσεις του SSM όσον
αφορά τη
λειτουργικότητα των
κρατικών εγγυήσεων
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Συνέχεια στις σελίδες 28-29

ΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ

Σ ΕΠΙΦΥΛΑΞ

ΥΝ ΙΣΧΥΡΕ

ΠΑΡΑΜΕΝΟ

ΕΠΙΤΥΧΙΑ

ΤΟΥ

Βασίλειος Σκουτέρης
MD, FEBO
χειρουργός οφθαλμίατρος
διευθυντής οφθαλμολoγικού
Τμήματος

| Σελίδα 24

| Σελίδα 25

ΙΑΤΡΙΚΟ

ALLIANZ ΕΛΛΑΔΟΣ

| Σελίδα 6

| Σελίδες 20-21

ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΉ

παιδίατρος-αλλεργιολόγος,
διευθύντρια αλλεργιολογικού
Τμήματος

| Σελίδα 15

ΣΑΦΆΡΙ «ΠΩΛΉΣΕΩΝ»
ΣΤΗ ΝΌΤΙΑ ΑΦΡΙΚΉ

αλλεργιολόγος,
επιστημονικός συνεργάτης
των νοσοκομείων του
Ομίλου

Φωτεινή ΣαξώνηΠαπαγεωργίου

ΙΑΣ

ΑΤΟΣ ΥΓΕ

ΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜ

ΥΓΕΙΑ

Δημήτρης Χατζής

ΙΑΣΩ

NEXTDEAL #425 # 24 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019

ΡΙΑ
ΝΕΟΥ ΚΥΠ
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ΑΛΈΞ. ΣΑΡΡΗΓΕΩΡΓΊΟΥ

Μπορεί να συνεισφέρει ουσιαστικά στην επίλυση
του προβλήματος τόνισε στην
ημερίδα ο πρόεδρος της ΕΑΕΕ

πότε θα «κρατά» περισσότερα κεφάλαια εντός της εταιρείας και πότε λιγότερα. Επίσης και τη φετινή χρονιά, όπως και τις προηγούμενες, ορισμένες ασφαλιστικές εταιρείες έκαναν χρήση των λεγόμενων μεταβατικών μέτρων, καθώς έκριναν ότι αυτό ταιριάζει περισ-
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Σταυρούλα Γιαβή

ΑΛΛΕΡΓΙΕΣ

Τι αναφέρουν τα
ασφαλιστήρια συμβόλαια
Σελ. 22-23

ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ
τε
Τι να κάνετε, αν πάσχε
από αλλεργική
επιπεφυκίτιδα

Σελ. 24

ΙΑΣΩ ΠΑΙΔΩΝ

ς

Ποιες είναι οι ιδιαιτερότητε
;
των αλλεργιών στα παιδιά

Σελ. 25

ΜΙΛΟΣ

Πώς να
αντιµετωπίσετε
τις ανοιξιάτικες
λεργίες

αλλεργιολόγος MD, PhD
διευθύντρια αλλεργιολογικού
Τμήματος

| Σελίδα 26
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Τα αποτελέσματα όλων των ασφαλιστικών

Συνέχεια από τη σελίδα 1

σότερο με τη στρατηγική τους.
Πέρα από τους δείκτες φερεγγυότητας, ενδιαφέρον παρουσιάζουν ωστόσο
και τα στοιχεία παραγωγής ασφαλίστρων και κερδοφορίας (ζημιών) των
ασφαλιστικών εταιρειών που παρουσιάζονται στον πίνακα, από τον οποίο απουσιάζουν οι ασφαλιστικές που ελέγχονται από εποπτικές αρχές άλλων χωρών.
Αναφερόμενοι στις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες του κλάδου, ξεχωρίζουμε ορισμένα σημεία αναφορικά
με την παραγωγή ασφαλίστρων
Η ΕΘΝΙΚΉ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΉ από την
παραγωγή ασφαλίστρων της μητρικής
εταιρείας ύψους 600,8 εκατ. ευρώ
(2017: 587 εκατ. € ), συμπεριλαμβανομένης παραγωγής επενδυτικών προϊόντων 29 εκατ. € (2017: 27 εκατ. € ) τα
431,9 εκατ. € αφορούσαν τις ασφαλίσεις Ζωής (2017: 426,5 εκατ. € ) και τα
168,9 εκατ. ευρώ ασφαλίσεις κατά Ζημιών (2017: 160,6 εκατ. €). Επίσης σε
επίπεδο ομίλου η εταιρεία ανακοίνωσε
παραγωγή ασφαλίστρων αυξημένη κατά 2,5%, στα 638,0 εκατ. ευρώ.
Στην EUROLIFE ΖΩΉΣ, στη χρήση
2018, η συνολική παραγωγή ασφαλίστρων της εταιρείας ανήλθε στα 368,8
εκατ. €, παρουσιάζοντας µικρή µείωση
της τάξης του 7,3% σε σχέση µε το 2017.
Ο κύριος λόγος της µείωσης ήταν οι αυξηµένες πωλήσεις επενδυτικών προϊόντων εφάπαξ ασφαλίστρου κυρίως από
το δίκτυο της τράπεζας (262 εκατ. €) που
πραγµατοποιήθηκαν την προηγούµενη
χρονιά, έναντι των 214 εκατ. € του 2018
(κατά 18% µειωµένα σε σχέση µε το
2017). Να σημειωθεί πάντως ότι η παραγωγή των Ασφαλίσεων ζωής συνδεδεµένες µε επενδύσεις αυξήθηκαν κατά
691% στα 42,508 εκατ. ευρώ έναντι
5,374 εκατ. ευρώ πέρυσι.
Η τρίτη στην παραγωγή ασφαλίστρων
εταιρεία, η ΝΝ HELLAS, κατάφερε το
2018 να αυξήσει την παραγωγή των
προϊόντων υγείας στα 119 εκατ. ευρώ
από 100 εκατ. ευρώ ένα χρόνο πριν και
τα προϊόντα συνδεμένα με επενδύσεις
στα 188,6 εκατ. ευρώ από 179,5 εκατ.
ευρώ ένα χρόνο πριν. Με τα 421 εκατ.
ευρώ συνολική παραγωγή, είναι στη
δεύτερη θέση στον κλάδο ζωής πίσω
από την Εθνική Ασφαλιστική.
Στον Όμιλο της INTERAMERICAN η
πλειοψηφία της παραγωγής αφορά
προϊόντα ασφαλίσεων υγείας (πάνω από 107 εκατ. ευρώ), ενώ τα υπόλοιπα
είναι προϊόντα του κλάδου ζωής. Στις
γενικές ασφαλίσεις η παραγωγή των
Ασφαλίσεων Ζημιών ξεπέρασε τα επίπεδα του 2017. Το χαρτοφυλάκιο οχημάτων ξεπέρασε τα 580.000 ασφαλισμένα οχήματα. Η ANYTIME, το κανάλι

ΕΚΘΕΣΗ ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ
ΕΤΑΡΕΙΑ

ΔΕΙΚΤΗΣ
ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ SCR
2018

2017

ΠΑΡΑΓΩΓΗ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ
2018

ΟΙΚΟΝ.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

2017

2018

2017

ALLIANZ

121%

110%

164,2

158,8

-7,4

2,7

ALPHA LIFE

462%

616%

55,6

43,4

12

7,3

AXA ASFALISTIKH

164%

169%

160,428

154,634

8,694

13,172

CNP ΖΩΗΣ

220%

199%

4,035

2,149

CREDIT AGRICOLE

126%

138%

12,056

13,862

132,40%

141,60%

238,9

246,3

-42,4

10,7

EUROLIFE ΑΕΑΖ

141%

149%

368,793

397,962

168,9*

49,6*

EUROLIFE ΑΕΓΑ

125%

120%

61,818

62,410

GENERALI

140,6%

131,9%

208,0

200,19

GROUPAMA ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ

ERGO

37,701* 25,093*
1,9*

3,7*

159,6%

152,3%

139,4

132,470

INTERAMERICAN ΖΩΗΣ

144%

185%

152,00

-2%

32,1

6,4

INTERAMERICAN ΖΗΜΙΩΝ

185%

173%

189,00

5%

19,7
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INTERAMERICAN ΒΟΗΘΕΙΑΣ

143%

124%

31,70

2%

1,6

0,7

119,20%

117%

24,951

0,53*

-1,28

INTERLIFE

INTERASCO

172%

140%

63,06

59%

10,29*

20,90*

METLIFE

320%

287%

263,40

265,00

21,3*

14,2*

NN HELLAS

175%

209%

421,632

406,667

2,4*

1,139*

206,6%

193,6%

33,16

30,95

7,48*

9,11

NP INSURANCE
PERSONAL INSURANCE

214%

198%

9,97

10,13

0,767

1,02

273,80%

272%

39,392

39,383

6,339

4,541

ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ

201%

230%

7,7

7,2

0,63*

Γ. ΣΙΔΕΡΗΣ ΑΕ

171%

171%

7,118

6,425

3,186

1,889

ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

136,46%

124,36%

17,273

16,911

1,165*

3,056*

ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ

ΔΥΝΑΜΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ

194%

200%

600,800

587

63,1*

74,2*

ΕΥΡΩΠΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ

184,38%

183,63%

9,562

12,766

0,197

1,312

ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ ΑΕΓΑ

157,51%

147%

120,14

113,18

ΙΝΤΕΡΣAΛΟΝΙΚΑ ΖΩΗΣ

399,59%

394%

2,13

1,9

14,416* 10,346*
0,75*

0,74*

ΜΙΝΕΤΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ

117,10%

103,5%

61

55,5

ΟΡΙΖΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ

206,44%

203,43%

8,911

8,159

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ

202,50%

222,55%

26,196

27,19%

1,468*

1,447*

164%

142%

76,74

67,14

6,5*

8,4*

ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ

* Προ φόρων
** H ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ θα ανακοινώσει τα αποτελέσματα στις 24/4
απευθείας πωλήσεων, συνέχισε την εξαιρετική πορεία του, υπερβαίνοντας τα
350.000 συμβόλαια οχημάτων στο χαρτοφυλάκιό του, μια αύξηση 11% από το
2017.
Η METLIFE κατέγραψε ακαθάριστα
εγγεγραμμένα ασφάλιστρα 263,4 εκατ.
ευρώ το 2018, στα ίδια επίπεδα σε σχέση με το 2017 (265 εκατ. €). Η μεταβολή

οφείλεται συνδυαστικά σε αύξηση παραγωγής στον κλάδο των Ομαδικών
Συνταξιοδοτικών αλλά και σε μείωση
παραγωγής στον κλάδο Ζωής που συνδέονται με Επενδύσεις. Μέσα στη χρήση
που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2018, τα
Κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν στα
21,3 εκατ. € (2017: 14,2 εκατ.€), με κύρια πηγή τη βελτίωση των λειτουργικών

κερδών από ατομικές και ομαδικές
γραμμές παραγωγής.
Η ERGO ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΉ κατέγραψε
το 2018 συνολική παραγωγή ασφαλίστρων 238,9 εκ. Ευρώ, εκ των οποίων
228,2 εκ. Ευρώ αφορούσαν ασφαλίσεις
κατά Ζημιών και 10,7 εκ. Ευρώ ασφαλίσεις κατά Ζωής, σημειώνοντας μείωση
3,0 % σε σύγκριση με το έτος 2017. Η

μείωση επήλθε κυρίως από την δραστηριότητα των Ασφαλίσεων Αστικής Ευθύνης αυτοκινήτου και Ιατρικών δαπανών. Το αποτέλεσμα μετά φόρων της
Εταιρείας για την χρήση 2018 διαμορφώθηκε σε ζημία 42,4 εκ. Ευρώ έναντι
κερδών 10,7 εκ. Ευρώ κατά την προηγούμενη χρήση με την κυριότερη επίδραση να προέρχεται από την αύξηση
των λειτουργικών εξόδων, λόγω της έκτακτης προμήθειας προς την Τράπεζα
Πειραιώς ως αποτέλεσμα των ικανοποιητικών αποτελεσμάτων της υφιστάμενης τραπεζοασφαλιστικής συνεργασίας (bancassurance agreement) καθώς και της αύξησης των λοιπών ασφαλιστικών προβλέψεων του κλάδου Ασφάλισης Ιατρικών Δαπανών
H GENERALI για το έτος 2018 αύξησε την παραγωγή ασφαλίστρων στα
208,0 εκατ. €, σημειώνοντας αύξηση
κατά 3,9% σε σύγκριση με το 2017. Για
ακόμα μια χρονιά, η εταιρεία καταφέρνει
να ξεπερνά την αντίστοιχη απόδοση του
συνόλου της ασφαλιστικής αγοράς και
να μεγαλώνει σταθερά το μερίδιο αγοράς της, το οποίο διαμορφώθηκε το
2018 σε 5,3%. Αναλύοντας τη δομή του
χαρτοφυλακίου, ο κλάδος των Γενικών
Ασφαλίσεων συνεχίζει να αποτελεί το
σημαντικότερο πυλώνα δραστηριοποίησης της εταιρείας, κατέχοντας το 55%
της παραγωγής.
Η ALLIANZ ΕΛΛΆΔΟΣ, η οποία είναι
μέλος του ομίλου Allianz, δραστηριοποιείται στην Ελλάδα και την Κύπρο και
ασκεί ασφαλίσεις κλάδων ζωής και ζημιών. Η συνολική παραγωγή ασφαλίστρων για το έτος 2018 ανήλθε στα
164,2 εκατ. €, εκ των οποίων 63,8 εκατ.
€ αφορούσαν τις ασφαλίσεις ζωής (περιλαμβάνεται η παραγωγή των UL) και
100,4 εκατ. € ασφαλίσεις κατά ζημιών,
σημειώνοντας συνολική αύξηση 3,4%
σε σύγκριση με το 2017. Τα αποτελέσματα μετά από φόρους της εταιρείας
διαμορφώθηκαν σε -7,4 εκατ. € για το
2018 έναντι 2,7 εκατ. € το 2017.
Η AXA αναφέρει ότι τα συνολικά μικτά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα ανήλθαν
σε 160,4 εκατ. €, υψηλότερα από την
προηγούμενη χρήση κατά 3,7%, κυρίως
λόγω της υψηλότερης παραγωγής στον
κλάδο Ασφάλισης Υγείας. Τα μικτά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα από Γενικές
Ασφαλίσεις ανήλθαν σε 106,9 εκατ. €,
υψηλότερα κατά 4,2%, κυρίως λόγω αυξημένης παραγωγής στον κλάδο Ασφάλισης Υγείας και αυξημένης δραστηριότητας σε προγράμματα προστασίας μέσω του τραπεζοασφαλιστικού δικτύου
πωλήσεων. Τα μικτά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα από Ασφαλίσεις Ζωής ανήλθαν σε 53,5 εκατ. €, υψηλότερα κατά
2,9%, κυρίως λόγω της αύξησης στους
κλάδους ομαδικών συμβολαίων προστασίας και ατομικών επενδυτικών (UL).
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Θέσεις

ΑΧΑ

10 εκατ. ευρώ για αποκατάσταση
των ζημιών στην Παναγία
των Παρισίων

Πιο ώριμη η
ασφαλιστική αγορά
ΩΣ ΕΠΑΚΌΛΟΥΘΟ των διατάξεων της Φερεγγυότητας ΙΙ, η εγχώρια ασφαλιστική αγορά
διακρίθηκε το 2018 από βελτίωση της ωριμότητάς της όσον αφορά την ενίσχυση της διακυβέρνησης και του ανθρώπινου δυναμικού,
καθώς και την αξιολόγηση των κινδύνων και
της φερεγγυότητας με
τελικό σκοπό την καλύτερη διαχείριση κινδύνων και κεφαλαίων αλλά και την προστασία
των ασφαλισμένων.
Του Λάμπρου
Τα παραπάνω -που εΚαραγεώργου
πισημαίνονται στην έκθεση του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος
Γιάννη Στουρνάρα- είναι εμφανή και στις εκθέσεις φερεγγυότητας των ασφαλιστικών εταιρειών που δόθηκαν στη δημοσιότητα την
προηγούμενη Δευτέρα.
Κύρια εξέλιξη και το 2018 η προσπάθεια
των ασφαλιστικών εταιρειών να περιορίσουν
τις μακροχρόνιες εγγυήσεων που παρέχουν
τα ασφαλιστικά προϊόντα. Ειδικότερα, ο χρονικός ορίζοντας των καλύψεων μειώνεται και
οι χρηματοοικονομικές εγγυήσεις αντανακλούν με μεγαλύτερη ακρίβεια τις εκάστοτε
επικρατούσες οικονομικές συνθήκες. Οι πρακτικές αυτές λειτουργούν θετικά τόσο για την
επιχείρηση, με ενίσχυση της φερεγγυότητάς
της, όσο και για τον ασφαλισμένο, με μείωση
του κόστους ασφάλισης και βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων προϊόντων.
Από άποψη ποιότητας, τα επιλέξιμα κεφάλαια της εγχώριας ασφαλιστικής αγοράς ταξινομούνται στην υψηλότερη κατηγορία ποιότητας (Κατηγορία 1). Από την ανάλυση της δομής
της Κεφαλαιακής Απαίτησης Φερεγγυότητας
προκύπτει ότι οι μεγαλύτεροι κίνδυνοι για τις
επιχειρήσεις που ασκούν ταυτόχρονα ασφαλίσεις ζωής και ασφαλίσεις κατά ζημιών είναι ο
κίνδυνος αγοράς και ο ασφαλιστικός κίνδυνος από τις ασφαλίσεις ζωής

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.

Τη θλίψη και την αλληλεγγύη τους για την καταστροφική πυρκαγιά που έπληξε τον καθεδρικό ναό της Παναγίας
των Παρισίων εκφράζουν, σε σχετική ανακοίνωση, όλοι
οι εργαζόμενοι και συνεργάτες του ομίλου ΑΧΑ στη Γαλλία. Η AXA, με μακρά παράδοση φιλανθρωπικής δραστηριότητας για τη διασφάλιση της πολιτιστικής κληρονομιάς
στη Γαλλία, δεσμεύεται να συμβάλει στην προσπάθεια αποκατάστασης της Παναγίας των Παρισίων, προσφέροντας 10 εκατομμύρια ευρώ, στο πλαίσιο της εκστρατείας
ανεύρεσης πόρων που ξεκίνησε ο πρόεδρος της Γαλλικής
Δημοκρατίας. Παράλληλα, θα συνεχίσει να αξιοποιεί την
τεχνογνωσία της υπέρ της προσπάθειας για καλύτερη
πρόληψη και διαχείριση κινδύνων, με την αρωγή των εργαζομένων της, των πελατών της, των συνεργατών της
και των φορέων Γαλλικής Κληρονομιάς.
Νωρίτερα η ΑΧΑ γνωστοποίησε ότι παρείχε κάλυψη
αστικής ευθύνης σε δύο από τους εργολάβους που είχαν
αναλάβει την ανακαίνιση της Notre-Dame και ότι είχε επίσης ασφαλίσει κάποια από τα έργα τέχνης του ναού.
Ειδικότερα, σύμφωνα με γραπτή δήλωση της εταιρείας,
η AXA παρέχει ασφάλιση αστικής ευθύνης στην Europe
Echafaudage και τη Le Bras Frères, δύο από τις εταιρείες
που συμμετέχουν στο έργο, ωστόσο δεν έδωσε μια εκτίμηση για το μέγεθος των πιθανών αποζημιώσεων.

Εθνική Ασφαλιστική Πέντε βραβεία στην πρωτοποριακή
ενέργεια «Ελάτε να μιλήσουμε για την ασφάλισή σας»

Π

έντε βραβεία, ένα Gold, τρία Silver και ένα
Bronze απέσπασε η Εθνική Ασφαλιστική στο
διαγωνισμό των Loyalty Awards, που διοργανώθηκε για δεύτερη φορά από τη Boussias
Communications. Ο διαγωνισμός διοργανώθηκε
με σκοπό την ανάδειξη των βέλτιστων πρακτικών
στην επιβράβευση και την πιστότητα πελατών, σε
κλάδους όπως το λιανεμπόριο, οι τράπεζες, οι ασφάλειες, οι τηλεπικοινωνίες, ο τουρισμός και
άλλοι, αναδεικνύοντας και βραβεύοντας τις βέλτιστες πρακτικές, όχι μόνο για την ανάπτυξη των
πωλήσεων, αλλά και για την ανάπτυξη του equity
των εταιρειών.
Στην τελετή απονομής των Loyalty Awards
2019,η Εθνική Ασφαλιστική βραβεύτηκε με 1
Gold Award στην κατηγορία “Best Use of
Marketing & Communication/ Best Promo
Campaign – Contest”, 3 Silver στις κατηγορίες
“Best Use of Brand Advocates & Influencers” και
“Best Use of Marketing & Communication” και ένα Bronze στην κατηγορία “Best in Loyalty &
Engagement/Insurance” για την πρωτοποριακή
προωθητική ενέργεια «Ελάτε να μιλήσουμε για
την ασφάλισή σας».
Κεντρική ιδέα της ενέργειας «Ελάτε να μιλήσουμε για την ασφάλισή σας» είναι η δημιουργία
νέων «σημείων επαφής» με το κοινό, σε μέρη εύκολα προσβάσιμα, όπου συνεργάτες της Εθνικής
Ασφαλιστικής θα βρίσκονται στη διάθεση του κοινού για να καλύψουν κάθε απορία και ανάγκη του
σε θέματα ασφάλισης, κάνοντας το θεσμό της α-

Στιγμιότυπο από τη βράβευση

σφάλισης πιο προσιτό από ποτέ.
Για την υλοποίηση της ιδέας των «σημείων επαφής» επιλέχθηκαν μεγάλα εμπορικά κέντρα σε
Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί στήθηκαν ειδικά
διαμορφωμένοι χώροι- stages της Εθνικής Ασφαλιστικής, όπου οι επισκέπτες του εμπορικού
κέντρου έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν για
τη νέα γενιά προγραμμάτων Full και τη φιλοσοφία
τους (Full Health & Full Auto), να συζητήσουν τις
ασφαλιστικές τους ανάγκες, καθώς και να συμπληρώσουν φόρμα συμμετοχής με τα στοιχεία
τους, για να συμμετάσχουν σε κληρώσεις διαγωνισμών που χαρίζουν σημαντικά δώρα.
Η μεγάλη και θετική ανταπόκριση, που ξεπέρασε κάθε προσδοκία, ήταν αποτέλεσμα της καλής

συνεργασίας και ομαδικής δουλειάς από τα στελέχη του Marketing και των Πωλήσεων. Τα βραβεία παρέλαβε η ομάδα της διεύθυνσης επικοινωνίας, marketing & δημοσίων σχέσεων.
Η εντυπωσιακή προσέλευση και συμμετοχή του
κοινού στην ενέργεια «Ελάτε να μιλήσουμε για
την ασφάλισή σας» δίνει ώθηση για την παράταση
της παρουσίας των stages της Εθνικής Ασφαλιστικής αλλά και για το σχεδιασμό νέων «σημείων
επαφής», χαρίζοντας στο κοινό θετική εμπειρία,
δώρα και πάνω από όλα χαμόγελα. Η ενέργεια ήταν άλλη μία μεγάλη επιτυχία της διεύθυνσης εταιρικής επικοινωνίας, Μarketing & Δημοσίων
Σχέσεων της Εθνικής Ασφαλιστικής, όπως τονίζεται.
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Οι ανησυχίες
των Ευρωπαίων
ασφαλιστών
για το GDPR
Στιγμιότυπο
από το ταξίδι
επιβράβευσης

ALLIANZ ΕΛΛΆΔΟΣ

Σαφάρι «πωλήσεων» στη Νότια Αφρική

Τ

ο μεγαλύτερο μέρος των συνεργατών του δικτύου Agency της Allianz Ελλάδος κινητοποίησε ο διαγωνισμός πωλήσεων, 13μηνης
διάρκειας, που αφορούσε προϊόντα συσσώρευσης
κεφαλαίου, συνταξιοδοτικές και αποταμιευτικές
λύσεις, καθώς και προγράμματα προστασίας και
Υγείας.
Έτσι οι συνεργάτες της Allianz Ελλάδος που διακρίθηκαν για την παραγωγή τους το 2018, αποδεικνύοντας για άλλη μια φορά πως η σκληρή
δουλειά και η επίτευξη υψηλών επιδόσεων ανταμείβεται επάξια, είχαν την ευκαιρία να ζήσουν ένα
μοναδικό ταξίδι επιβράβευσης στη Νότια Αφρική.
Το πρώτο και μεγαλύτερο μέρος του ταξιδιού
ήταν αφιερωμένο στη μοναδική φύση της Νότιας

Αφρικής, με το σαφάρι στην αφρικανική σαβάνα
στο φυσικό περιβάλλον των άγριων ζώων να αποτελεί μια μαγική περιπέτεια για όλους τους επισκέπτες. Τις επόμενες ημέρες οι συνεργάτες είχαν
την ευκαιρία να γνωρίσουν το Cape Town, την
πόλη της Νότιας Αφρικής όπου ο δυτικός πολιτισμός συναντά την αφρικανική παράδοση.
Στο πλαίσιο του ταξιδιού επιβράβευσης, πραγματοποιήθηκε η καθιερωμένη συνάντηση εργασίας, του δικτύου πωλήσεων με τα διοικητικά στελέχη της εταιρείας. Εκεί, οι ασφαλιστικοί σύμβουλοι είχαν την ευκαιρία να εκπαιδευτούν και να
θυμηθούν, μέσω διαδραστικών ασκήσεων, τις
αρχές και τα βήματα για αποτελεσματική αμφίδρομη επικοινωνία με τους πελάτες τους, που θα τους

οδηγήσουν και στην επιτυχή πώληση. Οι συνεργάτες της Allianz, επιστρέφοντας στην Ελλάδα, πήραν μαζί με τις όμορφες αναμνήσεις, χρήσιμες
πρακτικές για την αύξηση της ικανοποίησης των
πελατών τους.
Και, όπως τονίζει η εταιρεία, τα ταξίδια των διαγωνισμών πωλήσεων αποτελούν ξεχωριστές
επαγγελματικές και προσωπικές στιγμές που ενισχύουν το αίσθημα συμμετοχής στην ομάδα της
Allianz, την υιοθέτηση των αξιών της και την κατάκτηση των υψηλών στόχων της.
Με τη δέσμευση για την επίτευξη ακόμη υψηλότερων στόχων, οι συνεργάτες της εταιρείας αποχαιρέτησαν τη Νότια Αφρική με τις καλύτερες εντυπώσεις.

ΜΙΝΕΤΤΑ Ασφαλιστική Ασφαλιστική κάλυψη για τους υποψήφιους οδηγούς

Π

λήρης κάλυψη και των υποψήφιων οδηγών, μέσω της επέκτασης καλύψεων εκπαιδευτικών οχημάτων, προσφέρει η Μινέττα ασφαλιστική. Η
εταιρεία, ανταποκρινόμενη στη νέα ασφαλιστική υποχρέωση για τους υποψήφιους οδηγούς, όπως αυτή ορίζεται από το Ν.4599/2019, προχώρησε στην
υλοποίηση πρόσθετης ασφαλιστικής κάλυψης, η οποία είναι ήδη διαθέσιμη
για ΕΙΧ στο online σύστημα των συνεργατών.
Συγκεκριμένα, η Μινέττα ασφαλιστική επέκτεινε τις παρεχόμενες καλύψεις στα ασφαλιστήρια συμβόλαια μεικτής κάλυψης εκπαιδευτικών οχημάτων (πακέτο 6), προκειμένου να καλύπτει την ευθύνη του υποψήφιου οδηγού,
όπως αυτή προβλέπεται έναντι τρίτων, αλλά και έναντι του κατόχου του ασφαλισμένου οχήματος, όσο και τις ζημιές του εκπαιδευτικού οχήματος, μέσα
από την κάλυψη των ιδίων ζημιών. Καλύπτει επίσης τους υποψήφιους οδηγούς κατά τη διάρκεια των εξετάσεων, αλλά και κατά τη διεξαγωγή μαθημάτων εκμάθησης οδήγησης και την απώλεια εισοδήματος λόγω ζημιάς του
εκπαιδευτικού οχήματος από τροχαίο ατύχημα, κατά τη διάρκεια διεξαγωγής
των εξετάσεων.
Με αυτόν τον τρόπο, οι εκπαιδευτές με οχήματα ασφαλισμένα στη Μινέττα,
προσφέρουν στους υποψήφιους οδηγούς πλήρη κάλυψη, σύμφωνα με τα απαιτούμενα από τη νέα νομοθεσία, χωρίς να χρειαστεί να προβούν σε κάποια
περαιτέρω ενέργεια.
Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στον ασφαλιστικό σας διαμεσολαβητή ή στο τηλεφωνικό κέντρο της εταιρείας.

TΗ ΒΆΣΗ της έκθεσης απολογισμού σχετικά με την εφαρμογή του GDPR που θα
δημοσιεύσει η Κομισιόν τον προσεχή Ιούνιο, θα αποτελέσουν οι απαντήσεις
των ασφαλιστικών εταιρειών στα ερωτηματολόγια που απέστειλε η Επιτροπή
σε συνέχεια των συναντήσεων της ομάδας εμπειρογνωμόνων για το GDPR. Στα
ερωτηματολόγια θα καταγραφούν οι εμπειρίες και οι ανησυχίες των ασφαλιστικών εταιρειών σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού. Από την πλευρά
της η Insurance Europe, θέλοντας να
συμβάλει στην καταγραφή των απόψεων
απάντησε στα ερωτηματολόγια και υπογραμμίζει ότι οι ασφαλιστές θα πρέπει να
συνεχίσουν να παρέχουν ανατροφοδότηση σχετικά με την εφαρμογή του GDPR,
ώστε να εξασφαλίσουν τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα για τους καταναλωτές και την αγορά, μετά την αναθεώρηση
του κανονισμού που θα πραγματοποιηθεί
το 2020.
Η Insurance Europe εξέφρασε επίσης
ανησυχίες σχετικά με τη δυσκολία επικαιροποίησης των πληροφοριακών συστημάτων για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης (π.χ. προστασία της ιδιωτικής
ζωής από το σχεδιασμό και από προεπιλογή, αυτοματοποιημένη διαγραφή όταν
λήξει η περίοδος φύλαξης των δεδοµένων), καθώς και τις δυσκολίες κατηγοριοποίησης των παρόχων ως «υπευθύνου
της επεξεργασίας» ή ως «εκτελούντος
την επεξεργασία», τις δυσκολίες προσαρμογής στις συμφωνίες των εκτελούντων την επεξεργασία και την ανάθεση
της ευθύνης μεταξύ του υπεύθυνου και
του εκτελούντος την επεξεργασία.
Επιπλέον, η Insurance Europe εξέφρασε τις ανησυχίες της σχετικά με τον αντίκτυπο που μπορεί να έχουν ορισμένες διατάξεις του GDPR στη χρήση καινοτόμων
τεχνολογιών στον ασφαλιστικό τομέα. Αναφέρει επίσης ότι η ποικιλία των νομικών βάσεων σε όλα τα κράτη-μέλη για την
επεξεργασία δεδομένων υγείας στην ασφάλιση δημιουργεί δυσκολίες στους ασφαλιστές που ασκούν τις δραστηριότητές τους σε πολλά κράτη-μέλη.
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Μισός αιώνας συνέπειας!

ΠΡΩΤΗ ΣΤΑΘΕΡΑ

ΣΕ ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑ & ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ & ΖΩΗΣ

272% ΔΕΙΚΤΗΣ ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ

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

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

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

• Εφαρμόζει γρήγορες και απλές διαδικασίες
αποζημιώσεων

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

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

ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ

10234

Λ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 71 & ΗΛΙΔΟΣ 36, Τ.Κ. 11526 ΑΘΗΝΑ
Τ 210 74 54 000 | @ sales@atlantiki.gr
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Όλα τα βήματα για τις 120 δόσεις – Ποι

Της ΜΑΊΡΗΣ ΛΑΜΠΑΔΊΤΗ

Η

ρύθμιση των 120 δόσεων, που αποτελεί το
σημείο αιχμής του νομοσχεδίου-σκούπας του
υπουργείου Εργασίας, τελικά περιλαμβάνει
τους πάντες και τα πάντα, με στόχο να αντιμετωπιστεί συνολικά ένα “βουνό” χρεών που φτάνει στα 35
δισ. ευρώ και αφορά 1,5 εκατ. ασφαλισμένους. Στο
ίδιο νομοσχέδιο περιλαμβάνονται και βελτιώσεις
στις συντάξεις χηρείας.
• Η ρύθμιση για τους ελεύθερους επαγγελματίες
δεν έχει εισοδηματικούς ή περιουσιακούς «κόφτες» και προβλέπει κούρεμα της συνολικής οφειλής κατά 60%-65% και αποπληρωμή του υπολοίπου
σε έως 120 δόσεις. Ωστόσο οι οφειλέτες που θα ενταχθούν στη ρύθμιση θα πληρώσουν βαρύ τίμημα,
καθώς οι συντάξεις τους θα μειωθούν έως και 60%.
• Στη ρύθμιση μπορούν να ενταχθούν και όσοι είναι
σήµερα ενταγμένοι σε άλλη ρύθμιση (π.χ. στην πάγια των 12 δόσεων και την παλαιότερη των 100
δόσεων) για το υπολειπόμενο ποσό οφειλής. Το
δοσολόγιο θα διαμορφώνεται με βάσει το ελάχιστο
ποσό δόσης των 50 ευρώ (30 ευρώ για τους αγρότες).
• Στη ρύθμιση εντάσσονται και οφειλές εργοδοτών
έως και το 2018 με 50% έκπτωση στα πρόστιμα για
αποπληρωμή σε έως 120 δόσεις ή 100% έκπτωση
για ολοσχερή εφάπαξ εξόφληση βασικής οφειλής.
Η επίμαχη ρύθμιση στόχο έχει να δώσει «ανάσα»
κυρίως στους ελεύθερους επαγγελματίες που πνίγηκαν στα χρέη την τελευταία δεκαετία της κρίσης,
όπως δείχνουν και οι αριθμοί. Οι οφειλές των ελεύθερων επαγγελματιών από 8 δισ. ευρώ που ήταν το
2014 σήμερα ανέρχονται σε 14 δισ. ευρώ. Σύμφωνα με την τελευταία έκθεση του ΚΕΑΟ, η πολυπληθέστερη κατηγορία οφειλετών, περίπου 1,2 εκατ.
οφείλουν έως 30.000 ευρώ στα ταμεία, ενώ λιγότεροι είναι οι μεγαλοοφειλέτες.

Ένταξη των ελεύθερων επαγγελματιών
στις 120 δόσεις – Πόσο θα μειωθούν οι
συντάξεις
• Η υπαγωγή του ελεύθερου επαγγελματία στη
ρύθμιση και στον επαπαναϋπολογισμό θα γίνεται

με αίτηση του οφειλέτη, καθώς το «κούρεμα» θα
έχει επίπτωση στη σύνταξή του. Η μείωση της σύνταξης -έως και 40%- θα είναι το βαρύ τίμημα που
θα πρέπει να πληρώσει ο ελεύθερος επαγγελματίας αν θέλει να ρυθμίσει με ευνοϊκούς όρους τις
οφειλές του. Ωστόσο, όπως τονίζει ο πρόεδρος της
ΓΣΕΒΕΕ Γιώργος Καββαθάς, «πρέπει να συνυπολογίσουν οι οφειλέτες ότι η σύνταξή τους θα μειωθεί. Όμως θα πάρουν σύνταξη!
Αν δεν μειωνόταν η οφειλή, είναι σχεδόν σίγουρο ότι θα δημιουργείτο μια νέα γενιά «εγκλωβισμένων» οφειλετών που δεν θα μπορούσαν να
βγουν στη σύνταξη. Από τους σημερινούς «εγκλωβισμένους», που φθάνουν τις 80.000, εκτιμώ ότι
το 80% θα καταφέρει να ενταχθεί στη ρύθμιση και
να πάρει σύνταξη μετά από πολλά χρόνια ταλαιπωρίας».
• Η πλατφόρμα που θα δέχεται τις αιτήσεις των οφειλετών θα ανοίξει το Μάιο και θα παραμείνει σε
λειτουργία έως τις 30 Σεπτεμβρίου.
• Στο πρώτο στάδιο ζητείται ο προσδιορισμός της
οφειλής μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του
ΕΦΚΑ. Στους οφειλέτες που επιλέγουν επαναϋπολογισμό της οφειλής, παρέχεται ενημέρωση για το
ύψος της οφειλής, όπως διαμορφώνεται πριν και

μετά τον επαναϋπολογισμό. Μετά την ολοκλήρωση του πρώτου σταδίου και τη διαβίβαση της προσδιοριζόμενης οφειλής στο ΚΕΑΟ, υποβάλλεται
αίτηση για την υπαγωγή στη ρύθμιση μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας.
• Ως βάση του επαναϋπολογισμού των ποσοστιαίων ασφαλίστρων του ΕΦΚΑ υιοθετείται ο κατώτατος μισθός των 586,08 ευρώ, δηλαδή η κατώτατη εισφορά των 117 ευρώ υπέρ σύνταξης. Υπενθυμίζεται πως ο επαναϋπολογισμός εφαρμόζεται
σε χρέη της περιόδου 2002-2016, ενώ οι παλαιότερες (έως και το 2001) και οι μεταγενέστερες οφειλές (των ετών 2017 και 2018) παραμένουν ως
έχουν χωρίς επαναϋπολογισμό, αλλά με κούρεμα
προσαυξήσεων 85%.
Το νέο ποσό θα μπορεί να αποπληρωθεί σε έως
120 δόσεις. Η ελάχιστη δόση θα είναι 50 ευρώ. Οι
δόσεις αντί τόκων, πρόσθετων τελών και προσαυξήσεων εκπρόθεσµης καταβολής θα έχουν τόκο
5% ετησίως υπολογισµένο.
1ο Για παράδειγμα, αν η αρχική οφειλή με τις
προσαυξήσεις ανέρχεται σε 67.426 ευρώ (οφειλή
133 μηνών) με τον επαναϋπολογισμό των εισφορών με βάση το νόμο Κατρούγκαλου, η οφειλή
μειώνεται στα 22.118 ευρώ (-67%). Η μηνιαία δό-

ση για το συγκεκριμένο οφειλέτη διαμορφώνεται
στα 184 ευρώ.
Προσοχή! Για να ενταχθούν οι οφειλέτες στη
ρύθμιση θα πρέπει να έχουν καταβάλει τις βεβαιωμένες εισφορές του 2019. Δηλαδή αν η αίτηση
γίνει το Μάιο, θα πρέπει να έχουν καταβληθεί οι
εισφορές Ιανουαρίου- Απριλίου.
Επίσης πρέπει να είναι συνεπείς στην καταβολή
των δόσεων. Αν δεν καταβάλλουν δύο δόσεις θα
χάσουν τη ρύθμιση, το ύψος των οφειλών θα επανέλθει στα προγενέστερα επίπεδα και προβλέπεται επιτόκιο το οποίο κρίνεται εξαιρετικά υψηλό
(5%).
2. Για παράδειγμα, αν ένας ελεύθερος επαγγελματίας οφείλει συνολικά 22.361 ευρώ (οφειλή
58 μηνών) με τον επαναϋπολογισμό, η νέα του οφειλή θα ανέρχεται σε 9.475 ευρώ (-57.6%) και η
δόση του θα ανέρχεται σε 78 ευρώ μηνιαίως.
• Ειδικά οι αγρότες (οφειλές προς πρ. ΟΓΑ) θα επωφελούνται από τις 120 δόσεις µε ελάχιστη δόση τα 30 ευρώ και το «κούρεµα» των προσαυξήσεων κατά 100%, αλλά δεν θα εντάσσονται στον
επαναϋπολογισµό γιατί δεν έχουν κάτι να κερδίσουν, αφού και στο παρελθόν είχαν χαμηλές εισφορές.

Πώς υπολογίζεται το δώρο Πάσχα και ποιοι

T

o δώρο Πάσχα, όπως και το δώρο Χριστουγέννων, είναι κατοχυρωμένα για όλους τους εργαζόμενους ιδιωτικού τομέα στην
ελληνική επικράτεια από την Εθνική Γενική ΣΣΕ και σύμφωνα
με την ισχύουσα νομοθεσία, όλοι οι μισθωτοί που απασχολούνται
στον ιδιωτικό τομέα με σχέση εξαρτημένης εργασίας αορίστου ή
ορισμένου χρόνου, πλήρους ή μερικής απασχόλησης σε οποιοδήποτε εργοδότη δικαιούνται δώρο Πάσχα.
Το δώρο Πάσχα καταβάλλεται σήμερα Μεγάλη Τετάρτη, εννοείται βέβαια ότι ο εργοδότης μπορεί να καταβάλει το δώρο και νωρίτερα από την παραπάνω ημερομηνία. Για το Δώρο Πάσχα αποδίδονται εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ (ΙΚΑ) και Φόρος Μισθωτών Υπηρεσιών.
Το Δώρο Πάσχα σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να καταβληθεί σε είδος, αλλά μόνο σε χρήμα.
Σε περίπτωση που το Δώρο Πάσχα δεν καταβληθεί έγκαιρα, οι
εργαζόμενοι ή/και τα σωματεία μπορούν και πρέπει να προσφύγουν
στην οικεία Επιθεώρηση Εργασίας προκειμένου να συνταχθεί μηνυτήρια αναφορά. Η μηνυτήρια αναφορά διαβιβάζεται στον Εισαγγελέα για την άσκηση ατομικής δίωξης σε βάρος του εργοδότη ενώ

παράλληλα διαβιβάζεται και στο οικείο αστυνομικό τμήμα για την
κίνηση της αυτόφωρης διαδικασίας.
Οι εργαζόμενοι ή/και τα σωματεία τους έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν μήνυση απευθείας στο αρμόδιο αστυνομικό τμήμα και να
ζητήσουν την εφαρμογή της αυτόφωρης διαδικασίας.
Επισημαίνεται ότι στη μηνυτήρια αναφορά θα πρέπει να αναγράφονται τα στοιχεία της επιχείρησης και τα στοιχεία κατοικίας του
εργοδότη, εάν αυτό είναι δυνατό, δεδομένου ότι η διαδικασία του
αυτοφώρου διαρκεί 48 ώρες.
Σε κάθε περίπτωση μη καταβολής του δώρου Πάσχα, μέσα στην
τασσόμενη προθεσμία, οι Κοινωνικοί Επιθεωρητές Εργασίας του
Σ.ΕΠ.Ε έχουν υποχρέωση να επεμβαίνουν άμεσα, διενεργώντας ελέγχους και να βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα, για την άσκηση της
διαδικασίας του αυτοφώρου και την επιβολή των σχετικών κυρώσεων.

Πώς υπολογίζεται το δώρο Πάσχα
Για τον υπολογισμό του ποσού του δώρου Πάσχα λαμβάνεται υNEXTDEAL #425 # 24 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019
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οι εξαιρούνται, πότε χάνεται η ρύθμιση
σχέδιο προβλέπεται ότι στο νέο σχήµα «υπάγεται
υποχρεωτικά και το υπολειπόµενο ποσό οφειλής
που έχει ήδη υπαχθεί σε ρύθµιση τµηµατικής καταβολής, η οποία είναι σε ισχύ, µε απώλεια των διευκολύνσεων των προηγούµενων ρυθµίσεων».
Μάλιστα προβλέπεται πως, αν εκκρεµεί διαδικασία υπαγωγής οφειλών προς τα Ταµεία στον νόµο
του Εξωδικαστικού ή των υπερχρεωµένων, τότε ο
οφειλέτης µπορεί να ενταχθεί στη νέα ευνοϊκότερη ρύθµιση εφόσον παραιτηθεί.
Στη νέα ρύθµιση υπάγονται νοµικά και φυσικά
πρόσωπα, ανεξάρτητα από την ύπαρξη εµπορικής
ιδιότητας, τη διακοπή της επιχειρηματικής δραστηριότητας ή/και τη διακοπή ή αλλαγή της ιδιότητας, λόγω της οποίας δηµιουργήθηκε η οφειλή.

Πότε χάνεται η ρύθμιση

Η επίμαχη ρύθμιση στόχο έχει
να δώσει «ανάσα» κυρίως
στους ελεύθερους
επαγγελματίες που πνίγηκαν
στα χρέη την τελευταία
δεκαετία της κρίσης, όπως
δείχνουν και οι αριθμοί
Ποιοι εντάσσονται-ποιοι εξαιρούνται
Από το νέο σχήµα εξαιρούνται µόνο όσοι έχουν
τελεσίδικα ενταχθεί στον εξωδικαστικό και στο
νόµο για τα υπερχρεωµένα νοικοκυριά (Ν.
3869/2010).
Κομβικό σημείο αποτελεί η δυνατότητα που δίνει το νομοσχέδιο στη νέα ρύθμιση να υπαχθούν
και όσοι είναι σήµερα ενταγµένοι σε άλλη ρύθµιση
(π.χ. στην πάγια των 12 δόσεων), καθώς στο νοµο-

Η ρύθμιση των 120 δόσεων χάνεται:
α) Αν δεν καταβληθεί ποσό δόσεων που αντιστοιχεί σε δύο (2) δόσεις της ρύθμισης.
β) Αν δεν καταβληθούν βεβαιωμένες οφειλές που
δημιουργήθηκαν μετά την 1.1.2019..
γ) Αν δεν καταβληθούν εντός τριών (3) μηνών από
την άρση της οι οφειλές που κατά την ημερομηνία
υπαγωγής στη ρύθμιση τελούσαν σε αναστολή είσπραξης και δεν υπήχθησαν, με επιλογή του οφειλέτη, στη ρύθμιση.
δ) Αν δεν καταβληθεί το σύνολο των δόσεων που
αντιστοιχούν στο διάστημα από την υποβολή της
αίτησης συνταξιοδότησης έως την επίδοση της απορριπτικής απόφασης.
Ωστόσο, η ρύθμιση δεν απόλλυται, εάν οι οφειλές που δημιουργήθηκαν μετά την 1.1.2019 τελούν σε αναστολή είσπραξης, διοικητική, δικαστική ή εκ του νόμου, ή έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση, οι
όροι της οποίας τηρούνται.
Ασφαλιστική ενημερότητα: Κατά τη διάρκεια της
ρύθμισης, εφόσον τηρούνται οι όροι αυτής, δύναται
να χορηγείται στον οφειλέτη αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας διμηνιαίας ισχύος, στο οποίο
πιστοποιείται το υπολειπόμενο ποσό της οφειλής.

Πώς θα ρυθμιστούν τα χρέη των εργοδοτών
Στους οφειλέτες εργοδότες που θα υπαχθούν

στη ρύθμιση για χρέη που δημιουργήθηκαν έως
και 31.12.2018, συμπεριλαμβανομένων των πάσης φύσεως προσαυξήσεων, πρόσθετων τελών
και τόκων, παρέχεται έκπτωση επί των πάσης φύσεως προσαυξήσεων και τόκων λόγω μη εμπρόθεσμης καταβολής, όπως έχουν διαμορφωθεί έως την ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση, κατά
100%, σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής της κύριας οφειλής, και κατά 50%, σε περίπτωση τμηματικής καταβολής της κύριας οφειλής. Δεν υπάρχει
καμία έκπτωση στο οφειλόμενο αρχικό κεφάλαιο
εισφορών.
Η ρυθμιζόμενη οφειλή καταβάλλεται σε μηνιαίες δόσεις που δεν μπορούν να ξεπερνούν τις εκατόν είκοσι (120), ενώ το ελάχιστο ποσό της οριζόμενης μηνιαίας δόσης δεν μπορεί να είναι μικρότερο από πενήντα (50) ευρώ.
Κατά τη διάρκεια της ρύθμισης, εφόσον τηρούνται οι όροι αυτής, χορηγείται στις επιχειρήσεις
αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας, για την
είσπραξη λογαριασμών δημοσίου έργου, εφόσον
για το έργο για το οποίο χορηγείται το αποδεικτικό
δεν υφίστανται τρέχουσες ή ληξιπρόθεσμες οφειλές. Σε περίπτωση ύπαρξης οφειλής, χορηγείται
αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας με παρακράτηση ποσού ίσου με την οφειλή.

Πώς «ξεμπλοκάρει» η σύνταξη των 80.000
οφειλετών μέσω των 120 δόσεων
Ο οφειλέτης που οφείλει με τις προσαυξήσεις
πάνω από 20.000 ευρώ και δεν δικαιούται σύνταξη μπορεί να ενταχθεί στη ρύθμιση των 120 δόσεων ως εξής:
• Η οφειλή κουρεύεται μέσω του επαναϋπολογισμού με το νέο καθεστώς . Αν η νέα οφειλή είναι
κάτω από 20.000, ο οφειλέτης δικαιούται απονομής σύνταξης, εφόσον πληρούνται και οι λοιπές
συνταξιοδοτικές προϋποθέσεις.
Οι οφειλές του καταβάλλονται σε μηνιαίες δόσεις που δεν μπορούν να ξεπερνούν τις εκατόν
είκοσι (120).
• Η υποχρέωση καταβολής καθορίζεται ως εξής:
α) Έως την υποβολή αίτησης συνταξιοδότησης, ο
οφειλέτης καταβάλλει τις δόσεις της ρύθμισης.

β) Από την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης
έως την έναρξη καταβολής της σύνταξης,
αναστέλλεται η υποχρέωση καταβολής των δόσεων της ρύθμισης. Οι δόσεις που αντιστοιχούν
στο διάστημα του προηγούμενου εδαφίου παρακρατούνται αθροιστικά από το ποσό της σύνταξης
που καταβάλλεται αναδρομικά για το διάστημα
αυτό. Δηλαδή αν λάβει αναδρομικά 12 μηνών, θα
αφαιρεθούν αθροιστικά οι 12 δόσεις.
Οι επόμενες δόσεις παρακρατούνται από το ποσό της σύνταξης κάθε επόμενου μήνα από αυτόν
της έναρξης καταβολής της σύνταξης.
Ειδικά κατά την περίοδο χορήγησης προσωρινής σύνταξης, από τη σύνταξη παρακρατούνται τα
ποσά που αντιστοιχούν στο ελάχιστο ποσό δόσης.
Η διαφορά μεταξύ του ποσού της οφειλόμενης δόσης και του ήδη παρακρατηθέντος ελάχιστου ποσού δόσης, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο,
παρακρατείται αθροιστικά από το ποσό της οριστικής σύνταξης που καταβάλλεται αναδρομικά για
το διάστημα αυτό.
γ) Αν η αίτηση συνταξιοδότησης απορριφθεί, ο οφειλέτης υποχρεούται να αποπληρώσει, εντός
τριών (3) μηνών από την επίδοση της απορριπτικής
απόφασης, το σύνολο των δόσεων που αντιστοιχούν στο διάστημα από την υποβολή της αίτησης
συνταξιοδότησης έως την επίδοση της απορριπτικής απόφασης.
• Αν έχουν καταβληθεί εφάπαξ ποσά για την εξόφληση ασφαλιστικών οφειλών με σκοπό τη
συνταξιοδότηση και τα ποσά αυτά δεν επαρκούν
για το σκοπό αυτό, η οφειλή δύναται να
υπαχθεί στη ρύθμιση των 120 δόσεων,κατόπιν
αίτησης του οφειλέτη, ως εξής:
α) Η αρχική οφειλή, δίχως το συνυπολογισμό των
καταβολών, επαναϋπολογίζεται με το νέο καθεστώς.
β) Από το ποσό της νέας οφειλής, αφαιρείται το
ποσό που καταβλήθηκε.
γ) Το ποσό της οφειλής εντάσσεται στη ρύθμιση.
Αν το ποσό της οφειλής, που προκύπτει μετά τον
επαναϋπολογισμό, είναι μικρότερο από αυτό που
καταβλήθηκε, το υπερβάλλον δεν αναζητείται.

εργαζόμενοι το δικαιούνται
πόψη ο τρόπος αμοιβής των μισθωτών, δηλαδή αν αμείβονται με
ημερομίσθιο ή με μισθό. Η χρονική περίοδος που υπολογίζεται το
δώρο αρχίζει από την 1 Ιανουαρίου μέχρι 30 Απριλίου κάθε έτους.
Συνεπώς, αν η σχέση εργασίας διήρκεσε ολόκληρο το χρονικό διάστημα ο εργαζόμενος δικαιούται να λάβει μισό μηνιαίο μισθό αν
αμείβεται με μισθό και 15 ημερομίσθια αν αμείβεται με ημερομίσθιο.
Σε περίπτωση όμως που η σχέση εργασίας κάποιου μισθωτού με
τον εργοδότη του δεν είχε διάρκεια ολόκληρο το προαναφερόμενο
χρονικό διάστημα δικαιούται να λάβει αναλογία δώρου η οποία υπολογίζεται ως εξής: Προκειμένου για αμειβόμενο με μισθό, ποσό
ίσο με 1/15 του μισού μηνιαίου μισθού ή ένα ημερομίσθιο, για τους
αμειβόμενους με ημερομίσθιο για κάθε 8 (οκτώ) ημερολογιακές
ημέρες διάρκειας της εργασιακής σχέσης. Σε περίπτωση που η σχέση εργασίας διαρκέσει λιγότερο από οκτώ ημέρες δικαιούται ανάλογο κλάσμα για Δώρο Πάσχα.
Εκτός από την περίπτωση που η εργασία παρασχέθηκε χωρίς διακοπή όλο το διάστημα από την 1η Ιανουαρίου έως την 30η ΑπριλίNEXTDEAL #425 # 24 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019

ου, στο διάστημα αυτό συνυπολογίζονται και όλες οι ημέρες που οι
εργαζόμενοι-ες απουσιάζουν νόμιμα από την εργασία τους (πχ με
ετήσια άδεια, με άδεια μητρότητας, με σπουδαστική άδεια). Ειδικά
ως προς την απουσία των εργαζομένων λόγω ασθένειας, στο διάστημα υπολογισμού του δώρου Πάσχα συνυπολογίζονται τα «τριήμερα ασθενείας», δηλαδή ο χρόνος απουσίας κατά τον οποίο δεν
καταβάλλεται επίδομα ασθενείας, ενώ αφαιρούνται τα διαστήματα
που κατάβαλλεται από τον ασφαλιστικό φορέα επίδομα ασθενείας.
Παράδειγμα:
Αν ένας μισθωτός απουσίασε από την εργασία του λόγω ασθένειας 60 μέρες και πήρε επίδομα ασθενείας από το ασφαλιστικό
του ταμείο για 40 ημέρες, θα αφαιρεθούν από το χρονικό διάστημα
της εργασιακής σχέσης μόνο οι 40 ημέρες για τις οποίες επιδοτήθηκε και όχι οι 60.
Το δώρο Πάσχα υπολογίζεται βάσει των πράγματι καταβαλλόμενων τακτικών αποδοχών την 15η ημέρα πριν το Πάσχα, εφόσον
αυτές είναι ίσες ή ανώτερες των νομίμων.
Σε περίπτωση που η εργασιακή σχέση έχει λυθεί πριν από την

παραπάνω ημερομηνία το Δώρο Πάσχα υπολογίζεται με βάση τις
αποδοχές που καταβάλλονταν την ημέρα που λύθηκε η εργασιακή
σχέση.
Τακτικές αποδοχές θεωρούνται ο μισθός ή το ημερομίσθιο καθώς και κάθε άλλη παροχή (είτε σε χρήμα είτε σε είδος) που καταβάλλεται από τον εργοδότη ως συμβατικό ή νόμιμο αντάλλαγμα της
παρεχόμενης εργασίας τακτικά κάθε μήνα ή επαναλαμβάνεται περιοδικά κατά ορισμένα διαστήματα του χρόνου.
Τακτικές αποδοχές αποτελούν, μεταξύ άλλων η αμοιβή για τακτική νόμιμη υπερωριακή εργασία, υπερεργασία, εργασία την Κυριακή, σε αργίες, σε νυχτερινές ώρες, τα πριμ παραγωγικότητας, το
επίδομα κατοικίας κλπ όταν χορηγούνται κατ’επανάληψη σε τακτά
χρονικά διαστήματα κλπ.
Στις τακτικές αποδοχές συνυπολογίζεται και το επίδομα αδείας.
Συνεπώς ο μισθωτός θα λάβει το Δώρο Πάσχα προσαυξημένο με
τον συντελεστή αδείας ο οποίος ανέρχεται σε 0,04166. Παράδειγμα: εργαζόμενος με δώρο Πάσχα 900 ευρώ, με την προσαύξηση του
συντελεστή αδείας θα πρέπει να πάρει 938 ευρώ.
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λλαγές στις συντάξεις που
εκδόθηκαν μετά την ψήφιση
του νόμου Κατρούγκαλου και
αφορούν παράλληλη ή διαδοχική
ασφάλιση φέρνει εγκύκλιος του
ΕΦΚΑ.
Οι αλλαγές δίνουν τη δυνατότητα να βγουν νωρίτερα στη σύνταξη
ασφαλισμένοι που έχουν διαδοχική η παράλληλη ασφάλιση στο
πρώην ΟΑΕΕ και στο πρώην ΙΚΑ.
Ειδικότερα, 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 60ο 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 εφόσον υποβληθεί αίτηση από τους ενδιαφερόμενους.

Οι αλλαγές ευνοούν:

1

Γυναίκες μητέρες ανηλίκων
που είχαν ανήλικο παιδί και είχαν συμπληρώσει παράλληλα
5.500 ημέρες ασφάλισης, δηλαδή
18,4 έτη ασφάλισης μέχρι τις
31/12/2012. Εφόσον έχουν τελευταίο φορέα ασφάλισης τον πρ. ΟΑΕΕ νυν ΕΦΚΑ μπορούν πλέον να
αποχωρήσουν νωρίτερα από τα 62.
Άνδρες που είχαν συμπληρώσει
35ετία έως το 2012, αλλά δεν
είχαν συμπληρώσει τα 60 έτη της
ηλικίας τους στις 18 Αυγούστου
του 2015 και συνεπώς δεν θεμελίωσαν τότε δικαίωμα με τις διατάξεις του ΟΑΕΕ..
Σύμφωνα με την εγκύκλιο οι
χρόνοι ασφάλισης, παράλληλοι και
μη παράλληλοι, που δεν λαμβάνο-

2

ΟΑΕΕ - ΙΚΑ
Δυο χρόνια νωρίτερα στη σύνταξη
νται υπόψη στη θεμελίωση δικαιώματος συνταξιοδότησης, προσαυξάνουν το ποσό της σύνταξης.
Παράδειγμα
Μητέρα που έχει ανήλικο τέκνο
το 2010, ασφαλισμένη στον πρώην
ΤΕΒΕ-ΟΑΕΕ από το 1992 έως
31.12.2016 και από 01.01.2017 έως 31.12.2018 στον ΕΦΚΑ (27 έτη
ασφάλισης). Για τη χρονική περίοδο
από το 2008 έως 31.12.2016 και
από 01.01.2017-31.12.2017 ασφαλίζεται και ως μισθωτή στο
πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και ΕΦΚΑ (9 έτη
ασφάλισης). Υποβάλει αίτημα συνταξιοδότησης το 2019 στον ΕΦΚΑ
έχοντας συμπληρώσει το 60° έτος
της ηλικίας της. Η ασφαλισμένη δεν
θεμελιώνει αυτοτελές συνταξιοδοτικό δικαίωμα με βάση τις διατάξεις
κανενός εκ των δύο πρώην φορέων. Όμως, μπορεί να συνυπολογίσει στον χρόνο του πρώην ΙΚΑ τον
μη παράλληλο χρόνο του πρώην

ΤΕΒΕ και να συμπληρώσει τις απαιτούμενες 5.500 ημέρες ασφάλισης
θεμελιώνοντας συνταξιοδοτικό δικαίωμα με τις προϋποθέσεις του
πρώην ΙΚΑ του έτους 2010 ως μητέρα ανηλίκου.
Η γυναίκα συνταξιοδοτείται
και ο υπολογισμός του ποσού
πραγματοποιείται ως εξής:
Μία εθνική σύνταξη για 27 έτη
ασφάλισης (1992-2018).
Μία ανταποδοτική σύνταξη για 27
έτη ασφάλισης (1992-2018) λαμβάνοντας υπόψη το μέσο όρο των συνταξίμων αποδοχών από το 20022007 του πρώην ΤΕΒΕ, από το 2008
έως 31.12.2016 του πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και από 01.01.2017 έως
31.12.2018 των συνταξίμων αποδοχών τόσο της Μισθωτής εργασίας
όσο και της αυτοαπασχόλησης.
Προσαύξηση σύνταξης για τον
παράλληλο χρόνο ασφάλισης στο
πρώην ΟΑΕΕ (2008-2016).

Τι αλλάζει στις συντάξεις χηρείας
Η χήρα / ο χήρος δικαιούται σήμερα το 50% της επαναϋπολογισμένης σύνταξης,
ενώ με τη ρύθμιση που προωθείται θα δικαιούται το 70%. Δηλαδή θα αυξηθεί έως
και 40% η σύνταξη για 45.000 ήδη εκδοθείσες συντάξεις χηρείας που έχουν υπολογιστεί με τον νόμο Κατρούγκαλου.
Προσοχή! Η αύξηση ισχύει από την ψήφιση του επερχόμενου νόμου και μετά και
δεν θα καταβληθούν αναδρομικά .
• Την ίδια στιγμή καταργείται και το «ψαλίδι» που επιβαλλόταν στις συντάξεις χηρείας με τον επαναϋπολογισμό της σύνταξης του θανόντα.
Με τη διάταξη που προωθείται, το δικαιούμενο ποσοστό θα υπολογίζεται στην επαναϋπολογισμένη σύνταξη, εφόσον αυτή προκύπτει μεγαλύτερη από την παλιά, αλλά
αν προκύπτει μικρότερη, το ποσοστό θα υπολογίζεται στην παλιά σύνταξη του θανόντα. Αυτό σημαίνει πως αρκετές χήρες που συνταξιοδοτήθηκαν μετά τον νόμο
Κατρούγκαλου θα διατηρήσουν πλέον «προσωπική διαφορά».
• Αναστέλλεται η ενεργοποίηση κόφτη του ηλικιακού ορίου των 55 ετών για την
καταβολή σύνταξης χηρείας. Στην πράξη θα εφαρμοζόταν για πρώτη φορά το Μάιο
του 2019, δηλαδή αφού είχαν παρέλθει τρία χρόνια από το θάνατο ο οποίος επήλθε
μετά την ψήφιση του νόμου Κατρούγκαλου. Με την προωθούμενη διάταξη, ο κόφτης θα ενεργοποιηθεί όταν το ποσοστό ανεργίας υποχωρήσει κάτω από το 10%.
Επιπροσθέτως, αποσαφηνίζεται ότι, μετά την πάροδο της τριετίας, αν ο επιζών
σύζυγος εργάζεται ή αυτοαπασχολείται ή λαμβάνει σύνταξη από οποιαδήποτε πηγή,
καταβάλλεται, ανάλογα με τη χρονική διάρκεια της εργασίας ή αυτοπασχόλησης, το
50% της σύνταξης, η οποία δεν μπορεί να υπολείπεται των κατώτατων ορίων.

Kατασκηνωτικό πρόγραμμα για 12.080 άτομα

Π

αιδιά ηλικίας 6 έως 16 ετών, άτομα με αναπηρίες, ηλικιωμένοι και οικογένειες θα φιλοξενηθούν σε 15 κατασκηνώσεις σε όλη τη χώρα συμφώνα με την απόφαση για το κρατικό κατασκηνωτικό πρόγραμμα 2019
που υπέγραψε η Αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας Θεανώ Φωτίου.
Το σύνολο των δαπανών, ύψους 3.520.000 ευρώ θα καλυφθεί εξ ολοκλήρου από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εργασίας.
Για το 2019 προγραμματίζεται η φιλοξενία 12.080 ατόμων εκ των οποίων
6.910 παιδιά, 3.540 άτομα με αναπηρίες και 1.670 ηλικιωμένοι.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι Έλληνες και οι αλλοδαποί πολίτες που
διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα. Για την επιλογή των κατασκηνωτών λαμβάνονται υπόψη κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια.
Οι ενδιαφερόμενοι καταθέτουν σχετική αίτηση στις υπηρεσίες των Δήμων, ενώ για τις κατασκηνώσεις στις οποίες φιλοξενούνται άτομα με αναπηρίες οι αιτήσεις υποβάλλονται στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων
Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων με Αναπηρίες (Π.Ο.Σ.Γ.Κ.Α.με.Α.).
Οι κατασκηνωτές καταβάλλουν συμβολικό ποσό συμμετοχής. Τα παιδιά και
οι ηλικιωμένοι 30 ευρώ για όλη την κατασκηνωτική περίοδο, ενώ τα παιδιά
των τρίτεκνων και πολύτεκνων οικογενειών, ανέργων, δικαιούχων του ΚΕΑ,
όπως και τα άτομα με αναπηρίες (παιδιά και ενήλικες), δεν καταβάλλουν συμμετοχή.

Οι κατασκηνώσεις για το έτος 2019
ΔΗΜΟΣ
ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
ΑΓΙΑΣ
ΒΟΛΒΗΣ
ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ
ΠΑΓΓΑΙΟΥ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ
ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ
ΧΑΝΙΩΝ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ
ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ
ΧΙΟΥ
ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ
Ε΄ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΚΕΡΑΤΕΑΣ
ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΣΤΑΥΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΜΑΚΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΜΠΟΥΚΑ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
ΚΑΛΑΘΑ ΧΑΝΙΩΝ
ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΣΚΛΑΒΙΩΝ
ΟΡΜΟΣ ΓΟΥΒΙΩΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΩΝ
ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΚΑΙ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΙ
ΠΑΙΔΙΑ
ΠΑΙΔΙΑ, ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ
ΠΑΙΔΙΑ, ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΚΑΙ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΙ
ΠΑΙΔΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΚΑΙ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΙ
ΠΑΙΔΙΑ, ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΚΑΙ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΙ
ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ
ΠΑΙΔΙΑ, ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΚΑΙ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΙ
ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ
ΠΑΙΔΙΑ, ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΚΑΙ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΙ
ΠΑΙΔΙΑ, ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΚΑΙ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΙ
ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ
ΠΑΙΔΙΑ, ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΚΑΙ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΙ
ΠΑΙΔΙΑ, ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΙ
ΠΑΙΔΙΑ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΙ, ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ
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INTERAMERICAN

«Η Ιστορία γράφεται
από το μέλλον»

T

ις επιλογές της Interamerican σε θέματα στρατηγικού προσανατολισμού ανέδειξε το φετινό συνέδριο της Interamerican,
που οργανώθηκε στο Κέντρο Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος». H επετειακή φετινή χρονιά, λόγω της συμπλήρωσης των 50
ετών από την ίδρυσή της, έδωσε την αφορμή στη βάση της ιστορικής εμπειρίας, με γνώμονα την πρωτοπορία και καινοτομία από το
παρελθόν ακόμη.
Από τη μοναδική, έως τότε, στα παγκόσμια ασφαλιστικά χρονικά
ασφάλιση της αποστολής στη Σελήνη με το «Apollo 11», στις 16 Ιουλίου 1969, που εμπνεύστηκαν οι ιδρυτές της, τη διάνοιξη νέων
δρόμων για την ελληνική ασφαλιστική αγορά -όπως τόνισε στο
χαιρετιστήριο μήνυμά του και ο πρόεδρος της ΕAEE, Αλέξανδρος
Σαρρηγεωργίου- κατά τις προηγούμενες δεκαετίες στους τομείς
της ασφάλισης ζωής, της υγείας, της οδικής και άμεσης ιατρικής
βοήθειας, τις συνέργειες κ.ά. πρωτοπόρες πρωτοβουλίες, μέχρι τα
τελευταία δεκαοκτώ χρόνια υπό την ολλανδική ιδιοκτησία για τις
μελλοντικές προοπτικές της εταιρείας, σε μια εποχή κατά την οποία
όλα αλλάζουν.
Χαρακτηριστικά δηλωτικός για τον προσανατολισμό της
Interamerican ήταν ο τίτλος του τελευταίου θέματος στο σπονδυλωτό αφήγημα-έκθεση στο συνέδριο των πιο σημαντικών σταθμών της εταιρείας: «Η Ιστορία γράφεται από το Μέλλον», που χαρακτηρίζει τη σημερινή INTERAMERICAN και σηματοδοτεί τη μεθοδευμένη μετάβαση στην απόλυτη ψηφιοποίηση, σε νέο μοντέλο
διοίκησης, οργάνωσης και τρόπου εργασίας, στην εστίαση στον
πελάτη και τη δημιουργία «νέας εμπειρίας» για τον ίδιο μέσα από
τη σύγχρονη ασφαλιστική προσέγγιση των αναγκών του με ευέλικτα συστήματα, εμπλουτισμένη με παροχή ευρύτερων υπηρεσιών.

Το ανθρωποκεντρικό στοιχείο τονίστηκε ιδιαίτερα κατά το συνέδριο της Interamerican και μέσα από τις μαρτυρίες επί σκηνής βιωματικών εμπειριών πελατών που έτυχαν κάποιας σημαντικής υπηρεσίας από την εταιρεία. Ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες ήταν και οι ομιλίες
των καθηγητών Νίκου Βέττα, γενικού διευθυντή ΙΟΒΕ, που ανέπτυξε
την εικόνα του οικονομικού περιβάλλοντος με σημαντικές παρατηρήσεις για τις συνθήκες και την προοπτική της ασφάλισης στη σύνταξη και την υγεία και του Δημήτρη Μπουραντά, που έδωσε τις διαστάσεις της έννοιας του ηγέτη και της ηγεσίας. Το πρότυπο θέλησης για
την επιτυχία και προσήλωσης στον στόχο ανέδειξε με την κατάθεση
της προσωπικής προσπάθειάς της η ορειβάτης Κική Τσακαλδήμη.
Ακόμη, το έμπρακτο ενδιαφέρον της εταιρείας για την ευρύτερη κοινωνία και η πρωτοπόρος στην ασφαλιστική αγορά, οργανωμένη
δραστηριότητά της στον τομέα της εταιρικής υπευθυνότητας αναδεί-

χθηκε με την τιμητική διάκριση στον οργανισμό «Διογένης», που υποστηρίζει εδώ και 12 χρόνια στο έργο του για την αντιμετώπιση της
φτώχειας και της περιθωριοποίησης.
Κατά το δεύτερο μέρος του συνεδρίου, ο Τάσος Ηλιακόπουλος,
γενικός διευθυντής πωλήσεων και marketing της εταιρείας, χάραξε πορεία για τις πωλήσεις, τα προϊόντα και τη διανομή στο παρόν
και το μέλλον, επισημαίνοντας τη διαφορετικότητα της εταιρείας
στην αγορά και το ξεχωριστό περιβάλλον για τους ανθρώπους της
στις πωλήσεις. Ακόμη, βραβεύθηκαν οι συνεργάτες πωλήσεων
που διακρίθηκαν κατά το 2018, καθώς και οι παλαιότεροι -πάνω
από 40 χρόνια- συνεργάτες του δικτύου πωλήσεων και διοικητικά
στελέχη, που έχουν προσφέρει τις υπηρεσίες τους στην
Interamerican κατά το μεγαλύτερο μέρος της πεντηκονταετίας της
έως σήμερα.
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ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΝΤΩΡ0Σ

Τ

ο πνεύμα της ομιλίας του Γιάννη Καντώρου, διευθύνοντος συμβούλου
της εταιρείας, διέτρεξε συνολικά τις εργασίες του συνεδρίου. Είπε, μεταξύ άλλων, ο επικεφαλής της Interamerican:
• Για την αναγνώριση-ανταμοιβή της εργασίας και αφοσίωσης: «Σήμερα,
γιορτάζουμε τα 50 χρόνια. Είναι μία ξεχωριστή στιγμή για την εταιρεία, για
όλους μας και για μένα προσωπικά, που όταν ξεκινούσα την καριέρα μου
στην INTERAMERICAN πριν από 20 και κάτι χρόνια, ποτέ δεν περίμενα ότι
θα βρισκόμουνα σε μια τέτοια επέτειο να έχω την τιμή να σAς μιλώ από
αυτή τη θέση. Νιώθω πολύ περήφανος γι’ αυτό και νομίζω ότι αυτή η ιστορία
φανερώνει και το DNA της εταιρείας, γιατί ανεξάρτητα από τις αλλαγές, ανεξάρτητα από το ποιOν είχε ή έχει στην κορυφή της, στην ηγεσία - από τον
Δημήτρη Κοντομηνά, τον Γιώργο Κώτσαλο ή τη σημερινή ACHMEA, πάντα η
INTERAMERICAN πορευόταν και πορεύεται με αξίες».
• Αναφερόμενος στη συνέχεια της εταιρείας και τη θέση της στο σύγχρονο
επιχειρηματικό τοπίο στην Ελλάδα: «Είμαστε μία σχετικά νέα χώρα και με
μικρή παράδοση στην επιχειρηματικότητα. Είναι πολύ σημαντικό, λοιπόν, να
έχουμε κάποιους οργανισμούς -και είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος που η
INTERAMERICAN περιλαμβάνεται σε αυτούς- που έχουν διαγράψει με επιτυχία αυτήν την τροχιά μέσα στο χρόνο. Έχουμε καταφέρει να επιβιώσουμε και
να κρατήσουμε ενωμένους τους πελάτες, τους συνεργάτες και
τους εργαζομένους όλα αυτά τα χρόνια και προφανώς να ξεπεράσουμε έτσι την πολύ μεγάλη κρίση που βιώσαμε στη χώρα μας».
• Για όσα άλλαξαν κατά την τελευταία δεκαετία στις ζωές των
Ελλήνων και για την ανάγκη να δημιουργηθεί χώρος και τρόπος
να υποστηριχθούν από την ιδιωτική ασφάλιση: «Στα χρόνια της
κρίσης, πολλά πράγματα που στο παρελθόν ήταν αυτονόητα στη
ζωή μιας ελληνικής οικογένειας, έπαψαν να είναι αυτονόητα.
Πάρα πολλοί συμπολίτες μας διαπίστωσαν ότι έχουν μεγάλη
δυσκολία να διαχειριστούν βασικά θέματα για την ευημερία
τους. Είτε στα απλά, είτε στα μεγάλα, η ζωή στην Ελλάδα έγινε
πιο δύσκολη και εδώ έρχεται ο ασφαλιστικός ρόλος. Η δική
μας αποστολή για τα επόμενα χρόνια, είναι να βοηθήσουμε
τους πελάτες μας να ζήσουν μια ασφαλέστερη, καλύτερη και
μεγαλύτερη ζωή. Δεν είναι αρκετό για την εταιρεία να έχουμε
καλά οικονομικά αποτελέσματα, να πληρώνουμε τους φόρους
μας και να αποδίδουμε και ένα μέρισμα στους μετόχους μας.
Είμαστε εδώ για τους πελάτες μας, για να κάνουμε τη διαφορά
στις ζωές τους και γιατί, πλέον, το σύστημα και η αντίληψη που όλα αυτά τα
χρόνια επικρατούσαν στην Ελλάδα, ότι δηλαδή υπάρχει ένα κράτος πατερούλης που μπορεί να καλύψει τα πάντα, πολύ απλά δεν ισχύει».
• Συνεχίζοντας ο κ. Καντώρος, υπογράμμισε την κατεύθυνση προς τη διεύρυνση του αντικειμένου της INTERAMERICAN με υπηρεσίες πέρα από την ασφάλιση, που δημιουργούν μια καθημερινή σχέση εταιρείας-πελάτη: «Βελτιώνουμε
τα ασφαλιστικά προϊόντα, τα κάνουμε και πιο εξατομικευμένα. Παλαιότερα είχαμε χρήματα, αλλά δεν σκεφτόμασταν τις ασφάλειες. Τώρα σκεφτόμαστε πολύ τις ασφάλειες, γιατί έχουμε καταλάβει την ανάγκη τους, έχουμε όμως λιγότερα χρήματα. Κάποια στιγμή θα έχουμε -πιστεύω- και από τα δύο. Μέχρι τότε,
αποστολή μας είναι να κάνουμε τα προϊόντα μας προσιτά σε κάθε πορτοφόλι και
σε κάθε ελληνική οικογένεια. Τα ασφαλιστικά προϊόντα θα είναι πάντα στον
πυρήνα της δραστηριότητάς μας, όμως πρέπει να κάνουμε ένα βήμα περισσότερο. Στο μέλλον εμείς, αλλά και άλλες πιθανώς ασφαλιστικές εταιρείες, θα
συνδυάσουν τα ασφαλιστικά προϊόντα με επιπλέον υπηρεσίες. Η
INTERAMERICAN το έχει κάνει: επενδύουμε συνέχεια στα πολυϊατρεία
Medifirst, στην Εταιρεία Βοήθειας, στα CarPoint για το αυτοκίνητο και σε άλλες δικές μας υποδομές. Θα κάνουμε και ένα βήμα ακόμα περισσότερο και θα
περάσουμε και από τις υποδομές, στην καθημερινή συμβουλή και διαχείριση
της υγείας ή της ευζωίας των πελατών μας».
• Για την ψηφιακή τεχνολογία, την επίδραση - τις αλλαγές που φέρνει στις
αγορές και τον κυρίαρχο ρόλο του ανθρώπινου παράγοντα: «Στο ερώτημα
αν το μέλλον θα είναι ψηφιακό ή θα δούμε κάτι διαφορετικό, δεν υπάρχει
μονοσήμαντη απάντηση. Η οικονομία και ο κόσμος αλλάζουν. Προφανώς,
ένα μεγάλο μέρος των εργασιών μας θα είναι ψηφιακό, αν θέλουμε να
συμβαδίσουμε με την τρόπο ζωής των πελατών μας. Όμως, είμαστε άνθρωποι και θέλουμε την επαφή με το συνάνθρωπό μας – αρκεί, βέβαια,
αυτή η επαφή να προσθέτει αξία. Συνεπώς, η εταιρεία κάνει τις κατάλληλες επενδύσεις στην τεχνολογία για να απελευθερώσει τους ανθρώπους,
έτσι ώστε να δημιουργηθούν οι στιγμές αλήθειας με τους πελάτες, εκεί
που πραγματικά έχουν σημασία».
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ΝΊΚΟΣ ΚΩΣΤΌΠΟΥΛΟΣ

Ο ασφαλιστικός κλάδος έχει κομβικό
ρόλο στην ανάπτυξη της οικονομίας
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

στον ΚΩΣΤΉ ΣΠΥΡΟΥ

Βέβαιος ότι
ο ασφαλιστικός
κλάδος παίζει
και θα παίξει
έναν από τους
σημαντικότερους
ρόλους στην υγιή
ανάπτυξη της
οικονομίας
εμφανίζεται
ο κ. Νίκος
Κωστόπουλος,
σύμβουλος
επιχειρηματικής
ανάπτυξης,
σε συνέντευξή
του στο Nextdeal.
Τονίζει ότι
η εμπλοκή
της ιδιωτικής
ασφάλισης
θα παράξει πριν
και πάνω από
όλα υπεραξία
για τους πολίτες
και σημειώνει
πως οι λιγότερο
εύποροι έχουν
ανάγκη την
ιδιωτική
ασφάλιση

Κύριε Κωστόπουλε, ως σύμβουλος
επιχειρηματικής ανάπτυξης, θα θέλαμε να μας
πείτε το πώς βλέπετε την πορεία της
οικονομίας γενικότερα τα τελευταία χρόνια.

H οικονομία ταλανίζεται από τους τυχοδιωκτισμούς της παρούσας απερχόμενης κυβέρνησης. Δεν έχουν πλάνο και
στρατηγική, κάτι που μας κόστισε στην
εκκίνηση, περισσότερα από 100 δισ. και τώρα έχουμε μια οικονομική πολιτική φοροεπιδρομής και επιδόματα-φιλοδωρήματα. Έχουν εφαρμόσει ένα
μοντέλο ιδιότυπου σκληρού καπιταλισμού, το οποίο μισεί την ανάπτυξη και
την αυτονομία των πολιτών που δουλεύουν, είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις τους και θέλουν να προκόψουν.
Ποιες πιστεύετε ότι πρέπει να είναι οι άμεσες
αλλαγές, ώστε να βελτιωθεί το κλίμα στην
οικονομία;

Η δήθεν έξοδος από τα μνημόνια είναι
τόσο συνεπής και πραγματική όσο και η
σχέση τους με την αλήθεια. Η ανάπτυξη
είναι αναιμική, οι φόροι αυξάνονται και
οι επενδύσεις είναι καθηλωμένες.
Χρειάζεται να αλλάξει το οικονομικό
μείγμα και η πολιτική. Χρειάζονται επενδύσεις και ανάπτυξη. Χρειάζεται να
δούμε με ρεαλισμό την οικονομία από
τους πολίτες για τους πολίτες.
Ποιοι κλάδοι θεωρείτε ότι μπορούν
να παίξουν σημαντικό ρόλο τα επόμενα
χρόνια στη βελτίωση της οικονομίας;

Πρέπει να δούμε την υπόθεση της οικονομίας ολιστικά. Έχουμε τους τομείς
προστιθέμενης αξίας (τουρισμό, ναυτιλία και τρόφιμα) αλλά υπάρχουν και οι
τομείς που πρέπει και μπορούν να παίξουν σημαντικό ρόλο:
ΕΝΈΡΓΕΙΑ – με τα νέα κοιτάσματα και
την πολιτική των αγωγών
ΒΙΟΜΗΧΑΝΊΑ - με επένδυση σε υποδομές και εξαγωγές
ΤΟΥΡΙΣΜΌΣ ΥΓΕΊΑΣ - Έχουμε εξαιρετικές δομές και άριστο επιστημονικό
προσωπικό και άρα μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα νέο τομέα υπεραξίας.
ΤΕΧΝΟΛΟΓΊΑ - με δεδομένο το καλής
ποιότητας ανθρώπινο δυναμικό και
Παιδεία - με την ίδρυση Ιδιωτικών πανεπιστημίων και σε συμπληρωματική
σχέση με τα Δημόσιο μπορούμε να παράξουμε υπεραξίες γνώσης και έρευνας.
Η οικονομία είναι μια πολυδυναμική
εξίσωση με έντονο ψυχολογικό υπόβαθρο: πρώτα πείθεις ότι μπορείς, ότι έχεις την (προ)διάθεση να φιλοξενήσεις
την υγιή οικονομική δραστηριότητα και
μετά προχωράς με όραμα, πρόγραμμα
και στρατηγική.

Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά που
πρέπει να έχει μια επιχείρηση και το
περιβάλλον μέσα στο οποίο λειτουργεί,
ώστε αυτή να είναι υγιής και κερδοφόρα;

Αυτή είναι η ερώτηση του ενός εκατομμυρίου. Δεν υπάρχει μία απάντηση,
και αν υπάρχει, σίγουρα δεν την γνωρίζω. Από την εμπειρία μου μπορώ να σας
πω ότι μια επιχείρηση πρέπει να είναι
συνεπής, καινοτόμα και με σωστή εταιρική κουλτούρα για να μπορεί να ανταπεξέλθει στα δεδομένα της μετα-παγκοσμιοποίησης. Συγχρόνως, η Πολιτεία οφείλει να προσφέρει ξεκάθαρο και μακράς πνοής φορολογικό καθεστώς, σαφή και ταχεία εξυπηρέτηση των δικαιωμάτων που αφορούν τη Δικαιοσύνη και
αναπτυξιακές πολιτικές. Τέλος, βασικότερο όλων είναι ο σεβασμός των δικαιωμάτων των εργαζομένων και του κοινωνικού ρόλου του επιχειρείν, μακριά
από κλαδικά ή συνδικαλιστικά κλισέ του
παρελθόντος.
Σε πρόσφατη ομιλία του, ο κ. Μητσοτάκης
μίλησε για 3 πυλώνες ασφάλισης. Πιστεύετε
ότι η υιοθέτηση ενός τέτοιου ασφαλιστικού

συστήματος θα είναι βιώσιμη; Γενικά πώς
βλέπετε αυτό το κομμάτι της οικονομίας,
την ιδιωτική ασφάλιση;

Πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι και να
βασιζόμαστε στα πραγματικά δεδομένα:
Είναι γνωστό ότι η ιδιωτική ασφάλιση
είναι στο 2,2% του ΑΕΠ, ενώ στην Ευρώπη βρίσκεται στο 7,5%. Επιπροσθέτως, στην χώρα μας το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο είναι αυστηρό και αποτελεσματικό. Είναι θετικό ότι η ΤτΕ έχει
πλέον αυστηρή εποπτεία και αυτό αποδεικνύεται και από τη διαχείριση συμβάντων του παρελθόντος (όπως το κλείσιμο της ΑΣΠΙΣ). Ένα σημαντικό δεδομένο
είναι και η ανάγκη για όλους τους εμπλεκόμενους μείωσης εισφορών σε
επιχειρήσεις, φυσικά πρόσωπα, καθώς
και η μείωση της φορολογίας.
Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι:
• Οι πολίτες θα έχουν μεγαλύτερο διαθέσιμο εισόδημα και άρα θα «ζεσταθεί»
περισσότερο η οικονομία.
• Το κράτος θα απαλλαγεί από υπέρογκα
κόστη για τη συλλογή ασφαλιστικών και
φορολογικών εσόδων αλλά και θα επι-

τύχει μείωση του κόστους παροχών του
Δημοσίου προς τους πολίτες, και
• η αγορά θα λειτουργεί με ποιο ξεκάθαρους όρους και έχοντας χαμηλότερο πραγματικό κόστος λόγω γραφειοκρατίας.
Επίσης ας μην ξεχνάμε ότι η πρόταση
της Ν.Δ., εκτός από τον 1ο πυλώνα που
αφορά το κράτος, προτείνει:
2ο πυλώνα κεφαλοποιητικό, με σύμπραξη δημοσίου & ιδιωτικού τομέα και
3ο πυλώνα προαιρετικό, που θα αφορά επιλογή του πολίτη βάσει των δυνατοτήτων του.
Άρα, αν δούμε τα δεδομένα και ξεφύγουμε από την ενοχλητική και πλέον αναχρονιστική λογική δαιμονοποιήσης
του ιδιωτικού τομέα, θα δούμε ότι η εμπλοκή της ιδιωτικής ασφάλισης θα παράξει πριν και πάνω από όλα υπεραξία
για τους πολίτες και θα μειώσει τα μη
παραγωγικά κόστη λόγω πολλαπλών
εμπλεκομένων για την παροχή ίδιων υπηρεσιών. Εξάλλου στην πρόσφατη ενδιαφέρουσα ημερίδα που διοργάνωσε η
ΕΑΕΕ, μαζί με κοινωνικούς φορείς, η
μελέτη του ΙΟΒΕ αναδεικνύει και επιβεβαιώνει την ανάγκη για αλλαγή του ασφαλιστικού συστήματος στη χώρα. Είμαστε διατεθειμένοι να «απομακρύνουμε όλα τα εμπόδια» και να δημιουργήσουμε τις ευκαιρίες που χρειάζεται η αγορά για την ανάπτυξή της. Ο ασφαλιστικός κλάδος παίζει και θα παίξει έναν από
τους σημαντικότερους ρόλους στην υγιή
ανάπτυξη της οικονομίας.
Μερίδα πολιτών αντιλαμβάνεται τον όρο
ιδιωτική ασφάλιση ως αναγκαίο κακό ή ότι
προορίζεται μόνο για τους εύπορους. Τί θα
απαντούσατε σε αυτούς;

Πρόκειται για άλλον ένα μεγάλο μύθο.
Η πραγματικότητα είναι ότι οι λιγότερο
εύποροι έχουν ανάγκη κάλυψης από ενδεχόμενους κινδύνους, ώστε να μην έχουν δυσάρεστες αλλαγές και κυρίως να
μπορούν να προγραμματίσουν με καλύτερο τρόπο το μέλλον της οικογένειάς τους.
Σε ένα περιβάλλον που πλέον η αδιάκοπη εργασία δεν είναι δεδομένη, οι πολίτες θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα
να τη διασφαλίζουν μέσω της νομικής
προστασίας των επαγγελματιών.
Ένα ακόμα σημαντικό στοιχείο είναι
ότι η Ιδιωτική ασφάλιση είναι ο μεγαλύτερος θεσμικός επενδυτής στη χώρα,
που μπορεί να λειτουργήσει και με έντονο κοινωνικό αντίκτυπο.
*Ο Νίκος Κωστόπουλος είναι σύμβουλος επιχειρηματικής ανάπτυξης και υποψήφιος βουλευτής στο Βόρειο Τομέα
Αθηνών με τη Νέα Δημοκρατία.
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Από αριστερά oι κ.κ.
Γιάννης Ρέτσος,
Θεόδωρος Φέσσας,
Μπάμπης
Παπαδημητρίου,
Αλέξανδρος
Σαρρηγεωργίου και
Νίκος Βέττας

ΕΑΕΕ Η ασφαλιστική αγορά μπορεί να
συνεισφέρει στην επίλυση του συνταξιοδοτικού

Τ

ην ανάγκη μεταρρύθμισης του συνταξιοδοτικού συστήματος στην Ελλάδα και την ενίσχυση των κεφαλαιοποιητικών πυλώνων νέα επικουρική, επαγγελματική και ιδιωτική ασφάλιση, υπογράμμισαν οι μεγάλοι εργοδοτικοί
φορείς της χώρας , κατά τη διάρκεια της ημερίδας με θέμα «Συντάξεις και ανάπτυξη» που οργάνωσε η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος, ως θεσμικός φορέας του ασφαλιστικού
κλάδου και μεγάλος εργοδότης της χώρας. Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή των
θεσμικών φορέων ΣΕΒ και ΣΕΤΕ και του ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών
(ΙΟΒΕ), το οποίο εκπόνησε σχετική μελέτη με
θέμα: Συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση και ανάπτυξη». Ο πρόεδρος της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Αλέξανδρος Σαρρηγεωργίου υπερασπίστηκε το συνδυασμό του αναδιανεμητικού με
το κεφαλαιοποιητικό σύστημα προκειμένου το
κράτος να διασφαλίζει τη μίνιμουμ σύνταξη, ενώ
ο δεύτερος πυλώνας να διασφαλίζει τις συμπληρωματικές παροχές μέσω ενός pension fund, με
στόχο την επένδυση και τις υψηλότερες αποδόσεις. Ο κ. Σαρρηγεωργίου πρότεινε να μειωθεί ο
ύψος των υποχρεωτικών εισφορών προκειμένου να δοθεί κίνητρο στους επιχειρηματίες, ενώ
για την αξιοπιστία των ασφαλιστικών εταιρειών
τόνισε: «180 χρόνια λειτουργεί η ασφαλιστική
αγορά. Τα “ατυχήματα” με θύματα ασφαλισμένους συνέβησαν γιατί δεν ασκούσε εποπτεία το
κράτος. Αυτό έχει αλλάξει. Με το Solvency II και
την εποπτεία της ΤτΕ, έχουμε πλέον διαβατήριο
αξιοπιστίας και διαφάνειας».
Ο υφυπουργός Κοινωνικής Ασφάλισης κ. Τάσος Πετρόπουλος τόνισε ότι η μείωση των εισφορών κατά 6% η οποία εφαρμόστηκε επί κυβέρνησης Ν.Δ. δεν έφερε ανάπτυξη αλλά αντίθετα ελλείμματα στα ταμεία και ύφεση. «Η κυβέρνηση έχει ήδη μειώσει τις εισφορές για τους ελεύθερους επαγγελματίες», συμπλήρωσε, ενώ
NEXTDEAL #425 # 24 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019

Το ελληνικό συνταξιοδοτικό σύστημα παραμένει εξαιρετικά
δαπανηρό σε σχέση με τις υπόλοιπες Ευρωπαϊκές χώρες
Συνταξιοδοτική δαπάνη ως ποσοστό του ΑΕΠ στην ΕΕ

2000

2016

10,9

17,7

13,8
12,7

16,2
15,1
14,7
14,5
13,5
13,3
13
12,8
12,6
12,6
12,6
11,8
11,4
11,3
10,8
10,6
10,4
10
9,4
8,6
8,5
8,4
8,4
7,9
7,9
7,7
7,5
6,8

10
13,9
10,2
12,2
11,6
10,2
9,4
10,7
12,6
12,6
10,7
10,7
10,8
5,3
9
8,5
7,4
7,8

Ο κ. Αλέξανδρος Σαρρηγεωργίου

επέκρινε την πρόταση της Ν.Δ. για το ασφαλιστικό, τονίζοντας ότι η μετάβαση στο κεφαλαιοποιητικό σύστημα θα κοστίσει το αστρονομικό ποσό
των 120 δισ., από τα οποία 50 δισ. θα χρειαστούν
για την καταβολή της νέας επικουρικής σύνταξης.
Aντίθετα, ο αντιπρόεδρος της Ν.Δ. κ. Άδωνις
Γεωργιάδης δεσμεύτηκε ότι η Ν.Δ. θα μειώσει
τις εισφορές των υψηλών εισοδημάτων, ώστε
να δοθεί κίνητρο για το «επιχειρείν», ενώ τάχθηκε υπέρ της εμπλοκής του ιδιωτικού τομέα στο
ασφαλιστικό (δεύτερο και τρίτο πυλώνα) για τη
μεγαλύτερη απόδοση και την επένδυση των κεφαλαίων. «Η Ν.Δ. δεν έχει σκοπό να “διαλύσει”
τον ΕΦΚΑ. Εγγυάται τον πρώτο πυλώνα της ασφάλισης, τάσσεται υπέρ του δεύτερου, επαγγελματικού πυλώνα, αλλά και της δυνατότητας
επιλογής του ασφαλισμένου μεταξύ του δημόσι-

6,1
6,6
9,4
7,7
7,7
5,2

5,7

Ελλάδα
Ιταλία
Γαλλία
Πορτογαλία
Αυστρία
Φινλανδία
Ευρωζώνη (19 χώρες)
Ολλανδία
Δανία
Ισπανία
Βέλγιο
Ευρωπαϊκή Ένωση - 28 χώρες
Γερμανία
Πολωνία
Σουηδία
Ηνωμένο Βασίλειο
Σλοβενία
Κροατία
Κύπρος
Λουξεμβούργο
Ουγγαρία
Σλοβακία
Τσεχία
Βουλγαρία
Ρουμανία
Εσθονία
Λετονία
Μάλτα
Λιθουανία
Ιρλανδία

Πηγή: Eurostat

ου ή ιδιωτικού φορέα», δήλωσε ο κ. Γεωργιάδης.
Ο κ. Νίκος Βέττας, γενικός διευθυντής στο ΙΟΒΕ και καθηγητής στο ΟΠΑ, παρουσίασε βασικά
ευρήματα από μελέτη του ΙΟΒΕ την οποία και
παρουσιάζει το Nextdeal. Η μελέτη αναδεικνύει
αδυναμίες του ισχύοντος συνταξιοδοτικού συστήματος και προτείνει αναμόρφωσή του προκειμένου να τονώσει τους μακροχρόνιους ρυθμούς ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, υπογράμμισε ο κ. Βέττας.
Ο πρόεδρος του ΣΕΒ κ. Θεόδωρος Φέσσας τόνισε ότι οι εργοδοτικοί φορείς και η ΓΣΕΕ, μέσω
της Εθνικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας , έχουν αποφασίσει τη σύσταση ταμείου για την κα-

ταβολή συμπληρωματικών παροχών. Οι φορείς
περιμένουν τις αναλογιστικές μελέτες . «Το ασφαλιστικό χωρίς κεφαλαιοποιητικό πυλώνα
δεν είναι βιώσιμο, ενώ για την ανάπτυξη της ιδιωτικής ασφάλισης πρέπει να δοθούν φορολογικά κίνητρα», κατέληξε ο κ. Φέσσας.
Τέλος ο πρόεδρος του Συνδέσμου Τουριστικών
Επιχειρήσεων κ. Γιάννης Ρέτσος επέκρινε το ασφαλιστικό νόμο Κατρούγκαλου, τονίζοντας ότι η
αφαίμαξη του κράτους με τους φόρους και κυρίως
τις εισφορές φτάνει στο 60% της αμοιβής. Τόνισε
επίσης ότι ο νόμος είναι άδικος με τους υψηλόμισθους, καθώς ασφαλισμένος, μόνο 15 έτη, λαμβάνει ως σύνταξη το 78% του μισθού του, ενώ ο
υψηλόμισθος δεν παίρνει ούτε το 40%.
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Ριζική μεταρρύθμιση του
συνταξιοδοτικού με
μείωση εισφορών και
πυλώνα αποταμίευσης
Έχουν ήδη προταθεί σχέδια μεταρρύθμισης του συνταξιοδοτικού
συστήματος με ενίσχυση των κεφαλαιοποιητικών πυλώνων

H κύρια σύνταξη εξασφαλίζει υψηλά ποσοστά
αναπλήρωσης για χαμηλά εισοδήματα

Προτάσεις στο δημόσιο διάλογο για μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος

Υποχρεωτικές
εισφορές
αναδιανεμητικού
πυλώνα
Κεφαλαιοποιητικές
εισφορές

Τρέχον σύστημα

Νεκτάριος, Τήνιος,
Συμεωνίδης (ΝΤΣ)

Ένωση Αναλογιστών
Ελλάδος (ΕΑΕ)

Χριστοδουλάκης,
Νεκτάριος,
Θεοχάρης
et al.

Νέα Πρόταση

20% DB +
7% (6%) NDC

10% NDC

10% ή 15% NDC

12% NDC

20% DB*

Προαιρετικά
ΤΕΑ

Υποχρεωτικά
6%

Μεταβατικές
διατάξεις

Νέα Πρόταση: εύρος των ασφαλιστέων
αποδοχών στο Β’ πυλώνα 7.800€-39.000€





Εξαιρεί
ασφαλισμένους
προ 1993

Υποχρεωτικά
11% ή 6%

Εξαιρεί
ασφαλισμένους
προ 1993

Υποχρεωτικά
6%

Εξαιρεί
ασφαλισμένους
προ 1993

Υποχρεωτικά
6% με κατώφλι
τον βασικό
μισθό**
Καθολική
εφαρμογή το
2020

Σημ. *Για λόγους ευκολότερης εφαρμογής και εκτίμησης επιπτώσεων, στη Νέα Πρόταση δεν εξετάζεται αλλαγή σε σύστημα νοητής
κεφαλαιοποίησης εισφορών (NDC) για κύρια σύνταξη, ωστόσο αναγνωρίζεται ότι με τη νοητή κεφαλαιοποίηση αντιμετωπίζεται
αποτελεσματικότερα το ζήτημα της βιωσιμότητας του συστήματος. **Στη Νέα Πρόταση το πραγματικό (eﬀective) ύψος των
υποχρεωτικών κεφαλαιοποιητικών εισφορών είναι περίπου 3%.

Οι ασφαλισμένοι θα πληρώνουν

20% εισοδήματος για
διανεμητικό πυλώνα
0-6% για τη νέα επικουρική
σύνταξη
Όσο επιθυμεί ο ασφαλισμένος
(αφορολόγητα έως ένα πλαφόν)
σε συνταξιοδοτικά προϊόντα

Παλιά Επικουρική ανάλογα με τα χρόνια που
έχουν εισφέρει στο παλιό σύστημα

Στη Βρετανία το αντίστοιχο εύρος των ασφαλιστέων
αποδοχών είναι 6.136£-50.000£



Στην Ολλανδία είναι 13.442€-107.597€



Στην Ελβετία ξεκινάει από 21.330 CHF

Το κατώφλι εξασφαλίζει χαμηλότερη επιβάρυνση
της εργασίας στους χαμηλόμισθους, στους
νεοεισερχόμενους και στην ανειδίκευτη εργασία



Παραδείγματα εισφορών και παροχών
με παλαιά και νέα επικουρική

Οι συνταξιούχοι θα λαμβάνουν

Κύρια σύνταξη



Το κατώφλι στις ασφαλιστέες αποδοχές εισάγεται
επειδή ο 1ος πυλώνας προσφέρει ικανοποιητικά
ποσοστά αναπλήρωσης για το χαμηλότερο τμήμα
των αποδοχών



Η νέα πρόταση είναι λιγότερο ριζική, αλλά με μικρότερο
δημοσιονομικό κόστος και ευκολότερη εφαρμογή
Συνεχίζεται αδιάλειπτα στη νέα πρόταση η καταβολή
των υφιστάμενων συντάξεων στους δικαιούχους

1-5 φορές ο κατώτατος μισθός

Το κατώφλι στις εισφορές του κεφαλαιοποιητικού
πυλώνα υπάρχει σε άλλες χώρες



Εισφορές το μήνα ανά μηνιαίο
μεικτό μισθό
600

600

500

500

400

400

300

300

200

Νέα Επικουρική όπως αυτή προκύπτει βάσει
των κεφαλαίων που έχουν συγκεντρωθεί στην
ατομική μερίδα κάθε ασφαλισμένου

117
78
39

117
100

78

381

389

292

195

191

97

39
0

€ 650

572

200

156

100

0

Αποδόσεις από συνταξιοδοτικά προϊόντα
(προαιρετικά)

Παροχές το μήνα ανά μηνιαίο
μεικτό μισθό

0
€ 1.300

Παλαιά επικουρική

€ 1.950

€ 2.600

Νέα κεφαλαιοποιητική επικουρική

0
€ 650,00

€ 1.300,00

Παλαιά επικουρική

€ 1.950,00

€ 2.600,00

Νέα κεφαλαιοποιητική επικουρική

Πηγή: Εκτιμήσεις ΙΟΒΕ
Σημ. Γίνεται παραδοχή ότι ο μέση ετήσια ονομαστική απόδοση των αποθεματικών είναι 3% (αντιστοιχεί σε μέση πραγματική απόδοση 1%, με 2% μέσο
ρυθμό πληθωρισμού). Ο υπολογισμός αφορά άτομο με 40 έτη εργασίας, προσδόκιμο ζωής 85 έτη και ηλικία εξόδου από την εργασία τα 67 έτη.
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Τ

ην αναμόρφωση του συνταξιοδοτικού συστήματος προτείνει το Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών σε μελέτη του για τη
συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση, που παρουσιάστηκε στο πλαίσιο της
εκδήλωσης της ΕΑΕΕ, από τον γενικό διευθυντή του ΙΟΒΕ κ.Νίκο Βέτα. Η
προτεινόμενη μεταρρύθμιση περιλαμβάνει μείωση των ασφαλιστικών
εισφορών στην εργασία και δημιουργία ενός κεφαλαιοποιητικού πυλώνα
αποταμίευσης για τη σύνταξη. Η μελέτη ποσοτικοποιεί το δημοσιονομικό
κόστος μετάβασης της πρότασης και εκτιμά τα οφέλη από την εφαρμογή
της πρότασης για την οικονομική δραστηριότητα. Σύμφωνα με τους αναλυτές του ΙΟΒΕ, η προτεινόμενη μείωση των εισφορών ενισχύει τα κίνητρα για απασχόληση, αυξάνοντας τη συμμετοχή στην αγορά εργασίας κατά
περίπου 100 χιλιάδες άτομα. Σε συνδυασμό με ενίσχυση των επενδύσεων
του κεφαλαιοποιητικού πυλώνα, το πραγματικό ετήσιο ΑΕΠ εκτιμάται ότι
αυξάνεται έως και 7 δισ. € κατά μέσο όρο για τα επόμενα 40 χρόνια.
Ειδικότερα, το ΙΟΒΕ καταθέτει την πρότασή του για μία νέα κεφαλαιοποιητική επικουρική ασφάλιση, με υποχρεωτικού χαρακτήρα αφορολό-

γητες εισφορές 6%, κατώφλι στις εισφορές της νέας επικουρικής με βάση το κατώτατο μισθό και ισοδύναμο με πραγματικό (efficient) επίπεδο εισφορών γύρω στο 3%
κατά μέσο όρο.
Ειδικότερα, οι ασφαλισμένοι θα πληρώνουν το 20% εισοδήματος για διανεμητικό
πυλώνα, το 0-6% για τη νέα επικουρική σύνταξη,ενώ όσο επιθυμεί ο ασφαλισμένος
θα πληρώνει (αφορολόγητα έως ένα πλαφόν) σε συνταξιοδοτικά προϊόντα
Οι συνταξιούχοι θα λαμβάνουν κύρια σύνταξη,παλιά επικουρική ανάλογα με τα
χρόνια που έχουν εισφέρει στο παλιό σύστημα, νέα επικουρική όπως αυτή προκύπτει βάσει των κεφαλαίων που έχουν συγκεντρωθεί στην ατομική μερίδα κάθε ασφαλισμένου. Επιπλέον θα λαμβάνουν αποδόσεις από συνταξιοδοτικά προϊόντα
(προαιρετικά)
Σύμφωνα με το ΙΟΒΕ, η διατήρηση των παροχών με μείωση των εισφορών δημιουργεί δημοσιονομικό κόστος έως 1,9% του ΑΕΠ τον πρώτο χρόνο εφαρμογής, που
βαίνει μειούμενο στο χρόνο, ενώ το κενό θα είναι μικρότερο εάν εξαιρεθούν τα
ταμεία μερισμάτων και ληφθεί υπόψη η μείωση των εισφορών για το δημόσιο ως
εργοδότη.

Ο κ. Νίκος Βέτας

Νέα πρόταση - Αλλαγές ανά πυλώνα

Η νέα πρόταση έχει σημαντικά οφέλη…

Διανεμητικός πυλώνας

Τα οφέλη της νέας πρότασης

• Κατάργηση των εισφορών για την υφιστάμενη επικουρική διανεμητικού χαρακτήρα
• Γραμμικότερη σχέση μεταξύ εθνικής σύνταξης και ετών ασφάλισης
• Χαμηλότερο πλαφόν για εισφορές (π.χ. 5 φορές ο κατώτατος μισθός)

Μειώνεται το μη
μισθολογικό κόστος
εργασίας

Νέα Επικουρική
• Πλήρως κεφαλαιοποιητική
• Δημιουργία ατομικών λογαριασμών αποταμίευσης
• Υποχρεωτικού χαρακτήρα αφορολόγητες εισφορές 6% (3% ο εργαζόμενος & 3% ο εργοδότης)
• Προαιρετική για αγρότες, επιτηδευματίες και αυτοαπασχολούμενους
• Κατώφλι στις εισφορές της νέας επικουρικής
• Αποδίδονται μόνο στο τμήμα των μεικτών αποδοχών που υπερβαίνουν τον κατώτατο μισθό
• Εισφορές = 6% × (Μεικτές αποδοχές − Κατώτατος Μισθός)
• Ισοδύναμο με πραγματικό (eﬀective) επίπεδο εισφορών γύρω στο 3% κατά μ.ο.

Μειώνεται μακροχρόνια
το δημοσιονομικό
βάρος χρηματοδότησης
του συστήματος

Προαιρετική κεφαλαιοποιητική ασφάλιση

Παραγωγικότερη
αξιοποίηση των
ατομικών εισφορών των
ασφαλισμένων

• Επαναφορά των φορολογικών κινήτρων στην προαιρετική ασφάλιση (έως ένα πλαφόν)
• Έως το 2013 υπήρχε πρόβλεψη για μείωση φόρου σε ποσοστό 10% για δαπάνες ασφαλίστρων έως τα €1.200 για μονομελές
νοικοκυριό και τα €2.400 για οικογένεια
• Μέγιστη μείωση φόρου €120 και €240 αντίστοιχα
• Ενίσχυση των φορολογικών κινήτρων
• Ενδεικτική πρόταση: 25% μείωση φόρου για νέες αποταμιεύσεις έως €2.000 για μονομελές νοικοκυριό και €3.000 για οικογένεια
ανά έτος
• Μέγιστη μείωση φόρου: 500€ για μονομελές νοικοκυριό και τα 750€ για οικογένεια

Μέσο ετήσιο δημοσιονομικό κόστος έως 1,8% του ΑΕΠ
κατά την πρώτη πενταετία

Βιωσιμότητα και επάρκεια του συστήματος με τη Νέα Πρόταση

Συνταξιοδοτική Δαπάνη ως % του ΑΕΠ
75%
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12,9%
12,0%

70%
12,5%

65%
11,5%

12%

60%

11%

55%

10%

50%

9%

45%

8%

40%

11,9%

12,4%

66%

63%
62%

61%
59%

59%

4%

3%

3%

56%

2%

2%

1%

1%

0%

0%

57%
54%

30%

11,7%

10,2%

5%

20%

3%

15%

2%

10%

1%

5%

0%

0%

2030

2040

Νέα Πρόταση

2050

2060

ΕΑΑ 2018

-1%

25%

4%

2020

4%

35%

13,4%

6%

Δημοσιονομικό κόστος σεναρίου ΝΤΣ
(% του ΑΕΠ)

67%

-2%
-3%
-4%
2020

2030

2040

Νέα Πρόταση

Πηγή: AWG και προβολή ΙΟΒΕ
Σημ. Η προβολή επάρκειας της Νέας Πρότασης γίνεται με βάση τα στοιχεία του σεναρίου της ΕΑΑ 2018.
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Δημοσιονομικό κενό: Προκύπτει
λόγω κατάργησης των εισφορών
στο ΕΤΕΑ ενώ παραμένει η
υποχρέωση καταβολής των
Παλαιών Επικουρικών συντάξεων

2050

ΕΑΑ 2018

2060

-1%
-2%
-3%

• Υψηλότερα αρχικά δημοσιονομικό
κενό λόγω μεγάλης μείωσης των
εισφορών κύριας σύνταξης
• Tαχύτερη μείωση του κόστους και
πλεόνασμα στη συνέχεια λόγω
προσαρμογής των παροχών από
την εφαρμογή νοητής
κεφαλαιοποίησης (NDC) στην
κύρια σύνταξη

-4%
2017
2019
2021
2023
2025
2027
2029
2031
2033
2035
2037
2039
2041
2043
2045
2047
2049
2051
2053
2055
2057
2059

13%

7%

Δημοσιονομικό κόστος Νέας Πρότασης
(% του ΑΕΠ)

Ποσοστό αναπλήρωσης

2017
2019
2021
2023
2025
2027
2029
2031
2033
2035
2037
2039
2041
2043
2045
2047
2049
2051
2053
2055
2057
2059

15%
14%

Δημιουργείται
εθνική
αποταμίευση

…Όμως, δημιουργείται
δημοσιονομικό κενό για
έως και 40 χρόνια:
ανάγκη κάλυψης των
παροχών της παλαιάς
επικουρικής

Πηγή: ΕΑΑ, ΝΤΣ, Επεξεργασία στοιχείων και προβολή: ΙΟΒΕ
Σημ. Η συμβολή της επιβάρυνσης από τα φορολογικά κίνητρα προαιρετικής ασφάλισης είναι μικρή, περί το 0,02% του ΑΕΠ. Στο σενάριο ΝΤΣ δεν περιλαμβάνεται
ενδεχόμενο κόστος για την ενίσχυση των προνοιακών πολιτικών λόγω κατάργησης της εθνικής σύνταξης.

… το οποίο είναι μικρότερο από πιο ριζικές προτάσεις μεταρρύθμισης,
μετριάζεται από σειρά παραγόντων και βαίνει μειούμενο στον χρόνο
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Συμπληρωματικότητα μεταξύ της ασφαλιστικής μεταρρύθμισης
και της επικείμενης μείωσης της έκπτωσης φόρου εισοδήματος

Επιδράσεις που μειώνουν το δημοσιονομικό κόστος





Αν εξαιρεθούν τα ταμεία μερισμάτων από
τη μεταρρύθμιση, το δημοσιονομικό
κόστος της νέας πρότασης μειώνεται στο
1,5% του ΑΕΠ τον πρώτο χρόνο
εφαρμογής

Η μείωση των εισφορών και
η αύξηση των επενδύσεων

Λαμβάνοντας υπόψη τη δρομολογημένη
μείωση των εισφορών της επικουρικής
από 7% σε 6% τότε το δημοσιονομικό
κενό μειώνεται στο 1,3% του ΑΕΠ τον
πρώτο χρόνο εφαρμογής

Τονώνουν την οικονομική
δραστηριότητα

Η μείωση της
έκπτωσης του
φόρου εισοδήματος
(«αφορολόγητο»)
δημιουργεί
δημοσιονομικό χώρο
για την κάλυψη
μέρους του
δημοσιονομικού
κόστους από τη
μετάβαση στη Νέα
Επικουρική

Μείωση εισφορών
εργαζομένου κατά τη
Νέα Πρόταση

€ 518

€ 7.644 € 7.252

-5,1%

-5,1%

€ 536

-1,8%

€ 7.507

-1,8%

Πηγή: ΙΚΑ, Ν.4472/2017 Επεξεργασία στοιχείων: ΙΟΒΕ
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Μείωση αντικινήτρων
για εργασία
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Η επίδραση είναι
ισχυρότερη για τους νέους,
τις γυναίκες και τους
μερικώς απασχολούμενους
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0
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Έτος 17
Έτος 18
Έτος 19
Έτος 20
Έτος 21
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Έτος 25
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Έτος 31
Έτος 32
Έτος 33
Έτος 34
Έτος 35
Έτος 36
Έτος 37
Έτος 38
Έτος 39
Έτος 40

Αύξηση του δυναμικού
εργασίας κατά περίπου
100 χιλ. άτομα

Πηγή: Εκτιμήσεις ΙΟΒΕ
Σημ. Γίνεται παραδοχή ότι ο μέση ετήσια ονομαστική απόδοση των αποθεματικών είναι 3%
(αντιστοιχεί σε μέση πραγματική απόδοση 1%, με 2% μέσο ρυθμό πληθωρισμού)

Η μείωση των εισφορών κατά 3 π.μ. οδηγεί σε αύξηση του πραγματικού ΑΕΠ
κατά 2,8 δισ. ευρώ κατ΄έτος (μ.ο. περιόδου)

Τα αποτελέσματα είναι σημαντικά ήδη από την πρώτη 5ετία

Νέα πρόταση: Εκτίμηση ετήσιας επίδρασης στο ΑΕΠ
(σε € δισεκ., σταθερές τιμές του 2016)

12

Καθαρές
ετήσιες
απολαβές

€ 546

Αποθεματικά Νέας Επικουρικής
(σε € δισεκ., σταθερές τιμές του 2016)

90

Τα αντικίνητρα για
δηλωμένη εργασία
περιορίζονται

Εκτίμηση επίδρασης της Νέας Πρότασης κατά την πρώτη 5ετία εφαρμογής

0% εγχώριες επενδύσεις

75% εγχώριες επενδύσεις

10

50% εγχώριες επενδύσεις

0%

25%

50%

75%

1,6

2,0

2,4

2,7

0,9

1,1

1,3

1,5

8,2

10,0

11,8

13,5

0,21

0,27

0,32

0,38

25% εγχώριες επενδύσεις

8

Επίδραση στο μέσο ετήσιο ΑΕΠ
(σε € δισεκ., σταθερές τιμές 2016)
Επίδραση στο μέσο ετήσιο ΑΕΠ
(ως % διαφορά από το σενάριο βάσης)
Σωρευτική επίδραση στο ΑΕΠ
(σε € δισεκ., σταθερές τιμές 2016)
Επίδραση στον μέσο ετήσιο πραγματικό
ρυθμό ανάπτυξης (σε π.μ.)
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Καθαρός
μισθός

2020 με μείωση
της έκπτωσης
φόρου & νέα
επικουρική

Η Νέα Πρόταση δημιουργεί αποθεματικά κεφάλαια
80 δισ. ευρώ μέσα σε 40 χρόνια

Επίδραση της Νέας Πρότασης στη
συμμετοχή στην αγορά εργασίας

Το διαθέσιμο εισόδημα
αυξάνεται από 0,5% έως 1%

2020



Η νέα επικουρική
αναπληρώνει σε
μεγάλο βαθμό την
απώλεια
εισοδήματος των
μισθωτών που
προκαλεί η μείωση
της έκπτωσης φόρου

2020 με μείωση
της έκπτωσης
φόρου

Μικρότερο δημοσιονομικό
κενό

Η προτεινόμενη μείωση των εισφορών αυξάνει την συμμετοχή
στην αγορά εργασίας κατά περίπου 1,5 π.μ.



Παράδειγμα καθαρών αποδοχών εργαζόμενου με το
βασικό μισθό
€ 650

Άγαμος χωρίς 2019
τέκνα

Επιπλέον φορολογικά
έσοδα

Η εξαίρεση τμήματος του μισθού από την
υποχρέωση καταβολής εισφορών
επικουρικής ασφάλισης θα εξοικονομήσει
στον εργοδότη «ελληνικό δημόσιο» 0,15%
ΑΕΠ



Αμφίδρομη σχέση νέας επικουρικής
με την προγραμματισμένη μείωση
της έκπτωσης φόρου

Πηγή: Εκτιμήσεις ΙΟΒΕ

H συσσώρευση αποταμιεύσεων αυξάνει την επίδραση στο ΑΕΠ σε €4,3 με 7,2 δισ. ευρώ κατ΄έτος
κατά μέσο όρο, ανάλογα με το ποσοστό που θα κατευθυνθεί ως επενδύσεις στην ελληνική
οικονομία (25%-75%)

Πηγή: Εκτιμήσεις ΙΟΒΕ

Η Νέα Πρόταση οδηγεί σε σωρευτική αύξηση του πραγματικού ΑΕΠ κατά
τουλάχιστον €8,2 δισεκ. την πρώτη 5ετία, η οποία αυξάνεται σε 13,5 δισ. ευρώ
.
σε περίπτωση εγχώριας επένδυσης του 75% των νέων αποταμιεύσεων
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ΑΛΛΕΡΓΙΕΣ
Τι αναφέρουν τα
ασφαλιστήρια συμβόλαια
Σελ. 22-23

ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ
Τι να κάνετε, αν πάσχετε
από αλλεργική
επιπεφυκίτιδα
Σελ. 24

ΙΑΣΩ ΠΑΙΔΩΝ
Ποιες είναι οι ιδιαιτερότητες
των αλλεργιών στα παιδιά;
Σελ. 25

ΟΜΙΛΟΣ
ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Πώς να αντιμετωπίσετε
το αλλεργικό άσθμα
Σελ. 26

Πώς να
αντιμετωπίσετε
τις ανοιξιάτικες
αλλεργίες

20
Του ΆΡΗ ΜΠΕΡΖΟΒΊΤΗ

Σ

ε πολλούς ανθρώπους η άνοιξη
προκαλεί τρόμο. Τα καταπράσινα
λιβάδια, οι ανθισμένες αμυγδαλιές, τα φορτωμένα πεύκα, τα ασπροκίτρινα λουλούδια της ελιάς είναι ο
εφιάλτης αρκετών ανθρώπων που
πάσχουν από κάποια μορφή αλλεργίας. Αντί να χαίρονται την αναγέννηση
της φύσης, υποφέρουν από φτάρνισμα, επιπεφυκίτιδα, βήχα, δύσπνοια,
αλλεργική δερματίτιδα εξ επαφής,
κνίδωση εξ επαφής και άλλα είδη αλλεργίας, που προκαλούνται από την
άμεση εισπνοή και επαφή μεγάλων
ποσοτήτων γύρης με το δέρμα και
τους βλενογόνους. Παράλληλα όμως
το αλλεργικό άτομο κινδυνεύει από
αναφυλαξία (αλλεργικό σοκ), που
μπορεί να εκδηλωθεί ξαφνικά και να
επηρεάσει όλο το σώμα. Η αναφυλαξία, αν δεν αντιμετωπιστεί έγκαιρα,
μπορεί να προκαλέσει ακόμα και το
θάνατο.
Την τελευταία εικοσαετία οι αλλεργικές παθήσεις καταγράφουν μια σημαντική αύξηση, με αποτέλεσμα να
έχει τετραπλασιαστεί η συχνότητα
εμφάνισης κυρίως των παθήσεων
του αναπνευστικού συστήματος. Περισσότεροι από 150 εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο πάσχουν
από αλλεργική ρινίτιδα ή άσθμα, ενώ
στην Ευρώπη οι πάσχοντες ανέρχονται σε 80 εκατομμύρια. Από αυτούς
περισσότεροι από 180.000 πεθαίνουν
κάθε χρόνο από τη νόσο. Στη χώρα
μας, σύμφωνα με μελέτη, διαπιστώθηκε ότι την τελευταία δεκαετία η συχνότητα της αλλεργικής ρινίτιδας τετραπλασιάστηκε και έφτασε το 28%
του γενικού πληθυσμού. Γενικά υπολογίζεται ότι περίπου 1 στα 3 άτομα
του πληθυσμού θα εμφανίσει μια
μορφή αλλεργίας στη διάρκεια της
ζωής του. Οι αλλεργικές παθήσεις όμως δεν πλήττουν μόνον τους ενήλικες, αλλά πολύ περισσότερο πλήττουν τα παιδιά.
Εκτός όμως από την ταλαιπωρία
του ασθενή και τις κοινωνικές παραμέτρους, η αλλεργική ρινίτιδα έχει και
τεράστιες οικονομικές επιπτώσεις.
Σύμφωνα με εκτιμήσεις στην Ευρώπη το άμεσο κόστος για τη νοσοκομειακή νοσηλεία ανέρχεται στα
60.000.000 €, οι αμοιβές γιατρών περίπου στα 972.000.000€ , ενώ για την
αγορά φαρμάκων ξοδεύονται περίπου 254.000.000 €. Παράλληλα, σε
ετήσια βάση χάνονται 2.250.000 σχολικές ώρες και 134.000.000 ημέρες
εργασίας, με τεράστιο οικονομικό
κόστος. Παρόμοια είναι τα κόστη και
για το αλλεργικό άσθμα.
Τι είναι όμως αλλεργία; Γιατί αφορά
ορισμένους και όχι άλλους που ζουν
στις ίδιες συνθήκες; Πώς μπορεί κανείς να θεραπευθεί ή να προλάβει τα

health
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ενοχλητικά συμπτώματα; Ο αλλεργιολόγος Δημήτρης Χατζής, επιστημονικός συνεργάτης των νοσοκομείων
του Ομίλου Υγεία, μας ενημερώνει
και μας δίνει πολύτιμες συμβουλές:
«Η αλλεργία είναι η ανοσολογική
αντίδραση του οργανισμού σε κάποιες ουσίες, που δεν είναι βλαβερές
για τα άτομα, τα οποία δεν αντιμετωπίζουν πρόβλημα αλλεργίας. Τα αλλεργιογόνα που εισέρχονται στον
οργανισμό με τις τροφές προκαλούν
συμπτώματα κυρίως στο δέρμα, αλλά και στα χείλη, τη γλώσσα, το φάρυγγα, τον οισοφάγο, το στομάχι και
το έντερο. Τα εισπνεόμενα αλλεργιογόνα προκαλούν συμπτώματα από το
αναπνευστικό σύστημα (μύτη, λάρυγγας, πνεύμονες) και τα μάτια (επιπεφυκίτιδα).

Πώς να αντιμετωπ

Ποιοι είναι οι παράγοντες
που δημιουργούν αλλεργίες;
Μεταξύ των γενικών παραγόντων
που ενοχοποιούνται για τις αλλεργίες
είναι:
• Οι αυξημένοι ατμοσφαιρικοί ρύποι.
• Η οικιακή ρύπανση.
• Ο τόπος διαμονής (αστικός η αγροτικός).
• Ο μη θηλασμός των παιδιών από τις
μητέρες.
• Οι τροφές.
• Οι «σύγχρονες» κατοικίες και ο
χρόνος που ζούμε σε αυτές.
• Το στρες.
• Τα φάρμακα.
• Η υπόθεση της «υγιεινής».
Παράλληλα όμως υπάρχουν και
ειδικότεροι παράγοντες που προκαλούν τις αλλεργίες, όπως είναι η γύρη, τα ακάρεα της σκόνης, τα κατοικίδια ζώα και τα τσιμπήματα των εντόμων.
Τα φυτά της χώρας μας, που παράγουν αερομεταφερόμενη γύρη,
είναι κυρίως:
• δέντρα (ελιά, ακακία, λεύκα, κυπαρίσσι),
• αγρωστώδη (άγρια δημητριακά),
χορτάρια, γρασίδια, γκαζόν, «αγριάδα»,
• ζιζάνια, αγριόχορτα, θάμνοι, αγριοβότανα.
Τους ανοιξιάτικους μήνες οι ασθενείς υποφέρουν, κυρίως, από τις γύρεις των αγρωστωδών (σχεδόν τα
2/3 των ασθενών) ή της ελιάς (περίπου 6/10 αλλεργικά άτομα). Τα ζιζάνια
ενοχοποιούνται για συμπτώματα αλλεργίας το φθινόπωρο. Ενδιαφέρον
ζιζάνιο είναι το αγριόχορτο περδικάκι
που η ανθοφορία του, σε μερικές περιοχές, είναι σχεδόν όλο το χρόνο, εκτός από τους ψυχρούς μήνες Δεκέμβριο και Ιανουάριο. Το 40% των
ασθενών με αλλεργική ρινίτιδα είναι
ευαισθητοποιημένοι στο περδικάκι.
Το φυτό αυτό μοιάζει σαν άγριος βασιλικός, φύεται σε τοίχους, πλακό-

Την τελευταία εικοσαετία οι
αλλεργικές παθήσεις καταγράφουν
μια σημαντική αύξηση, με αποτέλεσμα
να έχει τετραπλασιαστεί η συχνότητα
εμφάνισης κυρίως των παθήσεων
του αναπνευστικού συστήματος.
Περισσότεροι από 150 εκατομμύρια
άνθρωποι σε όλο τον κόσμο πάσχουν
από αλλεργική ρινίτιδα ή άσθμα, ενώ
στην Ευρώπη οι πάσχοντες ανέρχονται
σε 80 εκατομμύρια
στρωτα, γκρεμισμένα σπίτια, αρκεί να
υπάρχει υγρασία. Το περδικάκι αναφέρεται ότι υπήρχε στον Παρθενώνα,
γι’ αυτό ονομάζεται και παρθενούλι.
Έχει, επίσης, πολλά άλλα ονόματα,
ανάλογα με την περιοχή, όπως: αγριοβασιλικός, περδικούλι, ελξίνη, νεροπλύτα, ζαροφλίκι, κολιτσάνι.
Ορισμένα από τα φυτά παράγουν
γύρεις πολύ μικρής διαμέτρου, οι οποίες μπορούν να ταξιδέψουν πολλά
χιλιόμετρα μακριά από τον τόπο παραγωγής τους (π.χ. γύρη ελιάς = περίπου 160 χλμ.), ενώ άλλα γύρεις
μεγάλες και βαριές (π.χ. πεύκο), οι
οποίες πέφτουν γύρω από τον τόπο
της παραγωγής τους. Με βάση αυτά,
δεν απαιτείται το φυτό στο οποίο έχει
ευαισθητοποιηθεί ο ασθενής να υπάρχει στο άμεσο περιβάλλον του
(π.χ. έξω από το σπίτι του) προκειμένου να εκδηλώσει συμπτώματα, όπως καταρροή, φτερνίσματα ή δύσπνοια. Όμως όταν υπάρχει, το φορτίο των γύρεων είναι εξαιρετικά μεγάλο και η συμπτωματολογία ιδιαίτε-

ρα έντονη. Σημειώνεται εδώ ότι αρκούν 20-30 γυρεόκοκκοι ανά κυβικό
μέτρο για την πυροδότηση των συμπτωμάτων από τη μύτη.
Η αποφυγή των γύρεων είναι φυσικά αδύνατη. Έτσι όλη η προσπάθεια
επικεντρώνεται στον περιορισμό της
έκθεσης του ασθενούς στις γύρεις.
Κατά συνέπεια, το άτομο με αλλεργία
στη γύρη της ελιάς είναι αδιανόητο να
κάνει εκδρομές σε ελαιώνες το Μάιο
που είναι η περίοδος ανθοφορίας της
ελιάς ή η αυλή του να είναι γεμάτη
ζιζάνια και άχρηστα χόρτα, όπως είναι το περδικάκι.

Ποια συμπτώματα
προκαλούν οι γύρεις;
Tα συμπτώματα που προκαλούν οι
γύρεις εντοπίζονται κυρίως στη μύτη,
αλλά πολλές φορές, συμμετέχουν και
τα μάτια, ενώ δεν αποκλείεται η παρουσία «εαρινού» αλλεργικού βρογχικού άσθματος. Τα μάτια των ασθενών
παρουσιάζουν φαγούρα, δακρύζουν
και είναι κόκκινα. Τα χαρακτηριστικά

πολλαπλά πρωινά φτερνίσματα, σε
συνδυασμό με κνησμό, είναι η τυπική
εκδήλωση εποχιακής αλλεργικής ρινίτιδας. Η αλλεργική ρινίτιδα, πολύ
συχνά συνυπάρχει με άσθμα. Το άσθμα, εκτός από βήχα, μπορεί να εκδηλώνεται κατά κρίσεις με αναπνευστικό συριγμό («γατάκια» ή «βράσιμο»
στο θώρακα) και δύσπνοια.

Πόσο μπορεί να κινδυνεύει
ένα αλλεργικό άτομο;
Πολλές φορές τα φταρνίσματα και
το συνάχι που προκαλούνται από αλλεργική ρινίτιδα δεν λαμβάνονται σοβαρά υπόψη από τους ασθενείς. Η
αρρώστια όμως του ασθενή είναι
δυσανάλογα μεγάλη. Κάποιοι αναφέρουν ότι οι επιπτώσεις της ρινίτιδας
είναι παρόμοιες με εκείνες του μέτριου βρογχικού άσθματος. Άρα δεν
πρόκειται απλώς και μόνο για ένα
συνάχι, αλλά για κάτι το οποίο πρέπει
να δοθεί η ανάλογη προσοχή και
φροντίδα. Ένας επιπρόσθετος λόγος
είναι το γεγονός ότι σε σημαντικό ποσοστό, περίπου 30%, η ρινίτιδα εξελίσσεται και μεταπίπτει σε βρογχικό
άσθμα. Στην περίπτωση αυτή τα
πράγματα δυσκολεύουν και οι επιπτώσεις της νόσου επηρεάζουν σημαντικά τη ζωή του ασθενή και της
οικογένειας, εάν πρόκειται για παιδί.
Το σημαντικότερο όμως είναι ότι το
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πίσετε τις ανοιξιάτικες αλλεργίες
όταν δηλαδή η ατμόσφαιρα είναι
«φορτωμένη» με γύρεις (πρακτικά
08:00 και 20:00).
Αποφυγή περιπάτων τις «ώρες
αιχμής», όπως επίσης και όταν
φυσάνε ισχυροί άνεμοι.
Διαδρομές-ταξίδια με αυτοκίνητο,
με τα παράθυρα κλειστά.
Χρήση συστήματος κλιματισμού
(air condition) στο σπίτι και στο αυτοκίνητο.
Επιστρέφοντας στο σπίτι, λούσιμο,
πλύσιμο και τοποθέτηση των ρούχων έξω από το υπνοδωμάτιο.

Μπορούμε να προλάβουμε
τις αλλεργίες;
Η καλύτερη θεραπεία είναι η πρόληψη. Πρόληψη σημάνει να αποφεύγει το άτομο να εκτίθεται στο αίτιο της
αλλεργίας. Η αποφυγή, όμως, αρκετές φορές, είναι ανέφικτη. Για παράδειγμα, ισχυροί άνεμοι μεταφέρουν
τις γύρεις χιλιόμετρα μακριά. Αντίθετα, είναι εφικτό, και μάλιστα επιβεβλημένο, να μην κάνει κούνια στον
ίσκιο της ελιάς το παιδί με αλλεργία
στην ελιά, ειδικά τους μήνες Απρίλιο
και Μάιο, καθώς η απελευθέρωση
της συγκεκριμένης γύρης είναι στο
ζενίθ. Όσοι λαμβάνουν προληπτικά
μέτρα, δεν χρειάζονται καν φάρμακο!

Τα βασικά προληπτικά
μέτρα κατά την εποχή
της ανθοφορίας είναι:

1

Παραμονή μέσα στο σπίτι, με κλειστά παράθυρα, τις «ώρες αιχμής»,

ΑΛΛΕΡΓΙΟΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΤΟΥ ΕΣΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

Δ/ΝΤΗΣ - ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΑ

ΛΑΪΚΟ Γ.Ν. ΑΘΗΝΩΝ
Αγ. Θωμά 17 - Αθήνα

Κομπότη Ευαγγελία
213 2061282 εσ.6481

210 7716920

Γ.Ν. ΠΑΙΔΩΝ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ & ΑΓΛΑΪΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ
Θηβών & Λεβαδείας - Αθήνα

Μανουσάκης Εμμανουήλ

210 7714626
213 2009160

ΠΓΝ ΑΤΤΙΚΟΝ
Ρίμινι 1 - Χαϊδάρι

Μακρής Μιχαήλ

210 5832450

Γ.Ν. ΣΩΤΗΡΙΑ
Λ. Μεσογείων 152 - Αθήνα

Συρίγου Αικατερίνη

210 7751063

401 ΓΣΝΑ
Λ. Μεσογείων 138 & Κατεχάκη

Παρασκευόπουλος Ιωάννης

210 7494714

Τι εξετάσεις πρέπει να κάνει
κάποιος για να διαπιστώσει
αν έχει ευαισθησία
σε κάποιο αλλεργιογόνο;

251 ΓΝΑ
Κατεχάκη 3

Βούρδας Δημήτριος

210 7464196

Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών
Δεινοκράτους 70

Ψαρρός Φώτιος

210 7261091

Τα αλλεργικά τεστ είναι η βασική
διαγνωστική εξέταση που θα μας αποκαλύψουν το αλλεργιογόνο, έτσι
ώστε να προχωρήσουμε αμέσως
στην αιτιολογική θεραπεία. Συμπληρωματικά και ανάλογα με την περίσταση γίνονται σπιρομέτρηση, ακτινογραφίες ιγμορείων, θώρακα και
διάφορες αιματολογικές εξετάσεις.

424 ΓΣΝΘ
Γρ. Λαμπράκη 3 – Θεσ/νίκη

Κωνσταντίνου Γεώργιος

2310 381000

2
3
4
5

αλλεργικό άτομο μπορεί να πάθει αναφυλαξία (αλλεργικό σοκ), που
μπορεί να εκδηλωθεί ξαφνικά και να
επηρεάσει όλο το σώμα. Αν δεν αντιμετωπιστεί έγκαιρα, μπορεί να προκαλέσει ακόμα και το θάνατο.
Η αναφυλαξία έχει ως συχνότερα
αίτια τις τροφές και τα φάρμακα, αλλά
ειδικά την άνοιξη τις μέλισσες και τις
σφήκες.

21

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλείτε και την Ελληνική Εταιρεία Αλλεργιολογίας και Κλινικής Ανοσολογίας,
τηλ. 210-69.11.682

Πότε είναι απαραίτητη
η φαρμακοθεραπεία;
Αν με την πρόληψη δεν επιτυγχάνεται το άριστο επιθυμητό αποτέλεσμα, τότε χρειάζεται, συμπτωματική
φαρμακοθεραπεία. Ανακούφιση από
τα συμπτώματα προσφέρουν τα αντι-ισταμινικά φάρμακα. Τα αντι-ισταμινικά, ειδικά τα παλαιότερα, ενώ
είναι πολύ ισχυρά, προκαλούν παρενέργειες, όπως υπνηλία ή καταστολή, που έχει αντίκτυπο στη δουλειά
και στο σχολείο. Διάφορα εισπνεόμενα φάρμακα καταστέλλουν τα συμπτώματα της αναπνευστικής αλλεργίας (ρινίτιδα, άσθμα).
Πιο πρόσφατα έχει εισαχθεί στη
φαρμακοθεραπεία του άσθματος και
της ρινίτιδας μια νέα κατηγορία φαρμάκων, τα αντιλευκοτριενικά, με αντιφλεγμονώδη δράση. Αν τα παραπάνω μέτρα δεν είναι επαρκή για την αντιμετώπιση της αλλεργίας, θα καταφύγει κανείς στις νεότερες ανοσοτροποποιητικές μεθόδους θεραπείας.
Αυτές βασίζονται στον ανοσολογικό
μηχανισμό της αλλεργίας, και είναι: η
χορήγηση ειδικών αντισωμάτων κατά της ανοσοσφαιρίνης Ε ή, πιο ριζικά,
ανοσοποίηση (απευαισθητοποίηση).
Η αποτελεσματικότητα της σύγχρονης
θεραπείας είναι πολύ ικανοποιητική.
Με την τελευταία, ειδικά, μέθοδο αλλάζει το αλλεργικό υπόστρωμα και επέρχεται ανοχή.
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Η αλλεργία στα ακάρεα
της σκόνης του σπιτιού

Τ

α ακάρεα είναι αόρατοι μικροοργανισμοί, οι οποίοι
ζουν στη σκόνη του σπιτιού και τα αλλεργιογόνα τους
προέρχονται από τα περιττώματά τους και από τμήματα του σώματός τους, τα οποία αναμειγνύονται με τα
σωματίδια της σκόνης και στη συνέχεια εισπνέονται. Τα
ακάρεα είναι το κατ’ εξοχήν αίτιο χρόνιας ρινίτιδας και άσθματος.
Οι μικροοργανισμοί αυτοί για να επιβιώσουν και να
πολλαπλασιαστούν χρειάζονται σταθερές συνθήκες περιβάλλοντος, υγρασία και διατροφή. Έτσι, αναπτύσσονται σε
μεγάλους αριθμούς μέσα στα στρώματα και στα μαξιλάρια, στα χαλιά και τις μοκέτες (ιδίως όταν είναι μόνιμες),
στις πολυθρόνες, σε ορισμένα παιχνίδια των παιδιών
(π.χ. στα λούτρινα ζωάκια) ή σε χώρους όπου κοιμούνται
κατοικίδια ζώα. Τρέφονται με την πιτυρίδα του ανθρώπου
και με μύκητες που υπάρχουν στο περιβάλλον. Την απαιτούμενη υγρασία τους την παρέχει το ανθρώπινο σώμα,
όταν το άτομο κοιμάται στο κρεβάτι του. Τα ακάρεα πολλαπλασιάζονται κυρίως το φθινόπωρο, το χειμώνα, αλλά
και την άνοιξη. Επειδή είναι παρόντα σε όλη τη διάρκεια
του έτους, ο ευαισθητοποιημένος ασθενής μπορεί να εμφανίζει συμπτώματα όλες τις εποχές ή εξάρσεις της πάθησής του την άνοιξη και το φθινόπωρο.
Για να βελτιωθούν τα συμπτώματα της αλλεργικής ρινίτιδας και του βρογχικού άσθματος σε αυτή την περίπτω-

ση, πέρα από τα διάφορα φάρμακα και την ειδική θεραπεία απευαισθητοποίησης (ανοσοθεραπεία) σε ορισμένα
περιστατικά, απαιτείται και έλεγχος του περιβάλλοντος
στο οποίο μένει και κινείται ο ασθενής με αλλεργία στα
ακάρεα της οικιακής σκόνης.
Η κρεβατοκάμαρα (επειδή είναι ο χώρος στον οποίο ο
ασθενής παραμένει συνεχώς για μεγάλο χρονικό διάστημα, όταν κοιμάται) πρέπει σε γενικές γραμμές να μοιάζει
με «δωμάτιο νοσοκομείου». Αναλυτικότερα: πρέπει να
μην υπάρχουν χαλιά ή μοκέτες ή πατάκια στο πάτωμα, τα
ρούχα να είναι τακτοποιημένα σε ντουλάπες και όχι κρεμάστρες ή καλόγερους, να μην υπάρχουν πεταμένα ή
στοιβαγμένα πράγματα σε διάφορα σημεία του δωματίου
(κομοδίνα, τουαλέτα κ.ά.), να χρησιμοποιούνται έπιπλα
από ξύλο, μέταλλο ή πλαστικό, το στρώμα εάν είναι παλιό
(άνω των 5 ετών) πρέπει να αντικατασταθεί ή να καλυφθεί
με ειδική θήκη από αδιάβροχο μαλακό πλαστικό (ειδικής
σύνθεσης) με φερμουάρ, το μαξιλάρι εάν περιέχει πούπουλα να αντικατασταθεί με άλλο συνθετικό, το καθάρισμα του δωματίου να γίνεται πάντα με υγρό πανί, ενώ τα
σεντόνια να πλένονται τακτικά στους 60 C. Επίσης, απαγορεύεται το κάπνισμα στο δωμάτιο ή η είσοδος κατοικίδιων ζώων σ’ αυτό, ενώ επιβάλλεται ο τακτικός αερισμός
του και η διατήρηση λογικών επιπέδων υγρασίας και
θερμοκρασίας.
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Αλλεργίες: Τι αναφέρουν τα ασφαλιστήρια
Μ

ε τον όρο αλλεργία εννοείται η παθολογική
κατάσταση κατά την οποία ο οργανισμός αντιδρά απέναντι σε αβλαβείς περιβαλλοντικές ουσίες -τα αλλεργιογόνα- τα οποία μπορούν να
προκαλέσουν μια ταχεία
φλεγμονώδη αντίδραση του
οργανισμού, που οδηγεί σε
φτάρνισμα, ερυθρότητα, φαγούρα κ.λπ.
Ως αλλεργιογόνα μπορούν
να δράσουν ορισμένες τροφές
όπως αυγά, ψάρια, θαλασσινά, φράουλες, φάρμακα όπως
πενικιλίνη, αντιοροί, σκιαγραφικά σκευάσματα που χρησιμοποιούνται στην ακτινολογία,
καλλυντικά, χρώματα, γύρη
διαφόρων φυτών, φτερά και
τρίχες διαφόρων ζώων, σκόνη κ.ά. Φτάνουν στον οργανισμό μέσω της αναπνοής με επαφή στο δέρμα ή ακόμη με
την τροφή ή και την ένεση. Το
κύριο διαγνωστικό εργαλείο
των αλλεργικών παθήσεων
είναι οι δερμοαντιδράσεις διά
νυγμού, δηλαδή τα αλλεργικά
τεστ, μέθοδος ασφαλής και ανώδυνη.
Ο όρος «αλλεργικά τεστ»
συνήθως συναντάται στις γενικές εξαιρέσεις των νοσοκομειακών συμβολαίων των
περισσοτέρων εταιρειών όπως ενδεικτικά ΑΧΑ, Generali,
ING, Ατλαντική Ένωση, ERGO,
Εθνική, Μινέττα κ.α. ενώ σε
άλλες εταιρείες όπως ενδεικτικά Metlife, Allianz,
Interamerican,
Eurolife,
Prime Insurance, Interasco
κ.ά. ο όρος δεν συναντάται ούτε στις παροχές ούτε στις εξαιρέσεις. Σημειώνεται πως ο όρος αλλεργικά τεστ αναζητήθηκε από δεκατρία νοσοκομειακά προγράμματα, ένα από
κάθε προαναφερόμενη εταιρεία, δειγματοληπτικά και τυχαία και μέσα από το πλήθος
των νοσοκομειακών πακέτων
και προγραμμάτων που διατίθενται.
Τα συμπτώματα μιας «αλλεργικής αντίδρασης» συνήθως περιλαμβάνουν σφίξιμο
στο στήθος ή δυσφορία, δυσκολία στην αναπνοή, βήχα,
ναυτία ή έμετο, διάρροια, κοιλιακό άλγος, δυσκολία στην
κατάποση, ερυθρότητα του
δέρματος, φαγούρα, μπερδε-

Καθώς το θέμα «αλλεργία» εμφανίζεται συχνά και ταλαιπωρεί
πλήθος ασφαλισμένων, πιθανόν θα ήταν πρακτικά χρήσιμο ορισμένοι
όροι να επαναξιολογηθούν από τα αρμόδια τμήματα και πιθανόν να
επαναδιατυπωθούν με μεγαλύτερη λεπτομέρεια εντός των νοσοκομειακών
συμβολαίων, προς αποφυγή τυχόν διαφωνιών σε μια έκτακτη νοσηλεία που
θα προκύψει από αλλεργική αντίδραση ασφαλισμένου/ης και προς όφελος
της απρόσκοπτης εξυπηρέτησης κάθε περιστατικού
μένη ομιλία, διανοητική σύγχυση, ενώ οι πιο ακραίες αντιδράσεις του οργανισμού που
πρέπει να αντιμετωπιστούν άμεσα είναι συνήθως χαμηλή
αρτηριακή πίεση, αδυναμία,
αναισθησία, μη φυσιολογικός
καρδιακός ρυθμός, ταχυπαλμία, απώλεια οξυγόνου, συριγμός στην αναπνοή, από-

φραξη των αεραγωγών, κνίδωση, έντονο πρήξιμο των
ματιών, του προσώπου, ή του
σημείου του σώματος που ήρθε σε επαφή με το αλλεργιογόνο, καρδιακή ανακοπή, αναπνευστική ανακοπή κ.ά.
Σε τέτοιες σοβαρές αλλεργικές αντιδράσεις όπως οι παραπάνω περιπτώσεις ή μιας

σοβαρής αναφυλαξίας είναι
απαραίτητο ο/η ασφαλισμένος/η να μεταφερθεί το συντομότερο δυνατό στα εξωτερικά
ιατρεία ενός νοσηλευτηρίου,
ακόμα και με τη χρήση ενός
κατάλληλα εξοπλισμένου ασθενοφόρου, προκειμένου να
του παρασχεθούν οι πρώτες
βοήθειες και η κατάλληλη θε-

ραπεία.
Σε αυτές τις περιπτώσεις όλα τα νοσοκομειακά συμβόλαια όλων των εταιρειών διαθέτουν προνόμια παροχών υγείας για έκτακτα περιστατικά,
συνήθως δωρεάν έως ενός
συγκεκριμένου ποσού π.χ. έξοδα έως 200,300, 400 ευρώ
κ.ά., δωρεάν ιατρική παρακο-

λούθηση από ιατρό εφημερίας
ή με μια ελάχιστη επιβάρυνση,
όταν ζητηθεί η συμβολή μιας
ιδιαίτερης ιατρικής ειδικότητας που δεν εφημερεύει τη
στιγμή του περιστατικού, χρήση ασθενοφόρου και διάφορες εκπτώσεις και προνομιακές τιμές σε όλα σχεδόν τα ιδιωτικά θεραπευτήρια όπως
ενδεικτικά Όμιλος Υγείας, Όμιλος Ευρωκλινικής, Όμιλος Ιατρικού, Metropolitan, Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης κ.ά. Η
αναλυτική λίστα παροχών συνοδεύει τα κυρίως νοσοκομειακά συμβόλαια και διατίθεται από το διαμεσολαβητή και
την κάθε εταιρεία.
Επιπλέον αρκετά είναι τα
συμβόλαια πρωτοβάθμιας πε-
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συμβόλαια

ρίθαλψης που παρέχουν απεριόριστες επισκέψεις σε ιατρούς εντός των
οποίων ο/η ασφαλισμένος/η δύναται
να επισκεφτεί και «αλλεργιολόγο», είτε δωρεάν είτε με μια ελάχιστη συμμετοχή π.χ. 10, 15, 20 κ.ά. ευρώ και να
διενεργήσει συναφείς διαγνωστικές
εξετάσεις, είτε δωρεάν είτε με μια ελάχιστη συμμετοχή π.χ. 10 %, 15%,
20% επί των συνολικών δαπανών, ανάλογα με το συμβόλαιο. Απαραίτητη
προϋπόθεση, έγγραφο παραπεμπτικού του ιατρού του δικτύου και πρότερη συνεννόηση με το διαμεσολαβητή
και το συντονιστικό κέντρο της εταιρείας.
Σημειώνεται πως ο όρος «αλλεργία
και συναφείς όροι» συνήθως δεν συναντώνται στις γενικές εξαιρέσεις των
συμβολαίων πρωτοβάθμιας περίθαλψης και ο/η ασφαλισμένος/η δύναται
NEXTDEAL #425 # 24 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019

να εξυπηρετηθεί ποικιλοτρόπως, ανάλογα τις παροχές του κάθε συμβολαίου. Επιπλέον σημειώνεται πως
τέτοια συμβόλαια διατίθενται από όλες τις εταιρείες αυτόνομα, σε ποικιλία και με ιδιαίτερα προσιτό κόστος,
ακόμα και από 50-70-100 κ.ά. ευρώ
ετησίως, ανάλογα με το πακέτο ή προστίθενται στα κυρίως νοσοκομειακά
συμβόλαια που διατηρούνται από
τους ασφαλισμένους. Σε περίπτωση
ύπαρξης τυχόν ιατρικού ιστορικού
αλλεργίας ο/η ενδιαφερόμενος/η για
αρχική σύναψη νοσοκομειακού συμβολαίου, θα πρέπει να ενημερώνει
αληθώς το διαμεσολαβητή.
Καθώς το θέμα «αλλεργία» εμφανίζεται συχνά και ταλαιπωρεί πλήθος
ασφαλισμένων, πιθανόν θα ήταν πρακτικά χρήσιμο ορισμένοι όροι να επαναξιολογηθούν από τα αρμόδια τμήματα και πιθανόν να επαναδιατυπωθούν με μεγαλύτερη λεπτομέρεια εντός των νοσοκομειακών συμβολαίων, προς αποφυγή τυχόν διαφωνιών
σε μια έκτακτη νοσηλεία που θα προκύψει από αλλεργική αντίδραση ασφαλισμένου/ης και προς όφελος της
απρόσκοπτης εξυπηρέτησης κάθε
περιστατικού. Σημειώνεται πως με
πάσης φύσης αλλεργίες ασθενούν ασφαλισμένοι κάθε ηλικίας, ακόμα και
μικρά παιδιά.
Μια «αλλεργία» προκύπτει σε έναν
άνθρωπο έξαφνα και χωρίς δική του
πρόθεση, ενώ υπάρχουν και οι άνθρωποι που έχουν εντοπίσει πως υποφέρουν από κάποιου είδους αλλεργία και λαμβάνουν την κατάλληλη
φαρμακευτική θεραπεία όταν συμβαίνουν τα σχετικά συμπτώματα. Υπάρχουν και οι περιπτώσεις ανθρώπων που εκδηλώνουν συμπτώματα
αλλεργικών αντιδράσεων όταν βρίσκονται σε ιδιαίτερα αγχώδη κατάσταση. Σε κάθε περίπτωση αλλεργικής αντίδρασης από οποιαδήποτε αιτία και μαζί με τη χορήγηση κατάλληλων φαρμάκων συνιστάται ψυχραιμία
εκ μέρους του/ης ασθενούς και των
οικείων του/ης και έλεγχος του στρεσογόνου συναισθήματος, προς αποτροπή έξαρσης των συμπτωμάτων
και διατήρησης της σωματικής ακεραιότητας του/ης ασθενούς.
Ενημερωθείτε αναλυτικά από τον
προσωπικό σας διαμεσολαβητή για τα
οφέλη ενός ατομικού ή οικογενειακού συμβολαίου υγείας.
©Μέντωρ Διαμεσολαβητής
Πηγή: https://www.hygeia.gr/
https://www.onmed.gr
https://www.drpetalas.gr
https://el.wikipedia.org

Τα αλλεργιογόνα φυτά της Ελλάδας
Γένος ή είδος

Κοινά ονόματα

Χρόνος άνθησης

Abies

Έλατο, έλατος

Απρίλιος - Ιούνιος

Acer

Σφένδαμος, σφενδάμι κ.α.

Απρίλιος - Μάιος

Ailanthus altissima

Αίλανθος, αγριοκαρυδιά,
βρωμόδεντρο, Βρωμοκαρυδιά

Μάιος - Ιούλιος

Alnus glutinosa

Σκλήθρα, κλήθρα κ.α.

Ιανουάριος - Φεβρουάριος

Amaranthus

Βλίτο, αγριόβλιτο κ.α.

Μάιος - Σεπτέμβριος

Amabrosia maritima

βρωμούσα (Θήρα)

Ιούλιος - Σεπτέμβριος

Artemisia

Αψιθιά κ.α.

Μάιος - Οκτώβριος

Castanea sativa

Καστανιά

Ιούνιος - Ιούλιος

Chenopodium

Βρωμόχορτο, αγριοσπανάκι κ.α.

Μάιος - Νοέμβριος

Corylus

Φουντουκιά κ.α.

Φεβρουάριος - Μάρτιος

Cupressus

Κυπαρίσσι

Μάρτιος - Απρίλιος

Fagus

Οξυά

Απρίλιος - Μάιος

Fraxinus

Μελιός, μέλεγος, φράξος κ.α.

Μάρτιος - Μάιος

Juglans regia

Καρυδιά

Απρίλιος - Μάιος

Juniperus

Κέδρος, κέντρος κ.α.

Ιανουάριος - Μάιος

Ligustrum

Λιγούστρο

Απρίλιος - Ιούνιος

Morus

Μουριά, σκαμνιά κ.α.

Μάρτιος - Μάιος

Olea europaea

Ελιά

Μάιος - Ιούνιος

Parietaria

Περδικάκι, περδικούλι κ.α.

Όλο το χρόνο

Pinus

Πεύκο κ.α.

Ιανουάριος - Ιούνιος

Plantago

Πεντάνευρο κ.α.

Φεβρουάριος - Οκτώβριος

Platanus

Πλάτανος, πλατάνι

Μάρτιος - Μάιος

Polygonum

Απρίλιος - Δεκέμβριος

Populus

Λεύκα, λεύκος κ.α.

Φεβρουάριος - Απρίλιος

Quercus

Δρυς, βελανιδιά, πουρνάρι, δέντρο κ.α.

Απρίλιος - Μάιος

Rumex

Λάπαθο, αγριολάπαθο, ξυνήθρα κ.α.

Μάρτιος -Αύγουστος

Salix

Ιτιά κ.α.

Μάρτιος - Απρίλιος

Tilia

Φλαμουριά κ.α.

Μάιος - Ιούλιος

Ulmus

Φτελιά, καραγάτσι κ.α.

Μάρτιος

Urtica

Τσουκνίδα

Φεβρουάριος - Σεπτέμβριος

Xanthium

Κολλητσίδα κ.α.

Ιούνιος - Σεπτέμβριος
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Τι να κάνετε,
αν πάσχετε
από αλλεργική
επιπεφυκίτιδα

Η

αλλεργική επιπεφυκίτιδα είναι μία πολύ συχνή πάθηση, η
οποία εμφανίζεται σε ενήλικες, αλλά και σε παιδιά. Είναι ιδιαίτερα εύκολη στην αντιμετώπιση και σπανίως προκαλεί
ανησυχία ή προβληματίζει με την εξέλιξή της. Όπως λέει και η
λέξη, αφορά μία αλλεργική αντίδραση σε κάποιο αλλεργιογόνο,
σε μία ουσία δηλαδή, η οποία δημιουργεί αλλεργική αντίδραση,
όταν έρθει σε επαφή με το σώμα μας και στην προκειμένη περίπτωση με τα μάτια μας. Ο επιπεφυκότας είναι ένας ιστός, ως επί
το πλείστον διαφανής, ο οποίος καλύπτει το λευκό κομμάτι του
ματιού μας, αλλά και το εσωτερικό των βλεφάρων. Αυτός ο ιστός
είναι και η πρώτη γραμμή άμυνας του ματιού και ο οποίος έρχεται
σε επαφή με το περιβάλλον, άρα και με τα αλλεργιογόνα. Αυτά τα
αλλεργιογόνα προκαλούν μία φλεγμονή στον επιπεφυκότα, η οποία ονομάζεται επιπεφυκίτιδα.
Σημαντικό είναι να αναφέρουμε ότι η συγκεκριμένη πάθηση
δεν είναι μεταδοτική, ενώ ως προς την εμφάνισή της έχει μία περιοδικότητα, δηλαδή εμφανίζεται σε ορισμένες περιόδους, όπως
η άνοιξη ή το καλοκαίρι.

Ποια είναι τα συμπτώματα
Τα συμπτώματα συνήθως εμφανίζονται αμέσως μετά την επαφή με το αλλεργιογόνο, αν και σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί
να υπάρχει και καθυστερημένη αντίδραση. Τα πιο συχνά συμπτώματα είναι ο κνησμός, δηλαδή η φαγούρα, η οποία συνοδεύεται από ερυθρότητα. Μπορεί να υπάρχει ήπιος πόνος, αλλά και
αίσθημα ξένου σώματος στο μάτι, η οποία οδηγεί σε δακρύρροια,
συνεχόμενη δηλαδή έκκριση δακρύων από τα μάτια. Τέλος, σε
προχωρημένα στάδια αρχίζει να υπάρχει θόλωση της όρασης και

ευαισθησία στο φως. Τα συμπτώματα της αλλεργικής επιπεφυκίτιδας έχουν αρκετά κοινά χαρακτηριστικά με τη βλεφαρίτιδα και την ξηροφθαλμία και
γι’ αυτό μπορεί στα αρχικά στάδια να προκαλέσουν
σύγχυση στους ασθενείς, κάτι το οποίο λύνεται πολύ εύκολα όμως με έναν οφθαλμολογικό έλεγχο.

Ποιος είναι πιθανό να αναπτύξει
αλλεργική επιπεφυκίτιδα

χνία θα μας δώσει τα απαραίτητα ευρήματα, ενώ σε
εξαιρετικά σύνθετες περιπτώσεις μία εξέταση αίματος μπορεί να μας επιβεβαιώσει ότι πρόκειται για
αλλεργική αντίδραση.

Μπορεί μία αλλεργική αντίδραση να έχει
μόνιμες επιπτώσεις στην όραση και το μάτι;
Πολύ σπάνια και σε εξαιρετικά βεβαρημένες καταστάσεις υπάρχει η πιθανότητα να επηρεαστεί ο
κερατοειδής του ματιού. Κερατοειδής είναι ο διαφανής ιστός που βρίσκεται ακριβώς μπροστά από
την ίριδα. Η φύση του είναι να είναι διαφανής και
αυτό είναι που μπορεί να επηρεαστεί σε χρόνιες
κυρίως επιπεφυκίτιδες. Λόγω χρόνιου ερεθισμού
υπάρχει η τάση να χάνει τη διαύγειά του. Εκτός αυτού, αυξημένος κίνδυνος σε τέτοιες περιπτώσεις
υπάρχει και για μικροβιακές μολύνσεις του κερατοειδούς για τον ίδιο λόγο.

Αλλεργική επιπεφυκίτιδα μπορεί να αναπτύξει
κανείς σε οποιαδήποτε ηλικία. Έχουμε όμως παρατηρήσει ότι συχνότερα εμφανίζεται σε παιδιά και
ΒΑΣΊΛΕΙΟΣ ΣΚΟΥΤΈΡΗΣ
νέους ενήλικες από 12 έως 30 ετών.
MD, FEBO
Οι άνδρες και οι γυναίκες επηρεάζονται στο ίδιο χειρουργός οφθαλμίατρος
ποσοστό, ενώ άνθρωποι που έρχονται σε επαφή με διευθυντής Οφθαλμολoγικού
αλλεργιογόνα στο οικογενειακό ή εργασιακό περι- Τμήματος, Ευρωκλινική
βάλλον έχουν σαφώς αυξημένες πιθανότητες εμ- Αθηνών
φάνισης της πάθησης.
Σημαντικό ρόλο παίζει και το οικογενειακό ιστορικό αλλεργιών,
αν υπάρχει δηλαδή κάποιο μέλος της οικογένειας με ιστορικό Πόσο εύκολα μπορούμε
να αντιμετωπίσουμε αυτήν την πάθηση;
αλλεργιών.
Η αντιμετώπιση -όπως και η πρόληψη- έχει πρώτο στόχο την
Τέλος η παρουσία παθήσεων, όπως το άσθμα ή το έκζεμα,
μπορεί να προκαλέσουν την εκδήλωση αλλεργικής επιπεφυκίτι- απομάκρυνση του αλλεργιογόνου παράγοντα, εάν είναι αυτό δυνατόν. Από εκεί και πέρα υπάρχει μία μεγάλη γκάμα κολλυρίων
δας
τα οποία έχουν αντιαλλεργικό και αντιφλεγμονώδη χαρακτήρα
Πώς γίνεται η διάγνωση της αλλεργικής επιπεφυκίτιδας
και τα οποία αντιμετωπίζουν πολύ καλά την πλειονότητα των πεΤο πρώτο και σημαντικότερο σημείο στη διάγνωση είναι η λή- ριστατικών. Οι κρύες κομπρέσες μπορεί να ανακουφίσουν σημαψη ενός πλήρους και αναλυτικού ιστορικού της πάθησης, αλλά ντικά, ενώ η χρήση φακών επαφής θα πρέπει να αποφεύγεται.
και του ασθενούς. Στην συνέχεια η εξέταση με τη σχισμοειδή λυ-

Αλλεργιολογικό Τμήμα Ευρωκλινικής Αθηνών

Αλλεργιολογικό Τμήμα Ευρωκλινικής Παίδων

ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΉ ΑΘΗΝΏΝ λειτουργεί Τμήμα Αλλεργιολογίας, στελεχωμένο με εξειδικευμένους αλλεργιολόγους, οι οποίοι, εκτός από το υψηλό επιστημονικό επίπεδο και τη
μακρόχρονη εμπειρία, διακρίνονται για την επαγγελματική επιμέλεια και την εξατομικευμένη φροντίδα με την οποία αντιμετωπίζουν κάθε ασθενή. Οι ιατροί λειτουργούν ως ομάδα, τα μέλη της οποίας μετέχουν από κοινού στη διαγνωστική και θεραπευτική προσπέλαση όλων των ασθενών, με αποτέλεσμα την ολοκληρωμένη και συνεχή παρακολούθηση των ασθενών. Κατά συνέπεια δεν υπάρχει περίπτωση διακοπής στη συνεχή παρακολούθηση των ασθενών, ακόμη και στη διάρκεια αδειών ή άλλου τύπου απουσίας ενός ιατρού.

ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΉ ΠΑΊΔΩΝ λειτουργεί ένα εξειδικευμένο τμήμα στον Τομέα της Αλλεργιολογίας
Παίδων. Με επίκεντρο τον μικρό ασθενή και στόχο
την εξατομικευμένη ιατρική προσέγγιση, το ΠαιδοΑλλεργιολογικό Τμήμα καλύπτει ένα ευρύ φάσμα ατοπικών νοσημάτων, που εκτείνονται από τη βρεφική μέχρι και την εφηβική ηλικία, με στόχο την πρόληψη, τη διάγνωση και τη θεραπεία.
Το υψηλότατο επιστημονικό επίπεδο των ιατρών, η
πολυετής εμπειρία και το σημαντικό επιστημονικό
τους έργο, καθώς και η διαρκής ενημέρωση και εκπαίδευσή τους στις πιο σύγχρονες ιατρικές τεχνικές,
προσδίδουν στο Παιδο-Αλλεργιολογικό Τμήμα της
Ευρωκλινικής Παίδων ισχυρά συγκριτικά πλεονεκτήματα. Το νοσηλευτικό προσωπικό βρίσκεται πάντα δίπλα στον μικρό ασθενή και την οικογένειά του,
προσφέροντας τα υψηλότερα δυνατά επίπεδα νοσηλευτικής φροντίδας, με επαγγελματική επιμέλεια και
ευαισθησία.

Εξωτερικά ιατρεία
Εκτός από το τακτικό ιατρείο, στο οποίο προσέρχονται για πρώτη φορά οι ασθενείς,
κατόπιν ραντεβού λειτουργούν και ειδικά ιατρεία, στα οποία εντάσσονται διαγνωσμένοι
ασθενείς με ειδικά προβλήματα, που χρήζουν μακροχρόνιας παρακολούθησης με εξειδικευμένη φροντίδα. Συγκεκριμένα λειτουργεί:
• Ειδικό ιατρείο αλλεργίας στα υμενόπτερα και φάρμακα (με ή χωρίς υποκείμενη μαστοκυττάρωση).
• Ιατρείο άσθματος, με ή χωρίς ρινοκολπίτιδα και ευαισθησία στην ασπιρίνη.
• Ιατρείο κνίδωσης και κληρονομικού αγγειοοιδήματος.
Επιπλέον οι ιατροί του Αλλεργιολογικού Τμήματος βρίσκονται σε ετοιμότητα για την αξιολόγηση αλλεργιολογικών προβλημάτων σε νοσηλευόμενους ασθενείς άλλων ειδικοτήτων,
πάντοτε σε συμβουλευτικό ρόλο και μετά από πρόσκληση των θεραπόντων ιατρών τους.
Για πληροφορίες και ραντεβού: Τηλ. 210 6416600, 210 6416040

Υπηρεσίες
Το Αλλεργιολογικό Τμήμα προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες, αφού καλύπτει όλο το φάσμα των

αναγκών, από τη διάγνωση των ατοπικών νοσημάτων, τη θεραπεία, έως και τη μακροχρόνια παρακολούθησή τους. Η διάγνωση των νοσημάτων αυτών
γίνεται με τη βοήθεια ειδικών διαγνωστικών δοκιμασιών βάσει διεθνών πρωτοκόλλων. Ο θεραπευτικός
σχεδιασμός συντάσσεται με κύριο γνώμονα την προσπάθεια εξατομίκευσης της θεραπείας για κάθε ασθενή, δεδομένης της δυναμικής των αλλεργικών
νοσημάτων.

Υποδομές και ιατρική τεχνολογία
Η Ευρωκλινική Παίδων διαθέτει δυνατότητα ελέγχου με αντιδραστήρια για δερματικές δοκιμασίες
νυγμού, patch tests και αιματολογικής διερεύνησης
με RAST και μέτρηση ανοσοσφαιρνών, καθώς και
άλλων παραμέτρων για τον έλεγχο κνίδωσης, τροφικής αλλεργίας, αναπνευστικής αλλεργίας (ρινίτιδα
και άσθμα) και ατοπικής δερματίτιδας. Υπάρχει, επίσης, δυνατότητα διενέργειας τροφικών προκλήσεων
και απευαισθητοποίησης σε αντιβιοτικά, καθώς και
δυνατότητα ανοσοθεραπείας στην αναπνευστική αλλεργία.
Για πληροφορίες και ραντεβού: Τηλ. 2106416600
NEXTDEAL #425 # 24 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019
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ΙΑΣΩ ΠΑΙΔΩΝ

Ποιες είναι οι
ιδιαιτερότητες
των αλλεργιών
στα παιδιά;

Τ

α αλλεργικά/ατοπικά νοσήματα (αλλεργίες) είναι χρόνιες,
φλεγμονώδεις παθήσεις με εξάρσεις και υφέσεις και προκαλούνται από την αντίδραση του οργανισμού, μέσω ανοσολογικών/αμυντικών μηχανισμών, στις συνήθεις περιβαλλοντικές
μη βλαβερές ουσίες για τα μη αλλεργικά άτομα που λέγονται αλλεργιογόνα. Είναι πολυπαραγοντικές παθήσεις, όπου γενετικοί
και περιβαλλοντικοί παράγοντες συμβάλλουν στην ανάπτυξη καί
εκδήλωσή τους.

Πόσο συχνές είναι οι αλλεργίες
Οι αλλεργίες είναι από τα συχνότερα χρόνια νοσήματα στα παιδιά, με συνεχώς αυξανόμενη τάση τις τελευταίες δεκαετίες, με
αποτέλεσμα διεθνώς 1 στα 3-4 παιδιά (25% - 30%) να παρουσιάζουν αλλεργία.

Η έγκαιρη διάγνωση και
σωστή αντιμετώπιση
όχι μόνο ομαλοποιεί
τη ζωή του παιδιού και
της οικογένειας, αλλά
υπάρχουν ενδείξεις ότι
δυνατόν να αποτρέπει
απώτερες εξελίξεις

Συχνά, σε αυτές τις ηλικίες, είναι δύσκολη η διαφοροποίηση των γαστρεντερικών αλλεργιών από άλλα γαστρεντερικά νοσήματα, η διαφοροποίηση της αναφυλαΠοιά είναι τα αλλεργικά νοσήματα
ξίας από άλλες επείγουσες, γενικευμένες
Τα συνήθη αλλεργικά νοσήματα είναι η ατοπική
καταστάσεις, καθώς και η διαφοροποίηδερματίτιδα (έκζεμα), η τροφική αλλεργία, το άσθμα,
ση του αλλεργικού άσθματος και αλλερη ρινίτιδα, η επιπεφυκίτιδα, η αναφυλαξία, η κνίδωγικής ρινίτιδας από το μεταλοιμώδες άση, το αγγειοοίδημα, οι γαστρεντερικές και φαρμασθμα και ρινίτιδα που είναι πιο συχνά
κευτικές αλλεργίες και οι αλλεργίες στα υμενόπτεστον παιδικό σταθμό και νηπιαγωγείο. Η
ρα.
δυσκολία διαφοροδιάγνωσης οφείλεται
τόσο στην ατυπία της κλινικής παρουσίαΠοιες οι ιδιαιτερότητες στα παιδιά
σης των αλλεργιών στις μικρότερες ηλιΟι αλλεργίες είναι πιο συχνές στην παιδική ηλικία
κίες, αλλά και στην αδυναμία εφαρμογής
και παρουσιάζουν αρκετές διαφορές και ιδιαιτερόκαι ερμηνείας των υπαρχόντων διαγνωτητες στη συμπεριφορά τους σε σχέση με τους ενήστικών μεθόδων στα βρέφη και μικρότελικες, παρά το ότι η υποκείμενη φλεγμονώδης διρα παιδιά.
εργασία είναι παρόμοια. Η κλινική παρουσίαση και ΦΩΤΕΙΝΉ ΣΑΞΏΝΗΤέλος, η φυσική πορεία και η έκβαση
το είδος των υπεύθυνων αλλεργιογόνων διαφέ- ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΊΟΥ
των παιδικών αλλεργικών παθήσεων με
ρουν ανάλογα με την ηλικία (βρέφος, παιδί, έφηβος, παιδίατρος-αλλεργιολόγος,
την αλλεργική παρέλαση, όπως ήδη αναδιευθύντρια Αλλεργιολογικού
ενήλικας) και εμφανίζουν μία τάση διαδοχικής εκ- Τμήματος ΙΑΣΩ Παίδων
φέρθηκε, αποτελούν ιδιαιτερότητα μεγάδήλωσης με την πάροδο της ηλικίας.
λης σημασίας για τη σφαιρική αντιμετώπιση των παθήσεων αυτών. Οι ενδείξεις
Στα βρέφη είναι πιο συχνές οι γαστρεντερικές αλλεργίες που
είναι και οι πιο παροδικές, ενώ στην ίδια ηλικία αρχίζει και η ατο- συνεχώς αυξάνουν ότι τα αλλεργικά νοσήματα αρχίπική δερματίτιδα (βρεφικό έκζεμα). Η ατοπική δερματίτιδα συνή- ζουν πολύ νωρίς, ακόμη και από την ενδομήτριο ζωή.
θως παρέρχεται μετά το πρώτο έτος, αλλά σε μερικές περιπτώ- Ενώ σε ένα σημαντικό ποσοστό παιδιών τα νοσήματα
σεις επανεμφανίζεται στην παιδική, εφηβική ή/και ενήλικο ζωή. αυτά υποχωρούν με την πάροδο της ηλικίας, συχνά έΤο βρεφικό έκζεμα μπορεί να συνυπάρχει ή να ακολουθείται από χουν την τάση για χρονιότητα ή/και μετά από μεγάλες
την τροφική αλλεργία με ευαισθητοποίηση στα διάφορα τροφικά περιόδους ύφεσης να επανεμφανίζονται στην ενήλικο
αλλεργιογόνα, δηλαδή παραγωγή IgE τύπου αλλεργικών αντισω- ζωή. Δεδομένου ότι, παρά την πρόοδο των θεραπευτικών μας μέσων, οι αλλεργίες ελέγχονται αλλά δεν ιώμάτων στα ειδικά αυτά αλλεργιογόνα.
Οι τροφικές αλλεργίες τείνουν να είναι παροδικές στην παιδική νται, τα τελευταία χρόνια το ενδιαφέρον έχει στραφεί
ηλικία και συχνά ακολουθούνται από την ευαισθητοποίηση σε στην αναζήτηση τρόπων έγκαιρης παρέμβασης στη
περιβαλλοντικά αλλεργιογόνα, όπως τα ακάρεα οικιακής σκόνης, φυσική πορεία των αλλεργικών παθήσεων, με σκοπό
γύρεις, επιθήλια ζώων και μύκητες (μούχλες) που συνδέονται με την αναχαίτηση της εγκατάστασης χρονιότητας ή/και
την εμφάνιση της αναπνευστικής αλλεργίας δηλαδή ολοετή ή ε- πρόληψης της μετέπειτα εξέλιξης.
Συμπερασματικά υπάρχουν ιδιαιτερότητες στις παιδιποχική αλλεργική ρινίτιδα, άσθμα, επιπεφυκίτιδα. Αυτό αρχίζει
κές
αλλεργίες τόσο στην κλινική παρουσίαση και διαμετά το 5ο–6ο έτος, με βαθμιαία κλιμάκωση μέχρι την ηλικία των
γνωστική
προσέγγιση όσο και στην αντιμετώπισή τους
νεαρών ενηλίκων. Αυτή η διαδοχική πορεία των αλλεργιών είναι
με
βάση
τη
φυσική πορεία και έκβαση των παιδικών
γνωστή ως η «αλλεργική παρέλαση» (atopic march) και στο αλαλλεργιών
στη
μετέπειτα ζωή. Η έγκαιρη διάγνωση και
λεργικό παιδί τα αλλεργικά νοσήματα μπορεί να συνυπάρχουν ή
σωστή
αντιμετώπιση
όχι μόνο ομαλοποιεί τη ζωή του
να εμφανίζονται σε διαφορετικές ηλιακές φάσεις.
παιδιού
και
της
οικογένειας,
αλλά υπάρχουν ενδείξεις
Η διάγνωση των αλλεργικών παθήσεων κυρίως στα βρέφη
ότι
δυνατόν
να
αποτρέπει
απώτερες
εξελίξεις.
και τα μικρά παιδιά παρουσιάζει ιδιαιτερότητες και δυσκολίες.
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Πάνω από 800 παιδιά το χρόνο στο
αλλεργιολογικό τμήμα του ΙΑΣΩ Παίδων
ΤΟ ΑΛΛΕΡΓΙΟΛΟΓΙΚΌ ΤΜΉΜΑ του ΙΑΣΩ Παίδων αποτελεί ένα από τα
πλέον εξειδικευμένα τμήματα για την έγκαιρη και αποτελεσματική διάγνωση και αντιμετώπιση των αλλεργικών νοσημάτων, που σαφώς επηρεάζουν την ποιότητα ζωής, τόσο των παιδιών όσο και των οικογενειών τους.
Το Αλλεργιολογικό Τμήμα αναλαμβάνει περισσότερα από 800 εξωτερικά περιστατικά ετησίως.
Τα τελευταία χρόνια οι αλλεργικές παθήσεις παρουσιάζουν επιδημική αύξηση, κυρίως στα βρέφη και παιδιά, όπου 1 στα 3-4 παιδιά πάσχει
από ένα ή περισσότερα αλλεργικά νοσήματα.
Τα αλλεργικά νοσήματα είναι χρόνιες παθήσεις με εξάρσεις και υφέσεις, και περιλαμβάνουν:
• αναφυλαξία
• άσθμα
• αλλεργική ρινίτιδα
• ατοπική δερματίτιδα (έκζεμα)
• κνίδωση/αγγειοοίδημα
• άλλες δερματικές αλλεργίες
• τροφική αλλεργία
• φαρμακευτική αλλεργία
• αλλεργία στα δήγματα εντόμων
Το εξειδικευμένο ιατρικό προσωπικό αξιολογεί και εξετάζει τα παιδιά
που πάσχουν από τις παραπάνω ασθένειες, με στόχο την παροχή εξατομικευμένης διάγνωσης και θεραπείας για τους μικρούς ασθενείς,
αλλά και την εκπαίδευση των ίδιων των οικογενειών τους.
Με αυτό τον τρόπο, συμβάλλει στη μείωση των κινδύνων και των
καθημερινών δυσκολιών που προκαλούνται από τις χρόνιες αλλεργικές παθήσεις, εξασφαλίζοντας καλύτερη ποιότητα ζωής για τα αλλεργικά παιδιά και τις οικογένειές τους. Για το σκοπό αυτό, η έμπειρη ιατρική
ομάδα συνεργάζεται στενά με συναφείς ειδικότητες και τις οικογένειες
των παιδιών, δημιουργώντας σχέσεις εμπιστοσύνης και υποστήριξης,
για να βοηθήσουν ακόμα περισσότερο τα παιδιά τους.

Εξειδικευμένες εξετάσεις:
• δερματικές δοκιμασίες νυγμού
• ενδοδερμικές εξετάσεις
• επιδερμικές δοκιμασίες (Patch tests) για εισπνεόμενα αλλεργιογόνα,
τρόφιμα και φάρμακα
• δοκιμασίες πρόκλησης (τροφές, φάρμακα, εισπνεόμενα αλλεργιογόνα)
• σπιρομέτρηση
• προσδιορισμός FENO

Θεραπείες που διενεργούνται:
• φαρμακευτική αγωγή
• διαιτητικές και περιβαλλοντικές οδηγίες
• ειδική και μη ειδική ανοσοθεραπεία
• απευαισθητοποίηση σε φάρμακα και ορισμένα τρόφιμα
ΙΑΣΩ Παίδων: Λεωφόρος Κηφισίας 37-39, 15121 Μαρούσι. Τηλ. 210
6383000, 210 6383070. Τηλ. για Επείγοντα Περιστατικά: 210 6383166, 210
6383064. www.iasopaidon.gr, email: info@iaso.gr
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ΌΜΙΛΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΎ ΑΘΗΝΏΝ

Πώς να αντιμετωπίσετε το αλλεργικό άσθμα

Τ

ο αλλεργικό άσθμα είναι μία χρόνια φλεγμονή των αεραγωγών,
η οποία χαρακτηρίζεται από εξάρσεις (κρίσεις άσθματος) και υφέσεις. Η φλεγμονή αυτή προκαλείται από την επαφή των ένοχων αλλεργιογόνων με το βρογχικό επιθήλιο, με αποτέλεσμα την έκλυση φλεγμονωδών ουσιών, την παραγωγή βλέννης, το οίδημα του
τοιχώματος και τον βρογχοσπασμό και τελικά την εκδήλωση ασθματικής κρίσης.
Τα συμπτώματα ποικίλλουν και μπορεί να εμφανιστεί βήχας, δύσπνοια, βάρος στο στήθος, «σφύριγμα» στην αναπνοή, εύκολη κόπωση. Σε επίμονες περιπτώσεις θα χρειαστεί και η εκτίμηση και
καθοδήγηση από αλλεργιολόγο, ο οποίος μπορεί να εντοπίσει με ακρίβεια τους αιτιολογικούς παράγοντες.
Στα παιδιά, τα επίμονα «κρυώματα», δηλαδή οι ιώσεις του ανώτερου και κατώτερου αναπνευστικού που κρατάνε πάνω από μία εβδομάδα χωρίς πυρετό, είναι σημάδι που δεν πρέπει οι γονείς να
παραβλέψουν και να το αναφέρουν στον παιδίατρο.
Τα αλλεργιογόνα, που ενοχοποιούνται κυρίως για το αλλεργικό άσθμα, ονομάζονται αεροαλλεργιογόνα. Μπορεί να είναι ενδο-οικιακά
(ακάρεα, κατσαρίδες, κ.ά.) ή εξω-οικιακά (γύρεις) ή μπορεί να βρίσκονται τόσο εντός όσο και εκτός σπιτιού (μύκητες, ζώα). Τα πιο συχνά στην Ελλάδα είναι οι γύρεις των δέντρων και των φυΕιδικές διαγνωστικές μέθοδοι
τών, τα ακάρεα της οικιακής σκόνης, οι μύκητες, το τρίχωμα ζώων.
Το Αλλεργιολογικό Κέντρο του Ιατρικού Κέντρου Αθηνών έχει τη δυνατότητα διερεύνησης και θεραπείας όλου
Η διάγνωση του αλλεργικού άσθματος βασίζεται στο ιτου φάσματος των αλλεργικών παθήσεων τόσο σε επίπεδο εξωτερικού ιατρείου, με τη χρήση ειδικών διαγνωστορικό και τη φυσική εξέταση του ασθενούς και επιβεβαιστικών μεθόδων όσο και σε επίπεδο εσωτερικών ασθενών. Συγκεκριμένα:
ώνεται με μια σειρά ειδικών εξετάσεων, τις δερματικές
Σε επίπεδο εξωτερικού ιατρείου με τη χρήση ειδικών διαγνωστικών μεθόδων όπως, π.χ.:
δοκιμασίες νυγμού (Skin Prick Tests - μικρό κόστος, εύκο• τα δερματικά τεστ για αεροαλλεργιογόνα και τροφικά αλλεργιογόνα με τα οποία είναι δυνατή η διερεύνηση αλη εκτέλεση, άμεσα αποτελέσματα), τον ποσοτικό προσδιοναπνευστικής (ρινίτιδα, άσθμα) και τροφικής αλλεργίας,
ρισμό των ειδικών ανοσοσφαιρινών - specific IgE στο αίμα
• τα Patch test για τη διερεύνηση της αλλεργικής δερματίτιδας εξ επαφής,
(μεγαλύτερο κόστος, όχι άμεσα αποτελέσματα) και τη σπι• τεστ δερματικά και ενδοδερμικά για τη διερεύνηση φαρμακευτικής αλλεργίας,
ρομέτρηση (δοκιμασία αναπνευστικής λειτουργίας), κατά
• τεστ δερματικά και ενδοδερμικά για τη διαπίστωση ευαισθησίας σε έντομα.
την κρίση του ειδικού γιατρού.
Σε επίπεδο εσωτερικών ασθενών:
Η πρόληψη βασίζεται, ιδιαίτερα την άνοιξη, στην αποφυ- ΣΤΑΥΡΟΎΛΑ ΓΙΑΒΉ
γή των υπεύθυνων αλλεργιογόνων μέσα και έξω από το αλλεργιολόγος MD, PhD
• Νοσηλεία οξέων αλλεργικών περιστατικών.
διευθύντρια Αλλεργιολογικού
σπίτι.
• Διερεύνηση περίπλοκων αλλεργικών παθήσεων (χρόνια κνίδωση, κ.λπ).
Οι δυνατότητες αντιμετώπισης έχουν να κάνουν τόσο με Τμήματος Ιατρικού Κέντρου
• Ταχεία απευαισθητοποίηση σε υμενόπτερα, φάρμακα.
Αθηνών
τη σωστή χρήση φαρμάκων που μπορούν να μειώσουν,
• Προεγχειρητικό έλεγχο και αντιμετώπιση αλλεργικών παθήσεων.
κυρίως, όμως, να προφυλάξουν από την εκδήλωση συμπτωμάτων, αλλά και οδηγίες πώς να αποφεύγει κανείς την έκθεση
Aλλεργιολογικό/Ανοσολογικό Τμήμα «Παιδιατρικό Κέντρο Αθηνών»
στους παράγοντες που ενοχλούν.
Καλύπτει κάθε αλλεργική πάθηση
Η ανοσοθεραπεία αποτελεί τη μόνη αιτιολογική θεραπεία των αλλεργικών νοσημάτων και ένα ποσοστό καλά επιλεγμένων ασθενών
Το Τμήμα Αλλεργιολογίας του Παιδιατρικού Κέντρου Αθηνών καλύπτει κάθε αλλεργική πάθηση ή επείγοντα περιστατικά αλμπορούν να ωφεληθούν σε μεγάλο βαθμό. Συνίσταται στη χορήγηση,
λεργικής αντίδρασης, που παρουσιάζονται σε παιδιά και τα αντιμετωπίζει με σύγχρονες θεραπευτικές μεθόδους.
σταδιακά, αυξανόμενων δόσεων των υπεύθυνων αλλεργιογόνων.
Πάντοτε με υψηλό αίσθημα επιστημονικής ευθύνης, αλλά πάνω απ’ όλα με φιλική και ανθρώπινη προσέγγιση στα παιδιά, το
Αν και η ειδική ανοσοθεραπεία διαρκεί αρκετά χρόνια, αποτελεί το
τμήμα ανταποκρίνεται, με σοβαρότητα και υπευθυνότητα, στα ευαίσθητα θέματα της υγείας και παρέχει στους ασθενείς υψηλού
μοναδικό τρόπο που διαθέτουμε σήμερα για ριζική αντιμετώπιση του
επιπέδου υπηρεσίες πρόληψης, πλήρη ενημέρωση αλλά και νοσηλευτική υποστήριξη.
προβλήματος.
Για πληροφορίες και ραντεβού: Τηλ. 210 6862339/397

Aλλεργιολογικό Κέντρο «Ιατρικό Κέντρο Αθηνών»
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ΙΟΒΕ Καμπανάκι για την οικονομία

Ανάπτυξη 2% -ίσως και χαμηλότερα- εκτιμά το ΙΟΒΕ για το 2019, σύμφωνα με την τριμηνιαία του έκθεση για την ελληνική οικονομία, η οποία το 2018 διαμορφώθηκε στο 1,9%.
«Αν η ελληνική οικονομία δεν απελευθερώσει και κινητοποιήσει ισχυρές παραγωγικές δυνάμεις μέσα από κατάλληλες διαρθρωτικές τομές, θα υπάρξει γρήγορα επιστροφή
στην ύφεση, η οποία με τη σειρά της θα υπονομεύσει και την εξυπηρέτηση του χρέους στα επόμενα χρόνια», τόνισε ο γενικός διευθυντής του ΙΟΒΕ, καθηγητής Νίκος Βέττας.

σελ.
30
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Τράπεζες
Έσονται εις σάρκα μίαν
τα σχέδια ΤΧΣ και ΤτΕ ;

►Οι διεργασίες μετά τις
ενστάσεις του SSM όσον
αφορά τη
λειτουργικότητα των
κρατικών εγγυήσεων
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Του ΧΡΉΣΤΟΥ ΚΊΤΣΙΟΥ

Ά

κρως ενδιαφέρουσες διεργασίες συντελούνται, το τελευταίο διάστημα,
μεταξύ κυβέρνησης, Κομισιόν, ΔΝΤ και Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας,
όσον αφορά τη συγκρότηση ενός πλέγματος υποβοήθησης των ελληνικών
τραπεζών, στην προσπάθειά τους να ρίξουν τα «κόκκινα» δάνειά τους σε μονοψήφια ποσοστά, εξυγιαίνοντας τους ισολογισμούς τους.

Όπως είναι γνωστό, η κυβέρνηση, με τη βοήθεια της JP Morgan, επεξεργάστηκε και απέστειλε σε Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό (SSM) και Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Κομισιόν (DG Comp) σχέδιο κρατικής εγγυοδοσίας επί των τίτλων
πρώτης διαβάθμισης (senior note) τιτλοποιήσεων μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (Non Performing Exposures-NPEs).
Ο προτεινόμενος μηχανισμός, που αποκαλείται σχέδιο ΤΧΣ από το φορέα που
Συνέχεια στις σελίδες 28-29
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Τράπεζες Έσονται
εις σάρκα μίαν τα
σχέδια ΤΧΣ και ΤτΕ ;

Συνέχεια από τη σελίδα 27

εκπόνησε την πρωτόλεια μορφή του, αποτελεί αντιγραφή του ιταλικού μοντέλου εφαρμογής του Asset Protection
Scheme (APS). Η Ελληνική Δημοκρατία,
εφόσον πληρούνται κάποιες προϋποθέσεις, παρέχει εγγύηση επί των senior
note ομολογιών τιτλοποιήσεων και λαμβάνει ως αντάλλαγμα μια ετήσια προμήθεια.
Με δεδομένο, όμως, ότι η Ελληνική
Δημοκρατία δεν διαθέτει επενδυτική
βαθμίδα (investment grade) από κανέναν οίκο αξιολόγησης, στο σκέλος του
υπολογισμού της προμήθειας (ασφάλιστρο κινδύνου), που θα καταβάλουν οι
τράπεζες στο Δημόσιο, πρέπει να βρεθεί… ελληνική φόρμουλα.
Οι μέχρι τώρα προτεινόμενες λύσεις
δεν ικανοποίησαν το SSM καθώς αυξάνουν το συνολικό κόστος των εκδόσεων,
καθιστώντας μη λειτουργικό το «εργαλείο» για τις τράπεζες.
Επιπρόσθετα, ο επόπτης διατυπώνει
ενστάσεις για το αν η παροχή κρατικής
εγγύησης επί των senior note ομολογιών τιτλοποιήσεων ενδείκνυται για άλλες υποκατηγορίες «κόκκινων» δανείων, πέραν αυτών των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.
Υπό το παραπάνω πρίσμα, η έγκριση

► Οι τράπεζες, που θα κάνουν χρήση, θα διαγράψουν
τις οριστικές αναβαλλόμενες φορολογικές
απαιτήσεις (Deferred Tax Credits - DTCs), οι οποίες
αναλογούν στις συσσωρευμένες προβλέψεις των
μεταβιβαζόμενων δανείων και το Δημόσιο, με
νομοθετική ρύθμιση, θα αναγνωρίσει ισόποση
υποχρέωση προς τα SPVs
του σχεδίου αναμένεται να καθυστερήσει, με ορατό τον κίνδυνο να μετατεθεί η
νομοθέτησή του πέραν του Μαΐου, καθώς μεσολαβούν οι Ευρωεκλογές, οι οποίες παραλύουν, παραδοσιακά, την ευρωπαϊκή γραφειοκρατία.
Προκειμένου να αποφύγει μια πολύμηνη καθυστέρηση, το υπουργείο Οικονομικών, που χειρίζεται το θέμα, βρίσκεται σε ανοικτή επικοινωνία με τις διοικήσεις των τραπεζών, επιδιώκοντας να αναμορφώσει την πρόταση της ελληνικής
πλευράς με τρόπο, ο οποίος να πληροί
τις εποπτικές απαιτήσεις.
Στο παραπάνω πλαίσιο υπάρχουν εισηγήσεις για συγχώνευση του σχεδίου
ΤΧΣ με αυτό της ΤτΕ. Και τα δύο σχέδια,
άλλωστε, αφορούν την υποβοήθηση τιτλοποιήσεων, ενώ κατά την τεχνική επεξεργασία του προτεινόμενου από την ΤτΕ

μηχανισμού έχουν επέλθει σημαντικές
αλλαγές, που επιτρέπουν μια κοινή πρόταση.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η τεχνική
επεξεργασία του σχεδίου της ΤτΕ από την
ομάδα εργασίας, που έχει συστήσει το
υπουργείο Οικονομικών, ολοκληρώθηκε, ενώ την ίδια στιγμή θετική είναι η ανταπόκριση των επενδυτών, στους οποίους έχουν παρουσιαστεί οι βασικοί άξονές του.
Το σχέδιο στην αρχική του μορφή προέβλεπε την εθελοντική μεταφορά σε ειδικά οχήματα (SPVs - Special Purpose
Vehicles), που συστήνονται από τις τράπεζες, καταγγελμένων ή σε βαθιά καθυστέρηση δανείων στην καθαρή λογιστική
τους αξία.
Οι τράπεζες, που θα κάνουν χρήση,
θα διαγράψουν τις οριστικές αναβαλ-

λόμενες φορολογικές απαιτήσεις
(Deferred Tax Credits - DTCs), οι οποίες αναλογούν στις συσσωρευμένες

προβλέψεις των μεταβιβαζόμενων
νείων και το Δημόσιο, με νομοθετ
ρύθμιση, θα αναγνωρίσει ισόποση

Alpha Bank Τα… άλλαξε όλα στη διαχείριση α
► Υπό ενιαίο πυλώνα οι
Μ
κτηματικές εταιρείες
του ομίλου
► Στην AREM-I η
διαχείριση του
συνόλου των
ανακτηθέντων από
πλειστηριασμούς
ακινήτων
► Ο ρόλος της και το
ταμείο των 340 εκατ.
ευρώ
► Στόχος των αλλαγών
μια πιο ευέλικτη και
αποτελεσματική δομή

ια νέα οργανωτική δομή για τη διαχείριση των
ακινήτων, που περιέρχονται στην ιδιοκτησία της
τράπεζας ή των θυγατρικών της ( π.χ Alpha Leasing),
ως αποτέλεσμα πλειστηριασμών ή οριστικών διακανονισμών για μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα (Non
Performing Exposures- NPEs), υιοθέτησε, κατά τη
διάρκεια της περσινής χρονιάς, ο όμιλος Alpha Bank.
Υπό την πρόκληση να διαχειριστεί ένα σημαντικό
όγκο ανακτηθέντων ακινήτων, η αξία των οποίων έφθασε στο τέλος του 2018 στα 266 εκατ. ευρώ, η
Alpha Bank τα… άλλαξε όλα, όσον αφορά την εκπόνηση και την υλοποίηση στρατηγικής για τα μη ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητα του ισολογισμού της.
Στόχος της τράπεζας είναι η απόκτηση μιας πιο ευέλικτης και αποτελεσματικής δομής για το σύνολο των
μη ιδιοχρησιμοποιούμενων ακινήτων.
Όπως προκύπτει από τις οικονομικές καταστάσεις
χρήσης 2018, η τράπεζα συνέστησε δύο νέες επιτροπές, που θα αποφασίζουν τη στρατηγική και θα εποπτεύουν την υλοποίησή της για τα μη ιδιοχρησιμοποι-

ούμενα ακίνητα. Ταυτόχρονα, στο
στοποίησης της εταιρικής δομή
κτηματικές εταιρείες του ομίλου σ
Στον σχετικό πυλώνα εντάχ
Ventures Capital Emerging Mark
κής Α.Ε. και η ΑΕΠ Αττικής ΙΙ Α.Ε. σ
αξίας 40,8 εκατ. ευρώ. Εξ αυτών
ξινομήθηκε στα κατεχόμενα προς
κά στοιχεία. Επίσης, μετέφερε τη
κτηθέντων ακινήτων στην Alpha
των και Επενδύσεων, με το διακρ
I».
Πρόκειται για την πρώην Ιονική
οποία όπως αποκάλυψε η στήλη Χα
της Εθνικής για ΛΕΠΕΤΕ και της A
τονομάστηκε σε Alpha Διαχείρισ
πενδύσεων, αποκτώντας επιτελικ
ση των ακινήτων, τα οποία περιέρ
σία της τράπεζας.
Η αλλαγή της επωνυμίας και η τ
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δατική
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ΕΛΣΤΑΤ

Πρωτογενές πλεόνασμα
4,4% του ΑΕΠ το 2018

ποχρέωση προς τα SPVs.
Το DTC θα λειτουργήσει στην πραγματικότητα ως «μαξιλάρι» για τη διαφορά

που θα προκύψει μεταξύ της καθαρής
λογιστικής αξίας, στην οποία θα μεταβιβάσουν τα δάνεια στα SPVs και της εύλο-

γης αξίας, η οποία θα προκύψει μετά την
αποτίμηση των χαρτοφυλακίων από ανεξάρτητους εκτιμητές.

ακινήτων

ο πλαίσιο της βελτιής, ομαδοποίησε τις
σε ένα business unit.
χθηκαν η Emporiki
kets Ltd, η ΑΕΠ Αττισυνολικής λογιστικής
ν η ΑΕΠ Αττικής ΙΙ ταπώληση περιουσιαδιαχείριση των αναa Διαχείρισης Ακινήριτικό τίτλο «AREM-

ή Συμμετοχών Α.Ε., η
αμαιλέων (Τα σχέδια
Alpha για ακίνητα) μεσης Ακινήτων και Εκό ρόλο στη διαχείριρχονται στην ιδιοκτη-

τροποποίηση σκοπού

της Ιονικής Συμμετοχών αποφασίστηκε τον περασμένο
Οκτώβριο. Με βάση το νέο καταστατικό της, η εταιρεία
θα παρέχει πλέον τις εξής υπηρεσίες: α) ενεργή διαχείριση των ακινήτων, που περιέρχονται στον όμιλο
Alpha β) αξιολόγηση ακινήτων, τα οποία εξετάζεται να
ανακτηθούν, στο πλαίσιο της διαχείρισης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων.

Ο ρόλος και το ταμείο της AREM-I
Όταν ο Όµιλος αποκτά την κυριότητα ακινήτων στο
πλαίσιο διαχείρησης των NPEs, η AREM-I θα έχει την
ευθύνη της παρακολούθησης της διαδικασίας ανάκτησης (asset on-boarding) και εν συνεχεία θα καθορίζει
τη βέλτιστη στρατηγική διαχείρισης για κάθε ανακτηθέν ακίνητο.
Αφού καθορισθεί η στρατηγική, θα αναθέτει τη διαχείριση σε τρίτη εταιρεία, είτε εντός ομίλου, είτε σε
συνεργαζόμενους με την Alpha Bank παρόχους.
Τέλος θα εποπτεύει και θα συντονίζει τα συνεργαζόμενα κανάλια διαχείρισης, όσον αφορά την υλοποίηση
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των καθορισµένων στρατηγικών και την προώθηση/
πώληση των ανακτηθέντων ακινήτων, ενώ θα παρακολουθεί τις αποδόσεις του κάθε συνεργαζόμενου παρόχου, µε βάση καθορισμένους δείκτες (ΚPIs).
Η πρώην Ιονική Συμμετοχών έκλεισε τη χρήση 2017
με κέρδη προ φόρων 2,1 εκατ. ευρώ (3,9 εκατ. ευρώ το
2016), ενώ στο τέλος της ίδιας χρήσης είχε ταμειακά
διαθέσιμα 341 εκατ. ευρώ. Το πώς θα χρησιμοποιήσει
το ισχυρό της ταμείο στο νέο της ρόλο δεν έχει προς το
παρόν διευκρινιστεί.
Θα μπορούσε, για παράδειγμα, η ρευστότητα να χρησιμοποιηθεί για αγορά ακινήτων που βγαίνουν σε πλειστηριασμό από την Alpha Bank εφόσον δεν εμφανίζεται άλλος ενδιαφερόμενος ή για την απόκτηση εταιρειών του Ομίλου, που κατέχουν ανακτηθέντα ακίνητα (π.
χ. ΑΕΠ) και οι οποίες εν συνεχεία θα πωληθούν.
Εντός του 2018, πάντως, η εταιρεία αγόρασε από
άλλη θυγατρική της Alpha Bank το 1,7% της Alpha Αστικά Ακίνητα, διευρύνοντας το ποσοστό της στο 3,4%.
Το τίμημα ανήλθε σε 1,45 εκατ. ευρώ.

ΣΤΟ 4,4% ΤΟΥ ΑΕΠ διαμορφώθηκε το πρωτογενές πλεόνασμα του
2018, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η Ελληνική Στατιστική Αρχή και υποβλήθηκαν στη Eurostat, στο πλαίσιο της Διαδικασίας Υπερβολικού Ελλείμματος.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που κοινοποίησε η ΕΛΣΤΑΤ στη
Eurostat, το πρωτογενές πλεόνασμα διαμορφώθηκε πέρυσι σε
4,4% του ΑΕΠ (8,149 δισ. ευρώ), από πλεόνασμα 3,9% του ΑΕΠ
(6,946 δισ. ευρώ) το 2017, από επίσης πλεόνασμα 3,6% του ΑΕΠ
(6,430 δισ. ευρώ) το 2016 και έναντι ελλείμματος 2,1% του ΑΕΠ (3.758 δισ. ευρώ) το 2015.
Το δημόσιο χρέος διαμορφώθηκε πέρυσι σε 334,573 δισ. ευρώ
(181,1% του ΑΕΠ), από 317,485 δισ. ευρώ (176,2% του ΑΕΠ) το
2017, από 315,010 δισ. ευρώ (178,5% του ΑΕΠ) το 2016 και από
311,729 δισ. ευρώ (175,9% του ΑΕΠ) το 2015. Σημειώνεται ότι η
επιβάρυνση του χρέους το 2018 είναι προσωρινή, λόγω της εκταμίευσης των δόσεων.
Τέλος, το ΑΕΠ διαμορφώθηκε πέρυσι σε 184,714 δισ. ευρώ, από
180,218 δισ. ευρώ το 2017, από 176,488 δισ. ευρώ το 2016 και
από 177,258 δισ. ευρώ το 2015.

Πλεόνασμα 1,4 δισ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο
Πρωτογενές πλεόνασμα ύψους 1,460 δισ. ευρώ εμφάνισε εν τω
μεταξύ, ο προϋπολογισμός το πρώτο τρίμηνο έναντι στόχου για
πρωτογενές έλλειμμα 960 εκατ. ευρώ. Ειδικότερα, σύμφωνα με τα
προσωρινά στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού, που
ανακοίνωσε το υπουργείο Οικονομικών, το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού
προϋπολογισμού ανήλθε σε 12,003 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας
αύξηση κατά 1,349 δισ. ευρώ ή 12,7% έναντι του στόχου για το
2019.Τα συνολικά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν
σε 12,965 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 1,403 δισ. ευρώ ή 12,1% έναντι του στόχου. Οι επιστροφές εσόδων ανήλθαν σε 962 εκατ. ευρώ,
αυξημένες κατά 54 εκατ. ευρώ από το στόχο (908 εκατ. ευρώ). Τα
έσοδα του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων ανήλθαν σε
878 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 192 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.
Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού για την περίοδο Ιανουαρίου- Μαρτίου 2019 ανήλθαν στα 12,754 δισ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 1,010 δισ. ευρώ έναντι του στόχου (13,763
δισ. ευρώ). Η διαφορά αυτή οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι είχε
προβλεφθεί πίστωση ύψους 982 εκατ. ευρώ προκειμένου να υπάρχει η δυνατότητα πληρωμής, κατά το έτος 2019, των εφάπαξ χρηματικών ποσών του νόμου 4575/2018 σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης των πληρωμών εντός του 2018 (στις πιστώσεις υπό κατανομή). Επισημαίνεται ότι οι πληρωμές που υλοποιήθηκαν τελικά
ήταν ύψους 324 εκατ. ευρώ.
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ΙΟΒΕ Καμπανάκι
για την οικονομία

ΤτΕ

Διευρύνθηκε το έλλειμμα
του ισοζυγίου τρεχουσών
συναλλαγών
ΣΤΑ 990 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΏ διαμορφώθηκε το Φεβρουάριο
του 2019 το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών, κατά 407 εκατ. ευρώ μικρότερο σε σχέση με εκείνο του Φεβρουαρίου του 2018, ως αποτέλεσμα της βελτίωσης των ισοζυγίων υπηρεσιών και πρωτογενών εισοδημάτων, σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος. Αντίθετα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, το
έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών παρουσίασε μικρή άνοδο
και το ισοζύγιο δευτερογενών εισοδημάτων εμφάνισε
έλλειμμα, έναντι πλεονάσματος το Φεβρουάριο του 2018.
Το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών αυξήθηκε λόγω της
επιδείνωσης του ισοζυγίου αγαθών χωρίς καύσιμα, ενώ
το ισοζύγιο καυσίμων παρουσίασε βελτίωση. Οι εξαγωγές αγαθών αυξήθηκαν κατά 10,7% σε τρέχουσες τιμές
(4,6% σε σταθερές τιμές), ενώ ειδικότερα οι εξαγωγές
χωρίς καύσιμα αυξήθηκαν ταχύτερα από το σύνολο, κατά
11,9% σε τρέχουσες τιμές (13,5% σε σταθερές τιμές). Παράλληλα, οι εισαγωγές αγαθών σημείωσαν άνοδο κατά
7,7% σε τρέχουσες τιμές (4,5% σε σταθερές τιμές). Το
πλεόνασμα του ισοζυγίου υπηρεσιών παρουσίασε άνοδο,
κυρίως λόγω της βελτίωσης του ισοζυγίου μεταφορών, η
οποία οφείλεται ως επί το πλείστον στην άνοδο των καθαρών εισπράξεων από θαλάσσιες μεταφορές κατά 18,2%
σε σχέση με το Φεβρουάριο του 2018. Παράλληλα, αξιοσημείωτη ήταν και η βελτίωση του ταξιδιωτικού ισοζυγίου. Ειδικότερα, οι αφίξεις μη κατοίκων ταξιδιωτών και οι
σχετικές εισπράξεις παρουσίασαν αύξηση κατά 4% και
29,6% αντίστοιχα. Τέλος, η βελτίωση του ισοζυγίου πρωτογενών εισοδημάτων οφείλεται κυρίως στη μείωση των
καθαρών πληρωμών για τόκους καταθέσεων και δανείων, ενώ η επιδείνωση του ισοζυγίου δευτερογενών εισοδημάτων οφείλεται στην επιδείνωση του ισοζυγίου της
γενικής κυβέρνησης.
Το δίμηνο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2019, το έλλειμμα
του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών διαμορφώθηκε
σε 2,2 δισ. ευρώ, κατά 79 εκατ. ευρώ μεγαλύτερο σε σχέση με εκείνο της ίδιας περιόδου του 2018, καθώς η βελτίωση των ισοζυγίων υπηρεσιών και πρωτογενών εισοδημάτων αντιστάθμισε μερικώς μόνο την επιδείνωση των
ισοζυγίων αγαθών και δευτερογενών εισοδημάτων.
Το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών αυξήθηκε λόγω της
επιδείνωσης του ισοζυγίου αγαθών χωρίς καύσιμα, ενώ
το ισοζύγιο καυσίμων παρουσίασε μικρή βελτίωση. Οι εξαγωγές αγαθών αυξήθηκαν κατά 3,9% σε τρέχουσες τιμές, αλλά μειώθηκαν οριακά (-0,1%) σε σταθερές τιμές,
ενώ ειδικότερα οι εξαγωγές χωρίς καύσιμα αυξήθηκαν
ταχύτερα από το σύνολο, κατά 7,7% σε τρέχουσες τιμές
(9,2% σε σταθερές τιμές). Οι εισαγωγές αγαθών σημείωσαν άνοδο κατά 5,4% σε τρέχουσες τιμές (4,1% σε σταθερές τιμές). Το πλεόνασμα του ισοζυγίου υπηρεσιών παρουσίασε άνοδο λόγω της βελτίωσης πρωτίστως του ισοζυγίου μεταφορών και δευτερευόντως του ισοζυγίου ταξιδιωτικών υπηρεσιών. Οι εισπράξεις από θαλάσσιες
μεταφορές αυξήθηκαν κατά 11,5%. Παράλληλα, οι αφίξεις μη κατοίκων ταξιδιωτών και οι σχετικές εισπράξεις
παρουσίασαν αύξηση κατά 7% και 41,1% αντίστοιχα.
Τέλος, η βελτίωση του ισοζυγίου πρωτογενών εισοδημάτων οφείλεται στη μείωση των καθαρών πληρωμών
για τόκους, μερίσματα και κέρδη, ενώ η επιδείνωση του
ισοζυγίου δευτερογενών εισοδημάτων οφείλεται στην
επιδείνωση του ισοζυγίου της γενικής κυβέρνησης.

Α

νάπτυξη 2% -ίσως και χαμηλότεραεκτιμά το ΙΟΒΕ για το 2019, σύμφωνα
με την τριμηνιαία του έκθεση για την
ελληνική οικονομία, η οποία το 2018 διαμορφώθηκε στο 1,9%. Ειδικότερα, στην έκθεση "Η Ελληνική Οικονομία, 1ο/2019"
προβλέπει ότι ο ρυθμός ανάπτυξης για την
Ελλάδα το 2019 αναμένεται "ίδιος ή ελαφρώς χαμηλότερος του 2018".
Όπως αναφέρει, παρατηρείται αποκλιμάκωση επενδυτικής δραστηριότητας (+811%) και ιδιωτικής κατανάλωσης (+1,3%). Η
ισχυρότερη εγχώρια ζήτηση θα εκδηλωθεί
και στις εισαγωγές, αλλά ήπια (+5,0%), καθώς πολλές εκ των επενδύσεων θα αφορούν κατασκευαστικά έργα, με πρώτες ύλες
εγχωρίως παραγόμενες. Εκτιμά επίσης ότι
"υπό τα περιοριστικά μέτρα πολιτικής στο
διεθνές εμπόριο και την ολοκλήρωση επέκτασης του Q-E, θα αποκλιμακωθεί η άνοδος των εξαγωγών (+5,5%)". Εκτιμάται ακόμη ότι το 2019 αναμένεται αύξηση της
απασχόλησης στον kατασκευαστικό τομέα,
από επενδύσεις σε ιδιωτικοποιήσεις-παραχωρήσεις, αλλά και ανακαίνιση ή κατασκευή κατοικιών, περισσότερες θέσεις ερ-

►Η έξοδος της χώρας
από το μνημόνιο δεν
σηματοδότησε τον
τερματισμό της κρίσης,
ούτε βέβαια την
επιστροφή στην
κανονικότητα
γασίας στο xονδρικό-λιανικό εμπόριο, λόγω της μεγαλύτερης ανόδου της ιδιωτικής
κατανάλωσης, καθώς και στο δημόσιο τομέα, μέσω προγραμμάτων προσωρινής απασχόλησης. Υποχώρηση τόνωσης απασχόλησης από τον Τουρισμό. Ακολούθως, η
πτώση της ανεργίας θα είναι ηπιότερη και
θα διαμορφωθεί κοντά στο 18%, τονίζει το
ΙΟΒΕ. Ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του ΙΟΒΕ, Τάκης Αθανασόπουλος, σε
δηλώσεις του επισήμανε ότι η έξοδος της
χώρας μας από το μνημόνιο δεν σηματοδότησε τον τερματισμό της κρίσης, ούτε βέβαια την επιστροφή μας στην κανονικότητα,

όπως τη γνωρίζαμε στην περίοδο πριν από
την κρίση. Ο χρονισμός της εξόδου βρήκε τη
χώρα μας βαθύτατα τραυματισμένη και αποπροσανατολισμένη από τη μεγάλη καταστροφή αξίας, με τη μείωση του εθνικού
εισοδήματος κατά 25%, με τη φυγή μισού
εκατομμυρίου από τους πλέον ενεργούς
Έλληνες πολίτες, επιφέροντας σοβαρότατο
πλήγμα και στο δημογραφικό της ισοζύγιο.
Επιπλέον, η έναρξη μιας μακράς προεκλογικής περιόδου θα επιφέρει σοβαρά εμπόδια ανάκαμψης της οικονομίας, χαλαρώνοντας περαιτέρω τη συνοχή της κοινωνίας
και εντείνοντας την αδυναμία μας να κάνουμε διάλογο που οδηγεί σε συναίνεση, πρόσθεσε ο κ. Αθανασόπουλος. Από την πλευρά
του ο γενικός διευθυντής του ΙΟΒΕ καθηγητής Νίκος Βέττας επισήμανε ότι, αν η ελληνική οικονομία δεν απελευθερώσει και κινητοποιήσει ισχυρές παραγωγικές δυνάμεις μέσα από κατάλληλες διαρθρωτικές
τομές, θα υπάρξει γρήγορα επιστροφή στην
ύφεση, η οποία με τη σειρά της θα υπονομεύσει και την εξυπηρέτηση του χρέους στα
επόμενα χρόνια.

PwC «Ζόμπι» το 26% των ελληνικών επιχειρήσεων

Σ

τοιχεία για την οικονομία και τις επιχειρήσεις περιλαμβάνει η
μελέτη της PWC «10 χρόνια κρίσης: η οικονομία συρρικνώθηκε
αλλά δεν μεταρρυθμίστηκε».
Σε γενικές γραμμές, η κρίση οδήγησε τις ελληνικές επιχειρήσεις
να περιορίσουν τα μακροπρόθεσμα πλάνα τους, να αυξήσουν τη ρευστότητά τους, να μειώσουν τα λειτουργικά τους κόστη και να υιοθετήσουν μια πιο επιφυλακτική στάση απέναντι στις μεγάλες επενδύσεις. Βγαίνοντας όμως από την κρίση, οι ελληνικές επιχειρήσεις
χρειάζεται να επιλέξουν τη στρατηγική που θα ακολουθήσουν για να
αυξήσουν την αξία της επιχείρησής τους, είτε επιταχύνοντας την ανάπτυξή τους είτε βελτιώνοντας τα περιθώρια κέρδους τους. Σε επιχειρηματικό επίπεδο, η λίστα των top 10 εταιρειών παραμένει
σχεδόν ίδια, με κάποιες μικρές μετακινήσεις και την αποχώρηση ενός μόνο παίκτη με αντίστοιχη είσοδο νέου.
Ως πρώτη αντίδραση στη μειωμένη ζήτηση της αγοράς και τη συμπίεση του κύκλου εργασιών, οι επιχειρήσεις προέβησαν στη μείωση των λειτουργικών εξόδων κατά 11% και των επενδύσεων κατά
57%, προσαρμόζοντας το λειτουργικό τους μοντέλο και αυξάνοντας
τη ρευστότητα κατά 3 δισ. ευρώ στη διάρκεια της κρίσης. Ενώ η κερ-

δοφορία των επιχειρήσεων μειώθηκε αρχικά, κατέληξε να ανακάμπτει σε προ-κρίσης επίπεδα. Οι επιχειρήσεις επεκτάθηκαν σε νέες
αγορές και αύξησαν τις εξαγωγές τους κατά 12 δισ. ευρώ. Ωστόσο,
η οικονομική δραστηριότητα μετατοπίστηκε σε χαμηλότερης προστιθέμενης αξίας κλάδους, όπως για παράδειγμα η μετακίνηση από τις
υπηρεσίες και τις κατασκευές, σε κλάδους όπως η βιομηχανία και ο
τουρισμός. Οι εταιρείες «zombie» παρουσιάζουν ανθεκτικότητα, κατέχοντας μερίδιο της τάξης του 26% επί του συνόλου των επιχειρήσεων που επιβίωσαν, με δάνεια που αγγίζουν τα 15 δισ. ευρώ και
οφειλές προς τρίτους ύψους 10 δισ. ευρώ.
Μία από τις βασικές συνέπειες της κρίσης είναι η αύξηση του κόστους κεφαλαίου. Το συγκεκριμένο οδήγησε σε σημαντική αλλαγή
στη χρηματοδότηση, αυξάνοντας το ρίσκο και λειτουργώντας αποτρεπτικά για τις επενδύσεις, κρατώντας παράλληλα την ευθυγράμμιση με τις νέες τεχνολογίες και την έρευνα και ανάπτυξη (R&D) σε
χαμηλά επίπεδα. Όπως διακρίνεται, κατά τα έτη 2013 έως 2016, οι
δυνατότητες δανεισμού ήταν υψηλότερες σε σχέση με τις πραγματοποιηθείσες επενδύσεις, επιβεβαιώνοντας την ανησυχία των επιχειρήσεων για το μέλλον.
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Φυλάξτε τα βλαστοκύτταρα με τη «σφραγίδα» της Cryobanks

Α

πό το 2005, λειτουργεί η τράπεζα
φύλαξης βλαστοκυττάρων,
Cryobanks
International
Services Athens, του Ομίλου ΙΑΣΩ, η
οποία δραστηριοποιείται στο χώρο
της επεξεργασίας και κρυοσυντήρησης αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων ομφαλοπλακουντιακού αίματος, παρέχοντας τη δυνατότητα ιδιωτικής φύλαξης.
Η Cryobanks στα 14 χρόνια της λειτουργίας της έχει πραγματοποιήσει
χιλιάδες ιδιωτικές φυλάξεις βλαστοκυττάρων ομφαλοπλακουντιακού
αίματος και ιστού ομφαλίου λώρου
στις εγκαταστάσεις εντός κλινικής ΙΑΣΩ. Έχει λάβει κατ’ εξακολούθηση
διαπίστευση από τον οργανισμό ΑΑΒΒ, τηρώντας τις προδιαγραφές για
τη λειτουργία τραπεζών ομφαλοπλακουντιακού αίματος. Με τον τρόπο
αυτό, όπως επισημαίνεται, διασφαλίζεται η υψηλή ποιότητα παροχής υπηρεσιών (επεξεργασία και φύλαξη
των μοσχευμάτων), η οποία παραμένει σταθερή αξία στη λειτουργία της
Cryobanks, ενώ το εργαστήριό της
τελεί υπό το συνεχή έλεγχο του ΑΑΒΒ.
Να σημειωθεί ότι το Τμήμα Κυτταρομετρίας Ροής (Flow Cytometry),
τμήμα της Medstem Services Α.Ε.
του Ομίλου ΙΑΣΩ, έχει λάβει αντίστοιχες πιστοποιήσεις, σύμφωνα με το
Διεθνές Πρότυπο Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2000 (TUV Hellas), καθώς και από το διεθνή οργανισμό UK
NEQAS (United Kingdom National
External Quality Assessment
Schemes
for
Leukocyte
Immunophenotyping), το οποίο κατατάσσει το Τμήμα Κυτταρομετρίας
Ροής της Medstem Services Α.Ε. ανάμεσα στα πέντε καλύτερα εργαστήρια ανά τον κόσμο, με υψηλό επίπεδο
παρεχόμενων υπηρεσιών. Οι σχετικοί έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν για
πρώτη φορά τον Αύγουστο 2007 και
συνεχίζουν σε ετήσια βάση. Επίσης, η
Ελληνική Εταιρεία Κυτταρομετρίας
(εξωτερικός έλεγχος ποιότητας από
το αιματολογικό τμήμα του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών) ελέγχει το Τμήμα για τη διασφάλιση της ποιότητας από το 2008 και η
απόδοσή του μέχρι σήμερα κρίνεται
εξαιρετική.
Η Τράπεζα φυλάσσει τα μοσχεύματά της στα εργαστήριά της, εντός των
εγκαταστάσεων του ΙΑΣΩ, με αποτέλεσμα η επεξεργασία του δείγματος
να πραγματοποιείται αμέσως μετά τη
συλλογή, εκμηδενίζοντας έτσι τους
κινδύνους απώλειας των κυτταρικών
πληθυσμών και της βιωσιμότητας
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ντρων, η Cryobanks βελτιώνει διαρκώς τις διαδικασίες και τις παρεχόμενες υπηρεσίες της.

θευτεί εγκαίρως το πακέτο συλλογής,
το οποίο πρέπει να διατηρήσουν σε
άριστη κατάσταση, μέχρι να το παραδώσουν στο μαιευτήρα πριν από τον
τοκετό. Η συλλογή γίνεται αμέσως
μετά από τον τοκετό σε ειδικά αποστειρωμένο ασκό και το αίμα αποστέλλεται στο εργαστήριο του ΙΑΣΩ.
Μετά την κωδικοποίηση του δείγματος, η επεξεργασία πραγματοποιείται
αμέσως μετά από τη συλλογή, εκμηδενίζοντας έτσι τους κινδύνους απώλειας των κυτταρικών πληθυσμών
και της βιωσιμότητας του δείγματος.
Η επεξεργασία, με βάση την τεχνογνωσία της Cryobanks, έχει στόχο την
απομάκρυνση της πλειονότητας των
ερυθρών αιμοσφαιρίων, τη διατήρηση των λευκών αιμοσφαιρίων στο
τελικό μόσχευμα, αφού μέσα σε αυτά
βρίσκονται τα βλαστικά κύτταρα, και
τη βαθμιαία κατάψυξη του μοσχεύματος σε ελεγχόμενες μονάδες κατάψυξης (CRF). Στη συνέχεια, τα μοσχεύματα μεταφέρονται στα δοχεία
υγρού αζώτου, όπου η θερμοκρασία
διατηρείται σταθερά στους -196οC,
όπου και παραμένουν για 20 έτη.

Οι προσφερόμενες υπηρεσίες

Ιστός ομφαλίου λώρου

Στην Cryobanks International
Services of Athens η οικογένεια φυλάσσει βλαστικά κύτταρα για το ίδιο το
παιδί. Παρέχεται 20ετής φύλαξη και
υπάρχει το δικαίωμα (μετά τη λήξη
των 20 χρόνων φύλαξης) να ζητηθεί
παράταση φύλαξης των κυττάρων.
Κάτοχοι του μοσχεύματος θεωρούνται οι δύο γονείς και το ίδιο το τέκνο
μετά το 18ο έτος της ηλικίας του.
Οι δεξαμενές φύλαξης των μοσχευμάτων βρίσκονται σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο μέσα στην κλινική
ΙΑΣΩ στην Cryobanks, σε απολύτως
ελεγχόμενες συνθήκες και συστήματα ασφαλείας σε 24ωρη βάση.
Η κάθε δεξαμενή είναι συνδεδεμένη με υπολογιστή-μόνιτορ για να ελέγχεται η θερμοκρασία και το επίπεδο πλήρωσης, ενώ στο κτίριο υπάρχει υπηρεσία ασφαλείας σε 24ωρη
βάση, με προσωπικό το οποίο επιβλέπει το χώρο συνεχώς.

Η συλλογή του ομφαλίου λώρου
πραγματοποιείται από το μαιευτήραγυναικολόγο αμέσως μετά τον τοκετό
σε άσηπτες συνθήκες, με πρότυπο
εργαστηριακό εξοπλισμό, σε ειδικά
αποστειρωμένους χώρους. Μετά την
απομάκρυνση του νεογνού από τη
μητέρα, ο μαιευτήρας-γυναικολόγος
θα κόψει τμήμα του ομφάλιου λώρου
και θα το τοποθετήσει στο ειδικό δοχείο συλλογής.

Πόσο χρήσιμα είναι τα βλαστικά κύτταρα
και τι πρέπει να γνωρίζουν οι γονείς
ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΊΑ ΧΡΌΝΙΑ η μεταμόσχευση ομφαλοπλακουντιακού αίματος αποτελεί μια εναλλακτική πηγή για μεταμοσχεύσεις σε σχέση με τη
μεταμόσχευση αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων από το μυελό των
οστών, που αποτελεί την πιο συνηθισμένη πηγή μεταμόσχευσης.
Οι λόγοι είναι:
Η συμβατότητα δότη-λήπτη σε μεταμοσχεύσεις μυελού των οστών θα
πρέπει να είναι πολύ μεγάλη, ενώ με το ομφαλοπλακουντιακό αίμα (ΟΠΑ) η μεταμόσχευση γίνεται και με μικρότερου βαθμού συμβατό δότη.
Ενδεικτικά αναφέρεται ότι σε μία τυχαία οικογένεια η συμβατότητα μεταξύ των μελών είναι 25%, ενώ όσον αφορά το ομφαλοπλακουντιακό
αίμα, μπορεί να είναι ακόμη και 50%.
Η εύρεση μοσχευμάτων ΟΠΑ είναι δυνατή αμέσως, ενώ το απαιτούμενο διάστημα για την εξεύρεση μοσχεύματος μυελού των οστών μπορεί να φτάσει και τους τρεις μήνες.
Επιπλέον, η λήψη μυελού των οστών είναι μια διαδικασία που απαιτεί
χειρουργείο και γενική αναισθησία, ενώ στο ΟΠΑ η λήψη είναι εύκολη
και ακίνδυνη για το νεογνό και τη μητέρα και δεν διαρκεί πάνω από
πέντε λεπτά.

Οι γονείς πρέπει να γνωρίζουν:
• Εάν υπάρχει πιστοποίηση για τη διασφάλιση της ποιότητας από έγκριτους φορείς (AABB, Netcord-Fact, UK-NEQAS, ΕΣΥΔ, κ.λπ.).
• Εάν υπάρχει συνεργασία με νοσοκομείο ή με κάποιο μεγάλο ερευνητικό κέντρο.
• Εάν η επεξεργασία, ο ποιοτικός έλεγχος και η αποθήκευση του δείγματος πραγματοποιούνται σε ίδια εργαστήρια ή το δείγμα αποστέλλεται
στο εξωτερικό.

του δείγματος.
Δίνοντας μεγάλη προσοχή στην ασφάλεια των δειγμάτων, η Cryobanks
ακολουθεί διαδικασίες σύμφωνα με
τα πρότυπα ηγετικών διεθνών οργανισμών ελέγχου και θέσπισης προδιαγραφών, όπως ο ΑΑΒΒ (www.aabb.
org), αλλά και ο οργανισμός NetcordFact (Foundation for the Accreditation
of Cellular Therapy).
Για ένα αγαθό τόσο σημαντικό, εί-

ναι απαραίτητη η εμπιστοσύνη. Η αρχική τεχνογνωσία της Cryobanks για
την επεξεργασία, απομόνωση και
κρυοσυντήρηση αιμοποιητικών κυττάρων προήλθε από την αμερικανική
Cryobanks International, πρωτοπόρο
στον τομέα της, τονίζει το ΙΑΣΩ, επισημαίνοντας ότι έκτοτε, με τη συνδρομή
του δυναμικού της εταιρείας, καθώς
και ιατρών και επιστημόνων του Ομίλου και διεθνών ερευνητικών κέ-

Ομφαλοπλακουντιακό αίμα
Η λήψη πραγματοποιείται από το
μαιευτήρα-γυναικολόγο αμέσως μετά τον τοκετό και την περίδεση του
ομφαλίου λώρου. Η σωστή συλλογή
του αίματος είναι πολύ σημαντική για
τη μετέπειτα επεξεργασία και αποθήκευσή του.

Επεξεργασία και φύλαξη ΟΠΑ
Οι γονείς πρέπει να έχουν προμη-

Επεξεργασία και φύλαξη
ιστού ομφαλίου λώρου
Η επεξεργασία του δείγματος στο
εργαστήριο του ΙΑΣΩ πραγματοποιείται αμέσως μετά τη συλλογή, εκμηδενίζοντας έτσι τους κινδύνους απώλειας των κυτταρικών πληθυσμών και
της βιωσιμότητας του δείγματος.
Πραγματοποιείται βαθμιαία κατάψυξη του μοσχεύματος σε ελεγχόμενες
μονάδες κατάψυξης (CRF). Εν συνεχεία, τα μοσχεύματα μεταφέρονται
στα δοχεία υγρού αζώτου, όπου η
θερμοκρασία διατηρείται σταθερά
στους -196οC, όπου και παραμένουν
επίσης για 20 έτη.
Σημειώνεται ότι η διαδικασία λήψης ομφαλοπλακουντιακού αίματος
και συλλογής ομφαλίου λώρου είναι
απλή, διαρκεί περίπου πέντε λεπτά
και είναι εντελώς ακίνδυνη για το
παιδί και τη μητέρα, δεδομένου ότι
πραγματοποιείται μετά τον τοκετό.
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Ειδική μονάδα αύξησης παιδιών και εφήβων

Ι

ατρική φροντίδα υψηλών προδιαγραφών σε κάθε παιδί παρέχει το ΙΑΣΩ Παίδων και στο πλαίσιο αυτό εμπλουτίζει τις υπηρεσίες του και ενισχύει το ιατρικό δυναμικό του. Η νέα Ειδική Μονάδα Αύξησης Παιδιών και Εφήβων έχει στόχο να
αξιολογήσει τις σωματικές αλλαγές του παιδιού από τη νεογνική έως την εφηβική ηλικία και να απαντήσει σε ερωτήματα των γονιών όπως, εάν το
παιδί αναπτύσσεται με κατάλληλο ρυθμό, ή εάν
καθυστερεί.
Όπως τονίζεται, είναι σημαντικό να γνωρίζουν οι
γονείς πώς θα συμβάλλουν στην υγεία, την ευεξία
και την ανάπτυξη του παιδιού τους. Να ενισχύουν
την αυτοεκτίμηση του παιδιού τους, να ενθαρρύνουν τις δεξιότητες και δραστηριότητές του και να

κατανοούν τα συναισθήματά του. Οι διαταραχές της
ανάπτυξης του παιδιού περιλαμβάνουν χαμηλό ανάστημα, υψηλό ανάστημα, σκελετικές και μεταβολικές διαταραχές, κ.ά.
Υπεύθυνη της μονάδας είναι η κα Λέλα Σταμογιάννου, παιδίατρος-παιδοενδοκρινολόγος, και
διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών. Έχει μετεκπαιδευτεί στην Παιδοενδοκρινολογία στο University of
Birmingham της Αγγλίας και έχει διατελέσει επιστημονική υπεύθυνη της Α’ Παιδιατρικής Κλινικής
του Νοσοκομείου Παίδων «Π. & Α. Κυριακού» και
τέως συντονίστρια-διευθύντρια της Α’ Παιδιατρικής Κλινικής του Νοσοκομείου Παίδων «Π. & Α.
Κυριακού». Από το 2010, είναι πρόεδρος της Επιστημονικής Εταιρείας Συνεχιζόμενης Παιδιατρικής

Εκπαίδευσης ΕΕΣΠΕ, ιδρυτικό μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Παιδικής και Εφηβικής Ενδοκρινολογίας και της Ελληνικής Εταιρείας Έρευνας και
Εφαρμογών Αυξητικής Ορμόνης. Επίσης, είναι
μέλος της Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας και
της Ελληνικής Ενδοκρινολογικής Εταιρείας, καθώς και του European Society for Pediatric
Endocrinology (ESPE).
Επιπρόσθετα, διαθέτει πλούσιο ερευνητικό και
επιστημονικό έργο με συμμετοχή σε περισσότερα
από 300 ελληνικά και διεθνή συνέδρια, σεμινάρια
και επιστημονικές εκδηλώσεις, με οργάνωση επιστημονικών συνεδρίων, με 55 ερευνητικά προγράμματα και πολυάριθμες δημοσιεύσεις σε ελληνικά και διεθνή περιοδικά.

Interamerican Άμεση ιατρική βοήθεια στην Αστυπάλαια

Ο

ι αυξανόμενες ανάγκες της νησιωτικής Ελλάδος για παροχή υπηρεσιών Άμεσης Ιατρικής
Βοήθειας αποτελούν μία πραγματικότητα που κατευθύνει την τοπική αυτοδιοίκηση σε αναζήτηση
σχετικής υποστήριξης και συνεργασίες. Η
Interamerican αναπτύσσει από το 2013 ένα πρότυπο πρόγραμμα ειδικών συμφωνιών -κατά τα
πρώτα χρόνια με τους δήμους και στη συνέχεια με
συμβαλλόμενους χορηγούς για την τοπική εφαρμογή του προγράμματος- που σήμερα είναι ενεργές για τα νησιά Σίφνο, Ύδρα και Λήμνο. Πρόσφατα,
προστέθηκε σε αυτά και η Αστυπάλαια, μετά από τη χορηγική πρωτοβουλία
του Σώματος Εθελοντών Πολιτικής Προστασίας Αστυπάλαιας), που είναι το
συμβαλλόμενο με την Interamerican μέρος. Το πρόγραμμα αφορά την κάλυψη των κατοίκων του νησιού, στους οποίους παρέχονται οι υπηρεσίες της επείγουσας αεροδιακομιδής και ιατρικών συμβουλών.
Συγκεκριμένα, η διακομιδή παρέχεται με χρήση εναέριων μέσων που διαθέτει η εταιρεία, μετά από γνωμάτευση για το επείγον του περιστατικού και

μόνο με την ενεργοποίηση των διαδικασιών μέσα από το δημόσιο σύστημα υγείας, συμπληρωματικά ως προς αυτό, εφόσον για οποιονδήποτε
λόγο δεν μπορεί να επιληφθεί άμεσα ο μηχανισμός του. Η INTERAMERICAN Βοήθειας παρέχει
σε κάθε κάτοικο, μέσω του Συντονιστικού της
Κέντρου Άμεσης Βοήθειας στην Ελλάδα και σε
24ωρη βάση, ιατρικές συμβουλές και κατευθύνσεις, σχετικά με κάθε πρόβλημα υγείας που μπορεί να οδηγήσει ή όχι σε υγειονομική μεταφορά,
καθώς επίσης και πληροφορίες υγειονομικής
φύσης, σχετικά με του όρους και προϋποθέσεις υγιεινής που απαιτείται να
πληρούνται από τους υγειονομικούς κανονισμούς της χώρας μας.
H συμφωνία με την Interamerican θα ελαττώσει τον κίνδυνο ζωής που
διατρέχουμε από απρόβλεπτα περιστατικά υγείας, τόνισε η Μαρία Καμπούρη,
αντιδήμαρχος της Αστυπάλαιας, ενώ από την πλευρά του ο Γιώργος Γιαννούλης, πρόεδρος του ΣΕΠΠΑ, επισήμανε ότι η συνεργασία των φορέων φέρνει
πάντα θετικά αποτελέσματα.

Νοσοκομείο Παίδων Αγία Σοφία Ξενώνες για τα εγκαταλελειμμένα παιδιά

Εκδήλωση στο
Δημοτικό
Σχολείο
Νοσοκομείου
Παίδων "Η
Αγία Σοφία"
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ΤΟ ΠΡΌΒΛΗΜΑ των παιδιών που παραμένουν στο νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία»,
με εισαγγελική εντολή, βρέθηκε στο επίκεντρο σύσκεψης στα γραφεία της 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας, με τη συμμετοχή εκπροσώπων των υπουργείων Υγείας και Εργασίας, της 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας, του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Αττικής
και του νοσοκομείου Παίδων «Αγία Σοφία». Αποφασίστηκε να προωθηθούν άμεσα επτά παιδιά σε δομές του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Αττικής, καθώς και να δημιουργηθούν δύο Ξενώνες Εφήβων με χρηματοδότηση του υπουργείου Υγείας. Οι ξενώνες θα λειτουργήσουν σε κτίριο που θα παραχωρήσει το υπουργείο Εργασίας, ύστερα από σχετική προγραμματική σύμβαση που θα υπογραφτεί ανάμεσα στα δύο υπουργεία. Το υπουργείο Υγείας θα εκδώσει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στις
αρχές Μαΐου και οι ξενώνες αναμένεται να λειτουργήσουν στα τέλη Ιουνίου.

ΕΟΠΥΥ

Νέες
διευκρινίσεις για
τις αποζημιώσεις
γυαλιών
ΝΈΑ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΉ εγκύκλιο
για το πώς θα αποζημιώνονται τα
οπτικά είδη και οι ειδικές θεραπείες παιδιών και εφήβων, εξέδωσε ο ΕΟΠΥΥ. Έτσι, σύμφωνα
με τη νέα εγκύκλιο, τα ατομικά
αιτήματα που έχουν υποβληθεί
και αυτά που θα υποβληθούν
μέχρι 30 Ιουνίου θα αποζημιώνονται απευθείας στους δικαιούχους. Τα αιτήματα που συνοδεύονται από γνωματεύσεις που
εκδόθηκαν μέχρι τις 30 Οκτωβρίου 2018 (πριν από τον νέο
ΕΚΠΥ) θα αποζημιώνονται με
τον παλιό τρόπο μέχρι τη λήξη
τους. Μετά τη λήξη, θα πρέπει να
εκδοθούν ηλεκτρονικές γνωματεύσεις. Σε ό,τι αφορά τα αιτήματα που συνοδεύονται από χειρόγραφη γνωμάτευση με ημερομηνίες από 1/11/2018 έως
31/1/2019, οι υπηρεσίες θα λάβουν υπόψη τον τρόπο αποζημίωσης που είχε οριστεί το 2012.
Το ίδιο θα ισχύσει και για χειρόγραφες γνωματεύσεις που θα
εκδοθούν μέχρι τέλος Ιουνίου,
ενώ όσα αιτήματα έχουν κατατεθεί με την πρότυπη γνωμάτευση
από 1η Φεβρουαρίου μέχρι 30
Ιουνίου, θα αποζημιώνονται με
βάση την τελευταία σχετική υπουργική απόφαση.
Επισημαίνεται ακόμη ότι από
1η Ιουλίου 2019 οι γνωματεύσεις
θα πρέπει να έχουν μετατραπεί
σε ηλεκτρονικές, στην περίπτωση που δεν έχουν ήδη λήξει μέχρι την ημερομηνία αυτή, ενώ
όσα αιτήματα έχουν κατατεθεί με
την πρότυπη γνωμάτευση και
εκδόθηκαν από την 1η Φεβρουαρίου και μετά θα αποζημιώνονται με βάση την τελευταία σχετική υπουργική απόφαση.
NEXTDEAL #425 # 24 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019
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Ευρωκλινική Αθηνών

Πρότυπη μονάδα αντιμετώπισης εγκεφαλικών

Ν

έα πρότυπη Μονάδα Αντιμετώπισης Εγκεφαλικών λειτουργεί στην Ευρωκλινική Αθηνών
και, όπως τονίζεται, αποτελεί μία από τις ελάχιστες εξειδικευμένες μονάδες, συμβάλλοντας σημαντικά στη μείωση της θνησιμότητας και των αναπηριών που συνεπάγονται του αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου.
Η μονάδα διαθέτει εξειδικευμένους νευρολόγους
που εφημερεύουν 24 ώρες το 24ωρο, 365 ημέρες το
χρόνο και είναι οργανωμένη σύμφωνα με τα πιο αυστηρά διεθνή ιατρικά πρωτόκολλα.
Ο εξοπλισμός της, η εμπειρία και η κατάρτιση των
ιατρών της μονάδας, καθώς και η εφαρμογή των πιο
σύγχρονων μεθόδων θεραπείας όπως η ενδοφλέβια θρομβόλυση και η μηχανική θρομβεκτομή, έχουν στόχο τη διάγνωση και αντιμετώπιση των εγκεφαλικών επεισοδίων σε λιγότερο από 60 λεπτά
από την προσέλευση του συμπτωματικού ασθενούς.
Επιπλέον πλαισιώνεται από μία ομάδα ακτινολόγων, καρδιολόγων, παθολόγων, φυσίατρων, φυσικοθεραπευτών, νευροχειρουργών και επεμβατικών νευροακτινολόγων, ενώ διαθέτει εξειδικευμένη πτέρυγα νοσηλείας και είναι μέλος των SITS
International και του Quality Registry European
Stroke Organization.
«Η Μονάδα Εγκεφαλικών Επεισοδίων της Ευρωκλινικής έρχεται να συμπληρώσει το μεγάλο κενό
που υπάρχει στη χώρα μας όσον αφορά την εξειδικευμένη αντιμετώπιση των εγκεφαλικών επεισοδίων, με αποτέλεσμα κάθε χρόνο να χάνονται άδικα
ζωές και να προκαλούνται σοβαρές αναπηρίες. Η
στρατηγική τοποθεσία της Ευρωκλινικής Αθηνών
στο κέντρο της Αθήνας έχει αποτέλεσμα την άμεση

προσέλευση του ασθενούς, γεγονός που αποτελεί
εξαιρετικά σημαντικό παράγοντα για την έκβαση της
ασθένειας», τόνισε ο κ. Αντώνης Βουκλαρής, διευθύνων σύμβουλος Ομίλου Ευρωκλινικής.
Από την πλευρά της η κα Βάσω Ζησιμοπούλου,
νευρολόγος, υπεύθυνη του Μονάδας Εγκεφαλικών
της Ευρωκλινικής Αθηνών, σημειώνει μεταξύ άλλων ότι η έγκαιρη αναγνώριση των συμπτωμάτων
είναι σημαντική για την άμεση μετάβαση σε εξειδι-

κευμένη μονάδα εγκεφαλικών και την άμεση ιατρική παρέμβαση, καθώς ο χρόνος αντίδρασης είναι ο
σημαντικότερος παράγοντας για την αποτελεσματικότερη εφαρμογή της θεραπείας και τη μείωση του
κινδύνου επέκτασης της βλάβης.
Επισημαίνεται ότι το εγκεφαλικό επεισόδιο (ΑΕΕ) αναγνωρίζεται ως η 1η αιτία αναπηρίας που
μπορεί να προληφθεί και η 2η αιτία θανάτου παγκοσμίως.

City Doctors Αθλητικό test DNA Goldforce
ΤΟ ΑΘΛΗΤΙΚΌ TEST DNA Goldforce παρουσίασε το Πολυϊατρείο City Doctors με τη συνεργασία της Genomed και του ΕΚΠΑ, κατά τη διάρκεια ημερίδας με θέμα «Γονιδιακή αξιολόγηση
για τη μεγιστοποίηση της αθλητικής απόδοσης», η οποία διοργανώθηκε υπό την αιγίδα του Ομίλου για την UNESCO Πειραιώς και Νήσων.
Όπως αναφέρθηκε, η αθλητική ικανότητα και οι αθλητικές επιδόσεις επηρεάζονται από πολλούς παράγοντες, όπως η γενετική δομή του ατόμου, οι συνθήκες διαβίωσης, η διατροφή, η
ψυχολογία και η προπόνηση. Η γονιδιακή δομή των αθλητών
επηρεάζει τις ικανότητές τους και τις βιολογικές διαδικασίες που
συμβάλλουν στις υψηλές επιδόσεις τους. Ο γονιδιακός έλεγχος
αποτελεί τη βάση πληροφοριών για τον αθλητή που θα τον βοηθήσει να εκμεταλλευτεί τα γενετικά του πλεονεκτήματα, να ξεπεράσει τους γενετικούς φραγμούς και να φτάσει στο υψηλότερο
δυνατό όριο των επιδόσεών του. Το γονιδιακό προφίλ συμβάλλει
κατά 70-80% στην επίδοση ενός αθλητή.
Ειδικότερα, το Goldforce είναι μια υπηρεσία της Genomed
που αναπτύχθηκε με τη συνεργασία του ΕΚΠΑ, ενώ επίσημος
και αποκλειστικός αντιπρόσωπος για την Ελλάδα είναι η City
Doctors. Η εξέταση (προδιαθετικού ελέγχου) γίνεται με τον πιο
απλό, γρήγορο και ανώδυνο τρόπο. Το γονίδια που αναλύονται
και καθορίζουν κατά πολύ μεγάλο ποσοστό τις διαταραχές
στην υγεία, το βάρος, τη γήρανση αλλά και τις αντοχές και δυνατότητες του εξεταζόμενου, έχουν επιλεχθεί από τη διεθνή
βιβλιογραφία, έπειτα από πολυετή έρευνα, σύμφωνα με τεκμηριωμένες επιστημονικές μελέτες.
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Με την ανάλυση των εμπλεκόμενων γονιδίων ο αθλητής
μπορεί να προσδιορίσει και να εκμεταλλευτεί τα γενετικά του
πλεονεκτήματα, να ξεπεράσει τους γενετικούς του φραγμούς,
να εντοπίσει τον αυξημένο κίνδυνο για αθλητικούς τραυματισμούς,να ακολουθήσει μια διατροφική κατεύθυνση σύμφωνα
με τις θρεπτικές απαιτήσεις και τις ανάγκες του οργανισμού του
και να υιοθετήσει εξατομικευμένα προπονητικά προγράμματα.
Μιλώντας στο nextdeal.gr, o κ. Δημήτρης Μαρνέρης, CEO
ΠΑΡΟΝCLUB και πρόεδρος City Doctors, διευκρίνισε μεταξύ
άλλων ότι το αθλητικό test DNA GOLDFORCE δίνει σημαντική
πληροφορία για το κομμάτι των γονιδίων που εξετάζουν την
απόδοση, την ταχύτητα, τη μυϊκή μάζα σώματος, γονίδια, στο
σύνολό τους 70, που ελέγχουν και καρδιαγγειακά νοσήματα,
υπέρταση, αντιοξειδωτική δράση.
«Ουσιαστικά έχουμε μια σημαντική πληροφορία για τους
αθλητές κάθε ηλικίας και μπορούμε με αυτές τις πληροφορίες
να δώσουμε εξατομικευμένη προπόνηση μέσα από το επιστημονικό τμήμα του City Doctors και του GOLDFORCE και επίσης
να δώσουμε γονιδιακή διατροφή, που είναι πολύ σημαντικό
κομμάτι για την εξέλιξη του κάθε αθλητή αλλά και του κάθε
ανθρώπου». Από την πλευρά του ο κ. Μάνος Καστρινάκης,
διευθυντής City Doctors, τόνισε: «Το City Doctors είναι στη λίαν
ευχάριστη θέση, σε συνεργασία και με την εταιρεία Genomed
και με το Τμήμα Μοριακής Βιολογίας του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου, να προσφέρει μια σημαντική εξέταση, η οποία
γίνεται σε ευρεία βάση και με απεύθυνση σε επαγγελματίες και
μη αθλητές».

Ηλεκτρονική
πλατφόρμα
για αναδοχή
και υιοθεσία
ΝΈΑ ΔΕΔΟΜΈΝΑ για την
αναδοχή και υιοθεσία. Ενεργοποιήθηκε από το υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
το πληροφοριακό σύστημα
αναδοχής και υιοθεσίας
και όσοι πολίτες επιθυμούν, έχουν τη δυνατότητα
να υποβάλλουν αίτηση
στην ηλεκτρονική διεύθυνση
https://www.
anynet.gr/.
Στο πλαίσιο της λειτουργίας της ηλεκτρονικής πλατφόρμας που σηματοδοτεί
ταυτόχρονα την εφαρμογή
του νέου νόμου για την αναδοχή και την υιοθεσία, η
υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
Έφη Αχτσιόγλου και η αναπληρώτρια υπουργός, Θεανώ Φωτίου, επισκέφθηκαν το Παράρτημα Προστασίας Παιδιού Αττικής
«Η Μητέρα». «Ένας νόμος
που γεννήθηκε για να υπηρετήσει τα παιδιά τίθεται
σε εφαρμογή», δήλωσε η
κα Αχτσιόγλου και υπογράμμισε ότι «πρόκειται
για νόμο που αποτελεί τομή για τα δεδομένα της
κοινωνικής προστασίας
στη χώρα, ο οποίος βάζει
πια το ζήτημα της αναδοχής και της υιοθεσίας σε
εντελώς νέες βάσεις διαφάνειας και αξιοπρέπειας,
μακριά από αυτά που ίσχυαν στον τόπο μας επί
δεκαετίες». Όπως είπε η
υπουργός, με την έναρξη
της λειτουργίας της ηλεκτρονικής πλατφόρμας για
την αναδοχή και την υιοθεσία, επιταχύνονται οι διαδικασίες και προωθούνται
επιστημονικές και σαφείς
μεθόδοι αξιολόγησης των
υποψήφιων γονιών, θετών ή αναδόχων. «Δίνουμε, έτσι, τέλος σε μια ψυχοφθόρα αναμονή τεσσάρων, έξι ή πολλές φορές
και οκτώ ετών η οποία
μειώνεται πλέον σε οκτώ
έως δώδεκα μήνες», σημείωσε η κα Αχτσιόγλου.
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ΟΦΕΤ

Νέα διάκριση στα βραβεία
CREATIVE GREECE 2019 και
δημιουργία νέας μονάδας
για την εκχύλιση
φαρμακευτικών φυτών

Από αριστερά προς τα δεξιά οι κ.κ.: Βασίλης Κάτσος, Νίκος Σταθόπουλος, η κα Νέλλη Κάτσου και ο κ.
Δημήτρης Καδής

Pharmathen

50 χρόνια δυναμικής παρουσίας
στην Ελλάδα και το εξωτερικό
ΠΕΝΉΝΤΑ ΧΡΌΝΙΑ δυναμικής παρουσίας στην Ελλάδα και το εξωτερικό γιορτάζει φέτος
η Pharmathen. Η Pharmathen είναι μια εμβληματική εταιρεία, με αξιοζήλευτο επιχειρηματικό μοντέλο, μακρά ιστορία και αδιαπραγμάτευτες αξίες. Μια εταιρία που κατόρθωσε
να αναπτυχθεί σε όλα τα επίπεδα, ξεκινώντας πριν από 50 χρόνια με 35 εργαζόμενους στο
δυναμικό της και τζίρο 30.000 € και φθάνοντας σήμερα τους 1.000 εργαζόμενους σε 7
σημεία της γης με πωλήσεις που ξεπερνούν τα 200 εκατ. €, επιβεβαιώνοντας ότι είναι μια
μεγάλη πολυεθνική φαρμακευτική εταιρεία, της οποίας η καρδιά συνεχίζει να χτυπά στην
Ελλάδα.
Η Pharmathen διαθέτει σήμερα περισσότερα από 100 προϊόντα της σε περισσότερες
από 85 χώρες, σε έξι ηπείρους (Βόρεια Αμερική, Νότια Αμερική, Ευρώπη, Ασία, Αυστραλία και Αφρική) και έχει ισχυρή παρουσία σε όλες τις μεγάλες αγορές παγκοσμίως και
συνεργασίες με τους μεγαλύτερους παίκτες της παγκόσμιας φαρμακευτικής αγοράς. Δεν
είναι τυχαίο άλλωστε ότι περισσότεροι από ένα δισεκατομμύριο ασθενείς σε όλο τον κόσμο έχουν χρησιμοποιήσει ένα προϊόν της Pharmathen.
Η παγκόσμια ανάπτυξη της Pharmathen στηρίζεται στους δύο πυλώνες της: την έρευνα και την ανάπτυξη και την καθετοποιημένη παραγωγική της δυναμικότητα. Με περισσότερους από 200 κορυφαίους ερευνητές στο δυναμικό της σε Ελλάδα και εξωτερικό και
με δύο υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις παραγωγής που διαθέτει, στις Σάπες Ροδόπης,
πιστοποιημένη από το 2017, από τον Αμερικανικό Οργανισμό Τροφίμων και Φαρμάκων
(US FDA) και στην Παλλήνη Αττικής που αποτελεί μια ιστορική και ταυτόχρονα εκσυγχρονισμένη παραγωγική μονάδα, δεν θα μπορούσε παρά να ανήκει στις κορυφαίες φαρμακευτικές εταιρείες με έδρα την Ευρώπη και 1η για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά εταιρεία
σε έρευνα και ανάπτυξη στην Ελλάδα (EU Industrial R&D Investments Scorecard).
Τα γενέθλια της εταιρείας γιορτάστηκαν σε ειδική εκδήλωση με οικοδεσπότες τους απόγονους του ιδρυτή της Pharmathen Νικόλαου Κάτσου και μέτοχους της εταιρείας, Βασίλη Κάτσο και Νέλλη Κάτσου, καθώς και τον Managing Partner της BC Partners, στην
οποία ανήκει από το 2015 το πλειοψηφικό πακέτο των μετοχών της Pharmathen, Νίκο
Σταθόπουλο, και τον CEO της Pharmathen Δημήτρη Καδή.
Στην ομιλία του προς τους εκπροσώπους του Τύπου, ο Βασίλης Κάτσος αναφέρθηκε
στην υπερηφάνεια που νιώθει σκεπτόμενος πως 1 στους 4 ανθρώπους σε όλο τον κόσμο
έχει χρησιμοποιήσει σκεύασμα της Pharmathen. Σύμφωνα με τον ίδιο, τα συστατικά της
επιτυχίας της Pharmathen ήταν και είναι η καινοτομία, που βρίσκεται στο DNA της, η διαφορετικότητα, που αποτελεί βασικό πυλώνα της επιχειρηματικής φιλοσοφίας της εταιρείας, η επιχειρηματική τόλμη που επέδειξε η Pharmathen σε δύσκολες συνθήκες και το
ανθρώπινο δυναμικό της.
Εκ μέρους της BC Partners, ο κ. Ν. Σταθόπουλος αναφέρθηκε στους λόγους για τους
οποίους η BC Partners αποφάσισε το 2015 να υλοποιήσει μια από τις μεγαλύτερες ιδιωτικές επενδύσεις που έχουν πραγματοποιηθεί στην Ελλάδα. Τόνισε με έμφαση ότι αυτό
που έκρινε την απόφαση της BC Partners να προχωρήσει την επένδυση στη Pharmathen
ήταν η προοπτική (potential) της εταιρείας να γίνει global leader στους τομείς που ήδη
διακρίνεται.
Από την πλευρά του, ο CEO της Pharmathen κ. Δημήτρης Καδής ανέπτυξε τα μελλοντικά αναπτυξιακά σχέδια της Pharmathen με ορίζοντα 10ετίας, τονίζοντας ότι όλες οι επενδύσεις της Pharmathen στοχεύουν στο να δημιουργήσουν θέσεις εργασίας για στελέχη
με υψηλή επιστημονική κατάρτιση, επιτυγχάνοντας έτσι να αναστρέψουν το brain drain σε
brain gain, φέρνοντας πίσω στη χώρα τους επιστήμονες που έδιωξε η οικονομική κρίση.

ΜΊΑ ΑΚΌΜΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΉ ΒΡΆΒΕΥΣΗ για τον Όμιλο Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Τσέτη (ΟΦΕΤ),
ο οποίος διακρίθηκε στο πλαίσιο των ετήσιων βραβείων CREATIVE GREECE 2019 που οργάνωσε ο
εκδοτικός οργανισμός New Times Publishing.
Η Ελλάδα της εξωστρέφειας και της δημιουργικότητας βρίσκει την καλύτερη έκφρασή της στο
πρόσωπο του ΟΦΕΤ, ο οποίος με τις φαρμακοβιομηχανίες του Uni-pharma & InterMed, αλλά και την
εμπορική εταιρεία στην Κύπρο, Pharmabelle, δείχνει εδώ και χρόνια το δρόμο της δυναμικής ανάπτυξης.
Η πρόεδρος και διευθύνουσα σύμβουλος του
Ομίλου κα Ιουλία Τσέτη παραλαμβάνοντας το βραβείο, εξέφρασε την ικανοποίησή της για τη διάκριση, σημειώνοντας μεταξύ άλλων τα εξής:
«Στα χρόνια της ελληνικής ύφεσης, ο ΟΦΕΤ με τις
βιομηχανίες του Uni-pharma & InterMed αντιστάθηκε με σθένος, υλοποιώντας ένα τεράστιο επενδυτικό έργο ύψους 80 εκατ. ευρώ και πλέον, δίνοντας υπεραξία στην οικονομία, στο βιομηχανικό ιστό της χώρας, καθώς και στην αγορά εργασίας.
Σήμερα, ο Όμιλος απασχολεί πάνω από 500 εργαζομένους, έχει ήδη ξεκινήσει την υλοποίηση ε-

H κα Ιουλία Τσέτη, πρόεδρος και διευθύνουσα σύμβουλος
του ΟΦΕΤ και ο κ. Κωνσταντίνος Μπίτσιος, αντιπρόεδρος του
Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών

νός νέου επενδυτικού πλάνου 15 εκατ. ευρώ για
την τριετία 2019-2021, ενώ παράλληλα εξάγει σε
πάνω από 60 απαιτητικές αγορές του εξωτερικού».
Η κα Τσέτη ανακοίνωσε επίσης τη δημιουργία, σε
σύντομο χρονικό διάστημα, μιας νέας μονάδας εκχυλισμάτων φαρμακευτικών φυτών, της Uniherbo
στην περιοχή των Οινοφύτων, η οποία θα λειτουργεί παράλληλα και ως Ινστιτούτο Μελέτης με εκπαιδευτικό χαρακτήρα για φοιτητές.

RAFARM

Στην αγορά των ΗΠΑ τo 1o ελληνικό φαρμακευτικό προϊόν
ΕΝΈΣΙΜΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΌ προϊόν, το οποίο αναπτύχθηκε και παράγεται στη χώρα μας από τη φαρμακοβιομηχανία RAFARM, είναι το 1ο ελληνικό φαρμακευτικό προϊόν που κυκλοφορεί στην αγορά των ΗΠΑ, επιβεβαιώνοντας τη διεθνή αναπτυξιακή στρατηγική της εταιρείας. Το προϊόν διατίθεται ήδη στις Ηνωμένες Πολιτείες από τις
αρχές του έτους και σηματοδοτεί την είσοδο της εταιρείας στη μεγαλύτερη φαρμακευτική αγορά του κόσμου.
Η επιτυχία αυτή αποτελεί συνέχεια της πιστοποίησης που είχε λάβει η RAFARM από τον Αμερικανικό Οργανισμό Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA), για το υπερσύγχρονο εργοστάσιο και το ερευνητικό της κέντρο, το Νοέμβριο του 2017.
Όπως δήλωσε ο Άρης Μητσόπουλος, αντιπρόεδρος της RAFARM, «όλοι εμείς στη RAFARM είμαστε ιδιαιτέρως περήφανοι για τη μεγάλη αυτή επιχειρηματική επιτυχία, τόσο σε εταιρικό όσο και σε εθνικό επίπεδο. Η σημαντική αυτή εξέλιξη οφείλεται κατά κύριο λόγο στην προσήλωση και επένδυση της εταιρείας και των ανθρώπων της στην έρευνα και ανάπτυξη νέων ποιοτικών προϊόντων, υψηλών προδιαγραφών. Συνεχίζουμε προς
αυτή την κατεύθυνση, με στόχο να ενισχύσουμε και να εδραιώσουμε τη διεθνή μας παρουσία μέσα από την ανάπτυξη, παραγωγή και διάθεση αξιόπιστων φαρμακευτικών προϊόντων, αλλά και τη σύναψη δυναμικών συνεργασιών ανά τον κόσμο».
Αξίζει να σημειωθεί ότι η εταιρεία έχει πρόσφατα υποβάλει στον FDA τρεις φακέλους προς αξιολόγηση που
αφορούν στείρα ενέσιμα προϊόντα. Η εξειδίκευση και τεχνογνωσία της RAFARM σε αυτές τις κατηγορίες αποτελεί βασικό πυλώνα της αναπτυξιακής της πορείας και είναι το αποτέλεσμα μιας πολυετούς και συλλογικής
προσπάθειας όλων των επιμέρους τμημάτων της εταιρείας.
Οι διεθνώς αναγνωρισμένες παραγωγικές μονάδες της εταιρείας διαθέτουν τον πιο εξελιγμένο τεχνολογικό
εξοπλισμό και πληρούν τις πλέον αυστηρές προδιαγραφές λειτουργίας, διασφαλίζοντας την ανάπτυξη και παραγωγή προϊόντων ύψιστης ποιότητας.
NEXTDEAL #425 # 24 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019
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Vichy

Χρυσός χορηγός της ημερίδας «Η νεότητα στη μέση ηλικία»
ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΉ άνω των 1.100 γυναικών και ανδρών, πραγματοποιήθηκε η ημερίδα «Η νεότητα στη μέση ηλικία», που διοργάνωσε η Ελληνική Ακαδημία Αντιγήρανσης,
βασισμένη σε μία ιδέα της δημοσιογράφουσυγγραφέα Άννας Μαρίας Παπίρη. Για τη
Vichy, η μέση ηλικία και ο ερχομός της εμμηνόπαυσης είναι μια καλή στιγμή για να επανεξετάσουν όλες οι γυναίκες τον τρόπο ζωής
τους. Είναι μια καλή ευκαιρία για μερικές θετικές αλλαγές για το μέλλον, καθώς σηματοδοτεί ένα νέο κεφάλαιο στη ζωή κάθε σύγχρονης γυναίκας και υποστηρίζει ότι δεν υπάρχει
παύση στην εμμηνόπαυση!
Χρυσός χορηγός για 2η συνεχή χρονιά η
Vichy, ήταν παρούσα με την εξειδικευμένη σειρά Neovadiol, ειδικά σχεδιασμένη για τις ανάγκες της επιδερμίδας στην εμμηνόπαυση και
μετά. Ειδική αναφορά έγινε στο νέο, καινοτόμο
προϊόν Neovadiol Phytosculpt, την καθημερινή

φροντίδα στοχευμένης δράσης για λαιμό και
ντεκολτέ. Τη χορηγία της Vichy ολοκλήρωσαν
τρεις ομιλίες με πολύ σημαντικούς και αναγνωρισμένους στο χώρο τους εισηγητές:
• Η Dr Αννα Παγούνη, δερματολόγος, αφροδισιολόγος, διευθύντρια του Δερματολογικού
τμήματος Ευρωκλινικής Παίδων και συνεργάτης του Ιατρικού Κέντρου Αθηνών, η οποία
εξήγησε τις ορμονικές μεταβολές κατά την
εμμηνόπαυση και τις επιπτώσεις τους στο
δέρμα.
• Η Κατερίνα Γιατζόγλου, συγγραφέας, που
μας προέτρεψε να παραμείνουμε παιδιά και
επισήμανε ότι η ηλικία είναι απλά ένας αριθμός, ενώ είναι δική μας απόφαση να επιλέξουμε πόσων ετών είμαστε.
• Ο Τόλης Γιακουμάκης, κυτταρικός βιολόγος
και επιστημονικός διευθυντής Vichy, ο οποίος
τόνισε ότι η Vichy πρωτοπορεί στη φροντίδα
της επιδερμίδας κατά την εμμηνόπαυση.

Genomed

Ανάπτυξη και παραγωγή καλλυντικών
προϊόντων και συμπληρωμάτων
διατροφής με Private Label

Janssen Medical Cloud

Μια ολοκληρωμένη ψηφιακή πλατφόρμα για την ιατρική κοινότητα
ΆΜΕΣΗ ΠΡΌΣΒΑΣΗ σε χρήσιμο εκπαιδευτικό υλικό που
έχει σήμερα ανάγκη η ελληνική ιατρική κοινότητα προσφέρει, μέσα από τη νέα της διαδικτυακή πλατφόρμα Janssen
Medical Cloud, η Janssen Ελλάδος, η φαρμακευτική εταιρεία του μεγαλύτερου παγκόσμιου ομίλου στη φροντίδα
υγείας, Johnson & Johnson.
Η Janssen για ακόμη μια φορά καινοτομεί προς όφελος
των ασθενών, φροντίζοντας να ενημερώνει την ιατρική
κοινότητα για τις εξελίξεις στον κλάδο της υγείας. Αξιοποιώντας τη δύναμη της τεχνολογίας, συμβάλλει στην παροχή
ιατρικών υπηρεσιών υψηλής ποιότητας και βοηθάει τους
ανθρώπους να ζήσουν υγιέστερες και πιο ευτυχισμένες
ζωές.
Αποτελώντας μια αξιόπιστη πηγή εμπεριστατωμένης
πληροφόρησης, το ψηφιακό καινοτόμο εργαλείο προσφέρει στον ιατρό εύκολη και προσωποποιημένη περιήγηση
σε επιστημονικό υλικό ανά θεραπευτική κατηγορία. Συγκεκριμένα, μέσα από ένα πλήρως ενημερωμένο και φιλικό
προς το χρήστη περιβάλλον, ο ιατρός μπορεί να έχει άμεση
ενημέρωση για τα προϊόντα της Janssen και να παρακοNEXTDEAL #425 # 24 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019

λουθεί ένα ευρύ φάσμα σύγχρονου και υψηλής ποιότητας
εκπαιδευτικού υλικού.
Επιπλέον, το Janssen Medical Cloud προσφέρει περαιτέρω υποστήριξη μέσα από τις προσωποποιημένες υπηρεσίες του.
Μέσω επιστημονικών ερωτημάτων, ο ιατρός έχει διαρκώς πρόσβαση σε ιατρικές μελέτες και σχετική αρθρογραφία, καλύπτοντας καθημερινά και έγκυρα την ανάγκη του
για εκπαίδευση.
H Janssen, θέλοντας να αξιοποιήσει τα ψηφιακά μέσα
για την επικοινωνία της με την ιατρική κοινότητα και ταυτόχρονα θεωρώντας ιδιαιτέρως σημαντική την αξιοποίηση
της τεχνολογίας για τη δημιουργία καινοτόμων και ωφέλιμων digital υπηρεσιών προς τον κλάδο υγείας, δημιούργησε το τμήμα Innovation & Business Excellence.
Ένας από τους κυριότερους σκοπούς του νέου τμήματος
είναι η συνεχής ανάπτυξη της πλατφόρμας Janssen
Medical Cloud που απευθύνεται αποκλειστικά στην ιατρική
κοινότητα και είναι προσβάσιμη δωρεάν στην ηλεκτρονική
διεύθυνση https://www.janssenmedicalcloud.gr

ΑΝΆΠΤΥΞΗ και παραγωγή καλλυντικών προϊόντων και συμπληρωμάτων
διατροφής με private label πραγματοποιεί και αναπτύσσει η εταιρεία Genomed, σε συνεργασία με
το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο
Αθηνών.
Η εταιρεία, μέσα από test DNA που
έχει αναπτύξει για την αντιγήρανση,
για τη διαχείριση βάρους, για
την προδιάθεση ανάπτυξης
ασθενειών, για τον αθλητιατρικό έλεγχο και για τη φαρμακογονιδιωματική, δίνει
παράλληλα εξατομικευμένα καλλυντικά και συμπληρώματα διατροφής με βάση τα αποτελέσματα DNA.
Συγκεκριμένα, η
Genomed για τη δημιουργία προϊόντων με private label αναλαμβάνει τις ακόλουθες υπηρεσίες: βιβλιογραφική έρευνα πρώτων υλών, καινοτομιών, ανάπτυξη των συνθέσεων των καλλυντικών σκευασμάτων, δημιουργία προτύπων δειγμάτων για
τις ενδιαφερόμενες αγορές, διεξαγωγή των δοκιμών φυσικοχημικής σταθερότητας, πρόταση υλικών συσκευασίας κατάλληλων για τη μορφή των
προϊόντων, επίβλεψη της πιλοτικής παραγωγής των προϊόντων, επίβλεψη
της πρώτης παραγωγής των προϊόντων, ανάπτυξη των φακέλων των προϊόντων σύμφωνα με τη νέα ευρωπαϊκή νομοθεσία, υποστήριξη marketing
σχετικά με το σχεδιασμό στρατηγικής εξόδου στα φαρμακεία, παραγωγή
καλλυντικών προϊόντων (μικρές παραγωγές για φαρμακεία).
Tα προϊόντα private label αποτελούν κυρίαρχη και στρατηγική επιλογή
των φαρμακείων. Η τάση αυτή φαίνεται να ενισχύεται και να είναι στη φάση
της ανάπτυξης ακόµη και στις χώρες που έχει εµφανιστεί χρόνια πριν, γιατί,
παρ΄όλη την οικονοµική δυσπραγία, η υγεία παραµένει προτεραιότητα για
όλους τους καταναλωτές. Η δυσκολία βρίσκεται στο κόστος που απαιτείται
να καταβάλλει ο καταναλωτής. Τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας στα φαρμακεία έρχονται να καλύψουν αυτό ακριβώς το κενό. Ο πελάτης µένει ικανοποιημένος και ο φαρμακοποιός µπορεί να καλλιεργήσει την πιστότητά του
προσφέροντας αποτελεσματικές λύσεις σε πιο προσιτές τιµές.
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ο 81,4% των ασθενών εμπιστεύεται πάντα και συχνά το γιατρό
του, το 81,6% των γιατρών εξηγεί
τα αποτελέσματα των εξετάσεων, και
το 92,9% εξηγεί τον τρόπο που ο ασθενής θα πρέπει να παίρνει τα φάρμακα,
το 58,8% των ασθενών δήλωσε ότι ο
γιατρός τους δεν τους διακόπτει και
τους αφιερώνει χρόνο κατά την επίσκεψη, ενώ το 15,6% των ασθενών
δεν επισκέφτηκε γιατρό, επειδή δεν
είχε χρήματα για να πραγματοποιήσει
την επίσκεψη.
Αυτές είναι μερικές από τις διαπιστώσεις της Πανελλαδικής Έρευνας
που πραγματοποιήθηκε από το Ινστιτούτο Επικοινωνίας και Αλφαβητισμού στην Υγεία και στα ΜΜΕ (HIT),
στο πλαίσιο της δεύτερης φάσης της
εκστρατείας ενημέρωσης του
Med&Me, με τη συμμετοχή εκπροσώπων της επιστημονικής κοινότητας και συλλόγων ασθενών. Επιστημονική υπεύθυνη της έρευνας είναι η
δρ Έφη Σίμου, αναπλ. καθηγήτρια (Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας), ενώ
τη διενέργεια της έρευνας και την εποπτεία της συλλογής δεδομένων
είχε η εταιρεία ερευνών Focus Bari.
Σκοπός της έρευνας ήταν κυρίως η
καταγραφή των στάσεων και απόψεων του γενικού κοινού για τη σχέση
τους με το γιατρό τους και η καταγραφή βασικών πληροφοριών, όπως η
αντιλαμβανόμενη κατάσταση της υγείας τους και η συχνότητα επίσκεψης στο γιατρό τους. Παράλληλα υπήρξε η σε βάθος καταγραφή των
στάσεων και απόψεων των ασθενών
χρόνιων και παροδικών νοσημάτων
που χρήζουν συστηματικής παρακολούθησης, ως προς την επικοινωνία
τους με το γιατρό τους, καθώς και ο
εντοπισμός πιθανών εμποδίων που
συναντούν οι ασθενείς στην επικοινωνία τους με το γιατρό τους και την
επίδραση που έχουν αυτοί οι παράγοντες στη συμμόρφωση των ασθενών σε σχέση με τη φαρμακευτική
τους αγωγή και τις θεραπείες που
καλούνται να ακολουθήσουν, καθώς
και τη συμμετοχή τους στη λήψη αποφάσεων.
Η παρουσίαση της έρευνας πραγματοποιήθηκε από τη δρα Έφη Σίμου,
πρόεδρο του Ινστιτούτου Επικοινωνίας και Αλφαβητισμού στην Υγεία και
στα ΜΜΕ, ενώ παρεμβάσεις έκαναν ο
δρ Γιάννης Μπουκοβίνας, πρόεδρος
της Εταιρείας Παθολόγων-Ογκολόγων Ελλάδας (ΕΟΠΕ), η κα Ζωή Γραμματόγλου, πρόεδρος Συλλόγου Καρκινοπαθών-Εθελοντών- Φίλων-Γιατρών (ΚΕΦΙ) και ο κ. Γεώργιος Καλαμίτσης, πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου Προστασίας των Δικαιωμάτων Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας (Υπουργείο Υγείας).
Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του ο
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Οι Έλληνες ασθενείς εμπι

Σκοπός της έρευνας ήταν κυρίως η
καταγραφή των στάσεων και απόψεων
του γενικού κοινού για τη σχέση τους με
το γιατρό τους και η καταγραφή βασικών
πληροφοριών, όπως η αντιλαμβανόμενη
κατάσταση της υγείας τους και η
συχνότητα επίσκεψης στο γιατρό τους
δρ Γ. Μπουκοβίνας τόνισε: «Η σχέση
ογκολόγου - ασθενούς περνά μέσα
από πολλά στάδια, είναι μία σχέση με
πολλές συσχετίσεις, ψυχολογικές,
κοινωνικές, αξιών και φιλοσοφίας, ιδιαιτεροτήτων και οικονομικών δεδομένων. Ο γιατρός στην ενημέρωση
θα πρέπει να ακροβατεί ανάμεσα στη
μη συντριβή του ασθενούς, αλλά και
στη μη αποκοίμησή του. Η ενεργός
συμμετοχή του ασθενούς στη λήψη
αποφάσεων, σταθμίζοντας όλα τα δεδομένα και κινητοποιώντας δυνάμεις
του που είναι χρόνια σε ύπνωση, είναι απαραίτητη στη σύγχρονη άσκηση της ογκολογίας, όπου η τελική
έκβαση της αρρώστιας δεν είναι πά-

ντα το ζητούμενο, αλλά προσμετρώνται και παράμετροι όπως ποιότητα
ζωής, προτιμήσεις ασθενών, κλινικό
όφελος, ολοκλήρωση κύκλου ζωής».
Η κα Γραμματόγλου δήλωσε επίσης: «Για να αλλάξει η σχέση γιατρού
ασθενούς, χρειαζόμαστε επαγγελματίες υγείας με εν-συναίσθηση, εκπαιδευμένους στην επικοινωνία με τον
ασθενή και την οικογένειά του, ικανούς να διαχειριστούν τα ζητήματα
της διάγνωσης, της θεραπείας, της
υποτροπής και του πιθανού θανάτου.
Οι μελέτες και οι κατευθυντήριες οδηγίες βάσει των οποίων καλούνται
να ασκήσουν την ιατρική μιλάνε με

Από αριστερά προς τα δεξιά, ο δρ Γιάννης Μπουκοβίνας, η κα Ζωή Γραμματόγλου, η δρ Έφη
Σίμου και ο κ. Γεώργιος Καλαμίτσης

αριθμούς και ποσοστά. Μπροστά
τους όμως έχουν ανθρώπους και καμιά μελέτη δεν μπορεί να περιγράψει
τον κάθε ξεχωριστό καρκινοπαθή. Γι’
αυτό και οι κατευθυντήριες οδηγίες
-που τόσο θεοποιούνται στις μέρες
μας- μπορεί να είναι η πυξίδα, όχι ό-

μως και ο οδικός χάρτης στην άσκηση της ιατρικής. Αυτά τα προγράμματα εκπαίδευσης που θα έπρεπε να
είναι το αλφαβητάρι της ιατρικής απουσιάζουν προκλητικά από την εκπαίδευση των επαγγελματιών υγείας».
NEXTDEAL #425 # 24 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019
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στεύονται τον γιατρό τους

Για πρώτη φορά πραγματοποιείται
στην Ελλάδα αντίστοιχη έρευνα σε
αντιπροσωπευτικό δείγμα 2.000
ατόμων, που στόχο έχει τη διεξοδική
μελέτη των στάσεων, των αντιλήψεων
και των συμπεριφορών που επηρεάζουν
την επικοινωνία γιατρού-ασθενούς,
τον αλφαβητισμό στην υγεία, τη
συμμόρφωση στη φαρμακευτική αγωγή
και τη συμμετοχή των ασθενών στη
λήψη αποφάσεων
O κ. Καλαμίτσης τόνισε στην ομιλία
του: «Στην προσπάθειά μας να δημιουργήσουμε ένα αποδοτικότερο, δικαιότερο και χωρίς αποκλεισμούς
σύστημα υγείας, το οποίο παράλληλα
θα περιορίζει την σπατάλη, την κακοδιαχείριση και τη διαφθορά, αρχίζουμε και κάνουμε βήματα προς ένα πιο
ασθενοκεντρικό μοντέλο. Προαπαιτούμενο αυτής της προσπάθειας οφείλει να είναι η αποκατάσταση της
ασυμμετρίας που υπάρχει ανάμεσα
στη σχέση γιατρού-ασθενούς. Ο ενημερωμένος ασθενής καθίσταται συνυπεύθυνος για τη λήψη ορθών αποφάσεων για την υγεία του».
NEXTDEAL #425 # 24 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019

Συνοψίζοντας, η δρΕ. Σίμου επισήμανε: «Για πρώτη φορά πραγματοποιείται στην Ελλάδα αντίστοιχη έρευνα
σε αντιπροσωπευτικό δείγμα 2.000
ατόμων, που στόχο έχει τη διεξοδική
μελέτη των στάσεων, των αντιλήψεων και των συμπεριφορών που επηρεάζουν την επικοινωνία γιατρού-ασθενούς, τον αλφαβητισμό στην υγεία, τη συμμόρφωση στη φαρμακευτική αγωγή και τη συμμετοχή των
ασθενών στη λήψη αποφάσεων. Ευελπιστεί να συμβάλει, ώστε να βελτιωθεί η επικοινωνία γιατρού-ασθενή,
που αποτελεί την ηθική βάση σχέσεων αλληλοσεβασμού, ποιότητας πα-

ρεχόμενων υπηρεσιών, αλλά και εξυγίανσης της ιατροφαρμακευτικής
περίθαλψης». Δήλωσε επίσης ότι «η
εμπιστοσύνη στο γιατρό θα πρέπει να
διαφυλαχθεί και ο σεβασμός, η αξιοπρέπεια και διαφάνεια στη φροντίδα
του ασθενή να διασφαλιστούν».

Τα αποτελέσματα της έρευνας
1. Επίσκεψη στο γιατρό τούς
τελευταίους 12 μήνες
Ποσοστό 30,8% των συμμετεχόντων στην έρευνα, χρειάστηκε να επισκεφτεί γιατρό τούς τελευταίους 12
μήνες για κάποιο χρόνιο πρόβλημα
υγείας που αντιμετωπίζει, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για παροδικό νόσημα ή ατύχημα καταγράφεται στο
44,8% του δείγματος. Διαφοροποιήσεις παρατηρούνται σε σχέση με την
ηλικία και το φύλο.
2. Συνοσηρότητα
Από τους συμμετέχοντες που δήλωσαν ότι επισκέφτηκαν το γιατρό για
κάποιο χρόνιο νόσημα, ποσοστό
28,8% απάντησε ότι έχει περισσότερο
από ένα νοσήματα.
Από όσους δήλωσαν ότι είχαν κάποιο χρόνιο ή παροδικό νόσημα, αλλά δεν επισκέφτηκαν το γιατρό τους
τελευταίους 12 μήνες, ποσοστό 63,3%
θεώρησε ότι δεν ήταν κάτι σοβαρό,
34,8% γνώριζε τι πρέπει να κάνει λό-

γω προηγούμενης εμπειρίας, ενώ
15,6% δεν επισκέφτηκε γιατρό, επειδή δεν είχε χρήματα να πραγματοποιήσει την επίσκεψη.
Τέλος, από όσους δήλωσαν ότι είχαν κάποιο χρόνιο ή παροδικό πρόβλημα υγείας και επισκέφτηκαν το
γιατρό τούς τελευταίους 12 μήνες
περισσότερo από 3 φορές, τα ποσοστά καταγράφονται στο 25,3% και 25,5
αντίστοιχα.
3. Επικοινωνία γιατρού-ασθενούς
3.1 Έχεις χρόνο;
Σε ποσοστό 58,8% «πάντα» και
22,4% «συχνά», οι συμμετέχοντες δήλωσαν ότι ο γιατρός τους τους δεν
τους διακόπτει, και τους αφιερώνει
χρόνο κατά την επίσκεψη (56,2% και
20,7% αντίστοιχα. Ενώ σε ποσοστό
27,3% (μερικές φορές - συχνά - πάντα) απάντησαν ότι αποφεύγουν να
κάνουν ερωτήσεις στο γιατρό τους,
γιατί έχουν την αίσθηση ότι βιάζεται ή
δεν έχει χρόνο.
3.2 Με εμπιστεύεσαι;
Ποσοστό 81,4% εμπιστεύεται πάντα
και συχνά το γιατρό του, ενώ αντίστοιχα σε ποσοστό 90,1% μπορεί να μιλήσει σε αυτόν με ειλικρίνεια για οτιδήποτε αφορά την υγεία του. Παρ’ όλα
αυτά 23,3% διστάζει να μιλήσει στο
γιατρό για τον τρόπο ζωής του και τις
καθημερινές του συνήθειες.
3.3 Να το εξηγήσουμε
Αναφορικά με τον τρόπο που ο γιατρός επικοινωνεί και επεξηγεί στον
ασθενή παραμέτρους της ασθένειας
και της φαρμακευτικής αγωγής, παρατηρούμε ότι πάντα και συχνά σε
ποσοστό 81,6% εξηγεί τα αποτελέσματα των εξετάσεων, σε ποσοστό
92,9% τον τρόπο που ο ασθενής θα
πρέπει να παίρνει τα φάρμακα, ενώ
το ποσοστό αυτό καταγράφεται στο
62,4% σε ό,τι αφορά την επεξήγηση
των παρενεργειών και των ανεπιθύμητων ενεργειών των φαρμάκων.
Τέλος, σε ποσοστό 49,8% (πάντα – συχνά) ρωτά τους ασθενείς αν κατάλαβαν όλα όσα τους είπε και 30,8% τους
δείχνει συμπληρωματικές εικόνες
και γραφήματα για να τους εξηγήσει
όλα όσα δεν κατάλαβαν.
3.4 Μετά την επίσκεψη
Σε ποσοστό 48% όσοι επισκέφτηκαν
το γιατρό περισσότερο από τις φορές
τους τελευταίους 12 μήνες μίλησαν με
το γιατρό τους τηλεφωνικά και ζήτησαν διευκρινίσεις, 30% έψαξαν στο
διαδίκτυο και 21,1% αναζήτησαν ομάδες ασθενών με παρόμοια προβλήματα και ρώτησαν τη γνώμη τους.
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4. Αλφαβητισμός στην Υγεία
4.1 Άλλο διαβάζω,
άλλο καταλαβαίνω
Ενώ σε ποσοστό 73,5% δήλωσαν
ότι διαβάζουν πάντα τα αποτελέσματα
των ιατρικών εξετάσεων, μόνο 28%
τα καταλαβαίνει πάντα, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό αναφορικά με τις οδηγίες στο κουτί των φαρμάκων, καταγράφεται σε ποσοστό 54,4% και 40%
αντίστοιχα.
4.2 Το ξέρω;
Οι συμμετέχοντες στην έρευνα δήλωσαν ότι σε ποσοστό 59,5% πάντα
και συχνά γνωρίζουν πως μπορούν
να προλάβουν επιπλοκές από την ασθένειά τους και πού και πώς μπορούν να βρουν πληροφορίες σχετικά
με συμπτώματα και τις θεραπείες.
Ποσοστό 74,1% γνωρίζει πού μπορεί
να βρει γιατρό και το ποσοστό αυτό
σημειώνει πτώση 67% στην περίπτωση επείγοντος περιστατικού, καθώς
και σε περιπτώσεις που θα πρέπει να
αναζητήσει δεύτερη γνώμη 60,5%.
Τέλος, ποσοστό 60,9% μπορεί να συμπληρώσει μόνο του ιατρικές φόρμες
και έντυπα.
5. Αλφαβητισμός και συμμόρφωση
στη φαρμακευτική αγωγή
Παρότι η πλειοψηφία (79,2%) των
συμμετεχόντων θυμάται πως πρέπει
να παίρνει τα φάρμακα, ποσοστό
27,7% διακόπτει τα φάρμακα όταν αισθάνεται καλύτερα, ποσοστό 23,3%
λόγω του ότι φοβάται τις παρενέργειες, ποσοστό 12,5% γιατί χρησιμοποιεί
εναλλακτικές θεραπείες και ποσοστό
12,4% για οικονομικούς λόγους.
6. Συμμετοχή των ασθενών
στη λήψη αποφάσεων
Σε ποσοστό 73,3% συμφωνούν και
συμφωνούν απόλυτα ότι οι σημαντικές ιατρικές αποφάσεις θα πρέπει να
λαμβάνονται από το γιατρό, και 82,3%
ότι οι ασθενείς θα πρέπει να εμπιστεύονται τους γιατρούς τους, ενώ
μόνο 19,4% δηλώνει ότι στις δύσκολες καταστάσεις είναι καλύτερα για
τους ασθενείς να μην τους εξηγείται η
κατάσταση υγείας τους. Τέλος σε ποσοστό 26,8% δήλωσαν ότι συμβουλεύονται το σύντροφό τους προκειμένου να λάβουν μια ιατρική απόφαση,
με σημαντικές διαφοροποιήσεις ανά
φύλο.

Ποιόν συμβουλεύεστε για να
λάβετε μια ιατρική απόφαση
7. Δικαίωμα στην Υγεία
Σε ποσοστό 34,6% οι συμμετέχοντες δηλώνουν ότι η προσωπική θέληση και ο αγώνα επηρεάζουν την
εξέλιξη της υγείας τους, ενώ ποσοστό
50,2% εγκατέλειψε το γιατρό μετά από
δυσαρέσκεια και 26,4% δήλωσε ότι
υπέστη ιατρικό σφάλμα πρόσφατα ή
στο παρελθόν, με σημαντικές διαφοροποιήσεις ανά φύλο.
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υνεχίζει o Όμιλος Υγεία το πρόγραμμα εταιρικής υπευθυνότητας «Ταξιδεύουμε για την Υγεία»,
προσφέροντας δωρεάν ιατρικές και
διαγνωστικές υπηρεσίες υγείας
στους κατοίκους της Σίφνου το Σάββατο 13 και την Κυριακή 14 Απριλίου.
Συνολικά στη Σίφνο, διενεργήθηκαν
περισσότερες από 2.330 εξετάσεις σε
περίπου 630 κατοίκους από την ομάδα των εθελοντών του Ομίλου ΥΓΕΙΑ.
Η ομάδα αποτελείτο από 28 ιατρούς
17 ειδικοτήτων καθώς και 35 εθελοντές από το νοσηλευτικό, τεχνικό και
διοικητικό προσωπικό του Ομίλου ΥΓΕΙΑ. Οι ειδικότητες των ιατρών που
συμμετείχαν ήταν: αγγειοχειρουργοί,
αναισθησιολόγοι, ακτινολόγοι, γυναικολόγοι, δερματολόγοι, καρδιολόγοι,
νευρολόγοι, ορθοπεδικοί, ουρολόγοι,
οφθαλμίατροι, παθολόγοι, παιδίατροι,
πνευμονολόγοι, χειρουργοί και χειρουργοί μαστού, πλαστικοί χειρουργοί και ωτορινολαρυγγολόγοι. Οι διαγνωστικές εξετάσεις που διενεργήθηκαν, περιλάμβαναν αιματολογικούς ελέγχους, pap-test, υπερηχογραφήματα σώματος και αγγείων,
καρδιογραφήματα, triplex καρδιάς,
σπιρομετρήσεις, οφθαλμολογικούς
ελέγχους και βιοψίες.
Σχολιάζοντας την πρωτοβουλία ο
διευθύνων σύμβουλος του ομίλου
ΥΓΕΙΑ κ. Ανδρέας Καρταπάνης τόνισε μεταξύ άλλων: «Δέσμευση του
Ομίλου αποτελεί η συνεισφορά του
στην προαγωγή και προάσπιση της
υγείας στη χώρα, ως εκ τούτου, με
συνέπεια και συνέχεια, συνεχίζουμε
την 11η εκστρατεία μας, προσφέροντας δωρεάν υπηρεσίες υγείας
στους συμπολίτες μας. Θεμέλιο της
κάθε εκστρατείας του «Ταξιδεύουμε
για την Υγεία», είναι η ανιδιοτελής
προσφορά όλων των εθελοντών του
Ομίλου, που, με αναπτυγμένο το αίσθημα της κοινωνικής ευθύνης, δίνουν κάθε φορά τον καλύτερο εαυτό
τους και τους ευχαριστώ θερμά».
Από την πλευρά του ο δήμαρχος
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Στη Σίφνο με το πρόγραμμα
“Ταξιδεύουμε για την Υγεία”

της Σίφνου, Ανδρέας Μπαμπούνης,
ευχαρίστησε θερμά τους εθελοντές
του Ομίλου ΥΓΕΙΑ που παρευρέθηκαν στην περιοχή, και σημείωσε ότι
«η συγκεκριμένη δράση είχε πολύ
μεγάλη επιτυχία, η εθελοντική ομάδα
του Ομίλου είχε μετατρέψει το χώρο
του νέου δημοτικού σχολείου σε ένα
μικρό νοσοκομείο, όπου οι κάτοικοι
της Σίφνου είχαν τη δυνατότητα να
λάβουν δωρεάν ιατρικές και διαγνωστικές υπηρεσίες υγείας». Ο δήμαρχος ευχαρίστησε τον κ. Ανδρέα
Καρταπάνη που ανταποκρίθηκε άμεσα στην πρόσκληση.
Σημειώνεται ότι το πρόγραμμα
«Ταξιδεύουμε για την Υγεία» σχεδιάστηκε για να καλύψει τις ανάγκες
των κατοίκων μικρών νησιών και
ορεινών κοινοτήτων που δεν έχουν
εύκολη πρόσβαση σε ιατρικές υπηρεσίες. Στηρίζεται στην εθελοντική

δράση των εργαζομένων του Ομίλου
ΥΓΕΙΑ, οι οποίοι, με εφόδιο τις κορυφαίες ιατρικές υπηρεσίες και τον τεχνολογικό εξοπλισμό αιχμής που διαθέτουν τα νοσοκομεία του Ομίλου,
ταξιδεύουν και προσφέρουν ιατρικές
και διαγνωστικές εξετάσεις, ιατρική

μέριμνα και ανθρώπινη φροντίδα.
Μέχρι σήμερα, έχουν πραγματοποιηθεί 11 εθελοντικές εκστρατείες, ενώ έχουν εξεταστεί πάνω από 11.165
κάτοικοι της χώρας μας και έχουν
διενεργηθεί πάνω από 43.143 ιατρικές και διαγνωστικές εξετάσεις.

ΕΟΦ

Διαδικτυακή
εφαρμογή
για τα φάρμακα
ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ τέθηκε από τον Εθνικό Οργανισμός Φαρμάκων η
πλατφόρμα (https://services.eof.gr/
myeof/), με στόχο τη βελτίωση της
διαχείρισης των ελλείψεων φαρμάκων. Η ενημερώνεται για τις ελλείψεις από τις φαρμακοβιομηχανίες,
τις φαρμακαποθήκες και τους φαρμακευτικούς συλλόγους, αλλά και
από τις ιατρικές εταιρείες, τους συλλόγους ασθενών και τα νοσοκομεία,
καθένας από τους οποίους κατέχουν
έναν κωδικό. Πρόκειται για ένα «πολύτιμο εργαλείο» που διευκολύνει
τον ΕΟΦ να αξιολογήσει αν η έλλειψη είναι πραγματική και τι αντίκτυπο
έχει στους ασθενείς, ανέφερε κατά
τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, ο
πρόεδρος του Οργανισμού Γιάννης
Μαλέμης. «Βασική προϋπόθεση για
τη διασφάλιση της επάρκειας είναι η
συνεργασία όλων των φορέων που
εμπλέκονται στην εφοδιαστική αλυσίδα με κοινό τόπο και στόχο τον κατάλληλο και συνεχή εφοδιασμό της
αγοράς, ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες των ασθενών που βρίσκονται στην Ελλάδα», είπαν οι εκπρόσωποι του ΕΟΦ και σε μεγάλο βαθμό αυτό επιτυγχάνεται. Εξήγησαν όμως ότι υπάρχει ένας αριθμός παραγόντων που είναι πιθανό να συμβάλλουν στη δημιουργία ελλείψεων, όπως είναι οι φυσικές καταστροφές,
οι αποτυχίες σε ένα σύνθετο σύστημα παραγωγής, η διαθεσιμότητα των
πρώτων υλών, οι τιμές των φαρμάκων, οι οικονομικές προκλήσεις που
αντιμετωπίζουν ορισμένα τμήματα
της αλυσίδας εφοδιασμού κ.ά.

Interamerican Υποστηρίζει «Το Χαμόγελο του Παιδιού»
Τ

Στιγμιότυπο
από bazaar
του
οργανισμού
που
φιλοξένησε
στα γραφεία
της η
Interamerican

ην πολυετή υποστήριξη που παρέχει στον οργανισμό
«Το Χαμόγελο του Παιδιού» ανανεώνει και ενισχύει η
Interamerican, παρέχοντας δωρεάν ασφαλιστική κάλυψη σε περιουσιακά στοιχεία του και εκδηλώσεις. Όπως
τονίζεται, τα οχήματα, που «Το Χαμόγελο» χρησιμοποιεί
για διάφορες λειτουργικές ανάγκες του και ασφαλίζει η
εταιρεία: επιβατικά, ασθενοφόρα, φορτηγά, ρυμουλκά,
ειδικού τύπου και δίκυκλα, έχουν φθάσει στα 112 και το
ασφαλιστικό κόστος τους, που η Interamerican αναλαμβάνει ως χορηγός, ανέρχεται σε 41.205 ευρώ. Ακόμη, η εταιρεία παρέχει την κάλυψη και εγκαταστάσεων
του οργανισμού.
Ένας άλλος τρόπος συνεισφοράς της Interamerican
στο έργο του οργανισμού είναι η δωρεάν ασφάλιση εκδηλώσεων. Κατά το 2018, η εταιρεία ασφάλισε το πρώτο
διήμερο «Bazaar for a Smile», το πασχαλινό, αυτό της
έναρξης του σχολικού έτους, καθώς και την τέταρτη Με-

γάλη Γιορτή για τα Παιδιά, πριν από τα Χριστούγεννα.
Εξάλλου, η εταιρεία φιλοξένησε και φέτος, όπως κάθε
χρόνο, bazaars στα γραφεία της για τους εργαζομένους
και συνεργάτες της εταιρείας.
Για την Interamerican, αποτελεί πρόκριμα συνεργασίας η αξιοπιστία που χαρακτηρίζει «Το Χαμόγελο του
Παιδιού», στη βάση της διαφάνειας, των ουσιαστικών
θεμάτων που το απασχολούν και των στόχων του, όπως
αναδεικνύονται από τον οργανισμό με την Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης που εκδίδει. «Το Χαμόγελο του Παιδιού» έχει αναπτύξει, στην πορεία των 23 ετών του, αναγνωρισμένης αξίας δραστηριότητες για την αντιμετώπιση της κακοποίησης, των προβλημάτων υγείας, της
φτώχειας καθώς και για την αναζήτηση εξαφανισμένων
παιδιών, με εξειδικευμένο προσωπικό και με τη συνδρομή χιλιάδων εθελοντών, προστίθεται στην ανακοίνωση.
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Όμιλος Ιατρικού Αθηνών

Μ

Πρωτοβουλίες και στο επιχειρείν

ε μεγάλη συμμετοχή πραγματοποιήθηκε η πρώτη επίσημη εκδήλωση του
Cambridge Judge Business School
(CJBS) του Πανεπιστημίου του Cambridge
στην Ελλάδα, το ‘Athens Entrepreneurship
Forum’, το οποίο συνδιοργάνωσαν το CJBS, o
Όμιλος Ιατρικού Αθηνών και η Ελληνική Ένωση Επιχειρηματιών (ΕΕΝΕ).
Η εκδήλωση, με τίτλο «Μία επαναπροσέγγιση της εθνικής αναπτυξιακής πρόκλησης: Η
επιχειρηματικότητα και οι επενδύσεις ως πυξίδα για την επιτάχυνση της ανάπτυξης», φιλοξενήθηκε στο συνεδριακό κέντρο «Γεώργιος
Αποστολόπουλος» του Ομίλου Ιατρικού στην
Κηφισιά, με την οργανωτική συνδρομή της ΕΕΝΕ. Κεντρικός ομιλητής από την πλευρά του
Cambridge ήταν ο καθηγητής Στέλιος Καββαδίας, επικεφαλής του Κέντρου Επιχειρηματικότητας του Πανεπιστημίου, ενώ από ελληνικής πλευράς, ο δρ Βασίλης Αποστολόπουλος,
διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου Ιατρικού
Αθηνών και πρόεδρος της ΕΕΝΕ.
Ο δρ Αποστολόπουλος στάθηκε στην ειδική
σημασία του φόρουμ, καθώς και στο «καίριο
timing», σημειώνοντας πως διαφαίνονται εκείνες οι ενδείξεις που συντείνουν σε μία θετική στροφή στην αγορά. Αυτή τη δυναμική,
εξήγησε, «πρέπει να την κεφαλαιοποιήσουμε,
με αποφασιστικές πρωτοβουλίες που θα ξεκλειδώσουν την παγιδευμένη υπεραξία σε όλο το φάσμα του ελληνικού επιχειρείν». Πρόσθεσε πως οι αξίες της συνεργατικότητας και
της διασύνδεσης είναι άρρηκτα συνδεδεμένες
με τη μεγιστοποίηση της προστιθέμενης αξίας
σε όλο το φάσμα της παραγωγικής αλυσίδας.
Στάθηκε, παράλληλα, στην εντυπωσιακή «ασύμμετρη» συμβολή του νεοφυούς οικοσυστήματος της χώρας στην οικονομία, αλλά και
στην αλλαγή κουλτούρας και προσέγγισης
προς την επιχειρηματικότητα. Στον άξονα αυτό, αναφέρθηκε και στις έρευνες κοινής γνώμης που το αποτυπώνουν, καθώς και στις ειδικές σχετικές έρευνες που έχει δημοσιεύσει
η ΕΕΝΕ σε συνεργασία με την qed για την άνοδο του «επιχειρείν» ως αξίας στην ελληνική
κοινωνία.
Ο κ. Καββαδίας ανέδειξε τους τρόπους ενδυνάμωσης της επιχειρηματικότητας και την

ΠΟΥ
Επάνω, ο ομιλητές με τους καλεσμένους-αποφοίτους
του Cambridge. Αριστερά, ο δρ Βασίλης
Αποστολόπουλος, διευθύνων σύμβουλος
Ομίλου Ιατρικού Αθηνών και πρόεδρος ΕΕΝΕ

κρίσιμη συμβολή της στην οικονομική ανάπτυξη. Έκανε χρήση σειράς παραδειγμάτων
από την εμπειρία του Κέντρου Επιχειρηματικότητας του Cambridge, αλλά και τα ειδικά
προγράμματα επιτάχυνσης και ανάπτυξης της
επιχειρηματικότητας που διευθύνει. Επικεντρώθηκε στις στρατηγικές που μπορούν να
ακολουθήσουν οι καινοτόμες επιχειρήσεις για
να κατακτήσουν νέες αγορές στο ανταγωνιστικό παγκόσμιο επιχειρηματικό περιβάλλον και
υπογράμμισε τα εργαλεία και τις μεθόδους εκείνες που μπορούν να πολλαπλασιάσουν το

αποτέλεσμα και να μεγιστοποιήσουν την επιτυχία. Η κα Donnell Ocker Roy, διευθύντρια
του Cambridge Judge Business School, παρουσίασε τα προγράμματα ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας του Πανεπιστημίου, εστιάζοντας στο πρόγραμμα επιτάχυνσης νεοφυών
επιχειρήσεων «Ignite», καθώς και το «SME
Growth Challenge», ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον
πρόγραμμα για την ανάπτυξη των μεσαίων επιχειρήσεων. Παράλληλα, παρέδωσε στο διευθύνοντα σύμβουλο του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών ένα «report» σχετικά με την αξιοποίηση της δωρεάς που πραγματοποίησε ο Όμιλος
στο CJBS, ευχαριστώντας τον κ. Αποστολόπουλο για την υποστήριξή του. Ο δρ Αποστολόπουλος δεσμεύτηκε πως το Φόρουμ Επιχειρηματικότητας αποτελεί την αρχή μιας νέας
εποχής στη σχέση του Πανεπιστημίου και της
Ελλάδας, και πως στόχο αποτελεί να φιλοξενηθούν στη χώρα μας το πρώτο «Ignite» εκτός
Μεγάλης Βρετανίας, καθώς και ένα στοχευμένο «SME Growth Challenge». Μέσα από το
φόρουμ και τις πρωτοβουλίες αυτές, θα εντατικοποιηθεί και η συνεργασία μεταξύ των Ελλήνων αποφοίτων του Πανεπιστημίου, που
είναι αναγκαία προϋπόθεση για την επιτυχία
των σχετικών προγραμμάτων, και δύναται να
έχει πολλαπλασιαστικά οφέλη για το επιχειρηματικό οικοσύστημα.

Οδήγηση με αλκοόλ: Συνδυασμός που σκοτώνει

Ο

Έλληνες οδηγοί αψηφούν τους κινδύνους και πιάνουν το τιμόνι έπειτα από κατανάλωση αλκοόλ χωρίς να το ξανασκεφτούν, σύμφωνα με τα στοιχεία έρευνας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που επισημαίνει η Ελληνική Ιατροδικαστική Εταιρεία και, με αφορμή την έξοδο για
το Πάσχα, κρούει τον κώδωνα του κινδύνου στους οδηγούς. Ειδικότερα, το 35% των Ελλήνων οδηγών απαντά ότι οδηγεί ακόμη και αν έχει
καταναλώσει οινόπνευμα, χωρίς να δίνει σημασία στις αρνητικές επιπτώσεις που επιφέρει το αλκοόλ στον οργανισμό και θέτοντας σε κίνδυνο τη ζωή του αλλά και τη ζωή άλλων συνανθρώπων του. Στην Ευρώπη κατά μέσο όρο το 25% των οδηγών που εμπλέκονται σε θανατηφόρο τροχαίο ατύχημα, προηγουμένως έχει καταναλώσει αλκοόλ.
Όπως αναφέρει η Ελληνική Ιατροδικαστική Εταιρεία, το επιτρεπόμενο όριο αιθυλικής αλκοόλης στο αίμα μπορεί να ξεπεραστεί πολύ εύκολα με την κατανάλωση μικρής ποσότητας αλκοολούχων ποτών. Για

παράδειγμα, 55 ml ουίσκι ή βότκα, 160 ml μαυροδάφνη ή 490 ml μπίρα
είναι ικανά για να φθάσουν το νόμιμο όριο συγκέντρωσης αλκοόλης
στο αίμα. Μάλιστα, όπως τονίζει ο πρόεδρος της Ελληνικής Ιατροδικαστικής Εταιρείας Γρηγόρης Λέων, «σε κατάσταση μέθης δεν βρισκόμαστε -όπως, δυστυχώς, πιστεύει ο περισσότερος κόσμος- όταν ζαλιζόμαστε ή τρικλίζουμε στο δρόμο ή έχουμε δυσκολία στη σωστή άρθρωση λέξεων. Η οδηγική ικανότητα επηρεάζεται και σε χαμηλότερες συγκεντρώσεις αλκοόλης -λίγο πάνω από το όριο- στις οποίες έχουμε
άρση των φυσιολογικών αναστολών, ευφορία, φλυαρία, υπερεμπιστοσύνη και μείωση των ικανοτήτων». Μάλιστα ο κ. Λέων στέλνει σε όλους τους εκδρομείς το μήνυμα ότι «τις μέρες αυτές, που συνηθίζεται
η κατανάλωση αλκοόλ, ο οδηγός της παρέας πρέπει να παραμείνει
νηφάλιος έτσι ώστε όλοι να ταξιδέψουν ασφαλείς και να επιστρέψουν
στα αγαπημένα τους πρόσωπα»

Αύξηση κατά 300% των
κρουσμάτων ιλαράς
ΚΑΤΆ 300% ΑΥΞΉΘΗΚΑΝ τα κρούσματα ιλαράς σε όλον τον κόσμο το πρώτο τρίμηνο του
έτους, σε σύγκριση με την ίδια χρονική περίοδο
το 2018, ανακοίνωσε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ). Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει ο Οργανισμός, πέρα από την Αφρική
(+700%), μεγάλη αύξηση των κρουσμάτων παρατηρείται στην Ευρώπη (+300%), την ανατολική Μεσόγειο (+100%), την αμερικανική ήπειρο
(+60%) και τη Νοτιοανατολική Ασία (+40%).
Ο ΠΟΥ επισημαίνει ότι η εμφάνιση της ασθένειας θα μπορούσε να αποτραπεί, εφόσον όλοι
λάμβαναν τις δύο δόσεις ενός «ασφαλούς και
αποτελεσματικού» εμβολίου. Όμως η ιλαρά επανεμφανίζεται σε όλον τον κόσμο, κυρίως εξαιτίας του κινήματος κατά των εμβολιασμών
στις πλούσιες χώρες και στην περιορισμένη
πρόσβαση των ανθρώπων σε υπηρεσίες υγείας στις φτωχότερες. Στις αναπτυγμένες χώρες,
τα περισσότερα παιδιά εμβολιάζονται κατά της
ιλαράς από την ηλικία των 18 μηνών, συνήθως
με το τριπλό εμβόλιο ιλαράς, παρωτίτιδας και
ερυθράς (εμβόλιο MMR). Ο εμβολιασμός γενικά δεν πραγματοποιείται νωρίτερα από αυτή
την ηλικία, γιατί παιδιά μικρότερα των 18 μηνών διατηρούν συνήθως ανοσοσφαιρίνες (αντισώματα) κατά της ασθένειας, που μεταδίδονται από τη μητέρα κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Μια δεύτερη δόση του εμβολίου δίνεται συνήθως σε παιδιά ηλικίας μεταξύ τεσσάρων και πέντε ετών, για να αυξήσει το ποσοστό της ανοσίας. Στην Ελλάδα, σύμφωνα με το
Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών, παιδιά, έφηβοι και ενήλικες που έχουν γεννηθεί μετά το
1970 και δεν έχουν ιστορικό νόσου πρέπει να
είναι εμβολιασμένοι με τις 2 δόσεις εμβολίου
για την ιλαρά.
Από τη 1/5/2017 και μέχρι τις 13/12/2018 στην
Ελλάδα είχαν καταγραφεί -σύμφωνα με τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ)3.258 κρούσματα ιλαράς, με μεγαλύτερη συχνότητα στη νότια Ελλάδα. Στη μεγάλη πλειονότητα πρόκειται για άτομα ελληνικής υπηκοότητας (κυρίως μικρά παιδιά από κοινότητες Ρομά
και άτομα από το γενικό πληθυσμό, κυρίως
στην ηλικιακή ομάδα 25-44 ετών) που δεν έχουν ανοσία στην ιλαρά, μεταξύ των οποίων
και επαγγελματίες υγείας που ήταν ανεμβολίαστοι ή ατελώς εμβολιασμένοι.
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εγγεγραμμένων
ΕΑΕΕ Παραγωγή
ασφαλίστρων (€)

Ιανουάριος Φεβρουάριος 2019

Συμμετοχή

Μεταβολή
έναντι 2018

Μικτή εικόνα για την παραγωγή
του πρώτου διμήνου
Ασφαλίσεις Ζωής

318.076.323,54

48,4%

+4,1%

Ασφαλίσεις κατά Ζημιών

339.643.646,75

51,6%

-5,4%

119.227.984,07

18,1%

-3,9%

220.415.662,68

33,5%

-6,2%

657.719.970,29

100%

-1,0%

εκ των οποίων

Αστική ευθύνη οχημάτων

Λοιποί κλάδοι κατά Ζημιών

Σύνολο

Παραγωγή εγγεγραμμένων
ασφαλίστρων (€)

Ιανουάριος Φεβρουάριος 2019

Συμμετοχή

Μεταβολή
έναντι 2018

Ασφαλίσεις κατά Ζημιών (€)

Ιανουάριος Φεβρουάριος 2019

Συμμετοχή Μεταβολή

Ασφαλίσεις Ζωής

318.076.323,54

48,4%

+4,1%

1. Ατυχήματα

7.399.543,43

2,2%

+12,8%

Ασφαλίσεις κατά Ζημιών

339.643.646,75

51,6%

-5,4%

2. Ασθένειες

40.813.367,26

12,0%

+10,7%

3. Χερσαία οχήματα

35.300.457,24

10,4%

+8,4%

-92.410,51

εκ των οποίων
Αστική ευθύνη οχημάτων

119.227.984,07

18,1%

-3,9%

5. Αεροσκάφη

-0,03%

-622,4%

Λοιποί κλάδοι κατά Ζημιών

220.415.662,68

33,5%

-6,2%

6. Πλοία (θαλάσσια, λιμναία, ποτάμια)

1.560.085,02

0,5%

-25,8%

657.719.970,29

100%

-1,0%

7. Μεταφερόμενα εμπορεύματα

4.479.854,20

1,3%

+10,7%

8. Πυρκαϊά και στοιχεία της φύσεως

58.631.102,90

17,3%

-20,3%

9. Λοιπές ζημίες αγαθών

13.895.126,49

4,1%

-41,7%

119.227.984,07

35,1%

-3,9%

413.050,95

0,1%

-63,6%

Σύνολο

Ιανουάριος Φεβρουάριος 2019

Μ

Ασφαλίσεις κατά Ζημιών (€)

Συμμετοχή Μεταβολή

εικτή εικόνα εμφανίζει η παραγωγή ασφαλίστρων για το πρώτο δίμηνο του

1. Ατυχήματα
7.399.543,43
2,2%Εταιρειών
+12,8%
2019, σύμφωνα με την έρευνα της Ένωσης
Ασφαλιστικών
Ελ2. Ασθένειες
λάδος.

40.813.367,26
12,0%
+10,7%
Ειδικότερα, η παραγωγή ασφαλίστρων
των Ασφαλίσεων
Ζωής
ανήλθε
σταοχήματα
318,08 εκατ. €, αυξημένη κατά 4,1%,ενώ
η παραγωγή
των Ασφαλίσε3. Χερσαία
35.300.457,24
10,4%
+8,4%
ων
κατά Ζημιών ανήλθε στα 339,6 εκατ. € και ήταν
μειωμένη -0,03%
κατά 5,4%. -622,4%
Μείωση
5. Αεροσκάφη
-92.410,51
της
παραγωγής
καταγράφηκε
τόσο
στον
κλάδο
αστικής
ευθύνης
οχημάτων
(6. Πλοία (θαλάσσια, λιμναία, ποτάμια)
1.560.085,02
0,5%
-25,8%
3,9%) όσο και στους λοιπούς κλάδους κατά ζημιών (-6,2%).
7. Μεταφερόμενα εμπορεύματα
4.479.854,20
1,3%
+10,7%
Το Φεβρουάριο του 2019 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2018, οι α8. Πυρκαϊά και στοιχεία της φύσεως
58.631.102,90
17,3%
-20,3%
σφαλίσεις Ζωής συνολικά αυξήθηκαν κατά 9,0%, όμως οι παραδοσιακές ασφαλί9. Λοιπές
αγαθών θανάτου, μικτές και συμπληρωματικές)
13.895.126,49
4,1%
-41,7%
σεις
Ζωήςζημίες
(επιβίωσης,
μειώθηκαν
κατά
10. Αστική
ευθύνη χερσαίων
οχημάτων
119.227.984,07
35,1% κατά Ζημιών
-3,9%
1,3%,
για δεύτερο
συνεχόμενο
μήνα. Αντιστοίχως,
οι ασφαλίσεις
κατέγραψαν
μείωση
Συνολικά, η παραγωγή
ασφαλίστρων
μηνός- Φε413.050,95
0,1%
11. Αστική ευθύνη
από (-8,5%).
αεροσκάφη
βρουαρίου
μειώθηκε
κατά
0,5%,
έναντι
του
Φεβρουαρίου
του
2018.
12. Αστική ευθύνη πλοίων
205.790,62
0,1%
-63,6%
Στον κλάδο ζημιών, πτώση 3,9% κατέγραψε ο τομέας της αστικής ευθύνης οχη13. Γενική αστική ευθύνη
17.346.470,89
5,1%
-5,0%
μάτων, όπου η παραγωγή ασφαλίστρων διαμορφώθηκε στα 119.227.984,07 ευ14. Πιστώσεις
6.978.970,69
2,1%
+23,4%
ρώ και στο σύνολο σημειώθηκε πτώση 5,4% στα 339.643.646,75 ευρώ.
15.Συνολικά
Εγγυήσεις ανταποκρίθηκαν 51 ασφαλιστικές369.576,65
επιχειρήσεις0,1%
οι οποίες+222,2%
συγκέ16. Διάφορες χρηματικές απώλειες
17. Νομική προστασία

EUROINS
Ελλάδος
18. Βοήθεια

10.256.200,61

3,0%

Σύνολο

ια την εταιρική κοινωνική
ευθύνη βραβεύτηκε η
Euroins Ελλάδος στα Loyalty
Awards 2019. Να σημειωθεί
ότι ήταν η μοναδική εταιρεία
που βραβεύτηκε στη συγκεκριμένη κατηγορία για το έργο
που έχει προσφέρει στην ελληνική κοινωνία. Υπενθυμίζεται ότι η Euroins στηρίζει ενεργά τις προσπάθειες αθλητών, το έργο των ενόπλων

5.697.932,75

1,7%

-4,1%

5,1%

+6,5%

339.643.646,75

100%

-5,4%

δυνάμεων και των σωμάτων
ασφαλείας, καθώς επίσης σημαντική είναι και η προσφορά
της σε ανάγκες πολλών σχολείων. Μιλώντας στο
nextdeal.gr, ο γενικός διευθυντής της Euroins Ελλάδος,
Κωνσταντίνος Μάκαρης, ο οποίος παρέλαβε το βραβείο,
δήλωσε ότι «η Euroins δεν θα
σταματήσει εδώ και θα συνεχίσει να προσφέρει, στο μέτρο

11. Αστική ευθύνη από αεροσκάφη
12. Αστική ευθύνη πλοίων
13. Γενική αστική ευθύνη

205.790,62

0,1%

17.346.470,89

5,1%

-5,0%

6.978.970,69

2,1%

+23,4%

14. Πιστώσεις
15. Εγγυήσεις
16. Διάφορες χρηματικές απώλειες

369.576,65

0,1%

+222,2%

10.256.200,61

3,0%

+15,6%

17. Νομική προστασία
18. Βοήθεια
Σύνολο

5.697.932,75

1,7%

-4,1%

17.160.543,50

5,1%

+6,5%

339.643.646,75

100%

-5,4%

ντρωσαν το 94,0% της παραγωγής ασφαλίστρων στις ασφαλίσεις κατά Ζημιών
και το 99,9% των ασφαλίσεων Ζωής σύμφωνα με τα στοιχεία του έτους 2017.
Από τις ανωτέρω επιχειρήσεις, οι 45 δραστηριοποιήθηκαν στις ασφαλίσεις Ζωής και 19 στις ασφαλίσεις κατά Ζημιών.

+15,6%

17.160.543,50

Βραβείο Εταιρικής
Κοινωνικής Ευθύνης
Γ

10. Αστική ευθύνη χερσαίων οχημάτων

Στιγμιότυπο από τη βράβευση

των δυνατοτήτων της». Όσον
αφορά τις ασφαλιστικές εργα-

σίες, στο ερχόμενο διάστημα
αναμένονται νέα προϊόντα και

ανάπτυξη των εργασιών και
σε άλλους κλάδους.

Δωρεά υπερσύγχρονων αλκοομέτρων
στο Λιμενικό Σώμα Ναυπλίου

Στιγμιότυπο
από την
παράδοση των
αλκοομέτρων

ΠΑΡΆΛΛΗΛΑ, ο Κωνσταντίνος Μάκαρης παραμένει πιστός στη δέσμευσή του και συνεχίζει τον αγώνα της πρόληψης των τροχαίων ατυχημάτων σε όλη την Ελλάδα. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται και η
δωρεά υπερσύγχρονων αλκοομέτρων στο Λιμενικό Σώμα Ναυπλίου.
« Ας σταματήσουμε να είμαστε απλοί θεατές σε σοβαρά ζητήματα
και ας βοηθήσουμε ο καθένας από την πλευρά του», σημειώνει με
αφορμή τη δωρεά η εταιρεία, στη σελίδα της στο Facebook.

Aπό αριστερά ο κ. Χάρης Δαμάσκος,
Chief Claims Officer Υδρόγειος
Ασφαλιστική και δεξιά ο κ. Απόστολος
Ασημακούλας, Chief Operations
Officer VDFM L.t.d.

Υδρόγειος
Ασφαλιστική

Πρόσβαση
σε καινοτόμες
τεχνολογίες,
μέσω της
VDFM Ltd
ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΊΑ ΤΗΣ με την Υδρόγειο ασφαλιστική ανακοίνωσε η VDFM Ltd, επίσημος αντιπρόσωπος της GT Motive στην
Ελλάδα και με βασικό μέτοχο τη
Mitchell International.
Μέσω της συνεργασίας αυτής,
η «Υδρόγειος» έχει, πλέον, την
ευκαιρία να έχει πρόσβαση σε
καινοτόμες τεχνολογίες, μέσω
των πρωτοποριακών πλατφορμών που η VDFM Ltd προσφέρει
για τη βελτιστοποίηση της διαδικασίας διαχείρισης ζημιών. Αρχικά, η VDFM της παρέχει την GTE
Estimate, για την οποία είναι και
η αποκλειστική αντιπρόσωπος
στη χώρα μας, μέσω της οποίας
πραγματοποιείται η κοστολόγηση
ζημιών ή επισκευών σε cloud περιβάλλον, επιτρέποντας η εκτίμηση αυτή να γίνεται από οποιοδήποτε σημείο και μέσω οποιασδήποτε συσκευής (mobile, tablet,
pc). Επιπλέον, με τη VDFM –
Auction Parts, η ασφαλιστική εταιρεία αποκτά το πρώτο ψηφιακό εργαλείο δημοπρασίας ανταλλακτικών (used, new και aftermarket) σε πραγματικό χρόνο
καταφέρνοντας , μέσα σε μόλις
ένα 24ωρο, να βρει το ανταλλακτικό που αναζητά. Τέλος, μέσω
της πλατφόρμας E-Salvage η «Υδρόγειος» αποκτά πρόσβαση σε
δημοπρασία οχημάτων τα οποία
θεωρούνται ασύμφορα για επισκευή.
NEXTDEAL #425 # 24 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019

Πάντα εκεί που
είσαι κι εσύ
Όλες οι διαδρομές
είναι όμορφες, αρκεί να
γίνονται με ασφάλεια

Οι πελάτες μας, θέλουν και πρέπει να αισθάνονται ασφαλείς. Εμείς,
στη ΓΕΝΙΚΉ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΉ, την κορυφαία εταιρία στον κλάδο των
ασφαλίσεων λεωφορείων, είμαστε πάντα δίπλα τους, καθημερινά. Με
24ωρη υποστήριξη. Με προϊόντα και υπηρεσίες που εξασφαλίζουν
ηρεμία και σιγουριά στους επαγγελματίες και τους πελάτες τους. Για
να απολαμβάνουν όλοι την ομορφιά κάθε διαδρομής, κάθε φορά.

ΑΘΉΝΑ
Βουλής 7, Σύνταγμα, 10562
Τ 210 3217801 | F 210 3217109
athens@genpan.gr

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΉ
Μ. Αντύπα 42, Πυλαία, 57001
Τ 2310 474422 | F 2310 473683
thessaloniki@genpan.gr

www.genikipanelladiki.gr

44

Ρεπορτάζ |

Τ

Η κα Άννυ Τρύφων

ERB Ασφαλιστικές
Υπηρεσίες ΑΕΜΑ

Σταθερά δίπλα
στο δίκτυο των
συνεργατών
ΑΦΙΕΡΩΜΈΝΗ στους εργαζόμενους και τους συνεργάτες του δικτύου της»ήταν η
εκδήλωση που πραγματοποίησε η ERB Ασφαλιστικές Υπηρεσίες ΑΕΜΑ, στο κέντρο
της Αθήνας. Με το μήνυμα
Together we can make it
happen, η εταιρεία αποδεικνύει ότι είναι σταθερά δίπλα
στο δίκτυο των συνεργατών
της, δίνοντας ευκαιρίες για
ενίσχυση της ομαδικότητας
και ενδυνάμωση των σχέσεων μεταξύ των συνεργατών
και των στελεχών της. Η κα
Άννυ Τρύφων, διευθύνουσα
σύμβουλος της ERB Ασφαλιστικές Υπηρεσίες ΑΕΜΑ, ευχαρίστησε τους προσκεκλημένους της εκδήλωσης, επισημαίνοντας ότι «για ακόμη
μία χρονιά, η ομάδα της ERB
Ασφαλιστικές Υπηρεσίες ΑΕΜΑ πέτυχε εξαιρετικά αποτελέσματα. Mε ομαδική δουλειά και πάθος, διευρύναμε
το πελατολόγιό μας, κατακτήσαμε νέους στόχους και μεγεθύναμε τις προοπτικές ανάπτυξης της εταιρείας. Στην
ERB Ασφαλιστικές Υπηρεσίες ΑΕΜΑ αξιοποιούμε τις νέες τεχνολογίες και την τεχνογνωσία που έχουμε αποκτήσει από τα 27 χρόνια σταθερής παρουσίας μας στην ασφαλιστική αγορά της Διαμεσολάβησης, στοχεύοντας να
κάνουμε την επόμενη ημέρα
πιο λειτουργική και πιο αποτελεσματική, δηλαδή καλύτερη για τους εργαζομένους,
τους συνεργάτες και τους
πελάτες μας».

MEGA BROKERS Καινοτόμα
σχέδια και νέες προοπτικές

α τριάντα χρόνια λειτουργίας της γιόρτασε
και στην Αθήνα η MEGA,
παρουσία των ιδρυτών, εκπρόσωπων των ασφαλιστικών εταιρειών, συνεργατών
και στελεχών της. Όπως τονίζεται, η επετειακή βραδιά επεφύλαξε πολλές εκπλήξεις
για τους παρευρισκόμενους,
από την προσέλευσή τους, όπου φωτογραφήθηκαν σε ειδικά τοποθετημένο Photo
Booth σε διασκεδαστικές πόζες αποτυπώνοντας τη στιγμή
“με κεντρικό μήνυμα MEGA
30th anniversary”.
Στην έναρξη της εκδήλωσης οι προσκεκλημένοι είχαν
την ευκαιρία να παρακολουθήσουν μέσα από ένα video
την ιστορική διαδρομή της εταιρείας παρακολουθώντας
τις πιο χαρακτηριστικές στιγμές από την πορεία της MEGA
στο χρόνο. Στη διάρκεια της
εκδήλωσης, στην οποία συμμετείχαν περισσότερα από
700 άτομα, οι προσκεκλημένοι παρακολούθησαν τον
πρόεδρο κ. Ιωάννη Χατζηθεοδοσίου και τον γενικό διευθυντή κ. Τάσο Χατζηθεοδοσίου να αναδεικνύουν τις υψηλές αξίες, τον επαγγελματισμό, την προσήλωση στο
στόχο, τη μέριμνα για γνώση,
ως αναλλοίωτα στοιχεία

Ο κ. Γιάννης Χατζηθεοδοσίου κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης

συνδεδεμένα με την εταιρεία,
από την εκκίνησή της έως σήμερα.
Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν
στην ομιλία του κ. Ιωάννη Χατζηθεοδοσίου, η ιστορική
προσωπική και επαγγελματική του διαδρομή, την οποία
αφηγήθηκε ο ίδιος, ευχαριστώντας «όλους όσους στάθηκαν δίπλα του στη μεγάλη
αυτή πορεία», ενώ εστίασε
αποστέλλοντας μήνυμα ότι
«όταν αγαπάς κάτι τότε το κάνεις με επιτυχία», αιτιολογώντας έτσι γιατί θα συνεχίσει,
χωρίς όρια και τέλος, τη με-

γάλη αυτή διαδρομή.
Στο τέλος της ομιλίας του ο
κ. Ιωάννης Χατζηθεοδοσίου
απέδωσε προσωπική τιμή και
έδωσε ενδεικτικό αναμνηστικό, για τη συμβολή του στην
πορεία του, στον κ. Γιώργο
Κώτσαλο, στον κ. Δημήτρη
Ζορμπά, ενώ εξήρε την NN
και τον αείμνηστο Μανώλη
Ανδρόνικο για το ρόλο που
είχαν στην εξέλιξή του, και
παρέδωσε την τιμητική πλακέτα στη διευθύνουσα σύμβουλο της εταιρείας κα Μαριάννα Πολιτοπούλου.
Οι συνεργάτες ασφαλιστι-

κοί διαμεσολαβητές τιμήθηκαν δημοσίως με την αναγνώριση του ρόλου τους στην
πορεία της εταιρείας, έλαβαν
τη διαβεβαίωση του κ. Τάσου
Χατζηθεοδοσίου ότι η εταιρεία «κρατά την προσωπική
επαφή με τους ανθρώπους
της με ανανεωμένο όραμα,
αισιοδοξία, εμπιστοσύνη
στους συνεργάτες και τη βεβαιότητα για ένα ακόμη πιο
δημιουργικό μέλλον, με καινοτόμα σχέδια, νέες προοπτικές, σημαντικά εργαλεία και
παροχές για την εξέλιξη
τους».
Η κορύφωση της βραδιάς
ήρθε τη στιγμή που η διοίκηση
και τα στελέχη της MEGA βράβευσαν συνολικά 35 συνεργάτες για τα εξαιρετικά παραγωγικά αποτελέσματά τους το
2018, ενώ η ανακοίνωση του
νέου διαγωνισμού πωλήσεων
στο μαγευτικό Μπαλί ενθουσίασε το κοινό.
Η εκδήλωση έκλεισε με κεντρικό μήνυμα από την παρουσιάστρια της βραδιάς, δημοσιογράφο Μπάγια Αντωνοπούλου, «δεν φαντάζεστε πόσα
μακριά θα φτάσουμε μαζί» και
την υπόσχεση τα 30 χρόνια
MEGA να είναι μόνο η αρχή και
το ταξίδι να είναι εξίσου συναρπαστικό στην συνέχεια
που ακολουθεί.

Νέος κανονισμός
πωλήσεων
ΤΟ 2018 ήταν μια ιδιαίτερα παραγωγική χρονιά για τη MEGA και ο
κανονισμός πωλήσεων επιβράβευσε τους συνεργάτες με Bonus
που ξεπέρασαν τις 300.000 €,
μόνο για τους κλάδους Γενικών
Ασφαλίσεων.
Ο Νέος Κανονισμός Πωλήσεων 2019, που για 1η φορά παρουσιάζεται σε συνδυασμό με τον
Κλάδο Ζωής και Υγείας, σχεδιάστηκε με γνώμονα την παραγωγική ανάπτυξη των συνεργατών της
εταιρείας και την ενίσχυση των
εισοδημάτων τους, μέσα από ένα
σύστημα αμοιβών, που αποτελούσε και συνεχίζει να αποτελεί
ένα από τα κύρια και δυνατά σημεία της MEGA.
Ο νέος ανταγωνιστικός και ανταποδοτικός Κανονισμός Πωλήσεων
2019, που προωθήθηκε στο παραγωγικό δίκτυο της εταιρείας με
Newsletter, επιβραβεύει τους παραγωγικούς συνεργάτες, δίνοντας
ταυτόχρονα τη δυνατότητα να αναπτυχθούν και οι νέοι ασφαλιστικοί
διαμεσολαβητές, διευρύνοντας τον
κύκλο των εργασιών τους, μέσα
από τη συνεχή ενημέρωση και εκπαίδευση που προσφέρει η εταιρεία, και τις καινοτόμες προτάσεις
για συνδυασμό ασφαλιστικών προϊόντων που διαθέτει.

Anytime Νέα υπηρεσία για τον πελάτη
Τ
η μέγιστη ασφάλεια παρέχει στους ασφαλισμένους της η Anytime της Interamerican.
Δεδομένου ότι η ασφάλεια στο δρόμο ξεκινάει
από τη συντήρηση και επισκευή του αυτοκινήτου,
η Anytime συνεργάζεται πρωτοποριακά με τον
autoduder, παρέχοντας μία ολοκληρωμένη λύση
σύγκρισης και εύρεσης συνεργείων στην Ελλάδα. Με τη χρήση online πλατφόρμας, η Anytime
εξασφαλίζει, όχι μόνο στους πελάτες της αλλά σε
όλους, κάθε στιγμή, υπηρεσίες που μπορούν να
κάνουν την καθημερινή ζωή τους απλούστερη και
τον κόσμο ασφαλέστερο.
Οποιοσδήποτε επιθυμεί, μπορεί να βρει το καλύτερο και οικονομικότερο συνεργείο αυτοκινήτου κοντά του, καθώς επίσης να κλείσει το ραντεβού του, με ξεκάθαρους όρους, εύκολα και γρήγορα. Επιπλέον, ο ενδιαφερόμενος
έχει τη δυνατότητα να συγκρίνει τιμές εργασιών, να διαβάσει τις αξιολογήσεις
πελατών για κάθε συνεργείο και, ακόμη, να δει τη διαθεσιμότητα του συνεργείου
που επιλέγει και το ωράριο που τον εξυπηρετεί, ώστε να κλείσει ραντεβού χωρίς
να χρειαστεί να τηλεφωνήσει.
Η νέα πρωτοβουλία της Anytime προχωρεί πιο πέρα, υπενθυμίζοντας στον πελάτη το επόμενο service αυτοκινήτου και προσφέροντάς του προστιθέμενη αξία,

αφού το αυτοκίνητο αποτελεί σημαντικό εργαλείο της καθημερινότητάς του και η ασφάλεια
του οδηγού είναι πάνω απ’ όλα. Το μόνο που έχει
να κάνει ο ενδιαφερόμενος είναι να καταχωρίσει
το e-mail του στην πλατφόρμα και η Anytime αναλαμβάνει στη συνέχεια κάθε φροντίδα.
Αξίζει να σημειωθεί ότι 200 και πλέον επιλεγμένα συνεργεία του δικτύου του autoduder, σε
κάθε περιοχή και γειτονιά της Αττικής, είναι στη
διάθεση του πελάτη για να τον εξυπηρετήσουν,
εξασφαλίζοντάς του εγγυημένες τιμές χωρίς ψιλά γράμματα και παρέχοντας υψηλή ποιότητα υπηρεσιών. Σε όλη τη διαδικασία και όποτε χρειαστεί, εκπρόσωπος του autoduder είναι δίπλα
στον πελάτη συνεχώς, διασφαλίζοντας την ποιότητα των ανταλλακτικών και επιβλέποντας τις εργασίες μέχρι τέλους.
«Η νέα υπηρεσία της Anytime αποτελεί επιλογή στρατηγικής κατεύθυνσης για
εμάς», δηλώνει μεταξύ άλλων ο κ. Γιάννης Καντώρος, διευθύνων σύμβουλος της
Interamerican, ενώ από την πλευρά του ο συνιδρυτής του autoduder, Νικόλας Κάζος, υπογραμμίζει ότι «η συνεργασία με την Anytime εξασφαλίζει πολλαπλά οφέλη
στο ευρύτερο κοινό, θέτοντας σε εφαρμογή την online πλατφόρμα σύγκρισης και
εύρεσης του καταλληλότερου, ποιοτικότερου και οικονομικότερου συνεργείου.
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MΕΙΏΘΗΚΑΝ ΚΑΤΆ 10,3 ΔΙΣ. ΤΑ ΜΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΎΜΕΝΑ ΔΆΝΕΙΑ ΤΟ 2018
Μείωση 10,3 δισ. ευρώ παρουσίασαν τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια το 2018, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η Κεντρική
Τράπεζα Κύπρου. Ειδικότερα, στις 31 Δεκεμβρίου του 2018 τα ΜΕΔ στις κυπριακές τράπεζες διαμορφώθηκαν στα 10,278 δισ. ευρώ,
έναντι 20.578 δισ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2017. Στο τέλος Δεκεμβρίου 2018 σημειώθηκε περαιτέρω μείωση κατά 743 εκατ.
€ ή 6,7% στο σύνολο των μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων, σε σύγκριση με το τέλος Σεπτεμβρίου 2018.
Σελ. 48-49

ΠΑΡΑΜΈΝΟΥΝ ΙΣΧΥΡΈΣ ΕΠΙΦΥΛΆΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΥΧΊΑ ΤΟΥ ΝΈΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΎ ΣΥΣΤΉΜΑΤΟΣ ΥΓΕΊΑΣ

Στήνουν ιδιωτικό
σύστημα υγείας
Του ανταποκριτή μας στην Κύπρο ΓΙΑΝΝΗ ΣΕΪΤΑΝΙΔΗ

Δ

ύο μήνες πριν από την έναρξη παροχής υπηρεσιών πρωτοβάθμιας υγείας στο πλαίσιο του Γενικού Συστήματος Υγείας
(ΓεΣΥ) της Κύπρου -της μεγαλύτερης μεταρρύθμισης στο χώρο της υγείας από την ίδρυση της Κυπριακής Δημοκρατίας το 1960-

ο ιδιωτικός τομέας, ο οποίος τις προηγούμενες δεκαετίες κάλυψε
το κενό που είχε δημιουργήσει η μη ύπαρξη ενός καθολικού συστήματος υπηρεσιών υγείας, κλιμακώνει τις αντιδράσεις του. Αν
και το ΓεΣΥ, όπως έχει σχεδιαστεί, αξιοποιεί τις υποδομές του ιδιωτικού τομέα, καθώς ο ασθενής μπορεί να επιλέξει ελεύθερα τον ιατρό ή τη νοσοκομειακή μονάδα που επιθυμεί (από μονάδες και

γιατρούς που έχουν συμβληθεί με τον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας), τα ποσά των αποζημιώσεων κρατούν μακριά τον ιδιωτικό τομέα, νοσοκομεία και (λιγότερο) ιατρούς.
Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Ιδιωτικών Νοσηλευτηρίων (ΠΑΣΙΝ)
και ο Παγκύπριος Ιατρικός Σύλλογος (ΠΙΣ) θέτουν θέμα ισοπέδωΣυνέχεια στη σελίδα 46
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Στήνουν ιδιωτικό σύστημα υγείας

Συνέχεια από τη σελίδα 45

σης στην αποζημίωση των υπηρεσιών που προσφέρουν τα μέλη τους, με
αποτέλεσμα να υποβαθμίζεται η ποιότητα των υπηρεσιών.
Σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΠΑΣΙΝ, Σάββα Καδή, το ΓεΣΥ θα πρέπει να
είναι μεικτό, είτε με την καταβολή συμπληρωμής από τους δικαιούχους,
είτε με την εμπλοκή των ασφαλιστικών εταιρειών. Υποστήριξε, δε, ότι
στους δικαιούχους του ΓεΣΥ θα παρέχονται υποβαθμισμένες υπηρεσίες υγείας. Δικαιούχοι του συστήματος είναι όλοι οι πολίτες της χώρας και όσοι
μη Κύπριοι ζουν νόμιμα στη χώρα, ανεξάρτητα από το αν καταβάλλουν εισφορές. Η καταβολή των εισφορών
ξεκίνησε την 1η Μαρτίου.
Σε μια κίνηση αντίδρασης και πίεσης, ΠΑΣΙΝ και ΠΙΣ έχουν ανακοινώσει τη σύσταση ενός ελεύθερου δικτύου ιδιωτικής ιατρικής, στο οποίο μέχρι
στιγμής έχουν ενταχθεί 14 ιδιωτικά
κέντρα υγείας και 580 γιατροί.
«Το ΓεΣΥ δημιουργεί μεγάλη αβεβαιότητα και ανησυχία στην κοινωνία», αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, με το ελεύθερο δίκτυο ιδιωτικής ιατρικής να φιλοδοξεί να προσφέρει ασφάλεια, δίνοντας και ένα κίνητρο
στους πολίτες να μη διακόψουν τα
συμβόλαια υγείας με ασφαλιστικές εταιρείες. Τα ιδιωτικά κέντρα (μεταξύ

των οποίων και τα μεγαλύτερα της
χώρας) είναι: American Medical
Center - Λευκωσία, Απολλώνιο Ιδιωτικό Νοσοκομείο - Λευκωσία, Αρεταίειο Νοσοκομείο - Λευκωσία, Ιατρικό
Κέντρο Ευαγγελίστρια - Λευκωσία, Ιδιωτικό Νοσοκομείο Αποστόλων Πέτρου και Παύλου - Λεμεσός, Ιδιωτικό
Νοσοκομείο 'Αγιος Ραφαήλ - Λάρνακα, Ιδιωτικό Νοσοκομείο Λητώ - Παραλίμνι, Ιδιωτικό Νοσοκομείο Τίμιος
Σταυρός - Λάρνακα, Ιπποκράτειο Ιδιωτικό Νοσοκομείο - Λευκωσία, Μαι-

ευτική & Γυναικολογική Κλινική 'Αγιος
Γεώργιος - Λάρνακα, Napa Olympic
Private Hospital - Αγία Νάπα, Οφθαλμολογικό Κέντρο Πάνθεον - Λεμεσός,
Πολυκλινική Υγεία - Λεμεσός, Πρότυπος Μαιευτική Γυναικολογική Κλινική
Λήδρα - Λευκωσία.

Προσλήψεις στο Δημόσιο
Η απάντηση του Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας είναι ότι δεν κλείνει τις
πόρτες, με τον αναπληρωτή διευθυντή
του, Ανδρέα Παπακωνσταντίνου, να

σφέρουν υπηρεσίες προσωπικού
γιατρού. Μαζί με
τους γιατρούς των
κρατικών νοσηΣε μια κίνηση
λευτηρίων στο σύαντίδρασης και
στημα υπάρχουν
πίεσης, ΠΑΣΙΝ και ΠΙΣ 1.200 ώς 1.300 γιατροί, αριθμός που
έχουν ανακοινώσει
φαίνεται ότι αρκεί
τη σύσταση ενός
για την έναρξη λειτουργίας του ΓεΣΥ.
ελεύθερου δικτύου
Στο σύστημα εγιδιωτικής ιατρικής,
γράφονται φαρμακεία, κλινικά εργαστο οποίο μέχρι
στήρια, αλλά και ιστιγμής έχουν ενταχθεί διωτικές κλινικές
και κέντρα πρωτο14 ιδιωτικά κέντρα
υγείας,ευγείας και 580 γιατροί βάθμιας
νώ το κυπριακό
υπουργείο Υγείας
διευκρινίζει ότι, εάν αποδειχθεί ότι οι προσανατολίζεται στην προκήρυξη
αποζημιώσεις για ιατρικές πράξεις νέων θέσεων ιατρικών λειτουργών
δεν επαρκούν και απειλούν τη βιωσι- στο Δημόσιο με ειδικότητα την Παιδιαμότητα των ιδιωτικών νοσηλευτηρί- τρική. Παράλληλα ο Οργανισμός Κραων, τότε θα εξεταστεί αύξηση των κον- τικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ) έχει
δυλίων για τη νοσοκομειακή περίθαλ- αποδυθεί σε έναν αγώνα δρόμου για
την προετοιμασία των νοσοκομείων
ψη.
Ταυτόχρονα αυξάνεται ο αριθμός να προσφέρουν πρωτοβάθμιες υπηκλινικών και ιατρών που εντάσσονται ρεσίες υγείας σε συνθήκες ΓεΣΥ.
Το αμέσως επόμενο διάστημα στα
στο σύστημα. Σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες στο ΓεΣΥ έ- νοσοκομεία θα ενταχθούν 35 γιατροί,
χουν εγγραφεί πέραν των 500 ιατρών, 60 νοσηλευτές, 40 γραφείς και 170
εκ των οποίων οι περίπου 360 θα προ- φροντιστές υγείας.

Ξεκινά η διαδικασία εγγραφής των δικαιούχων στο ΓεΣΥ
ΑΠΌ ΣΉΜΕΡΑ Μ. ΤΕΤΆΡΤΗ εν τω μεταξύ, ξεκινά η διαδικασία εγγραφής των δικαιούχων
στο ΓεΣΥ. Η διαδικασία εγγραφής θα γίνει σε
δύο φάσεις ώστε καταρχήν να ολοκληρωθεί η
εγγραφή των γονέων / κηδεμόνων πριν να εγγράψουν τα παιδιά τους και δεύτερο για να διεξαχθεί όσο το δυνατόν πιο ομαλά.
Όπως ανακοίνωσε ο Οργανισμός Ασφάλισης
Υγείας, από τη Μεγάλη Τετάρτη, θα μπορούν να
εγγράφονται στο Μητρώο Δικαιούχων και σε
κατάλογο προσωπικού ιατρού για ενήλικες, όσοι πολίτες έχουν συμπληρώσει το δέκατο-πέμπτο έτος της ηλικίας τους. Από τη Δευτέρα, 6
Μαΐου, θα αρχίσει η εγγραφή δικαιούχων μέχρι
τη συμπλήρωση του δεκάτου-ογδόου έτους
της ηλικίας τους, στο Μητρώο Δικαιούχων του ΓεΣΥ και σε κατάλογο παιδιάτρου. Η αίτηση για εγγραφή
στο Μητρώο Δικαιούχων του ΓεΣΥ και στους καταλόγους προσωπικών ιατρών και παιδιάτρων θα γίνεται ηλεκτρονικά, μέσω της Πύλης Δικαιούχων, στην οποία οι δικαιούχοι θα έχουν πρόσβαση από την
ιστοσελίδα του ΟΑΥ, www.gesy.org.cy.
Η διαδικασία εγγραφής δικαιούχων περιγράφεται στο σχετικό έντυπο του Οργανισμού «Διαδικασία
εγγραφής δικαιούχων στο ΓεΣΥ και σε κατάλογο προσωπικού ιατρού» στην ιστοσελίδα του ΟΑΥ, www.
gesy.org.cy.
Μιλώντας εν τω μεταξύ, στο ραδιόφωνο του ΡΙΚ ο γενικός διευθυντής του Συνδέσμου Ασφαλιστικών
Εταιρειών Ανδρέας Αθανασιάδης διαβεβαίωσε ότι δεν αλλάζει κάτι για όσους έχουν ιδιωτική ασφάλιση.
Είπε ότι οι εταιρείες θα εξακολουθήσουν να τιμούν τα συμβόλαια με τους πελάτες τους και, όταν εφαρμοστεί το ΓεΣΥ, θα εξεταστεί και η δυνατότητα να προσφερθούν επιπρόσθετα ασφαλιστικά προϊόντα.

Μέτρα για το δημογραφικό πρόβλημα
ΕΝΈΚΡΙΝΕ το υπουργικό συμβούλιο το τρίτο «Σχέδιο δράσης δημογραφικής και οικογενειακής πολιτικής για τη διετία 2019-2020» με σχέδιο επιδότησης και υπογόνιμων ζευγαριών
που καταφεύγουν σε εξωσωματική γονιμοποίηση. Ειδικότερα, το νέο σχέδιο περιλαμβάνει
μεταξύ άλλων δράσεις για αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος και της υπογεννητικότητας, όπως τη διεξαγωγή επιστημονικής έρευνας από εμπειρογνώμονες για τους παράγοντες που καθορίζουν τις αποφάσεις των νέων για προγραμματισμό της οικογένειας και οι
πρακτικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν. Περιλαμβάνει επίσης τη χαρτογράφηση των υφισταμένων δομών και υπηρεσιών στήριξης γονέων και οικογενειών, ώστε να εντοπιστούν τα
κενά και οι ανάγκες για να γίνουν ανάλογες διορθωτικές ενέργειες, τη μελέτη της δυνατότητας
εισαγωγής κινήτρων για απόκτηση δεύτερου και περισσότερων παιδιών και την εξέταση της
μερικής επιδότησης της γονικής άδειας, ενισχύοντας κατά αυτόν τον τρόπο τη χρήση του συγκεκριμένου δικαιώματος από περισσότερους γονείς. Στο σχέδιο δράσης περιλαμβάνεται επίσης λειτουργία Κέντρων Προστασίας Μητρότητας και Ευημερίας Παιδιού (ΚΠΜΠ), δημιουργία χώρων δημιουργικής απασχόλησης των παιδιών κατά τις απογευματινές ώρες και κατά
τις διακοπές, οι οποίοι είναι ασφαλείς και προσβάσιμοι και λειτουργούν υπό επιτήρηση, εισαγωγή προνοιών για ευέλικτο ωράριο εργασίας και διευκόλυνσης για συμφιλίωση της οικογενειακής, κοινωνικής και επαγγελματικής ζωής, ιδιαίτερα για τις γυναίκες/ μητέρες εργαζόμενες και αναθεώρηση του νόμου περί παροχής επιδόματος τέκνου, με στόχο την παροχή επιπρόσθετων κινήτρων για απόκτηση δεύτερου τέκνου.
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Alpha Bank Cyprus

Στηρίζει τον
αθλητισμό

Στιγμιότυπο από το συνέδριο

CNP Ασφαλιστική Έτοιμη
να κατακτήσει νέες κορυφές
«Τ

ο πρόσωπο του πρωταθλητή
στο μέλλον» ήταν το κεντρικό μήνυμα των εργασιών του
Παγκύπριου ετήσιου συνεδρίου της
CNP Ασφαλιστική, που πραγματοποιήθηκε στην Αγία Νάπα. Σε αυτό συμμετείχαν περισσότερα από 250 στελέχη
και ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές της
εταιρείας, ανώτατα στελέχη του ομίλου
CNP Cyprus, η έφορος ασφαλίσεων και
παράγοντες της οικονομικής και δημόσιας ζωής του τόπου.

Έχοντας κατακτήσει την κορυφή της
κυπριακής ασφαλιστικής αγοράς γενικού κλάδου, για ακόμη μια χρονιά, όπως επισημαίνεται, η CNP Ασφαλιστική προχωρά προς το μέλλον, έτοιμη να
κατακτήσει νέες κορυφές. Το πρόσωπο
του πρωταθλητή στο μέλλον, θα το καθορίσουν η προσαρμοστικότητα, η ευελιξία, η καινοτομία και η τεχνολογική
πρωτοπορία. Τη διαφορά όμως και
στην εποχή της τεχνολογίας την κάνει ο
άνθρωπος. Ο ασφαλιστικός σύμβουλος της CNP Ασφαλιστική.
O πρώτος εκτελεστικός διευθυντής
του ομίλου CNP Cyprus, κ. Τάκης Φειδία, ανέφερε στο χαιρετισμό του ότι έχουμε να αντιμετωπίσουμε μία μεγάλη
διπλή πρόκληση. Το όνομά της είναι:
τεχνολογία και άνθρωπος. « Αν δεν επενδύσουμε στην τεχνολογία, πολύ απλά, θα μείνουμε πίσω. Και αν ο ηγέτης
μείνει πίσω, παύει να είναι ο ηγέτης.
Δεν διαμορφώνει πλέον τις εξελίξεις.
Με τη δύναμη λοιπόν της τεχνολογίας,
μπορούμε να πετύχουμε πολλά. Όμως
η τεχνολογία, ως αυτοσκοπός, δεν
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ΔΥΝΑΜΙΚΌ παρόν έδωσε η
Alpha Bank στο πλαίσιο του
Προγράμματος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, συμμετέχοντας στον ετήσιο ΟΠΑΠ Μαραθώνιο Λεμεσού ΓΣΟ που
πραγματοποιήθηκε στο Μόλο
Λεμεσού. Συγκεκριμένα, η
Alpha Bank Cyprus Ltd συμμετείχε στον Εταιρικό Δρόμο 5
χιλιομέτρων με ομάδα 38 ατόμων και κατέλαβε την 69η θέση ανάμεσα σε 240 συνολικά
ομάδες, με περισσότερους από 10.000 δρομείς. Όλοι οι μαραθωνοδρόμοι έλαβαν αναμνηστικά δώρα και διπλώματα
συμμετοχής. Ο φετινός Μαραθώνιος Λεμεσού κατέρριψε
κάθε ρεκόρ συμμετοχής με
16.000 συνολικά δρομείς, εκ
των οποίων 3.000 ταξίδεψαν
στην Κύπρο από το εξωτερικό.
Ο ΟΠΑΠ Μαραθώνιος Λεμεσού ΓΣΟ στήριξε για 4η συνεχόμενη χρονιά το Καραϊσκάκειο Ίδρυμα και το όραμά του
για έναν κόσμο χωρίς λευχαιμία.

Στήριξη και στην κοινωνία

Εκδήλωση
Δημοτικού
Σχολείου
Γερμασόγειας και
CNP Ασφαλιστική
για την Οδική
Ασφάλεια
« Tη ζωή μου αγαπώ,
προσέχω όταν περπατώ! »,
ήταν το ηχηρό μήνυμα της
εκδήλωσης που έστειλαν σε
όλη την Κύπρο, οι μαθητές και
το εκπαιδευτικό προσωπικό
του Δημοτικού Σχολείου
Γερμασόγειας, με τη
συνεργασία της CNP

μπορεί να εκπληρώσει την αποστολή
της. Ειδικά στον ασφαλιστικό τομέα.
Εδώ, τον κυρίαρχο ρόλο είχε, έχει και
θα έχει ο άνθρωπος. Γιατί είναι ο άνθρωπος που μετουσιώνει σε αποτέλεσμα τα πιο σημαντικά συστατικά μιας
ασφάλειας: την εμπιστοσύνη και την
αξιοπιστία. Στην εποχή της τεχνολογίας, τη διαφορά κάνει ο άνθρωπος»,
σημείωσε ο κ. Φειδία.

σεις από την αναμενόμενη χρήση των
συνδεδεμένων και αυτόνομων οχημάτων και, αφού σημείωσε μια σειρά από
τεχνολογικές εξελίξεις οι οποίες αναμένεται ότι θα αλλάξουν τον τρόπο λειτουργίας της ασφαλιστικής βιομηχανίας, κατέληξε ότι «… η τεχνολογία είναι
ο σύμμαχος που θα μας βοηθήσει να
βελτιώσουμε την εμπειρία του πελάτη».

Στη συνέχεια ο γενικός διευθυντής
της CNP Ασφαλιστική, κ. Ανδρέας Κ.
Στυλιανού, παρουσίασε στους συνέδρους τα πολύ θετικά αποτελέσματα
της περασμένης χρονιάς και ευχαρίστησε το δίκτυο πωλήσεων και το διοικητικό προσωπικό, που συνέβαλαν ώστε η εταιρεία να βρίσκεται στην πρώτη
θέση του γενικού κλάδου ασφαλίσεων
στην Κύπρο. Αναφέρθηκε στις προκλή-

Ακολούθησαν ανατρεπτικές παρουσιάσεις σε θέματα πωλήσεων και, τέλος, το συνέδριο ολοκληρώθηκε με
τον πρώην διεθνή ποδοσφαιριστή,
Κωνσταντίνο Χαραλαμπίδη, να μοιράζεται με τους συνέδρους τα βιώματα
και διδάγματά του στον αγώνα του ως
πρωταθλητής. Στο πλαίσιο του συνεδρίου η εταιρεία βράβευσε τους κορυφαίους συνεργάτες της.

Την ίδια ώρα, η Alpha Bank
Cyprus Ltd στηρίζει το Σωματείο “Κοινωνική Μέριμνα Αγίων Ομολογητών”. Για μία ακόμη χρονιά, στήριξε τη φιλανθρωπική εκδήλωση που διοργάνωσε το Σωματείο “Κοινωνική Μέριμνα Αγίων Ομολογητών”. Η εκδήλωση διεξήχθη
στο Δημοτικό Θέατρο Στροβόλου, υπό την αιγίδα του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Νίκου Αναστασιάδη. Το πρόγραμμα περιέλαβε
συναυλία του συνθέτη και μαέστρου του σαξοφώνου Γιώργου Κατσαρού και της ορχήστρας του, με αφιέρωμα στους
Θεοδωράκη – Χατζιδάκι. Ερμήνευσαν οι Λένα Αλκαίου,
Τάνια Τρύπη, Νικόλας Καραγκιαούρης. Στόχος της εκδήλωσης ήταν η κάλυψη των εξόδων των δύο βρεφοκομικών σταθμών και των δύο
νηπιαγωγείων που λειτουργεί
το Σωματείο. Το Σωματείο
“Κοινωνική Μέριμνα Αγίων
Ομολογητών”, που αποτελείται
μόνο από εθελόντριες, ξεκίνησε τη δράση του το 1963 με όραμα και πυξίδα του την αγάπη
για το παιδί.
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ΚΤΚ Μειώθηκαν οι καταθέσεις ξένων
Μ

ειώθηκαν οι καταθέσεις των
μη κατοίκων Κύπρου στο τραπεζικό σύστημα το 2018, ως αποτέλεσμα των αυστηρότερων πολιτικών κατά του ξεπλύματος χρήματος,
σύμφωνα με την Κεντρική Τράπεζα
της Κύπρου, ενώ αυξήθηκαν οι εγχώριες. Ειδικότερα, οι καταθέσεις μη κατοίκων Κύπρου (συμπεριλαμβανομένων των ΟΕΣ), κατέγραψαν μείωση
της τάξης του 12,7% το Δεκέμβριο του
2018 σε ετήσια βάση, από μείωση 2,1%
το Δεκέμβριο του 2017 έναντι του αντίστοιχου μήνα του 2016. Σύμφωνα με
τα στοιχεία της ΚΤΚ σε απόλυτους αριθμούς, οι καταθέσεις μη κατοίκων
Κύπρου, βάσει των καθαρών συναλλαγών, παρουσίασαν μείωση 1,4 δισεκατομμύριο €.
«Αυτό οφείλεται εν μέρει σε αυστηρότερες κατευθυντήριες γραμμές
προς τις τράπεζες στο πλαίσιοα της
ενίσχυσης των πρακτικών καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων
από παράνομες δραστηριότητες», αναφέρει η ΚΤΚ στην ετήσια έκθεσή
της για το 2018.
Αντίθετα, η αβεβαιότητα που προκλήθηκε από τη συναλλαγή της πρώην Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας (ΣΚΤ) είχε αποτέλεσμα μια σταθεροποίηση στις καταθέσεις των κατοίκων Κύπρου, οι οποίες παρουσίασαν
το Δεκέμβριο του 2018 αύξηση 2,1%
σε ετήσια βάση, σε σύγκριση με ετήσια αύξηση 5,5% στο τέλος του 2017,
έναντι της περσινής περιόδου.
Σε ό,τι αφορά τον εγχώριο πληθωρισμό με βάση τον Εναρμονισμένο
Δείκτη Τιμών Καταναλωτή, κατέγραψε οριακή αύξηση, φθάνοντας κατά

Σύμφωνα με τα
στοιχεία της ΚΤΚ σε
απόλυτους αριθμούς,
οι καταθέσεις μη
κατοίκων Κύπρου,
παρουσίασαν μείωση
1,4 δισεκατομμύριο
ευρώ

μέσο όρο στο 0,8% το 2018, σε σύγκριση με 0,7% το 2017. Ανοδική συγκρατημένη επίδραση είχαν οι υψηλότερες τιμές του πετρελαίου, καθώς
και η μικρή αύξηση στους μισθούς.
Αντίθετα, η μείωση στις τιμές των βιομηχανικών προϊόντων, εξαιρουμένης της ενέργειας, συνέβαλε κατασταλτικά στον πληθωρισμό, λόγω
κυρίως αυξημένου ανταγωνισμού,
αλλά και της μείωσης των τιμών των
εισαγόμενων προϊόντων. Ως αποτέλεσμα, τόσο ο πληθωρισμός -εξαιρουμένης της ενέργειας- όσο και ο
πληθωρισμός -εξαιρουμένης της ενέργειας και των τροφίμων- περιορίστηκαν σε οριακά θετικά επίπεδα.

Σε θετική τροχιά η οικονομία
Θετική πορεία συνέχισε το ΑΕΠ
στην Κύπρο, λόγω κυρίως της αύξησης στην εγχώρια ζήτηση και με θετική συνεισφορά από τους πλείστους

παραγωγικούς τομείς, με μικρή ωστόσο επιβράδυνση.
Συγκεκριμένα, τους πρώτους 9 μήνες του 2018 κατέγραψε μεγέθυνση
3,8% σε σύγκριση με 4,5% την αντίστοιχη περσινή περίοδο.
Σύμφωνα με την κεντρική τράπεζα,

31/12/2018 30/9/2018 30/6/2018 31/12/2017 31/12/2016 31/12/2015 31/12/2014
εκατ. €
εκατ. €
εκατ. €
εκατ. €
εκατ. €
εκατ. €
εκατ. €
Συνολικές
χορηγήσεις
Συνολικές
χορηγήσεις με
καθυστέρηση
> 90 ημερών
Συνολικές μη
εξυπηρετούμενες
χορηγήσεις
Συνολικές
χορηγήσεις που
αναδιαρθρώθηκαν
εκ των οποίων:
εκείνες που
παραμένουν στις
μη
εξυπηρετούμενες
χορηγήσεις
Συνολικές
σωρευμένες
προβλέψεις

33.892

34.652

41.281

47.081

50.436

58.187

57.224

7.622

8.191

12.967

15.719

17.400

20.994

22.015

10.278

11.021

16.634

20.578

23.810

26.669

27.328

6.659

7.319

9.363

11.821

13.437

14.154

12.860

4.623

4.818

6.444

8.461

9.759

10.718

9.234

5.233

5.715

8.031

9.627

9.848

10.001

8.974

Πηγή: ΚΤΚ. Σημείωση: Εξαιρουμένων των εργασιών εξωτερικού των κυπριακών πιστωτικών ιδρυμάτων.

η οικονομική ανάπτυξη οφείλεται
στην αύξηση της ιδιωτικής κατανάλωσης, αλλά και των ακαθάριστων
επενδύσεων πάγιου κεφαλαίου του
ιδιωτικού τομέα.
Σε επίπεδο τομέων παραγωγής οι
τομείς του εμπορίου, των μεταφορών,

των ξενοδοχείων και των εστιατορίων
καθώς και των κατασκευών συνέβαλαν σημαντικά στην αύξηση του ΑΕΠ.
Ο τομέας, όμως, των χρηματοπιστωτικών και ασφαλιστικών δραστηριοτήτων παρουσίασε συρρίκνωση με αρνητική συνεισφορά 0,2 ποσοστιαίων

Λιγότερα κατά 10,3 δισ. τα

Μ

είωση 10,3 δισ. ευρώ παρουσίασαν τα μη εξυπηρετούμενα
δάνεια το 2018, σύμφωνα με τα
στοιχεία που ανακοίνωσε η Κεντρική
Τράπεζα Κύπρου. Ειδικότερα, στις 31
Δεκεμβρίου του 2018 τα ΜΕΔ στις κυπριακές τράπεζες διαμορφώθηκαν
στα 10,278 δισ. ευρώ, έναντι 20.578
δισ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του
2017.
Στο τέλος Δεκεμβρίου 2018 σημειώθηκε περαιτέρω μείωση κατά 743
εκατ. € ή 6,7% στο σύνολο των μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων, σε σύγκριση με το τέλος Σεπτεμβρίου 2018.
Οι συνολικές χορηγήσεις συρρικνώθηκαν από 34.652 εκατ. € στο τέλος Σεπτεμβρίου 2018 στα 33.892 εκατ.
€ στο τέλος Δεκεμβρίου 2018, παρουσιάζοντας πτώση ύψους 760 εκατ. € ή
2,2%. Ως αποτέλεσμα, ο δείκτης μη ε-

ξυπηρετούμενων χορηγήσεων προς
το σύνολο των χορηγήσεων υποχώρησε, από 31,8% στο τέλος Σεπτεμβρίου 2018 στο 30,3% στο τέλος Δεκεμβρίου 2018.
H καθοδική πορεία των μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων οφείλεται
στη μεταφορά του χαρτοφυλακίου των
μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων
της Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας στην Κυπριακή Εταιρεία Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων (ΚΕΔΙΠΕΣ), στην πώληση μη εξυπηρετούμενων δανείων, στην αναταξινόμηση
δανείων ως χρεωστικών τίτλων διαθέσιμων προς πώληση καθώς και σε
δάνεια που έχουν επιτυχώς αναδιαρθρωθεί και επανενταχθεί στην κατηγορία των εξυπηρετούμενων χορηγήσεων με το πέρας της περιόδου παρακολούθησης, διαγραφές δανείων, αNEXTDEAL #425 # 24 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019
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και αυξήθηκαν οι εγχώριες
Αγορά ακινήτων

Η αναμενόμενη
πορεία του ΑΕΠ
αντικατοπτρίζει τη
θετική πορεία της
εγχώριας ζήτησης,
ιδιαίτερα των
επενδύσεων του
ιδιωτικού τομέα

μονάδων τους πρώτους 9 μήνες του
2018, λόγω κυρίως της υπό εξέλιξη
απομόχλευσης δανείων.

Αγορά εργασίας
Θετικά είναι τα αποτελέσματα και
για την αγορά εργασίας, αφού η απα-

σχόληση σημείωσε ετήσια αύξηση
4,1% τους πρώτους 9 μήνες του
2018. Το ποσοστό ανεργίας μειώθηκε στο 8,6%. Το τρίτο τρίμηνο του
2018, η ανεργία έφτασε στο 7,8%, έναντι 10% το αντίστοιχο περσινό τρίμηνο. Το ποσοστό των μακροχρόνια
ανέργων με διάρκεια έξι μήνες και
άνω μειώθηκε στο 3,6% το τρίτο τρίμηνο του 2018, έναντι ποσοστού 5,9%
το αντίστοιχο περσινό τρίμηνο.
Παράλληλα, η δαπάνη ανά μισθωτό κατέγραψε ετήσια αύξηση
1,5% τους πρώτους 9 μήνες του
2018, λόγω -σύμφωνα με την Κεντρική Τράπεζα- αυξήσεων στο Δημόσιο και σε συγκεκριμένους τομείς
του ιδιωτικού τομέα. Η παραγωγικότητα κατέγραψε ετήσια μείωση 0,3%
και ως αποτέλεσμα, το μοναδιαίο
εργατικό κόστος κατέγραψε ετήσια
αύξηση 1,8%.

O τομέας των ακινήτων στην Κύπρο συνέχισε να παρουσιάζει ανάκαμψη κατά το 2018, γεγονός που
-σύμφωνα με την Κεντρική Τράπεζα- συνάδει με την πορεία της ευρύτερης οικονομίας και της συνεχιζόμενης εξυγίανσης του τραπεζικού
συστήματος.
Αξίζει, όμως, να αναφερθεί ότι κύρια πηγή χρηματοδότησης του τομέα
είναι οι ξένες επενδύσεις, ο νέος εγχώριος δανεισμός, αλλά και η εσωτερική χρηματοδότηση (συμπεριλαμβανομένων των προπωλήσεων).
Από εκεί και πέρα, παρατηρείται
αύξηση των τιμών (κυρίως διαμερισμάτων) αλλά και αυξήσεις ενοικίων στην επαρχία Λεμεσού, απόρροια της έντονης ζήτησης από ξένους επενδυτές.

Πληθωρισμός
Ο εγχώριος πληθωρισμός με βάση τον Εναρμονισμένο Δείκτη Τιμών
Καταναλωτή κατέγραψε οριακή αύξηση, φθάνοντας κατά μέσο όρο στο
0,8% το 2018, σε σύγκριση με 0,7% το
2017. Ανοδική συγκρατημένη επίδραση είχαν οι υψηλότερες τιμές του
πετρελαίου καθώς και η μικρή αύξηση στους μισθούς.
Αντίθετα, η μείωση στις τιμές των
βιομηχανικών προϊόντων, εξαιρουμένης της ενέργειας, συνέβαλε κατασταλτικά στον πληθωρισμό, λόγω
κυρίως αυξημένου ανταγωνισμού
αλλά και της μείωσης των τιμών των
εισαγόμενων προϊόντων. Ως αποτέλεσμα, τόσο ο πληθωρισμός εξαιρουμένης της ενέργειας όσο και ο

πληθωρισμός εξαιρουμένης της ενέργειας και των τροφίμων περιορίστηκαν σε οριακά θετικά επίπεδα.

Οι προβλέψεις
Οι προβλέψεις της ΚΤΚ για την κυπριακή οικονομία το Δεκέμβριο του
2018 αναθεωρήθηκαν ελαφρώς
προς τα κάτω σε σχέση με εκείνες
του Ιουνίου του 2018. Αυτό οφείλεται
στη σημαντική αναθεώρηση των ιστορικών στατιστικών στοιχείων,
σύμφωνα με την οποία η δυναμική
ανάκαμψης του ΑΕΠ από την κρίση
ήδη επιτεύχθηκε σε μεγάλο βαθμό
τα προηγούμενα έτη, με αποτέλεσμα
τη μικρή διαφοροποίηση της αναμενόμενης μελλοντικής πορείας του
ΑΕΠ. Το 2018 αναμένεται μεγέθυνση
3,8%, με σταδιακή επιβράδυνση στο
3,2% μέχρι και το 2020. Για το 2021
προβλέπεται ρυθμός οικονομικής
ανάπτυξης 3,3%, ο οποίος περιλαμβάνει μια συντηρητικά εκτιμώμενη
επίδραση από τη λειτουργία του καζίνο. Η αναμενόμενη πορεία του ΑΕΠ αντικατοπτρίζει τη θετική πορεία
της εγχώριας ζήτησης, ιδιαίτερα των
επενδύσεων του ιδιωτικού τομέα. Ο
πληθωρισμός αναμένεται να ανέλθει στο 0,8% το 2018, σταδιακά αυξανόμενος στο 1,7% μέχρι το 2021, σε
συνάρτηση με την προβλεπόμενη
θετική πορεία της εγχώριας οικονομικής δραστηριότητας και της ανόδου στις τιμές των υπηρεσιών. Οι
πιθανότητες απόκλισης του ΑΕΠ
προς τα πάνω σε σχέση με το κεντρικό σενάριο είναι αυξημένες, ενώ για
τον πληθωρισμό είναι ισορροπημένες.

μη εξυπηρετούμενα δάνεια το 2018
ποπληρωμές δανείων και διευθετήσεις χρέους
μέσω ανταλλαγής με ακίνητη περιουσία, τονίζει
σε ανακοίνωσή της η Κεντρική Τράπεζα. Από την
ανάλυση των πρόσθετων στοιχείων που συλλέγει
η ΚΤΚ όσον αφορά τα δάνεια τακτής λήξης, προκύπτει ότι βελτιώνονται οι παράγοντες που συμβάλλουν στη μείωση των μη εξυπηρετούμενων
χορηγήσεων, π.χ. τα ποσά που μεταφέρονται στις
εξυπηρετούμενες χορηγήσεις λόγω επιτυχούς ολοκλήρωσης των αναδιαρθρώσεων με τη λήξη
της περιόδου παρακολούθησης και τις εισπράξεις
έναντι αναδιαρθρωμένων χορηγήσεων, προστίθεται στην ανακοίνωση.
Όπως αναφέρεται πιο πάνω, στη συρρίκνωση
των μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων συνέτειναν και οι αυξημένες διαγραφές χορηγήσεων, οι
οποίες γίνονται στο πλαίσιο αναδιαρθρώσεων και
συνήθως αφορούν ποσά για τα οποία προϋπάρχουν προβλέψεις επισφάλειας στους λογαριασμούς των πιστωτικών ιδρυμάτων. Πραγματοποιούνται, ωστόσο, και μη συμβατικές ή «λογιστικές»
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διαγραφές έναντι ποσών που περιλαμβάνονται
ήδη στις προβλέψεις, με στόχο την πιο αντιπροσωπευτική απεικόνιση των χαρτοφυλακίων χορηγήσεων.
Σε σχέση με τις αποπληρωμές μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων μέσω διακανονισμού που
αφορούν ή περιλαμβάνουν απόκτηση ακίνητης
περιουσίας/μετοχών έναντι χρεών από τα πιστωτικά ιδρύματα, παρατηρείται ότι οι διευθετήσεις
αυτές εφαρμόζονται κυρίως στην περίπτωση μεγάλων επιχειρήσεων, καθώς επίσης και σε νοικοκυριά.
Σημειώνεται ότι, για τον καθορισμό των μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων, τα πιστωτικά ιδρύματα εφαρμόζουν τον ορισμό που έχει υιοθετήσει
η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών. Με βάση τον ορισμό αυτό, όταν μια μη εξυπηρετούμενη χορήγηση
αναδιαρθρώνεται, δεν μεταφέρεται αυτόματα στις
εξυπηρετούμενες χορηγήσεις, αλλά παραμένει
υπό παρακολούθηση στην κατηγορία των μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων για πρόσθετη περίο-

δο τουλάχιστον 12 μηνών, ακόμη και αν ο πελάτης
ακολουθεί χωρίς καθυστερήσεις το νέο συμφωνημένο πρόγραμμα αποπληρωμής.
Οι συνολικές χορηγήσεις που αναδιαρθρώθηκαν μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου 2018 ανέρχονταν
στα 6.659 εκατ. €, από τα οποία 4.623 εκατ. € εξακολουθούν να περιλαμβάνονται στις μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις, μερικώς λόγω του ορισμού
των μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων, όπως
αυτός επεξηγείται πιο πάνω.
Τα πιστωτικά ιδρύματα συνεχίζουν τις προσπάθειές τους για αναδιάρθρωση των μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων στις περιπτώσεις όπου
υπάρχουν περιθώρια βιώσιμης διευθέτησης. Παράλληλα, η επιτυχία ορισμένων αναδιαρθρώσεων εξαρτάται από τη δυνατότητα ρευστοποίησης
των εξασφαλίσεων εντός των χρονικών ορίων
που τίθενται. Στο καθαρό υπόλοιπο των αναδιαρθρωμένων χορηγήσεων στο τέλος Δεκεμβρίου
2018 παρουσιάστηκε πτώση ύψους 660 εκατ. € σε
σύγκριση με το τέλος Σεπτεμβρίου 2018.
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Ταμείο
Αποζημίωσης
Επενδυτών
Πελατών Τραπεζών
Το ΤΑΕΠΤ, το οποίο λειτουργεί
από το 2004 υπό την αιγίδα της ΚΤΚ,
συνέχισε το 2018 τη λειτουργία του
με 12 μέλη. Μέσω της λειτουργίας
του ΤΑΕΠΤ παρέχεται πρόσθετη εξασφάλιση προς τους πελάτες πιστωτικών ιδρυμάτων για απαιτήσεις που είναι δυνατό να εγείρουν
σε σχέση με την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών. Η συμμετοχή στο
ΤΑΕΠΤ είναι υποχρεωτική για όλα
τα ΑΠΙ, τα οποία προσφέρουν επενδυτικές υπηρεσίες και έχουν συσταθεί στην Κυπριακή Δημοκρατία
ή έχουν συσταθεί σε τρίτες χώρες
και λειτουργούν στην Κυπριακή
Δημοκρατία μέσω υποκαταστήματος. Το μέγιστο ύψος της αποζημίωσης που είναι δυνατό να καταβληθεί
προς έκαστο επενδυτή πελάτη τραπεζών ανέρχεται σε 20.000 €.

Σύστημα εγγύησης των
καταθέσεων και εξυγίανσης
Το σύστημα εγγύησης των καταθέσεων και εξυγίανσης πιστωτικών
και άλλων ιδρυμάτων συστάθηκε
και λειτουργεί στην Κυπριακή Δημοκρατία από το 2000. Ο σκοπός του
είναι διττός: αφενός η καταβολή αποζημίωσης στους καταθέτες που
καλύπτονται από το ΣΕΚ στην περίπτωση που πιστωτικά ιδρύματα δεν
είναι σε θέση να αποπληρώσουν τις
καταθέσεις τους και, αφετέρου, η
χρηματοδότηση της εφαρμογής μέτρων εξυγίανσης. Το ΣΕΚ αποτελεί
ξεχωριστή νομική οντότητα. Το αρμόδιο όργανο για την άσκηση των
αρμοδιοτήτων του και την εξυπηρέτηση των σκοπών του, περιλαμβανομένης της διαχείρισης των ταμείων που το αποτελούν, είναι η Διαχειριστική Επιτροπή. Η Επιτροπή αποτελείται από εκπροσώπους του
υπουργείου Οικονομικών και της
ΚΤΚ. Στο ΣΕΚ συμμετέχουν υποχρεωτικά όλα τα αδειοδοτημένα
πιστωτικά ιδρύματα (ΑΠΙ). Σε αυτά
περιλαμβάνονται τα υποκαταστήματά τους που λειτουργούν σε άλλα
κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και τα υποκαταστήματα
στην Κύπρο πιστωτικών ιδρυμάτων
από χώρες μη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, νοουμένου ότι τα τελευταία δεν έχουν ισοδύναμη κάλυψη με συστήματα εγγύησης καταθέσεων στις χώρες σύστασής
τους. Το ΣΕΚ παρέχει κάλυψη μέχρι
100.000 € για το σύνολο των καταθέσεων.

50

Ρεπορτάζ |
ΧΆΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΆΔΗΣ

Στόχος, μονοψήφιο ποσοστό
για τα κόκκινα δάνεια

Τ

ην εκτίμηση ότι τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια θα μειωθούν σε μονοψήφιο ποσοστό μέχρι το τέλος του 2020
εξέφρασε ο υπουργός Οικονομικών Χάρης Γεωργιάδης, μιλώντας στο 9th
Nicosia Economic Congress. «Φιλόδοξος στόχος πρέπει να είναι ο περιορισμός
των μη εξυπηρετούμενων δανείων
(ΜΕΔ) που θα παραμένουν στους ισολογισμούς των τραπεζών, σε μονοψήφια
ποσοστά, μέχρι το τέλος του 2020», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Σύμφωνα με τα τελευταία επίσημα
στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας, με ημερομηνία αναφοράς το Νοέμβριο του
2018, σε σύνολο δανείων 34,9 δισ. ευρώ,
τα ΜΕΔ είναι 11,1 δισ. ευρώ, δηλαδή
31,8%.
Παράλληλα ο υπουργός τόνισε ότι η
Κύπρος εξετάζει πρόωρη αποπληρωμή
του συνόλου του δανείου 2,5 δισ. ευρώ
που έλαβε από τη Ρωσία το 2012.
«Και μπορώ να επιβεβαιώσω ότι, στο
πλαίσιο της διαχείρισης του δημοσίου
χρέους, εξετάζουμε πράγματι το ενδεχόμενο της πρόωρης αποπληρωμής του
συνόλου του δανείου που λήφθηκε από
τη Ρωσία το 2012. Είμαστε ευγνώμονες
στη Ρωσία, που ανταποκρίθηκε στο αίτημα της προηγούμενης κυβέρνησης, αλλά
έκτοτε έχει γίνει σημαντική πρόοδος και
θεωρούμε ότι πλέον μπορούμε να βασιστούμε στις δικές μας δυνάμεις», τόνισε
χαρακτηριστικά ο υπουργός Οικονομι-

ΕΚΤ

Στα 849 εκατ. ευρώ
το απόθεμα των ομολόγων

Ο κ. Χάρης Γεωργιάδης

κών.
Αναφερόμενος στο δημόσιο χρέος είπε
ότι είναι υψηλό, αλλά το κόστος του μειώνεται δραστικά, η διάρκειάα του επεκτείνεται και, το κυριότερο, παραμένει σε
πτωτική πορεία. Ο στόχος είναι ο περιορισμός του στο 96% μέχρι το τέλος του 2019
και κάτω από το 90% μέχρι το τέλος του
2020, τόνισε ο κ. Γεωργιάδης.

Στο 102,5% του ΑΕΠ
το δημόσιο χρέος
Εν τω μεταξύ,στα 989,6 εκατ. ευρώ ή
4,8% του ΑΕΠ ανήλθε το δημοσιονομικό
έλλειμμα για το 2018 και το δημοσιονομικό χρέος στα 21.258,1 εκατ. ευρώ ή
102,5% του ΑΕΠ, σύμφωνα με τα προκα-

ταρκτικά αποτελέσματα που ανακοίνωσε
η Στατιστική Υπηρεσία. Όπως τονίζεται,
στα αποτελέσματα αυτά συμπεριλαμβάνεται μη επαναλαμβανόμενη δαπάνη ύψους 1.725,1 εκατ. € που αφορά το κόστος της συμφωνίας Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας με την Ελληνική Τράπεζα. Εξαιρουμένου του κόστους της
συμφωνίας αυτής, το δημοσιονομικό ισοζύγιο για το έτος 2018 καταγράφει πλεόνασμα που ανέρχεται στα 735,5 εκατ. € ή
3,5% στο ΑΕΠ. Όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή της η Στατιστική Υπηρεσία, τα
προκαταρκτικά αποτελέσματα έχουν ελεγχθεί και πιστοποιηθεί στο πλαίσιο της
Διαδικασίας Υπερβολικού Ελλείμματος
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Λιγότερα νοικοκυριά με σοβαρή υλική στέρηση

Σ

ημαντική μείωση παρουσίασε το 2018 στο ποσοστό
των νοικοκυριών με σοβαρή υλική στέρηση, σύμφωνα επίσης με τα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας.Με
βάση τα αποτελέσματα της Έρευνας Εισοδήματος και
Συνθηκών Διαβίωσης στα Νοικοκυριά 2018, το προκαταρτικό ποσοστό του πληθυσμού με σοβαρή υλική στέρηση μειώθηκε στο 10,5% σε σχέση με 11,5% και 13,6%
που είχε φτάσει το 2017 και 2016 αντίστοιχα.
Το 2018 ο δείκτης φαίνεται να επιστρέφει στα επίπεδα
που επικρατούσαν πριν από το 2010, συνεχίζοντας τη
φθίνουσα τάση που ήδη παρουσίαζε τα τελευταία χρόνια
μετά και το 2013, όπου είχε φτάσει στο 16,1%, το υψηλότερο ποσοστό που είχαμε μέχρι σήμερα στην Κύπρο.
Με τον όρο σοβαρή υλική στέρηση εννοείται ο πληθυσμός που στερείται -λόγω οικονομικών δυσκολιών- τουλάχιστον τέσσερα από τα ακόλουθα αγαθά και υπηρεσίες:
-Την αποπληρωμή χωρίς καθυστερήσεις πάγιων λογαριασμών (ρεύμα, νερό κ.λπ.), ενοίκιο ή δόσεις δανείων
κύριας κατοικίας ή δόσεις άλλων δανείων, μιας εβδομάδας διακοπές,την αντιμετώπιση έκτακτων αλλά αναγκαίων δαπανών, την ικανοποιητική θέρμανση και τη διατροφή. Στα αγαθά περιλαμβάνονται επίσης το αυτοκίνητο, το
τηλέφωνο, η έγχρωμη τηλεόραση και το πλυντήριο ρούχων.

ΣΤΑ 849 ΕΚΑΤΟΜΜΎΡΙΑ ευρώ ανήλθε στο τέλος Μαρτίου
το απόθεμα κυπριακών ομολόγων που διακρατεί η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΚΤ,
οι μηνιαίες αγορές το Μάρτιο ανήλθαν στα 57 εκατ. €, με το
συνολικό απόθεμα ομολόγων να ανέρχεται στα 849 εκατ. €,
με μέση σταθμική διάρκεια τα 5,7 έτη. Στους πρώτους τρεις
μήνες του έτους, η ΕΚΤ προέβη σε συνολικές αγορές κυπριακών ομολόγων αξίας 171 εκατ. €. Σημειώνεται ότι μετά το
Δεκέμβριο του 2018 η ΕΚΤ αποφάσισε να τερματίσει τις νέες
αγορές στοιχείων ενεργητικού, συνεχίζοντας τις επανεπενδύσεις των ποσών από την εξόφληση αποκτηθέντων τίτλων
που λήγουν, αφήνοντας ταυτόχρονα ανοικτό το καταληκτικό
χρονοδιάγραμμα. Οι σωρευτικές αγορές κυπριακών ομολόγων στο τέλος Δεκεμβρίου, όταν τερματίστηκαν οι νέες αγορές, ανέρχονταν σε 678 εκατ. €.

AstroBank

Νέος διευθύνων σύμβουλος
ο Κωνσταντίνος Λοϊζίδης
ΤΟ ΔΙΟΡΙΣΜΌ του
Κωνσταντίνου Λοϊζίδη
ως νέου διευθύνοντα
συμβούλου, ανακοίνωσε η AstroBank.
Σύμφωνα με σχετική
ανακοίνωση, την Εκτελεστική Επιτροπή
απαρτίζουν οι κ.κ.
Γιώργος Άππιος, εκτελεστικός σύμβουλος/
αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος, ΜάΟ κ. Κωνσταντίνος Λοϊζίδης
ριος Σαββίδης, εκτελεστικός σύμβουλος, Νεοκλής Νεοκλέους, γενικός διευθυντής και Ανδρέας Θεοδωρίδης, εκτελεστικός διευθυντής της
νεο-ιδρυθείσας Εταιρείας Διαχείρισης Προβληματικών
Δανείων.
Για την υψηλή ποιότητα και τη λειτουργική αρτιότητα του
συστήματος των πληρωμών της, βραβεύθηκε εν τω μεταξύ
η AstroBank από τη βελγική Τράπεζα KBC Bank N.V. Συγκεκριμένα, η AstroBank, απέσπασε το διεθνές βραβείο αριστείας, "Euro STP Excellence Award". Η διάκριση αυτή αποτελεί αναγνώριση των προσπαθειών που καταβάλλει η
AstroBank για συνεχή αναβάθμιση των υπηρεσιών και των
προϊόντων που προσφέρει, αλλά και για εδραίωσή της στην
τοπική αγορά, ως η πλέον αξιόπιστη λύση για γρήγορη και
αποτελεσματική εξυπηρέτηση στην Κύπρο, τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση.
NEXTDEAL #425 # 24 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019
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Σημαντική μείωση στις
αφίξεις τουριστών τον Μάρτιο

Σ

ημαντική μείωση κατά 11,5%
παρουσίασαν σε ετήσια βάση
οι αφίξεις τουριστών το Μάρτιο του 2019, καταγράφοντας την
πρώτη μείωση ύστερα από τέσσερα σχεδόν χρόνια συνεχόμενων αυξήσεων.
Ειδικότερα, σύμφωνα με τα
στοιχεία της στατιστικής υπηρεσίας, οι αφίξεις τουριστών το Μάρτιο 2019 ανήλθαν σε 169.934, σε
σύγκριση με 192.090 το Μάρτιο
2018. Η σημαντική αυτή μείωση
οφείλεται εν μέρει και στη μεγάλη
αύξηση που σημείωσε ο Μάρτιος
του 2018, όπου οι αυξήσεις παρουσίασαν ετήσια άνοδο 36,4%.
Για την περίοδο Ιανουαρίου –
Μαρτίου 2019, οι αφίξεις τουριστών ανήλθαν σε 357.475, σε σύγκριση με 369.438 την αντίστοιχη
περίοδο του 2018, σημειώνοντας
μείωση 3,2%. Οι αφίξεις τουριστών τους πρώτους δύο μήνες
του 2019 κινήθηκαν ανοδικά.
Μείωση στις αφίξεις παρουσίασαν οι περισσότερες χώρες, με
εξαίρεση τη Ρωσία, από την οποία
οι αφίξεις κατέγραψαν αύξηση
10,1%, ενώ αυξητικά κινήθηκαν
και οι αφίξεις από την Ουκρανία,
που κατέγραψαν αύξηση 43,7% σε
σύγκριση με το Μάρτιο του 2018.
Οι αφίξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο μειώθηκαν κατά 6,9% το
Μάρτιο 2019 σε σχέση με το Μάρτιο 2018, ενώ παρατηρήθηκε 8,5%
μείωση από την Ελλάδα και 36,6%
μείωση από τη Γερμανία. Οι αφί-

Ο τουρισμός
θα συνεισφέρει στην οικονομία

ξεις από το Ισραήλ παρουσίασαν
μείωση 40,1%.

Άνοδο στα ταξίδια
Κυπρίων στο εξωτερικό
Στον αντίποδα, αύξηση 9% παρουσίασαν σε ετήσια βάση τα ταξίδια κατοίκων Κύπρου στο εξωτερικό το Μάρτιο. Σύμφωνα με τη
Στατιστική Υπηρεσία, με βάση τα
αποτελέσματα της Έρευνας Ταξιδιωτών, τα ταξίδια κατοίκων Κύπρου στο εξωτερικό το Μάρτιο
2019 ανήλθαν στις 111.434, σε
σύγκριση με 102.260 το Μάρτιο
2018, σημειώνοντας αύξηση 9,0%.

ΣΤΗΝ ΠΡΟΟΠΤΙΚΉ μακροπρόθεσμα η συνεισφορά του τουρισμού
στην οικονομία της χώρας να αυξηθεί στο 25%, αναφέρθηκε ο υφυπουργός Τουρισμού Σάββας Περδίος, μιλώντας κατά τη διάρκεια του
9ου Οικονομικού Κογκρέσου Λευκωσίας. Το υφυπουργείο θεωρεί
ότι μακροπρόθεσμα η τουριστική βιομηχανία έχει την προοπτική να
συμβάλει, άμεσα ή έμμεσα, κατά 25% στην οικονομία της Κύπρου,
είπε ο υφυπουργός, γνωστοποιώντας ότι εντός των επόμενων μηνών το υφυπουργείο θα παρουσιάσει μια ολιστική σειρά δράσεων
έως το 2030, προσθέτοντας ότι θα γίνει επίσης και περιβαλλοντική
μελέτη, για να διασφαλιστεί ότι μπορούν αυτές οι δράσεις να προχωρήσουν. Αναφερόμενος στα στοιχεία για τον τουρισμό, είπε ότι το 2015
οι στόχοι ήταν η Κύπρος να έχει ώς το 2030 γύρω στους 30 εκατομμύρια επισκέπτες και ότι το 40% αναμενόταν να διανέμεται στους
χειμερινούς μήνες, καθώς και ότι τα έσοδα να φτάνουν τα 7 δισ. ευρώ. «Τελικός στόχος θα είναι η βιώσιμη ανάπτυξη της συμβολής του
τουρισμού στο ΑΕΠ της Κύπρου, κατά τρόπο που θα επηρεάσει θετικά την τοπική μας κοινότητα», τόνισε ο κ. Σάββας Περδίος
Το Μάρτιο 2019 σημειώθηκε αύξηση 1,6% στις επιστροφές-αφίξεις κατοίκων Κύπρου από το Ηνωμένο Βασίλειο (16.637 το Μάρ-

τιο 2019 σε σύγκριση με 16.369 το
Μάρτιο 2018) και 28,0% αύξηση
από τη Ρωσία (6.358 σε σύγκριση
με 4.967 πέρυσι).

Εθνική Πανγαία Ολοκληρώθηκε η απόκτηση του Hilton Cyprus

Ο

λοκληρώθηκε και επίσημα, αφού πρώτα έλαβε έγκριση από την
Αρχή Ανταγωνισμού της Κύπρου, η μεταβίβαση του Ηilton Cyprus
στο κοινό επενδυτικό σχήμα της «Ιnvel-ΠΑΝΓΑΙΑ» (Vibrana
Holdings Ltd), έναντι τελικού τιμήματος 55,5 εκατ. ευρώ. Πρόκειται για
ένα ακίνητο-σημείο αναφοράς, προνομιακά τοποθετημένο στο κέντρο
της Λευκωσίας. Διαθέτει 294 δωμάτια, εκ των οποίων τα 24 είναι σουίτες, 76 διακεκριμένα (executive) και τα 194 standard, αίθουσες για συνέδρια και εκδηλώσεις.
Πέραν των εξαιρετικών επιχειρηματικών εγκαταστάσεων και των
κομψών χώρων χαλάρωσης και διαμονής, έχει σημαντική προοπτική
για περαιτέρω ανάπτυξη, τόσο ως προς το ξενοδοχειακό κομμάτι όσο
και σε σχέση με τη δυνατότητά του για επέκταση με δημιουργία π.χ. κατοικιών, serviced apartments κ.λπ. στο οικόπεδο, το οποίο είναι από τα
ελάχιστα ελεύθερα στο κέντρο της Λευκωσίας με σημαντικό υπολειπόμενο συντελεστή δόμησης. Στα άμεσα πλάνα είναι η ανακαίνιση του ξενοδοχείου, που θα γίνει με τρόπο που θα επιτρέψει να συνεχίσει να
λειτουργεί με τον βέλτιστο δυνατό τρόπο. Στόχος είναι το ξενοδοχείο να
αποτελεί την κορυφαία επιλογή και σημείο αναφοράς του συνεδριακού
και επιχειρηματικού τουρισμού, αντάξιο της ιστορίας και μοναδικότητάς
του όχι μόνο στη Λευκωσία αλλά και στην Κύπρο εν γένει. O κ. Χριστόφορος Παπαχριστοφόρου, ιδρυτής της Invel Real Estate και εκτελεστι-
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κός αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Πανγαία, δήλωσε:
«Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι με την απόκτηση αυτού του εμβληματικού ακινήτου, που αποτελεί μέρος της ιστορίας της Κύπρου από το
1967. Ανυπομονούμε να συνεργαστούμε με την έμπειρη και καταξιωμένη ομάδα του ξενοδοχείου για να το οδηγήσουμε σε μία νέα εποχή, αναδεικνύοντάς το στην καλύτερη μονάδα φιλοξενίας υψηλών προδιαγραφών που διαθέτει σήμερα το αστικό περιβάλλον της Κύπρου».

Βραβείο για Best
Corporate Governance
στην Τράπεζα Κύπρου
ΓΙΑ ΤΡΊΤΗ ΣΥΝΕΧΉ ΧΡΟΝΙΆ απονέμεται
στην Τράπεζα Κύπρου το World Finance
Award for Best Corporate Governance στην
Κύπρο, με βάση το ισχυρό πλαίσιο εταιρικής
διακυβέρνησης της και τη δέσμευση του διοικητικού της συμβουλίου για βέλτιστες
πρακτικές. Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, το βραβείο αποτελεί έμπρακτη
επιβράβευση των συνεχιζόμενων προσπαθειών της Τράπεζας να αναμορφώσει το
μέλλον του τραπεζικού περιβάλλοντος της
Κύπρου και να επιτρέψει τη βιώσιμη ανάπτυξη, δημιουργώντας ένα ασφαλέστερο, ισχυρότερο και πιο εστιασμένο θεσμό ικανό
να υποστηρίξει την ανάκαμψη της κυπριακής οικονομίας. Η Τράπεζα Κύπρου, αξιοποιώντας την πολυμορφία του διοικητικού
της συμβουλίου -όσον αφορά τις δεξιότητες,
το υπόβαθρο, το φύλο, την εθνότητα, την ηλικία και την εμπειρία- προβαίνει με σταθερά
βήματα προς τη λειτουργία ενός σύγχρονου
περιβάλλοντος εταιρικής διακυβέρνησης
μέσα σε συνετούς και αποτελεσματικούς ελέγχους, οι οποίοι επιτρέπουν την αξιολόγηση και τη διαχείριση του κινδύνου. Η εν λόγω επιβράβευση επαναβεβαιώνει τη διατήρηση της μηδενικής ανοχής έναντι της μη
συμμόρφωσης με τις πολιτικές και τους κανονισμούς, καλλιεργώντας νοοτροπία που
γνωρίζει τον κίνδυνο και διατηρεί το πλαίσιο
που έχει καθορίσει το συμβούλιο. Η διαφάνεια αποτελεί το μότο που η Τράπεζα έχει αγκαλιάσει και έχει ανεβάσει τις πολιτικές της
στο διαδίκτυο, ενώ ταυτόχρονα έχει εμπλουτίσει το τμήμα εταιρικής διακυβέρνησης της ιστοσελίδας της για να συμπεριλάβει
όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες
που θα ενδιαφέρουν τους πελάτες, τους επενδυτές και τους μετόχους της. Επιδιώκεται η ενεργή εξωτερική και εσωτερική επικοινωνία με όλους τους εμπλεκόμενους, αφού η επίτευξη των βέλτιστων πρακτικών
στον τομέα της εταιρικής διακυβέρνησης αποτελεί μια δυναμική διαδικασία μεταξύ του
Διοικητικού Συμβουλίου, της διοίκησης, των
μετόχων και των λοιπών ενδιαφερομένων
και του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας Κύπρου, το οποίο έχει δεσμευτεί για εφαρμογή της εν λόγω πολιτικής.
Κατά την τελευταία πενταετία, η Τράπεζα
έχει αναδιαρθρωθεί σημαντικά με εξωτερικούς πόρους. Ο ELA ξοφλήθηκε πλήρως έναντι των προσδοκιών των περισσότερων
ανθρώπων. Οι καταθέσεις αυξήθηκαν σημαντικά, καθώς αποκαταστάθηκε η εμπιστοσύνη των πελατών. Οι μη κερδοφόρες υπερπόντιες επιχειρήσεις διατέθηκαν και κεφαλαιοποιήθηκαν πίσω για να στηρίξουν τις
επιχειρήσεις της Κύπρου. Τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια μειώθηκαν σημαντικά από
15 δισ. € σε €4,8 δισ. € και η προσπάθεια
συνεχίζεται. Το κεφάλαιο ανέρχεται πλέον
στο 18% και ο λόγος δανείων προς καταθέσεις είναι 65%.
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Eurolife ERB
Υποστηρίζει
το θεσμό του
Open House Athens

►Για 3η συνεχόμενη χρονιά, άνοιξε στους επισκέπτες
τις πόρτες της εμβληματικής Οικίας Ράλλη

Κ

αι φέτος η Eurolife ERB συμμετείχε στη διοργάνωση του Open House Athens, έναν από τους
σημαντικότερους διεθνείς θεσμούς για την ανάδειξη και προώθηση της αρχιτεκτονικής σε
αστικά περιβάλλοντα. Για δύο ημέρες, στις 6 και 7 Απριλίου, οι επισκέπτες περιηγήθηκαν
στην Οικία Δημητρίου Ράλλη, στο κέντρο της Αθήνας, ένα κτίριο με σπουδαία ιστορία.
Η Eurolife ERB ανταποκρίθηκε για 3η συνεχόμενη χρονιά στο κάλεσμα του Open House Athens,
υποστηρίζοντας έναν τόσο σημαντικό θεσμό, που έχει σκοπό να προβάλλει τα εξαιρετικής αρχιτεκτονικής κτίρια της πόλης. Η Οικία Ράλλη δεν θα μπορούσε να λείπει από τη διήμερη διοργάνωση,
μιας και πρόκειται για ένα ιστορικό landmark της Αθήνας. Με τη συμμετοχή της, η εταιρεία έδωσε
στους επισκέπτες την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά ένα εμβληματικό σημείο της πόλης, να
περιηγηθούν στα δωμάτιά του και να μάθουν περισσότερα για την ιστορία του. Είναι δέσμευση της
Eurolife ERB να επενδύει σε δράσεις, όπως το Open House Athens, οι οποίες αναβαθμίζουν τις
γνώσεις των ανθρώπων και τους δίνουν πρόσβαση σε πολιτιστικού ενδιαφέροντος πρωτοβουλίες
και διοργανώσεις.
Η Οικία Δ. Ράλλη αποτελεί ένα κόσμημα που βρίσκεται στην καρδιά της πόλης, επί της οδού
Πανεπιστημίου, και σήμερα στεγάζει τα γραφεία της εταιρείας. Καθημερινά, οι εργαζόμενοι της
Eurolife ERB δίνουν στο κτίριο ζωή, διατηρώντας ζωντανή την ιστορία του. Οι επισκέπτες του Open
House Athens είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν ένα από τα λίγα δείγματα αστικής αρχιτεκτονικής
της οθωμανικής περιόδου στην Αθήνα, δημιουργία του διάσημου Έλληνα αρχιτέκτονα και πολεοδόμου Σταμάτη Κλεάνθη.
Η οικία Δημητρίου Ράλλη αποτέλεσε αρχικά κατοικία της οικογένειας Σούτσου. Ο Σταμάτης Κλεάνθης (1802-1862) είχε αγοράσει το οικόπεδο το 1835 και το πούλησε αργότερα στους γιους του
Αλεξάνδρου Σούτσου, οι οποίοι οικοδόμησαν στη θέση αυτή μια διώροφη οικία, όπου και κατοίκησαν. Το 1894 ο Αθηναίος πολιτικός Δημήτριος Γ. Ράλλης (1844-1921), που διετέλεσε επανειλημμένως πρωθυπουργός και ήταν ο παππούς του Γεωργίου Ράλλη (1918-2006), αγόρασε την κατοικία των Σούτσων από τη χήρα του Δημητρίου Σούτσου, δημάρχου Αθηναίων, και κατοίκησε εκεί με
την οικογένειά του. Στο κτίριο αυτό στεγάστηκε το 1963 για πρώτη φορά η Εθνική Φοιτητική Ένωση Ελλάδος (ΕΦΕΕ), η πρώτη οργανωμένη μορφή του ελληνικού φοιτητικού κινήματος.
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Εθνική
Ασφαλιστική
Στο Χώρο
Ιστορικής
Μνήμης Κοραή 4
με το Open
House Athens
Σ

το 6ο «ΟPEN HOUSE ATHENS» συμμετείχε και η Εθνική Ασφαλιστική, η οποία άλλωστε ήταν και χορηγός της εν λόγω διοργάνωσης. Το κοινό είχε την ευκαιρία να λάβει μέρος σε
αρχιτεκτονικές ξεναγήσεις, επισκεπτόμενο 95 κτίρια δημόσια και ιδιωτικά, σύγχρονα και
ιστορικά, μνημεία, θέατρα, πρεσβείες, σχολεία, κατοικίες, χώρους γραφείων, που εκτείνονταν
από την Αθήνα έως την Κηφισιά, τον Πειραιά και τη Γλυφάδα. Σύμφωνα με τους διοργανωτές
πραγματοποιήθηκαν 37.000 επισκέψεις.
Συμμετέχοντας και υποστηρίζοντας την πρωτοβουλία αυτή, η κορυφαία εταιρεία του ασφαλιστικού κλάδου στην Ελλάδα, άνοιξε την Κυριακή 7 Απριλίου τις πόρτες της στο κοινό, το οποίο
είχε τη δυνατότητα να ξεναγηθεί στα εξαιρετικής αρχιτεκτονικής κεντρικά της γραφεία αλλά και
στον Χώρο Ιστορικής Μνήμης Κοραή 4.
Το κτίριο που στεγάζει τα κεντρικά γραφεία της Εθνικής Ασφαλιστικής και είναι σχεδιασμένο
από τους αρχιτέκτονες Μ. Botta, Ρ. Σακελλαρίδου και Μ. Παπανικολάου την περίοδο 2001-2005,
επισκέφθηκαν 84 άτομα.
Το Χώρο Ιστορικής Μνήμης Κοραή 4 επισκέφθηκαν στο πλαίσιο του «OPEN HOUSE ATHENS»
περισσότερα από 400 άτομα. Σημειώνεται ότι για την Εθνική Ασφαλιστική η φροντίδα και η αδιάλειπτη λειτουργία του Χώρου Ιστορικής Μνήμης Κοραή 4 αντανακλούν το σεβασμό και το αίσθημα ευθύνης απέναντι στην Ιστορία. «Ταυτόχρονα, επιδίωξή μας είναι όλο και περισσότεροι
άνθρωποι και ιδιαίτερα νέοι, να επισκεφτούν τα υπόγεια για να «ακούσουν» τους τοίχους να αφηγούνται τις ιστορίες των ανθρώπων της Κατοχής», επισημαίνει η εταιρεία.
Σημειώνεται ότι η εταιρεία Open House Greece είναι μία Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία
που σκοπό έχει την προώθηση και προβολή της αρχιτεκτονικής και του πολιτισμού στην Ελλάδα
και στο εξωτερικό, μέσω ετήσιων δράσεων. Ιδρύθηκε το Μάιο του 2012 και ανήκει στην ευρύτερη οικογένεια του Open House Worldwide, που μεριμνά για την παγκόσμια προβολή κάθε εκδήλωσης Open House.
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TEST NISSAN QASHQAI 1,5 DCI 110 PS

tech

Ο φύλακας
άγγελός σας!

Ο λόγος για το νέο Nissan
Qashqai, ένα μοντέλοορόσημο για τη μάρκα, το
οποίο διαθέτει ένα δυναμικό
και με ακόμα περισσότερο
premium χαρακτήρα. Εμείς το
δοκιμάζουμε με τον
εξαιρετικό κινητήρα
πετρελαίου των 110 ίππων,
αλλά κυρίως εξυμνούμε το νέο
σύστημα ημι-αυτόνομης
οδήγησης Pro – Pilot που
μεταφέρει με ασφάλεια
οδηγό και επιβάτες

Τ

ο Qashqai δικαίως έχει κερδίσει τον τίτλο του βασιλιά της μικρομεσαίας κατηγορίας των SUV μοντέλων, μιας και είναι best seller. Έχοντας
μπει πλέον στη δεύτερη γενιά του, δέχτηκε μια αισθητική ανανέωση,
μέσω της οποίας τονίστηκαν τα premium χαρακτηριστικά του, με την οδική
συμπεριφορά να παραμένει εξαιρετική!

Νέα σχεδιαστική γλώσσα
Η νέα σχεδιαστική γλώσσα που ενστερνίζεται η Nissan για την περίπτωση
του Qashqai ονομάζεται Premium Dynamism. Στο αμάξωμα του Qashqai οι
έντονες ακμές του αμαξώματος «μπλέκονται» μοναδικά με τις πληθωρικές
καμπύλες του. Έτσι το Qashqai κατορθώνει να διαθέτει ένα σπορτίφ παρουσιαστικό, άρτια συνδυασμένο με τον premium χαρακτήρα του. Στο εμπρόσθιο
τμήμα, υπάρχει μια νέα μάσκα σχήματος V, ενώ οι Ιάπωνες σχεδιαστές φρόντισαν και σχεδίασαν νέο προφυλακτήρα για το νέο Qashqai, ενώ το καπό
διακρίνεται με τα έντονα νεύρα του. Κερασάκι στη τούρτα τα νέα LED φωτιστικά σώματα.

Ανανεωμένο και το εσωτερικό
Οι Ιάπωνες σχεδιαστές προχώρησαν σε ανανέωση και στην καμπίνα του
Qashqai, όπου από την πρώτη επαφή γίνεται αντιληπτή η απτή ποιότητα της
καμπίνας του ανανεωμένου μοντέλου. Ξεχωρίζει το νέο τιμόνι, με μικρότερη
διάμετρο και με νέα χειριστήρια, ενώ αρκετά βελτιωμένη είναι και η θέση
οδήγησης, στην οποία «κουμπώνει» ακόμα πιο εύκολα κάθε σωματότυπος.

Όμορφη και ταιριαστή με τον high tech χαρακτήρα του μοντέλου είναι και η
νέα οθόνη 7 ιντσών του συστήματος infotainment, που πλέον υποστηρίζει
φωνητικές εντολές και έχει άπειρες δυνατότητες εξατομίκευσης. Η Nissan
ενθαρρύνει τους χρήστες να κατεβάσουν δύο εφαρμογές, ώστε να μπορούν
από το σπίτι ή το γραφείο να προγραμματίσουν μια διαδρομή και αυτή αυτόματα να περνάει στο navigation του NissanConnect, αλλά και να ελέγχουν τα
δεδομένα κίνησης σε πραγματικό χρόνο. Οι χώροι επιβατών του Nissan
Qashqai είναι ικανοποιητικοί για μια 4μελή οικογένεια με άνεση.

Ο φύλακας άγγελος που λέγαμε!
Ο λόγος φυσικά για το σύστημα ProPilot, το νέο σύστημα ημιαυτόνομης
οδήγησης, αντίστοιχο με αυτά των premium και πολύ ακριβότερων μοντέλων, με την ονομασία ProPILOT, το οποίο απεικονίζει με σαφή τρόπο το όραμα της Nissan για μια ευφυή κινητικότητα, με την ονομασία «Nissan
Intelligent Mobility». Το Nissan ProPILOT επιτρέπει στα οχήματα να λειτουργούν αυτόνομα κατά τη διάρκεια της οδήγησης σε μια λωρίδα στον αυτοκινητόδρομο. Το ProPILOT ενεργοποιείται από ένα κουμπί και αρκεί ο οδηγός να έχει ενεργοποιήσει το adaptive cruise control. Το Qashqai, κάνοντας χρήση προηγμένης τεχνολογίας επεξεργασίας εικόνας, «διαβάζει» με
ακρίβεια τις οδικές και κυκλοφοριακές καταστάσεις και εκτελεί με ακρίβεια
κινήσεις στο τιμόνι, διατηρώντας έτσι το SUV μοντέλο στην πορεία του. Παρακολουθεί κάθε κίνηση, διατηρώντας την επιθυμητή απόσταση από το προπορευόμενο όχημα, εξαλείφοντας έτσι μια πιθανή οπίσθια σύγκρουση.
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Πίνακας κόστους
ασφάλισης
Κινητήρας που ικανοποιεί με επιδόσεις,
αλλά και κατανάλωση
Η καρδιά του Qashqai που είχαμε στα χέρια
μας, δεν είναι άλλη από το γνώριμο πετρελαιοκινητήρα 1.5 λτ., με απόδοση 110 ίππων, ο οποίος
έχει φορεθεί και σε άλλα μοντέλα της Nissan,
αλλά και της Renault. Διαθέτει πολιτισμένη λειτουργία, χαμηλά επίπεδα θορύβου, ενώ τραβάει
δυνατά από το χαμηλό φάσμα στροφών, χάρη στη
διαθέσιμη ροπή των 260 Nm. Έτσι ταξιδεύετε με
άνεση, χωρίς να ανεβοκατεβάζετε σχέσεις, χάρη
στην ελαστικότητα του κινητήρα, αφού ακόμα και
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με 6η σχέση στο κιβώτιο, ο κινητήρας επιταχύνει
σβέλτα. Η κατανάλωση κρατιέται χαμηλά, αφού
σε πραγματικές συνθήκες δεν πρόκειται να ξεπεράσει τα 5,5 λτ./100 χλμ.

Εξαιρετικό σε κάθε διαδρομή
Ένα ακόμα από τα χαρακτηριστικά που κάνει το
Nissan Qashqai να ξεχωρίζει είναι και η οδική
συμπεριφορά του. Άνετο, εμπνέει ασφάλεια όσο
σβέλτα και αν αποφασίσεις να κινηθείς, με μια
αρχοντική κύλιση που σε κάνει να νιώθεις ότι είσαι σε μαγικό χαλί! Σε όλα τα παραπάνω, συμβάλλει η νέα και πολύ καλή ρύθμιση της ανάρτησης,

η οποία απορροφάει τις όποιες ανωμαλίες του
οδοστρώματος χωρίς να αφήνει μια πλαδαρή αίσθηση στον οδηγό, εξασφαλίζοντας παράλληλα
και μια πολύ καλή ποιότητα κύλισης.
Όμως και σε επαρχιακό δίκτυο, το Qashqai θα
στρίψει ουδέτερα και με ασφάλεια, ενώ ακόμα
και στην τυχόν υπερβολή του οδηγού, το ESP διακριτικά θα διορθώσει την κατάσταση.
Γενικότερα, το Nissan Qashqai διαθέτει όλα τα
προτερήματα που θα το διατηρήσουν στην πρώτη
θέση της αγοραστικής επιλογής, εξακολουθώντας να είναι ένα εκ των σημαντικότερων μοντέλων της Nissan.

Ενδεικτικά, σας παραθέτουμε μερικές
ενδεικτικές τιμές για το κόστος ασφάλισης για το Nissan Qashqai 1,5 dCi 110 PS,
ανάλογα με το πακέτο καλύψεων που θα
επιλέξει ο οδηγός.
Πακέτο

Ποσό

Βασικό

Από 196,03 ευρώ

Πυρός/κλοπής

Από 287,35 ευρώ

Μικτή
Από 469,68ευρώ
* Οδηγός ηλικίας 30 ετών χωρίς ζημιές
στο ιστορικό του

