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ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ – ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ

Τα νεότερα δεδοµένα στην Καρδιολογία και η σηµασία της πρόληψης για την αντιµετώπιση των καρδιαγγειακών 

παθήσεων παρουσιάστηκαν στο 40ό Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο – Ευρωπαϊκό Συνέδριο Καρδιολογίας που διοργάνωσε 

η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία (ΕΚΕ) στα τέλη του Οκτωβρίου στα Ιωάννινα
Σελίδα 18

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΓΡΙΠΗ, ΠΝΕΥΜΟΝΙΑ, ΙΛΑΡΑ, HPV, ΜΗΝΙΓΓΙΤΙΔΑ ΚΑΙ ΕΡΠΗΤΑ ΖΩΣΤΗΡΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ

Αρωγός στον αγώνα κατά 

του καρκίνου του μαστού 

ΙNTERAMERICAN 

Στην Αθήνα η συνάντηση
της Eurapco

ΟΜΙΛΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Πρωτοπορεί και στον τομέα 
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Ο εµβολιασµός σώζει έως 3 εκατ.

ζωές κάθε χρόνο σε παγκόσµιο επίπεδο

Του ΑΡΗ ΜΠΕΡΖΟΒΙΤΗ

ΤΣύµφωνα µε τον Παγκόσµιο Οργανισµό Υγείας, 

υπολογίζεται ότι σε όλο τον κόσµο κάθε χρόνο 

περίπου 2-3 εκατοµµύρια θάνατοι προλαµβάνο-

νται µε τον εµβολιασµό, ενώ 750.000 παιδιά σώζονται 

από αναπηρία. Εκτιµάται ότι µπορούν να αποφευ-

χθούν 1,5 εκατοµµύριο θάνατοι παγκοσµίως, εάν αυ-

ξηθεί η εµβολιαστική κάλυψη, ενώ επιπρόσθετα ο 

µαζικός εµβολιασµός παρέχει πολλαπλά οφέλη στους 

ασθενείς µε χρόνιες παθήσεις. 

Στη χώρα µας η εµβολιαστική κάλυψη -κυρίως 

στην κατηγορία των ενηλίκων- δεν κρίνεται ικανοποι-

ητική, ενώ σε πανελλαδική έρευνα για θέµατα δηµό-

σιας υγείας, που πραγµατοποίησε το Ινστιτούτο Κοι-

νωνικής και Προληπτικής Ιατρικής (ΙΚΠΙ), σε ό,τι αφο-

ρά τον εµβολιασµό διαπιστώθηκαν τα εξής:

• Το 27% του ελληνικού πληθυσµού δεν έχει εµβολι-

αστεί ποτέ στην ενήλικη ζωή του.

• Το 30% έχει κάνει το ετήσιο αντιγριπικό εµβόλιο, το 

25% της διφθερίτιδας, τετάνου, κοκκύτη, το 15% πνευ-

µονιόκοκκου και το 14% ηπατίτιδας Β.

• Το 6% αναφέρει δυσκολίες για να εµβολιασθεί, λόγω 

έλλειψης εµβολίων (30%), φόβο για κινδύνους (20%), 

δυσκολία συνταγογράφησης (12%), κόστος εµβολίου 

(9%).
• Το 19% δεν γνωρίζει ότι πρέπει να εµβολιάζονται οι 

ενήλικες και ένα 10% θεωρεί ότι οι κίνδυνοι είναι µε-

γαλύτεροι από τα οφέλη.

• Το 23% δεν γνωρίζει εάν ανήκει σε οµάδα υψηλού 

κινδύνου για πνευµονικές λοιµώξεις και µόνο το 17% 

έχει εµβολιασθεί για πνευµονιόκοκκο.

• Το 76% δεν έχει ενηµερωθεί για τα νοσήµατα που 

σχετίζονται µε τον ιό HPV και το 78% δεν γνωρίζει για 

την ύπαρξη εµβολίου. Μόνο το 7% έχει εµβολιασθεί.

• Το µεγαλύτερο ποσοστό των γονέων που δεν έχει 

εµβολιάσει τα παιδιά τους (58%) αναφέρουν ως κύριο 

λόγο τη διαφωνία τους και τις τυχόν παρενέργειες.

• Το 64% των γονέων δηλώνει ενηµερωµένο για τα 

οφέλη του εµβολιασµού, το 56% για την αναγκαιότητα 

του εµβολιασµού και το 41% για τους κινδύνους που 

απορρέουν από τον εµβολιασµό

•  Το 15% αναφέρει δυσκολίες στην προσπάθεια εµ-

βολιασµού των παιδιών τους λόγω έλλειψης (64%), 

κόστους (34%), αδυναµία ραντεβού(10%).

• Το 24% των γονέων έχει εµβολιάσει τα παιδιά τους 

έναντι του ιού HPV. 
Συνέχεια στις σελίδες 14-15
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Ανατροπές στους στόχους για κόκκινα δάνεια φέρνει ο «Ηρακλής»
σελ.
12-21

Δύσκολη καθίσταται, σύµφωνα µε αναλυτές, η επίτευξη των φετινών στόχων µείωσης των µη εξυπηρετούµενων ανοιγµάτων  για τις εγχώριες

συστηµικές τράπεζες, καθώς οι προδιαγραφές του σχεδίου «Ηρακλής», σε συνδυασµό µε τις εποπτικές απαιτήσεις, ανατρέπουν το σχεδιασµό τους

Του ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΙΤΣΙΟΥ

Μπορεί η µείωση του ανοίγµα-

τος που έχει η Τράπεζα Πει-

ραιώς στον όµιλο MIG, ως 

µεγαλοπιστωτής και µέτοχος, να α-

ποδεικνύεται µια εξαιρετικά αργή 

διαδικασία, από τις κινήσεις, όµως, 

των τελευταίων ετών κάποιοι έ-

χουν βγάλει κέρδη ή έχουν απε-

γκλωβίσει «παγιδευµένα», επί σει-

ρά ετών, κεφάλαια. 

Προ µερικών ηµερών (στις 23 Ο-

κτωβρίου) έληξαν δύο οµολογιακά 

δάνεια της MIG, ανεξόφλητου κε-

φαλαίου 142,5 εκατ. ευρώ το πρώ-

το και 86,3 εκατ. ευρώ το δεύτερο. 

Το πρώτο, ονοµαστικής αξίας 150 

εκατ. ευρώ, είχε καλυφθεί από την 

Eurobank το 2016 και αγοράστηκε 

ένα χρόνο αργότερα από τη Fortress 

στο 83,6% της ονοµαστικής του αξί-

ας. Ώς τη λήξη του, η MIG είχε κατα-

βάλει µόνο µια δόση κεφαλαίου 7,5 

εκατ. ευρώ, εξ ου και το ανεξόφλη-

το κεφάλαιο ανερχόταν στα 142,5 

εκατ. ευρώ. 

Με δεδοµένο ότι η MIG στις 23 

Οκτωβρίου δεν διέθετε 142,5 εκατ. 

ευρώ για να εξοφλήσει το δάνειο, 

συν τους τόκους, ύψους περίπου 

3,5 εκατ. ευρώ, η Πειραιώς το αγό-

ρασε από τη Fortress, καταβάλλο-

ντας περίπου 146 εκατ. ευρώ. Εν 

συνεχεία, κατέχοντας πλέον και τα 

δύο οµολογιακά που έληγαν, συναί-

νεσε στη µετάθεση της ηµεροµηνίας 

πληρωµής για την 6η Δεκεµβρίου 

2019. 

Συνέχεια στις σελίδες  12-21

► Ποιοι έχουν βγάλει 

κέρδη ή έχουν 

«σώσει» κεφάλαια 

από την προσπάθεια 

της Πειραιώς 
να… μανουβράρει 

τόσο  τη MIG όσο και 

άλλες συμμετοχές της

 ΤΑ ΚΕΡΔΗ ΤΗΣ FORTRESS ΚΑΙ Ο ΑΠΕΓΚΛΩΒΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΜΙΝΩΙΚΕΣ, ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΝΗ, ΑΓΑΠΗΤΟ

Οι κερδισµένοι

από τις… µανούβρες 

Πειραιώς στη MIG
H ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΞΑΓΟΡΑΣΕ ΤΟ  ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΗΣ METLIFE ΣΤΗΝ HELLENIC ALICO

Σε εξαγορά του ποσοστού που διατηρούσε η MetLife στην Hellenic Alicο προχώρησε η  Ελληνική Τράπεζα, κίνηση που -όπως τονίζεται- αποδεικνύει 

ότι είναι έτοιµη να ισχυροποιήσει τη θέση των θυγατρικών ασφαλιστικών της στην κυπριακή αγορά. «Η επιτυχής κοινοπραξία είναι αποτέλεσµα 

της σκληρής εργασίας του προσωπικού της MetLife Cyprus», τονίζει  ο  κ. Κυριάκος Αποστολίδης Σελ. 29 

Του ανταποκριτή µας στην Κύπρο ΓΙΑΝΝΗ ΣΕΪΤΑΝΙΔΗ

Στη βελτίωση του επιπέδου των συνταξιοδοτικών παροχών 

στην Κύπρο στοχεύει µελέτη για µια νέα µεταρρύθµιση του 

συνταξιοδοτικού συστήµατος. Ο γενικός διευθυντής του Υ-

πουργείου Εργασίας Χρίστος Μαληκκίδης και ο γενικός διευθυ-

ντής του Ταµείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων Κώστας Σταυράκης, 

µιλώντας σε συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασί-

ας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, έδωσαν λεπτοµέρειες 

για την υπό εξέλιξη µελέτη.

 Η µεταρρύθµιση θα λάβει υπόψη τα εξής:

• Το σύνολο των παροχών. Το ποσοστό των φτωχών συνταξιούχων 

έχει υποχωρήσει στο 23%, από 50% που ήταν πριν από µια δεκαε-

τία. Το όριο της φτώχειας στην Κύπρο είναι 10.324 ευρώ στη περί-

πτωση του ενός ατόµου και 15.486 ευρώ για νοικοκυριό 2 ατόµων. 

Η υποχώρηση αυτή δείχνει ότι λειτουργούν οι πολιτικές στήριξης 

των χαµηλοσυνταξιούχων, αλλά ένα σηµαντικό ποσοστό συνταξι-

ούχων εξακολουθεί να ζει σε καθεστώς φτώχειας. Στην εξίσωση 

για την αξιολόγηση των πολιτικών που µπορούν να ακολουθηθούν 

θα µπουν όλες οι παροχές-πληρωµές: η σύνταξη του ΤΚΑ, η κοι-

νωνική σύνταξη, το ελάχιστο εγγυηµένο εισόδηµα, το σχέδιο χαµη-

λοσυνταξιούχων. Στόχος είναι να προσεγγιστεί σφαιρικά το ζήτηµα 

Συνέχεια στη σελίδα 28

ΟΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ  ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΕΙΛΟΥΝ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ

Μεταρρύθµιση για 

υψηλότερες συντάξεις

www.nextdeal.gr
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| Σελίδα 2 | Σελίδα 2

Ψηφιακά η 
υπογραφή των νέων 
συμβάσεων της IDD

Αύξηση παραγωγής, 
κερδοφορίας και 
αποζημιώσεων

Η  φυλή 
των… oops

Του ΛΆΜΠΡΟΥ ΚΆΡΆΓΕΏΡΓΟΥ

Ανασφάλιστη είναι η περιουσία των Ελλήνων, όπως προκύπτει 
από τα πρόσφατα στοιχεία που δημοσιοποίησε η Ένωση Ασφα-
λιστικών Εταιρειών Ελλάδος, τα οποία συμπληρώνουν όσα 

ειπώθηκαν στην εκδήλωση που έγινε με αφορμή την αποζημίωση 
στη Sunlight, μία επιχείρηση- πρότυπο ασφάλισης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας της ΕΑΕΕ για την ασφάλιση 
περιουσίας (ρεπορτάζ στη σελίδα 6) μόλις το 15,8% των κατοικιών 
συνδέεται με ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο, σε μία χώρα σεισμογε-
νή!

Πρόκειται για ένα ποσοστό που παραμένει στα ίδια επίπεδα τα τε-

λευταία χρόνια, ενώ σε σχέση με την περυσινή έρευνα ο αριθμός των 
ασφαλισμένων κατοικιών παρουσιάζει και μία ελαφρά μείωση, από 
τις 1.074.053 ασφαλισμένες κατοικίες το 2017 στις 1.014.022 κα-
τοικίες το 2018.

Την ίδια στιγμή στην εκδήλωση για τη Sunlight (ρεπορτάζ στη σε-
λιδα 4) ο διευθύνων σύμβουλος της Interamerican Γιάννης Καντώ-
ρος  εκτιμούσε  ότι μόλις το 25% των ελληνικών επιχειρήσεων έχει 
μια μορφή ασφάλισης και πρόσθετε ότι, όσο κατεβαίνουμε στην πυ-
ραμίδα των επιχειρήσεων και μειώνεται το μέγεθός τους, τόσο το 
ποσοστό της ασφαλιστικής κάλυψης μειώνεται.  

Επιβεβαιώνοντας ουσιαστικά το καθεστώς μη ασφάλισης των Ελ-
λήνων, ο διευθύνων σύμβουλος της Generali κ. Πάνος Δημητρίου, 

μιλώντας στην ίδια εκδήλωση, συνέκρινε την παραγωγή ασφαλί-
στρων στη χώρα μας ως ποσοστό του ΑΕΠ (2,2%) με αυτό της Πορ-
τογαλίας (5,5%) και της Κύπρου(4,4%),  δυο χωρών που πέρασαν και 
αυτές από μνημόνιο, για να φανεί ακόμη πιο έντονο το ασφαλιστικό 
κενό στην Ελλάδα, το οποίο ο πρόεδρος της ΕΑΕΕ κ. Αλέξανδρος 
Σαρρηγεωργίου χαρακτήρισε ως οικονομικά και κοινωνικά επικίν-
δυνο. Η ΕΑΕΕ,  ενόψει και της 11ης Νοεμβρίου, της Ημέρας της Α-
σφάλισης, προτείνει στην κυβέρνηση την ανάληψη πρωτοβουλιών 
που θα συμβάλουν  στην από κοινού κάλυψη της περιουσίας των 
Ελλήνων έναντι του κινδύνου των φυσικών καταστροφών.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΑΕΕ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ  SUNLIGHT

| Ρεπορτάζ στις  σελίδες 4 και 6

| Σελίδα 3

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ: ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΣΤΟ ΒΑΘΟΣ ΑΥΞΗΣΕΙΣ
| Σελίδα 8

Ανασφάλιστη Ελλάδα

Ασφάλιση έναντι κινδύνων 
του κυβερνοχώρου 
για όλες τις επιχειρήσεις 
ζήτησε ο Δ. Τσεσμετζόγλου

| Σελίδες 24-25

Έμφαση στην 
επανεκπαίδευση 
και την επαναπιστοποίηση

| Σελίδα 26

Νέα σεμινάρια 
προετοιμασίας για τους 
ασφαλιστικούς πράκτορες 
διοργανώνει το  
Εκπαιδευτικό της Κέντρο

| Σελίδα 26

Σε νέα εποχή, με περισσότερη 
ασφάλεια και λιγότερη ασφάλιση

Τη νέα της ταυτότητα παρουσίασε η Anytime, το direct brand 
της Interamerican. Αλλάζει, για να γίνει ακόμα καλύτερη, 

προσφέροντας περισσότερες επιλογές και προνόμια
| Σελίδα 10

Συστράτευση για την
αντιμετώπιση των κινδύνων
της κλιματικής αλλαγής

| Σελίδα 26

Στήριξη για 8η χρονιά του 
Ladies Run              | Σελίδα 26

MATRIX-HFW ANYTIME

GENERALI ΜΙΝΈΤΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ

NP AΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ

IΝΤΈΡΣΑΛΟΝΙΚΑ

ΑΧΑ

ERGO

Συμβουλεύομαι γιατρό της ΑΧΑ με ένα κλικ!
Την άμεση πρόσβαση σε ιατρικές υπηρεσίες με την αξι-

οποίηση της τηλεματικής εξασφαλίζει για τον ασφαλισμέ-
νο της η ΑΧΑ Ασφαλιστική με την νέα υπηρεσία MyAXA 
Doctor, που παρουσιάστηκε πρόσφατα στο πλαίσιο των 
νέων υπηρεσιών προς τους ασφαλισμένους που λάνσαρε 
η εταιρεία. Η υπηρεσία MyAXA Doctor είναι ένα σύνολο 
υπηρεσιών μέσα από τις οποίες η AXA στηρίζει έμπρακτα 

τους ασφαλισμένους της για να αντιμετωπίσουν με λιγό-
τερες έγνοιες ένα πρόβλημα που προκύπτει στη ζωή τους, 
καθώς και να βρουν πώς μπορούν να μειώσουν τις πιθα-
νότητες εκδήλωσης κάποιου άλλου μελλοντικά. Γιατί στην  
ΑΧΑ πιστεύουν ότι ο ρόλος ενός ασφαλιστικού οργανι-
σμού δεν περιορίζεται στην πληρωμή ενός ποσού αποζη-
μίωσης.

Η ανατρεπτική καμπάνια, 
για τα οφέλη της ασφάλισης 

| Σελίδα 25

ΕΑΕΕ

Στα 600 δισ. $ 
οι ζημιές από 

κυβερνοεπιθέσεις
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2 Ρεπορτάζ |

Μινέττα 
Ασφαλιστική
Αύξηση 
παραγωγής, 
κερδοφορίας 
και άμεσων 
αποζημιώσεων
ΣΤΑ 45,1 ΈΚΑΤ. ευρώ διαμορ-
φώθηκε η συνολική παραγωγή 
ασφαλίστρων (μεικτά εγγε-
γραμμένα ασφάλιστρα) της Μι-
νέττα Ασφαλιστικής, κατά το 
9μηνο του 2019. Κατά την ίδια 
περίοδο, όπως υπογραμμίζε-
ται, η εταιρεία παρουσίασε κέρ-
δη 2,4 εκατ. ευρώ, ενώ οι πλη-
ρωθείσες αποζημιώσεις ανήλ-
θαν στα 24,1 εκατ. ευρώ.

Τονίζεται ακόμη ότι η Μινέτ-
τα Ασφαλιστική παρουσιάζει 
-και κατά το τρέχον έτος- ανο-
δική τάση στην παραγωγή α-
σφαλίστρων, εμφανίζοντας 
παράλληλα σημαντική κερδο-
φορία και διατηρώντας την ά-
μεση καταβολή αποζημιώσεων 
ως βασική της προτεραιότητα. 
Τα παραπάνω μεγέθη καταδει-
κνύουν, για ακόμη μία φορά, 
την εμπιστοσύνη που δείχνουν 
στην εταιρεία τόσο το κοινό ό-
σο και το δίκτυο των συνεργα-
ζόμενων διαμεσολαβητών.

Τα, επί σειρά ετών, θετικά 
αποτελέσματα της Μινέττα  Α-
σφαλιστικής αποτελούν σημα-
ντική επιβράβευση για την ε-
ταιρεία, πρωτίστως όμως ενι-
σχύουν την προσήλωση στους 
βασικούς στόχους της για προ-
σφορά ουσιαστικής κάλυψης 
μέσω σύγχρονων ασφαλιστι-
κών λύσεων, αλλά και στη δη-
μιουργία διαρκώς αυξανόμε-
νης αξίας για τους ασφαλισμέ-
νους και τους συνεργάτες, 
προστίθεται στην ανακοίνωση.

Μία πλήρως ψηφιοποιημένη δια-
δικασία εξυπηρέτησης συστή-
νει η Generali στους συνεργά-

τες της ασφαλιστικούς διαμεσολαβη-
τές, συμβάλλοντας στην ταχύτερη εκ-
πλήρωση των υποχρεώσεων που 
προκύπτουν από την oδηγία Insurance 
Distribution Directive (IDD), για τη δι-
ανομή ασφαλιστικών προϊόντων. 

Μάλιστα, όπως τονίζεται, η νέα υπη-
ρεσία έχει χαιρετιστεί με πολύ θετικά 
σχόλια από τους ασφαλιστικούς δια-
μεσολαβητές, με ποσοστό ανταπόκρι-
σης πάνω από 60%, από αρχές Οκτώ-
βρη. «Συνεχίζουμε να αναβαθμίζουμε 
τις υπηρεσίες μας, κάνοντας πράξη την 
υπόσχεσή μας να ενισχύσουμε τα αν-
θρωποκεντρικά δίκτυα με ψηφιακά 
εργαλεία, τα οποία επιτρέπουν ταχύτε-
ρη εξυπηρέτηση και αποτελεσματικό-
τητα», τονίζει από την πλευρά του ο 
διευθυντής πωλήσεων της Generali κ. 
Γιώργος Ζερβουδάκης.

Να σημειωθεί ότι η oδηγία IDD, που 
έχει τεθεί σε ισχύ σταδιακά από το 
2018, έρχεται να εκσυγχρονίσει αλλά 
και να εναρμονίσει την ευρωπαϊκή α-
σφαλιστική αγορά, θέτοντας ένα ενι-
αίο πλαίσιο, το οποίο θα διασφαλίζει 
μεγαλύτερη διαφάνεια στη διανομή 
των ασφαλιστικών προϊόντων και θα 
εισάγει κανόνες δεοντολογικής συ-
μπεριφοράς. 

Μεταξύ άλλων η oδηγία ορίζει τη 
σχέση των διαμεσολαβητών με τις α-
σφαλιστικές εταιρείες, τον τρόπο α-

μοιβής τους, την επαγγελματική τους 
ιδιότητα και τις κανονιστικές τους υ-
ποχρεώσεις, καθώς και τις υποχρεώ-
σεις ενημέρωσης και διασφάλισης 
των συμφερόντων των καταναλωτών. 
Η IDD έρχεται σε συνέχεια της Οδηγίας 
Solvency II, για τη φερεγγυότητα των 
ασφαλιστικών εταιρειών και του κα-
νονισμού GDPR, για την προστασία 
προσωπικών δεδομένων. 

Απαραίτητη προϋπόθεση βάσει της 
νέας Οδηγίας είναι και η υπογραφή 
νέων συμβάσεων των ασφαλιστικών 
διαμεσολαβητών με τις συνεργαζόμε-
νες ασφαλιστικές εταιρείες. Μία χρο-
νοβόρος, γραφειοκρατική διαδικασία, 
που η Generali κατάφερε να ψηφιο-
ποιήσει πλήρως, εκμηδενίζοντας τους 
χρόνους ανταπόκρισης.

Mία νέα εμπειρία εξυπηρέτησης 
Συγκεκριμένα, όπως επισημαίνεται, 

ο συνεργάτης της Generali ακολουθεί 
δύο απλά βήματα για την ολοκλήρωση 
της διαδικασίας:
• Αρχικά μπαίνει στην ψηφιακή πλατ-
φόρμα ενοποιημένων ασφαλιστικών 
υπηρεσιών, One View, και συμπληρώ-
νει ή επικαιροποιεί τα προσωπικά του 
στοιχεία, που περιλαμβάνονται στη 
σύμβασή του. 
• Στη συνέχεια, χάρη σε ένα αυτοματο-
ποιημένο σύστημα επεξεργασίας δε-
δομένων και δημιουργίας ηλεκτρονι-
κών εγγράφων, ο συνεργάτης λαμβά-
νει on-line τη σύμβασή του, με συ-
μπληρωμένα τα απαραίτητα από τον 
νόμο στοιχεία του. Την ίδια στιγμή με 
το πάτημα ενός κουμπιού, χωρίς ηλε-

κτρονική γραφίδα, αλλά με τη χρήση 
ενός ηλεκτρονικού κωδικού (e-sign), 
που επιβεβαιώνει την παραλαβή, η 
σύμβαση υπογράφεται ηλεκτρονικά 
και αποστέλλεται στον παραλήπτη.

Με αυτόν τον τρόπο, χωρίς εκτύπω-
ση πολυσέλιδων εγγράφων και χωρίς 
να αφιερώσει παραγωγικό χρόνο ή ε-
πιπλέον κόστη για τη συμπλήρωση και 
την αποστολή τους, ο συνεργάτης μπο-
ρεί να λάβει και να κατεβάσει σε πραγ-
ματικό χρόνο από το tablet, τον υπο-
λογιστή ή το κινητό του τη σύμβασή 
του. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι η διαδικα-
σία πραγματοποιείται με τεχνικές προ-
διαγραφές που εξασφαλίζουν την α-
σφάλεια της συναλλαγής και των δε-
δομένων. 

Για την εφαρμογή ΜΙΝΕΤΤΑ App, η οποία υλοποιήθηκε στο 
πλαίσιο της ευρύτερης συνεργασίας της με την RDC 

Informatics, διακρίθηκε η ΜΙΝΕΤΤΑ Ασφαλιστική στο διαγωνι-
σμό Mobile Excellence Awards 2019. Συγκεκριμένα, η εφαρμογή 
της ΜΙΝΕΤΤΑ απέσπασε το BRONZE βραβείο στην ενότητα Mobile 
εφαρμογές στις υπηρεσίες και τη διακυβέρνηση, κατηγορία 
Insurance.

Όπως επισημαίνεται, το MINETTA App παρέχει στο χρήστη 
πλήθος χρήσιμων λειτουργιών, όπως, μεταξύ άλλων, άμεση 
σύνδεση στο Μyminetta, προασφαλιστικό έλεγχο 
με την αποστολή φωτογραφιών ή βίντεο, καθώς 
και εντοπισμό του πλησιέστερου συνεργαζόμενου 
συνεργείου σε κάθε περιοχή. 

«Η τεχνολογία δημιουργήθηκε από τον άνθρω-
πο για να τον εξυπηρετεί, ο άνθρωπος είναι στο 
επίκεντρο και της δικής μας εξυπηρέτησης», τόνι-
σε ο κ. Μανόλης Γκατζόφλιας, διευθυντής πωλή-
σεων και Marketing της ΜΙΝΕΤΤΑ Ασφαλιστικής, 
παραλαμβάνοντας το βραβείο. Ο κ. Γκατζόφλιας 

ευχαρίστησε την RDC Informatics 
για το εξαιρετικό αποτέλεσμα, το 
οποίο προέκυψε μέσα από την ά-
ψογη συνεργασία, όπως τόνισε. 
«Η Μινέττα και το δίκτυο των συ-

νεργατών της θα εξακολουθήσουν να χρησιμο-
ποιούν τις πλέον δόκιμες τεχνολογικές λύσεις, 
έχοντας ως στόχο τη διαρκή αναβάθμιση των 
προσφερόμενων υπηρεσιών», προστίθεται 
στην ανακοίνωση.

Στιγμιότυπο από τη βράβευση

Βράβευση για το ΜΙΝΕΤΤΑ App στο Mobile Excellence Awards

GENERALI

Ψηφιακά η υπογραφή 
των νέων συμβάσεων της IDD
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Την άμεση πρόσβαση σε ιατρικές υπηρεσί-
ες με την αξιοποίηση της τηλεματικής ε-
ξασφαλίζει για τον ασφαλισμένο της η Α-

ΧΑ Ασφαλιστική με την νέα υπηρεσία MyAXA 
Doctor που παρουσιάστηκε πρόσφατα στο 
πλαίσιο των νέων υπηρεσιών προς τους α-
σφαλισμένους που λάνσαρε η ΑΧΑ Ασφαλι-
στική. 

Mε την υπηρεσία MyAXA Doctor ο ασφαλι-
σμένος μπορεί να επικοινωνεί τηλεφωνικά ή 
με βιντεοκλήση με γιατρό από τη συνεργαζό-
μενη ιατρική ομάδα της ΑΧΑ, ο οποίος παρέχει:
• Ιατρικές συμβουλές για κάθε σας ερώτημα 
σχετικό με την κατάσταση της υγείας σας.
• Ιατρική καθοδήγηση για την επίλυση του θέ-
ματος υγείας που σας απασχολεί. Στην παροχή 
αυτή περιλαμβάνονται η συγγραφή παραπε-
μπτικού για διενέργεια εξετάσεων και για χο-
ρήγηση φαρμακευτικής αγωγής (το χορηγού-
μενο κάθε φορά παραπεμπτικό είναι αποκλει-
στικά ιδιωτικό και παρέχεται και λειτουργεί 
ανεξάρτητα από τον κρατικό ασφαλιστικό φο-
ρέα).
• Ιατρική συμβουλή με βάση τις πληροφορίες 
που του δίνετε, καθώς και σχετική γραπτή ια-
τρική γνωμάτευση, όταν αυτή είναι εφικτό να 
δοθεί. Τις εξετάσεις σας καθώς και τα αποτε-
λέσματά τους μπορείτε να τα αποστέλλετε 
στον συνεργαζόμενο γιατρό με τους εξής τρό-
πους:
• Με email: Μετά την επικοινωνία σας με για-
τρό από την ιατρική μας ομάδα, θα έχετε τη 
δυνατότητα ανταλλαγής ηλεκτρονικών μηνυ-
μάτων μαζί του για την καλύτερη εξυπηρέτησή 
σας και την επίλυση του ιατρικού θέματος που 
σας απασχολεί.
• Μέσω της δωρεάν εφαρμογής MyAXA 
Doctor, την οποία μπορεί να κατεβάσετε στο 
smartphone σας.
• Εξειδικευμένη ιατρική διάγνωση και καθο-
δήγηση για πολύπλοκα θέματα υγείας που τυ-
χόν αντιμετωπίζετε. Για την υποστήριξη πολύ-
πλοκων θεμάτων υγείας σας, ο συνεργαζόμε-
νος γιατρός διενεργεί για εσάς την απαιτούμε-
νη έρευνα που χρειάζεται και απαιτεί τη συνερ-
γασία και τη συμβολή εξειδικευμένων ειδικο-
τήτων για την παροχή σωστής καθοδήγησης. Η 
ΑΧΑ προσφέρει στους ασφαλισμένους της μια 
λίστα με τα πιο συχνά πολύπλοκα θέματα υγεί-
ας ανά κατηγορία.

Πώς επικοινωνούν οι ασφαλισμένοι  
με γιατρό της υπηρεσίας; 
• Δευτέρα έως και Παρασκευή, από τις 9:00 
π.μ. μέχρι τις 7:00 μ.μ. και η επικοινωνία μπο-
ρεί να γίνεται: Τηλεφωνικά 210 72 68 000 801 
111 222 333 
• Με βιντεοκλήση ή μέσω της υπηρεσίας «call 
back» (επιστροφή κλήσης) από την ιστοσελίδα 
μας www.axa.gr/el/health/hospital-care/ 
• Με βιντεοκλήση κατεβάζοντας τη δωρεάν 
εφαρμογή στο smartphone σας (iOS, Google 
PlayStore)

Εάν ο ασφαλισμένος είναι ενήλικος, θα 
μπορεί να κάνει χρήση της υπηρεσίας μέσω 
της προσωπικής εγγραφής του σε αυτή, δημι-
ουργώντας το δικό του λογαριασμό.

Σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος είναι α-
νήλικος, η χρήση της υπηρεσίας θα πρέπει να 
γίνεται από το συμβαλλόμενο, μέσω του προ-
σωπικού του λογαριασμού.

Συμβουλεύομαι 
γιατρό της ΑΧΑ 

με ένα κλικ!

Η υπηρεσία MyAXA Doctor εί-
ναι το επόμενο βήμα, είναι το βή-
μα που ακολούθησε μετά από την 
προσφορά πολλών υπηρεσιών 
υψηλού επιπέδου από την ΑΧΑ τα 
τελευταία χρόνια. Υπηρεσίες που 
παρουσιάστηκαν εύγλωττα στην 
έκθεσή με τίτλο: «Ο αγώνας μας 
είναι να γίνονται όλα απλά και 
γρήγορα». Πρόκειται για ένα σύ-
νολο υπηρεσιών μέσα από τις ο-
ποίες η AXA στηρίζει έμπρακτα 
τους ασφαλισμένους της για να 
αντιμετωπίσουν με λιγότερες έ-
γνοιες ένα πρόβλημα που προκύ-
πτει στη ζωή τους, καθώς και να 
βρουν πώς μπορούν να μειώσουν 
τις πιθανότητες εκδήλωσης κά-
ποιου άλλου μελλοντικά. Στην Α-
ΧΑ πιστεύουν ότι ο ρόλος ενός 
ασφαλιστικού οργανισμού δεν 
περιορίζεται στην πληρωμή ενός 
ποσού αποζημίωσης. Αντιθέτως, 
οφείλει να είναι κατά πολύ μεγα-
λύτερος και ουσιαστικότερος. 
Πρακτικά, αυτό επιβεβαιώνεται 
από τις υπηρεσίες που προσφέρει 
στους ασφαλισμένους της. 

Ξεκίνησε το 2014 στην Υγεία 
με το Teleunderwriting, όταν α-
ντικατέστησε για πρώτη φορά 
στην Ελλάδα τη διαδικασία του ι-
ατρικού ερωτηματολογίου τής 
αίτησης ασφάλισης Υγείας με τη-
λεφωνική ιατρική συνέντευξη.

Ακολούθησε το 2015 με τις 
δωρεάν συμβουλευτικές υπηρε-
σίες προστασίας με το πρόγραμμα 
Business4all, ενώ το 2016 πάλι 
στην Υγεία το 2016 δημιούργησε 
ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα 
υπηρεσιών μέσα από ένα παγκό-
σμιο δίκτυο νοσηλευτηρίων στο 
εξωτερικό είτε για έκτακτο είτε 
για προγραμματισμένο περιστατι-
κό. 

Το 2016 ήταν όμως και η χρο-
νιά της AXA Driving Academy, έ-
να πρόγραμμα για ασφαλή και οι-
κονομική οδήγηση νέων οδηγών 
ηλικίας 18-24 ετών, ενώ την ε-
πόμενη χρονιά με το Remote 
Assessment, εισήγαγε για πρώτη 
φορά στην Ελλάδα την πραγματο-
γνωμοσύνη από απόσταση με τη 
βοήθεια της τεχνολογίας.

Το ίδιο έτος, το 2017, η ΑΧΑ με 
το Direct Repair, On the Spot 
Payment, φέρνει την επισκευή 
της κατοικίας ως μέθοδο αποζη-
μίωσης.

Τέλος με αφορμή τους σει-
σμούς, τις πλημμύρες και τις φω-
τιές στη Κεφαλλονιά, Μάνδρα, 
Μάτι, η ΑΧΑ υιοθετεί ένα σύνολο 
υπηρεσιών (Natural Catastrophe 
Response) που ενεργοποιούνται 
αυτόματα ως διαδικασία στήριξης 
των ασφαλισμένων της όταν εκ-
δηλώνεται ένα καταστροφικό γε-
γονός. 
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Μήπως οι ασφαλιστικές 
δεν πρέπει να ασχολούνται 
με τις συντάξεις;
ΈΧΈΙ ΜΈΛΛΟΝ η ενασχόληση των ασφαλι-
στικών εταιρειών με τις συντάξεις και τα συ-
νταξιοδοτικά προϊόντα; 

Το ερώτημα μπορεί να φαίνεται αφελές, 
όμως έχει βάση.

Υπάρχουν στελέχη 
της ελληνικής ασφαλι-
στικής αγοράς -και μά-
λιστα πολύ υψηλά ιστά-
μενα- που εκτιμούν ότι 
το μέλλον του ασφαλι-
στικού κλάδου δεν είναι 
κυρίως στην παροχή 

συντάξεων, καθώς τα περιθώρια αποδόσεων 
στο συγκεκριμένο τομέα είναι ελάχιστα, ιδιαί-
τερα σε περιβάλλον χαμηλών επιτοκίων.

Η παροχή επενδυτικών προϊόντων, τα ο-
ποία μάλιστα δεν εγγυώνται αποδόσεις (κα-
ταργούνται μαθαίνουμε και τα τελευταία προ-
γράμματα με εγγυημένα επιτόκια) σύμφωνα 
με τα ίδια στελέχη δεν είναι ακριβώς ασφαλι-
στική δουλειά, αφού η  σύνταξη δεν είναι ένα 
ξαφνικό γεγονός αλλά κάτι προδιαγεγραμμέ-
νο και επίσης μπορεί να παρέχεται και από 
άλλους επενδυτικούς οργανισμούς. Αντιθέ-
τως, η παροχή προϊόντων προστασίας είναι 
κλασική ασφαλιστική δραστηριότητα, την ο-
ποία δεν μπορεί να προσφέρει άλλος οργανι-
σμός και αυτή θα πρέπει να είναι η κύρια ενα-
σχόληση της ασφαλιστικής εταιρείας. Βέβαια 
κάποιοι πολύ μεγάλοι οργανισμοί, που θα 
συγκεντρώνουν πάρα πολλά κεφάλαια, θα 
μπορούν να ανταπεξέρχονται στον ανταγωνι-
σμό απο τις τράπεζες και τα funds. Η πλειονό-
τητα όμως των ασφαλιστικών εταιρειών θα 
πρέπει, λένε τα ίδια στελέχη, να εστιάσουν 
στην κάλυψη του κινδύνου.

Μήπως λοιπόν η ασφαλιστική αγορά πρέ-
πει να επανεκτιμήσει τις προτεραιότητές της 
και σε θεσμικό επίπεδο και να αναδείξει πε-
ρισσότερο τα θέματα προστασίας (υγείας, α-
τυχημάτων, φυσικών καταστροφών κ.λπ.);

 Θέσεις

Του Λάμπρου  
Καραγεώργου

Η Νο1 δεκαπενθήμερη έκδοση για την ασφαλιστική αγορά 
και τον χρηματοοικονομικό χώρο
ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ:
ΔΙΣΤΡΑΤΟ - ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΠΥΡΟΥ ΕΠΕ
e-mail: info@spiroueditions.gr
ΕΚΔΟΤΕΣ: Ευάγγελος Σπύρου - Κωστής Σπύρου
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: Λάμπρος Καραγεώργος
Συντάσσεται από συντακτική ομάδα
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ, ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ VIDEO:  
Κωστής Ε. Σπύρου
ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ: 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 εφημε-
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Ένα λιθαράκι στην περαιτέρω δι-
άδοση της αξίας της ασφάλισης 
έβαλε η εκδήλωση που συνδι-

οργάνωσε η Sunlight με την Ένωση 
Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος 
με θέμα «Ασφαλιστική κάλυψη και 
συνείδηση: Επιλογή ή αναγκαιότητα; 
Το πρότυπο παράδειγμα της 
Sunlight». Η εκδήλωση διοργανώ-
θηκε με αφορμή την καταβολή της α-
ποζημίωσης των 66 εκατ. ευρώ στην 
εταιρεία, τη μεγαλύτερη αποζημίωση 
που δόθηκε ποτέ στην Ελλάδα. 

Στην εκδήλωση που πραγματοποι-
ήθηκε στις 6 Νοεμβρίου, μίλησαν ο 
πρόεδρος της Ένωσης Ασφαλιστι-
κών Εταιρειών Ελλάδος, Αλέξαν-
δρος Σαρρηγεωργίου, ο εκτελεστι-
κός πρόεδρος του Ομίλου Olympia, 
Γιάννης Καραγιάννης, ο Group 
General Counsil του Ομίλου Olympia, 
Γιώργος Ξηρουχάκης, ενώ στη συζή-
τηση που ακολούθησε συμμετείχαν η 
γενική διευθύντρια της ΕΑΕΕ, Μαρ-
γαρίτα Αντωνάκη, η Legal Counsil & 
Compliance Director της SunLight, 
Τάνια Χαδούλη, ο διευθύνων σύμ-
βουλος της ΑΟΝ, Γιώργος Δαλιάνης, 
ο διευθύνων σύμβουλος της Ergo Α-
σφαλιστική, Θεόδωρος Κοκκάλας, ο 
πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος 
της Ευρώπη Ασφαλιστική, Νίκος Μα-
κρόπουλος, ο διευθύνων σύμβουλος 
της Interamerican, Γιάννης Καντώ-
ρος και ο διευθύνων σύμβουλος της 
Generali Hellas, Πάνος Δημητρίου.

«Αν είσαι ανασφάλιστος, είναι οι-
κονομικά και κοινωνικά επικίνδυνο», 
ανέφερε ο πρόεδρος της ΕΑΕΕ, Αλέ-
ξανδρος Σαρρηγεωργίου, ο οποίος 
κάλεσε το κράτος να αντιμετωπίσει 
με εμπιστοσύνη τον ασφαλιστικό 
κλάδο.

Από την πλευρά του Olympia 
Group, χαιρετισμό απηύθυνε ο κ. 

Γιάννης Καραγιάννης, εκτελεστικός 
πρόεδρος του Ομίλου, τονίζοντας 
πως: «Με όλα όσα συμβαίνουν στο 
ελληνικό και διεθνές γίγνεσθαι, οι 
ασφαλιστικές επιχειρήσεις για τις ε-
ταιρείες είναι απαραίτητοι lifetime 
partners. Με αφορμή τη δική μας ε-
μπειρία συμμετέχουμε σε αυτήν την 
υψηλού κύρους εκδήλωση και μοι-
ραζόμαστε τα συμπεράσματα που α-
ποκομίσαμε από αυτή τη μεγάλη πρό-
κληση που αντιμετωπίσαμε και βγή-
καμε δυνατότεροι».

Στη συνέχεια, ο κ. Γ. Ξηρουχάκης, 
Group General Counsel του Ομίλου 
Olympia, αναφέρθηκε στο πρότυπο 
παράδειγμα της SUNLIGHT: «Η επι-
χειρηματική συνέχεια αποτελεί ύψι-
στη προτεραιότητα για τον Όμιλό μας 
και το παράδειγμα της SUNLIGHT μας 
επιβεβαίωσε πως επιχειρηματική 
συνέχεια χωρίς ασφαλιστική πίστη 
δεν μπορεί να υπάρξει».

Η κα Τάνια Χαδούλη, Group Legal 
Counsel & Compliance Director της 
Sunlight, ανέφερε πως πρώτο μέλη-
μα ήταν η ασφάλεια των εργαζομέ-
νων και η διασφάλιση ότι δεν θα επη-
ρεαζόταν η τοπική κοινωνία από το εν 
λόγω περιστατικό.

Για τη μεγαλύτερη ασφαλιστική 
ζημιά που έχει καταγραφεί σε ελλη-
νική επιχείρηση έκανε λόγο ο Γεώρ-
γιος Δαλιάνης, διευθύνων σύμβου-

λος της ΑΟΝ και μεσίτης ασφαλίσε-
ων.

Ο κ. Θεόδωρος Κοκκάλας, διευθύ-
νων σύμβουλος της ERGO Ασφαλι-
στική. εξέφρασε την ικανοποίησή του 
λέγοντας πως οι ασφαλιστικές κατά-
φεραν να υλοποιήσουν την υπόσχεση 
που έδωσαν και έκανε λόγο για τη 
μεγαλύτερη ζημιά στην Ευρώπη, η 
οποία ήταν περίπλοκη και απαιτούσε 
επαγγελματική προσέγγιση. Αναφε-
ρόμενος στο γεγονός ότι η ERGO ήταν 
leader, τόνισε ότι ο μαέστρος ήταν 
τόσο καλός όσο και η ορχήστρα, υπο-
νοώντας τις υπόλοιπες ασφαλιστικές 
εταιρείες που συμμετείχαν στο σχή-
μα.

Στην αναβάθμιση του ρόλου της ι-
διωτικής ασφάλισης στις επιχειρή-
σεις εστίασε ο πρόεδρος και διευθύ-
νων σύμβουλος της ΕΥΡΩΠΗ Ασφα-
λιστική, Νίκος Μακρόπουλος. Επε-
σήμανε πως για πρώτη φορά στα α-
σφαλιστικά χρονικά δόθηκε το 50% 
του ποσού σε προκαταβολές, με τις 
ασφαλιστικές να πλησιάζουν κατά 
70% την απώλεια κερδών.

Από την πλευρά του ο διευθύνων 
σύμβουλος του Ομίλου Inter-
american, Γιάννης Καντώρος, εκτί-
μησε ότι μόλις το 25% των ελληνι-
κών επιχειρήσεων είναι ασφαλισμέ-
νο και σημείωσε ότι, καθώς κατεβαί-
νουμε στην πυραμίδα, το ποσοστό α-

σφάλισης μειώνεται δραματικά. 
Τέλος ο κ. Πάνος Δημητρίου, διευ-

θύνων σύμβουλος της Generali 
Hellas, απέδωσε την αρνητική εικόνα 
της Ελλάδας σε θέματα ασφάλισης 
στην κακή νοοτροπία ενός κράτους 
που για χρόνια δεν άφηνε τον ιδιωτι-
κό τομέα να κάνει σωστά τη δουλειά 
του. Υπογράμμισε πως τα συνολικά 
ασφάλιστρα σε σχέση με το ΑΕΠ είναι 
2,2%, όσο ακριβώς και πριν από την 
κρίση, ενώ στην Πορτογαλία, η οποία 
μοιάζει με την Ελλάδα και πέρασε και 
αυτή μνημόνιο, ο σχετικός δείκτης 
είναι 5,5% και στην Κύπρο είναι 4,4%. 
«Δεν είναι δυνατόν μια σεισμογενής 
χώρα να είναι ανασφάλιστη», ανέφε-
ρε και πρόσθεσε ότι η ανάπτυξη της 
ασφαλιστικής αγοράς θα είναι προς 
όφελος πρωτίστως των επιχειρήσε-
ων και της οικονομίας.

Το ασφαλιστικό σχήμα αποτελού-
νταν από οκτώ εταιρείες. Leader ε-
ταιρεία ήταν η ERGO Ασφαλιστική 
Α.Ε. (με ποσοστό συμμετοχής 25%), η 
οποία διηύθυνε την όλη διαχείριση 
της ζημιάς καθώς και στις υπόλοιπες 
εταιρείες του συνασφαλιστικού σχή-
ματος Ευρώπη Ασφαλιστική (20%), 
Interamerican (19%), Generali Hellas 
AAE (15%), Eurolife ERB Ασφαλιστι-
κή (9%), Interasco ΑΕΓΑ (4%), Ορίζων 
Ασφαλιστική (4%) και Ευρωπαϊκή 
Πίστη (4%).

Αποζημίωση-μαμούθ στη 
Sunlight από 8 ασφαλιστικές

Ο κ Αλέξανδρος Σαρρηγεωργίου Ο κ Γιώργος Ξηρουχάκης Ο κ Γιάννης Καραγιάννης

Aπό δεξιά προς τα αριστερά: ο κ Γ. Δαλιάνης,  ο κ Π. Δημητρίου, ο κ Γ. Καντώρος,  ο κ  Μ. Μακρόπουλος, ο κ Θ. Κοκκάλας, η κα Τ. Χαδούλη, η κα Μ. Αντωνάκη και ο κ Χρήστος Κώνστας



 ΕΤΑΙΡΙΚΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
 ΕΥΘΥΝΗ

Οι διαχρονικές αξίες της ανταπόδοσης και της προσφοράς
στο κοινωνικό σύνολο είναι βαθιά ριζωμένες στην κουλτούρα μας.

Σε όλη την ιστορική μας διαδρομή οραματιζόμαστε, φροντίζουμε,
δημιουργούμε και ανταποδίδουμε στην κοινωνία, στο περιβάλλον,
στον αθλητισμό, στις τέχνες και στα γράμματα. 



N E X T D E A L  # 4 3 6  #  6  Ν Ο Ε Μ Β Ρ Ι Ο Υ  2 0 1 9

6 Μελέτη |

ΕΑΕΕ: Μόνο 1 εκατομμύριο τα 
ασφαλισμένα σπίτια στην Ελλάδα

Kατοικίες ανά είδος Πλήθος % 

Κατοικούμενες κατοικίες 4.122.088 64,6% 

Κενές κατοικίες 2.249.813 35,2% 

Σύνολο κανονικών κατοικιών 6.371.901 99,8% 

Μη κανονικές κατοικίες 12.452 0,2% 

Σύνολο κατοικιών 6.384.353 100% 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ 
Κατανομή παραγωγής ασφαλίστρων ανά κανάλι πωλήσεων

 

10,5%

41,5% 42,6%

5,4%
9,6%

42,7% 44,7%

3,0%
7,4%

47,7%

37,3%

7,5%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Ασφαλιστικοί 
σύμβουλοι (ιδιόκτητο 

δίκτυο)

Ανεξάρτητα δίκτυα 
(μεσίτες, πράκτορες)

Συνεργασία με 
τράπεζες

Απευθείας πωλήσεις

2016

2017

2018

Κατανομή ασφαλισμένων κινδύνων 2018

 
 

 

Λοιποί κίνδυνοι των οποίων τα ασφαλισμένα κεφάλαια είναι:  

≤ 1 εκατ. 
1 εκατ. έως 
και 3 εκατ. 

3 εκατ. έως 
και 10 εκατ. 

> 10 
εκατ. 

Σύνολο λοιπών 
κινδύνων Σύνολο 

Πλήθος συμβολαίων 1.014.022 201.730 12.273 5.318 9.017 228.338 1.242.360 

Ασφαλισμένα 
κεφάλαια (εκατ. €) 123.949 42.113 16.358 21.637 117.356 197.464 321.413 

Κατανομή λοιπών ασφαλισμένων κινδύνων (πλην κατοικιών) 2018
Ασφαλισμένος κίνδυνος Πλήθος συμβολαίων Ασφαλισμένα κεφάλαια (εκατ. €) 

Ξενοδοχεία11 11.540 20.817 

Αποθήκες διαμεταφοράς12 1.823 2.601 

Φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις 12.225 1.227 

Υπεραγορές τροφίμων13 5.308 2.682 

Λοιπά συμβόλαια 197.442 170.137 

Κατοικίες

Στο ένα εκατομμύριο ανέρχονται οι ασφαλισμένες κα-
τοικίες, από τις 6,4 εκατ. που υπάρχουν στην Ελλάδα, 
σύμφωνα με τη μελέτη της ΕΑΕΕ, στην οποία και επι-

σημαίνεται ότι η ασφάλιση περιουσίας αποτελεί έναν πολύ 
σημαντικό κλάδο της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς, 
στον οποίο δραστηριοποιήθηκαν 33 ασφαλιστικές επιχει-
ρήσεις το 2018. 

Ειδικότερα, σύμφωνα με την απογραφή που διενέργησε 
η Ελληνική Στατιστική Αρχή το 2011, υπήρχαν 6,4 εκατ. 
κατοικίες στην Ελλάδα, εκ των οποίων 4,1 εκατ. κατοικού-
μενες. Οι συμμετέχουσες ασφαλιστικές επιχειρήσεις στην 
έρευνα της ΕΑΕΕ είχαν ασφαλίσει 1,0 εκατ. κατοικίες και 
228 χιλιάδες λοιπούς κινδύνους στο τέλος του 2018. 

Για τα συμβόλαια αυτά, η συνολική ασφαλισμένη αξία σε 
ό,τι αφορά την αθροιστική κάλυψη πυρός (κτιρίου και πε-
ριεχομένου) και απώλειας κερδών ήταν της τάξης των 321 
δισ. €, εκ των οποίων 124 δισ. € αφορούσαν την ασφάλιση 
κατοικιών και 197 δισ. σε λοιπούς κινδύνους. Όπως επι-
σημαίνεται, για το σύνολο των ανωτέρω συμβολαίων δη-
λώθηκαν 17,2 χιλιάδες ζημιές και πληρώθηκαν 59,5 εκατ. 
€ σε αποζημιώσεις, ενώ σχηματίστηκε απόθεμα εκκρεμών 
αποζημιώσεων ύψους 72,5 εκατ. €. 

Τονίζεται ακόμη ότι τα ως άνω μεγέθη αποζημιώσεων 
αναφέρονται στην εκτίμηση στη λήξη του έτους αναφοράς 
(2018) που αφορά το έτος έκδοσης/έναρξης των ασφαλι-
στηρίων συμβολαίων. Με δεδομένο ότι εντός του έτους 
αναφοράς δεν έχουν λήξει όλα τα ασφαλιστήρια συμβό-
λαια, τα ως άνω μεγέθη θα εξελιχθούν περαιτέρω και συ-
νεπώς για την εκτίμηση του τελικού κόστους των αποζημι-
ώσεων θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η εξέλιξη τόσο του 
πλήθους των ζημιών όσο και του ποσού των αποζημιώσε-
ων μέχρι τη λήξη τους, καθώς και της πλήρους ωρίμανσης 
των αποζημιώσεων. 

Με βάση τη στατιστική επεξεργασία των αποζημιώσεων 
παρελθόντων ετών, προκύπτει ότι οι αποζημιώσεις στο 
τέλος του 2ου έτους εξελίσσονται με συντελεστή 1,93 σε 
σχέση με τα μεγέθη στη λήξη του έτους αναφοράς και με 
συντελεστή 2,40 στο τέλος του 6ου έτους. 

Σε μεταγενέστερη επεξεργασία θα γίνει επανεκτίμηση 
του τελικού κόστους των αποζημιώσεων.

Όσον αφορά το μέρος της έρευνας για τις αιτίες των ζη-
μιών, για τις περισσότερες σε πλήθος αναφέρονται ως 
αίτια τα καιρικά φαινόμενα, οι κλοπές και η φωτιά. 

Όμως το μεγαλύτερο μερίδιο των αποζημιώσεων συ-
γκεντρώνει το αίτιο της φωτιάς. Η 
μέση ζημία (σύμφωνα με την εκτί-
μηση του πρώτου έτους) έφθασε 
τα 7.677 € (4.205 € για τις κατοι-
κίες, 11.339 € για τους λοιπούς 
κινδύνους). Το μέγεθος πιθανώς 
να διαφοροποιηθεί με βάση την 
πληρέστερη ενημέρωση, σύμφω-
να με όσα αναφέρθηκαν ανωτέ-
ρω. Σύμφωνα με τη μελέτη των αποζημιώσεων, το συνο-
λικό ύψος της αποζημίωσης για τις ζημιές κάθε έτους είναι 
δυνατόν να εκτιμηθεί ικανοποιητικά μετά από 3-4 έτη από 
την έκδοση του ασφαλιστηρίου συμβολαίου. 

Σε ό,τι αφορά το μερισμό της παραγωγής του κλάδου 
ανά κανάλι διανομής, τα ανεξάρτητα δίκτυα (μεσίτες, πρά-
κτορες) συμμετέχουν κατά 47,7%, η συνεργασία με τις τρά-
πεζες συμμετέχει με 37,3% επί του συνόλου, οι απευθείας 
πωλήσεις 7,5% και οι ασφαλιστικοί σύμβουλοι (ιδιόκτητο 
δίκτυο) 7,4%.
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Η επικουρική ασφάλιση θα είναι στο 
επίκεντρο του ασφαλιστικού νο-
μοσχεδίου που επεξεργάζεται το 

υπουργείο Eργασίας, το οποίο θα προ-
βλέπει αυξήσεις στις επικουρικές συ-
ντάξεις, κλάδο επικούρησης με βάση 
την κεφαλοποίηση για τους νέους α-
σφαλισμένους μετά το 2021 και την 
καταβολή προσωρινής επικουρικής 
σύνταξης.

 Οι αυξήσεις, λόγω της επιστροφής 
των ποσών από τις ψαλιδισμένες συ-
ντάξεις, είναι απόρροια των αποφάσε-
ων του ΣτΕ, το οποίο έκρινε αντισυ-
νταγματικές τις μειώσεις του 2016, α-
ποσυνδέοντας το ύψος των επικουρι-
κών από το άθροισμα των 1.300 ευρώ 
το μήνα (κύριες και επικουρικές) και α-
φορούν κυρίως  260.000 συνταξιού-
χους που υπέστησαν βαριές απώλειες 
το 2016, καθώς και άλλους 100.000 
δικαιούχους που είχαν οριακές μειώ-
σεις λίγων ευρώ.

Όπως προανήγγειλε ο υπουργός Ερ-
γασίας Γιάννης Βρούτσης, οι αυξήσεις 
θα ανέρχονται μεσοσταθμικά σε +30%. 
περίπου 52,5 ευρώ το μήνα και 630 ευ-
ρώ το χρόνο.

Επιπλέον, σύμφωνα με τον υφυ-
πουργό Κοινωνικής Ασφάλισης Νότη 
Μηταράκη, στο πλαίσιο των αλλαγών 
του ασφαλιστικού που δρομολογούνται 
αυτή τη στιγμή, εξετάζεται το ενδεχόμε-
νο έκδοσης προσωρινής επικουρικής 
σύνταξης, με βάση το πιθανό ύψος της 
οριστικής σύνταξης. Για να ξεπερα-
στούν μάλιστα τα προβλήματα που εν-
δέχεται να προκύψουν εάν τελικά δεν 
εγκριθεί για οποιονδήποτε λόγο η έκ-
δοση της κύριας σύνταξης (αποτελεί 
προϋπόθεση για την λήψη επικουρι-
κής), η πρόταση του υφυπουργού είναι, 
η προσωρινή σύνταξη να δίνεται αμέ-
σως μετά την έκδοση της οριστικής κύ-
ριας σύνταξης

Οι αυξήσεις στις επικουρικές 
αναμένεται να καταβληθούν  
τον Ιανουάριο του 2020 και  
θα «τρέξουν» σε τρεις ταχύτητες:

1Μεγαλύτερες αυξήσεις θα περιμέ-
νουν 139.055 συνταξιούχοι επικου-

ρικής -το 55% αυτών προέρχονται από 
το πρώην ΙΚΑ- που υπέστησαν τις βα-
ρύτερες απώλειες. Έχασαν έως και το 
50,73% της καταβαλλόμενης σύνταξής 
τους. Ένας στους πέντε έχασε μεταξύ 
50 και 100 ευρώ, ενώ ένα 5% έχασε 
πάνω από 200 ευρώ μηνιαίως. Σε αυ-
τήν την κατηγορία ανήκουν επίσης 
21.618 συνταξιούχοι ναυτικοί με μέση 
μείωση 36,54%, όπως και 16.265 δη-
μοτικοί υπάλληλοι με μέση μείωση 
28,81%. Από τις μειώσεις του 2016 ε-
πλήγησαν επίσης 8.858 εμποροϋπάλ-
ληλοι με μείωση 41,21% .

2 Στη μεσαία κατηγορία που θα περι-
μένουν ικανοποιητικές αυξήσεις α-

νήκουν χιλιάδες πρώην ταξιδιωτικοί, 

ναυτιλιακοί πράκτορες και τραπεζοϋ-
πάλληλοι, που έχασαν έως και το 30% 
της σύνταξής τους. Ακολουθεί η πολυ-
πληθής κατηγορία των 32.958 συνταξι-
ούχων του Δημοσίου, οι οποίοι υπέστη-
σαν μέση μείωση 7,34%.

3 Στην τελευταία κατηγορία ανήκουν 
περίπου 100.000 συνταξιούχοι οι 

οποίοι υπέστησαν οριακές μειώσεις 
λίγων ευρώ. Επομένως οριακές θα εί-
ναι και οι αυξήσεις που θα λάβουν.

Το νομοσχέδιο, που θα προβλέπει 
σημαντικές ανατροπές στο ασφαλιστι-
κό με βάση τις αποφάσεις του ΣτΕ, θα 
προωθηθεί στη Βουλή τέλος Δεκεμβρί-
ου-μέσα Ιανουαρίου. Ένας από τους 
βασικούς λόγους της καθυστέρησης 
των νομοθετικών ρυθμίσεων συνδέε-
ται με την απόφαση του ΣτΕ, που ορίζει 
ότι ο επανυπολογισμός των επικουρι-
κών, όπως και κάθε αλλαγή στο ασφα-
λιστικό, θα πρέπει να συνοδεύεται από 
αναλογιστική μελέτη που θα έχει συ-
νταχθεί από την αρμόδια Εθνική Ανα-
λογιστική Αρχή. Η μελέτη για τη βιωσι-
μότητα του υπερταμείου ΕΤΕΑΕΠ εκτι-
μάται ότι δεν θα είναι έτοιμη πριν από 
τον Ιανουάριο.

Ωστόσο έχει αποσαφηνιστεί ότι οι δι-
καιούχοι θα λάβουν τις αυξήσεις ανα-
δρομικά από τις 4 Οκτωβρίου, ημερο-

μηνία δημοσίευσης της απόφασης του 
ΣτΕ. Το κόστος των αυξήσεων θα καλυ-
φθεί από την περιουσία του ΕΤΕΑΕΠ, η 
οποία ανέρχεται σε 2,5 δισ. ευρώ (κλά-
δος επικούρησης), καθώς οι δανειστές 
ζήτησαν οι όποιες αλλαγές στο ασφα-
λιστικό να έχουν δημοσιονομικά ουδέ-
τερο αποτέλεσμα.

Το 2016, το ΕΤΕΑΕΠ παρουσίασε έλ-
λειμμα ύψους 646 εκατ. ευρώ, το οποίο 
περιορίστηκε σε 101 εκατ. ευρώ, λόγω 
εκποίησης περιουσίας ύψους 545 εκατ. 
ευρώ. Μετά τις περικοπές των συντά-
ξεων την ίδια χρονιά, το υπερταμείο 
εμφανίζει τα τρία τελευταία έτη πλεό-
νασμα, το οποίο το 2019 θα αγγίξει τα 
108 εκατ. ευρώ. Το συνολικό κόστος 
των αυξήσεων δεν μπορεί να προσδιο-
ριστεί, αφού δεν έχει αποσαφηνιστεί αν 
θα επιστραφεί ολόκληρο το ποσό της 
απώλειας του 2016 ή μέρος της. Πά-
ντως, αν επιστραφεί το σύνολο των 
περικοπών, το κόστος θα ανέρχεται σε 
25 εκατ. μηνιαίως και 300 εκατ. ετησί-
ως.

Όπως εκτιμούν ειδικοί της ασφάλι-
σης, η περιουσία του ταμείου θα μπορέ-
σει να στηρίξει την καταβολή των αυξη-
μένων επικουρικών συντάξεων για 4 
χρόνια. Στη συνέχεια θα εμφανίσει έλ-
λειμμα, με αποτέλεσμα να ενεργοποιη-

θεί ο «κόφτης» που προβλέπει ο νόμος 
Κατρούγκαλου και να απειληθούν και 
πάλι με μειώσεις οι συντάξεις. Το υ-
πουργείο έχει διαψεύσει κατηγορημα-
τικά το ενδεχόμενο νέας μείωσης των 
συντάξεων, «δείχνοντας» προς την 
κατεύθυνση της κρατικής χρηματοδό-
τησης αν παραστεί ανάγκη. Πάντως μέ-
χρι σήμερα το ενιαίο επικουρικό ταμείο 
δεν έχει λάβει ποτέ χρηματοδότηση από 
τον προϋπολογισμό, παρά μόνο από το 
λογαριασμό ΑΚΑΓΕ που «κτίζεται» από 
τις εισφορές εργοδοτών- εργαζομέ-
νων για τη στήριξη της ασφάλισης των 
μελλοντικών γενεών.

Σύμφωνα με τα πρόσφατα στοιχεία 
που παρουσίασε το υπουργείο Εργασί-
ας στη Βουλή, περισσότερες από 
310.000 αιτήσεις συνταξιοδότησης σε 
ΕΦΚΑ και ΕΤΕΑΕΠ βρίσκονται σε... α-
ναμονή, ενώ οι συνολικές εκκρεμείς 
υποθέσεις συνταξιοδοτικών θεμάτων 
εκτιμώνται, από τον αρμόδιο υπουργό 
Εργασίας Γιάννη Βρούτση, σε πάνω α-
πό 1 εκατομμύριο. Συγκεκριμένα, οι 
αιτήσεις συνταξιοδότησης σε ΕΦΚΑ 
και ΕΤΕΑΕΠ στις 31 Αυγούστου 2019 
εκτιμώνται σε 313.506, εκ των οποίων 
οι 189.851 αφορούν κύριες συντάξεις 
(ΕΦΚΑ) και οι υπόλοιπες 87.591 επι-
κουρικές.

Στην επίσπευση της διαδικασίας έκ-
δοσης των εκκρεμών συντάξεων ανα-
μένεται να διαδραματίσει η δημιουργία 
ενός νέου πληροφοριακού συστήματος 
στο ΕΤΕΑΕΠ, αυτόνομο από αυτό του 
ΕΦΚΑ, που θα καλύπτει την περίοδο 
από το 2014 και μετά, που ισχύει η νοη-
τή κεφαλαιοποίηση αλλά και τις πιθα-
νές αλλαγές για τους ασφαλισμένους 
από το 2021 και μετά (πλήρης κεφαλαι-
οποίηση των εισφορών).

Κοινωνική Ασφάλιση |

Όπως προανήγγειλε  
ο υπουργός Εργασίας 
Γιάννης Βρούτσης,  
οι αυξήσεις  
θα ανέρχονται 
μεσοσταθμικά  
σε +30%. περίπου  
52,5 ευρώ το μήνα  
και 630 ευρώ το χρόνο

Επικουρική ασφάλιση από την 
αρχή και στο βάθος αυξήσεις

Τι αλλάζει  
στο καθεστώς 
εισφορών 
των μη 
μισθωτών
ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΟΎΜΈΝΟ 
νομοσχέδιο, με αφορμή 
τις αποφάσεις του ΣΤΕ, θα 
προβλέπεται επίσης η αύ-
ξηση των ποσοστών ανα-
πλήρωσης του νόμου Κα-
τρούγκαλου και η αλλαγή 
του καθεστώτος εισφο-
ρών με βάση το εισόδημα 
για τους ελεύθερους ε-
παγγελματίες. Συγκεκρι-
μένα, θα αποσυνδεθεί η 
εισφορά από το εισόδημα 
και θα επιστρέψουν οι α-
σφαλιστικές κλάσεις. Η 
κατώτερη κλάση θα αυξη-
θεί και από τα 185,18 ευ-
ρώ που είναι σήμερα  (20% 
επί του κατώτατου μισθού 
των 650 ευρώ για κύρια 
ασφάλιση, 6,95% επί του 
ίδιου ποσού για εισφορά 
υγείας και 10 ευρώ το μή-
να για το λογαριασμό α-
νεργίας) θα ανέλθει σε 
περίπου 215 ευρώ.

Οι επόμενες 2-3 κλά-
σεις θα προβλέπουν υψη-
λότερες εισφορές, πιθα-
νότατα όμως χαμηλότερες 
από αυτές που ισχύουν 
σήμερα, και θα οδηγούν σε 
υψηλότερες συντάξεις. Ο 
ασφαλισμένος θα μπορεί 
να επιλέγει σε ποια κλάση 
θα ασφαλιστεί, προσδο-
κώντας όμως και την αντί-
στοιχη σύνταξη. Όπως υ-
πολογίζεται, οι αλλαγές 
στις εισφορές μαζί με τη 
φορολογική επίδραση της 
μείωσης του φόρου της 
πρώτης κλίμακας των 
10.000 ευρώ στο 9% από 
22% από το 2020, θα έ-
χουν εντέλει θετικό απο-
τέλεσμα στο εισόδημα 
των ελεύθερων επαγγελ-
ματιών, αυτοαπασχολού-
μενων και αγροτών





N E X T D E A L  # 4 3 6  #  6  Ν Ο Ε Μ Β Ρ Ι Ο Υ  2 0 1 9

Ρεπορτάζ  |10

Τη νέα της ταυτότητα πα-
ρουσίασε η Anytime, το 
direct brand της 

Interamerican. Η εκδήλωση, 
που προκάλεσε το ενδιαφέρον 
των παρευρεθέντων με την α-
ποκάλυψη της νέας Anytime, 
οργανώθηκε στο σύγχρονο 
χώρο του “The Hub Events”, 
στην Αθήνα.

Το Hub, όπως τονίζεται, κα-
τέκλυσε πλήθος καλεσμένων 
από το δημοσιογραφικό χώρο, 
φίλων και συνεργατών, οι ο-
ποίοι είχαν την ευκαιρία να ε-
νημερωθούν για τη νέα εποχή 
της Anytime, τον επανασχεδια-
σμό της ταυτότητας και της ει-
κόνας του brand. 

Η Anytime αλλάζει εντυπω-
σιακά, για να γίνει ακόμα καλύ-
τερη, προσφέροντας περισσό-
τερη ασφάλεια και λιγότερη α-
σφάλιση, περισσότερες επιλο-
γές και προνόμια, περισσότερη 
ευελιξία και ελευθερία. Πα-
ρουσιαστής της εκδήλωσης ή-
ταν ο Γιώργος Καπουτζίδης, ο 
οποίος έδωσε με το δικό του 
τρόπο ένα μοναδικό χαρακτήρα 
στην παρουσίαση της νέας επο-
χής του brand. 

Ο κ. Καπουτζίδης κάλεσε μέ-
λη της ομάδας της Anytime να 
μοιραστούν με το κοινό ο καθέ-
νας τη δική του οπτική και ε-
μπειρία αναφορικά με τη νέα 
εποχή του brand, που στόχο έ-

χει να κάνει θετική διαφορά 
στη ζωή των ανθρώπων και να 
προσφέρει αξία σε κάθε στιγμή 

εκείνων που εμπιστεύονται την 
Anytime. 

Στη συνέχεια, ο παρουσια-

στής έδωσε το λόγο στον διευ-
θύνοντα σύμβουλο της 
Interamerican κ. Γιάννη Κα-

ντώρο. «Έχουμε δημιουργήσει 
και εξελίσσουμε έναν oργανι-
σμό υψηλής ανταπόκρισης και 
απόδοσης, που αποδεικνύει 
καθημερινά ότι μπορούμε να 
αλλάξουμε, να καινοτομήσου-
με, να βελτιωθούμε, να πετύ-
χουμε, να προσφέρουμε κάθε 
στιγμή περισσότερα και, έτσι, 
να παραμείνουμε η πρώτη επι-
λογή για ασφάλιση και πολλές 
υπηρεσίες γύρω από την ασφά-
λιση, που κάνουν την Anytime 
μοναδική», είπε χαρακτηριστι-
κά ο κ. Καντώρος.

Η παρουσίαση έκλεισε με μια 
πρωτότυπη pixel show χορο-
γραφία, που με ιδιαίτερα εντυ-
πωσιακό τρόπο ανέδειξε τη νέα 
ταυτότητα, καθώς και τις βασι-
κές αξίες του brand, που η 
Anytime μοιράζεται καθημερι-
νά με τους πελάτες της. 

Σε νέες πρωτοβουλίες προχωρά η Interamerican, στο 
πλαίσιο του ενδιαφέροντός της για την εκπαίδευση 

και την καλλιέργεια χρηματοοικονομικής συνείδησης 
από την παιδική ηλικία. 

Η εταιρεία υποστηρίζει χορηγικά το νέο βιβλίο του 
Νικολάου Δ. Φίλιππα, καθηγητή Χρηματοοι-
κονομικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς και 

προέδρου-ιδρυτή του Ινστιτούτου Χρηματοοι-
κονομικού Αλφαβητισμού, με το οποίο η 
Interamerican έχει αναπτύξει σταθερή συνερ-

γασία από την ίδρυσή του. Το νέο βιβλίο, που 
παρουσιάζεται με αφορμή την Παγκόσμια 

Ημέρα Αποταμίευσης, απευθύνεται σε 
παιδιά από 10 μέχρι και 12 ετών 

και έχει τίτλο «Τα χρήματα δεν 
φυτρώνουν στα δέντρα!», έρ-

χεται να ολοκληρώσει μια κλι-
μακωτή, για τις ηλικίες των εκπαι-

δευομένων παιδιών, τριλογία του 
συγγραφέα, μετά την έκδοση των δύο 

πρώτων βιβλίων «Αποταμιεύοντας για το 
μέλλον μας!» και «Προγραμματίζοντας για το 

μέλλον μας!». 

Και τα δύο πρώτα βιβλία, που απευθύνονται σε μικρό-
τερες ηλικίες, είχαν τη χορηγική συνδρομή της εταιρεί-
ας. Ο καθηγητής Νικόλαος Δ. Φίλιππας ορίζει ως συνι-
στώσες της ευημερίας (wellbeing) τη φυσική, πνευματι-
κή και χρηματοοικονομική ευημερία. Όπως επισημαίνει, 
η αδυναμία προσέγγισης της ευημερίας οφείλεται, κυ-
ρίως, στην απώλεια της «μεγάλης εικόνας», που έχει 
επιφέρει ο σύγχρονος, δυτικός τρόπος ζωής, που βασί-
ζεται στις «αρετές της διαρκούς κατανάλωσης». 

Στη διάσταση της χρηματοοικονομικής ευημερίας, ο 
καθηγητής αναπτύσσει τις καθοριστικές παραμέτρους: 
θεωρία του κύκλου της ζωής, δημιουργία προϋπολογι-
σμού, κατανόηση του ρόλου της αποταμίευσης, διαχεί-
ριση της ακίνητης περιουσίας, διαχείριση των επενδύ-
σεων, διαχείριση χρέους και πρόληψη για την περίοδο 
της συνταξιοδότησης. 

Προφανώς, αυτή η ανάλυση εφάπτεται του ασφαλι-
στικού προγραμματισμού και συνδέεται με τον ασφαλι-
στικό αλφαβητισμό, που απασχολεί έμπρακτα την 
INTERAMERICAN.

Στο άρθρο του κ. Φίλιππα για την επίτευξη χρηματο-
οικονομικής ανεξαρτησίας αναλύονται τα έξι βήματα 
που απαιτούνται:

• Η φερεγγυότητα, ώστε να χρηματοδοτεί ο πολίτης μό-
νος του τις ανάγκες του.
•  Η χρηματοοικονομική σταθερότητα, με περιορισμό 
οποιουδήποτε «κακού» χρέους (δανεισμού).
• Η αυτονομία, μέσα από την αποταμίευση και την επέν-
δυση.
• Η ασφάλεια, που προκύπτει από τις πρώτες αποδόσεις 
της αποταμίευσης και της επένδυσης.
• Η ανεξαρτησία, για τη διατήρηση του βιοτικού επιπέ-
δου ακόμη και χωρίς εργασία.
• Η αφθονία, καθώς οι αποδόσεις μπορούν να εξασφα-
λίσουν τη χρηματοδότηση επιπλέον δράσεων και σκο-
πών.

Όπως αναφέρει ο καθηγητής, τα καταναλωτικά πρό-
τυπα των πολιτών στη χώρα μας έχουν δημιουργήσει 
μια θλιβερή εικόνα. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Επιτρο-
πής Ελέγχου και Εποπτείας Τυχερών Παιγνίων, το 2017 
ο τζίρος των νόμιμων και παράνομων τυχερών παιγνί-
ων ανήλθε στο απίστευτο ποσόν των 16,4 δισ. ευρώ, 
όταν οι επενδύσεις στις εταιρείες ιδιωτικής ασφάλισης 
για συνταξιοδοτικά προγράμματα ήταν μόλις 1,1 δισ., 
ενώ το σύνολο των κεφαλαίων των αποθεματικών α-
σφαλιστικών ταμείων ανερχόταν στα 16 δισ. ευρώ.

Πρωτοβουλίες για το χρηματοοικονομικό αλφαβητισμό

ANYTIME

Σε νέα 
εποχή με 

περισσότερη 
ασφάλεια 

και λιγότερη 
ασφάλιση

Η ομάδα της Anytime με στελέχη της Interamerican

Ο Γιάννης Καντώρος 
με τον Γιώργο 
Καπουτζίδη
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Ανατροπές στους στόχους για κόκκινα δάνεια φέρνει ο «Ηρακλής»
σελ. 

12-21

Δύσκολη καθίσταται, σύμφωνα με αναλυτές, η επίτευξη των φετινών στόχων μείωσης των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων  για τις εγχώριες 
συστημικές τράπεζες, καθώς οι προδιαγραφές του σχεδίου «Ηρακλής», σε συνδυασμό με τις εποπτικές απαιτήσεις, ανατρέπουν το σχεδιασμό τους

Του ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΊΤΣΊΟΥ

Μπορεί η μείωση του ανοίγμα-
τος που έχει η Τράπεζα Πει-
ραιώς στον όμιλο MIG, ως 

μεγαλοπιστωτής και μέτοχος, να α-
ποδεικνύεται μια εξαιρετικά αργή 
διαδικασία, από τις κινήσεις, όμως, 
των τελευταίων ετών κάποιοι έ-
χουν βγάλει κέρδη ή έχουν απε-
γκλωβίσει «παγιδευμένα», επί σει-
ρά ετών, κεφάλαια. 

Προ μερικών ημερών (στις 23 Ο-
κτωβρίου) έληξαν δύο ομολογιακά 
δάνεια της MIG, ανεξόφλητου κε-
φαλαίου 142,5 εκατ. ευρώ το πρώ-
το και 86,3 εκατ. ευρώ το δεύτερο. 
Το πρώτο, ονομαστικής αξίας 150 
εκατ. ευρώ, είχε καλυφθεί από την 
Eurobank το 2016 και αγοράστηκε 
ένα χρόνο αργότερα από τη Fortress 
στο 83,6% της ονομαστικής του αξί-
ας. Ώς τη λήξη του, η MIG είχε κατα-
βάλει μόνο μια δόση κεφαλαίου 7,5 
εκατ. ευρώ, εξ ου και το ανεξόφλη-
το κεφάλαιο ανερχόταν στα 142,5 
εκατ. ευρώ. 

Με δεδομένο ότι η MIG στις 23 
Οκτωβρίου δεν διέθετε 142,5 εκατ. 
ευρώ για να εξοφλήσει το δάνειο, 
συν τους τόκους, ύψους περίπου 
3,5 εκατ. ευρώ, η Πειραιώς το αγό-
ρασε από τη Fortress, καταβάλλο-
ντας περίπου 146 εκατ. ευρώ. Εν 
συνεχεία, κατέχοντας πλέον και τα 
δύο ομολογιακά που έληγαν, συναί-
νεσε στη μετάθεση της ημερομηνίας 
πληρωμής για την 6η Δεκεμβρίου 
2019. 

Συνέχεια στις σελίδες  12-21

► Ποιοι έχουν βγάλει 
κέρδη ή έχουν 
«σώσει» κεφάλαια 
από την προσπάθεια 
της Πειραιώς  
να… μανουβράρει  
τόσο  τη MIG όσο και 
άλλες συμμετοχές της

 ΤΑ ΚΈΡΔΗ ΤΗΣ FORTRESS ΚΑΙ Ο ΑΠΈΓΚΛΩΒΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΜΙΝΩΙΚΈΣ, ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΝΗ, ΑΓΑΠΗΤΟ

Οι κερδισμένοι 
από τις… μανούβρες 
Πειραιώς στη MIG
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health
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ – ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ

Τα νεότερα δεδομένα στην Καρδιολογία και η σημασία της πρόληψης για την αντιμετώπιση των καρδιαγγειακών  
παθήσεων παρουσιάστηκαν στο 40ό Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο – Ευρωπαϊκό Συνέδριο Καρδιολογίας που διοργάνωσε  

η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία (ΕΚΕ) στα τέλη του Οκτωβρίου στα Ιωάννινα
Σελίδα 18

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΓΡΙΠΗ, ΠΝΕΥΜΟΝΙΑ, ΙΛΑΡΑ, HPV, ΜΗΝΙΓΓΙΤΙΔΑ ΚΑΙ ΕΡΠΗΤΑ ΖΩΣΤΗΡΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ
Αρωγός στον αγώνα κατά  
του καρκίνου του μαστού 

ΙNTERAMERICAN 
Στην Αθήνα η συνάντηση 

της Eurapco

ΟΜΙΛΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Πρωτοπορεί και στον τομέα 

έρευνας και κλινικών μελετών

ΙΑΣΩ ΠΑΙΔΩΝ
Κέντρο κρανιογναθοπροσωπικής 

χειρουργικής
Σελ. 16 Σελ. 16 Σελ. 17 Σελ. 20

Ο εμβολιασμός σώζει έως 3 εκατ. 
ζωές κάθε χρόνο σε παγκόσμιο επίπεδο

Του ΆΡΗ ΜΠΕΡΖΟΒΊΤΗ

ΤΣύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, 
υπολογίζεται ότι σε όλο τον κόσμο κάθε χρόνο 
περίπου 2-3 εκατομμύρια θάνατοι προλαμβάνο-

νται με τον εμβολιασμό, ενώ 750.000 παιδιά σώζονται 
από αναπηρία. Εκτιμάται ότι μπορούν να αποφευ-
χθούν 1,5 εκατομμύριο θάνατοι παγκοσμίως, εάν αυ-
ξηθεί η εμβολιαστική κάλυψη, ενώ επιπρόσθετα ο 
μαζικός εμβολιασμός παρέχει πολλαπλά οφέλη στους 
ασθενείς με χρόνιες παθήσεις. 

Στη χώρα μας η εμβολιαστική κάλυψη -κυρίως 
στην κατηγορία των ενηλίκων- δεν κρίνεται ικανοποι-
ητική, ενώ σε πανελλαδική έρευνα για θέματα δημό-
σιας υγείας, που πραγματοποίησε το Ινστιτούτο Κοι-
νωνικής και Προληπτικής Ιατρικής (ΙΚΠΙ), σε ό,τι αφο-
ρά τον εμβολιασμό διαπιστώθηκαν τα εξής:
• Το 27% του ελληνικού πληθυσμού δεν έχει εμβολι-
αστεί ποτέ στην ενήλικη ζωή του.
• Το 30% έχει κάνει το ετήσιο αντιγριπικό εμβόλιο, το 
25% της διφθερίτιδας, τετάνου, κοκκύτη, το 15% πνευ-
μονιόκοκκου και το 14% ηπατίτιδας Β.
• Το 6% αναφέρει δυσκολίες για να εμβολιασθεί, λόγω 
έλλειψης εμβολίων (30%), φόβο για κινδύνους (20%), 
δυσκολία συνταγογράφησης (12%), κόστος εμβολίου 
(9%).
• Το 19% δεν γνωρίζει ότι πρέπει να εμβολιάζονται οι 
ενήλικες και ένα 10% θεωρεί ότι οι κίνδυνοι είναι με-
γαλύτεροι από τα οφέλη.
• Το 23% δεν γνωρίζει εάν ανήκει σε ομάδα υψηλού 
κινδύνου για πνευμονικές λοιμώξεις και μόνο το 17% 
έχει εμβολιασθεί για πνευμονιόκοκκο.
• Το 76% δεν έχει ενημερωθεί για τα νοσήματα που 
σχετίζονται με τον ιό HPV και το 78% δεν γνωρίζει για 
την ύπαρξη εμβολίου. Μόνο το 7% έχει εμβολιασθεί.
• Το μεγαλύτερο ποσοστό των γονέων που δεν έχει 
εμβολιάσει τα παιδιά τους (58%) αναφέρουν ως κύριο 
λόγο τη διαφωνία τους και τις τυχόν παρενέργειες.
• Το 64% των γονέων δηλώνει ενημερωμένο για τα 
οφέλη του εμβολιασμού, το 56% για την αναγκαιότητα 
του εμβολιασμού και το 41% για τους κινδύνους που 
απορρέουν από τον εμβολιασμό
•  Το 15% αναφέρει δυσκολίες στην προσπάθεια εμ-
βολιασμού των παιδιών τους λόγω έλλειψης (64%), 
κόστους (34%), αδυναμία ραντεβού(10%).
• Το 24% των γονέων έχει εμβολιάσει τα παιδιά τους 
έναντι του ιού HPV. 

Συνέχεια στις σελίδες 14-15
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Ο εμβολιασμός σώζει έως 3 εκατ. ζωές κάθε χρόνο σε παγκόσμιο επίπεδο
Συνέχεια απο τη σελίδα 13

Η ΠΝΕΥΜΟΝΙΟΚΟΚΚΙΚΗ ΝΟΣΟΣ (ΠΝ), 
συμπεριλαμβανόμενης της διεισδυτικής 
πνευμονιοκοκκικής νόσου (ΔΠΝ), προκαλεί 
περίπου 1,6 εκατομμύριο θανάτους παγκο-
σμίως κάθε χρόνο, κυρίως σε βρέφη και 
ηλικιωμένους. 

Ο όρος πνευμονιοκοκκική νόσος περι-
γράφει μια ομάδα ασθενειών που προκα-
λούνται από το βακτήριο του στρεπτόκοκ-
κου της πνευμονίας, γνωστό επίσης και ως 
πνευμονιόκοκκος. 

Αυτό το παθογόνο βακτήριο, που επηρε-
άζει τόσο τα παιδιά όσο και τους ενήλικες, 
είναι μια από τις σημαντικότερες αιτίες θα-
νάτου και ασθένειας παγκοσμίως. 

Μετάδοση 
Ο στρεπτόκοκκος της πνευμονίας συνα-

ντάται στη μύτη και το φάρυγγα. Τα άτομα 
που φέρουν τον πνευμονιόκοκκο στη ρινο-
φαρυγγική οδό είναι πιθανό να τον μεταδώ-
σουν μέσω σταγονιδίων, όπως με το φτάρ-
νισμα και το βήχα, σε άλλα άτομα με τα ο-
ποία έχουν στενή επαφή. Ωστόσο δεν θα 
αρρωστήσουν όλα τα άτομα που θα έρθουν 
σε επαφή με το βακτήριο.

Παράγοντες κινδύνου
Η πιθανότητα εμφάνισης πνευμονιοκοκ-

κικής νόσου επηρεάζεται από έναν αριθμό 
παραγόντων, μεταξύ των οποίων είναι:
• Ηλικία: Τα παιδιά ηλικίας κάτω των 2 ετών 

παρουσιάζουν αυξημένο κίνδυνο πνευμο-
νιοκοκκικής μόλυνσης, όπως και οι ενήλι-
κες άνω των 65 ετών. Μάλιστα ο πνευμονι-
όκοκκος είναι η πιο κοινή αιτία πνευμονίας 
της κοινότητας σε αυτές τις ηλικιακές ομά-
δες.
• Προϋπάρχουσες ασθένειες: Προϋπάρ-
χουσες ασθένειες, όπως η δρεπανοκυττα-
ρική αναιμία, ο HIV, ο διαβήτης, η πνευμονι-
κή αρτηριακή νόσος και η ασπληνία καθι-
στούν αυτά τα άτομα περισσότερο ευπαθή 
απέναντι στην πνευμονιοκοκκική νόσο.
• Φροντίδα παιδιών εκτός σπιτιού: Τα παιδιά 
που δέχονται φροντίδα εκτός σπιτιού εμφα-
νίζουν αυξημένο κίνδυνο μόλυνσης σε σχέ-
ση με άλλα παιδιά. 

Η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμού έχει ε-
ντάξει στο πρόγραμμα εμβολιασμού το 
13δύναμο συζευγμένο αντιπνευμονιοκκκι-
κό εμβόλιο για τους ενήλικες, άνω των 50 
ετών, οπότε καλύπτεται από όλα τα ασφαλι-
στικά ταμεία κατά 100%. 

Το 13δύναμο συζευγμένο αντιπνευμονιο-
κοκκικό εμβόλιο προσφέρει προστασία από 
τις πνευμονιοκοκκικές λοιμώξεις, όπως εί-
ναι η πνευμονία, η μηνιγγίτιδα, η σηψαιμία 
και η οξεία μέση ωτίτιδα. Γ

ια του ενήλικες άνω των 50 ετών συνίστα-
ται η χορήγηση μιας μόνο δόσης εφάπαξ, ε-
νώ μπορεί να συγχορηγηθεί με εποχικό εμ-
βόλιο κατά της γρίπης.

Η πνευμονιοκοκκική νόσος

Η γρίπη
ΣΥΜΦΩΝΑ με το Κέντρο Ελέγχου Πρόλη-
ψης Νοσημάτων (ΚΕΕΛΠΝΟ) οι ομάδες αυ-
ξημένου κινδύνου για σοβαρή νόσο και επι-
πλοκές από γρίπη είναι:
• Άτομα ηλικίας 60 ετών και άνω.
• Παιδιά και ενήλικες που παρουσιάζουν έ-
ναν ή περισσότερους από τους παρακάτω 
επιβαρυντικούς παράγοντες ή χρόνια νοσή-
ματα:
1. Σακχαρώδη διαβήτη ή άλλο χρόνιο μετα-
βολικό νόσημα.
2. Άσθμα ή άλλες χρόνιες πνευμονοπάθειες. 
3. Χρόνια νεφροπάθεια. 
4. Καρδιακή νόσο με σοβαρές αιμοδυναμι-
κές διαταραχές.
5. Ανοσοκαταστολή (κληρονομική ή επίκτη-
τη εξαιτίας νοσήματος ή θεραπείας).
6. Μεταμόσχευση οργάνων.
7. Δρεπανοκυτταρική νόσο (και άλλες αιμο-
σφαιρινοπάθειες).
8. Νευρομυϊκά νοσήματα.
• Έγκυες γυναίκες ανεξαρτήτως ηλικίας κύ-
ησης.
• Άτομα με νοσογόνο παχυσαρκία, με δείκτη 
μάζας σώματος ≥ 40kgm/m2.
• Παιδιά που παίρνουν ασπιρίνη μακροχρό-
νια (π.χ. νόσος Kawasaki, ρευματοειδής 
αρθρίτιδα κ.ά.) για τον πιθανό κίνδυνο εμφά-
νισης συνδρόμου Reye μετά από γρίπη.
• Άτομα που βρίσκονται σε στενή επαφή με 
βρέφη<6 μηνών ή φροντίζουν άτομα με υ-
ποκείμενο νόσημα, τα οποία διατρέχουν αυ-
ξημένο κίνδυνο επιπλοκών από τη γρίπη.
• Οι κλειστοί πληθυσμοί (προσωπικό και ε-
σωτερικοί σπουδαστές γυμνασίων-λυκεί-
ων, στρατιωτικών και αστυνομικών σχο-
λών, ειδικών σχολείων ή σχολών, τρόφιμοι 
και προσωπικό ιδρυμάτων κ.ά.).
• Εργαζόμενοι σε χώρους παροχής υπηρε-
σιών υγείας (ιατρονοσηλευτικό προσωπικό 
και λοιποί εργαζόμενοι με κλινικό έργο).

Οι επιπλοκές
Η μόλυνση από τον ιό της γρίπης εμπερι-

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

Η διαφορά μεταξύ γρίπης και κρυολογή-
ματος

Υπάρχουν οι εξής σαφείς διαφορές μετα-
ξύ γρίπης και κρυολογήματος:

Η γρίπη 
• Ξαφνική έναρξη των συμπτωμάτων που 
επιδεινώνονται εντός ωρών. Οι ασθενείς 
συχνά θυμούνται τον ακριβή χρόνο που ξε-
κίνησε η νόσος.
• Δυνατός πονόλαιμος «σαν ένα λιοντάρι 
που γρατζουνάει τις αμυγδαλές σας».
• Υψηλή θερμοκρασία έως 41°C, αφού το 
σώμα προσπαθεί να αναπτύξει θερμότητα 
και να εξοντώσει τον ιό.
• Πάντοτε σχετίζεται με σοβαρή κεφαλαλγία.

• Προκαλεί ξαφνικά πόνο σε όλο το σώμα, ιδιαίτερα στις 
αρθρώσεις. Κόπωση και αδυναμία.
• Ο βήχας είναι συνηθισμένος, όχι όμως και το φτάρνισμα.
• Διαρκεί 1-2 εβδομάδες. Προβλήματα στο θώρακα συ-
νήθη.
• Προκαλεί σοβαρές επιπλοκές π.χ. πνευμονία, παραρρι-
νοκολπίτιδα, βρογχίτιδα και μέση ωτίτιδα σε παιδιά.

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

Τα μέτρα προστασίας
Για την προστασία των πολιτών το ΚΕΕΛΠΝΟ συστήνει 

τα εξής μέτρα:
1. Εμβολιασμό για την εποχική γρίπη στις ομάδες αυξημέ-
νου κινδύνου του πληθυσμού.
2. Τήρηση των μέτρων υγιεινής των χεριών και αναπνευ-
στικής υγιεινής (π.χ. κάλυψη του βήχα και του φτερνίσμα-
τος). 
3. Έγκαιρη χρήση των αντι-ϊικών φαρμάκων κατά της γρί-
πης με τις πρώτες εκδηλώσεις (μέσα σε 48 ώρες) κατά 
την κρίση των θεραπόντων ιατρών, ακόμη και χωρίς την 
εργαστηριακή επιβεβαίωση της γρίπης.
4. Αναζήτηση ιατρικής συμβουλής σε περίπτωση παρατε-
ταμένων ή σοβαρών συμπτωμάτων γρίπης, ακόμη και σε 
άτομα που δεν ανήκουν σε ομάδα αυξημένου κινδύνου.

Η ιλαρά
 Η ΙΛΑΡΑ είναι μία ύπουλη και βαριά νόσος που παρουσιάζει ε-
πιπλοκές. Ύπουλη γιατί μεταδίδεται όχι μόνο όταν ο άρρωστος έχει 
πυρετό και εξάνθημα, αλλά και 3-4 μέρες πριν από την εμφάνιση 
των συμπτωμάτων. Βαριά γιατί 1 στους 3 νοσούντες θα παρουσι-
άσει κάποια επιπλοκή, από το αναπνευστικό ή το γαστρεντερικό 
σύστημα, εγκεφαλίτιδα και μερικές φορές μπορεί να προκαλέσει 
ακόμα και το θάνατο. Ιδιαίτερα για την περίπτωση όπου προκαλεί 
εγκεφαλίτιδα, αυτή μπορεί να εμφανιστεί ακόμα και 10 χρόνια με-
τά τη νόσηση του ατόμου από ιλαρά. 

Οι επιπλοκές είναι συνήθεις για παιδιά κάτω 5 ετών και στους 
ενήλικες. Τα νεογνά και βρέφη (μωρά μέχρι 12 μηνών) ενδέχεται 
να νοσήσουν από το πρώτο μήνα της ζωής τους, σε περίπτωση 
που η μητέρα τους δεν έχει η ίδια εμβολιαστεί ή νοσήσει από ιλα-
ρά. Σε περίπτωση που η μητέρα έχει νοσήσει ή εμβολιαστεί, το 
αίμα της περνά στο έμβρυο και λειτουργεί ως φίλτρο προστασίας 
μέχρι και τον 6 μήνα της ζωής του. Ο θηλασμός από μόνος του δεν 
προφυλάσσει το βρέφος, όπως λανθασμένα μεταδίδεται από μη 
ειδικούς. Αντίθετα, στα βρέφη η νόσος εκδηλώνεται σε πιο βαριά 
μορφή και παρατηρούνται ακόμα και θάνατοι, γιατί το ανοσοποιη-
τικό σύστημα των βρεφών ωριμάζει μετά τους 18 μήνες ζωής του. 

 Η Έλληνική Παιδιατρική Έταιρεία συνιστά: 
• Τον άμεσο εμβολιασμό των ανεμβολίαστων ατόμων, που δεν 
έχουν νοσήσει, στο παρελθόν, εκτός των εγκύων και ανοσοκατα-
σταλμένων. 
• Τον εμβολιασμό με 2η δόση, για όσους έχουν κάνει ήδη μία 
δόση ή όσων δεν ξέρουν αν έχουν εμβολιαστεί ή νοσήσει εκτός 
των εγκύων και ανοσοκατασταλμένων. 
• Για τα βρέφη να γίνει η 1η δόση του εμβολίου στους 12 μήνες 
(αντί στους 16), και μετά από 3 μήνες να χορηγείται και η 2η δόση 
• Οι γονείς να ακολουθούν τις οδηγίες των παιδιάτρων, σχετικά με 
τα εμβόλια. 
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Ο εμβολιασμός σώζει έως 3 εκατ. ζωές κάθε χρόνο σε παγκόσμιο επίπεδο
Ο έρπητας ζωστήρας
Ο ΕΡΠΗΤΑΣ ΖΩΣΤΗΡΑΣ αποτελεί ένα 
από τα συχνότερα νοσήματα, που εμφα-
νίζεται κυρίως σε ανθρώπους μεγαλύ-
τερης ηλικίας και συνοδεύεται από πό-
νο, συχνά αφόρητο, ενώ έχει επιπτώ-
σεις και στην ποιότητα ζωής, προκαλώ-
ντας αϋπνία, κατάθλιψη, κοινωνική α-
πομόνωση και δυσκολία στις καθημε-
ρινές δραστηριότητες. 

Σύμφωνα με επιδημιολογικά ευρή-
ματα, η εμφάνισή του οφείλεται στην ε-
πανενεργοποίηση του ιού της ανεμο-
βλογιάς, η οποία συνήθως συμβαίνει 
μετά την ηλικία των 50 ετών, καθώς οι 
αμυντικοί μηχανισμοί του ανοσοποιητι-
κού συστήματος προοδευτικά εξασθε-
νούν, καθώς μεγαλώνουμε σε ηλικία. 
Όλοι όσοι πέρασαν ανεμοβλογιά ως 
παιδιά ή μετέπειτα στη ζωή τους, έχουν 
τον ιό της ανεμοβλογιάς στον οργανισμό 
τους και ο καθένας μπορεί να εκδηλώ-
σει έρπητα ζωστήρα. 

Η επανενεργοποίηση του ιού μπορεί 
να συμβεί και σε καταστάσεις, όπως η 
λήψη θεραπειών που προκαλούν ανο-
σοκαταστολή, αυτοάνοσα νοσήματα, 
αλλά και χρόνια συνοδά νοσήματα, ό-
πως σακχαρώδης διαβήτης, χρόνια α-
ποφρακτική πνευμονοπάθεια, άσθμα, 
χρόνια νεφρική νόσος και κατάθλιψη. 

Πρόληψη και αντιμετώπιση 
Ο έρπητας ζωστήρας συχνά δεν μπο-

ρεί να αντιμετωπισθεί αποτελεσματικά 
με φαρμακευτική αγωγή, αν δεν δια-
γνωστεί εγκαίρως, με αποτέλεσμα η 
φαρμακευτική αγωγή να ξεκινάει μετά 
τις 72 ώρες από την εκδήλωσή του, όταν 
πλέον είναι πολύ αργά για να σταματή-
σει την εξέλιξη της νόσου, ενώ παράλ-
ληλα, η αποτελεσματικότητα των θερα-
πειών για τη μείωση του πόνου είναι 
πολλές φορές περιορισμένη.

Αυτό οδήγησε τους επιστήμονες στην 
ανακάλυψη του εμβολίου για την πρό-
ληψη του έρπητα ζωστήρα. Το εμβόλιο 
γίνεται σε 1 δόση και προστατεύει τόσο 
από τον έρπητα ζωστήρα όσο και από 
τον πόνο που τον συνοδεύει.

Πριν από τον εμβολιασμό, όμως, ο 
υποψήφιος εμβολιαζόμενος θα πρέπει 
να συμβουλευτεί το γιατρό του, για το αν 
ανήκει στην μικρή κατηγορία των ατό-
μων στα οποία αντενδείκνυται ο εμβολι-
ασμός, λόγω καταστάσεων που επηρε-
άζουν σημαντικά το ανοσοποιητικό του 
σύστημα. 

Στην Ελλάδα, το εμβόλιο για την πρό-
ληψη του έρπητα ζωστήρα και της με-
θερπητικής νευραλγίας έχει ενταχθεί 
στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών 
και χορηγείται δωρεάν στα άτομα άνω 
των 60 ετών, ακόμη και αν έχουν περά-
σει έρπητα ζωστήρα στο παρελθόν. 

Ο ΙΟΣ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΘΗΛΩΜΑΤΩΝ 
(HPV) είναι ένας ιός που περιέχει DNA στο γεν-
νητικό του υλικό και τα κύτταρα του ανθρώπου 
αποτελούν τον ξενιστή τους. Υπάρχουν περισ-
σότεροι από 200 διαφορετικοί τύποι HPV (ορό-
τυποι) και διακρίνονται σε υψηλού ή χαμηλού 
κινδύνου ανάλογα με τη δυνατότητά τους να 
προκαλέσουν ανάπτυξη καρκινικών ή άλλων 
βλαβών.

Τι προκαλεί ο ιός HPV  
σε μία γυναίκα που θα τον «κολλήσει» 

Οι υψηλού κινδύνου τύποι HPV, που ονομά-
ζονται και ογκογεννετικοί, αν δεν υποστρέψουν 
με τη βοήθεια του ανοσολογικού συστήματος, 
μπορούν να προκαλέσουν στη γυναίκα συνηθέ-
στερα καρκίνο τραχήλου μήτρας, και σπανιότε-
ρα καρκίνο του κόλπου ή καρκίνο του αιδοίου. 
Οι χαμηλού κινδύνου τύποι ενίοτε προκαλούν 
γεννητικά κονδυλώματα τα οποία δεν είναι καρ-
κίνος. Αξίζει να τονισθεί ότι η πλειοψηφία των 
μολύνσεων από τον ιό HPV δεν οδηγεί σε καρ-
κίνο. Πέραν του γυναικολογικού γεννητικού 
συστήματος διαφορετικοί τύποι του ιού μπο-
ρούν να προσβάλλουν και άλλες περιοχές του 
σώματος όπως τα χέρια, τα πέλματα, τους βλεν-
νογόνους του αναπνευστικού και του κατώτε-
ρου τμήματος του παχέος εντέρου.

Τι προκαλεί ο ιός αυτός  
σε έναν άνδρα που θα τον «κολλήσει» 

Οι άνδρες οι οποίοι προσβάλλονται από ογκο-
γεννετικούς τύπους HPV μπορούν να αναπτύ-
ξουν καρκίνο του πρωκτού ή καρκίνο του πέ-
ους. Η συχνότητα εμφάνισης των καρκίνων 
αυτών είναι πολύ μικρότερη σε σχέση με την 
αντίστοιχη των γυναικών. Ο άνδρας φαίνεται ότι 
είναι κυρίως φορέας της λοίμωξης (μεταφέρει 
και μεταδίδει τον ιό HPV, δεν νοσεί), ενώ συγ-
χρόνως αποδεικνύεται ικανότερος (ο ανδρικός 
οργανισμός) να υποστρέφει τις προκληθείσες 
από τον ιό βλάβες, πιθανότατα λόγω του διαφο-
ρετικού επιθηλίου του γεννητικού του συστήμα-

τος. Οι καλοήθεις τύποι προκαλούν την ανάπτυ-
ξη γεννητικών κονδυλωμάτων, όπως και στη 
γυναίκα.

 Πώς μεταδίδεται 
Αδιαμφισβήτητα οι σεξουαλικές επαφές απο-

τελούν τη συχνότερη αιτιολογία μετάδοσης των 
ιών αυτών, χωρίς μάλιστα να απαιτείται πάντα 
πλήρης διείσδυση κατά τη σεξουαλική επαφή. 
Ελέγχονται και χρήζουν επιστημονικής τεκμη-
ρίωσης οι εναλλακτικές οδοί μετάδοσης του ι-
ού. Οποιαδήποτε άλλη εναλλακτική οδός μετά-
δοσης, όπως μέσω των χεριών ή μέσω υφα-
σμάτων, υφίσταται εντονότατη επιστημονική 
κριτική-αμφισβήτηση, δεν μπορεί όμως και να 
αποκλεισθεί.

Ποιες ηλικίες κινδυνεύουν περισσότερο 
Από την εφηβεία μέχρι περίπου τα 25 έτη φαί-

νεται πως είναι το κρισιμότερο χρονικό διάστη-
μα μιας γυναίκας για την αρχική εκδήλωση της 
HPV λοίμωξης. Σε αυτό το χρονικό διάστημα η 
πλειοψηφία των γυναικών ξεκινούν τις σεξου-
αλικές τους επαφές και η μορφολογία του τρα-
χήλου διευκολύνει τη λοίμωξη από τον ιό. 

Ωστόσο κάθε σεξουαλικά ενεργή γυναίκα 
κινδυνεύει να νοσήσει από τον ιό των ανθρωπί-
νων θηλωμάτων. Όσο μικρότερη ηλικιακά είναι 
μια γυναίκα τόσο ευκολότερα προσβάλλεται α-
πό τον HPV, αλλά συγχρόνως καταφέρνει ευκο-
λότερα να ξεπερνά τη λοίμωξη. Αντίθετα οι με-
γαλύτερες ηλικιακά γυναίκες προσβάλλονται 
δυσκολότερα από τον ιό, αλλά, όταν συμβαίνει 
αυτό, δυσκολεύονται περιςςσσότερο να τον α-
ποβάλλουν. 

Το HPV εμβόλιο
Στη χώρα μας ο εμβολιασμός έναντι του HPV 

έχει ενταχθεί επίσημα στο Εθνικό Πρόγραμμα 
Εμβολιασμών του υπουργείου Υγείας και παρέ-
χεται από τα ασφαλιστικά ταμεία. Τα εμβόλια 
χορηγούνται δωρεάν σε όλα τα κορίτσια και τις 
νέες γυναίκες ηλικίας 12 έως 26 ετών.

Ο ιός των ανθρώπινων θηλωμάτων (HPV)

Η ιλαρά
 Η ΙΛΑΡΑ είναι μία ύπουλη και βαριά νόσος που παρουσιάζει ε-
πιπλοκές. Ύπουλη γιατί μεταδίδεται όχι μόνο όταν ο άρρωστος έχει 
πυρετό και εξάνθημα, αλλά και 3-4 μέρες πριν από την εμφάνιση 
των συμπτωμάτων. Βαριά γιατί 1 στους 3 νοσούντες θα παρουσι-
άσει κάποια επιπλοκή, από το αναπνευστικό ή το γαστρεντερικό 
σύστημα, εγκεφαλίτιδα και μερικές φορές μπορεί να προκαλέσει 
ακόμα και το θάνατο. Ιδιαίτερα για την περίπτωση όπου προκαλεί 
εγκεφαλίτιδα, αυτή μπορεί να εμφανιστεί ακόμα και 10 χρόνια με-
τά τη νόσηση του ατόμου από ιλαρά. 

Οι επιπλοκές είναι συνήθεις για παιδιά κάτω 5 ετών και στους 
ενήλικες. Τα νεογνά και βρέφη (μωρά μέχρι 12 μηνών) ενδέχεται 
να νοσήσουν από το πρώτο μήνα της ζωής τους, σε περίπτωση 
που η μητέρα τους δεν έχει η ίδια εμβολιαστεί ή νοσήσει από ιλα-
ρά. Σε περίπτωση που η μητέρα έχει νοσήσει ή εμβολιαστεί, το 
αίμα της περνά στο έμβρυο και λειτουργεί ως φίλτρο προστασίας 
μέχρι και τον 6 μήνα της ζωής του. Ο θηλασμός από μόνος του δεν 
προφυλάσσει το βρέφος, όπως λανθασμένα μεταδίδεται από μη 
ειδικούς. Αντίθετα, στα βρέφη η νόσος εκδηλώνεται σε πιο βαριά 
μορφή και παρατηρούνται ακόμα και θάνατοι, γιατί το ανοσοποιη-
τικό σύστημα των βρεφών ωριμάζει μετά τους 18 μήνες ζωής του. 

 Η Έλληνική Παιδιατρική Έταιρεία συνιστά: 
• Τον άμεσο εμβολιασμό των ανεμβολίαστων ατόμων, που δεν 
έχουν νοσήσει, στο παρελθόν, εκτός των εγκύων και ανοσοκατα-
σταλμένων. 
• Τον εμβολιασμό με 2η δόση, για όσους έχουν κάνει ήδη μία 
δόση ή όσων δεν ξέρουν αν έχουν εμβολιαστεί ή νοσήσει εκτός 
των εγκύων και ανοσοκατασταλμένων. 
• Για τα βρέφη να γίνει η 1η δόση του εμβολίου στους 12 μήνες 
(αντί στους 16), και μετά από 3 μήνες να χορηγείται και η 2η δόση 
• Οι γονείς να ακολουθούν τις οδηγίες των παιδιάτρων, σχετικά με 
τα εμβόλια. 

Η μηνιγγίτιδα
Η ΜΗΝΙΓΓΙΤΙΔΟΚΟΚΚΙΚΗ ΝΟΣΟΣ οροομάδας Β, 
παρ’ όλο που δεν είναι τόσο συχνή, είναι απρόβλε-
πτη. Μπορεί να εξελιχθεί γρήγορα, ενώ υπάρχει 
σημαντικός κίνδυνος να οδηγήσει σε θάνατο ή μα-
κροχρόνια αναπηρία του ασθενούς, γεγονός που 
αποδεικνύει τη σπουδαιότητα του εμβολιασμού ως 
μέτρου πρόληψης. 

Τα πρώιμα συμπτώματα της νόσου ενδέχεται να 
παρερμηνευτούν ως συμπτώματα γριπώδους 
συνδρομής (όπως ο πυρετός, ο έμετος και η κεφα-
λαλγία), όμως η μηνιγγιτιδοκοκκική νόσος μπορεί 
να οδηγήσει στο θάνατο εντός 24 ωρών. Από αυ-
τούς που επιβιώνουν, ένας στους πέντε εμφανί-
ζουν σημαντικές σωματικές και νοητικές αναπηρί-
ες. 

Οι έφηβοι και οι νεαροί ενήλικες αποτελούν ση-
μαντική ηλικιακή κατηγορία όσον αφορά τον εμβο-
λιασμό έναντι του μηνιγγιτιδόκοκκου οροομάδας Β 
λόγω της επιδημιολογίας της νόσου, αλλά και λόγω 
των περιβαλλοντικών και κοινωνικών παραγό-
ντων, που τους θέτουν σε πιθανό κίνδυνο, όπως η 
ομαδική διαβίωση ή η κοινή χρήση αντικειμένων. 

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία του Παγκόσμι-
ου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ), περίπου 1 στα 10 άτο-
μα που προσβάλλονται καταλήγει, παρά τη θερα-
πεία. Επιπλέον, 1 στα 5 άτομα που επιβιώνουν εμ-
φανίζει σοβαρές μόνιμες αναπηρίες, όπως εγκε-
φαλική βλάβη, επιληπτικούς σπασμούς, απώλεια 
της ακοής και μαθησιακές δυσκολίες, ενώ είναι 
δυνατό να υποστεί και ακρωτηριασμό άκρων. 

Ο εμβολιασμός αποτελεί την αποτελεσματικότε-
ρη πρόληψη και προστασία έναντι της νόσου. 
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Υπουργός Υγείας 
Επενδύσεις  
στην Υγεία
Η ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ επενδύσεων 
στον τομέα της Υγείας αποτελεί 
προτεραιότητα του υπουργείου, 
τόνισε ο υπουργός Υγείας Βασί-
λης Κικίλιας μιλώντας στην 4η 
Ευρω-Αραβική Σύνοδο (4th 
EU-Arab World Summit). Στην 
ομιλία του με θέμα «The Ever 
Growing Healthcare Industry», 
ο υπουργός Υγείας επισήμανε 
πως η κυβέρνηση του Κυριά-
κου Μητσοτάκη επανασυστήνει 
την Ελλάδα στη διεθνή σκηνή, 
μέσα από τρίπτυχο «Επενδύ-
σεις-μείωση φορολογίας-νέες 
θέσεις εργασίας».

«Από τις πρώτες μέρες δου-
λεύουμε μεθοδικά για να φτιά-
ξουμε ένα περιβάλλον φιλικό σε 
επενδύσεις για την ανάπτυξη 
της οικονομίας και την ανόρθω-
ση της κοινωνίας. Επενδύσεις 
για να στηρίξουμε τη δημόσια 
Υγεία, για να στηρίξουμε τους 
συμπολίτες μας, για να προσφέ-
ρουμε το αγαθό της υγείας απο-
τελεσματικότερα και με σεβα-
σμό στα χρήματα των φορολο-
γουμένων», είπε χαρακτηριστι-
κά ο υπουργός.

Αναφέρθηκε επίσης στην α-
ναποτελεσματικότητα του 
clawback και στην απουσία δι-
αρθρωτικών μεταρρυθμίσεων 
από την προηγούμενη κυβέρ-
νηση. «Στον πρώτο μας νόμο 
που ψηφίστηκε πριν από 10 μέ-
ρες στο ελληνικό κοινοβούλιο, 
κάναμε “ένα άλμα μεγαλύτερο 
από τη φθορά”. Ένα άλμα ανά-
πτυξης μεγαλύτερο από τη φθο-
ρά του clawback. Ποιο είναι το 
άλμα ανάπτυξης; Κίνητρα επεν-
δύσεων για τις εταιρείες. Δυνα-
τότητα σε όσες εταιρίες του κλά-
δου επενδύουν, να συμψηφί-
σουν μέρος των επενδύσεων 
αυτών με τις υποχρεώσεις τους 
έναντι του ελληνικού Δημοσίου 
για το clawback. Μετατρέπουμε 
το clawback από αντι-αναπτυξι-
ακό “ψαλίδι” σε επενδυτικό ερ-
γαλείο για τη δημιουργία νέων 
και καλών θέσεων εργασίας», 
τόνισε ο  κ. Κικίλιας.

Ο  υπουργός  έκανε επίσης 
ειδική αναφορά στην ανάπτυξη 
του ιατρικού τουρισμού στη χώ-
ρα μας, καλώντας τους παρευ-
ρισκόμενους εκπροσώπους α-
πό τις χώρες που συμμετέχουν 
στη Σύνοδο να επιλέξουν την 
Ελλάδα ως προορισμό.

Την τρίτη -μέσα στη χρονιά- συνάντη-
ση της Eurapco  για την υγεία φιλο-
ξένησε η Interamerican στα κεντρι-

κά γραφεία της στην Αθήνα.Όπως επιση-
μαίνεται, η  ελληνική εταιρεία επιλέγεται 
τακτικά ως έδρα για τις συναντήσεις ερ-
γασίας των εταιρειών-μελών της 

Eurapco,  ειδικότερα για τα θέματα  υ-
γείας, προς επιβεβαίωση της διεθνούς 
αναγνώρισης της καινοτόμου ανάπτυξης 
των δραστηριοτήτων της Interamerican 
στον τομέα. Στη συνάντηση συμμετείχαν 
στελέχη από τις εταιρείες-μέλη της κοι-
νοπραξίας. Ειδικότερα, από την 
Interamerican 3 στελέχη,  από την 
Achmea 2 στελέχη, από τις Union, Caser, 
Covéa, Gothaer, Länsförsäkringar, Local 
Tapiola, Reale Group, ένας project 
manager από την Eurapco και  προσκε-
κλημένοι ομιλητές εταιρειών εκτός κοι-
νοπραξίας, από τις Kaser Permanente 
(ΗΠΑ) και Kavo Kerr (Γερμανία). 

Τους συνέδρους απασχόλησαν τα θέ-
ματα ολοκληρωμένης περίθαλψης με 
συνδυασμό ασφάλισης και υπηρεσιών, 
οι εξελίξεις στην οδοντιατρική και οι ευ-
καιρίες για τις εταιρείες να αναβαθμίσουν 
τις υπηρεσίες που παρέχουν στους α-
σφαλισμένους. Συζητήθηκαν θέματα, ε-
πίσης, για τις στρατηγικές υγειονομικής 
περίθαλψης, τη μακροχρόνια φροντίδα 
και, ακόμη, ο σχεδιασμός δραστηριοτή-
των της Eurapco  για το επόμενο έτος. Στο 
πλαίσιο της συνάντησης, ο Γιώργος Βε-
λιώτης, πρόεδρος του Eurapco Health 

Group και γενικός διευθυντής ασφαλίσε-
ων Ζωής και Υγείας της Interamerican, 
ξενάγησε τους συνέδρους στο Medifirst, 
το πρότυπο πολυιατρείο πρωτοβάθμιας 
φροντίδας της εταιρείας στα βόρεια προ-
άστια της Αθήνας.

H Eurapco αποτελεί κοινοπραξία μεγά-
λων ασφαλιστικών οργανισμών της Ευ-
ρώπης, συγκεκριμένα των: Achmea 
(Ολλανδία), Caser (Ισπανία), Covéa (Γαλ-
λία), Gothaer (Γερμανία), Länsför-
säkringar (Σουηδία), Local Tapiola (Φιν-
λανδία), Swiss Mobiliar (Ελβετία) και 
Reale Group (Ιταλία). Οι εν λόγω εταιρείες, 
μαζί με τις θυγατρικές τους σε 20 χώρες 
συνολικά, ασφαλίζουν 43 εκατ. πελάτες 
και απασχολούν περίπου 63.000 εργαζο-
μένους. Τα συνολικά ασφάλιστρα των ε-
ταιρειών της Eurapco  ανήλθαν το 2018 σε 
54,6 δισ. ευρώ, ενώ τα υπό διαχείριση 
κεφάλαια είναι 332,5 δισ. ευρώ (στοιχεία 
2018). Η κοινοπραξία στοχεύει στην αύξη-
ση της προστιθέμενης αξίας των υπηρε-
σιών που παρέχονται στους ασφαλισμέ-
νους και στην ανταλλαγή τεχνογνωσίας, 
εμπειρίας και βέλτιστων πρακτικών με-
ταξύ των εταιρειών-μελών. Οι εταιρείες-
μέλη συμμετέχουν σε κοινά projects, με 
στόχο να βελτιώνουν τις υπηρεσίες, συμ-
βάλλοντας καθοριστικά στις εξελίξεις της 
ασφάλισης και των υπηρεσιών στους ά-
ξονες της διαχείρισης της μακροβιότητας, 
της πρόληψης, του ελέγχου του κόστους 
και της αξιοποίησης της ψηφιακής τεχνο-
λογίας στην Υγεία.

ΈΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ 

Αρωγός στον αγώνα κατά του καρκίνου του μαστού
Αρωγός μιας εξαιρετικά σημαντικής πρωτοβουλίας της Πανελλήνιας Εται-

ρείας Πρόληψης για τον Καρκίνο «Στόχος-Πρόληψη» στάθηκε για άλλη μια 
φορά η Εθνική Ασφαλιστική. 

Συγκεκριμένα, η εταιρεία ήταν μεγάλος χορηγός του περιπτέρου δωρεάν 
ψηλάφησης μαστού που διοργανώθηκε στο σταθμό μετρό Συντάγματος για το 
κοινό τον Οκτώβριο. Εξακόσιες γυναίκες από 18 έως 84 ετών -με αξιοσημεί-
ωτη τη συμμετοχή της ηλικιακής ομάδας  18-29 ετών-, είχαν την ευκαιρία να 
υποβληθούν σε δωρεάν κλινικό έλεγχο μαστού, από 18 εξειδικευμένους επι-
στήμονες που εθελοντικά προσέφεραν τις υπηρεσίες τους, με τη βοήθεια 18 
εθελοντριών νοσηλευτριών του Ερυθρού Σταυρού. Αξίζει να σημειωθεί ότι, για 
πρώτη φορά στο πλαίσιο της εν λόγω δράσης, προστέθηκε και η ενημέρωση 

του ανδρικού κοινού για τον καρκίνο του προστάτη από ομάδα ανδρολόγων-
ουρολόγων. Η Πανελλήνια Εταιρεία Πρόληψης για τον Καρκίνο «Στόχος-Πρό-
ληψη» είναι μια Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία, σκοπός της οποίας είναι η 
ενημέρωση, η ευαισθητοποίηση και η εκπαίδευση του ελληνικού κοινού για 
τη σημασία της πρόληψης και της έγκαιρης διάγνωσης (αυτοδιάγνωση/μαστο-
γραφία)  του καρκίνου του μαστού.

Η Εθνική Ασφαλιστική, πρωτοπόρος στην προσφορά προϊόντων και υπηρε-
σιών στο χώρο της ασφαλιστικής αγοράς, υποστηρίζει θερμά  δράσεις και 
πρωτοβουλίες που προάγουν την ευαισθητοποίηση σε θέματα υγείας, στο 
πλαίσιο των διαχρονικών αξιών που διέπουν την πολύχρονη διαδρομή της, 
προστίθεται στην ανακοίνωση.

ΈΎΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ

Συμμετοχή στην Παγκόσμια 
Ημέρα Εγκεφαλικού 

Στην  Παγκόσμια Ημέρα κατά του Εγκεφαλικού συμμετείχε η  Ευ-
ρωκλινική Αθηνών, πραγματοποιώντας την ειδική εκδήλωση 
«Σκέψου ΑΠΛΑ» με στόχο την ενημέρωση του κοινού για τους 

παράγοντες κινδύνου, την αναγνώριση των συμπτωμάτων και την έ-
γκαιρη αντιμετώπιση του εγκεφαλικού.

Η εκδήλωση  πραγματοποιήθηκε στην είσοδο της Ευρωκλινικής Α-
θηνών και βασικός της άξονας ήταν το ακρωνύμιο ΑΠΛΑ (Άκρο – Πρό-
σωπο – Λόγος – Άμεσα), κάθε γράμμα του οποίου αντιστοιχεί και σε 
ένα σύμπτωμα του εγκεφαλικού, αποτελώντας ένα εύκολο μνημονικό 
κανόνα για τον εντοπισμό των συμπτωμάτων. Οι  εξειδικευμένοι νευ-
ρολόγοι  της πρότυπης Μονάδας Αντιμετώπισης Εγκεφαλικών Επεισο-
δίων της Ευρωκλινικής κ.κ. Κανελλόπουλος Δ., Χατζή Ι., Τζανετάκος Δ., 
Ντάβου Μ., Καραγιώργης Γ. και Γραίγος Α., με επικεφαλής τη νευρο-
λόγο κα Βάσω Ζησιμοπούλου, κάνοντας χρήση της προτεινόμενης από 
τον World Stroke Organization ειδικής εφαρμογής Stroke Riskometer, 
υπολόγισαν για τους ενδιαφερόμενους την πιθανότητα εμφάνισης ε-
γκεφαλικού επεισοδίου με ορίζοντα δεκαετίας. Βάσει των αποτελε-
σμάτων συνέστησαν  αλλαγές στην καθημερινότητα που συμβάλλουν 
στη μείωση του κινδύνου ή περαιτέρω ιατρικό έλεγχο, όπου κρίθηκε 
απαραίτητο. Επιπλέον, προέτρεψαν τους συμμετέχοντες να εξοικειω-
θούν περαιτέρω με το εγκεφαλικό «κατεβάζοντας» την εφαρμογή «Α-
ΠΛΑ» για κινητά τηλέφωνα Android. 

Στην εκδήλωση έδωσε δυναμικό παρών και αντιπροσωπεία της ο-
μάδας Χάντμπολ Ανδρών και Βόλεϊ Γυναικών της ΑΕΚ. Οι αθλητές και 
οι αθλήτριες της «Βασίλισσας»  συμπληρώνοντας τα ειδικά ερωτημα-
τολόγια δοκίμασαν τις γνώσεις τους για τα συμπτώματα του εγκεφαλι-
κού, συμμετείχαν στην  ενημέρωση  του κοινού και συνέβαλαν με τη 
σειρά τους στη διάδοση του μηνύματος για τη σημασία της έγκαιρης 
αναγνώρισης του εγκεφαλικού. Η εκδήλωση αυτή αποτελεί  μέρος των 
δράσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού για τα Εγκεφαλικά (World 
Stroke Organization) στο πλαίσιο της παγκόσμιας εκστρατείας ενημέ-
ρωσης “Don’t be the One”. Τα τελευταία χρόνια ο αριθμός των ατόμων 
που προσβάλλονται από εγκεφαλικά επεισόδια έχει αυξηθεί σημαντι-
κά, με τα στοιχεία να υποδεικνύουν ότι 1 στα 4 άτομα υφίσταται εγκε-
φαλικό κάποια στιγμή στη ζωή του.

Στιγμιότυπο από την εκδήλωση

Τα στελέχη των εταιρειών-μελών της Eurapco 
που συμμετείχαν στη συνάντηση εργασίας

Στην 
Αθήνα η 

συνάντηση 
της Eurapco 

για την  
υγεία

INTERAMERICAN 
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Την έμπρακτη συμβολή 
του Ομίλου στην κλινική 
έρευνα και ανάπτυξη, 

προς όφελος πρώτα απ’ όλα 
των ασθενών, και φυσικά ό-
λων των εμπλεκόμενων με-
ρών του οικοσυστήματος της 
υγείας, είχαν την ευκαιρία να 
παρακολουθήσουν διακε-
κριμένοι επιστήμονες-για-
τροί, στελέχη φαρμακευτι-
κών εταιρειών, στελέχη των 
εταιρειών CRO, αλλά και εκ-
πρόσωποι επιστημονικών ι-
ατρικών εταιρειών,  στο 
πλαίσιο ενημερωτικής ημε-
ρίδας με τίτλο «Κλινικές με-
λέτες – Πάντα ένα βήμα 
μπροστά». 

Η ημερίδα που διοργάνω-
σε ο Όμιλος  Ιατρικού Αθη-
νών, στο πλαίσιο του στρατη-
γικού του σχεδιασμού για την 
υιοθέτηση νέων τεχνολογι-
ών,  πραγματοποιήθηκε σε 
συνεργασία με την εξειδι-
κευμένη σε πληροφοριακά 
συστήματα κλινικών μελε-
τών, ελβετική εταιρεία 
CLINERION και την εταιρεία 
SIGMASOFT, αντιπροσώπου 
της CLINERION στην Ελλάδα 
και την Κύπρο.

Κατά τη διάρκεια της ημε-
ρίδας παρουσιάστηκε, μετα-
ξύ άλλων, το σύστημα δια-
χείρισης  κλινικών μελετών, 
Clinical Trial Management 
System (CTMS) του Ομίλου 
του Ιατρικού Αθηνών, καθώς 
και, για πρώτη φορά στην Ελ-
λάδα, η πρωτοποριακή πλατ-
φόρμα της CLINERION 
Patient Network Explorer 
(PNΕx). Επιπρόσθετα, έγινε 
ειδική μνεία, μέσα από τις 
μαρτυρίες διακεκριμένων ε-
πιστημόνων, στο ευνοϊκό πε-
ριβάλλον για τις κλινικές με-
λέτες στην Ελλάδα και φυσι-
κά στον Όμιλο Ιατρικού Αθη-
νών. Τέλος, συζητήθηκαν οι 
πρωτοπορίες που επιδεικνύ-
ει ο όμιλος, μέσα από την υι-
οθέτηση σύγχρονων τεχνι-
κών επεξεργασίας ιατρικών 
δεδομένων, στο πλαίσιο του 
ψηφιακού μετασχηματισμού, 
όπως επίσης και μέσα από τη 
δυνατότητα εκπόνησης με-
λετών βιοϊσοδυναμίας.

Σε δηλώσεις του μετά το 
τέλος της  ημερίδας, ο διευ-
θύνων σύμβουλος του Ομί-
λου Ιατρικού Αθηνών, δρ 
Βασίλης Αποστολόπουλος, 
τόνισε ότι η διοργάνωση η-
μερίδων και η προώθηση 
συνεργασιών, οι οποίες προ-
άγουν τη γνώση μέσα από τη 
χρήση νέων τεχνολογιών, α-

ποτελούν κεντρικό στόχο του 
Ομίλου. «Σε αυτό το πλαίσιο, 
αποδεικνύουμε έμπρακτα τη 
δέσμευσή μας και στον τομέα 
των κλινικών μελετών, που 
μπορούν να αποτελέσουν έ-
να σημαντικό πυλώνα ανά-
πτυξης για τη χώρα. Να είστε 
βέβαιοι ότι ο Όμιλος Ιατρικού 
Αθηνών, με όραμα, σκληρή 
δουλειά και έμφαση στην 
καινοτομία, θα συνεχίσει να 
είναι ο πρωταγωνιστής στο 
μετασχηματισμό του κλάδου, 
και για τα επόμενα 35 χρό-
νια», πρόσθεσε ο δρ Αποστο-
λόπουλος. Ο κ. Βασίλης 
Μπαρδής, γενικός επιχειρη-
σιακός και διοικητικός διευ-
θυντής Ομίλου Ιατρικού Αθη-
νών, γενικός διευθυντής Ια-
τρικού Διαβαλκανικού Θεσ-
σαλονίκης, δήλωσε ότι στη 
χώρα μας, με υψηλό βαθμό 
υστέρησης υπηρεσιών σε 
θέματα R&D, ο Όμιλος Ιατρι-
κού Αθηνών πρωτοπορεί και 
αναδεικνύει την κρισιμότητα 
της ύπαρξης R&D για τον α-
σθενή, το Σύστημα Υγείας, 
τους επαγγελματίες υγείας 
και την εθνική οικονομία, κα-

θώς και την αναγκαιότητα για 
την καθιέρωσή του, ως στρα-
τηγική προτεραιότητα της 
χώρας. 

Η επιστημονική συνάντη-
ση είχε στόχο της την ενημέ-
ρωση, την ανταλλαγή από-
ψεων, γνώσεων και εμπειρι-
ών για το θέμα, καθώς επί-
σης και τις διαδικασίες ανά-
πτυξης συλλειτουργιών σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο, μεταξύ 
των εμπλεκομένων μερών, 
τόνισε ο κ. Μπαρδής . «Όπως 
διαπιστώθηκε, ο επιχειρησι-
ακός σχεδιασμός, η οργάνω-
ση, η λειτουργία και το πλη-
ροφοριακό σύστημα που έχει 
αναπτύξει για το R&D, ο Όμι-
λος Ιατρικού Αθηνών, μαζί 
με τους, υψηλού κύρους και 
διεθνούς εμβέλειας,γιατρούς 
επιστήμονες, ικανοποιούν 
πλήρως τις προϋποθέσεις ε-
νός σύγχρονου Ερευνητικού 
Κέντρου», υπογράμμισε ο κ. 
Βασίλης Μπαρδής.

Από την πλευρά του ο  κ. 
Μιχάλης Σπανός, γενικός δι-
ευθυντής Ψηφιακής Οργά-
νωσης & Καινοτομίας του Ο-
μίλου Ιατρικού Αθηνών, δή-

λωσε: «Βιώνουμε την εποχή 
της 4ης Βιομηχανικής Επα-
νάστασης, η οποία έχει ήδη 
επηρεάσει τον τομέα της κλι-
νικής έρευνας και ανάπτυ-
ξης. Big Data και στατιστικά 
μοντέλα μπορούν, πλέον, να 
συμβάλλουν καθοριστικά 
στην εύρεση των κατάλλη-
λων κλινικών μελετών, για 
συγκεκριμένες ομάδες συμ-
μετεχόντων. Από την άλλη, η 
τεχνητή νοημοσύνη δίνει πια 
τη δυνατότητα επεξεργασίας 
τεράστιου όγκου δεδομένων, 
με σκοπό τη βελτιστοποίηση 
του πλάνου του ασθενούς, 
καθώς και των προτεινόμε-
νων πρωτοκόλλων. 

Όσον αφορά τη διαχείρισή 
του, ο ψηφιακός, ιατρικός του 
φάκελος δίνει στους ερευνη-
τές τη δυνατότητα της άμεσης 
ενημέρωσης των αποτελε-
σμάτων μίας κλινικής μελέ-
της. Όλα τα προαναφερθέντα 
σημεία συνηγορούν σε μία 
εντελώς διαφορετική αντιμε-
τώπιση των κλινικών μελε-
τών, από αυτή που γνωρίζα-
με έως τώρα και στη μετάβα-
ση στη νέα ψηφιακή εποχή».

ΕΚΠΑ
Στη Λέσβο διεθνές  σεμινάριο  
για τη διαχείριση κρίσεων υγείας
ΣΕΝΑΡΙΑ προσομοίωσης για την εκπαίδευση νέων επιστημό-
νων, επαγγελματιών και εθελοντών σε θέματα διαχείρισης κρί-
σεων υγείας, επιδημιολογίας πεδίου, υγειονομικής υποστήριξης 
ευπαθών ομάδων και μετακινούμενων πληθυσμών, περιλάμ-
βανε το 1ο Διεθνές  Σεμινάριο με τίτλο  «Διαχείριση κρίσεων Υ-
γείας – Υγεία μετακινούμενων πληθυσμών»  από το ΠΜΣ «Πα-
γκόσμια Υγεία - Ιατρική των καταστροφών» του Εθνικού και 
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με ακαδημαϊκά υπεύ-
θυνο και διευθυντή τον Καθηγητή Χειρουργικής κ. Εμμανουήλ 
Πικουλή. Το σεμινάριο διοργανώθηκε στο νησί της Λέσβου, σε 
συνεργασία με την Περιφέρεια Β. Αιγαίου, το Δήμο Μυτιλήνης, 
το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, το Κεντρικό Λιμεναρχείο Μυτιλήνης 
και την 98η ΑΔΤΕ.

Όπως επισημαίνεται, στόχος ήταν αφενός η εκπαίδευση και 
πρακτική άσκηση, μέσω σεναρίων προσομοίωσης, νέων επι-
στημόνων σε θέματα διαχείρισης κρίσεων υγείας, επιδημιολογί-
ας πεδίου, υγειονομικής υποστήριξης ευπαθών ομάδων και 
μετακινούμενων πληθυσμών, αφετέρου η διάχυση της ειδικής 
αυτής τεχνογνωσίας σε επαγγελματίες και εθελοντές εμπλεκό-
μενων φορέων και μη κυβερνητικών οργανισμών, με έμφαση 
σε θέματα αντιμετώπισης μεταναστευτικών ροών, οργάνωσης 
και διαχείρισης προσφυγικών καταυλισμών, πρώτης υποδοχής, 
καταγραφής και ταυτοποίησης, αναγνώρισης θυμάτων βασανι-
στηρίων, υγείας μητέρας- παιδιού, εμβολιασμών κ.λπ. 

Για το σεμινάριο  βρέθηκαν στο νησί της Λέσβου σημαντικές 
προσωπικότητες με ουσιαστική και ιδιαίτερη εμπειρία σε θέματα 
που σχετίζονται με τη διαχείριση πληθυσμών σε κίνηση, καθώς 
και εκπρόσωποι διεθνών οργανισμών, όπως ο Παγκόσμιος Ορ-
γανισμός Υγείας, η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυ-
γες, ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης και η Οργάνωση 
Spirasi από την Ιρλανδία, που δραστηριοποιείται στον τομέα της 
αναγνώρισης, ταυτοποίησης και αποκατάστασης θυμάτων βα-
σανιστηρίων. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του σεμιναρίου περι-
ελάμβανε άσκηση προσομοίωσης άφιξης μεταναστών στο λιμά-
νι της Μυτιλήνης, επίσκεψη στον καταυλισμό της Μόριας, καθώς 
και επίσκεψη στο κέντρο φιλοξενίας στο Καρά Τεπέ.

ΕΛΣΤΑΤ
Aυξήθηκαν οι φυσικοθεραπευτές 
ΑΥΞΗΣΗ 5,7% σημείωσε ο αριθμός των φυσικοθεραπευτών την 
περσινή χρονιά, σύμφωνα με τα στοιχεία του Πανελλήνιου Συλλό-
γου Φυσικοθεραπευτών που δημοσιοποίησε η ΕΛΣΤΑΤ. Ανήλθαν 
σε 8.506 άτομα έναντι 8.048 ατόμων το 2017, με τη μεγαλύτερη 
αύξηση, σε απόλυτες τιμές, να παρατηρείται στην Αττική (από 3.652 
άτομα σε 3.820 άτομα) και στην Κεντρική Μακεδονία (από 1.400 
άτομα σε 1.506 άτομα). Σημειώνεται ότι ο αριθμός των φυσικοθε-
ραπευτών τα τελευταία χρόνια και συγκεκριμένα από το 2013 έως 
το 2018 παρουσιάζει αυξητική τάση, ήτοι από 6.629 φυσικοθερα-
πευτές το 2013 σε 8.506 άτομα το 2018 (αύξηση 28,3%).

Ο δείκτης συγκέντρωσης των φυσικοθεραπευτών ανά 10.000 
κατοίκους πέρυσι ήταν 7,9. Οι μεγαλύτερες τιμές του δείκτη πα-
ρουσιάζονται στις Περιφέρειες Αττικής (10,2) και Κεντρικής Μα-
κεδονίας (8), ενώ η μικρότερη τιμή εμφανίζεται στην περιφέρεια 
του Νοτίου Αιγαίου (4,3).Ο μεγαλύτερος αριθμός φυσικοθερα-
πευτών παρατηρείται στην Περιφέρεια Αττικής (44,9%) ή περίπου 
το ήμισυ των επαγγελματιών του κλάδου, με δεύτερη την Περι-
φέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (17,7%) και ακολουθούν η Θεσσα-
λία (5,6%) και η Δυτική Ελλάδα (5,4%). Όλες οι άλλες περιφέρειες 
παρουσιάζουν ποσοστά κάτω του 5%. Τα χαμηλότερα ποσοστά 
παρουσιάζονται στη νησιωτική Ελλάδα (Βόρειο Αιγαίο, Νότιο Αι-
γαίο, Ιόνια νησιά) και στη Δυτική Μακεδονία.

ΟΜΙΛΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΎ ΑΘΗΝΩΝ 

Πρωτοπορεί και στον τομέα 
έρευνας και κλινικών μελετών

Ο δρ Βασίλης Αποστολόπουλος

Ο κ. Βασίλης Μπαρδής Ο κ. Μιχάλης Σπανός
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ΤΟΥ ΆΡΗ ΜΠΕΡΖΟΒΊΤΗ

Τα νεότερα δεδομένα στην Καρδιο-
λογία και η σημασία της πρόληψης 
για την αντιμετώπιση των καρδιαγ-

γειακών παθήσεων παρουσιάστηκαν 
στο 40ό Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συ-
νέδριο-Ευρωπαϊκό Συνέδριο Καρδιο-
λογίας που διοργάνωσε η Ελληνική 
Καρδιολογική Εταιρεία (ΕΚΕ) στα τέλη 
του Οκτωβρίου στα Ιωάννινα. Σε ειδική 
εκδήλωση που προηγήθηκε του Συνε-
δρίου και είχε στόχο την ενημέρωση 
του κοινού οι εκπρόσωποι της Ελληνι-
κής Καρδιολογικής Εταιρείας ανέφεραν 
αναλυτικά τα εξής: 

Ο υγιεινός τρόπος ζωής  
αποτελεί τον ακρογωνιαίο  
λίθο στην πρόληψη

Ο Ιωάννης Γουδέβενος, πρόεδρος 
της ΕΚΕ, καθηγητής Καρδιολογίας, Πα-
νεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαν-
νίνων, επισήμανε στην ομιλία του:

«Οι καρδιαγγειακές παθήσεις (ΚΑΠ), 
που οφείλονται σε αθηροσκλήρωση, 
αποτελούν την πιο συχνή αιτία θανάτου 
παγκοσμίως. Μεγάλο ποσοστό αυτών 
των παθήσεων - θανατηφόρων και μη- 
συμβαίνουν σε άτομα χωρίς γνωστή 
ΚΑΠ (50% των περιπτώσεων εμφράγ-
ματος μυοκαρδίου και 1/3 των περι-
πτώσεων αιφνίδιου θανάτου). Γίνεται 
κατανοητό, λοιπόν, ότι η πρόληψή τους 
έχει ιδιαίτερη σημασία.

Σύμφωνα με τα επιστημονικά στοι-
χεία, το 80% του συνόλου των ΚΑΠ μπο-
ρεί να προληφθεί με αλλαγή του τρόπου 
ζωής, καθώς η πλειοψηφία τους (έμ-
φραγμα μυοκαρδίου, εγκεφαλικό, περι-
φερική αρτηριακή νόσος, καρδιακή ανε-
πάρκεια, κολπική μαρμαρυγή) οφείλεται 
σε τέσσερις παράγοντες συμπεριφοράς 
(κάπνισμα, φτωχή διατροφή, αυξημένο 
βάρος σώματος, καθιστικός τρόπος ζω-
ής/ έλλειψη φυσικής άσκησης) και σε 
τρεις κύριους παράγοντες κινδύνου: 
Δυσλιπιδαιμία (ολική χοληστερόλη <200 
mg/dl, υπέρταση (>130/80 mmHg) και 
σακχαρώδης διαβήτης (γλυκόζη νηστεί-
ας αίματος >100 mg/dl). 

Συνεπώς, το μήνυμα είναι ξεκάθαρο: 
η διά βίου υιοθέτηση υγιεινού τρόπου 
ζωής αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο 
στην πρόληψη των ΚΑΠ. Ωστόσο, η ια-
τρική εμπειρία έχει δείξει ότι οι Έλληνες 
προβάλλουν διάφορες δικαιολογίες 
προκειμένου να “αποφύγουν” αυτή την 
αλλαγή, συμφωνώντας μόνο ως προς 
την επιβάρυνση από το stress. Για το 
λόγο αυτό, ως ΕΚΕ, θεωρούμε καθήκον 
μας να τονίσουμε για άλλη μια φορά τη 
σημασία της υιοθέτησης, αλλά και τήρη-
σης υγιεινών συμπεριφορών, που μπο-
ρούν να βοηθήσουν στη διατήρηση της 
καλής καρδιαγγειακής υγείας καθ’ όλη 
τη διάρκεια της ζωής. Προτρέπουμε, 
μάλιστα τα μέλη μας, ακόμη και στις πε-
ριπτώσεις που θα συνταγογραφηθούν 
φάρμακα για τη χοληστερίνη, την υπέρ-
ταση ή το διαβήτη να υπενθυμίζεται ο 

ΠΑΝΈΛΛΗΝΙΟ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΣΎΝΈΔΡΙΟ – ΈΎΡΩΠΑΪΚΟ ΣΎΝΈΔΡΙΟ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ
Τα νεότερα δεδομένα στην Καρδιολογία και η σημασία της πρόληψης

Δυσλιπιδαιμία, υπέρταση και σακχαρώδης 
διαβήτης, οι κύριοι παράγοντες 

κινδύνου για καρδιαγγειακά επεισόδια
ΠΩΣ ΜΠΟΡΟΎΜΈ ΝΑ ΤΑ ΠΡΟΛΑΒΟΎΜΈ ΜΈ ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΎ ΤΡΟΠΟΎ ΖΩΗΣ

Χαράλαμπος Γράσσος, μέλος Δ.Σ. ΕΚΕ, διευθυντής, Καρδιολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Αττικής «ΚΑΤ», Ιωάννης Γουδέβενος, πρόεδρος 
ΕΚΕ, καθηγητής Καρδιολογίας, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, Ιωάννης Κανακάκης, αντιπρόεδρος ΕΚΕ, διευθυντής, 

Θεραπευτική Κλινική, Γ.Ν.Α. «Αλεξάνδρα», Κώστας Τσιούφης, πρόεδρος ΕΚΕ (2017-2018), πρόεδρος Ευρωπαϊκής Εταιρείας Υπέρτασης 
(2017-2019), καθηγητής Καρδιολογίας ΕΚΠΑ, Α΄ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική, Γ.Ν. «Ιπποκράτειο»

Ο ΚΩΣΤΑΣ ΤΣΙΟΥΦΗΣ, καθη-
γητής Καρδιολογίας ΕΚΠΑ, Α’ 
Πανεπιστημιακή Καρδιολογι-
κή Κλινική Γ.Ν. «Ιπποκρά-
τειο», πρόεδρος ΕΚΕ (2017-
2018) και πρόεδρος Ευρωπαϊ-
κής Εταιρείας Υπέρτασης 
(2017-2019), κατά τη διάρκεια 
της ομιλίας του ανέφερε: 

«Ο επιπολασμός του σακχα-
ρώδη διαβήτη (Σ.Δ.) σήμερα 
είναι 8,8% του ενήλικου πλη-
θυσμού παγκοσμίως, ενώ ο 
Σ.Δ. τύπου 2 αντιπροσωπεύει περίπου το 90% των 
περιπτώσεων, όντας μια από τις κύριες αιτίες καρδι-
αγγειακού κινδύνου στον ανεπτυγμένο κόσμο. Στο 
πρόσφατο Πανευρωπαϊκό Συνέδριο Καρδιολογίας στο 
Παρίσι πραγματοποιήθηκε μια ιστορική σύμπραξη 
μεταξύ της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής και Διαβητο-
λογικής Εταιρείας, με αποτέλεσμα την εξαγωγή σύγ-
χρονων κατευθυντήριων οδηγιών αντιμετώπισης του 
Σ.Δ. σε ασθενείς με καρδιαγγειακή νόσο. Οι οδηγίες 
αυτές περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τη χρήση νεό-
τερων αντιδιαβητικών φαρμάκων από ασθενείς με 
υψηλό καρδιαγγειακό κίνδυνο, και υπογραμμίζουν 
για άλλη μια φορά την αξία της υιοθέτησης ενός υγι-
εινού τρόπου ζωής. 

Ως προς την αντιμετώπιση της δυσλιπιδαιμίας, στις 
νέες κατευθυντήριες οδηγίες επισημαίνεται και πάλι 
η ενοχή της LDL-c στην πρόοδο της αθηρωματικής 
νόσου και συστήνονται ακόμα πιο χαμηλά επίπεδα της 
λιποπρωτεΐνης αυτής, ιδιαίτερα σε ασθενείς πολύ υ-
ψηλού καρδιαγγειακού κινδύνου, όπως είναι οι στε-
φανιαίοι ασθενείς. Συγκεκριμένα, προτείνεται απόλυ-
τος στόχος θεραπείας LDL-χοληστερόλης μικρότερος 
από 55 mg/dL (ο προηγούμενος στόχος ήταν <70 mg/

dl γι’ αυτή την ομάδα ασθενών) 
μέσω της θεραπείας με τα νεό-
τερα φαρμακευτικά σκευάσμα-
τα και συνδυασμούς. 

Μιλώντας για τα οφέλη της 
υιοθέτησης υγειών συμπερι-
φορών, θα ήθελα να αναφερ-
θώ και στην εκστρατεία ευαι-
σθητοποίησης, που υλοποιεί η 
ΕΚΕ σε συνεργασία με τη φαρ-
μακευτική εταιρεία Pfizer 
Hellas με τίτλο «Νιώσε τον 
πλμό». Πρόκειται για μια πρω-

τοβουλία, που συνιστά τη συχνή παρακολούθηση των 
καρδιακών παλμών με στόχο τον έγκαιρο εντοπισμό 
και αντιμετώπιση της κολπικής μαρμαρυγής (Κ.Μ.), 
του δεύτερου σημαντικότερου παράγοντα κινδύνου 
εκδήλωσης αγγειακών εγκεφαλικών επεισοδίων (Α-
ΕΕ), μετά την υψηλή αρτηριακή πίεση.

Τα συμπτώματα αυτού του τύπου αρρυθμίας, ο ο-
ποίος εκτιμάται ότι αυξάνει τον κίνδυνο εκδήλωσης 
ΑΕΕ κατά 3 έως 5 φορές και ότι συνδέεται με το ένα 
τέταρτο περίπου των συνολικών ισχαιμικών ΑΕΕ, δεν 
γίνονται εύκολα αντιληπτά. Ωστόσο, οι συνέπειές της 
τόσο στην υγεία και την ποιότητα ζωής των ασθενών 
όσο και στα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης εί-
ναι τόσο σοβαρές, που κάνουν ηχηρή την ανάγκη για 
πρόληψη και αντιμετώπιση του προβλήματος. Παρ’ 
όλα αυτά, ο προσυμπτωματικός έλεγχος δεν διενερ-
γείται ακόμη σε τακτική βάση και από τις ευρωπαϊκές 
μελέτες διαπιστώνονται σημαντικά ποσοστά υποδιά-
γνωσης. Για το λόγο αυτό, η ΕΚΕ συστήνει τη μέτρηση 
του σφυγμού, μία πολύ απλή διαδικασία που μπορεί 
να γίνει στο σπίτι ή το γραφείο, που μπορεί να οδηγή-
σει εγκαίρως τον ασθενή στον καρδιολόγο, ο οποίος 
θα συστήσει την κατάλληλη θεραπεία». 

Συχνή παρακολούθηση 
των καρδιακών 

παλμών για έγκαιρο 
εντοπισμό 

και αντιμετώπιση της 
κολπικής μαρμαρυγής

στόχος αυτός, ενώ παράλληλα σε κάθε 
ιατρική επίσκεψη όλοι οι ενήλικες να 
ερωτώνται για τη χρήση καπνού. Οι κα-
πνιστές, μάλιστα, να παροτρύνονται να 
ζητήσουν βοήθεια στη διακοπή του κα-
πνίσματος με παρεμβάσεις συμπερι-
φοράς και φαρμακευτική θεραπεία».

Έγκαιρη αναγνώριση των 
συμπτωμάτων και ταχεία 
διακίνηση των ασθενών μπορούν 
να μειώσουν τη θνητότητα

Ο Ιωάννης Κανακάκης, αντιπρόε-
δρος της ΕΚΕ και διευθυντής της Θερα-
πευτικής Κλινικής του ΓΝΑ «Αλεξάν-
δρα», επισήμανε στην παρουσίασή του:

«Οι εξελίξεις στον τομέα της επεμβα-
τικής αντιμετώπισης των καρδιαγγεια-
κών παθήσεων, θα μπορούσαμε να 
πούμε ότι, τα τελευταία χρόνια είναι ε-
ντυπωσιακές. Αρχικά ως προς τη στε-
φανιαία νόσο, η άμεση επεμβατική α-
ντιμετώπιση του οξέος εμφράγματος 
του μυοκαρδίου -η επικρατέστερη θε-
ραπεία στον ανεπτυγμένο κόσμο και 
στις περισσότερες περιοχές της χώρας 
μας- σε συνδυασμό με την έγκαιρη α-
ναγνώριση των συμπτωμάτων από τον 
ασθενή και την ταχεία διακίνηση των 
ασθενών με την επείγουσα βοήθεια 
προς τις μονάδες περίθαλψης, μπο-
ρούν πλέον να αποφέρουν καλύτερα 
αποτελέσματα ως προς τη μείωση της 
θνητότητας. Η ΕΚΕ, μάλιστα, λαμβάνο-
ντας υπόψη και ότι στη χώρα μας κατα-
γράφονται 20.000 περίπου εμφράγματα 
του μυοκαρδίου ετησίως, θα ξεκινήσει 
άμεσα  μια πανελλήνια καταγραφή για 
να εξετάσει τα ποιοτικά χαρακτηριστικά 
της αντιμετώπισης των οξέων στεφανι-
αίων συνδρόμων. 

Παράλληλα, όσον αφορά την αγγειο-
πλαστική των στεφανιαίων αρτηριών, 
τα νέας γενιάς stents οδηγούν σε άρι-
στα αποτελέσματα με ελάχιστες επιπλο-
κές κατά την παρακολούθηση και στη 
μικρότερη ανάγκη για λήψη μακρο-
πρόθεσμης αντιθρομβωτικής αγωγής. 
Επιπλέον, για τους ασθενείς με κολπική 
μαρμαρυγή, οι οποίοι δεν μπορούν να 
λάβουν αντιπηκτική θεραπεία, η δια-
δερμική σύγκλιση του ωτίου αριστερού 
κόλπου (η περιοχή όπου δημιουργού-
νται οι θρόμβοι), αποτελεί σήμερα την 
ενδεδειγμένη λύση.

Τέλος, στον τομέα των βαλβιδοπα-
θειών, όπως για παράδειγμα η στένω-
ση της αορτικής βαλβίδας και η ανε-
πάρκεια της μιτροειδούς, η αποφυγή 
της καρδιοχειρουργικής αντιμετώπι-
σης στο μεγαλύτερο ποσοστό των α-
σθενών αποτελεί κοινή πεποίθηση ότι 
είναι το παρόν και το μέλλον της θερα-
πευτικής αντιμετώπισης, καθώς η επι-
τυχία των διαδερμικών επεμβάσεων 
είναι μεγάλη με ελάχιστες επιπλοκές».
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Τα πολυάριθμα «γιατί» του δημογραφικού ζητή-
ματος, προσδιορίζοντας τόσο τους κοινωνικούς 
παράγοντες όσο και τη διαφορετικότητα των 

αιτιών του, αναδεικνύει η πρώτη στοχευμένη έρευ-
να για το μείζον θέμα της υπογεννητικότητας στην 
Ελλάδα από την HOPEgenesis, σε συνεργασία με το 
Πανεπιστήμιο Πειραιώς και την υποστήριξη του Ο-
μίλου Eurolife ERB. Με τίτλο «Διερεύνηση των πα-
ραγόντων που δημιουργούν το πρόβλημα της υπο-
γεννητικότητας στην Ελλάδα», η παρουσίαση σε 
εκπροσώπους του Τύπου της ερευνητικής μελέτης 
που υλοποίησε η πανεπιστημιακή ομάδα του Πανε-
πιστημίου Πειραιά, με επικεφαλής τον καθηγητή 
Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών κ. Αθανάσιο 
Κυριαζή, πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του 
Ομίλου Eurolife ERB, σηματοδοτώντας τη δυναμική 
μιας ολοκληρωμένης αντίληψης του προβλήματος, 
ως εργαλείου για τη διαμόρφωση μιας αποτελεσμα-
τικής δημογραφικής πολιτικής. 

Νωρίτερα, ο δρ Στέφανος Χανδακάς (ιδρυτής και 
πρόεδρος της HOPEgenesis) και η βουλευτής Α’ 
Αθηνών κα Όλγα Κεφαλογιάννη (πρέσβης της 
HOPEgenesis για την προώθηση του έργου της α-
νατροπής της υπογεννητικότητας στην Ελλάδα) συ-
ναντήθηκαν με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας κ. 
Προκόπιο Παυλόπουλο, του παρουσίασαν το μείζον 
πρόβλημα της υπογεννητικότητας και του παρέδω-
σαν την έρευνα.

Ο κ. Αλέξανδρος Σαρρηγεωργίου, πρόεδρος και 
διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου Eurolife ERB, 
τόνισε στην εναρκτήρια ομιλία του την έμπρακτη υ-
ποστήριξη στις δραστηριότητες της HOPEgenesis, 
σημειώνοντας ότι «η Eurolife ERB βρίσκεται δίπλα 
σε κάθε άνθρωπο που θέλει να διεκδικεί περισσό-
τερα από την κάθε ημέρα. Αφουγκράζεται τις προ-
κλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα, γι’ αυτό και ανα-
πτύσσει πρωτοβουλίες για την εξομάλυνσή τους. 
Μία τέτοια πρωτοβουλία είναι και η συνεργασία μας 

με τη HOPEgenesis και το Εργαστήριο Διαχείρισης 
Κινδύνων & Ασφαλίσεων του Τμήματος Στατιστικής 
& Ασφαλιστικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πει-
ραιά, το οποίο υλοποίησε την έρευνα αυτή. Το ζήτη-
μα της υπογεννητικότητας έχει πολλαπλές προεκτά-
σεις για το μέλλον της χώρας, επηρεάζοντας μια 
σειρά από παράγοντες που αφορούν την ανάπτυξή 
της. Μόνο διερευνώντας τους παράγοντες του προ-
βλήματος θα είμαστε σε θέση, ως χώρα, να σχεδιά-
σουμε τις σωστές λύσεις. Με την έρευνα αυτή γίνε-
ται ένα σημαντικό βήμα προς αυτήν την κατεύθυνση 
- μια κατεύθυνση στην οποία θα συνεχίσουμε να ε-
πενδύουμε ως εταιρεία, μέσα από δράσεις πανελ-
λαδικής εμβέλειας, σε συνεργασία με τη 
HOPEgenesis», τόνισε ο κ. Σαρρηγεωργίου.

Στη συνέχεια ο ιδρυτής και πρόεδρος της 
HOPEgenesis γυναικολόγος- χειρουργός, δρ Στέ-
φανος Χανδακάς, διευκρίνισε ότι «η HOPEgenesis, 
στην προσπάθειά της να αλλάξει το αρνητικό πρόση-
μο γεννήσεων- θανάτων της χώρας μας, ζήτησε α-
πό το Πανεπιστήμιο Πειραιά την περαιτέρω διερεύ-
νηση του πολυπαραγοντικού προβλήματος της υπο-

γεννητικότητας». 
Ως πρέσβης της οργάνωσης HOPEgenesis για 

την προώθηση του έργου της ανατροπής της υπο-
γεννητικότητας στην Ελλάδα, η κα Όλγα Κεφαλο-
γιάννη ανέφερε: «Είναι πολύ σημαντικό ότι ο ιδιωτι-
κός τομέας, θεσμικοί και επιστημονικοί φορείς συ-
νεργάζονται με ΜΚΟ για να πάνε τον τόπο μπροστά. 
Ως πρέσβης είμαι δίπλα σε όλους σας και ανυπομο-
νώ να ακούσω τα αποτελέσματα της έρευνας».

Η εισαγωγή για την έρευνα παρουσιάστηκε από 
τον κ. Μιλτιάδη Νεκτάριο (καθηγητή Ασφαλιστικής 
Επιστήμης, Πανεπιστήμιο Πειραιώς) η ανάλυση της 
έρευνας από τον κ. Παναγιώτη Ξένο (διδάσκων Πα-
νεπιστημίου Πειραιώς, ενώ τα συμπεράσματα της 
έρευνας παρουσίασε ο κ. Αθανάσιος Κυριαζής. 
Σύμφωνα με τη μελέτη, για την ανατροπή της υπο-
γεννητικότητας του πληθυσμού στη χώρα θα πρέπει 
να εκπονηθεί μια συνολική στρατηγική που θα βα-
σίζεται στο γεγονός της υπερεπάρκειας πόρων από 
την πλευρά της «προσφοράς υπηρεσιών υγείας» με 
μία πολιτική οικονομικής υποστήριξης και υποδο-
μών.

Σε απεργιακές 
κινητοποιήσεις  
τα διαγνωστικά 
εργαστήρια 
ΣΕ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΗ απεργία 
εντός του Νοεμβρίου θα προχω-
ρήσουν οι φορείς ιδιωτικής 
Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγεί-
ας και ειδικά οι κλινικοεργαστη-
ριακοί ιατροί, τα διαγνωστικά 
εργαστήρια και κέντρα, καθώς 
και τα πολυϊατρεία, σύμφωνα με 
απόφαση του συντονιστικού ορ-
γάνου των Ιδιωτικών Ενώσεων 
Πρωτοβάθμιας Φροντίδας, κατά 
τη διάρκεια συνεδρίασης στα 
γραφεία του Πανελλήνιου Ιατρι-
κού Συλλόγου. Όπως τονίζεται 
στην ανακοίνωση του ΠΙΣ, μέχρι 
στιγμής ο ΕΟΠΥΥ δεν είναι σε θέ-
ση να δώσει συγκεκριμένο χρο-
νοδιάγραμμα βελτίωσης των οι-
κονομικών δεδομένων των ια-
τρών και των διαγνωστικών ερ-
γαστηρίων, με την κατάργηση 
του Clawback ή τον περιορισμό 
του. Γι’ αυτό και ο κλάδος απο-
φάσισε να αντιδράσει εμπρά-
κτως οργανώνοντας μέσα στο 
Νοέμβριο την προειδοποιητική 
απεργία, ζητώντας συγκεκριμέ-
νο χρονοδιάγραμμα για την κα-
τάργηση του ληστρικού 
Clawback και την αύξηση των 
πόρων του ΕΟΠΥΥ για την Πρω-
τοβάθμια Φροντίδα Υγείας. Σύμ-
φωνα με την ανακοίνωση του 
Συλλόγου, ο ΕΟΠΥΥ, για χιλιάδες 
συμβεβλημένους ιατρούς, εργα-
στήρια και πολυϊατρεία που κα-
λύπτουν βασικές ανάγκες της 
Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγεί-
ας, καταβάλλει μόλις το 1/3 του 
ποσού που αντιστοιχεί στις λει-
τουργικές δαπάνες του ΕΟΠΥΥ. 
Για διαγνωστικές εξετάσεις δίνο-
νται 393 εκατ. ευρώ και για ιατρι-
κές επισκέψεις 93 εκατ. ευρώ, 
την ώρα που ο κλάδος καλύπτει 
το 90% των αναγκών του πληθυ-
σμού. Απαντώντας, ο ΕΟΠΠΥ ση-
μειώνει ότι οι ταμειακές εκροές 
του Οργανισμού για το πρώτο 
9μηνο του 2019 για λειτουργικές 
δαπάνες ανέρχονται (συμπερι-
λαμβανομένων φόρων) σε 
44,772,601.15 ευρώ. Το συνολι-
κό ποσό των δαπανών υγείας για 
το 2019 εκτιμάται σε 3,511 δισ. 
ευρώ, περίπου, με τα 60 εκατ. 
ευρώ των λειτουργικών δαπα-
νών να αντιστοιχούν σε ποσοστό 
μόλις 1,7% των συνολικών δα-
πανών υγείας για το 2019, προ-
στίθεται μεταξύ άλλων στην ανα-
κοίνωση.

ΜΈΛΈΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΎΠΟΓΈΝΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ HOPEGENESIS, ΣΈ ΣΎΝΈΡΓΑΣΙΑ 
ΜΈ ΤΟ ΠΑΝΈΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΈΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΎΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΎ ΟΜΙΛΟΎ EUROLIFE ERB

Η υπογεννητικότητα και οι προεκτάσεις
 για το μέλλον της χώρας

Πρότυπο Κέντρο Αναφοράς διεθνούς εμβέλειας 
αποτελεί το Κέντρο Κρανιογναθοπροσωπικής 

Χειρουργικής του ΙΑΣΩ Παίδων. Όπως υπογραμμί-
ζεται, παρέχεται ολοκληρωμένη αντιμετώπιση των 
παθήσεων του κρανίου, του προσώπου, των γνά-
θων και του στόματος και στελεχώνεται από την πιο 
έμπειρη, εξειδικευμένη και διεθνώς πιστοποιημένη 
ομάδα με εξειδίκευση στα παιδιά. Το κέντρο εξειδι-
κεύεται στην παρακολούθηση καθώς και στη χει-
ρουργική αντιμετώπιση όλων των δυσμορφιών του 
κρανίου, του προσώπου, των γενετικών δυσμορφι-
ών, καθώς επίσης και λειτουργικών ή αισθητικών 
προβλημάτων που εμφανίζονται καθ’ όλη την παι-
δική ηλικία. Ακολουθείται μοναδική αντιμετώπιση 
για κάθε παιδί, όπου παρέχεται ολοκληρωμένο 
πρόγραμμα με εξατομικευμένη ιατρική περίθαλψη 
και φροντίδα, βάσει διεθνών πρωτοκόλλων.

Στελεχώνεται από διεπιστημονική ομάδα χει-
ρουργών από τις ΗΠΑ με πολυετή εμπειρία και εκ-
παίδευση στα μεγαλύτερα νοσοκομεία του εξωτε-
ρικού. Οι κ.κ. Σπύρος Α. Λαζάρου, MD, χειρουργός 
Πλαστικής Κρανιογναθοπροσωπικής, διευθυντής 
Κέντρου Κρανιογναθοπροσωπικής Χειρουργικής 
ΙΑΣΩ Παίδων, ο καθηγητής Βασίλειος Α. Ζέρρης, 
MD, MPH, MSc, FAANS, νευροχειρουργός, διευθυ-
ντής Παιδονευροχειρουργικής Κλινικής ΙΑΣΩ Παί-
δων και οι υπόλοιποι επιστημονικοί συνεργάτες 
εγγυώνται κορυφαία φροντίδα βάσει των υψηλότε-
ρων διεθνών προτύπων. Είναι σημαντικό ότι η ομά-
δα έχει πληθώρα ανακοινώσεων σε ελληνικά και 
διεθνή συνέδρια, περισσότερες από 300 δημοσιεύ-
σεις σε ελληνικά και διεθνή ιατρικά έντυπα και συ-
νεχίζει να δημοσιεύει καινούργιες χειρουργικές 
τεχνικές.

Επίσης, ειδικεύεται στη διάγνωση και θεραπεία, 
επεμβατική ή μη επεμβατική, των κρανιογναθο-
προσωπικών παθήσεων όπου αντιμετωπίζονται 
παιδιά με:
• σχιστίες
• κρανιοσυνοστέωση (σκαφοκεφαλία, τριγωνοκε-
φαλία, πρόωρο κλείσιμο της πρόσθιας ή της οπίσθι-
ας πηγής του κρανίου, κ.ά.)
• υπερτελορισμό
• βλεφαρόπτωση
• συγγενείς μελαγχρωματικοί σπίλοι
• κρανιοπροσωπικό τραυματισμό 
• κρανιοπροσωπικούς όγκους
• γιγάντιους σπίλους
• ωτοπλαστική
• Ανωμαλίες σύγκλεισης άνω/κάτω γνάθου και α-
συμμετρίες προσώπου, κ.ά.

ΙΑΣΩ Παίδων: Διεθνούς εμβέλειας το κέντρο 
κρανιογναθοπροσωπικής χειρουργικής

O κ. Αλέξανδρος 
Σαρρηγεωργίου, 
η βουλευτής  
κα Όλγα 
Κεφαλογιάννη 
και ο Στέφανος 
Χανδακάς
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Τη λειτουργία του πρώτου καταστήματός 
της ανακοίνωσε η Optima Bank. Όπως 
αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, με 

το κύρος και την αξιοπιστία της «ΜΟΤΟΡ 
ΟΙΛ», του ισχυρού Ομίλου με ηγετική θέση 
στην ελληνική οικονομία και πρωταγωνιστικό 
ρόλο στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, η Optima 
Bank υλοποιεί ήδη ένα πλάνο μετασχηματι-
σμού της τέως Επενδυτικής Τράπεζας της Ελ-
λάδος σε μια σύγχρονη εμπορική τράπεζα. Το 
πρώτο κατάστημα της τράπεζας ανοίγει στο 
Ψυχικό, παρέχοντας μια ευρεία γκάμα τραπε-
ζικών και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών. 

Στα καταστήματα της Optima Bank τα τα-
μεία, όπως τα γνωρίζαμε μέχρι σήμερα, θα α-
ποτελούν παρελθόν, αφού ακόμη και οι εγ-
χρήματες συναλλαγές δεν θα πραγματοποιού-
νται σε γκισέ, αλλά σε γραφεία συνεργασίας. 
Μεταξύ άλλων, οι συναντήσεις των πελατών 
με τους συμβούλους των καταστημάτων θα 
λαμβάνουν χώρα σε ειδικά διαμορφωμένους 
χώρους, διασφαλίζοντας με αυτό τον τρόπο 
την άνεση και την ιδιωτικότητα των πελατών. 

Τονίζεται ακόμη ότι, διαθέτοντας μια ομάδα 
στελεχών, με βαθιά γνώση και εμπειρία στον 
κλάδο, η Optima Bank στοχεύει να κάνει κάτι 
ξεχωριστό για τα ελληνικά δεδομένα: να με-
τατρέψει κάθε τραπεζική συναλλαγή σε μια 
πρωτόγνωρη, ευχάριστη εμπειρία για όλους. 

Το όνομα της Optima Bank, επισημαίνεται 
στην ανακοίνωση, αντανακλά τις αξίες της νέ-
ας τράπεζας και ταυτόχρονα λειτουργεί ως 
διαρκής υπενθύμιση της δέσμευσής της να 
προσφέρει το καλύτερο δυνατό (Optimum), με 

πίστη και αισιοδοξία (Optimistic) σχετικά με 
τις προοπτικές που ανοίγονται για την ίδια, 
τους πελάτες της, αλλά και τη χώρα. «Η 
Optima bank δημιουργήθηκε σε μια περίοδο 
που η Ελλάδα, η οικονομία και η κοινωνία έ-
χουν περισσότερο από ποτέ ανάγκη από ένα 
νέο ξεκίνημα, ένα νέο ξεκίνημα στο οποίο οι 
τράπεζες έχουν κομβικό ρόλο. Για να γίνει αυ-
τό χρειάζεται οι τράπεζες να προσαρμοστούν 
στις σημερινές ανάγκες και όχι το αντίστροφο. 

Στην Optima bank είδαμε τα πάντα από την 
αρχή. Μέσα από μια διαφορετική φιλοσοφία 
επιδιώκουμε να προσφέρουμε με ανθρώπινο 
πρόσωπο την καλύτερη τραπεζική εμπειρία 
στη χώρα», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος 

της Optima Bank Δημήτρης Κυπαρίσσης. Ο κ. 
Γιώργος Τανισκίδης, πρόεδρος του Δ.Σ. της 
Optima Bank, σχολίασε με αφορμή τη λει-
τουργία του πρώτου καταστήματος της τράπε-
ζας: «Σε αυτή τη νέα εποχή για τη χώρα, δεν 
μπορεί να υπάρξει ανάπτυξη χωρίς την ουσια-
στική συμβολή των τραπεζών. 

Μέσα σε μια κρίσιμη συγκυρία για τον τόπο 
και με γνώμονα να συμβάλλουμε στην απε-
λευθέρωση της πραγματικής δυναμικής της 
χώρας, δημιουργήσαμε την Optima bank, μια 
σύγχρονη τράπεζα που βάζει μπροστά, τόσο σε 
επίπεδο σχεδιασμού όσο και σε επίπεδο καθη-
μερινής λειτουργίας, τις ανάγκες της κοινω-
νίας και της οικονομίας».

Υποχώρησαν  
τα επιτόκια το Σεπτέμβριο
ΜΕΙΩΣΗ παρουσίασαν, το Σεπτέμβριο, τόσο το 
μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των νέ-
ων καταθέσεων όσο και το αντίστοιχο επιτόκιο 
των νέων δανείων, ενώ το περιθώριο επιτοκίου 
μειώθηκε στις 4,36 εκατοστιαίες μονάδες, σύμ-
φωνα με τα στοιχεία της ΤτΕ.

Το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου 
των νέων καταθέσεων μειώθηκε κατά 3 μονάδες 
βάσης και διαμορφώθηκε στο 0,23%. Ειδικότερα, 
το μέσο επιτόκιο των καταθέσεων μίας ημέρας 
από νοικοκυριά παρέμεινε αμετάβλητο στο 
0,09%, ενώ το αντίστοιχο επιτόκιο των καταθέσε-
ων από επιχειρήσεις διαμορφώθηκε στο 0,16%, 
από 0,14% τον προηγούμενο μήνα. Το μέσο επι-
τόκιο των καταθέσεων με συμφωνημένη διάρ-
κεια έως 1 έτος από νοικοκυριά παρουσίασε 
μείωση κατά 9 μονάδες βάσης και διαμορφώθη-
κε στο 0,45%. Το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του 
συνόλου των νέων δανείων προς νοικοκυριά και 
επιχειρήσεις μειώθηκε κατά 9 μονάδες βάσης 
και διαμορφώθηκε στο 4,59%. Ειδικότερα, το μέ-
σο επιτόκιο των καταναλωτικών δανείων χωρίς 
καθορισμένη διάρκεια (κατηγορία που περιλαμ-
βάνει τα δάνεια μέσω πιστωτικών καρτών, τα α-
νοικτά δάνεια και τις υπεραναλήψεις από τρε-
χούμενους λογαριασμούς) παρέμεινε σχεδόν α-
μετάβλητο στο 14,30%. Το μέσο επιτόκιο των 
καταναλωτικών δανείων με συγκεκριμένη διάρ-
κεια και κυμαινόμενο επιτόκιο μειώθηκε κατά 
15 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 
10,24%. Το μέσο επιτόκιο των στεγαστικών δα-
νείων με κυμαινόμενο επιτόκιο μειώθηκε κατά 4 
μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 3,08%. Tο 
μέσο επιτόκιο των επιχειρηματικών δανείων 
χωρίς καθορισμένη διάρκεια μειώθηκε κατά 5 
μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 4,82%. Το 
αντίστοιχο επιτόκιο των επαγγελματικών δανεί-
ων παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 6,79%. Το 
μέσο επιτόκιο των επιχειρηματικών δανείων με 
συγκεκριμένη διάρκεια και κυμαινόμενο επιτό-
κιο παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 3,83%, το 
Σεπτέμβριο του 2019, ενώ το ποσό των νέων δα-
νείων μειώθηκε σε 340 εκατ. ευρώ έναντι 398 
εκατ. ευρώ κατά τον προηγούμενο μήνα. Ειδικό-
τερα, τo μέσο επιτόκιο των δανείων τακτής λήξης 
με κυμαινόμενο επιτόκιο προς μικρομεσαίες ε-
πιχειρήσεις (ΜΜΕ) αυξήθηκε κατά 9 μονάδες 
βάσης και διαμορφώθηκε στο 3,90%, ενώ το α-
ντίστοιχο ποσό των δανείων αυξήθηκε σε 249 
εκατ. ευρώ, το Σεπτέμβριο του 2019, έναντι 187 
εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Όσον αφορά 
τη διάρθρωση των επιτοκίων ως προς το ύψος 
του δανείου, σημειώνεται ότι το μέσο επιτόκιο 
για δάνεια μέχρι και 250.000 ευρώ μειώθηκε κα-
τά 20 μονάδες βάσης στο 4,82%, για δάνεια από 
250.001 μέχρι 1 εκατ. ευρώ αυξήθηκε κατά 39 
μονάδες βάσης στο 4,04%, ενώ για δάνεια άνω 
του 1 εκατ. ευρώ μειώθηκε κατά 14 μονάδες βά-
σης και διαμορφώθηκε στο 3,63%. Τέλος, σημαί-
νεται ότι σχεδόν αμετάβλητα παρέμειναν, το Σε-
πτέμβριο του 2019, τα μέσα σταθμισμένα επιτό-
κια στα υφιστάμενα υπόλοιπα του συνόλου των 
καταθέσεων και των δανείων. Το περιθώριο επι-
τοκίου παρέμεινε επίσης σχεδόν αμετάβλητο 
στις 3,81 εκατοστιαίες μονάδες.

Ολοκληρώθηκε η στρατηγική συμμαχία της 
Τράπεζας Πειραιώς με την Intrum που 

δραστηριοποιείται στον τομέα της διαχείρισης 
δανείων. Ειδικότερα, όπως τονίζεται, η νέα 
εταιρεία διαχείρισης, που ιδρύθηκε στις 16 
Σεπτεμβρίου 2019, ανήκει κατά 80% στην 
Intrum, ενώ η Τράπεζα Πειραιώς διατηρεί με-
ρίδιο συμμετοχής 20%. 

Η νέα εταιρεία διαχείρισης έχει αδειοδοτη-
θεί και εποπτεύεται από την Τράπεζα της Ελ-

λάδος. Θα διαχειρίζεται, σε αποκλειστική βά-
ση, το υφιστάμενο χαρτοφυλάκιο Μη Εξυπη-
ρετούμενων Ανοιγμάτων (ΜΕΑ) και ακίνητης 
περιουσίας που βρίσκεται στην ιδιοκτησία της 
Τράπεζας (REO) μαζί με νέα ΜΕΑ και REO που 
θα δημιουργούνται, ενώ επιπλέον, η νέα εται-
ρεία θα μπορεί να διαχειρίζεται ΜΕΑ και REO 
από τρίτες πηγές. 

Το ενεργητικό και τα έσοδα του υπό διαχεί-
ριση χαρτοφυλακίου παραμένουν στον ισολο-

γισμό της Τράπεζας. «Η ολοκλήρωση της 
στρατηγικής συμφωνίας με την Intrum σε τό-
σο σύντομο χρονικό διάστημα καταδεικνύει 
την ευελιξία και αποτελεσματικότητα της Τρά-
πεζας Πειραιώς», δήλωσε ο Χρήστος Μεγά-
λου, διευθύνων σύμβουλος της Τράπεζας 
Πειραιώς. «Η στρατηγική συμφωνία αναμένε-
ται να διευκολύνει περαιτέρω τη στρατηγική 
απομείωσης των ΜΕΑ της Τράπεζας Πειραι-
ώς», πρόσθεσε ο κ. Μεγάλου.

Τράπεζα Πειραιώς - Intrum  Συμφωνία για τη διαχείριση δανείων

OPTIMA BANK

Άνοιξε το πρώτο της 
κατάστημα στο Ψυχικό
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Στην ουσιαστική σημασία της α-

σφάλισης έναντι κινδύνων του 
κυβερνοχώρου για όλες τις επι-

χειρήσεις -ανεξάρτητα από μέγεθος 
και αντικείμενο δραστηριότητας- με 
ένα πρόγραμμα πλήρες και προσαρμο-
σμένο στις ανάγκες τους, αναφέρθηκε 
ο CEO του ομίλου MATRIX κ. Δημήτρης 
Τσεσμετζόγλου, «ανοίγοντας» την ε-
νημερωτική εκδήλωση, που διοργά-
νωσαν από κοινού ο όμιλος MATRIX 
Insurance & Reinsurance Brokers και 
το διεθνές δικηγορικό γραφείο HFW 
με θέμα «CYBERSECURITY – 
Managing the Risk Onboard & 
Onshore». 

Ειδικότερα, ό-
πως τόνισε ο κε-
ντρικός ομιλητής 
Shay Simkin ACII, 
Global Head of 
Cyber της 
Howden, «50 χρό-
νια μετά τη γέννη-
ση του Internet, τα 
πάντα είναι πλέον 

συνδεδεμένα και επομένως όλοι μας 
είμαστε υποψήφια θύματα μιας κυβερ-
νοεπίθεσης». Στο πλαίσιο της ομιλίας 
του, ο επικεφαλής των ασφαλίσεων 
κυβερνοχώρου της Howden σε παγκό-
σμιο επίπεδο τόνισε μεταξύ άλλων: 
«Είναι βέβαιο πως όλοι μας θα δε-
χτούμε κάποια επίθεση στο άμεσο ή 
στο πιο μακρινό μέλλον. 

Το ζήτημα είναι κατά πόσο είμαστε 
έτοιμοι να την αντιμετωπίσουμε. Η α-
σφάλιση κατά κινδύνων κυβερνοχώ-
ρου προϋποθέτει να έχουμε ενστερνι-
στεί το τρίπτυχο ΑΠΟΔΟΧΗ – ΑΜ-
ΒΛΥΝΣΗ – ΑΠΟΦΥΓΗ και μαζί με εξει-
δικευμένους, ικανούς και άρτια εκπαι-
δευμένους ασφαλιστικούς διαμεσο-
λαβητές να προβούμε σε ενδελεχή ε-
ξέταση όλων των παραμέτρων που, σε 
συνδυασμό με το κατάλληλο ασφαλι-
στήριο συμβόλαιο, θα ελαχιστοποιή-
σουν το μέγεθος -ποσοτικό και ποιοτι-
κό- της ζημίας. 

Σε μια εποχή που στον κυβερνοχώ-
ρο είναι συνδεδεμένοι 4 δισεκατομμύ-
ρια χρήστες, διακινούνται κεφάλαια 
ύψους 4 τρισεκατομμυρίων δολαρί-
ων, είναι διαθέσιμες περισσότερες α-
πό 25 εκατομμύρια εφαρμογές, περισ-
σότερα από 25 δισεκατομμύρια ενσω-
ματωμένα και “έξυπνα” συστήματα και 
μεταφέρονται πληροφορίες μεγέθους 
50 τρισεκατομμύριων GB, η ευθύνη 
όλων μας για τη σωστή χρήση και δια-
φύλαξη των δεδομένων που διαχειρι-
ζόμαστε είναι τεράστια». 

Το “Internet of Things” έχει ως επα-
κόλουθο το “Ιnsecurity of Things”, υ-
πογράμμισε ο Shay Simkin και περιέ-
γραψε γλαφυρά τον καθημερινό κίν-
δυνο που διατρέχουν πολίτες, επιχει-
ρήσεις, οργανισμοί και δημόσιες αρ-
χές από τους hackers: «Η Chrysler α-
νακάλεσε 1,4 εκατ. οχήματα, όταν α-
ποδείχθηκε ότι ήταν εφικτός ο απομα-

κρυσμένος έλεγχος του συστήματος 
πλοήγησής τους. Παράλληλα, εκατομ-
μύρια νοικοκυριά είναι ευάλωτα σε 
πλήθος επιθέσεων εξαιτίας αδυναμι-
ών που βρέθηκαν σε απλές οικιακές 
συσκευές, μεταξύ των οποίων και η 
“έξυπνη πόρτα”, που ανοίγει απομα-
κρυσμένα και χωρίς κωδικό πρόσβα-
σης. Μεγάλο βαθμό επικινδυνότητας 
παρουσιάζουν και πολλές ιατρικές 
συσκευές και εξοπλισμός, συμπερι-
λαμβανομένων των ακτινολογικών 
μηχανημάτων. 

Παράλληλα οι smart TVs -εκατο-
ντάδες εκατομμύρια έξυπνες τηλεο-
ράσεις είναι συνδεδεμένες σήμερα 
στο διαδίκτυο- αποτελούν πύλη για ε-
ξαπάτηση, υποκλοπή δεδομένων, α-
κόμη και για εκβίαση, σύμφωνα με έ-
ρευνα που διεξήγαγε η Synmatech». Ο 
κ. S. Simkin παρουσίασε τις τέσσερις 
κατηγορίες επιθέσεων, οι οποίες από 
πλευράς επικινδυνότητας ξεκινούν α-
πό εφήβους και νεαρούς hackers που 
δοκιμάζουν τις ικανότητές τους και 
φτάνουν μέχρι το οργανωμένο έγκλη-
μα και τις παρακρατικές οργανώσεις, 
ενώ κατέταξε τους κινδύνους που α-
πειλούν μια επιχείρηση σε εξωγενείς 

(hackers, ιούς, εκβίαση & λύτρα, κυ-
βερνοέγκλημα κ.ο.κ.) και ενδογενείς 
(αμέλεια υπαλλήλων, φορητές συ-
σκευές, σκιώδες ΙΤ, άγνοια κινδύνου 
και έλλειψη εκπαίδευσης, κακόβουλοι 
εργαζόμενοι κ.ο.κ.). Κλείνοντας, ο 
Shay Simkin αναφέρθηκε στην ανα-
γκαιότητα της ασφάλισης κατά κινδύ-
νων του κυβερνοχώρου και στην ου-
σιώδη σημασία της επιλογής εξειδι-
κευμένου διαμεσολαβητή, υπογραμμί-
ζοντας ότι «η ομάδα Cyber Solutions 
της Howden/Matrix απαρτίζεται από 
επαγγελματίες με 35ετή εμπειρία στην 
κάλυψη του συγκεκριμένου κινδύνου. 
Η διαφορετική επαγγελματική μας 
προέλευση και τεχνογνωσία μάς επι-
τρέπει να συνεργαζόμαστε αρμονικά 
και να προτείνουμε δημιουργικές λύ-
σεις, εστιάζοντας στη συμβουλευτική, 
καθώς και στο σχεδιασμό και τοποθέ-
τηση του ασφαλιστικού προγράμματος 
στις διεθνείς αγορές. Με πρόσβαση σε 
ασφαλιστική κάλυψη που γεωγραφι-
κά καλύπτει όλη την υδρόγειο, είμαστε 
πραγματικά διεθνείς ειδικοί στην α-
σφάλιση κυβερνοχώρου. 

Παράλληλα, το χαρτοφυλάκιό μας 
περιλαμβάνει κινδύνους όλων των 

μεγεθών και όλων σχεδόν των επιχει-
ρηματικών και επαγγελματικών δρα-
στηριοτήτων, μεταξύ των οποίων πα-
ρόχους υγείας, εμπορικές επιχειρή-
σεις, βιομηχανίες, ξενοδοχειακές επι-
χειρήσεις, εταιρείες τυχερών παίγνι-
ων και στοιχημάτων κ.ο.κ. Με πελα-
τειακή βάση που ξεκινάει από μικρο-
μεσαίες εταιρείες και φτάνει μέχρι τις 
επιχειρήσεις του FORTUNE & Global 
500, αποτελούμε την πλέον εξειδικευ-
μένη δύναμη, με αποδεδειγμένη απο-
τελεσματικότητα στον καινοτόμο σχε-
διασμό και δημιουργία των δικών μας 
όρων συμβολαίου ”CyberSafe”».

Στο εξειδικευ-
μένο πεδίο της α-
σφάλισης έναντι 
κινδύνων του κυ-
βερνοχώρου για 
τη ναυτιλία ανα-
φέρθηκε η κα Η-
λέκτρα Παναγιω-
τοπούλου, Partner 
HFW, υπενθυμίζο-

ντας στους πολλούς παρευρισκόμε-
νους εκπροσώπους του εφοπλιστικού 
κλάδου ότι, σύμφωνα με απόφαση του 
ΙΜΟ (International Maritime 

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΣΈΣΜΈΤΖΟΓΛΟΎ

Ασφάλιση έναντι κινδύνων 
του κυβερνοχώρου 

για όλες τις επιχειρήσεις

Πενήντα  χρόνια  
μετά τη γέννηση  
του Internet,  
τα πάντα  
είναι πλέον 
συνδεδεμένα και 
επομένως όλοι μας 
είμαστε υποψήφια 
θύματα μιας 
κυβερνοεπίθεσης,  
τόνισε  στην εκδήλωση   
ο  κεντρικός ομιλητής 
Shay Simkin ACII,  
Global Head  
of Cyber της Howden

Ο κ. Δημήτρης Τσεσμετζόγλου

Ο κ. Shay Simkin

Η κα Ηλέκτρα 
Παναγιωτοπούλου



N E X T D E A L  # 4 3 6  #  6  Ν Ο Ε Μ Β Ρ Ι Ο Υ  2 0 1 9

|  Ρεπορτάζ 25

Organization), όλοι οι πλοιοκτήτες και 
οι διαχειριστές στόλων θα πρέπει μέ-
χρι την 1η Ιανουρίου 2021 να έχουν 
μεριμνήσει ώστε να υπάρχει στους κα-
νόνες ασφαλείας των πλοίων τους 
(SMS) πρόβλεψη σχετική με την διαχεί-
ριση των κυβερνοκινδύνων. Σύμφωνα 
με την κα Ηλ. Παναγιωτοπούλου, κατά 
τα τελευταία χρόνια η ναυτιλία κλήθη-
κε να αντιμετωπίσει ένα πλήθος περι-
στατικών κυβερνοεπιθέσεων, που είτε 
αφορούσαν εκτροπή πληρωμών, 
hacking λογιστικών και τραπεζικών 
συστημάτων, υποκλοπή προσωπικών 
ή/και ευαίσθητων δεδομένων με απώ-
τερο σκοπό την εκβίαση ή το σαμποτάζ, 
καθώς και τεράστια διατάραξη της λει-
τουργίας δύο εκ των μεγαλυτέρων με-
ταφορικών εταιρειών και ενός από 
τους κορυφαίους ναυλομεσίτες. 

Η κα Ηλ. Παναγιωτοπούλου μίλησε 
για την αναγκαιότητα της κατανόησης 
των βασικών ζητημάτων που αφορούν 
την κυβερνοασφάλεια εν πλω και στην 
υιοθέτηση μιας προσέγγισης που θα 
βοηθήσει στην αναγνώριση και αντα-
πόκριση στις κυβερνοεπιθέσεις, υπο-
γραμμίζοντας μεταξύ άλλων ότι: «Η 
κυβερνοασφάλεια δεν είναι απλώς 
ζήτημα του τμήματος ΙΤ, αλλά αποτελεί 
έναν λειτουργικό κίνδυνο, που δεν πυ-
ροδοτείται μόνον από επιθέσεις και 
hackers, αλλά και λόγω αμέλειας ή α-

τυχήματος. Επομένως είναι σημαντική 
η ενημέρωση και εκπαίδευση όλων 
των εμπλεκομένων μερών, ο σχεδια-
σμός, που θα εξασφαλίσει ετοιμότητα 
στην αντιμετώπιση και διαχείριση μιας 
κρίσης, η αξιολόγηση της ανθεκτικότη-
τας των υπεργολάβων και προμηθευ-
τών και η συνεχής και ενδελεχής επα-
νεξέταση και δέουσα επιμέλεια σε ό,τι 
αφορά την αξιοπλοΐα ενός σκάφους». 

Η κα Ηλ. Παναγιωτοπούλου είπε, με-
ταξύ άλλων, ότι τα κλασικά ασφαλι-
στήρια που αφορούν είτε το Ηull & 
Machinery είτε την ασφάλιση αστικής 
ευθύνης (Protection & Indemnity) 
μπορεί να εξαιρούν ή ασφαλίζουν συ-
μπληρωματικά και με υψηλό κόστος τις 
ζημίες που μπορεί να προκληθούν από 
κυβερνοκινδύνους και επισήμανε ότι 
είναι απαραίτητο να ελέγχεται κατά πό-
σο οποιοδήποτε ασφαλιστήριο τυχόν 
καλύπτει τέτοιους κινδύνους, καλύπτει 
επίσης τα συχνά σημαντικά έξοδα άμε-
σης ανταπόκρισης (forensics, δημοσί-
ων σχέσεων και διαχείρισης κρίσης), 
τη διακοπή εργασιών και την αστική 
ευθύνη.  Κλείνοντας την εισήγησή της, 
η κα Ηλ. Παναγιωτοπούλου τόνισε ότι 
οι κυβερνοκίνδυνοι πλέον αφορούν 
και το θέμα διαχείρισης και προστασίας 
των προσωπικών δεδομένων, όπως 
αναφέρεται ρητά από την ισχύουσα ευ-
ρωπαϊκή νομοθεσία. 

Ο κ. Δημήτρης 
Βάσσος, Partner 
HFW, έκλεισε την 
εκδήλωση υπο-
γραμμίζοντας την 
αναγκαιότητα ε-
πανεκτίμησης των 
συστημάτων α-
σφαλείας για την 
αντιμετώπιση κιν-

δύνων κυβερνοχώρου, του Safety 
Management System των διαχειρι-
στριών εταιρειών σε σχέση με αυτούς 
τους κινδύνους, καθώς και την έγκαι-
ρη πρόληψη νομικών ζητημάτων που 
θα προέκυπταν από κυβερνοεπιθέ-
σεις. 

Επιπλέον αναφέρθηκε στη δυνατό-
τητα ασφάλισης κατά κινδύνων του 
κυβερνοχώρου, τόσο στη στεριά όσο 
και στη θάλασσα όχι μόνον ως όχημα 
κάλυψης της οικονομικής ζημίας, αλ-
λά και ως διαθέσιμο μέσο άμεσης δια-
χείρισης του συμβάντος. 

Μετά το πέρας των εργασιών οι 
προσκεκλημένοι είχαν την ευκαιρία να 
ανταλλάξουν απόψεις και να απολαύ-
σουν τη μοναδική θέα του Αthens 
Hilton Galaxy Roof, στο πλαίσιο του 
cocktail reception που παρατέθηκε, 
όπως τονίζεται, με την ευγενική χορη-
γία της American Hellenic Hull 
Insurance Company.

Από αριστερά: Δημήτρης Τσεσμετζόγλου, CEO MATRIX Group, Shay Simkin ACII, Global Head of Cyber, Howden, Ηλέκτρα Παναγιωτοπούλου, 
Partner HFW, Δημήτρης Βάσσος, Partner HFW

Ο κ. Δημήτρης 
Βάσσος

ΕΑΕΕ
Με νέες περιπέτειες 
επιστρέφει η φυλή των… oops
ΜΈ ΝΈΈΣ ΠΈΡΙΠΈΤΈΙΈΣ και με πρωταγωνιστές τα oops επιστρέφει η  
ανατρεπτική καμπάνια της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος 
για την αξία της ασφάλισης. Τα αγαπημένα, ζωηρά πλασματάκια δημι-
ουργούν νέα απρόβλεπτα στην καθημερινότητά μας, τα οποία μας κά-
νουν, κάποιες στιγμές, να «σκοντάφτουμε» και να αναφωνούμε… 
oops!

Με αυτό τον τρόπο η ΕΑΕΕ επιλέγει να μιλήσει απλά και φιλικά 
στους πολίτες, αναδεικνύοντας τα οφέλη της ασφάλισης στην καθημε-
ρινότητά τους. Σε συνέχεια της επιτυχημένης καμπάνιας, που συγκέ-
ντρωσε περισσότερο από 1 εκατ. views στα Social Media και 9.000 
συμμετοχές στον online διαγωνισμό, τα Oops επιστρέφουν δριμύτερα 
και μας συστήνουν την υπόλοιπη οικογένειά τους, τα Oops Junior, δη-
λαδή τα μικρά απρόοπτα. Με το μήνυμα «Ασφαλίζω σημαίνει φροντί-
ζω» η φετινή σειρά των 4 χιουμοριστικών videos αναδεικνύει με τρό-
πο απλό και κατανοητό 4 σημαντικά σημεία της ζωής μας που η ασφά-
λιση μπορεί να προστατεύσει: την υγεία, τη σύνταξη, την περιουσία και 
το αυτοκίνητο, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για μία καλύτερη 
ποιότητα ζωής. Η καμπάνια πλαισιώνεται και φέτος από online διαγω-
νισμό, ο οποίος φιλοξενείται στο theoops.gr. Ο διαγωνισμός θα διεξα-
χθεί σε 4 φάσεις, και καλεί τους χρήστες να ανακαλύψουν τα κρυμμένα 
Oops της ζωής, διεκδικώντας χρήσιμα δώρα αλλά και μαθαίνοντας 
χρήσιμες συμβουλές πρόληψης. Η καμπάνια ξεκίνησε ήδη, γι’ αυτό μεί-
νετε συντονισμένοι στο theoops.gr, στην FB page και στο YouTube 
Channel της ΕΑΕΕ.

AIG
Λύσεις μέσω των Lloyd's 
ΤΙΣ ΠΡΟΤΑΣΈΙΣ ΤΗΣ για τη δημιουργία ενός νέου συνδικάτου στους 
Lloyd's, το οποίο θα εξυπηρετεί την εξειδικευμένη υψηλής καθαρής 
αξίας αγορά των ΗΠΑ, γνωστοποίησε η AIG. 

Οι εργασίες του νέου συνδικάτου θα ξεκινήσουν από την 1η Ιανουα-
ρίου 2020, ενώ αναμένεται η κανονιστική έγκριση. Τη διαχείριση του 
Syndicate 2019 θα αναλάβει η εταιρεία Talbot Underwriting Limited, 
την οποία απέκτησε η AIG το 2018, και θα ασφαλίζει τους κινδύνους 
που αφορούν τα περιουσιακά στοιχεία υψηλής αξίας.

Το συνδικάτο έχει υποβληθεί στον κανονικό έλεγχο που εφαρμό-
ζουν οι Lloyd's σε οποιονδήποτε δυνητικό νεοεισερχόμενο στην αγο-
ρά, ενώ έχει επωφεληθεί και από τις βελτιώσεις πλαισίου για τους 
νέους συμμετέχοντες, οι οποίοι δοκιμάζονται ως μέρος του στρατηγι-
κού σχεδίου των Lloyd’s για το μέλλον (Future at Lloyd’s Blueprint 
One).

Το Syndicate 2019 θα επιτρέψει στους πελάτες του AIG Private 
Client Group (προϊόν που καλύπτει τις ασφαλιστικές ανάγκες ιδιωτών 
και οικογενειών με περιουσιακά στοιχεία υψηλής αξίας) να επωφελη-
θούν από πρόσθετα προϊόντα και ολιστικές λύσεις διαχείρισης κινδύ-
νων που παρέχονται μέσω της αγοράς των Lloyd's. Αντιπροσωπεύει 
νέες, σημαντικές επιχειρηματικές δραστηριότητες στην αγορά, με στό-
χο την κερδοφόρα ανάπτυξη τόσο των Lloyd's όσο και της AIG, και ε-
πεκτείνει την πρόταση αξίας για τους εύπορους πελάτες στις ΗΠΑ. 

Σύμβουλοι της AIG για τη συναλλαγή είναι η Evercore και η Aon.
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ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ 
Νέα σεμινάρια 
ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 7 ΔΈΚΈΜΒΡΙΟΎ θα πραγματοποιηθούν 
από την Τράπεζα της Ελλάδος οι εξετάσεις στη Θεσσα-
λονίκη για την απόκτηση πιστοποιητικού επαγγελματι-
κών γνώσεων ασφαλιστικού πράκτορα, όπως ενημε-
ρώνει το Εκπαιδευτικό Κέντρο «ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ». Ε-
πισημαίνεται ότι η απόκτηση του παραπάνω πιστοποιη-
τικού αποτελεί βασική προϋπόθεση για την εγγραφή 
στο Επιμελητήριο ως ασφαλιστικού πράκτορα, για τους 
νέους που επιθυμούν να ασκήσουν το επάγγελμα, όπως 
επίσης υποχρέωση για τους υπαλλήλους επιχειρήσεων 
ασφαλιστικής διαμεσολάβησης και υπαλλήλους ασφα-
λιστικών επιχειρήσεων που ασχολούνται άμεσα με τη 
διανομή ασφαλιστικών προϊόντων. Όπως τονίζεται, το 
Εκπαιδευτικό Κέντρο ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ, έχοντας από 
καιρό παρακολουθήσει τόσο την εξέλιξη της ευρωπαϊ-
κής και ελληνικής νομοθεσίας όσο και το νέο θεσμικό 
περιβάλλον της ασφαλιστικής αγοράς, αναμόρφωσε 
την εκπαιδευτική του ύλη και διαμόρφωσε ανάλογα 
τεστ κατανόησης, προσαρμοσμένα στα νέα εκπαιδευτι-
κά δεδομένα. Με σκοπό την καλύτερη προετοιμασία 
των ενδιαφερόμενων, διοργανώνει σεμινάρια προε-
τοιμασίας για το ανωτέρω πιστοποιητικό στη Θεσσαλο-
νίκη, από τις 18 Νοεμβρίου ώς τις 22 Νοεμβρίου.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευ-
θυνθείτε στον υπεύθυνο, κ. Βαρσάμη Δημήτριο, στο 
τηλέφωνο 2310492270 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
varsamis.d@intersalonica.gr.

NP Aσφαλιστική
Έμφαση στην 
επανεκπαίδευση 
και την επαναπιστοποίηση 
ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ρόλο στην ελληνική ασφαλιστική 
αγορά, με ό,τι αφορά το νευραλγικό τομέα της επανεκ-
παίδευσης και επαναπιστοποίησης γνώσεων ασφαλι-
στικών διαμεσολαβητών κατέχει -όπως υπογραμμίζει- 
η NP Ασφαλιστική. Από το 2015 μέχρι και τον Οκτώβριο 
2019, η εταιρεία έχει πραγματοποιήσει 208 σεμινάρια 
επαναπιστοποίησης στις μεγαλύτερες πόλεις ανά την 
ελληνική επικράτεια, στα οποία συμμετείχαν πάνω από 
700 επαγγελματίες του ασφαλιστικού χώρου, με συνο-
λικά 8.312 παρουσίες.

Τα μεγέθη αυτά καταδεικνύουν εμπράκτως την ιδιαί-
τερα μεγάλη σημασία που δίνει η NP Ασφαλιστική στην 
εκπαίδευση των συνεργατών της, με ακράδαντη πεποί-
θηση και αρχή της εταιρείας ότι ο καλά εκπαιδευμένος 
και ενημερωμένος επαγγελματίας είναι αυτός που θα 
χαράξει το παρόν και το μέλλον στην ασφαλιστική αγο-
ρά.

Επιπροσθέτως των 208 σεμιναρίων επανεκπαίδευ-
σης της 5ετίας 2015-2019 και προκειμένου να μην έχει 
κανένας συνεργάτης της εταιρείας εκκρεμότητα στην 
προσκόμιση των απαραίτητων βεβαιώσεων 75 ωρών 
για την ανανέωση της άδειας άσκησης επαγγέλματος 
στα αρμόδια επιμελητήρια, η εταιρεία έχει προγραμμα-
τίσει νέα σειρά επαναληπτικών σεμιναρίων επαναπι-
στοποίησης γνώσεων για το σύνολο της 5ετίας και για 
τους τρείς υποχρεωτικούς Τομείς Α΄,Β΄ και Γ΄. Τα επα-
ναληπτικά σεμινάρια θα πραγματοποιηθούν στα κεντρι-
κά γραφεία της εταιρείας στο Μαρούσι εντός του Νοεμ-
βρίου σε πέντε διήμερα.

Δυναμικά παρούσα ήταν η ΑΧΑ στο 3ο Συ-
νέδριο Βιωσιμότητας του Economist για 
τη Νοτιοανατολική Ευρώπη και τη Μεσό-

γειο, αντιλαμβανόμενη, όπως τονίζεται, την α-
νάγκη για άμεση και στοχευμένη δράση. Στο 
πλαίσιο αυτό η ΑΧΑ συστρατεύτηκε με την πα-
γκόσμια προσπάθεια αντιμετώπισης αυτής της 
ραγδαίας κατάστασης, της οποίας ηγείται ο Ορ-
γανισμός Ηνωμένων Εθνών. Όπως ανέφερε ο 
διευθύνων σύμβουλος της ΑΧΑ Ελλάδας, κ. 
Ερρίκος Μοάτσος, από το βήμα του συνεδρίου 
η διαχείριση αυτού του «χωρίς σύνορα» φαι-
νομένου μπορεί να συντονιστεί μέσα από 4 βα-
σικούς άξονες:
• Την ενημέρωση για τους κινδύνους και την 
αξία της πρόληψης,
• τη χρηματοδότηση και τη στήριξη της ακαδη-
μαϊκής έρευνας,
• τη χρηματοδότηση των οικονομικών επιπτώ-
σεων,
• τη στήριξη των επενδύσεων σε φιλικές προς 
το περιβάλλον μορφές ενέργειας. 

«Η κλιματική αλλαγή οδηγεί σε φυσικά φαι-
νόμενα που εκδηλώνονται σε μικρότερη χρονι-
κή συχνότητα αλλά με βίαιο τρόπο ως προς τις 
συνέπειες που επιφέρουν. Για τον λόγο αυτό, οι 
ασφαλιστικοί οργανισμοί καλούμαστε να στη-
ρίξουμε την ενημέρωση των πολιτών και να 
τους βοηθήσουμε να κατανοήσουν αυτούς τους 
κινδύνους, καθώς και να αντιληφθούν πώς 
μπορούμε να επηρεάσουμε την εμφάνισή 
τους». «Η πρόληψη στοιχίζει λιγότερο από την 
αποκατάσταση, παρότι η επένδυση που απαιτεί 
δεν είναι προφανής σε ένα πρώτο στάδιο», είπε 
χαρακτηριστικά ο κ. Μοάτσος. Η πολυπλοκότη-
τα του φαινομένου απαιτεί, παράλληλα, ενδυ-

νάμωση της ακαδημαϊκής γνώσης και η χρημα-
τοδότηση ερευνών που σχετίζονται με αυτή 
είναι ιδιαιτέρως σημαντική. Μέσα από το Τα-
μείο Ερευνών της η ΑΧΑ έχει επενδύσει συνο-
λικά κοντά στα 200 εκατομμύρια €, σε διάστη-
μα 10 ετών, έχοντας δώσει ιδιαίτερη έμφαση 
στη διαχείριση της κλιματικής αλλαγής και 
στην ανθεκτικότητα των πόλεων για την καλύ-
τερη δυνατή προστασία των πολιτών. 

Μιλώντας, επίσης, για τη χρηματοδότηση 
των οικονομικών επιπτώσεων της κλιματικής 
αλλαγής, ο επικεφαλής της «ΑΧΑ Ασφαλιστι-
κή» τόνισε ότι «παρατηρείται ένα μεγάλο 
protection gap, καθώς -σύμφωνα με μελέτη 
της Munich Re- το ετήσιο κόστος ανήλθε στα 
330 δισ. € το 2017 και μόνο το 40% είναι ασφα-
λισμένο, ενώ στην Ελλάδα μόνο το 15% των 
κατοικιών παρουσιάζονται ασφαλισμένες». 
Στο σημείο αυτό ο Ερρίκος Μοάτσος δεν παρέ-
λειψε να υπογραμμίσει την ανάγκη διαχείρισης 
αυτού του κενού προστασίας, το οποίο είναι 
πολλαπλάσια μεγαλύτερο στη χώρα μας, λαμ-

βάνοντας υπόψη την, ήδη, υψηλή σεισμική 
δραστηριότητά της, 50% του συνόλου της Ευ-
ρώπης – και την ασφάλιση, μόλις, του 15% των 
ελληνικών κατοικιών. Στο πλαίσιο αυτό η Έ-
νωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος ανέ-
λαβε, πρόσφατα, την πρωτοβουλία σχεδιασμού 
ενός εθνικού συστήματος χρηματοδότησης 
φυσικών καταστροφών.

Ιδιαίτερη μνεία έκανε, τέλος, στην ανάγκη 
αντικατάστασης ρυπογόνων μορφών ενέργει-
ας, όπως ο ορυκτός άνθρακας και τα oil sands, 
από μορφές φιλικές προς το περιβάλλον, ό-
πως έχουν οριστεί στο COP 21 και άλλες αντί-
στοιχες θεσμικές διασκέψεις παγκόσμιας εμ-
βέλειας. 

Ηγέτιδες ασφαλιστικές εταιρείες, μεταξύ 
των οποίων και η ΑΧΑ - που είναι οι μεγαλύτε-
ροι θεσμικοί επενδυτές- αποσύρουν τις επεν-
δύσεις τους από αντίστοιχες δραστηριότητες 
και θέτουν περιορισμούς, μέχρι και αποκλει-
σμό, από την ασφάλιση εγκαταστάσεων εξόρυ-
ξης ορυκτού άνθρακα. 

ΑΧΑ: Συστράτευση για την 
αντιμετώπιση των κινδύνων 

της κλιματικής αλλαγής

Για 8η συνεχόμενη χρονιά, η 
Ergo Ασφαλιστική στήριξε 

ως χορηγός το Ladies Run, έ-
ναν αγώνα δρόμου με φιλαν-
θρωπικό σκοπό, αφιερωμένο 
μόνο στις γυναίκες. Στη φετινή 
διοργάνωση έτρεξαν 1.000 γυ-
ναίκες, συμμετέχοντας σε ένα 
θεσμό που έχει αφήσει θετικό 
αποτύπωμα στην εποχή μας, 
συνδυάζοντας την άμιλλα, τη 
θηλυκότητα και την κοινωνική 
προσφορά. Η Ergo Ασφαλιστική 
εγγυήθηκε την ασφάλεια των 
δρομέων, παρέχοντας δωρεάν κάλυψη προσωπικού ατυχήματος και 
αστικής ευθύνης σε όλες τις συμμετέχουσες. Επίσης προσέφερε στις 
δρομείς ένα πρακτικό goodie bag για την ασφάλεια των προσωπικών 
τους αντικειμένων και ένα αντιανεμικό για την προστασία των εθελο-
ντών κατά τη διάρκεια του αγώνα. Ακόμα και ο χώρος για τη φύλαξη 
των προσωπικών ειδών των δρομέων είχε την υπογραφή και την α-
σφάλεια της ERGO. Στηρίζοντας το θεσμό, οι ERGO Ladies ένωσαν τις 

δυνάμεις τους και δημιούρ-
γησαν την ERGO Ladies 
Running Team, αποτελούμε-
νη από εργαζόμενες και φίλες 
της ERGO. Όλες μαζί, με θαυ-
μαστή θέληση και παλμό, βί-
ωσαν μια μοναδική δρομική 
εμπειρία και ένιωσαν τη χαρά 
της συμμετοχής στον αγώνα 
και του τερματισμού, ενώ πα-
ράλληλα μετέφεραν μήνυμα 
αλληλεγγύης και ουσιαστικής 
προσφοράς για γυναίκες που 
έχουν ανάγκη, μέσω του σω-

ματείου ΔΕΣΜΟΣ. Κατά την απονομή των μεταλλίων στις νικήτριες ο 
διευθυντής Τομέα Εμπορικών Λειτουργιών της ERGO κ. Στάθης Τσα-
ούσης δήλωσε ότι «τo Ladies Run, μετά από 8 χρόνια, είναι πια ένας 
εδραιωμένος θεσμός στα δρομικά δρώμενα και είναι ιδιαίτερη η χαρά 
μας που αγκαλιάσαμε αυτή τη διοργάνωση από την έναρξή της το 
2012, προσφέροντας σε όλες τις Ladies τις ασφαλιστικές μας υπηρε-
σίες». 

Ο διευθυντής Τομέα Εμπορικών Λειτουργιών κ. Στάθης Τσαούσης με μέλη της ERGO 
Ladies Running Team.

ERGO Στήριξη για 8η χρονιά του Ladies Run  

Στο βήμα ο κ Ερρίκος Μοάτσος
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Του ανταποκριτή μας στην Κύπρο ΓΊΆΝΝΗ ΣΕΪΤΆΝΊΔΗ

Στη βελτίωση του επιπέδου των συνταξιοδοτικών παροχών 
στην Κύπρο στοχεύει μελέτη για μια νέα μεταρρύθμιση του 
συνταξιοδοτικού συστήματος. Ο γενικός διευθυντής του Υ-

πουργείου Εργασίας Χρίστος Μαληκκίδης και ο γενικός διευθυ-
ντής του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων Κώστας Σταυράκης, 
μιλώντας σε συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασί-

ας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, έδωσαν λεπτομέρειες 
για την υπό εξέλιξη μελέτη.

 Η μεταρρύθμιση θα λάβει υπόψη τα εξής:
• Το σύνολο των παροχών. Το ποσοστό των φτωχών συνταξιούχων 
έχει υποχωρήσει στο 23%, από 50% που ήταν πριν από μια δεκαε-
τία. Το όριο της φτώχειας στην Κύπρο είναι 10.324 ευρώ στη περί-
πτωση του ενός ατόμου και 15.486 ευρώ για νοικοκυριό 2 ατόμων. 

Η υποχώρηση αυτή δείχνει ότι λειτουργούν οι πολιτικές στήριξης 
των χαμηλοσυνταξιούχων, αλλά ένα σημαντικό ποσοστό συνταξι-
ούχων εξακολουθεί να ζει σε καθεστώς φτώχειας. Στην εξίσωση 
για την αξιολόγηση των πολιτικών που μπορούν να ακολουθηθούν 
θα μπουν όλες οι παροχές-πληρωμές: η σύνταξη του ΤΚΑ, η κοι-
νωνική σύνταξη, το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, το σχέδιο χαμη-
λοσυνταξιούχων. Στόχος είναι να προσεγγιστεί σφαιρικά το ζήτημα 
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Μεταρρύθμιση για 
υψηλότερες συντάξεις
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της επάρκειας των συντάξεων. Στο 
πλαίσιο της νέας αναλογιστικής με-
λέτης του ΤΚΑ (διεξάγεται κάθε τρία 
χρόνια) αξιολογείται και σε ατομικό 
επίπεδο η επίπτωση.
• Τις πιστώσεις υπέρ των εργαζομέ-
νων. Στην εξίσωση θα μπουν και 
όλες οι παροχές (συνολικά δέκα) 
που δικαιούνται οι εργαζόμενοι κα-
τά τη διάρκεια του εργασιακού τους 
βίου, όπως επίδομα ασθένεια, α-
νεργίας, μητρότητας, ανικανότητας 

κ.λπ.
• Την αλληλεγγύη μεταξύ και εντός 
των γενεών. Ο κ. Σταυράκης εξήγη-
σε ότι δεν είναι δυνατό να ληφθεί 
απόφαση για αύξηση των συντάξε-
ων σε βάρος των επόμενων γενε-
ών και περιέγραψε τις σημαντικές 
προκλήσεις των νεότερων γενεών. 
Ως παράδειγμα έφερε τα χάσμα γε-
νεών στη συσσώρευση περιουσια-
κών στοιχείων. Οι νεότεροι, σε σχέ-
ση με τους άνω των 50 ετών, δυ-
σκολεύονται να αποκτήσουν ιδιό-
κτητη κατοικία.

• Τη δημοσιονομική πτυχή. Οι ό-
ποιες αποφάσεις και παρεμβάσεις 
δεν θα πρέπει να απειλούν τη δημο-
σιονομική σταθερότητα. Ο γενικός 
διευθυντής του υπουργείου Εργα-
σίας, Χρίστος Μαληκκίδης σημείω-
σε ότι η μεταρρύθμιση θα πρέπει να 
εγγυάται τη βιωσιμότητα των οικο-
νομικών του κράτους. Ο παριστάμε-
νος εκπρόσωπος του ΥΠΟΙΚ υπο-
γράμμισε την ανάγκη τα σενάρια 
που θα εξεταστούν να οδηγούν σε 
δημοσιονομική ουδετερότητα, να 
μην επιβαρύνουν τις μελλοντικές 

γενεές και να συνυπολογίζουν τη 
συνεισφορά του κράτους στη λει-
τουργία του ΓεΣΥ.
• Την αποδοτικότητα των συντάξε-
ων μέσω κινήτρων για παραμονή 
στην εργασία.

«Πρόκειται για μια εις βάθος με-
λέτη, που καλύπτει όλες τις πτυχές», 
εξήγησε ο κ. Σταυράκης, γι’ αυτό 
ζήτησε να μην υπάρξει πίεση για το 
χρόνο ολοκλήρωσής της, ενώ δε-
σμεύτηκε να ενημερώσει εκ νέου 
την επιτροπή το Δεκέμβριο.
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Ολοκληρώθηκε η δημόσια διαβούλευση για το νομοσχέδιο που 
εναρμονίζει την κυπριακή νομοθεσία με την ευρωπαϊκή σε 

ό,τι αφορά τη λειτουργία των ταμείων συνταξιοδοτικών παρο-
χών, του δεύτερου πυλώνα της κοινωνικής ασφάλισης. Το νομο-
σχέδιο με τίτλο «Ο περί της ίδρυσης, των δραστηριοτήτων και της 
εποπτείας των ιδρυμάτων επαγγελματικών συνταξιοδοτικών 
παροχών νόμος του 2019» εισάγει σειρά αλλαγών με στόχο τη 
θωράκιση του θεσμού και την ενίσχυση των διαδικασιών διαχεί-
ρισής τους. 

Κύριος στόχος του νομοσχεδίου είναι η διασφάλιση της χρη-
στής διακυβέρνησης των ιδρυμάτων επαγγελματικών συνταξιο-
δοτικών παροχών (ΙΕΣΠ), η παροχή σαφών και σχετικών πληρο-
φοριών σε υποψήφια μέλη, μέλη και δικαιούχους τους, η άρση 
εμποδίων για τα διασυνοριακά ΙΕΣΠ και η εξασφάλιση των ανα-
γκαίων εργαλείων στους επόπτες για την αποτελεσματική επο-
πτεία των ΙΕΣΠ. Το προτεινόμενο νομοσχέδιο δίνει, πάντως, με 

σχετικές μεταβατικές διατάξεις πίστωση χρόνου στα μικρά κυρί-
ως ταμεία προνοίας για συμμόρφωσή τους με τις νέες απαιτή-
σεις, καθώς και την κατάρτιση των αρχών της επενδυτικής τους 
πολιτικής και του πλαισίου αξιολόγησης κινδύνων.

Ύποχρέωση
Από τις πρόνοιες του νομοσχεδίου ξεχωρίζει μεταξύ άλλων η 

υποχρέωση πλέον ένταξης των εργοδοτούμενων μια επιχείρη-
σης σε συνταξιοδοτικό ταμείο εφόσον ο εργοδότης προσφέρει 
τέτοιο σχέδιο. Η συγκεκριμένη πρόνοια, που φαίνεται να προκα-
λεί κάποιες αντιδράσεις από πλευράς εργοδοτικών οργανώσε-
ων, αναφέρει συγκεκριμένα πως η «η ένταξη εργαζομένου σε 
συνταξιοδοτικό σχέδιο που προσφέρει ο εργοδότης του είναι υ-
ποχρεωτική, όταν ο εργαζόμενος ανήκει σε επαγγελματική κατη-
γορία για την οποία ιδρύθηκε και λειτουργεί το συνταξιοδοτικό 
σχέδιο». 

Το νομοσχέδιο προβλέπει επίσης πως «κανένα εγγεγραμμένο 
ΙΕΣΠ δεν διαλύεται, έστω και αν παύσει να δέχεται νέα μέλη και 
χρηματοδότηση από τη χρηματοδοτούσα επιχείρηση και τα μέλη 
του, εκτός αν η χρηματοδοτούσα επιχείρηση τερματίσει οριστικά 
τη λειτουργία της», ενώ διευκολύνει τις συνενώσεις ταμείων που 
σήμερα δεν επιτρέπονται, αφού θα είναι δυνατή η μεταφορά συ-
νταξιοδοτικού σχεδίου σε άλλο σχέδιο, καθώς και η μεταφορά 
συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων. 

Η εναρμόνιση 
Η εναρμόνιση με το κοινοτικό δίκαιο αφορά την υιοθέτηση κα-

νόνων της Ένωσης σχετικά με τα ιδρύματα επαγγελματικών συ-
νταξιοδοτικών παροχών - Οδηγία της Ε.Ε. 2016/2341. Η οδηγία 
προβλέπει ολοκληρωμένο κανονιστικό πλαίσιο για τις δραστηρι-
ότητες και την εποπτεία των ιδρυμάτων επαγγελματικών συντα-
ξιοδοτικών παροχών. 

Ενίσχυση επαγγελματικών συνταξιοδοτικών ταμείων

Το πέναλτι του 12%
ΕΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ισορροπίας 
είναι και η μείωση της σύνταξης 
για όσους επιλέγουν να συνταξι-
οδοτηθούν νωρίτερα, στα 63 έτη, 
αντί για τα 65. 

Ο κ. Σταυράκης ξεκαθάρισε 
ότι δεν είναι εφικτή η κατάργηση 
της μείωσης του 12%, αλλά σε 
ατομικό επίπεδο μπορούν να ε-
ξεταστούν επιμέρους περιπτώ-
σεις. Για παράδειγμα υπάρχουν 
εργαζόμενοι με περισσότερα 
χρόνια εργασίας από το μέσο ό-
ρο, για τους οποίους θα μπορού-
σε να ληφθεί υπόψη ο ασφαλι-
στικός χρόνος αν υποβάλουν 
αίτημα πρόωρης συνταξιοδότη-
σης. Η κατάργηση της αναλογι-
στικής μείωσης των συντάξεων 
για όσους αποχωρούν από την 
αγορά εργασίας στα 63 θα απαι-
τούσε αύξηση του γενικού επι-
πέδου των εισφορών κατά περί-
που 1,3%. Τα μέλη της επιτροπής 
εξέφρασαν την ανάγκη στήριξης 
των χαμηλοσυνταξιούχων και 
μη τήρησης της μείωσης του 
12% σε ορισμένες κατηγορίες 
εργαζομένων.

Οι οργανώσεις των συνταξι-
ούχων, πάντως, επιμένουν στην 
κατάργηση της αναλογιστικής 
μείωσης των συνταξιοδοτικών 
παροχών για όσους αποχωρούν 
από την αγορά εργασίας στα 63.

Αρκετοί συνταξιούχοι που έ-
χουν εισοδήματα κάτω από το 
όριο της φτώχειας δεν έχουν υ-
ποβάλει αίτηση, με αποτέλεσμα 
να στερούνται του δικαιώματος 
της λεγόμενης «μικρής επιτα-
γής» (πρόκειται για επίδομα που 
παρέχεται σε χαμηλοσυνταξιού-
χους), αναφέρει σε ανακοίνωσή 
της η Ένωση Κυπρίων Συνταξι-
ούχων (ΕΚΥΣΥ).
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Σε εξαγορά του ποσοστού που διατηρούσε η 
MetLife στην Hellenic Alicο προχώρησε η 
Ελληνική Τράπεζα, κίνηση που -όπως τονί-

ζεται- αποδεικνύει ότι η Ελληνική Τράπεζα είναι 
έτοιμη να ισχυροποιήσει τη θέση των θυγατρι-
κών ασφαλιστικών της στην κυπριακή αγορά. 

Παράλληλα επισημαίνεται ότι η τράπεζα επεν-
δύει στην ανάπτυξη και αναβάθμιση των ασφα-
λιστικών της, με στόχο την απόκτηση κυρίαρχης 
θέσης στην αγορά αλλά και τη μεγιστοποίηση 
των εσόδων από τον τομέα των ασφαλίσεων. 
Ειδικότερα, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, 
η Ελληνική Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ 
υπέγραψε συμφωνία αγοραπωλησίας μετοχών 
με τη MetLife Services Cyprus Limited για την 
αγορά ολόκληρου του ποσοστού συμμετοχής 
της MetLife, ύψους 27,5%, στο μετοχικό κεφά-
λαιο της Hellenic Alico Life Insurance Company 
Limited. Η Hellenic Alico Life ιδρύθηκε το 2000 
κατόπιν κοινοπραξίας της Ελληνικής Τράπεζας 
και της MetLife και εξελίχθηκε σε μια από τις πιο 
πετυχημένες επιχειρήσεις παροχής τραπεζοα-
σφαλιστικών προϊόντων στην Κύπρο, με υψηλή 
αξιοπιστία και άριστη εξυπηρέτηση. 

«Η επιτυχής κοινοπραξία είναι αποτέλεσμα 
της σκληρής εργασίας του προσωπικού της 
MetLife Cyprus, το οποίο στήριξε τη συνεργασία 
όλα αυτά τα χρόνια», δήλωσε ο γενικός διευθυ-
ντής της MetLife Cyprus, κ. Κυριάκος Αποστολί-
δης. «Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον καθένα 
ξεχωριστά για τις προσπάθειες που κατέβαλε, 
συμβάλλοντας σε αυτή την επιτυχημένη πορεία. 
Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω όλους στην 
Ελληνική Τράπεζα για την άψογη συνεργασία 
και εύχομαι στην επιχείρηση κάθε μελλοντική 
επιτυχία. 

Η εξαγορά δεν θα έχει κανένα αντίκτυπο στις 
ασφαλιστικές συμβάσεις των πελατών της 
MetLife Ευρώπης και στους υφιστάμενους ό-
ρους και προϋποθέσεις, οι οποίοι θα συνεχί-
σουν να ισχύουν ως έχουν», πρόσθεσε ο κ. Κυ-

ριάκος Αποστολίδης. 
Από την πλευρά του, ο ανώτατος εκτελεστικός 

διευθυντής της Ελληνικής Τράπεζας, κ. Ιωάννης 
Μάτσης, ανέφερε ότι «η εξαγορά συμβαδίζει με 
τη στρατηγική μας για αναδιάρθρωση και επα-
νατοποθέτηση των ασφαλιστικών θυγατρικών 
μας και του μοντέλου διανομής τραπεζοασφα-
λειών μέσω του δικτύου της Ελληνικής Τράπε-
ζας ούτως ώστε να ενισχυθούν τα έσοδα από 

ασφαλιστικές δραστηριότητες. Θα ήθελα να ευ-
χαριστήσω τη MetLife για τον επαγγελματισμό 
και την αφοσίωση που επέδειξε και οδήγησε σε 
μια πετυχημένη μακροπρόθεσμη συνεργασία 
μέσω της Hellenic Alico Life», πρόσθεσε ο 
κ.Μάτσης.

 Η συναλλαγή υπόκειται σε εγκρίσεις από τις 
εποπτικές αρχές και αναμένεται να ολοκληρω-
θεί κατά το πρώτο τρίμηνο του 2020.

Ο κ. Έβαν Γαβάς

Universal Life
Η καλύτερη 
ασφαλιστική 
στον κλάδο ζωής
ΩΣ Η ΚΑΛΥΤΕΡΗ ασφαλιστική εται-
ρεία στον κλάδο Ζωής στην Κύπρο α-
ναδείχθηκε η Universal Life από το οι-
κονομικό περιοδικό «World Finance», 
το οποίο αναδεικνύει κάθε χρόνο μέσα 
από το θεσμό «Global Insurance 
Awards» τις πρώτες ασφαλιστικές ε-
ταιρείες στους κλάδους Ζωής και γενι-
κών ασφαλίσεων. 

Αναφερόμενος στη μεγάλη αυτή διά-
κριση, ο πρώτος εκτελεστικός διευθυ-
ντής της Universal Life, κ. Έβαν Γαβάς, 
δήλωσε: «Νιώθουμε ιδιαίτερα περή-
φανοι που διακριθήκαμε από ένα πα-
γκοσμίως αναγνωρισμένο θεσμό ό-
πως είναι αυτός των Global Insurance 
Awards. Η βράβευση αυτή αποτελεί 
επιστέγασμα της συνεχούς σκληρής 
δουλειάς και προσήλωσής μας στην 
αποστολή και το όραμά μας». Όπως 
δήλωσε ο κ. Γαβάς, η πρωτιά αυτή έρ-
χεται σαν συνέχεια της προηγούμενης 
φετινής διάκρισης όπου η Universal 
Life αναδείχτηκε για 7η συνεχή χρονιά 
ως η πλέον αξιόπιστη εταιρεία στην 
Κύπρο στην ανεξάρτητη έρευνα αγο-
ράς της ιστοσελίδας Stockwatch. 

Πρόσθεσε επίσης ότι νιώθει περή-
φανος για τους ανθρώπους της 
Universal Life, στους οποίους ανήκουν 
τα εύσημα για τις συνεχείς αυτές δια-
κρίσεις της εταιρείας. «Θέλουμε», δή-
λωσε, «να παραμείνουμε προσηλωμέ-
νοι στις διαχρονικές αξίες που μας χα-
ρακτηρίζουν, όπως η αξιοπιστία, ο ε-
παγγελματισμός, η ακεραιότητα, η δια-
φάνεια και η πελατο-κεντρική προσέγ-
γιση». Ο παγκόσμιος αυτός θεσμός δι-
οργανώνεται από το 2007 αξιολογώ-
ντας και επιβραβεύοντας τις κορυφαί-
ες ασφαλιστικές εταιρείες κάθε χώρας 
που καινοτομούν, διαφοροποιούνται 
και καταλαμβάνουν ηγετικές θέσεις 
στην παγκόσμια ασφαλιστική αγορά, 
βάσει των αποτελεσματικών πρακτι-
κών που υλοποιούν.

Κάθε χρόνο, το οικονομικό περιοδικό «World Finance» αναδεικνύει δύο 
ασφαλιστικές εταιρείες από κάθε χώρα του κόσμου ως τις καλύτερες 

για κάθε κλάδο ασφάλισης, γενικό και ζωής.Οι Γενικές Ασφάλειες Κύπρου 
αναδείχθηκαν ως η καλύτερη ασφαλιστική εταιρεία γενικού κλάδου στην 
Κύπρο. Η αναγνώριση αυτή αποτελεί επιστέγασμα των συνεχών προσπα-
θειών των Γενικών να βρίσκονται συνεχώς δίπλα στους ασφαλισμένους 
τους, παρέχοντας γρήγορη και αποτελεσματική διευθέτηση απαιτήσεων, 
καινοτόμα ασφαλιστικά προϊόντα, σύγχρονους τρόπους προώθησης και 
υψηλό επίπεδο τεχνολογίας.

Οι Γενικές διακρίνονται για το κύρος, την αξιοπιστία και την υπευθυνό-
τητά τους, καθώς και για τον επαγγελματισμό ενός έμπειρου, καταρτισμέ-
νου και άρτια εκπαιδευμένου προσωπικού. 

Είναι μια εταιρεία με 68 χρόνια παρουσίας στην ασφαλιστική βιομηχα-
νία, με συνετή και σοβαρή εταιρική κουλτούρα και διαχείριση.Παράλληλα, 
ανεξάρτητη έρευνα της StockWatch ανέδειξε τις Γενικές Ασφάλειες Κύ-
πρου ως την πιο αξιόπιστη ασφαλιστική εταιρεία γενικού κλάδου.

 Να σημειωθεί ότι, πέραν αυτής της διάκρισης, οι Γενικές Ασφάλειες 
Κύπρου έχουν διακριθεί από το The Legal 500, το οποίο αναγνώρισε το 
Νομικό Τμήμα των Γενικών Ασφαλειών Κύπρου ως ένα από τα καλύτερα 
σε Ελλάδα και Κύπρο, σε όλο το φάσμα της οικονομικής δραστηριότητας 
(όχι μόνο στην ασφαλιστική βιομηχανία). 

Το The Legal 500 αξιολόγησε νομικά τμήματα από όλη την Ελλάδα και 
την Κύπρο, για να προσδιορίσει εκείνα τα τμήματα τα οποία έχουν συμ-
βάλει στην αλλαγή ή τη διαμόρφωση πολιτικής και πορείας στην εταιρεία 
ή τη βιομηχανία τους, αναπτύσσοντας τεχνικές λύσεις σε πολύπλοκα 
ζητήματα, δημιουργώντας καινοτόμες δομές για να διασφαλιστεί ότι η 
εσωτερική λειτουργία οδηγεί την επιχείρηση στο μέλλον. 

Να σημειωθεί ότι, για 30 και πλέον χρόνια, το The Legal 500 μελετά και 
αναλύει τις ικανότητες και δυνατότητες των δικηγορικών γραφείων σε 
όλο τον κόσμο και οι δημοσιεύσεις του αποτελούν σημείο αναφοράς για 
όσους ψάχνουν για τα καλύτερα δικηγορικά γραφεία για τις ανάγκες 
τους.

Γενικές Ασφάλειες Κύπρου Νέα σημαντική διάκριση

ΈΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΈΖΑ

Εξαγόρασε το ποσοστό 
MetLife στην Hellenic Alico

Ο κ. Ιωάννης ΜάτσηςΟ κ. Κυριάκος Αποστολίδης
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Στα 944 εκατομμύρια, που αντιστοιχεί στο 
4,3% του ΑΕΠ, ανήλθε το πλεόνασμα της 
γενικής κυβέρνησης κατά την περίοδο Ι-

ανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2019, σε σύγκριση 
με έλλειμμα 955,3 εκατ. € ή -4,5% την αντίστοι-
χη περσινή περίοδο, σύμφωνα με σχετική α-
νακοίνωση της Στατιστικής Υπηρεσίας. Όπως 
επισημαίνεται, το έλλειμμα της περιόδου Ια-
νουαρίου-Σεπτεμβρίου 2018 συμπεριλαμβά-
νει το κόστος της συμφωνίας της Συνεργατι-
κής Κυπριακής Τράπεζας με την Ελληνική 
Τράπεζα για το μήνα Σεπτέμβριο 2018.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τη Στατιστική Υπη-
ρεσία, οι συνολικές δαπάνες για τους πρώ-
τους εννιά μήνες του 2019 ανήλθαν στα 5.594,6 
εκατ. € που, εξαιρουμένου του κόστους της 
συμφωνίας της Συνεργατικής Κυπριακής 
Τράπεζας με την Ελληνική Τράπεζα για το μή-
να Σεπτέμβριο του 2018, αντιστοιχεί σε αύξη-
ση ύψους 538,0 εκατ. € ή 10,6% από την αντί-
στοιχη περσινή περίοδο. 

Οι συνολικές δαπάνες για τους πρώτους 
εννιά μήνες του 2019 ανήλθαν στα 5.594,6 ε-
κατ. € που, εξαιρουμένου του κόστους της 
συμφωνίας της Συνεργατικής Κυπριακής 
Τράπεζας με την Ελληνική Τράπεζα για το μή-
να Σεπτέμβριο του 2018, αντιστοιχεί σε αύξη-
ση ύψους 538,0 εκατ. € (+10,6%) από την αντί-
στοιχη περσινή περίοδο.

Οι κοινωνικές παροχές σημείωσαν αύξηση 
232,3 εκατ. € (+12,1%) και ανήλθαν στα 2.151,2 
εκατ. € τον Ιανουάριο-Σεπτέμβριο του 2019, 
σε σύγκριση με 1.918,9 εκατ. € την αντίστοιχη 
περσινή περίοδο. Οι απολαβές προσωπικού 
(συμπεριλαμβανομένων των τεκμαρτών κοι-
νωνικών εισφορών και συντάξεων των δη-
μοσίων υπαλλήλων) αυξήθηκαν σημαντικά 
κατά 171,3 εκατ. € (+10,2%) και ανήλθαν στα 
1.849,4 εκατ. € τον Ιανουάριο-Σεπτέμβριο του 
2019, σε σύγκριση με 1.678,1 εκατ. € τον Ια-
νουάριο-Σεπτέμβριο του 2018. 

Η ενδιάμεση ανάλωση αυξήθηκε κατά 
104,1 εκατ. € (+21,7%) και ανήλθε, για τη συ-
γκεκριμένη περίοδο του 2019, στα 584,0 εκατ. 
€, ενώ την αντίστοιχη περίοδο του 2018 το πο-
σό αυτό ανήλθε στα 479,9 εκατ. €

Οι τρέχουσες μεταβιβάσεις αυξήθηκαν κα-
τά 58,6 εκατ. € (+17,7%) και ανήλθαν στα 389,1 
εκατ. €, ενώ οι πληρωθέντες τόκοι αυξήθη-
καν κατά 58,4 εκατ. € την περίοδο Ιανουαρίου-

Σεπτεμβρίου 2019 (+16,4%) και ανήλθαν στα 
414,0 εκατ. €.

Οι επιχορηγήσεις αυξήθηκαν κατά 1,5 εκατ. 
€ και ανήλθαν κατά το πρώτο εννιάμηνο του 
2019 στα 31,8 εκατ. € (+5,0%) από 30,3 εκατ. € 
την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Ο λογαρια-
σμός κεφαλαίου, που αποτελείται από τις κε-
φαλαιουχικές δαπάνες και τις κεφαλαιουχι-
κές μεταβιβάσεις, αυξήθηκε σημαντικά το 
2018 λόγω της συμφωνίας της Συνεργατικής 
Κυπριακής Τράπεζας με την Ελληνική Τράπε-
ζα, με την ενσωμάτωση πάγιων περιουσια-
κών στοιχείων ύψους 668,8 εκατ. € στον ισο-
λογισμό του κράτους. 

Για την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 
2019 οι αντίστοιχες κεφαλαιουχικές δαπάνες 
περιορίστηκαν στα 129,5 εκατ. €, μειώθηκαν 
κατά 804,5 εκατ. € σε σχέση με την αντίστοιχη 
περίοδο του 2018.

Τα συνολικά έσοδα αυξήθηκαν κατά 12,2% 
(712,4 εκατ. €) και ανήλθαν στα 6.538,7 εκατ. € 
την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2019 
(από 5.826,3 εκατ. € την περίοδο Ιανουαρίου-
Σεπτεμβρίου 2018). Σημαντική αύξηση σημεί-
ωσαν οι κοινωνικές εισφορές, οι οποίες αυ-
ξήθηκαν για την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμ-
βρίου 2019 κατά 424,3 εκατ. € (+31,7%) και α-
νήλθαν στα 1.762,5 εκατ. € (από 1.338,2 εκατ. 
€ την αντίστοιχη περίοδο του 2018).

Τα έσοδα από τη φορολογία στο εισόδημα 
και τον πλούτο επίσης αυξήθηκαν σημαντικά 

κατά 141,1 εκατ. € (+10,4%) και ανήλθαν στα 
1.497,5 εκατ. € (από 1.356,4 εκατ. € το 2018). Οι 
κεφαλαιουχικές μεταβιβάσεις ανήλθαν στα 
156,1 εκατ. € (αύξηση ύψους 69,1 εκατ. €, ή 
+79,4%) σε σύγκριση με 87,0 εκατ. € κατά την 
αντίστοιχη περσινή περίοδο. Οι συνολικοί φό-
ροι επί της παραγωγής και των εισαγωγών 
κατέγραψαν αύξηση 50,2 εκατ. € (+2,1%) και 
ανήλθαν στα 2.472,3 εκατ. € (2.422,1 εκατ. € το 
2018). Εντούτοις, τα καθαρά έσοδα του ΦΠΑ 
(μετά την αφαίρεση των επιστροφών) τα οποία 
συμπεριλαμβάνονται στο πιο πάνω ποσό, ση-
μείωσαν αύξηση της τάξης των 74,9 εκατ. € 
(+4,9%) και ανήλθαν στα 1.592,4 εκατ. € τη φε-
τινή περίοδο σε σύγκριση με 1.517,5 εκατ. € το 
2018. 

Οι εισπραχθέντες τόκοι και μερίσματα αυ-
ξήθηκαν κατά 21,2 εκατ. € (+29,2%) και ανήλ-
θαν για την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 
2019 στα 93,9 εκατ. € (72,7 εκατ. € την αντίστοι-
χη περσινή περίοδο). Τα έσοδα από την παρο-
χή υπηρεσιών σημείωσαν αύξηση της τάξης 
των 6,7 εκατ. € (+1,6%) και ανήλθαν στα 415,1 
εκατ. € σε σχέση με 408,4 εκατ. € για το εννιά-
μηνο του 2018. Σημειώνεται τέλος ότι η μόνη 
κατηγορία που κατέγραψε οριακή μείωση κα-
τά το εννιάμηνο του 2019 είναι αυτή των τρε-
χουσών μεταβιβάσεων, οι οποίες μειώθηκαν 
κατά 0,2 εκατ. € (-0,1%) και περιορίστηκαν στα 
141,3 εκατ. € (141,5 εκατ. € την αντίστοιχη πε-
ρίοδο του 2018).

ΚΤΚ
Αύξηση σε καταθέσεις 
και δάνεια το Σεπτέμβριο
ΚΑΘΑΡΗ αύξηση 304 εκατ. € ευρώ και 20 ε-
κατ. € παρουσίασαν το Σεπτέμβριο οι συνολι-
κές καταθέσεις και τα συνολικά δάνεια αντί-
στοιχα, σύμφωνα με την Κεντρική Τράπεζα της 
Κύπρου. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με ανακοί-
νωση της Κεντρικής Τράπεζας, οι  συνολικές 
καταθέσεις το Σεπτέμβριο 2019 παρουσίασαν 
καθαρή αύξηση 304,1 εκατ. €, σε σύγκριση με 
καθαρή μείωση 61,4 εκατ. € τον Αύγουστο 
2019. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής ανήλθε στο 
2,7%, σε σύγκριση με 1,6% τον Αύγουστο 2019. 
Το υπόλοιπο των καταθέσεων το Σεπτέμβριο 
2019 έφθασε στα 48,9 δισ. €. Τα συνολικά δά-
νεια το Σεπτέμβριο 2019 παρουσίασαν καθαρή 
αύξηση 20,1 εκατ. €, σε σύγκριση με καθαρή 
αύξηση 177,6 εκατ. € τον Αύγουστο 2019.  Ο  
ετήσιος  ρυθμός μεταβολής έφθασε στο -1,2%, 
σε σύγκριση με -1,3% τον Αύγουστο 2019. Το 
υπόλοιπο των συνολικών δανείων το Σεπτέμ-
βριο 2019 έφθασε στα 34,3 δισ. €.

Σε πτωτική πορεία τα  επιτόκια 
Την ίδια ώρα, το  επιτόκιο για καταθέσεις 

προθεσμίας έως ενός έτους από νοικοκυριά 
το Σεπτέμβριο παρουσίασε οριακή μείωση στο 
0,16%, σε σύγκριση με 0,17% τον προηγούμενο 
μήνα, ενώ το  αντίστοιχο επιτόκιο για καταθέ-
σεις από μη χρηματοδοτικές εταιρείες σημεί-
ωσε πτώση στο 0,13%, σε σύγκριση με 0,22% 
τον προηγούμενο μήνα.

 Το επιτόκιο που αφορά καταναλωτικά δά-
νεια υποχώρησε στο 2,80%, σε σύγκριση με 
3,06% τον προηγούμενο μήνα και το επιτόκιο 
που αφορά δάνεια για αγορά κατοικίας παρέ-
μεινε αμετάβλητο στο 2,13%, σε σύγκριση με 
τον προηγούμενο μήνα.

Το επιτόκιο που αφορά δάνεια προς μη χρη-
ματοδοτικές εταιρείες για ποσά μέχρι 1 εκατ. € 
κατέγραψε αύξηση στο 3,37%, σε σύγκριση με 
3,30% τον προηγούμενο μήνα. Το επιτόκιο που 
αφορά δάνεια προς μη χρηματοδοτικές εται-
ρείες για ποσά άνω του 1 εκατ. € παρουσίασε 
άνοδο στο 3,37%, σε σύγκριση με 3,06% τον 
προηγούμενο μήνα. 

Το Σεπτέμβριο τα συνολικά νέα δάνεια πα-
ρουσίασαν αύξηση και έφτασαν στα 404,2 ε-
κατ. €, σε σύγκριση με 334,8 εκατ. € τον προη-
γούμενο μήνα. Οι κυριότερες κατηγορίες νέ-
ων δανείων αναλύονται πιο κάτω:
• Τα νέα καταναλωτικά δάνεια αυξήθηκαν στα 
16,7 εκατ. €, σε σύγκριση με 11,8 εκατ. € τον 
προηγούμενο μήνα.
• Τα νέα δάνεια για αγορά κατοικίας παρουσί-
ασαν άνοδο στα 77,8 εκατ. €, σε σύγκριση με 
64,3 εκατ. € τον προηγούμενο μήνα.
• Τα νέα δάνεια προς μη χρηματοδοτικές εται-
ρείες για ποσά μέχρι 1 εκατ. € κατέγραψαν 
αύξηση στα 34,9 εκατ. €, σε σύγκριση με 31,6  
εκατ. € τον προηγούμενο μήνα.
• Τα νέα δάνεια προς μη χρηματοδοτικές εται-
ρείες για ποσά άνω του 1 εκατ. € αυξήθηκαν 
στα 260,4 εκατ. €, σε σύγκριση με 197,2 εκατ. € 
τον προηγούμενο μήνα.

Επενδύσεις 7,2 δισ. ευρώ από ασφαλιστικές εταιρείες - συνταξιοδοτικά ταμεία

Σε μετοχές και καταθέσεις τοποθετούν το μεγαλύτερο μέρος των ε-
πενδύσεών τους ασφαλιστικές εταιρείες και συνταξιοδοτικά ταμεία 

της Κύπρου, σύμφωνα με την έκδοση «Τριμηνιαίοι Χρηματοοικονομι-
κοί Λογαριασμοί» της  Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου για το δεύτερο 
τρίμηνο του 2019. Ειδικότερα, το ενεργητικό των ασφαλιστικών εταιρει-
ών όσον αφορά αμιγώς χρηματοοικονομικά μέσα σημείωσε πολύ μι-
κρή πτώση στα 3,8 δισ. ευρώ και είναι κατανεμημένο ως εξής: 11% σε 
μετρητά και καταθέσεις, 2% σε δάνεια, 27% σε χρεόγραφα, 42% σε με-

τοχές και 18% σε λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία. Οι επενδύσεις σε 
χρηματοοικονομικά μέσα των συνταξιοδοτικών ταμείων ανήλθαν στα 
3,4 δισ. ευρώ και αφορούν κυρίως μετρητά και καταθέσεις σε ποσοστό 
39%, 18% σε δάνεια, 3% σε χρεόγραφα, 31%  σε μετοχές και 9% σε λοιπά 
χρηματοοικονομικά στοιχεία.Οι επενδυτικοί οργανισμοί διαθέτουν ε-
νεργητικό σε χρηματοοικονομικά μέσα 5,2 δισ. ευρώ, επενδυμένο 4% 
σε μετρητά και καταθέσεις, 14% σε δάνεια και χρεόγραφα, 77% σε με-
τοχές και 5% σε λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία.

Στα 944 εκατ. ευρώ το 
πλεόνασμα το εννεάμηνο



N E X T D E A L  # 4 3 6  #  6  Ν Ο Ε Μ Β Ρ Ι Ο Υ  2 0 1 9

31
Γράφει Ο ΓΊΏΡΓΟΣ ΜΟΥΖΟΣ

KIA CEED 1,0T 120 PS

auto

tech

Πακέτο Ποσό

Βασικό Από 158,89 ευρώ

Πυρός/κλοπής Από 196,45 ευρώ

Μικτή Από 338,27 ευρώ
* Οδηγός ηλικίας 30 ετών χωρίς ζημιές  
στο ιστορικό του

Πίνακας 
κόστους 

ασφάλισης

Εργαλείο σε όλα του!

Ενδεικτικά, σας παραθέ-
τουμε μερικές ενδεικτικές 
τιμές για το κόστος ασφά-
λισης για το Kia Ceed 1,0T 
120 PS, ανάλογα με το πα-
κέτο καλύψεων που θα ε-
πιλέξει ο οδηγός. 

μαλία του δρόμου, αφήνοντας την καμπίνα α-
νεπηρέαστη. 

Στον ανοιχτό αυτοκινητόδρομο το Kia Ceed 
«καταπίνει» τα χιλιόμετρα με άνεση, ανεβάζο-
ντας με ευκολία την ταχύτητα στο κοντέρ. Ό-
μως το ίδιο άνετα το Ceed θα σας χαρίσει και 
μερικές δόσεις αδρεναλίνης σε δρόμο με 
στροφές, όπου η κλίση του αμαξώματος α-
πλά… λάμπει διά της απουσίας της, με το τιμό-
νι να μεταφέρει παράλληλα καλή πληροφόρη-
ση στον οδηγό. Ιδιαίτερη μνεία αξίζουν τα κα-
λά φρένα, τα οποία ενισχύουν το αίσθημα της 
ασφάλειας, όπου, πέρα από την δύναμη τους, 
ενθουσιάζουν με την αντοχή τους στη σκληρή 
χρήση. 

Από 16.890 ευρώ και με 7 χρόνια 
εγγύηση

Το 1.000άρι Ceed είναι διαθέσιμο από το 
βασικό πακέτο εξοπλισμού LX Inmotion με 
16.890 ευρώ (μετά από έκπτωση 600 ευρώ), 
με αρκετά πλήρη εξοπλισμό, διαθέτοντας μά-
λιστα πλήρη σουίτα συστημάτων ασφαλείας, 
με αυτόνομο φρενάρισμα για να έχετε το κε-
φάλι σας ήσυχο. Ανεξάρτητα όμως από την 
έκδοση που θα αποφασίσετε να αποκτήσετε, 
είναι εξαιρετικά σημαντικό πως το Ceed προ-
σφέρεται με εργοστασιακή εγγύηση 7 ετών, η 
οποία μπορεί και να μεταβιβαστεί.θ

Ως ασφαλιστές, για να μπορείτε να είστε πα-
ραγωγικοί στη δουλειά σας, χρειάζεστε τα 
κατάλληλα εργαλεία. Το laptop, το tablet 

σας κι αναμφίβολα το κινητό σας τηλέφωνο εί-
ναι η προέκταση του χεριού σας και οι σύντροφοι 
στη δύσκολη καθημερινότητα. Όμως ένα ακόμα 
εργαλείο, χρήσιμο στο κυνήγι της επιτυχίας, εί-
ναι το πολύτιμο αυτοκίνητό σας. 

Καμία σχέση με το παρελθόν του!
Ευτυχώς για εμάς, αλλά πρωτίστως 

για την Kia, το Ceed 3ης γενιάς απέχει 
παρασάγγας από τον προκάτοχό του, 
τόσο σχεδιαστικά όσο και τεχνολογι-
κά.

Καταρχάς το νέο μοντέλο έχει ξε-
κάθαρη στόχευση στις ευρωπαϊκές 
αγορές, καθότι είναι εξαιρετικά δυ-
ναμικό και μοντέρνο, ενσωματώ-
ντας παράλληλα πλήθος νέων τεχνο-
λογιών και φυσικά διατηρώντας το σήμα κατατε-
θέν της μάρκας τα τελευταία χρόνια, το περίφημο 
Tiger Nose, ξεχωρίζοντας με τον έντονο δυναμι-
σμό του. 

Ποιοτικό και στιβαρό!
Ο χώρος στον οποίο ως οδηγοί θα περνάτε αρ-

κετό από το χρόνο σας για να κατευθυνθείτε από 
ραντεβού σε ραντεβού, είναι φυσικά η καμπίνα 
επιβατών. Μην ανησυχείτε όμως, μιας και όσο 
χρόνο «αναγκαστείτε» να περάσετε εντός της, θα 
έχετε στη διάθεσή σας ένα κορυφαίο σε ποιότητα 
εσωτερικό. Αυτό απαρτίζεται από ποιοτικά υλι-
κά, με πολύ καλή συναρμογή, ενώ κι ο χώρος ε-
πιβατών θα σας ικανοποιήσει!

Κινητήρας που του πάει γάντι!
Ο 1,0 T-GDI του Ceed σε πείθει σε κάθε έκφαν-

σή του αλλά και σε κάθε διαδρομή που θα απο-
φασίσετε να χαράξετε. Αποκρίνεται εξαιρετικά 
σε κάθε πάτημα του γκαζιού, όντας ελαστικός α-
πό το χαμηλό φάσμα στροφών, μιας και τα 175 
Nm ροπής είναι διαθέσιμα από τις 1.500 σ.α.λ. 
μέχρι τις 4.000 σ.α.λ. Η ισχύς δίνεται γραμμικά, 
ενώ, παρά την 3κύλινδρη φύση του κινητήρα, η 
λειτουργία του είναι πολιτισμένη και μόνο στο 
χαμηλό φάσμα στροφών υπάρχουν ελάχιστοι 
κραδασμοί. Τέλος, το 6τάχυτο κιβώτιο, με τον 
εξαιρετικό σε αίσθηση επιλογέα, έχει σωστή κλι-
μάκωση.

Το χαίρεσαι σε κάθε μέτρο που διανύεις!
Μερικά από τα προτερήματα του Kia Ceed είναι 

η χρήση της πλατφόρμας Κ2, καθώς και η ενσω-
μάτωση πολλαπλών συνδέσμων για την πίσω 
ανάρτηση. Αμφότερα αυτά συνδράμουν κατά πο-
λύ στην εξαιρετική οδική συμπεριφορά του κο-
ρεατικού μοντέλου. Η ποιότητα κύλισης ενθου-
σιάζει, μιας και η ανάρτηση φιλτράρει κάθε ανω-
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Aναπροσαρμόζουν τις προμήθειες 
ΣΈ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ των τραπεζικών προμηθειών που είχαν προαναγγεί-
λει προ εβδομάδων προχώρησαν οι τράπεζες, ανακοινώνοντας  απαλλαγή 
από χρεώσεις ανάληψης μετρητών σε ορισμένα νησιά, καθώς και καταργή-
σεις σε χρεώσεις, όπως η επανέκδοση PIN. Ειδικότερα:

Eθνική Ασφαλιστική 
Η Εθνική Τράπεζα ενημερώνει ότι αναπροσαρμόζει τις προμήθειες των 

τραπεζικών εργασιών της ως εξής: • Επιστροφή του κόστους που συνεπάγε-
ται η συναλλαγή σε ΑΤΜ άλλης τράπεζας, σε 25 περιοχές όπου η Εθνική Τρά-
πεζα δεν διαθέτει ΑΤΜ ή κατάστημα. • Μη εφαρμογή προμήθειας για την εκτύ-
πωση των τελευταίων συναλλαγών στο ΑΤΜ. • Κατάργηση χρέωσης για την 
επανέκδοση και αποστολή προσωπικού κωδικού PIN.

Όπως σημειώνει στην ανακοίνωσή της η Εθνική Τράπεζα, ενθαρρύνει την 
αύξηση των ηλεκτρονικών συναλλαγών, γεγονός που συνεπάγεται τον περι-
ορισμό χρήσης μετρητών και αποτελεί τάση που παρατηρείται διεθνώς και 
είναι προς όφελος της επίσημης οικονομίας. Η Εθνική Τράπεζα παραμένει σε 
εγρήγορση σε σχέση με τις χρεώσεις και παράλληλα εργάζεται συστηματικά 
για τη βελτίωση της εμπειρίας των πελατών της σε όλα τα κανάλια εξυπηρέ-
τησής τους, προστίθεται στην ανακοίνωση.

Τράπεζα Πειραιώς 
Η  Πειραιώς ενημερώνει ότι οι πελάτες της δεν θα έχουν οποιαδήποτε επι-

βάρυνση κατά την ανάληψη μετρητών μέσω Αυτόματων Ταμειολογιστικών 
Μηχανών (ATM) τρίτων Τραπεζών στα νησιά όπου η ίδια δεν διατηρεί δικό της 
ΑΤΜ. Το κόστος ανάληψης που επιβάλλει ο πάροχος του ΑΤΜ στις περιπτώ-
σεις αυτές, απορροφάται εξολοκλήρου από την Τράπεζα Πειραιώς.

Επιπλέον, η Τράπεζα Πειραιώς μηδενίζει το κόστος σειράς εργασιών μέσω 
ΔΙΑΣ σε ΑΤΜ τρίτων τραπεζών, όπως:
• Ερώτηση υπολοίπου • Αλλαγή προσωπικού κωδικού ασφαλείας (PIN) •Α-
πεμπλοκή προσωπικού κωδικού ασφαλείας (PIN)

Εκτός από τις παραπάνω ρυθμίσεις, η Τράπεζα επανεξετάζει την τιμολογι-
ακή της πολιτική και σε άλλες προσφερόμενες υπηρεσίες. Η Τράπεζα υπεν-
θυμίζει ότι, τόσο οι αναλήψεις όσο και οι προαναφερθείσες εργασίες, παρέ-
χονται ανέξοδα για τους πελάτες της Τράπεζας Πειραιώς στο δίκτυό της.

Eurobank
Η Eurobank,  αναγνωρίζοντας την αντικειμενική δυσκολία που αντιμετω-

πίζουν οι πελάτες της, σε περιοχές όπου δεν υπάρχει κατάστημα ή ATM 
Eurobank, έχει προχωρήσει ήδη από το Σεπτέμβριο στην κάλυψη της χρέω-
σης Direct Access Fee (DAF) σε 16 απομακρυσμένες νησιωτικές περιοχές της 
χώρας και συγκεκριμένα: Αστυπάλαια, Κάσος, Καστελόριζο, Λειψοί, Τήλος, 
Φούρνοι, Οινούσσες, Σαμοθράκη, Ψαρά, Δονούσα, Ηρακλειά, Κουφονήσια, 
Σίκινος, Σχοινούσα, Κύθηρα και Ιθάκη. Μάλιστα, για τις συναλλαγές που έγι-
ναν από 1η Αυγούστου στις περιοχές αυτές, έχει ήδη ολοκληρωθεί η διαδικα-
σία επιστροφής των χρημάτων.  Συνεκτιμώντας το θετικό απόηχο της πρωτο-
βουλίας αυτής, η Eurobank αποφάσισε να επεκτείνει την απορρόφηση του εν 
λόγω κόστους σε επιπλέον 14 απομακρυσμένες περιοχές της Ελλάδας, με 
άμεση ισχύ. Συγκεκριμένα, οι 14 νέες περιοχές είναι οι εξής: Λέρος, Νίσυρος, 
Χάλκη, Ικαρία, Αγαθονήσι, Ανάφη, Κίμωλος, Φολέγανδρος, Μεγανήσι, Ύδρα, 
Μέθανα, Αγκίστρι, Κέα και Ελαφόνησος.  

Alpha Bank 
Σε κατάργηση των χρεώσεων για ανάληψη μετρητών από ΑΤΜ άλλων τρα-

πεζών προχωρά  και η  Alpha Bank σε 16 νησιωτικές περιοχές όπου δεν λει-
τουργεί δικό της κατάστημα ή ΑΤΜ, απορροφώντας την προμήθεια (Direct 
Access Fee-DAF) που έχουν καθιερώσει πανευρωπαϊκά όλα τα τραπεζικά ι-
δρύματα, για τις συγκεκριμένες συναλλαγές.

Η εφαρμογή των μηδενικών χρεώσεων θα ξεκινήσει από τις 11 Νοεμβρίου 
και αφορά τα νησιά Αγ. Ευστράτιος, Αγαθονήσι, Αλόννησος, Ανάφη, Δονούσα, 
Ηρακλειά, Θηρασιά, Καστελλόριζο, Κίμωλος, Σαμοθράκη, Σίκινος, Σκύρος, 
Σχοινούσα, Οινούσσες, Χάλκη και Ψαρά.

Η Τράπεζα, η οποία σήμερα διατηρεί το μεγαλύτερο δίκτυο καταστημάτων 
στους νησιωτικούς νομούς της χώρας, με την απόφασή της αυτή αναγνωρίζει 
εμπράκτως την ανάγκη ελάφρυνσης των πελατών της σε περιοχές όπου δεν 
έχουν την αντικειμενική δυνατότητα να επιλέξουν το δικό της δίκτυο καταστη-
μάτων ή ΑΤΜ.

Μέχρι τότε οι μέτοχοι της MIG, μεγαλύ-
τερος των οποίων είναι με 28,49% η Τρά-
πεζα Πειραιώς, θα κληθούν σε έκτακτη 
γενική συνέλευση να εγκρίνουν την ανα-
χρηματοδότηση με έκδοση δύο νέων ομο-
λογιακών δανείων, που θα έχουν διάρ-
κεια ως 12 μήνες. 

Η MIG, εφόσον εγκριθεί και υπογραφεί 
η συμφωνία, θα αναλάβει την υποχρέωση 
να πωλήσει βασικά περιουσιακά στοιχεία 
(Attica ή/και Vivartia), ώστε να εξοφλή-
σει την ενδιάμεση χρηματοδότηση και μέ-
ρος των υπόλοιπων δανείων της Πειραι-
ώς. 

Κέρδη της τάξης  
των 53 εκατ. ευρώ από Fortress 

Μετά τις παραπάνω εξελίξεις, η 
Fortress έπαψε να περιλαμβάνεται στους 
πιστωτές της MIG, βγάζοντας κέρδος της 
τάξης των 28 εκατ. ευρώ από την εξόφλη-
ση του ομολόγου και την είσπραξη των 
τόκων. 

Σημειώνεται ότι το private equity fund 
αγόρασε από την Eurobank το ομολογια-
κό δάνειο της MIG έναντι περίπου 125 ε-
κατ. ευρώ και εισέπραξε συνολικά περί τα 
153,5 εκατ. ευρώ. 

Επιπρόσθετα, η Fortress αποχώρησε 
με κέρδος της τάξης των 25 εκατ. ευρώ 
από πιστωτής της Attica Group, θυγατρι-
κής της MIG, στο τέλος της περασμένης 
χρονιάς. Η Attica προχώρησε τότε σε 
πρόωρη αποπληρωμή του ανταλλάξιμου 
ομολογιακού δανείου ύψους 50 εκατ. ευ-
ρώ καθώς και ενός κοινού ομολογιακού 
25 εκατ. ευρώ, έναντι περίπου 87 εκατ. 
ευρώ. 

Ταυτόχρονα, αποπληρώθηκε στα 24 ε-
κατ. ευρώ (ονομαστική αξία) δάνειο που 
είχε αγοράσει από τη Citibank έναντι 12 
με 14 εκατ. ευρώ, ενώ εισέπραξε τους τό-
κους περιόδου. Συνολικά το ποσό που 
κατέβαλε η Attica στην Fortress άγγιξε τα 
110 εκατ. ευρώ. 

Για να αποπληρώσει τα τρία δάνεια 
χρειάστηκε νέα χορήγηση δανεισμού από 
την Πειραιώς. Η παραπάνω έκθεση μειώ-
θηκε επτά μήνες αργότερα με την έκδοση 
εταιρικού ομολόγου από την Attica, το ο-
ποίο καλύφθηκε από εγχώριους θεσμι-
κούς και ιδιώτες επενδυτές. 

Σημειώνεται ότι η παραπάνω αποπλη-
ρωμή έγινε για να κατευθυνθεί το σύνολο 
σχεδόν των 204,5 εκατ. ευρώ, που εισέ-
πραξε η MIG από την πώληση του 70,38% 

του Υγεία, για την εξόφληση δανείων της 
Πειραιώς. Για να συμβεί αυτό, η Fortress 
δέχθηκε να ανταλλάξει ενεχυριασμένες 
μετοχές Υγεία με μετοχές Attica Group 
και εξασφάλισε την πρόωρη αποπληρω-
μή των δανείων, που είχε χορηγήσει στην 
Attica. 

Οι κερδισμένοι 
από τις 
…μανούβρες 
Πειραιώς 
στη MIG

Δύσκολη καθίσταται, σύμφωνα με αναλυτές, η επίτευξη 
των φετινών στόχων μείωσης των μη εξυπηρετούμε-
νων ανοιγμάτων (Non Performing Exposures- NPEs) 

για τις εγχώριες συστημικές τράπεζες, καθώς οι προδια-
γραφές του σχεδίου «Ηρακλής», σε συνδυασμό με τις επο-
πτικές απαιτήσεις, ανατρέπουν το σχεδιασμό τους. Μάλιστα 
ο Ενιαίος Εποπτικός Μηχανισμός (SSM) έχει συστήσει, προ-
φορικά, στις τράπεζες να διενεργηθεί ο βασικός όγκος τιτ-
λοποιήσεων, μέσω κρατικών εγγυήσεων, επικαλούμενος 
σειρά λόγων:  Οι ελληνικές τράπεζες έχουν σημαντικά χα-
μηλότερο συντελεστή κάλυψης NPEs από προβλέψεις, σε 
σχέση με τις ιταλικές. Επιπρόσθετα, τα στοιχεία από την 
τελευταία στοχευμένη αξιολόγηση εσωτερικών υποδειγ-
μάτων (Targeted Review of Internal Models –TRIM) έδει-
ξαν την ανάγκη αναμορφώσεων στο σταθμισμένο σε κίνδυ-
νο ενεργητικό για κάποιες τράπεζες, με την Εθνική να παίρ-
νει μπροστά όλη την επίπτωση. 

Τέλος, ο SSM δεν θέλει στο δυσμενές σενάριο μιας νέας 
παγκόσμιας ύφεσης να δει τις εγχώριες τιτλοποιήσεις να 
αποτυγχάνουν, καθώς κάτι τέτοιο θα μπορούσε να πυροδο-
τήσει ένα νέο κύκλο αβεβαιότητας για το εγχώριο χρηματο-
πιστωτικό σύστημα -και όχι μόνο. 

Στην ίδια ανησυχία εδράζεται και η συντηρητική προσέγ-
γιση απαίτησης cash collateral από την Ελληνική Δημοκρα-
τία για τις εγγυήσεις. Στους κόλπους του επόπτη υπάρχει η 
άποψη ότι κατ’ αυτό τον τρόπο θα εξασφαλιστούν οι τιτλο-

Ανατροπές στους στόχους για κόκκινα δάνεια φέρνει ο «Ηρακλής»

► Η MIG, εφόσον εγκριθεί και υπογραφεί  
η συμφωνία, θα αναλάβει την υποχρέωση  
να πωλήσει βασικά περιουσιακά στοιχεία  
(Attica ή/και Vivartia), ώστε να εξοφλήσει  
την ενδιάμεση χρηματοδότηση και μέρος  
των υπόλοιπων δανείων της Πειραιώς
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Στην Ελλάδα κινεζικές τράπεζες 
ΑΡΧΙΣΕ Η ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ κινεζικών τραπεζών στην Ελλάδα. Ήδη η  
Bank of China (Europe) Luxembourg ξεκινά τη  λειτουργία της στη 
χώρα μας καθώς το υποκατάστημά της που βρίσκεται επί της Λεωφό-
ρου Μεσογείων 2 έλαβε την άδεια έναρξης εργασιών από την Τράπε-
ζα της Ελλάδος, με ημερομηνία από 1η Νοεμβρίου. Σημειώνεται ότι η 
Τράπεζα της Ελλάδος, με το από 31 Οκτωβρίου 2019 έγγραφο της Δι-
εύθυνσης Εποπτείας Πιστωτικού Συστήματος (ΔΕΠΣ), ενημέρωσε το 
υπουργείο Ανάπτυξης για την εγκατάσταση στην Ελλάδα, υποκατα-
στήματος της Bank of China (Europe) Luxembourg. Επίσης, στις 25 
Οκτωβρίου 2019 η Τράπεζα της Ελλάδος ενημέρωσε την Industrial 
and Commercial Bank of China (Europe) S.A., με έδρα το Λουξεμ-
βούργο, ότι μπορεί να εγκατασταθεί στην Ελλάδα με Γραφείο Αντιπρο-
σωπείας.

Προσωποποιημένη τιμολόγηση 
στεγαστικών από την Πειραιώς
ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ στην τιμολόγηση των στεγαστικών δανείων κυμαινόμε-
νου επιτοκίου εγκαινιάζει η Τράπεζα Πειραιώς. Με βάση τη νέα πολι-
τική, ο κάθε πελάτης θα απολαμβάνει εξατομικευμένο επιτόκιο, σύμ-
φωνα με το προσωπικό του πιστωτικό και οικονομικό προφίλ, καθώς 
και ειδικότερων παραμέτρων του δανείου που αιτείται. Με αυτό τον 
τρόπο, όπως τονίζεται, ο κάθε πελάτης λαμβάνει το καλύτερο δυνατό 
επιτόκιο, ως αποτέλεσμα της πλέον σύγχρονης και αποτελεσματικής 
διαδικασίας τιμολόγησης, ενώ ταυτόχρονα έχει τη δυνατότητα να συμ-
μετέχει στη διαμόρφωση του επιτοκίου του, έτσι ώστε αυτό να αντα-
ποκρίνεται καλύτερα στις δικές του ανάγκες και απαιτήσεις.

Ο απεγκλωβισμός  
των Μινωικών Γραμμών 

Κερδισμένη από τις ώς τώρα κινήσεις 
MIG και Πειραιώς είναι και η ακτοπλοϊκή 
εταιρεία Μινωικές Γραμμές η οποία συμ-
φώνησε προ διετίας με την Attica Group 
να της μεταβιβάσει το 48,53% του μετοχι-

κού κεφαλαίου της HSW, έναντι τιμήμα-
τος 78,5 εκατ. ευρώ. 

Επιπρόσθετα, στο πλαίσιο της ίδιας 
συμφωνίας, ο όμιλος Γκριμάλντι αγόρα-
σε από την Attica Group και την HSW δύο 
πλοία. 

Το Superfast XII μεταβιβάσθηκε από 
την Attica σε εταιρεία του ομίλου Γκρι-
μάλντι, έναντι συνολικού τιμήματος 74,5 
εκατ. ευρώ και το Highspeed 7 από την 
HSW στις Μινωικές έναντι τιμήματος 25 
εκατ. ευρώ. 

Με βάση τη συμφωνία, οι Μινωικές 
ρευστοποίησαν με τίμημα που προσέγγι-
ζε την αξία κτήσης μια επένδυση (στην 
HSW), που πριν από μερικά χρόνια θεω-
ρούνταν σχεδόν «χαμένη», ενισχύοντας 
τη ρευστότητά τους κατά 53,5 εκατ. ευρώ 

και το στόλο τους με ένα πλοίο 
(Highspeed 7). Χάρη και στην παραπάνω 
πώληση εξόφλησαν πλήρως στις 
29/6/2018 το υπόλοιπο ομολογιακού δα-
νείου και πλέον όλα τα πλοία της είναι 
ελεύθερα βαρών. 

Τέλος, κερδισμένοι από την πώληση 
της HSW στην Attica με ενεργή συμμετο-
χή της Πειραιώς ήταν και οι Αγαπητός και 
Γ. Σ Βαρδινογιάννης, οι οποίοι χρυσώθη-
καν για να πωλήσουν τα ποσοστά που 
κατείχαν στην HSW. 

Θυμίζουμε ότι, για να αποκτήσει το 
50,2% της HSW, η Πειραιώς πλήρωσε 9,4 
εκατ. ευρώ στον Αγαπητό για το 3% και 
20,6 εκατ. ευρώ στον Γιάννη Σήφη Βαρ-
δινογιάννη για το 6,8%. Τα παραπάνω 30 
εκατ. ευρώ τα πήρε πίσω από την Attica.

Οι κερδισμένοι 
από τις 
…μανούβρες 
Πειραιώς 
στη MIG

Δύσκολη καθίσταται, σύμφωνα με αναλυτές, η επίτευξη 
των φετινών στόχων μείωσης των μη εξυπηρετούμε-
νων ανοιγμάτων (Non Performing Exposures- NPEs) 

για τις εγχώριες συστημικές τράπεζες, καθώς οι προδια-
γραφές του σχεδίου «Ηρακλής», σε συνδυασμό με τις επο-
πτικές απαιτήσεις, ανατρέπουν το σχεδιασμό τους. Μάλιστα 
ο Ενιαίος Εποπτικός Μηχανισμός (SSM) έχει συστήσει, προ-
φορικά, στις τράπεζες να διενεργηθεί ο βασικός όγκος τιτ-
λοποιήσεων, μέσω κρατικών εγγυήσεων, επικαλούμενος 
σειρά λόγων:  Οι ελληνικές τράπεζες έχουν σημαντικά χα-
μηλότερο συντελεστή κάλυψης NPEs από προβλέψεις, σε 
σχέση με τις ιταλικές. Επιπρόσθετα, τα στοιχεία από την 
τελευταία στοχευμένη αξιολόγηση εσωτερικών υποδειγ-
μάτων (Targeted Review of Internal Models –TRIM) έδει-
ξαν την ανάγκη αναμορφώσεων στο σταθμισμένο σε κίνδυ-
νο ενεργητικό για κάποιες τράπεζες, με την Εθνική να παίρ-
νει μπροστά όλη την επίπτωση. 

Τέλος, ο SSM δεν θέλει στο δυσμενές σενάριο μιας νέας 
παγκόσμιας ύφεσης να δει τις εγχώριες τιτλοποιήσεις να 
αποτυγχάνουν, καθώς κάτι τέτοιο θα μπορούσε να πυροδο-
τήσει ένα νέο κύκλο αβεβαιότητας για το εγχώριο χρηματο-
πιστωτικό σύστημα -και όχι μόνο. 

Στην ίδια ανησυχία εδράζεται και η συντηρητική προσέγ-
γιση απαίτησης cash collateral από την Ελληνική Δημοκρα-
τία για τις εγγυήσεις. Στους κόλπους του επόπτη υπάρχει η 
άποψη ότι κατ’ αυτό τον τρόπο θα εξασφαλιστούν οι τιτλο-

ποιήσεις και θα περιορισθούν οι κίνδυνοι. 
Με δεδομένο, όμως, ότι η απαίτηση διατυπώνεται εκ των 

υστέρων, αφού, δηλαδή, έχει εγκριθεί το σχέδιο «Ηρα-
κλής», η αγορά εκτιμά ότι ο επόπτης θα κάνει, εν τέλει, πί-
σω. Η διασφάλιση, άλλωστε, της ποιότητας των τιτλοποιή-
σεων, που αποτελεί το διά ταύτα του επόπτη, μπορεί να επι-
τευχθεί με έγερση διαφορετικών αιτιάσεων, ως προς τη 
λειτουργικότητα και τις δικλείδες ασφαλείας του σχεδίου 
«Ηρακλής».

Την ίδια στιγμή, το σχέδιο «Ηρακλής», όπως εγκρίθηκε 
από την Επιτροπή Ανταγωνισμού, θέτει ως προϋπόθεση έ-
νταξης να πωληθεί σε επενδυτές τουλάχιστον το 50%, συν 

μία ομολογία της έκδοσης ενδιάμεσης διαβάθμισης. Επι-
πρόσθετα, ζητάει ελάχιστη πιστοληπτική διαβάθμιση «ΒΒ-» 
και μπροστά όλο τον υπολογισμό του κόστους καταβολής 
προμηθειών στο Δημόσιο για την παροχή εγγύησης. Είναι, 
δηλαδή, ακριβό για τις τιτλοποιήσεις καταγγελμένων και 
σε βαθιά καθυστέρηση δανείων, που είχαν δρομολογήσει ή 
προετοίμαζαν τράπεζες. 

Έκτός στόχου η φετινή μείωση των NPEs 
Υπό τις παραπάνω συνθήκες, είναι εξαιρετικά πιθανόν να 

καταγραφεί σημαντική υστέρηση ως προς τους φετινούς 
στόχους μείωσης των NPEs, καθώς αξιοσημείωτο μέρος 
της (περί τα 7,5 δισ. ευρώ) θα ερχόταν από την τιτλοποίηση 
καταγγελμένων και σε βαθιά καθυστέρηση δανείων της 
Eurobank (project Cairo). 

Η εν λόγω τιτλοποίηση θα πρέπει τώρα είτε να επαναδο-
μηθεί, βάσει των συστάσεων του επόπτη και των προδια-
γραφών του σχεδίου «Ηρακλής», είτε να διενεργηθεί εκτός 
εγγυήσεων και με το «πέναλτι» του υπολογισμού στο σταθ-
μισμένο σε κίνδυνο ενεργητικό των τίτλων πρώτης δια-
βάθμισης. Πίσω πάει και ο σχεδιασμός της Alpha Bank για 
το project Calypso (τιτλοποίηση καταγγελμένων και σε 
βαθιά καθυστέρηση δανείων).  

Μεγάλες ανατροπές σε σχεδιασμό και στοχοθεσία 
Δεν αποκλείεται να υπάρξει ακόμη και άρδην αλλαγή του 

σχεδιασμού τιτλοποιήσεων και στόχων μείωσης των NPEs, 

αν το σχέδιο «Ηρακλής» παραμείνει στα βασικά του σημεία 
ως έχει. Να προκριθούν, δηλαδή, τιτλοποιήσεις καλύτερης 
ποιότητας NPEs και μικρότερης έκτασης, ώστε να ικανο-
ποιηθεί η πίεση της κυβέρνησης για συμμετοχή στον «Ηρα-
κλή», χωρίς το κόστος να επιδράσει σημαντικά στην κεφα-
λαιακή επάρκεια των τραπεζών. 

Σε μια τέτοια περίπτωση, τα σπονδυλωτά deals μεγάλων 
τιτλοποιήσεων καταγγελμένων και σε βαθιά καθυστέρηση 
δανείων, με παράλληλη ανάθεση διαχείρισης του συνόλου 
των NPEs και πώληση του servicer, θα πάρουν χρονική με-
τάθεση για προσφορότερες συνθήκες. Εξέλιξη που θα επι-
δράσει και στη στοχοθεσία μείωσης των NPEs για το 2020.  

Οι επιλογές των τραπεζών θα πρέπει, σύμφωνα με ανα-
λυτές, να επανεξετασθούν υπό το πρίσμα, αφενός της κε-
φαλαιακής επίπτωσης, σε σχέση με το όφελος από τη μεί-
ωση του σταθμισμένου σε κίνδυνο ενεργητικού, αφετέρου 
υπό την οπτική των προσδοκιών που έχουν καλλιεργήσει 
στην αγορά.  

Το καλό που θα μπορούσε να βγει από την παραπάνω δυ-
σμενή εξέλιξη θα ήταν να αξιοποιηθεί η καθυστέρηση για 
έναν εξ αρχής καλόπιστο διάλογο, μεταξύ όλων των εμπλε-
κομένων, ώστε να βελτιωθεί όσο είναι δυνατόν ο «Ηρα-
κλής» και να τεθούν οι σωστές βάσεις για έναν πιο λειτουρ-
γικό «Ηρακλή ΙΙ». 

Κάτι που προς το παρόν δεν διαφαίνεται, με την ευθύνη 
να βαραίνει την κυβέρνηση… 

Ανατροπές στους στόχους για κόκκινα δάνεια φέρνει ο «Ηρακλής»
► Οι προδιαγραφές του σχεδίου 

«Ηρακλής», σε συνδυασμό  
με τη σύσταση του SSM, απειλούν  
το σχεδιασμό των τραπεζών  
και τη στοχοθεσία για NPEs.  
Γιατί καθίστανται ακριβές  
οι μεγάλες τιτλοποιήσεις 
καταγγελμένων δανείων.  
Οι επιλογές των τραπεζών

► Η MIG, εφόσον εγκριθεί και υπογραφεί  
η συμφωνία, θα αναλάβει την υποχρέωση  
να πωλήσει βασικά περιουσιακά στοιχεία  
(Attica ή/και Vivartia), ώστε να εξοφλήσει  
την ενδιάμεση χρηματοδότηση και μέρος  
των υπόλοιπων δανείων της Πειραιώς

Κερδισμένη από τις ώς τώρα 
κινήσεις MIG και Πειραιώς 

είναι και η ακτοπλοϊκή 
εταιρεία Μινωικές Γραμμές


