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Οι πυλώνες 
του νέου ασφαλιστικού

NN HELLAS

ΓΙΆΝΝΗΣ ΚΆΝΤΏΡΟΣ

«Με αξιοπιστία σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα, 
εργαζόμαστε αδιάκοπα, ώστε να στεκόμαστε 
αντάξιοι της εμπιστοσύνης και των προσδοκι-
ών των πελατών μας», υπογραμμίζει η κα 
Μαριάννα Πολιτοπούλου 

 | Σελίδα 4

Είναι δίπλα σε όσους  
την εμπιστεύονται

«Τη νέα 
δεκαετία θα 
ξεχωρίσουν 
οι εταιρείες
που θα 
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Στο Προεδρικό Μέγαρο αντιπροσωπεία της ΕΑΕΕ 
Για τη σημαντική συμβολή της ασφαλιστικής αγοράς στην κοινωνία και την οικονομία 

και για τη δυναμικότητα του κλάδου, ο οποίος αναμένεται να γνωρίσει σημαντική 
ανάπτυξη τα επόμενα χρόνια, ενημέρωσαν τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, κ. Προκόπη 

Παυλόπουλο, ο πρόεδρος, τα μέλη της εκτελεστικής επιτροπής και η γενική διευθύντρια 
της ΕΑΕΕ κατά την πρόσφατη επίσκεψη

ΑΧΑ Ολοκληρωμένη ασφαλιστική εμπειρία στο smart shop
Το  πρώτο smart shop της ΑΧΑ  εγκαινίασαν ο κ. Ερρίκος Μοάτσος και η  κα Άννα Μανιάτη. 
Με την κίνηση αυτή η εταιρεία, καλωσορίζει τους πελάτες της σε μια νέα μορφή ψηφιακής 
εξυπηρέτησης που ευθυγραμμίζεται με την ανθρωποκεντρική προσέγγιση και ταυτόχρονα, 

δείχνει το δρόμο για την επόμενη μέρα στην ασφαλιστική αγορά

www.nextdeal.gr
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ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΚΥΠΡΟΥ – ΕΛΛΑΔΑΣ. ΣΤΟ ΦΟΥΛ ΟΙ ΜΗΧΑΝΕΣ  

Στα περίπου 130 ευρώ το άτοµο µε επιστροφή και χωρίς όχηµα θα κοστίζει το εισιτήριο για την ακτοπλοϊκή σύνδεση Λεµεσού-Πειραιά και η επιχορήγηση προς τις 

εταιρείες θα υπερβαίνει ελαφρώς τα 5 εκατοµµύρια ευρώ, δήλωσε η υφυπουργός Ναυτιλίας Νατάσα Πηλείδου, ενηµερώνοντας την Επιτροπή Εµπορίου της Βουλής. 

Στόχος παραµένει η ακτοπλοϊκή σύνδεση να λειτουργήσει από το προσεχές καλοκαίρι
Σελ. 35

Του ανταποκριτή µας στην Κύπρο  ΓΙΑΝΝΗ ΣΕΪΤΑΝΙΔΗ

Η συµπερίληψη σε εναρµονιστικό, µε κοινοτική οδηγία, νοµο-

σχέδιο διάταξης που καθιστά υποχρεωτική τη συµµετοχή 

όλων των εργαζοµένων επιχειρήσεις σε Ταµείο Προνοίας 

(δεύτερος πυλώνας), εφόσον λειτουργεί, έχει προκαλέσει την έ-

ντονη αντίδραση εργοδοτικών οργανώσεων. Η Οµοσπονδία Ερ-

γοδοτών και Βιοµηχάνων (ΟΕΒ) και το Κυπριακό Εµπορικό και 

Βιοµηχανικό Επιµελητήριο (ΚΕΒΕ) εξέφρασαν την έντονη αντί-

δρασή τους, ενώ οι συνδικαλιστικές οργανώσεις τάσσονται υπέρ 

της ρύθµισης.

Ειδικότερα, «ο περί της Ίδρυσης, των Δραστηριοτήτων και της 

Εποπτείας των Ιδρυµάτων Επαγγελµατικών Συνταξιοδοτικών 

Παροχών Νόµος του 2019» εναρµονίζει την κυπριακή νοµοθεσία 

µε την Οδηγία της Ε.Ε. 2016/2341 που αφορά τα ιδρύµατα επαγ-

γελµατικών συνταξιοδοτικών παροχών. Η οδηγία προβλέπει ο-

λοκληρωµένο κανονιστικό πλαίσιο για τις δραστηριότητες και την 

Συνέχεια στη σελίδα 34

ΑΝΤΙΔΡΟΥΝ ΟΙ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ. ΣΤΗΡΙΖΟΥΝ ΟΙ ΣΥΝΤΕΧΝΙΕΣ

«Πόλεµος» για τα Ταµεία Προνοίας

ΒΙΏΣΙΜΟ ΤΟ ΣΎΣΤΗΜΑ ΈΏΣ ΤΟ 2070, ΣΎΜΦΏΝΑ ΜΈ ΤΙΣ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΈΣ ΜΈΛΈΤΈΣ

health
ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΟΙ  ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε το πάνελ συζήτησης, κατά το πρόσφατο Πανελλήνιο Συνέδριο για τα Οικονοµικά και τις Πολιτικές της Υγείας, σχετικά µε τις συµπράξεις Δηµόσιου και Ιδιωτικού Τοµέα 

στην Υγεία. Κατά τις εργασίες του συνεδρίου, στο ερώτηµα: «Είναι σήµερα ο κατάλληλος χρόνος να αξιοποιηθούν και να προχωρήσουν οι ΣΔΙΤ;» ανέπτυξαν τις θέσεις τους συνοµιλητές µε 

συγκροτηµένη αντίληψη για το ζήτηµα, µεταξύ των οποίων και οι Γιάννης Καντώρος και Γιώργος Βελιώτης Σελίδα 17

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΜΗΤΕΡΑ

Καινοτόμος τεχνική διόρθωσης 

καρδιοπάθειας σε νεογέννητο 

ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΙΔΩΝ 

Στο «κέντρο» η  υγεία 
του μικρού ασθενή

AFFIDEA

Δωρεά ιατρικού εξοπλισμού 

στο Κέντρο Υγείας Ακράτας

INTERAMERICAN 
EΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ

Διευρύνεται η συνεργασία

Σελ. 16
Σελ. 16

Σελ. 16
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Ο σηµαντικός 
ρόλος της 
πρόληψης 
στην υγεία

Του ΑΡΗ ΜΠΕΡΖΟΒΙΤΗ

Ο τοµέας της πρόληψης της υγείας αποτελεί ένα σηµαντι-

κό παράγοντα που θα βελτιώσει την υγεία και την ευεξία 

των πολιτών, θα µειώσει τη νοσηρότητα και τη θνησιµό-

τητα, αλλά παράλληλα θα µειώσει το συνολικό κόστος της 

δηµόσιας υγείας, τόσο αυτό που καταβάλλουν η πολιτεία και 

οι ιδιωτικοί ασφαλιστικοί φορείς, όσο και αυτό που καταβάλ-

λουν πολλές φορές άµεσα και οι πολίτες από την τσέπη τους. 

Για τους λόγους αυτούς η πρόληψη της υγείας αποτέλεσε µια 

ξεχωριστή ενότητα στο πρόσφατο Πανελλήνιο Συνέδριο για τα 

Οικονοµικά και τις Πολιτικές της Υγείας. 

Τα µέτρα που απαιτούνται για την αντιµετώπιση των τροπο-

ποιήσιµων παραγόντων κινδύνου για την υγεία (διατροφή, 

κατανάλωση αλκοόλ, κάπνισµα, εµβολιασµός) και των ανισο-

τήτων πρόσβασης στις υπηρεσίες υγείας, καθώς και η ανά-

γκη συντονισµού όλων των φορέων υγείας και οργάνωσής 

τους σε µια ενιαία δοµή, ήταν τα κύρια ζητήµατα που αναδεί-

χθηκαν από τους οµιλητές. Αναλυτικά οι επισηµάνσεις των 

οµιλητών έχουν ως εξής:

Οι στόχοι για την πρόληψη στην Ελλάδα

Ξεκινώντας την εισαγωγική οµιλία του ο Παναγιώτης Πρε-

ζεράκος, γενικός γραµµατέας Δηµόσιας Υγείας του υπουργεί-

ου Υγείας, είπε ότι το νοµοσχέδιο που αφορά την πρόληψη 

είναι ακόµη υπό εκπόνηση, ωστόσο είναι σηµαντικό να εστι-

Συνέχεια στις σελίδες 18-23

Γιατί ποντάρει στην Ελλάδα η doValue

σελ.
20-21

Μεγάλα περιθώρια περαιτέρω ανάπτυξης των εργασιών διακρίνει στην εγχώρια αγορά η διοίκηση της doValue, θυγατρικής της Fortress, η οποία υπέγραψε δεσµευτική 

συµφωνία µε την Eurobank, για την απόκτηση του 80% της FPS. Με την απόκτηση της FPS η doValue προσθέτει στα υπό διαχείριση assets απαιτήσεις 26,6 δισ. ευρώ, εισερχόµενη 

µε βάση τη 10ετή σύµβαση σε µακροχρόνια συνεργασία µε την Eurobank

Του ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΙΤΣΙΟΥ

Π οδαρικό στη νέα χρονιά, µε εκκίνηση του σπονδυλωτού διαγωνισµού 

τιτλοποίησης καταγγελµένων κυρίως δανείων, ύψους ώς 12 δισ. ευρώ 

και ανάθεσης διαχείρισης του συνόλου των µη εξυπηρετούµενων ανοιγ-

µάτων της (Non Performing Exposures- NPEs) θα κάνει η Alpha Bank. 

H διερεύνηση ενδιαφέροντος από πλευράς των συµβούλων (Deutsche 

Bank, Alantra, PwC, Axia) ξεκίνησε την περασµένη εβδοµάδα και µέχρι τα τέλη 

του µήνα αναµένεται να αποσταλούν οι συµβάσεις εµπιστευτικότητας, µε την 

υπογραφή των οποίων αρχίζει τυπικά η διαδικασία. Στόχος παραµένει η υπο-

γραφή δεσµευτικής συµφωνίας ώς το τέλος Ιουνίου 2020. 

Συµµετοχή στη διαγωνιστική διαδικασία αναµένεται από το σύνολο σχεδόν 

των «παικτών» που διαθέτουν «πλατφόρµες» ή τεχνογνωσία servicing και 

δεν έχουν εξασφαλίσει κρίσιµη µάζα υπό διαχείριση απαιτήσεων στην εγχώ-

ρια αγορά. PIMCO, Lone Star, Bain, Elliott, Centerbridge, αυτόνοµα ή σε συ-

µπράξεις καθώς και private equity funds, που έχουν ώς τώρα προσεγγίσει 

µόνο ακροθιγώς την εγχώρια αγορά, όπως η Cerberus, αναµένεται να συµπε-

ριλαµβάνονται στους κατ’ αρχήν ενδιαφερόµενους.

Άλλωστε, η πώληση του 80% της Cepal, «προικισµένης» µε υπό διαχείριση 

απαιτήσεις 27 δισ. ευρώ, αποτελεί την τελευταία … χρυσή βίζα για τους 
Συνέχεια στη σελίδα 20

► Στα μέσα Ιανουαρίου 
αναμένεται να αποσταλούν 

οι συμβάσεις εμπιστευτικότητας στους 
ενδιαφερόμενους επενδυτές 

► Στόχος να ξεκινήσει το 
σπονδυλωτό deal ώς το 

τέλος του μήνα

ΟΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕ ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ EUROBANK, ΟΙ «ΜΝΗΣΤΗΡΕΣ» ΚΑΙ ΟΙ ΕΚΠΛΗΞΕΙΣ
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Alpha BankΞεκινά το project Galaxy 

► Προβλέπεται αύξηση 
των ποσοστών 
αναπλήρωσης στις κύριες 
συντάξεις έως και 50% για 
ασφαλιστικό βίο άνω των 
30 ετών 
► Σε 10% υπολογίζεται η 
αύξηση για συντάξιμες 
αποδοχές έως 1.500 ευρώ 
και σε 15% για υψηλότερες

► 320.000 επικουρικές 
αυξάνονται μεσοσταθμικά 
κατά 100 ευρώ
► Απρίλιο ή Μάιο οι 
αυξήσεις, μαζί με τα 
αναδρομικά 5 μηνών
► Δημιουργείται μόνιμος 
μηχανισμός Ο,5% του ΑΈΠ 
για τη χρηματοδότηση των 
αυξήσεων στις συντάξεις

► Μειώνεται η περικοπή 
του ποσοστού της σύνταξης 
λόγω απασχόλησης, από το 
60% στο 30% 
► Νέο σύστημα εισφορών 
για 1,4 εκατομμύριο 
ελεύθερους 
επαγγελματίες, 
αυτοαπασχολούμενους και 
αγρότες

► Αποσύνδεση από το 
εισόδημα και ελεύθερη 
επιλογή εισφοράς
► Τέλος οι διπλές 
εισφορές για μισθωτούς 
με μπλοκάκι
► Τι αλλάζει στους τίτλους 
κτήσης
► Άμεση έκδοση των 
συντάξεων με τον e-efka

| Σελίδα 32

| Σελίδες 28-29

Σχεδιάζοντας 
την ασφάλιση 
της νέας γενιάς

Ξεκινά εργασίες στην ελληνική αγορά

Ανοδική πορεία καταγράφει ο κλάδος της 
ιδιωτικής ασφάλισης στη χώρα μας 
σύμφωνα με τη Στατιστική Έκθεση που 
δημοσίευσε η  Ένωση Ασφαλιστικών 
Εταιρειών, ενώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση  
οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις αποτελούν  
το  μεγαλύτερο θεσμικό επενδυτή,  
με περισσότερα από 10,3 τρισ. ευρώ 
επενδεδυμένα το 2018, ποσό που 
ισοδυναμεί με το 58% του ΑΕΠ της Ε.Ε. 

Διάκριση “Bravo in Action” για τις 
συνεργασίες  | Σελίδα 14

 «Βλέπει» αύξηση των πτωχεύσεων το 
2020     | Σελίδα 30

Ανάπτυξη 2,5% και πρωτογενές 
πλεόνασμα 3,5% το 2020  | Σελίδα 22

ΙΔΙΏΤΙΚΗ ΆΣΦΆΛΙΣΗ

GENERALI Munich Re

INTERAMERICAN

EULER HERMES

Ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας της με τη 
Support Brokers & Agents S.A. και τη NEQUS Α.Ε., 

ξεκινώντας από τον κλάδο του αυτοκινήτου
| Σελίδα 30

LA PARISIENNE ASSURANCES

κινηθούν έξω από τα 
παραδοσιακά όρια 
ασφάλισης» | Σελίδα 2

Στην ελληνική ασφαλιστική αγορά, μετά από 6 
χρόνια ύφεσης, για τρία συνεχή χρόνια η 
συνολική παραγωγή εγγεγραμμένων 
ασφαλίστρων και δικαιωμάτων συμβολαίων 
αυξάνεται, φτάνοντας το 2018 τα 4,1 δισ. ευρώ 
(+ 2% έναντι του 2017)      | Σελίδες 10-13

Μεγάλα περιθώρια ανάπτυξης 
στην ελληνική αγορά

Στα 52 
δισ. δολ. οι 
ασφαλισμένες 
ζημιές 
το 2019
Στα 150 δισ. δολάρια 
υπολογίζεται το 
κόστος των 
φυσικών 
καταστροφών το 
2019, ενώ οι 
ασφαλισμένες 
ζημιές ανέρχονται 
στα 52 δισ. δολ., και  
ήταν λιγότερες σε 
σύγκριση με το 
2018, σύμφωνα με 
τη μελέτη της 
Munich Re
 

ΓΙΆΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΆΡΆΣ
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2 Ρεπορτάζ |

Εθνική Ασφαλιστική 
Έκθεση  
Ζουμπουλάκη  
στο «ΣΤΟart ΚΟΡΑΗ»
ΜΕ ΕΚΘΕΣΗ του Πέτρου Ζουμπουλάκη, 
που φέτος συμπληρώνει πενήντα χρό-
νια στο ελληνικό καλλιτεχνικό γίγνε-
σθαι, άνοιξε τις πύλες του το 2020 ο 
Χώρος Τέχνης «ΣΤΟart ΚΟΡΑΗ», με 
θέμα την πόλη μας, την Αθήνα. Έως  και 
τις  6 Φεβρουαρίου οι επισκέπτες του 
Χώρου Τέχνης θα έχουν την ευκαιρία να 
ανακαλύψουν ξανά σε βάθος, ως ιδέα, 
ιστορία, καθημερινότητα και εμπειρία, 
τη σύνθετη κι αντιφατική Αθήνα. Άλλω-
στε, όπως έχει πει και ο ίδιος ο ζωγρά-
φος: «Με την Αθήνα συνδέομαι με σχέ-
ση αγάπης και μίσους. Στην Αθήνα γεν-
νήθηκα, στην Αθήνα μεγάλωσα, τη γνώ-
ρισα σε όλες τις μεταλλάξεις της, η Αθή-
να με πονάει καθημερινά».

Η ιστορικός τέχνης, Βένια Παστάκα, 
σημειώνει ότι  «ο Π. Ζουμπουλάκης, μέ-
σα από τη βιωματική σχέση που έχει με 
την πόλη του, παρουσιάζει μια έκθεση 
που απαρτίζεται τόσο από έργα που δη-
μιούργησε κατά τη διάρκεια της ζωγρα-
φικής του πορείας όσο και από οπτικοα-
κουστικό υλικό, αλλά και αντικείμενα 
που αποσκοπούν στο να δημιουργήσουν 
γνώριμες «γωνιές» της πρωτεύουσας. 
Με τον τρόπο αυτό δημιουργεί, πέρα από 
μια ιδιαίτερη αισθητική εμπειρία, μια ει-
καστική μικρογραφία της καθημερινής 
πραγματικότητας των κατοίκων της Α-
θήνας». 

Και υπογραμμίζει: «Από την άλλη 
πλευρά, η έκθεση αναδεικνύει για άλλη 
μια φορά τη μεγάλη ζωγραφική του Πέ-
τρου Ζουμπουλάκη· σχεδιαστική άνεση, 
αρμονία χρώματος και σύνθεσης. Ένας 
μοντέρνος κλασικός και ταυτόχρονα έ-
νας κλασικός μοντέρνος».

Ο Πέτρος Ζουμπουλάκης γεννήθηκε 
στην Αθήνα και σπούδασε ζωγραφική 
στην Ανωτάτη Σχολή Kαλών Τεχνών με 
δάσκαλο τον Γιάννη Μόραλη (1956-
1961). Διοργάνωσε πενήντα πέντε ατο-
μικές εκθέσεις στην Ελλάδα, ενώ έλαβε 
μέρος σε πολλές σημαντικές ομαδικές 
εκθέσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερι-
κό. Από το 1961, παράλληλα με τη ζω-
γραφική εργάστηκε για το θέατρο και 
τον κινηματογράφο, φιλοτεχνώντας 
σκηνικά και κοστούμια. Έργα του βρί-
σκονται στην Εθνική Πινακοθήκη, στην 
Πινακοθήκη της Bουλής, σε πινακοθή-
κες πολλών δήμων της χώρας, στις 
συλλογές των υπουργείων Παιδείας και 
Πολιτισμού, στα μουσεία Πιερίδη και 
Βορρέ και σε πλήθος ιδιωτικών και δη-
μόσιων συλλογών στην Ελλάδα και το 
εξωτερικό. 

Το 2011 βραβεύτηκε από την Ακαδη-
μία Αθηνών για το σύνολο της καλλιτε-
χνικής του δημιουργίας.

Την άποψή του για την πορεία 
της ιδιωτικής ασφάλισης και 
τις διαγραφόμενες εξελίξεις 

διατύπωσε, με αφορμή την είσοδο 
στη δεκαετία του 2020, ο Γιάννης 
Καντώρος, διευθύνων σύμβουλος 
της Interamerican, επισημαίνοντας 
την έντονη μεταβατικότητα που χα-
ρακτηρίζει την εποχή μας και τις με-
γάλες αλλαγές στο κοινωνικό και 
οικονομικό περιβάλλον, που επηρε-
άζουν και την ασφαλιστική αγορά. 
Όπως τόνισε, μια σωστή αποτίμηση 
των συνεπειών της δεκαετούς κρί-
σης, κατά την οποία χάθηκε σημαντι-
κός όγκος παραγωγής ασφαλί-
στρων, θα βοηθήσει ώστε οι ασφα-
λιστικές εταιρείες να βελτιώσουν 
τα αντανακλαστικά τους απέναντι 
στα σημεία των καιρών και να δια-
βάσουν τις σύγχρονες συνθήκες, 
κατανοώντας τις μεταβολές που συ-
ντελούνται και λειτουργώντας απο-
φασιστικά για την προσαρμογή τους.

«Η ετοιμότητα της ασφαλιστικής 
αγοράς για την ανταπόκρισή της στις 
προκλήσεις, στο παρόν και το μέλ-
λον, θα κριθεί από τη δυνατότητα να 
δώσει λύσεις στους κρίσιμους το-
μείς ασφάλισης, που είναι η υγεία, 
οι συντάξεις και οι καταστροφικοί 
κίνδυνοι. Είναι προφανές ότι αυτό 
θα γίνει, πλέον, με νέους όρους. Το 
σημαντικό είναι να αποδείξουμε ότι 
είμαστε πλέον ώριμοι ασφαλιστικά, 

με συνείδηση των απαιτήσεων για 
το ρόλο που καλούμαστε να επιτε-
λέσουμε» υπογράμμισε, συμπλη-
ρώνοντας πως στο νέο πλαίσιο οι-
κονομικής πολιτικής για την ανά-
καμψη της ελληνικής οικονομίας, το 
οποίο θέτει ως προαπαιτούμενα την 
εξωστρέφεια, την ανάπτυξη και την 
αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικα-
νότητας της χώρας, η αναγκαιότητα 
για μεταρρυθμίσεις αποτελεί κλειδί 
και για την πορεία της ιδιωτικής α-
σφάλισης. «Έχουμε, προς αυτή την 
κατεύθυνση, ενθαρρυντικές ενδεί-
ξεις για βήματα που θα μας φέρουν 
πιο κοντά σε μοντέλα ασφαλιστικών 
πρακτικών, τα οποία λειτουργούν 
αρκετά αποτελεσματικά σε ανα-
πτυγμένες χώρες», παρατήρησε ο 
επικεφαλής της Interamerican. Ο 

Γιάννης Καντώρος επισήμανε ότι 
μία καλή αφετηρία ανταπόκρισης 
των ασφαλιστικών εταιρειών στις 
προκλήσεις είναι η αυξημένη φε-
ρεγγυότητά τους και η πιο πιο συνε-
τή πολιτική στις ασφαλιστικές δρα-
στηριότητες, καθώς οι εταιρείες 
βγαίνουν σταδιακά από τα χρηματο-
ασφαλιστικά προϊόντα των εγγυη-
μένων αποδόσεων, εξασφαλίζο-
ντας έτσι μεγαλύτερη ευελιξία μέσα 
στην αβεβαιότητα του οικονομικού 
περιβάλλοντος, ενώ και στην υγεία 
έχουν καθιερώσει τα ετησίως ανα-
νεούμενα προϊόντα. «Είναι παρα-
δείγματα αλλαγών που συμβάλλουν 
στον καλύτερο οικονομικό έλεγχο 
της ασφάλισης, για βιώσιμη επιχεί-
ρηση και ταυτόχρονα για πιο προ-
στατευμένο καταναλωτή. Έτσι ελέγ-
χεται και το κόστος της ασφάλισης 
καλύτερα, προς όφελος και των δύο 
πλευρών», τόνισε.

Αναφερόμενος στις ανάγκες και 
τις συμπεριφορές των καταναλω-
τών, ο διευθύνων σύμβουλος του 
ασφαλιστικού ομίλου παρατήρησε 
πως αυτές έχουν αλλάξει κατά τα 
τελευταία χρόνια, καθώς και ο τρό-
πος που οι καταναλωτές ενημερώ-
νονται, ενώ έχουν δημιουργηθεί 
νέες δυνατότητες σύγκρισης και ε-
πιλογής προϊόντων. «Η διείσδυση 
του Internet και των social media 
στην καθημερινότητα των κατανα-

λωτών είναι μεγάλη. Για τις νεότε-
ρες γενιές, αποτελεί αυτονόητη α-
παίτηση μία νέα, διευρυμένη εμπει-
ρία και το customer experience γί-
νεται στρατηγικό ζήτημα. Οι ασφα-
λιστικές εταιρείες θα ακολουθούν 
τις επιταγές της ταχύτατης εξέλιξης 
των ψηφιακών τεχνολογιών, όπως 
είναι η τεχνητή νοημοσύνη, η τηλε-
ματική κ.ά., αλλά και της νέας ψηφι-
ακής οικονομίας, της διαχείρισης 
των data, της κατάλυσης των επι-
χειρηματικών συνόρων και της δι-
εύρυνσης των ορίων του ανταγωνι-
σμού, καθώς και του phygital νέου 
κόσμου στις συναλλαγές. Σε αυτό το 
περιβάλλον θα αναπτυχθεί η ασφα-
λιστική αγορά του μέλλοντος», ε-
κτίμησε. 

Προβάλλοντας την προωθημένη 
επιχειρησιακή στρατηγική της 
Interamerican, ο Γιάννης Καντώρος 
επισήμανε ότι στη μελλοντική α-
σφαλιστική αγορά θα ξεχωρίζουν οι 
εταιρείες που θα έχουν μία διευρυ-
μένη παρουσία μέσα στην καθημερι-
νότητα του πελάτη, αναπτύσσοντας 
οικοσυστήματα υπηρεσιών που θα 
κινούνται και έξω από τα παραδοσι-
ακά όρια της ασφάλισης. «Αυτή θα 
είναι η βάση για μία διαφορετική 
σχέση εταιρείας-ασφαλισμένου, 
που θα ενισχύει την εμπιστοσύνη 
και, φυσικά, τη σταθερότητα της 
σχέσης», τόνισε o κ. Καντώρος.

Στο  πρώτο smart shop της, το οποίο σχεδιάστηκε για να προσφέρει μια 
ολοκληρωμένη ασφαλιστική εμπειρία, καλωσόρισε τους πελάτες της η 
ΑΧΑ ασφαλιστική. Με φόντο τη χριστουγεννιάτικη αγορά του Πειραιά, η 

ΑΧΑ εγκαινίασε το 1ο smart shop στον πεζόδρομο της οδού Καραΐσκου. Η 
εταιρεία, που διακρίνεται για τη χρήση σύγχρονης αισθητικής και τεχνολογι-
κών εφαρμογών αιχμής στους χώρους εξυπηρέτησής της, πρωτοπορεί και 
δημιουργεί ένα χώρο που προσφέρει στον πελάτη μια ολοκληρωμένη ασφα-
λιστική εμπειρία. Η φιλοσοφία των smart shops, που βασίζεται στη δημιουρ-
γία ενός φιλόξενου και ευχάριστου περιβάλλοντος, σε συνδυασμό με τη 
δυναμική της τεχνολογίας, εξασφαλίζει μια ξεχωριστή εμπειρία εξυπηρέτη-
σης και διασφαλίζει ταυτόχρονα το υψηλό επίπεδο υπηρεσιών που χαρακτη-
ρίζει την ΑΧΑ. Τα ισόγεια γραφεία του ΑΧΑ smart shop, στην καρδιά της το-
πικής αγοράς του Πειραιά, όπως τονίζεται, ενισχύουν με τη λειτουργία τους 
την παρουσία του Ομίλου στην τοπική κοινωνία και επιτυγχάνουν δύο βασι-
κούς στρατηγικούς στόχους: την εξοικείωση του κοινού με την πρόσβαση σε 
όλες τις διαδικτυακές πλατφόρμες της εταιρείας, διευκολύνοντας έτσι τη 
μετάβαση στη νέα ψηφιακή εποχή εξυπηρέτησης, και την αμεσότερη παροχή 
υπηρεσιών και υποστήριξης του πελατολογίου, μέσω εξειδικευμένων α-
σφαλιστικών συμβούλων. Με την κίνηση αυτή, η ΑΧΑ καλωσορίζει τους 
πελάτες της σε μια νέα μορφή ψηφιακής εξυπηρέτησης που ευθυγραμμίζεται 

με την ανθρωποκεντρική προσέγγιση της εταιρείας και ταυτόχρονα, δείχνει 
το δρόμο για την επόμενη μέρα στην ασφαλιστική αγορά. Την κορδέλα των 
εγκαινίων του smart shop έκοψαν ο CEO της ΑΧΑ, κ. Ερρίκος Μοάτσος και η 
διευθύντρια Ανθρωπίνου Δυναμικού κα Άννα Μανιάτη. Επίσης, παρόντες ή-
ταν οι κ.κ. Βασίλης Πικέας, διευθυντής Ασφαλιστικών Πρακτόρων, Nίκος 
Σακελλαρίου, διευθυντής Πωλήσεων και Εξυπηρέτησης Πελατών, Βασίλης 
Αντύπας, διευθυντής Αποκλειστικού Δικτύου, καθώς και υψηλόβαθμα στε-
λέχη της εταιρείας.

O κ. Γιάννης Καντώρος

Θα ξεχωρίσουν οι εταιρείες 
που θα κινηθούν έξω από τα 

παραδοσιακά όρια ασφάλισης

ΓΙΆΝΝΗΣ ΚΆΝΤΏΡΟΣ

AXA: Ολοκληρωμένη ασφαλιστική εμπειρία στο smart shop
Την κορδέλα 

των εγκαινίων 
του smart 

shop έκοψαν  
ο  κ. Ερρίκος 

Μοάτσος  
και η κα Άννα 

Μανιάτη
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Οι ασφαλιστικές  
και η αλλαγή!
«ΆΛΛΆΓΕΣ ΕΧΟΥΜΕ, αλλαγή δεν έ-
χουμε», είχε απαντήσει κάποτε ο Χαρί-
λαος Φλωράκης, γενικός γραμματέας 
του ΚΚΕ μετά τη Μεταπολίτευση, όταν 

τον ρώτησαν την ε-
κτίμησή του για την 
πορεία του ΠΑΣΟΚ 
στην κυβέρνηση.

Κάπως έτσι είναι 
τα πράγματα σήμερα 
στην ιδιωτική ασφά-
λιση στη χώρα μας. 

Αλλαγές έχουμε και μάλιστα πολλές, 
αλλαγή όμως δεν έχουμε. Με λίγα λό-
για, οι ασφαλιστικές εταιρείες επενδύ-
ουν στη βελτίωση των προσφερόμε-
νων υπηρεσιών, σε νέα προϊόντα, σε 
νέα δίκτυα, αλλά η ασφάλιση εξακο-
λουθεί να αποτελεί μόλις το 2,2% ενός 
συρρικνωμένου τα τελευταία χρόνια 
ΑΕΠ.

Δυστυχώς η αγορά δεν έχει καταφέ-
ρει να ξεφύγει από το «στοιχειωμένο» 
αυτό ποσοστό, από τα χαμηλότερα με-
ταξύ των χωρών της Ε.Ε.

Και όσο πιο μικρή είναι η πίτα τόσο 
μεγαλώνουν οι τάσεις «κανιβαλι-
σμού», δηλαδή η τάση να φάει ο ένας 
την μπουκιά του άλλου και αυτό εξηγεί 
το γεγονός ότι εξακολουθεί να μειώ-
νεται η παραγωγή του κλάδου ασφάλι-
σης αυτοκινήτου, ενώ και ο στόλος 
αυτοκινήτων αυξάνεται και οι τεχνικοί 
δείκτες που αφορούν τις ζημιές γίνο-
νται πιο αρνητικοί, που σημαίνει αυξά-
νουν οι ζημίες.

Είναι προφανές ότι κάτι πρέπει να 
αλλάξει στη νέα δεκαετία και αυτή εί-
ναι μία πρόκληση για όλους…

 Θέσεις

Του Λάμπρου  
Καραγεώργου

Η Νο1 δεκαπενθήμερη έκδοση για την ασφαλιστική αγορά 
και τον χρηματοοικονομικό χώρο
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Σε τροχιά ανάπτυξης διατηρήθη-
κε τη χρονιά που φεύγει η ΝΝ 
Hellas, σημειώνοντας παράλ-

ληλα σημαντικά βήματα στην κατεύ-
θυνση του ψηφιακού μετασχηματι-
σμού. 

Η εταιρία προχώρησε στην υλο-
ποίηση σημαντικών στρατηγικών 
πρωτοβουλιών, ενισχύοντας περαι-
τέρω τη δυναμική της παρουσία στην 
Ελλάδα. Στον επενδυτικό και αποτα-
μιευτικό κλάδο, διατίθενται νέας 
γενιάς προγράμματα που προσφέ-
ρουν τη δυνατότητα συμμετοχής 
στην κερδοφορία των αγορών, με-
τοχών και ομολόγων, παρέχοντας 
παράλληλα προστασία κεφαλαίου. 
Στον κλάδο της ασφάλισης υγείας, η 
εταιρεία εστιάζει στη διεύρυνση του 
πελατολογίου της, στην κάλυψη α-
ναγκών μέσω της αναβάθμισης των 
παροχών και ταυτόχρονα επενδύει 
στην ταχύτητα και την υποστήριξη 
των ασφαλισμένων κατά τη διάρ-
κεια της αποζημίωσης, επιδιώκο-
ντας και σε αυτό τον τομέα να είναι η 
κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία 
στην ελληνική αγορά. 

Χαρακτηριστική ήταν η επίδοση 
στον κλάδο Ζωής και Υγείας, όπου, 
με τα καινοτόμα προϊόντα που προ-
σέφερε η εταιρεία, παρουσίασε φέ-
τος αύξηση κατά 16,1% στα εγγε-
γραμμένα ασφάλιστρα για την περί-
οδο Ιανουάριος - Σεπτέμβριος 2019, 
σε σύγκριση με τα αντίστοιχα αποτε-
λέσματα του 2018. Επιπλέον, η οι-
κονομική επίδοση της NN Hellas α-
ποδεικνύεται ιδιαίτερα ανθεκτική 
απέναντι στη σημαντική πτώση των 
επιτοκίων, που επηρεάζουν το κό-
στος των εγγυήσεων και τις διαθέ-
σιμες επιλογές, όσον αφορά το χαρ-
τοφυλάκιο επενδύσεων. 

Η υπόσχεση, και παράλληλα υπο-
χρέωση της NN Hellas προς τους 
ανθρώπους που την επιλέγουν πα-
ραμένει σταθερή: Να παρέχει προ-
γράμματα που προσφέρουν πραγμα-
τική αξία και προστασία, καθώς επί-
σης και μια εμπειρία εξυπηρέτησης 
που χαρακτηρίζεται από απλές, γρή-

γορες διαδικασίες και προσωπική 
φροντίδα. «Με αξιοπιστία σε μακρο-
πρόθεσμο ορίζοντα, εργαζόμαστε 
αδιάκοπα, ώστε να στεκόμαστε α-
ντάξιοι της εμπιστοσύνης και των 
προσδοκιών 
των πελατών 
μας», υπο-
γραμμίζει η κα 
Π ο λ ι τ ο π ο ύ -
λου. 

Σε πλήρη ε-
ναρμόνιση με 
τη στρατηγική 
του Ομίλου ΝΝ, 
η NN Hellas ε-
ξερευνά συνε-
χώς νέους τρό-
πους για να 
βρίσκεται δίπλα 
σε όσους την έ-
χουν εμπιστευ-
τεί και να τους 
υποστηρίζει σε 
κάθε τους βήμα, 
έχοντας πάντα 
ως οδηγό τις αξί-
ες «Νοιαζόμαστε, 
είμαστε ξεκάθα-
ροι, δεσμευόμα-
στε». Οι αξίες αυ-
τές ευθυγραμμί-
ζονται απόλυτα με 
τις δράσεις της, οι 
οποίες, σε συνδυ-
ασμό με τη συλλο-
γική προσπάθεια 
και την έμφαση που 
δίνεται στον άν-
θρωπο ως πελάτη, 
εργαζόμενο και συ-
νεργάτη, συνετέλε-
σαν στη διάκριση 
της εταιρείας ως 
«Κορυφαίου εργο-
δότη 2019» από το 
διεθνώς αναγνωρι-
σμένο Ινστιτούτο 
“Top Employers”, κα-
θιστώντας τη NN 
Hellas την πρώτη α-
σφαλιστική εταιρεία 
στην Ελλάδα που 
λαμβάνει αυτήν την 
επιβράβευση. Παράλ-

ληλα, η κα Μαριάννα Πολιτοπούλου 
βραβεύθηκε για τη συμβολή της 
στην ανάπτυξη της ασφαλιστικής α-
γοράς, την ενίσχυση της κοινωνικής 
ευημερίας και την ανά-

καμψη της ελληνικής οικονομίας, 
στο πλαίσιο του 9ου Ετήσιου Συνε-
δρίου Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύ-
νης (ΕΚΕ) της Capital Link. 

Η NN Hellas δίπλα 
σε όσους την 
εμπιστεύονται

ΜΕ ΕΜΦΆΣΗ ΣΤΟΝ ΆΝΘΡΏΠΟ 
ΏΣ ΠΕΛΆΤΗ, ΕΡΓΆΖΟΜΕΝΟ ΚΆΙ ΣΥΝΕΡΓΆΤΗ

«Με αξιοπιστία σε 
μακροπρόθεσμο 
ορίζοντα, εργαζόμαστε 
αδιάκοπα ώστε να 
στεκόμαστε αντάξιοι  
της εμπιστοσύνης  
και των προσδοκιών 
των πελατών μας, 
έχοντας πάντα  
ως οδηγό τις αξίες μας»

Μαριάννα Πολιτοπούλου: 
"Η στρατηγική μας είναι επιτυχής και 

πρωτοπόρα γιατί έχει επίκεντρο τον άνθρωπο"

Σημειώνεται ότι στην αρχή του έτους, η κα Μαριάννα Πολιτοπούλου, με αφορμή την 

πρωτοχρονιάτικη πίτα, έστειλε στους συνεργάτες της την παρακάτω επιστολή :

"Αγαπητοί συνεργάτες,

Καλή χρονιά και καλή δεκαε-

τία για εσάς και τις οικογένειές 

σας!
Για τη φετινή εκδήλωση κο-

πής πρωτοχρονιάτικης πίτας του 

γραφείου σας, είμαι νοητά κοντά 

σας με ευχές, θετική ενέργεια 

αλλά και συνεπείς ουσιαστικές 

ενέργειες για το καλό της εται-

ρείας μας και καθενός προσωπικά.

Μετά από ένα απαιτητικό και επιτυχημένο 2019, πάντα με τη στήριξη του Ομίλου μας, 

συνεχίζουμε την πρωτοπόρα στρατηγική μας. Η στρατηγική μας είναι επιτυχής και πρω-

τοπόρα γιατί έχει επίκεντρο τον άνθρωπο. Η φροντίδα για τον άνθρωπο με βάση τις 

σταθερές αξίες μας οδηγεί με ταχύτητα στην επιτυχία και στα θεαματικά αποτελέσματα.

Με την έμφαση στον άνθρωπο είμαστε:

Η μόνη ασφαλιστική εταιρεία στην Ελλάδα που βραβεύθηκε με τη διάκριση Top 

Εmployer.
Μια εταιρεία που ασχολείται με την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη με τρόπο ουσιαστικό.

Η εταιρεία που σχεδιάζει και προσφέρει προϊόντα και υπηρεσίες με υψηλές προδια-

γραφές και ελέγχους ώστε να έχουν επίκεντρο τον πελάτη.

Η εταιρεία, κολοσσός για τα ελληνικά δεδομένα, που μετά από πολλά χρόνια ζημιο-

γόνας λειτουργίας της, γύρισε σε θετικό λειτουργικό αποτέλεσμα στον πρώτο χρόνο της 

διοίκησής μας και συνεχίζει να βελτιώνεται χάρη στους ανθρώπους της.

Η εταιρεία που τολμά να καινοτομεί σε λειτουργικά μοντέλα και διαδικασίες. 

 Και για τη νέα χρονιά, σας καλώ να συνεχίσουμε να εστιάζουμε στον άνθρωπο:

-Να αξιοποιήσουμε τον κορυφαίο Κανονισμό Πωλήσεων, του κορυφαίου δικτύου της 

ελληνικής αγοράς

-Να αυξήσουμε τις πωλήσεις και το χαρτοφυλάκιο υγείας

-Να βελτιώσουμε τη διαχείριση αποζημιώσεων του παλιού χαρτοφυλακίου υγείας

-Να βελτιώσουμε περαιτέρω την εξυπηρέτηση των πελατών μας σε ταχύτητα, ευκο-

λία, επικοινωνία

-Να συνδράμουμε στην υλοποίηση σημαντικών πρωτοπόρων έργων τεχνολογίας 

Data Warehouse και Salesforce

Φέτος είναι μια σημαντική χρονιά, αρχίζει η νέα δεκαετία, γιορτάζουμε τα 40 χρόνια 

παρουσίας μας στην Ελλάδα και τα 175 χρόνια του Ομίλου μας διεθνώς.

Ελάτε μαζί μου, με εργατικότητα, ομοψυχία και ομαδικότητα να πάμε όλοι μαζί ακόμη 

πιο ψηλά!
Σας ευχαριστώ ειλικρινά, εύχομαι ψυχική και σωματική υγεία για εσάς και τους αγα-

πημένους σας. Μαριάννα Πολιτοπούλου

Πρόεδρος και διευθύνουσα σύμβουλος
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Της ΜΑΊΡΗΣ ΛΑΜΠΑΔΊΤΗ

Το 2020 είναι αναμφισβήτητα η 
χρονιά των αναδρομικών για 
τους συνταξιούχους. Τα αναδρο-

μικά χωρίζονται σε δύο τύπους: Στα 
«πρόσφατα» που απορρέουν από την 
απόφαση του ΣτΕ της 4ης Οκτωβρίου 
2019 που έκρινε αντισυνταγματικές 
βασικές διατάξεις του νόμου Κατρού-
γκαλου και τα «παλαιά» που τέθηκαν 
ακόμα μια φορά ενώπιον του ΣτΕ στη 
λεγόμενη πιλοτική δίκη. Η απόφαση 
αναμένεται σε 2-3 μήνες.

Οι αυξήσεις στις συντάξεις και η ε-
πιστροφή των πρόσφατων αναδρομι-
κών προβλέπονται στο ασφαλιστικό 
νομοσχέδιο που αναμένεται να τεθεί 
σε διαβούλευση και να προωθηθεί στη 
Βουλή στις 20 Ιανουαρίου. Σύμφωνα 
με εκτιμήσεις, θα ωφεληθούν με τον 
ένα ή με τον άλλο τρόπο περίπου 1 ε-
κατ. συνταξιούχοι. Οι ωφελημένοι δι-
καιούνται αναδρομικά 5 μηνών καθώς 
οι αλλαγές που απορρέουν από τις α-
ποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρα-
τείας ισχύουν αναδρομικά από τις 4 
Οκτωβρίου. Οι αυξήσεις σε κύριες και 
επικουρικές συντάξεις εκτιμάται ότι 
θα καταβληθούν στους δικαιούχους 
μαζί με τα αναδρομικά 5 μηνών με τη 
σύνταξη του Μαρτίου ή του Απριλίου. 
Νωρίτερα θα εφαρμοστεί το νέο σύ-
στημα εισφορών για 1,4 εκατομμύριο 
ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπα-
σχολούμενους και αγρότες. 

Οι αυξήσεις θα αφορούν:

1 Συνταξιούχους με πάνω από 33 
χρόνια ασφάλισης που θα δουν 

στον τραπεζικό τους λογαριασμό αύ-

ξηση στην κύρια σύνταξη η οποία μπο-
ρεί να ξεπερνά και τα 150 ευρώ στις 
υψηλές αποδοχές καθώς αδικήθηκαν 
με τους χαμηλούς συντελεστές του 
νόμου Κατρούγκαλου. Η αύξηση των 

συντελεστών αναπλήρωσης θα φτά-
σει στο 50% - 50,5% για τα 40 έτη α-
σφάλισης έναντι 42,80% σήμερα και 
40% - 40,5% για 35ετία ασφάλισης 
(έναντι 33,81% σήμερα). Σύμφωνα με 

τις εκτιμήσεις των ειδικών, η αύξηση 
των συντάξεων με βάση το νέο υπο-
λογισμό θα ανέρχεται σε 10% για συ-
ντάξιμες αποδοχές έως 1.500 ευρώ 
και έως 15% για υψηλότερες. Έτσι για 

παράδειγμα συνταξιούχος του ιδιωτι-
κού τομέα με συντάξιμες αποδοχές 
2.000 ευρώ λαμβάνει σύνταξη 1.224 
ευρώ. Με την αύξηση των συντελε-
στών θα λάβει 1.384 ευρώ. Κερδίζει 
160 ευρώ το μήνα, ενώ δικαιούται α-
ναδρομικά ύψους 800 ευρώ.

 Το νέο τοπίο που θα διαμορφωθεί 
στις κύριες συντάξεις (εφόσον συ-
μπεριληφθεί και η εθνική σύνταξη 
των 384 ευρώ) θα δίνει σύνταξη από 
887 ευρώ για συντάξιμες αποδοχές 
της τάξης των 1.000 ευρώ έως και 
3.650 ευρώ, που είναι το ανώτερο ό-
ριο μικτής σύνταξης όπως καθορίστη-
κε πρόσφατα. 

Mε τέσσερις αυξημένους συντελεστές  ο υπολογισμός των συντάξεων

Οι αυξήσεις σε κύριες και επικουρικές συντάξεις εκτιμάται  
ότι θα καταβληθούν στους δικαιούχους μαζί με τα αναδρομικά 5 μηνών  
με τη σύνταξη του Μαρτίου ή του Απριλίου. Νωρίτερα θα εφαρμοστεί  
το νέο σύστημα εισφορών για 1,4 εκατομμύρια ελεύθερους 
επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και αγρότες

Σε εκκρεμότητα παραμένουν οι υποθέσεις 2,5 
εκατ. συνταξιούχων οποίοι έχουν ταλαιπω-
ρηθεί με αιτήσεις και αγωγές, διεκδικώντας 

τα παλαιά αναδρομικά του 2015. Μόνο στο Πρω-
τοδικείο Αθηνών εκκρεμούν πάνω από 6.000 ο-
μαδικές αγωγές, ενώ στην ηλεκτρονική πλατφόρ-
μα του ΕΦΚΑ έχουν υποβληθεί πάνω από 1,6 εκα-
τομμύριο αιτήσεις.

 Κατά τη λεγόμενη πιλοτική δίκη στο ΣτΕ που 
διεξήχθη την προηγούμενη εβδομάδα οι δικηγόροι 
του ΕΦΚΑ και του Ελληνικού Δημοσίου αντάλλα-
ξαν νομικά πυρά για τα φλέγοντα θέματα τόσο των 
αναδρομικών και των περικοπών των κύριων και 
επικουρικών συντάξεων που έγιναν σύμφωνα με 
τη μνημονιακή νομοθεσία, όσο και την κατάργηση 
από 1.1.2013 του 13ου και 14ου μισθού (δώρα-
επιδόματα Χριστουγέννων και Πάσχα, καθώς και 
του επιδόματος θερινής αδείας). Η δίκη -που θα 
αποτελέσει πιλότο για τις διεκδικήσεις των ανα-
δρομικών- στηρίζεται στην ομαδική αγωγή 46 
συνταξιούχων του ΟΤΕ και εγείρει αξιώσεις για 

επιστροφή των ποσών για όλη τη λεγόμενη μετα-
βατική περίοδο, δηλαδή από το 2013 έως και το 
2019. Οι 46 συνταξιούχοι του ΟΤΕ ζητούν από 
5.600 έως 62.394 ευρώ ανάλογα με την απώλεια 
που είχε ο καθένας από τις περικοπές του 2012, οι 
οποίες κρίθηκαν το 2015 αντισυνταγματικές από 
το ΣτΕ. Η απόφαση αναμένεται να δημοσιοποιηθεί 
σε 2-3 μήνες.

Μερίδα νομικών θεωρεί πιο πιθανή τη δικαίω-
ση για το 10μηνο που μεσολαβεί από 10/6/2015 
έως 11/5/2016, δηλαδή μετά τη δημοσίευση των 
προηγούμενων αποφάσεων του ΣτΕ και μέχρι την 
ψήφιση του νόμου Κατρούγκαλου. Όμως ακόμα 
και γι΄ αυτό το 10μηνο το κόστος των επιστροφών 
είναι απαγορευτικό, καθώς αγγίζει τα 4 δισ.

Οι δικηγόροι των συνταξουχικών σωματείων 
υποστήριξαν ότι οι περικοπές του 2012 συνιστούν 
παράβαση του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου 
της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Αν-
θρώπου και του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη, 
ενώ παραβιάζεται πληθώρα συνταγματικών δια-

τάξεων, όπως είναι η αρχή της αναλογικότητας, η 
αρχή της ισότητας, το δικαίωμα της αξιοπρεπούς 
διαβίωσης, κ.λπ.

Απέδωσαν επίσης σκοπιμότητα στην ενέργεια 
του ΕΦΚΑ να ζητήσει πιλοτική δίκη για το επίμαχο 
θέμα, υποστηρίζοντας ότι στην ουσία ζητεί από το 
ΣτΕ να κρίνει εκ νέου τόσο το νομοθετικό πλαίσιο 
για τις περικοπές των συντάξεων όσο και τις απο-
φάσεις της Ολομέλειας του ΣτΕ για τις εν λόγω 
περικοπές.

«Δεν ισχύει πλέον το δίκαιο της ανάγκης, και 
πρέπει οι σύμβουλοι Επικρατείας να επιτρέψουν 
στην κανονικότητα», προσέθεσαν με νόημα οι δι-
κηγόροι.

Τόνισαν ακόμη ότι δεν μπορεί το ΣτΕ με νέα α-
πόφασή του να ανατρέψει ή να θεραπεύσει παλαι-
ότερες αποφάσεις που έχει εκδώσει και δεν έπρε-
πε να κάνει αποδεκτό το αίτημα του ΕΦΚΑ για πι-
λοτική δίκη.

Ακόμα, οι δικηγόροι αντέκρουσαν το επιχείρημα 
του ΕΦΚΑ, ότι η επιβάρυνση που θα υποστεί εάν 

αποδώσει αναδρομικά τα ποσά των περικοπών 
ανέρχεται στα 26,5 δισ.. ευρώ, λέγοντας ότι η επι-
βάρυνση δεν μπορεί να ξεπερνά τα 6 δισ. ευρώ.

 «Ο επαναϋπολογισμός του νόμου Κατρούγκα-
λου δεν μπορεί αναδρομικά να σβήσει αποζημιω-
τικές αξιώσεις. Πρέπει να ισχύσει από το 2019 και 
στην έσχατη περίπτωση από το Μάιο του 2016 και 
μετά, αλλά σε καμία περίπτωση αναδρομικά πριν 
από το 2016» δηλώνει ο δικηγόρος Λουκάς Απο-
στολίδης, που έχει υποβάλει την αγωγή της πιλο-
τικής δίκης. 

Eιδικότερα ο κ. Άποστολίδης  
σημειώνει σε έγγραφό του προς το ΣτΕ:

«Η αίτηση του ΕΦΚΑ για εκδίκαση των αιτημά-
των σε πιλοτική δίκη έχει ένα διττό σκοπό:

Πρώτον να αναστείλει την εκδίκαση των υποθέ-
σεων στα δικαστήρια ουσίας, στερώντας ουσια-
στικά το δικαίωμά τους να ζητήσουν δικαστική 
προστασία για τις αποζημιωτικές τους αξιώσεις. 
Γεγονός που έγινε αποδεκτό από το δικαστήριό 

Τι συζητήθηκε στην πιλοτική δίκη για τα αναδρομικά του 2015     στο ΣτΈ

Τέσσερις αυξημένους συντελεστές 
αναπλήρωσης θα προβλέπει η νέα 
κλίμακα Βρούτση για τον υπολογισμό 
των κύριων συντάξεων  με στόχο τη 
βελτίωση της  ανταποδοτικότητας ει-
σφορών- παροχών. Ειδικότερα, ό-
πως ορίζει το ασφαλιστικό νομοσχέ-
διο που παραδόθηκε χθες Τετάρτη 
στη Γενική Γραμματεία της κυβέρνη-
σης για έγκριση από το Μέγαρο Μαξί-
μου, στα 30 έτη ασφαλιστικού βίου  ο 
συντελεστής παραμένει ίδιος. Εν συ-
νεχεία αυξάνεται στα 33 έτη, στα 36  
ενώ στα 40 έτη το ποσοστό αναπλή-
ρωσης θα υπερβαίνει κατά τι το  50%. 
Μετά τα 40 έτη η σύνταξη θα προσαυ-
ξάνεται κατά 0.5% κάθε έτος. Αυτό 
σημαίνει ότι οι κύριες συντάξεις οδη-
γούνται σε αυξήσεις 10% για συντάξι-
μες αποδοχές έως 1.500 ευρώ και σε 
15% για υψηλότερες αποδοχές

Ασφαλι
στικό     
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ΑΚΕΛΟΣ

          ΦΑΚΕΛΟ
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Ωστόσο μια μεγάλη κατηγορία κυρί-
ως παλαιών συνταξιούχων δεν θα δει 
αυξήσεις στην τσέπη όσον αφορά τις 
κύριες συντάξεις. Η τροποποίηση γι΄ 
αυτούς θα είναι λογιστική και θα εμ-

φανιστεί στο εκκαθαριστικό τους, κα-
θώς διατηρούν προσωπική διαφορά η 
οποία θα μειωθεί αντίστοιχα με την 
αύξηση της ανταποδοτικής παροχής. 
Οι εν λόγω συνταξιούχοι θα πρέπει να 

περιμένουν αυξήσεις στην τσέπη μετά 
το 2023 και αφού μηδενιστεί η προ-
σωπική διαφορά τους.

2 Δικαιούχους επικουρικών των ο-
ποίων οι συντάξεις τους μειώθη-

καν το καλοκαίρι του 2016, επειδή 
είχαν τότε άθροισμα κύριας και επι-
κουρικής άνω των 1.300 ευρώ. Οι 
αυξήσεις των επικουρικών θα κυμαί-
νονται από 5 ευρώ έως 196 ευρώ (με-
σοσταθμικά 99,57 ευρώ). Σύμφωνα 
με το σχεδιασμό του υπουργείου, τα 
αναδρομικά 5 μηνών θα δοθούν εφά-
παξ. 

Έτσι για παράδειγμα, συνταξιούχος 
του ιδιωτικού τομέα είδε την επικου-
ρική του να μειώνεται το 2016 στα 
140 ευρώ από 290. Δηλαδή δικαιού-
ται επιστροφή 150 ευρώ και αναδρο-
μικά 750 ευρώ.

3 Όμως οι πιο κερδισμένοι είναι πε-
ρίπου 300.000 συνταξιούχοι οι ο-

ποίοι θα πάρουν αυξήσεις από δύο 
πηγές, και στις κύριες και στις επικου-
ρικές συντάξεις. Αυτοί οι τυχεροί που 
έχουν δουλέψει πάνω από 33 χρόνια 
και είχαν δραματικές απώλειες στις 
επικουρικές το 2016 θα πάρουν συνο-
λικά με τα αναδρομικά σε αρκετές πε-
ριπτώσεις ακόμα και 1.800 ευρώ.

Ενδεικτικά συνταξιούχος του ιδιω-
τικού τομέα με συντάξιμες αποδοχές 
1.500 ευρώ που έχει διανύσει ασφα-
λιστικό βίο 40 ετών λαμβάνει με το ι-
σχύον σύστημα κύρια σύνταξη 1.026 
ευρώ. Με την αύξηση των συντελε-
στών θα λάβει 1.134 ευρώ. Κερδίζει 
108 ευρώ το μήνα, ενώ δικαιούται α-
ναδρομικά 540 ευρώ. Η επικουρική 
του ήταν 190 ευρώ και μειώθηκε στα 
114. Δηλαδή περιμένει επιστροφή 76 
ευρώ το μήνα και αναδρομικά 380 ευ-
ρώ. Στο πορτοφόλι του θα βάλει συ-
νολικά 108+540+76+380= 1.104 
ευρώ.

Ωστόσο η πολυπληθέστερη κατηγο-
ρία που περιλαμβάνει περίπου 2 εκατ. 
συνταξιούχους, αγρότες του πρώην 
ΟΓΑ, ελεύθερους επαγγελματίες και 
μισθωτούς δεν θα δει καμία ωφέλεια 
από τις αλλαγές στις συντάξεις.

Κύκλοι του υπουργείου Εργασίας 
εκτιμούν πως η αναλογιστική μελέτη 
που συνοδεύει το νομοσχέδιο και με-
τράει πολλές μεταβλητές «αποδει-
κνύει ότι η χώρα πληροί απόλυτα τις 
διεθνείς δεσμεύσεις της, χτίζοντας έ-
να ασφαλές και υγιές σύστημα που 
εκπληρώνει τους όρους βιωσιμότη-
τάς του έως το 2070». Οι ίδιες πηγές 
παρατηρούν πως μετά το 2030 η Ελ-
λάδα φαίνεται πως μπαίνει στο λεγό-
μενο «ενάρετο κύκλο», εντός του ο-
ποίου η συνταξιοδοτική δαπάνη θα 
βρίσκεται στο επίπεδο του στενού 
πυρήνα των χωρών της Ευρωζώνης.

Παράλληλα στο νομοσχέδιο θα 
προβλέπεται μόνιμος μηχανισμός ενί-
σχυσης του συστήματος ύψους 0,5% 
του εκάστοτε ΑΕΠ (περίπου 900 εκατ. 
ευρώ) προκειμένου να καλύπτονται οι 
αυξήσεις στις συντάξεις. Όπως δήλω-
σε ο αρμόδιος υφυπουργός κ. Νότης 
Μηταράκης, «το ποσό που είχε προ-
βλέψει ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι φέτος αυξη-
μένο κατά 140 εκατ. ευρώ, τα οποία 
βρίσκονται στον προϋπολογισμό του 
2020 και θα πάνε όλα στους συνταξι-
ούχους. Τα χρήματα αυτά θα καταλή-
ξουν στους συνταξιούχους είτε μέσω 
μόνιμων αυξήσεων στις συντάξεις 
τους από την αλλαγή στα ποσοστά α-
ναπλήρωσης, είτε μέσα από το μόνιμο 
μηχανισμό στήριξης των συνταξιού-
χων». 

Mε τέσσερις αυξημένους συντελεστές  ο υπολογισμός των συντάξεων

Κύκλοι του υπουργείου Έργασίας εκτιμούν πως η αναλογιστική  
μελέτη που συνοδεύει το νομοσχέδιο και μετράει πολλές  
μεταβλητές «αποδεικνύει ότι η χώρα πληροί απόλυτα τις διεθνείς 
δεσμεύσεις της, χτίζοντας ένα ασφαλές και υγιές σύστημα που 
εκπληρώνει τους όρους βιωσιμότητάς του έως το 2070»

σας, σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν. 3900/2010 ό-
που ρητά ορίζεται ότι «Η πράξη του ΣτΕ ( πράξη 
21/2019) συνεπάγεται την αναστολή εκδίκασης 
των εκκρεμών υποθέσεων στις οποίες τίθεται το 
ίδιο ζήτημα».

Δεύτερον να ανατρέψει το δικαστήριό σας την 
ήδη διαμορφωθείσα νομολογία με την επίκληση 
του ν. 4387/2016 ότι ρυθμιστικά παρεμβαίνει στις 
έννομες σχέσεις αναδρομικά από 1/1/2013. Η ε-
πίκληση αυτή γίνεται από τον ΕΦΚΑ με αφορμή 
την πρόσφατα εκδοθείσα απόφαση της Ολομέλει-
ας του ΣτΕ, 1891/2019 που έκρινε οριακά ότι ο 
επαναϋπολογισμός των συντάξεων (όχι βέβαια 
και των επικουρικών, ούτε ασφαλώς και των δώ-
ρων που διεκδικούμε) είναι συμβατός με το Σύ-
νταγμα. Την εξέλιξη αυτή προφανώς απευχόμεθα 
πιστεύοντας βάσιμα ότι το δικαστήριό σας θα επι-
στρέψει στη νομική κανονικότητα, υπερβαίνοντας 
«το δίκαιο της ανάγκης» στο οποίο έγινε επίκλη-
ση στην εκδίκαση του 1ου Μνημονίου και έχει 
αρθρογραφήσει σχετικά ο πρώην πρόεδρος του 

ΣτΕ κ. Πικραμένος  
Τρίτο να θεραπεύσει το δικαστήριό σας την ήδη 

κριθείσα αντισυνταγματικότητα των επίδικων δι-
ατάξεων των ν. 4051 και 4093/2012 από το ίδιο 
το δικαστήριό σας με μεταγενέστερες αναλογιστι-
κές μελέτες. 

Γεγονός που το δικαστήριό σας έχει απορρίψει 
τόσο με τις αποφάσεις 2287/2015 και 2288/2015, 
όσο και με την πρόσφατη απόφασή σας 1891/2019 
(σκέψη 27). Η νομολογία που έχει διαμορφωθεί 
και έχει παγιωθεί έχει κάνει αποδεκτό ότι η ανα-
λογιστική μελέτη αποτελεί ουσιαστική και όχι 
«τυπική» προϋπόθεση πριν από την ψήφιση του 
νόμου για να δύναται ο δικαστικός έλεγχος να α-
ξιολογήσει τα δεδομένα και να εξισορροπήσει το 

δημόσιο με το ιδιωτικό συμφέρον. 
Με τα ως άνω αιτήματά μας, αλλά και με τα ε-

ρωτήματα του ΕΦΚΑ, τίθενται σοβαρά, πραγματι-
κά και νομικά ζητήματα συνταγματικής τάξης (για 
την λειτουργία των θεσμών και δη της δικαστικής 
εξουσίας) που η νομική τους έκβαση θα διαμορ-
φώσει τη νομολογία του δικαστηρίου σας για 
πολλά έτη». 

Από την άλλη πλευρά, ο ΕΦΚΑ και το Ελληνικό 
Δημόσιο υποστήριξαν ότι είχαν δικαίωμα να ζητή-
σουν πρότυπη-πιλοτική δίκη πλέον του ότι ήταν 
μονόδρομος, καθώς δεν είχαν άλλη δικονομική 
δυνατότητα να ανακόψουν τις αποφάσεις των Δι-
οικητικών Δικαστηρίων που δίνουν διαφορές 
συντάξεων, αλλά και επειδή εκκρεμεί ένας απί-

στευτος αριθμός δικών στη Διοικητική Δικαιοσύ-
νη.

Ακόμη, ο ΕΦΚΑ και το Δημόσιο υποστήριξαν 
επίσης ότι και εάν ακόμη οι δικαστές του ΣτΕ δι-
καιώσουν τους προσφεύγοντες στη Δικαιοσύνη, 
μόνο για το 10μηνο που μεσολαβεί από 10/6/2015 
έως 11/5/2016, δηλαδή μετά τη δημοσίευση των 
προηγούμενων αποφάσεων του ΣτΕ και μέχρι την 
ψήφιση του νόμου Κατρούγκαλου, η επιβάρυνση 
που θα δεχθεί για το 10μηνο αυτό αγγίζει τα 4 δισ. 
ευρώ.

Αναλυτικά, ο ΕΦΚΑ σημειώνει ότι τα αναδρο-
μικά σε περίπτωση δικαίωσης των συνταξιούχων 
θα ανέρχονται:
• Από 1/1/2013 έως 9/8/2015 σε ποσό 11 δισ. 
ευρώ,
• Από 10/6/2015 έως 11/5/2016 (το 10μηνο μέ-
χρι την ψήφιση του νόμου Κατρούγκαλου) ποσό 
3,9 δισ. ευρώ και
• Από 12/5/2-16 έως 31/12/2018 ποσό 11,5 δισ. 
ευρώ.

Τι συζητήθηκε στην πιλοτική δίκη για τα αναδρομικά του 2015     στο ΣτΈ
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Το νέο ασφαλιστικό νομοσχέδιο προβλέπει νέο σύστημα 
εισφορών για τους επαγγελματίες, αποσυνδεδεμένο α-
πό τα εισοδήματα και το ύψος του κατώτατου μισθού. 

Θεσμοθετούνται κατηγορίες σταθερών ασφαλίστρων για ό-
λους, με ελευθερία επιλογής. Ο κάθε ασφαλισμένος με δρα-
στηριότητα άνω των 5 ετών θα επιλέγει ελεύθερα το Δεκέμ-
βριο το επίπεδο των εισφορών του για το επόμενο έτος. 

Η επιλογή θα καθορίζει και τη μελλοντική σύνταξη. Θα υ-
πάρχει μια υποχρεωτική κατηγορία και 5 προαιρετικές, ενώ 
μια ειδική 7η υποκατηγορία θα είναι διαθέσιμη μόνο στους 
νέους επαγγελματίες με δραστηριότητα έως 5 έτη. Η πρώτη 
και υποχρεωτική ασφαλιστική κατηγορία θα ανέρχεται στα 
220 ευρώ το μήνα (μαζί με τα 10 ευρώ υπέρ ανεργίας). Οι υ-
πόλοιπες 5 προαιρετικές ασφαλιστικές κατηγορίες διαμορ-
φώνονται στα 262 ευρώ, 312 ευρώ, 373 ευρώ, 445 ευρώ και 
576 ευρώ. Οι νέοι επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι 
με ασφάλιση έως 5 έτη θα μπορούν να καταβάλλουν 136 ευ-
ρώ το μήνα εντασσόμενοι στην υποκατώτατη κατηγορία ει-
σφορών του νέου συστήματος. 

Προς την ίδια κατεύθυνση αλλάζουν και οι εισφορές των 
αγροτών. Διαμορφώνονται έξι κατηγορίες σταθερών ασφα-
λίστρων: Η πρώτη και υποχρεωτική ασφαλιστική κατηγορία 
για τους προερχόμενους από τον πρώην ΟΓΑ θα ανέρχεται 
στα 119 ευρώ το μήνα. Οι υπόλοιπες 5 προαιρετικές ασφαλι-
στικές κατηγορίες διαμορφώνονται στα 143 ευρώ, 171 ευ-
ρώ, 205 ευρώ, 246 ευρώ και 319 ευρώ. Και στο νέο σύστημα 
οι αγροτικές εισφορές ακολουθούν 3ετή μεταβατική περίο-
δο. Το 2021 η ελάχιστη εισφορά διαμορφώνεται στα 121 
ευρώ, ενώ οι υπόλοιπες πέντε προαιρετικές ως εξής : 146 
ευρώ, 174 ευρώ, 210 ευρώ, 251 ευρώ και 326 ευρώ. Νέα 
αύξηση προβλέπεται για το 2022 ώστε η ελάχιστη εισφορά 
για τους αγρότες να διαμορφωθεί και τελικώς να παγιωθεί 
στα 124 ευρώ. Οι νέοι αγρότες με ασφάλιση έως πέντε έτη θα 
υπάγονται σε μια υποκατώτατη ασφαλιστική κατηγορία και 
θα πληρώνουν 85 ευρώ το μήνα (86 το 2021 και 88 το 2022).

Τι αλλάζει σε μπλοκάκια και τίτλους κτήσης 
Το προωθούμενο νομοσχέδιο καταργεί την υποχρέωση α-

σφάλισης για το «μπλοκάκι» στην περίπτωση που ο εργαζό-
μενος είναι ταυτόχρονα και μισθωτός. Η πλήρης απαλλαγή 
για τους παραλλήλως απασχολούμενους θα ισχύει για όσους 
καλύπτουν από το μισθό τους την ελάχιστη εισφορά για σύ-
νταξη και υγεία των 210 ευρώ. Εφόσον οι κρατήσεις εργαζό-
μενου και εργοδότη στο 27,10% του μεικτού μισθού καλύ-
πτουν το ποσό των 210 ευρώ, ο ασφαλισμένος δεν θα υπο-
χρεούται να καταβάλλει εισφορές και για το εισόδημα από το 
μπλοκάκι του. Διαφορετικά θα καταβάλλει στο «μπλοκάκι» 
κατ’ ελάχιστον το υπόλοιπο και μέχρι τη συμπλήρωση των 
210 ευρώ. Αυτό σημαίνει πως απαλλάσσονται από τις διπλές 
εισφορές όσοι έχουν μεικτό μισθό άνω των 780 ευρώ. 

Ακόμη από το 2020 αναμένεται να πέσει σημαντικά το όριο 
του ετήσιου εισοδήματος των 10.000 ευρώ που ισχύει για 
τους τίτλους κτήσης και ταυτόχρονα να καταργηθεί η υποχρέ-
ωση για ασφαλιστικές κρατήσεις. Το σενάριο που εξετάζεται 
είναι το ετήσιο όριο των 10.000 ευρώ να πέσει στις 3.000 
ευρώ ή 5.000 ευρώ και να καταργηθεί η υποχρέωση παρα-
κράτησης ασφαλιστικών εισφορών. 

Μειώνεται επίσης στο μισό από 60% στο 30% το «πέναλτι» 
των συνταξιούχων που εργάζονται.

Τέσσερις είναι οι βασικοί στόχοι του νομοσχεδίου 
σύμφωνα με τον υφυπουργό Νότη Μηταράκη:

«Πρώτον, η αλλαγή στα ποσοστά αναπλήρωσης για πάνω 
από 30 έτη ασφάλισης, δεύτερον, η άρση του αντισυνταγματι-
κού πλαφόν των 1.300 ευρώ που οδήγησε σε περικοπές των 
επικουρικών συντάξεων το 2016, τρίτον, η αλλαγή του συστή-
ματος εισφορών και τέλος, η καταπολέμηση του ηλικιακού 
ρατσισμού που υπάρχει στο ασφαλιστικό μας σύστημα, με την 
αλλαγή των δυσμενών διατάξεων του νόμου Κατρούγκαλου 
για τους συνταξιούχους που παραμένουν στην αγορά εργασίας, 
καθώς σήμερα προβλέπεται 60% περικοπή στη σύνταξή τους».

Τι αλλάζει στις εισφορές των 
ελεύθερων επαγγελματιών 

και των αγροτών

«Πάλι έπεσε το σύστημα. Συμβαίνει σχε-
δόν κάθε μέρα» απαντούν αποκαρδι-

ωμένοι οι υπάλληλοι του ΕΦΚΑ στους ασφα-
λισμένους που είχαν την ελπίδα ότι επιτέ-
λους θα τέλειωναν με την υπόθεσή τους. Και 
όμως! Απλή ή περίπλοκη, η υπόθεσή τους δεν 
θα τελειώσει ποτέ αν το απαρχαιωμένο σύ-
στημα των υπολογιστών κρασάρει κάθε μέ-
ρα. Οι ασφαλισμένοι ταλαιπωρούνται, δια-
μαρτύρονται, οι υπάλληλοι γίνονται στόχοι 
της απελπισίας των πολιτών και πάει λέγο-
ντας. 

Το ασφαλιστικό νομοσχέδιο προβλέπει 
τον ψηφιακό εκσυγχρονισμό του ΕΦΚΑ με 
στόχο την άμεση απονομή τουλάχιστον των 
νέων αιτήσεων συνταξιοδότησης ,ηλεκτρο-
νική έκδοση βεβαιώσεων και πιστοποιητι-
κών και γενικότερα γρηγορότερη εξυπηρέτη-
ση των ασφαλισμένων χωρίς να απαιτείται η 
φυσική τους παρουσία. 

Αυτό προφανώς απαιτεί ξήλωμα και αντι-
κατάσταση του συστήματος που χρονολογεί-
ται από το 2000 (επί διοίκησης Μιλτιάδη Νε-
κτάριου) για να στηρίξει τον e-efka. Σταδιακά 
θα εγκατασταθούν 6.000 νέοι υπολογιστές 
που θα λύσουν τα χέρια των υπαλλήλων. 

Στόχος είναι έως το τέλος τους 2020 να 
δημιουργηθεί ένας νέος οργανισμός, με νέο 
προφίλ, ο e-ΕΦΚΑ. Εντός του έτους, κι εφό-

σον ψηφιστεί το νέο ασφαλιστικό νομοσχέ-
διο, στο νέο αυτό φορέα θα περάσει οργανω-
τικά και διοικητικά και το ταμείο επικουρικής 
ασφάλισης και εφάπαξ παροχών ΕΤΕΑΕΠ.

Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του υ-
πουργείου Εργασίας, για την απονομή της 
ψηφιακής σύνταξης έως το Ιούνιο του 2020 
έχει τεθεί στόχος το 34,48% των νέων αιτή-
σεων συνταξιοδότησης να απονέμεται μέσα 
σε ένα 24ωρο.

Βάσει του σχεδιασμού, τελικός σκοπός εί-
ναι η καθημερινή λειτουργία του e-ΕΦΚΑ να 
αξιοποιεί τις τεχνολογικές εξελίξεις στην ε-
πεξεργασία των δεδομένων, χωρίς την αν-
θρώπινη παρέμβαση, μέσω της διαλειτουρ-
γικότητας των πληροφοριακών συστημάτων, 
ώστε τελικά να μειωθεί ή και να εξαλειφθεί 
ο αριθμός των απαιτούμενων δικαιολογητι-
κών και ενδιάμεσων σταδίων.

Στις περιπτώσεις αυτές, η έγκριση της δι-
οίκησης θα παρέχεται αυτόματα, χωρίς έκδο-
ση διοικητικής πράξης από τα πιστοποιημένα 
πληροφοριακά συστήματα και χωρίς να είναι 
απαραίτητη η προσκόμιση πρωτότυπων δι-
καιολογητικών από τον ίδιο τον ασφαλισμέ-
νο, αλλά μέσω πιστοποιημένων χρηστών 
(ΚΕΠ, Περιφέρειες, Δήμοι κ.τλ.).

Συνολικά, το επιχειρησιακό σχέδιο περι-
λαμβάνει 40 δράσεις που πρέπει να υλοποι-

ηθούν εντός του 2020 που ομαδοποιούνται 
σε 7 θεματικούς πυλώνες.

Τα κυριότερα οφέλη που θα αποκομίσει ο 
φορέας και οι ασφαλισμένοι από την υιοθέ-
τηση της νέας κουλτούρας, όπως περιγράφο-
νται στο επιχειρησιακό σχέδιο, είναι τα ακό-
λουθα:

• Πρόσβαση του πολίτη σε ψηφιακές υπη-
ρεσίες χωρίς να είναι απαραίτητη η φυσι-

κή παρουσία.

•Ψηφιακός μετασχηματισμός της διαδικα-
σίας απονομής σύνταξης. Το 34,48% των 

νέων αιτήσεων θα εκδίδεται άμεσα, από τον 
Ιούνιο 2020, το 58,9% των νέων αιτήσεων 
από τον Ιανουάριο του 2021 και το 90% των 
νέων αιτήσεων από τον Ιούνιο του 2021.

•Ηλεκτρονική έκδοση βεβαιώσεων και πι-
στοποιητικών.

•Αποτελεσματική διαχείριση της δημόσιας 
πληροφορίας με σεβασμό στη διασφάλι-

ση της ανωνυμίας και της προστασίας των 
προσωπικών δεδομένων.

•Μείωση κόστους στις υποδομές και ε-
φαρμογές πληροφορικής.

•Ενδυνάμωση του ανθρώπινου δυναμικού 
μέσω της επαρκούς κατάρτισης και απο-

τελεσματικής αξιοποίησης των στελεχών για 
την υλοποίηση των απαραίτητων παρεμβά-
σεων.

Με το e- efka θα μπει τέλος στο «κρασάρισμα» του συστήματος
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Ανοδική πορεία καταγράφει ο 
κλάδος της ιδιωτικής ασφάλι-
σης στη χώρα μας σύμφωνα με 

τη στατιστική έκθεση που δημοσίευσε 
η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών, 
ενώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση οι α-
σφαλιστικές επιχειρήσεις αποτελούν 
το μεγαλύτερο θεσμικό επενδυτή, με 
περισσότερα από 10,3 τρισ. ευρώ ε-
πενδεδυμένα το 2018, ποσό που ισο-
δυναμεί με το 58% του ΑΕΠ της Ε.Ε.

 Ειδικότερα, στην ελληνική ασφα-
λιστική αγορά μετά από 6 χρόνια ύφε-
σης (2010-2015), για τρία συνεχή 
χρόνια (2016, 2017, 2018) η συνολι-
κή παραγωγή εγγεγραμμένων ασφα-
λίστρων και δικαιωμάτων συμβολαί-
ων αυξάνεται, φτάνοντας το 2018 τα 
4,1 δισ. ευρώ (+ 2% έναντι του 2017). 
Σε αποπληθωρισμένες τιμές, η παρα-
γωγή αυξήθηκε κατά 1,4% από το 
2017.

Από αυτά, 2,2 δισ. ευρώ προήλθαν 
από τις ασφαλίσεις κατά Ζημιών (αύ-
ξηση 3,9% από το 2017), ενώ 1,9 δισ. 
ευρώ προήλθε από τις ασφαλίσεις 
Ζωής (μείωση 0,1%). 

Σε αποπληθωρισμένες τιμές οι με-
ταβολές ήταν + 3,2% και – 0,7% αντί-
στοιχα. Το σύνολο του Ενεργητικού 
των ασφαλιστικών επιχειρήσεων έ-
φθασε στα 17,6 δισ. €. Οι επενδύσεις 
αποτέλεσαν περίπου το 79% του Ε-
νεργητικού, φθάνοντας τα 13,9 δισ. €. 

Οι ασφαλιστικές προβλέψεις έ-
φθασαν στα 12,9 δισ. € και αποτέλε-
σαν περίπου το 74% του Παθητικού. 
Τα ασφάλιστρα από πρωτασφαλιστι-
κές εργασίες (εγγεγραμμένα ασφάλι-
στρα και δικαιώματα συμβολαίων) έ-
φτασαν τα 4,1 δισ. €, αυξημένα κατά 
2% σε σχέση με το 2017. 

Από αυτά, το 1,9 δισ. € αφορούσε 
τις ασφαλίσεις Ζωής (46,3% του συ-
νόλου) ενώ τα 2,2 δισ. € τις ασφαλί-
σεις κατά Ζημιών (53,7%). 

Επίσης το 2018, το ποσοστό συμ-
μετοχής των εγγεγραμμένων ασφα-
λίστρων επί του ΑΕΠ της χώρας υπο-
χώρησε ελαφρά στο 2,19%, από 
2,20% το 2017, ενώ το ποσοστό επεν-
δύσεων της Ελληνικής ασφαλιστικής 
αγοράς επί του ΑΕΠ έφτασε το 7,5% 
το 2018, σημειώνοντας επίσης ελα-
φρά υποχώρηση από το 2017 (7,7%).

Κατά κεφαλήν ασφάλιστρα
Ο δείκτης των συνολικών κατά κε-

φαλήν ασφαλίστρων (και δικαιωμά-
των συμβολαίων) το 2018 συνέχισε 
την ανοδική πορεία που έχει ξεκινήσει 
το 2016, φθάνοντας στα 377 €. Ο συ-
γκεκριμένος δείκτης είχε πάρει το 
2009 τη μέγιστη τιμή του (491 € ανά 
κάτοικο), όμως έκτοτε ακολούθησε 
καθοδική πορεία έως και το 2015.Ο 
αντίστοιχος δείκτης των κατά κεφα-
λήν εγγεγραμμένων ασφαλίστρων και 

δικαιωμάτων συμβολαίου για τις α-
σφαλίσεις Ζωής ανήλθε στα 174,59 € 
ανά κάτοικο το 2018. 

Αντιστοίχως, ο δείκτης των κατά 
κεφαλήν εγγεγραμμένων ασφαλί-
στρων και δικαιωμάτων συμβολαίων 
για τις ασφαλίσεις κατά Ζημιών ανήλ-
θε στα 202,47 € ανά κάτοικο το 2018.

Παραγωγή ασφαλίστρων  
ανά κλάδο ασφάλισης

Αναφορικά με τις ασφαλίσεις κατά 
Ζημιών, οι δύο κλάδοι που έχουν άμε-

ση σχέση με την ασφάλιση αυτοκινή-
του (δηλαδή οι κλάδοι: 10. Αστική ευ-
θύνη χερσαίων οχημάτων και 3. Χερ-
σαία οχήματα) κατέγραψαν το 49% της 
παραγωγής των ασφαλίσεων κατά 
Ζημιών και σημείωσαν οριακή αύξηση 
κατά 0,4% σε σχέση με το 2017. Η αύ-
ξηση αυτή οφείλεται αποκλειστικά 
στην αύξηση κατά 6,1% του κλάδου 3. 
Χερσαία οχήματα, αφού ο κλάδος 10. 
Αστική ευθύνη χερσαίων οχημάτων 
κατέγραψε μείωση παραγωγής κατά 
0,9%.

Ιδιωτική ασφάλιση 
Μεγάλα περιθώρια ανάπτυξης 

στην ελληνική αγορά

Το μεγαλύτερο θεσμικό ε-
πενδυτή αποτελούν στην 
Ε.Ε. οι ασφαλιστικές επιχει-

ρήσεις, με περισσότερα από 10,3 
τρισ. ευρώ επενδεδυμένα το 
2018, ποσό που ισοδυναμεί με το 
58% του ΑΕΠ της Ευρωπαϊκής Έ-
νωσης, ενώ τα κατά κεφαλήν α-
σφάλιστρα στην Ευρώπη ανέρχο-
νται στα 2.170 ευρώ. 

Σε ό,τι αφορά τις ασφαλιστικές 
επιχειρήσεις στην Ε.Ε., το 2018 
υπήρχαν περί τις 3.200, μειωμέ-
νες κατά 3,2% από την προηγούμενη χρονιά. Στο πα-
ραπάνω μέγεθος περιλαμβάνονται οι ανώνυμες ε-
ταιρείες και τα υποκαταστήματα ασφαλιστικών επι-
χειρήσεων τρίτων χωρών (εκτός Ε.Ε.). Όπως επιση-
μαίνεται, ο ευρωπαϊκός ασφαλιστικός τομέας απο-
τελεί έναν αξιοσημείωτο εργοδότη, τόσο σε άμεση 
όσο και σε έμμεση απασχόληση. Συνολικά, 900 χιλ. 
άτομα εργάζονται σε ασφαλιστικές επιχειρήσεις, 
χωρίς να συνυπολογίζονται οι εξωτερικοί συνεργά-
τες και οι ανεξάρτητοι διαμεσολαβητές. 

Παραγωγή ασφαλίστρων και 
πληρωθείσες αποζημιώσεις

Παγκοσμίως, η παραγωγή ασφα-
λίστρων αυξήθηκε κατά 4,8% το 
2018, φθάνοντας στα 5.193 δισ. $, 
μετά από αύξηση κατά 9,8% το προ-
ηγούμενο έτος, ενώ η μεγάλη αύξη-
ση της παραγωγής ασφαλίστρων 
στην Ευρώπη την καθιστά τη δεύτε-
ρη μεγαλύτερη ήπειρο σε παραγω-
γή, έχοντας το 32% του συνόλου.

Το 2018, τα συνολικά ασφάλι-
στρα στην Ευρώπη αυξήθηκαν κατά 

6,2%, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, φθάνο-
ντας τα 1.311 δισ. €. Αυτό είχε ως συνέπεια τα κατά 
κεφαλήν ασφάλιστρα στην Ευρώπη να ανέλθουν 
στα 2.170 €, από 2.049 € το 2017. Από αυτά, τα 1.264 
€ αντιστοιχούσαν στις ασφαλίσεις Ζωής, τα 673 € 
στις ασφαλίσεις κατά Ζημιών και 232 € στις ασφα-
λίσεις Υγείας.

Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία του έτους 
2018, οι τέσσερις μεγαλύτερες ευρωπαϊκές αγορές 

Στα 2.170 ευρώ το κατά κεφαλήν    ασφάλιστρο στην Έυρώπη
Η παραγωγή των 
ασφαλίσεων Ζωής 
αυξήθηκε κατά  
6,7%, φθάνοντας  
στα 764 δισ. €  
το 2018
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Οι τρεις κλάδοι που αφορούν την 
ασφάλιση περιουσίας (8. Πυρκαγιά και 
στοιχεία της φύσης, 9. Λοιπές ζημίες 
αγαθών και 16. Διάφορες χρηματικές 
απώλειες) συγκέντρωσαν το 22,8% 
της παραγωγής των ασφαλίσεων κατά 
Ζημιών και αυξήθηκαν κατά 3,6%.

Στις ασφαλίσεις Ζωής, ο μεγαλύτε-
ρος κλάδος (με συμμετοχή 68,7% στο 
σύνολο) είναι ο I. Ζωής που μειώθηκε 
κατά 5,9% σε σχέση με το 2017, ενώ ο 
κλάδος III. 

Ασφαλίσεων Ζωής συνδεδεμένων 
με επενδύσεις που έχει μερίδιο 17,2%, 
αυξήθηκε κατά 7,8%. Τέλος, ο κλάδος 
VII. 

Διαχείρισης ομαδικών συνταξιοδο-

τικών κεφαλαίων που συμμετέχει με 
μερίδιο 14,1%, αυξήθηκε κατά 26,9%.

Άποζημιώσεις
Κατά το 2018, η ιδία κράτηση (δηλα-

δή η συμμετοχή των ασφαλιστικών ε-
πιχειρήσεων) επί των ασφαλιστικών 
αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν 
στις ασφαλίσεις Ζωής ήταν 1.150 ε-
κατ. €, ενώ επιπροσθέτως αυξήθηκε η 
ιδία κράτηση των μαθηματικών απο-
θεμάτων και λοιπών προβλέψεων 
κατά 361 εκατ. €.

Στις ασφαλίσεις κατά Ζημιών, η ιδία 
κράτηση επί των ασφαλιστικών αποζη-
μιώσεων που καταβλήθηκαν ήταν 688 
εκατ. €, ενώ η μεταβολή των προβλέ-

ψεων ήταν -99 εκατ. €. Επομένως το 
αντίστοιχο άθροισμα της ιδίας κράτη-
σης των πληρωθεισών αποζημιώσεων 
και της αντίστοιχης μεταβολής των 
προβλέψεων έφθασε τα 589 εκατ. €.

Συνολικά λοιπόν, σε ό,τι αφορά την 
ιδία κράτηση, οι πληρωθείσες αποζη-
μιώσεις εντός του έτους και η μεταβο-
λή των προβλέψεων έφθασαν αθροι-
στικά τα 2.100 εκατ. € για την ελληνι-
κή ασφαλιστική αγορά.

 Σε αυτό το ποσό δεν περιλαμβάνε-
ται η συμμετοχή των αντασφαλιστι-
κών επιχειρήσεων (συνήθως του ε-
ξωτερικού), για αποζημιώσεις που 
καταβλήθηκαν επί ασφαλισμένων 
κινδύνων στη χώρα μας.

Άποτέλεσμα χρήσης
Σύμφωνα με την καταγραφή των 

λογαριασμών εκμετάλλευσης των α-
σφαλίσεων Ζωής έτους 2018, το σύ-
νολο των εσόδων ανήλθε στα 1.836 
εκατ. €, ενώ το σύνολο των εξόδων 
στα 1.829 εκατ. €, αφήνοντας έτσι ένα 
θετικό τεχνικό αποτέλεσμα ύψους 7 
εκατ. €.

Από τους αντίστοιχους λογαρια-
σμούς των ασφαλίσεων κατά Ζημιών, 
τα έσοδα ήταν 1.863 εκατ. € και τα έ-
ξοδα 1.358 εκατ. €, δημιουργώντας 
θετικό τεχνικό αποτέλεσμα ύψους 505 
εκατ. €.

Συνεπώς, το συνολικό τεχνικό απο-

τέλεσμα εκμετάλλευσης αθροιστικά 
ήταν 512 εκατ. €. Σε αυτό προστέθη-
καν έσοδα από επενδύσεις ύψους 412 
εκατ. €. 

Αφαιρώντας στη συνέχεια τα λει-
τουργικά έξοδα (ύψους 568 εκατ. €) 
όπως και τη διαφορά λοιπά έσοδα μεί-
ον λοιπά έξοδα, προκύπτει το αποτέ-
λεσμα χρήσης προ φόρων για το 2018, 
το οποίο ήταν κερδοφόρο κατά 404 ε-
κατ. €. Μετά την αφαίρεση φόρων ύ-
ψους 228 εκατ. €, το καθαρό αποτέλε-
σμα του 2018 παραμένει μεν κερδο-
φόρο αλλά μειώνεται στα 176 εκατ. € 
(έναντι 316 εκατ. € το 2017).

όσον αφορά τα ασφάλιστρα -το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, η Γερ-
μανία και η Ιταλία- ήταν υπεύθυνες για το 68,5% του συνόλου της 
παραγωγής, ποσοστό αυξημένο κατά 1,9% σε σχέση με το αντίστοιχο 
του προηγουμένου έτους.

Η παραγωγή των ασφαλίσεων Ζωής αυξήθηκε κατά 6,7%, φθάνο-
ντας στα 764 δισ. € το 2018, οφειλόμενη κατά κύριο λόγο στη διψή-
φια αύξηση που παρατηρήθηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο. Το 2018, 
στις ασφαλίσεις Ζωής, το 71,4% των εργασιών γράφτηκε στις τέσ-
σερις μεγαλύτερες αγορές της Ευρώπης, συγκεκριμένα στο Ηνωμέ-
νο Βασίλειο, στη Γαλλία, στην Ιταλία και στη Γερμανία.

Η διείσδυση των ασφαλίσεων Ζωής στην Ευρώπη (μερίδιο ασφα-
λίστρων επί του ΑΕΠ) έφτασε το 4,35%, από 4,21% το 2017. Οι υψη-
λότεροι βαθμοί διείσδυσης παρατηρήθηκαν στο Ηνωμένο Βασίλειο 
(9,6%), στη Φινλανδία (8,5%) και στη Δανία (7,7%).

Συμμετοχή ασφαλίστρων  
στις χώρες-μέλη της Insuranse Europe 

Η πυκνότητα των κατά κεφαλήν ασφαλίστρων Ζωής ήταν 1.264 € 
το 2018, έναντι 1.189 € το 2017. Τα μεγαλύτερα ποσά, άνω των 
3.000 € κατ’ άτομο καταγράφηκαν στις προαναφερθείσες χώρες.

Η συνολική παραγωγή ασφαλίστρων για ασφαλίσεις Υγείας ήταν 
140 δισ. € το 2018. Η διείσδυση της συγκεκριμένης ασφάλισης αυ-
ξήθηκε ελαφρώς στο 0,80% του ΑΕΠ. Κατά μέσο όρο, η μέση κατά 

κεφαλή δαπάνη για ασφαλίσεις Υγείας ήταν 232 € το 2018, συγκρι-
νόμενη με 222 € το 2017. Οι χώρες με τη μεγαλύτερη δαπάνη είναι 
η Ολλανδία, η Ελβετία και η Ιρλανδία. Μεταξύ των χωρών υπήρχαν 
πολύ μεγάλες διαφορές στο παραπάνω μέγεθος, των οποίων η πηγή 
βρίσκεται στα διαφορετικά συστήματα κοινωνικής ασφάλισης και το 
ρόλο των ασφαλιστικών επιχειρήσεων.

Οι ευρωπαϊκές αγορές γνώρισαν ανάπτυξη το 2017 και το 2018 
στις ασφαλίσεις Υγείας κατά 2,4% και 4,7% αντιστοίχως και η παρα-
γωγή ανήλθε στα 140 δισ. €, από τα οποία σχεδόν το 61% γράφεται 
στις δύο μεγαλύτερες αγορές, που κατά σειρά είναι η Ολλανδία και η 
Γερμανία, ενώ αξιοσημείωτη παρουσία έχει και η Γαλλία.

Οι κυριότεροι κλάδοι δραστηριότητας των ασφαλίσεων κατά Ζη-
μιών είναι η ασφάλιση αυτοκινήτων και περιουσίας. Η συνολική 
παραγωγή ασφαλίσεων κατά Ζημιών αυξήθηκε στα 407 δισ. € το 
2018. Η διείσδυση των ασφαλίσεων κατά Ζημιών αυξήθηκε από 
2,26% του ΑΕΠ στο 2,32%, αν και ποικίλλει αρκετά από κράτος σε 
κράτος. Η μέση κατά κεφαλή δαπάνη ήταν 673 €, συγκρινόμενη με 
639 € το 2017.

Η ασφάλιση αυτοκινήτων, ο μεγαλύτερος κλάδος των ασφαλίσε-
ων κατά Ζημιών, έγραψε το 35% των ασφαλίστρων, τα οποία αυξή-
θηκαν κατά 3,8% το 2018, φθάνοντας τα 144 δισ. €. Η μέση κατά 
κεφαλή δαπάνη ήταν 238 €.

Σχεδόν σε όλες τις χώρες καταγράφηκε αύξηση της παραγωγής, 

με διψήφια να καταγράφεται στις Βουλγαρία, Εσθονία, Κροατία, 
Ουγγαρία και Τουρκία.

Η ασφάλιση περιουσίας έφθασε τα 105 δισ. €, αυξημένη κατά 
3,7% σε σχέση με το 2017. Οι μεγαλύτερες αγορές είναι αυτές του 
Ηνωμένου Βασιλείου (23%), της Γερμανίας (19%) και της Γαλλίας 
(16%).

Συνολικά, οι ευρωπαϊκές ασφαλιστικές επιχειρήσεις πλήρωσαν 
1.069 δισ. € σε αποζημιώσεις το 2018. Στις ασφαλίσεις Ζωής πλη-
ρώθηκαν 705 δισ. €, αυξημένες κατά 2,6%, στις ασφαλίσεις κατά 
Ζημιών πληρώθηκαν 253 δισ. €, αυξημένες κατά 5,6% και στις α-
σφαλίσεις Υγείας πληρώθηκαν 111 δισ. €, αυξημένες κατά 4,0%.

Ειδικότερα στις ασφαλίσεις αυτοκινήτων, οι πληρωθείσες αποζη-
μιώσεις αυξήθηκαν κατά 3,3% στα 100 δισ. €, ενώ στις ασφαλίσεις 
περιουσίας, οι πληρωθείσες αποζημιώσεις αυξήθηκαν κατά 9,7%, 
στα 65 δισ. €.

Στα 2.170 ευρώ το κατά κεφαλήν    ασφάλιστρο στην Έυρώπη
Συνέχεια στη σελίδα 12
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Άσφάλιση περιουσίας 
Η ασφάλιση περιουσίας αποτελεί έναν πολύ 

σημαντικό κλάδο της ελληνικής ασφαλιστικής 
αγοράς, στον οποίο δραστηριοποιήθηκαν 33 α-
σφαλιστικές επιχειρήσεις το 2018. 

Ο μερισμός της παραγωγής του κλάδου ανά 
κανάλι διανομής είχε ως εξής: τα ανεξάρτητα 

δίκτυα (μεσίτες, πράκτορες) συμμετέχουν κατά 
47,7%, η συνεργασία με τις τράπεζες συμμετέχει 
με 37,3% επί του συνόλου, οι απευθείας πωλή-
σεις 7,5% και οι ασφαλιστικοί σύμβουλοι (ιδιό-
κτητο δίκτυο) 7,4%. 

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. κατοικούμενες. Οι συμμετέχουσες ασφα-
λιστικές επιχειρήσεις στην έρευνα της ΕΑΕΕ 
είχαν ασφαλίσει 1,0 εκατ. κατοικίες και 228 χι-
λιάδες λοιπούς κινδύνους στο τέλος του 2018. 
Για τα συμβόλαια αυτά, η συνολική ασφαλισμέ-
νη αξία σε ό,τι αφορά την αθροιστική κάλυψη 
πυρός (κτιρίου και περιεχομένου) και απώλειας 
κερδών ήταν της τάξης των 321 δισ. €, εκ των 
οποίων 124 δισ. € αφορούσαν την ασφάλιση 
κατοικιών και 197 δισ. € λοιπούς κινδύνους.

Για το σύνολο των ανωτέρω συμβολαίων δη-
λώθηκαν 17,2 χιλιάδες ζημιές και πληρώθηκαν 
59,5 εκατ. € σε αποζημιώσεις, ενώ σχηματίστη-
κε απόθεμα εκκρεμών αποζημιώσεων ύψους 
72,5 εκατ. €. Τα ως άνω μεγέθη αποζημιώσεων 
αναφέρονται στην εκτίμηση στη λήξη του έτους 
αναφοράς (2018) που αφορά το έτος έκδοσης/
έναρξης των ασφαλιστηρίων συμβολαίων. Με 
δεδομένο ότι εντός του έτους αναφοράς δεν έ-
χουν λήξει όλα τα ασφαλιστήρια συμβόλαια, τα 
ως άνω μεγέθη θα εξελιχθούν περαιτέρω και 
συνεπώς για την εκτίμηση του τελικού κόστους 

των αποζημιώσεων θα πρέπει να ληφθεί υπόψη 
η εξέλιξη τόσο του πλήθους των ζημιών όσο και 
του ποσού των αποζημιώσεων μέχρι τη λήξη 
τους, καθώς και της πλήρους ωρίμανσης των 
αποζημιώσεων.

Με βάση τη στατιστική επεξεργασία των απο-
ζημιώσεων παρελθόντων ετών προκύπτει ότι οι 
αποζημιώσεις στο τέλος του 2ου έτους εξελίσ-
σονται με συντελεστή 1,93 σε σχέση με τα μεγέ-
θη στη λήξη του έτους αναφοράς και με συντε-
λεστή 2,40 στο τέλος του 6ου έτους. Σε μεταγε-
νέστερη επεξεργασία θα γίνει επανεκτίμηση του 
τελικού κόστους των αποζημιώσεων.

Όσον αφορά το μέρος της έρευνας για τις αι-
τίες των ζημιών, για τις περισσότερες σε πλή-
θος αναφέρονται ως αίτια τα καιρικά φαινόμε-
να, οι κλοπές και η φωτιά. Όμως το μεγαλύτερο 
μερίδιο των αποζημιώσεων συγκεντρώνει το 
αίτιο της φωτιάς.

Η μέση ζημία (σύμφωνα με την εκτίμηση του 
πρώτου έτους) έφθασε τα 7.677 € (4.205 € για 
τις κατοικίες, 11.339 € για τους λοιπούς κινδύ-
νους). Το μέγεθος πιθανώς να διαφοροποιηθεί 
με βάση την πληρέστερη ενημέρωση, σύμφωνα 
με όσα αναφέρθηκαν ανωτέρω.

Σύμφωνα με τη μελέτη των αποζημιώσεων, 
το συνολικό ύψος της αποζημίωσης για τις ζη-
μιές κάθε έτους είναι δυνατόν να εκτιμηθεί ικα-
νοποιητικά μετά από 3-4 έτη από την έκδοση του 
ασφαλιστηρίου συμβολαίου.

Άσφαλίσεις Ζωής
Οι ασφαλίσεις Ζωής και Υγείας αποτελούν 

ένα από τους μεγαλύτερους τομείς δραστηριο-
ποίησης της ιδιωτικής ασφάλισης στην Ελλάδα 
,όπου συμμετέχουν 31 (2017: 32) ασφαλιστι-
κές επιχειρήσεις, με συνολική παραγωγή α-
σφαλίστρων 2,15 δισ. € το 2018, αυξημένη 
κατά 1,3% σε σχέση με το 2017.

Από την εξειδικευμένη έρευνα της ΕΑΕΕ για 
τις ασφαλίσεις Ζωής και Υγείας, στην οποία 
συμμετείχαν 19 ασφαλιστικές επιχειρήσεις-
μέλη (με εκτιμώμενο αθροιστικό μερίδιο αγο-
ράς 96,3% επί της παραγωγής ασφαλίστρων), 
προέκυψε ότι από την παραγωγή τους σε ασφα-
λίσεις Ζωής και Υγείας, ποσό 1,53 δισ. € αφο-
ρούσε ατομικές ασφαλίσεις και 539 εκατ. € ο-
μαδικές ασφαλίσεις. Στις ατομικές ασφαλίσεις, 
αυξημένο καταγράφεται το μερίδιο συμμετοχής 
των νοσοκομειακών ασφαλίσεων και των α-
σφαλίσεων Ζωής συνδεδεμένων με επενδύ-
σεις σε σχέση με την αντίστοιχη έρευνα του 
2017. Στις ομαδικές ασφαλίσεις, μειώθηκε η 
αναλογία των ασφαλίσεων δανειοληπτών και 
των ασφαλίσεων εργαζομένων, ενώ αυξήθηκε 
η αναλογία των συνταξιοδοτικών προγραμμά-
των.

Οι πληρωθείσες αποζημιώσεις έφτασαν το 
1,40 δισ. €, εκ των οποίων 992 εκατ. € αντι-
στοιχούσαν σε ατομικές ασφαλίσεις και 405 
εκατ. € σε ομαδικές ασφαλίσεις. Στις ατομικές 
ασφαλίσεις αυξήθηκε η αναλογία των πληρω-
θεισών αποζημιώσεων για τις ασφαλίσεις Υ-
γείας ενώ αντίθετα μειώθηκε η συμμετοχή των 
ασφαλίσεων Ζωής συνδεδεμένων με επενδύ-
σεις. Στις ομαδικές ασφαλίσεις η αναλογία των 
πληρωθεισών αποζημιώσεων μειώθηκε στις 
ασφαλίσεις δανειοληπτών και εργαζομένων, 

ενώ αυξήθηκε στα συνταξιοδοτικά προγράμμα-
τα.

Ένας από τους στόχους της έρευνας της ΕΑ-
ΕΕ ήταν η διερεύνηση του μερισμού της παρα-
γωγής ασφαλίστρων, αναλόγως της συμμετο-
χής των καναλιών διανομής.

Στις ατομικές ασφαλίσεις, οι ασφαλιστικοί 
διαμεσολαβητές αποκλειστικής συνεργασίας 
και η συνεργασία με τις τράπεζες είναι τα δύο 
κανάλια διανομής με το μεγαλύτερο μερίδιο. Σε 
σχέση με το 2017, η αναλογία των ασφαλιστι-
κών διαμεσολαβητών αποκλειστικής συνεργα-
σίας μειώθηκε, ενώ αυξήθηκε το αντίστοιχο 
μέγεθος της συνεργασίας με τράπεζες.

Αντιστοίχως, στις ομαδικές ασφαλίσεις, ο 
κύριος όγκος εργασιών προέρχεται από τις ά-
μεσες πωλήσεις και τους ασφαλιστικούς δια-
μεσολαβητές μη αποκλειστικής συνεργασίας. 
Σε σχέση με το 2017, αυξήθηκε η αναλογία των 
ασφαλιστικών διαμεσολαβητών μη αποκλει-
στικής συνεργασίας, ενώ μειώθηκε αυτή της 
συνεργασίας με τράπεζες.

Άσφάλιση πληρωμάτων πλοίων 
Σύμφωνα με έρευνα της ΕΑΕΕ μετα-

ξύ των ασφαλιστικών επιχειρήσεων-
μελών της σχετικά με την ασφάλιση 
πληρωμάτων πλοίων, καταγράφηκαν 
συνολικά 1.015 συμβόλαια ασφάλισης 
πληρωμάτων πλοίων σε ισχύ το 2018 
(αυξημένα κατά 1,9% σε σχέση με το 
2017). Επίσης, δηλώθηκαν 1.436 ζη-
μιές (1.611 το 2017) για τις οποίες πλη-
ρώθηκε 0,7 εκατ. € και σχηματίστηκε 
απόθεμα εκκρεμών αποζημιώσεων 1,5 
εκατ. €. Τα αντίστοιχα μεγέθη για το 
2017 ήταν 0,9 εκατ. € και 1,6 εκατ. €.

Από την ανάλυση των δεδομένων 
των αποζημιώσεων ανά αιτία για το 
2018, διαπιστώνεται ότι τα μεγαλύτερα 
ποσά αποζημιώσεων αντιστοιχούν σε 
νοσοκομειακή και εξωνοσοκομειακή 
περίθαλψη. Επίσης, σημαντικό ποσο-
στό συμμετοχής καταγράφουν οι παλ-
λινοστήσεις / αντικαταστάσεις.

Ο μερισμός της παραγωγής του κλά-
δου ανά κανάλι διανομής είχε ως εξής: 
τα ανεξάρτητα δίκτυα (μεσίτες, πράκτο-
ρες) συμμετέχουν κατά 75,5%, οι ασφα-
λιστικοί σύμβουλοι (ιδιόκτητο δίκτυο) 
18,0%, οι απευθείας πωλήσεις 6,4% 
και η συνεργασία με τράπεζες 0,1%.

Τέλος, από τη μελέτη της εξέλιξης 
των αποζημιώσεων προκύπτει ότι το 
συνολικό ύψος της αποζημίωσης για 
τις ζημιές κάθε έτους είναι δυνατόν να 
εκτιμηθεί ικανοποιητικά μετά από 2-3 
έτη από την έκδοση του ασφαλιστηρίου 
συμβολαίου.

Θέμα |
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Άσφάλιση Γενικής αστικής ευθύνης
Κατά τη διάρκεια του 2018, ο κλάδος ασφάλισης 

«13. Γενικής αστικής ευθύνης» συγκέντρωσε παρα-
γωγή από πρωτασφαλίσεις 89,3 εκατ. €, αυξημένη 
σε σχέση με το 2017 κατά 16,1%.

Ειδικότερα για τα ασφαλιστήρια συμβόλαια που 
αφορούν την επαγγελματική αστική ευθύνη, αυτά α-
φορούν κυρίως γιατρούς (55,1%) και ασφαλιστικούς 
διαμεσολαβητές (19,4%).

Η συχνότητα ζημιών του κλάδου της Γενικής αστι-
κής ευθύνης συνολικά εκτιμάται στο 6,6% για το 
2018 (2017: 5,7%), η μέση ζημία του ίδιου έτους στα 
2.988 € (2017: 5.498 €), ενώ το μέσο κόστος κάλυ-
ψης του κινδύνου έφθασε στα 199 € (2017: 314 €).

Ως προς την επαγγελματική αστική ευθύνη, η συ-
χνότητα ζημιών εκτιμάται στο 1,6% (2017: 1,0%) για 
τους γιατρούς και στο 0,3% (2017: 0,1%) για τους 
διαμεσολαβητές, ενώ οι αντίστοιχες μέσες ζημίες 
εκτιμώνται στα 13,5 χιλιάδες € για τους γιατρούς 
(2017: 29,2 χιλιάδες €) και 3,3 χιλιάδες € για τους 
διαμεσολαβητές (2017: 3,2 χιλιάδες €).
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Άσφάλιση σκαφών αναψυχής 
Κατά τη διάρκεια του 2018, η παραγωγή ασφαλίστρων των κλάδων ασφά-

λισης πλοίων, δηλαδή των κλάδων 6.Πλοίων και 12.Αστικής ευθύνης πλοί-
ων, έφθασε τα 18,5 εκατ. € (12,7 εκατ. € και τα 5,8 εκατ. € αντιστοίχως), 
καταγράφοντας αντίστοιχα αύξηση κατά 24,4% και 5,1% σε σχέση με το 2017. 

Ο μερισμός της παραγωγής του κλάδου ανά κανάλι διανομής είχε ως εξής: 
τα ανεξάρτητα δίκτυα (μεσίτες, πράκτορες) συμμετείχαν κατά 78,3%, οι απευ-
θείας πωλήσεις 4,8%, οι ασφαλιστικοί σύμβουλοι (ιδιόκτητο δίκτυο) 9,6% 
και η συνεργασία με τις τράπεζες συμμετείχε με 7,3% επί του συνόλου.

Το μεγαλύτερο μέρος των ασφαλισμένων σκαφών σε πλήθος (μόνο για 
πολυασφαλιστήρια) είναι αυτά της προσωπικής αναψυχής. Ως προς την κα-
τανομή του συνόλου των σκαφών με βάση τα ασφαλισμένα κεφάλαια, το 
63% έχουν ασφαλιζόμενη αξία έως 50 χιλιάδες €, όμως σε αξία αυτά αποτε-
λούν το 4,7% των ασφαλισμένων κεφαλαίων. Αντίθετα, τα σκάφη ασφαλι-

ζόμενης αξίας από 
500 χιλ. € έως και 1 
εκατ. €, αν και σε 
πλήθος αντιστοιχούν 
στο 13,5% του συνό-
λου, αντιπροσωπεύ-
ουν το 63,3% της συ-
νολικής ασφαλιζόμε-
νης αξίας.

Σε πλήθος ζημιών 
και αποζημιώσεις, υ-
περέχουν αυτά της 
προσωπικής αναψυ-
χής. Η μέση αποζημί-
ωση για το σύνολο 
των σκαφών αυξήθη-
κε από 7,2 χιλ. € 
(σύμφωνα με την 
πρώτη έρευνα για το 
έτος 2017) στα 8,2 
χιλ. € συνολικά. Αντί-
θετα η μέση συχνότη-

τα ζημίας μειώθηκε από το 3,10% στο 2,58%.
Οι κύριες αιτίες καταβολής αποζημιώσεων έχουν σχέση (ως προς το πλή-

θος συμβάντων) με την πρόσκρουση/σύγκρουση (20,5%), την αστική ευθύνη 
(20,5%) και τις μηχανικές βλάβες (10,0%). Το ποσοστό των ζημιών στο ελι-
κοαξονικό σύστημα (οφειλόμενες αθροιστικά είτε σε επιπλέον ή/και σταθε-
ρό αντικείμενο) είναι 10,3%.

 Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της μελέτης της εξέλιξης των αποζημιώσεων 
του κλάδου με βάση την εμπειρία των τελευταίων εννέα ετών, η αποθεματο-
ποίηση των εκκρεμών ζημιών κινείται σε ικανοποιητικά επίπεδα καθόλη τη 
διάρκεια της εξεταζόμενης περιόδου. Η μέση ζημία στην οκταετία 2011-
2018 εκτιμάται στα 17.603 €.

Άσφάλιση Νομικής Προστασίας
Στον κλάδο της Νομικής Προστασίας 

κατά το 2018 σημειώθηκε παραγωγή από 
πρωτασφαλίσεις (συμπεριλαμβανομέ-
νων δικαιωμάτων συμβολαίων) ύψους 
37,3 εκατ. €, αυξημένη κατά 0,3% έναντι 
του 2017. Στον κλάδο δραστηριοποιήθη-
καν 28 ασφαλιστικές επιχειρήσεις το 
2018 (2017: 26), εκ των οποίων δύο ήταν 
εξειδικευμένες στον κλάδο Νομικής 
Προστασίας (παρείχαν μόνο το συγκεκρι-
μένο κλάδο). Η συμμετοχή του κλάδου 
στις ασφαλίσεις κατά Ζημιών μειώθηκε 
στο 1,7% το 2018.

Η παραγωγή του κλάδου ανά κανάλι 
διανομής είχε ως εξής: τα ανεξάρτητα 
δίκτυα (μεσίτες, πράκτορες) 84,7%, οι α-
σφαλιστικοί σύμβουλοι (ιδιόκτητο δί-
κτυο) 8,6%, οι απευθείας πωλήσεις 5,9% 
και η συνεργασία με τράπεζες 0,8%.

Κατά τη διάρκεια του 2018 
ήταν σε ισχύ 12.311 συμβό-
λαια στον κλάδο τεχνικών α-
σφαλίσεων, με καλύψεις κατά 
παντός κινδύνου εργολαβίας 
(CAR), κατά παντός κινδύνου 
συναρμολόγησης (EAR), απο-
περατωμένων έργων πολιτι-
κού μηχανικού (CECR), κατά 
παντός κινδύνου ηλεκτρονι-
κού εξοπλισμού (EEI), κατά 
παντός κινδύνου μηχανολογι-
κού εξοπλισμού εργολάβου 
(CPM) και μηχανικών βλαβών 
(MB). Ένα μεγάλο μερίδιο των 
συμβολαίων (31%) καλύπτει 
τις ασφαλίσεις έργων (CAR, 
EAR, CECR).

Ο μερισμός της παραγωγής 
του κλάδου ανά κανάλι διανο-
μής είχε ως εξής: τα ανεξάρτη-
τα δίκτυα (μεσίτες, πράκτορες) συμμετείχαν κατά 79,9%, οι 
απευθείας πωλήσεις 7,5%, οι ασφαλιστικοί σύμβουλοι (ιδιό-
κτητο δίκτυο) 6,6% και η συνεργασία με τις τράπεζες συμμε-

τείχε με 6,0% επί του συνόλου.
Για το σύνολο των συμβολαί-

ων, εντός του 2018, καταγρά-
φηκαν 1.190 δηλώσεις ζημιών. 
Ένα μεγάλο μερίδιο των ζημιών 
(23%) αφορά ζημιές συμβολαί-
ων κατά παντός κινδύνου ηλε-
κτρονικού εξοπλισμού (ΕΕΙ). 
Για το σύνολο των ζημιών, οι 
πληρωθείσες αποζημιώσεις έ-
φτασαν περίπου το 1,9 εκατομ-
μύριο € και στο τέλος του έτους 
εκκρεμούσαν αποζημιώσεις ύ-
ψους 7,4 εκατομμύριων €. Η 
πιο συχνά κατονομαζόμενη αι-
τία ζημιάς αφορά την πυρκαγιά, 
ενώ οι μεγαλύτερες αποζημιώ-
σεις αφορούσαν τις φυσικές 
καταστροφές.

Η μέση ζημία σε συμβόλαια 
ασφαλίσεων έργων ήταν 

15.528 €, σε αυτά με την κάλυψη ΕΕΙ 3.451 € ενώ, συνολι-
κά, η μέση ζημία των συμβολαίων ήταν 7.789 €. Η μέση 
συχνότητα ήταν 9,67% (20,9% για τα συμβόλαια ΕΕΙ).

Η ασφάλιση των μεταφερόμενων εμπορευ-
μάτων κατέγραψε αύξηση παραγωγής το 2018 
κατά 3,5%, σε σχέση με το 2017. Συνολικά, 28 
(2017: 28) ασφαλιστικές επιχειρήσεις δραστη-
ριοποιήθηκαν στις συγκεκριμένες ασφαλίσεις.

Ο μερισμός της παραγωγής του κλάδου ανά 
κανάλι διανομής είχε ως εξής: τα ανεξάρτητα 
δίκτυα (μεσίτες, πράκτορες) συμμετέχουν κατά 
87,9%, οι ασφαλιστικοί σύμβουλοι (ιδιόκτητο 
δίκτυο) 5,4%, οι απευθείας πωλήσεις 4,6% και 
η συνεργασία με τις τράπεζες συμμετέχει με 
2,1% επί του συνόλου. 

Δεν έχει αλλάξει σημαντικά η κατανομή της 
παραγωγής μεταξύ των καναλιών διανομής τα 
τρία τελευταία έτη.

Από τη στατιστική ανάλυση των ασφαλισμέ-
νων ταξιδιών προκύπτει ότι τα περισσότερα 
αλλά και αυτά που έχουν τα μεγαλύτερα ασφα-
λισμένα κεφάλαια είναι αυτά που η Ελλάδα εί-
ναι ο τόπος αναχώρησης ή προορισμού. Από 

την ανάλυση των ζημιών προκύπτει ότι οι πε-
ρισσότερες καταγραφές, είτε ως πλήθος ζη-
μιών είτε ως ποσό αποζημίωσης, αναφέρονται 
στη θραύση/κτυπήματα και τη διαβροχή, ενώ η 
μέση ζημία έφθασε τα 3.472 €.

Αντιστοίχως, από την εξέταση της μέσης ζη-
μίας προκύπτει ότι αυτή ανήλθε στα 29.672€ 
για τη γενική αβαρία και 21.180 € για τη φορτο-
εκφόρτωση.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της μεθόδου 
chain-ladder η οποία μελετά την εξέλιξη των 
αποζημιώσεων του κλάδου, η αποθεματοποίη-
ση των εκκρεμών ζημιών κινείται σε ικανοποι-
ητικά επίπεδα καθόλη τη διάρκεια της εξεταζό-
μενης περιόδου. 

Το συνολικό ύψος των αποζημιώσεων κάθε 
έτους προσεγγίζεται ικανοποιητικά περίπου 3 
χρόνια μετά από την έκδοση των συμβολαίων. 
Η στατιστικώς υπολογιζόμενη μέση ζημία στη 
δεκαετία 2009-2018 εκτιμάται στα 5.501 €.

Άσφάλιση μεταφερόμενων εμπορευμάτων

Τεχνικές ασφαλίσεις
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NN Ηellas
Αποχώρησε 
ο Μιχάλης 
Σωτηράκος
ΆΠΟΧΏΡΗΣΕ ο κ. Μιχάλης Σω-
τηράκος από τη θέση του γενι-
κού διευθυντή πωλήσεων της 
NN Hellas. Με ανακοίνωσή της, 
η εταιρεία τον ευχαριστεί θερμά 
για την προσφορά και την αφο-
σίωσή του, αλλά και για την ου-
σιαστική του συνεισφορά στο 
μετασχηματισμό και την ανά-
πτυξη του οργανισμού. Ο κ. Διο-
νύσης Νοδάρος αναλαμβάνει 
προσωρινά επικεφαλής των 
Δικτύων Διανομής (Δίκτυο Πω-
λήσεων και Bancassurance).

ARAG SE
«Ξεκάθαρη 
Νομική 
Προστασία  
με διαφορά»
ΜΕ ΕΝΆ ΝΕΟ ΔΙΆΦΗΜΙΣΤΙ-
ΚΟ ΣΠΟΤ, που έρχεται να τονί-
σει τη διαφορετικότητά της 
αλλά κυρίως την εξειδίκευση 
και την ανεξαρτησία της στον 
τομέα της Νομικής Προστασί-
ας, καλωσόρισε η Arag τη νέα 
χρονιά. «Με τα χαρακτηριστικά 
μας αυτά εξαλείφονται τα «ψι-
λά γράμματα» και η σύγκρουση 
συμφερόντων που όταν υπάρ-
χουν αποδυναμώνονται τα δι-
καιώματα και η προστασία του 
ασφαλισμένου», τονίζεται σχε-
τικά. «Εταιρεία και συνεργάτες 
είναι οι καλοί αγωγοί για να 
περάσει το μήνυμά μας στους 
ασφαλισμένους μας, όταν τους 
λέμε έχεις ARAG και όχι μια α-
κόμα εταιρεία Νομικής Προ-
στασίας και εκείνοι ανταποκρί-
νονται θετικά και μας τιμούν με 
την εμπιστοσύνη τους», ανα-
φέρει χαρακτηριστικά ο κ. Δη-
μήτρης Τσεκούρας, CEO της 
ARAG Ελλάδος. Να σημειωθεί 
ότι η Arag είναι η μεγαλύτερη 
οικογενειακή επιχείρηση στη 
γερμανική ασφαλιστική βιομη-
χανία και προσδιορίζεται ως 
ένας ευέλικτος και ανεξάρτη-
τος ασφαλιστής ποιότητας. 
Στην Ελλάδα είναι αναγνωρί-
σιμη δύναμη στην ασφαλιστική 
αγορά του κλάδου Νομικής 
Προστασίας από το 1972 και 
συνεχίζει να πρωταγωνιστεί με 
επιτυχία.

Για μια ακόμη χρονιά η 
Interamerican διακρίθηκε για 
πρωτοβουλίες της στο θεσμό 

του “Bravo! Sustainability dialogue 
& awards”, που οργανώνει το 
Quality Net Foundation. 

Όπως τονίζεται, ο ασφαλιστικός 
οργανισμός, από τους πρωτοπό-
ρους της επιχειρηματικής κοινότη-
τας στην Ελλάδα για την προώθηση 
της ιδέας και των πρακτικών Βιώ-
σιμης Ανάπτυξης, αναγνωρίστηκε 
φέτος για τις δημιουργικές συνερ-
γασίες του στον πυλώνα “In Action”. 
Συγκεκριμένα, η Interamerican δι-
ακρίθηκε για την πρωτοβουλία ορ-
γανωμένης υποστήριξης του χρη-
ματοοικονομικού αλφαβητισμού 
των μαθητών. Η πρωτοβουλία της 
εταιρείας που διακρίθηκε, έχει δη-
μιουργήσει ένα ουσιαστικό αποτύ-
πωμα σε παιδιά, με χαρακτηριστικό 
γνώρισμα τη συνέχεια των ενεργει-
ών και τη μεθοδική προσέγγιση των 
μαθητών μέσα από τις συνεργασίες. 
Η εταιρεία έχει αναπτύξει συνεργα-
σία με την εξειδικευμένη σε διαδι-
κτυακές συνεδρίες ΜΚΟ “The 
Tipping Point”, που δημιουργεί γέ-
φυρες με τη δευτεροβάθμια εκπαί-
δευση. Η δράση υλοποιείται διαδι-
κτυακά, με mentoring από στελέχη 
της Interamerican για τους μαθητές 
σχολείων τα οποία δηλώνουν ενδι-
αφέρον, από όλη την Ελλάδα, στο 
πλαίσιο προγράμματος εγκεκριμέ-
νου από το υπουργείο Παιδείας. Η 
διάδοση των βασικών χρηματοοι-
κονομικών γνώσεων συμπληρώ-
νεται και με τη συνεργασία του Ιν-
στιτούτου Χρηματοοικονομικού 
Αλφαβητισμού σε εκδοτικό επίπε-
δο, με τη δημιουργία εύληπτων εκ-
δόσεων που διαφωτίζουν και πλη-

ροφορούν. Τα βιβλία, που φέρουν 
την υπογραφή του Νίκου Φίλιππα, 
καθηγητή Χρηματοοικονομικής του 
Πανεπιστημίου Πειραιώς και ιδρυ-
τή-προέδρου του Ινστιτούτου, πα-
ρουσιάζονται σε σχολεία και διανέ-
μονται σε μαθητές δωρεάν. Ήδη, 
κυκλοφορούν τρία βιβλία για δια-
φορετικές ηλικίες παιδιών, με θέμα 
την αποταμίευση, τον προγραμματι-
σμό του μέλλοντος και τη διαχείρι-
ση χρημάτων. Αναφερόμενος στη 
διάκριση ο Γιάννης Ρούντος, διευ-
θυντής εταιρικών υποθέσεων του 
oμίλου, υπογράμμισε πως πρόκει-
ται για αναγνώριση ιδιαίτερης ση-
μασίας, αφού αποτελεί προϊόν ενός 
ευρύτερου διαλόγου. «Η 
INTERAMERICAN διαμορφώνει την 
επιχειρησιακή στρατηγική της εν-
σωματώνοντας τις παγκόσμιες επι-
ταγές για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, που 
έχουν κωδικοποιηθεί στους 17 

Στόχους του Οργανισμού Ηνωμέ-
νων Εθνών, στο πλαίσιο της Ατζέ-
ντας για το 2030. Με το 17ο Στόχο 
των Συνεργασιών να εμπεριέχεται 
σε όλους τους υπόλοιπους ως μο-
χλός για την επίτευξή τους, οι δικές 
μας συνεργασίες -είτε αυτές αφο-
ρούν συμπράξεις με άλλες εταιρεί-
ες της επιχειρηματικής κοινότητας 
είτε με θεσμικούς, κοινωνικούς 
φορείς και μη κυβερνητικούς οργα-
νισμούς είτε ακόμη και με τον ευρύ-
τερο δημόσιο τομέα- προσδίδουν 
πολλαπλασιαστική δυναμική στις 
πρωτοβουλίες και δραστηριότητές 
μας για τη δημιουργία και απόδοση 
αξίας σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέ-
ρη. Στην ισχυρή επίδραση της 
INTERAMERICAN στην εθνική οι-
κονομία και την κοινωνία, το μερί-
διο συνεισφοράς των συνεργατών 
μας εκτιμάται ως σημαντικό» τόνι-
σε το στέλεχος του Οργανισμού.

Στιγμιότυπο από την επίσκεψη της αντιπροσωπεία της ΕΑΕΕ στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας

Στο Προεδρικό Μέγαρο  
αντιπροσωπεία της ΈΑΈΈ 
ΓΙΆ ΤΗ ΣΗΜΆΝΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΛΗ της ασφαλιστικής αγοράς στην 
κοινωνία και την οικονομία και για τη δυναμικότητα του κλάδου, ο 
οποίος αναμένεται να γνωρίσει σημαντική ανάπτυξη τα επόμενα 
χρόνια, ενημέρωσαν τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, κ. Προκόπη 
Παυλόπουλο, ο πρόεδρος, τα μέλη της εκτελεστικής επιτροπής και 
η γενική διευθύντρια της ΕΑΕΕ κατά την πρόσφατη επίσκεψη. Σύμ-
φωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η  αντιπροσωπεία της Ένωσης 
Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος στο πλαίσιο της επίσκεψης α-
ντάλλαξαν απόψεις με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για την πο-
ρεία της ελληνικής οικονομίας και τα κρίσιμα ζητήματα που αντι-
μετωπίζει η χώρα και οι Έλληνες πολίτες.

INTERAMERICAN 

Διάκριση “Bravo in Action” 
για τις συνεργασίες

Κοντά στους εθελοντές 
του TEDxPatras 2019
ΜΕ ΕΠΙΤΥΧΙΆ οργανώθηκε το φετινό 
TEDxPatras -για πέμπτη συνεχή χρονιά- με 
θέμα την «Αβεβαιότητα», στο Συνεδριακό και 
Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πα-
τρών. Η εθελοντική ομάδα του TEDxPatras 
συνεργάστηκε ουσιαστικά με την 
Interamerican και διαμόρφωσε μια μοναδική 
εμπειρία για όσους συμμετείχαν. Στο πλαίσιο 
αυτής της συνεργασίας, η Interamerican ανέ-
λαβε και την ασφάλιση των εθελοντών για 
την ημέρα της εκδήλωσης, δεδομένου ότι η 
εταιρεία αναγνωρίζει σημαντική κοινωνική 
αξία στην εθελοντική συνεισφορά και η 5η 
Δεκεμβρίου έχει καθιερωθεί ως παγκόσμια 
ημέρα εθελοντισμού από τον ΟΗΕ. Στις δημι-
ουργικές δραστηριότητες, που συγκέντρω-
σαν TEDxSters και ομιλητές σε μια κοινή ε-
μπειρία για να υποδυθούν ρόλους, να αντιμε-
τωπίσουν ποικίλες αβεβαιότητες και να έρ-
θουν ένα βήμα πιο κοντά στη σιγουριά, η ομά-
δα η οποία υποστηρίχθηκε από την 
Interamerican συμμετείχε με θέμα «Less 
uncertainty, more opportunities». Η υποστη-
ρικτική συμμετοχή της Interamerican στο 
TEDxPatras κινητοποίησε και φέτος το δυνα-
μικό του διοικητικού γραφείου πωλήσεων 
στην πόλη. Η εταιρεία, που βρίσκεται σε φάση 
δυναμικής προσαρμογής του επιχειρηματι-
κού μοντέλου της, ώστε να μπορεί να ανταπο-
κρίνεται στο μέλλον στις μεγάλες προκλή-
σεις για την ασφάλιση και τη βελτίωση της 
ποιότητας ζωής, επενδύει ιδιαίτερα σε νέους, 
ταλαντούχους ανθρώπους. Σκοπός της εται-
ρείας είναι να αναδεικνύει και να υποστηρίζει 
καινοτόμες ιδέες, ακολουθώντας δυναμικά 
και στην πράξη τις μεγάλες αλλαγές στην τε-
χνολογία, την αναλυτική προσέγγιση των θε-
μάτων και τον τρόπο εργασίας, με έμφαση στη 
συνεργασία και την ομαδικότητα, προστίθεται 
στην ανακοίνωση.

Επάνω, στιγμιότυπο από τα Bravo 
Sustainability Awards και την 
επίδοση της διάκρισης στην 
Interamerican, αριστερά, η κα 
Χρυσούλα Εξάρχου, 
αντιπρόεδρος QualityNet 
Foundation και ο κ. Γιάννης 
Ρούντος, διευθυντής εταιρικών 
υποθέσεων oμίλου 
Interamerican



health
ΣΤΟ ΤΡΑΠΈΖΙ ΟΙ  ΣΎΜΠΡΑΞΈΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΎ ΚΑΙ ΙΔΙΏΤΙΚΟΎ ΣΤΗΝ ΎΓΈΙΑ

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε το πάνελ συζήτησης, κατά το πρόσφατο Πανελλήνιο Συνέδριο για τα Οικονομικά και τις Πολιτικές της Υγείας, σχετικά με τις συμπράξεις Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα 
στην Υγεία. Κατά τις εργασίες του συνεδρίου, στο ερώτημα: «Είναι σήμερα ο κατάλληλος χρόνος να αξιοποιηθούν και να προχωρήσουν οι ΣΔΙΤ;» ανέπτυξαν τις θέσεις τους συνομιλητές με 

συγκροτημένη αντίληψη για το ζήτημα, μεταξύ των οποίων και οι Γιάννης Καντώρος και Γιώργος Βελιώτης
Σελίδα 17

ΠΑΝΕΛΛΉΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΉΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΜΗΤΕΡΑ
Καινοτόμος τεχνική διόρθωσης 
καρδιοπάθειας σε νεογέννητο 

ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΙΔΩΝ 
Στο «κέντρο» η  υγεία  

του μικρού ασθενή

AFFIDEA
Δωρεά ιατρικού εξοπλισμού  

στο Κέντρο Ύγείας Ακράτας

INTERAMERICAN 
EΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ

Διευρύνεται η συνεργασία
Σελ. 16 Σελ. 16 Σελ. 16 Σελ. 17

Ο σημαντικός 
ρόλος της 

πρόληψης 
στην υγεία

Του ΑΡΗ ΜΠΕΡΖΟΒΊΤΗ

Ο τομέας της πρόληψης της υγείας αποτελεί ένα σημαντι-
κό παράγοντα που θα βελτιώσει την υγεία και την ευεξία 
των πολιτών, θα μειώσει τη νοσηρότητα και τη θνησιμό-

τητα, αλλά παράλληλα θα μειώσει το συνολικό κόστος της 
δημόσιας υγείας, τόσο αυτό που καταβάλλουν η πολιτεία και 
οι ιδιωτικοί ασφαλιστικοί φορείς, όσο και αυτό που καταβάλ-
λουν πολλές φορές άμεσα και οι πολίτες από την τσέπη τους. 
Για τους λόγους αυτούς η πρόληψη της υγείας αποτέλεσε μια 
ξεχωριστή ενότητα στο πρόσφατο Πανελλήνιο Συνέδριο για τα 
Οικονομικά και τις Πολιτικές της Υγείας. 

Τα μέτρα που απαιτούνται για την αντιμετώπιση των τροπο-
ποιήσιμων παραγόντων κινδύνου για την υγεία (διατροφή, 

κατανάλωση αλκοόλ, κάπνισμα, εμβολιασμός) και των ανισο-
τήτων πρόσβασης στις υπηρεσίες υγείας, καθώς και η ανά-
γκη συντονισμού όλων των φορέων υγείας και οργάνωσής 
τους σε μια ενιαία δομή, ήταν τα κύρια ζητήματα που αναδεί-
χθηκαν από τους ομιλητές. Αναλυτικά οι επισημάνσεις των 
ομιλητών έχουν ως εξής:

Οι στόχοι για την πρόληψη στην Ελλάδα
Ξεκινώντας την εισαγωγική ομιλία του ο Παναγιώτης Πρε-

ζεράκος, γενικός γραμματέας Δημόσιας Υγείας του υπουργεί-
ου Υγείας, είπε ότι το νομοσχέδιο που αφορά την πρόληψη 
είναι ακόμη υπό εκπόνηση, ωστόσο είναι σημαντικό να εστι-

Συνέχεια στις σελίδες 18-23
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Affidea
Δωρεά ιατρικού εξοπλισμού 
στο Κέντρο Ύγείας Ακράτας 
ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ, απαραίτητο για την άρτια 
λειτουργία του κέντρου Υγείας Ακράτας, προσέφερε ο όμιλος  
διαγνωστικών Κέντρων Affidea, συμβάλλοντας στην προσπά-
θεια της πολιτείας να παράσχει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες υ-
γείας και έχοντας  στόχο τη βελτίωση της ποιότητας φροντίδας 
των ασθενών.

Πιο συγκεκριμένα, όπως επισημαίνεται, στο πλαίσιο του Προ-
γράμματος Εταιρικής Κοινωνικής της Ευθύνης, η Affidea ολο-
κλήρωσε πρόσφατα την παράδοση ενός σύγχρονου υπερηχοτο-
μογράφου πολλαπλών χρήσεων, του αμερικανικού κατασκευα-
στικού οίκου GE Healthcare, τελευταίας γενιάς, για τη λειτουργία 
του ιατρείου επειγόντων  περιστατικών του Κέντρου Υγείας Α-
κράτας, όπως και του ιατρείου γενικής ιατρικής και ιατρείου 
Παιδιατρικής. 

Με το συγκεκριμένο εξοπλισμό τα ιατρεία του Κέντρου Υγείας 
θα έχουν τη δυνατότητα να ανταποκριθούν στις ανάγκες των ε-
ξεταζόμενων, προσφέροντας τη δυνατότητα πραγματοποίησης 
κρίσιμων εξετάσεων, εξυπηρετώντας γιατρούς διαφόρων ειδι-
κοτήτων και διευκολύνοντάς τους στην εκτέλεση των ιατρικών 
καθηκόντων τους. Με την ολοκλήρωση του έργου είναι πλέον 
εφικτή η υπηρεσία της άμεσης ανταπόκρισης του Κέντρου Υγεί-
ας, από την πρώτη κρίσιμη ώρα για οποιαδήποτε περίθαλψη α-
σθενούς, κερδίζοντας πολύτιμο χρόνο για την έκβαση της υγείας 
του. Συνολικά εκτιμάται ότι το Ιατρείο Επειγόντων Περιστατικών 
προσφέρει άμεση βοήθεια σε περισσότερους από 5.000 ασθε-
νείς ετησίως, ενώ 2.500 παιδιά περίπου εξετάζονται κάθε χρόνο. 
Το έργο αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα αν ληφθεί υπόψη ότι το Κέ-
ντρο Υγείας Ακράτας καλύπτει τις ανάγκες των κατοίκων στις 
ευρύτερες περιοχές της Ανατολικής Αχαΐας και Δυτικής Κοριν-
θίας, παρέχοντας πρωτοβάθμια περίθαλψη σε εκατοντάδες α-
σθενείς των γύρω κοινοτήτων.

«Για όλους εμάς στην Affidea είναι πολύ σημαντικό που κατα-
φέρνουμε, με τον τελευταίας γενιάς απεικονιστικό εξοπλισμό 
του Ομίλου μας, να προσφέρουμε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας, 
αλλά και ουσιαστική βοήθεια στο σημαντικό έργο του Κέντρου 
Υγείας Ακράτας. Με την πρωτοβουλία επάνδρωσης των ιατρεί-
ων, συμπληρώνεται και διευρύνεται το φάσμα των παρεχόμε-
νων υπηρεσιών του Κ.Υ., ανεβάζοντας τον πήχυ στην ποιότητα 
και εξυπηρετώντας περισσότερους ασθενείς», τόνισε κατά την 
επίσημη παράδοση και παραλαβή του διαγνωστικού μηχανήμα-
τος ο κ. Θεόδωρος Καρούτζος, διευθύνων σύμβουλος της 
Affidea Ελλάδος.

Η συγκεκριμένη προσφορά της Affidea είναι μια σημαντική 
βοήθεια, καθώς θα ενισχύσει τη δράση της προληπτικής ιατρι-
κής και της έγκαιρης διάγνωσης,υπογράμμισε μεταξύ  άλλων ο 
ο κ. Νεκτάριος Φαρμάκης, περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας. Η 
συνεισφορά της Affidea είναι καθοριστικής σημασίας για την πε-
ριοχή, είπε ο  κ. Γιάννης Καρβέλης, διοικητής της 6ης ΥΠΕ,ενώ 
ο διευθυντής του Κ.Υ. Ακράτας, κ. Σπύρος Μάρκου, υπογράμμι-
σε πως πρόκειται για μια δράση  ουσίας, εστιασμένη στον εντο-
πισμό ιατρικών προβλημάτων και σοβαρών περιστατικών που 
χρήζουν άμεσης επέμβασης και περίθαλψης προς όφελος του 
πολίτη. 

Περισσότεροι από 320 παιδίατροι και 
λοιποί επιστήμονες έδωσαν το 
«παρών» στη 15η Επιστημονική Η-

μερίδα της Ευρωκλινικής Παίδων και 
ενημερώθηκαν για επείγοντα και μη 
παιδιατρικά προβλήματα, τα οποία εμ-
φανίζουν τεράστιο ενδιαφέρον τόσο για 
την παιδιατρική επιστήμη όσο και για την 
καθημερινή κλινική πράξη. 

Μερικά από τα θέματα που αναπτύ-
χθηκαν κατά τη διάρκεια της ημερίδας 
ήταν οι παθήσεις για τις οποίες ενοχο-
ποιείται η ανεπάρκεια της βιταμίνης D, η 
ηωσινοφιλία στα παιδιά,  η θεραπεία της 
κυστικής ίνωσης, οι κακώσεις στα παι-
διά και πολλά ακόμα ενδιαφέροντα και 
σύγχρονα παιδιατρικά θέματα. 

Την ημερίδα τίμησαν με την παρουσία 
τους, καθώς και με τις ενδιαφέρουσες 
επιστημονικές τους παρουσιάσεις, κατα-
ξιωμένοι παιδίατροι της Ευρωκλινικής 
Παίδων, καθηγητές της Παιδιατρικής του 
Πανεπιστημίου Αθηνών, καθώς και δια-
κεκριμένοι παιδίατροι από το Νοσοκο-
μείο Παίδων «η Αγία Σοφία». Επίτιμη 
προσκεκλημένη ομιλήτρια στη φετινή 
ημερίδα της Ευρωκλινικής Παίδων ήταν 
η  Κάρμεν Ρουγγέρη, η οποία μίλησε για 
τη θετική επίδραση του θεάτρου στα παι-
διά, περνώντας πολύ σημαντικά μηνύ-
ματα για την υγιή συναισθηματική και 
γνωστική τους ανάπτυξη σε όλους τους 
παρευρισκόμενους. Μάλιστα, όπως είπε 
η κα Ρουγγέρη, «η  Ευρωκλινική Παί-
δων είναι κοντά στα παιδιά και αυτό το 
έχω βιώσει και με το δικό μου το εγγόνι, 
που, χάρη στη φροντίδα των γιατρών και 
του νοσηλευτικού προσωπικού όλα πή-
γαν πολύ καλά και γι’ αυτό την αγαπώ». 
«Ανανεώνουμε το ραντεβού μας με την 
παιδιατρική κοινότητα για την επόμενη 
χρονιά με ακόμα πιο πλούσια και ενδια-
φέρουσα θεματολογία»,τόνισε μεταξύ 
άλλων ο κ. Μιχαήλ Σούτης, διευθυντής 
παιδοχειρουργός και τομεάρχης Παιδια-
τρικού Τομέα Ευρωκλινικής Παίδων,κά-

νοντας ιδιαίτερη αναφορά στην παρου-
σία της  κας Ρουγγέρη.

Από την πλευρά της η κα Μαρέττα Νι-
κολάου, μέλος Δ.Σ της «Ένωσης Μαζί για 
το Παιδί» ανέφερε ότι «η Ευρωκλινική 

Παίδων, από τον Ιούλιο του 2018,  προ-
σφέρει τη μεγάλη και πολύ ουσιαστική 
βοήθεια να μπορούν πολλά από τα παι-
διά μας να κάνουν όλες τις απαραίτητες 
διαγνωστικές εξετάσεις δωρεάν».

Από αριστερά Σπύρος Μάρκου, Γιάννης Καρβέλης, Θεόδωρος Καρούτζος, 
Νεκτάριος Φαρμάκης

ΜΗΤΕΡΑ: Καινοτόμος τεχνική 
διόρθωσης καρδιοπάθειας σε νεογέννητο

Καινοτόμα τεχνική διάνοιξης μεσοκολπικής επικοινωνίας, 
που πραγματοποιήθηκε σε νεογέννητο με σοβαρή εκ γενε-

τής καρδιοπάθεια, προκειμένου να διασφαλιστεί η καλή οξυγό-
νωση και επιβίωσή του, πραγματοποίησε πρόσφατα η Κλινική 
Παιδοκαρδιολογίας και Συγγενών Καρδιοπαθειών Ενηλίκων 
του ΜΗΤΕΡΑ. Η τεχνική διάνοιξης δημοσιεύτηκε στο περιοδικό 
“World Journal of Pediatric Congenital Heart Surgery”. Ο προ-
γραμματισμένος τοκετός πραγματοποιήθηκε στο Μητέρα, λόγω 
προγεννητικής διάγνωσης και υποψίας αναγκαιότητας επέμ-
βασης μέσα στις πρώτες ώρες ζωής. 

Την τεχνική εφάρμοσαν σε κατάσταση επείγοντος οι ιατροί 
του αιμοδυναμικού τμήματος όταν βρέθηκαν αντιμέτωποι με 
σοβαρή ανατομική παραλλαγή που δεν επέτρεπε τη διενέργεια 
της κλασικής διαφραγματοστομίας. Το νεογνό κατόπιν υπεβλή-

θη σε πλήρη διόρθωση της καρδιοπάθειάς του και είναι πλέον 
υγιές. 

Η προγεννητική διάγνωση επέτρεψε στην οικογένεια, που 
διέμενε στη Βόρεια Ελλάδα, να προγραμματίσει εγκαίρως τη 
μετάβαση στην Αθήνα και τον τοκετό στο Μητέρα, ώστε το νεο-
γνό να έχει άμεση φροντίδα από την εξειδικευμένη ομάδα των 
παιδοκαρδιολόγων και παιδοκαρδιοχειρουργών,τόνισε η κα 
Αφροδίτη Τζίφα, διευθύντρια της Κλινικής Παιδοκαρδιολογίας 
και Συγγενών Καρδιοπαθειών Ενηλίκων του Μητέρα, η οποία 
πραγματοποίησε τη διαδερμική πράξη. «Η τεχνική που εφαρ-
μόστηκε στο νεογέννητο θα μπορέσει ενδεχομένως να βοηθή-
σει και άλλα νεογνά με παρόμοια καρδιοπάθεια, ούτως ώστε 
να διασφαλιστεί η επιβίωσή τους, χωρίς τις επιπλοκές της ε-
γκεφαλικής υποξίας», πρόσθεσε η κα Τζίφα.

ΕΥΡΏΚΛΙΝΙΚΗ ΠΆΙΔΏΝ
Στο «κέντρο» η υγεία του μικρού ασθενή

Η κα Κάρμεν Ρουγγέρη και ο κ. Μιχαήλ Σούτης, διευθυντής παιδοχειρουργός και Τομεάρχης 
Παιδιατρικού Τομέα Ευρωκλινικής Παίδων

Ο κ. Αντώνης Βουκλαρής, διευθύνων σύμβουλος Ομίλου Ευρωκλινικής
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Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε το πά-
νελ συζήτησης, κατά το πρόσφα-
το Πανελλήνιο Συνέδριο για τα 

Οικονομικά και τις Πολιτικές της 
Υγείας, σχετικά με τις συμπράξεις 
δημόσιου και ιδιωτικού τομέα στην 
Υγεία. Κατά τις εργασίες του συνε-
δρίου, στο ερώτημα: «Είναι σήμερα 
ο κατάλληλος χρόνος να αξιοποιη-
θούν και να προχωρήσουν οι 
ΣΔΙΤ;» ανέπτυξαν τις θέσεις τους 
συνομιλητές με συγκροτημένη α-
ντίληψη για το ζήτημα, μεταξύ των 
οποίων και οι Γιάννης Καντώρος 
και Γιώργος Βελιώτης. Τα δύο διοι-
κητικά στελέχη της Interamerican 
εξέφρασαν τη δυνητική συμμετοχή 
των εταιρειών ιδιωτικής ασφάλι-
σης και μέσω των συμπράξεων, 
στον αναγκαίο εκσυγχρονισμό του 
συστήματος υγείας στην Ελλάδα. Η 
συζήτηση κάλυψε τέσσερις θεμα-
τικές περιοχές ενδιαφέροντος για 
ΣΔΙΤ: στη διοίκηση και διαχείριση 
δημοσίων νοσοκομείων, σε υπη-
ρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας, 
στον ΕΟΠΥΥ για τη λειτουργία του 
και την αγορά υπηρεσιών υγείας 
και, τέλος, για αγορά υπηρεσιών 
υγείας από τις ιδιωτικές ασφαλιστι-
κές εταιρείες. 

Οι περισσότερες χώρες έχουν 
επιλέξει το μοντέλο συμπράξεων 
για τη βελτίωση των παρεχομένων 
υπηρεσιών και την ενίσχυση του 
συστήματος υγείας. Είναι χαρακτη-
ριστικό ότι, παγκοσμίως, η αγορά 
ΣΔΙΤ ανέρχεται σε 417 δισεκατομ-
μύρια κατά τα τελευταία χρόνια και, 
εκτός από τα οικονομικά οφέλη, ε-
πιτυγχάνεται και διασπορά - καλύ-
τερη διαχείριση του αναλαμβανο-
μένου κινδύνου. Στην παγκόσμια 
αγορά, σύμφωνα με στοιχεία από 
το 2010-2017, έχουν κατασκευα-
στεί μεγάλες νοσοκομειακές μονά-
δες για να υποστηριχθούν οι ΣΔΙΤ, 

όπως για παράδειγμα στην Ισπα-
νία, την Πορτογαλία, τη Γαλλία, την 
Αγγλία. Η συζήτηση για την εφαρ-
μογή συμπράξεων περιστράφηκε 
γύρω από την απελευθέρωση πό-
ρων, τη βελτίωση του επιπέδου υ-
πηρεσιών υγείας και των συνθη-
κών για τους ιατρούς, ώστε να πα-
ρέχεται καλύτερη υπηρεσία στους 
ασθενείς.

Ο Γιώργος Βελιώτης, γενικός δι-
ευθυντής ασφαλίσεων Ζωής και 
Υγείας της Interamerican και πρό-
εδρος του Eurapco Health Group, 
κατά την παρέμβασή του επισήμα-
νε την ιδιαίτερη επιτυχία εφαρμο-
γής των ΣΔΙΤ σε χώρες της Ευρώ-
πης, αναφερόμενος ειδικότερα στο 
ολλανδικό μοντέλο. Ο ομιλητής α-
νέδειξε περιοχές βελτίωσης του 
συστήματος υγείας με συμπράξεις 
ειδικότερα στις πρωτοβάθμιες υ-
πηρεσίες υγείας και παρουσίασε 
το πρότυπο που έχει δημιουργήσει 
η Interamerican με τα πολυϊατρεία 
Medifirst. 

Ο Γιάννης Καντώρος, διευθύ-
νων σύμβουλος της Interamerican, 
μιλώντας και εκ μέρους της Ένω-
σης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελ-
λάδος ως πρόεδρος της Επιτροπής 
Υγείας, υπογράμμισε ότι υπό προϋ-

ποθέσεις η ΕΑΕΕ εξετάζει θετικά το 
θέμα των ΣΔΙΤ, προς την κατεύ-
θυνση της βελτίωσης της υγείας 
και της δυνατότητας να έχουν όλοι 
πρόσβαση σε καλύτερες υπηρεσί-
ες με λογικό κόστος. Ωστόσο, όπως 
παρατήρησε, απαιτείται συνολικός 
σχεδιασμός του συστήματος Υγείας 
το οποίο, παρ’ ότι μετράει πολλές 
δεκαετίες, παραμένει στη βασική 
φιλοσοφία του αναλλοίωτο. Την ί-
δια στιγμή, όπως παρατήρησε ο κ. 
Καντώρος, οι συνθήκες έχουν με-
ταβληθεί, η ιατρική τεχνολογία και 
το κόστος της έχει αλλάξει, το δη-
μογραφικό πρόβλημα επηρεάζει 
και το κόστος της υγείας, ενώ έ-
χουμε περιορισμένα οικονομικά 
και μεγαλύτερη επιβάρυνση της 
ελληνικής οικογένειας στις δαπά-
νες υγείας.

Από την Interamerican επιση-
μαίνεται ότι η επιτάχυνση της σύ-
μπραξης, μαζί με την ανάγκη ε-
φαρμογής των DRGs , αποτελούν 
βασικές προτεραιότητες για την α-
γορά της ιδιωτικής ασφάλισης. Η 
ανάπτυξη ΣΔΙΤ μεταξύ ιδιωτικών 
ασφαλιστικών εταιρειών και δημο-
σίων νοσοκομείων, μέσω των ο-
ποίων οι ασφαλισμένοι με ιδιωτικά 
προγράμματα υγείας θα έχουν 

πρόσβαση σε ένα εύρος αναβαθ-
μισμένων υπηρεσιών σε δημόσια 
νοσοκομεία, με την εισαγωγή νέ-
ων τεχνικών και μεθόδων θερα-
πείας, αλλά και την αναβάθμιση 
των ξενοδοχειακών και τεχνικών 
υποδομών των δημοσίων νοσοκο-
μείων, μπορεί να έχει πολλαπλά 
οφέλη.

Συγκεκριμένα, οι ΣΔΙΤ μπορούν 
να συμβάλουν στη δημιουργία 
προγραμμάτων υγείας νέας γενιάς 
εκ μέρους των ασφαλιστικών εται-
ρειών. Η επίτευξη ΣΔΙΤ στον τομέα 
μπορεί να έχει θετικό αντίκτυπο και 
στα αποτελέσματα των υφισταμέ-
νων προγραμμάτων υγείας και να 
οδηγήσει στη μείωση των ασφαλί-
στρων των προγραμμάτων, παλαι-
ών και νέων, μέσω της στροφής 
μέρους των ασφαλισμένων προς 
τα δημόσια νοσοκομεία. Η ενδεχό-
μενη στροφή των ασφαλισμένων 
προς τα δημόσια νοσοκομεία μπο-
ρεί να έχει ως συνέπεια τη βελτίω-
ση των τιμολογίων των ιδιωτικών 
κλινικών, αυξάνοντας τον ανταγω-
νισμό στον τομέα των υπηρεσιών 
υγείας, δεδομένου ότι ο χώρος των 
ιδιωτικών κλινικών χαρακτηρίζε-
ται ολιγοπωλιακός, έχοντας τιμές 
από τις υψηλότερες στην Ευρώπη.

Ευρωκλινική Αθηνών
Πρωτοποριακό σύστημα 
ρομποτικής πλοήγησης 
ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ Αθηνών εγκαταστά-
θηκε ο πρώτος στην Ελλάδα ρομποτικός 
πλοηγός KNEE3 της γερμανικής εταιρείας 
BRAINLAB, η οποία, όπως επισημαίνεται, 
θεωρείται πρωτοπόρος σε συστήματα υπο-
στήριξης χειρουργικών επεμβάσεων υψη-
λής τεχνολογίας, ακολουθώντας τις εξελί-
ξεις και την πρακτική διεθνών αναγνωρι-
σμένων κέντρων ορθοπαιδικής.

Το KNEE3 είναι ένα προηγμένο σύστημα 
πλοήγησης το οποίο εξασφαλίζει απόλυτη 
ακρίβεια σε επεμβάσεις αρθροπλαστικής 
γόνατος καθώς ελέγχει διεγχειρητικά τη 
συμπεριφορά της άρθρωσης του γόνατος 
και των συνδέσμων και επιτυγχάνει άριστη 
εξισορρόπηση των μαλακών μορίων. Ταυ-
τόχρονα επιτρέπει την προσαρμογή της ε-
πέμβασης στα ιδιαίτερα ανατομικά χαρα-
κτηριστικά του ασθενούς, επιτρέποντας 
στον χειρουργό να τροποποιεί τα βήματά 
του και να ελέγχει το αποτέλεσμα, χωρίς να 
περιορίζει τις κινήσεις του.

Ήδη έχουν πραγματοποιηθεί, με μεγάλη 
επιτυχία, οι πρώτες αρθροπλαστικές επεμ-
βάσεις από τον κ. Στέφανο Αναστασόπουλο, 
διευθυντή  ορθοπαιδικό, Ευρωκλινική Α-
θηνών κάνοντας χρήση της τεχνολογίας του 
KNEE3, ενώ παράλληλα γίνεται χρήση και 
της πρόθεσης ATTUNE KNEE, ενός καινο-
τόμου και ολοκληρωμένου συστήματος γό-
νατος της εταιρείας Johnson & Johnson 
που συνδυάζει πρωτοποριακή σχεδίαση, 
κινηματική, μηχανική και άριστα υλικά για 
την επίτευξη τέλειου αποτελέσματος. 

Η συνδυαστική χρήση του συστήματος 
KNEE3 και της πρόθεσης ATTUNE KNEE 
έχει σημαντικά πλεονεκτήματα για τον α-
σθενή τα οποία συνοψίζονται σε άριστο λει-
τουργικό αποτέλεσμα, μεγάλη διάρκεια της 
πρόθεσης (άνω των 15 ετών), άμεση μετεγ-
χειρητική κινητοποίηση,  σημαντική μείωση 
του χρόνου της επέμβασης και της νοσηλεί-
ας, σημαντική μείωση της απώλειας αίμα-
τος, του μετεγχειρητικού πόνου και των πι-
θανών επιπλοκών και τέλος προσφέρεται η 
δυνατότητα να χειρουργηθούν, σε επιλεγ-
μένους ασθενείς, ταυτόχρονα και τα δύο 
γόνατα.

Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Στέ-
φανος Αναστασόπουλος διευθυντής ορθο-
παιδικός, Ευρωκλινική Αθηνών, η αρθρο-
πλαστική του γόνατος και του ισχίου αποτε-
λούν συχνές ορθοπαιδικές επεμβάσεις, με 
αυξανόμενη μάλιστα τάση. Η χρήση της 
ψηφιακής τεχνολογίας αποτελεί, και για την 
ιατρική, αυτονόητη επιλογή ως αναγκαίο 
συμπλήρωμα της ιατρικής γνώσης και πρα-
κτικής. Γι’ αυτό και στο τμήμα ψηφιακής ε-
πανορθωτικής χειρουργικής της Ευρωκλι-
νικής Αθηνών οι επεμβάσεις αρθροπλαστι-
κής εκτελούνται ήδη από το 2011 κάνοντας 
χρήση των πιο σύγχρονων συστημάτων 
ψηφιακής τεχνολογίας, πρόσθεσε ο κ. Ανα-
στασόπουλος.

Αναπτύσσουν περαιτέρω τη συνεργασία που 
ξεκίνησαν για πρωτοβάθμιες υπηρεσίες υ-

γείας η Interamerican και η Ευρωκλινική Αθη-
νών, με την ένταξη ιατρών ειδικότητας ογκολό-
γου και αιματολόγου, οι οποίοι συνεργάζονται 
με την Ευρωκλινική, στο δίκτυο υγείας της 
Interamerican στην Αττική. Όπως τονίζεται, οι 
συγκεκριμένες ειδικότητες, που θεωρούνται 
κρίσιμες στο επίπεδο της έγκαιρης διάγνωσης 
και αντιμετώπισης ογκολογικών και αιματολο-
γικών περιστατικών στο επίπεδο της πρωτο-
βάθμιας υγείας, εμπλουτίζουν τη συνεργασία 
των δύο οργανισμών προς όφελος των πελα-

τών τους, προσθέτοντας σημαντική ευελιξία 
στη διαχείρισή τους. Έτσι οι ασφαλισμένοι στα 
προγράμματα υγείας Interamerican για πρω-
τοβάθμια φροντίδα θα έχουν τη δυνατότητα να 
επισκέπτονται τους ογκολόγους και αιματολό-
γους ιατρούς της κλινικής που εντάσσονται στο 
δίκτυο υγείας της ασφαλιστικής εταιρείας, έχο-
ντας την απευθείας κάλυψη της Interamerican. 

Επισημαίνεται ότι η απευθείας ασφαλιστική 
κάλυψη παρέχεται για τους ασφαλισμένους ε-
ντός Αττικής, οι οποίοι δεν δικαιούνται απολογι-
στική κάλυψη σε περίπτωση που επισκεφθούν 
oγκολόγο ή αιματολόγο που δεν περιλαμβάνε-

ται στο δίκτυο υγείας της εταιρείας. Αντιθέτως, 
οι εκτός Αττικής ασφαλισμένοι μπορούν να επι-
σκέπτονται ογκολόγους και αιματολόγους ε-
κτός δικτύου και να καλύπτονται σύμφωνα με 
τους όρους του συμβολαίου τους.

Η συνεργασία της Interamerican με την Ευ-
ρωκλινική, για την αναβάθμιση των υπηρεσιών 
προς όλους τους ασφαλισμένους ασθενείς με 
νεοπλάσματα -ανεξαρτήτως του αν το ασφαλι-
στικό πρόγραμμά τους περιλαμβάνει πρωτο-
βάθμια περίθαλψη ή όχι- βασίζεται στη δημι-
ουργία υπηρεσίας ογκολογικού συμβουλίου 
στην Αθηναϊκή Mediclinic. 

Στο τραπέζι οι συμπράξεις δημόσιου 
και ιδιωτικού τομέα στην Υγεία

Οι συνομιλητές του πάνελ για τις ΣΔΙΤ δημοσίου και ιδιωτικού τομέα στην υγεία. Από αριστερά, Αθανάσιος Εξαδάκτυλος, Χρήστος 
Ιατρού, Θανάσης Παπαμίχος, Γιάννης Κωτσιόπουλος, Γιάννης Καντώρος, Κωνσταντίνος Βαρλάς, Θανάσης Λοπατατζίδης και Γιώργος 

Βελιώτης

Interamerican-Eυρωκλινική Διευρύνεται η συνεργασία
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άσουμε στους παράγοντες που προσ-
διορίζουν την υγεία και στους τρόπους 
που μπορούμε να παρέμβουμε για τη 
διαχείριση αυτών των παραγόντων. 

«Όσον αφορά την παρούσα κατά-
σταση στη χώρα μας, είναι σαφές ότι 
θα πρέπει να καταβάλουμε μεγάλη 
προσπάθεια για την αντιμετώπιση πα-
ραγόντων κινδύνου, οι οποίοι είναι 
σημαντικά αυξημένοι, όπως το κάπνι-
σμα στους ενήλικες, η κατανάλωση 
οινοπνευματωδών, η παιδική παχυ-
σαρκία, αλλά και η παχυσαρκία ενηλί-
κων, ενώ ακόμη και το προσδόκιμο 
ζωής στο οποίο είχαμε πλεονέκτημα, 
τα τελευταία χρόνια δείχνει να αυξάνε-
ται με βραδύτερους ρυθμούς.

Η Δημόσια Υγεία δεν μπορεί να υ-
πάρξει χωρίς ΠΦΥ, ωστόσο ένα από τα 
προβλήματα στη χώρα μας έγκειται 
στη δομή των υπηρεσιών υγείας, στο 
γεγονός ότι η πρωτοβάθμια και η δευ-
τεροβάθμια φροντίδα υγείας αποτε-
λούν δύο ξεχωριστούς τομείς. Ο στό-
χος στον οποίο επικεντρώνεται η προ-
σπάθεια σήμερα είναι ο συντονισμός 
όλων των φορέων. Η σχεδιαζόμενη 
οργανωτική δομή έχει στόχο τη μετά-
βαση από το παραδοσιακό μοντέλο 
στη “νέα” δημόσια υγεία, με χάραξη 
μιας εθνικής στρατηγικής και εκπόνη-
ση ενός εθνικού σχεδίου δράσης που 
να περιλαμβάνει όλα τα επιμέρους 
σχέδια δράσης».

Η λήψη αποφάσεων είναι ωστόσο 
χρονοβόρα, υπογράμμισε ο κ. Πρεζε-
ράκος, καθώς πρέπει να τεθούν προ-
τεραιότητες και οι απόψεις διαφέρουν. 
Στην περίπτωση του Εθνικού Σχεδίου 
Δράσης για την αντιμετώπιση του κα-
πνίσματος «Η Υγεία μας ενώνει» κα-
ταρτίσθηκε αρχικό στρατηγικό σχέδιο 
με 4 άξονες δράσεων. Οι άξονες αυτοί 
είναι η προαγωγή υγείας και πρόληψη 
με στόχο την αποτροπή από την έναρ-
ξη του καπνίσματος, η προστασία των 
μη καπνιστών με στόχο την εξάλειψη 
του παθητικού καπνίσματος, η προ-
στασία των καπνιστών με στόχο την 
υποστήριξη της διακοπής καπνίσμα-
τος και η προστασία του πληθυσμού, 
που περιλαμβάνει το ρυθμιστικό πλαί-
σιο για τα ηλεκτρονικά τσιγάρα και τα 
νέα προϊόντα καπνού.

«Τα αρχικά αποτελέσματα δείχνουν 
ότι πρόκειται για ένα επιτυχημένο μο-
ντέλο σχεδίου δράσης για τη δημόσια 
υγεία, το οποίο στηρίζεται στην κοινή 
λογική και την εμπειρία των προηγού-
μενων ετών και χαρακτηρίζεται από 
συνδυαστικές δράσεις και διατομεακή 
συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων 
κατά την υλοποίηση», κατέληξε ο κ. 
Πρεζεράκος.

Το κάπνισμα
Η Ιωάννα Μητρούσκα MD, PhD, 

πνευμονολόγος, διευθύντρια ΕΣΥ 
Πνευμονολογικής Κλινικής Πανεπι-

στημιακού Νοσοκομείου Κρήτης, στην 
ομιλία της ανέφερε ότι, σύμφωνα με το 
Ευρωβαρόμετρο του 2017, στην Ελλά-
δα το 37% του γενικού πληθυσμού εί-
ναι καπνιστές, αλλά σύμφωνα με τα 
αποτελέσματα μιας πρόσφατης έρευ-
νας το ποσοστό αυτό έχει μειωθεί στο 
24%.

«Το κάπνισμα μειώνει τα συνολικά 
επίπεδα υγείας, επηρεάζοντας σχεδόν 
κάθε όργανο του σώματος, καθώς και 
την ποιότητα ζωής του καπνιστή και 
αποτελεί την κύρια αιτία πρόωρου θα-
νάτου, σκοτώνοντας έως και τους μι-
σούς καπνιστές», τόνισε η κa Μητρού-
σκα, αναφέροντας πως στη χώρα μας 
η οφειλόμενη στο κάπνισμα θνησιμό-
τητα αγγίζει το 19,3%, ενώ επιφέρει ε-
πιπλέον πολύ υψηλή κοινωνικοοικο-
νομική επιβάρυνση με βάση το ΑΕΠ, 
την οποία αδυνατεί να αντέξει ακόμη 
και η πιο εύρωστη οικονομικά κοινω-
νία.

 Όσον αφορά την πρόληψη έναρξης 
του καπνίσματος στους εφήβους, η κa 
Μητρούσκα υπογράμμισε ότι απαιτού-
νται προγράμματα εκπαίδευσης στα 
σχολεία, απαιτείται ωστόσο και πολιτι-
κή βούληση για αυστηροποίηση της 
πολιτικής καπνίσματος σε αυτά, με 
πλήρη απαγόρευση καπνίσματος σε 
όλους τους χώρους και από όλα τα ά-
τομα που βρίσκονται εκεί, ώστε να έ-
χουμε πραγματικά ελεύθερα καπνού 
σχολεία.

Το 56% των καπνιστών, συνέχισε η 
εισηγήτρια, δηλώνουν ότι η διακοπή 
του καπνίσματος είναι σημαντική για 
την υγεία τους, ωστόσο μόνο 12% δη-
λώνουν ότι θα σταματήσουν να καπνί-
ζουν. Οι καπνιστές χρειάζονται βοή-
θεια, στήριξη στην απόφασή τους αυ-
τή, πρόσθεσε, καθώς το ποσοστό κα-
πνιστών που επιτυγχάνουν διακοπή 
του καπνίσματος μόνοι τους ανέρχεται 
σε μόλις 3%.

Δύο μέθοδοι είναι αποδεδειγμένα 
αποτελεσματικές στη διακοπή του κα-
πνίσματος, η φαρμακοθεραπεία και η 
συμβουλευτική, με τα καλύτερα απο-
τελέσματα να επιτυγχάνονται με συν-
δυασμό των δύο προσεγγίσεων. Ο 
καπνιστής πρέπει να απευθυνθεί σε Ι-

ατρείο Διακοπής Καπνίσματος όταν 
δεν μπορεί να τα καταφέρει μόνος του, 
διότι η υποστήριξη και η παρακολού-
θηση που προσφέρεται στα ιατρεία 
αυτά, σε συνδυασμό με τη φαρμακευ-
τική αγωγή όταν αυτή χρειάζεται, αυ-
ξάνουν πάρα πολύ την πιθανότητα επι-
τυχίας στην προσπάθεια διακοπής του 
καπνίσματος.

Ένα ζήτημα που αξίζει να μελετηθεί 
από το υπουργείο Υγείας, επεσήμανε η 
κa Μητρούσκα, είναι η αποζημίωση 
των φαρμακοθεραπειών διακοπής 
του καπνίσματος, σύμφωνα με την 
πρακτική πολλών άλλων ευρωπαϊ-
κών χωρών, καθώς δεδομένα πραγ-
ματικής κλινικής πρακτικής καταδει-
κνύουν πως όταν οι θεραπείες διακο-
πής καπνίσματος αποζημιώνονται, η 
αύξηση των ποσοστών διακοπής του 
καπνίσματος είναι στατιστικά σημαντι-
κή και η συμμόρφωση βελτιώνεται.

Τα εμβόλια
Το λόγο έλαβε στη συνέχεια η Μαρία 

Παπαγρηγορίου-Θεοδωρίδου, παιδί-
ατρος - λοιμωξιολόγος, ομότιμος κα-
θηγήτρια Παιδιατρικής ΕΚΠΑ, με θέμα 
της ομιλίας της τα εμβόλια, το πιο cost-
effective εργαλείο δημόσιας υγείας.

Τα εμβόλια προλαμβάνουν όλο και 
περισσότερα νοσήματα, ξεκίνησε η ο-
μιλήτρια, αναφέροντας πως η μεγάλη 
αύξηση στην παραγωγή νέων εμβολί-
ων το τελευταίο ήμισυ του 20ού αιώνα 
οδήγησε σε κατακόρυφη μείωση των 
λοιμωδών νοσημάτων.

Τα ιατρικά και οικονομικά οφέλη του 
εμβολιασμού είναι πολλαπλά, καθώς 
αποτελεί ένα από τα λίγα προληπτικά 
μέτρα της δημόσιας υγείας που μπο-
ρούν να οδηγήσουν σε πραγματικά 
οικονομικά οφέλη και έχει αποδειχθεί 
η ασφαλέστερη και αποτελεσματικότε-
ρη ιατρική παρέμβαση που έχει ποτέ 
ανακαλυφθεί, εξήγησε η ομιλήτρια, ε-
πισημαίνοντας ωστόσο ότι η εφαρμο-
γή εμβολιασμών επηρεάζεται από το 
εισόδημα των χωρών.

Το παγκόσμιο πρόγραμμα εξάλει-
ψης της πολιομυελίτιδας έχει μειώσει 
δραματικά τη μετάδοση της νόσου πα-
γκοσμίως, συνέχισε η κα Θεοδωρί-

δου. Στην Ελλάδα, η πολιομυελίτιδα 
έχει εκριζωθεί και από το 2002 η χώρα 
μας έχει ανακηρυχθεί ελεύθερη πολι-
ομυελίτιδας. Η εξάλειψη της ιλαράς, 
από την άλλη, δεν έχει ακόμη επιτευ-
χθεί, επισήμανε, παρά το γεγονός πως 
κατά την πρώτη δεκαετία του 21ου αι-
ώνα οι θάνατοι από ιλαρά έχουν μειω-
θεί κατά 74%.

Ο αριθμός νέων εμβολίων στο Εθνι-
κό Πρόγραμμα Εμβολιασμών αυξάνε-
ται συνεχώς, υπογράμμισε η ομιλή-
τρια, καθώς η Εθνική Επιτροπή Εμβο-
λιασμών επικαιροποιεί συνεχώς το 
Εθνικό Χρονοδιάγραμμα Εμβολια-
σμού, με αποτέλεσμα το Πρόγραμμα 
Εμβολιασμών της Ελλάδας να είναι έ-
να από τα πλουσιότερα, περιλαμβάνο-
ντας μεγάλο αριθμό εμβολίων.

Οι εθνικοί στόχοι που έχουν τεθεί 
στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης, συνέχισε η 
κα Θεοδωρίδου, είναι η μέγιστη δυνα-
τή εμβολιαστική κάλυψη, η δημιουρ-
γία ηλεκτρονικού μητρώου εμβολια-
σμών με διασύνδεσή του με τον ατομι-
κό ηλεκτρονικό φάκελο υγείας, ο συ-
στηματικός εμβολιασμός ειδικών 
πληθυσμιακών ομάδων, η συνεχής 
επιδημιολογική επιτήρηση, η νομοθε-
τική ρύθμιση για την εφαρμογή υπο-
χρεωτικού εμβολιασμού ως έκτακτο 
και προσωρινό μέτρο σε περιπτώσεις 
κινδύνου για τη δημόσια υγεία, η συ-
στηματική επικοινωνιακή στρατηγική 
για τα οφέλη των εμβολιασμών και, 
τέλος, η σταθερή οικονομική στήριξη 
των εμβολιασμών από το ΕΣΥ.

Ο προσυμπτωματικός έλεγχος 
στον καρκίνο

Ο Ιωάννης Μπουκοβίνας, παθολό-
γος - ογκολόγος, πρόεδρος της Εται-
ρείας Ογκολόγων Παθολόγων Ελλά-
δας (ΕΟΠΕ), αναφέρθηκε στον προσυ-
μπτωματικό έλεγχο του καρκίνου, δη-
λώνοντας αρχικά πως είναι απολύτως 
αναγκαίο να αυξηθούν οι δαπάνες υ-
γείας για τη νόσο. Σύμφωνα με εκτιμή-
σεις ο καρκίνος ώς το 2030 θα έχει 
ξεπεράσει τα καρδιαγγειακά νοσήματα 
παγκοσμίως, επομένως θα πρέπει να 
γίνει ανακατανομή των πόρων του συ-
στήματος υγείας, προκειμένου να αρ-
θούν οι ανισότητες στην πρόσβαση 
των ασθενών στις υπηρεσίες υγείας.

Ένα αποτελεσματικό πρόγραμμα 
προσυμπτωματικού ελέγχου, συνέχι-
σε ο ομιλητής, θα πρέπει να διαθέτει 
μηχανισμούς συστηματικής κλήσης 
και παρακολούθησης για τα άτομα στα 
οποία έχει εντοπιστεί κάποιο παθολο-
γικό εύρημα, να έχει ποσοστό συμμε-
τοχής άνω του 70% του πληθυσμού-
στόχου, να διαθέτει την απαραίτητη υ-
ποδομή και πόρους για την τακτική 
διεξαγωγή του ελέγχου και τη διάγνω-
ση και θεραπεία των ατόμων στα ο-
ποία θα εντοπισθεί κάποιο παθολογικό 
εύρημα και ακόμη να διαθέτει ένα 
σταθερό σύστημα παρακολούθησης 
και αξιολόγησης προκειμένου να δια-
σφαλισθεί η ποιότητά του.

Δεν έχουν όλες οι εξετάσεις προσυ-
μπτωματικού ελέγχου την ίδια αποτε-
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Ο σημαντικός 
ρόλος 

της πρόληψης 
στην υγεία

Π. Πρεζεράκος Ι. Μπουκοβίνας



 

Γιατί ποντάρει στην Έλλάδα η doValue
σελ. 

20-21

Μεγάλα περιθώρια περαιτέρω ανάπτυξης των εργασιών διακρίνει στην εγχώρια αγορά η διοίκηση της doValue, θυγατρικής της Fortress, η οποία υπέγραψε δεσμευτική 
συμφωνία με την Eurobank, για την απόκτηση του 80% της FPS. Με την απόκτηση της FPS η doValue προσθέτει στα υπό διαχείριση assets απαιτήσεις 26,6 δισ. ευρώ, εισερχόμενη 

με βάση τη 10ετή σύμβαση σε μακροχρόνια συνεργασία με την Eurobank

Του ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΊΤΣΊΟΥ

Ποδαρικό στη νέα χρονιά, με εκκίνηση του σπονδυλωτού διαγωνισμού 
τιτλοποίησης καταγγελμένων κυρίως δανείων, ύψους ώς 12 δισ. ευρώ 
και ανάθεσης διαχείρισης του συνόλου των μη εξυπηρετούμενων ανοιγ-

μάτων της (Non Performing Exposures- NPEs) θα κάνει η Alpha Bank. 
H διερεύνηση ενδιαφέροντος από πλευράς των συμβούλων (Deutsche 

Bank, Alantra, PwC, Axia) ξεκίνησε την περασμένη εβδομάδα και μέχρι τα τέλη 
του μήνα αναμένεται να αποσταλούν οι συμβάσεις εμπιστευτικότητας, με την 
υπογραφή των οποίων αρχίζει τυπικά η διαδικασία. Στόχος παραμένει η υπο-
γραφή δεσμευτικής συμφωνίας ώς το τέλος Ιουνίου 2020. 

Συμμετοχή στη διαγωνιστική διαδικασία αναμένεται από το σύνολο σχεδόν 
των «παικτών» που διαθέτουν «πλατφόρμες» ή τεχνογνωσία servicing και 
δεν έχουν εξασφαλίσει κρίσιμη μάζα υπό διαχείριση απαιτήσεων στην εγχώ-
ρια αγορά. PIMCO, Lone Star, Bain, Elliott, Centerbridge, αυτόνομα ή σε συ-
μπράξεις καθώς και private equity funds, που έχουν ώς τώρα προσεγγίσει 
μόνο ακροθιγώς την εγχώρια αγορά, όπως η Cerberus, αναμένεται να συμπε-
ριλαμβάνονται στους κατ’ αρχήν ενδιαφερόμενους.

Άλλωστε, η πώληση του 80% της Cepal, «προικισμένης» με υπό διαχείριση 
απαιτήσεις 27 δισ. ευρώ, αποτελεί την τελευταία … χρυσή βίζα για τους 
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► Στα μέσα Ιανουαρίου 
αναμένεται να αποσταλούν  
οι συμβάσεις 
εμπιστευτικότητας στους 
ενδιαφερόμενους επενδυτές 

► Στόχος να ξεκινήσει το 
σπονδυλωτό deal ώς το 
τέλος του μήνα

ΟΙ ΔΙΆΦΟΡΕΣ ΜΕ ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ EUROBANK, ΟΙ «ΜΝΗΣΤΗΡΕΣ» ΚΆΙ ΟΙ ΕΚΠΛΗΞΕΙΣ

N E X T D E A L  # 4 4 1  #  1 6  Ι Α Ν Ο Υ Α Ρ Ι Ο Υ  2 0 2 0

Alpha Bank 
Ξεκινά το project Galaxy 
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Εθνική Τράπεζα 
ISO για  Κανονιστική  
Συμμόρφωση και ΈΚΈ

Βεβαίωση για την αποτελεσματική εφαρμογή, παρακολούθηση 
και συντονισμό του Συστήματος Διαχείρισης Κανονιστικής 
Συμμόρφωσης στην Τράπεζα και τον Όμιλο, όπως αυτά καθο-

ρίζονται στο διεθνή οδηγό ISO 19600:2014, έλαβε η Εθνική Τράπε-
ζα, σε συνέχεια επιτυχούς ελέγχου από τον ανεξάρτητο οργανισμό 
ελέγχου και επιθεώρησης TÜV AUSTRIA Hellas. Όπως επισημαίνε-
ται, η εν λόγω πιστοποίηση περιλαμβάνει τη διαχείριση της Κανονι-
στικής Συμμόρφωσης, την καταπολέμηση του ΞΧ/ΧΤ στην τράπεζα 
και στον Όμιλο, ενώ η τράπεζα έλαβε βεβαίωση για την εφαρμογή 
και παρακολούθηση  των αρχών εταιρικής κοινωνικής ευθύνης (Ε-
ΚΕ) στην τράπεζα και στον Όμιλο, όπως αυτά καθορίζονται στον διε-
θνή οδηγό ISO 26000:2010.

Επιπρόσθετα, καινοτομώντας στον τραπεζικό κλάδο, η τράπεζα 
επιθεωρήθηκε επιτυχώς και έλαβε σχετική βεβαίωση για την εφαρ-
μογή και παρακολούθηση των απαιτήσεων εσωτερικής διακυβέρνη-
σης στην τράπεζα και τον Όμιλο, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες 
γραμμές (EBA-GL-2017-11) της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (Ε-
ΑΤ).

Να σημειωθεί ότι η Εθνική είναι η πρώτη τράπεζα στην Ελλάδα 
που πιστοποιείται με τα συγκεκριμένα ISO στις παραπάνω λειτουρ-
γίες της. Ακολουθώντας μια απαιτητική και άκρως επιτυχημένη δια-
δικασία επιθεώρησης, η τράπεζα ικανοποίησε πλήρως τις κατευθύν-
σεις των προαναφερόμενων οδηγών και των κατευθυντήριων 
γραμμών για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, την Κανονιστική Συμ-
μόρφωση και την Εσωτερική Διακυβέρνηση ενσωματώνοντάς τες 
στις αξίες και πρακτικές της.

Σε δηλώσεις του ο γενικός διευθυντής Κανονιστικής Συμμόρφω-
σης και Εταιρικής Διακυβέρνησης της Τράπεζας και του Ομίλου, κ. 
Παναγιώτης Δασμάνογλου, αναφέρει ότι οι λειτουργίες συμμόρφω-
σης και διακυβέρνησης στην Εθνική Τράπεζα αποσκοπούν στη δια-
σφάλιση υψηλού επιπέδου εταιρικής διακυβέρνησης, της καλής 
φήμης, καθώς και της αξιοπιστίας της τράπεζας προς τους μετόχους, 
τους πελάτες, τους επενδυτές, καθώς και τις εποπτικές και άλλες 
ανεξάρτητες αρχές. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της δημιουργίας ενός 
κατάλληλου και αποτελεσματικού πλαισίου εταιρικής διακυβέρνη-
σης, της έγκαιρης προσαρμογής της τράπεζας στις νέες νομοθετικές 
και κανονιστικές διατάξεις, της κατάλληλης διαχείρισης του κινδύ-
νου συμμόρφωσης και ξεπλύματος χρήματος, καθώς και της δημι-
ουργίας επαρκούς και αποτελεσματικού περιβάλλοντος ελέγχου 
συμμόρφωσης εντός της τράπεζας και των εταιρειών του Ομίλου. 
Ταυτόχρονα, στο ίδιο πλαίσιο συνέπειας προς τα ενδιαφερόμενα μέ-
ρη (μέτοχοι, αγορά, εργαζόμενοι, κοινωνία και περιβάλλον), η Εθνι-
κή Τράπεζα έχει αναπτύξει σύνολο κοινωνικά υπεύθυνων δράσεων, 
πρωτοβουλιών και πρακτικών σε όλους τους τομείς που αποτελούν 
σημαντικούς άξονες αειφόρου ανάπτυξης, συνεισφέροντας στην 
πρόοδο και στην ευημερία της ελληνικής κοινωνίας.

Οι βεβαιώσεις για το ρόλο της Γενικής Διεύθυνσης Κανονιστικής 
Συμμόρφωσης και Εταιρικής Διακυβέρνησης στην ορθή εφαρμογή, 
παρακολούθηση και συντονισμό του Συστήματος Διαχείρισης Κανο-
νιστικής Συμμόρφωσης, συμπεριλαμβανομένης της απαιτητικής δι-
αχείρισης του ΞΧ/ΧΤ, των απαιτήσεων Εσωτερικής Διακυβέρνησης, 
καθώς και των αρχών Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στην τράπεζα 
και στον Όμιλο, «αποτελεί για εμάς αναγνώριση μιας εταιρικής 
κουλτούρας που προωθεί την κανονιστική συμμόρφωση, την ορθή 
εταιρική διακυβέρνηση και την εταιρική υπευθυνότητα ως συστατικά 
στοιχεία επιτυχίας της Εθνικής Τράπεζας»,σημειώνει ο κ. Δασμάνο-
γλου.

servicers, που επιδιώκουν να ε-
πενδύσουν δυναμικά στη δευτερο-
γενή αγορά δανείων, που αποτελεί 
αυτή τη στιγμή την πλέον υποσχό-
μενη πανευρωπαϊκά, λόγω του με-
γάλου ακόμη αποθέματος NPEs (71 
δισ. στις 30/9/2019) και της δέ-
σμευσης των συστημικών τραπε-
ζών να τα μειώσουν κατά περίπου 
50 δισ. ευρώ την επόμενη διετία.  

Η διοίκηση της Alpha Bank 
προσδοκά ότι η αλλαγή σελίδας στη 
χώρα (μεγαλύτεροι ρυθμοί ανάπτυ-
ξης, εκκίνηση μεγάλων επενδύσε-
ων, άνοδος στις τιμές ακινήτων 
κ.ά.) και η δομή της συναλλαγής θα 
προσελκύσει επενδυτές, που προς 
το παρόν δεν έχουν εμφανιστεί 
στην εγχώρια δευτερογενή αγορά. 

Οι διαφορές με το μοντέλο 
Eurobank 

Δεν είναι τυχαίο ότι η Alpha προ-
βάλλει, μεταξύ άλλων, τα σημεία 
του σχεδιασμού, τα οποία διαφορο-
ποιούν τη συναλλαγή από το μοντέ-
λο της Eurobank. Η Alpha προτίθε-

ται να πουλήσει στον προτιμητέο 
επενδυτή ώς και το 95% των ο-
μολογιών ενδιάμεσης 

(mezzanine) διαβάθμισης, ενώ η 
Eurobank συμφώνησε την πώληση 
του 20% και θα αποδώσει δωρεάν 
στους μετόχους της το 75% των 
mezzanine notes. 

Η τράπεζα ποντάρει ότι η περίμε-
τρος, η σύνθεση των δανείων και η 
δομή της συναλλαγής (για παρά-
δειγμα χαμηλότερο επιτόκιο για 
τους senior note τίτλους) θα οδη-
γήσουν στο να αποτιμηθούν οι ομο-
λογίες ενδιάμεσης διαβάθμισης ως 
προς την ονομαστική τους αξία υ-
ψηλότερα σε σχέση με την τιτλο-
ποίηση Cairo. 

Η σύνθεση του χαρτοφυλακίου 
Η Alpha θα προχωρήσει σε τιτ-

λοποίηση «κόκκινων» δανείων, ο-
νομαστικής αξίας ώς 12 δισ. ευρώ, 
με στόχο στο τέλος του 2020 να 
μειώσει τα εν Ελλάδι NPEs σε πε-
ρίπου 7 δισ. ευρώ ή στο 20% του 
χαρτοφυλακίου χορηγήσεων.

Το προς τιτλοποίηση χαρτοφυ-

λάκιο περιλαμβάνει δάνεια σε κα-
θυστέρηση άνω του 75%, εκ των 
οποίων τα μισά από το corporate 
και τα άλλα μισά από στεγαστικά 
και δάνεια μικρών και πολύ μικρών 
επιχειρήσεων, με εξασφαλίσεις επί 
ακινήτων. Εξ αυτών καταγγελμένα 
είναι το 64% των δανείων λιανικής 
και το 44% των επιχειρηματικών 
δανείων. 

Ο δείκτης κάλυψης NPEs από 
προβλέψεις θα μειωθεί μετά την 
ολοκλήρωση της συναλλαγής και 
θα επαναφερθεί στα επίπεδα του 
44% στο τέλος του 2022. 

Πώληση της Cepal 
Ο προτιμητέος επενδυτής, μαζί 

με το -ώς- 95% των mezzanine και 
junior note τίτλων θα πάρει πλειο-
ψηφικό πακέτο στη νέα Cepal. Το 
σχέδιο προβλέπει την απόσχιση και 
εισφορά στη Cepal του κλάδου δια-
χείρισης NPEs της τράπεζας. 

Προηγουμένως, θα ολοκληρω-
θεί η εξαγορά από την Centerbridge 
του 60% του μετοχικού κεφαλαίου 
της Cepal και η εταιρεία θα «προι-

κισθεί» με σύμβαση διαχείρισης 
του συνόλου των εν Ελλάδι NPEs 
της Alpha. 

Μαζί με τον κλάδο θα μεταφερ-
θούν στη Cepal, εφόσον συναινέ-
σουν, οι εργαζόμενοι της εσωτερι-
κής διεύθυνσης. Στόχος της τράπε-
ζας είναι η μεταφορά και των 800 
εργαζομένων της Διεύθυνσης, με 
πλήρη κατοχύρωση των εργασια-
κών και ασφαλιστικών τους δικαι-
ωμάτων.  

Η νέα αρχιτεκτονική  
του ομίλου 

Η εισηγμένη θα μετατραπεί σε 
Holding, προκειμένου να υποστεί 
τη ζημιά της τιτλοποίησης, χωρίς να 
ενεργοποιηθεί ο νόμος Χαρδούβε-
λη, ενώ το σύνολο σχεδόν των τρα-
πεζικών δραστηριοτήτων θα ει-
σφερθούν σε νέα τραπεζική εται-
ρεία (νέα Alpha Bank).

Πρόκειται για την ίδια ακριβώς 
δομή που υιοθέτησε η Eurobank, με 
τη διαφορά ότι οι επιμέρους στόχοι 
είναι πιο συντηρητικοί. Για παρά-
δειγμα, στο τέλος του 2022 η Alpha 

Alpha Bank Ξεκινά το project Galaxy

Μεγάλα περιθώρια περαιτέρω ανάπτυξης 
των εργασιών διακρίνει στην εγχώρια αγο-

ρά η διοίκηση της doValue, θυγατρικής της 
Fortress, η οποία υπέγραψε δεσμευτική συμ-
φωνία με την Eurobank, για την απόκτηση του 
80% της FPS. 

Με την απόκτηση της FPS, η doValue προσθέ-
τει στα υπό διαχείριση assets απαιτήσεις 26,6 
δισ. ευρώ, εισερχόμενη με βάση τη 10ετή σύμ-
βαση σε μακροχρόνια συνεργασία με την 
Eurobank. 

Όταν ολοκληρωθεί η συναλλαγή ( ώς το τέ-
λος Μαρτίου), οι υπό διαχείριση απαιτήσεις της 
doValue θα εκτιναχθούν στα 166,6 δισ. ευρώ 
από 140 δισ. ευρώ σήμερα, και τα ενοποιημένα 
EBITDA αναμένεται να ενισχυθούν κατά 37 με 
42 εκατ. ευρώ το 2020 και κατά 60 με 65 εκατ. 
ευρώ, το 2021. 

Τα ενοποιημένα έσοδα της doValue εκτιμάται 
ότι θα ενισχυθούν από την απόκτηση του 80% 
της FPS κατά 100 με 110 εκατ. ευρώ το 2020 
και κατά 110 με 120 εκατ. ευρώ το 2021. Τέλος, 
η συνεισφορά της FPS στα καθαρά κέρδη του 
ομίλου αναμένεται σε 7 με 10 εκατ. ευρώ το 
2020 και σε 20 με 25 εκατ. ευρώ το 2021. 

Επιπρόσθετα, ενισχύει τη θέση της ως η με-
γαλύτερη εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων, 
αλλά και ακινήτων στην Νότια Ευρώπη, απο-
κτώντας ισχυρή θέση -και- στην ελληνική αγο-
ρά, στην οποία διαχειρίζεται NPEs 1,2 δισ. 
(project Solar) και εμφανίζοντας καλύτερη γε-
ωγραφική διασπορά. 

Μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, μό-
λις το 49% των υπό διαχείριση απαιτήσεων θα 

Γιατί ποντάρει 
στην Έλλάδα η doValue
► Τιτλοποιήσεις και πωλήσεις NPEs 50 δισ. την επόμενη διετία. 

«Παρθένα» η αγορά διαχείρισης ανακτηθέντων ακινήτων 
► Τι προσφέρει η απόκτηση της FPS σε EBITDA, έσοδα και διασπορά 

χαρτοφυλακίου

Συνέχεια από τη σελίδα 19
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ΕΛΣΤΑΤ
Αυξήθηκε ο πληθωρισμός 
το Δεκέμβριο

Στο 0,8% αυξήθηκε ο ετήσιος πληθωρισμός το Δεκέμβριο, ενώ αύξη-
ση 1,1% εμφάνισε ο εναρμονισμένος δείκτης τιμών καταναλωτή σε 
ετήσια βάση, σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛΣΤΑΤ. Συγκεκριμένα, 

από τη σύγκριση του Γενικού Δείκτη τιμών καταναλωτή του μηνός Δε-
κεμβρίου 2019 με τον αντίστοιχο Δείκτη του Δεκεμβρίου 2018 προέκυ-
ψε αύξηση 0,8%, έναντι αύξησης 0,6% που σημειώθηκε κατά την αντί-
στοιχη σύγκριση του έτους 2018 με το 2017. Ο Γενικός ΔΤΚ  το Δεκέμ-
βριο 2019, σε σύγκριση με το Νοέμβριο 2019, παρουσίασε αύξηση 0,7% 
έναντι αύξησης 0,1% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του 
προηγούμενου έτους. Ο μέσος ΔΤΚ του δωδεκαμήνου Ιανουαρίου 2019 
- Δεκεμβρίου 2019, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του δωδεκα-
μήνου Ιανουαρίου 2018 - Δεκεμβρίου 2018, παρουσίασε αύξηση 0,3% 
έναντι αύξησης 0,6% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του 
δωδεκαμήνου Ιανουαρίου 2018 - Δεκεμβρίου 2018 με το δωδεκάμηνο 
Ιανουαρίου 2017 - Δεκεμβρίου 2017.

Την ίδια ώρα, ο  εναρμονισμένος πληθωρισμός του  Δεκεμβρίου 2019, 
σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του Δεκεμβρίου του 2018, παρου-
σίασε αύξηση 1,1% έναντι  αύξησης 0,6% που σημειώθηκε κατά την αντί-
στοιχη σύγκριση του έτους 2018 με το 2017.

Ο ΕνΔΤΚ κατά το μήνα Δεκέμβριο 2019, σε σύγκριση με το  Νοέμβριο 
2019, παρουσίασε αύξηση 0,4% έναντι μείωσης 0,1% που σημειώθηκε 
κατά την αντίστοιχη σύγκριση του προηγούμενου έτους. Ο μέσος ΕνΔΤΚ 
του δωδεκαμήνου Ιανουαρίου 2019 - Δεκεμβρίου 2019, σε σύγκριση με 
τον αντίστοιχο Δείκτη του δωδεκαμήνου  Ιανουαρίου 2018 - Δεκεμβρίου 
2018, παρουσίασε αύξηση 0,5% έναντι αύξησης 0,8% που σημειώθηκε 
κατά την αντίστοιχη σύγκριση του δωδεκαμήνου Ιανουαρίου 2018 - Δε-
κεμβρίου 2018 με το δωδεκάμηνο Ιανουαρίου 2017 - Δεκεμβρίου 2017.

Κομισιόν: Άνοδος του δείκτη οικονομικού κλίματος 
Ενισχυμένος ήταν ο δείκτης οικονομικού κλίματος στην Ελλάδα το 

Δεκέμβριο, σύμφωνα με τα αποτελέσματα έρευνας της Ευρωπαϊκής Ε-
πιτροπής σε επιχειρήσεις και καταναλωτές. Συγκεκριμένα, ο δείκτης 
αυξήθηκε στις 109,5 μονάδες από 107 το Νοέμβριο, ενώ στην Ευρωζώ-
νη αυξήθηκε στις 101,5 από 101,2 μονάδες και στην Ε.Ε. παρέμεινε στα-
θερός στις 100,0 μονάδες. Όπως τονίζεται, στην  αύξηση του δείκτη οι-
κονομικού κλίματος στην Ελλάδα συνέβαλε η βελτίωση της εμπιστοσύ-
νης στους τομείς της βιομηχανίας (στις 2 από 1,4 μονάδες), των υπηρε-
σιών (στις 29,1 από 17,8 μονάδες) και των κατασκευών (στις -24,2 από 
-51,7 μονάδες) καθώς και η βελτίωση της καταναλωτικές εμπιστοσύνης 
(-6,2 από -6,8 μονάδες). Αντίθετα, η εμπιστοσύνη στον τομέα του λιανι-
κού εμπορίου υποχώρησε στις 22 από τις 25 μονάδες.Η εξέλιξη του δεί-
κτη στην Ευρωζώνη προέκυψε από τη σημαντικά μεγαλύτερη εμπιστο-
σύνη στις υπηρεσίες, τις κατασκευές και, σε μικρότερο βαθμό, το λιανικό 
εμπόριο, ενώ η καταναλωτική εμπιστοσύνη μειώθηκε και η εμπιστοσύνη 
στη βιομηχανία έμεινε ουσιαστικά αμετάβλητη. Στις μεγαλύτερες οικο-
νομίες της Ευρωζώνης, ο δείκτης αυξήθηκε σημαντικά στην Ιταλία (1,7 
μονάδες) και την Ισπανία (1,3 μονάδες) και λιγότερο στη Γερμανία (0,4 
μονάδες), ενώ μειώθηκε στη Γαλλία (0,2 μονάδες) και την Ολλανδία (0,4 
μονάδες).

κισθεί» με σύμβαση διαχείρισης 
του συνόλου των εν Ελλάδι NPEs 
της Alpha. 

Μαζί με τον κλάδο θα μεταφερ-
θούν στη Cepal, εφόσον συναινέ-
σουν, οι εργαζόμενοι της εσωτερι-
κής διεύθυνσης. Στόχος της τράπε-
ζας είναι η μεταφορά και των 800 
εργαζομένων της Διεύθυνσης, με 
πλήρη κατοχύρωση των εργασια-
κών και ασφαλιστικών τους δικαι-
ωμάτων.  

Η νέα αρχιτεκτονική  
του ομίλου 

Η εισηγμένη θα μετατραπεί σε 
Holding, προκειμένου να υποστεί 
τη ζημιά της τιτλοποίησης, χωρίς να 
ενεργοποιηθεί ο νόμος Χαρδούβε-
λη, ενώ το σύνολο σχεδόν των τρα-
πεζικών δραστηριοτήτων θα ει-
σφερθούν σε νέα τραπεζική εται-
ρεία (νέα Alpha Bank).

Πρόκειται για την ίδια ακριβώς 
δομή που υιοθέτησε η Eurobank, με 
τη διαφορά ότι οι επιμέρους στόχοι 
είναι πιο συντηρητικοί. Για παρά-
δειγμα, στο τέλος του 2022 η Alpha 

υπόσχεται RoE περίπου 9%, δείκτη 
κόστους προς έσοδα χαμηλότερο 
του 48% και κόστος πιστωτικού 
κινδύνου χαμηλότερο από 70μ.β.

Ώς τα 2 δισ. ευρώ  
η κεφαλαιακή  
επίπτωση από Galaxy 

Η κεφαλαιακή επίπτωση από τη 
συναλλαγή, μετά και το τίμημα από 
την πώληση του πλειοψηφικού πα-
κέτου της νέας CEPAL, καθώς και 

το όφελος από τη μείωση του σταθ-
μισμένου ενεργητικού, εφόσον οι 
τίτλοι πρώτης διαβάθμισης ανα-
γνωριστούν με μηδενικό συντελε-
στή κάλυψης, δεν θα ξεπεράσει τα 2 
δισ. ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί σε 
ώς 350 μονάδες βάσης επί των υ-
φιστάμενων εποπτικών κεφαλαί-
ων. 

Ο δείκτης κεφαλαίων συνολικής 
επάρκειας από το 18% θα υποχω-
ρήσει, στο σενάριο της μέγιστης 

ζημιάς, στο 14,5%, χωρίς να συνυ-
πολογίζονται τα κέρδη χρήσης 
2020. Θα μείνει, ως εκ τούτου, πά-
νω από την ελάχιστη εποπτική α-
παίτηση (13,75% για το 2019, 14% 
για το 2020). Επομένως η τράπεζα 
διαθέτει την απαραίτητη ευχέρεια 
να επιλέξει το χρόνο και τις συνθή-
κες για έκδοση συμπληρωματικών 
κεφαλαίων (ομόλογο μειωμένης 
εξασφάλισης Tier II ώς 800 εκατ. 
ευρώ).

Alpha Bank Ξεκινά το project Galaxy

Μεγάλα περιθώρια περαιτέρω ανάπτυξης 
των εργασιών διακρίνει στην εγχώρια αγο-

ρά η διοίκηση της doValue, θυγατρικής της 
Fortress, η οποία υπέγραψε δεσμευτική συμ-
φωνία με την Eurobank, για την απόκτηση του 
80% της FPS. 

Με την απόκτηση της FPS, η doValue προσθέ-
τει στα υπό διαχείριση assets απαιτήσεις 26,6 
δισ. ευρώ, εισερχόμενη με βάση τη 10ετή σύμ-
βαση σε μακροχρόνια συνεργασία με την 
Eurobank. 

Όταν ολοκληρωθεί η συναλλαγή ( ώς το τέ-
λος Μαρτίου), οι υπό διαχείριση απαιτήσεις της 
doValue θα εκτιναχθούν στα 166,6 δισ. ευρώ 
από 140 δισ. ευρώ σήμερα, και τα ενοποιημένα 
EBITDA αναμένεται να ενισχυθούν κατά 37 με 
42 εκατ. ευρώ το 2020 και κατά 60 με 65 εκατ. 
ευρώ, το 2021. 

Τα ενοποιημένα έσοδα της doValue εκτιμάται 
ότι θα ενισχυθούν από την απόκτηση του 80% 
της FPS κατά 100 με 110 εκατ. ευρώ το 2020 
και κατά 110 με 120 εκατ. ευρώ το 2021. Τέλος, 
η συνεισφορά της FPS στα καθαρά κέρδη του 
ομίλου αναμένεται σε 7 με 10 εκατ. ευρώ το 
2020 και σε 20 με 25 εκατ. ευρώ το 2021. 

Επιπρόσθετα, ενισχύει τη θέση της ως η με-
γαλύτερη εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων, 
αλλά και ακινήτων στην Νότια Ευρώπη, απο-
κτώντας ισχυρή θέση -και- στην ελληνική αγο-
ρά, στην οποία διαχειρίζεται NPEs 1,2 δισ. 
(project Solar) και εμφανίζοντας καλύτερη γε-
ωγραφική διασπορά. 

Μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, μό-
λις το 49% των υπό διαχείριση απαιτήσεων θα 

προέρχεται από την Ιταλία, το 29% από την Ισπα-
νία, το 18% από την Ελλάδα και το 4% από την 
Κύπρο. 

Μικρότερη παρουσία διαθέτει στην Πορτογα-
λία. Σημειώνεται ότι, προ έτους, η doValue αγό-
ρασε από την Apollo την πλατφόρμα διαχείρισης 
απαιτήσεων Altamira, διευρύνοντας την πα-
ρουσία της σε Ισπανία, Κύπρο και Πορτογαλία. 

Η πλατφόρμα διαχείρισης απαιτήσεων του 
ομίλου Fortress (ελέγχει το Δ.Σ κατέχοντας το 
28%) θεωρεί ότι η εγχώρια αγορά προσφέρει, 
αυτή τη στιγμή, τις μεγαλύτερες ευκαιρίες στην 
Ευρώπη και διαβλέπει μεγάλες ευκαιρίες ανά-
πτυξης την επόμενη διετία. 

Οι προσδοκίες της εδράζονται, αφενός στην 
ανάπτυξη της οικονομίας, αφετέρου στο μεγάλο 
απόθεμα μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων 
(Non Performing Exposures- NPEs), που διαθέ-
τουν οι εγχώριες τράπεζες καθώς και στην επο-
πτική επιταγή για δραστική τους μείωση. 

Τα NPEs ανήλθαν στο τέλος Σεπτεμβρίου στα 
71,2 δισ. ευρώ και προβλέπεται να μειωθούν 
κατά περίπου 50 δισ. ώς το τέλος του 2021, με 
βάση τους στόχους, που έχουν υποβάλει στο 
SSM οι συστημικές τράπεζες. 

Το μεγαλύτερος μέρος της παραπάνω απομό-
χλευσης θα έρθει, μέσω τιτλοποιήσεων (27 με 
30 δισ. ευρώ), πεδίο στο οποίο η doValue διαθέ-
τει σημαντική εμπειρία καθώς έχει διενεργήσει 
στην Ιταλία τιτλοποιήσεις, με χρήση κρατικών 
εγγυήσεων (GACS), άνω των 22 δισ. ευρώ. Με 
δεδομένο ότι ο Ηρακλής ακολουθεί πιστά το ιτα-
λικό Asset Protection Scheme διαθέτει συγκρι-
τικό πλεονέκτημα, έναντι του ανταγωνισμού. 

Η κλιμάκωση των κινήσεων απομόχλευσης 
από πλευράς τραπεζών, σε συνδυασμό με τη 
συγκέντρωση της αγοράς διαχείρισης στα χέ-
ρια λίγων παικτών (Intrum Hellas, doValue-
FPS, Cepal, Qualco) οδηγεί την doValue στην 
εκτίμηση ότι εντός της επόμενης διετίας η FPS 
θα καταφέρει να αυξήσει περαιτέρω τις υπό 
διαχείριση απαιτήσεις της. Σημειώνεται ότι αυ-
τή τη στιγμή η FPS διαχειρίζεται χαρτοφυλάκια 
τρίτων (αγορασμένα και τιτλοποιημένα) αξίας 
άνω των 16 δισ. ευρώ. 

Εξίσου σημαντικό στη στρατηγική της 
doValue αποτελεί το σκέλος της διαχείρισης 
ανακτηθέντων ακινήτων. Τα ανακτηθέντα ακί-
νητα των τραπεζών αναμένεται να φθάσουν 
από 3 στα 7,6 δισ. ευρώ, στο τέλος του 2021, 
εφόσον συνεχιστεί η τάση να πλειοδοτούν οι 
τράπεζες στο 70% με 80% των πλειστηρια-
σμών. 

Πρόκειται για μια «παρθένα», σύμφωνα με 
τους Ιταλούς, αγορά καθώς δεν υπάρχει κανέ-
νας μεγάλος διαχειριστής ακινήτων, ενώ οι ί-
διοι διαθέτουν -μετά την απόκτηση και ενσω-
μάτωση της Altamira- σημαντική εμπειρία από 
την αγορά της Ισπανίας. Επιπρόσθετα, οι προ-
μήθειες διαχείρισης βελτιώνουν το μείγμα 
των συνολικών εσόδων.  

Η doValue απασχολεί 2.500 εργαζόμενους, 
εκ των οποίων περίπου 40 στην Ελλάδα. Με 
την εξαγορά της FPS στην οποία θα έχει μετα-
φερθεί προηγουμένως ο τομέας προβληματι-
κών δανείων της Eurobank (TAG) το απασχο-
λούμενο προσωπικό της στην Ελλάδα θα φθά-
σει στα περίπου 1.000 άτομα. 
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Βουλή
Τροπολογία  
για έκδοση 
βίζας για 
επιχειρηματίες 
τρίτων χωρών
ΚΆΤΆΤΕΘΗΚΕ στη Βουλή η 
τροπολογία που διευκολύνει 
την είσοδο στην Ελλάδα επι-
χειρηματιών από τρίτες χώ-
ρες. Με την τροπολογία, που 
εντάσσεται στο νομοσχέδιο 
του υπουργείου Εξωτερικών 
με τίτλο «Ρυθμίσεις για την 
αποχώρηση του Ηνωμένου 
Βασιλείου από την Ευρωπαϊ-
κή Ένωση», εισάγεται νέος 
τύπος θεώρησης εισόδου 
(θεώρηση Διέλευσης από Αε-
ρολιμένα (ATV). Σύμφωνα με 
πληροφορίες του ΑΠΕ, θε-
σπίζεται το «Έντυπο πρό-
σκλησης με ανάληψη ευθύ-
νης/φιλοξενίας για τους σκο-
πούς θεώρησης χορήγησης 
εισόδου Σένγκεν» ως δικαιο-
λογητικό για την εξέταση αι-
τημάτων χορήγησης θεώρη-
σης εισόδου για επιχειρημα-
τικό/επαγγελματικό σκοπό, 
στην περίπτωση που οι ενδια-
φερόμενοι πολίτες τρίτων 
χωρών δεν μπορούν να πι-
στοποιήσουν εξ ιδίων τις 
σχετικές προϋποθέσεις. Με 
την τροπολογία προβλέπο-
νται, επίσης, οι ποινές (φυλά-
κιση και χρηματική ποινή) που 
επιβάλλονται σε όποιον προ-
σκαλεί πρόσωπα με «Επιχει-
ρηματική Πρόσκληση», με 
σκοπό την παραβίαση της με-
ταναστευτικής νομοθεσίας 
και των διατάξεων του κε-
κτημένου Σένγκεν.

Κορυφαίες θέσεις στις κατηγορίες τους κατέλαβαν 
για ακόμη μία χρoνιά τα Alpha Αμοιβαία Κεφάλαια, 
προσφέροντας μία αξιόπιστη επενδυτική επιλογή, 

σε ένα διεθνές περιβάλλον μηδενικών επιτοκίων. Ό-
πως αναφέρεται,μεταξύ των Α/Κ που επενδύουν σε ελ-
ληνικά ομόλογα και μετοχές, το Alpha Ελληνικό Ομολο-
γιακό Classic (+34,5%) και το Alpha Ελληνικό Μικτό 
Classic (+38,9%) κατατάσσονται στα κορυφαία Α/Κ της 
κατηγορίας τους το 2019, διατηρώντας επίσης την υπε-
ροχή τους σε ορίζοντα τριετίας και πενταετίας. Εξίσου 
σημαντική είναι η διάκριση για το Alpha Ελληνικών Ε-
ταιρικών Ομολόγων Classic (11,3%), που ξεχωρίζει 
στην πρώτη θέση ανάμεσα σε Α/Κ αντίστοιχης επενδυ-
τικής πολιτικής.

Yψηλές αποδόσεις πέτυχαν επίσης τα Α/Κ, Alpha 
Blue Chips Ελληνικό Μετοχικό Classic (+43,9%) και 

Alpha Επιθετικής Στρατηγικής Ελληνικό Μετοχικό 
Classic (+42,4%), σημειώνοντας τις υψηλότερες απο-
δόσεις του έτους μεταξύ των Alpha Α/Κ. Στον κόσμο 
των παγκόσμιων επενδύσεων, το Alpha Fund of Funds 
Cosmos Stars USA Μετοχικό Classic (+28,2%) και το 
Alpha Fund of Funds Cosmos Stars Europe Μετοχικό 
Classic (+24,6%) κατέγραψαν τις δύο υψηλότερες απο-
δόσεις στο σύνολο των 33 Α/Κ της κατηγορίας τους το 
2019, με το Alpha Fund of Funds Cosmos Stars USA 
Μετοχικό Classic να διακρίνεται επίσης στην πρώτη θέ-
ση σε ορίζοντα τριετίας και πενταετίας. Εξίσου σημαντι-
κή απόδοση σημείωσε και το Alpha Global Blue Chips 
Μετοχικό Classic (+26,7%), καθώς και το Alpha Global 
Allocation Μικτό Classic (+15,3%), το οποίο κατέγραψε 
τη μεγαλύτερη απόδοση ανάμεσα στα Α/Κ αποκλειστι-
κού διεθνούς προσανατολισμού της κατηγορίας του.

Σε «αρνητικό» από «σταθερό» υποβάθμισε η Μο-
οdy’s το outlook της πιστοληπτικής ικανότητας 
της Ευρωζώνης, προειδοποιώντας ότι η επιδεί-

νωση του παγκόσμιου περιβάλλοντος θα επιβαρύνει 
την ανάπτυξη των ανοικτών οικονομικών των κρα-
τών-μελών το 2020. Ειδικότερα, σύμφωνα με την 
έκθεση του διεθνούς οίκου, «το επιδεινούμενο πα-
γκόσμιο περιβάλλον θα επιβαρύνει την ανάπτυξη των 
κρατών-μελών το 2020, αν και η ισχυρή εγχώρια 
ζήτηση, η χαλαρή νομισματική πολιτική και κάποια 
δημοσιονομική χαλάρωση θα μετριάσουν τον αντί-
κτυπο». Οι υψηλοί δείκτες δημόσιου χρέους αναμέ-
νεται επίσης να περιορίσουν το δημοσιονομικό περι-
θώριο των κυβερνήσεων για ελιγμούς σε περίπτωση 
απότομης επιβράδυνσης, καθώς η νομισματική πολι-
τική πλησιάζει την εξάντληση της αποτελεσματικότη-

τάς της, σύμφωνα με τους εμπειρογνώμονες. Πολλές 
χώρες της Ευρωζώνης -συγκεκριμένα το Βέλγιο, η 
Κύπρος, η Γαλλία, η Ελλάδα, η Ιταλία, η Πορτογαλία 
και η Ισπανία- έχουν λόγο δημόσιου χρέους γύρω 
στο 100% του ΑΕΠ (ή σημαντικά υψηλότερο σε ορι-
σμένες περιπτώσεις), κάτι που είναι πρωτοφανές τις 
τελευταίες δεκαετίες και περιορίζει σημαντικά την 
ικανότητά τους να χρησιμοποιούν τη δημοσιονομική 
πολιτική για να μετριάσουν την απότομη επιβράδυν-
ση της ανάπτυξης, σημειώνεται στην έκθεση της 
Moody's. Το αρνητικό outlook για την Ευρωζώνη α-
ντανακλά τις περιορισμένες δυνατότητες των κρα-
τών-μελών της να αντιδράσουν σε ένα επιδεινούμε-
νο διεθνές περιβάλλον, σχολίασε σχετικά η Kathrin 
Muehlbronner, ανώτερη αντιπρόεδρος της Moody's 
και εκ των συντακτών της έκθεσης.

Moody's: Yποβάθμισε το outlook της Έυρωζώνης

ΓΙΆΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΆΡΆΣ

Ανάπτυξη 2,5% και πρωτογενές 
πλεόνασμα 3,5% το 2020

Ο κ. Γιάννης Στουρνάρας

Ανάπτυξη κοντά στο 2,5% και 
πρωτογενές πλεόνασμα 3,5% 
του ΑΕΠ το 2020 βλέπει η 

Τράπεζα της Ελλάδος, σύμφωνα τις 
δηλώσεις του διοικητή της Τράπε-
ζας της Ελλάδος, Γιάννη Στουρνά-
ρα, προς το προσωπικό της κεντρι-
κής τράπεζας κατά την εκδήλωση 
κοπής της πρωτοχρονιάτικης πίτας. 
«Η Τράπεζα της Ελλάδος εκτιμά ό-
τι, παρά τους αδύναμους ρυθμούς 
ανάπτυξης της ευρωπαϊκής οικονο-
μίας, η οικονομική δραστηριότητα 
στην Ελλάδα θα κινηθεί με ρυθμό 
ανάπτυξης λίγο πάνω από 2% το 
2019 και γύρω στο 2,5% το 2020. 
Εκτιμά, επίσης, ότι θα επιτευχθεί ο 
στόχος για πρωτογενές πλεόνασμα 
3,5% του ΑΕΠ το 2019 και το 2020», 
είπε χαρακτηριστικά ο κεντρικός 
τραπεζίτης.

Σημείωσε ακόμη ότι στον τραπε-
ζικό τομέα βελτιώθηκε η κερδοφο-
ρία των τραπεζών, ενώ και η κεφα-
λαιακή επάρκεια παραμένει σε ικα-
νοποιητικά επίπεδα. Υποχώρησαν, 
επίσης, τα μη εξυπηρετούμενα δά-
νεια, ενώ θετική εξέλιξη αποτελεί η 
εφαρμογή του σχεδίου «Ηρακλής». 
Σε δεύτερο στάδιο, το σχέδιο αυτό 
θα πρέπει να συμπληρωθεί και με 
άλλα μέτρα και σχήματα, όπως αυτό 
που επεξεργάζονται οι υπηρεσίες 
της ΤτΕ, με το οποίο, παράλληλα με 
το πρόβλημα των ΜΕΔ, αντιμετωπί-
ζεται και το πρόβλημα της αναβαλ-
λόμενης φορολογικής απαίτησης. 
Πολύ σημαντικό ρόλο στον τομέα 
αυτό θα διαδραματίσει, επίσης, η 
πρωτοβουλία της κυβέρνησης να 
δημιουργήσει ένα ενιαίο θεσμικό 
πλαίσιο για την αφερεγγυότητα και 

την πτώχευση, πρόσθεσε ο κ. 
Στουρνάρας. Εμφανίστηκε αισιόδο-
ξος ότι η Ελλάδα, παρά τις ενίοτε 
σοβαρές αστοχίες και οπισθοδρο-
μήσεις στην οικονομική πολιτική 
της προηγούμενης δεκαετίας, αφού 
επιβίωσε από μια οξεία και μακρά 
οικονομική κρίση για άλλη μία φο-
ρά στην ιστορία της, έχει τώρα μια 
μεγάλη ευκαιρία να επιτύχει ταχεία 
πραγματική σύγκλιση. «Η αισιοδο-
ξία μου για την πορεία της χώρας 
δεν εδράζεται μόνο σε τεχνοκρατι-
κά επιχειρήματα, όπως είναι η εξά-
λειψη των “δίδυμων” ελλειμμάτων 
και η βελτίωση της ανταγωνιστικό-
τητας μέσα από τρία προγράμματα 
οικονομικής προσαρμογής, αλλά 
και σε επιχειρήματα που ερείδονται 
στην ιστορία και στην πολιτική οι-
κονομία», είπε ο κ. Στουρνάρας.

Alpha Αμοιβαία Κεφάλαια: Ύψηλές αποδόσεις και το 2019
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λεσματικότητα, τόνισε ο κ. Μπουκοβί-
νας, αναφέροντας πως ενώ το τεστ 
Pap και η κολονοσκόπηση έχουν αδι-
αμφισβήτητα οφέλη, τα στοιχεία όσον 
αφορά την αξονική για τον εντοπισμό 
καρκίνο του πνεύμονα και τη μαστο-
γραφία για τον καρκίνο του μαστού εί-
ναι αμφιλεγόμενα, ενώ η εξέταση PSA 
για τον καρκίνο του προστάτη δεν θε-
ωρείται χρήσιμη.

Τα προγράμματα προσυμπτωματι-
κού ελέγχου για τον καρκίνο του μα-
στού που εφαρμόζονται σε πολλές 
χώρες της Ευρώπης, εξήγησε ο ομι-
λητής, παρουσιάζουν προβλήματα ό-
σον αφορά την υπερδιάγνωση και τα 
ψευδώς θετικά αποτελέσματα και εν-
δεχομένως ο τρόπος ελέγχου να πρέ-
πει να διαφοροποιηθεί τα επόμενα 
χρόνια με χρήση νεότερων τεχνικών 
και εξατομικευμένης προσέγγισης.

Στην Ελλάδα, απαιτείται οργανωμέ-
νη προσπάθεια για τη λειτουργία του 
Εθνικού Ινστιτούτου Νεοπλασιών, δη-
μιουργία δημοσίων και ιδιωτικών δια-
πιστευμένων μονάδων προσυμπτω-
ματικού ελέγχου μαστού στις περιφέ-
ρειες, αποζημίωση από ΕΟΠΥΥ, ανά-
πτυξη ασφαλιστικών κινήτρων για 
συμμετοχή των γυναικών, αξιολόγηση 
των μονάδων προσυμπτωματικού ε-
λέγχου, καθώς και καταμέτρηση της 
επίπτωσης του οργανωμένου προσυ-
μπτωματικού ελέγχου στη θνησιμότη-
τα.

Ιδιαίτερα ανησυχητικά εμφανίζονται 
τα ευρήματα μιας έρευνας στη χώρα 

μας σχετικά με τη διεξαγωγή προσυ-
μπτωματικού ελέγχου για τον καρκίνο 
του παχέος εντέρου, καθώς το 46,8% 
του δείγματος της μελέτης δήλωσε ά-
γνοια της συνιστώμενης ηλικίας έναρ-
ξης ελέγχου για καρκίνο του εντέρου 
και μόλις το 11,2% ήταν ενήμερο για τη 
δοκιμασία λανθάνουσας αιμορραγίας 
στα κόπρανα, ενώ 91,7% των γυναι-
κών και 89,1% των ανδρών άνω των 
50 ετών δεν είχε πραγματοποιήσει πο-
τέ τη δοκιμασία. Τα αποτελέσματα αυ-
τά, υπογράμμισε ο κ. Μπουκοβίνας, 
δείχνουν πως ο τομέας της πρόληψης 
στο πεδίο αυτό έχει μεγάλη ανάγκη 
χρηματοδότησης.

Ο καρδιαγγειακός κίνδυνος
Η αντιμετώπιση των καρδιαγγεια-

κών νοσημάτων θα πρέπει να αποτε-
λέσει προτεραιότητα, ξεκίνησε την ο-
μιλία του ο Κωνσταντίνος Τούτουζας, 
καθηγητής Καρδιολογίας, Α΄ Πανεπι-
στημιακή Καρδιολογική Κλινική ΕΚ-
ΠΑ, ΓΝΑ «Ιπποκράτειο», καθώς απο-
τελούν σήμερα την πρώτη αιτία θανά-
του παγκοσμίως.

Δυστυχώς, πρόσθεσε, πρόκειται για 
μία κατηγορία νόσων που δεν είναι 
καθόλου εύκολο να οριοθετηθεί, κα-
θώς υπάρχουν πολλές συνιστώσες 
που τα πυροδοτούν, όπως για παρά-
δειγμα η αθηρωμάτωση, καινούργιες 
νόσοι και ο ρευματικός πυρετός, και 
τόσο οι παράγοντες κινδύνου όσο και 
τα προβλήματα διαφέρουν ανά χώρα. 
Αν και στην Ελλάδα οι προβλέψεις για 

τη στεφανιαία νόσο και την αθηρωμά-
τωση δείχνουν αρχικά ευοίωνες, ω-
στόσο η αθηρωμάτωση εξακολουθεί 
να αποτελεί σημαντικό πρόβλημα, ό-
πως και οι ισχαιμικές καρδιοπάθειες, 
που επίσης αποτελούν ένα σημαντικό 
πρόβλημα σε όλες τις ηλικίες.

Δεδομένης της αναμενόμενης αύ-
ξησης της επίπτωσης των καρδιαγγει-
ακών νοσημάτων παγκοσμίως, υπο-
γράμμισε ο κ. Τούτουζας, είναι ανάγκη 
να δράσουμε άμεσα. 

Το οικογενειακό ιστορικό, η προδιά-
θεση για τη νόσο προφανώς δεν μπο-
ρεί να αλλάξει, σχολίασε, μπορούμε 
όμως να επέμβουμε στους τροποποι-
ήσιμους παράγοντες κινδύνου, τους 
οποίους γνωρίζουμε και να τους μει-
ώσουμε με συστηματικές παρεμβά-
σεις.

Θα πρέπει να τεθούν εθνικοί στόχοι 
όσον αφορά τους τροποποιήσιμους 
παράγοντες κινδύνου, όπως το κάπνι-
σμα, την ανθυγιεινή διατροφή και την 
παχυσαρκία, τόνισε ο κ. Τούτουζας, 
στόχοι όχι μόνο για το γενικό πληθυ-
σμό, αλλά και εξειδικευμένοι στόχοι 
για συγκεκριμένες ομάδες του πληθυ-
σμού.

Τα αγγειακά εγκεφαλικά 
επεισόδια

Τον λόγο έλαβε ακολούθως ο Κων-
σταντίνος Βέμμος, παθολόγος, τ. διευ-
θυντής της Μονάδας Οξέων Εγκεφαλι-
κών Θεραπευτικής Κλινικής Πανεπι-
στημίου Αθηνών, Νοσοκομείο «Αλε-

ξάνδρα», αναφέροντας αρχικά πως οι 
οφειλόμενοι σε αγγειακό εγκεφαλικό 
επεισόδιο θάνατοι στη χώρα μας εκτι-
μάται ότι ανέρχονται σε 19.000 ετησί-
ως. 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα μιας 
μελέτης διάρκειας 22 ετών με τρεις 
καταγραφές που διεξήχθη στην Αρκα-
δία, σημείωσε ο ομιλητής, η επίπτωση 
των εγκεφαλικών επεισοδίων τόσο 
στον πληθυσμό της περιοχής όσο και 
της χώρας παρουσιάζει αύξηση, αν 
και είναι ελπιδοφόρο ότι η θνητότητα 
πρώτου μήνα παρουσίασε 28% μείω-
ση, πέφτοντας από το 26,5% σε 22,1% 
στη διάρκεια των 22 ετών της μελέτης. 
Όσον αφορά τις εκβάσεις που κατα-
γράφηκαν ένα έτος μετά το επεισόδιο, 
συνέχισε, 36,8% απεβίωσαν, 31,1% ε-
πιβίωσαν αλλά ήταν εξαρτώμενοι από 
τρίτα άτομα και 32,1% επιβίωσαν χω-
ρίς εξάρτηση από τρίτους.

Ένα σχέδιο δράσης για την αντιμε-
τώπιση των εγκεφαλικών επεισοδίων, 
υπογράμμισε ο κ. Βέμμος, θα πρέπει 
να έχει ως κύριους στόχους τη μείωση 
του απόλυτου αριθμού εγκεφαλικών 
επεισοδίων κατά 10%, την αντιμετώπι-
ση τουλάχιστον του 80% του συνόλου 
των ασθενών σε εξειδικευμένη μονά-
δα εγκεφαλικών εξαρχής, αλλά και τη 
συμπερίληψη στο σχέδιο δράσης όλου 
του φάσματος περίθαλψης, από την 
πρόληψη έως τη φροντίδα μετά το ε-
πεισόδιο.

Ένας τομέας που απαιτεί άμεση πα-
ρέμβαση, συμπλήρωσε ο ομιλητής, 

είναι η κολπική μαρμαρυγή, που συν-
δέεται με την πρόκληση εγκεφαλικού 
επεισοδίου και αποτελεί διαχρονικό 
πρόβλημα στη χώρα μας, καθώς σύμ-
φωνα με επιδημιολογικά στοιχεία δεν 
δείχνει να μειώνεται.

Η οργάνωση μονάδων αντιμετώπι-
σης εγκεφαλικών επεισοδίων στη χώ-
ρα μας είναι απαραίτητη, τόνισε ο κ. 
Βέμμος, με στόχο τη βελτίωση του 
χρόνου από την εμφάνιση του εγκεφα-
λικού ώς την πρώτη αντιμετώπιση σε 
λιγότερο των 60 λεπτών προκειμένου 
να ελαχιστοποιηθούν οι συνέπειες του 
επεισοδίου. Δυστυχώς, παράγοντες 
όπως η ελλιπής ενημέρωση, το κό-
στος και οι υποδομές δεν έχουν ακόμη 
επιτρέψει τη δημιουργία παρόμοιων 
μονάδων στη χώρα μας, με αποτέλε-
σμα οι ασθενείς να αντιμετωπίζονται 
σε διάσπαρτους θαλάμους νοσοκομεί-
ων.

Κλείνοντας την εισήγησή του, ο ομι-
λητής τόνισε πως εντός της επόμενης 
δεκαετίας θα πρέπει να γίνουν στην 
Ελλάδα κάποιες απόλυτα αναγκαίες 
ενέργειες, όπως η ανάπτυξη συστήμα-
τος κεντρικής οργάνωσης αντιμετώπι-
σης του προβλήματος, η εκπαίδευση 
γιατρών και νοσηλευτών, η μείωση 
της προ-και ενδο-νοσοκομειακής κα-
θυστέρησης, η ανάπτυξη και οργάνω-
ση Μονάδων/Κέντρων Οξέων Εγκε-
φαλικών (τουλάχιστον 28 μονάδων 
στα επόμενα 10 έτη) και, τέλος, η ανά-
πτυξη κέντρων αποκατάστασης και 
βοήθειας στο σπίτι.

Ι. Μητρούσκα Μ. Θεοδωρίδου Κ. Τούτουζας Α. Τσούρος Κ. Βέμμος

Στιγμιότυπα απο το συνέδριο
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Bristol-Myers Squibb 
Παρατεταμένη επιβίωση σε επικουρική  
θεραπεία για το μελάνωμα σταδίου ΙΙΙ ή IV
Η BRISTOL-MYERS SQUIBB, στο πλαίσιο του πρόσφατου συνεδρίου της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Ιατρικής Ογκολογίας, ανακοί-
νωσε τα αποτελέσματα από επιστημονική μελέτη για το μελάνωμα σταδίου ΙΙΙ ή IV, μετά από πλήρη χειρουργική εξαίρεση. Σύμ-
φωνα με αυτά ασθενείς που έχουν υποβληθεί σε χειρουργική εξαίρεση μελανώματος υψηλού κινδύνου, η επικουρική θεραπεία 
με nivolumab εξακολουθεί να καταδεικνύει παρατεταμένη επιβίωση, χωρίς υποτροπή της νόσου, στα τρία έτη. Αυτή η μελέτη 
αποτελεί τη μεγαλύτερη σε διάρκεια παρακολούθηση οποιουδήποτε αναστολέα του PD-1, όσον αφορά την επικουρική θεραπεία 
για το μελάνωμα.

«Για τους ασθενείς που έχουν υποβληθεί σε χειρουργική εξαίρεση προχωρημένου μελανώματος, με υψηλό κίνδυνο υποτρο-
πής, τα συγκεκριμένα δεδομένα είναι ιδιαιτέρως σημαντικά. Παρέχουν πρόσθετη υποστήριξη, καταδεικνύοντας τα μακροπρόθε-
σμα οφέλη της επικουρικής θεραπείας με nivolumab στη μείωση των υποτροπών της νόσου», δήλωσε ο Jeffrey S. Weber, M.D., 
Ph.D., ερευνητής της μελέτης CheckMate-238 και αναπληρωτής διευθυντής στο Κέντρο Καρκίνου Perlmutter του Ιατρικού Κέ-
ντρου Langone του Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης. 

Ειδικότερα, στα τρία έτη παρακολούθησης, το nivolumab εξακολουθεί να καταδεικνύει ανώτερη επιβίωση χωρίς υποτροπή της 
νόσου (RFS) σε σύγκριση με το ipilimumab, το συγκριτικό σκέλος με δραστικό παράγοντα, με ποσοστά επιβίωσης χωρίς υποτρο-
πή της νόσου 58% και 45%, αντίστοιχα. Η επιβίωση χωρίς υποτροπή ως προς τις απομακρυσμένες μεταστάσεις (DMFS) εξακο-
λουθεί, επίσης, να είναι σημαντικά μεγαλύτερη για το nivolumab, με ποσοστά που αντιστοιχούν σε παρακολούθηση 36 μηνών 66% 
και 58%, αντίστοιχα. 

Εξακολουθεί να παρατηρείται όφελος ως προς την επιβίωση χωρίς υποτροπή της νόσου και την επιβίωση χωρίς υποτροπή, 
ως προς τις απομακρυσμένες μεταστάσεις στις βασικές υποομάδες, βάσει των σταδίων της νόσου, της κατάστασης μετάλλαξης 
BRAF και της έκφρασης του PD-L1. Δεν παρουσιάστηκαν νέα δεδομένα ασφάλειας κατά τη διάρκεια των 36 μηνών παρακολού-
θησης. 

DEMO ΑΒΕΕ και Mylan 
Συνεργασία στον τομέα της θεραπευτικής ογκολογίας  
για το βιοομοειδές της τραστουζουμάμπης 
Η DEMO ΑΒΕΕ με τη Mylan Ελλάδας ανακοίνωσαν τη στρατηγική συνεργασία τους, όσον αφορά την αποκλειστική κυκλοφορία και διανομή στην 
Ελλάδα από την DEMO ΑΒΕΕ, του βιοομοειδούς της τραστουζουμάμπης της Mylan για όλες τις εγκεκριμένες ενδείξεις. Η εν λόγω συνεργασία θα 
ενισχύσει τη θέση των δύο εταιρειών στο πεδίο της ογκολογίας. Το νέο σκεύασμα έρχεται να προστεθεί και να εμπλουτίσει το ήδη υπάρχον χαρ-
τοφυλάκιο βιοομοειδών φαρμάκων που διανέμονται από τη DEMO ΑΒΕΕ στην Ελλάδα.

H τραστουζουμάμπη ενδείκνυται για τη θεραπεία ασθενών με HER2 θετικό πρώιμο καρκίνο μαστού (ΠΚΜ), μεταστατικό καρκίνο μαστού (ΜΚΜ) 
και μεταστατικό καρκίνο στομάχου (ΜΚΣ). Υπό την επίβλεψη του αντίστοιχου θεράποντος ιατρού, μπορεί να συνταγογραφείται είτε ως μονοθερα-
πεία είτε σε συνδυασμό με άλλα φάρμακα, ανάλογα με τη σχετική διάγνωση.

Ο Γιώργος Παναγάκης, γενικός διευθυντής της Mylan στην Ελλάδα και την Κύπρο, σχολίασε: «Το 2018 στην Ελλάδα καταγράφηκαν 7.734 νέα 
περιστατικά γυναικών με καρκίνο του μαστού. Η Mylan έχει δεσμευτεί να συμβάλλει στην αύξηση της πρόσβασης ασθενών με HER2 θετικό 
καρκίνο μαστού και καρκίνο στομάχου στη θεραπεία, με μείωση του κόστους για το σύστημα υγείας. Είμαστε υπερήφανοι που συνεργαζόμαστε 
με τη DEMO ώστε να παρέχουμε πιο προσιτές οικονομικά θεραπείες με βιοομοειδή, όπως η τραστουζουμάμπη, σε ασθενείς στην Ελλάδα, πέραν 
των άλλων σημαντικών φαρμάκων που θέτουμε σε κυκλοφορία από το χαρτοφυλάκιο βιοομοειδών φαρμάκων μας».

Ο Δημήτρης Δέμος, γενικός διευθυντής της DEMO, ανέφερε: «Η συνεργασία μας με τη Mylan Ελλάδας για την αποκλειστική κυκλοφορία και 
διανομή από την εταιρεία μας του βιοομοειδούς της τραστουζουμάμπης για όλες τις εγκεκριμένες ενδείξεις, είναι ένα γεγονός που μας γεμίζει με 
υπερηφάνεια αλλά και αίσθημα ευθύνης απέναντι στον Έλληνα ασθενή και την ελληνική πολιτεία. Οι προσιτές οικονομικά θεραπείες και η πρό-
σβαση του Έλληνα ασθενή σε αυτές είναι θέματα καίρια για το σύστημα Υγείας. Για εμάς στη DEMO, η αξία δεν βρίσκεται μόνο στην ποιότητα των 
φαρμάκων μας. Βρίσκεται στην ικανότητα να ανταποκρινόμαστε στις ανάγκες των ασθενών».

 Τι είναι τα βιοομοειδή φάρμακα
Το βιοομοειδές είναι ένα βιολογικό φάρμακο που είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό παρόμοιο με άλλο βιολογικό φάρμακο (το «φάρμακο αναφοράς») 

το οποίο έχει ήδη εγκριθεί. Τα βιοομοειδή λαμβάνουν έγκριση σύμφωνα με τα ίδια πρότυπα φαρμακευτικής ποιότητας, ασφάλειας και αποτελε-
σματικότητας που ισχύουν και για όλα τα βιολογικά φάρμακα. Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (EMA) είναι υπεύθυνος για την αξιολόγηση 
της πλειονότητας των αιτήσεων για άδεια κυκλοφορίας βιοομοειδών στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ). 

Bayer 
Νέα ένδειξη σε φάρμακο για τη         θεραπεία της φλεβικής θρομβοεμβολής
Η BAYER υπέβαλε αίτηση στον Ευρωπαϊκό Οργανι-
σμό Φαρμάκων (ΕΜΑ) για την επέκταση της άδειας 
κυκλοφορίας της ριβαροξαμπάνης και τη χορήγηση 
σε παιδιά ηλικίας έως 17 ετών με επιβεβαιωμένη 
Φλεβική Θρομβοεμβολή (ΦΘΕ), συμπεριλαμβανομέ-
νης της θρόμβωσης των εγκεφαλικών φλεβών και 
των φλεβωδών κόλπων του εγκεφάλου. Η αίτηση 
αφορά τη θεραπεία της ΦΘΕ και την πρόληψη της υ-
ποτροπής της και βασίζεται στα θετικά αποτελέσματα 
της μελέτης Φάσης III EINSTEIN-Jr. 

Αυτή είναι η μεγαλύτερη παιδιατρική μελέτη που 
διεξάχθηκε ποτέ για τη θεραπεία της ΦΘΕ και απέδει-
ξε μικρότερη εμφάνιση ΦΘΕ σε παιδιά που έλαβαν 
ριβαροξαμπάνη, σε σύγκριση με τη θεραπεία εκλο-
γής (ενέσεις ηπαρίνης μόνο ή σε συνδυασμό με αντα-
γωνιστή βιταμίνης Κ όπως η βαρφαρίνη). Στη μελέτη 
EINSTEIN-Jr. τα παιδιά έλαβαν ριβαροξαμπάνη ως 
δισκία ή ως τη νέα μορφή πόσιμου εναιωρήματος. 

Η Bayer θα υποβάλει αίτηση για επέκταση της πα-
τέντας κατά έξι μήνες μόλις ολοκληρωθεί η ανασκό-
πηση της παιδιατρικής ένδειξης από τον EMA και επι-
καιροποιηθεί η περίληψη χαρακτηριστικών του προ-

Κείμενα: ΑΡΗΣ ΜΠΕΡΖΟΒΊΤΗΣ 
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NOVARTIS
Σημαντική μείωση 
συμπτωμάτων στη 
θεραπεία της χρόνιας 
ρινοκολπίτιδας με 
ρινικούς πολύποδες 
Η ΝOVARTIS ανακοίνωσε τα θετικά α-
ποτελέσματα των δύο πολυκεντρικών 
μελετών φάσης III, για την αξιολόγηση 
της ομαλιζουμάμπης στη θεραπεία ενη-
λίκων με χρόνια ρινοκολπίτιδα με ρινι-
κούς πολύποδες (CRSwNP), οι οποίοι 
δεν ανταποκρίθηκαν επαρκώς στη συ-
νήθη θεραπεία (ενδορρινικά κορτικο-
στεροειδή). Η ομαλιζουμάμπη, μία ενέ-
σιμη βιολογική θεραπεία η οποία έχει 
σχεδιαστεί για να στοχεύει και να δε-
σμεύει την ανοσοσφαιρίνη E (IgE), πέτυ-
χε τόσο τα δύο συμπρωτεύοντα όσο και 
τα βασικά δευτερεύοντα καταληκτικά 
σημεία σε αμφότερες τις μελέτες φάσης 
III, POLYP 1 και POLYP 2. Η χρόνια ρινο-
κολπίτιδα με ρινικούς πολύποδες 
(CRSwNP) είναι η φλεγμονή της μύτης 
και των παραρρινίων κόλπων, με πα-
ρουσία ρινικών πολυπόδων στο βλεν-
νογόνο των ρινικών κόλπων ή της ρινι-
κής κοιλότητας. 

«Είμαστε ιδιαιτέρως ικανοποιημένοι 
από τα αρχικά αποτελέσματα των μελε-
τών POLYP 1 και POLYP 2. Πρόκειται για 
ένα σημαντικό και εντυπωσιακό ορόση-
μο για την ομαλιζουμάμπη, η οποία συ-
νεχίζει να βοηθά χιλιάδες ανθρώπους 
σε όλο τον κόσμο, με σοβαρό αλλεργικό 
άσθμα και χρόνια αυθόρμητη κνίδωση», 
δήλωσε ο Γρηγόρης Ρομπόπουλος, επι-
κεφαλής του Ιατρικού Τμήματος της 

Novartis Hellas. «Τα αποτελέσματα των 
κεντρικών μελετών αυτών τεκμηριώ-
νουν περαιτέρω τον ρόλο της ανοσο-
σφαιρίνης Ε σε πολλές φλεγμονώδεις 
και αναπνευστικές παθήσεις. H ομαλι-
ζουμάμπη μειώνει την ποσότητα της ε-
λεύθερης IgE και στην εν λόγω μελέτη 
μείωσε σημαντικά το μέγεθος των ρινι-
κών πολυπόδων και των σχετιζόμενων 
συμπτωμάτων, τα οποία επηρεάζουν 
την ποιότητα ζωής των ασθενών με 
χρόνια ρινοκολπίτιδα με ρινικούς πολύ-
ποδες».

Στις μελέτες, η ομαλιζουμάμπη ήταν 
γενικά καλά ανεκτή, με τα συνολικά πο-
σοστά ανεπιθύμητων ενεργειών συ-
γκρίσιμα με εκείνα τα οποία παρατηρή-
θηκαν σε προηγούμενες μελέτες φάσης 
ΙΙΙ σε ασθενείς με μέτριο και σοβαρό 

αλλεργικό άσθμα και χρόνια αυθόρμητη 
κνίδωση.

«Παρότι η νόσος δεν είναι ορατή, οι 
ασθενείς με ρινικούς πολύποδες μπορεί 
να έχουν σημαντική επίδραση στην ποι-
ότητα ζωής, ειδικότερα δε οι ασθματικοί 
ασθενείς με αυξημένη ρινική απόφραξη 
και απώλεια της αίσθησης όσφρησης, 
γεγονός το οποίο μπορεί να τους επηρε-
άσει σωματικά, κοινωνικά και ψυχικά», 
ανέφερε ο Claus Bachert, καθηγητής 
του Ερευνητικού Εργαστηρίου Ανωτέ-
ρων Αναπνευστικών Οδών, Τμήμα Ωτο-
ρινολαρυγγολογικής Κλινικής του Πα-
νεπιστημιακού Νοσοκομείου της Γάν-
δης, Βέλγιο. «Τα αποτελέσματα των εν 
λόγω μελετών αποτελούν σημαντικό 
βήμα προόδου για τη βελτίωση της ζω-
ής αυτών των ασθενών».

ΤΗ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ προσήλωσή της στην αναζήτηση νέων βελτιω-
μένων θεραπειών προς όφελος των ασθενών επιβεβαιώνει η 
ELPEN, προχωρώντας στον ανασχεδιασμό της καινοτόμου ει-
σπνευστικής συσκευής Elpenhaler®. Πρόκειται για ένα από τα 
πιο καταξιωμένα προϊόντα της εταιρείας, το οποίο φέρει διεθνή 
διπλώματα ευρεσιτεχνίας σε περισσότερα από 100 κράτη, ενώ 
αποτελεί προσωπική εφεύρεση του προέδρου και ιδρυτή της, 
φαρμακοποιού Δημήτρη Πενταφράγκα. Γνωρίζοντας σημαντική 
αναγνώριση στην εγχώρια και τη διεθνή αγορά, η συσκευή 
Elpenhaler® αποτελεί εδώ και χρόνια την κορυφαία θεραπευτι-
κή επιλογή για σειρά νόσων που σχετίζονται με το αναπνευστικό 
σύστημα. 

Ο ανασχεδιασμός της συσκευής δεν ήταν εύκολη υπόθεση για 
την εταιρεία. Εκτός των τεχνικών παραμέτρων, ο ανασχεδιασμός 
απαιτούσε και τη συμμόρφωση με σειρά νέων κανονιστικών ζη-
τημάτων που απαιτούνται για την έγκριση καινούριων προϊό-
ντων. Πρωταρχικό μέλημα ήταν να βελτιωθεί η αισθητική και τα 
εργονομικά χαρακτηριστικά της συσκευής, κρατώντας αναλλοί-
ωτο το διεθνώς κατοχυρωμένο μηχανισμό χορήγησης του φαρ-
μάκου, καθώς και το μοναδικό πλεονέκτημά της για επιβεβαίω-
ση λήψης της θεραπευτικής δόσης.

Αποφασιστικό ρόλο στην επιτυχή 
ολοκλήρωση του ανασχεδιασμού της 
διαδραμάτισε η αξιοποίηση της πολυ-
ετούς εμπειρίας του επιστημονικού 
δυναμικού της εταιρείας. Η διαδικασία 
ανάπτυξης της νέας γενιάς 
Elpenhaler® συντονίστηκε και υλο-
ποιήθηκε από τα τμήματα Business 
Development & Engineering της 
ELPEN, με την ενεργό συμμετοχή άλλων 
6 τμημάτων της εταιρείας.

Για τον ανασχεδιασμό της νέας γενιάς Elpenhaler® 
η ELPEN συνεργάστηκε με εξειδικευμένη εταιρεία-
«ηγέτη» στο βιομηχανικό σχεδιασμό συσκευών, με 
στόχο το βέλτιστο δυνατό αποτέλεσμα χωρίς συμβιβα-
σμούς στα υπάρχοντα χαρακτηριστικά και πλεονεκτή-
ματά της. Για την υλοποίησή της απαιτήθηκε σημαντική επένδυ-
ση. Αυτή αφορούσε τόσο το σχεδιασμό και την κατασκευή νέων, 
υψηλής τεχνολογίας, πιλοτικών και βιομηχανικών καλουπιών, 
όσο και την αναβάθμιση των γραμμών παραγωγής τελικών προ-
ϊόντων. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα παραπάνω υποστηρίχτηκαν 

α π ό 
την ομάδα Engineering της ELPEN, σε 
συνεργασία αποκλειστικά με Έλληνες 
κατασκευαστές.

H νέας γενιάς εισπνευστική συσκευή Elpenhaler® κυκλοφο-
ρεί στην ελληνική και τη διεθνή αγορά, ενισχύοντας την ήδη δυ-
ναμική παρουσία της ELPEN στον τομέα των εισπνευστικών 
συσκευών και συμβάλλοντας ενεργά στη βελτίωση της ποιότη-
τας ζωής των ασθενών με παθήσεις του αναπνευστικού συστή-
ματος.

ELPEN
Νέας γενιάς εισπνευστική συσκευή Elpenhaler®

Bayer 
Νέα ένδειξη σε φάρμακο για τη         θεραπεία της φλεβικής θρομβοεμβολής

ϊόντος για την Ε.Ε. Με την επέκταση αυτή, η πατέντα της ριβαροξα-
μπάνης θα ισχύει έως και τον Απρίλιο του 2024.

Τα παιδιά με απειλητικές για τη ζωή ασθένειες ζουν πλέον καλύ-
τερα χάρη στην πρόοδο της ιατρικής. Δεν πρέπει όμως να ξεχνάμε 
ότι αυτά τα παιδιά, τα οποία συχνά νοσηλεύονται για παρατεταμένο 
χρονικό διάστημα, έχουν μεγαλύτερο κίνδυνο εμφάνισης ΦΘΕ. Η 
τρέχουσα θεραπεία επιλογής της ΦΘE περιβάλλεται από αβεβαιό-
τητα, καθώς βασίζεται σε μεγάλο βαθμό σε στοιχεία παρατήρησης 
και σε αναγωγή των αποτελεσμάτων των μελετών σε ενήλικες με 
ΦΘΕ. Επιπλέον, μέχρι σήμερα δεν υπήρχε διαθέσιμη κάποια θερα-
πευτική επιλογή που να μην απαιτεί παρατεταμένες υποδόριες ή 
ενδοφλέβιες ενέσεις και τακτική παρακολούθηση. Οι ενέσεις κατά 
τη διάρκεια μιας εκτεταμένης περιόδου είναι ένα τεράστιο βάρος, 
ειδικά για τα μωρά και τα μικρά παιδιά. Μια επιλογή θεραπείας ό-
πως το πόσιμο εναιώρημα, που δεν απαιτεί ενέσεις και τακτική 
παρακολούθηση, θα αποτελέσει σημαντικό πλεονέκτημα στην παι-
διατρική πρακτική.

Η ΦΘΕ περιλαμβάνει την εγκεφαλική φλεβική θρόμβωση, την 
πνευμονική εμβολή (ΠE), και την εν τω βάθει φλεβική θρόμβωση 
(ΕΒΦΘ). Η ΦΘΕ είναι μια ολοένα και συχνότερη επιπλοκή στα νο-
σηλευόμενα παιδιά, με πιο συνηθισμένο παράγοντα κινδύνου για 
ΦΘΕ το φλεβικό καθετηριασμό
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ΣΦΕΕ
Το «προΣfΈΈρουμε» στην Κομοτηνή
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού και του Συνδέ-
σμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ) επισκέ-
φθηκαν το Παράρτημα Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Παι-
διών με Αναπηρία Κομοτηνής, στο πλαίσιο της κοινωνικής πρω-
τοβουλίας «προΣfΕΕρουμε», η οποία αποτελεί προσπάθεια στή-
ριξης των παιδιών και των ευάλωτων πληθυσμών, που βρίσκο-
νται σε ανάγκη. Η εν λόγω πρωτοβουλία ειδικότερα καλύπτει α-
νάγκες σε φαρμακευτικά σκευάσματα, υγειονομικό υλικό, είδη 
πρώτης ανάγκης και σχολικά είδη σε παιδιά και σε λοιπές ευά-
λωτες κοινωνικές ομάδες, που φιλοξενούνται σε Δομές και Κέ-
ντρα Κοινωνικής Πρόνοιας ακριτικών και απομακρυσμένων 
περιοχών της Ελλάδας.

Στο Παράρτημα Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Παιδιών 
με Αναπηρία Κομοτηνής φιλοξενούνται 43 άτομα με αναπηρίες 
από 10 έως 50 ετών. Οι εκπρόσωποι του ΕΕΣ και του ΣΦΕΕ διέ-
νειμαν φαρμακευτικό υλικό, αναλώσιμα και παιχνίδια. Παράλλη-
λα, στελέχη του ΕΕΣ εκπαίδευσαν το προσωπικό της Δομής και 
τους γονείς των παιδιών στην παροχή πρώτων βοηθειών. Στις 
ανάγκες του Παραρτήματος ανταποκρίθηκε εκτός από τον ίδιο το 
Σύνδεσμο και η εταιρεία μέλος του Genesis Pharma. 

Επικεφαλής της αντιπροσωπείας του ΕΕΣ ήταν ο πρόεδρος, Dr. 
Αντώνιος Αυγερινός, ενώ και ο ΣΦΕΕ εκπροσωπήθηκε από τη 
διευθύντρια επικοινωνίας του Συνδέσμου, Μαρία Λεοντάρη. 

Ο πρόεδρος του ΕΕΣ Dr. Αντώνης Αυγερινός δήλωσε σχετικά: 

«Σήμερα έχουμε ένα σπουδαίο λόγο να χαμογελάμε κι αυτός δεν 
είναι άλλος από τη συνέχιση του ταξιδιού του “προΣfΕΕρουμε”. Οι 
αποστολές που έχουμε πραγματοποιήσει μέχρι σήμερα αποδει-
κνύουν την αφοσίωσή μας στο κοινό όραμα που μοιραζόμαστε 
με το ΣΦΕΕ, ενώ φέρουν το αλληλέγγυο, κοινωνικό αποτύπωμα 
του ΕΕΣ. Στόχος μας είναι η διαρκής επέκταση και ενίσχυση του 
προγράμματος και στο πλαίσιο αυτό προγραμματίστηκαν ήδη οι 
επόμενοι προορισμοί, που θα είναι η Λευκάδα, η Κέρκυρα και η 
Λήμνος. Παράλληλα, θα ενισχυθούν εντός της Αττικής δομές κοι-
νωνικής φροντίδας ευάλωτων ομάδων πληθυσμού, τόσο του 

Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, όσο και λοιπών φορέων και υπη-
ρεσιών».

Η διευθύντρια επικοινωνίας του ΣΦΕΕ Μαρία Λεοντάρη ανέ-
φερε: «Για εμάς, στον κλάδο του φαρμάκου, Εταιρική Κοινωνική 
Ευθύνη σημαίνει να ανταποκρινόμαστε στις ανάγκες και στις 
προσδοκίες της ελληνικής κοινωνίας, αλλά και να συνεισφέρου-
με έμπρακτα και ουσιαστικά στη χώρα και στους ανθρώπους της. 
Είμαστε περήφανοι που έχουμε συνδέσει το όνομά μας με αυτό 
του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού και δεσμευόμαστε να είμαστε 
δίπλα στους συμπολίτες μας που μας έχουν ανάγκη».

Στιγμιότυπο από την εκδήλωση στην Κομοτηνή 

Η ACTELION ΕΛΛΑΔΟΣ, εταιρεία του ομίλου 
Janssen Pharmaceutical Companies της 
Johnson & Johnson, παρουσιάζει και στην Ελλά-
δα το PH HUMAN ebook, την ιστοσελίδα που δη-
μιουργήθηκε ειδικά για να συμβάλλει στην ενημέ-
ρωση για τη νόσο της Πνευμονικής Αρτηριακής 
Υπέρτασης και για να προσφέρει χρήσιμες πληρο-
φορίες στους ασθενείς, αλλά και τους φροντιστές 
τους.

Η Πνευμονική Αρτηριακή Υπέρταση (ΠΑΥ) είναι 
μια προοδευτική νόσος που σχετίζεται με δομικές 
αλλαγές στις πνευμονικές αρτηρίες, αγγεία τα ο-
ποία μεταφέρουν το αίμα από την καρδιά στους 
πνεύμονες. Στην ΠΑΥ οι πνευμονικές αρτηρίες 
συστέλλονται και στενεύουν, μειώνοντας τη ροή 
του αίματος προς τους πνεύμονες και αυξάνοντας 
την πίεση στην πνευμονική αρτηρία, με αποτέλε-
σμα να επιβαρύνεται η καρδιά και ο ασθενής να 
νιώθει δύσπνοια και κόπωση. Εάν η ΠΑΥ δεν α-
ντιμετωπιστεί έγκαιρα, μπορεί να οδηγήσει σε ε-
ξάντληση της καρδιάς και καρδιακή ανεπάρκεια. 

Το PH HUMAN ebook, η ιστοσελίδα που δημι-
ουργήθηκε από την Actelion, είναι πλέον διαθέσι-
μη και στα ελληνικά και έχει σχεδιαστεί για να 
βοηθήσει τους ασθενείς, τους φροντιστές τους, τις 
οικογένειές τους και τους φίλους τους να κατανο-
ήσουν καλύτερα την ΠΑΥ. Οι χρήστες του PH 
HUMAN ebook ξεκινούν ένα ψηφιακό ταξίδι στο 
οποίο μπορούν να ενημερωθούν σχετικά με τη 
νόσο, το πώς επηρεάζει την καθημερινή ζωή αλλά 
και το πώς μπορεί να επηρεάσει το μέλλον τους. 
Στα περιεχόμενα του PH HUMAN ebook περιλαμ-
βάνονται επίσης πρακτικές συμβουλές που μπο-
ρεί να βοηθήσουν τους ασθενείς με ΠΑΥ να βελτι-
ώσουν την καθημερινότητά τους.

Αναφορικά με τη δημιουργία του PH HUMAN, ο 

διευθύνων σύμβουλος της Janssen Ελλάδος, Μ. 
Παπαταξιάρχης, δήλωσε: «Πιστοί στις αξίες και τις 
αρχές μας, προσπαθούμε με οδηγό την επιστημο-
νική καινοτομία να συμβάλουμε στην αναβάθμιση 
της ποιότητας ζωής των ασθενών με ΠΑΥ. Είναι 
καθήκον μας και παραμένουμε προσηλωμένοι σ’ 
αυτό με όλες μας τις δυνάμεις». 

Η Αλεξάνδρα Ζερβουδάκη, Medical Director 
της Actelion Ελλάδος, ανέφερε ότι «η ιστοσελίδα 
PH HUMAN ebook για την Πνευμονική Αρτηριακή 
Υπέρταση είναι ένα σημαντικό βήμα για την ενη-
μέρωση σχετικά με την σπάνια αυτή ασθένεια. 
Είμαστε περήφανοι που είναι πλέον διαθέσιμη και 
στα ελληνικά».

Uni-pharma & InterMed 
Τρεις κορυφαίες 
διακρίσεις στα  
MADE IN GREECE 2019  
της Έλληνικής Ακαδημίας 
Μάρκετινγκ
ΤΡΙΑ ΒΡΑΒΕΙΑ -ένα Gold και δύο Silver- 
στις κατηγορίες Επιχειρηματική Αριστεία, 
Βιομηχανική Αριστεία και επώνυμο κατανα-
λωτικό προϊόν, κατέκτησαν οι φαρμακοβιο-
μηχανίες Uni-pharma & InterMed στην εκ-
δήλωση των βραβείων Made in Greece, που 
οργάνωσε η Ελληνική Ακαδημία Μάρκε-
τινγκ.

Τα βραβεία καταδεικνύουν την επιμονή 
της διοίκησης του Ομίλου Φαρμακευτικών 
Επιχειρήσεων Τσέτη (ΟΦΕΤ), για την Αρι-
στεία, την Ηθική, την καινοτομία, την ποιότη-
τα και την πρωτοπορία. 

Η Επιχειρηματική και Βιομηχανική Αρι-
στεία -κατηγορίες στις οποίες διακρίθηκε η 
Uni-pharma στα Made in Greece 2019- απο-
τελούν τα σημεία κλειδιά για την πορεία της 
και κορυφαίες εταιρικές αξίες. Αιχμή του 
δόρατος αυτής της δημιουργικής πορείας, 
αποτελεί το σύγχρονο βιοκλιματικό εργοστά-
σιο της Uni-pharma, μία μονάδα state of the 
art, όχι μόνο για την Ελλάδα αλλά και την Ευ-
ρώπη. 

Η Uni-pharma αποτελεί την 3η φαρμα-
κευτική βιομηχανία σε τεμάχια, ενώ ανα-
πτύσσεται ταχύτατα σε σχέση με την αγορά 
της με πολλαπλάσιους ρυθμούς. Έχει κατα-
φέρει να εδραιωθεί σε μεγάλες θεραπευτι-
κές κατηγορίες με ισχυρά μερίδια αγοράς. 

Η σειρά Eva Products- η οποία διακρίθη-
κε στην κατηγορία Επώνυμο Καταναλωτικό 

Προϊόν- αποτελεί ένα brand που «αγκαλιά-
ζει» τη θηλυκότητα. Πρόκειται για την πιο ο-
λοκληρωμένη σειρά γυναικολογικών προϊ-
όντων που μπορεί να προσφέρει λύση σε 
κάθε σύγχρονη ανάγκη της γυναίκας.

Το Τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης της 
InterΜed χρησιμοποιεί δραστικά συστατικά 
υψηλής θεραπευτικής αξίας και τεχνολογί-
ας, τα οποία συνδυάζει με παραδοσιακά 
φαρμακευτικά φυτά και βιταμίνες με καθιε-
ρωμένες ευεργετικές ιδιότητες. Έτσι η βιο-
μηχανία ανέπτυξε μία ολοκληρωμένη γκάμα 
καινοτόμων προϊόντων, πολλά εκ των οποί-
ων καλύπτονται από διεθνείς πατέντες και τα 
οποία παρέχουν λύσεις σε πολλά καθημερι-
νά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο σύγ-
χρονος άνθρωπος

ACTELION
Το PH HUMAN ebook για την πνευμονική 
αρτηριακή υπέρταση διαθέσιμο και στα ελληνικά
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Pfizer Hellas
Έκθεση Έταιρικής 
Ύπευθυνότητας 2017 - 2018
Η PFIZER HELLAS, επιβεβαιώνοντας τη δέ-
σμευσή της στις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης, 
ως αναπόσπαστο κομμάτι της εταιρικής αποστο-
λής και της κουλτούρας της, προχώρησε για δεύ-
τερη φορά στην έκδοση Έκθεσης Εταιρικής Υπευ-
θυνότητας, με βάση τις διεθνείς κατευθυντήριες 
γραμμές του οργανισμού Global Reporting 
Initiative.

Η έκθεση καλύπτει την περίοδο 2017 – 2018 και 
αποτυπώνει τη στρατηγική και τις ετήσιες δραστη-
ριότητες της εταιρείας σε θέματα Εταιρικής Υπευ-
θυνότητας, καλύπτοντας τέσσερις βασικούς πυ-
λώνες: Εργαζόμενοι, Κοινωνία, Περιβάλλον, Αγο-
ρά.

Για τον προσδιορισμό των ουσιαστικών θεμά-
των σε καθέναν από αυτούς τους τομείς, έχει λη-
φθεί υπόψη η γνώμη των ενδιαφερόμενων με-
ρών της Pfizer Hellas, όπως αναδείχθηκε μέσα 
από τον αμφίδρομο διάλογο και την τακτική επι-
κοινωνία μαζί τους. 

Οι προτεραιότητες και οι πρωτοβουλίες της ε-
ταιρείας εναρμονίζονται, επίσης, με την ατζέντα 
των Ηνωμένων Εθνών για το 2030, όπως αυτή 
εκφράζεται από τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανά-
πτυξης (Sustainable Development Goals). Δέ-
σμευση της Pfizer Hellas είναι να συμβάλλει ε-
νεργά στην επίτευξή τους, θέτοντας σε προτεραι-
ότητα τους στόχους που συνδέονται άμεσα με τις 
δραστηριότητες και τις προκλήσεις του φαρμα-
κευτικού κλάδου. 

«Για εμάς στην Pfizer Hellas, Εταιρική Υπευθυ-
νότητα σημαίνει να ανταποκρινόμαστε στις ανά-
γκες και στις προσδοκίες της ελληνικής κοινωνί-
ας, αλλά και να συνεισφέρουμε έμπρακτα και 
ουσιαστικά στη χώρα και στους ανθρώπους της. 

Η δεύτερη αυτή έκθεση, αποτυπώνει τον τρόπο 
με τον οποίο η φιλοσοφία αυτή γίνεται πράξη, μέ-
σα από τη στρατηγική, τη λειτουργία και τις συμπε-
ριφορές μας. Αποδεικνύει τη διαρκή επένδυσή 
μας στην αμφίδρομη, ειλικρινή επικοινωνία με 
τους κοινωνικούς μας εταίρους, με στόχο την οι-
κοδόμηση σχέσεων αμοιβαίας κατανόησης και 
εμπιστοσύνης. Επιβεβαιώνει τη δέσμευσή μας 
στην εφαρμογή αυστηρών προτύπων διαφάνειας 

και χρηστής διακυβέρνησης, αλλά και στην υλο-
ποίηση δράσεων που δημιουργούν αξία για τους 
εργαζόμενους, τους συνεργάτες μας, τους ασθε-
νείς, το σύστημα υγείας και το κοινωνικό σύνο-
λο», δήλωσε σχετικά ο Ζαχαρίας Ραγκούσης, 
πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Pfizer 
Hellas. 

Η Βασιλική Καραμάνου, BU Lead Vaccines και 
υπεύθυνη ΕΚΕ Pfizer, ανέφερε: «Αντιλαμβανόμα-
στε τη Βιώσιμη Ανάπτυξη ως μια διαρκή προσπά-
θεια να ακούμε τις ανάγκες τις κοινωνίας, να εξε-
λισσόμαστε, να συνεργαζόμαστε και να κάνουμε 
πάντα το καλύτερο δυνατό, για να ανταποκριθού-
με στις προκλήσεις ενός κόσμου που αλλάζει. 
Πυξίδα σε αυτή την προσπάθεια είναι οι θεμελιώ-
δεις, παγκόσμιες αξίες της Pfizer. Είναι το θάρρος 
να υλοποιούμε τολμηρές ιδέες και να επιδιώκου-
με φιλόδοξους στόχους, είναι η προσήλωση στην 
αριστεία σε κάθε πτυχή της λειτουργίας μας, είναι 
η πίστη μας στην ξεχωριστή αξία κάθε ανθρώπου 
και στο ισότιμο δικαίωμά του για αναγνώριση και 
φροντίδα. Είναι, τέλος, η δυνατότητα να νιώθουμε 
υπερήφανοι για τη θετική επίδραση που έχει η 
δουλειά μας στη ζωή των ασθενών».

Η Έκθεση Εταιρικής Υπευθυνότητας της Pfizer 
Hellas αξιολογήθηκε σύμφωνα με τα πρότυπα 
GRI Standards από το Κέντρο Αειφορίας (CSE) και 
έλαβε βεβαίωση ότι καλύπτει το επίπεδο συμ-
μόρφωσης «in accordance Core».

Η έκθεση είναι διαθέσιμη στην εταιρική ιστοσε-
λίδα της Pfizer Hellas, στη διεύθυνση: https://
selfservehosteu.pfizer.com/pfrrdownload/file/
fid/53121

Οι εργαζόμενοι του Ομίλου 
Γιαννακόπουλου χάρισαν στιγμές 
χαράς σε συνανθρώπους μας που 
έχουν ανάγκη

ΒΙΑΝΕΞ
 Στήριξη στο «Χαμόγελο του Παιδιού»  
και τα Παιδιά της «ΈΛΈΠΑΠ»
ΣΤΟ ΠΛΕΥΡΟ των παιδιών με αναπηρία της Ελληνικής Εταιρείας Προστασίας & Αποκατα-
στάσεως Αναπήρων Προσώπων και του «Χαμόγελου του Παιδιού» βρέθηκαν αυτά τα Χρι-
στούγεννα οι εργαζόμενοι του Ομίλου Γιαννακόπουλου. 

Στο πλαίσιο του «15ου Προγράμματος Αλληλεγγύης» του Ομίλου, οι εργαζόμενοι των εται-
ρειών ΒΙΑΝΕΞ, ΒΙΑΝ και Pharmanel συγκέντρωσαν δώρα για τα παιδιά ηλικίας 3 – 7 ετών 
της «ΕΛΕΠΑΠ». Αντιπροσωπεία του Τμήματος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης επισκέφθηκε 
την «ΕΛΕΠΑΠ» και τα δώρα έφτασαν στα χέρια των παιδιών λίγες ημέρες πριν από τις γιορ-
τές. 

Παράλληλα, οι εργαζόμενοι του Ομίλου είχαν τη δυνατότητα να προμηθευτούν γούρια από 
«Το Χαμόγελο του Παιδιού» συγκεντρώνοντας το ποσό των 2.476 ευρώ. 

Για μία ακόμα χρονιά οι εργαζόμενοι του Ομίλου Γιαννακόπουλου αγκάλιασαν τις δράσεις 
Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, προκειμένου να χαρίσουν στιγμές χαράς σε συνανθρώπους 
μας που έχουν ανάγκη. 

Ο Ζαχαρίας Ραγκούσης, πρόεδρος και διευθύνων 
σύμβουλος της Pfizer Hellas.

Merck
Έφαρμογή my fertility για τους επαγγελματίες 
Ύγείας στον τομέα της Γονιμότητας
Η MERCK, κορυφαία εταιρεία στο χώρο των επιστημών και της τεχνολογίας, ανακοίνωσε 
την ανάπτυξη της εφαρμογής my fertility (my fertility app) με ιατρική και εκπαιδευτική 
χρησιμότητα για την καθημερινή πρακτική των επαγγελματιών υγείας στο χώρο της Γονι-
μότητας.

Η εφαρμογή my fertility διατίθεται αποκλειστικά από τους επαγγελματίες υγείας ως επι-
βοήθημα σε ασθενείς στους οποίους έχει συνταγογραφηθεί το ενέσιμο διάλυμα ανασυν-

δυασμένης ανθρώπινης ωοθυλακιοτρόπου ορμόνης (θυλακιοτροπίνη άλφα, r hFSH) και 
ανασυνδυασμένης ανθρώπινης ωχρινοτρόπου ορμόνης (lutropin alfa, r hLH), σε προγεμι-
σμένη συσκευή τύπου πένας. Η εφαρμογή my fertility διατίθεται στο App store και το 
Google Play και ο χρήστης την κατεβάζει δωρεάν στην κινητή συσκευή του (τηλέφωνο ή 
tablet). H πρόσβαση στην εφαρμογή προστατεύεται από προσωπικό κωδικό, ο οποίος πα-
ρέχεται στους επαγγελματίες υγείας από τους εκπροσώπους της Merck.

Αποκτώντας πρόσβαση στην εφαρμογή my fertility και ακολουθώντας τις οδηγίες, μέσω 
της τεχνολογίας Augmented Reality η κάμερα της φωτογραφικής μηχανής του κινητού ή 
tablet αναγνωρίζει την ελληνική συσκευασία της προγεμισμένης πένας και/ή τις οδηγίες 
χρήσης που εσωκλείονται, οπότε και ενεργοποιείται το βίντεο με τα αναλυτικά βήματα χρή-
σης της. Για αυτή την ενέργεια δεν απαιτείται χρήση δικτύου κινητής τηλεφωνίας ή wifi.

«Στη Merck είμαστε αφοσιωμένοι στο να συνδέουμε όλες τις σημαντικές λεπτομέρειες 
που είναι σημαντικές σε ένα κύκλο για τη γονιμότητα. Είμαστε η μοναδική εταιρεία παγκο-
σμίως που παράγει ένα σύνολο φαρμακευτικών σκευασμάτων για όλο τον κύκλο IVF, ώστε 
να συντονίσει ο επαγγελματίας υγείας κάθε βήμα της εξατομικευμένης θεραπείας. Έχοντας 
πάντα στο επίκεντρο των ενεργειών μας τον ασθενή και με βάση το παγκόσμιο σύνθημά 
μας το As One For Patients κάνουμε ολοένα και περισσότερα σημαντικά βήματα στον τομέα 
της Γονιμότητας, προσφέροντας αυτή τη φορά την εφαρμογή my fertility στους επαγγελμα-
τίες υγείας στον τομέα της Γονιμότητας», είπε ο Σπυρίδων Δευτεραίος, ιατρικός διευθυντής 
της Merck σε Ελλάδα και Κύπρο.
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Στα 150 δισ. δολάρια υπολογίζεται το κόστος 
των φυσικών καταστροφών το 2019, ενώ οι 
ασφαλισμένες ζημιές ανέρχονται στα 52 δισ. 

δολ. Ειδικότερα, σύμφωνα με τη μελέτη της 
Munich Re, την περασμένη χρονιά οι ασφαλισμέ-
νες απώλειες, που άγγιξαν περίπου τα 52 δισ. 
δολάρια, ήταν λιγότερες σε σύγκριση με το 2018, 
γεγονός που οφείλεται, μεταξύ άλλων, στο μεγά-
λο αριθμό ζημιών από πλημμύρες, οι οποίες δεν 
ασφαλίζονται τόσο συχνά όσο οι ζημιές από ισχυ-
ρούς ανέμους. Όπως επισημαίνεται, από τις συ-
νολικές ζημιές, λίγο πάνω από το 35% ήταν α-
σφαλισμένες, ποσοστό αντιστοιχεί στο μέσο όρο 
των τελευταίων δέκα ετών. Αυτό αποδεικνύει 
ότι μεγάλα τμήματα της αγοράς παραμένουν ανα-
σφάλιστα, ιδίως στις αναδυόμενες και αναπτυσ-
σόμενες χώρες.

Σε παγκόσμιο επίπεδο, το 2019, περίπου 9.000 
άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από φυσικές κατα-
στροφές, λιγότεροι σε σύγκριση με τους 15.000 
του 2018. Αυτό επιβεβαιώνει τη γενική τάση 
προς χαμηλότερο αριθμό θυμάτων χάρη σε καλύ-
τερα μέτρα πρόληψης. Κατά μέσο όρο τα τελευ-
ταία 30 χρόνια, περίπου 52.000 άνθρωποι ετησί-
ως χάνουν τη ζωή τους σε φυσικές καταστροφές.

Και το 2019 η Ιαπωνία χτυπήθηκε από δύο πο-
λύ σφοδρούς τυφώνες, οι οποίοι ήταν οι πιο δα-

πανηρές φυσικές καταστροφές του έτους όσον 
αφορά τόσο τις συνολικές ζημίες όσο και τις α-
σφαλισμένες ζημίες. Σύμφωνα με προκαταρκτι-
κές εκτιμήσεις, οι συνολικές ζημίες από τον τυ-

φώνα Hagibis ανήλθαν σε 17 δισ. δολάρια, και οι 
ασφαλισμένες ζημίες περίπου σε 10 δισ. δολά-
ρια. Ο τυφώνας Faxai προκάλεσε εκτιμώμενες 
συνολικές απώλειες ύψους περίπου 9 δισ. δολα-

ρίων, με τις ασφαλισμένες ζημίες να αγγίζουν 
περίπου τα 7 δισ. δολάρια.

Ο Dorian, ο ισχυρότερος τυφώνας που χτύπη-
σε την περιοχή του Ατλαντικού, προκάλεσε συνο-
λικές απώλειες ύψους περίπου 5,6 δισ. δολαρί-
ων, με μόνο ένα μικρό ποσοστό αυτών των ζη-
μιών να επηρεάζει τις ΗΠΑ. Οι ασφαλισμένες α-
πώλειες ανήλθαν σε περίπου 4 δισεκατομμύρια 
δολάρια. Οι συνολικές απώλειες που καταγρά-
φηκαν ΗΠΑ κατά τη διάρκεια της εποχής των τυ-
φώνων κόστισαν 3 δισ. δολάρια, εκ των οποίων 
τα 2 δισ. ήταν ασφαλισμένες. Λόγω της έλλειψης 
σφοδρών τυφώνων, το μερίδιο των ΗΠΑ στις α-
πώλειες από φυσικές καταστροφές παγκοσμίως 
ήταν χαμηλότερο από το συνηθισμένο (31% των 
συνολικών παγκόσμιων απωλειών σε σύγκριση 
με το μακροπρόθεσμο μέσο όρο 35%). Ωστόσο, το 
Μάρτιο και το Μάιο προκλήθηκαν σοβαρές πλημ-
μύρες στις μεσοδυτικές πολιτείες των ΗΠΑ και 
σε άλλες περιοχές κατά μήκος του Μισισιπί εξαι-
τίας της τήξης του χιονιού και των σφοδρών κα-
ταιγίδων που σημειώθηκαν στην εν λόγω περιο-
χές. Οι συνολικές απώλειες από αυτά τα γεγονό-
τα ανήλθαν περίπου σε 24 δισ. δολάρια, εκ των 
οποίων τα 14 δισ. δολάρια αντιστοιχούν σε α-
σφαλισμένες ζημίες.

Μετά από τις απώλειες-ρεκόρ των προηγού-

Munich Re: Στα 52 δισ. δολ. 
οι ασφαλισμένες ζημιές το 2019

NatCatSERVICE

Small, medium and large loss events
Significant catastrophesHydrological events

Flood, mass movement
Meteorological events
Tropical storm, extratropical storm,
convective storm, local storm

Climatological events
Extreme temperature,
drought, wildfire

Geophysical events
Earthquake, tsunami,
volcanic activity

Source: Munich Re, NatCatSERVICE, 2019

Flood, landslide
1 – 26 Aug, India
Overall losses: US$ 7bn
Insured losses: minor

Flood, flash flood, landslide
Jun– Jul, China
Overall losses: US$ 6.2bn
Insured losses: minor

Severe storm, tornado
17 – 31 May, United States
Overall losses: US$ 4.7bn
Insured losses: US$ 3.6bn

Cyclone Idai
9 – 14 Mar, Malawi, 
Mozambique, South 
Africa, Madagascar, Zimbabwe
Overall losses: US$ 2.3bn
Insured losses: minor
Fatalities: 1,014

Typhoon Hagibis
12 – 13 Oct, Japan
Overall losses: US$ 17bn
Insured losses: US$ 10bn

Typhoon Faxai
9 Sep, Japan
Overall losses: US$ 9.1bn
Insured losses: US$ 7bn

Typhoon Lekima (Hanna)
6 – 14 Aug, China, Taiwan, 
Japan, Malaysia
Overall losses: US$ 8.1bn
Insured losses: US$ 0.84bnHurricane Dorian

27 Aug – 9 Sep, Barbados, Bahamas, British 
Virgin Islands, Dominica, Martinique, U.S. Virgin 
Islands, Puerto Rico, United States, Canada
Overall losses: US$ 5.6bn
Insured losses: US$ 4bn

Flood
9 Mar – 1 Apr/ May - Jul, 
United States
Overall losses: US$ 4bn/US$ 5.7bn
Insured losses: US$ 0.06bn/minor

Wildfire (series)
Sep – Dec, Australia
Ongoing event

Οι τροπικοί κυκλώνες, οι ακραίες καταιγίδες και οι πλημμύρες προκάλεσαν
το 2019 συνολικές απώλειες ύψους 150 δισ. δολαρίων σε παγκόσμιο επίπεδο 



N E X T D E A L  # 4 4 1  #  1 6  Ι Α Ν Ο Υ Α Ρ Ι Ο Υ  2 0 2 0

|  Ρεπορτάζ 29
μενων ετών, οι πυρκαγιές που έπληξαν περι-
οχή της Καλιφόρνια ήταν λιγότερο ζημιογό-
νες. Αν και εκδηλώθηκαν πολλές πυρκαγιές, 
έκαψαν ωστόσο πολύ μικρότερη επιφάνεια 
από το μέσο όρο των τελευταίων πέντε ετών. 
Αρκετές πυρκαγιές απείλησαν πόλεις και ε-
κατομμύρια άνθρωποι έζησαν χωρίς ηλεκτρι-
κό ρεύμα για μέρες. Οι συνολικές απώλειες 
ήταν 1,1 δισ. δολάρια, εκ των οποίων περίπου 
800 εκατ. δολάρια ήταν ασφαλισμένες.

Την ίδια ώρα, οι πυρκαγιές που μαίνονται 
στην Αυστραλία είναι ιδιαίτερα καταστροφι-
κές. Ξεκίνησαν το Σεπτέμβριο στο Κουίνσλαντ 
και από τότε έχουν επηρεάσει τη Νέα Νότια 
Ουαλία, τη Βικτώρια, τη Νότια Αυστραλία, τη 
Δυτική Αυστραλία και την Τασμανία. Οι ακραί-
ες πυρκαγιές περικύκλωσαν το Σίδνεϊ με κα-
πνό, με αποτέλεσμα σχολεία και δημόσιες υ-
πηρεσίες να κλείσουν προσωρινά. Οι απώ-
λειες από τις πυρκαγιές ήταν σημαντικές, αν 
και οι φλόγες δεν έφθασαν στην πόλη του 
Σίδνεϊ. Οι πυρκαγιές αναμένεται να συνεχι-
στούν κατά τους μήνες Ιανουάριο και Φε-
βρουάριο. 

Τα μεμονωμένα γεγονότα δεν μπορούν να 
αποδοθούν άμεσα στην κλιματική αλλαγή. 
Πρόσφατες μελέτες έδειξαν, ωστόσο, ότι μα-
κροπρόθεσμα οι περιβαλλοντικές συνθήκες 
έχουν γίνει πιο «ευνοϊκές» για την εκδήλωση 
πυρκαγιών - ειδικά στη νότια και ανατολική 
πλευρά της Αυστραλίας.

Η μεγαλύτερη ανθρωπιστική καταστροφή 
του έτους ήταν ο κυκλώνας Idai, ο οποίος έ-
πληξε τη Μοζαμβίκη και τις γειτονικές χώρες 
το Μάρτιο. Περισσότεροι από 1.000 άνθρωποι 
έχασαν τη ζωή τους και εκατοντάδες χιλιάδες 
έχασαν την περιουσία τους. Ο Idai έπληξε το 
παράκτιο λιμάνι της Beira, της δεύτερης με-
γαλύτερης πόλης της Μοζαμβίκης (500.000 
κατοίκους). Με ταχύτητες ανέμου περίπου 
170 χλμ. την ώρα, η καταιγίδα κατέστρεψε έ-
ναν τεράστιο αριθμό κτηρίων. Επιπλέον, οι 
έντονες βροχοπτώσεις προκάλεσαν εκτετα-
μένες πλημμύρες στην ενδοχώρα καταστρέ-
φοντας τις καλλιέργειες. Οι συνολικές απώ-
λειες ανήλθαν σε 2,3 δισ. δολάρια. Σχεδόν 
τίποτα δεν ήταν ασφαλισμένο. Οι ζημίες στη 
Μοζαμβίκη αντιστοιχούν περίπου στο ένα δέ-
κατο του ΑΕΠ της χώρας - κάτι που επηρεάζει 
έντονα μια τόσο φτωχή χώρα. Η Μοζαμβίκη 
χτυπήθηκε και από έναν άλλο κυκλώνα, τον 
Kenneth, μόλις μερικές εβδομάδες αργότερα.

Τέλος, στην Ευρώπη η μεγαλύτερη αιτία 
ζημιών ήταν τα κύματα καύσωνα σε συνδυα-
σμό με τη σφοδρή χαλαζόπτωση. Μια μακρά 
περίοδος ξηρασίας οδήγησε σε απώλειες 
καλλιεργειών σε πολλές χώρες. Το χαλάζι σε 
μέγεθος της μπάλας του γκολφ, που έπληξε 
την περιοχή του Μονάχου τον Ιούνιο, προκά-
λεσε ζημιές ύψους περίπου 1 δισ. ευρώ, εκ 
των οποίων σχεδόν τα τρία τέταρτα ήταν α-
σφαλισμένα. Ακόμα πιο ακραίες ζημιές από 
χαλάζι προκλήθηκαν στην Αδριατική τον Ιού-
λιο. Το χαλάζι είχε μέγεθος πορτοκαλιού και 
κατέστρεψε οροφές αυτοκινήτων και στέγες 
σπιτιών, ενώ πολλοί άνθρωποι τραυματίστη-
καν. Οι συνολικές απώλειες από τις καταιγί-
δες του καλοκαιριού στην Ευρώπη ήταν 2,5 
δισ. δολάρια (2,2 δισ. ευρώ), με τις ασφαλι-
σμένες ζημίες να φτάνουν περίπου τα 900 ε-
κατ. δολάρια (800 εκατ. ευρώ).

Ισχυρή άνοδο 19,1% σημείωσαν οι ασφαλίσεις 
ζωής, ενώ αύξηση 9,4% κατέγραψε η παραγωγή 
ασφαλίστρων το διάστημα Ιανουαρίου-Οκτω-

βρίου 2019,σύμφωνα με την μελέτη της ΕΑΕΕ. Ει-
δικότερα, η συνολική παραγωγή ασφαλίστρων 
των μηνών Ιανουαρίου έως Οκτωβρίου του 2019 
ανήλθε σε 3.381.940.691,82  €, αυξημένη κατά 
9,4%. Η παραγωγή των ασφαλίσεων ζωής ανήλθε 
σε  1.652.478.321,87 €, αυξημένη κατά 19,1%. Ο 
κλάδος I. Ασφαλίσεις Ζωής σημείωσε  παραγωγή 
ύψους 1.245.648.114,73 € (+15,2%), ο κλάδος III. 
Ασφαλίσεις Ζωής συνδεδεμένες με επενδύσεις 
210.724.479,81 € (+25,8%) και ο κλάδος VII. Διαχεί-
ριση συλλογικών συνταξιοδοτικών κεφαλαίων 
196.099.401,12  € (+41,4%).

Η παραγωγή των  Ασφαλίσεων κατά ζημιών α-
νήλθε σε 1,73 δισ.  €, αυξημένη κατά 1,5%. Οι κλά-
δοι  Αστική ευθύνη οχημάτων και  Πυρκαγιά και 
στοιχεία της φύσης κατέγραψαν  μείωση 2,7% και 

Παραγωγή ασφαλίστρων (€) Ιανουάριος - 
Οκτώβριος 2019 

Μεταβολή 
έναντι 2018 

Ασφαλίσεις Ζωής 1.652.478.321,87 +19,1% 

Ασφαλίσεις κατά Ζημιών 1.729.462.369,95 +1,5% 

εκ των οποίων   

Αστική ευθύνη οχημάτων 622.817.983,51 -2,7% 

Λοιποί κλάδοι κατά Ζημιών 1.106.644.386,44 +4,0% 

Σύνολο 3.381.940.691,82 +9,4% 

Ασφαλίσεις Ζωής (€) 
Ιανουάριος - 

Οκτώβριος 2019 Μεταβολή 

I. Ασφαλίσεις Ζωής 1.245.648.114,73 +15,2% 

III. Ασφαλίσεις Ζωής συνδεδεμένες με επενδύσεις 210.724.479,81 +25,8% 

VI. Εργασίες κεφαλαιοποίησης 6.326,21 -22,3% 

VII. Διαχείριση συλλογικών συνταξιοδοτικών κεφαλαίων 196.099.401,12 +41,4% 

Σύνολο 1.652.478.321,87 +19,1% 

Ασφαλίσεις κατά Ζημιών (€) 
Ιανουάριος - 

Οκτώβριος 2019 Συμμετοχή Μεταβολή 

1. Ατυχήματα 38.355.800,33 2,2% +7,8% 

2. Ασθένειες 225.269.337,61 13,0% +16,3% 

3. Χερσαία οχήματα 180.572.041,86 10,4% +7,7% 

5. Αεροσκάφη 82.197,97 0,005% -57,1% 

6. Πλοία (θαλάσσια, λιμναία, ποτάμια) 9.809.927,75 0,6% -8,0% 

7. Μεταφερόμενα εμπορεύματα 18.473.782,63 1,1% +1,9% 

8. Πυρκαϊά και στοιχεία της φύσεως 276.357.474,72 16,0% -5,3% 

9. Λοιπές ζημίες αγαθών 75.252.507,79 4,4% -4,4% 

10. Αστική ευθύνη χερσαίων οχημάτων 622.817.983,51 36,0% -2,7% 

11. Αστική ευθύνη από αεροσκάφη 1.033.722,52 0,1% -31,4% 

12. Αστική ευθύνη πλοίων 4.744.885,68 0,3% -9,0% 

13. Γενική αστική ευθύνη 82.496.734,32 4,8% +9,9% 

14. Πιστώσεις 32.723.189,43 1,9% +5,2% 

15. Εγγυήσεις 1.760.346,96 0,1% +25,0% 

16. Διάφορες χρηματικές απώλειες 44.237.625,76 2,6% +14,0% 

17. Νομική προστασία 28.465.596,98 1,6% -3,4% 

18. Βοήθεια 87.009.214,11 5,0% +2,5% 

Σύνολο 1.729.462.369,95 100% +1,5% 

Ισχυρή άνοδος για τις ασφαλίσεις  ζωής
5,3%, αντίστοιχα και παραγωγή 622.817.983,51 
€ και 276.357.474,72 €. Αντίθετα, ο κλάδος 2. 
Ασθένειες, εξακολουθεί να κινείται ανοδικά 
(+16,3%) και 225.269.337,61 €. Στην έρευνα της 
ΕΑΕΕ συνολικά ανταποκρίθηκαν 52 ασφαλι-
στικές επιχειρήσεις οι οποίες συγκέντρωσαν 

το 94,8% της παραγωγής ασφαλίστρων στις α-
σφαλίσεις κατά Ζημιών και το 99,9% των ασφα-
λίσεων Ζωής σύμφωνα με τα στοιχεία του έ-
τους 2018. Από τις ανωτέρω επιχειρήσεις, οι 44 
δραστηριοποιήθηκαν στις ασφαλίσεις κατά 
Ζημιών και 19 στις ασφαλίσεις Ζωής.
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Σε συνεργασία με δύο από τις με-

γαλύτερες MGAs (Managing 
General Agents) της ελληνικής 

ασφαλιστικής αγοράς, τη  Support 
Brokers & Agents S.A. και τη NEQUS 
Α.Ε.- ξεκινώντας από τον κλάδο του 
αυτοκινήτου- ανακοίνωσε  η  γαλλική 
ασφαλιστική εταιρεία περιουσίας και 
ατυχημάτων La Parisienne 
Assurances. 

Σύμφωνα με τους όρους της συμ-
φωνίας συνεργασίας μεταξύ των ε-
ταιρειών και δραστηριοποίησης της 
La Parisienne Assurances στην ελ-
ληνική αγορά, στον κλάδο του αυτο-
κινήτου, η NEQUS Α.Ε. θα αναλάβει 
το διακανονισμό των ζημιών για λο-
γαριασμό του γαλλικού ασφαλιστι-
κού ομίλου, ενώ οι εταιρίες Support 
Brokers & Agents S.A. θα δραστηρι-
οποιούνται στην παραγωγή ασφαλι-
στηρίων συμβολαίων για την ελληνι-
κή αγορά. Σε δηλώσεις του ο  επικε-
φαλής και  διευθύνων σύμβουλος 
της La Parisienne, Olivier Jaillon, 
τόνισε ότι η συνεργασία στον κλάδο 
αυτοκινήτου αποτελεί ένα πρώτο βή-
μα που αναμένεται να οδηγήσει με ε-
πιτυχία σε μεγαλύτερες και περισσό-
τερες ευκαιρίες της εταιρείας του 
στην ελληνική ασφαλιστική αγορά, 
ενώ σε σχετικές του δηλώσεις ανα-
φέρθηκε στην επιλογή των ελληνι-
κών εταιρειών: «Είμαστε ενθουσια-
σμένοι με τη συνεργασία μας με τις 
Support Brokers & Agents και την 
NEQUS, οι οποίες συγκαταλέγονται 
στις μεγαλύτερες εταιρείες διαχείρι-
σης ασφαλιστικών προϊόντων και 
εκπροσώπησης ασφαλιστικών εται-
ρειών. Η συνεργασία αυτή θα μας επι-
τρέψει να επεκτείνουμε το αποτύπω-
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Insurance Europe 
Αναγκαία η 
ασφάλιση έναντι 
καταστροφών
ΕΝΑ INFOGRAPHIC σχετικά με 
τα βήματα που πρέπει να ακο-
λουθήσουν οι πολίτες ώστε να 
περιορίσουν τις απώλειές τους 
σε περίπτωση φυσικής κατα-
στροφής, δημοσίευσε η 
Insurance Europe. Το 
infographic αποτελεί μέρος της 
καμπάνιας #InsureWisely της 
Insurance Europe, η οποία στο-
χεύει στην αύξηση του χρηματο-
οικονομικού αλφαβητισμού και 
της ευαισθητοποίησης σε ολό-
κληρη την Ευρώπη. 
Όπως τονίζει, μπορεί τα καιρικά 
φαινόμενα όπως οι καταιγίδες, 
οι πλημμύρες ή η ξηρασία να εί-
ναι συχνά απρόβλεπτα και ανε-
ξέλεγκτα, εμείς όμως μπορούμε 
λάβουμε τα μέτρα μας για να μει-
ώσουμε τις πιθανότητες απώλει-
ας.
Ειδικότερα, η Insurance Europe 
συμβουλεύει:
Προετοιμαστείτε
Η πρόληψη είναι η καλύτερη 
προστασία. Εξοικειωθείτε λοι-
πόν με τους πιθανούς κινδύνους 
που μπορούν να πλήξουν την 
περιοχή σας και εξετάστε τι πρέ-
πει να κάνετε σε περίπτωση που 
προκύψει έκτακτη ανάγκη.
Επιλέξτε την κατάλληλη ασφαλι-
στική κάλυψη
Η ύπαρξη του κατάλληλου α-
σφαλιστηρίου συμβολαίου θα 
σας βοηθήσει να καλύψετε πιθα-
νές ζημιές που μπορούν να προ-
καλέσουν οι φυσικές καταστρο-
φές.
Μάθετε τα πάντα για την κάλυψή 
σας
Βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει 
και κατανοήσει τους όρους και 
τις προϋποθέσεις του ασφαλι-
στηρίου συμβολαίου σας, συ-
μπεριλαμβανομένων των καλύ-
ψεων και των πιθανών εξαιρέ-
σεων που μπορεί να υπάρχουν.
Κάντε αίτηση για αποζημίωση
Σε περίπτωση απώλειας λόγω 
φυσικής καταστροφής, επικοι-
νωνήστε αμέσως με τον ασφαλι-
στή σας για βοήθεια και συμβου-
λές.
Βρείτε το σωστό επαγγελματία
Οι ασφαλιστές όχι μόνο παρέ-
χουν ασφαλιστική κάλυψη αλλά 
μπορούν επίσης να σας βοηθή-
σουν να προετοιμαστείτε και να 
προστατευθείτε από μια φυσική 
καταστροφή.

LA PARISIENNE ASSURANCES

Ξεκινά εργασίες 
στην ελληνική αγορά

«Η συνεργασία αυτή θα μας επιτρέψει να επεκτείνουμε το 
αποτύπωμά μας στην Ευρώπη», τονίζει ο Olivier Jaillon

Οι χρεοκοπίες εξακολουθούν να αυξάνονται παγκοσμίως, γεγονός που συ-
νεπάγεται υψηλότερους κινδύνους για τις εξαγωγές, είναι το  συμπέρα-
σμα της Έκθεσης Παγκόσμιας Αφερεγγυότητας της Euler Hermes. Ειδικό-

τερα, σύμφωνα με τα στοιχεία της έκθεσης, οι πτωχεύσεις επιχειρήσεων 
αυξήθηκαν κατά +9% το 2019, κυρίως λόγω της παρατεταμένης 
αύξησης περιστατικών στην Κίνα (+20%) και, σε μικρότερο βαθ-
μό, της αντιστροφής της τάσης που σημειώθηκε στη Δυτική 
Ευρώπη (+ 2%) και στη Βόρεια Αμερική (+3%).

Οι εμπειρογνώμονες της Euler Hermes πιστεύουν ότι 
αυτή η ανησυχητική τάση οφείλεται αφενός στον παρατετα-
μένο χαμηλό ρυθμό που παρουσιάζει η οικονομική δυναμι-
κή στο βιομηχανικό τομέα, ιδίως στις προηγμένες οικονο-
μίες, και αφετέρου στις καθυστερημένες επιπτώσεις των ε-
μπορικών διαφορών, των πολιτικών αβεβαιοτήτων και των 
κοινωνικών εντάσεων. Το 2020, ακόμη και αν οι νομισματικές 
πολιτικές παραμείνουν υποστηρικτικές, δεν θα αρκούν για να αντι-
σταθμιστεί η μικρότερη ζήτηση, ο αυστηρότερος ανταγωνισμός των τι-
μών και η αύξηση του κόστους παραγωγής, κυρίως των μισθών. Ως αποτέλε-
σμα, οι πτωχεύσεις αναμένεται να αυξηθούν και πάλι κατά +6% σε παγκόσμιο 
επίπεδο φέτος για τέταρτη συνεχή φορά, με την Ασία να εξακολουθεί να συμβά-
λει σημαντικά στο ποσοστό αυτό (+8% σε ετήσια βάση), κυρίως λόγω της Κίνας 
(+10%) και της Ινδίας (+11%). Στη Δυτική Ευρώπη, η οικονομική ανάπτυξη θα 
παραμείνει κάτω από το ιστορικό όριο, το οποίο συνήθως σταθεροποιεί τον α-
ριθμό των πτωχεύσεων (+1,7%), οδηγώντας σε αύξηση στις περισσότερες χώ-
ρες. Συνολικά, τέσσερις στις πέντε χώρες θα δουν αύξηση στα περιστατικά πτω-

χεύσεων το 2020, με τη Βραζιλία (-3% σε ετήσια βάση) και τη Γαλλία (0%) να 
είναι οι βασικές εξαιρέσεις. Το 2019, η συνολική αύξηση ήταν υψηλότερη, αλλά 
μόνο δύο στις τρεις χώρες επηρεάστηκαν από την αύξηση των πτωχεύσεων. 

Αυτό σημαίνει ότι οι κίνδυνοι των εξαγωγών αυξάνονται σχεδόν παντού: 
δεν υπάρχει πλέον ένα ασφαλές καταφύγιο.

Ο αριθμός των μεγάλων πτωχεύσεων από το πρώτο τρίμηνο 
έως το τρίτο τρίμηνο του 2019 παρέμεινε σχετικά σταθερός 

από έτος σε έτος (249 περιστατικά), ωστόσο η σοβαρότητα 
τους επιδεινώθηκε όσο αφορά το συνολικό κύκλο εργασιών 
(+39,1 δισ. ευρώ έως 145,2 δισ. ευρώ), γεγονός που θα 
μπορούσε να έχει σημαντικές συνέπειες ντόμινο στους προ-
μηθευτές των εφοδιαστικών  αλυσίδων. Όσο μεγαλύτερος 

είναι ο κύκλος εργασιών των υποψηφίων σε πτώχευση, τό-
σο μεγαλύτερες είναι οι ζημίες σε μεμονωμένους προμηθευ-

τές. Οι κρίσιμοι τομείς ήταν ο κατασκευαστικός κλάδος στην Α-
σία, η ενέργεια και το λιανικό εμπόριο στη Βόρεια Αμερική, και το 

λιανικό εμπόριο και οι υπηρεσίες στη Δυτική Ευρώπη. «Συνολικά, αυτή η 
προοπτική αφερεγγυότητας απαιτεί στενή παρακολούθηση των εμπορικών δι-
αφορών και διάφορων κινδύνων πολιτικής και πολιτικών κινδύνων, καθώς το 
επίπεδο της οικονομικής αστάθειας θα είναι πολύ υψηλό καθ' όλη τη διάρκεια 
του 2020. Θα χρειαστούν πιο επιλεκτικά και προληπτικά μέτρα διαχείρισης πι-
στώσεων», υποστήριξε ο Maxime Lemerle, Head of Sector and Insolvency 
Research στην Euler Hermes.

Η έκθεση μελετά 44 χώρες και το 87% του παγκόσμιου ΑΕΠ, ενώ παρέχει και 
την τελευταία ενημέρωση του Δείκτη Παγκόσμιας Αφερεγγυότητας.

Ποια είναι  
η  La Parisienne Assurances

Η La Parisienne Assurances ιδρύθηκε το 1829 και αποτε-
λεί την παλαιότερη ανεξάρτητη εταιρεία του ασφαλιστικού 
κλάδου της Γαλλίας. Η εταιρεία ξεκίνησε ως μία οικογενειακή 
επιχείρηση ασφάλειας ατυχημάτων που προκαλούνταν από 
άμαξες με άλογα. Το 1859 εστίασε το ενδιαφέρον της στις α-
σφάλειες θραύσης κρυστάλλων, ενώ το 1921 ήταν μία ανώ-
νυμη εταιρεία με συνεχή ανοδική πορεία. 

Σήμερα, η La Parisienne Assurances, με πλήρως ψηφιο-
ποιημένες διαδικασίες ασφάλισης και χρήση των πλέον σύγ-
χρονων τεχνολογικά εργαλείων, συνεχίζει να αναπτύσσεται 
διανέμοντας νέα προϊόντα ασφάλισης για ατυχήματα, για την 
ακίνητη περιουσία και ειδικού τύπου, σε 13 ευρωπαϊκές χώ-
ρες, μέσα από ένα εύρος συνεργατών διανομής, όπως εμπό-
ρους λιανικής, ασφαλιστές και brokers αλλά και μέσω του 
διαδικτύου. Ανεξάρτητα ωστόσο από το εύρος του τρόπου της 
διανομής των ασφαλιστικών της προϊόντων, οι λύσεις που 
προσφέρει η εταιρεία παρέχονται με τη μορφή API (Automatic 
Programming Interface), προκειμένου να ενσωματώνονται 
εύκολα και γρήγορα στις ψηφιακές πλατφόρμες των όποιων 
διανομέων της. Ο αναβαθμισμένος, σύγχρονος, πλήρως ψη-
φιοποιημένος τρόπος τιμολόγησης, διαχείρισης συμβάσεων 
και πληρωμής αποζημιώσεων μέσω των APIs και του τεχνο-
λογικά σύγχρονου blockchain επιτρέπει στη La Parisienne να 
κινηθεί εξαιρετικά γρήγορα και ευέλικτα, λανσάροντας νέα, 
ανταγωνιστικά προϊόντα στην αγορά σε σύντομο χρονικό διά-
στημα.

μά μας στην Ευρώπη και να αναπτύξουμε περαιτέ-
ρω τις δραστηριότητές μας στον τομέα του αυτοκι-
νήτου. Οι εταιρείες που επιλέξαμε για συνεργάτες 
είναι ορθά δομημένες και σύμφωνα με τα πρότυπα 
λειτουργίας της δικής μας εταιρείας», τόνισε ο 
Olivier Jaillon.

Euler Hermes: «Βλέπει» αύξηση των  πτωχεύσεων  το 2020
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ομάδα εργασίας της 
Generali, κάλεσε τους 
συμμετέχοντες να ανα-
λύσουν και να επιλέξουν 
μεταξύ τριών πιθανών 
μοντέλων, την ιδανική 
λύση. Με τη χρήση Live 
poll, οι ομάδες ψήφισαν 
τα χαρακτηριστικά που 
θα πρέπει να έχει η νέα 
υπηρεσία της Generali, 
συνδυάζοντας την προ-
στασία της υγείας των α-
σφαλισμένων με την αξι-
οποίηση της τηλεματι-
κής. Οι ομάδες παρουσί-
ασαν τις προτάσεις τους 
και κατέθεσαν το δικό 
τους marketing plan, δι-
εκδικώντας ένα βρα-
βείο-έκπληξη: να περά-
σουν ένα διήμερο με την ομάδα robotics της Generali!   

Ο κ. Ασημακόπουλος παρουσίασε στους συμμετέχοντες του workshop 
τη συμβολή της αυτοματοποίησης και των robotics σε έναν κλάδο όπως η 
ασφάλιση λέγοντας ότι «η τεχνολογία και τα robotics πιο συγκεκριμένα, 
μας ανοίγουν νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες και δυνατότητες να αναπτυ-
χθούμε με μεγαλύτερη ταχύτητα. Στην Generali βλέπουμε όλες τις εξελί-
ξεις σαν ευκαιρία κι όχι σαν απειλή. Απόδειξη αποτελεί η ίδρυση του νέου 
αυτού τμήματος robotics που αποτελείται από νέους όπως εσείς, με δια-
φορετικές ακαδημαϊκές καταβολές και έχει ήδη αρχίσει να συμβάλλει στη 
μετεξέλιξη κι άλλων τμημάτων κι εργασιών».  Η διοργάνωση πραγματο-
ποιήθηκε  στο πλαίσιο του ετήσιου Πανοράματος Επιχειρηματικότητας  και 
Σταδιοδρομίας, με εμπνευστή τον. κ. Ιορδάνη Λαδόπουλο, πρώην καθηγη-
τή ΑΣΟΕΕ.

αναμένεται να μετασχηματίσει τον ασφαλιστικό 
κλάδο και να καταθέσουν τις ιδέες τους, συνδρά-
μοντας στο σχεδιασμό μιας νέας, καινοτόμου λύ-
σης insurtech που σχεδιάζει η Generali. Mε «οδη-
γούς» στελέχη και εργαζόμενους της εταιρείας, οι 
συμμετέχοντες ξεναγήθηκαν στο αύριο της ασφά-
λισης και είχαν τη δυνατότητα να ενημερωθούν για 
τα νέα επαγγέλματα που δημιουργούνται με τη δι-
είσδυση της τεχνολογίας στον κλάδο.   

O κ. Παναγιώτης Δημητρίου συνομίλησε με τους 
νέους, επισημαίνοντας ότι ο κλάδος της ασφάλι-
σης αποτελεί την ιδανική επιλογή για όσους θα ή-
θελαν να γνωρίσουν από κοντά και να δοκιμάσουν 
τις δυνατότητές τους στην επιχειρηματική καινοτο-
μία: «Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος που έχω τη δυ-
νατότητα να συνομιλήσω με εσάς που αποτελείτε 
τη νέα γενιά καταναλωτών, καθώς σήμερα σχεδι-
άζουμε την ασφάλιση που θα ανταποκρίνεται στις 
δικές σας απαιτήσεις και δεδομένα. Επιπλέον, 
στην Generali χτίζουμε ένα νέο οικοσύστημα υπη-
ρεσιών, όπου διανοίγονται νέες επαγγελματικές 
ευκαιρίες σε τομείς αιχμής. Αν έχω να δώσω μία 
συμβουλή βάσει της εμπειρίας μου, είναι να είστε 
ατρόμητοι. Μην αφήνετε τις δυσκολίες του σημερι-
νού περιβάλλοντος να σας περιορίσουν. Δείξτε ε-
πιμονή, ρισκάρετε, αναζητήστε τις προσωπικές 
σας κλίσεις και ενδιαφέροντα και πιστέψτε στον 
εαυτό σας. Μόνο έτσι θα πιστέψουν και οι άλλοι σε 
εσάς», υπογράμμισε ο κ. Δημητρίου. 

Τη σκυτάλη πήραν στη συνέχεια οι κ.κ. Τάκης 
Βασιλόπουλος, Chief Technical Manager, και Πα-
ναγιώτης Ασημακόπουλος, Strategy Coordinator, 
οι οποίοι παρουσίασαν συνοπτικά το όραμα και τη 
νέα στρατηγική της Generali, η οποία επιδιώκει να 
αποτελέσει έναν Lifetime Partner των πελατών 
της. Όπως τόνισε ο κ. Βασιλόπουλος, «ο Όμιλος 
Generali έχει στόχο να βελτιώσει το επίπεδο ικα-
νοποίησης του πελάτη, αποτελώντας τη No1 επι-
λογή τους. Προς το σκοπό αυτό, αξιοποιεί τις δυνα-
τότητες των telematics και των δεδομένων, μετα-
τρέποντας την ασφάλιση σε ένα χρήσιμο εργαλείο 
που θα τους συντροφεύει στην καθημερινότητά 
τους και θα τους βοηθά να ζουν καλύτερα. Από μία 
υπόσχεση προστασίας απέναντι σε έναν επικείμε-
νο κίνδυνο, σε ένα σύνολο υπηρεσιών που θα χρη-
σιμοποιούν καθημερινά». 

Στη συνέχεια, προσομοιάζοντας μία πραγματική 

GENERALI

Σχεδιάζοντας 
την ασφάλιση 

της νέας γενιάς
Ιδανική επιλογή  για τους νέους που θέλουν να δοκιμάσουν τις 

δυνατότητές τους στην επιχειρηματική καινοτομία, χαρακτήρισε 
τον κλάδο της  ασφάλισης ο διευθύνων σύμβουλος της Generali 

κ. Παναγιώτης Δημητρίου στο πλαίσιο των φετινών Business 
Days, που φιλοξένησε πρόσφατα η Generali στα κεντρικά γραφεία 
της εταιρείας, στην Αθήνα. 

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, στήθηκε ένα «Hub Καινοτο-
μίας», κατά το οποίο πραγματοποιήθηκαν διαδραστικά workshops. 
Οι τριάντα φοιτητές και απόφοιτοι ελληνικών πανεπιστημίων που 
συμμετείχαν,είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν πώς η τεχνολογία 

Οι δεξιότητες του μέλλοντος
ΆΝΤΆΠΟΚΡΙΝΟΜΕΝΗ στην ανάγκη των νέων αποφοίτων να γνωρίσουν 
από κοντά τη διαδικασία επιλογής και τις μεθόδους αξιολόγησης που θα 
τους επιτρέψουν να πραγματοποιήσουν τα πρώτα βήματα στην καριέρα 
τους, η Generali κάλεσε τους Aθηνά Ντόβα και Ηλία Βαρθολομαίο, ιδρυτές 
της Owiwi. Πρόκειται για μία βραβευμένη startup η οποία αξιοποιεί τo 
gamification στην αξιολόγηση των υποψηφίων. Μέσα από ένα ειδικά σχε-
διασμένο online παιχνίδι, που αποτελεί μια διαδραστική και ευχάριστη ε-
μπειρία, η Owiwi βοηθά τις εταιρείες να αντιστοιχίσουν τα χαρακτηριστικά 
μίας θέσης εργασίας με τον κατάλληλο υποψήφιο με βάση την οργανωτι-
κή κουλτούρα της εταιρείας και τα προσωπικά, ψυχομετρικά χαρακτηρι-
στικά του υποψηφίου. 

Οι ιδρυτές της, έχοντας βιώσει από πρώτο χέρι τη δυσκολία αντιστοίχι-
σης των πραγματικών δεξιοτήτων των υποψηφίων με τις ανάγκες της α-
γοράς εργασίας κι έχοντας  καταφέρει να κάνουν τα πρώτα επιτυχημένα 
επαγγελματικά βήματα σε ηλικία κάτω των 30 ετών, ήταν οι πλέον κατάλ-
ληλοι να απαντήσουν στους συμμετέχοντες των Generali Business Days. 
Όπως τόνισαν, πέρα από τα τυπικά προσόντα, αυτό που διαφοροποιεί έναν 
υποψήφιο είναι τα λεγόμενα soft skills και προέτρεψαν τους νέους: 

«Να είστε δημιουργικοί, γιατί αυτή είναι η πιο χρήσιμη δεξιότητα για το 
μέλλον, να αναζητάτε έξυπνους τρόπους να αντιμετωπίζετε τις προκλή-
σεις στον τομέα της εργασίας και να βρίσκετε πάντα το νόημα και τον σκο-
πό σε ό,τι κι αν επιλέξετε να κάνετε».  Από πλευράς της, η υπεύθυνη HR 
της Generali κα Ελένη Κορδάτου ευχαρίστησε τους συμμετέχοντες για την 
πολύ ενεργή συμμετοχή τους και τη θετική τους διάθεση και έκλεισε την 
εκδήλωση λέγοντας: «Είστε στην αρχή ενός μακρόπνοου ταξιδιού με όλες 
τις δυνατότητες να ανοίγονται μπροστά σας. Μη σταματήσετε να αναζητά-
τε ποτέ τρόπους να γίνετε καλύτεροι, γιατί οι δεξιότητές μας, όπως κι ε-
μείς, δεν σταματούν να αλλάζουν ποτέ και να εξελίσσονται. Αυτό το στοι-
χείο της ανθεκτικότητας είναι το στοιχείο που θα σας δώσει ώθηση στο 
συνεχώς μεταβαλλόμενο εργασιακό περιβάλλον το οποίο διαμορφώνεται 
και το οποίο ενέχει δυσκολίες αλλά και πολλές ευκαιρίες».Φωτογραφίες: 
Ιάκωβος Διζικιρίκης - FYD Productions &, Grey Images.

Ο κ. Παναγιώτης Βασιλόπουλος, Chief Technical 
Manager

O κ. Πάνος Δημητρίου, διευθύνων σύμβουλος Η κα Μαρία Λαμπροπούλου, διευθύντρια Marketing & Επικοινωνίας



ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΗ ΣΎΝΔΈΣΗ ΚΎΠΡΟΎ – ΈΛΛΑΔΑΣ. ΣΤΟ ΦΟΎΛ ΟΙ ΜΗΧΑΝΈΣ  
Στα περίπου 130 ευρώ το άτομο με επιστροφή και χωρίς όχημα θα κοστίζει το εισιτήριο για την ακτοπλοϊκή σύνδεση Λεμεσού-Πειραιά και η επιχορήγηση προς τις 

εταιρείες θα υπερβαίνει ελαφρώς τα 5 εκατομμύρια ευρώ, δήλωσε η υφυπουργός Ναυτιλίας Νατάσα Πηλείδου, ενημερώνοντας την Επιτροπή Εμπορίου της Βουλής. 
Στόχος παραμένει η ακτοπλοϊκή σύνδεση να λειτουργήσει από το προσεχές καλοκαίρι

Σελ. 35

Του ανταποκριτή μας στην Κύπρο  ΓΊΑΝΝΗ ΣΕΪΤΑΝΊΔΗ

Η συμπερίληψη σε εναρμονιστικό, με κοινοτική οδηγία, νομο-
σχέδιο διάταξης που καθιστά υποχρεωτική τη συμμετοχή 
όλων των εργαζομένων επιχειρήσεις σε Ταμείο Προνοίας 

(δεύτερος πυλώνας), εφόσον λειτουργεί, έχει προκαλέσει την έ-

ντονη αντίδραση εργοδοτικών οργανώσεων. Η Ομοσπονδία Ερ-
γοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ) και το Κυπριακό Εμπορικό και 
Βιομηχανικό Επιμελητήριο (ΚΕΒΕ) εξέφρασαν την έντονη αντί-
δρασή τους, ενώ οι συνδικαλιστικές οργανώσεις τάσσονται υπέρ 
της ρύθμισης.

Ειδικότερα, «ο περί της Ίδρυσης, των Δραστηριοτήτων και της 

Εποπτείας των Ιδρυμάτων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών 
Παροχών Νόμος του 2019» εναρμονίζει την κυπριακή νομοθεσία 
με την Οδηγία της Ε.Ε. 2016/2341 που αφορά τα ιδρύματα επαγ-
γελματικών συνταξιοδοτικών παροχών. Η οδηγία προβλέπει ο-
λοκληρωμένο κανονιστικό πλαίσιο για τις δραστηριότητες και την 

Συνέχεια στη σελίδα 34

ΆΝΤΙΔΡΟΥΝ ΟΙ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΟΡΓΆΝΏΣΕΙΣ. ΣΤΗΡΙΖΟΥΝ ΟΙ ΣΥΝΤΕΧΝΙΕΣ

«Πόλεμος» για τα Ταμεία Προνοίας
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εποπτεία των ιδρυμάτων επαγγελμα-
τικών συνταξιοδοτικών παροχών. Tα 
κράτη-μέλη όφειλαν να μεταφέρουν 
τους εν λόγω ενωσιακούς κανόνες 
στο εθνικό τους δίκαιο έως τις 13 Ια-
νουαρίου 2019. 

Η διάταξη
Το νομοσχέδιο προβλέπει, μεταξύ 

άλλων, την υποχρέωση ένταξης των 
εργαζομένων μιας επιχείρησης σε 
συνταξιοδοτικό ταμείο εφόσον ο ερ-
γοδότης προσφέρει τέτοιο σχέδιο. 

«Η ένταξη εργαζομένου σε συνταξι-
οδοτικό σχέδιο που προσφέρει ο ερ-
γοδότης του είναι υποχρεωτική, όταν ο 
εργαζόμενος ανήκει σε επαγγελματι-
κή κατηγορία για την οποία ιδρύθηκε 
και λειτουργεί το συνταξιοδοτικό σχέ-
διο», αναφέρει η σχετική διάταξη. 

Και οι αντιδράσεις
Οι εργοδοτικές οργανώσεις θεω-

ρούν ότι η παραπάνω πρόνοια δεν α-
πορρέει από την κοινοτική οδηγία και 
τη χαρακτηρίζουν αντισυνταγματική, 
καθώς παρεμβαίνει στην ελευθερία 
των συμβάσεων. Για τους εργοδότες η 

προσφορά κάλυψης από Ταμείο Προ-
νοίας αποτελεί μισθολογικό ωφέλημα 
στο πλαίσιο σύμβασης εργασίας, και 
όχι καθολική παροχή. Επιπλέον οι ερ-
γοδοτικές οργανώσεις θέτουν θέμα 
επιβάρυνσης του κόστους λειτουργίας 
των επιχειρήσεων. 

ΚΕΒΕ και ΟΕΒ θεωρούν προβλη-
ματικές και άλλες δύο πρόνοιες της 
προτεινόμενης νομοθεσίας: 
• Την απαγόρευση της διάλυσης και 
εκκαθάρισης του ταμείου προνοίας, 
δικαίωμα που υπάρχει σήμερα και 
κατοχυρώνεται μέσα από τη σχετική 
νομοθεσία και τα καταστατικά των τα-
μείων προνοίας. 
• Την απαγόρευση της δυνατότητας 
μεταφοράς των ταμείων προνοίας ή 
και μελών του σε εγκεκριμένα ασφα-
λιστικά σχέδια που προσφέρουν α-
σφαλιστικές εταιρείες, στερώντας με 
αυτό τον τρόπο το δικαίωμα της ελεύ-
θερης επιλογής, περιορίζοντας ση-
μαντικά τον ρόλο των ασφαλιστικών 
εταιρειών. 

Το ΚΕΒΕ με ανακοίνωσή του εκ-

φράζει «την έντονη αντίθεσή του με 
τις αλλαγές που έχουν ενσωματωθεί 
στο νομοσχέδιο για αλλαγές στον νό-
μο για τη λειτουργία των ταμείων 
προνοίας που έχουν κατατεθεί στην 
Επιτροπή Εργασίας της Βουλής κα-
θότι αυτές εκτός του ότι εκφεύγουν 
των υποχρεώσεων μας με βάση την 
Ευρωπαϊκή Οδηγία είναι και αντισυ-

νταγματικές».
Η Ομοσπονδία Εργοδοτών & Βιο-

μηχάνων (ΟΕΒ) από την πλευρά της 
εφιστά «την προσοχή στη Βουλή και 
τα κοινοβουλευτικά κόμματα για τους 
κινδύνους που ελλοχεύουν».

Από τα κόμματα ο πρόεδρος του 
κυβερνώντος Δημοκρατικού Συνα-
γερμού (ΔΗΣΥ), Αβέρωφ Νεοφύτου, 

εξέφρασε διαφωνία, ενώ το ΑΚΕΛ 
τοποθετήθηκε θετικά. 

Ο Δημοκρατικός Συναγερμός θα 
στηρίξει στη Βουλή τη θέσπιση κανό-
νων για τα Ταμεία Προνοίας, ωστόσο 
δεν μπορεί κάποιοι να βάζουν από το 
παράθυρο πρόνοιες που δεν προ-
βλέπονται από το ευρωπαϊκό κεκτη-
μένο, δήλωσε ο κ. Νεοφύτου.

«Πόλεμος» για τα Ταμεία Προνοίας
Διαφορετική είναι η θέση των 

συνδικαλιστικών οργανώσεων. 
Η ΠΕΟ σε ανακοίνωσή της τονίζει 
ότι «αν πραγματικά η πολιτεία θέλει 
να διευρύνει έναν πετυχημένο κοι-
νωνικό θεσμό, ο οποίος να μπορεί να στηρίζει σημα-
ντικά την αξιοπρεπή διαβίωση των εργαζομένων όταν 
αφυπηρετούν, εκείνο που επιβάλλεται να κάνει είναι 
να καθολικεύσει το θεσμό για όλους τους εργαζόμε-
νους. 

Ιδιαίτερα στις σημερινές συνθήκες της απορρύθμι-
σης, των πιέσεων που ασκούνται από μεγάλη μερίδα 
των εργοδοτών για μη οργάνωση και για προσωπικά 
συμβόλαια, η υιοθέτηση θεσμικών μέτρων που να δι-

ευρύνουν την κάλυψη των εργαζο-
μένων με ταμεία προνοίας είναι α-
παραίτητη», αναφέρει, μεταξύ άλ-
λων, η συντεχνία.

Η ΔΕΟΚ σε ανακοίνωσή της τονί-
ζει ότι «αντί οι εργοδοτικές οργανώσεις να συνεργα-
στούν εποικοδομητικά με τις συντεχνίες και το υ-
πουργείο Εργασίας με στόχο τον εκσυγχρονισμό και 
την ενίσχυση του θεσμού των Ταμείων Προνοίας προς 
όφελος της οικονομίας και της κοινωνίας επιχειρούν 
ακριβώς το αντίθετο.   Δηλαδή την υπονόμευση των 
Ταμείων Προνοίας ως δευτεροβάθμιου συνταξιοδοτι-
κού πυλώνα, ενθαρρύνοντας ουσιαστικά την εργοδο-
τική αυθαιρεσία».

Στήριξη από 
συντεχνίες

Την ίδια ώρα, η  Παγκύπρια Συντεχνία Κυβερνητικών Ιατρών (ΠΑΣΥΚΙ) χαιρετίζει την προώ-
θηση από την κυβέρνηση στη Βουλή του εναρμονιστικού νομοσχεδίου που καθιστά υποχρε-

ωτική την καταβολή ταμείου προνοίας, σε όλους τους εργαζόμενους επιχειρήσεων που προ-
σφέρουν τέτοιου είδους ταμεία. 

Καλεί μάλιστα τον Οργανισμό Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ) να πράξει τα αυτονόητα, 
όπως τονίζει και να εφαρμόσει τα καθορισμένα από τη νομοθεσία και κανονισμούς (κανονισμός 
21 – οι περί ίδρυσης Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας, Γενικοί Κανονισμοί του 2017) 
που διέπουν την ίδια τη δημιουργία του και να προχωρήσει στην ίδρυση Ταμείου Πρόνοιας.

Όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση της  ΠΑΣΥΚΙ, «διανύουμε μια περίοδο που παρατηρεί-
ται προοδευτική απορρύθμιση των εργασιακών σχέσεων και επιδείνωση του εργασιακού πε-

ριβάλλοντος των ιατρών που εργάζονται στα δημόσια νοσηλευτήρια. 
Αυτό έχει άμεση σχέση με την εισαγωγή ατομικών συμβολαίων, τη μη εισαγωγή συλλογικής 

σύμβασης ασχέτως των προνοιών της νομοθεσίας, όπως και των επακόλουθων παραδοχών εκ 
μέρους του υπουργού Υγείας και της διοίκησης του ΟΚΥπΥ και τη μη τήρηση των προβλεπόμε-
νων από τη νομοθεσία υποχρεώσεων του ΟΚΥπΥ σχετικά με την υποχρέωση εφαρμογής ταμεί-
ου προνοίας».

«Στο πλαίσιο αυτό θεωρούμε σημαντική τη θεσμική κατοχύρωση του δικαιώματος στο ταμείο 
προνοίας σε όλους τους εργαζόμενους, καθώς διασφαλίζει την ενίσχυση των συνταξιοδοτικών 
παροχών προς τους εργαζόμενους», προστίθεται στην ανακοίνωση της ΠΑΣΥΚΙ και υπενθυμί-
ζει ότι το συνταξιοδοτικό των γιατρών του Δημοσίου παραμένει άλυτο πρόβλημα.

ΠΑΣΎΚΙ: Διασφαλίζεται  η ενίσχυση των συνταξιοδοτικών παροχών

Νέα ναυτασφαλιστική εταιρεία στην Κύπρο

Την άφιξη ακόμα μιας ναυτασφαλιστικής εται-
ρείας, της Steamship Mutual Underwriting 
Association (Europe) Limited, η οποία αποφά-

σισε να δραστηριοποιείται μέσω της πιο πάνω εται-
ρείας με έδρα στην Κύπρο, για ασφαλίσεις που α-
φορούν ευρωπαϊκές δραστηριότητες, καλωσορί-
ζει στις τάξεις των μελών του το Κυπριακό Ναυτι-
λιακό Επιμελητήριο.

Σε ανακοίνωσή του το Ναυτιλιακό Επιμελητήριο 
εκφράζει την ικανοποίησή του για αυτή την πολύ 
θετική εξέλιξη, όπως αναφέρει, και την εμπιστοσύ-
νη των ναυτιλιακών εταιρειών που μεταφέρουν 
την έδρα τους στην Κύπρο. «Η άφιξη νέων ναυτιλι-
ακών εταιρειών και ναυτιλιακά συναφών εταιρει-
ών είναι αποτέλεσμα της περαιτέρω ενίσχυσης α-
νταγωνιστικότητας της κυπριακής ναυτιλιακής βι-
ομηχανίας, καθώς παρέχει σταθερότητα και ευκαι-
ρίες επιχειρηματικής ανάπτυξης», σημειώνεται 
χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση. Το Κυπριακό 
Ναυτιλιακό Επιμελητήριο αναφέρει ακόμη ότι η ε-
ταιρεία εξέφρασε τις ευχαριστίες της στην κυπρια-
κή ναυτιλιακή διοίκηση και ναυτιλιακή κοινότητα 

για τη θερμή υποδοχή που έχει δεχθεί από την άφιξή της στην 
Κύπρο και προσβλέπει στην έμπρακτη συνεισφορά της στην κυ-
πριακή ναυτιλιακή βιομηχανία. Ταυτόχρονα το Επιμελητήριο δε-
σμεύεται να συνεχίσει τις ενέργειες, σε συνεργασία με το υφυ-
πουργείο Ναυτιλίας καθώς και με άλλους ναυτιλιακούς φορείς, 
για την περαιτέρω προώθηση και ανάπτυξη της ναυτιλιακής βιο-
μηχανίας.

Υπουργικό Συμβούλιο 
Ένέκρινε εγγυήσεις 70 εκατ. € 
ΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΨΗ πρόνοιας στον προϋπολογισμό του υπουργείου Υγείας 
ύψους 70 εκατ. € για κάλυψη τυχόν ελλειμμάτων που πιθανόν να διαφανούν 
στην πορεία υλοποίησης των συμφωνηθέντων μεταξύ ΟΑΥ και ΠΑΣΙΝ για την 
ενδονοσοκομειακή φροντίδα για τα έτη 2021 και 2022, αποφάσισε το Υπουρ-
γικό Συμβούλιο, μετά από πρόταση που παρουσίασε ο υπουργός Υγείας κ. 
Κωνσταντίνος Ιωάννου. Σκοπός της εν λόγω απόφασης είναι, αφενός, να δι-
ασφαλιστεί ότι οι οικονομικές υποχρεώσεις που απορρέουν από το Μνημόνιο 
Συναντίληψης που θα συνυπογράψουν ο υπουργός Υγείας, ο ΟΑΥ και ο ΠΑ-
ΣΙΝ -και κατ’ επέκταση των συμβολαίων που θα υπογραφούν με έκαστο νο-
σηλευτήριο που θα εκδηλώσει ενδιαφέρον για ένταξη στο ΓεΣΥ- θα τηρηθούν 
και, αφετέρου, να καθησυχάσει τις ανησυχίες που εκφράστηκαν από πλευ-
ράς ΠΑΣΙΝ για το θέμα της βιωσιμότητας των ιδιωτικών νοσηλευτηρίων.

Ο υπουργός ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται για κυβερνητικές εγγυήσεις, ό-
πως λανθασμένα έχει ερμηνευτεί, αλλά για εγγύηση των οικονομικών υπο-
χρεώσεων που απορρέουν από το Μνημόνιο Συναντίληψης, λέγοντας ότι με 
τη σημερινή απόφαση αυτό επιτυγχάνεται πέραν πάσης αμφιβολίας.

Τονίζεται ότι η εν λόγω πρόνοια θα ενεργοποιηθεί αποκλειστικά και μόνο 
σε περίπτωση που διαφανεί ότι προκύπτουν τυχόν ελλείμματα ή ότι δεν τη-
ρούνται οι οικονομικές παράμετροι του Μνημονίου. Για σκοπούς ελέγχου, η 
χορηγία θα παραχωρείται στον ΟΑΥ ανά τριμηνία κατόπιν σχετικής τεκμηρί-
ωσης του ΟΑΥ προς το υπουργείο Υγείας και εφόσον υπάρξει ανάγκη.



N E X T D E A L  # 4 4 1  #  1 6  Ι Α Ν Ο Υ Α Ρ Ι Ο Υ  2 0 2 0

35| Ρεπορτάζ

Στα 9,7 δισ. € τα κόκκινα δάνεια 
στο κυπριακό τραπεζικό σύστημα
ΜΙΚΡΗ ΜΕΙΩΣΗ κατά περίπου 1,4 εκατομμύριο € κατέγραψαν οι 
Μη Εξυπηρετούμενες Χορηγήσεις τον Αύγουστο του 2019 σε σχέ-
ση με τον προηγούμενο μήνα, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία 
της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου,ενώ το ποσοστό των ΜΕΧ έ-
ναντι των συνολικών δανείων, μειώθηκε ελαφρώς στο 29,3%. 
Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΚΤΚ με ημερομηνία ανα-
φοράς τις 31 Αυγούστου του 2019, οι συνολικές ΜΕΧ μειώθηκαν 
στα 9.667 εκατομμύρια €, σε σύγκριση με 9.681 εκατομμύρια € τον 
προηγούμενο μήνα και 10.260 εκατομμύρια € στο τέλος του 2018. 
Το ποσοστό των ΜΕΧ έναντι των συνολικών χορηγήσεων μειώθη-
κε ελαφρώς στο 29,3%, από 29,6% τον προηγούμενο μήνα. Τα νοι-
κοκυριά κατέχουν το μεγαλύτερο ποσό των ΜΕΧ, τα οποία ωστόσο 
μειώθηκαν τον Αύγουστο του 2019 στα 4.965 εκατ. € ή στο ποσο-
στό 36,7% από 4.971 εκατ. € τον Ιούλιο του 2019 και 5.165 εκατ. € 
στο τέλος του 2018. Ακολουθούν οι εταιρείες με ΜΕΧ ύψους 4.378 
εκατ. € ή 29,4%, από 4.389 τον προηγούμενο μήνα και 4.764 εκατ. 
€ στο τέλος του 2018. Από τις ΜΕΧ των εταιρειών τα 3.702 εκατ. € 
αφορούσαν τον Αύγουστο του 2019 μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Οι 
συνολικές χορηγήσεις με καθυστέρηση πέραν των 90 ημερών αυ-
ξήθηκαν στα 7.834 εκατ. € από 7.794 εκατ. € τον προηγούμενο 
μήνα και έφτασαν σε ποσοστό 23,7% έναντι των συνολικών χορη-
γήσεων. Οι χορηγήσεις που αναδιαρθρώθηκαν μειώθηκαν στα 
6.009 εκατ. € σε σχέση με 6.071 εκατ. € τον προηγούμενο μήνα και 
ανήλθαν στο 18,2% των συνολικών δανείων, εκ των οποίων τα 
4.315 εκατ. € παραμένουν ΜΕΧ. Οι συνολικές σωρευμένες προ-
βλέψεις των τραπεζών διαμορφώθηκαν στα 5.151 εκατ. € ή σε 
ποσοστό 51,5%.

Αύξηση παρουσίασε  
η απασχόληση στο δημόσιο τομέα 

ΑΥΞΗΣΗ παρουσίασε η απασχόληση στο δημόσιο τομέα το 2019, 
σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε η Στατιστική Υπηρεσία. Συ-
γκεκριμένα, η απασχόληση στην κυβέρνηση κατά την περίοδο Ια-
νουαρίου - Δεκεμβρίου 2019 σε σύγκριση με την αντίστοιχη περ-
σινή περίοδο αυξήθηκε κατά 362 άτομα (0,7%). Το Δεκέμβριο του 
2019, η απασχόληση στην κυβέρνηση αυξήθηκε κατά 411 άτομα 
(0,8%) σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2018 και έφτασε τα 
52.470 άτομα. Στο μόνιμο προσωπικό παρατηρείται μείωση κατά 
550 άτομα (-1,9%), από 28.399 σε 27.849 άτομα. Στο έκτακτο προ-
σωπικό παρατηρείται αύξηση (7,1%) φθάνοντας τις 16.153 σε σχέ-
ση με 15.077 άτομα το Δεκέμβριο του 2018. Σε σχέση με το Δεκέμ-
βριο του 2018 υπάρχει αύξηση σε όλες τις κατηγορίες προσωπι-
κού εκτός της δημόσιας υπηρεσίας, με τη μεγαλύτερη ποσοστιαία 
αύξηση να παρατηρείται στο προσωπικό της εκπαιδευτικής υπη-
ρεσίας (3,0%) και πιο συγκεκριμένα στο έκτακτο προσωπικό με 
ποσοστό 17,8% (656 άτομα). Σε σχέση με το Νοέμβριο του 2019, 
τόσο στο προσωπικό της Δημόσιας Υπηρεσίας όσο και των Δυνά-
μεων Ασφαλείας παρατηρείται μείωση, με τη μεγαλύτερη στο μό-
νιμο προσωπικό των Δυνάμεων Ασφαλείας (-0,2%). Το Προσωπι-
κό της Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας αυξήθηκε κατά 88 άτομα (0,6%).

Στα περίπου 130 ευρώ το άτομο με επιστροφή και χωρίς 
όχημα θα κοστίζει το εισιτήριο για την ακτοπλοϊκή σύνδε-
ση Λεμεσού-Πειραιά και η επιχορήγηση προς τις εταιρεί-

ες θα υπερβαίνει ελαφρώς τα 5 εκατομμύρια ευρώ, δήλωσε 
η υφυπουργός Ναυτιλίας Νατάσα Πηλείδου, ενημερώνοντας 
την Επιτροπή Εμπορίου της Βουλής. Στόχος παραμένει η α-
κτοπλοϊκή σύνδεση να λειτουργήσει από το προσεχές καλο-
καίρι. Σύμφωνα με το ΚΥΠΕ, η κα Πηλείδου ανέφερε μετά τη 
συνεδρίαση ότι εδώ και εβδομάδες υποβλήθηκε στην Ευρω-
παϊκή Επιτροπή το λεπτομερές αίτημα της Κύπρου και υπήρ-
ξε και δεύτερη επαφή για να εξηγηθεί το επείγον του αιτήμα-
τος και η απάντηση αναμένεται σύντομα. 

Ανέφερε ότι μετά την απάντηση θα προχωρήσουν οι διαδι-
κασίες των προσφορών εγκαίρως, ώστε να προλάβουμε τη 
φετινή καλοκαιρινή σεζόν. Απαντώντας σε ερώτηση ανέφερε 
ότι το εισιτήριο θα κοστίζει για ένα άτομο, με επιστροφή και 
χωρίς όχημα γύρω στα εκατό ευρώ, χωρίς τα τέλη λιμανιών, 
και με τα τέλη υπολογίζεται το κόστος να μην υπερβαίνει τα 
130 ευρώ. Η υφυπουργός εξήγησε ότι έχει γίνει η απαραίτητη 
προεργασία και με τον έφορο Κρατικών Ενισχύσεων και με 
το Λογιστήριο του Κράτους για τους όρους ώστε να είμαστε 
έτοιμοι για να βγούμε με προσφορές. Επίσης διαβούλευση 
έγινε με το Κυπριακό Ναυτιλιακό Επιμελητήριο και με την Έ-
νωση Πλοιοκτητών και με εταιρείες από άλλες χώρες και η 
ευχή είναι να το ενδιαφέρον να οδηγήσει και σε υποβολή 
προσφορών, γι’ αυτό και οι όροι έχουν καθοριστεί με μεγάλη 
προσοχή. Ενδιαφέρον υπάρχει από Κύπρο, Ελλάδα και άλλες 

χώρες της ΕΕ. Εξήγησε ότι η επιχορήγηση θα δίνεται στη βά-
ση προσυμφωνημένου ποσού και θα βασίζεται στα κέρδη της 
εταιρείας και ενδεχομένως να υπερβαίνει ελαφρώς τα πέντε 
εκατομμύρια. Ανέφερε επίσης ότι αύριο θα γίνει συνάντηση 
με τον υπουργό Μεταφορών για να συζητηθεί το θέμα της 
μεταφοράς οχημάτων στα πλοία από ενδιαφερόμενους. Ο 
πρόεδρος της Επιτροπής Ανδρέας Κυπριανού ανέφερε ότι, με 
βάση την ενημέρωση στη συνεδρίαση, φαίνεται ότι η Κομι-
σιόν αντικρίζει θετικά το αίτημα της Κύπρου και αναμένονται 
εντός των επόμενων εβδομάδων οι απαντήσεις για τους ό-
ρους της έγκρισης. Ελπίζουμε, είπε, να προλάβουμε τη φετινή 
τουριστική περίοδο και η σύνδεση Λεμεσού-Πειραιά να αρχί-
σει από αυτό το καλοκαίρι. Ο βουλευτής του ΑΚΕΛ Κώστας 
Κώστα αναγνώρισε το γεγονός ότι η υφυπουργός «πήρε ζε-
στά το θέμα» και ευχήθηκε η κυβέρνηση να μη μείνει στη 
μελέτη βιωσιμότητας αν η απάντηση της Επιτροπής είναι θε-
τική, αλλά να προχωρήσει στην επαναλειτουργία της σύνδε-
σης Λεμεσού-Πειραιά. Ο βουλευτής του ΔΗΚΟ Άγγελος Βό-
τσης ανέφερε ότι το πλάνο του υφυπουργείου είναι αισιόδοξο 
και η Επιτροπή θα το παρακολουθεί με στόχο τη διασφάλιση 
της εξυπηρέτησης των πολιτών. Ο εκπρόσωπος Τύπου του 
ΕΛΑΜ είπε ότι το κόμμα του επικροτεί τα πλάνα της κυβέρνη-
σης για τη σύνδεση και ότι θεωρεί πως μπορεί να προχωρή-
σει η εναλλακτική πρόταση του ΕΛΑΜ αν η απάντηση της 
Κομισιόν είναι αρνητική, δηλαδή να προστεθούν επιπλέον 
θέσεις στα εμπορικά πλοία και να γίνεται μεταφορά επιβατών 
σε Ρόδο, Κρήτη και Πειραιά.

ΣΕ ΣΥΝΑΨΗ τριετούς συμφωνίας συνεργασίας προ-
χώρησαν η ασφαλιστική εταιρεία Altius Insurance 
και ο Οργανισμός Χρηματοδοτήσεως Στέγης. Στο 
πλαίσιο της συνεργασίας  παρέχεται στα μέλη του Ορ-
γανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης ομαδικό σχέδιο 
Ασφάλισης Ζωής, το οποίο προσφέρει ασφαλιστική 
κάλυψη έναντι θανάτου από οποιαδήποτε αιτία και 
μόνιμης ολικής ανικανότητας. Η πολύχρονη πείρα στο 
συγκεκριμένο ασφαλιστικό τομέα, η πολύ ανταγωνι-
στική τιμολόγηση και η ισχυρή κεφαλαιουχική επάρ-
κεια της Altius Insurance ήταν ορισμένοι μόνο από 
τους λόγους που ο Οργανισμός Χρηματοδοτήσεως 
Στέγης εμπιστεύτηκε την εταιρεία για το ομαδικό πρό-
γραμμα ζωής των δανειοληπτών του, τονίζεται σε 
σχετική ανακοίνωση. Η επιλογή της Altius Insurance 
έγινε μετά από ανοικτό διαγωνισμό.

Altius Insurance: 
Ομαδικό στους δανειολήπτες 
του Οργανισμού 
Χρηματοδοτήσεως Στέγης

Από αριστερά: ο εκτελεστικός αντιπρόεδρος και πρώτος εκτελεστικός 
διευθυντής της Altius Insurance κ. Ευάγγελος Αναστασιάδης και ο γενικός 

διευθυντής του Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης κ. Ανδρέας Γεωργίου, 
κατά την υπογραφή της συμφωνίας

ΆΚΤΟΠΛΟΪΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΚΥΠΡΟΥ- ΕΛΛΆΔΆΣ

Επιταχύνονται οι διαδικασίες
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Εθνική στρατηγική για τον 

τουρισμό χαράσσει η Κύ-
προς, με στόχευση η χώρα 

να συμπεριληφθεί στις 30 πιο 
ανταγωνιστικές τουριστικά χώ-
ρες παγκοσμίως σε βάθος δε-
καετίας.

 Το θέμα τέθηκε επί τάπητος 
σε συνεδρίαση του Υπουργικού 
Συμβουλίου, ενώ θα παρουσια-
σθεί και ενώπιον της Βουλής 
στις 21 Ιανουαρίου. Ο υφυπουρ-
γός Τουρισμού, Σάββας Περδί-
ος, μιλώντας μετά το πέρας της 
συνεδρίασης του Υπουργικού 
Συμβουλίου, τόνισε επίσης ότι 
στόχος είναι να αυξηθεί η συνει-
σφορά του τουρισμού στην κυ-
πριακή οικονομία, από 2,9 δισ. 
ευρώ ανά έτος που είναι σήμε-
ρα σε 4,5 δισ. ευρώ ανά έτος. 
«Έχουμε αρκετή δουλειά να κά-
νουμε, ούτως ώστε ανταγωνι-
στικά η Κύπρος να ενταχθεί στις 
30 καλύτερες χώρες του κό-
σμου, που είναι ένας πολύ ση-
μαντικός στόχος για το υφυ-
πουργείο στην πορεία της δεκα-
ετίας», είπε χαρακτηριστικά ο κ. 
Περδίος. Σημείωσε ακόμη ότι 
«η νέα Εθνική Στρατηγική Του-
ρισμού θα δώσει το στίγμα ότι η 
Κύπρος έχει πλάνο και θα δείξει 
στους εταίρους μας ποιες μορ-
φές τουρισμού μπορούμε να 
προσελκύσουμε και ότι μπο-
ρούν να βασιστούν πάνω μας 

για την ανάπτυξη του τουρι-
σμού».

Ως τουριστικός προορισμός, η 
Κύπρος κατατάσσεται σήμερα 
στην 44η θέση παγκοσμίως, με 
την Ισπανία να καταλαμβάνει 
την 1η θέση, η Γαλλία την 3η θέ-
ση και η Ιταλία την 8η θέση, είπε 
ο υφυπουργός. Ακολουθούν η 
Πορτογαλία στη 12η θέση, η Ελ-
λάδα στην 25η, η Κροατία στην 
27η και η Μάλτα στην 35η.

Σύμφωνα με τον υφυπουργό 
Τουρισμού, η εθνική στρατηγική 
περιλαμβάνει πέντε βασικούς 
πυλώνες: Ο πρώτος πυλώνας 
είναι να καταστεί η Κύπρος ολό-

χρονος τουριστικός προορι-
σμός, ο δεύτερος είναι να έχουν 
οφέλη από τον τουρισμό όχι μό-
νο οι παραλιακές περιοχές, αλ-
λά ολόκληρο το νησί, όπως τα 
ορεινά η ύπαιθρος και οι ακριτι-
κές περιοχές και ο τρίτος πυλώ-
νας είναι να καθιερωθεί η Κύ-
προς ως ποιοτικός προορισμός, 
με την αύξηση της ανταγωνιστι-
κότητας. Τέταρτος πυλώνας εί-
ναι η Κύπρος να γίνει πιο «έξυ-
πνη» όσον αφορά τη χρήση της 
ψηφιακής τεχνολογίας, ενώ ο 
πέμπτος πυλώνας σχετίζεται με 
την κλιματική αλλαγή και την α-
ειφόρο ανάπτυξη.

Σχετικά με τον τελευταίο πυ-
λώνα, ο κ. Περδίος εξήγησε ότι 
θα πρέπει να ενισχυθεί η εικόνα 
της χώρας ως ενός προορισμού 
που νοιάζεται για το περιβάλλον. 
Αυτό, πρόσθεσε, είναι κάτι που 
ενδιαφέρει ιδιαίτερα τις χώρες-
στόχους, όπως τις σκανδιναβι-
κές χώρες που έχουν κάνει τε-
ράστια βήματα προόδου και ο 
κόσμος τους ενδιαφέρεται να 
επιλέγει προορισμούς που 
νοιάζονται για το περιβάλλον και 
την κλιματική αλλαγή.

Σύμφωνα με τον υφυπουργό, 
η δεκαετής στρατηγική προνοεί 
πλάνο ανά έτος με πολλές δρά-
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Αυτοκίνητα
Μείωση στις πωλήσεις 
έπειτα από πέντε χρόνια 
ΜΕΙΩΣΗ 5,2% παρουσίασαν οι πωλήσεις οχη-
μάτων το 2019, καταγράφοντας την πρώτη μεί-
ωση μετά από πέντε συνεχόμενα ανοδικά χρό-
νια. Ειδικότερα, σύμφωνα με στοιχεία που δη-
μοσιοποίησε η Στατιστική Υπηρεσία, οι συνολι-
κές εγγραφές οχημάτων υποχώρησε στις 
46.896 την περίοδο Ιανουαρίου - Δεκεμβρίου 
του 2019 σε σύγκριση με 49.450 την αντίστοιχη 
περσινή περίοδο, ενώ, όπως σημειώνεται, τα 
κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτέλε-
σαν τους κυριότερους προμηθευτές οχημάτων 
στην Κύπρο κατά το 2019, με το μερίδιο της Ε.Ε. 
στις συνολικές εγγραφές να ανέρχεται στο 
57,3%, ενώ της Ιαπωνίας στο 26,8%.

 Όπως προκύπτει από τα στοιχεία, η μείωση 
οφείλεται κυρίως στην υποχώρηση στις πωλή-
σεις επιβατηγών αυτοκινήτων σαλούν, που α-
ποτέλεσαν το 80,6% των συνολικών πωλήσεων. 
Οι εγγραφές σαλούν υποχώρησαν κατά 7,1% 
στις 37.802, σε σύγκριση με 40.683 το 2018. Από 
το σύνολο των επιβατηγών αυτοκινήτων σα-
λούν, 12.601 ή 33,3% ήταν καινούρια και 25.201 
ή 66,7% ήταν μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, ένα-
ντι 32,3% και 67,7% αντίστοιχα το 2018. Οι εγ-
γραφές λεωφορείων μειώθηκαν το 2019 σε 
175, από 211 το 2018. 

Οι εγγραφές των οχημάτων μεταφοράς φορ-
τίου αυξήθηκαν κατά 9,7%, φτάνοντας στις 
5.786 το 2019, σε σύγκριση με 5.275 το 2018. ΟΙ 
πωλήσεις ελαφρών φορτηγών κατέγραψαν αύ-
ξηση 9,7% και έφθασαν στις 4.992 και τα βαριά 
φορτηγά κατά 9,8% στα 596. 

Μείωση παρουσίασαν το 2019 οι πωλήσεις 
μοτοποδηλάτων με κινητήρες κάτω των 50 κυ-
βικών εκατοστών αλλά και των μοτοσικλετών, 
υποχωρώντας 280 (μείωση 8,8%) και 2.433 
(μείωση 4,3%) σε σύγκριση με 307 και 2.542 
αντίστοιχα το 2018.

Δεκαετής εθνική 
στρατηγική για 
τον τουρισμό 
με πολλαπλές 
δράσεις

Στα «σκαριά» κοινωνικό 
πρόγραμμα για μη 
βιώσιμους δανειολήπτες 
Κοινωνικό πρόγραμμα για μη βιώσιμους δανειολήπτες προτίθεται να προω-

θήσει το προσεχές διάστημα η κυπριακή κυβέρνηση.Σύμφωνα με γραπτή 
δήλωση του υπουργού Οικονομικών Κωνσταντίνου Πετρίδη, υπερέβη τις 

5.400 ή το 50% των επιλέξιμων δικαιούχων ο τελικός αριθμός των αιτήσεων για το 
σχέδιο «Εστία». Μάλιστα, όπως σημειώνει ο υπουργός, όσοι δανειολήπτες δεν θα 
καταστούν βιώσιμοι παρά τις πρόνοιες του σχεδίου, η κυβέρνηση προτίθεται να 
προχωρήσει στην ετοιμασία κοινωνικού προγράμματος. «Για τους πραγματικά ευ-
άλωτους δανειολήπτες, οι οποίοι δεν θα μπορέσουν να καταστούν βιώσιμοι παρά 
τις γενναιόδωρες πρόνοιες του Εστία, και των οποίων η αίτηση θα απορριφθεί, η 
πρόθεση της κυβέρνησης είναι όπως στο επόμενο διάστημα προχωρήσει στην ε-
τοιμασία κοινωνικού προγράμματος, από το οποίο θα μπορούν να επωφεληθούν», 
τονίζει χαρακτηριστικά ο υπουργός. Όπως προκύπτει από τα στοιχεία που λήφθη-
καν από τα τραπεζικά ή και άλλα ιδρύματα που συμμετέχουν στο σχέδιο «Εστία», ο 
τελικός αριθμός των αιτήσεων για ένταξη στο σχέδιο υπερβαίνει τις 5.400 αιτήσεις, 
πάνω από το 50% των δικαιούχων, αναφέρει στη δήλωσή του ο κ. Πετρίδης, ευχα-
ριστώντας όσους δανειολήπτες «υπέβαλαν αίτηση, προκειμένου να επωφεληθούν 
από τις πρόνοιες ενός γενναιόδωρου κρατικού σχεδίου, που σκοπό έχει να προ-
στατεύσει την πρώτη κατοικία όσων πραγματικά αδυνατούν να ανταποκριθούν στις 
υποχρεώσεις τους». Σύμφωνα με τον υπουργό, με την ολοκλήρωση της διαδικα-
σίας υποβολής αιτήσεων, τα τραπεζικά και άλλα ιδρύματα θα αξιολογήσουν την 
επιλεξιμότητα των δυνητικών δικαιούχων και θα προωθήσουν στο υπουργείο 
Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων τα αποτελέσματα, προκειμένου 
να τύχουν τελικής αξιολόγησης, για έγκριση ένταξης στο σχέδιο. Σημειώνει ακόμη 
πως με την εφαρμογή των προνοιών του σχεδίου «Εστία» υπολογίζεται ότι ένα 
σημαντικό μέρος των δικαιούχων θα καταστούν βιώσιμοι.
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σεις. «Ευελπιστούμε ότι σε πορεία 
δεκαετίας ο τουρισμός μας θα είναι 
σε θέση να προσθέσει ακόμη 1,5 δισ. 
ευρώ ανά έτος στην οικονομία της 
χώρας», είπε, άναφέροντας ότι η συ-
νεισφορά υπολογίζεται σήμερα σε 2,9 
δισ. ευρώ ανά έτος.

«Ευελπιστούμε ότι, αν είναι επιτυ-
χείς οι δράσεις μας, θα μπορέσουμε 
να συνεισφέρουμε μέχρι και 4,5 δισ. 
ευρώ ανά έτος», είπε και εξήγησε ότι 
αυτό θα προέλθει από αύξηση στις 
διανυκτερεύσεις και στην κατά κεφα-
λή δαπάνη. Στόχος είναι η δαπάνη να 
ανέλθει από 75 ευρώ ανά ημέρα στα 
90 ευρώ μέχρι το 2030, συμπλήρωσε.

Ο κ. Περδίος είπε εξάλλου ότι ανα-

μένεται στους επόμενους μήνες η α-
νακοίνωση του νέου τουριστικού 
branding της Κύπρου, το οποίο «θα 
δώσει μια ώθηση επιπλέον στον του-
ρισμό της χώρας, όχι μόνο για φέτος 
αλλά και για τα επόμενα χρόνια».

Ανέφερε επίσης ότι οι ενδείξεις για 
τον τουρισμό είναι ότι φέτος θα κυ-
μανθεί στα ίδια επίπεδα με πέρυσι. 
Θα υπάρχει ένα κύμα σταθερότητας, 
το οποίο θα συνεχιστεί φέτος αλλά 
ενδεχομένως και το 2021, πρόσθεσε, 
ενώ αναφέρθηκε στις ενέργειες που 
γίνονται για ανάπτυξη νέων αγορών, 
όπως η Γερμανία, η Ολλανδία και οι 
σκανδιναβικές χώρες.

Για την αεροπορική σύνδεση της 

Κύπρου, ο κ. Περδίος είπε ότι αναμέ-
νεται να υπάρξει αύξηση της τάξης 
του 20% στις αφίξεις από τη Γερμανία, 
λόγω της συμφωνίας με την εταιρεία 
Condor σε συνεννόηση με την 
Hermes Airports, ενώ είπε ότι την ε-
πόμενη διετία η Κύπρος θα δώσει 
μεγάλη έμφαση στην ανάπτυξη πτητι-
κών προγραμμάτων.

Μείωση 1,1% στα έσοδα από τον 
τουρισμό στο δεκάμηνο 2019

Την ίδια ώρα, μείωση 1,1% παρου-
σίασαν τα έσοδα από τον τουρισμό 
την περίοδο Ιανουαρίου - Οκτωβρίου 
2019, τα οποία ανήλθαν σε 2,53 δισε-
κατομμύρια €σε σύγκριση με 2,56 

δισ. € την αντίστοιχη περίοδο του 
2018, καταγράφοντας την πρώτη υ-
ποχώρηση των εσόδων δεκαμήνου 
από το 2014. Σύμφωνα με τη Στατιστι-
κή Υπηρεσία, η κατά κεφαλή δαπάνη 
τουριστών για την περίοδο Ιανουαρί-
ου - Οκτωβρίου 2019 μειώθηκε σε 
ετήσια βάση κατά 1,8% και ανήλθε σε 
685,22 €, σε σύγκριση με 697,54 € την 
αντίστοιχη περίοδο του προηγούμε-
νου χρόνου.

Αντίθετα, η κατά κεφαλή ημερήσια 
δαπάνη τουριστών για την περίοδο Ι-
ανουαρίου -Οκτωβρίου 2019 σε σύ-
γκριση με την περίοδο Ιανουαρίου - 
Οκτωβρίου 2018 σημείωσε αύξηση 
0,4% (από 75,82 € σε 76,14 €).Τα έσο-

δα από τουρισμό τον Οκτώβριο 2019 
ανήλθαν σε 299,4 εκατ. € σε σύγκρι-
ση με 293,8 εκατ. € τον αντίστοιχο 
μήνα του προηγούμενου χρόνου, 
σημειώνοντας αύξηση της τάξης του 
1,9% σε ετήσια βάση. Η κατά κεφαλή 
δαπάνη τουριστών για τον Οκτώβριο 
2019 ανήλθε σε 685,82 € σε σύγκριση 
με 677,60 € τον αντίστοιχο μήνα του 
προηγούμενου χρόνου, σημειώνο-
ντας μείωση 1,2%, ενώ η κατά κεφα-
λή ημερήσια δαπάνη τουριστών για 
τον Οκτώβριο 2019 σε σύγκριση με 
τον Οκτώβριο 2018 σημείωσε επίσης 
αύξηση 1,2% (από 76,13 € σε 77,06 
€).Η μέση διάρκεια παραμονής πα-
ρέμεινε σταθερή (8,9 μέρες).
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Μείωση σημειώθηκε στις καταθέσεις σε μηνιαία 
βάση το Νοέμβριο του 2019,σύμφωνα με στοι-

χεία της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου. Ειδικότε-
ρα, οι συνολικές καταθέσεις το Νοέμβριο 2019 πα-
ρουσίασαν καθαρή μείωση 84,1 εκατ. €, σε σύγκρι-
ση με καθαρή μείωση €158,3 εκατ. € τον Οκτώβριο 
του 2019, ενώ ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής ανήλθε 
στο 2,2%, σε σχέση με 1,8% τον Οκτώβριο του 2019. 
Το υπόλοιπο των καταθέσεων το Νοέμβριο 2019 
προσέγγισε τα 48,6 δισ. €. Την ίδια ώρα,τα συνολικά 
δάνεια το Νοέμβριο 2019 παρουσίασαν καθαρή αύ-
ξηση 34,9 εκατ. €, σε σύγκριση με καθαρή μείωση 
75,0 εκατ. € τον Οκτώβριο του 2019.

Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής έφθασε στο 1,3%, 
παραμένοντας σταθερός σε σχέση με τον Οκτώβριο 
του 2019, ενώ το υπόλοιπο των συνολικών δανείων 
το Νοέμβριο 2019 έφθασε στα 34,2 δισ. €.

Μειωμένα τα νέα δάνεια το Νοέμβριο 
Το Νοέμβριο του 2019 τα συνολικά νέα δάνεια 

παρουσίασαν μείωση και έφτασαν στα 203,8 εκατ. 
€, σε σύγκριση με 262,6 εκατ. € τον προηγούμενο 
μήνα. Συγκεκριμένα, τα καταναλωτικά δάνεια αυ-
ξήθηκαν στα 16,2 εκατ. €, σε σύγκριση με 15,7 εκατ. 
€ τον προηγούμενο μήνα, τα νέα δάνεια για αγορά 
κατοικίας παρουσίασαν άνοδο στα 89,5 εκατ. €, σε 
σύγκριση με 77,9 εκατ. € τον προηγούμενο μήνα,ε-

νώ τα νέα δάνεια προς μη χρηματοδοτικές εταιρεί-
ες για ποσά μέχρι 1 εκατ. € σημείωσαν αύξηση στα 
36,8 εκατ. €, σε σύγκριση με 35,1 εκατ. € τον προη-
γούμενο μήνα. Τα νέα δάνεια προς μη χρηματοδο-
τικές εταιρείες για ποσά άνω του 1 εκατ. € κατέγρα-
ψαν μείωση στα 46,8 εκατ. €, σε σύγκριση με 117,8 
εκατ. € τον προηγούμενο μήνα.

Το επιτόκιο για καταθέσεις προθεσμίας έως ενός 
έτους από νοικοκυριά παρουσίασε αύξηση στο 
0,16%, σε σύγκριση με 0,12% τον προηγούμενο μή-
να, ενώ το αντίστοιχο επιτόκιο για καταθέσεις από 
μη χρηματοδοτικές εταιρείες σημείωσε οριακή 
πτώση στο 0,30%, σε σύγκριση με 0,31% τον προη-
γούμενο μήνα. 

Το επιτόκιο που αφορά καταναλωτικά δάνεια μει-
ώθηκε στο 3,00%, σε σύγκριση με 3,03% τον προη-
γούμενο μήνα. Το επιτόκιο που αφορά δάνεια για 
αγορά κατοικίας αυξήθηκε στο 2,10%, σε σύγκριση 
με 2,08% τον προηγούμενο μήνα. Το επιτόκιο που 
αφορά δάνεια προς μη χρηματοδοτικές εταιρείες 
για ποσά μέχρι 1 εκατ. € κατέγραψε άνοδο στο 
3,52%, σε σύγκριση με 3,08% τον προηγούμενο μή-
να. 

Το επιτόκιο που αφορά δάνεια προς μη χρηματο-
δοτικές εταιρείες για ποσά άνω του 1 εκατ. € υπο-
χώρησε στο 2,91%, σε σύγκριση με 3,01% τον προ-
ηγούμενο μήνα.

Στα 48,6 δισ. € οι καταθέσεις το 
Νοέμβριο. Μειωμένα τα νέα δάνεια



N E X T D E A L  # 4 4 1  #  1 6  Ι Α Ν Ο Υ Α Ρ Ι Ο Υ  2 0 2 0

38 auto

tech

Γράφει Ο ΓΊΏΡΓΟΣ ΜΟΥΖΟΣ

Τώρα, στη 2η γενιά της, η Mercedes CLA 
διαθέτει σπορ και κομψό παρουσιαστικό, 
με ελαφρώς τονισμένη αγριάδα, όπως η 

4θυρη AMG GT.
Για όσους ενδιαφέρονται, η νέα Mercedes 

CLA Coupe διαθέτει πλούσια γκάμα κινητή-
ρων βενζίνης και πετρελαίου, με ισχύ που 
ξεκινά από τους 116 ίππους και φτάνει μέχρι 
τους 420 ίππους στην κορυφαία CLA 45 S. Ε-
μείς δοκιμάσαμε την πετρελαιοκίνητη έκδοση 
με τους 116 ίππους από τον diesel 1,5 λίτρων 
κινητήρα, ο οποίος συνεργάζεται με 7τάχυτο 
αυτόματο κιβώτιο, με τιμή που ξεκινάει από τα 
33.300 ευρώ.

Υπέροχη σε κάθε εκατοστό της!
Από την πρώτη επαφή γίνονται ξεκάθαροι 

οι δεσμοί που διατηρεί η CLA με την εξίσου 
φρέσκια A-Class (δείτε εδώ τη δοκιμή της 
Mercedes A-Class: https://www.nextdeal.gr/
epikairotita/aytokinito/103266/mercedes-
class-men-me-tehnologies-s-class-de), ό-
που ξεχωρίζει το έντονα σφηνοειδές ρύγχος 
που θυμίζει μύτη καρχαρία, καθώς και η έντο-
να κεκλιμένη οροφή προς τα πίσω, όπως κάθε 
τύπου κουπέ μοντέλο διαθέτει. Σε σχέση με 
την προηγούμενη CLA, η νεότερη είναι μακρύ-
τερη κατά 14 σχεδόν εκατοστά, διατηρώντας 
ωστόσο το ίδιο ακριβώς μήκος μεταξονίου. 
Όλα αυτά τα σχεδιαστικά τερτίπια προσφέ-
ρουν έναν εξαιρετικά χαμηλό αεροδυναμικό 
συντελεστή που αγγίζει το Cd: 0,23.

Πολυτελής καμπίνα!
Όπως κάθε μοντέλο της 

Mercedes, έτσι κι η 
νέα CLA ξεχωρί-

ζει με τον 
πολυτε-

λ ή 

της διάκοσμο, ο οποίος προέρχεται σχεδόν 
αυτούσιος από την A-Class. Βέβαια, για να το-
νιστεί ο κουπέ χαρακτήρας του γερμανικού 
μοντέλου, οι πόρτες δεν έχουν πλαίσιο στα 
παράθυρα! Στην καμπίνα τώρα, διακρίνονται 
οι οθόνες του συστήματος MBUΧ, όπου στη 
βασική έκδοση υπάρχουν δύο μικρές οθόνες 
7 ιντσών έκαστη, ωστόσο οι προαιρετικές των 
10,25 ιντσών ταιριάζουν πολύ καλύτερα και 
παρέχουν περισσότερες πληροφορίες. Στη 
βάση της κεντρικής κονσόλας βρίσκονται τα 
μοντέρνα αλλά όχι πολύ πρακτικά χειριστήρια 
αεροπορικού τύπου και πιο πίσω το touchpad 
για το σύστημα infotainment.

Η ποιότητα της καμπίνας δεν θα μπορούσε 
να ξεφεύγει από αυτή που διαθέτουν τα μο-
ντέλα της μάρκας με σήμα το αστέρι. Ποιοτικά 
και μαλακά υλικά έχουν χρησιμοποιηθεί, με το 
φινίρισμα και την συναρμογή να είναι πολύ 
καλά! 

Σε επίπεδο χώρων τώρα, η Mercedes CLA 
προσφέρει ικανοποιητικούς χώρους για τους 
επιβάτες, τόσο για τους εμπρός και όσο και 
γιατους πίσω, οι οποίοι απολαμβάνουν περισ-
σότερο αέρα για το κεφάλι τους συγκριτικά με 
το προηγούμενο μοντέλο. 

Βέβαια ο χώρος αποσκευών είναι ελα-
φρώς μειωμένος κατά 10 λίτρα, με τη συνολι-
κή χωρητικότητα να αγγίζει τα 460 λίτρα.

Ικανοποιεί ο diesel των 116 ίππων
Κάτω από το καπό της Mercedes CLA 180 d 

υπάρχει ο 1,5 λίτρων κινητήρας πετρελαίου 
που αποδίδει 116 ίππους και 260 Nm ροπής. 
Αποτελεί μια εξέλιξη του προγενέστερου μη-
χανικού συνόλου και είναι πιο ισχυρό κατά 7 
ίππους, ελαφρύτερο και με μειωμένες εκπο-
μπές ρύπων (με AdBlue). 

Είναι πολιτισμένος σε λειτουργία, χωρίς 
κραδασμούς, ενώ -συνδυαστικά με το πολύ 
καλό αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη- 

αναδεικνύονται οι αρετές του με τρά-
βηγμα από χαμηλά, με τις επιδόσεις 

να είναι πολύ καλές. Η διαδικασία 
του 0-100 χλμ./ώρα ολοκλη-

ρώνεται σε 10,7 δλ., με 

TEST MERCEDES CLA 180D

Όταν το σπορ 
σμίγει με την 
πολυτέλεια 
και την 
ασφάλεια!
Όταν η Mercedes παρουσίασε την πρώτη γενιά της CLA προκάλεσε 
κύματα ενθουσιασμού στους λάτρεις της μάρκας, καθώς μπορούσαν 
με λογικό κόστος να αποκτήσουν ένα μικρομεσαίο τετράθυρο κουπέ 
μοντέλο, με ασφάλεια, πολυτέλεια κι άνεση επιπέδου Mercedes
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Πακέτο Ποσό

Βασικό Από 156,91 ευρώ

Πυρός/κλοπής Από 278,04 ευρώ

Μικτή Από 561,71 ευρώ
* Οδηγός ηλικίας 30 ετών χωρίς ζημιές 
στο ιστορικό του

Ενδεικτικά, σας παραθέτουμε μερικές 
ενδεικτικές τιμές για το κόστος 
ασφάλισης για τη Mercedes CLA 180d, 
ανάλογα με το πακέτο καλύψεων που θα 
επιλέξει ο οδηγός. 

Πίνακας κόστους 
ασφάλισης

την τελική ταχύτητα να αγγίζει 
τα 205 χλμ./ώρα. 

Έντονο το αίσθημα της 
ασφάλειας σε κάθε 
διαδρομή!

Με το που κλείσεις την πόρτα 
χωρίς πλαίσιο στην εντυπωσια-
κή Mercedes CLA αντιλαμβάνε-
σαι ότι διαθέτει τη στιβαρότητα 
των μοντέλων της μάρκας. Η α-
νάρτηση, συνδυαστικά με το στι-
βαρό πλαίσιο, εξασφαλίζει πο-
λύ καλή ποιότητα κύλισης και 
άριστο «πάτημα» στο δρόμο! 

Επιπλέον, μέσω του Dynamic 
Select, παρέχονται οι επιλογές 
Eco, Comfort, Sport και 
Individual, οι οποίες διαμορ-
φώνουν ανάλογα τη σκληρότη-
τα των αναρτήσεων, το βάρος 
του τιμονιού, την απόκριση στο 
γκάζι και τις αλλαγές των ταχυ-
τήτων.

Αν επιλέξετε την Comfort, θα 
απολαύσετε άνεση, παρά την ε-
λαφρώς σφιχτή ρύθμιση της α-
νάρτησης, χωρίς να σας κουρά-
σει. Στη ρύθμιση Sport κάνει ό,τι 
ακριβώς αναφέρει το όνομα του 
προγράμματος. Η απόκριση στο 
γκάζι είναι πιο άνετη, το τιμόνι 
βαραίνει όσο πρέπει, ενώ οι 
κλίσεις του αμαξώματος στις 
στροφές μειώνονται αισθητά. 
Στον ανοιχτό αυτοκινητόδρομο, 
τα χιλιόμετρα «καταπίνονται» 
με ευκολία, με την CLA να είναι 
ευθύβολη και σταθερή ακόμα 
και με απαγορευμένα νούμερα 
στο ταχύμετρο. Σε στροφές, ο 
οδηγός έχει βοηθούς την ανάρ-
τηση και το πλαίσιο, που του ε-
πιτρέπουν να κινηθεί ταχύτατα 
σε κάθε είδους καμπή. Ακόμα 
όμως κι αν το παρακάνει, η CLA 
είναι προβλέψιμη στο όριο, με 
τα ηλεκτρονικά συστήματα να 
επιβάλλουν την τάξη όταν απαι-
τηθεί. 
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