
 Διαβάστε:

Νέα stress tests αναμένεται να διεξαχθούν το 2014 
στον κλάδο των ασφαλίσεων, σύμφωνα με τον 
προγραμματισμό που ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Ε-

ποπτική Αρχή Ασφαλίσεων (EIOPA), ενώ ιδιαίτερη έμφα-
ση θα δοθεί στην προώθηση του θεσμού των επαγγελμα-
τικών συντάξεων και στην προστασία του καταναλωτή. 

Οι επαγγελματικές συντάξεις ανεβαίνουν ψηλά στην α-
τζέντα της EIOPA καθώς αναμένεται και νέα οδηγία για τα 
Ιδρύματα Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών 
(ΙΕΣΠ).

Όπως αναφέρει η EIOPA στον προγραμματισμό της, το 
2014 αναμένεται να διεξαχθούν εναρμονισμένοι πανευ-

H No 1 ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΗ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΧΩΡΟ • Νο 303 • 6 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013 • ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ 2 ΕΥΡΩ - ΚΩΔΙΚΟΣ: 5590

Τριακόσιοι πελάτες, συνερ-
γάτες του αποκλειστικού δι-
κτύου, εργαζόμενοι, καθώς 
και τα παιδιά τους, συμμετεί-
χαν στην εκδήλωση που δι-
οργάνωσε η ΑΧΑ Ασφαλι-
στική σε συνεργασία με την 
Κάρτα Διαβήτη στη Θεσσα-
λονίκη…

Σελίδα 14

Κίνηση για περαιτέρω ενί-
σχυση της κεφαλαιακής ε-
πάρκειας της Εθνικής Α-
σφαλιστικής χαρακτηρίζει η 
Διεύθυνση Εποπτείας Ιδιω-
τικής Ασφάλισης (ΔΕΙΑ) της 
Τράπεζας της Ελλάδος, το 
θέμα της μεταβίβασης του 
χαρτοφυλακίου αυτοκινή-
των της Εθνικής στην Arch, 
απαντώντας σε ερώτηση 
βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ.                                   

Σελίδα 2

ΑΧΑ Ασφαλιστική

Interamerican

Επένδυση 2,2 εκατ. 
ευρώ  για οδική 
βοήθεια

Σελίδα 6

MetLife Alico

Μεγάλος χορηγός  
στο Concours 
d’Elegance της ΦΙΛΠΑ

Σελίδα 12

Ευρώπη ΑΕΓΑ

Πέτυχε ρυθμό 
ανάπτυξης 59,65% 
στο εννεάμηνο

Σελίδα 6

International Life

Σε ανοδική πορεία
Σελίδα 6

Ιντερσαλόνικα

Νέος κύκλος 
σπουδών

Σελίδα 13

Όμιλος Ιατρικού Αθηνών

Στο Διαβαλκανικό ο  
Αυξέντιος Καλαγκός 

Σελίδα 10

CNP Cyprus Insurance

 Αλλαγές σε τίτλους 
και σήματα 

Σελίδα 14

Τράπεζες

Οι προσδοκίες  
και τα αγκάθια  
για τα stress tests  

Σελίδες 9

Τράπεζα Πειραιώς

Τα οφέλη από  
το  placement και  
τα επόμενα βήματα

ING

Αποπληρώνει τη βοήθεια 
των 10 δισ. ευρώ στο 
ολλανδικό κράτος 
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Σελίδα 2

 Διαβάστε:
Σελίδα 7-8

Αυστηρά stress tests 
για τις ασφαλιστικές  
και το 2014 και έμφαση στις 
επαγγελματικές συντάξεις

Για την  
πρόληψη  
του διαβήτη 

ΤτΕ: Ενισχύεται η ευρωστία  
της Εθνικής Ασφαλιστικής

Συνέχεια στη σελίδα 2

ΥΓΕΙΑ
Θεραπεία της 
ανεπάρκειας αορτικής 
βαλβίδας χωρίς ανοιχτό 
χειρουργείο 

Σελίδα 10

Insurance Europe

Επιμένει στις 
τροποποιήσεις του 
λογιστικού προτύπου 

Σελίδα 15

Του Λάμπρου Καραγεώργου
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ρωπαϊκοί έλεγχοι προσομοίωσης 
ακραίων καταστάσεων για τον κλά-
δο των ασφαλίσεων. Οι έλεγχοι 
προσομοίωσης θα αξιολογήσουν τη 
συνολική ανθεκτικότητα του κλά-
δου των ασφαλίσεων σε σχέση με 
διάφορα ακραία, πλην όμως εύλογα 
δυσμενή σενάρια. Παράλληλα, το 
2014 αναμένεται να διεξαχθεί επί-
σης ένας έλεγχος προσομοίωσης 
με παρεμφερείς στόχους για τον 
κλάδο των επαγγελματικών συντά-
ξεων.

Όσον αφορά τον έλεγχο προσο-
μοίωσης στον κλάδο των ασφαλί-
σεων, η EIOPA σχεδιάζει να αναπτύ-
ξει ορισμένα εργαλεία ανάλυσης α-
πό την κορυφή προς τη βάση (top-
down) προκειμένου να ενισχύσει το 
σκέλος της επαλήθευσης 
(validation) στις ασκήσεις προσο-
μοίωσης ακραίων καταστάσεων.

Οι έλεγχοι προσομοίωσης ακραί-
ων καταστάσεων υποστηρίζουν την 
EIOPA κατά την εξέταση μέτρων που 
θα διασφαλίζουν τη χρηματοοικο-
νομική σταθερότητα και κατά την 
κατάρτιση σαφών συστάσεων βάσει 
των αποτελεσμάτων. Η EIOPA θα 
συνεχίσει να αναπτύσσει περαιτέρω 
τη μεθοδολογία με γνώμονα τη βελ-
τίωση της επαλήθευσης, καθώς και 
τη διερεύνηση των αντίστροφων ε-
λέγχων προσομοίωσης ακραίων 
καταστάσεων (reverse stress tests).

Επιπλέον η EIOPA θα παρακολου-
θεί το 2014 τις διαρθρωτικές εξελί-
ξεις στους τομείς των ασφαλίσεων 
και των επαγγελματικών συντάξε-
ων, καθώς και τους κινδύνους που 
σχετίζονται με τις μακροοικονομι-

κές εξελίξεις, τη συμπεριφορά των 
ασφαλιστικών επιχειρήσεων και 
συγκεκριμένα προϊόντα. Στο πλαίσιο 
αυτό, η EIOPA θα αναπτύξει περαιτέ-

ρω τις πηγές και τις βάσεις δεδομέ-
νων της προς διευκόλυνση της σχε-
τικής ανάλυσης. Πέραν της ανάλυ-
σης της συλλογικής συμπεριφοράς 

των επιχειρήσεων του κλάδου των 
ασφαλίσεων, η EIOPA θα εξακολου-
θήσει να παρακολουθεί εκ του σύ-
νεγγυς τις δραστηριότητες των με-
γάλων συστημικών και δυνητικώς 
σημαντικών ασφαλιστικών επιχει-
ρήσεων στην ΕΕ. Η απόφαση αυτή α-
ντικατοπτρίζει το γεγονός ότι οι εν 
λόγω επιχειρήσεις ενδέχεται να έ-
χουν μεγαλύτερο αντίκτυπο 
στη χρηματοοικονομική σταθε-
ρότητα και ότι η συγκριτική α-
νάλυση μπορεί να βελτιώσει την 
ανάλυση των πηγών κινδύνου. Η 
EIOPA θα συμβάλει επίσης στις 
εργασίες που εκπονούνται σε διε-
θνές επίπεδο στο πεδίο της χρη-
ματοοικονομικής σταθερότητας 
και της μικροπροληπτικής εποπτεί-
ας.

Όσον αφορά την τακτική εκτίμηση 
της χρηματοοικονομικής σταθερότη-
τας, ο πίνακας κινδύνου της EIOPA 
θα συνεχίσει να ενημερώνεται και να 
δημοσιεύεται ανά τρίμηνο με σκοπό 
την υποστήριξη της EIOPA κατά την 
εκτέλεση των εργασιών αξιολόγη-
σης των μεταβαλλόμενων κινδύνων 
και του αντικτύπου τους στο σύνολο 
του ευρωπαϊκού κλάδου ασφαλίσε-
ων. Θα διεξαχθούν περαιτέρω εργα-
σίες ανάπτυξης και βελτίωσης του 
πίνακα κινδύνου, σε συνεργασία με 
το ΕΣΣΚ και άλλες ΕΕΑ.

Η EIOPA θα υποβάλλει επίσης την 
έκθεση χρηματοοικονομικής σταθε-
ρότητας, μια εξαμηνιαία, διαθέσιμη 
στο κοινό εκτίμηση των εξελίξεων 
του τομέα, η οποία επισημαίνει γε-
γονότα που μπορεί να επηρεάσουν 
τη χρηματοοικονομική σταθερότητα. 

Ρ Ε Π Ο Ρ Τ Α Ζ

Αυστηρά stress tests για τις ασφαλιστικές και το 
2014 και έμφαση στις επαγγελματικές συντάξεις
Συνέχεια από τη σελ. 1

Αφορά τη συμφωνία 
με την  Arch

ΤτΕ: Ενισχύεται  
η ευρωστία  
της Εθνικής 
Ασφαλιστικής 

Κίνηση για περαιτέρω ενίσχυση της κεφαλαιακής ε-
πάρκειας της Εθνικής Ασφαλιστικής χαρακτηρίζει η Δι-
εύθυνση Εποπτείας Ιδιω- τικής Ασφάλισης (ΔΕΙΑ) 

της Τράπεζας της Ελλά-
δος, το θέμα της μεταβί-
βασης του χαρτοφυλα-
κίου αυτοκινήτων της 
Εθνικής στην Arch, α-
παντώντας σε ερώτη-
ση βουλευτών του ΣΥ-
ΡΙΖΑ. Η ενέργεια 
στην οποία προτίθε-
ται να προβεί η Ε-
θνική Ασφαλιστική 
αφορά τη σύναψη 
σύμβασης αντα-
σφαλίσεως, δη-
λαδή μιας συνή-

θους διαδικασίας που α-
κολουθούν ασφαλιστικές εταιρείες παγκοσμίως. Μέσω 
της διαδικασίας αυτής εκχωρείται το κόστος των ζημιών 
σε έναν αντασφαλιστή, ενώ την ευθύνη συνεχίζει να τη 
φέρει ο πρωτασφαλιστής, στην προκειμένη περίπτωση η 
Εθνική Ασφαλιστική. Τέτοιες ενέργειες όχι μόνον δεν έ-
χουν αρνητική επίπτωση στα συμβόλαια των ασφαλι-
σμένων, αλλά, αντιθέτως, ενισχύουν την ευρωστία μιας 
ασφαλιστικής επιχείρησης, τονίζεται χαρακτηριστικά. 
Στην ανακοίνωση προστίθεται ακόμη ότι «οι αντασφαλι-
στικές συμβάσεις, όπως αυτή στην οποία αφορά η Ερώ-
τηση, δεν απαγορεύονται από το ελληνικό δίκαιο και το 
δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Επίσης, δεν προβλέ-
πεται από την κείμενη νομοθεσία η προέγκριση τέτοιων 
συμβάσεων από την Τράπεζα της Ελλάδος ενώ, σύμφω-
να με το άρθρο 6 παρ. 7 του ν.δ. 400/1970, “αντασφαλι-
στική σύμβαση που συνάπτεται από ασφαλιστική επιχεί-
ρηση με αντασφαλιστική επιχείρηση η οποία έχει λάβει 
άδεια σύμφωνα με την οδηγία 2005/68/ΕΚ ή με άλλη α-
σφαλιστική επιχείρηση που έχει λάβει άδεια σύμφωνα 
με την οδηγία 73/239 ή την οδηγία 2002/83/ΕΚ του Ευ-
ρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου δεν δύνα-
ται να απορριφθεί από την ΕΠ.Ε.Ι.Α. (ήδη Τράπεζα της 
Ελλάδος) για λόγους που συνδέονται άμεσα με την οικο-
νομική ευρωστία της αντισυμβαλλόμενης αντασφαλιστι-
κής επιχείρησης ή της ασφαλιστικής επιχείρησης”». Ση-
μειώνεται ότι το σχέδιο συμβάσεως που έχει γνωστο-
ποιηθεί στην Τράπεζα της Ελλάδος φέρει ως αντισυμ-
βαλλόμενο το νομίμως εγκατεστημένο υποκατάστημα 
της αντασφαλιστικής εταιρείας στην Ιρλανδία. Τέλος, ε-
πισημαίνεται ακόμη ότι η Τράπεζα της Ελλάδος διενερ-
γεί τακτικούς και έκτακτους ελέγχους στις ασφαλιστικές 
επιχειρήσεις «προς τον σκοπό διαπιστώσεως της τηρή-
σεως των νομίμων υποχρεώσεων αυτών και δη της δι-
αθέσεως επαρκών περιουσιακών στοιχείων για την κά-
λυψη του αποθέματος εκκρεμών ζημιών (άρθρο 7 κ αι 8 
του ν.δ. 400/1970 και Απόφαση ΕΠΕΙΑ 
3/133/1811.11.2008, ΦΕΚ Β 2577/19.12.2008) και την 
τήρηση του περιθωρίου φερεγγυότητας (άρθρο 17α του 
νδ. 400/1970)».

ING: Αποπληρώνει  
τη βοήθεια στο ολλανδικό κράτος 
Tην  πρόθεσή της να καταβάλει σήμερα, 6 Νοεμβρίου, στο ολλανδικό κράτος το ποσό των €1,125 

δισ. γνωστοποίησε η ING . Η πληρωμή αυτή περιλαμβάνει €750 εκατ. για τίτλους Core Tier 1 και 
€375 εκατ. για ασφάλιστρα και τόκους, και αποτελεί μέρος του χρονοδιαγράμματος αποπληρωμής 

που συμφωνήθηκε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το ολλανδικό κράτος. 
Με αυτή την κίνηση το συνολικό ποσό που έχει καταβληθεί στο Κράτος θα ανέλθει στα €11,3 δισ., εκ 

των οποίων €8,5 δισ. σε κεφάλαιο και €2,8 δισ. σε τόκους και ασφάλιστρα.«Είναι ένα ακόμη σημαντι-
κό βήμα προς την πλήρη αποπληρωμή των €10 δισ. βοήθεια που έλαβε η ING από το ολλανδικό κράτος 
κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης» δήλωσε ο Ralph Hamers, διευθύνων σύμβουλος του ομίλου 
ING, και πρόσθεσε ότι η εταιρεία προτίθεται «να ολοκληρώσει τις πληρωμές εντός των επόμενων 18 
μηνών, με αποτέλεσμα μια συνολική ετήσια απόδοση για το Kράτος της τάξης του 12,5%».Τα €1,125 
δισ. συνιστούν τη δεύτερη από τις τέσσερις δόσεις που προβλέπει το τροποποιημένο σχέδιο αναδιάρ-
θρωσης της Κομισιόν, το οποίο ανακοινώθηκε στις 19 Νοεμβρίου 2012. Η τρίτη δόση είναι προγραμ-
ματισμένη να καταβληθεί τον Μάρτιο του 2014, ενώ η τελευταία τον Μάιο του 2015.Το ποσό της δεύ-
τερης δόσης έχει εγκριθεί από την ολλανδική Κεντρική Τράπεζα και θα χορηγηθεί ως μέρισμα από την 
ING Bank στην ING Group. Επισημαίνεται ότι οι δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας της ING Bank εξακο-
λουθούν να είναι ισχυροί και ότι η εν λόγω κίνηση θα μειώσει τον δείκτη Tier 1 της τράπεζας κατά πε-
ρίπου 40 μονάδες βάσης.

Οδηγία για τις  
επαγγελματικές συντάξεις

Όσον αφορά τα επαγγελματικά ταμεία, η EIOPA διαπιστώνει ότι στη 
διάρκεια των τελευταίων ετών υπήρξαν σημαντικές αλλαγές πολιτι-
κής στον τομέα των επαγγελματικών συντάξεων τόσο σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο όσο και σε επίπεδο κρατών μελών, οι οποίες σε πολλά κρά-
τη μέλη είχαν ως αποτέλεσμα να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στη ση-
μασία των επαγγελματικών και ατομικών συντάξεων έναντι των 
κρατικών συντάξεων και να ενισχυθεί η σημασία των συνταξιοδοτι-
κών συστημάτων καθορισμένων εισφορών. Ενόψει των προπαρα-
σκευαστικών εργασιών σε νομοθετικό επίπεδο για την οδηγία ΙΕΣΠ, 
η EIOPA θα παράσχει εκτεταμένο συμβουλευτικό έργο σε αυτόν τον 
τομέα. Το 2013 η EIOPA διεξήγαγε την πρώτη μελέτη ποσοτικού α-
ντικτύπου στον τομέα των επαγγελματικών συντάξεων, η οποία σκι-
αγραφεί τις δυνατότητες, και ορισμένους περιορισμούς, για την κοι-
νή μέτρηση των διαφορετικών μηχανισμών μέσω των οποίων τα Ι-
ΕΣΠ παρέχουν ασφάλεια στα μέλη τους. Στις αρχές του 2014, η 
EIOPA σχεδιάζει την εφαρμογή του πρώτου τεχνικού προτύπου της 
σχετικά με την υποβολή εκθέσεων πληροφόρησης για θέματα πρό-
ληψης από τους εθνικούς επόπτες.

Η EIOPA θα αναπτύξει περαιτέρω τις δραστηριότητές της στον το-
μέα των συντάξεων το 2014. Η EIOPA θα εργαστεί προκειμένου να 
σημειωθεί πρόοδος στην κατεύθυνση της διαμόρφωσης μιας πανευ-
ρωπαϊκής προσέγγισης για τις ατομικές συντάξεις, από τον εντοπι-
σμό και την ανάδειξη ζητημάτων στις αρχές του 2014 μέχρι την εκ-
πόνηση και παροχή συγκεκριμένων συμβουλών.

Ο κ. Ralph Hamers
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Ε Ι Δ Η Σ Ε Ι Σ

Ασφαλιστικές 
εισφορές 

Σαφάρι για  
€350 εκατ.

Από  σήμερα Τετάρτη 6 Νοεμβρίου  
ξεκινά το  Υπουργείο Εργασίας  τις   μη-
νιαίες διασταυρώσεις των Αναλυτικών 
Περιοδικών Δηλώσεων (ΑΠΔ) με τα 
ποσά που καταβάλλονται για την α-
σφάλιση των εργαζομένων, με στόχο 
την είσπραξη  περίπου 350 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που  έδω-
σαν στη δημοσιότητα κατά τη διάρκεια 
συνέντευξης  τύπου ο υπουργός Εργα-
σίας Γιάννης Βρούτσης και ο διοικητής 
του ΙΚΑ Ροβέρτος Σπυρόπουλος, από  
την 1η Μαρτίου που καθιερώθηκε η υ-
ποβολή ΑΠΔ σε μηνιαία βάση έως σή-
μερα, 200.000 επιχειρήσεις εμφανί-
ζουν αποκλίσεις μεταξύ δηλωθέντων 
και καταβληθέντων ποσών που φθά-
νουν τα 700 εκατ. ευρώ, ποσό που έως 
το τέλος του έτους αναμένεται να αυ-
ξηθεί στο 1 δισ. ευρώ. Επισημαίνεται 
ότι στο  εξής οι επιχειρήσεις που θα εμ-
φανίζουν αποκλίσεις, θα χάνουν το δι-
καίωμα έκδοσης φορολογικής ενημε-
ρότητας. Σε ότι αφορά  στην διαδικασί-
α,κατ' αρχάς θα εφαρμοσθεί η αυτό-
ματη διασταύρωση των Αναλυτικών 
Περιοδικών Δηλώσεων που έχουν υ-
ποβληθεί και των ποσών που κατα-
βλήθηκαν και, εάν διαπιστωθούν δια-
φορές, θα εκδίδεται ηλεκτρονικά 
πράξη καταβολής εισφορών και θα ε-
πικυρώνεται η παράβαση. Με τον τρό-
πο αυτό, διευκρίνισε ο κ. Σπυρόπου-
λος, θα παύσει οριστικά η δυνατότητα 
επιχειρήσεων να αγοράζουν «επί πι-
στώσει» ασφάλιση εφόσον έως τώρα 
η διασταύρωση μπορούσε να γίνει α-
κόμη και σε βάθος δεκαετίας που απο-
τελούσε και το όριο της παραγραφής. 
Οι επιχειρήσεις που θα εντοπίζονται να 
εμφανίζουν διαφορές, θα αποκλείο-
νται από τη δυνατότητα ηλεκτρονικής 
υποβολής της ΑΠΔ και οι υπεύθυνοι θα 
πρέπει να εμφανίζονται αυτοπροσώ-
πως στα υποκαταστήματα του ΙΚΑ.

Το ίδιο θα ισχύσει και για τους πα-
λαιούς οφειλέτες οι οποίοι θα πρέπει 
πρώτα να ενταχθούν στη ρύθμιση και 
να καταβάλουν την πρώτη δόση, προ-
κειμένου να ανακτήσουν τη δυνατότη-
τα της ηλεκτρονικής υποβολής ΑΠΔ. 
Ακόμη, με συγκεκριμένη μηχανογρα-
φική εφαρμογή θα γίνεται διασταύ-
ρωση των εισφορών που δηλώνονται 
με τις εργατοώρες που έχουν πραγμα-
τοποιηθεί και εμφανίζονται στο σύστη-
μα «Εργάνη» του υπουργείου Εργασί-
ας. Σε περίπτωση που διαπιστωθούν 
διαφορές, θα επιβάλλονται τα προ-
βλεπόμενα πρόστιμα για μη ασφάλιση 
προσωπικού.
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Τέλος, καλώς ή κακώς, είναι απολύτως βέβαιο ότι αφού η 
εταιρικές πολιτικές άλλαξαν με την ευγενική συμβολή της ΤτΕ 
και οι φιλικές χρόνιες συνεργασίες έδωσαν τη θέση τους σε 
βίαιες προσαρμογές, οι μεγάλες μονάδες θα στραφούν στα-
διακά προς χώρες της ΕΟΧ για συνεργασίες μέσω σύγχρονων 
ηλεκτρονικών συστημάτων. Ήδη μάλιστα ακούγεται και είναι 
μάλλον βέβαιο ότι ακόμα και μέλη της ΕΑΕΕ έμμεσα, μέσω 
μεσιτικών εταιρειών, βάζουν τα πρώτα θεμέλια των συνερ-
γασιών τους με ασφαλιστικές εταιρείες εκτός Ελλάδος, κτί-
ζοντας σιγά σιγά τα πρώτα δίκτυα, πιάνοντας πόρτα για τον 
χειμώνα. Επειδή επομένως το μέλλον είναι αβέβαιο, δεν θα 

έπρεπε να επιχαίρονται ορισμένοι για τα νέα διοικητικά μέ-
τρα, αλλά να προετοιμάζονται μάλλον για τα χειρότερα. Οι μέ-
σοι καταναλωτές πλέον λίγο ενδιαφέρονται για την ποιότητα 
των ασφαλιστικών υπηρεσιών, ιδίως σε ό,τι αφορά το αυτο-
κίνητό τους, που το θεωρούν πλέον είδος πολυτελείας, αφού 
η προτεραιότητά τους είναι πλέον η επιβίωση. Η άμεση και ε-
ντός τεσσάρων ημερών ή η παράλογη προείσπραξη των α-
σφαλίστρων αποτελεί μάλλον ουτοπία για την πλειονότητα 
των ασφαλισμένων, που μοιραία θα στραφούν αλλού. Εκεί ό-
μως που θα στραφούν δεν θα είναι πλέον οι αναξιόπιστοι δι-
αμεσολαβητές των ΕΠΥ του παρελθόντος, αλλά σοβαροί ε-

παγγελματίες που θα δίνουν τοπικές λύσεις στους ασφαλι-
σμένους, σε λογικά οικονομικά πλαίσια, και αξιόπιστοι ξένοι 
ασφαλιστές. Η διαφορά θα είναι ότι το ασφάλιστρο θα φεύγει 
απευθείας στο εξωτερικό, συμπεριλαμβανομένων ίσως και 
των εισφορών μακροπρόθεσμων συνταξιοδοτικών προ-
γραμμάτων των Ελλήνων, με ό,τι αυτό θα συνεπάγεται για 
την ελληνική αγορά και την πολυπόθητη ανάπτυξή της – ε-
κτός κι αν αυτός είναι ο στόχος.  

Η προείσπραξη των ασφαλίστρων αποτελεί μάλλον ουτοπία για την πλειονότητα των ασφαλισμένων

Α Π Ο Ψ Ε Ι Σ

Πόσες εταιρείες 
αντέχει η αγορά;
Είναι πολλές ή λίγες οι ασφαλιστικές εταιρείες  
που δραστηριοποιούνται στην χώρα μας; 
Πόσες εταιρείες αντέχει η ελληνική 
ασφαλιστική αγορά; Ερωτήματα που θα 

αρχίσουν να μας 
απασχολούν πιο έντονα 
όσο θα πλησιάζει ο χρόνος 
για την υλοποίηση του 
Solvency II. Χωρίς να 
είναι ακριβές κριτήριο το 
τι συμβαίνει γύρω μας 
αξίζει ωστόσο να ρίξουμε 

μία ματιά για να δούμε πόσες εταιρείες 
δραστηριοποιούνται σε άλλες χώρες που 
έχουν τον ίδιο πληθυσμό με την Ελλάδα. Η 
συγκρίσεις είναι βέβαια απογοητευτικές για 
την ελληνική αγορά. Έχουμε και λέμε:
-H Αυστρία με ανάλογο πληθυσμό με της 
Ελλα΄δος και με παραγωγήα σφαλίστρων 
16,45 δις. ευρώ έχει 71 ασφαλιστικές 
εταιρείες.
-Η Φινλανδία με 18,14 δις. ευρώ παραγωγή 
έχει 63 ασφαλιστικές εταιρείες
- Η Δανία με 21,8 δις. ευρώ παραγωγή 
ασφαλίστρων έχει 186 εταιρείες
-Η Πορτογαλία με 82 εταιρείες έχει παραγωγή 
ασφαλίστρων ύψους 11,66 δις. ευρώ.
-Η Ελλάδα με 72 εταιρείες έχει παραγωγή 
ασφαλίστρων 4,88 δις. ευρώ.
Δεν χρειάζονται περισσότερα λόγια. Νομίζουμε 
ότι η ανάγκη για συγχωνεύσεις και εξαγορές 
είναι αδήριτη. Η δημιουργία λιγότερων και 
ισχυρότερων σχημάτων είναι η πρώτη και 
σημαντική πρόκληση για την ελληνική αγορά.

Θέσεις

Η Νο1 δεκαπενθήμερη έκδοση για την ασφαλιστική αγο-
ρά και τον χρηματοοικονομικό χώρο
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Θα συνεχίσω και σε αυτό το φύλλο τον σχολιασμό 
των δύο πρόσφατων διοικητικών πράξεων, δια-
μεσολαβητές μου, αλλά και ασφαλιστές θα έλεγα, 

για όσα στελέχη ασφαλιστικών εταιρειών μού κάνουν 
την τιμή να διαβάζουν τις απόψεις μου. Αυτή τη φορά ό-
μως θα διευρύνω το πεδίο αναφοράς μου, βλέποντας την 
κατάσταση όχι μέσα από το καθαρά στενό επιχειρησιακό 
περιβάλλον της αγοράς μας, αλλά μέσα στο γενικότερο 
πολιτικοοικονομικό περιβάλλον της ΕΕ, σε συνδυασμό 
με τη ζοφερή πραγματικότητα της ελληνικής οικονομίας, 
που πάει από το κακό στο χειρότερο έξι χρόνια τώρα. 

Ο μεγάλος Αριστοτέλης, θα υπενθυμίσω στον φίλο και 
αξιοσέβαστο Μελά Γιαννιώτη –που κατάφερε με πολ-
λούς αγώνες να δημιουργήσει μια σημαντική, 100% ελ-
ληνική ασφαλιστική εταιρεία στη Θεσσαλονίκη, εκτός της 
πόλης των Αθηνών, όπου παίρνονται όλες οι πολιτικο-
οικονομικές αποφάσεις–, χαρακτήρισε τους ανθρώπους 
ως πολιτικές οντότητες. Έχω την άποψη λοιπόν ότι ήταν 
μάλλον βιαστική η προδήλως θετική ανακοίνωση που έ-
κανε στο «Interfax», με αφορμή τη δημοσιοποίηση των 
δύο αποφάσεων της ΤτΕ, και βεβαίως από τις ελάχιστες 
φορές που αυτή η ανακοίνωση δεν είχε την πολιτική 
χροιά που θα έπρεπε. Η ανακοίνωση, αν και επισήμαινε 
εύστοχα ότι οι ξένες ασφαλιστικές επιχειρήσεις του ΕΟΧ 
και τρίτων χωρών που δραστηριοποιούνται με καθεστώς 
ΕΠΥ εξαιρούνταν της ρύθμισης, εντούτοις καλούσε τους 
διαμεσολαβητές και κατ’ επέκταση τους ασφαλισμένους 
να στηρίξουν τις ελληνικών συμφερόντων εταιρείες και 
τους ασφαλιστές, χωρίς περαιτέρω σχολιασμό για τις ό-
ποιες πιθανές αρνητικές επιπτώσεις, εάν οι Έλληνες α-
σφαλισμένοι στρέφονταν προς αντίθετη κατεύθυνση. 
Τολμώ λοιπόν να προβλέψω ότι οι δύο αυτές διοικητικές 
πράξεις θα οδηγήσουν στο ακριβώς αντίθετο αποτέλε-
σμα από αυτό που επιδιώκει το σύνολο σχεδόν της ελλη-
νικής ασφαλιστικής αγοράς, συμπεριλαμβανομένων των 
ξένων εταιρειών που έχουν εγκατασταθεί στην Ελλάδα. 
Την πεποίθησή μου αυτή την αντλώ από το γεγονός ότι 
μετά τις πρώτες παγωμένες διαπιστώσεις, από πλευράς 
διαμεσολαβούντων, κυριάρχησαν οι συζητήσεις άμεσης 
συνεργασίας ή αντιπροσώπευσης εταιρειών που δεν έ-
χουν εγκατάσταση στην Ελλάδα. Τις τελευταίες δύο ε-

βδομάδες, μάλιστα, είμαι σε θέση να γνωρίζω ότι ήδη υ-
πάρχουν επαφές και συζητήσεις ομάδων μεγαλο-
μεσιτών και μεγαλο-πρακτόρων με δικηγόρους για πιθα-
νές συνεργασίες με καθεστώς ΕΠΥ με εταιρείες του εξω-
τερικού. Ας ξεκινήσω εξετάζοντας το θέμα των δύο διοι-
κητικών πράξεων από την πολιτική τους σκοπιά, με κα-
τεύθυνση ενταγμένη μέσα στο πλαίσιο του ευρύτερου 
χρηματοοικονομικού περιβάλλοντος που βιώνει όλος ο 
ελληνικός λαός. Τα τελευταία χρόνια μετά την κρίση ε-
μπιστοσύνης που δημιούργησε και εξακολουθεί να δημι-
ουργεί το θέμα του ελληνικών συμφερόντων (!) ομίλου 
της Ασπίδας και μετά το εσωτερικό βίαιο κούρεμα των 
κάθε λογής ταμείων και των αποθεματικών των ασφαλι-
στικών εταιρειών από την ΤτΕ και την πολιτική ηγεσία, 
προφανώς κατ’ εντολή των δανειστών μας, όλη η ελλη-
νική οικονομία παραπαίει δραματικά. Τα κεφάλαια και οι 
παραγωγές των ασφαλιστικών εταιρειών συνεχώς συρ-
ρικνώνονται σε ανησυχητικό βαθμό, αφού λόγω έλλει-
ψης συγκεκριμένης δυναμικής αναπτυξιακής πολιτικής, 
οι πολίτες και οι κάθε λογής εναπομείνασες επιχειρήσεις 
προσπαθούν να επιβιώσουν με κάθε τρόπο. Οι τράπεζες, 
ο κυριότερος μοχλός ανάπτυξης, παρακολουθούν αμήχα-
νες τη συρρίκνωση των καταθέσεων των πελατών λιανι-
κής και των επιχειρήσεων, που αποσύρουν τις καταθέ-
σεις τους για να πληρώσουν επαχθείς και απαράδεκτους 
κεφαλικούς και οριζόντιους φόρους προς κάθε κατεύ-
θυνση. Ουσιαστικά γίνεται ήδη «κούρεμα» καταθέσεων, 
όπως πρότεινε στα χαρτιά και το ΔΝΤ, διότι ήδη το «κού-
ρεμα» εφαρμόζεται έμμεσα στη χώρα μας με όχημα τη 
βαριά φορολογία. Μόνον για τον μήνα Σεπτέμβριο, απο-
σύρθηκαν καταθέσεις 900 εκατ. ευρώ από το «κομπόδε-
μα» των Ελλήνων, προκειμένου να πληρωθούν φόροι υ-
ποχρεώσεις και χαράτσια, ενώ από πέρυσι οι καταθέσεις 
μειώθηκαν κατά 13 δισ. ευρώ, φθάνοντας σήμερα τα 161 
δισ. ευρώ με φθίνουσα πορεία. Οι Έλληνες καταναλωτές 
έχουν προ πολλού αλλάξει καταναλωτική συμπεριφορά, 
αφού η ποιότητα των υπηρεσιών έχει περιέλθει σε δεύ-
τερη μοίρα, με πρωταρχικό παράγοντα το κόστος ακόμα 
και με διαφορά ελαχίστων μόλις ευρώ και ανεξαρτήτως 
χώρας προέλευσης. Ενώ λοιπόν σε όλες τις χώρες του 
Νότου συμβαίνουν όλα όσα περίπου συμβαίνουν στην 

Ελλάδα, οι ισχυρές ευρωπαϊκές χώρες πασχίζουν να 
συμφωνήσουν τρόπους ενιαίας οικονομικής διακυβέρ-
νησης εντός της ζώνης του ευρώ, με προοπτική τη δημο-
σιονομική τραπεζική και μακροπρόθεσμα την πολιτική ε-
νότητα με επικεφαλής τη Γερμανία. Προς το παρόν φαίνε-
ται ότι έχει δρομολογηθεί ο ενιαίος μηχανισμός τραπεζι-
κής ένωσης με τη θέσπιση ενιαίων κανόνων και διαρ-
θρωτικών μεταρρυθμίσεων, όπου οι ασφαλιστικές εται-
ρείες αποτελούν μέρος του ευρύτερου χρηματοοικονομι-
κού τομέα. Επομένως, με δεδομένη αυτή την κατάσταση 
στην ΕΕ και την τραγική κατάσταση στην Ελλάδα, κανείς 
δεν μπορεί να γνωρίζει ποιες εταιρείες θα καταφέρουν 
να ξεπεράσουν τον σκόπελο της επόμενης τριετίας ενό-
ψει του Solvency II. Ελάχιστοι επίσης γνωρίζουν το εύρος 
των πραγματικών ελλειμμάτων των περισσότερων α-
σφαλιστικών εταιρειών, εάν τα κεφάλαια και τα αποθε-
ματικά τους μετατραπούν σε πραγματικές σημερινές αξί-
ες και αν θα μπορέσουν να αντέξουν τις αυξημένες κεφα-
λαιακές απαιτήσεις των επόμενων χρόνων. Σαφώς οι 
δύο διοικητικές πράξεις και ιδίως η γρήγορη είσπραξη, 
χωρίς μεγάλη έκθεση σε πιστωτικούς κινδύνους, ευνοεί 
τις προσδοκίες όλων των ασφαλιστικών εταιρειών που 
χρόνια τώρα διατείνονται ότι οι διαμεσολαβητές κατά μέ-
σο όρο τους οφείλουν περίπου 1 δισ. ευρώ. Αγνοούν την 
αγορά όμως οι εμπνευστές αυτών των σχεδίων, διότι αυ-
τή πάντα ξέρει να λειτουργεί με τον δικό της τρόπο και 
τους δικούς της κανόνες. Θέλω να πιστεύω επίσης ότι ό-
λα αυτά γίνονται από άγνοια κινδύνων, γιατί καμία σοβα-
ρή μελέτη δεν έχει γίνει από πλευράς ΕΑΕΕ για τις πιθα-
νές επιπτώσεις που θα έχουν αυτές οι αλλαγές στα δί-
κτυα και στα χαρτοφυλάκια των εταιρειών. Τις εξ ανά-
γκης μετακινήσεις παραδοσιακών συνεργατών ορισμέ-
νων ασφαλιστικών εταιρειών προς άλλες εταιρείες με 
πιο «χαλαρές» πιστωτικές πολιτικές. Τις χρηματοδοτή-
σεις άλλων εταιρειών προς διάφορα δίκτυα διαμεσολα-
βητών, προκειμένου να εξοφλήσουν τα χρέη τους και να 
μετακινήσουν όλους τους πελάτες τους σε αυτές. Τη δια-
γραφή από τα μητρώα πολλών από αυτούς, που θα προ-
τιμήσουν να αγνοήσουν τις υποχρεώσεις τους, συρόμε-
νοι στα δικαστήρια τα επόμενα τουλάχιστον 7-8 χρόνια με 
αμφίβολη την είσπραξη των χρεών. 

Μικρά διαμεσολαβητικά 

ΕΠΥ-τελικά σχέδια ή άγνοια κινδύνων;
Τολμώ να προβλέψω ότι οι δύο αυτές διοικητικές πράξεις θα οδηγή-
σουν στο ακριβώς αντίθετο αποτέλεσμα από αυτό που επιδιώκει το σύ-
νολο σχεδόν της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς, συμπεριλαμβανομέ-
νων των ξένων εταιρειών που έχουν εγκατασταθεί στην Ελλάδα

Του Γιώργου Νικολάκου*

O Γιώργος Νικολάκος είναι  διευθύνων σύμβουλος της Fasmagroup.

Του Λάμπρου  
Καραγεώργου
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Ε Ι Δ Η Σ Ε Ι Σ

ΟΑΣΕ

Διάλογο  
για τη  ΣΣΕ 

Στη σημερινή γενική πανελλαδική α-
περγία συμμετέχει η ΟΑΣΕ και εκφράζει 
αντιδράσεις για την  άρνηση της ΕΑΕΕ να 
προσέλθει στο διάλογο για την υπογρα-
φή νέας κλαδικής Συλλογικής Σύμβασης 
Εργασίας. Ειδικότερα, σε ανακοίνωσή 
της η Ομοσπονδία Ασφαλιστικών Συλλό-
γων Ελλάδος τονίζει μεταξύ άλλων ότι η  
ΟΑΣΕ, με πρόσκληση που έστειλε στην 
ΕΑΕΕ, κάλεσε τους εργοδότες σε διάλο-
γο για την υπογραφή νέας κλαδικής ΣΣΕ. 
Η απάντησή τους, διά  μέσου της ΕΑΕΕ, 
ήταν ότι δεν αποτελούν εργοδοτικό σω-
ματείο αλλά επαγγελματικό και δεν υ-
ποχρεούνται να συνομιλήσουν με τους 
εργαζόμενους για τα εργασιακά θέματα 
και για μια ενιαία Συλλογική Σύμβαση 
Εργασίας που θα ισχύει για όλο τον κλά-
δο. Η ΟΑΣΕ αναφέρεται στα οικονομικά 
αποτελέσματα των εταιρειών για το 
πρώτο εξάμηνο του 2013 επισημαίνο-
ντας ότι «οι ασφαλιστικές εταιρείες πα-
ρουσίασαν μια πρωτόγνωρη κερδοφο-
ρία που δείχνει ότι συνολικά θα ξεπερά-
σει φέτος το μισό δισ. ευρώ».«Αυτά τα 
κέρδη παρουσιάζουν τα στελέχη των ε-
ταιρειών μας στους μετόχους τους, ως 
αποτέλεσμα των ικανοτήτων τους. Ό-
μως, η αλήθεια είναι ότι ένα μεγάλο μέ-
ρος τους βγήκε από τις μειώσεις του κό-
στους εργασίας, είτε απευθείας από την 
αμοιβή μας είτε από την αντικατάσταση 
απαραίτητων εργαζομένων με φτηνούς 
ενοικιαζόμενους και εξωτερικές αναθέ-
σεις εργασιών» τονίζεται στην ανακοί-
νωση. 

Προστίθεται ακόμη, ότι «οι  ίδιοι κό-
πτονται για την ασφάλεια και τη σιγου-
ριά του πολίτη, διεκδικώντας μάλιστα 
να εναποθέσει το κράτος ένα μεγάλο 
κομμάτι της κοινωνικής ασφάλισης στα 
χέρια τους. Το μόνο που τους ενδιαφέ-
ρει είναι να εξασφαλίζουν ολοένα αυ-
ξανόμενα κέρδη για τα ντόπια και πο-
λυεθνικά αφεντικά τους. Βλέπουν μό-
νον τα νούμερα και αγνοούν τους αν-
θρώπους, εκμεταλλευόμενοι τους ερ-
γαζόμενους και τους συνεργάτες τους  
και ότι ο   μόνος ηθικός τους κώδικας 
είναι το κέρδος.

»Η στάση τους στηρίζεται στο νομικό 
πλαίσιο - δώρο που έφτιαξαν κυβέρνη-
ση και τρόικα, εφαρμόζοντας πλήρως 
τις νεοφιλελεύθερες πολιτικές τους. Εί-
ναι το πλαίσιο που κρυφά ή φανερά ό-
λοι ομολογούν ότι οδηγεί στην κατα-
στροφή της κοινωνίας, και της χώρας 
μας, στην ίδια την απώλεια της εθνικής 
μας ανεξαρτησίας. Αποτέλεσμα δύο ε-
κατ. άνεργοι, ένα εκατ. χωρίς περίθαλ-
ψη, 500 χιλ. οικογένειες χωρίς εισόδη-
μα, χιλιάδες νέοι μας μετανάστες, απο-
λύσεις, μειώσεις μισθών, κ.λπ »,τονί-
ζεται στην ανακοίνωση.
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Interamerican: Επένδυση 2,2 εκατ. ευρώ  για οδική βοήθεια
Σε  σημαντική επένδυση προχωρεί η Intera-

merican στον κλάδο Οδικής Βοήθειας, προκειμέ-
νου να ενισχύσει ακόμα περισσότερο τον μεγάλο 

ιδιόκτητο στόλο των οχημάτων της και να υποστηρίξει 
τις παρεχόμενες υπηρεσίες προς τους ασφαλισμένους 
της.

Oπως έκανε γνωστό, η εταιρεία θα διαθέσει περί τα 
2,2 εκατ. ευρώ για την αγορά 33 οχημάτων πλατφόρμας 
τύπου DAF, τελευταίας γενιάς, καθώς και 10 μοτοσυ-
κλετών τύπου Suzuki. Η  επένδυση όπως τονίζεται α-
ντανακλά την ευρεία ζήτηση των υπηρεσιών  οδικής βο-
ήθειας από την Interamerican  πανελλαδικά, που παρέ-
χονται τόσο με τα προγράμματα ασφάλισης αυτοκινήτου 
της εταιρείας όσο και ανεξάρτητα. Σήμερα, οι υποδομές 
της εταιρίας στον κλάδο αριθμούν 220 οχήματα συνολι-
κά: 6 εξυπηρέτησης βαρέων οχημάτων, 181 πλατφόρ-
μες και 33 μοτοσυκλέτες. Στο επίπεδο της παραγωγής 
ασφαλίστρων, η Interamerican  στην Οδική Βοήθεια κα-
τά το πρώτο εξάμηνο του έτους σημείωσε 13,3 εκατ. ευ-
ρώ σε μεικτά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα, με τα 9,7 εκατ. 
προερχόμενα από τον κλάδο ασφάλισης αυτοκινήτων 
της εταιρείας. Γενικότερα στον κλάδο Βοήθειας, συμπε-
ριλαμβανομένης και της Άμεσης Ιατρικής (υγειονομική 
μεταφορά και συμβουλευτική) η εταιρία  με βάση τα 
στοιχεία της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλά-
δος για το 2012, ηγείται με διαφορά της ελληνικής αγο-
ράς κατέχοντας μερίδιο 31%. Ανάλογη είναι η εικόνα 
των περιστατικών Οδικής Βοήθειας που έχει διαχειρι-
στεί η εταιρεία κατά το διάστημα Ιανουαρίου – Σεπτεμ-
βρίου (εννεάμηνο), τα οποία έφθασαν συνολικά στα 
201.487 εξαιτίας βλαβών και ατυχημάτων. Ειδικότερα, 
παρασχέθηκαν επιτόπου υπηρεσίες υποστήριξης σε 

77.654 περιπτώσεις, πραγματοποιήθηκαν 60.706 ρυ-
μουλκήσεις και 6.554 επαναπατρισμοί οχημάτων, ενώ 
η υπηρεσία autohelp της εταιρείας επιλήφθηκε της 
φροντίδας σε 56.573 ατυχήματα.

Γνώσεις οδικής ασφάλειας και πρόληψης για 
τους συνεργάτες πωλήσεων     

Την ίδια ώρα η εταιρία,ακολουθεί σταθερά πολιτική 
πρόληψης των τροχαίων δυστυχημάτων. Στο πλαίσιο 
αυτό οργάνωσε μια ημερίδα ενημέρωσης των ασφαλι-
στικών συμβούλων του δικτύου της καθώς και των 
συνεργατών του πρακτορειακού δικτύου, στις εγκατα-
στάσεις του CarPoint, του ιδιόκτητου πρότυπου Κέ-
ντρου Εξυπηρέτησης Αυτοκινήτου. Στο πρώτο μέρος 
της ημερίδας οι συνεργάτες ενημερώθηκαν για τις πα-
ραμέτρους ενός ολοκληρωμένου τεχνικού ελέγχου, 
όπως παρέχονται στο Κέντρο Εξυπηρέτησης και στο 
δεύτερο μέρος αναπτύχθηκαν από τον βετεράνο της α-
γωνιστικής οδήγησης Τάσο Μαρκουίζο (Ιαβέρη) οι ο-
δικοί κίνδυνοι και οι τρόποι αντιμετώπισης τους με 
βελτίωση της οδικής συμπεριφοράς. Οι συνεργάτες 
που συμμετείχαν, πιστοποιήθηκαν για την παρακολού-
θηση του σεμιναρίου. Στόχος της εταιρείας, με αυτή 
την πρακτική, είναι οι ασφαλιστές ως επαγγελματίες 
να αποτελέσουν πρεσβευτές της οδικής αγωγής και α-
σφάλειας. Σημειώνεται ότι κατά το πρώτο οκτάμηνο 
του 2013, 26 από τις μεγάλες ζημιές που αναγγέλθη-
καν, αφορούσαν σε θανάτους. Τεχνικά, η Interamerican 
αξιοποιώντας από κάθε πλευρά το CarPoint αλλά και 
τα συνεργαζόμενα συνεργεία, έχει επιτύχει θεαματική 
βελτίωση στον έλεγχο του κόστους αλλά και των ποι-
οτικών υπηρεσιών αποκατάστασης ζημιών. 

Αργύρης Καρράς, Εμπορικός Διευθυντής Aluminco, Γιάννης Καντώρος, Γεν. Διευθυντής Πωλήσεων & 
Μάρκετινγκ Interamerican, Θεόδωρος Καρράς, Πρόεδρος Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος Aluminco και  

Ηλίας Μάλλιος, Διευθυντής  Πωλήσεων  Interamerican.

Συνεργασία  με  Aluminco
Σε μια εξαιρετικά δύσκολη περίοδο για την οικιακή οικονομία, η Aluminco και η 

Interamerican συνεργάζονται και προσφέρουν συνδυασμένο όφελος προστασίας και οικονο-
μικής αξίας για την κατοικία. Συγκεκριμένα, η Aluminco προσφέρει  σε όσους πελάτες της α-
ντικαθιστούν τα παλιά τους κουφώματα, το πρόγραμμα  ασφάλισης περιεχομένου κατοικίας 
Interamerican Home. Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα περιεκτικό σε καλύψεις πρόγραμμα που α-
σφαλίζει το περιεχόμενο της κατοικίας από ζημιές που θα  μπορούσαν να προκύψουν από σο-
βαρές αιτίες όπως πυρκαγιά, κλοπή, διαρροή σωληνώσεων κ.λπ. 

International Life

Σε ανοδική 
πορεία 

Συνεχίστηκε και στο εννεάμηνο του 
2013 η κερδοφόρα πορεία της 
International Life και η αύξηση όλων των 
κύριων δεικτών της, η οποία προέκυψε α-
πό βελτίωση των λειτουργικών αποτελε-
σμάτων του oμίλου, καθώς και από την α-
πόδοση των επενδυτικών επιλογών του.

Συγκεκριμένα, όπως τονίζεται, ο όμι-
λος σημείωσε κέρδη προ φόρων €5,7 εκ. 
Η θετική πορεία των μεγεθών αποτυπώ-
νεται και στη βελτιωμένη εικόνα των τε-
χνικών δεικτών του, όπου ενδεικτικά ο 
Μικτός Δείκτης Ζημιών & Εξόδων προς 
Δεδουλευμένα Ασφάλιστρα (Combined Ratio) εμφανίστηκε βελτιωμένος 
κατά 12%, στο 94,5%, με την εταιρεία να καταβάλλει αποζημιώσεις ύψους € 
33,5 εκ. στους πελάτες της. Παράλληλα, η εφαρμογή ενός εξελιγμένου συ-
στήματος εισπράξεων ασφαλίστρων οδήγησε σε αύξηση κατά 6% στις ει-
σπράξεις σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι. 

Οι λειτουργικές δαπάνες ανήλθαν στα € 13,6 εκ., έναντι € 15,6 εκ.. την α-
ντίστοιχη περυσινή περίοδο.Την ικανοποίηση του εξέφρασε ο διευθύνων 
σύμβουλος της International Life, κ. Γιάννης Μπράβος. 

Η ανοδική πορεία της εταιρείας μας και η βελτίωση των βασικών δεικτών 
μας, αποτυπώνονται στην επιστροφή του ομίλου σε υψηλή κερδοφορία ,συ-
νεχίζουμε με άξονα τη διαφάνεια και την παροχή υπηρεσιών αξίας προς τους 
πελάτες μας, που μας εμπιστεύονται εδώ και 57 χρόνια τώρα,τόνισε ο 
κ.Μπράβος.. 

Με  πολύ ικανοποιητικά κέρδη ύψους 2,206 εκατ. 
ευρώ έκλεισαν τα αποτελέσματα εννεαμήνου 

2013 της Ευρώπη Α.Ε.Γ.Α., συγγενούς εταιρίας της Ε-
θνικής Ασφαλιστικής,σύμφωνα με ανακοίνωση της ε-
ταιρίας. Όπως υπογράμμισε ο πρόεδρος και διευθύνων 
σύμβουλος της Ευρώπη ΑΕΓΑ κ. Ν. Μακρόπουλος η υ-
ψηλή κερδοφορία που σημειώθηκε στο εννεάμηνο ε-
πιβεβαιώνει την ορθότητα της απόφασης της διοίκησης 
για δυναμικότερη δραστηριοποίηση στο σύνολο των 
γενικών κλάδων, αλλά και για διεύρυνση των συνερ-
γασιών τη εταιρίας με νέα παραγωγικά δίκτυα.Αναλυ-
τικά, η περίοδος έκλεισε με κέρδη προ φόρων ύψους 
2,206 εκατ. ευρώ έναντι 0,658 εκατ. ευρώ κατά την α-
ντίστοιχη περίοδο του 2012, παρουσιάζοντας αύξηση 
κατά 235,44%, και παρά την αναλογία απομείωσης τρα-
πεζικού ομολόγου ύψους 0,443 εκατ. ευρώ.

Ανάλογη σημαντική αύξηση της τάξης του 59,65%  
σημείωσε και η παραγωγή της εταιρίας, αγγίζοντας τα 
13,013 εκατ. ευρώ έναντι 8,155 εκατ. ευρώ του εννε-
αμήνου του 2012 σε μία ασφαλιστική αγορά με πτω-
τική τάση.Σημειώνεται ότι η συμμετοχή των καθαρών 
ασφαλίστρων του κλάδου Ασφάλισης Αστικής Ευθύ-
νης Οχημάτων στο σύνολο του χαρτοφυλακίου της ε-
ταιρείας παρέμεινε στο 39,73%.Η  παραγωγή στον 
κλάδο Περιουσίας, στον οποίο εξειδικεύεται η ΕΥΡΩ-
ΠΗ, ανήλθε σε 4,142 εκατ. ευρώ από 3,417 εκατ. ευ-
ρώ ήτοι αύξηση 21,22% έναντι του εννεαμήνου του 

2012.Ο δείκτης Combined Ratio διατηρήθηκε σε ικα-
νοποιητικά επίπεδα και διαμορφώθηκε στο 84,64%.Η 
ελεύθερη περιουσία της Ευρώπη ΑΕΓΑ, βάσει των ε-
πίσημων στοιχείων που αποστέλλονται στην Τράπεζα 
της Ελλάδος, στο εννεάμηνο του 2013 ανέρχεται στα 
7,249 εκατ. ευρώ, από 3,978 εκατ. ευρώ το αντίστοι-
χο περυσινό διάστημα, καταγράφοντας αύξηση κατά 
82,09%, ενώ οι επενδύσεις και τα χρηματικά διαθέσι-
μα για την ίδια περίοδο παρουσιάζουν αύξηση της τά-
ξης του 44,77%, και διαμορφώνονται στα 13,667 εκατ. 
ευρώ έναντι 9,441 εκατ.  ευρώ στο εννεάμηνο του 
2012.Το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων για την ίδια πε-
ρίοδο ανέρχεται στα 8,327 εκατ. ευρώ από 6,988 ε-
κατ. ευρώ πέρυσι, σημειώνοντας αύξηση 19,16%, ε-
νώ μειωμένος κατά 24,82% εμφανίζεται και ο δείκτης 
γενικών εξόδων επί της παραγωγής. Τα αποτελέσμα-
τα του εννεαμήνου αντανακλούν αφ’ ενός τις συνε-
χείς και άοκνες προσπάθειές μας, που εστιάζουν στην 
δημιουργία και προώθηση νέων σύγχρονων και α-
νταγωνιστικών ασφαλιστικών προϊόντων, τα οποία 
ανταποκρίνονται πλήρως στις νέες ανάγκες των κα-
ταναλωτών, και αφ’ ετέρου κάνουν πράξη την δέ-
σμευση της Ευρώπη ΑΕΓΑ για συνεχή ανάπτυξη, πά-
ντοτε σε υγιή βάση και με στόχο την αύξηση των οι-
κονομικών μεγεθών και της κερδοφορίας της τόνισε 
ο κ.Μακρόπουλος, σχολιάζοντας την συνολική πορεία 
της εταιρείας. 

Ευρώπη ΑΕΓΑ

Πέτυχε ρυθμό ανάπτυξης 
59,65% στο εννεάμηνο

Ο κ. Νίκος Μακρόπουλος Ο κ. Γιάννης Μπράβος
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►Τα οφέλη για την 
Πειραιώς από την 
επιτυχία της 
μεγάλης διάθεσης 
μετοχών και τα 
επόμενα βήματα 

►Ο ρόλος των 
αμερικανικών 
hedge funds που 
αποτελούν τον 
σκληρό πυρήνα 
των μετόχων της 
Πειραιώς 

►Στόχος η αύξηση 
κεφαλαίου με 
άντληση 150 έως 
250 εκατ. ευρώ

Νέο Τ Τ: Οι Έλληνες εμπιστεύονται ακόμη την αποταμίευση
Το πόσο επίκαιρη και πολύτιμη είναι στη 

συνείδηση του Έλληνα καταθέτη η αποταμί-
ευση απέδειξε η συμμετοχή του κοινού 
στην αποταμιευτική πρωτοβουλία που εν-
θαρρύνει το Νέο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, 
με την ευκαιρία του εορτασμού της Παγκό-
σμιας Ημέρας Αποταμίευσης, παρά τη δύ-
σκολη οικονομική συγκυρία.

Φέτος η «Τράπεζα της Αποταμίευσης» 
επιβραβεύει τους πιστούς καταθέτες της 
και στηρίζει όσους πιστεύουν ακόμη στην 
αξία της αποταμίευσης, χαρίζοντας σε 200 
τυχερούς που θα ανοίξουν λογαριασμό έως 
τις 15 Νοεμβρίου στην Τράπεζα από έναν 

κουμπαρά γεμάτο με 200 ευρώ. Ακόμη, ό-
πως κάθε χρονιά, πραγματοποιήθηκαν οι 
κληρώσεις των λογαριασμών «Μεγαλώ-
νω», «Αποταμιεύω» και «Ταμιευτήριο 18 
Plus», με τους τυχερούς κατόχους λογα-
ριασμών να κερδίζουν πλούσια δώρα ως ε-
πιβράβευση για τη αφοσίωσή τους στην α-
ποταμίευση. Ωστόσο, το Νέο Ταχυδρομικό 
Ταμιευτήριο δεν ξεχνά τον κοινωνικό του 
ρόλο και στηρίζει την παλαιότερη αποταμι-
ευτική γενιά, προσφέροντας οικονομική ε-
νίσχυση σε επιλεγμένες με κλήρωση μονά-
δες φροντίδας ηλικιωμένων μη κερδοσκο-
πικού χαρακτήρα σε όλη την Ελλάδα.

Ιδιαίτερη ευρηματικότητα όμως είχαν 
και οι διευθυντές των καταστημάτων του 
νέου ΤΤ, που επισκέφθηκαν, όπως κάθε 
χρονιά, τα σχολεία σε όλη την επικράτεια. 
Σε συνεργασία με το Υπουργείο Π,αιδείας 
και Θρησκευμάτων και τους διευθυντές 
των σχολείων, οι άνθρωποι του Νέου ΤΤ μί-
λησαν στα παιδιά για την Παγκόσμια Ημέρα 
Αποταμίευσης, μοίρασαν κουμπαράδες και 
οργάνωσαν εργαστήρια χειροτεχνίας, ζω-
γραφικής, ποίησης με θέμα την αποταμίευ-
ση, κάνοντας τη συνάντηση αυτή ακόμη πιο 
διασκεδαστική και δημιουργική. Όπως το-
νίζεται σε σχετική ανακοίνωση η αποταμί-

ευση για το Νέο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο 
δεν είναι πολυτέλεια. Αντίθετα, είναι μια α-
ξία διαχρονική και σήμερα αναγκαία όσο 
ποτέ. Όπως το αποτυπώνει ένας μικρός μα-
θητής που έστειλε τη ζωγραφιά του και ένα 
ποίημα στα κεντρικά της Τράπεζας: «Στους 
δύσκολους καιρούς, μάζευε για να 
’χεις»…

Το Νέο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο διατη-
ρεί μια σταθερά ισχυρή καταθετική βάση, 
αποδεικνύοντας έμπρακτα, ακόμη και στις 
δυσκολότερες οικονομικά συγκυρίες, τη 
μακροχρόνια σχέση εμπιστοσύνης που έχει 
χτίσει με τον Έλληνα αποταμιευτή.

Εθνική Tράπεζα

Aναδείχτηκε  
η καλύτερη στην Ελλάδα

Η καλύτερη τράπεζα στην Ελλάδα ή αλλιώς η 
«Best Developed Market Bank in Greece» αναδεί-
χθηκε η Εθνική Τράπεζα, στο πλαίσιο των βραβείων 
«World’s Best Developed Market Banks Awards 
2013», που απονεμήθηκαν για 20ή χρονιά από το δι-
εθνές οικονομικό περιοδικό «Global Finance» και 
επιβεβαιώνουν την ισχυρή θέση της Εθνικής Τράπε-
ζας στο ελληνικό χρηματοπιστωτικό σύστημα .Το 
βραβείο το παρέλαβε ο αναπληρωτής διευθύνων 
σύμβουλος της Εθνικής Τράπεζας κ. Πέτρος Χριστο-
δούλου κατά την τελετή απονομής, που πραγματο-
ποιήθηκε στην Ουάσινγκτον. Σύμφωνα με το περιο-
δικό, για την επιλογή της καλύτερης τράπεζας λαμ-
βάνονται υπόψη συγκεκριμένα αντικειμενικά κριτή-
ρια, τόσο σε ποσοτικό όσο και σε ποιοτικό επίπεδο, 
π.χ., αύξηση του ενεργητικού, κερδοφορία, φήμη, ι-
κανότητα διοίκησης, γεωγραφική κάλυψη, στρατη-
γικές σχέσεις, καθώς και ανάπτυξη νέων και καινο-
τομικών προϊόντων. Η επιλογή των καλύτερων τρα-
πεζών έγινε έπειτα από εισηγήσεις τραπεζιτών, α-
νώτατων οικονομικών στελεχών και αναλυτών από 
όλο τον κόσμο. Σημειώνεται ότι με τα βραβεία 
«World’s Best Developed Market Banks Awards» 
το περιοδικό «Global Finance» αναγνωρίζει και επι-
βραβεύει όσες τράπεζες συστηματικά ανταποκρίνο-
νται στις ανάγκες των πελατών τους –μέσα σε ένα 
δύσκολο περιβάλλον–, επιτυγχάνουν καλύτερα α-
ποτελέσματα, ενώ ταυτόχρονα θέτουν τις βάσεις για 
τη μελλοντική τους επιτυχία.

Συνέχεια στη σελ. 8

Tα επόμενα βήματα  
της Τράπεζας Πειραιώς

Πώς το  

placement 

στρώνει  

χαλί για  

Γενική



8

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

Ρ Ε Π Ο Ρ Τ Α Ζ

Του Χρήστου Κίτσιου
 

Το… χαλί για το επόμενο 
βήμα της Πειραιώς, το ο-
ποίο είναι η αύξηση κε-

φαλαίου της Γενικής, στρώνει 
το επιτυχές placement μετο-
χών της από την BCP, καθώς η 
διεθνής απήχηση και η δια-
μόρφωση ενός «σκληρού» 
πυρήνα μετόχων, που στηρίζει 
την τράπεζα, δημιουργεί τις 
προυποθέσεις ώστε να επι-
τευχθεί ο στόχος και για τη Γε-
νική. 

Η ολοκλήρωση της αποε-
πένδυσης της BCP αποτελού-
σε από την επομένη της αύξη-
σης κεφαλαίου την απόλυτη 
προτεραιότητα της Πειραιώς, 
καθώς ήταν γνωστό ότι οι 
Πορτογάλοι δεν δεσμεύονταν 
να κρατήσουν το 4,6% των με-
τοχών της ελληνικής τράπε-
ζας και τα warrants που κατεί-
χαν πάνω από 3 μήνες. 

Για την Τράπεζα Πειραιώς, 
η επιτυχής πραγματοποίηση 
του placement απο την πορτο-
γαλική BCP αποτελεί θετικό 
γεγονός για μια σειρά από λό-
γους. 

Πρώτον, σταματά να υπάρ-
χει το λεγόμενο «stock 
overhung», η «απειλή», δηλα-
δή, της προαναγγελθείσας με-
ταβίβασης του 4,5% από την 
BCP. Πλέον στο μετοχικό κε-

φάλαιο της Πειραιώς παραμέ-
νει ως «προσωρινός» μέτο-
χος η Societe Generale, η ο-
ποία κατέχει όμως μόλις 25 ε-
κατ. μετοχές και ισάριθμα 
warrants, αριθμός ιδιαίτερα 
μικρός αν συγκριθεί με τα 
235,3 εκατ. και warrants που 
κατείχε η BCP. 

Δεύτερον, διότι σηματοδο-
τεί την «απήχησή» της στο δι-
εθνές επενδυτικό κοινό, κάτι 
για το οποίο υψηλόβαθμα στε-
λέχη της τράπεζας κατέβαλαν 
τεράστια προσπάθεια τους 
προηγούμενους μήνες, ενό-
ψει και της χθεσινής εξέλιξης. 

Ο τρίτος λόγος επιτυχίας εί-
ναι η σύνθεση των αγορα-
στών. Το 95% της προσφοράς 
από την BCP απορροφήθηκε, 
σύμφωνα με στελέχη της Πει-
ραιώς, από υφιστάμενους με-
τόχους της Πειραιώς, μεταξύ 
των οποίων ξεχωρίζουν τα 
hedge funds Third Point, 
Paulson & Co., Baupost και 
York Capital. 

Οι δύο τελευταίοι παράγο-
ντες, η διεθνής απήχηση, δη-
λαδή, που προκάλεσε το επι-
τυχημένο placement και το 
γεγονός ότι ο «σκληρός» πυ-
ρήνας των μετόχων της Πει-
ραιώς έβαλε «πλάτη» ενισχύ-
οντας τις μετοχικές τους θέ-
σεις, στρώνουν, σύμφωνα με 
στελέχη της αγοράς, χαλί για 
το επόμενο μεγάλο βήμα του 

ομίλου, την αύξηση κεφαλαί-
ου της Γενικής. 

Η Πειραιώς έχει δημοσιο-
ποιήσει την πρόθεσή της για 
μετατροπή της Γενικής σε 
επενδυτική-αναπτυξιακή τρά-
πεζα και την πλήρη ανεξαρτη-
τοποίησή της μέσω αύξησης 
μετοχικού κεφαλαίου, η οποία 
θα καλυφθεί εξολοκλήρου α-
πό ιδιωτικά κεφάλαια. 

Το project το έχει αναλάβει 
από την 1η Σεπτεμβρίου ο κ. 
Νίκος Καραμούζης με «προί-
κα» αφενός τη μεγάλη του ε-
μπειρία στο corporate αλλά 
και στο private banking, και α-
φετέρου τις υψηλές επαφές 
με ξένες επενδυτικές τράπε-
ζες και hedge funds που πα-
ρακολουθούν στενά την ελλη-
νική αγορά.

Μέσα στο επόμενο διάστη-
μα ολοκληρώνεται το 
business plan για τη νέα Γενι-
κή Τράπεζα, το οποίο θα κατα-
τεθεί στις Aρχές  και θα εντα-
θούν οι επαφές με ξένους ε-
πενδυτές. 

 Η αύξηση κεφαλαίου θα 
καλυφθεί εξολοκλήρου από ι-
διώτες επενδυτές και το ύψος 
της ενδέχεται να φθάσει ως 
και τα 250 εκατ. ευρώ, ενισχύ-
οντας σημαντικά την υφιστά-
μενη καθαρή θέση της Γενι-
κής. Το ποσοστό της Πειραιώς 
θα μειωθεί κάτω του 33%, με 
ανοικτό το ενδεχόμενο (ανά-

λογα με τους όρους της ΑΜΚ 
και το ενδιαφέρον) να πέσει 
και κάτω του 20%. 

Στόχος, άλλωστε, είναι η 
Γενική να μετατραπεί σε ανε-
ξάρτητη από την Πειραιώς ε-
πενδυτική τράπεζα. Αυτό ση-
μαίνει ότι δεν θα ενοποιείται 
από την Πειραιώς και επομέ-
νως δεν θα εμπίπτει στους πε-
ριορισμούς που έχει η μητρική 
ως τράπεζα που έχει δεχθεί 
κρατική βοήθεια. 

Σύμφωνα με όσα είχε δη-
λώσει ο πρόεδρος της Πειραι-
ώς κ. Μιχ. Σάλλας στην πρό-
σφατη τακτική γενική συνέ-
λευση, εξετάζεται να δοθεί δι-
καίωμα προτίμησης σε όσους 
ιδιώτες συμμετείχαν στην 
πρόσφατη ΑΜΚ της Πειραιώς. 

Το ενδιαφέρον από hedge 
funds και άλλους ξένους 

Το γεγονός ότι οι ίδιοι πά-
νω κάτω κάλυψαν και το με-
γαλύτερο μέρος της πρόσφα-
της διάθεσης μετοχών από την 
BCP δείχνει τις στενές σχέ-
σεις που έχουν αναπτυχθεί με 
hedge funds όπως τα Baupost, 
Third Point, Paulson και York 
Capital. Σύμφωνα με πληρο-
φορίες, τα παραπάνω funds έ-
χουν εκδηλώσει ζωηρό ενδι-
αφέρον για τη συμμετοχή τους 
στο μετοχικό σχήμα της νέας 
Γενικής, ενώ η ανάληψη του 
σχεδίου από τον Ν. Καραμού-

ζη εκτιμάται ότι θα βοηθήσει 
ώστε να διευρυνθεί ο αριθμός 
των ενδιαφερόμενων ξένων . 

Σημειώνεται ότι με ενέρ-
γειες του κ. Καραμούζη υπήρ-
ξαν δύο εκδηλώσεις ενδιαφέ-
ροντος για τη Eurobank, η μια 
από τη Fairfax Holdings και η 
άλλη από σχήμα με τη συμμε-
τοχή των Rothschild, 
Eaglevale Partners και του J. 
Rothschild. 

Ο σχεδιασμός για τη νέα Γε-
νική Τράπεζα προβλέπει την 
επικέντρωσή της στον τομέα 
των αναδιαρθρώσεων (δανεί-
ων ή επιχειρήσεων) και στη 
διαχείριση περιουσίας. Στον 
τομέα των αναδιαρθρώσεων 
η νέα Γενική θα εστιάζει στην 
εξυγίανση επιχειρήσεων και 
κλάδων της οικονομίας μέσω 
παροχής συμβουλευτικών υ-
πηρεσιών ή με ανάληψη της 
εύρεσης του εγχειρήματος 
χρηματοδότησης από την Ελ-
λάδα ή κυρίως το εξωτερικό. 

Ταυτόχρονα θα προσφέρει 
υπηρεσίες χρηματοδότησης ε-
πενδυτικών σχεδίων και ανα-
πτυξιακών πρωτοβουλιών, 
καθώς και υπηρεσίες διαχεί-
ρισης περιουσίας. Θα επικε-
ντρώνεται δηλαδή στους το-
μείς του Corporate και του 
Private Banking. 

Πώς το placement στρώνει χαλί για Γενική
Συνέχεια από τη σελ. 7

Με μια ματιά 
qΜε απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκε 

η ενοποίηση μεγάλου μέρους των συ-
στημάτων της πρώην Εμπορικής Τρα-
πέζης στο ενιαίο περιβάλλον πληρο-
φοριακών συστημάτων και διαδικασι-
ών της Alpha Bank. Έτσι,όλοι οι πελά-
τες της Alpha Bank εξυπηρετούνται 
πλήρως, με ενιαίο πληροφοριακό σύ-
στημα και διαδικασίες, στα σημεία ε-
ξυπηρετήσεως της Alpha Bank σε όλη 
την Ελλάδα, ενώ οι χρήστες των ηλε-
κτρονικών υπηρεσιών της πρώην Ε-
μπορικής Τραπέζης εξυπηρετούνται 
πλέον από τις υπηρεσίες Alpha Web 
Banking, Alpha Μobile Banking και 
Alpha Phone Banking.

uΣε ειδική εκδήλωση γιορτάστηκε η 
συμπλήρωση 10 χρόνων επιτυχημένης 
συνεργασίας μεταξύ του Diners Club Ελ-
λάδος και της UNICEF, σηματοδοτώντας 
ισάριθμα χρόνια κοινωνικής προσφοράς 
για την προστασία των παιδιών σε τοπικό 
και διεθνές επίπεδο. Η υποστήριξη του 
Diners Club προς τη UNICEF περιλαμβά-
νει τρεις πυλώνες προσφοράς: τον εμβο-
λιασμό των παιδιών στις αναπτυσσόμε-
νες χώρες, το πρόγραμμα «Συμβάλλω» 
και τη δωρεά σχολικών ειδών.

qΣτα 6,188 δισ. ευρώ έφθασε τον Σε-
πτέμβριο το σύνολο των νέων ληξι-
πρόθεσμων οφειλών προς το Δημό-
σιο, σημειώνοντας νέα αύξηση κατά 
809 εκατ. ευρώ.Αυτό προκύπτει από 
τα στοιχεία του Υπουργείου Οικονομι-
κών, σύμφωνα με τα οποία παλαιά (έ-
ως 31.1.2012) και νέα ληξιπρόθεσμα 
χρέη προς το Δημόσιο ανέρχονται 
πλέον στα 59,66 δισ. ευρώ.

uΤα 1,2 τρισ. ευρώ άγγιξαν τα μη εξυ-
πηρετούμενα δάνεια των ευρωπαϊκών 
τραπεζών την τετραετία από το 2008 έως 
το 2012, σύμφωνα με έκθεση της 
Pricewaterhouse Coopers. Μάλιστα, η 
PwC προβλέπει περαιτέρω αύξηση των 
μη εξυπηρετούμενων δανείων τα επόμε-
να χρόνια, λόγω του «αβέβαιου οικονο-
μικού κλίματος». To μεγαλύτερο ύψος μη 
εξυπηρετούμενων δανείων το είχαν οι 
γερμανικές τράπεζες – 179 δισ. ευρώ το 
2012, αμετάβλητο σε σχέση με το 2011.

qΣε υποβάθμιση της Ελλάδας σε «ανα-
δυόμενη αγορά» από «ανεπτυγμένη 
αγορά» προχώρησε η S&P Dow Jones 
Indices. Αιτιολογώντας την υποβάθμι-
ση, η S&P Dow Jones Indices αναφέ-
ρει ότι το ελληνικό χρηματιστήριο υ-
στερεί όσον αφορά τις εξελίξεις στις 
τυπικές πρακτικές σε σχέση με άλλες 
αναπτυγμένες αγορές. Ακόμη, παρα-
τηρείται δραματική και σταθερή μείω-
ση του μεγέθους της αγοράς κατά τα 
τελευταία χρόνια και αποτυχία πρό-
σβασης σε αυτή.

Με αφορμή τα παραπλανητικά μηνύματα μέσω ηλε-
κτρονικού ταχυδρομείου, που εξακολουθούν να 
δέχονται οι πελάτες τραπεζών, η Ελληνική Ένω-

ση Τραπεζών και οι τράπεζες μέλη της, παράλληλα με τα 
μέτρα ασφαλείας που οι ίδιες οι τράπεζες λαμβάνουν, υ-
πενθυμίζουν ξανά και συνιστούν προς όλους τους πελά-
τες της Ηλεκτρονικής Τραπεζικής τα εξής:
• Μην αποκαλύπτετε ποτέ και σε κανέναν τους προσωπικούς 
σας κωδικούς.

Σε περίπτωση που υπο-
πτεύεστε διαρροή του κω-
δικού πρόσβασής σας, επι-
κοινωνήστε άμεσα με την 
Τράπεζά σας.
• Αγνοείστε «ύποπτα» e-
mails με τα οποία σας ζητού-
νται προσωπικά σας στοιχεία 
(αριθμός λογαριασμού, μυστι-
κοί προσωπικοί κωδικοί, ονο-
ματεπώνυμο κ.ά.) ή περιέχουν 
συνδέσμους (links) σε «άγνω-
στες» ιστοσελίδες. Οι Τράπεζες 
δεν πρόκειται για κανέναν λόγο να 
ζητήσουν τα προσωπικά σας στοιχεία 

μέσω e-mail ή τηλεφώνου. Για τον λόγο αυτό να διαγράφετε 
τέτοια e-mails ως πλαστά και να αγνοείτε αντίστοιχες πιθανές 
τηλεφωνικές κλήσεις.
• Βεβαιωθείτε ότι βρίσκεστε στη σωστή διεύθυνση της Τράπε-
ζάς σας. Μη συνδεθείτε ποτέ με την ιστοσελίδα της μέσω εξω-
τερικού συνδέσμου (link) που σας παρέχει κάποιος τρίτος και ι-
διαίτερα μέσω e-mail. Βεβαιωθείτε ότι στην ιστοσελίδα Ηλε-

κτρονικής Τραπεζικής της Τράπεζάς σας 
εμφανίζεται το εικονίδιο με το «λουκέτο» 

μέσω του οποίου μπορείτε, ανοί-
γοντάς το με διπλό κλικ, να επι-

βεβαιώσετε ότι βρίσκεστε στο 
ασφαλές περιβάλλον της 
Τράπεζάς σας.
• Ρυθμίστε το λειτουργικό σύ-
στημα του υπολογιστή σας και 

το πρόγραμμα antivirus που 
χρησιμοποιείτε ώστε να 

ενημερώνονται 
αυτόματα. Αν δεν 
γνωρίζετε πώς 

να το κάνετε, συμ-
βουλευτείτε τον προμη-

θευτή του υπολογιστή σας.

ΕΕΤ
Τέσσερις συστάσεις για το internet banking

ΑΤΕ: Παράταση  
στην υποβολή 
προσφορών  
για την ΕΒΖ

Την παράταση της προθεσμίας υποβο-
λής δεσμευτικών προσφορών για την 
πώληση της Ελληνικής Βιομηχανίας Ζά-
χαρης μέχρι την Παρασκευή 20 Δεκεμ-
βρίου ανακοίνωσε η υπό εκκαθάριση Α-
γροτική Τράπεζα, καθώς το επενδυτικό 
ενδιαφέρον φέρεται να είναι ισχυρό. Ει-
δικότερα, όπως αναφέρεται σε ανακοί-
νωση της ΑΤΕ, στο πλαίσιο της ήδη γενό-
μενης (με τις από 10.7.2013 και 
18.9.2013 ανακοινώσεις) διεύρυνσης 
του διαγωνισμού για την πώληση της 
συμμετοχής της στην ΕΒΖ και λαμβάνο-
ντας υπόψη το ήδη εκδηλωθέν έντονο 
ενδιαφέρον από οκτώ υποψήφιους επεν-
δυτές που έχουν αξιολογηθεί θετικά μέ-
χρι σήμερα, η παράταση της προθεσμίας 
υποβολής δεσμευτικών προσφορών 
φτάνει μέχρι την 20ή Δεκεμβρίου 2013.
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Θ Ε Μ Α

Τράπεζες: Οι προσδοκίες και τα αγκάθια για τα stress tests 
Του Χρήστου Κίτσιου

Την αισιοδοξία τους ότι η διαφαινό-
μενη ανάκαμψη της οικονομίας θα 
παίξει καθοριστικό ρόλο στον υπο-

λογισμό των κεφαλαιακών αναγκών 
των τραπεζών κατά την τριετία 2014-
16 διατυπώνουν τραπεζικά στελέχη, 
την ίδια στιγμή όμως δεν κρύβουν την 
ανησυχία τους για τα νέα, αυστηρότερα 
κριτήρια ως προς τον ορισμό και τη δι-
αχείριση των μη εξυπηρετούμενων δα-
νείων. 

Η BlackRock τρέχει ήδη την άσκηση 
προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων 
(stress test) για τις ελληνικές τράπεζες, 
από την οποία θα προκύψουν οι αναμε-
νόμενες ζημιές πιστωτικού χαρτοφυ-
λακίου της τριετίας. Θα υπολογίσει, δη-
λαδή, το κεφαλαιακό απόθεμα που πρέ-
πει να έχουν οι τράπεζες ώστε να αντι-
μετωπίσουν νέες προβλέψεις και δια-
γραφές δανείων και άλλων προβλημα-
τικών στοιχείων του ενεργητικού. 

Τα προκαταρκτικά αποτελέσματα της 
μελέτης αναμένεται να παραδοθούν 
στην Τράπεζα της Ελλάδος στα μέσα 
Νοεμβρίου και ως το τέλος του ίδιου 
μήνα θα κατατεθεί και η τελική μελέτη. 
Για τον τελικό προσδιορισμό, όμως, 
των κεφαλαιακών αναγκών των τραπε-
ζών από ΤτΕ, την τρόικα και την EBA θα 
προσμετρηθούν και τα business plans 
των τραπεζών.

Η Τράπεζα της Ελλάδος θα εξετάσει, 
δηλαδή, τη δυνατότητα των τραπεζών 
για δημιουργία εσωτερικού κεφαλαίου 
(οργανική κερδοφορία, συνέργειες, 
δρομολογημένες πωλήσεις περιουσια-
κών στοιχείων) και βάσει αυτών θα 
προσδιορίσει αν θα απαιτηθεί πρόσθετη 
κεφαλαιακή ενίσχυση ή τα κεφάλαια 
που θα δημιουργηθούν εξασφαλίζουν 
το απαραίτητο κεφαλαιακό απόθεμα για 
κάλυψη των αναμενόμενων ζημιών. 

Τα δύο σενάρια για τα stress tests 
προβλέπουν για την πορεία της ελλη-
νικής οικονομίας τα εξής: 

Το βασικό σενάριο στηρίζεται στην ε-
κτίμηση της τρόικας . Προβλέπει, δηλα-
δή, ανάπτυξη της τάξης του 0,6% για το 
2014, η οποία θα ανέλθει στο 2,95% το 
2015 και θα φθάσει στο 3,74% το 2016. 

Το δυσμενές σενάριο προβλέπει ύ-
φεση της οικονομίας κατά 2,5% το 
2014, περαιτέρω συρρίκνωση κατά πε-
ρίπου 1,7% το 2015 και ανάκαμψη κο-
ντά στο 1% το 2016. 

Η BlackRock θα βγάλει για κάθε τρά-
πεζα τις αναμενόμενες ζημιές τριετίας 
και με το βασικό και με το δυσμενές σε-
νάριο. 

Συνήθως σε αυτές τις περιπτώσεις το 
χειρότερο σενάριο, δηλαδή αυτό από το 
οποίο προκύπτουν και οι υψηλότερες 
κεφαλαιακές ανάγκες, είναι αυτό που 
λαμβάνει υπ’ όψιν της η Κεντρική Τρά-
πεζα για να καθορίσει τις τελικές κεφα-
λαιακές ανάγκες. Χαρακτηριστικό είναι 
ότι η Εθνική ανακεφαλαιοποιήθηκε –

στο προηγούμενο stress test– με το βα-
σικό σενάριο, το οποίο ελήφθη ως δε-
σμευτικό από τον επόπτη.

Στην προκειμένη περίπτωση, όμως, 
δεν έχει ξεκαθαρίσει αν θα ισχύσει ο 
παραπάνω άτυπος κανόνας. 

Ανοίγει παράθυρο η ΕΚΤ; 
Οι τράπεζες προσδοκούν, χωρίς να το 

φωνάζουν, ότι τρόικα, Τράπεζα της Ελ-
λάδος και European Banking Authority 
θα αποδεχθούν τη διαφαινόμενη επι-
στροφή της Ελλάδας σε συνθήκες ομα-
λότητας και ως εκ τούτου θα υπάρξουν 
ανάλογες ρυθμίσεις. 

Το κρίσιμο ζήτημα είναι ο ελάχιστος 
απαιτούμενος δείκτης κεφαλαιακής ε-
πάρκειας βάσει των οποίων θα υπολο-
γισθούν οι κεφαλαιακές ανάγκες. Σή-

μερα ο ελάχιστος πήχης είναι, με βάση 
απόφαση της ΤτΕ, η διατήρηση 9% EBA 
Core Tier I. 

Οι τραπεζίτες θεωρούν ότι θα πρέπει 
να συνεκτιμηθεί από την τρόικα και την 
EBA η σταθεροποίηση της οικονομίας, 
και ο πήχης της απαιτούμενης κεφαλαι-
ακής επάρκειας για τις τράπεζες να δια-
μορφωθεί σε επίπεδα αντίστοιχα των 
υπόλοιπων ευρωπαικών τραπεζών. 

Το ερώτημα είναι αν οι όροι υπό τους 
οποίους θα διενεργηθεί η άσκηση προ-
σομοίωσης των ευρωπαικών τραπε-
ζών από την Ευρωπαική Κεντρική Τρά-
πεζα ανοίγουν ή όχι «παράθυρο» μείω-
σης της ελάχιστης απαιτούμενης κεφα-
λαιακής επάρκειας και για τις ελληνι-
κές τράπεζες. 

Οι όροι της ΕΚΤ είναι πιο κοντά στις 

απαιτήσεις της Βασιλείας ΙΙΙ, καθώς ο-
ρίζουν ως βασικό δείκτη κεφαλαιακής 
επάρκειας το Common Equity Tier I, δη-
λαδή το κοινό κεφάλαιο. Ειδικότερα, ο 
δείκτης Common Equity Tier I των ευ-
ρωτραπεζών δεν πρέπει να υποχωρή-
σει κάτω του 7% στο επικείμενο stress 
test υπό το δυσμενές σενάριο και κάτω 
του 8% στο βασικό. 

Alpha Bank και Πειραιώς πληρούν τα 
παραπάνω όρια αυτή τη στιγμή και είναι 
αρκετά πιθανόν να τα πληρούν μετά τα 
stress tests, καθώς κερδοφορία, συ-
νέργειες και δρομολογημένες κινήσεις 
πώλησης περιουσιακών στοιχείων ε-
κτιμάται πως θα αντισταθμίσουν τις ζη-
μιές από νέες προβλέψεις και διαγρα-
φές δανείων. 

►Τι ζητούν οι τράπεζες για ελάχιστο 
δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας 

►Ο πήχης του κοινού κεφαλαίου που 
θέτει η ΕΚΤ και το παράθυρο για 
εκπλήξεις 

►Τα νέα, αυστηρότερα κριτήρια της 
EBA για δάνεια που χρήζουν 
αναδιάρθρωσης 

Taxisnet

Στις 11 Νοεμβρίου 
θα «ανοίξει»  
η εφαρμογή  
για τα τέλη 
κυκλοφορίας 

Την επομένη Δευτέρα είναι προ-
γραμματισμένη η έναρξη λειτουργίας 
της ηλεκτρονικής εφαρμογής, μέσω 
Taxisnet, για την πληρωμή των τελών 
κυκλοφορίας οχημάτων και μοτοσι-
κλετών για το 2014, όπως δήλωσε ο 
Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων 
Χ.Θεοχάρης. Καταληκτική ημερομηνία 
για την εξόφληση των τελών είναι η 
31η Δεκεμβρίου του τρέχοντος έτους. 
Όπως και πέρυσι, έτσι και φέτος  οι φο-
ρολογούμενοι μπορούν να καταβάλουν 
τα τέλη κυκλοφορίας που αναλογούν 
στα οχήματα ιδιοκτησίας τους στο τρα-
πεζικό γκισέ προσκομίζοντας το έντυ-
πο που θα εκτυπώσουν από την ειδική 
εφαρμογή του Taxisnet. Τα τέλη κυ-
κλοφορίας για το 2014 δεν έχουν μετα-
βληθεί σε σχέση με τα τέλη κυκλοφο-
ρίας του 2013. Ωστόσο, όσοι φορολο-
γούμενοι διαθέτουν ΙΧ άνω των 1.929 
κυβικών μαζί με τα τέλη κυκλοφορίας 
του 2014 θα καταβάλουν και τον φόρο 
πολυτελείας του 2013.

Στόχος της Γενικής Γραμματείας Δη-
μοσίων Εσόδων είναι τα δύο ειδοποιη-
τήρια να δοθούν ταυτοχρόνως στο κοι-
νό, ωστόσο εάν η ειδική εφαρμογή για 
τον φόρο πολυτελείας δεν είναι έτοιμη 
μέχρι τα τέλη της εβδομάδας, τότε θα 
δοθεί πρώτα σε λειτουργία η ηλεκτρο-
νική εφαρμογή για τα τέλη κυκλοφορί-
ας.

Συνεταιριστικές 
Τράπεζες

Παράταση για την 
κεφαλαιακή 
ενίσχυση

Παράταση ως τις 22 Νοεμβρίου 
πήραν, σύμφωνα με πληροφορίες οι 
έξι συνεταιριστικές τράπεζες που 
προχωρούν σε κεφαλαιακή ενίσχυση. 
Πρόκειται για συνεταιριστικές σε Δυ-
τική Μακεδονία, Δωδεκάνησα, Εύ-
βοια, Ήπειρο, Πελοπόννησο και Σέρ-
ρες, οι οποίες κάνουν αγώνα δρόμου 
για την εύρεση από τις τοπικές κοινω-
νίες 58-63 εκατ. ευρώ μέσω της αύ-
ξησης του μετοχικού τους κεφαλαίου, 
ώστε να καλύψουν τους δείκτες κε-
φαλαιακής επάρκειας. Αναμένεται να 
ακολουθήσουν αυξήσεις κεφαλαίου 
από τις υπόλοιπες επτά συνεταιριστι-
κές, οι οποίες πληρούν τους δείκτες 
κεφαλαιακής επάρκειας, αλλά θα α-
ναζητήσουν κεφάλαια για περαιτέρω 
ανάπτυξη.

Τα νέα κριτήρια της ΕΒΑ
Αδιευκρίνιστο παραμένει αν η άσκηση προσομοίωσης που διενεργεί η BlackRock 

έχει ενσωματώσει και τα νέα αυστηρότερα κριτήρια της European Banking Authority 
αναφορικά με τα δάνεια που χρειάζονται αναδιάρθρωση ή αναχρηματοδότηση. 

 Πριν από μερικές ημέρες η EBA γνωστοποίησε τα κριτήρια με τα οποία θα διενερ-
γηθούν τα νέα stress tests των τραπεζών. 

Το πλαίσιο ορίζει ως εξυπηρετούμενα δάνεια όσα είτε δεν έχουν καμία καθυστέ-
ρηση είτε έχουν καθυστέρηση ως και 90 ημέρες. Για όσα, όμως, έχουν καθυστέρηση 
εξυπηρέτησης ως 90 ημέρες και επομένως βρίσκονται σε καθεστώς ανοχής από τις 
τράπεζες, ζητά αξιολόγηση και αποτίμηση της δίκαιης αξίας τους. 

Ειδικότερα, δε, για δάνεια που απαιτείται να αναχρηματοδοτηθούν ή να τροποποι-
ηθούν οι όροι της δανειακής σύμβασης και βρίσκονται σε καθυστέρηση ως και 90 η-
μέρες, η EBA ζητά να υπάρξει αξιολόγηση σχηματισμού πρόβλεψης με κριτήριο τη 
δυνατότητα του δανειολήπτη να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του. 
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Υ Γ Ε Ι Α

Άτομα χωρίς μέλη, πραγματικά τυφλοί, νεφροπαθείς, 
καρδιοπαθείς, καρκινοπαθείς, ασθενείς με μεσογει-
ακή αναιμία, αλτσχάιμερ (με ποσοστό αναπηρίας 67% 

και πάνω) κ.ά. περιλαμβάνονται στη λίστα όσων θα λάβουν 
οριστικά αναπηρικές συντάξεις και δεν θα εξετάζονται 
πλέον από τα ΚΕΠΑ, σύμφωνα με απόφαση που υπέγραψε 
ο υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρό-
νοιας Γιάννης Βρούτσης.Για συνολικά 43 παθήσεις, ειδι-
κή επιτροπή του υπουργείου έκρινε ότι δεν είναι αναστρέ-
ψιμες και, κατά συνέπεια, δεν χρειάζεται οι ασφαλισμένοι 
να «περνούν» από τις επιτροπές των Κέντρων Πιστοποίη-
σης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ). Ο καθορισμός της λίστας πραγμα-
τοποιήθηκε από Ειδική Επιστημονική Επιτροπή που συ-
γκροτήθηκε έπειτα από απόφαση του υπουργού Εργασίας. 
Τη συντόνιζε ο γενικός γραμματέας Κοινωνικών Ασφαλί-
σεων Παναγιώτης Κοκκόρης και συμμετείχαν ειδικοί επι-
στήμονες και ιατροί, καθώς και εκπρόσωποι των ατόμων 
με αναπηρία (ΑμεΑ). «Δίνεται οριστική λύση σε ένα πρό-

βλημα που εδώ και χρόνια ταλαιπωρούσε άδικα πολλούς 
συμπολίτες μας» τόνισε ο υπουργός Εργασίας, σημειώνο-
ντας ότι πρόκειται για την υποχρέωση που είχαν χιλιάδες 
ασθενείς να υποβληθούν σε επίπονες διαδικασίες επανα-
ξιολόγησης από τις Υγειονομικές Επιτροπές των Κέντρων 
Πιστοποίησης Αναπηρίας, παρότι έπασχαν από βαριές και 
πρόδηλα μη αναστρέψιμες αναπηρίες. 

Από την πλευρά του, ο γενικός γραμματέας Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων σημείωσε ότι «άτομα με αναπηρία, με απώ-
λειες μελών, τυφλοί (πραγματικοί), νεφροπαθείς, καρδιο-
παθείς, καρκινοπαθείς, άτομα με μεσογειακή αναιμία και 
άλλοι πολλοί αφήνουν πίσω την ταλαιπωρία τους με τις 
συνεχείς διαδικασίες επανελέγχου». «Αυτό έχει ως απο-
τέλεσμα αφενός την άρση της ταλαιπωρίας των ΑμεΑ και 
αφετέρου τη μείωση έως και 20% του φόρτου λειτουργί-
ας των ΚΕΠΑ» πρόσθεσε ο κ. Κοκκόρης. 

*Διαβάστε ολόκληρη τη λίστα με τις 43 μόνιμες και 
μη αναστρέψιμες παθήσεις στο Nextdeal.gr

Οι ασθενεις δεν θα εξετάζονται πλέον από τα ΚΕΠΑ

Οι 43 παθήσεις που δίνουν οριστικά αναπηρική σύνταξη

Θεραπεία σε ασθενείς υψηλού κιν-
δύνου με ανεπάρκεια αορτικής 
βαλβίδας, που σήμερα μένουν 

χωρίς αντιμετώπιση λόγω της βαρύτη-
τας του ανοιχτού χειρουργείου, προ-
σφέρει η νέα μέθοδος διαδερμικής εμ-
φύτευσης βαλβίδας που εφαρμόζεται 
στο ΥΓΕΙΑ. Όπως τονίζεται σε σχετική 
ανακοίνωση, η πρώτη στην Ελλάδα ε-
πέμβαση διαδερμικής εμφύτευσης 
βαλβίδας σε ασθενή που έπασχε από α-
νεπάρκεια αορτής πραγματοποιήθηκε 
με επιτυχία στην υπερσύγχρονη Υβρι-
δική Αίθουσα του ΥΓΕΙΑ από τους καρ-
διοχειρουργούς της Β’ Καρδιοχειρουρ-
γικής Κλινικής και τους καρδιολόγους 
του Τμήματος Διαδερμικών Βαλβίδων 
του ΥΓΕΙΑ. Ο ασθενής, που ήδη έλαβε 

εξιτήριο, είχε συνυπάρχουσες παθή-
σεις που καθιστούσαν απαγορευτικό το 
κλασικό χειρουργείο αντικατάστασης 
της ανεπαρκούς βαλβίδας.

Η επέμβαση, που μέχρι σήμερα είχε 
πραγματοποιηθεί σε λιγότερους από 
80 ασθενείς παγκοσμίως, διενεργήθη-
κε μόλις μία εβδομάδα μετά την έγκρι-
ση από τις ευρωπαϊκές αρχές της πρώ-
της διαδερμικής βαλβίδας για θερα-
πεία ανεπάρκειας της αορτικής βαλβί-
δας (JENA, Germany). Η νέα βαλβίδα 
στηρίζεται με ειδικό μηχανισμό (3 
clips) στη βαλβίδα του ασθενή. Η τοπο-
θέτηση πραγματοποιείται διαθωρακικά 
από μία μικρή τομή μεταξύ των πλευ-
ρών, χωρίς στερνοτομή και χωρίς να 
σταματάει η καρδιά, ενώ σύντομα ανα-

μένεται και η άφιξη του νέου μοντέλου, 
που θα τοποθετείται από την αρτηρία 
του ποδιού με τρόπο ανάλογο της γνω-
στής στεφανιογραφίας. Την ικανοποίη-
σή τους εξέφρασαν ο διευθυντής της 
Β΄ Καρδιοχειρουργικής Κλινικής του 
ΥΓΕΙΑ, καρδιοχειρουργός κ. Στρατής 
Παττακός και ο  διευθυντής του τμήμα-
τος Διαδερμικών Βαλβίδων του νοσο-
κομείου, επεμβατικός καρδιολόγος κ. 
Κωνσταντίνος Σπάργιας. Να σημειω-
θεί ότι στο ΥΓΕΙΑ οι νεώτερες διαδερ-
μικές τεχνικές αντιμετώπισης καρδια-
κών βαλβιδοπαθειών έχουν ξεπεράσει 
τις 300 επεμβάσεις, με τα αποτελέσμα-
τα να κρίνονται άκρως ικανοποιητικά 
και συγκρίσιμα με εκείνα των μεγαλύ-
τερων κέντρων του εξωτερικού.

ΥΓΕΙΑ: Θεραπεία της ανεπάρκειας αορτικής βαλβίδας χωρίς ανοιχτό χειρουργείο 

Δωρεάν ιατρικές εξετάσεις και φαρμακευτικό/υγειονομικό υλικό στους κατοίκους της Ευρυτανίας 
πρόσφερε το νοσοκομείο ΥΓΕΙΑ, στη δεύτερη κατά σειρά δράση του προγράμματος «Ταξιδεύουμε για 
την Υγεία», που εντάσσεται στις ενέργειες Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης του Ομίλου ΥΓΕΙΑ.

Συγκεκριμένα, στις 18 και 19 Οκτωβρίου κλιμάκιο 56 εθελοντών του ομίλου ταξίδεψε στο Καρπε-
νήσι, όπου εξέτασε περίπου 1.200 κατοίκους της Ευρυτανίας και πραγματοποίησε 3.500 δωρεάν ιατρι-
κές και διαγνωστικές εξετάσεις, ενώ παράλληλα το ΥΓΕΙΑ δώρισε στο νοσοκομείο Καρπενησίου ένα 
παιδιατρικό τροχήλατο καρότσι αναζωογόνησης με τον εξοπλισμό του και έναν έγχρωμο υπερηχοτο-
μογράφο.

Συνεχίζεται  

το Πρόγραμμα 

«Ταξιδεύουμε 

για την Υγεία 

2013»

ΕΟΠΠΥ

Κόλαφος το πόρισμα Ρακιντζή
Καταπέλτης για τον ΕΟΠΥΥ είναι το πόρισμα των επιθεωρητών 

Δημόσιας Διοίκησης, στο οποίο αναφέρεται ότι συγκροτήθηκε χω-
ρίς σχέδιο, δεν διαθέτει εσωτερικό κανονισμό αλλά ούτε και κα-

ταρτισμένο προσωπικό για τη διαχείριση της βάσης δεδομένων του οργανισμού. Το πόρισμα το παρέδωσε στον υ-
πουργό Υγείας Αδωνι Γεωργιάδη, ο γενικός επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης Λέανδρος Ρακιντζής (φωτ.), τονί-
ζοντας ότι «ελέγξαμε τις διαδικασίες και προτείναμε λύσεις για την πλήρη αναδιοργάνωση του ΕΟΠΥΥ».  Ωστόσο, 
όπως ανέφερε, τον τελευταίο ενάμιση χρόνο το κόστος για νοσηλείες στο εξωτερικό έφτασε τα 76 εκατ. ευρώ, ε-
νώ κάποιες από αυτές θα μπορούσαν να είχαν γίνει και στην Ελλάδα. Επίσης, επισήμανε ότι για το ίδιο χρονικό δι-
άστημα δαπανήθηκαν 113 εκατ. ευρώ για αναπηρικά αμαξίδια, τομέας που χρειάζεται επιπλέον διερεύνηση και ε-
ξορθολογισμό. Ο υπουργός Υγείας, από την πλευρά του, τόνισε ότι το πόρισμα θα συμβάλει στον εξορθολογισμό 
των δαπανών στον ΕΟΠΥΥ, ενώ εξήγγειλε ότι θα επεκταθεί η ηλεκτρονική συνταγογράφηση και στα αμαξίδια.

Με μια ματιά 
uΟ Σύνδεσμος Ελληνικών Κλινικών, έπειτα από συνάντηση με τον κ. Άδωνι Γεωργιάδη, ανακοί-
νωσε την αναστολή της πράξης επίσχεσης παροχής υπηρεσιών υγείας προς τον ΕΟΠΥΥ, που είχε 
ξεκινήσει από 29 Οκτωβρίου.

qΗ φαρμακευτική εταιρεία Pfizer πρόσφερε φάρμακα αξίας 1 εκατ. ευρώ στο ιατρείο κοινωνι-
κής αποστολής (80.000 σκευάσματα), τα οποία προορίζονται για ανασφάλιστους ασθενείς που 
πάσχουν από αρτηριακή υπέρταση, υπερχοληστερολαιμία, καρδιακή ανεπάρκεια, νευροεκφυ-
λιστικά και αυτοάνοσα νοσήματα. 

Όμιλος Ιατρικού Αθηνών

Ο Αυξέντιος Καλαγκός θα χειρουργεί στο Διαβαλκανικό
Με την απο-

κλειστική συ-
νεργασία του 
διεθνούς φή-
μης καρδιο-
χ ε ι ρ ο υ ρ γ ο ύ 
Αυξέντιου Κα-
λαγκού, καθη-
γητή στο πα-
ν ε π ι σ τ ή μ ι ο 
της Γενεύης 
και διευθυντή 
της Πανεπι-
σ τ η μ ι α κ ή ς 
Κλινικής Καρ-
διαγγειακής Χειρουργικής στο Νο-
σοκομείο της Γενεύης, εγκαινιάζει 
το Κέντρο Συγγενών Καρδιοπαθει-
ών στη Βόρεια Ελλάδα τη λειτουρ-
γία του στο Ιατρικό Διαβαλκανικό. 

Όπως τονίζεται σε ανακοίνωση, 

ο καρδιοχει-
ρουργός, έπει-
τα από συνερ-
γασία που συ-
νήψε ο όμιλος 
του Ιατρικού 
Αθηνών με το 
Πανεπιστημια-
κό Νοσοκο-
μείο της Γε-
νεύης, ηγείται 
του Κέντρου 
Σ υ γ γ ε ν ώ ν 
Καρδιοπαθει-
ών του Καρδι-

οχειρουργικού Τμήματος του Ιατρι-
κού Διαβαλκανικού. 

Ο κ. Καλαγκός αποδέχθηκε να 
χειρουργεί ως επισκέπτης ιατρός 
στο Ιατρικό Διαβαλκανικό κάθε μή-
να. 

Το Κέντρο Συγγενών Καρδιοπαθειών της Καρδιοχειρουρ-
γικής Κλινικής του Ιατρικού Διαβαλκανικού πληροί τις προ-
διαγραφές για τη διενέργεια επεμβάσεων σε ασθενείς άνω 
των 14 ετών. Το στελεχώνουν διακεκριμένοι ιατροί, εξειδι-
κευμένοι σε:

καρδιοχειρουργικές επεμβάσεις συγγενών καρδιοπαθει-
ών, με επικεφαλής τον Αυξέντιο Καλαγκό και τη συνεργασία 
του δρ. Χρήστου Αλεξίου, καρδιοθωρακοχειρουργού, με ει-
δίκευση και μετεκπαίδευση επί 17ετία στη Μ. Βρετανία 

επεμβατικές (διαδερμικές) πράξεις συγγενών καρδιοπα-
θειών διαγνωστικού και επεμβατικού χαρακτήρα, υπό την ε-
ποπτεία του επεμβατικού καρδιολόγου, αναπλ. καθηγητή 
Παιδοκαρδιολογίας, διευθυντή Επεμβατικής Παιδοκαρδιο-
λογίας του Παιδιατρικού Κέντρου Αθηνών και του Ιατρικού 
Διαβαλκανικού Βασίλη Θανόπουλου και τη συνεργασία του 
επεμβατικού καρδιολόγου Θωμά Παπαδόπουλου

Κλινική Καρδιολογία με τον καρδιολόγο Γεώργιο Γιαννα-
κούλα, ειδικό στη διάγνωση και παρακολούθηση των συγ-
γενών καρδιοπαθειών και στην πνευμονική υπέρταση.
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Δύναμις 
Ασφαλιστική

MyDynamis
Το  πρόγραμμα ασφάλισης ΙΧ 
οχήματος  MyDynamis, προωθεί  
στην αγορά η Δύναμις 
Ασφαλιστική. Όπως τονίζεται σε 
σχετική ανακοίνωση με το  
MyDynamis, ο ασφαλισμένος 
ξεκινά από ένα βασικό πρόγραμμα 
υποχρεωτικών καλύψεων, το 
οποίο έχει τη δυνατότητα να 
εμπλουτίσει, επιλέγοντας μέσα 
από πληθώρα προαιρετικών 
καλύψεων. Με αυτόν τον τρόπο, ο 
πελάτης διαμορφώνει το δικό του, 
μοναδικό πρόγραμμα ασφάλισης 
ΙΧ, σύμφωνα με τις προσωπικές 
του ανάγκες και τις δικές του 
προτεραιότητες. Το MyDynamis 
είναι έμπρακτη απόδειξη της 
δέσμευσης της  εταιρίας  να 
παρέχει στους πελάτες της, 
κορυφαίες υπηρεσίες, με 
προγράμματα εξατομικευμένα, 
αξιόπιστα και άρτια σχεδιασμένα 
για τις σύγχρονες ανάγκες, στις 
πιο ανταγωνιστικές τιμές, 
προστίθεται  στην ανακοίνωση. 
Περισσότερες πληροφορίες για το 
νέο εξατομικευμένο πρόγραμμα, 
είναι ήδη διαθέσιμες στη νέα 
ιστοσελίδα της Δύναμις  
Ασφαλιστική. Ο επισκέπτης μπορεί 
να πληροφορηθεί σχετικά με όλα 
τα προσφερόμενα προγράμματα 
ασφάλισης της  εταιρίας  για 
ιδιώτες και επαγγελματίες. 
Επιπλέον, φιλοξενεί το ευρετήριο 
ασφαλιστικών όρων, ένα πολύ 
χρήσιμο εργαλείο, για να μπορούν 
όλοι με ευκολία και διαφάνεια να 
κατανοήσουν τις έννοιες του 
ασφαλιστικού κλάδου. Παρέχονται 
επίσης, χρήσιμες συμβουλές για 
ασφαλή και οικολογική οδήγηση 
αλλά και συμβουλές πρόληψης 
και προστασίας σε περίπτωση 
σεισμού, πυρκαγιάς, πλημμύρας 
και κλοπής. Η ιστοσελίδα είναι, 
πλέον, συνδεδεμένη και με τα 
μέσα κοινωνικής δικτύωσης στα 
οποία έχει παρουσία η Δύναμις  
Ασφαλιστική, όπως το Facebook, 
από το οποίο το κοινό μπορεί να 
ενημερωθεί για ενδιαφέροντα 
θέματα σχετικά με την ασφάλεια 
και την ασφάλιση του, καθώς και 
να επικοινωνήσει άμεσα με την 
εταιρία
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MetLife Alico

Μεγάλος χορηγός στο  10ο Concours d’Elegance της ΦΙΛΠΑ
Υδρόγειος Ασφαλιστική:

Χορηγός του 
Πρωταθλήματος 
Μπάσκετ Α1 για 
δεύτερη χρονιά

Οι κ.κ. Παύλος Κασκαρέλης, και Γιώργος  
Χαλβατζάκης 

Για δεύτερη συνεχή χρονιά ανανέωσαν την 
χορηγική τους συνεργασία η  Υδρόγειος Α-
σφαλιστική και ο  ΕΣΑΚΕ, διοργανώτρια 

αρχή του επαγγελματικού Πρωταθλήματος 
Μπάσκετ Α1. Στο πλαίσιο της συμφωνίας, η Υ-
δρόγειος προβάλλεται ως επίσημος χορηγός 
της Basket League ΟΠΑΠ για την αγωνιστική 
περίοδο 2013 - 2014, με το χορηγικό πρόγραμ-
μα να περιλαμβάνει , μεταξύ άλλων, προβολή 
της εταιρείας εντός των γηπέδων του πρωτα-
θλήματος και τηλεοπτικά μηνύματα από τα κα-
νάλια της NOVA.

Η περσινή μας ιδιαίτερα επιτυχημένη συνερ-
γασία με τον ΕΣΑΚΕ και η σύνδεσή μας με έναν 
υψηλού προφίλ θεσμό, όπως αυτόν του πρω-
ταθλήματος Μπάσκετ, δικαίωσαν τις προσδο-
κίες μας, δήλωσε σχετικά ο κ. Παύλος Κασκα-
ρέλης, αντιπρόεδρος και διευθύνων σύμβου-
λος της Υδρογείου Ασφαλιστικής.

Επιλέγουμε να δώσουμε συνέχεια και έμφα-
ση σε αυτή τη συνεργασία, καθώς αποτελεί για 
μας σημαντικό όχημα εξωστρέφειας και προ-
βολής και  αισθανόμαστε πραγματικά υπερή-
φανοι να στηρίζουμε ένα τόσο αγαπητό άθλημα 
και ένα θεσμό, που γίνεται κάθε χρόνο καλύτε-
ρος,πρόσθεσε ο κ. Κασκαρέλης. Από την πλευ-
ρά του ο πρόεδρος του ΕΣΑΚΕ, κ. Γιώργος Χαλ-
βατζάκης  εξέφρασε την ικανοποίηση του για τη 
συνέχεια της συνεργασίας με  την Υδρόγειο Α-
σφαλιστική. 

Στόχος του ΕΣΑΚΕ ήταν και παραμένει να 
συμμαχούμε  με τους καλύτερους, να βάζουμε 
κοινούς στόχους και να δουλεύουμε μαζί για να 
πετύχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. 

Απόδειξη του ότι βρισκόμαστε στην ίδια σε-
λίδα με την Υδρόγειο είναι η επέκταση της συμ-
φωνίας μας και ευελπιστούμε να πορευτούμε 
μαζί για πολλά χρόνια ακόμη, σημείωσε ο κ.
Χαλβατζάκης.

Η συνεργασία της Υδρογείου με τον ΕΣΑΚΕ 
εγκαινιάσθηκε κατά την εκδήλωση της κλήρω-
σης Πρωταθλήματος, όπου, ο αναπληρωτής γε-
νικός διευθυντής της Υδρογείου, κ. Γιάννης 
Σουρλής, παρέδωσε το τιμητικό βραβείο ήθους 
στην ομάδα του Απόλλωνα Πατρών.  

Για τρίτη συνεχή χρόνια, η ING ήταν ο χρυσός χο-
ρηγός της διοργάνωσης Spetses mini 
Marathon, που πραγματοποιήθηκε στις Σπέ-

τσες.  Στα πρότυπα της προηγούμενης χρονιάς, η 
φετινή διοργάνωση περιελάμβανε, εκτός από 
τους αγώνες δρόμου 5 και 26 χιλιομέτρων, κο-
λυμβητικό αγώνα του διάπλου Σπετσών-Κόστα 
2,5 και 5 χιλιομέτρων, παιδικό κολυμβητικό α-
γώνα 100 μέτρων καθώς και παιδικό αγώνα 
δρόμου 1.000 μέτρων. 

Ο 3ος Spetses mini Marathon είχε χιλιάδες συμ-
μετοχές, καθώς πάνω από 3.200 άτομα έλαβαν μέ-
ρος στα αγωνίσματα. Στο γραφικό νησί των Σπετσών 
βρέθηκαν συνολικά περισσότεροι από 6.000 άνθρω-
ποι και απόλαυσαν την ξεχωριστή αυτή διοργάνωση 
με καλοκαιρινές καιρικές συνθήκες.

Ο αθλητισμός αποτελεί έναν από τους βασικούς 
πυλώνες του προγράμματος Εταιρικής Υπευθυνότη-
τας της ING με τίτλο «Ζήσε Υπεύθυνα», καθώς προ-
άγει τον υγιεινό τρόπο ζωής, τη διατήρηση της υγεί-
ας και την ευρύτερη φιλοσοφία του «Live Well». 
«Για εμάς στην ING, Live Well σημαίνει υγεία, ευεξία, 
δύναμη, ζωή τόνισε ο CEO της ING Luis Miguel 
Gomez .

Η φιλοσοφία αυτή γεννήθηκε από τη μακρά εμπει-
ρία μας στον τομέα της ασφάλισης υγείας, είμαστε υ-
περήφανοι χορηγοί αυτής της ξεχωριστής αθλητικής 
διοργάνωσης, αφού, άλλωστε, ο αθλητισμός, είναι 
στο DNA του παγκόσμιου οργανισμού μας, πρόσθεσε 
ο  Luis Miguel Gomez.Να σημειωθεί ότι στο πλαίσιο 

της Χρυσής Χορηγίας και εκφράζοντας έμπρακτα τη 
φιλοσοφία «Live Well» που πρεσβεύει, η ING προ-
σέφερε σε όλους αγωνιζόμενους, αλλά και στους ε-
πισκέπτες του νησιού, ένα εντελώς δωρεάν check-
up, προσφορά που  πραγματοποιήθηκε σε συνεργα-
σία με τη  Βιοϊατρική και τη Euromedica.  

Η δυναμική προβολή της ING στις Σπέτσες ήταν α-
νάλογη του δυνατού brand name της, μεταφέροντας 
το μήνυμα για υγεία, ζωή, δύναμη και ευεξία. Οι πα-
ρευρισκόμενοι αναζήτησαν τα 3.000 καπέλα της ING 
για να προστατευτούν από το δυνατό ήλιο, τα οποία 
μοιράζονταν από το εταιρικό περίπτερο. Τέλος, οι 
3.000 πετσέτες της ING ανακούφισαν τους αθλητές 
από τον ιδρώτα της προσπάθειας, και έγιναν το πιο 
πολυπόθητο αντικείμενο της ημέρας μετά. 

Μεγάλη επιτυχία σημείωσε και η θεσμοθετημένη 
πλέον ING Running Team, που αποτελείται από τους 
υπαλλήλους των κεντρικών γραφείων αλλά και στε-
λέχη του Δικτύου Πωλήσεων. Η ING Running Team 
συγκέντρωσε περισσότερα από 90 μέλη και ήταν η 
μεγαλύτερη ομάδα σε πλήθος συμμετεχόντων στη 
διοργάνωση. Το πρόγραμμα Εταιρικής Υπευθυνότη-
τας της ING «Ζήσε Υπεύθυνα» σχεδιάζεται και υλο-
ποιείται στην Ελλάδα σε απόλυτη αρμονία με τις αντί-
στοιχες πρωτοβουλίες του παγκόσμιου οργανισμού 
ING. Ο Όμιλος ING στηρίζει σε παγκόσμιο επίπεδο 
μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις, όπως τους «ING 
New York Marathon», «ING Miami Marathon» και 
«ING Europe Marathon», με τους οποίους έχει συν-
δεθεί άμεσα η επωνυμία της. 

3ος Spetses mini Marathon

Με τη χρυσή χορηγία της ING

Η MetLife Alico ήταν ο μεγάλος 
χορηγός της εκδήλωσης 
“Concours d’Elegance” που δι-

οργανώθηκε από την ΦΙΛΠΑ (“Φίλοι 
Παλαιού Αυτοκινήτου”).  Χιλιάδες φί-
λοι των ιστορικών αυτοκινήτων και 
μοτοσυκλετών, συγκεντρώθηκαν στη 
Μαρίνα Φλοίσβου στο Παλαιό Φάλη-
ρο για να θαυμάσουν τα ιδιαίτερα αυτά 
εκθέματα και να απολαύσουν μία χα-
λαρή βόλτα αξιοποιώντας την ηλιό-
λουστη μέρα.

Η εταιρία συμμετείχε με περίπτερο 
διακοσμημένο στα χρώματα της 
MetLife Alico, με τον Snoopy να κα-
λωσορίζει μικρούς και μεγάλους επι-
σκέπτες και με πολλά happenings.  
Μεταξύ άλλων, υπήρχε ειδικά δια-
μορφωμένος χώρος όπου τα παιδιά 
μπορούσαν να ζωγραφίσουν φιγού-
ρες του Snoopy και της παρέας του, ε-
νώ προσφέρθηκαν και πολλά ανα-
μνηστικά δώρα.  Επίσης, είχε τοποθε-
τηθεί photo booth ώστε να μπορούν 
μικροί και μεγάλοι να βγάζουν ανα-
μνηστικές φωτογραφίες από την επί-
σκεψή τους στο περίπτερο.  Επιπλέον, 
ειδική παιδο-οδοντίατρος έδινε συμ-
βουλές για την σωστή οδοντιατρική 
φροντίδα σε γονείς και παιδιά, ενώ 

παράλληλα, οι επισκέπτες είχαν την 
ευκαιρία να συμμετάσχουν σε κλήρω-
ση για δωρεάν προγράμματα Οδοντια-
τρικής Φροντίδας Dental Care της 
MetLife Alico.

Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν συ-
νεργάτες από το δίκτυο πωλήσεων, το 
διοικητικό προσωπικό, καθώς και 
στελέχη των κεντρικών γραφείων της 
εταιρίας. Aνάμεσά τους και οι κ.κ. Μ. 
Χατζηδημητρίου, Regional Head, 
Eastern & Southern Europe - MetLife 
και Δ. Μαζαράκης, Αντιπρόεδρος & 
Διευθύνων Σύμβουλος της MetLife 
Alico.  Ο κ. Δ. Μαζαράκης παρέλαβε τι-
μητική πλακέτα ως εκπρόσωπος της 

εταιρίας, ενώ ο ίδιος απένειμε τα βρα-
βεία στην κατηγορία Κλάση C – 
Sybaritic Lifestyle.

Το αυτοκίνητο που οι κριτές ανέδει-
ξαν σαν "το Κάλλιστο", δηλαδή το Best 
of Show, ήταν μια LAMBORGHINI 
MIURA SV του 1973. Επιπλέον, και με 
αφορμή τον εορτασμό της συμπλήρω-
σης 10 ετών του θεσμού, προσκλήθη-
καν να συμμετάσχουν όλοι οι νικητές 
των προηγούμενων ετών, για να βρα-
βεύσουν το καλύτερο αυτοκίνητο 
«Best of the Past” των παρελθόντων 
9 ετών.  Στην κατηγορία αυτή βραβεύ-
θηκε ένα Fiat Abarth Doppia Gobba 
750GT μοντέλο του 1958.

Ο κ. Δ. 
Βερναρδάκης, 
πρόεδρος της 
ΦΙΛΠΑ  
απονέμει 
τιμητική 
πλακέτα στον  
κ. Δ. Μαζαράκη

Δωρεάν ιατρικές εξετάσεις  σε 
κατοίκους  χωριών της Θεσσαλίας

Στο πλαίσιο  των ενεργειών Εταιρικής Κοι-
νωνικής Ευθύνης, η MetLife Alico συνεχίζει το 
πρόγραμμα επισκέψεων σε απομακρυσμένα 
χωριά ανά την Ελλάδα, με σκοπό την παροχή 
δωρεάν ιατρικών εξετάσεων στους κατοίκους 
των περιοχών αυτών. Σειρά είχε η Θεσσαλία 
και πιο συγκεκριμένα τα χωριά Καρυά και 
Καλλιπεύκη τα οποία επισκέφθηκε ομάδα ια-
τρών από τις ειδικότητες της παθολογίας, της 
καρδιολογίας και της μικροβιολογίας για τη δι-
ενέργεια εξετάσεων, προσφέροντας παράλ-
ληλα πολύτιμες ιατρικές συμβουλές στους κα-
τοίκους.

Είναι ιδιαίτερα σημαντικό το γεγονός ότι μέ-
σα από τις εξετάσεις αυτές διαπιστώθηκαν και 
περιπτώσεις σοβαρών θεμάτων υγείας που δεν 
θα είχαν γίνει έγκαιρα αντιληπτά αν οι  κάτοικοι 
δεν συμμετείχαν στο πρόγραμμα αυτό. 

Την ομάδα των ιατρών συνόδευσαν στελέ-
χη της MetLife Alico και πιο συγκεκριμένα οι 
κ.κ.  Μ. Φουσκαρής, Head of Communications 
& Branding, Eastern & Southern Europe και Β. 
Κορδάς, DSF Executive στο Γραφείο Πωλήσε-
ων της Λάρισας, καθώς επίσης και η κα Δ. Με-
λετίου, DSF Executive στο Γραφείο Πωλήσεων 
του Βόλου. Η οργάνωση της επίσκεψης έγινε 
υπό την αιγίδα των Δήμων Ελασσόνας και Τε-
μπών αντίστοιχα.

Στιγμιότυπα από τη διοργάνωση
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ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ

Νέος κύκλος 
σπουδών

Την  έναρξη κύκλου σπουδών στη 
Θεσσαλονίκη,για την απόκτηση Πιστο-
ποιητικού Επιπέδου Α’ της Τράπεζας της 
Ελλάδος, ανακοίνωσε ο όμιλος Ιντεσ-
σαλόνικα. Τα μαθήματα  θα αρχίσουν 
την Δευτέρα 18 Νοεμβρίου θα διεξα-
χθούν στην έδρα του ομίλου, στο 15ο 
χλμ Θεσ/νίκης-Περαίας, και θα ολο-
κληρωθούν σε επτά εργάσιμες μέρες, 
μέχρι την Τρίτη 26 Νοεμβρίου (συνολικά 
35 διδακτικές ώρες). Το κόστος των μα-
θημάτων είναι 200 €, ενώ για επιχειρή-
σεις με άνω των 2 συμμετοχών, το κό-
στος διαμορφώνεται στα 180 €. Επιπλέ-
ον, υπάρχει η δυνατότητα διεξαγωγής 
μαθημάτων στο χώρο της ενδιαφερό-
μενης επιχείρησης, με πρόγραμμα και 
ωράριο που θα συμφωνηθεί. Στους εγ-
γεγραμμένους θα διανεμηθούν δωρεάν 
εκπαιδευτικές σημειώσεις και πρόσθε-
το υλικό όπου εμπεριέχονται οι παρου-
σιάσεις των εκπαιδευτών οι οποίοι θα 
αναλύσουν διεξοδικά την εξεταστέα ύ-
λη και τεστ προσομοίωσης των εξετά-
σεων με τα νέα δεδομένα. Όπως τονίζε-
ται σε σχετική ανακοίνωση, η  υλικοτε-
χνική υποδομή, τα εποπτικά μέσα και οι 
έμπειροι εκπαιδευτές σε συνδυασμό με 
το ενδιαφέρον της διοίκησης για εμπε-
ριστατωμένη κατάρτιση και διαρκή επι-
μόρφωση όσων ασχολούνται με την Ι-
διωτική Ασφάλιση δημιουργούν άρι-
στες προϋποθέσεις επιτυχίας στις εξε-
τάσεις, που οργανώνονται από την Τρά-
πεζα της Ελλάδος, εφόσον βέβαια επι-
δείξουν αντίστοιχη προσπάθεια και οι 
υποψήφιοι. Οι ενδιαφερόμενοι  μπο-
ρούν  να λάβουν  πληροφορίες σχετικά 
με την εγγραφή στον επόμενο κύκλο 
σπουδών από τον υπεύθυνο κ. Βαρσά-
μη Δημήτριο στο 2310492100 ή στην η-
λεκτρονική διεύθυνση varsamis.d@
intersalonica.gr.

Ε.Α.Ε.Ε.-Ε.Α.Δ.Ε.

Συνάντηση
Σε πολύ καλό κλίμα πραγματοποιή-

θηκε συνάντηση μεταξύ του προέδρου 
κ. Α. Σαρρηγεωργίου και εκπροσώπων 
του Δ.Σ. της Ένωσης Ασφαλιστικών Ε-
ταιριών Ελλάδος και εκπροσώπων της 
Ένωσης Ασφαλιστικών Διαμεσολαβη-
τών Ελλάδος, σύμφωνα με ανακοίνωση 
της ΕΑΕΕ. Στη συνάντηση αυτή συζητή-
θηκαν μεταξύ άλλων θέματα που σχετί-
ζονται με τις πρόσφατες Πράξεις της ΤτΕ 
για τον κανονισμό συμπεριφοράς των 
(αντ) ασφαλιστικών διαμεσολαβητών 
και τη ρύθμιση θεμάτων διοικητικής και 
λογιστικής οργάνωσης των ασφαλιστι-
κών επιχειρήσεων. 
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Τις εμπορικές επωνυμίες, τους διακριτικούς τίτλους και τα εμπορικά σή-
ματα των ασφαλιστικών εταιρειών του στην Ελλάδα τροποποίησε ο όμι-
λος  CNP CYPRUS INSURANCE HOLDINGS. Έτσι οι  διακριτικοί τίτλοι/ε-

μπορικές επωνυμίες/εμπορικά Σήματα των Ασφαλιστικών Εταιρειών στην 
Ελλάδα τροποποιούνται ως ακολούθως:

- Η επωνυμία της «CNP LAIKI ΖΩΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 
με διακριτικό τίτλο «CNP LAIKI ΖΩΗΣ» ή/και «CNP LAIKI LIFE» αλλάζει σε 
«CNP ΖΩΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με διακριτικό τίτλο «CNP 
ΖΩΗΣ A.A.E.» ή/και «CNP ZOIS S.A». Οι απαιτούμενες εργασίες θα έχουν ο-
λοκληρωθεί μέχρι τέλη Νοεμβρίου 2013.

- Η επωνυμία του Υποκαταστήματος της Εταιρείας CNP ASFALISTIKI LTD 
στην Ελλάδα από «ΛΑΪΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕ» με διακριτικό τίτλο 
«CNP LAIKI ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ» ή/και «CNP LAIKI INSURANCE» αλλάζει σε 
«CNP ASFALISTIKI LTD», με διακριτικό τίτλο «CNP ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ (Υποκα-
τάστημα Ελλάδος)» ή/και «CNP ASFALISTIKI (Greek

Branch)» ως διακριτικός τίτλος. Οι απαιτούμενες εργασίες θα έχουν ολο-
κληρωθεί μέχρι τέλη Νοεμβρίου 2013.

- Η επωνυμία της «CNP LAIKI ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙ-

ΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με διακριτικό τίτλο «CNP LAIKI ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑΚΗ» 
ή/και «CNP LAIKI PRAKTORIAKI» αλλάζει σε «CNP ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑ-
ΚΤΟΡΕΙΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με διακριτικό τίτλο «CNP 
ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑΚΗ ΑΕ» ή/και «CNP PRAKTORIAKI S.A.» . Οι απαιτούμενες ερ-
γασίες θα έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τέλη Νοεμβρίου 2013.Τονίζεται ακόμη 
ότι η  CNP Cyprus Insurance Holdings Ltd είναι η μητρική εταιρεία όλων των 
ασφαλιστικών εταιρειών σε Κύπρο και Ελλάδα. Με ισχύ από 1η Ιανουαρίου 
2009, η CNP Assurances διατηρεί το 50,1% του μετοχικού κεφαλαίου του Ο-
μίλου. Να σημειωθεί ότι η CNP Assurances S.A. αποτελεί όπως τονίζεται η  
μεγαλύτερη ασφαλιστική εταιρεία στις ασφαλίσεις προσώπων στη Γαλλία, 
της οποίας η παρουσία στον ασφαλιστικό τομέα χρονολογείται από το 1850, 
με παρουσία σε διεθνές επίπεδο σε χώρες όπως η Βραζιλία, η Ιταλία, η Ισπα-
νία, η Πορτογαλία, η Κύπρος και Ελλάδα. 

Ο ετήσιος κύκλος εργασιών της CNP Assurances για το 2012 ήταν 26,5 δις, 
με κέρδη μετά φόρων 951 εκ.  Οι ασφαλιστικές εταιρείες του Ομίλου CNP 
Cyprus Insurance Holdings έχοντας πελατοκεντρική φιλοσοφία και δίνοντας 
έμφαση στη συνεχή αναβάθμιση των προϊόντων και των υπηρεσιών τους, δι-
ατηρούν την ηγετική θέση στην ασφαλιστική βιομηχανία.

CNP Cyprus Insurance 

Αλλαγές σε διακριτικούς τίτλους και εμπορικά σήματα

Εκδηλώσεις
Στην Αθήνα φιλοξένησε η  Έ-

νωση Ασφαλιστικών Εταιριών 
Ελλάδος φιλοξένησε στην Αθή-
να το Strategic Board (Στρατη-
γικό Συμβούλιο) της Insurance 
Europe που αποτελεί το αντι-
προσωπευτικό όργανο των α-
σφαλιστικών επιχειρήσεων που 
λειτουργούν στην Ευρώπη. Το 
Strategic Board είναι ανώτατο 
συμβουλευτικό όργανο με μέλη 
επικεφαλής και ανώτατα στελέ-
χη μεγάλων ευρωπαϊκών α-
σφαλιστικών ομίλων και εκ-
προσώπους της ασφαλιστικής 
αγοράς και στόχο τη στρατηγική 
καθοδήγηση της Insurance 
Europe. 

Σκοπός της επίσκεψης στην 
Αθήνα ήταν να ενημερωθούν 
για τις προτεραιότητες που θα 
θέσει η Ελλάδα σε θέματα που 
άπτονται της ασφαλιστικής δρα-
στηριότητας, με την ανάληψη 
της προεδρίας της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης το α΄ εξάμηνο του 
2014. 

Τις προτεραιότητες της Ελλη-
νικής Πολιτείας παρουσίασαν 
συνοπτικά εκπρόσωποι της 
Τράπεζας της Ελλάδας.Κατά την 
έναρξη της συνάντησης, ο Πρόε-
δρος της ΕΑΕΕ, κ. Α. Σαρρηγε-
ωργίου αναφέρθηκε στα βασικά 
σημεία που σχηματίζουν την ει-
κόνα της σύγχρονης ελληνικής 
οικονομίας και της ασφαλιστι-
κής αγοράς σημειώνοντας  ότι 
παρά τις  δυσκολίες, πιστεύουμε 
στις προοπτικές ανάπτυξης της 
Ελλάδας και της ασφαλιστικής 
αγοράς. Στην ΕΑΕΕ, βασικός 
στόχος μας είναι να εξασφαλί-
σουμε ότι οι αλλαγές που πραγ-
ματοποιούνται στο ρυθμιστικό 
πλαίσιο της ευρωπαϊκής ασφα-
λιστικής αγοράς θα επιδράσουν 
θετικά στην αύξηση της αξιοπι-
στίας μας και στην ενίσχυση της 
εταιρικής διακυβέρνησης χωρίς 
να δημιουργείται επιπλέον γρα-
φειοκρατία που θα λειτουργή-
σει εις βάρος της εύρυθμης λει-
τουργίας της αγοράς και τελικά 
των ασφαλισμένων, τόνισε ο 
κ.Σαρρηγεωργίου.
• Ο Σύνδεσμος Εκπροσώπων 
και Στελεχών Ασφαλιστικών Ε-
ταιρειών γιορτάζει τα  80 του 
χρόνια και η σχετική εκδήλωση 
να πραγματοποιηθεί στις 11 Νο-
εμβρίου, την Ημέρα της Ιδιωτι-
κής Ασφάλισης. Η εκδήλωση θα 
γίνει στο αμφιθέατρο του Μου-
σείου Γουλανδρή Φυσικής Ιστο-
ρίας  στην Κηφισιά στις  στις 
6.30΄ μ.μ. 

Τριακόσιοι πελάτες, συνεργάτες 
του αποκλειστικού δικτύου, εργα-
ζόμενοι, καθώς και τα παιδιά 

τους, συμμετείχαν στην εκδήλωση που 
διοργάνωσε η ΑΧΑ Ασφαλιστική σε 
συνεργασία με την Κάρτα Διαβήτη στη 
Θεσσαλονίκη και εντάσσεται στο πλαί-
σιο της Εταιρικής Υπευθυνότητας.

Η εκδήλωση ξεκίνησε με καλωσό-
ρισμα από την κ. Λένα Πλαΐτη, επικε-
φαλής επικοινωνίας της ΑΧΑ Ασφαλι-
στικής, η οποία αναφέρθηκε στην απο-
στολή της Εταιρικής Υπευθυνότητας 
της ΑΧΑ που είναι η οικοδόμηση μίας ι-
σχυρότερης και ασφαλέστερης κοινω-
νίας, μέσω της εκπαίδευσης και της 
πρόληψης για τη μείωση κινδύνων. 

Συγκεκριμένα, στόχος αυτής της 
πρωτοβουλίας είναι η ενημέρωση για 
την πρόληψη και για την έγκαιρη διά-
γνωση της νόσου, η οποία απασχολεί 
περίπου 1.000.000 συμπολίτες μας και 
έχει ιδιαίτερα αυξητικές τάσεις. H κυ-
ρία Πλαΐτη ευχαρίστησε τη διευθύνου-
σα σύμβουλο της Κάρτας Διαβήτη, κυ-
ρία Αναστασία Καφούση, για την εξαι-
ρετική συνεργασία. 

Η κ. Εύα Ντελιδάκη, δημοσιογρά-
φος στο χώρο της Υγείας, έκανε το συ-
ντονισμό της εκδήλωσης,ενώ ο κ. Α-
ντώνης Λέπουρας, Ιατρός Παθολόγος, 
εξειδικευμένος στη διαβητολογία, Δι-
ευθυντής Β’ Παθολογικής κλινικής 
και Διαβητολογικού Τμήματος Ιατρι-
κού Κέντρου Αθηνών  εξήγησε με α-
πλά λόγια τη νόσο του διαβήτη, πα-
ρουσίασε διάφορες έρευνες και τόνι-
σε τη σημασία της πρόληψης, της σω-
στής διατροφής και της σωματικής ά-
σκησης. Στη συνέχεια, η κυρία Ειρήνη 
Πασχαλέρη, Βιολόγος – Ειδικευμένη 
στη διατροφή (M.Sc), Μέλος της Ελ. Ι-
ατρικής Εταιρείας Παχυσαρκίας & της 

Εταιρείας Προληπτικής Ιατρικής & Α-
ντιγήρανσης ανέλυσε τις βασικές αρ-
χές της σωστής διατροφής και έδωσε 
κατευθύνσεις για τις σωστές επιλο-
γές στη διατροφή, με στόχο την προ-
στασία της Υγείας μας. Τέλος, η κυρία  
Μαίρη Βαρβαρούση, Ψυχολόγος, πτυ-
χιούχος Αριστοτελείου Πανεπιστημί-
ου Θεσσαλονίκης, αναφέρθηκε σε ένα 
πολύ σημαντικό ζήτημα που απασχο-
λεί τη σύγχρονη κοινωνία, τη διαχεί-
ριση και αντιμετώπιση του άγχους και 
το πώς επηρεάζει την υγεία μας.

Επισημαίνεται ότι η ΑΧΑ στήριξε  
για 3η συνεχόμενη χρονιά την Ευρω-
παϊκή Νύχτα Χωρίς Ατυχήματα που δι-
οργάνωσε το Ινστιτούτο Οδικής Α-
σφάλειας (Ι.Ο.ΑΣ.) ‘Πάνος Μυλωνάς’».
Παράλληλα τα μέλη της Εθελοντικής 
Ομάδας της ΑΧΑ «έτρεξαν» για τη 
‘ΛΑΜΨΗ΄ συμμετέχοντας στο 2ο Διε-
θνή Νυχτερινό Ημι-μαραθώνιο Θεσ-
σαλονίκης.

ΑΧΑ Ασφαλιστική

Στη Θεσσαλονίκη η  εκδήλωση  για την πρόληψη του διαβήτη

Ομιλητές-διοργανωτές (από αριστερά προς τα δεξιά), Θωμάς Πουφινάς, Offer Director, AXA 
Ασφαλιστική, Ντίμη Κορδαλή, Διεύθυνση Επικοινωνίας, AXA Ασφαλιστική, Αναστασία 
Καφούση, Διευθύνουσα Σύμβουλος, Κάρτα Διαβήτη, Ειρήνη Πασχαλέρη, Βιολόγος – 

Ειδικευμένη στη διατροφή (M.Sc), Μέλος της Ελ. Ιατρικής Εταιρείας Παχυσαρκίας & της 
Εταιρείας Προληπτικής Ιατρικής & Αντιγήρανσης, Αντώνης Λέπουρας, Ιατρός Παθολόγος, 

εξειδικευμένος στη διαβητολογία, Διευθυντής Β’ Παθολογικής κλινικής και Διαβητολογικού 
Τμήματος Ιατρικού Κέντρου Αθηνών (Κλινικής Ψυχικού), Εύα Ντελιδάκη, Δημοσιογράφος 

Υγείας, Λένα Πλαΐτη, Επικεφαλής Επικοινωνίας, ΑΧΑ Ασφαλιστική, Άρης Ράπτης, πρόεδρος, 
Ελληνική Ομοσπονδία για τον Διαβήτη, Μαίρη Βαρβαρούση, Ψυχολόγος, πτυχιούχος 

Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Νέα  διαφημιστική καμπάνια για την Υγεία 
Από τις 21 Οκτωβρίου και για 6 εβδομάδες θα προβάλλεται η νέα διαφημιστική 

καμπάνια της ΑΧΑ Ασφαλιστικής σε Τηλεόραση και Internet, η οποία αυτή τη φορά 
είναι αφιερωμένη στην Υγεία.

Η ΑΧΑ επέλεξε για τη νέα διαφημιστική καμπάνια θέμα την Υγεία, η οποία σύμ-
φωνα με πρόσφατες έρευνες αποτελεί για τους Έλληνες τη βάση της πυραμίδας των 
ασφαλιστικών αναγκών, ειδικά τη σημερινή εποχή που οι παροχές του κοινωνικού 
φορέα κάθε άλλο παρά ανταποκρίνονται στις ανάγκες των πολιτών. 

Παράλληλα, η Υγεία αποτελεί στρατηγική επιλογή του ομίλου ΑΧΑ και της ΑΧΑ 
Ελλάδας. Μέσω της διαφήμισης προβάλλεται το πρόγραμμα Mediσυν και η έκπτω-
ση 10% παρέχεται σε νέους πελάτες. Το νέο δημιουργικό επιλέχθηκε, αφού πρώτα 
αξιολογήθηκαν τρία διαφορετικά διαφημιστικά concepts του Ομίλου για την Υγεία, 
λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα έρευνας που πραγματοποιήθηκε σε τελικούς 
καταναλωτές. 
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Insurance Europe

Επιμένει στις 
τροποποιήσεις 
του λογιστικού 
προτύπου

Η Insurance Europe (Ευρωπαϊκή Ο-
μοσπονδία Ασφαλιστικών και Αντασφα-
λιστικών Εταιρειών) χαιρέτισε τις ανα-
θεωρημένες προτάσεις της IASB (Επι-
τροπή Διεθνών Λογιστικών Προτύπων), 
που λαμβάνουν υπόψη τις ασφαλιστικές 
συμβάσεις (IFRS 4, Φάση II), ως βήμα 
προς τη σωστή κατεύθυνση, αλλά ανα-
μένει επιπλέον τροπολογίες, με στόχο 
την επίτευξη ενός λειτουργικού λογιστι-
κού προτύπου.Ο αναπληρωτής γενικός 
διευθυντής της ΙΕ Ό. Τζόουνς αναγνώρι-
σε την πρόοδο που έχει σημειωθεί από 
το 2010, επισήμανε ωστόσο ότι «κρίσι-
μοι τομείς χρειάζονται περαιτέρω ανά-
πτυξη». Η ομοσπονδία νιώθει ικανοποί-
ηση για το ότι η IASB ανταποκρίθηκε 
στις αναθεωρημένες προτάσεις της και 
θέσπισε αντίστοιχους μηχανισμούς, ό-
πως η αναγνώριση της σημασίας του 
κατάλληλου προεξοφλητικού επιτοκίου, 
η εφαρμογή των λοιπών συνολικών ε-
σόδων (OCI ) στις αλλαγές των επιτοκί-
ων αγοράς για ασφαλιστικές απαιτήσεις 
και υποχρεώσεις, κ.ά.

Ωστόσο πιστεύει ότι το πρότυπο OCI 
δεν πρέπει να είναι υποχρεωτικό. Έτσι 
θα αποφευχθούν λογιστικές αναντιστοι-
χίες ή αρνητικές αναφορές για ασφαλι-
στικές επιχειρήσεις. Επιπλέον, θεωρεί 
υπερβολικά περίπλοκο τον υπολογισμό 
των μεγεθών σε ορισμένες περιπτώ-
σεις, γι’ αυτό και υπέβαλε εναλλακτική 
πρόταση, με στόχο την απλούστευση 
των διαδικασιών και την ακρίβεια των 
στοιχείων.

Τονίζει ότι είναι σημαντικό η IASB να 
αναγνωρίσει πλήρως τη σχέση ασφαλι-
στικών υποχρεώσεων-συναφών περι-
ουσιακών στοιχείων στην αναφορά α-
πόδοσης, και την καλεί να εξασφαλίσει 
τη συνοχή μεταξύ ασφαλιστικών συμ-
βάσεων (IFRS 4, Φάση II) και χρηματο-
πιστωτικών μέσων (IFRS 9), καθώς τα 
εν λόγω πρότυπα είναι αλληλένδετα. 
Προειδοποιεί ότι η απομόνωση των 
στοιχείων ενεργητικού και παθητικού 
θα οδηγήσει σε λανθασμένες μετρήσεις, 
που δεν θα αντικατοπτρίζουν την από-
δοση του εκάστοτε ασφαλιστή, ενώ θα 
δυσχεραίνουν και τη θέση των επενδυ-
τών.

Τα δύο πρότυπα (IFRS 4 & 9) πρέπει 
να τεθούν άμεσα και ταυτόχρονα σε ι-
σχύ, προκειμένου να αποφευχθούν οι ε-
πιπτώσεις δύο διαδοχικών μεγάλων 
αλλαγών. Η ΙΕ επιμένει στον τελικό στό-
χο ενός ενιαίου παγκόσμιου προτύπου, 
πριν από αυτόν όμως κρίνεται ιδιαίτερα 
σημαντική η ολοκλήρωση του IFRS.




