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Του Λάμπρου Κάράγεώργου

Η ενισχυμένη φερεγγυότητα, η ισχυροποίηση σε κεφάλαια και η 
βελτιωμένη εσωτερική λειτουργία των επιχειρήσεων με έμφα-
ση στην εξυπηρέτηση του καταναλωτή, θα είναι τα τρία χαρακτη-

ριστικά της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς όσο πλησιάζουμε προς 
την καταληκτική ημερομηνία υλοποίησης του νέου θεσμικού πλαισί-
ου που απορρέει από την οδηγία Solvency II.

Ο κλάδος της ιδιωτικής ασφάλισης στη χώρα μας βελτιώνει την ει-
κόνα του, οι ασφαλιστικές εταιρείες μεγάλες ή μικρές, ελληνικές ή 
ξένες, αυξάνουν την αξιοπιστία τους στον δρόμο προς τη Solvency II. 
Οι επαγγελματίες ασφαλιστές μπορούν να αισθάνονται πιο ήσυχοι 
στο μέλλον για τις επιλογές τους σε σχέση με την ασφαλιστική εργα-
σία που θα συνεργαστούν. Την ίδια σιγουριά μπορεί να αισθάνονται 
και οι καταναλωτές καθώς τώρα πλέον το θεσμικό πλαίσιο θωρακί-
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Ασφαλιστικών  
Συμβούλων της Χώρας

17 Σεπτεμβρίου 2014 
Ζ Α Π Π Ε Ι Ο  Μ Ε Γ Α Ρ Ο

40 χρόνια (1974-2014)

Συνέντευξη της ΕλΕνης ΓρυΠΑρη,  προέδρου του Π.Σ.Α.Σ 

Η συλλογικότητα θα φέρει αποτέλεσμα
«Nα πλαισιώσουν τα  επαγγελματικά  τους σωματεία και να γραφτούν σε αυτά», 

είναι το μήνυμα που στέλνει  στους ασφαλιστικούς συμβούλους η πρόεδρος του 
Π.Σ.Α.Σ κ. Ελένη Γρυπάρη  με αφορμή την εκδήλωση βράβευσης των κορυφαίων α-
σφαλιστικών συμβούλων της χώρας, που πραγματοποιείται  απόψε  στο Ζάππειο 
Μέγαρο με χορηγούς επικοινωνίας το Ασφαλιστικό ΝΑΙ και το Nextdeal, ενώ θα ε-
ορτασθούν και τα 40 χρόνια από την ίδρυση του Π.Σ.Α.Σ
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Ρ Ε Π Ο Ρ Τ Α Ζ

ζει τις ασφαλιστικές εταιρείες. 
Η Διεύθυνση Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφά-

λισης (ΔΕΙΑ) έχει θέσει σε εφαρμογή ένα 
συγκεκριμένο σχέδιο στο πλαίσιο των κα-
τευθύνσεων που έχει λάβει από την EIOPA, 
ώστε μέχρι το τέλος του 2015 οι ασφαλιστι-
κές εταιρείες να έχουν συμμορφωθεί πλή-
ρως με τις απαιτήσεις των νέων κριτήριων 
φερεγγυότητας. Παράλληλα στις 19 Σε-
πτεμβρίου ολοκληρώνεται και η διαδικασία 
των stress tests που θα αναδείξουν τυχόν 
κεφαλαιακά κενά τα οποία θα κληθούν οι 
διοικήσεις των εταιρειών να καλύψουν την 
επόμενη χρονιά μεσα στο συγκεκριμένο 
χρονοδιάγραμμα και ενέργειες.

Επίσης μέχρι τέλους του έτους οι εταιρεί-
ες θα πρέπει να εκπονήσουν και να υποβάλ-
λουν έκθεση  με καταληκτική ημερομηνία 
την 31.12.2014, έκθεση με τα αποτελέσμα-
τα της εκτίμησης των συνολικών αναγκών 
φερεγγυότητας (εκτίμηση α’). 

Η έκθεση αυτή συντάσσεται στο πλαίσιο 
της υιοθέτησης των κατευθυντήριων γραμ-
μών του προπαρασκευαστικού σταδίου της 
Κοινοτικής Οδηγίας 2009/138/ΕΚ  και ειδι-
κότερα στο πλαίσιο της διαδικασίας που θα 
ακολουθηθεί για την έγκαιρη και πλήρη συμ-
μόρφωση των εταιρειών  με τις απαιτήσεις 
του νέου θεσμικού πλαισίου (Φερεγγυότητα 
ΙΙ) και συγκεκριμένα με τις απαιτήσεις για την 
εφαρμογή του πλαισίου «Εκτίμησης Ιδίου 
Κινδύνου και Φερεγγυότητας (ORSA).

Η δεύτερη δοκιμαστική έκθεση θα υπο-
βληθεί με καταληκτική ημερομηνία την 
30.06.2015, όπως ανέφερε σε σχετική επι-
στολή η διευθύντρια της ΔΕΙΑ κα. Ιωάννα 
Σεληνιωτάκη, ενώ η υποβολή της τελικής 
έκθεσης θα πρέπει να πραγματοποιηθεί στις 
30.09.2015, οπότε και θα ολοκληρωθούν οι 
ενέργειες προσαρμογής των (αντ)ασφαλι-
στικών επιχειρήσεων στο νέο πλαίσιο. 

Σύμφωνα με τις οδηγίες της ΔΕΙΑ κάθε 
(αντ)ασφαλιστική επιχείρηση θα πρέπει να 

προβαίνει σε εκτίμηση ιδίων κινδύνων και 
φερεγγυότητας. Η εκτίμηση αυτή περιλαμ-
βάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα:
• Τις συνολικές ανάγκες φερεγγυότητας, 
λαμβάνοντας υπόψη το ιδιαίτερο προφίλ 
κινδύνου, τα εγκεκριμένα περιθώρια ανο-
χής του κινδύνου και την επιχειρηματική 
στρατηγική της επιχείρησης. 
• Τη συμμόρφωση, σε συνεχή βάση, με τις 
κεφαλαιακές απαιτήσεις και με τις απαιτή-
σεις σχετικά με τις τεχνικές προβλέψεις. 
• Το μέγεθος στο οποίο το προφίλ κινδύνου 
της σχετικής επιχείρησης αποκλίνει από τις 
παραδοχές στις οποίες βασίζεται η κεφα-
λαιακή απαίτηση φερεγγυότητας. 

Στο πλαίσιο της προετοιμασίας συμμόρ-
φωσης με τις κατευθυντήριες γραμμές για 
την αξιολόγηση των κινδύνων με βάση τις 
αρχές ORSA (Forward Looking Assessment 
of Own Risks), οι (αντ)ασφαλιστικές επιχει-
ρήσεις καλούνται να εκπονήσουν έκθεση, 
για σκοπούς εποπτείας, η οποία θα περιέχει 
τουλάχιστον:
• Παρουσίαση και ανάλυση των ποιοτικών 
και ποσοτικών αποτελεσμάτων της αξιολό-
γησης. 
• Παρουσίαση και ανάλυση των μεθόδων 
και των βασικών παραδοχών που χρησιμο-
ποιήθηκαν κατά τη διεξαγωγή της αξιολό-
γησης και 
• Σύγκριση μεταξύ των συνολικών ανα-
γκών φερεγγυότητας, των ρυθμιστικών κε-
φαλαιακών απαιτήσεων και των ιδίων κε-
φαλαίων της επιχείρησης. 

Για την προετοιμασία της αξιολόγησης 
των συνολικών αναγκών φερεγγυότητας 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι υφιστάμε-
νες εσωτερικές μελέτες, οι οποίες θα απο-
τελούν αντικείμενο βελτιώσεων έως την 
πλήρη εφαρμογή της Οδηγίας ΦΙΙ 
(01.01.2016).

Επίσης η ΔΕΙΑ προωθεί και την Υποχρε-
ωτική Εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων 
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) 

από τις Ασφαλιστικές Επιχειρήσεις 
Η υποχρεωτική σύνταξη των Χρηματοοι-

κονομικών Καταστάσεων των Ασφαλιστι-
κών και (Αντ)ασφαλιστικών επιχειρήσεων 
με βάση τα Δ.Π.Χ.Α., όπως αυτά έχουν υιο-
θετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση με τον 
Κανονισμό 1606/2002, πρόκειται να ισχύ-
σει από 1.1.2015. Ενόψει της υποχρέωσης 
αυτής, η έγκαιρη προετοιμασία των εταιρει-
ών κρίνεται επιτακτική, καθώς θα πρέπει να 
μεριμνήσουν, μεταξύ άλλων και για:
• Την κατάλληλη εκπαίδευση των επικεφα-
λής και των υπαλλήλων των Οικονομικών 
Υπηρεσιών, ώστε να εξοικειωθούν πλήρως 
με τα Δ.Π.Χ.Α. 
• Τις αλλαγές στα Μηχανογραφικά και Λο-
γιστικά του συστήματα, προκειμένου να υ-
ποστηρίξουν το νέο πλαίσιο.
• Την επικαιροποίηση των διαδικασιών ή τη 
θέσπιση νέων, αναφορικά με την τήρηση 
και την υποβολή των Χρηματοοικονομικών 
Καταστάσεων. 
• Την κατηγοριοποίηση των ασφαλιστικών 
προϊόντων βάσει του 4ου Δ.Π.Χ.Α.
• Τη διενέργεια εκτίμησης της επάρκειας 
των Τεχνικών τους Αποθεμάτων (Liability 
Adequacy Test), βάσει του 4ου Δ.Π.Χ.Α.

Η Τράπεζα της Ελλάδος, στο πλαίσιο των 
αρμοδιοτήτων της, θα παρακολουθήσει την 
προετοιμασία της αγοράς για την εφαρμογή 
των Δ.Π.Χ.Α. και θα αξιολογήσει την επί-
πτωση από την υιοθέτησή τους στην χρημα-
τοοικονομική κατάσταση των ασφαλιστι-
κών εταιρειών. 

Στο πλαίσιο αυτό, κρίνεται απαραίτητη η 
κατάρτιση και υποβολή ενός εμπεριστατω-
μένου σχεδίου δράσης, το οποίο θα απεικο-
νίζει με σαφήνεια τα βήματα για την υιοθέ-
τηση των Δ.Π.Χ.Α., με καταληκτική ημερο-
μηνία υποβολής την 30/09/2014. Η υποβο-
λή του θα πρέπει να συνοδεύεται με το πρα-
κτικό του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλου 
αρμοδίου οργάνου, στο οποίο συζητήθηκε 
και εγκρίθηκε.

ΤΗ δεσμευσΗ της για απόλυτη προτε-
ραιότητα στην ικανοποίηση του πελάτη 
και τη δίκαιη, ολοκληρωμένη εκπλήρωση 
των υποχρεώσεων της απέναντί του επι-
βεβαιώνει η Interamerican και μέσω των 
αποζημιώσεων. Η εταιρεία έχει καταβά-
λει κατά το πρώτο οκτάμηνο του έτους 
συνολικά 163,6 εκατ. ευρώ σε 199.123 
περιπτώσεις. Πέρυσι, κατά το αντίστοιχο 
χρονικό διάστημα η Interamerican  είχε 
πληρώσει 185 εκατ. Η αυτοματοποίηση 
στις διαδικασίες και οι τεχνολογικές εφαρμογές στην εκτίμηση και δια-
χείριση των ζημιών έχουν ως συνέπεια για την εταιρεία τη βελτίωση δει-
κτών και για τους ασφαλισμένους και δικαιούχους αποτελεσματικότερη 
και ταχύτερη εξυπηρέτηση, ιδιαίτερα στους κλάδους αυτοκινήτου και υ-
γείας. 

Συγκεκριμένα, η εταιρία κατά το διάστημα Ιανουαρίου–Αυγούστου κα-
τέβαλε στο κλάδο ζωής 70,1 εκατ. ευρώ σε 18.273 περιπτώσεις θανάτου, 
λήξης συμβολαίων, ανικανοτήτων και εξαγορών, ενώ για ατομικά συμ-
βόλαια υγείας αποζημίωσε με 37,3 εκατ. 107.208 περιπτώσεις. Ειδικότε-

ρα, οι καταβολές για νοσοκομειακά και επιδομα-
τικά προγράμματα ασφάλισης ανήλθαν στα 14,2 
και για ασφαλιστικές καλύψεις Medisystem στα 
23,1 εκατ. ευρώ. Στους κλάδους γενικών ασφα-
λίσεων, οι αποζημιώσεις αυτοκινήτου κατέχουν 
το μεγαλύτερο μερίδιο (40,5 εκατ.) επί του συνό-
λου των καταβολών που έφθασαν στα 48 εκατ. 
σε 36.537 περιπτώσεις. Οι θάνατοι που αναγ-
γέλθηκαν από τροχαία δυστυχήματα ήταν 22, έ-
ναντι 26 αναγγελιών κατά το περυσινό οκτάμη-
νο. Στις ομαδικές ασφαλίσεις, πληρώθηκαν α-

ποζημιώσεις για συμβόλαια ζωής και ζημιών, Medisystem και συνταξιο-
δοτικά, συνολικά 8,2 εκατ. ευρώ σε 37.105 περιπτώσεις. 

Παράλληλα όπως σημειώνεται, η Interamerican υποστηρίζει την πελα-
τοκεντρική πολιτική της με το σύστημα παρακολούθησης Service Level 
Agreements (πλαισίου δέσμευσης), έχοντας ελαχιστοποιήσει τον χρόνο 
ανταπόκρισης των επιμέρους Διευθύνσεων ανά εμπορική δραστηριότητα 
για την έκδοση συμβολαίων, ενώ από τις αρχές του έτους εφαρμόζει ένα 
πρωτοποριακό σύστημα ποιοτικού ελέγχου των υπηρεσιών εξυπηρέτη-
σης (NPS Tracking).

Ο κ.Γιώργος Κώτσαλος 

Interamerican: Πλήρωσε 163,6 εκατ. ευρώ στους ασφαλισμένους  της
άποζημιώσεις 8μήνου 2014

Κλάδος πλήθος ποσόν (εκατ. €)

Ζωής 18.273 70,1

Υγείας 107.208 37,3

Γενικές 36.537 48

Ομαδικές 37.105 8,2

Σύνολο 199.123 163,6

Αλλάζουν όλα στην ασφαλιστική αγορά

MetLife

νέα καμπάνια 
Στη νέα της διαφημιστική εκστρατεία, που έχει τον τίτ-

λο #WhoILiveFor και σκοπό να αναδείξει την ανθρώπινη 
διάσταση των ασφαλειών ζωής, η MetLife ρωτά τους πε-
ραστικούς ποιος δίνει νόημα στη ζωή τους. Οι απαντήσεις 
είναι λίγο πολύ αυτές που θα περίμενε κανείς. Οι άνθρω-
ποι ζουν για τους συζύγους, τους γονείς, τους συντρό-
φους τους, για τα παιδιά, τα εγγόνια, τα αδέρφια τους και 
σε μία περίπτωση, για ένα αξιολάτρευτο… μπουλντόγκ ο-
νόματι Χιούι! Η καμπάνια περιλαμβάνει δύο βίντεο στο 
YouTube όπου εμφανίζονται πολλοί και διαφορετικοί άν-
θρωποι, ενώ μερικά συντομότερα σποτ παρουσιάζουν με-
μονωμένες ιστορίες. Ο μουσικός Χιθ εμφανίζεται πρώτος 
στο μεγαλύτερης διάρκειας βίντεο και ο ήχος της κιθάρας 
του συνοδεύει τις υπόλοιπες απαντήσεις των περαστι-
κών, δίνοντας έτσι στο σποτ ένα ευχάριστο μουσικό θέμα. 
Στόχος της MetLife είναι «να προσπαθήσει να κάνει τους 
ανθρώπους να σκεφτούν διαφορετικά για την ασφάλι-
ση», δήλωσε ο Richard Hong, αντιπρόεδρος αρμόδιος για 
το global brand & marketing της εταιρείας, στους «New 
York Times». Οι περισσότεροι «νομίζουν πως η ασφάλεια 
ζωής είναι επίδομα θανάτου. Στην πραγματικότητα οι άν-
θρωποι αγοράζουν ασφάλεια ζωής για τους άλλους αν-
θρώπους που υπάρχουν στη ζωή τους. Θέλαμε να στρέ-
ψουμε τον φακό εκεί, να το κάνουμε κάτι θετικό».Η εται-
ρεία Crispin Porter + Bogusky συνυπογράφει την απλή, 
ανεπιτήδευτη και ανθρώπινη διαφημιστική καμπάνια, που 
στις ΗΠΑ συμπίπτει με τον μήνα ενημέρωσης για την α-
σφάλεια ζωής (Life Insurance Awareness Month).

Συνέχεια από τη σελίδα 1
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Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Σ Η

Περί συλλόγων
Σαράντα χρόνια λειτουργίας συμπληρώνει, φέ-

τος, ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Ασφαλιστικών Συμ-
βούλων (Π.Σ.Α.Σ.).  Σαράντα χρόνια λειτουργίας, με 
στόχο πάντα να υπηρετεί τα συμφέροντα του α-
σφαλιστικού συμβούλου.  Προφανώς ο Σύλλογος 
δεν τα έκανε όλα τέλεια όλα αυτά τα χρόνια. Όπως 
επίσης και όλοι οι διοικούντες δεν ήταν το ίδιο ικα-
νοί και αποτελεσματικοί.

Είναι αυτοί λόγοι προκειμένου οι χιλιάδες α-
σφαλιστικοί σύμβουλοι να μην πλαισιώνουν  το 

Σύλλογο; Είναι αυτοί λόγοι 
που δικαιολογούν τη χαμη-
λή συμμετοχή όχι μόνο 
στον Π.Σ.Α.Σ. αλλά και σε 
άλλους συλλόγους-φορείς 
όχι μόνο των ασφαλιστών 
αλλά και άλλων επαγγελ-
ματικών ομάδων και εργα-
ζομένων;

Η συζήτηση για το ρόλο των συλλογικών φορέ-
ων δεν είναι καινούρια. Πολλά χρόνια τώρα ο προ-
βληματισμός είναι έντονος με την κυρίαρχη γενικά 
αντίληψη να επικροτεί την αποχή από τα συλλογι-
κά δρώμενα καθώς οι φορείς «δεν κάνουν τίποτα» 
για να μην αναφερθούμε σε πιο… ακατάλληλες 
εκφράσεις…

Όμως ας δούμε και την άλλη πλευρά. Εάν ο 
Π.Σ.Α.Σ. δεν υπήρχε; Εάν η ΓΣΕΕ δεν υπήρχε, εάν το 
Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών, δεν υπήρχε; 
Ποιος θα κέρδιζε από τη μη ύπαρξη ενός συλλογι-
κού φορέα των ασφαλιστών; Ποιο θα ήταν το όφε-
λος για τον ασφαλιστικό σύμβουλο; Ποιο θα ήταν το 
όφελος για τον επαγγελματία;

Μήπως αντί να εγκαλούμε γενικά και αόριστα 
σωματεία, φορείς και συνδικαλιστές για τη δράση 
τους, θα ήταν πιο αποτελεσματικό να συμμετέχου-
με πιο ενεργά ο κάθε ένας στον επαγγελματικό του 
φορέα; Ας μην λησμονούμε άλλωστε ότι «Όλοι θα 
θέλαμε να ψηφίσουμε τον καλύτερο, αλλά δεν εί-
ναι ποτέ υποψήφιος» (Kin Hubbard, 1868-1930, 
Αμερικανός χιουμορίστας).
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Του Λάμπρου  
Καραγεώργου

Κατά τη διάρκεια της απασχόλησής μου στην α-
σφαλιστική αγορά, έχω  την τύχη να ασχο-
λούμαι για πολλά χρόνια με τον τομέα της εκ-

παίδευσης, τον οποίο ακόμα και σήμερα υπηρετώ 
και μέσω αυτής της εργασίας, μου δόθηκε η δυνα-
τότητα αφενός μεν να γνωρίσω και να εκπαιδεύσω 
μερικούς από τους πιο αποτελεσματικούς ασφαλι-
στές της αγοράς, αφετέρου δε να αγαπήσω πραγ-
ματικά την ασφαλιστική εργασία και να κατανοήσω 
σε βάθος μερικά από τα προβλήματα που έχουν ό-
σοι ασχολούνται με αυτή.  Ένα απ’ αυτά είναι σίγου-
ρα η εκπαίδευσή τους. Ιδιαίτερα τα τελευταία χρό-
νια, με τις αυξανόμενες απαιτήσεις των υποχρεω-
τικών πιστοποιήσεων και των συνεχώς συρρι-
κνούμενων εισοδημάτων των πελατών τους, λό-
γω των οικονομικών συγκυριών.  

Κάποιοι απ’ αυτούς τους ασφαλιστές αποφάσι-
σαν, για μια ακόμα φορά, να αντιμετωπίσουν τα 
προβλήματα αυτά μόνοι τους και να προσπαθή-
σουν να προσαρμοστούν στις απαιτήσεις της επο-
χής, επενδύοντας στην εκπαίδευσή τους, στο ανώ-
τατο επίπεδο που οι προδιαγραφές της Ε.Ε. επιβά-
λουν. Στο επίπεδο του EFICERT, μέσω της KPMG.

Με αυτές τις σκέψεις, ξεκινάω μια σύντομη προ-
σέγγιση στο ζήτημα της ιστορικής αναδρομής στην 
ασφαλιστική εκπαίδευση στη σύγχρονη Ελλάδα, 
την Ελλάδα των τελευταίων 40 – 50 ετών. 

Αυτή τη στιγμή ζούμε στην «επαναστατική» πε-
ρίοδο, όπου επιτέλους απαιτούνται και επιβάλλο-
νται συγκεκριμένες εκπαιδευτικές υποχρεώσεις, 
στους περισσότερους από τους εμπλεκόμενους 
στην Ελληνική ασφαλιστική αγορά (ιδιαίτερα σε 
αυτούς που ασχολούνται με την προώθηση των 
πωλήσεων), οι οποίες ελπίζω και εύχομαι, να κα-
λύψουν το σύνολο των εμπλεκομένων. 

Παλαιότερα όμως τα πράγματα δεν ήταν ακρι-
βώς έτσι.  Παλαιότερα, ακόμα και πριν από κάτι πε-
ρισσότερο από μια δεκαετία, ο κάθε ένας ο οποίος 
επιθυμούσε να γίνει «ασφαλιστής», μπορούσε να 
το κάνει, ανοίγοντας απλώς έναν κωδικό σε κά-
ποια εταιρία, αρκεί να είχε τη διάθεση και τη δυνα-
τότητα να πουλήσει. Το μόνο που έκανε ήταν να πε-
ράσει κάποια υποτυπώδη εκπαίδευση, που συνή-
θως αφορούσε στη γνώση των προϊόντων και των 
τιμολογίων, καθώς και κάποια σεμινάρια «τεχνι-
κών πωλήσεων». Βέβαια, γι’ αυτό το εκπαιδευτικό 
μοντέλο, βασικά, ευθυνόταν το μοντέλο ανάπτυξης 
το οποίο είχε επιλεγεί για την ανάπτυξη της Ελλη-
νικής αγοράς. 

Στην Ελληνική ασφαλιστική βιομηχανία, η εκ-
παίδευση έχει περάσει από διάφορα στάδια. Στο 
μεταπολεμικό ξεκίνημά της, η εκπαίδευση ήταν α-
ποκλειστική ευθύνη και απόφαση των εμπλεκομέ-
νων και βέβαια όσοι εμπλέκονταν και είχαν την οι-
κονομική δυνατότητα, κατέφευγαν στο εξωτερικό 
για να επιλύσουν το πρόβλημα. 

Εδώ θα μπορούσα να αναφέρω (χρονολογικά) 
περιπτώσεις πολύ γνωστών στελεχών της ασφα-
λιστικής αγοράς, όπως του Μάριου Ραφαήλ, που 
αμέσως μετά τη λήξη του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, 
βρέθηκε στο London School of Economics  να κά-
νει μεταπτυχιακό στα ασφαλιστικά και να λαμβάνει 
Ph.D., του Ιερώνυμου Δελένδα, που την περίοδο 
’62-’64 έκανε μετεκπαίδευση στα ασφαλιστικά 
στην Ελβετία και του Δούκα Παλαιολόγου που το 
1974 έλαβε το Fellowship του CII και το 1978, το 
MBA του INSEAD.

Αν γυρίσουμε πίσω στην Ελλάδα, θα δούμε ότι 

μετά από τη δεκαετία του ’60, τότε που άρχισαν να 
μπαίνουν και οι τράπεζες στην ασφαλιστική αγορά, 
η εκπαίδευση άρχισε να γίνεται μαζική, αλλά και 
πάλι αφορούσε λίγα άτομα.  Όσοι ασχολούντο με 
τις Γενικές Ασφαλίσεις, εκπαιδεύονταν μόνο για 
αυτές και όσοι ασχολούντο με τις Ασφαλίσεις Ζω-
ής, εκπαιδεύονταν μόνο για αυτές.

Τότε άρχισαν να εμφανίζονται και τα πρώτα κλα-
δικά περιοδικά, πού άρχισαν να πιέζουν για οργα-
νωμένη εκπαίδευση. 

Άρχισαν να γίνονται τα πρώτα οργανωμένα σε-
μινάρια κατά τη δεκαετία του ’70 και ο Γεράσιμος 
Ρουχωτάς, άρχισε να γράφει και να εκδίδει τα 
πρώτα ασφαλιστικά βιβλία, προσπαθώντας να κα-
λύψει το κενό που υπήρχε. Το ΕΛΚΕΠΑ τότε άρχι-
σε να διοργανώνει σεμινάρια με πρώτους εισηγη-
τές τους κ.κ. Γ. Τσακίρη, Π. Ψωμιάδη, Μ. Νεκτάριο, 
Ε. Σπύρου και  Ι. Πολίτη (ο οποίος εμπλούτισε τότε 
την Ελληνική ασφαλιστική βιβλιογραφία με κά-
ποια βιβλία). Κάποιες ασφαλιστικές εταιρίες στην 
Ελλάδα, όπως η Interamerican, άρχισαν να οργα-
νώνουν Εκπαιδευτικά Κέντρα. 

Σε αυτό το σημείο όμως έχει πολύ μεγάλη σημα-
σία να αναγνωρίσουμε τη συμβολή κάποιων «φω-
τισμένων» ανθρώπων, στην περαίτερω ανάπτυξη 
των δικτύων πωλήσεων και στη μεγέθυνση της α-
σφαλιστικής αγοράς στον τόπο μας. Άνθρωποι ό-
πως ο Δημήτρης Κοντομηνάς, με την εμμονή του 
στην εκπαίδευση, έφερε στην Ελλάδα πολύ σημα-
ντικούς εκπαιδευτικούς οργανισμούς κατά τη δε-
καετία του ‘80, όπως η LIMRA και αργότερα η 
LOMA, που συνέβαλαν παρά πολύ στην ανάπτυξη 
των γνώσεων και του επαγγελματισμού των δι-

κτύων, αλλά και των διοικητικών μονάδων. Η βα-
σική εκπαίδευση στην Interamerican γινόταν πλέ-
ον για όλους τους ανθρώπους της που ήταν στην α-
γορά και αυτό δημιούργησε μια νέα ομάδα αρκετά 
εκπαιδευμένων στελεχών, που αργότερα μεταπή-
δησαν σε όλες σχεδόν τις ασφαλιστικές εταιρίες 
της αγοράς. 

Αργότερα το Πανεπιστήμιο Πειραιά ίδρυσε τμή-
μα που αφορά τις ασφαλιστικές σπουδές, το οποίο 
με τη σημαντική βοήθεια του καθηγητή κ. Μιλτιάδη 
Νεκτάριου, συνδράμει στην επιστημονική τεκμηρί-
ωση της ασφαλιστικής εργασίας και φέρνει σε ε-
παφή τον πανεπιστημιακό χώρο, με τις ασφαλιστι-
κές εταιρίες. Δημιουργήθηκαν από την ΕΑΕΕ φο-
ρείς όπως το ΕΙΑΣ, το οποίο συνέβαλε, με την ιστο-
ρική καθοδήγηση του αείμνηστου καθηγητή Μάρι-
ου Ραφαήλ, στην αναβάθμιση της αγοράς. 

Παρ’ όλα αυτά η ασφαλιστική εκπαίδευση δεν 
κατάφερε να ξεφύγει μέσα από τα στενά πλαίσια 
της εταιρικής στρατηγικής. Στην ουσία παρέμεινε 
επικεντρωμένη και περιορισμένη, ως μερική εκ-
παίδευση, για προϊόντα κλάδου Ζωής, προϊόντα 
κλάδων Γενικών Ασφαλίσεων, προϊόντα Αμοιβαί-
ων Κεφαλαίων και Unit Linked (όταν εμφανίστη-
καν), καθώς και αποσπασματική εκπαίδευση επί 
των πωλήσεων. Αυτό κατά τη γνώμη μου συνέβη, 
επειδή οι εταιρίες έπρεπε να διαχειριστούν το πρό-
βλημα που αφορούσε ταυτοχρόνως, αφενός μεν 
την εκπαίδευση, αφετέρου δε την επιβίωση του α-
σφαλιστή. Έτσι κατέληξαν σε ένα συνδυασμό ο ο-
ποίος απαιτεί χρόνο και μεγάλη προσπάθεια, για να 
φέρει τα προσδοκώμενα αποτελέσματα.

Εάν σε αυτά όλα προσθέσουμε και το γνωστικό 
επίπεδο των νεοεισερχόμενων στο επάγγελμα, για 
τους οποίους δεν απαιτείται κάποια συγκεκριμένη 
πανεπιστημιακή γνώση (όπως για τους γιατρούς, 
τους δικηγόρους κ.λπ.), τότε οδηγούμαστε σε ένα 
μοντέλο, μέσα από το οποίο απαιτούμε από κά-
ποιους ανθρώπους αποτελέσματα, χωρίς να τους 
προσφέρουμε την απαιτούμενη γνώση και χωρίς 
να επενδύουμε ουσιαστικά πάνω τους. Ακόμα ένα 
ζήτημα που θα πρέπει να μας απασχολήσει είναι το 
ποιοι είναι αυτοί που εκπαιδεύουν (μέσα από τα δί-
κτυα ή τις εταιρίες), έστω υποτυπωδώς, τους α-
σφαλιστές, τότε θα καταλήξουμε στο συμπέρασμα 
ότι κατ’ αρχήν χρειάζονται εκπαίδευση και εκσυγ-
χρονισμό γνώσεων και οι εκπαιδευτές.

Παράλληλα όμως, τα τελευταία χρόνια βιώνου-
με όλοι την «λαίλαπα» του εξορθολογισμού της α-
γοράς, των εξαγορών, των συγχωνεύσεων και τε-
λικά της παγκοσμιοποίησης της οικονομίας.  Αυτό 

Του ΚώΣΤΑ ΠΑΠΑϊώΑννΟυ

Η ασφαλιστική εκπαίδευση έχει ακόμη πολύ δρόμο

Αυτή τη στιγμή ζούμε  
στην «επαναστατική» περίοδο, 
όπου επιτέλους απαιτούνται  
και επιβάλλονται συγκεκριμένες 
εκπαιδευτικές υποχρεώσεις, 
στους περισσότερους από τους 
εμπλεκόμενους στην Ελληνική 
ασφαλιστική αγορά,  
οι οποίες ελπίζω και εύχομαι,  
να καλύψουν το σύνολο  
των εμπλεκομένων
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φυσικά δεν θα μπορούσε να αφήσει α-
νεπηρέαστη την ασφαλιστική εκπαί-
δευση, η οποία για λόγους καθαρά πρα-
κτικούς, υπέστη σημαντική κάμψη και 
βέβαια, η εκπαίδευση, από «προσωπική 
επιλογή» των εμπλεκομένων, μετετρά-
πη σε «μαζική», μέσω των εταιριών. Α-
κόμη και κυρίως για λόγους κόστους, 
τα εκπαιδευτικά κέντρα των εταιριών 
αποδυναμώθηκαν και σε μεγάλο βαθμό 
επεκράτησε το μοντέλο του 
outsourcing, με όλα τα (κακά κατά τη 
γνώμη μου) αποτελέσματα, τουλάχι-
στον στα ζητήματα που αφορούν την 
κουλτούρα και το προφίλ της κάθε επι-
χείρησης.  

Αν σε όλα αυτά προσθέσουμε και τις 
νομικές – νομοθετικές υποχρεώσεις 
των διαμεσολαβούντων (και ιδιαίτερα 
των νέων), για τις οποίες έχω αναφερ-
θεί σε προηγούμενο άρθρο μου, τότε 
παρατηρούμε να συμβαίνει ένα αρκετά 
ανησυχητικό φαινόμενο στην αγορά, το 
οποίο αφορά τη στελέχωση και το ο-
ποίο έχει περιγράψει προ καιρού πολύ 
γλαφυρά ο εκδότης κ. Ε. Σπύρου, ως ε-
ξής : «Στη Νομική περνάνε περίπου 
1.000 άτομα το χρόνο και απ’ αυτούς 
στο τέλος ορκίζονται μόνο οι 50. Αντί-
στοιχα παρατηρούμε και στους για-
τρούς και τους μηχανικούς. Στην ασφα-
λιστική αγορά, τι γίνεται;». 

Αυτό που γίνεται, τα τελευταία δύο - 
τρία χρόνια, είναι να επιτυγχάνουν στις 
εξετάσεις πιστοποίησης 14.000 άτομα 
και στο Επιμελητήριο να εγγράφονται 
μόνο οι 700 (αν συνυπολογίσουμε και 
τις διαγραφές).

Σε αυτή την κατάσταση, η Τράπεζα της 
Ελλάδος, ως εποπτεύουσα αρχή, προ-
σπαθεί να βάλει κάποια τάξη, τόσο σε θέ-
ματα πιστοποιήσεων (άρα εκπαίδευσης), 
όσο και σε θέματα εποπτείας. Το ερώτη-
μα είναι ποια είναι η στρατηγική της ΕΑ-
ΕΕ και των διαφόρων άλλων επαγγελ-
ματικών ενώσεων και πώς εντάσσουν 
μέσα σε αυτή, τα κορυφαία ζητήματα τα 
οποία αφορούν την οργανωμένη ασφα-
λιστική παιδεία και εκπαίδευση, η οποία 
εκ των πραγμάτων έχει καταστεί απολύ-
τως αναγκαία. 

Ας δούμε επί τη ευκαιρία και κάποια 
επιπλέον δεδομένα. Οι υποχρεωτικές  
ασφαλιστικές πιστοποιήσεις σήμερα 
περιλαμβάνουν 4 επίπεδα. 

Επίπεδο Α (Βασικές ασφαλιστικές 
γνώσεις)

Επίπεδο Β (Βασικές γνώσεις πρακτό-
ρων)

Επίπεδο Γ (Βασικές γνώσεις μεσι-
τών)

Επίπεδο Δ (Βασικές γνώσεις σχετικά 
με ασφαλιστικά προϊόντα συνδεδεμένα 

με επενδύσεις)
Αν λάβουμε υπόψη το μοντέλο που α-

κολουθεί ο EFICERT (ο ευρωπαϊκός ορ-
γανισμός που ασχολείται με τις ασφαλι-
στικές πιστοποιήσεις), ο οποίος εκφρά-
ζει τις βουλές της EPEIA (ο πανευρωπα-
ϊκός εποπτικός οργανισμός), τότε ακο-
λουθούν και άλλες πιστοποιήσεις, πε-
ρισσότερο αναβαθμισμένες και σε μεγα-
λύτερο βάθος ανάλυσης, από αυτές τις 
πρώτες τέσσερις (δείτε τα αντίστοιχα 
sites αυτών των φορέων). Η ΕΡΕΙΑ πι-
στεύω ότι σύντομα (μετά την εφαρμογή 
του Solvency II σε πανευρωπαϊκό επίπε-
δο), θα ασχοληθεί και με το θέμα της ε-
πέκτασης της εκπαίδευσης. Αυτό είναι έ-
να ζήτημα το οποίο η Ελληνική ασφαλι-
στική αγορά θα πρέπει να λάβει σοβαρά 
υπόψη της και να αρχίσει τις προετοιμα-
σίες προς αυτή την κατεύθυνση. 

Άλλο ένα θέμα στο οποίο θα πρέπει 

να στρέψουμε την προσοχή μας είναι 
αυτό της σχετικά ισχνής ελληνικής α-
σφαλιστικής βιβλιογραφίας. Βέβαια έ-
χουν ήδη γίνει κάποιες σοβαρές προ-
σπάθειες προς αυτή την κατεύθυνση (ό-
πως προανέφερα), τόσο από μεμονω-
μένα στελέχη, όσο και από φορείς (ΕΙ-
ΑΣ, ΕΤΙ, ΕΑΕΕ, ΠΑΠΕΙ), αλλά ακόμα η υ-
πάρχουσα βιβλιογραφία ούτε πλήρης, 
αλλά ούτε και επαρκής μπορεί να θεω-
ρηθεί. Με βάση τα στατιστικά δεδομένα 
της Ελλάδας και τα αντίστοιχα ευρωπα-
ϊκά, το σίγουρο είναι πως η ασφαλιστι-
κή εργασία στην Ελλάδα, πρόκειται να 
γνωρίσει μια νέα περίοδο σημαντικής 
ανάπτυξης. Ως προς την απαιτούμενη 
προς αυτή την κατεύθυνση εκπαίδευση, 
επίσης το σίγουρο είναι, ότι έχουμε πο-
λύ δουλειά να κάνουμε και πολύ δρόμο 
να καλύψουμε. Με το χρόνο που έχουμε 
στη διάθεσή μας  δεν ξέρω τι γίνεται…

Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Σ Η

Generali: Αύξηση 
34,22%  στην παραγωγή 
ασφαλίστρων  
το εξάμηνο 

εντυπωσιακή αύξηση παραγωγής πολύ πάνω από το μέσο όρο της 
ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς πέτυχε η Generali Hellas στη διάρ-
κεια του πρώτου εξαμήνου του τρέχοντος έτους, διευρύνοντας πε-

ραιτέρω το μερίδιο αγοράς που κατέχει στον κλάδο της ιδιωτικής ασφά-
λισης. 

Ειδικότερα, η Generali Hellas παρουσίασε παραγωγή ασφαλίστρων 
στον κλάδο Ζωής ύψους 32,42 εκατ. ευρώ έναντι 24,15 εκατ. ευρώ το 
πρώτο εξάμηνο του 2013, σημειώνοντας αύξηση 34,22%, όταν η μέση 
αύξηση του συνόλου της αγοράς αναμένεται να κυμανθεί στο 3%-4%.
Στον κλάδο των Γενικών Ασφαλίσεων η παραγωγή της εταιρίας ανήλθε 
στα 53,83 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2014, έναντι 50,82 εκατ. ευ-
ρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2013 σημειώνοντας αύξηση 5,92%, όταν 
η αγορά στο σύνολο της αναμένεται να εμφανίσει για το αντίστοιχο διά-
στημα σημαντικές απώλειες ύψους περίπου 8%-10%.

Ειδικά στον κλάδο Αστικής Ευθύνης οχημάτων η εταιρία παρουσίασε 
σημαντική αύξηση ύψους 24,86%, φτάνοντας τα 17,83 εκατ. ευρώ το 
πρώτο εξάμηνο του 2014 από 14,28 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο 
του 2013. 

Το τεχνικό αποτέλεσμα όλων των κλάδων κινήθηκε θετικά, ενώ αυ-
ξημένα αναμένονται, με βάση τα μέχρι τώρα δεδομένα και τα κέρδη της 
εταιρείας για το σύνολο της χρήσης.Σχολιάζοντας τα παραγωγικά αποτε-
λέσματα ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας κ. Πάνος Δημητρίου, τό-
νισε ότι η στρατηγική ανάπτυξης της Generali που στηρίζεται στην προώ-
θηση ελκυστικών ποιοτικών ασφαλιστικών προϊόντων μέσω επαγγελ-
ματιών ασφαλιστικών διαμεσολαβητών, αποδίδει καρπούς για την εται-
ρεία, τους εργαζόμενους, τους διαμεσολαβητές και τους καταναλωτές. 

Η εταιρεία θα συνεχίσει να κινείται στην ίδια κατεύθυνσης βελτιστο-
ποιώντας συνεχώς τις ασφαλιστικές παροχές και υπηρεσίες προς τους 
καταναλωτές, σημείωσε ο κ.Δημητρίου.Αξίζει να σημειωθεί ότι η εταιρία 
έχει ενισχύσει και συνεχίζει να ενισχύει το ανθρώπινο δυναμικό της με 
σκοπό όχι μόνο την εκπλήρωση των στόχων της αλλά και την περαιτέρω 
βελτίωση των υπηρεσιών της σε συνεργάτες και καταναλωτές.

Ο κ.Πάνος Δημητρίου 

Η ασφαλιστική εκπαίδευση  
έχει ακόμη πολύ δρόμο
Συνέχεια από τη σελίδα 4

Η  ασφαλιστική εκπαίδευση δεν κατάφερε να ξεφύγει 
μέσα από τα στενά πλαίσια της εταιρικής στρατηγικής. 
στην ουσία παρέμεινε επικεντρωμένη και 
περιορισμένη,  ως μερική εκπαίδευση, για προϊόντα 
κλάδου Ζωής, προϊόντα κλάδων  
γενικών Ασφαλίσεων, προϊόντα Αμοιβαίων 
Κεφαλαίων και Unit Linked  καθώς και αποσπασματική  
εκπαίδευση επί των πωλήσεων
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Ρ Ε Π Ο Ρ Τ Α Ζ

στρατηγικής προτεραιότητας επι-
λογή αποτελεί για την 
Interamerican η ανάπτυξη του 

δικτύου συνεργαζομένων πρακτό-
ρων και μεσιτών, στο πλαίσιο της πο-
λιτικής της πολυκαναλικής διανομής 
που ακολουθεί η εταιρεία. 

Όπως αναφέρεται,το ετησιοποιη-
μένο χαρτοφυλάκιο που διαχειρίζε-
ται το δίκτυο φθάνει συνολικά τα 121 
εκατ. ευρώ και ειδικότερα 89 εκατ. 
στους κλάδους Γενικών Ασφαλίσε-
ων και 32 εκατ. στους κλάδους Ζωής 
και Υγείας. Είναι χαρακτηριστικό ότι 
το 30% των Γενικών αφορά σε κλά-
δους εκτός αυτοκινήτου, ενώ στο αυ-

τοκίνητο τα συμβόλαια νέων οχημά-
των είναι 5.000 περισσότερα από το 
αντίστοιχο εξάμηνο του 2013. Εξάλ-
λου και στους κλάδους Αστικής Ευ-
θύνης παρατηρήθηκε αύξηση παρα-
γωγής κατά 30% σε σχέση με πέρυσι, 
ενώ δυναμική είναι και η αύξηση στις 
corporate business όπου το δίκτυο 
πρακτόρων-μεσιτών κατέχει το με-
γαλύτερο μερίδιο εργασιών μεταξύ 
των δικτύων της εταιρείας.Σήμερα, η 
Interamerican συνεργάζεται στην 
Αττική και την περιφέρεια με 1.014 
πράκτορες, μεσίτες και ανεξάρτη-
τους διαμεσολαβούντες, έχοντας 
προσθέσει κατά το πρώτο εξάμηνο 

του έτους 113 νέες συνεργασίες. Η 
εταιρεία υλοποιεί πρόγραμμα εντατι-
κής εκπαίδευσης του δικτύου, με 15 
εκδηλώσεις κατά το πρώτο εξάμηνο 
και με έμφαση στις οδηγίες της Τρά-
πεζας της Ελλάδος, ενώ κάνει χρήση 
της σύγχρονης τεχνολογίας στην μη-
χανογραφική υποστήριξη των εργα-
σιών, με το 90% της έκδοσης συμβο-
λαίων αυτοκινήτου να πραγματοποι-
είται στα γραφεία των συνεργατών 
και με online έκδοση των ασφαλι-
στηρίων υγείας. Η ανάπτυξη του πρα-
κτορειακού δικτύου που έχει επιτύ-
χει η Interamerican  από το 2005, ό-
ταν ξεκίνησε με 50 συνεργασίες, μέ-

χρι σήμερα είναι αξιοσημείωτη, ε-
μπλουτίζοντας σημαντικά τους τρό-
πους με τους οποίους θέλουμε να εί-
μαστε κοντά στον πελάτη, επισημαί-
νει ο κ.Γιάννης Καντώρος, γενικός 
διευθυντής πωλήσεων και 
marketing της εταιρείας.Με τους 
πράκτορες και μεσίτες έχουμε προ-
χωρήσει σε νέες συμβάσεις στην κα-
τεύθυνση που έχει ορίσει η ΤτΕ, ενώ 
οι διαδικασίες είσπραξης που εφαρ-
μόζει η Interamerican είναι το pay 
and print και η απευθείας είσπραξη, 
με τη χρήση της ταχυπληρωμής να α-
φορά στο 70% των συνεργατών μας”, 
προσθέτει ο κ.Καντώρος. 

Interamerican: στα 121 εκατ. ευρώ 
η συνεισφορά του πρακτορειακού δικτύου

O κ.Γιάννης Καντώρος

ING Ελλάδος

Εθνικός 
πρωταθλητής  
στα  European 
Business Awards 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΤΙΜΗΤΙΚΗ διάκριση για 
την ING Ελλάδος που αναδείχθηκε «Εθνικός 
Πρωταθλητής» στην κατηγορία «Βραβείο Ε-
πικέντρωσης στον Πελάτη» (“Award for 
Customer Focus”), στο πλαίσιο του αναγνω-
ρισμένου διεθνούς διαγωνισμού European 
Business Awards 2014-2015 by RSM 
London.Στη συνέχεια  η ING προχωρά στην ε-
πόμενη φάση της διοργάνωσης, από την ο-
ποία θα αναδειχθούν οι 100 κορυφαίες επι-
χειρήσεις της Ευρώπης και θα λάβουν τον τι-
μητικό τίτλο «Ruban d’Honneur». Όπως το-
νίζεται, η  σημαντικότητα αυτής της βράβευ-
σης για την ING ενισχύεται από το γεγονός ό-
τι η εταιρία ξεχώρισε ανάμεσα σε 24.000 επι-
χειρήσεις από 33 χώρες που έλαβαν μέρος 
στο διαγωνισμό. Το σύνολο των National 
Champions από όλη την Ευρώπη είναι 709 ε-
πιχειρήσεις, εκ των οποίων οι 60 προέρχο-
νται από την Ελλάδα. Το γεγονός αυτό τοπο-
θετεί την χώρα μας στην 3η θέση της συνολι-
κής κατάταξης ανάμεσα στις ευρωπαϊκές 
χώρες και την ING Ελλάδος ανάμεσα στις κο-
ρυφαίες ευρωπαϊκές εταιρείες που έλαβαν 
μέρος στον διαγωνισμό.Ο θεσμός των 
European Business Awards αναγνωρίζει, α-
ναδεικνύει και επιβραβεύει την πρόοδο ευ-
ρωπαϊκών επιχειρήσεων που χαρακτηρίζο-
νται για την καινοτομία, τις βέλτιστες πρακτι-
κές και τη συνεισφορά τους στην οικονομία 
και την κοινωνία.Η ΙΝG Ελλάδος έχει στρατη-
γικό στόχο να θέτει τον πελάτη στο επίκεντρο 
των δραστηριοτήτων της, ακολουθώντας σε 
απόλυτη εναρμόνιση τη διεθνή στρατηγική 
του Ομίλου ING με τίτλο «You matter». Στο 
πλαίσιο αυτό, η βράβευση αποτελεί μία ση-
μαντική αναγνώριση των προσπαθειών μας 
προς αυτήν την κατεύθυνση. 

Ασφάλειαι ΜΙΝΕΤΤΑ

στη νέα ύόρκη οι συνεργάτες της
ΣΤΟ «ΜΕΓΑΛΟ ΜΗΛΟ», ταξίδεψαν φέτος οι επιτυχόντες 
συνεργάτες του ετήσιου διαγωνισμού της ΜΙΝΕΤΤΑ, όπου έζη-
σαν μία μοναδική και αξέχαστη εμπειρία.Οι επιτυχόντες είχαν 
την ευκαιρία να θαυμάσουν τα κυριότερα αξιοθέατα για τα οποία 
φημίζεται το νησί Μανχάταν, μία πόλη με πληθυσμό όσο περί-
που η Ελλάδα. Είδαν από κοντά το άγαλμα του Χριστόφορου Κο-
λόμβου, το Ροκφέλερ Σέντερ και την 5η λεωφόρο με τα γνωστά 
μουσεία και καταστήματα. Επισκέφτηκαν το Πάρκο Μπάττερυ 
και θαύμασαν απέναντι το Άγαλμα της Ελευθερίας που δεσπό-
ζει στην είσοδο του λιμανιού της Νέας Υόρκης. Απόλαυσαν ξέ-
γνοιαστες ποδηλατάδες στο πιο διάσημο και εξ' ολοκλήρου τε-
χνητό πάρκο στον κόσμο, το Central Park και δείπνησαν σε 

πλοίο κάνοντας κρουαζιέρα στον κόλπο του Μανχάταν, θαυμά-
ζοντας τη μαγευτική θέα με τους φωτισμένους ουρανοξύστες.

Η διαμονή έγινε στο Park Lane Hotel, ένα πολυτελές ξενο-
δοχείο 46 ορόφων με πανοραμική θέα στο θρυλικό Central 
Park και τον περίφημο ορίζοντα της Νέας Υόρκης. Οι επισκέπτες 
του Park Lane Hotel απολαμβάνουν την κλασική ατμόσφαιρα 
και εξυπηρέτηση για μια αξέχαστη εμπειρία στην πιο εξαιρετική 
πόλη του κόσμου.Η ΜΙΝΕΤΤΑ ανανέωσε το ραντεβού με  τους 
συνεργάτες για το καλοκαίρι του 2015 στο Γιοχάνεσμπουργκ, 
μια τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες πόλεις της «μαύρης ηπεί-
ρου», η οποία έχει χαρακτηριστεί ως «καθρέφτης» της Νοτίου 
Αφρικής.Οι επιτυχόντες συνεργάτες στη Νέα Υόρκη 

International Life

Home Masterclass 
To  ΑςφΑλιςΤικό πρόγραμμα Home Masterclass 
ειδικά για τις ανάγκες των ιδιόκτητων κατοικιών με-
γάλης αξίας, δημιούργησε η International Life.Το 
Home Masterclass προστατεύει το κτίριο, το περιεχό-
μενο της κατοικίας, τις εγκαταστάσεις, τον κήπο και 
τον περιβάλλοντα χώρο από πλήθος κινδύνων, όπως 
ενδεικτικά φωτιά από κάθε αιτία, καιρικά φαινόμενα, 
κλοπή, θραύση σωληνώσεων, σεισμό. Επίσης, το πρό-
γραμμα παρέχει προστασία και για τις οικιακές βοη-
θούς (ακόμη και σε περίπτωση ατυχήματος) και για τυ-
χόν ζημιές που προέρχονται από κατοικίδια. Παράλλη-
λα, το Home Masterclass ασφαλίζει  την ιδιωτική  
συλλογή έργων τέχνης και κοσμημάτων κατά παντός 
κινδύνου σε αξίες που προσδιορίζονται από  έμπει-
ρους και εξειδικευμένους εκτιμητές. Όπως αναφέρει 
η εταιρία,η κατοικία αποζημιώνεται σε αξία αντικατά-
στασης καινούριου, ενώ η ευελιξία που προσφέρει το 
πρόγραμμα δίνει τη δυνατότητα στον πελάτη να δημι-
ουργήσει ένα πρόγραμμα προσαρμοσμένο στις ανά-
γκες του με ιδιαίτερα ανταγωνιστικό κόστος. Το νέο 
προϊόν σχεδιάστηκε με στόχο να προσφέρουμε μια 
ποιοτική και αξιόπιστη λύση, που ταιριάζει στον τρόπο 
ζωής και τις ιδιαίτερες ανάγκες προστασίας της περι-
ουσίας αυτών των πελατών, παραμένοντας σταθερά 
στο πλευρό τους,δήλωσε μεταξύ άλλων ο  Senior 
Manager Non Motor της International Life, κ. Κώστας 
Λαγωνίκας. 

ο κ. Αθανάσιος σκορδάς σε 
συμβουλευτικό ρόλο στην ΕΑΕΕ

Ο πρώην Υφυπουργός Ανάπτυξης και γνωστός ασφαλι-
στής, Αθανάσιος Σκορδάς αναλαμβάνει σύμφωνα με πλη-
ροφορίες του nextdeal  σημαίνοντα συμβουλευτικό ρόλο 
στον τομέα της επικοινωνίας στην Ένωση Ασφαλιστικών 
Εταιρειών Ελλάδος (ΕΑΕΕ), με στόχο την βελτίωση της ει-
κόνας του κλάδου γενικότερα και του πολιτικού συστήμα-
τος ειδικότερα. Το Nextdeal  εύχεται κάθε επιτυχία στο έργο του κ. Σκορδά, που όλα δείχνουν ότι 
θα είναι πολυσύνθετο.

Με μια ματιά 
• Την ασφάλιση αστικής ευθύνης της σχολής Αυτοδυτών Ναυαγοσωστών του Ερυθρού Σταυρού 
ανέλαβε η AIGAION Ασφαλιστική Α.Ε. Ειδικότερα, η AIGAION καλύπτει την αστική ευθύνη για ατυ-
χήματα που μπορεί να προκληθούν έναντι τρίτων/εκπαιδευόμενων από τη λειτουργία της σχολής  
εκπαίδευσης. Όπως τονίζεται η εταιρία  διαθέτει ολοκληρωμένα και εξειδικευμένα προγράμματα 
κάλυψης αστικής ευθύνης από κάθε πιθανό κίνδυνο για επαγγελματίες, ενώ σε συνεργασία με ι-
σχυρούς αντασφαλιστικούς οίκους έχει τη δυνατότητα καλύψεων πολύ μεγάλων ασφαλιζόμενων 
κεφαλαίων.
• Η Eurolife ERB Ασφαλιστική στέκεται  στο πλευρό του Ηλία Λέφα στη συμμετοχή του σε μια πρω-
τότυπη ορειβατική αποστολή, παρέχοντάς του δωρεάν ασφάλιση προσωπικού ατυχήματος και ια-
τροφαρμακευτική κάλυψη. Στην ορειβατική αποστολή που  ξεκίνησε τον Αύγουστο και θα ολοκλη-
ρωθεί στις 4 Οκτωβρίου, τρεις από τους γρηγορότερους ορειβάτες-σκιέρ του κόσμου, οι Benedikt 
Böhm, Sebastian Haag και Andrea Zambaldi, σκοπεύουν να κάνουν ρεκόρ ταχύτητας ανάβασης σε 
δύο από τις υψηλότερες κορυφές των Ιμαλαΐων, το Shisha Pangma (8.013m) και το Cho Oyu 
(8.201m). 



Στη Συνεταιριστική Ασφαλιστική σας µιλάµε απλά, για να έχετε την ασφάλεια που χρειάζεστε και σας αποζηµιώνουµε
άµεσα τη στιγµή που το χρειάζεστε!

Είµαστε εσύ.

Περιουσία |  Υγεία |  Σύνταξη |  Επιχείρηση

Εκεί που τελειώνουν τα “Ακαταλαβίστικα”... αρχίζεις και αισθάνεσαι
τη σιγουριά µιας αξιόπιστης ασφαλιστικής εταιρίας.

Κεντρικά γραφεία: Λεωφ. Συγγρού 367, 175 64, Π. Φάληρο, Αθήνα
τηλ: 210 949 1280-299 | fax:  210 940 3148 | email: info@syneteristiki.gr
Yποκατάστηµα: Πολυτεχνείου 27-29, 546 26, Θεσσαλονίκη
τηλ: 2310 554 331, 2310 544 775 | fax: 2310 500 240 | www.syneteristiki.gr
       Syneteristiki Ins. Co 
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Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Η

με μεγάλη επιτυχία πραγματοποι-
ήθηκε η ετήσια εκδήλωση βρα-
βεύσεων του Δικτύου Agency 

της Allianz Ελλάδος, όπου πέρα από 
την επιβράβευση των κορυφαίων συ-
νεργατών, το κοινό είχε την ευκαιρία 
να ακούσει από τα στελέχη της εταιρί-
ας τους στρατηγικούς σχεδιασμούς της 
Allianz που θα της επιτρέψουν να συ-
νεχίσει την αναπτυξιακή της πορεία. 

«Η ισχυρή μας θέση εμπνέει σιγου-
ριά και οφείλουμε να διασφαλίσουμε 
τη βιωσιμότητα του ανταγωνιστικού 
μας πλεονεκτήματος στο χρόνο. Με τη 
στήριξη ενός ισχυρού ομίλου, κατα-
φέρνουμε να ενισχύουμε τη θέση μας 
στην αγορά διευρύνοντας το μερίδιο α-
γοράς μας, αλλά και κερδίζοντας ακό-
μα περισσότερους πελάτες-υποστη-
ρικτές που μας συστήνουν ανεπιφύλα-
κτα σε συγγενείς και φίλους τους», α-
νέφερε στην ομιλία του ο πρόεδρος και 
διευθύνων σύμβουλος κ. Πέτρος Πα-
πανικολάου.

Στη συνέχεια ο κ. Π. Παπανικολάου 
αναφέρθηκε και στις σημαντικές αλλα-
γές της αγοράς, όπως αυτές αντικατο-
πτρίζονται στο νέο θεσμικό πλαίσιο και 
καθορίζουν το παρόν και κυρίως το 
μέλλον της ελληνικής ασφαλιστικής 
αγοράς. 

Λειτουργούμε σε ένα διαρκώς μετα-
βαλλόμενο περιβάλλον και η ταχύτητα 
προσαρμογής και η ευελιξία αποτε-
λούν κριτήρια επιτυχίας ,είπε ο κ. Πα-
πανικολάου, ενώ αναφερόμενος στους 
μελλοντικούς σχεδιασμούς της Allianz 
Ελλάδος, τόνισε ότι «Το ανταγωνιστι-
κό τοπίο αλλάζει και θα συνεχίσει να 
αλλάζει. 

Εμείς εστιάζουμε στην οργανική α-
νάπτυξη βασιζόμενοι στην εξαιρετική 
ποιότητα και τις γνώσεις που έχουν οι 
συνεργάτες του δικτύου Agency της 
Allianz. Παράλληλα συνεχίζουμε να ε-
πενδύουμε στην περαιτέρω ανάπτυξη 
και ανανέωση του ανθρώπινου δυνα-

μικού των πωλήσεων».
Στις προοπτικές του επαγγέλματος 

του ασφαλιστικού συμβούλου αλλά 
και στις ενέργειες που υλοποιήθηκαν 
το πρώτο εξάμηνο του 2014 και αφο-
ρούσαν τους τομείς της στοχοθεσίας, 
της ανάπτυξης των γραφείων, της υλο-
ποίησης ενός φιλόδοξου εκπαιδευτι-
κού προγράμματος αλλά και σε μια σει-
ρά από πωλησιακά κίνητρα με στόχο 
την ενδυνάμωση της παραγωγικής 
δράσης αναφέρθηκε κατά την ομιλία 
της η κ. Νόρα Σταθούρου, διευθύντρια 
πωλήσεων. «Είμαστε μία ισχυρή ομά-
δα επιτυχημένων επαγγελματιών και 
αυτό βραβεύουμε και σήμερα. 

Για να συνεχιστεί η επιτυχία μας αυ-
τή πρέπει να μη μένουμε στάσιμοι αλλά 

να κινηθούμε. Να αναλάβουμε από κοι-
νού δύσκολα καθήκοντα και να αντιμε-
τωπίσουμε μαζί όλες τις προκλήσεις 
που η αγορά μας προσφέρει. Η πορεία 
μας δεν είναι εύκολη, είναι όμως η 
συμμαχία του μέλλοντος που θα απο-
δώσει καρπούς σε εσάς, τις οικογέ-
νειές σας, προς όφελος των συνεργα-
τών του αύριο, είτε αυτοί είναι νέοι συ-
νεργάτες  είτε ακόμη και η επόμενη δι-
κή σας γενιά.», τόνισε κατά την ομιλία 
της.

νέες Προϊοντικές λύσεις
Ο κ. Άγγελος Πολίτης, γενικός διευ-

θυντής πωλήσεων, παρουσίασε στο 
κοινό τις νέες λύσεις της Allianz Ελλά-
δος για τις ανάγκες της Σύνταξης και 

της Αποταμίευσης, αλλά και τις νέες 
προϊοντικές επιλογές στον τομέα της 
Υγείας. «Αξιολογούμε συστηματικά τα 
νέα δεδομένα της αγοράς και τις συνε-
χώς μεταβαλλόμενες ασφαλιστικές α-
νάγκες με στόχο να προσφέρουμε πλή-
ρεις, αξιόπιστες και ανταγωνιστικές 
λύσεις. 

Στον κρίσιμο τομέα της Σύνταξης-
Αποταμίευσης σχεδιάσαμε σύγχρονα 
προϊόντα με χαμηλά κόστη και υψηλή 
ανταποδοτικότητα στον πελάτη και κυ-
ρίως την ευελιξία επιλογών σχετικά με 
τον τρόπο καταβολής του συσσωρευ-
μένου κεφαλαίου ένα μήνα πριν την έ-
ναρξη συνταξιοδότησης ώστε ο πελά-
της να αποφασίζει με βάση τα δεδομέ-
να εκείνης της χρονικής στιγμής»,είπε 

ο κ.Πολίτης.. Αναφορικά με τις προϊο-
ντικές αλλαγές στο σκέλος της Υγείας, 
ο κ. Α. Πολίτης παρουσίασε στο κοινό 
το “My Primary Care”, τη νέα λύση 
Πρωτοβάθμιας Περίθαλψης της 
Allianz που προσφέρει πρόσβαση σε υ-
πηρεσίες εξωνοσοκομειακής φροντί-
δας.

Ψηφιακή ςτρατηγική
Στα νέα δεδομένα που έχει δημιουρ-

γήσει η ψηφιοποίηση για τον ασφαλι-
στικό κλάδο αλλά και στη στρατηγική 
και στους σχεδιασμούς της Allianz 
στον τομέα αυτό αναφέρθηκε στην πα-
ρουσίαση της η κ. Φιλίππα Μιχάλη, δι-
ευθύντρια Market Management & Ε-
πικοινωνίας.

«Η ψηφιοποίηση δημιουργεί νέα δε-
δομένα στο “ταξίδι” του πελάτη κατά 
την αναζήτηση λύσεων για τις ασφαλι-
στικές του ανάγκες. Νέα δεδομένα που 
απαιτούν προσαρμογή του τρόπου δου-
λειάς για όλους μας. Εμείς στην Allianz 
ακούμε την αγορά και θέλουμε να 
πρωταγωνιστήσουμε στο νέο τοπίο 
που διαμορφώνεται έχοντας ένα ψηφι-
ακό εταιρικό προφίλ, με το συνεργάτη 
σύμμαχό μας και εφοδιασμένο με τα 
ψηφιακά εργαλεία που χρειάζεται και 
τον πελάτη να έχει και ψηφιακή πρό-
σβαση στα δεδομένα που τον αφο-
ρούν.»,τόνισε η κ.Μιχάλη. Στη συνέ-
χεια παρουσίασε στους συνεργάτες 
του Agency τους σχεδιασμούς που υ-
λοποιεί ήδη η εταιρία και στους 3 άξο-
νες –Εταιρία, Συνεργάτης, Πελάτης- 
και οι οποίοι θα παραδίδονται σταδια-
κά μέσα στο επόμενο δωδεκάμηνο.Κο-
ρυφαία στιγμής της εκδήλωσης αποτέ-
λεσε η βράβευση των συνεργατών του 
δικτύου Agency της Allianz Ελλάδος 
που ξεχώρισαν μέσα στο 2013 με τις ε-
ξαιρετικές τους επιδόσεις στις πωλή-
σεις αλλά και στη στελέχωση συμβάλ-
λοντας στην ανάπτυξη του δυναμικού 
των πωλήσεων. 

άρχές σεπτεμβρίου και παι-
διά σε όλο τον κόσμο βγαίνουν 
στους δρόμους για να πάνε περ-
πατώντας στο σχολείο τους. οι 
γονείς πρέπει να προετοιμά-
σουν τα παιδιά τους για τους 
κινδύνους που μπορεί να κρύ-
βει η διαδρομή για το σχολείο, 
καθώς τα παιδιά είναι πολύ συ-
χνά θύματα τροχαίων ατυχημά-
των, ενώ οι οδηγοί αυτοκινήτων από την πλευρά τους, 
πρέπει να δίνουν ιδιαίτερη προσοχή κατά την οδήγηση, 
ειδικά σε περιοχές κοντά σε σχολεία. 

ο υπολογισμός ενός κινδύνου, όπως η εκτίμηση της 
ταχύτητας ενός διερχόμενου οχήματος, είναι πολύ πιο 
δύσκολη για τα παιδιά απ’ ό,τι για τους ενήλικες” λέει η 
κ. Χ. γιαννακοπούλου, υπεύθυνη του κλάδου άποζημι-
ώσεων αυτοκινήτου της Allianz ελλάδος,σημειώνο-
ντας ότι ο κάθε οδηγός πρέπει να είναι πάντα προετοι-
μασμένος για τυχόν απροσδόκητες και αυθόρμητες α-
ντιδράσεις των παιδιών στο δρόμο. 

Η  κ. Χ. γιαννακοπούλου μάλιστα συστήνει στους γο-
νείς να περπατήσουν μαζί με τα παιδιά τους τη διαδρο-
μή για το σχολείο αρκετές φορές πριν ξεκινήσει η σχο-
λική χρονιά και να τους μιλήσουν για τους πιθανούς 

κινδύνους που μπορεί να συναντήσουν. 
είναι σημαντικό για τους γονείς να δώ-
σουν το τέλειο παράδειγμα συμπεριφο-
ράς στο δρόμο και να επισημαίνουν τους 
πεζούς που δεν ακολουθούν τους κανό-
νες. 

σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε από 
την άυστριακή επιτροπή οδικής άσφά-
λειας σε περιοχές 120 διαφορετικών 
σχολείων, τα αποτελέσματα έδειξαν ότι 

πολλοί πεζοί δεν συμπεριφέρονται πάντα σωστά κατά 
τη μετακίνησή τους στο δρόμο και κάτι τέτοιο συχνά κά-
νει τα παιδιά να ακολουθούν το λάθος παράδειγμά τους, 
με συνέπεια τη δημιουργία επικίνδυνων καταστάσεων 
για τη ζωή τους εν μέσω έντονης κυκλοφοριακής συμ-
φόρησης. 

σχεδόν ένας στους τέσσερις ενήλικες πεζούς συμπε-
ριφέρθηκαν λανθασμένα σε επικίνδυνα σημεία κατά 
μήκος δρόμων κοντά σε σχολεία όπου συχνά διέρχο-
νται μαθητές. "πέρα από τα εκπαιδευτικά βίντεο και τα 
βιβλία, αυτό που παίζει καθοριστικό ρόλο στο να βοη-
θήσει τα παιδιά να φτάσουν στο σχολείο με ασφάλεια, 
είναι η συμπεριφορά και το παράδειγμα που δίνουν οι 
ίδιοι οι γονείς" ολοκληρώνει λέγοντας η κ. Χ. γιαννα-
κοπούλου.

Allianz Ελλάδος: ισχυρή θέση που εμπνέει σιγουριά

Ο κ.Άγγελος Πολίτης,
Γενικός διευθυντής πωλήσεων

Η κ.Θεοδώρα Σταθούρου, 
Διευθύντρια πωλήσεων

Η κ.Φιλίππα Μιχάλη, Διευθύντρια 
Market Management & Επικοινωνίας

Ο κ.Σταμάτης Βλάχος, Διοικητικός 
επιθεωρητής πωλήσεων

Η εξάσκηση  
στη διαδρομή  

για το σχολείο μπορεί  
να σώσει τη ζωή  
των παιδιών σας!

O κ.Πέτρος Παπανικολάου
Πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος Allianz Ελλάδος 
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Τράπεζα Πειραιώς
Κέρδη 164 εκατ.
ευρώ το δεύτερο 
τρίμηνο

Σελ. 12

Εθνική Τράπεζα
ύψηλή κεφαλαιακή 
επάρκεια  και 
λειτουργικά κέρδη

Σελ. 22

Eurobank
στα 222 εκατ.ευρώ  
τα προ προβλέψεων 
κέρδη

Σελ. 21

Standard & Poor's

Αναβάθμισε  
την ελληνική 
οικονομία

Στην αναβάθμιση της πι-
στοληπτικής ικανότητας της 
Ελλάδας προχώρησε ο οίκος 
Standard & Poor’s (S&P) α-
ναγνωρίζοντας τη δημοσιο-
νομική προσπάθεια που έχει 
γίνει στη χώρα και θεωρεί 
πολύ σημαντικό γεγονός ότι 
το Ταμείο Χρηματοπιστωτι-
κής Σταθερότητας (ΤΧΣ) έχει 
ένα ικανό αποθεματικό για 
να καλύψει ενδεχόμενες νέ-
ες ανάγκες των ελληνικών 
τραπεζών, εφόσον αυτό κρι-
θεί απαραίτητο.

Ειδικότερα, ο οίκος αξιο-
λόγησης  αναβάθμισε το μα-
κροπρόθεσμο κρατικό αξιό-
χρεο της Ελλάδας κατά μία 
βαθμίδα, από B- σε B με στα-
θερή προοπτική, υποστηρί-
ζοντας  πως η ελληνική οι-
κονομία αναμένεται να βγει 
το 2015 από επτά χρόνια ύ-
φεσης του ΑΕΠ της και προέ-
βλεψε πρωτογενή πλεονά-
σματα 2% ως το 2017 .  

Στην ανακοίνωση που εξέ-
δωσε ο S&P αναφέρει χαρα-
κτηριστικά ότι αναμένουμε 
την ανάκαμψη του πραγματι-
κού και του ονομαστικού Α-
ΕΠ της Ελλάδας που θα της 
επιτρέψει να έχει κατά μέσον 
όρο πρωτογενή πλεονάσμα-
τα ύψους 2% του ΑΕΠ της κα-
τά την διάρκεια της περιόδου 
2014-1017.

στα 2 δισ. ευρώ ή στο 1,1% του ΑΕΠ ανήλθε το πρω-
τογενές πλεόνασμα του Κρατικού Προϋπολογισμού 
την Ιανουαρίου - Αυγούστου 2014. Ειδικότερα, το  

πρωτογενές πλεόνασμα του κρατικού προϋπολογισμού 
διαμορφώθηκε στα 2 δισ. ευρώ ή στο 1,1% του ΑΕΠ, έ-
ναντι στόχου για 962 εκατ. ευρώ ή 0,5% του ΑΕΠ. Προ-
κύπτει, συνεπώς, υπέρβαση έναντι του επικαιροποιημέ-
νου εφετινού στόχου περίπου κατά 1 δισ. ευρώ. Υπεν-
θυμίζεται ότι το πρωτογενές πλεόνασμα της  γενικής 
κυβέρνησης, σύμφωνα με τα στοιχεία για το επτάμηνο 
του τρέχοντος έτους, που ανακοινώθηκαν την προηγού-
μενη εβδομάδα, διαμορφώθηκε στα 3,2 δισ. ευρώ ή στο 
1,8% του ΑΕΠ, έναντι πρωτογενούς πλεονάσματος 1,8 
δισ. ευρώ ή 1,0% του ΑΕΠ την αντίστοιχη περίοδο του 
2013. Το έλλειμμα του κρατικού προϋπολογισμού δια-
μορφώθηκε στα 2,8 δισ. ευρώ ή στο 1,6% του ΑΕΠ, ένα-

ντι στόχου για έλλειμμα 4,1 δισ. ευρώ ή 2,3% του ΑΕΠ.
Προκύπτει, συνεπώς, υπέρβαση έναντι του βελτιωμέ-
νου, επικαιροποιημένου, εφετινού στόχου περίπου κα-
τά 1,3 δισ. ευρώ.Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υ-
πουργείου Οικονομικών, τα  καθαρά έσοδα του κρατι-
κού προϋπολογισμού διαμορφώνονται πολύ κοντά στον 
επικαιροποιημένο στόχο.

Ειδικότερα, κατά το οκτάμηνο του 2014:
• Τα καθαρά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού ανήλ-
θαν στα 32,9 δισ. ευρώ, περίπου 2 δισ. ευρώ χαμηλότερα 
από πέρυσι και 325 εκατ. ευρώ χαμηλότερα από το στό-
χο. 
• Τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ανήλ-
θαν στα 29,6 δισ. ευρώ, περίπου 1,3 δισ. ευρώ χαμηλότε-
ρα από πέρυσι και 260 εκατ. ευρώ χαμηλότερα από το 
στόχο.

•Τα έσοδα προ επιστροφών φόρων ανήλθαν στα 31,8 
δισ. ευρώ, περίπου 260 εκατ. ευρώ χαμηλότερα από πέ-
ρυσι και 100 εκατ. ευρώ χαμηλότερα από το στόχο.

Οι χαμηλότερες επιδόσεις έναντι της περυσινής χρο-
νιάς, παρά τα υψηλότερα κατά περίπου 600 εκατ. ευρώ σε 
σχέση με πέρυσι φορολογικά έσοδα, οφείλονται, κυρίως, 
σε  δύο λόγους: Πέρυσι, μεταφέρθηκαν, ήδη από τον Ιού-
λιο, αποδόσεις των Ελληνικών ομολόγων από τις κε-
ντρικές τράπεζες του Ευρωσυστήματος (Securities 
Market Programme – SMPs), ύψους 1,5 δισ. ευρώ, ενι-
σχύοντας τα έσοδα.Επίσης πέρυσι, οι επιστροφές φόρων 
ήταν 45% χαμηλότερες από την αντίστοιχη εφετινή περί-
οδο, βελτιώνοντας το αποτέλεσμα των εσόδων.

Ενώ και οι όποιες, μικρές, αποκλίσεις από τους εφετι-
νούς στόχους οφείλονται, κυρίως, στην παράταση κατα-
βολής των δόσεων του φόρου ακίνητης περιουσίας.

Πρωτογενές πλεόνασμα 2 δισ. ευρώ στο οκτάμηνο

Τράπεζες: Τρέχουν για  
τα πλάνα αναδιάρθρωσης 

Του ΧΡΗΣΤΟυ ΚΙΤΣΙΟυ 

Ταχύτητα αποκτά πλέον ο 
ρυθμός υλοποίησης των 
πλάνων αναδιάρθρωσης 

από τις εγχώριες συστημικές 
τράπεζες καθώς από την πρό-
οδο εφαρμογής τους θα κρι-
θεί το πόσο θα μειωθούν οι 
τυχόν κεφαλαιακές ανάγκες 
από την άσκηση προσομοίω-
σης. 

Παρ ότι η επίδραση των ε-
γκεκριμένων από την DG 
Comp πλάνων αναδιάρθρω-
σης δεν θα συνυπολογισθεί 
από το δίδυμο ΕΚΤ και EBA  
για τον υπολογισμό των κε-

  όι ΕνΕρΓΕιΕς θΑ ςυνυΠόλόΓιςθόυν ςΤΑ μΕΤρΑ μΕΤριΑςμόυ Των κΕφΑλΑιΑκων ΑνΑΓκων

γιατί το επόμενο διάστημα θα βγουν νέα πωλητήρια, ΑΜΚ σε 
θυγατρικές και κινήσεις μείωσης κόστους 

Πρόγραμμα εθελούσιας εξόδου ανακοίνωσε η Alpha BankΣυνέχεια στη σελ. 12

Συνέχεια στη σελίδα 12
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B A N K I N G

Υπενθυμίζεται ότι, με βάση 
τους στόχους που είχαν τεθεί, θα 
έπρεπε να έχουν ήδη εισπραχθεί 2 
δόσεις του Ενιαίου Φόρου Ακινή-
των, συνολικού εκτιμώμενου ύ-
ψους 884 εκατ. ευρώ για τους μή-
νες Ιούλιο και Αύγουστο.Αφαι-
ρώντας αυτά τα ποσά από τους 
στόχους, προκύπτει σημαντικά 
καλύτερη επίδοση στο σκέλος 
των εσόδων.  Οι επιστροφές φό-
ρων κινήθηκαν σε ιδιαίτερα υψη-
λά επίπεδα, πολύ υψηλότερα ένα-
ντι της αντίστοιχης περυσινής πε-
ριόδου.Συγκεκριμένα, οι επιστρο-
φές φόρων διαμορφώθηκαν στα 
2,2 δισ. ευρώ, έναντι 1,2 δισ. ευ-
ρώ την αντίστοιχη περυσινή περί-
οδο. Οι πρωτογενείς δαπάνες εί-
ναι σταθερά μειωμένες, τόσο ένα-
ντι του επικαιροποιημένου στό-
χου όσο και έναντι της αντίστοιχης 
περυσινής περιόδου.

Διαμορφώθηκαν στα 27 δισ. 
ευρώ, περίπου 1,5 δισ. ευρώ χα-
μηλότερα από την αντίστοιχη πε-
ρυσινή περίοδο, και 1,2 δισ. ευρώ 
καλύτερα από το στόχο.

Μάλιστα, πρέπει να σημειωθεί 
ότι, κατά το οκτάμηνο του έτους, 
σε σχέση με την αντίστοιχη περυ-
σινή περίοδο, πραγματοποιήθη-
καν αυξημένες δαπάνες, ύψους 
595 εκατ. ευρώ, για κοινωνική 
προστασία, συμβάλλοντας στην α-
νακοπή της πτωτικής πορείας της 
ιδιωτικής κατανάλωσης.

Επίσης, οι δαπάνες τόκων είναι 
σημαντικά μειωμένες έναντι τόσο 
της περυσινής περιόδου (περίπου 
565 εκατ. ευρώ) όσο και του στό-
χου (περίπου 285 εκατ. ευρώ).

Σημειώνεται τέλος ότι οι οι  δα-
πάνες του προγράμματος Δημοσί-
ων Επενδύσεων αυξήθηκαν ση-
μαντικά.

Διαμορφώθηκαν περίπου στα 
3,3 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 
30% έναντι της αντίστοιχης περυ-
σινής περιόδου, συμβάλλοντας 
στην αύξηση του ιδιωτικού και 
δημόσιου κεφαλαίου της οικονο-
μίας.Συνεπώς, για 3η συνεχόμενη 
χρονιά, η χώρα συνεχίζει να πο-
ρεύεται εντός του δημοσιονομι-
κού πλαισίου του εφαρμοζόμενου 
προγράμματος. Η εξέλιξη αυτή α-
ποτελεί σαφή ένδειξη ότι τα δημό-
σια οικονομικά της χώρας  σταθε-
ροποιούνται στην επίτευξη βιώσι-
μων πρωτογενών πλεονασμάτων 
υπογραμμίζει το Υπουργείο Οικο-
νομικών. 

φαλαιακών αναγκών, η αξιολόγηση της 
πορείας εφαρμογής τους είναι κρίσιμη. 

Οι ενέργειες των πλάνων αναδιάρ-
θρωσης, όπως και η προ προβλέψεων 
κερδοφορία του α΄ εξαμήνου 2014, αλ-
λά και οι ενέργειες κεφαλαιακής ενί-
σχυσης, που έχουν ήδη συντελεσθεί, θα 
συνυπολογισθούν στα μέτρα μετρια-
σμού των κεφαλαιακών αναγκών και 
θα γνωστοποιηθούν ταυτόχρονα με τα 
ευρήματα της άσκησης προσομοίωσης.  

Η ελληνική πλευρά έχει μάλιστα ζη-
τήσει χωρίς προς το παρόν να έχει λάβει 
απόλυτα θετική απάντηση, οι ενέργειες 
που προβλέπουν τα πλάνα αναδιάρ-
θρωσης να αξιολογηθούν από την EBA 
και με δυναμικό μοντέλο, ώστε να συ-
μπεριληφθεί στα  capital plans η τυχόν 
θετική διαφορά που θα προκύψει σε σύ-
γκριση με την στατική τους αξιολόγηση.  

Ο μόνος ασφαλής τρόπος για να υ-
πάρξει αξιοσημείωτη διαφορά μεταξύ 
στατικής και δυναμικής απεικόνισης 
είναι σύμφωνα με τραπεζικά στελέχη 
οι ενέργειες των πλάνων αναδιάρ-
θρωσης, είτε να έχουν ολοκληρωθεί ή 
τουλάχιστον δρομολογηθεί, ώστε ΕΒΑ 
και ΕΚΤ να κρίνουν με σχετική βεβαιό-
τητα ότι πρόκειται να υλοποιηθούν. 

Οι παραπάνω παράγοντες εξηγούν 
την ταχύτητα που αποκτά το τελευταίο 
διάστημα η εφαρμογή των πλάνων α-
ναδιάρθρωσης από τις τράπεζες και τα 
νέα πωλητήρια που βγαίνουν και θα 
βγουν ως το τέλος του τρέχοντος μήνα. 

Οι τέσσερις συστημικές τράπεζες 
προχώρησαν εντός του 2014 σε αυξή-
σεις κεφαλαίου ύψους 8,3 δις ευρώ. 
Επιπρόσθετα πούλησαν συμμετοχές 
και θυγατρικές ενισχύοντας τα κεφά-
λαιά τους με ποσό υψηλότερο των 220 
εκατ. ευρώ, ενώ μείωσαν το ενεργητι-
κό τους πουλώντας τραπεζικές δρα-
στηριότητες στην Ουκρανία ( Alpha και 
Eurobank). Η πώληση του 100% της Α-

ΤΕ Ασφαλιστική καθώς των συμμετο-
χών σε ΕΥΔΑΠ και ΟΤΕ από την Πει-
ραιώς, η διάθεση ένα επιπρόσθετου 
13,5% της Eurobank Properties από 
την Εurobank και η πώληση μικρότε-
ρων σε σημασία συμμετοχών ( Ακτωρ 
Facility) ή η απορρόφηση θυγατρικών ( 
Εθνική Κεφαλαίου) από την Εθνική α-
ποτελούν εφαρμογή των δεσμεύσεων 
που προβλέπουν τα πλάνα αναδιάρ-
θρωσης. Επιπρόσθετα η Εθνική αναμέ-
νει εντός του Σεπτεμβρίου την ολοκλή-
ρωση της συμφωνίας πώλησης της Α-

στήρ Παλάς από την οποία θα εγγράψει 
κεφαλαιακό κέρδος της τάξης των 250 
εκατ. ευρώ αλλά και την ανάδειξη προ-
τιμητέου πλειοδότη για την NBGI 
Private Equity. 

Πρόγραμμα εθελούσιας εξόδου 
από την Alpha Bank 

Σε ισχύ τέθηκε από τις 15 Σεπτεμβρί-
ου το πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου 
που ανακοίνωσε η Τράπεζα.. Όπως ανα-
φέρει η τράπεζα θα ισχύσει  έως και τις 
30 Σεπτεμβρίου και έχουν δικαίωμα 

συμμετοχής έχουν όλοι οι εργαζόμενοι 
οι οποίοι απασχολούνται με σύμβαση 
εργασίας αορίστου χρόνου, καθώς και 
οι έχοντες σχέση έμμισθης εντολής. Α-
πό τη συμμετοχή στο πρόγραμμα εξαι-
ρούνται ρητώς οι εργαζόμενοι με συμ-
βάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου.Σε 
ότι αφορά την αποζημίωση θα  θα ισού-
ται με τη νόμιμη αποζημίωση καταγγε-
λίας χωρίς προειδοποίηση (100%) σύμ-
φωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο 
(Ν. 2112/1920, όπως τροποποιήθηκε 
με τους Ν. 4093/2012 και 4111/2013 
και Ν. 3198/1955 και άρθρο 46 παρ. 3 
του Κώδικα Δικηγόρων), άνευ των πε-
ριορισμών που τίθενται από τον Ν. 
3198/1955 για το ύψος της αποζημιώ-
σεως.

Επιπρόσθετα η Alpha εξετάζει την έ-
ναρξη διαγωνισμού πώλησης του Hilton 
ως το τέλος του έτους καθώς έχει διε-
νεργηθεί ήδη άτυπη διερεύνηση από την 
οποία διαπιστώθηκε ισχυρό ενδιαφέρον. 
Τέλος εξετάζει την μετατροπή της Αστι-
κά Ακίνητα σε ΑΕΕΑΠ χωρίς ωστόσο να 
έχουν οριστικοποιηθεί αποφάσεις. 

Σε νέα μείωση προσωπικού εκτιμά-
ται από αναλυτές ότι θα προχωρήσουν 
και οι Πειραιώς και Eurobank πιθανώς 
όμως μετά την ανακοίνωση των ευρη-
μάτων της άσκησης προσομοίωσης.  

Ταυτόχρονα έρχονται, νέες μειώσεις 
στα επιτόκια καταθέσεων, κίνηση στην 
οποία δεσμεύονται οι τράπεζες από τα 
πλάνα αναδιάρθρωσης ώστε το καθαρό 
επιτοκιακό περιθώριο να διαμορφωθεί 
σε επίπεδα υψηλότερα του 3%. 

Οι τράπεζες έχουν ήδη συμμορφωθεί 
σε σχέση με τις δεσμεύσεις για το δεί-
κτη χορηγήσεις προς καταθέσεις και τη 
μείωση της εξάρτησής τους από το ευ-
ρωσύστημα ως ποσοστό του ενεργητι-
κού, ενώ μειώνουν το επενδυτικό χαρ-
τοφυλάκιό και προχωρούν σε πωλή-
σεις ή ρευστοποιήσεις στοιχείων ενερ-
γητικού με χαμηλή ή αρνητική απόδοση. 

σημαντική βελτίωση της οργανικής κερδοφορίας κατέγραψε στο 
δεύτερο τρίμηνο  ο όμιλος της Τράπεζας Πειραιώς,  παρουσιάζο-

ντας αισθητή βελτίωση σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2014 (-
€247 εκατ.).Ειδικότερα, τα επαναλαμβανόμενα προ φόρων και προ-
βλέψεων κέρδη διαμορφώθηκαν το 2ο 3μηνο 2014 στα €295 εκατ, 
αυξημένα κατά 17% έναντι του 1ου 3μήνου του έτους (χωρίς τις έκτα-
κτες επιβαρύνσεις λειτουργικής ενοποίησης εξαγορών ύψους €28 ε-
κατ και εκτάκτων λοιπών εσόδων εκμετάλλευσης ύψους €144 εκατ).
Τα καθαρά έντοκα έσοδα του ομίλου συνέχισαν την ανοδική τους τά-
ση σε τριμηνιαία βάση, παρουσιάζοντας το 2ο 3μηνο αύξηση 4% στα 
€500 εκατ.

Η περαιτέρω αποκλιμάκωση του κόστους των προθεσμιακών κα-
ταθέσεων τον Ιούνιο στις 262 μ.β. από 288 μ.β. τον Μάρτιο και 305 
μ.β. το Δεκέμβριο 2013, συνέβαλε στη βελτίωση του καθαρού εντό-
κου αποτελέσματος.Τα καθαρά έσοδα προμηθειών διαμορφώθηκαν 
σε €80 εκατ στο 2ο 3μηνο, παρουσιάζοντας σταθεροποίηση σε σχέση 
με το προηγούμενο 3μηνο.

Τα χρηματοοικονομικά αποτελέσματα του 2ου 3μήνου '14 ανήλθαν 
σε €49 εκατ, επηρεαζόμενα θετικά από το πρόγραμμα αποεπενδύσε-

ων της Τράπεζας και εστίασης στις κύριες τραπεζικές δραστηριότητες.
Τα λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης διαμορφώθηκαν σε €138 εκατ, ενσω-
ματώνοντας έσοδο από την αναδιάρθρωση προβληματικού χαρτοφυ-
λακίου δανείων.Τα καθαρά λειτουργικά έσοδα διαμορφώθηκαν σε 
€781 εκατ από €553 εκατ στο 1ο 3μηνο 2014,ενώ το  λειτουργικό κό-

στος ανήλθε στα €371 εκατ, συμπεριλαμβάνοντας έκτακτα έξοδα εν-
σωμάτωσης των εξαγορασθεισών τραπεζών ύψους €28 εκατ.

Ο δείκτης κόστος προς έσοδα σε επαναλαμβανόμενη βάση μειώ-
θηκε στο 54% στο 2ο 3μηνο 2014 από 56% στο αμέσως προηγούμενο 
3μηνο και οι  προβλέψεις για δάνεια διαμορφώθηκαν σε €476 εκατ ή 
2,6% επί των μέσων δανείων προ προβλέψεων για το 2ο τρίμηνο, πα-
ραμένοντας στο ίδιο επίπεδο με το 1ο 3μηνο 2014.Τα καθαρά αποτε-
λέσματα από συνεχιζόμενες δραστηριότητες που αναλογούν στους 
μετόχους διαμορφώθηκαν σε κέρδη €164 εκατ αισθητά βελτιωμένα 
σε σχέση με το 1ο 3μηνο '14 (-€247 εκατ).

Η Τράπεζα Πειραιώς συνεισφέρει στην ανάταξη της ελληνικής οι-
κονομίας, διαθέτοντας ισχυρή κεφαλαιακή βάση και υψηλή ρευστό-
τητα. 

Οι εκταμιεύσεις επιχειρηματικών δανείων στην Ελλάδα κατά το 2ο 
3μηνο του έτους ανήλθαν σε €1,2 δισ (+13%), εκ των οποίων €0,7 δισ 
(+ 16%) προς μεσαίες και μικρές επιχειρήσεις, επιβεβαιώνοντας τη 
συνεχή στήριξη του Ομίλου στον επιχειρηματικό κόσμο της χώρας,τό-
νισε μεταξύ άλλων ο  πρόεδρος του ΔΣ της τράπεζας Πειραιώς, κ. Μι-
χάλης Σάλλας .

Τράπεζα Πειραιώς: Κέρδη 164 εκατ. ευρώ το δεύτερο τρίμηνο

Ο Μιχάλης Σάλλας

Τράπεζες: Τρέχουν για τα πλάνα αναδιάρθρωσηςύπ. οικονομικών: 
Πρωτογενές 
πλεόνασμα 2 δισ. 
στο οκτάμηνο
Συνέχεια από τη σελίδα 11

Συνέχεια από τη σελίδα 11

Το μαχαίρι στα Βαλκάνια 
Τα πλάνα αναδιάρθρωσης των Πειραιώς, Εθνική, Alpha και Eurobank, προ-

βλέπουν δραστική αναδιάταξη της διεθνούς παρουσίας τους, με μείωση ως 
και 80% της παρουσίας τους σε κάποιες αγορές.

 Η Eurobank θα αποχωρήσει από τη Ρουμανία και θα μειώσει την παρουσία 
της σε κάποιες άλλες αγορές, η Εθνική θα κρατήσει πλειοψηφικό πακέτο στη 
Finansbank μειώνοντας την παρουσία της στις υπόλοιπες βαλκανικές αγοράς, 
ενώ η Alpha θα εστιάσει στις αγορές Ρουμανίας και Κύπρου. 

Προκειμένου να επιταχύνουν την εφαρμογή των πλάνων αναδιάρθρωσης 
οι τράπεζες εξετάζουν την εφαρμογή γενναίων προγραμμάτων αναδιάρθρω-
σης, ώστε στα τέλη του 2015 ή στις αρχές του 2016 να υπάρχουν ώριμες συν-
θήκες πώλησης. 
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ΕΚΔΗλωσΗ ΒρΑΒΕύσΗσ Των ΚορύφΑιων 
ΑσφΑλισΤιΚων σύΜΒούλων ΤΗσ χωρΑσ

40 χρόνια (1974-2014)

17 Σεπτεμβρίου 2014 • Ζ Α Π Π Ε Ι Ο  Μ Ε Γ Α Ρ Ο

ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙνώνΙΑΣ 

Α Φ Ι Ε Ρ Ω Μ Α

• • • •• • • •

Your next move...Your next move...Your next move...Your next move...
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Α Φ Ι Ε Ρ Ω Μ Α

Σαράντα χρόνια από την ίδρυση του Π.Σ.Α.Σ. Έπρεπε 
τελικά να δημιουργηθεί αυτός ο Σύλλογος; Και γιατί;

Μετά  την  Μεταπολίτευση ιδρύθηκε το σωμα-
τείο διότι έπρεπε να υπάρχει μία εκπροσώπηση 
των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών. Τότε  ονο-
μαζόμασταν ασφαλειομεσίτες. Όλοι έχουμε υπο-
χρεώσεις αλλά και δικαιώματα. Από τότε και σή-
μερα ακόμη εξακολουθούμε να ζητάμε την αξιο-
πρέπεια στο επάγγελμά μας. Τα σωματεία μας, 
χαρακτηρίζονται ως συνδικαλιστικοί φορείς, 
στην ουσία όμως είμαστε επαγγελματικά σωμα-
τεία που ζητούμε την ανέλιξη και το κύρος του ε-
παγγέλματός μας.

Εσείς προσωπικά πόσα χρόνια είστε μέλος του Συλλόγου 
και πόσα μέλος της διοίκησης  σε οποιαδήποτε θέση;

Είμαι στο Σύλλογο 16 χρόνια και  έχω περάσει 
απ’ όλες τις θέσεις, εκτός από ταμίας. Έχω διατε-
λέσει  υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων, απλό μέλος 
του Πανελληνίου Συνδέσμου, Α’ Αντιπρόεδρος, Β’ 
Αντιπρόεδρος και εν συνεχεία  Πρόεδρος του 
Π.Σ.Α.Σ, από το  2007. 

Όλα αυτά τα χρόνια που ασχολείσθε με τον Π.Σ.Α.Σ., 
αισθάνεσθε μερικές φορές ότι έχετε χάσει το χρόνο σας;

Να πω ότι έχω χάσει χρόνο από την προσωπική 
μου ζωή, ναι, ότι έχασα το χρόνο μου, όχι. Η ενα-
σχόλησή μου με τον Π.Σ.Α.Σ, ήταν και είναι συνει-
δητοποιημένη, γνωρίζοντας ότι θα πρέπει να προ-
σφέρω χάνοντας χρόνο από την ιδιωτική μου 
ζωή. Επίσης γνωρίζοντας ότι θα πρέπει να συνε-
χίσω την παραγωγή μου σε υψηλά επίπεδα δίνο-
ντας το παράδειγμα, ότι όσοι ασχολούμεθα με 
τους φορείς μας δεν είμαστε και αργόσχολοι. Ο 
Π.Σ.Α.Σ, είναι το δεύτερο σπίτι μου. 

Να πάμε στην άλλη πλευρά. Υπάρχουν πολλοί ασφαλιστές 
που θεωρούν ότι η συμμετοχή στον Π.Σ.Α.Σ. είναι χάσιμο 
χρόνου. Εσείς τι τους απαντάτε;

Τους απαντώ ότι αυτή ήταν και η δική μου απο-
ρία, όταν πήγα σε μία Γενική Συνέλευση στο ΕΣ-
ΠΕΡΙΑ, όπου  σηκώθηκα και ανάμεσα στις συζη-
τήσεις που γίνονταν εξέφρασα την απορία, τι  α-
κριβώς κάνετε εδώ; «Με παίρνετε τηλέφωνο ζη-
τώντας να στείλω τη συνδρομή. Τι ακριβώς κάνε-
τε;» Με τις απαντήσεις που μου έδωσε το Προε-
δρείο κατάλαβα ότι η απουσία μου από τις συνε-
λεύσεις και τις δραστηριότητες του συνδέσμου ή-
ταν η έλλειψη της γνώσης για τα πεπραγμένα του 
σωματείου. Ζήτησα να συμμετέχω όπου μπορώ 
και να προσφέρω και εγώ με τη σειρά μου βοή-
θεια. Πάντοτε το ψηφοδέλτιο του Π.Σ.Α.Σ. είναι α-

νοιχτό μέχρι και την τελευταία στιγμή. Μου ζήτη-
σαν να συμμετέχω στο ψηφοδέλτιο, με ψήφισαν 
οι παραβρισκόμενοι και έτσι ξεκίνησα στον  
Π.Σ.Α.Σ. Δεν μπορεί να ξέρει ο καθένας πώς δου-
λεύουμε στον Π.Σ.Α.Σ., τις δραστηριότητές  μας, 
τον τρόπο που παρεμβαίνουμε στα διάφορα θέμα-
τα, εάν δεν συμμετέχει. Τα Διοικητικά Συμβούλια 
είναι ανοιχτά. Προτάσεις μπορεί κάθε μέλος  να 
κάνει. Υπάρχουν, έξω-διοικητικές Επιτροπές ό-
που μπορούν να συμμετέχουν. Οι περισσότεροι α-
πλώς διαβάζουν ένα Δελτίο Τύπου ή είναι μέσα 
στο μικρόκοσμό τους χωρίς να γνωρίζουν τα δι-
καιώματά τους και θυμούνται το συλλογικό όργα-
νο που τους εκπροσωπεί, μόνο όταν δεχθούν μια 
καταγγελία. Δεν είναι έτσι. Εμείς δεν καθοδηγού-
με τους συναδέλφους μας. Ο ρόλος του Π.Σ.Α.Σ. 
είναι να εξομαλύνει μια τεταμένη σχέση μεταξύ ε-
ταιρείας και συναδέλφων, να ζητούμε τη συνεχή 

επιμόρφωσή μας, να ζητούμε την αξιοπρέπεια στο 
επάγγελμά μας. Εμείς συμπορευόμαστε με τις ε-
ταιρείες μας, διότι  πιστεύουμε ότι δεν μπορούν 
να υπάρχουν εταιρείες χωρίς ασφαλιστικούς 
συμβούλους, ούτε  ασφαλιστικοί σύμβουλοι χω-
ρίς εταιρείες. Οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές 
είμαστε άνθρωποι με ιδιαίτερο ταλέντο και συμ-
βάλλουμε στην ανάπτυξη των εταιρειών μας, δι-
ότι πουλώντας τα προϊόντα της εταιρείας δημι-
ουργούμε αύξηση ασφαλίστρων για την εταιρεία 
μας, αύξηση του δικού μας εισοδήματος και το κυ-
ριότερο προστασία για τον καταναλωτή.

Ζούμε σε μια εποχή που οι συλλογικότητες και οι 
εκφραστές τους φαίνεται να υποχωρούν, ενώ αντιθέτως 
κερδίζουν έδαφος οι ιδέες που ενστερνίζονται την 
ατομικότητα. Ακόμα και τα Επιμελητήρια βάλλονται από 
την Τρόικα. Και οι συνδικαλιστές, το είπαμε και 
προηγουμένως, βάλλονται από παντού. Την άποψή σας 
θα θέλαμε γι’ αυτό.

Πιστεύω ότι μεμονωμένα δεν μπορεί να πετύ-
χει κανείς τίποτε. Είναι αυτό που λένε ότι «ένας 
κούκος δεν φέρνει την άνοιξη». Η συλλογικότητα 
σε όλα, είναι αυτό το οποίο μπορεί να φέρει το α-
ποτέλεσμα. Δεν υπάρχει εγώ, είναι το εμείς. Δεν 
μπορώ να προβάλλομαι εγώ μόνη μου, με μια ι-
δέα, που πιθανώς να είναι και πολύ καλή. Θα πρέ-
πει την ιδέα αυτή να μάθω να τη μοιράζομαι με 
τους συναδέλφους μου, να προσθέτουν και  εκεί-
νοι, «κανείς δεν είναι σοφός, μαθαίνει ο ένας από 
τον άλλο». Στον Π.Σ.Α.Σ. έχουμε  γαλουχηθεί να  
μοιραζόμαστε τις ιδέες μας. Τις εναρμονίζουμε, 
τις  υιοθετούμε και όλοι μαζί συλλογικά μαζί με τα 
άλλα σωματεία, άλλωστε  το έχουμε αποδείξει 
πρώτα με τα «τετρασφράγιστα» που είχαμε καθι-
ερώσει και μετέπειτα από το 2010 με την ίδρυση 
της ΕΑΔΕ, ότι μόνο συλλογικά και με διάλογο  
μπορούμε να πορευθούμε. Ίσως είμαι η μόνη, που 
δεν λέω ότι είμαστε  συνδικαλιστικό όργανο, αλ-
λά επαγγελματικός φορέας, επειδή ο συνδικαλι-
σμός στην Ελλάδα, όχι μόνο παρεξηγήθηκε, αλλά 
δημιούργησε και τεράστια προβλήματα, που οδή-
γησαν τη χώρα σε αυτό το χάος. Διότι οι συνδικα-
λιστές είναι άτομα κρατικοδίαιτα  τα οποία πλη-
ρώνονται παχυλά, έχουν ταμεία από τα οποία α-
ντλούν χρήματα και δυστυχώς στο τέλος της ημέ-
ρας απλώς  πολιτεύονται. Εμείς είμαστε εθελο-
ντές, με πόρους ελάχιστους που μαζεύουμε από 
εκδηλώσεις, συνδρομές  και  χορηγίες από τις ε-
ταιρείες μας Για αυτό τον  λόγο η συλλογικότητα 
των Επιμελητηρίων ενοχλεί προφανώς την Τρό-
ικα, διότι  τα Επιμελητήρια είναι αρωγοί των με-
λών τους και προσπαθούν να βοηθήσουν τις εκα-
τοντάδες χιλιάδες πολύ μικρές επιχειρήσεις που 
βάλλονται οικονομικά αυτή την εποχή.

Η χώρα μας περνάει μια πολύ μεγάλη οικονομική κρίση. 
Ο ασφαλιστικός σύμβουλος πώς βιώνει αυτήν την κρίση; 

Ο ασφαλιστικός σύμβουλος, όπως και όλοι οι 
άλλοι  επαγγελματίες  δεν ήταν προετοιμασμένος 
για την κρίση. Είχε μάθει στις υποσχέσεις, είχε ε-
παναπαυθεί στο να πετύχει απλά τον παραγωγικό 
του στόχο,  να συμμετέχει στο ταξίδι, να αγοράζει 
καινούριο αυτοκίνητο χωρίς να προβλέψει και να 
κρατήσει στην άκρη ένα μεγάλο αποθεματικό για 
μια δύσκολη μέρα. Τόλμησα  στη Γενική Συνέλευ-
ση του 2009  στο ΕΣΠΕΡΙΑ, όπου διαμαρτυρήθη-
καν πολλοί  συνάδελφοι, όταν αναφέρθηκα ότι σε 
λίγο καιρό θα έρχονταν  funds στην Ελλάδα, τα ο-
ποία θα αναλάμβαναν σπίτια και εν γένει χρέη τα 

Συνέντευξη της ΕλΕνης ΓρυΠΑρη, προέδρου του Π.Σ.Α.Σ 

Η συλλογικότητα θα φέρει αποτέλεσμα
«Nα πλαισιώσουν τα επαγγελμα-

τικά  τους σωματεία και να γρα-
φτούν σε αυτά», είναι το μήνυμα 
που στέλνει μέσω του Nextdeal 
στους ασφαλιστικούς συμβούλους η 
πρόεδρος του π.σ.ά.σ κ. ελένη γρυ-
πάρη  με αφορμή την εκδήλωση 
βράβευσης των κορυφαίων ασφα-
λιστικών συμβούλων της χώρας, 
που πραγματοποιείται  απόψε  στο 
Ζάππειο μέγαρο με χορηγούς επι-

κοινωνίας το άσφαλιστικό ΝάΙ και 
το Nextdeal, ενώ θα εορτασθούν και 
τα 40 χρόνια από την ίδρυση του 
π.σ.ά.σ.  

Η συλλογικότητα σε όλα είναι αυ-
τό το οποίο μπορεί να φέρει το απο-
τέλεσμα. δεν υπάρχει εγώ, είναι το 
εμείς, τονίζει στην συνέντευξή της η  
κ. ελένη γρυπάρη και ζητά από την 
πολιτεία αν θέλει ανάπτυξη στον α-
σφαλιστικό κλάδο, να απαλλάξει α-

πό το φόρο και το χαρτόσημο τα συμ-
βόλαια Ζωής, ώστε να δώσει ώθη-
ση στην ασφαλιστική βιομηχανία. 

εμφανίζεται αισιόδοξη για το μέλ-
λον των νέων ασφαλιστικών συμ-
βούλων. σημειώνεται ότι η  κ.  γρυ-
πάρη  δεν θα ξαναβάλει υποψηφιό-
τητα για την  προεδρία του π.σ.ά.σ  
γιατί όπως σημειώνει ο σύνδεσμος 
πρέπει  να ανανεωθεί με νεότερους 
ανθρώπους και νέες ιδέες.

► ο ασφαλιστικός σύμβουλος δεν ήταν προετοιμασμένος για την 
κρίση. Είχε μάθει στις υποσχέσεις, είχε επαναπαυθεί στο να πετύχει 
απλά τον παραγωγικό του στόχο, να συμμετέχει στο ταξίδι, να 
αγοράσει καινούριο αυτοκίνητο χωρίς να προβλέψει και να 
κρατήσει στην άκρη ένα μεγάλο αποθεματικό για μια δύσκολη μέρα

O Γάλλος πρώην Πρόεδρος, Βαλερί Ζισκάρ Ντ' Εστέν με την κ.Ελένη Γρυπάρη κατά την διάρκεια της βράβευσης της στο 
Ευρωκοινοβούλιο
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οποία θα αδυνατούσαν οι δικαιούχοι να τα απο-
πληρώσουν. Μου είπαν ότι αυτά δεν πρόκειται να 
γίνουν και ότι είναι μυθεύματα επιστημονικής φα-
ντασίας. Είμαστε σε ένα επάγγελμα στο οποίο η 
πρόληψη θα πρέπει να μπει και στη δική μας ζωή, 
όχι μόνο η πρόληψη που πουλάμε στον πελάτη για 
την ασφάλεια Ζωής, για το αυτοκίνητό του ή τη 
σύνταξή του. Η πρόληψη πρέπει να γίνει μέρος 
της ζωής μας, όπως η αξιοπρέπεια και  η εντιμό-
τητα. Ο Π.Σ.Α.Σ. και όλα τα Σωματεία της διαμεσο-
λάβησης που είμαστε υπό την ομπρέλα  της ΕΑΔΕ, 
θέλουμε έντιμους συναδέλφους οι οποίοι κάνουν 
έναν αγώνα, δύσκολο, όπως όλοι οι Έλληνες αυ-
τή την εποχή σε όλα τα επαγγέλματα, για να βγού-
με από αυτό το αδιέξοδο όπου συγχρόνως πρέπει 
να συμμετέχει και η Πολιτεία. Διότι αν θέλει η Πο-
λιτεία να αναπτύξει  αυτόν τον κλάδο, πρέπει να 
απαλλάξει τα ασφάλιστρα από χαρτόσημο και φό-
ρους και να δώσει ώθηση στην ασφαλιστική βιο-
μηχανία. Να αποκατασταθεί η φερεγγυότητα με το 
να δοθούν οι αποζημιώσεις στους ασφαλισμέ-
νους της Ασπίδος, διότι μόνο όταν αποκατασταθεί 
η φερεγγυότητα, ο κλάδος θα προχωρήσει.

Ποια είναι τα σημαντικότερα προβλήματα που 
αντιμετωπίζει σήμερα ο Ασφαλιστικός Σύμβουλος; 

Ο Ασφαλιστικός Σύμβουλος αυτό που αντιμε-
τωπίζει σήμερα είναι η οικονομική δυσχέρεια του  

καταναλωτή, ο οποίος προτιμά να σταματήσει το 
ήδη  υπάρχον ασφαλιστήριο συμβόλαιο του ή να 
το μειώσει προκειμένου να εξοικονομήσει χρή-
ματα για τις οικογενειακές δαπάνες, δάνεια, σχο-
λεία κλπ.

Η έλλειψη καινοτόμων ασφαλιστικών προϊό-
ντων που να ικανοποιούν τις  ανάγκες του πελάτη 
είναι το ζητούμενο. Μόνο έτσι μπορεί να φτάσου-
με στα ευρωπαϊκά δεδομένα. Οι ασφαλιστικοί δι-
αμεσολαβητές πρέπει να είμαστε συνεχώς ενη-
μερωμένοι για τις διεθνείς εξελίξεις στο χώρο 
των ασφαλειών και επενδύσεων.

Ας δούμε τώρα κάποια πράγματα πιο αναλυτικά. 
Συμβάσεις. Ποια είναι η θέση σας; Τι κάνει ο Π.Σ.Α.Σ. 
γενικά; 

Οι συμβάσεις είναι ένα πάγιο αίτημα που το έ-
χουμε από την εποχή της ίδρυσης του  Π.Σ.Α.Σ. Α-
κόμη δεν έχουν δοθεί αξιοπρεπείς συμβάσεις ε-
δώ και 16 χρόνια που βρίσκομαι στον  Π.Σ.Α.Σ. Συ-
ζητάμε για μια  ενιαία αξιοπρεπή σύμβαση αλλά 
τελικώς μέχρι τώρα οι συμβάσεις είναι χειρότε-
ρες από το παρελθόν, είναι μονομερείς, παρωχη-
μένες και καταχρηστικές. Οι συμβάσεις είθισται 
να είναι διμερείς. Οι εταιρίες όπως και εμείς οι 
διαμεσολαβούντες έχουμε δικαίωμα να  καταγ-
γείλουμε τη σύμβαση. Αυτό όμως σημαίνει ότι αν 
εγώ καταγγείλω τη σύμβασή μου π,χ για οικογε-

νειακούς  λόγους  χάνω όλο το χαρτοφυλάκιο 
που έχω δημιουργήσει τα τελευταία  10-15 χρό-
νια, η δε εταιρεία κάνει  κατάχρηση όταν καταγ-
γείλει τη σύμβαση επικαλούμενη Σπουδαίο Λόγο. 
Ο Σπουδαίος Λόγος στο 98% των περιπτώσεων 
είναι διότι π.χ δεν πήγε ο συνάδελφος στο  
meeting της Τρίτης, διότι βρίσκεται σε διένεξη με 
το διευθυντή του ή όταν η παραγωγή του έχει μει-
ωθεί. Οι εταιρείες μας θα πρέπει να επικαλούνται 
Σπουδαίο Λόγο όταν υπάρχει ποινικό ή αστικό α-
δίκημα. 

Αυτό είναι και ένας από τους λόγους στους ο-
ποίους  δεν υπάρχει δίκαιη και αξιοπρεπής έξο-
δος από  το επάγγελμα και δημιουργεί ψυχολογι-
κή πίεση στους διαμεσολαβητές και βέβαια φοβε-
ρή ανασφάλεια και έτσι πολλοί που εισέρχονται 
στο επάγγελμά μας μετά την πιστοποίησή τους, ό-
ταν αναληφθούν τι γίνεται, φεύγουν.

Πράξεις 30 και 31. Τι μέλλει γενέσθαι;

Σιγά σιγά  προσαρμοζόμαστε. Οι επισκέψεις 
που έχουμε κάνει στην Τράπεζα της Ελλάδος, 
στην Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών όλοι μαζί 
με την ΕΑΔΕ, έχουν φέρει αποτέλεσμα στις  προ-
τάσεις μας που  υιοθετήθηκαν, αλλά δεν είναι και 
το επιθυμητό αποτέλεσμα. Χρειαζόμαστε συνεχή 
διάλογο με την Εποπτική  Αρχή και την ΕΑΕΕ. Δεν 
ζητάμε τίποτα παραπάνω από τη σωστή εναρμόνι-

ση των οδηγιών της Ε.Ε στα ελληνικά δεδομένα. 
Θα πρέπει να μάθουμε οι διαμεσολαβούντες να 
συνεργαζόμαστε μεταξύ μας να συνεταιριζόμαστε 
όταν είναι να φτιάξουμε κάτι μεγαλύτερο, να αλ-
λάξουμε νοοτροπία και συμπεριφορά και να στα-
ματήσουμε  να σκεφτόμαστε  ότι η χώρα μας είναι  
του μη συνεργάζεσθαι και του μη επιχειρείν. 

To Internet είναι φίλος ή εχθρός του ασφαλιστή;

Ούτε φίλος, ούτε εχθρός. Είναι κάτι καινούριο, 
το οποίο όπως  κάθε τι καινούργιο μας ξενίζει, μας 
προβληματίζει. Το καταναλωτικό κοινό, μετά από 
την έλλειψη εμπιστοσύνης που έχει δείξει η ασφα-
λιστική αγορά με τα  ελλιπή   προϊόντα και όρους 
που γράφονται στα  ψιλά γράμματα,  προτιμά να 
μπαίνει στο Internet, ειδικά σε προϊόντα υποχρεω-
τικής ασφάλισης για να βρει μια καλύτερη τιμή και 
να το ψάξει ο καταναλωτής από μόνος του. Στην 
πορεία θα δούμε ότι τελικώς, επειδή ο Έλληνας 
θέλει να έχει δίπλα του έναν άνθρωπο που θα του 
εξηγεί και θα του συνθέτει προϊόντα για τις ανά-
γκες, θα είναι δίπλα του στις δύσκολες στιγμές του. 
Αυτή είναι η λεγόμενη προστιθέμενη αξία. Θα πρέ-
πει να γνωρίζουμε ότι με τα προϊόντα  που πουλάει 
και τις συμβουλές που δίνει ο διαμεσολαβητής δεν 
δημιουργεί πλούτο στον ασφαλιζόμενο, αλλά τον 
βοηθά  με το συμβόλαιο που έχει την ώρα της ανά-
γκης του να μην πτωχεύσει. Δε νομίζω ότι μπορού-
με να παρακάμψουμε την τεχνολογία, θα συνυπάρ-
χει μαζί μας με μέτρο, αλλά να μην είναι κάθετος ο 
ανταγωνισμός από τις ίδιες τις εταιρείες με μικρό-
τερες τιμές, οι οποίες στο τέλος θα ξαναβλάψουν 
την ασφαλιστική αγορά, όταν δεν θα μπορούν να α-
νταποκριθούν στις ζημιές. 

Για τους νέους ασφαλιστές υπάρχει μέλλον; 

Υπάρχει μέλλον για τους νέους ασφαλιστές. Ι-
διαίτερα οι νέοι, σήμερα είναι σπουδασμένοι, ψά-
χνονται,  ζητούν τη συνεχή επιμόρφωσή τους και 
μπορούν να εξελιχθούν σε καλούς επαγγελματί-
ες. Νομίζω δεν θα περάσουν ότι  έχουν περάσει οι 
παλαιότεροι. Οι συμβάσεις θα είναι tailor-made, 
αναλόγως των προσόντων και των υπηρεσιών. 
Θα πρέπει να γνωρίζουμε όλοι μας ότι θα πρέπει  
να έχουμε και το δικηγόρο δίπλα μας, να είναι δί-
πλα μας σε υπογραφή συμβάσεων για να κατοχυ-
ρώνονται δίκαια τα νόμιμα δικαιώματά μας. 

Τώρα θέλω να μου στείλετε ένα μήνυμα στον Έλληνα 
Ασφαλιστή, μέσω του NextDeal. 

Το μήνυμα είναι: «Πλαισιώστε όλοι τα επαγ-
γελματικά σας σωματεία, γραφτείτε σε αυτά. Διό-
τι μόνο συλλογικά, μπορούμε να παρεμβαίνουμε 
και να πετυχαίνουμε τα δίκαια αιτήματα μας».

Α Φ Ι Ε Ρ Ω Μ Α

► Ακόμη δεν έχουν δοθεί 
αξιοπρεπείς συμβάσεις εδώ 
και 16 χρόνια που βρίσκομαι 
στον Π.σ.Α.σ. συζητάμε για μια 
ενιαία αξιοπρεπή σύμβαση 
αλλά τελικώς μέχρι τώρα  
οι συμβάσεις είναι χειρότερες 
από το παρελθόν, είναι 
μονομερείς, παρωχημένες  
και καταχρηστικές.
► οι εταιρείες μας θα πρέπει 
να επικαλούνται σπουδαίο 
λόγο όταν  υπάρχει ποινικό  
ή αστικό αδίκημα

Είναι Πτυχιούχος Ελληνικής και Αγγλικής 
Φιλολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 
και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στις Δημόσι-
ες και Διεθνείς Σχέσεις από το SAN FRANCISCO 
UNIVERSITY.

Εργάσθηκε ως βοηθός στο Πανεπιστήμιο Α-
θηνών και ως Ειδικός Σύμβουλος στο Υπουρ-
γείο Πολιτισμού.Εργάζεται στον Ασφαλιστικό 
χώρο από το 1983. Για τις υψηλές της επιδόσεις 
είναι μέλος του MDRT, στο οποίο εξελέγη μέλος 
της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ.Μιλά Αγ-
γλικά, Γαλλικά και Γερμανικά. Διετέλεσε Μέλος 
του Διοικητικού Συμβουλίου, υπεύθυνη Δημο-
σίων και Διεθνών Σχέσεων από το 2001.

Απόφοιτος του Ελληνοαγγλικού Κολεγίου 
HILL- Λύκειο

Β.Α. Ψυχολογίας και Κοινωνικών Επιστήμων 
– San Francisco University.

Β.Α. Πολιτικές Επιστήμες - San Francisco 
University

Διετέλεσε Βοηθός στο Πανεπιστήμιο Αθηνών 
στην έδρα Αγγλικής Φιλολογίας. Παράλληλα 
είχε την επιμέλεια συγγραφής και παρουσίασης 
τηλεοπτικού προγράμματος στην ΕΤ-1 για θέμα-
τα ψυχολογίας του παιδιού. 

Διετέλεσε ειδικός σύμβουλος στο Υπουργείο 
Πολιτισμού.

Συγγραφή βιβλίου «Η ψυχολογία του παι-
διού», βραβευμένου στη Θεσσαλονίκη.

Παραιτήθηκε από βοηθός στο 
Πανεπιστήμιο Αθηνών και από 
Σύμβουλος στο Υπουργείο Πο-
λιτισμού λόγω γάμου. Από το 
1983 εργάζετο στον Όμιλο 
INTERAMERICAN και ως 
Product Manager στην IBIS SA 
επενδύοντας τα χρήματα Ελλή-
νων στο Δουβλίνο και το Λου-
ξεμβούργο. Το 1996 παρασημο-
φορήθηκε στις Βρυξέλλες από 
το Jacqoues De Lors για τη με-
λέτη της, εάν η Ευρώπη χρειάζεται άμυνα ή α-

σφάλεια. Διετέλεσε Αντι-
πρόεδρος των Νέων Ευ-
ρωπαίων Φεντεραλιστών 
στην Ελλάδα και Federal 
Committee JEF Europe.

Μητρική γλώσσα: Αγ-
γλική

Diploma d΄ Etudes 
Superieures

Τρία χρόνια Γερμανικά 
στο GOETHE

Το Σεπτέμβριο του 2000 
ανακοινώθηκε από το Πα-
νεπιστήμιο San Francisco 
ότι είναι μέλος του WHO IS 

WHO INTERNATIONAL.

Ποια είναι η Ελένη γρυπάρη 
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Α Φ Ι Ε Ρ Ω Μ Α

O Π.σ.Α.σ βραβεύει τους κορυφαίους ασφαλιστές
στο Ζάππειο Μέγαρο πραγματοποιείται απόψε Τετάρτη, 17 Σε-

πτεμβρίου στις 20:00 η εκδήλωση βράβευσης των κορυφαίων 
ασφαλιστικών συμβούλων της χώρας,με χορηγούς επικοινω-

νίας το Ασφαλιστικό ΝΑΙ και το Nextdeal. 
Είναι η κορυφαία εκδήλωση του Πανελληνίου Συνδέσμου Ασφα-

λιστικών Συμβούλων, η οποία γίνεται κάθε χρόνο, τιμά και βραβεύ-
ει τους κορυφαίους ασφαλιστικούς συμβούλους της Χώρας, έναν 
για κάθε κλάδο (Ζωής, Γενικών Ασφαλειών και Αμοιβαίων Κεφα-
λαίων), σε ένα φιλικό και ζεστό περιβάλλον. Παράλληλα, θα βρα-
βευθούν και Συνάδελφοι-Μέλη του Π.Σ.Α.Σ που έχουν διακριθεί για 
την συνεχή συμμετοχή τους στον Διεθνή Χρηματοασφαλιστικό Ορ-
γανισμό M.D.R.T (Million Dollar Round Table). 

Με αφορμή την ετήσια αυτή εκδήλωση του Συνδέσμου, θα εορ-
τασθούν και τα 40 χρόνια από την ίδρυση του Π.Σ.Α.Σ. (1974-2014) 
και έχουν  προσκληθεί ασφαλιστικοί σύμβουλοι, μέλη του Π.Σ.Α.Σ., 
στελέχη της ασφαλιστικής αγοράς από όλη την ιεραρχία πωλήσε-
ων, εκπρόσωποι τύπου, του Υπουργείου, Επιμελητηρίων, Σωματεί-

ων κ.λ.π.  Η ετήσια αυτή, βραδιά του Έλληνα ασφαλιστικού συμβού-
λου έχει καθιερωθεί ως πανασφαλιστική εορτή, καθώς είναι η πο-
λυπληθέστερη συγκέντρωση στελεχών από όλες τις ασφαλιστικές 
εταιρίες. Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Ασφαλιστικών Συμβούλων ι-
δρύθηκε το 1974 και αριθμεί σήμερα 1.749 (τελ. ενημέρωση 
24/10/2012) εγγεγραμμένους επαγγελματίες Ασφαλιστικούς Συμ-
βούλους. 

Εκπροσωπεί την μεγαλύτερη κατηγορία στο χώρο της Ασφαλι-
στικής Διαμεσολάβησης στην Ελλάδα και είναι ο Θεσμοθετημένος 
συνομιλητής της Πολιτείας και των Εταιριών. Σκοπός, η μελέτη, η 
προαγωγή και κατοχύρωση των ηθικών, οικονομικών και επαγ-
γελματικών συμφερόντων των μελών του.

Η συνεργασία με την Πολιτεία, τις Εταιρίες και τους άλλους Δια-
μεσολαβούντες, για την αντιμετώπιση κοινών θεμάτων του κλά-
δου. Η εκπαίδευση και επιμόρφωση, η επιστημονική έρευνα και η 
εκδοτική δραστηριότητα για ενημέρωση Συναδέλφων και Ασφαλι-
σμένων-Καταναλωτών. Η προαγωγή και ανύψωση των σχέσεων 

των μελών 
του, η τήρηση 
Κώδικα Ηθι-
κής & Δεοντο-
λογίας, η κατα-
ξίωση του ε-
παγγελματία Α-
σ φ α λ ι σ τ ι κ ο ύ 
Συμβούλου στην 
Ελληνική Κοινω-
νία. Ακόμη, η επι-
δίωξη με κάθε 
πρόσφορο τρόπο 
της ανάπτυξης της Ιδιωτικής Ασφάλισης στη Χώρα μας η προστα-
σία των συμφερόντων των Ασφαλισμένων. Είναι ο μοναδικός δια-
πιστευμένος Επαγγελματικός φορέας για το M.D.R.T. στην Ελλάδα. 
Επίσης ο Π.Σ.Α.Σ. είναι μέλος του www.bipar.eu

Ο Υποψήφιος θα πρέπει να διακρίνεται για το ήθος και 
τον επαγγελματισμό του.
Να συγκεντρώνει τα ελάχιστα επισυναπτόμενα κρι-
τήρια, τα οποία πρέπει να έχουν ημερομηνία κρίσεως 
1/01/2012 έως 31/12/2013.
Θα βραβευθεί ο Ασφαλιστικός Σύμβουλος που θα 
συγκεντρώσει την μεγαλύτερη βαθμολογία.
Υποψήφιος μπορεί να είναι κάποιος ακόμα και σε 

δύο κατηγορίες.
Κάθε Ασφαλιστική Εταιρία μπορεί να προτείνει από 
έναν (1) υποψήφιο και στις τρεις κατηγορίες βρά-
βευσης.
Ο υποψήφιος δεν μπορεί να είναι Μεσίτης.
Ασφαλιστικοί Σύμβουλοι που έχουν βραβευτεί από 
τον Π.Σ.Α.Σ στο παρελθόν, δεν μπορούν να επανα-
προταθούν στην κατηγορία που έχουν βραβευτεί.

Υποψήφιοι για βράβευση θα πρέπει να είναι μόνο 
φυσικά πρόσωπα.
Η Επιτροπή Αξιολόγησης διατηρεί το δικαίωμα να ε-
λέγξει τα στοιχεία κάθε προτεινόμενου.
Ο Υποψήφιος θα πρέπει να είναι μέλος του Πανελληνί-
ου Συνδέσμου Ασφαλιστικών Συμβούλων και οικονο-
μικά ενήμερος την τελευταία διετία ή να εγγραφεί πριν 
την Συνεδρίαση της Επιτροπής αξιολόγησης.

Οι 3 κορυφαίοι ασφαλιστικοί σύμβουλοι 
Ηλίας Αποστολόπουλος 
International Life
Κλάδος Γενικών Ασφαλίσεων

Γεννήθηκε το 1976 στο Αγρίνιο 
Αιτωλοακαρνανίας. Είναι απόφοι-
τος του Τμήματος Νοσηλευτικής, 
του ΤΕΙ Αθηνών. Κατά τη διάρκεια 
των σπουδών του δημιούργησε το 
επίσημο περιοδικό των ΤΕΙ Αθη-
νών «LIVE», ασκώντας συγχρόνως  
καθήκοντα διαφημιστή σε αυτό. 
Μετά την αποφοίτησή του, εργά-
στηκε ως νοσηλευτής στις αερομε-
ταφορές και τα ασθενοφόρα της 
Interamerican.

Το 2001 σηματοδοτείται από μια σημαντική αλλαγή στην ε-
παγγελματική του ζωή, καθώς ξεκίνησε τη συνεργασία του ως 
ασφαλιστικός σύμβουλος με τον Όμιλο International Life, ό-
που συνεχίζει με επιτυχία την πορεία του μέχρι και σήμερα. Μέ-
σα στα 13 αυτά έτη, κατάφερε να καθιερωθεί ανάμεσα στους 
καλύτερους συνεργάτες της International Life, μετέχοντας αλ-
λεπάλληλα στη Λέσχη Προέδρου και κατακτώντας εδώ και 8 έ-
τη υψηλές τιμητικές διακρίσεις.

Ο κ. Αποστολόπουλος έχει επίσης αναγνωριστεί και από κορυ-
φαίους φορείς της Ασφαλιστικής Αγοράς στην Ελλάδα και το ε-
ξωτερικό. Το 2010 βραβεύτηκε από τον Οργανισμό «Limra 
International», ως «Κορυφαίος Ασφαλιστής Ελλάδας & Κύ-
πρου»,, κάτι που επαναλήφθηκε 2 χρόνια μετά. Είναι μέλος του 
παγκόσμιου οργανισμού MDRT (The Premier Association of 
Financial Professionals) από το 2006, έχοντας συμμετάσχει σε 7 
ετήσια συνέδρια έκτοτε. Μάλιστα τον Ιούνιο του 2014 επιλέχθη-
κε να είναι ο σημαιοφόρος της Ελληνικής αποστολής στην τελε-
τή έναρξης των εργασιών του συνεδρίου στο Τορόντο, ενώ το 
2008 στην ετήσια εκδήλωση βράβευσης των κορυφαίων ασφα-

λιστικών συμβούλων του ΠΣΑΣ, τιμήθηκε στην κατηγορία MDRT.
Θεωρεί ότι σημαντικό ρόλο στην καταξίωση και συνεχή εξέ-

λιξή του, έπαιξε το γεγονός ότι έμαθε από την αρχή να επενδύ-
ει στην εκπαίδευσή του και ταυτόχρονα να αναζητά συνεχώς 
ευκαιρίες που του δίνουν  τα ερεθίσματα που χρειάζεται, ώστε 
να προσφέρει το καλύτερο που μπορεί, τιμώντας πάντα τις υπο-
σχέσεις του απέναντι στους πελάτες του. Είναι παντρεμένος με 
την Ευδοκία και έχει 2 κόρες και ένα γιο.

Θεοδώρα γουργούλη 
Interamerican  
Κλάδος Ζωής και Υγείας 

Γεννήθηκε  στην Αθήνα το 1957 
και τελείωσε το Λύκειο στη Νέα 
Φιλαδέλφεια. Παντρεύτηκε στα 18 
και έγινε μητέρα  μιας κόρης στα 
20. Ήθελε να γίνει κοινωνική λει-
τουργός ή ψυχολόγος,αλλά έγινε  
ασφαλίστρια. Εργάζεται  με γνώμο-
να τον άνθρωπο από το 1992, στην 
Interamerican και οι πελάτες της 
την  τιμούν με την εμπιστοσύνη 
τους και τους τιμά με τον επαγγελ-

ματισμό της.Είναι μέλος του MDRT από το 1998 και  συμμετέ-
χει  στα συνέδριά του από το 2007 έως και σήμερα.Είναι Β’ Α-
ντιπρόεδρος του Π.Σ.Α.Σ και έχει  παρακολουθήσει όλους τους 
κύκλους σπουδών του L.U.T.C.F. και όλους τους κύκλους σεμι-
ναρίων του Financial Planning. Επίσης παρακολούθησε σεμι-
νάριο 400 ωρών, το 1991  για Διοίκηση Επιχειρήσεων.Εργά-
σθηκε από το  1996 έως 2000, στο Εθνικό Κέντρο Βιβλίου και 
υπεύθυνη γραμματείας – Προώθηση Εκπαιδευτικών Προγραμ-
μάτων και Εκδόσεων από το 1995 έως το 1996, στο Υπουργείο 

Πολιτισμού – Γραφείο Υπουργού (Δημόσιες Σχέσεις). Από το 
1990 έως το 1995 στις εκδόσεις «Οδυσσέας» στην  προώθηση 
πανεπιστημιακών συγγραμμάτων και εκδόσεων.Από το 1988 
έως το 1990 στην  INTERLINGUA Χαλανδρίου – Τμήμα Δημοσί-
ων Σχέσεων. Από το 2000 έως σήμερα, υπηρετεί full time την 
Ασφαλιστική Αγορά μέσω της Interamerican και μάχεται  για 
την επικράτηση Μόνο Επαγγελματιών στο χώρο. 

ιάκωβος Αρβανίτης 
MetLife
Κλάδος Επενδυτικών Προϊόντων 

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1960 
από γονείς καταγομένους από την 
Ανάφη (Νήσο Κυκλάδων) και την 
Κάλυμνο. Σπούδασε αεροναυπηγι-
κή και εξάσκησε το επάγγελμα μέ-
χρι τον Μάϊο του 1994.

Από το 1990 όμως άρχισε να 
μπαίνει στον χώρο των Ασφαλίσε-
ων Ζωής στο Υποκατάστημα της 
Alico τώρα MetLife της κ. Ιουλίας 
Κακανά. Έκτοτε δεν άλλαξε  καμία 

συνεργασία στον Ασφαλιστικό και Χρηματοοικονομικό Τομέα . 
Έχει υπάρξει μέλος του Κ.Ε.Α της Alico , έχει συμμετάσχει σε 
εκπαιδευτικά ταξίδια

Έχει βραβευτεί στον τομέα παραγωγής ασφαλειών ζωής. 
Του αρέσει  πάρα πολύ η δημιουργία και η ανάπτυξη εργασιών 
στον   ασφαλιστικό χώρο.Επίσης του αρέσουν οι κατασκευές 
και εξασκεί  την ιστιοπλοϊα ,την αγωνιστική Ιππασία και το 
Kendo. Ακούει Τρίτο Πρόγραμμα από πολύ μικρή ηλικία και το 
1997 και το 1998 γεννήθηκαν τα παιδιά του  Μόνικα και Μιχά-
λης.  

Κανονισμός 
Βράβευσης



διαβάστε τα πάντα για την 
ιδιωτική και δημόσια 

ασφάλιση!
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Όπως αυτή παρουσιάστηκε από το ιδρυτικό μέλος κ. 
γεώργιο Ι. πρέκα την 28,01,2004 στην κοπή της βασιλό-
πιττας στο διεθνές Καλλιτεχνικό Κέντρο ATHENAEUM 
στο Θησείο.

Έχουμε βουλευτικές εκλογές σε λίγο καιρό και η προ-
σφώνηση μου δεν θα πρέπει να έχει στυλ προεκλογικό.

γι΄ αυτό λοιπόν:
- συνάδελφοι: (απευθύνομαι σε αρσενικού και θηλυ-

κού γένους συναδέλφους) σας καλωσορίζω.
- άγαπητοί καλεσμένοι μας, τιμή για το π.σ.ά.σ. η πα-

ρουσία σας και σας ευχαριστούμε.
- Φίλοι του π.σ.ά.σ., καλώς ήλθατε.
- σ΄ όλους σας, εύχομαι μια ευχάριστη βραδιά (και θα 

είναι, θα το δείτε) και για τα τριαντάχρονα γενέθλια του 
συνδέσμου μας, χρόνια καλά και πολλά και στον καθένα 
σας χωριστά.

- Την αφήγηση - εξιστόρηση αυτή μόνον ο Βασίλης ο 
Κατσιούλας και μόνον εκείνος θα μπορούσε να σας την 
διηγηθεί εφ΄ όσον ήτο εν ζωή.

- Την φωτογραφία του Βασίλη του Κατσιούλα την έχει 
αναρτήσει ο π.σ.ά.σ. στα γραφεία του , για να μας θυμί-
ζει το μεγάλο αυτό ιδρυτή.

- εσείς οι νεώτεροι, βλέπετε την φωτογραφία του, αλ-
λά τον αγώνα αυτού του ανθρώπου, κανένας σας δεν 
μπορεί να τον γνωρίζει.

- Λίγο χρόνο πριν την ιστορική για τον π.σ.ά.σ. ημερο-
μηνία 23 Ιανουαρίου 1974 και δεν θα το πιστέψετε, εί-
ναι όμως αλήθεια και το θυμάμαι σαν τώρα, μέσα στον 
ηλεκτρικό και με πορεία από τον πειραιά προς Κηφισιά 
συνάντησα τυχαία τον συνάδελφο Βασίλη Κατσιούλα και 
μου έδωσε να διαβάσω ένα χειρόγραφο - προσχέδιο του 
ιδρυτικού καταστατικού και να το υπογράψω.

- Βέβαια το διάβασα μέσα στο βαγόνι του ηλεκτρικού, 
τον κοίταξα καλά - καλά (τότε ήμουν 31 ετών, μόλις 2 ε-
τών ασφαλιστής, φυσικά άλλες εποχές και έτοιμος να 
παντρευτώ, όπως και έγινε) και του είπα ότι αυτό είναι 
σοβαρό και δουλειά μέσα στο βαγόνι δεν γίνεται γι΄ αυ-
τό να συναντηθούμε ευχαρίστως να το μελετήσουμε να 
προσθέσουμε και να αφαιρέσουμε, να το δει και δικηγό-
ρος.

- με αυτήν την αφήγηση δεν θέλω να σας κουράσω.
- Άλλωστε ο πρόεδρός μας, μου το ζήτησε κατηγορη-

ματικά, ότι σήμερα είναι εορτή, είναι τα γενέθλια μας, 
είναι η πίτα μας και δεν πρέπει με την πολυλογία - φλυ-
αρία ενός ασφαλιστή να κουράσω τους πολλούς άλλους 
ασφαλιστές.

- Έχει δίκιο ο πρόεδρός μας (άλλωστε ένας πρόεδρος 
πάντα έχει δίκιο).

άλλά κύριοι συνάδελφοι πρέπει να γνωρίζεται πως 
χτίστηκε ο ά.σ.ά.ε. τότε, π.σ.ά.σ. σήμερα και που ποτέ 
δεν βρέθηκε κανένας, ούτε θα βρεθεί, για να πληρώσει 
την τότε αυτή οικοδομική άδεια και εργατικά.

- Την 23η Ιανουαρίου 1974 (δηλαδή εδώ και 30 χρό-
νια και 5 ημέρες για την ακρίβεια) βάση επίσημων στοι-
χείων μαζευτήκαμε στο δικηγορικό γραφείο του κ. Ζα-
φειρίου, στην πατησίων 9, κάποιοι συνάδελφοι " ασφα-
λιομεσίτες " έτσι ήθελε τότε η πολιτεία να μας ονομάζει, 
αργότερα μας βάφτισε παραγωγούς ασφαλειών, σήμε-
ρα μας λένε άσφαλιστικούς συμβούλους, και εδώ σας 
θέλω, να μαντέψτε, ποιο θα είναι το αυριανό μας όνομα 
(εγώ πάντως δεν το γνωρίζω) και εκεί λοιπόν αποφασί-
σαμε την ίδρυση του ά.σ.ά.ε. (άλληλοβοηθητικού συν-
δέσμου άσφαλιομεσιτών ελλάδος). διεργασίες φυσικά 
για την ίδρυση του συνδέσμου έγιναν και σε άλλους χώ-
ρους, όπως στο υποκατάστημα της American Life του κ. 
μάρκογλου στη πλ. συντάγματος αφού αρκετοί από τους 
ιδρυτές ήτανε συνεργάτες του (Χ. σταυρίδης, Ν. δολια-
νίτης, δ. πάτσιος, δ. Καραθανος).

παρακαλώ πολύ τον κ. σκορδά τον Θανάση, τον πρόε-
δρό μας, τον άξιο συνάδελφο που μαζί με το υπόλοιπο δ. 
σ. σήμερα καλά κρατεί, να έλθει κοντά μου (σαν μικρό-
τερος που είναι) για να του δώσω ένα χρήσιμο έγγραφο, 
το πρωτότυπο της αιτήσεως που τότε καταθέσαμε εμείς 
στο πολυμελές πρωτοδικείο με ημερομηνία 25,01,1974 
και που την 25,11,1975 με την υπ΄ αριθμ. 317 απόφαση 
που εξέδωσε μας αναγνώρισε σαν σωματείο.

- Κύριε πρόεδρε το βρήκα στο δικό μου το αρχείο που 
καλά το διατηρώ εδώ και 30 χρόνια (και αυτό φαίνεται 
για άλλη μια φορά) σειρά σας να το φυλάξετε στα γρα-
φεία μας για να το βρουν και οι επόμενες γενιές, γενναί-
ες γενιές του επαγγέλματος μας.

- γιατί για το επάγγελμα μας απ΄ εδώ και ύστερα θα 
χρειαστούν γενναίες γενιές.

- παλιότερα όπως θα θυμάται ο κ. Λάμπρου βρήκαμε 
στο αρχείο μου και φωτογραφίες που ο π.σ.ά.σ. είχε πά-
ει στον άγ. Ιερόθεο περιστερίου και μοιράσαμε μακαρό-
νια στους σεισμόπληκτους, αυτές οι φωτογραφίες είναι 
στα γραφεία μας, έτσι δεν είναι κ. Λάμπρου;

- Λόγω ηλικίας δεν θυμάμαι και καλά, να παρακαλέ-
σω εάν σήμερα σε αυτόν τον χώρο ευρίσκεται κι άλλο ι-
δρυτικό μέλος;

- εάν ναι, να έλθει εδώ στο βήμα, μαζί μου παρακαλώ, 
να μοιρασθούμε την συγκίνηση αυτή.

- Τότε δεν ήμουν μόνος.
- είμεθα αυτοί οι συνάδελφοι που ανησυχούσαμε (και 

όχι άδικα).

- Βλέπαμε ότι γυμνοί ¨χωρίς κάποιο σωματείο¨ δεν 
μπορούμε να κάνουμε απολύτως τίποτα και όχι μόνο, 
αλλά είμεθα και καταδικασμένοι.

- Φθάνω τώρα στο μάρμαρο.
- δηλαδή όσον αφορά τα έξοδα του δικηγόρου και του 

πρωτοδικείου.
- άυτά πληρώθηκαν (λαμβανομένου υπ΄ όψιν, ότι σω-

ματείο ακόμα δεν υπήρχε, άρα και έσοδα δεν υπήρχαν) 
πως λέμε ¨ελεήστε τον φτωχό¨ δηλαδή εμείς και εμείς 
από τις τότε μικρές προμήθειες μας.

- άπό εκείνους τους συνάδελφους - ιδρυτές του σημε-
ρινού πσάσ , κάποιοι σήμερα δεν είναι στην ζωή, όπως 
ο Βασίλης ο Κατσιούλας, ο αείμνηστος Βασίλης Κα-
τσιούλας εκεινος ο μπροστάρης που με την υπομονή του 
και επιμονή του, θα πρέπει να το πω αυτό, πρώτος έχτι-
σε - ήταν ιδέα του.

- εμείς οι υπόλοιποι ακολουθήσαμε τον αρχιμάστορα 
Κατσιούλα.

επίσης στην ζωή δεν είναι και πρέπει να τους αναφέ-
ρω ο Νίκος ο δολιανίτης, ο Τιμολέων μπουτσικάκης 
που στο γραφείο του Ιπποκράτους και άκαδημίας συνε-
δριάζαμε αρχικώς, όταν δεν είχαμε δικά μας γραφεία.

- Άλλος ένας εργάτης κατοπινός ήτο και ο Νίκος ο πε-
τρόπουλος.

- άν βλέπουν από εκεί που είναι ας, καμαρώνουν γι΄ 
αυτό που είμεθα εξαιτίας αυτών.

-Κάποιοι άλλοι ιδρυτές στην πορεία της ζωής τους, α-
φήσανε αυτό το ωραίο επάγγελμα μας για κάποιο άλλο 
και κάποιοι άλλοι συνεχίζουν ακόμα, όπως ο Χρήστος ο 
σταυρίδης (από άλλο πόστο), ο δημήτρης ο πάτσιος στον 
πειραιά και ο ομιλών μαζί με τις κόρες του.

- Τα υπόλοιπα ιδρυτικά μέλη (21 είμεθα τότε) ας με 
συγχωρέσουν αλλά ειλικρινά εγώ τουλάχιστον τους έ-
χασα στην πορεία και δεν ξέρω είναι στο επάγγελμα; 
πού είναι; είναι εν ζωή; πού είναι;

- Τελικά μήπως είμαι μόνος μου;
-Το καταστατικό είχε 35 άρθρα και στο άρθρο 3 ανα-

φαίρετο ο σκοπός ήτοι:
α) η προαγωγή των επαγγελματικών και οικονομικών 

συμφερόντων των μελών του
β) η συνεργασία δι΄ επίλυσιν των εκάστοτε προκυπτό-

ντων επαγγελματικών ζητημάτων
γ) η προστασία και προαγωγή των θέσεων αυτών εν 

τω κύκλω των συναφών επαγγελμάτων εν γένει και
δ) η προπαρασκευή των απαραιτήτων προϋποθέσεων 

ιδρύσεως συνεταιρισμών, Ταμείων ή οιωνδήποτε άλ-
λων νομικών προσώπων δυναμένων να εξυπηρετήσω-
σιν τους υπό του συνδέσμου επιδιωκομένους σκοπούς.

Η ιστορία του συνδέσμου
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- Ήμουν και εγώ στο προσωρινό (αρχικό) δ. σ. μέχρι 
που έγιναν εκλογές.

- επίσης ήμουν στο δ. σ. στο πρώτο και στο δεύτερο 
(κατόπιν εκλογών).

- άπ’ εκεί και πέρα είμαι πάντα παρών στον π.σ.ά.σ. και 
με αριθμό μητρώου 4 μετά τον:

1. Βασίλη Κατσιούλα
2. Κουφάκο Θεοχάρη και
3. Νίκο δολιανίτη.
Κοιτάξτε το δικό σας δελτίο μέλους του π.σ.ά.σ. τι 

νούμερο έχει;
άλήθεια έχετε ταυτότητα όλοι;
- επίσης βασικό και αυτό, σήμερα στο επαγγελματικό 

επιμελητήριο μας το οποίον έχει 61 μέλη διοικητικό 
συμβούλιο, το 1/4 αυτού του αριθμού δηλαδή 16 τον α-
ριθμό είναι ασφαλιστές και στην διοικούσα επιτροπή ο 
Β' άντιπρόεδρος είναι ασφαλιστής, ο γιάννης ο δρού-
λιας .

- γνωστοί σας μέσα στους 16 είναι ο Κώστας ο Λά-
μπρου και ο ομιλών.

οπωσδήποτε εκτός αυτών όμως είναι και ο παναγιώ-
της ο άμπατζίδης, ο Κώστας ο δημόπουλος, ο Βασίλης ο 
μουντάκης και τέλος ο Νίκος ο Τσιβουράκης.

Φυσικά πριν από τους ανωτέρω η εκπροσώπησή μας 
στο επιμελητήριο ήτο στα χέρια του κ. γεωργουλέα και 
της κ. Ζερβού.

συγγνώμη έαν παρέλειψα κάποιον συνάδελφο, αν ναι, 
δεν έγινε σκόπιμα.

- σήμερα και αυτήν την στιγμή στο επιμελητήριο έχου-
με δ. συμβούλιο και αντί να παρευρισκόμαστε εκεί είμα-
στε εδώ.

- Και επειδή αναφέρθηκα στο όνομα Κώστας Λάμπρου 
πρέπει να παραδεχθούμε την δουλειά που έχει κάνει και 
αυτός ο συνάδελφος, πολλά χρόνια στον π.σ.ά.σ. μέχρι 
και σήμερα και δεν ξέρω μέχρι πότε, πρόσφατα και στο 
επιμελητήριο και μιλάμε για αρκετές ώρες εδώ και εκεί 
και για όλα αυτά, εις βάρος της προσωπικής του παρα-
γωγής και ζωής, όλα αυτά για τα κοινά.

- Κώστα Λάμπρου καλή αντοχή.
-Βρίσκω την ευκαιρία να παρακαλέσω, ναι, να παρα-

καλέσω, όλους εσάς τους παρόντες συναδέλφους αλλά 
και απόντες.

-υπάρχουν δυστυχώς πολλοί απόντες, πάντως εάν ε-
πρόκειτο να βραβευθούν, θα ήτανε παρόντες, διότι έχου-
με δει συναδέλφους να παραβρίσκονται για να πάρουν 
την πλακέτα τους ή τον πάπυρό τους και ουδεμία άλλη 
φορά να δηλώνουν παρουσία στον π.σ.ά.σ., δεν ξέρω την 
συνδρομή τους την πληρώνουν;

- Να μην ξεχνάμε ότι κάθε 4 χρόνια και να είσθε τακτο-
ποιημένοι οικονομικώς στο επαγγελματικό επιμελητή-
ριο και να προσέρχεστε να ψηφίζετε τον συνάδελφό σας.

-μην αφήνετε το επάγγελμα σας να το κουμαντάρουν άλλοι 
και όχι εσείς οι ίδιοι με τους εκλεγμένους συνάδελφους σας.

- Θα μπορούσαμε αντί 16 εκλεγμένους συναδέλφους, 
να είχαμε τουλάχιστον 30.

- δεν υπερβάλλω, μετράει ο μεγάλος αριθμός των με-
λών που είμεθα γραμμένοι στο επιμελητήριο.

- δυστυχώς δεν πάμε να ψηφίσουμε.
-συνάδελφοι, μην ξεχνάμε στο δ. σ. του π.σ.ά.σ. και 

στο δ.σ. του επιμελητηρίου, εκλεγμένοι συνάδελφοί μας 
εργάζονται εις βάρος της προσωπικής τους ζωής και ε-
παγγελματικών δραστηριοτήτων τους για τα κοινά και 
δώρεάΝ.

προς άρσην πάσης παρεξηγήσεως θέλω να πω, ότι δεν 
αρκεί κάποιοι χτίστες να θεμελιώσουν και να αναγεί-
ρουν μια οικοδομή, στην προκειμένη περίπτωση οικοδο-
μή είναι ο π.σ.ά.σ., αλλά θα πρέπει στην συνέχεια οι δι-
αχειριστές αυτής της οικοδομής, να την συντηρούν, εάν 
θέλουν να την διατηρήσουν πολλά - πολλά χρόνια και ό-
χι να την εγκαταλείψουν, γιατί τότε αυτή μόνη της θα 
γκρεμιστεί.

προς Θεού, εμείς οι 21 ιδρυτές δεν αξίζουμε τίποτα ό-
σο τα προεδρεία που πέρασαν, που είναι σήμερα, αλλά 
και αυτά που θα έλθουν.

μην ξεχνάμε επίσης ότι, σήμερα, αυτός ο σύνδεσμος 
στεγάζεται σε ιδιοκτήτη στέγη, έχει ηλεκτρονικό εξοπλι-
σμό, έχει γραμματεία, αυτό σημαίνει ότι υπάρχει νοικο-
κυριό, σήμερα κάνει και την πίττα του, σ΄ αυτόν τον ω-
ραίο χώρο και μάλιστα δωρεάν για μας.

Κάποτε, επί της οδού άγ. Κωνσταντίνου που υπήρχαν 
τα γραφεία μας, κάναμε αγώνες να τα διατηρήσουμε και 
θα θυμηθώ ότι έναν μεγάλο πίνακα ανακοινώσεων όπως 
επίσης και τα φωτιστικά ήταν προσφορά δική μου (χρή-
ματα τότε δεν υπήρχαν).

επίσης ανά 2ετια γίνονται συνέδρια (το 3ο συνέδριο έ-
γινε το 1992 στην Θεσσαλονίκη) και για την επιτυχία 
τους δεν θα αναφερθώ εγώ, την γνωρίζουμε όλοι μας.

οι πολλοί παλιοί συνάδελφοι ξέρουν ότι ο σύνδεσμος 
πέρασε από πολλά μποφόρ, παρ΄ όλα αυτά συνέχισε το 
ταξίδι του, θέλοντας να φθάσει μέχρι εδώ που έφθασε 
και να έχει καθολική αναγνώριση από συνάδελφους, Έ-
νωση άσφαλιστικών εταιριών, ακόμα και από την πολι-
τεία.

- Έρχονται φουρτούνες στο επάγγελμα μας και πι-
στεύω ότι με τον π.σ.ά.σ. αυτές θα ξεπερασθούν, αναλο-
γισθείτε χωρίς αυτόν πως θα ήτο σήμερα ή και αύριο.

- επίσης, θα πρέπει να αναφερθεί ότι ο σύνδεσμός μας 
είχε πρωτοστατήσει στην ίδρυση εκπαιδευτικού σχολεί-
ου οι παλαιοί θα το θυμούνται, δεν έγινε από εμάς τότε, 
έγινε όμως από την πολιτεία σήμερα.

- επίσης πρώτος ο σύνδεσμος μας έφτιαξε κώδικα δε-
οντολογίας, μπράβο μας.

- είμαστε ωχ αδελφιστές, υπάρχουν συνάδελφοί μας 
που δεν είναι γραμμένοι στο κλαδικό σωματείο τους, 
γιατί; για να μην πληρώνουν την μικρή ετήσια συνδρομή 

τους; ή γιατί δεν τους ενδιαφέρει το επάγγελμα που κά-
νουν;

άναρωτηθήκατε κύριοι συνάδελφοι:
δηλαδή την τύχη του επαγγέλματός μας την αφήνουμε 

σε αλλά χέρια και όχι στα δικά μας;
- Έτσι θα έλεγα αυτήν την ιστορία περί της ιδρύσεως 

του π.σ.ά.σ. στα εγγόνια μου.
- παιδιά έχω τέσσερα, αλλά εγγόνια ακόμα δεν έχω.
- Έχω όμως εγγόνια συναδέλφους μου, δηλαδή εσάς 

και να με συγχωρήσετε εσείς οι νέοι που σας αποκαλώ 
εγγόνια, να με συγχωρέσουν και κάποιοι πολύ λίγοι στον 
αριθμό (ίσως και κανένας) που μπορεί να είναι εδώ, πα-
ρόντες, μεγαλύτεροι από εμένα.

- Άφησε όνομα επίσης στον π.σ.ά.σ. ο Θανάσης ο άνα-
στασόπουλος (ο οποίος μάλιστα το 1992 εβραβεύθη από 
την άκαδημία άθηνών) ο οποίος μάλιστα συνάδελφος 
Θανάσης και πρόεδρος πέρασε από τον π.σ.ά.σ. και το βι-
βλίο που εξέδωσε «ΗμουΝ 20 ΧροΝΙά άσΦάΛΙσΤΙΚοσ 
συμΒουΛοσ ΖώΗσ σΤΗΝ εΛΛάδά» περιγράφει το ε-
πάγγελμα μας - επάγγελμά του και αναφέρεται στον 
π.σ.ά.σ. και την ίδρυσή του, ο μόνος που τόλμησε, μπρά-
βο Θανάση, δεν το έκανα εγώ, το έκανες εσύ, πάλι μπρά-
βο σου!

Το ξέρετε Κύριοι, ότι επίσημα κυβερνητικά χείλη μας 
έβριζαν με τη λέξη ότι είμαστε μεσάζοντες;

πέρασαν χρόνια και ανακάλεσαν.
ο π.σ.ά.σ. μας αγκαλιάζει με εκδηλώσεις, συνεστιά-

σεις, χορούς, συνέδρια, παραστάσεις σε Ένωση - υπουρ-
γεία - επιμελητήρια.

εσείς τον αγκαλιάσατε ποτέ;
Τον χαϊδέψατε ποτέ;
μόνον όταν υπάρχει καμιά καταγγελία τον θυμόμαστε;
γι΄ αυτό καμιά φορά λέω «είμεθα άξιοι της τύχης 

μας» και το λέω αυτό όταν βλέπω από μερίδα μεγάΛΗ 
μερΙδά συναδέλφων, την αδιαφορία τους προς το συλ-
λογικό τους όργανο και το επάγγελμα.

Έχω και γω τις πικρίες μου.
μακάρι όπως εμείς οι 21 ιδρυτές και αργότερα οι διά-

φοροι επώνυμοι και ανώνυμοι συνάδελφοι δούλεψαν 
για τα κοινά, να δουλέψουν οι συνάδελφοι έστω με την 
εγγραφή τους.

- σας ευχαριστώ παρά πολύ, που μου δώσατε την ευ-
καιρία από αυτό εδώ το μικρόφωνο να θυμηθώ τα παλιά 
μου.

Τότε που είχα μαύρα μαλλιά και τώρα άσπρα, σε λίγο 
τίποτα.

- εάν τα κατάφερα και σας κούρασα, εγώ, ο ένας, εσάς 
τους πολλούς, μπράβο μου.

δεν το νομίζω όμως.
Έτσι δεν είναι;
Και πάλι ένα μεγάλο ευχαριστώ από εμένα, σε εσάς ό-

λους για την υπομονή σας να μάθετε για τον π.σ.ά.σ.
άθήνα, 28.01.2004
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Α Φ Ι Ε Ρ Ω Μ Α

ο Κώδικας παρουσιάστηκε για πρώτη φορά 
στο 3ο Πανελλήνιο συνέδριο στο Μακεδο-
νία Παλάς στην Θεσσαλονίκη στις 

7/11/1992 και αναμορφώθηκε το 1993 και συ-
μπληρώθηκε με πρόβλεψη κυρώσεων για τους 
παραβάτες. Εγκρίθηκε απο την 20η Γενική Συνέ-
λευση στις 7/12/1993.

Συνάδελφε Έλληνα Ασφαλιστή, ο Σύνδεσμος 
σε καλεί:

Να εργασθείς με πίστη, ενθουσιασμό και συνέ-
πεια στο χώρο της Ιδιωτικής Ασφάλισης.

Να τηρείς αυστηρά «τον Κώδικα Συμπεριφο-
ράς» που εξέδωσε ο Σύνδεσμος.

Να ασκείς το επάγγελμά μας ως λειτούργημα 
βέβαιος ότι προσφέρεις πολύτιμες υπηρεσίες στο 
συνάνθρωπό σου αλλά και στην Εθνική Οικονο-
μία.

Να γίνεις μέλος του Συνδέσμου σου ώστε να 
καταξιώσεις το επάγγελμά μας, μαζί με τα άλλά 
μέλη του, μέσα από τα οράματα και τις επιδιώξεις 
του. Η ταυτότητα μέλους και το σήμα του Συνδέ-
σμου θα σου προσδώσει τον τίτλο του πραγματι-
κού και υπεύθυνου επαγγελματία.

Είναι δική μας ευθύνη να βρούμε επιτέλους την 
ταυτότητα και το σημείο αναφοράς μας στον κοι-
νωνικό χώρο, ως υπεύθυνη και υψηλού επιπέδου 
επαγγελματική τάξη.

ό κωΔικΑς ςυμΠΕριφόρΑς
Ο Ασφαλιστικός Σύμβουλος ασκεί την επαγ-

γελματική του δραστηριότητα χωρίς να θίγει την 
τιμή και την υπόληψη των συναδέλφων του ή να 
προκαλεί αμφιβολίες για την επαγγελματική του 
ικανότητα ή αξιοπιστία των.

Δεν παραπλανά τον Ασφαλιζόμενο, δεν συκο-
φαντεί, δεν διαβάλλει τα συμβόλαια και τα προ-
γράμματα άλλων Εταιριών ή συνεργάτη τους, δεν 
παρουσιάζει αναληθείς όρους.

Δεν μετέρχεται μεθόδους αθέμιτου ανταγωνι-
σμού, αθέμιτων ή παραπλανητικών πράξεων και 
πρακτικών. 
α) Παραπλανητική παρουσίαση ασφαλιστηρίου 
συμβολαίου ως προς τις προϋποθέσεις, ωφελή-
ματα, όρους. 
β) Δηλώσεις ψευδε4ίς ή ανακριβείς που γίνονται 
ΕΝΣΥΝΕΙΔΗΤΑ και αφορούν την οικονομική κα-
τάσταση συναδέλφων τους, άλλων διαμεσολα-
βούντων ή ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. 
γ) Προσφορά εκπτώσεων ασφαλίστρων ή ειδι-
κών ευεργετημάτων ή εκβιαστικών προτάσεων 
με στόχο τη σύναψη ασφάλειας. 
δ) Χρησιμοποίηση μεθόδων πωλήσεων που υπο-
βαθμίζουν το επάγγελμα και το θεσμό της Ιδιωτι-
κής Ασφάλισης γενικότερα. 

Ιδίως:
Ο Ασφαλιστικός Σύμβουλος τηρεί το ΕΠΑΓ-

ΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ.
Δεν μεταφέρει συμβόλαια (γενικών κλάδων) 

χωρίς την έγγραφη συμφωνία του Ασφαλισμέ-
νου.

Σέβεται το χαρτοφυλάκιο του συναδέλφου του. 

Ειδικά για τον κλάδο Ζωης
ΟΧΙ ΕΜΠΛΟΚΗ του Ασφαλιστικού Συμβούλου 

στην ΕΞΑΓΟΡΑ ή ΔΙΑΚΟΠΗ του παλαιού Συμβο-
λαίου και έκδοση νέου σε άλλη εταιρία. Ειδικότε-
ρα όταν αποχωρεί από την εταιρία του. Η εμπλοκή 
θεμελιώνεται με γραπτή και τεκμηριωμένη κα-

ταγγελία της θιγόμενης εταιρίας, του συνεργάτη 
της ή του ασφαλισμένου.

Να επισημαίνει στον ασφαλισμένο τις συνέπει-
ες της πρόωρης διακοπής ή ακύρωσης του ασφα-
λιστηρίου συμβολαίου του. 

Να συμβουλεύει τον ασφαλισμένο να διατηρή-
σει το προηγούμενο ή τα προηγούμενα συμβό-
λαια, βασικά ή συμπληρωματικά, να τον πληρο-
φορεί αναλυτικά για την απώλεια των δικαιωμά-
των του ή πλεονεκτημάτων και για τους κινδύ-
νους που διατρέχει από τυχόν άκαιρη διακοπή ή ε-
ξαγορά.

Η παράβαση των παραπάνω κανόνων προκα-
λεί:

Α. ΒλΑΒη Της ΕΤΑιριΑς, Τόυ ςυνΕρΓΑΤη 
Της  
κΑι Τόυ θΕςμόυ
α) Μειούται το κύρος και η αξιοπιστία της θιγόμε-
νης εταιρίας και του συνεργάτη της, αφού συνή-
θως ο ερασιτέχνης ασφαλιστικός σύμβουλος 
χρησιμοποιεί αναληθή επιχειρήματα για την από-
σπαση των συμβολαίων τους.
β) Η θιγόμενη εταιρία υφίσταται οικονομική βλά-

βη, ιδίως όταν δεν έχει ακόμα καλύψει το κόστος 
της πρόσκτησης.
γ) Ο Συνεργάτης της υφίσταται ηθική και οικονο-

μική βλάβη στερούμενος των προμηθειών του και 
του ανάλογου κέντρου επιρροής.
δ) Μειούται το κύρος και η αξιοπιστία του θεσμού 

και του επαγγέλματος, από την αντιπαράθεση των 
μερών και της διαπιστούμενης βλάβης του ασφα-
λισμένου.

Β. ΒλΑΒη κΑι κινΔυνός ςΤόν 
ΑςφΑλιΖόμΕνό  
ςΤόν κλΑΔό Ζωης
α) Χάνει τη διετή προθεσμία για το αδιαφιλονίκη-
το του Συμβολαίου.
β) Χάνει τη τριετή προθεσμία για τη δημιουργία α-
ξιών εξαγοράς.
γ) Χάνει το ασφάλιστρο της αρχικής ηλικίας του ή 
την κλίμακα της ηλικίας στην οποία εντάχθηκε ή 
τυχόν παλαιό ασφάλιστρο.

δ) Χάνει ευνοϊκότερους όρους του συμβολαίου 
του εάν και εφόσον υπάρχουν (λιγότερες εξαιρέ-
σεις ή πρόσθετες καλύψεις χωρίς ασφάλιστρο), 
όπως και τυχόν προθεσμία για την ισοβιότητα των 
συμβολαίων υγείας.
ε) Χάνει τη συνολική προσμέτρηση χρόνου για την 
τελική δημιουργία αξίας του συμβολαίου και η ο-
ποία είναι συνάρτηση της παλαιότητά του.
ζ) Μένει συνήθως ακάλυπτος κατά το μεσολα-
βούντα χρόνο μεταξύ της ακύρωσης του προη-
γούμενου συμβολαίου και της έκδοσης του νέου.
η) Καθίσταται μη ασφαλίσιμος, εάν λίγο πριν την 
έκδοση του νέου συμβολαίου, η υγεία του υπέστη 
ξαφνική και ανεπανόρθωτη βλάβη.

Σημείωση: Για τη ρεαλιστική εφαρμογή του κα-
νόνα 7 απαιτείται και η από κοινού, εταιρίας και α-
ποχωρούντος ασφαλιστικού συμβούλου, συμ-
φωνία περί συνέχισης της παροχής Service και 
καταβολής των αναλογούντων προμηθειών, 
σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 16 του 
νόμου 1569/85 όπως αυτό έχει αντικατασταθεί α-
πό την παράγραφο 1 του άρθρου 13 του νόμου 
2170/93. Η ευθύνη είναι των εταιριών. Σε καμία 
περίπτωση όμως μετριάζεσαι η ευθύνη του α-
σφαλιστικού συμβούλου για την πιστή εφαρμογή 
του παραπάνω κανόνα.

ςυνΕΠΕιΕς ΑΠό Τη μη Τηρηςη Τόυ 
κωΔικΑ ςυμΠΕριφόρΑς κΑι 
ΔΕόνΤόλόΓιΑς

ΑΠλη ΠΑρΑΒΑςη
Αυστηρή επίπληξη αν είναι μέλος του Π.Σ.Α.Σ . 

Αυστηρή προειδοποίηση αν δεν είναι μέλος, ότι: 
Θα καταγραφεί από τον Σύνδεσμο και θα χαρακτη-
ρισθεί ως ερασιτέχνης και επικίνδυνος ασφαλι-
στικός σύμβουλος.

Κοινοποίηση στο διευθυντή του ή συντονιστή ή 
πράκτορα ή μεσίτη και τον διευθυντή πωλήσεων 
της εταιρίας του. 

Αποστολή κωΔικΑ ΔΕόνΤόλόΓιΑς

ςόΒΑρη ΠΑρΑΒΑςη

Διαγραφή από τον Π.Σ.Α.Σ. με παράλληλη αφαί-
ρεση του ειδικού σήματος και ταυτότηταςτουΣυν-
δέσμου. Απαγόρευση εγγραφής του στον Π.Σ.Α.Σ 
αν δεν είναι μέλος του. Χαρακτηρισμός του ως ε-
ρασιτέχνης και επικίνδυνος ασφαλιστικός σύμ-
βουλος.

Εγγραφή στην μαύρη λίστα.

Πόλυ ςόΒΑρη ΠΑρΑΒΑςη Ή υΠόΤρόΠη
Καταγγελία και παραπομπή στο Υπουργείο Α-

νάπτυξης ή στον ανάλογο φορέα, για επιβολή 
προστίμου με παράλληλη εφαρμογή των προβλε-
πόμενω από την παράγραφο (2).

ςόΒΑρΕς ΠΑρΑΒΑςΕις κΑΤ΄ 
ΕΞΑκόλόυθηςη

Καταγγελία στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο 
και το Υπουργείο Ανάπτυξης για αφαίρεση άδειας 
άσκησης του επαγγέλματος με παράλληλη εφαρ-
μογή των προβλεπομένων από την παράγραφο 
(2).

Στις περιπτώσεις 1 και 2 και εφόσον ο καταγγε-
λόμενος αποδεχθεί την ευθύνη και ζητήσει συ-
γνώμη από τους θιγόμενους η υπόθεση πηγαίνει 
στο αρχείο, η συγνώμη γίνεται υποχρεωτικά δε-
κτή από όλους (καταγγέλοντα-Π.Σ.Α.Σ.), θα γίνο-
νται όμως οι απαραίτητες συστάσεις στον καταγ-
γελόμενο με αποστολή του ΚΩΔΙΚΑ χωρίς κοινο-
ποιήσεις.

Ο Π.Σ.Α.Σ. για να επιληφθεί υποθέσεων παρά-
βασης του ΚΩΔΙΚΑ θα πρέπει να υπάρχει ΤΕΚΜΗ-
ΡΙΩΜΕΝΗ ΓΡΑΠΤΗ και ΕΝΥΠΟΓΡΑΦΗ καταγγε-
λία από θιγόμενο συνάδελφο, άλλο διαμεσολα-
βούντα, διευθυντή της εταιρίας ή ασφαλισμένο.

Πριν καταλήξει σε απόφαση θα καλεί εγγρά-
φως, με συστημένη επιστολή ή εξώδικο τους κα-
ταγγελόμενους να εκθέσουν τις απόψεις τους, 
μέσα σε τακτή προθεσμία και να δώσουν εξηγή-
σεις (αδιαφορία ή μη απάντηση σημαίνουν ενοχή)

Οι αποφάσεις της πειθαρχικής επιτροπής για 
την εφαρμογή των (2), (3), (4), μπορούν να προ-
σβληθούν και να συζητηθούν ενώπιον της Γενι-
κής Συνέλευσης βάσει του άρθρου 6 του καταστα-
τικού του Συνδέσμου. 

Κώδικας συμπεριφοράς του Ασφαλιστικού συμβούλου
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Το επιτυχές μοντέλο της  Eurobank 
Properties εξετάζει η διοίκηση 
της Eurobank και για τις ασφαλι-

στικές θυγατρικές της, τις οποίες θα 
πρέπει να έχει πουλήσει ως το Δεκέμ-
βριο του 2016. Το πλάνο αναδιάρθρω-
σης της Eurobank περιλαμβάνει τη δέ-
σμευση πώλησης τουλάχιστον του 
80% του μετοχικού κεφαλαίου των 
Eurolife ERB ΑΕΑΖ και Eurolife ERB 
ΑΕΓΑ ως το Δεκέμβριο του 2016.Παρ 
ότι χρόνος υπάρχει ακόμη αρκετός η 
διοίκηση της Eurobank εξετάζει έξυ-
πνες λύσεις που θα αποτελούν ένα 
πρώτο βήμα εφαρμογής του πλάνου α-
ναδιάρθρωσης, δημιουργώντας την ί-
δια στιγμή τις συνθήκες για μελλοντι-
κή διάθεση ποσοστού της Eurolife σε 
καλύτερα επίπεδα τιμών από όσα είναι 
πρόθυμη να δώσει η αγορά σήμερα. 

Σύμφωνα με πληροφορίες,  στο τρα-
πέζι έχει πέσει το μοντέλο Eurobank 
Properties. Αντί δηλαδή να προχωρή-
σει η τράπεζα σε απευθείας πώληση 
ποσοστού της Eurolife να δρομολογη-
θεί η εισαγωγή της στο Χ Α με ταυτό-
χρονη είσοδο στρατηγικού επενδυτή, 
που πιθανότατα θα είναι private equity 
fund.  

Στην Eurobank Properties η Fairfax 
απέκτησε αρχικά από τη Λάμδα του ο-

μίλου Λάτση περίπου το 19% της εται-
ρείας με τιμή 4,5 ευρώ ανά μετοχή. Εν 
συνεχεία συμφώνησε με την Eurobank 
να διενεργηθεί αύξηση κεφαλαίου 
στην Properties και να αγοράσει τα δι-
καιώματα που αντιστοιχούσαν στην 
τράπεζα. 

Έτσι η Fairfax έγινε ο μεγαλομέτο-
χος της Eurobank Properties η εισηγ-
μένη ενισχύθηκε κεφαλαιακά, ώστε να 
αξιοποιήσει την ευνοική συγκυρία για 
αγορές επαγγελματικών ακινήτων με 
μακροχρόνια μίσθωση και η Eurobank 

ενισχύθηκε κεφαλαιακά καθώς παρ ό-
τι κατείχε το 33,5% συνέχισε να ενο-
ποιεί το σύνολο των κεφαλαίων.Τον 
περασμένο Ιούλιο η Eurobank διέθεσε 
μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης ένα επι-
πλέον 13,5% της Properties με τιμή α-
νά μετοχή τα 8,75 ευρώ. Η Eurobank ε-
νέγραψε κεφαλαιακό κέρδος, ενώ συ-
νεχίζει  να ενοποιεί την Properties, κα-
τέχοντας μόλις το 20%, βάσει της συμ-
φωνίας μετόχων που υπέγραψε με τη 
Fairfax. 

Η Eurobank εξετάζει μια παρόμοια 

τακτική και για την Eurolife. Δηλαδή 
την εισαγωγή της εταιρείας στο Χ. Α ή 
σε άλλη χρηματιστηριακή αγορά με 
προσφορά τίτλων μέσω ιδιωτικής το-
ποθέτησης και δημόσιας εγγραφής. Η 
ιδιωτική τοποθέτηση που θα αποτελέ-
σει και το βασικό σκέλος του IPO θα α-
πευθύνεται σε private equity funds 
που επιθυμούν να αποτελέσουν το 
στρατηγικό επενδυτή της Eurolife. 

Πιθανότατα θα επιλεγεί το fund που 
θα πληροί ποιοτικά χαρακτηριστικά ( 
μακροπρόθεσμος ορίζοντας επένδυ-

σης, εμπειρία σε τοποθετήσεις στρατη-
γικού χαρακτήρα σε ασφαλιστικές ε-
ταιρείες) και ποσοτικά χαρακτηριστικά 
( ο καλύτερος συνδυασμός τιμής και 
προσφερόμενων κεφαλαίων).  

Με φρέσκα κεφάλαια και νέο στρα-
τηγικό επενδυτή, η Eurolife θα μπορέ-
σει να ενδυναμώσει τη θέση της στην 
εγχώρια ασφαλιστική αγορά ενισχύο-
ντας και τους δείκτες κερδοφορίας.  Έ-
τσι η Eurobank θα κάνει το πρώτο βή-
μα αποεπένδυσης από τη Eurolife δη-
μιουργώντας συνθήκες για εγγραφή υ-
ψηλότερων υπεραξιών στα επόμενα 
βήματα. 

Ενδιαφέρον από Fairfax  
και Apollo

Σύμφωνα με πληροφορίες ενδιαφέ-
ρον για τη θέση του cornerstone 
investor έχουν ήδη επιδείξει private 
equity funds όπως η Fairfax και η 
Apollo. Αν η λύση του IPO με είσοδο 
στρατηγικού επενδυτή προκριθεί θεω-
ρείται βέβαιο ότι ενδιαφέρον θα επι-
δειχθεί και από αρκετά ακόμη private 
equity funds που ειδικεύονται σε τοπο-
θετήσεις στον χρηματοοικονομικό το-
μέα. Υπενθυμίζεται ότι η Fairfax απο-
τελεί το βασικό μαζί με την W. Ross 
στρατηγικό επενδυτή της Eurobank 
συμμετέχοντας και στο διοικητικό συμ-
βούλιο της τράπεζας. 

Έξυπνες λύσεις για τη Eurolife εξετάζει η Eurobank 
στο τραπέζι μοντέλο 
«Eurobank Properties».  
Η εισαγωγή σε 
χρηματιστηριακή  
αγορά και η είσοδος 
στρατηγικού επενδυτή 
γιατί ποντάρει σε 
υψηλότερες υπεραξίες 
για την πώληση του 80% 
ως το τέλος του 2016

Η βελτίωση των λειτουργικών επιδόσεων της 
Eurobank συνεχίστηκε για ακόμα ένα τρίμη-
νο και αποτυπώθηκε στην αύξηση των κερ-

δών προ προβλέψεων σε €222εκ., από €194εκ. 
το Α΄ τρίμηνο 2014 και €95εκ. το Β΄ τρίμηνο 
2013. Καθοριστική για τη θετική αυτή εξέλιξη ή-
ταν η ανάκαμψη των εσόδων από τόκους και προ-
μήθειες, η αύξηση των λοιπών εσόδων και η συ-
νεχιζόμενη μείωση του λειτουργικού κόστους. 
Ειδικότερα, σύμφωνα με ανακοίνωση της τράπε-
ζας τα  καθαρά έσοδα από τόκους αυξήθηκαν κα-
τά 2,2% σε τριμηνιαία βάση και ανήλθαν σε 
€375εκ. το β΄ τρίμηνο 2014, έναντι €367εκ. το Α΄ 
τρίμηνο του ίδιου έτους, κυρίως λόγω της συνε-
χιζόμενης αποκλιμάκωσης του κόστους καταθέ-
σεων στην Ελλάδα και της μείωσης του κόστους 
χρηματοδότησης από το ευρωσύστημα. Τα καθα-
ρά έσοδα από τόκους αυξήθηκαν στην Ελλάδα κα-
τά 1,9% σε €274εκ. και στο εξωτερικό κατά 3,0% 
σε €102εκ. Παράλληλα, αυξήθηκε και το καθαρό 
επιτοκιακό περιθώριο σε 2,0%, από 1,9% το Α΄ 
τρίμηνο 2014.

Τα συνολικά έσοδα από αμοιβές και προμήθει-
ες κατέγραψαν και αυτά σημαντική αύξηση κατά 
8,3% στο β΄ τρίμηνο σε €70εκ., κυρίως λόγω της 
βελτίωσης των εσόδων από τη διαχείριση περι-
ουσίας, τις εργασίες από τις κεφαλαιαγορές και 
των εσόδων από μισθώματα και λοιπές εργασίες 
του δικτύου καταστημάτων. Τα έσοδα από αμοι-
βές και προμήθειες αντιστοιχούσαν σε 0,37% του 
ενεργητικού το Β΄ τρίμηνο 2014, έναντι 0,34% το 
Α΄ τρίμηνο. Τα συνολικά καθαρά έσοδα από τό-
κους και προμήθειες ενισχύθηκαν κατά 3,1% σε 
€445εκ. το Β΄ τρίμηνο 2014, από €432εκ. το Α΄ 
τρίμηνο του ίδιου έτους. Τα λοιπά έσοδα κατέγρα-
ψαν σημαντική αύξηση κατά 52,9% σε €45εκ., ως 
αποτέλεσμα της διαχείρισης του χαρτοφυλακίου 

ομολόγων και μετοχών. Τα συνολικά έσοδα αυ-
ξήθηκαν κατά 6,3% και διαμορφώθηκαν σε 
€490εκ.την ίδια περίοδο, από €461εκ. το Α΄ τρί-
μηνο 2014. Τα έσοδα α-
πό τις εργασίες στην Ελ-
λάδα αυξήθηκαν σε 
€354εκ., από €327εκ. το 
Α΄ τρίμηνο, συνεισφέ-
ροντας κατά 72,3% στα 
συνολικά έσοδα, ενώ τα 
έσοδα από τις δραστηρι-
ότητες στο εξωτερικό 
κατέγραψαν μικρή αύξη-
ση κατά 1,3% σε €136εκ. 
το ίδιο διάστημα. Οι συ-
νολικές λειτουργικές 
δαπάνες παρέμειναν πε-
ρίπου στα επίπεδα του 
Α΄ τριμήνου 2014 
(€268εκ.), ενώ σε ετήσια 
συγκρίσιμη βάση υπο-
χώρησαν κατά 10,7%. 
Ειδικότερα, το Α΄ εξά-
μηνο 2014 οι δαπάνες 
μειώθηκαν κατά12,4% 
στην Ελλάδα σε €396εκ. 
και κατά 5,6% στο εξωτερικό σε €138εκ. Περαιτέ-
ρω βελτίωση παρουσίασε επίσης και ο δείκτης 
κόστους προς έσοδα, ο οποίος μειώθηκε σε 
54,6% το Β΄ τρίμηνο 2014, από 71,7% το αντίστοι-
χο τρίμηνο 2013.

Οι προβλέψεις πιστωτικών κινδύνων διαμορ-
φώθηκαν σε €455εκ. το Β΄ τρίμηνο 2014, από 
€479εκ. το προηγούμενο τρίμηνο, ενισχύοντας 

τις συσσωρευμένες 
προβλέψεις του ισολο-
γισμού σε €8,4δισ. Ως α-
ποτέλεσμα, η κάλυψη 
των δανείων σε καθυ-
στέρηση άνω των 90 η-
μερών αυξήθηκε κατά 
80 μονάδες βάσης σε 
τριμηνιαία βάση και δια-
μορφώθηκε σε 51,1% 
στο τέλος του Β΄ τριμή-
νου 2014.Τα νέα δάνεια 
σε καθυστέρηση άνω 
των 90 ημερών σημείω-
σαν σημαντική υποχώ-
ρηση κατά 50,1% στην 
Ελλάδα σε €299εκ., από 
€599εκ. το Α΄ τρίμηνο 
2014, απόρροια των 
πρωτοβουλιών που 
λαμβάνει η Τράπεζα για 
τη διαχείριση των δανεί-
ων αυτών. Τα νέα δάνεια 

σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών περιλαμβα-
νομένων και των δανείων του εξωτερικού μειώ-
θηκαν σε €382εκ., από €681εκ. το Α΄ τρίμηνο 
2014, που αποτελεί το χαμηλότερο επίπεδο από 
το Δ΄ τρίμηνο 2008. Τα συνολικά δάνεια σε καθυ-

στέρηση άνω των 90 ημερών ανήλθαν στο 31,8% 
του χαρτοφυλακίου, από 30,9% στο τέλος Μαρτί-
ου 2014.Οι χορηγήσεις προς πελάτες (προ προ-
βλέψεων) διαμορφώθηκαν σε €51,8δισ, με τα 
δάνεια προς επιχειρήσεις να ανέρχονται σε 
€26,1δισ. και τα δάνεια προς νοικοκυριά σε 
€25,6δισ.

Οι καταθέσεις πελατών αυξήθηκαν κατά 
€1,4δισ. και διαμορφώθηκαν σε €41,9δισ., από 
€40,5δισ. το Α΄ τρίμηνο 2014. Ο λόγος των δα-
νείων προς καταθέσεις μειώθηκε περαιτέρω σε 
103,4%, έναντι 109,3% στο τέλος Μαρτίου 2014.Η 
χρηματοδότηση από το ευρωσύστημα υποχώρησε 
κατά 36,2% (€5,9δισ.) από το Α΄ τρίμηνο έως σή-
μερα. Κατά το Β΄ τρίμηνο 2014, η Τράπεζα συνέ-
χισε την υλοποίηση του προγράμματος αναδιάρ-
θρωσης, το οποίο έχει εγκριθεί από τις αρμόδιες

ελληνικές και ευρωπαϊκές αρχές. Στα πλαίσια 
αυτά, προχώρησε στην πώληση του 13,5% της 
Eurobank Properties έναντι €119εκ., ενώ τον

Αύγουστο ήρθε σε συμφωνία για την πώληση 
των δραστηριοτήτων της στην Ουκρανία. Λαμβα-
νομένων υπόψη των ενεργειών αυτών, τα κεφά-
λαια κοινών μετοχών της κατηγορίας Ι (CET1 – 
Basel III) ανήλθαν σε €6,5δισ. ή 17,8% επί του 
σταθμισμένου ενεργητικού στο τέλος του Β΄ τρι-
μήνου 2014.

Το καθαρό λειτουργικό αποτέλεσμα διαμορ-
φώθηκε σε -€186εκ., έναντι -€189εκ. το Α΄ τρί-
μηνο 2014. Η ποιοτική βελτίωση στα αποτελέ-
σματα της Eurobank για το δεύτερο τρίμηνο του 
2014 επιβεβαιώνει ότι ο στρατηγικός σχεδιασμός 
για την αναμόρφωση του επιχειρηματικού μοντέ-
λου της Τράπεζας εφαρμόζεται αποτελεσματικά 
και ήδη αποδίδει καρπούς, τόνισε μεταξύ άλλων 
ο διευθύνων σύμβουλος της Eurobank κ. Χρή-
στος Μεγάλου.

Eurobank: στα 222 εκατ. ευρώ  
τα προ προβλέψεων κέρδη

Ο κ. Χρήστος Μεγάλου
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Το ενδεχόμενο να προχωρήσει το ε-
πόμενο διάστημα τη διαδικασία διά-
θεσης ποσοστού της Finansbank ε-

ξετάζει, σύμφωνα με πληροφορίες, η δι-
οίκηση της Εθνικής, προκειμένου να 
θωρακίσει έτι περαιτέρω τον όμιλο πριν 
ή μετά την ολοκλήρωση της άσκησης 
προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων. 

Σύμφωνα με πηγές της αγοράς, η Ε-
θνική έχει δεχθεί εισηγήσεις από ξένες 
επενδυτικές τράπεζες να προχωρήσει 
λίγο πριν ή αμέσως μετά τη δημοσιοποί-
ηση των ευρημάτων της άσκησης σε μεί-
ωση του ποσοστού της στη Finansbank 
κατά 20% με 25%. Οι ξένες επενδυτικές 
τράπεζες συστήνουν τη διενέργεια αύ-
ξησης μετοχικού κεφαλαίου με παραίτη-
ση της Εθνικής από το δικαίωμα προτί-
μησης και κάλυψή της από την αγορά ή 
από στρατηγικό επενδυτή,  χωρίς να α-
ποκλείεται συνδυασμένη προσφορά. 

Η σταθεροποίηση του πολιτικού κλί-
ματος στην Τουρκία, μετά την ομαλή με-

τάβαση Ερντογάν από τη θέση του πρω-
θυπουργού στην προεδρία της Δημοκρα-
τίας, και οι εκτιμήσεις για αύξηση του 
ρυθμού ανάπτυξης της οικονομίας δημι-
ουργούν το κατάλληλο περιβάλλον για 
να διενεργηθεί, σύμφωνα με τους ειση-
γητές, επιτυχώς αύξηση κεφαλαίου στην 
Finansbank.  

Το πλάνο αναδιάρθρωσης της Εθνι-
κής προβλέπει διάθεση ποσοστού ως 
40% της Finansbank μέχρι το 2016.  Στό-
χος της Εθνικής, όπως διευκρινίστηκε 
στην πρόσφατη τηλεδιάσκεψη με τους 
αναλυτές, είναι η διάθεση του 40% να δι-

ενεργηθεί σε δύο χρονικά φάσεις.
Να υπάρξει δηλαδή, ως πρώτο βήμα, 

η μείωση του ποσοστού της κατά περί-
που 20% και εν συνεχεία και εφόσον αυ-
τό κριθεί απαραίτητο από τη λειτουργική 
πορεία του ομίλου και το βαθμό υλοποί-
ησης του πλάνου αναδιάρθρωσης να 
προχωρήσει σε διάθεση ενός επιπλέον 
ποσοστού. 

Η  διοίκηση της τράπεζας άφησε στην 
τηλεδιάσκεψη ανοικτό το ενδεχόμενο η 
μείωση του ποσοστού στη Finansbank 
να διενεργηθεί με αύξηση κεφαλαίου ή 
πώληση μετοχών σε στρατηγικό επεν-

δυτή. Ωστόσο με δεδομένο ότι η Εθνική 
διαθέτει ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια 
είναι πιθανόν η διοίκησή της να μην κρί-
νει αναγκαία σε αυτή την χρονική συγκυ-
ρία τη μείωση του ποσοστού στη 
Finansbank. 

Από την άλλη η περαιτέρω κεφαλαια-
κή ενίσχυση της Finansbank και εμμέ-
σως της μητρικής θωρακίζει τον όμιλο 
τόσο απέναντι σε τυχόν κεφαλαιακές α-
νάγκες που θα προκύψουν από το stress 
test όσο και απέναντι στην ομαλή συνέ-
χιση της ανάπτυξης των εργασιών στην 
Τουρκία.

Παρ ότι οι τουρκικές τράπεζες υπο-
χρεούνται να διατηρούν δείκτη κεφαλαι-
ακής επάρκειας ίσο ή υψηλότερο του 8% 
η τοπική κεντρική τράπεζα απαγορεύει 
σε τράπεζες με δείκτη κεφαλαιακής ε-
πάρκειας χαμηλότερο του 12% να ανοί-
γουν νέα υποκαταστήματα. Και η 
Finansbank αναπτύσσεται με ταχείς 
ρυθμούς τα τελευταία χρόνια. 

Εθνική: Με το όπλο παρά πόδα για Finansbank

στα 1,146 δισ. ευρώ ανήλθε το καθαρό αποτέλεσμα του Ομί-
λου της Εθνικής Τράπεζας το πρώτο εξάμηνο του 2014, σε 

σχέση με 343 εκατ. το ευρώ αντίστοιχο εξάμηνο του 2013,σ ύμ-
φωνα με σχετική ανακοίνωση της ΕΤΕ.

Οι προβλέψεις παρουσίασαν μείωση κατά 17% σε ετήσια βά-
ση, ακολουθώντας τη συνεχιζόμενη μείωση των νέων επισφα-
λειών, ενώ τα λειτουργικά κέρδη μετά από προβλέψεις ανήρ-
θαν σε 123 εκατ. ευρώ το α΄ εξάμηνο του 2014, σε σχέση με λει-
τουργικές ζημίες ύψους 61 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα 
του 2013.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση τα κέρ-
δη προ-προβλέψεων αυξήθηκαν κατά 5% σε ετήσια βάση, στα 
828 εκατ. ευρώ υπερκαλύπτοντας τις διενεργούμενες προβλέ-
ψεις του α' εξαμήνου, ύψους 705 εκατ. ευρώ 

Οι προβλέψεις παρουσίασαν μείωση κατά 17% σε ετήσια βά-
ση, ακολουθώντας τη συνεχιζόμενη μείωση των νέων επισφα-
λειών. 

Τα λειτουργικά κέρδη μετά από προβλέψεις ανήρθαν σε 123 
εκατ. ευρώ το α΄ εξάμηνο του 2014, σε σχέση με λειτουργικές 
ζημίες ύψους 61 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2013. Η 
συνεισφορά της θυγατρικής Finansbank στην Τουρκία, βαίνει 
αυξανόμενη, με τα καθαρά κέρδη β' τριμήνου να ανέρχονται στα 

85 εκατ. ευρώ αυξημένα κατά 33% σε σχέση με το προηγούμε-
νο τρίμηνο. Σ ε σχέση με το δ' τρίμηνο του 2013, τα καθαρά κέρ-
δη του β' τριμήνου διαμορφώθηκαν σε υπερτριπλάσια επίπεδα.  

Παρουσίασε επίσης ενίσχυση της θετικής συνεισφοράς των 
θυγατρικών στη ΝΑ Ευρώπη, με σημαντική αύξηση των καθα-
ρών κερδών, τα οποία ανήλθαν στα 30 εκατ. ευρώ το α' εξάμη-
νο του 2014, σε σχέση με 7 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο 
του 2013.Π

αράλληλα εμφάνισε περαιτέρω δραστική πτώση των νέων 
επισφαλειών στην Ελλάδα, που ανήλθαν σε 262 εκατ. ευρώ , 
μειωμένες κατά 31% σε ετήσια βάση και κατά 16% σε σχέση με 
το προηγούμενο τρίμηνο. Ο δείκτης καθυστερήσεων 90+ ημε-
ρών διαμορφώθηκε στο 23,2% για τον Όμιλο και 29,3% για το 
εγχώριο χαρτοφυλάκιο,ενώ η διατήρηση του υψηλού ποσοστού 
κάλυψης επισφαλών απαιτήσεων του Ομίλου και της Τράπεζας 
από προβλέψεις στο επίπεδο του 56% -σταθερά το υψηλότερο 
στον εγχώριο κλάδο. Εμφάνισε σημαντική μείωση δαπανών 
προσωπικού α' εξαμήνου κατά 18% στην Ελλάδα, σε ετήσια βά-
ση, κατόπιν της επιτυχούς εθελουσίας εξόδου, η οποία ολοκλη-
ρώθηκε στα τέλη του 2013 και περικοπή συνολικών λειτουργι-
κών δαπανών στην Ελλάδα κατά 16% και στη ΝΑ Ευρώπη κατά 
6%, σε σχέση με το προηγούμενο εξάμηνο.Στην ανακοίνωση 

των οικονομικών αποτελεσμάτων αναφέρονται, 
επίσης η  σημαντική αύξηση της καταθετικής βά-
σης του ομίλου σε ετήσια βάση, +8% και η  μηδε-
νική εξάρτηση από τον έκτακτο μηχανισμό ρευ-
στότητας ELA ήδη από το γ΄ τρίμηνο του 2013.

Αλέξανδρος Τουρκολιάς:  
ςε πλεονεκτική θέση η ΕΤΕ

Στην εγχώρια αγορά, σημειώσαμε λειτουργικά 
κέρδη για τρίτο συνεχόμενο τρίμηνο, με βελτιούμε-
νες αποδόσεις και στις τρεις βασικές συνιστώσες 
της κερδοφορίας, τόνισε μεταξύ άλλων  ο διευθύ-
νων σύμβουλος της Εθνικής Τράπεζας Αλέξανδρος 
Τουρκολιάς. Πρώτον, τα λειτουργικά έσοδα βελτι-
ώνονται συνεχώς, γεγονός που απορρέει κυρίως 
από την ομαλοποίηση της ελληνικής οικονομίας. 
Δεύτερον, έχουν μειωθεί δραματικά οι νέες επι-
σφάλειες με συνακόλουθη μείωση των προβλέψε-
ων. Τρίτον, έχουμε πετύχει σημαντική μείωση των 
λειτουργικών εξόδων, πρόσθεσε ο κ.Τουρκολιάς. Υπογράμμισε α-
κόμη ότι η  ισχυρή ρευστότητα που φέρνει σε πλεονεκτική θέση 
την ΕΤΕ και της επιτρέπει να στηρίξει την ελληνική επιχειρηματι-

κότητα. Είναι ενδεικτικό ότι κατά το β΄ τρίμηνο του έτους η Εθνική 
εκταμίευσε δάνεια τάξεως άνω των 400 εκατ. ευρώ. Έτσι, η Εθνι-
κή στηρίζει και τη δημιουργία ευκαιριών για την ανάπτυξη και την 
πρόοδο που έχει ανάγκη ο τόπος.

Εθνική Τράπεζα : υψηλή κεφαλαιακή επάρκεια 

Πρόσθετο 
κεφαλαιακό 
μαξιλάρι ως  
1 δισ. για Εθνική 
«η FINANsBANk θα μπορούσε 
να προχωρήσει άνετα σε αύξηση 
κεφαλαίου ως 1 δις ευρώ, ενισχύ-
οντας την κεφαλαιακή της βάση και 
διευρύνοντας την περιορισμένη 
σήμερα διασπορά της» εκτιμά τρα-
πεζικός αναλυτής. Με τρέχουσα 
κεφαλαιοποίηση κοντά στα 3 δις 
ευρώ η Finansbank αποτιμάται πε-
ρίπου 1,1 φορά τη λογιστική της α-
ξία διαπραγματευόμενη σε επίπεδα 
αντίστοιχα με αυτά των υπολοίπων 
τουρκικών τραπεζών παρά την ιδι-
αίτερα χαμηλή διασπορά της ( σ. σ η 
Εθνική κατέχει το 94% και έχει 
option αγοράς ενός επιπλέον 5%). 

Ενδεχόμενη αύξηση κεφαλαίου 
ή πώληση ποσοστού της 
Finansbank θα προσθέσει ιδιαίτε-
ρο βάρος στην επίδραση που θα έ-
χει το πλάνο αναδιάρθρωσης της 
Εθνικής στο μετριασμό τυχόν κε-
φαλαιακών αναγκών. Στην περί-
πτωση της Εθνικής με δεδομένο ό-
τι προχώρησε πρόσφατα σε αύξηση 
κεφαλαίου 2,5 δις ευρώ καταθέτο-
ντας και πλάνο πρόσθετης κεφα-
λαιακής ενίσχυσης 1,04 δις ευρώ η 
διάθεση ποσοστού 20% με 25% της 
Finansbank θα σηματοδοτήσει την 
κεφαλαιακή υπερθωράκιση της 
τράπεζας. 

Η Εθνική άλλωστε αναμένει ε-
ντός Σεπτεμβρίου την ολοκλήρωση 
της συμφωνίας πώλησης της Α-
στήρ Παλάς και την ανάδειξη πλει-
οδότη για την NBGI Private Equity. 

► Προτάσεις από ξένες επενδυτικές τράπεζες για ΑΜΚ 
στη Finansbank εν όψει stress test εξετάζει η Εθνική. 
► Πώς μπορεί να μειωθεί το ποσοστό της κατά 20% 
με 25%. Που βλέπει η αγορά το ύψος της ΑΜΚ.  
Τι κερδίζει η Εθνική
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Ε Π Ι Κ Α Ι Ρ 0 Τ Η Τ Α

στ  διαβούλευση επί του Εθνικού 
Σχεδίου Δράσης για την Εταιρική 
Κοινωνική Ευθύνη 2014 – 

2020,συμμετείχε η ΑΧΑ Ασφαλιστική, 
όπου έλαβε μέρος σημαντικός αριθμός 
επιχειρήσεων από όλο το φάσμα των 
οικονομικών κλάδων της χώρας. Κατά 
την διάρκεια της διαβούλευσης έγινε 
παρουσίαση του σχεδίου από τους προ-
σκεκλημένους φορείς,ενώ οι  συμμετέ-
χουσες εταιρείες παρουσίασαν τις προ-
τάσεις τους.Παράλληλα πραγματοποιή-
θηκε συζήτηση σε στρογγυλό τραπέζι 
για τα βασικά θέματα του σχεδίου. 

Από πλευράς ΑΧΑ συμμετείχε ο διευ-
θύνων σύμβουλος κ. Ερρίκος Μοάτσος, 
ο οποίος μίλησε για  σημαντικό βήμα 
που πραγματοποιείται  στην κατεύθυν-
ση του σχεδιασμού εθνικής στρατηγι-
κής για την εταιρική κοινωνική ευθύνη. 
Στο πλαίσιο της συμμετοχής μας, κατα-
θέτουμε την άποψη πως βασική προ-
σθήκη στην εφαρμογή της στρατηγικής, 
θα πρέπει να είναι η στόχευση στην πρό-
ληψη των κινδύνων και όχι μόνο στην 
ανακούφιση ήδη υπαρχόντων προβλη-

μάτων. Για εμάς στην ΑΧΑ, η πρόληψη 
αποτελεί μέρος της καθημερινής μας 
εργασίας και θεωρούμε πως πρέπει να 
αποτελεί προτεραιότητα για όλους τους 
τομείς της οικονομίας,είπε ο κ.Μοά-
τσος. Η διαβούλευση έλαβε χώρα στα 
γραφεία του ΣΕΒ στην Αθήνα και αποτέ-
λεσε μία πρώτης τάξεως ευκαιρία για 
τα μέλη του Ελληνικού Δικτύου για την 

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, να κατα-
θέσουν τις θέσεις και τις προτάσεις 
τους. Απώτερος σκοπός της συνάντη-
σης ήταν να δημιουργηθούν πολλαπλα-
σιαστικά οφέλη τα οποία θα λειτουργή-
σουν ενισχυτικά στην προσπάθεια επι-
τυχούς εφαρμογής του Σχεδίου και στην 
υποστήριξη της ελληνικής κοινωνίας. Η 
ΑΧΑ κατέθεσε ένα λεπτομερές σχέδιο 
προτάσεων προς το Ελληνικό Δίκτυο 
για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, 
προκειμένου να ενισχυθεί το Εθνικό 
Στρατηγικό Σχέδιο. Οι προτάσεις της Α-
ΧΑ βασίστηκαν στη σημαντική γνώση 
που έχει για θέματα εταιρικής υπευθυ-
νότητας, γεγονός που αντικατοπτρίζεται 
στο ότι σε παγκόσμια κλίμακα, ο όμιλος 
ΑΧΑ τοποθετείται στην  1η θέση στον α-
σφαλιστικό κλάδο και στις 120 πιο ανε-
πτυγμένες εταιρείες στους τομείς της 
Περιβαλλοντικής, Κοινωνικής και Διοι-
κητικής διαχείρισης. Και στην  1η θέση 
στον Ασφαλιστικό Κλάδο στην κατάτα-
ξη Sustainability Investment του Χρη-
ματιστηρίου της Ν. Υόρκης.Τα αποτελέ-
σματα που εξήχθησαν από τη διαδικασία 

της διαβούλευσης, θα υποβληθούν ως 
προτάσεις βελτίωσης του Σχεδίου, 
προς την Επιτροπή του Υπουργείου Α-
νάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας που 
έχει αναλάβει την ανάπτυξη και εφαρ-
μογή του.

Εβδομάδα Εταιρικής 
υπευθυνότητας 

Πλήθος από δράσεις, μεγάλη συμμε-
τοχή και μια σημαντική κληρονομιά από 
μηνύματα που θα κινητοποιήσουν τους 
ανθρώπους της ΑΧΑ να αξιοποιούν α-
κόμα περισσότερο τις δυνάμεις τους για 
να στηρίζουν την κοινωνία, είναι εν τω 
μεταξύ τα βασικά χαρακτηριστικά της Ε-
βδομάδας Εταιρικής Υπευθυνότητας 
της ΑΧΑ, η οποία πραγματοποιήθηκε α-
πό τις 14 έως τις 22 Ιουνίου 2014. Στο 
πλαίσιο της Εβδομάδας αυτής,233 άν-
θρωποι της εταιρείας συμμετείχαν εθε-
λοντικά σε ενέργειες,ενώ 1.249 ώρες 
εθελοντικής δράσης προσφέρθηκαν α-
πό την εθελοντική ομάδα της Εταιρείας 
– ΑΧΑ Hearts in Action (αποκλειστικό 
δίκτυο και διοικητικό προσωπικό)

ΑχΑ Ασφαλιστική: Διαβούλευση για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Ο  κ. Ερρίκος Μοάτσος

Ασφαλίζει  
έργα τέχνης 

ΣΕ  ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ με το Εργοστάσιο 
Τεχνών Σαντορίνης (Santorini Arts 
Factory – SAF) με διαμεσολάβηση της 
εταιρείας Gras Savoye Willis,προχώ-
ρησε η ΑΧΑ. Η συνεργασία αυτή αφορά 
κάλυψη «Κατά παντός κινδύνου» για 
έργα τέχνης που θα φιλοξενούνται στο 
SAF μέχρι τις 22 Σεπτεμβρίου 2014 και 
συγκεκριμένα την έκθεση γλυπτών 
«Το πλοίο Νεράιδα»,τα τα εικαστικά 
«White, Grey & Little Red: Εννέα ιστο-
ρίες σε λευκό, γκρίζο και κόκκινο» 
καθώς και την έκθεση φωτογραφιών 
του J. Joshua Garrick «Αποτυπώνο-
ντας το Αρχαίο Κάλλος». Η ΑΧΑ συμμε-
τέχοντας σε αυτή τη συνεργασία, στο-
χεύει σε ένα ευρύτερο πλαίσιο προ-
στασίας της καλλιτεχνικής κληρονο-
μιάς που αφορά την Ελλάδα και στη δι-
ασφάλιση της άρτιας έκθεσής προς ό-
λους τους επισκέπτες της χώρας, μέσα 
από σημαντικούς χώρους τέχνης.

Όμιλος ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ

ύπηρεσίες υψηλού 
επιπέδου 

Η προσήλωση και αφοσίωσή στον άνθρωπο 
πελάτη χαρακτηρίζει τον όμιλο επιχειρήσεων 
«ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ», με κύρια αρχή του την πα-
ροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου. Ενδεικτική 
του βαθμού ικανοποίησης των πελατών και α-
σφαλισμένων του ομίλου είναι η ακόλουθη επι-
στολή.

ΕΥΡΩΠΗ Ασφαλιστική

Ψηφιοποίησε  
το αρχείο της 
ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ψηφιοποίησή της ολοκλήρωσε η 
ΕΥΡΩΠΗ Ασφαλιστική, καθιερώνοντας την ηλε-
κτρονική αρχειοθέτηση όλων των εγγράφων 
της.Η  υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου 
πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με την εξειδι-
κευμένη εταιρεία «Αρχειοθήκη ΑΕ», μέσω της 
πιστοποιημένης γερμανικής πλατφόρμας ηλε-
κτρονικής διαχείρισης εγγράφων “Saperion”, 
που προσφέρει όλες τις αναγκαίες διασφαλίσεις 
για τη διαχείριση αρχείων με ευαίσθητα προσω-
πικά δεδομένα. Όπως τονίζεται,με τη νέα πολιτι-
κή αρχειοθέτησης η ΕΥΡΩΠΗ Ασφαλιστική οργά-
νωσε ηλεκτρονικούς φακέλους για  τους διαμε-
σολαβητές ασφάλισης της εταιρείας, τις  προ-
σφορές ασφάλισης μεγάλων εμπορικών κινδύ-
νων, τα ασφαλιστήρια συμβόλαια όλων των κλά-
δων,τις  ζημιές αυτοκινήτων και τις  ζημιές Λοι-
πών Κλάδων.Με την «e – αρχειοθέτηση» η εται-
ρία Ασφαλιστική αυτοματοποίησε όλες τις διαδι-
κασίες διαχείρισης των εγγραφών που παράγο-
νται από τα συστήματά της, ενώ με την εκτύπω-
ση κάθε ασφαλιστικού εντύπου ενημερώνεται 
αυτόματα ο αντίστοιχος ηλεκτρονικός του φάκε-
λος. Η εταιρεία, απαντώντας στις προκλήσεις της 
εποχής της, αποφάσισε να επενδύσει στις νέες 
τεχνολογίες, με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτη-
ση των πελατών μέσω της άμεσης πρόσβασης 
στην πληροφορία, τη μείωση του λειτουργικού 
κόστους, τον περιορισμό του κόστους διαχείρι-
σης του αρχείου της, και, τέλος, την προστασία 
του περιβάλλοντος με τον περιορισμό των εκτυ-
πώσεων,τόνισε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμ-
βουλος της ΕΥΡΩΠΗ Ασφαλιστική, κ. Νικόλαος 
Μακρόπουλος. 

✔Η Εθνική Ασφαλιστική 
προχωρά  στην εφαρμογή 
περιορισμένου προγράμματος 
εθελουσίας εξόδου που θα αφορά 
περίπου 40 άτομα. Με την 
υλοποίηση του σχεδίου αυτού, η 
εταιρία επιδιώκει να επιταχύνει τη 
διαδικασία ανέλιξης του 
ανθρώπινου δυναμικού της, 
κινούμενη παράλληλα στο πλαίσιο 
της συνεχούς εξοικονόμησης 
πόρων που αποτελεί μονόδρομο 
στις σύγχρονες συνθήκες. 
-Την ασφάλιση αστικής ευθύνης 
της διοργάνωσης προβολής των 
αγώνων του FIBA World Cup 
2014   ανέλαβε η AIGAION 
Ασφαλιστική Α.Ε.  

✔Η  ΑΧΑ Ασφαλιστική  στηρίζει 
τον νεαρό αθλητή Άρσης Βαρών 
Παντελή Ριζούλη από τον 
Αθλητικό Σύλλογο «Άτλας 
Λάρισας».Ο Παντελής Ριζούλης 
έχει επιδείξει εξαιρετικά 
προσόντα στο άθλημα της άρσης 
βαρών και ο τρόπος ζωής του 
χάρις στη σοβαρή ενασχόλησή 
του με τον αθλητισμό, αποτελεί 
παράδειγμα προς μίμηση

✔Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε 
η πρώτη εθελοντική αιμοδοσία 
που διοργάνωσε ο Σύνδεσμος 
Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών 
Χανίων σε συνεργασία με το 
Επιμελητήριο της πόλης.

Glassdrive®:Nέοι σταθμοί 
σε Αθήνα και Καβάλα 

Στο πλαίσιο της συνεχούς της ανάπτυξης και της βελτίωσης των 
παρεχομένων υπηρεσιών της στην επισκευή και αντικατάσταση 
κρυστάλλων αυτοκινήτου, η Glassdrive® υποδέχεται το νέο μέλος 
της στην πόλη της Αθήνας.Πρόκειται για έναν πρότυπο σταθμό αντι-
κατάστασης κρυστάλλων αυτοκινήτου, ο οποίος βρίσκεται σε κε-
ντρικό σημείο στο κέντρο της Αθήνας, συνολικής επιφάνειας  100 
τ.μ.  Η διεύθυνση του σταθμού είναι Κασομούλη 82 & Βαρβιτσιώτη 
2, στο Νέο Κόσμο, και λειτουργεί  καθημερινά από τις 08:00 έως τις 
18:00 ενώ το Σάββατο οι πελάτες μπορούν να εξυπηρετηθούν από 
τις 08:00 έως τις 13:00.

Παράλληλα η Glassdrive®,ακολουθώντας το επιχειρησιακό 
πλάνο ανάπτυξης του δικτύου της, υποδέχεται με χαρά το νέο μέλος 
της στην Καβάλα, τον κύριο Καραγκιαούρη Σωκράτη.Ο ιδιοκτήτης 
του σταθμού κος Καραγκιαούρης  διατηρεί πρότυπη μονάδα φανο-
ποιείου και  κέντρο επισκευής & αντικατάστασης κρυστάλλων αυ-
τοκινήτου, συνολικής επιφάνειας 140 τ.μ. στην πόλη της Καβάλας.   
Οι εγκαταστάσεις του βρίσκονται στην οδό Κέρκυρας 4. Ο σταθμός 
λειτουργεί  καθημερινά από τις 08:00 έως τις 16:00. O νέος  σταθμός στην Καβάλα

	  

	  

 
 

Θεσσαλονί
κη, 10 Σεπτεµβρί

ου 2014  
/κτ  

 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 
Αυτό που χαρακτηρί

ζει τον Όµιλο Επιχειρήσ
εων «ΙΝΤΕΡΣΑ

ΛΟΝΙΚΑ» από ιδρύσεώς 

του είναι η προσήλωσ
η και αφοσίω

σή του προς τον άνθρωπο πελάτη, µε κύρια αρχή του 

την παροχή υπηρεσιών
 υψηλού επιπέδου.  

Ενδεικτική του βαθµού ικανοποίη
σης των πελατών και ασφαλ

ισµένων του Οµίλου 

είναι η ακόλουθη επιστολή.  

      

 

 
Με την παράκλησ

η να δηµοσιευθεί. 

 
	  



Κάποια πράγµατα αξίζει
να κρατάνε για πάντα.

Τηλεφωνήστε στο 210 93 09 500 

40 χρόνια τώρα, ασφαλίζει ότι αξίζει

www.minetta.gr

Για εµάς στην Ασφάλειαι Μινέττα η ασφάλεια αλλά και η αξιοπιστία είναι και παραµένουν αξίες 
διαχρονικές. Ασφάλεια για όσα έχετε δηµιουργήσει, για τα αγαπηµένα σας πρόσωπα, για την 
υγεία σας, αλλά και για όσα θέλετε να δηµιουργήσετε στο µέλλον. Γι αυτό 40 χρόνια τώρα σας 
προσφέρουµε αξιόπιστα ασφαλιστικά προγράµµατα και είµαστε δίπλα σας, όταν µας 
χρειαστείτε, αποζηµιώνοντας αµέσως.

Ασφάλεια. Για εµάς είναι αξία διαχρονική.

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Kx's_F_20.527.5.pdf   1   2/20/14   1:55 PM



26

N E X T D E A L  # 3 2 2 #  1 7  Σ Ε Π Τ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Υ  2 0 1 4

Υ Γ Ε Ι Α

ΕοΠύύ: Μαχαίρι σε  διαγνωστικές εξετάσεις
με νέα αυστηρότερα κριτήρια 

συνταγογραφούνται από τους 
γιατρούς του  ΕΟΠΥΥ εξετάσεις 

όπως τεστ ΠΑΠ, μαγνητικές τομογρα-
φίες και πρόληψης καρκίνου, με στό-
χο τον  περιορισμό της δαπάνης. Επι-
πλέον, σε συνδυασμό με το πλαφόν α-
νά μήνα για κάθε διαγνωστικό κέντρο 
και εργαστήριο, οι ασφαλισμένοι θα 
πρέπει να αναζητούν κέντρο που δεν 
έχει συμπληρώσει το πλαφόν.

Ειδικότερα οι  εξετάσεις που επη-
ρεάζονται είναι το  τεστ Παπανικολά-
ου για την πρόληψη του καρκίνου του 
τραχήλου της μήτρας δεν δικαιολο-
γείται σε γυναίκες κάτω των 21 ετών 
ή άνω των 65. Η εξέταση μπορεί να ε-
παναλαμβάνεται ανά τριετία και όχι 
κάθε χρόνο. Οι εξετάσεις προστάτη 
δεν δικαιολογούνται σε άνδρες κάτω 
των 40 ετών και άνω των 75 ετών, 
καθώς και σε όσους πάσχουν από βα-
ριές συνυπάρχουσες νόσους. Θα δι-
καιολογείται σε άνδρες άνω των 50 ε-
τών, σε άνδρες 40-45 ετών εφόσον έ-
χουν πολλούς συγγενείς που εμφάνι-
σαν καρκίνο του προστάτη πριν από 
την ηλικία των 65 ετών, καθώς και σε 
άνδρες 45-50 ετών εφόσον έχουν πα-
τέρα ή αδελφό που προσβλήθηκε από 
καρκίνο του προστάτη πριν τα 65. Η 
μαστογραφία καλύπτεται σε γυναίκες 
άνω των 40 ετών μία φορά το χρόνο 
και εφόσον δεν πάσχουν από βαρέα 
και χρόνια νοσήματος, ενώ σε περι-
στατικά χρόνιου πόνου στον αυχένα, η 
πρώτη εξέταση θα είναι η ακτινογρα-
φία και όχι η μαγνητική τομογραφία, 
ακόμα και αν έχει προηγηθεί χειρουρ-
γική επέμβαση ή κακοήθεια. Έντονες 
αντιδράσεις  εξέφρασε ήδη ο ιατρικός 
κόσμος τονίζοντας ότι η  πολιτική πε-
ριστολής του κόστους, που συνεχίζε-
ται από το υπουργείο Υγείας και την 
κυβέρνηση, αποτελεί πλήγμα για την 
προληπτική ιατρική, με αποτέλεσμα 
μακροπρόθεσμα να αυξάνεται η νοση-
ρότητα και επομένως η δαπάνη νοση-
λείας των ασθενών στα νοσοκομεία.

Τι λέει ο  ΕόΠυυ για το πλαφόν 
στις διαγνωστικές εξετάσεις

Διευκρινίσεις αναφορικά με τα όσα 
αναφέρονται για τις προληπτικές εξε-
τάσεις, έδωσε τη η διοίκηση του ΕΟ-
ΠΥΥ.Όπως αναφέρει, οι γιατροί θα 
πρέπει πλέον να αιτιολογήσουν τη σχέ-
ση της διάγνωσής τους και την ανα-
γκαιότητα της εξέτασης που συνταγο-
γραφούν. Συγκεκριμένα, όπως αναφέ-
ρεται, έχει ήδη καθορισθεί για κάθε ια-
τρική ειδικότητα και για κάθε κατηγο-
ρία ιατρικών πράξεων συγκεκριμένο 
αριθμητικό όριο ανά παραπεμπτικό και 
ανά ΑΜΚΑ συνταγογραφούμενων εξε-
τάσεων, οι οποίες μπορούν να διενερ-
γηθούν από ιδιώτες παρόχους και να 
αποζημιωθούν από τον ΕΟΠΥΥ. Χαρα-
κτηριστικά αναφέρει ότι μία ειδικότη-

τα, για παράδειγμα Καρδιολόγος, μπο-
ρεί να συνταγογραφήσει από την κατη-
γορία ιατρικής πράξης «ΑΚΤΙΝΟΛΟ-
ΓΙΑ» (οι κατηγορίες ιατρικών πράξεων 
παρατίθενται αναλυτικά στην ιστοσελί-
δα του ΕΟΠΥΥ http://www.eopyy.gov.
gr) μέχρι δύο εξετάσεις ανά παραπε-
μπτικό για έναν ΑΜΚΑ (έναν ασθενή) 
και οι οποίες μπορούν να πραγματοποι-
ηθούν σε ιδιώτη πάροχο και να αποζη-
μιωθούν από τον ΕΟΠΥΥ. Αν συνταγο-
γραφηθούν περισσότερες εξετάσεις 
στον ίδιο ΑΜΚΑ την ίδια ημερομηνία 
έκδοσης, αλλά και μέχρι τέσσερις ημέ-
ρες αργότερα, τότε οι εξετάσεις διε-
νεργούνται δωρεάν μόνο στις δημόσι-
ες δομές.Επιπλέον, καθορίζονται και ι-
ατρικές πράξεις μη συμβατές με την ει-
δικότητα του ιατρού, και σε αυτές τις 

περιπτώσεις το αριθμητικό όριο είναι 
μηδενικό. Ωστόσο, διευκρινίζεται ότι 
και σε αυτήν την περίπτωση μπορούν 
να συνταγογραφηθούν εξετάσεις από 
τον γιατρό και να διενεργηθούν δωρε-
άν από τις δημόσιες δομές. Ο ΕΟΠΥΥ υ-
πογραμμίζει ότι ειδικά για τις εξετάσεις 
PSA με δακτυλική εξέταση και μαστο-
γραφία για την πρόληψη καρκίνου του 
μαστού, για τις γυναίκες άνω των 35 ε-
τών εφόσον ανήκουν σε ομάδα υψη-
λού κινδύνου, συνεχίζει να ισχύει ο 
προληπτικός έλεγχος μαστογραφίας 
του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υ-
γείας (ΕΚΠΥ), με την προϋπόθεση ότι σε 
ενδεχόμενο έλεγχο από τον ΕΟΠΥΥ ο 
παραπέμπον ιατρός να μπορεί να αιτιο-
λογήσει ότι η ασφαλισμένη ανήκει σε 
ομάδα υψηλού κινδύνου. 

σε πλειστηριασμό 
το Ερρίκος ντυνάν

Την προσεχή Τετάρτη 24 Σε-
πτεμβρίου η Τράπεζα Πειραιώς 
βγάζει σε σε πλειστηριασμό όχι 
μόνο του ακινήτου, αλλά και της 
άδειας λειτουργίας του νοσοκο-
μείου Ερρίκος Ντυνάν. Ο πλει-
στηριασμός θα γίνει  στο Ειρηνο-
δικείο Αθηνών και περιλαμβάνει 
το σύνολο των κτηρίων του νοσο-
κομείου, τον εξοπλισμό του και 
κάθε άλλο δικαίωμα επί περιου-
σιακών στοιχείων αναγκαίων για 
τη λειτουργία του.Η τιμή πρώτης 
προσφοράς θα ξεκινήσει από τα 
115 εκ. ευρώ. Ψηφίστηκε εν τω 
μεταξύ μαζί με  το νομοσχέδιο για 
το Σύστημα Αμοιβών Νοσοκομεί-
ων και σχετική τροπολογία, με 
την οποία δίνεται παράταση στην 
ασφαλιστική και φορολογική ε-
νημερότητα του νοσοκομείου, ως 
τις 31.3.2015, ενώ και για τον Ελ-
ληνικό Ερυθρό Σταυρό (στον ο-
ποίον υπάγεται το Κοινωφελές Ί-
δρυμα Ερρίκος Ντυνάν) χορηγεί-
ται ασφαλιστική και φορολογική 
ενημερότητα ως το τέλος του 
2014.

Η ίδια τροπολογία επίσης α-
παλλάσσει από την ποινική ή α-
στική δίωξη των μελών των διοι-
κητικών συμβουλίων του Ερυ-
θρού Σταυρού και του Κοινωφε-
λούς Ιδρύματος για πράξεις ή πα-
ραλείψεις τους σχετικά με φορο-
λογικές, ασφαλιστικές ή εργοδο-
τικές υποχρεώσεις Η νέα ρύθμι-
ση, αυτή τη φορά, δεν εμποδίζει 
τους πιστωτές του Ιδρύματος από 
διεκδικήσεις – εκτός από το δη-
μόσιο και τους ασφαλιστικούς 
φορείς- με αποτέλεσμα να δίνε-
ται δυνατότητα στην Τράπεζα Πει-
ραιώς να προχωρήσει τον πλει-
στηριασμό.Σημειώνεται ότι οι συ-
νολικές υποχρεώσεις του νοσο-
κομείου εκτιμάται πως ξεπερ-
νούν τα 300 εκ. ευρώ, στις οποίες 
περιλβαμβάνονται έξι υποθήκες 
121 εκ. ευρώ και δύο προσημει-
ώσεις 3,6 εκ. ευρώ.

οι εξετάσεις που 
επηρεάζονται:
► Το τεστ Παπανικολάου  
δεν δικαιολογείται σε 
γυναίκες κάτω των 21 
ετών ή άνω των 65. 
► οι εξετάσεις 
προστάτη δεν 
δικαιολογούνται σε 
άνδρες κάτω των 40 
ετών και άνω των 75 
ετών
► Η μαστογραφία 
καλύπτεται σε γυναίκες 
άνω  
των 40 ετών μία φορά το 
χρόνο 
► σε περιστατικά 
χρόνιου πόνου στον 
αυχένα,  
η πρώτη εξέταση θα 
είναι η ακτινογραφία 

Με νεώτερη ανακοίνωση του ο ΕΟΠΠΥ 
αναφέρει ότι καμία  από  τις προληπτικές 
διαγνωστικές εξετάσεις δεν περικόπτεται 
από τον οργανισμό, αλλά ότι αντίθετα θα 
είναι διαθέσιμες και θα αποζημιώνονται 
για τους ασφαλισμένους, προκύπτει από 
τον ισχύοντα Ενιαίο Κανονισμό Παροχών 
Υγείας (ΕΚΠΥ) αλλά και από το προσχέδιο 
του νέου ΕΚΠΥ. Ο ΕΟΠΥΥ επισημαίνει του 
ότι η ελληνική επιστημονική κοινότητα δι-
καίωσε το περιεχόμενο της Υπουργικής Α-
πόφασης για τις Κατευθυντήριες Οδηγίες, 
καθώς και ότι ο καθηγητής Κυτταρολογίας 
της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Α-
θηνών, Πέτρος Καρακίτσος, επιβεβαίωσε 
ότι οι Οδηγίες τεκμηριώνονται επιστημο-
νικά σε παγκόσμιο επίπεδο. Σε δηλώσεις 
του σημείωσε, λέει ο ΕΟΠΥΥ, ότι «η χώρα 
μας είναι η πρώτη χώρα στην Ευρώπη που 
ορίζει ως έναρξη το 21ο έτος ηλικίας για το 
τεστ ΠΑΠ όταν οι ευρωπαϊκές κατευθυντή-
ριες οδηγίες ορίζουν το 25ο έτος». Παράλ-
ληλα τόνισε ότι «αν μιλάμε για πρόληψη 
χωρίς συμπτωματολογία η επανάληψη α-
νά τρία χρόνια τεκμηριώνεται πλήρως ε-
πιστημονικά σε παγκόσμιο επίπεδο, με την 
προϋπόθεση ότι εκτελείται ανά τρία χρό-
νια». Παράλληλα υπογράμμισε ότι «στην 
Ελλάδα η μικρότερη ηλικία εμφάνισης 
καρκίνου της μήτρας είναι το 29ο έτος».Ο 
ΕΟΠΥΥ, όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή 
του, υπερβαίνει τις Κατευθυντήριες Οδη-
γίες και αποζημιώνει τα τεστ ΠΑΠ για όλες 
τις γυναίκες ανεξαρτήτως ηλικίας μία φο-
ρά το χρόνο. Κι αυτό γιατί σέβεται τις από-
ψεις αρκετών ιατρών στην Ελλάδα που 
προτείνουν τη συγκεκριμένη διαγνωστική 
εξέταση κάθε χρόνο.
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Έως το τέλος Σεπτεμβρίου θα ισχύει η ενέρ-
γεια της ΑΧΑ για έκπτωση 10% σε κάθε νέο 
ασφαλιστήριο υγείας και αντανακλά τη φι-

λοσοφία της εταιρείας, η οποία στηρίζει τους πε-
λάτες και τους συνεργάτες της στο δυσμενές οι-
κονομικό περιβάλλον που χαρακτηρίζει σήμερα 
την ελληνική αγορά.

Η έκπτωση αφορά σε νέους πελάτες που απο-
κτούν τα προγράμματα Υγείας Mediσυν και εφαρ-
μόζεται σε όλα τα ασφαλισμένα μέλη.

Για την υποστήριξη της ενέργειας πραγματο-
ποιείται  ραδιοφωνική καμπάνια, ενώ σημαντικό 
βάρος έχει ήδη δοθεί και στην ηλεκτρονική προ-
βολή στη μηχανή αναζήτησης της Google, με ειδι-
κό banner και προβολές στα αποτελέσματα της 
μηχανής αναζήτησης. 

Παράλληλα πραγματοποιείται οnline προώθη-
ση της έκπτωσης στον ιστότοπο της εταιρείας 
www.axa.gr και διαθέσιμο υπολογιστή ασφαλί-
στρων.

Το Mediσυν προσφέρει τη δυνατότητα σχεδια-
σμού διαφορετικού προγράμματος ανά ασφαλι-
σμένο, στο ίδιο οικογενειακό ασφαλιστήριο, ανά-
λογα με τις ανάγκες και την οικονομική κατάστα-
ση της οικογένειας. Όπως αναφέρεται, η  AXA 
σχεδίασε και ανέπτυξε το πρόγραμμα, λαμβάνο-
ντας υπόψη τη γνώμη των υποψηφίων πελατών 
και των συνεργατών της, με την πραγματοποίηση 
εξειδικευμένης έρευνας αγοράς.

Για το εν λόγω πρόγραμμα έχει εξασφαλιστεί 

για όλους τους ασφαλισμένους που έχουν νοσο-
κομειακά προγράμματα, μια δυναμική σειρά προ-
νομίων υγείας σε συμβεβλημένα διαγνωστικά 
κέντρα και νοσηλευτήρια. 

Σε αυτά περιλαμβάνονται: διαγνωστικές και 
εργαστηριακές εξετάσεις σε προνομιακές τιμές 
και ιατρικές επισκέψεις.Τέλος, η εταιρεία έχει 
θέσει στη διάθεση των ασφαλισμένων 24ωρη 
Γραμμή Υγείας,  801 111 222 333 από σταθερό ή 
210 72 68 000 από κινητό. 

ΑχΑ: Έκπτωση 10% σε όλα τα νέα ασφαλιστήρια Mediσυν

άύξηση κύκλου εργασιών και κερδών ανακοίνωσε το Ιασώ πριν 
από τις περικοπές λόγω rebate και claw-back. Ειδικότερα, προ 
της εφαρμογής των μηχανισμών επιστροφής Rebate & 

Clawback*, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του ομίλου παρουσία-
σε αύξηση της τάξης του 13,3% και ανήλθε σε € 68,16 εκ. και σε επί-
πεδο μητρικής παρουσίασε αύξηση κατά 5,9% και ανήλθε σε € 35,47 
εκατ. Μετά την εφαρμογή των μηχανισμών επιστροφής Rebate & 
Clawback*, ο κύκλος εργασιών του ομίλου παρουσιάζει μικρότερη 
αύξηση και ανήλθε στα € 64,38 εκατ. ενώ ο αντίστοιχος της μητρικής 
εμφανίζεται στα ίδια επίπεδα αφού ανήλθε στα € 33,34 εκατ.

Προ της εφαρμογής των μηχανισμών επιστροφής Rebate & 
Clawback*, τα μικτά κέρδη του ομίλου παρουσίασαν αύξηση της τά-
ξης του 48,1% και ανήλθαν σε € 17,06 εκ. και της μητρικής παρου-
σίασαν αύξηση κατά 19,2% και ανήλθαν σε € 10,80 εκατ. Μετά την 
εφαρμογή των μηχανισμών επιστροφής Rebate & Clawback*, τα 
μικτά κέρδη του ομίλου παρουσίασαν μικρότερη αύξηση και ανήλ-
θαν στα € 13,29 εκατ. και τα αντίστοιχα της μητρικής παρουσίασαν 
μικρή μείωση αφού διαμορφώθηκαν στα € 8,67 εκατ.

Προ της εφαρμογής των μηχανισμών επιστροφής Rebate & 
Clawback*, τα κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επεν-
δυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) 

του ομίλου παρουσίασαν αύξηση της τάξης του 3,3% και ανήλθαν 
στα € 18,92εκ. και μεγαλύτερη αύξηση κατά 19,4% στο επίπεδο 
της μητρικής που ανήλθαν στα € 12,41εκατ. Μετά την εφαρμογή 
των μηχανισμών επιστροφής Rebate & Clawback*, τα κέρδη / (ζη-
μιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων 
και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) παρουσίασαν μείωση αφού 
διαμορφώθηκαν στα € 15,14 εκατ., τα αντίστοιχα της μητρικής κυ-
μάνθηκαν στα ίδια περίπου επίπεδα με πέρυσι αφού διαμορφώθη-
καν στα € 10,29 εκατ.

Προ της εφαρμογής των μηχανισμών επιστροφής Rebate & 
Clawback*, τα κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επεν-
δυτικών αποτελεσμάτων (EBIT) του ομίλου παρουσίασαν αύξηση 
της τάξης του 3,9% και ανήλθαν σε € 13,45 εκ. και της μητρικής πα-
ρουσίασαν μεγαλύτερη αύξηση κατά 25,8% και ανήλθαν στα € 
10,03 εκατ.. Μετά την εφαρμογή των μηχανισμών επιστροφής 
Rebate & Clawback*, τα κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτι-
κών, επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT) παρουσίασαν μείωση και 
διαμορφώθηκαν στα € 9,68 εκατ. και τα αντίστοιχα της μητρικής πα-
ρουσίασαν ελάχιστη μείωση αφού διαμορφώθηκαν στα € 7,90 ε-
κατ.Προ της εφαρμογής των μηχανισμών επιστροφής Rebate & 
Clawback*, τα κέρδη προ φόρων του ομίλου παρουσίασαν αύξηση 

της τάξης του 7,2% και ανήλθαν στα €10,04 εκατ. και της μητρικής 
παρουσίασαν μεγαλύτερη αύξηση κατά 48,9% και ανήλθαν στα € 
9,19 εκατ. Μετά την εφαρμογή των μηχανισμών επιστροφής Rebate 
& Clawback*, τα κέρδη προ φόρων του ομίλου παρουσίασαν και δι-
αμορφώθηκαν στα €6,26 εκατ. και τα κέρδη της μητρικής αυξήθη-
καν και έφτασαν στα € 7,06 εκατ.

Προ της εφαρμογής των μηχανισμών επιστροφής Rebate & 
Clawback*, τα κέρδη μετά από φόρους του ομίλου παρουσίασαν αύ-
ξηση της τάξης του 2,3% και διαμορφώθηκαν στα € 6,39 εκ. και της 
μητρικής παρουσίασαν μεγαλύτερη αύξηση κατά 82,2% και ανήλ-
θαν στα € 6,77 εκατ. Μετά την εφαρμογή των μηχανισμών επιστρο-
φής Rebate & Clawback*, τα κέρδη μετά από φόρους του ομίλου 
,μειώθηκαν και διαμορφώθηκαν στα € 3,59 εκατ. και τα κέρδη της 
μητρικής αυξήθηκαν και έφτασαν στα € 5,20 εκατ..

Τα θετικά αποτελέσματα της μητρικής εταιρείας ΙΑΣΩ Α.Ε. και τα 
ενοποιημένα-ομιλικά απομείωσαν οι προβλέψεις για περικοπές ε-
πί των τιμολογήσεων προς τον ΕΟΠΠΥ, προβλέψεις που δεν είχαν 
πραγματοποιηθεί το αντίστοιχο διάστημα του 2013, έτσι προκύπτει 
αδυναμία άμεσης συγκρισιμότητας των στοιχείων όπως αυτά απει-
κονίζονται στις δημοσιευθείσες οικονομικές καταστάσεις, τονίζε-
ται σε σχετική ανακοίνωση.

ιΑσω:  στα €3,59 εκατ. τα  κέρδη εξαμήνου

Αθηναϊκή Mediclinic 

Ειδικές παροχές για 
μαθητές και αθλητές 

Eιδικό τιμολόγιο για αθλητικό και προσχολικό έλεγχο δι-
αμόρφωσε η Αθηναϊκή Mediclinic κλινική του  ομίλου 
Interamerican, στο πλαίσιο της εξυπηρέτησης ευρύτερου 
κοινού και σε συνδυασμό με την ανάπτυξη των δυνατοτή-
των της για παροχή υπηρεσιών ιδιαίτερα στην πρωτοβάθμια 
φροντίδα. Συγκεκριμένα, η κλινική παρέχει ειδική τιμή 20 
ευρώ για επίσκεψη και έκδοση βεβαίωσης σε ιατρό ειδικό-
τητας (παθολόγο/παιδίατρο, καρδιολόγο, δερματολόγο, ο-
φθαλμίατρο), καθώς και έκπτωση 30% σε οποιαδήποτε α-
πεικονιστική ή άλλη διαγνωστική εξέταση ( όπως triplex 
καρδιάς, ηλεκτροκαρδιογράφημα κ.α.), που μειώνει σημα-
ντικά το κόστος, ιδιαίτερα των ακριβών εξετάσεων. Εξάλ-
λου η Αθηναϊκή Mediclinic  συνεχίζει να υποστηρίζει σημα-
ντικές κινήσεις του ομίλου Interamerican στην υλοποίηση 
του σχεδίου κοινωνικής υπευθυνότητας “Πράξεις Ζωής” και 
ειδικότερα στον άξονα της υγείας, συνεισφέροντας στο 
πρόγραμμα υποστήριξης ευπαθών κοινωνικών ομάδων,ε-
νώ προσέφερε τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις στις α-
θλήτριες της ομάδας μπάσκετ του ΑΘΗΝΑΪΚΟΥ.

άύξηση 6,6%  κατέγραψαν τα ενοποιημένα συγκρίσιμα προσαρμοσμένα αποτελέσμα-
τα προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) του ομίλου Υγεία, το πρώτο εξά-
μηνο του 2014. Όπως τονίζεται, τα  δημοσιευμένα ενοποιημένα αποτελέσματα της 

περιόδου δεν είναι ευθέως συγκρίσιμα με τα αποτελέσματα της αντίστοιχης περιόδου του 
2013, κυρίως λόγω της αναδρομικής από 1-1-2013 εφαρμογής των κυβερνητικών απο-
φάσεων για το μηχανισμό επιστροφής rebate και clawback. Οι αναφερόμενες αποφάσεις 
έχουν περιληφθεί στο ψηφισθέν τον Ιούλιο του 2013 άρθρο 100 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 
Α’ 167 23-7-2013). Ειδικότερα ο  συγκρίσιμος προσαρμοσμένος ενοποιημένος κύκλος 
εργασιών του πρώτου εξαμήνου του  2014,  ανήλθε σε  €121,6 εκ.  σημειώνοντας αύξη-
ση   0,7%  έναντι €120,7 εκ. το πρώτο εξάμηνο του 2013. Ο ενοποιημένος δημοσιευμένος  
κύκλος εργασιών του πρώτου εξαμήνου  του  2014,  ανήλθε σε  €115,1 εκ.   έναντι €120,7 
εκ. το αντίστοιχο εξάμηνο του 2013. Τα συγκρίσιμα προσαρμοσμένα ενοποιημένα κέρδη  
προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) για το πρώτο εξάμηνο  του 2014 παρουσί-
ασαν αύξηση κατά 6,6% και ανήλθαν στα €16,8 εκ. έναντι  κερδών €15,7 εκ. το αντίστοι-
χο εξάμηνο  του 2013. Τα ενοποιημένα δημοσιευμένα  αποτελέσματα  προ τόκων, φόρων 
και αποσβέσεων  (EBITDA)  του πρώτου εξαμήνου του 2014 ανήλθαν σε κέρδη  ύψους  
€10,3 εκ. έναντι  κερδών €15,7 εκ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Τα συγκρίσιμα προ-
σαρμοσμένα ενοποιημένα αποτελέσματα μετά από φόρους από συνεχιζόμενες δραστηρι-
ότητες διαμορφώθηκαν σε  οριακές ζημιές ύψους -€ 0,06 εκ. το πρώτο εξάμηνο του 2014 
έναντι ζημιών -€ 3,3 εκ. το αντίστοιχο εξάμηνο του 2013. Τα δημοσιευμένα ενοποιημένα 
αποτελέσματα μετά από φόρους από συνεχιζόμενες δραστηριότητες παρουσίασαν ζημιές 
-€5,6 εκ. έναντι ζημιών -€3,3 εκ. το αντίστοιχο εξάμηνο του 2013. 

* Στα συγκρίσιμα προσαρμοσμένα αποτελέσματα δε συμπεριλαμβάνονται  οι μηχανι-
σμοί επιστροφής rebate και claw-back του άρθρου 100 του Ν. 4172/2013(ΦΕΚ Α’ 167)  
και  η πώληση  θυγατρικών εταιρειών.

Η ανθεκτικότητα των οικονομικών αποτελεσμάτων του ομίλου επιβεβαιώνει την επι-
τυχή διαχείριση της παρατεταμένης κρίσης και τις στοχευμένες ενέργειες της διοίκησης, 
σχολίασε μεταξύ άλλων η διευθύνουσα σύμβουλος του ομίλου κα Ρίτα Σουβατζόγλου.

Όμιλος ΥΓΕΙΑ 

σημαντική λειτουργική κερδοφορία το πρώτο εξάμηνο
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παραμένει  σε σταθερή πορεία για την επίτευ-
ξη των προβλέψεων για αναμενόμενα καθα-

ρά κέρδη το 2014, τουλάχιστον 700 εκ. ευρώ, ο ό-
μιλος Talanx, που εκπροσωπείται στη χώρα μας 
από το ελληνικό υποκατάστημα της HDI-Gerling 
Industrie Versicherung AG. Ειδικότερα για το  
πρώτο εξάμηνο ο όμιλος σημείωσε καθαρή κερ-
δοφορία 381 εκ. ευρώ (από 410 το αντίστοιχο δι-
άστημα του 2013). 

Αφαιρώντας την θετική επίδραση των εκτά-
κτων εσόδων ύψους περίπου 100 εκ. ευρώ το 
2013 από την πώληση των μετοχών της Swiss 

Life, τα κέρδη αυξήθηκαν κατά 21% το πρώτο εξά-
μηνο του 2014. Σε ευρώ, τα μικτά εγγεγραμμένα 
ασφάλιστρα σημείωσαν μικρή αύξηση σε σύγκρι-
ση με την αντίστοιχη περίοδο το προηγούμενο έ-
τος, με οριακή άνοδο 0,1% στα 15 δισ. ευρώ. 

Σε όρους τοπικών νομισμάτων (εκτός ευρώ) ο 
Όμιλος κατέγραψε αύξηση στα έσοδα από ασφά-
λιστρα κατά 2,1%.Η καθαρή επιβάρυνση εξαιτίας 
μεγάλων ζημιών μειώθηκε στο πρώτο εξάμηνο 
του 2014 σε 250 εκ. ευρώ, από 419 το αντίστοιχο 
του 2013, κατά το οποίο είχαν καταγραφεί εξαιρε-
τικά μεγάλες ζημίες. Η καλή επίδοση οφείλεται 

κυρίως στον τομέα των Αντασφαλίσεων, ο οποίος 
εμφάνισε ζημίες από φυσικές καταστροφές ύ-
ψους 105 εκ. ευρώ – σημαντικά μειωμένες από το 
προηγούμενο έτος (260). 

Στις πρωτασφαλιστικές εργασίες, η επιβάρυν-
ση από μεγάλες ζημίες ήταν οριακά χαμηλότερη 
από ότι το προηγούμενο έτος: εκτός από τις μεγά-
λες ζημίες στις αεροπορικές ασφαλίσεις το πρώτο 
τρίμηνο του 2014, σημαντική ήταν η επιβάρυνση 
από την πρόσφατη καταιγίδα ‘Ela’ καθώς και από 
αρκετές μεγάλες ανθρωπογενείς ζημίες, κυρίως 
πυρκαγιές.Το τεχνικό αποτέλεσμα υποχώρησε σε 

-775 εκ ευρώ (-716) το πρώτο μισό του έτους, κυ-
ρίως λόγω της συμμετοχής των πελατών Ασφα-
λειών Ζωής στη Γερμανία στα έσοδα από επενδύ-
σεις. 

Ο μικτός λειτουργικός δείκτης κινήθηκε στα ί-
δια επίπεδα με πέρυσι στο 96,4% (από 96,1). Τα 
καθαρά έσοδα από επενδύσεις παρέμειναν σταθε-
ρά στα 1,9 δισ. ευρώ (1,9), παρά την παρατεταμέ-
νη περίοδο χαμηλών επιτοκίων, κυρίως λόγω των 
κερδών που σημειώθηκαν στις πρωτασφαλίσεις 
και χρηματοδότησαν τα επιπλέον αποθεματικά 
κεφάλαια από τόκους.

Ο Όμιλος Talanx κατέγραψε το πρώτο εξάμηνο 
του 2014 λειτουργικά κέρδη (ΕΒΙΤ) ύψους 1 δισ. 
ευρώ, όπως και το προηγούμενο έτος, κατά το ο-
ποίο όμως είχε επωφεληθεί από την πώληση των 
μετοχών της Swiss Life κατά 100 εκ. ευρώ περί-
που. 

Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους και τόκους 
διαμορφώθηκαν σε 381 εκ. ευρώ (410) και το 
κέρδος ανά μετοχή ανήλθε σε 1,51 ευρώ (1,62). Ο 
δείκτης ρευστότητας του Ομίλου Talanx στις 30 Ι-
ουνίου 2014 ανήλθε σε 224,8% (31 Δεκεμβρίου 
2013: 210,2%). 

H  απάντηση του Γκίκα  Χαρδούβελη σε ερώτηση βουλευτών του ςυριΖΑ 

Πάνω από 132 εκατ. ευρώ οι ζημιές από ανασφάλιστα  στο Επικουρικό
στο ύψος των 586.098.634,97 ευρώ ανέρχε-

ται το συνολικό ποσόν πρόβλεψης εκκρεμών 
ζημιών των 73.530 φακέλων που χειρίζεται 

το Επικουρικό Κεφάλαιο Ασφάλισης Ευθύνης α-
πό Ατυχήματα Αυτοκινήτων. 

Από τις υποθέσεις αυτές, οι 14.439 φάκελοι α-
φορούν ατυχήματα από άγνωστα και ανασφάλι-
στα οχήματα. Το ύψος των εκκρεμών αυτών υπο-
θέσεων ανέρχεται σε 132.527.414,57 ευρώ, από 
τα οποία 109 εκατ. ευρώ αφορούν υλικές ζημίες, 
23 εκατ. ευρώ σωματικές βλάβες, ενώ 90.000 
ευρώ αφορούν απώλεια εισοδήματος.

Τα παραπάνω στοιχεία περιλαμβάνονται σε έγ-
γραφο του Επικουρικού Κεφαλαίου Ασφάλισης 
Ευθύνης από Ατυχήματα Αυτοκινήτων που διαβι-
βάστηκε στη Βουλή από τον υπουργό Οικονομι-
κών, Γκίκα Χαρδούβελη, έπειτα από ερώτηση που 
είχαν καταθέσει οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, Θοδω-
ρής Δρίτσας, Ειρήνη Αγαθοπούλου, Μαρία Κα-
νελλοπούλου και Ανδρέας Ξανθός. 

Οι βουλευτές ζητούσαν να ενημερωθούν ποιο 
είναι το ύψος των ανεξόφλητων υποχρεώσεων 
του Επικουρικού Κεφαλαίου και ποια τα πραγμα-
τικά διαθέσιμα για τον σκοπό αυτόν κεφάλαια, ε-
πικαλούμενοι δημοσιεύματα σύμφωνα με τα ο-
ποία δικαιούχοι βρίσκονται σε αναμονή άνω των 
τεσσάρων ετών, αλλά και δικαστικές αποφάσεις 
με τις οποίες έχει κριθεί αντισυνταγματική διάτα-
ξη με την οποία έχει ανασταλεί έως το τέλος του 
2016 κάθε αναγκαστική εκτέλεση σε βάρος του 
Επικουρικού Κεφαλαίου.

Στο έγγραφο που διαβιβάστηκε στη Βουλή, α-
ναφέρεται ότι σύμφωνα με στοιχεία του Ιουνίου 
του 2014, το Επικουρικό Κεφάλαιο χειρίζεται 
59.091 φακέλους αποζημιώσεων 28 εταιρειών 
που τους έχει ανακληθεί η άδεια λειτουργίας λό-
γω παράβασης της νομοθεσίας και βρίσκονται σε 

εκκαθάριση. Το ύψος των εκκρεμών αυτών υπο-
θέσεων ανέρχεται σε 453.571.220,40 ευρώ. 

Αναλυτικά, το ποσό αυτό είναι 238.615.727,30 
ευρώ για υλικές ζημιές, 213.702.826,55 ευρώ 
για σωματικές βλάβες και 1.252.666,55 ευρώ για 
απώλεια εισοδήματος. Παράλληλα, το Επικουρι-
κό Κεφάλαιο χειρίζεται και 14.439 φακέλους α-
τυχημάτων από άγνωστα και ανασφάλιστα οχή-
ματα. Το ύψος των εκκρεμών αυτών υποθέσεων 
ανέρχεται σε 132.527.414,57 ευρώ, που αναλυ-
τικά είναι τα 109.007.925,03 ευρώ για υλικές ζη-
μιές, τα 23.429.261,54 ευρώ για σωματικές βλά-
βες και τα 90.228 ευρώ για απώλεια εισοδήμα-
τος. 

Δηλαδή, το Επικουρικό Κεφάλαιο χειρίζεται 
73.530 φακέλους εκκρεμών ζημιών με συνολικό 

ποσόν πρόβλεψης εκκρεμών ζημιών ύψους 
586.098.634,97 ευρώ.Στο έγγραφο αναφέρεται 
επίσης ότι «με δεδομένα τα έσοδα του Επικουρι-
κού Κεφαλαίου και τις ασφαλιστικές προβλέψεις 
συνεχώς αυξανόμενες, σύμφωνα με τον προ-
γραμματισμό πληρωμών του Επικουρικού Κεφα-
λαίου οι ημερομηνίες που δίδονται είναι Μάιος 
του 2016». 

Επισημαίνεται ωστόσο, ότι «για λόγους κοινω-
νικούς και ιατρικούς, λειτουργεί επιτροπή που ε-
ξετάζει τα ευαίσθητα αυτά θέματα έπειτα από αί-
τηση των δικαιούχων και τους διευκολύνει δίνο-
ντας καλύτερη ημερομηνία πληρωμής ή πληρώ-
νοντας τους σε δόσεις πάντοτε σε γρηγορότερες 
ημερομηνίες και όλα αυτά στα πλαίσια του εφι-
κτού».Εξάλλου, γίνεται γνωστό ότι η Διαχειριστι-

κή Επιτροπή του Επικουρικού Κεφαλαίου κατα-
βάλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να λυθεί το 
οξυμμένο πρόβλημα, «συγκεκριμένα είχε ζητήσει 
να λάβει δάνειο από τράπεζες του εσωτερικού και 
του εξωτερικού και όλες αυτές αρνήθηκαν». Το 
Επικουρικό Κεφάλαιο κάνει αναφορά στον νόμο 
4092/2012 με τον οποίο αυξήθηκαν οι εισφορές 
των μελών του και έγινε και περικοπή αποζημιώ-
σεων, σημειώνει όμως πως «παρ' όλα αυτά, το ο-
ξυμμένο οικονομικό πρόβλημα συνέχισε να υ-
πάρχει». 

Γίνεται λοιπόν στο σημείο αυτό, γνωστό ότι σή-
μερα «βρίσκεται σε διαπραγμάτευση με αλλοδα-
πή ασφαλιστική εταιρεία να μεταβιβάσει μέρος 
των εκκρεμών ζημιών που διαχειρίζεται, ανά υπό 
εκκαθάριση εταιρεία ώστε να πληρωθούν άμεσα 
οι δικαιούχοι αποζημίωσης και το Επικουρικό Κε-
φάλαιο να αποπληρώσει την αλλοδαπή αυτή εται-
ρεία σε βάθος χρόνου δεκαετίας ή και δεκαπεντα-
ετίας γιατί αυτό θα συνεχίσει να πληρώνει ζημιές 
για άγνωστα και ανασφάλιστα οχήματα καθώς και 
για εταιρείες που το χαρτοφυλάκιο των εκκρε-
μών ζημιών τους δεν θα μεταβιβαστεί». 

Οι διαπραγματεύσεις έχουν ολοκληρωθεί και 
απομένει να συμφωνηθεί το ύψος του επιτοκίου 
αποπληρωμής του εκδοχέα χαρτοφυλακίου μετά 
από έγκριση της γενικής συνέλευσης των μελών 
του Επικουρικού Κεφαλαίου.Περαιτέρω, στο έγ-
γραφο υπενθυμίζεται ότι το Επικουρικό Κεφά-
λαιο, για ασφαλιστικές επιχειρήσεις που τους έ-
χει ανακληθεί η άδεια λειτουργίας λόγω παράβα-
σης της νομοθεσίας από το 1981 έως το τέλος του 
2013, έχει καταβάλει αποζημιώσεις 
704.229.125,33 ευρώ. Τα συνολικά έσοδά του α-
νήλθαν το 2013, σε 82.769.592,43 ευρώ, αυξη-
μένα κατά 35,05% έναντι του 2012, λόγω της ψή-
φισης του ν. 4092/2012.

Όμιλος Talanx: Παραμένει σε σταθερή τροχιά






