
 Από την πρόληψη, μέχρι 
την οδοντιατρική 
περίθαλψη και τη 
νοσοκομειακή φροντίδα, 
τα νέα προγράμματα 
προσφέρουν 
ολοκληρωμένη κάλυψη 
σε εξαιρετικά 
ανταγωνιστικές τιμές. 

| Σελίδες 16-17

Του ΛΆΜΠΡΟΥ ΚΆΡΆΓΕΏΡΓΟΥ

Κανονικά θα καταβάλλονται οι αποζημιώσεις 
στους ασφαλισμένους καθώς ο ασφαλιστικός 
κλάδος  θέλει να σταθεί  δίπλα στο κοινό και σε 

αυτή την δύσκολη περίοδο. Σε αυτό συμφώνησαν –ά-
τυπα- οι εκπρόσωποι των περισσότερων ασφαλιστι-
κών εταιρειών που συμμετείχαν σε ένα έκτακτο διοι-

κητικό συμβούλιο της Ένωσης Ασφαλιστικών Εται-
ρειών Ελλάδος. Βέβαια δεν πρόκειται για απόφαση 
καθώς δεν μπορεί να ληφθεί τέτοιυ είδους απόφαση 
αλλά περισσότερο για μία ηθική δέσμευση προκειμέ-
νου να εξυπηρετούνται όσοι  ασφαλισμένοι χρήζουν 
οικονομικής συνδρομής μετά από κάποια ζημία που 
υπέστησαν. Σε κάθε περίπτωση όλα τα ζητήματα που 

Generali 
Τρεις νέες 

ασφαλιστικές λύσεις 
για την οικογένεια
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Eτήσια έκθεση  EIOPA 2014

Απολογισμός με θετικό 
πρόσημο | Σελίδα 4

Πώς θα λειτουργήσει το τραπεζικό σύστημα
Όλη η απόφαση για τα capital controls!

Σελίδες 11-12

ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΟΙ ΑΠΟΖΗΜΙΏΣΕΙΣ - ΔΕΝ ΑΚΥΡΏΝΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ

Η ασφαλιστική αγορά δίπλα 
στους ασφαλισμένους

Συνέχεια στη σελίδα 4

Ισχυρή ανοδική πορεία 
και στην Ελλάδα

 Στα 94,97 εκατ. ευρώ  
οι αποζημιώσεις  
στο 5μηνο 

Kυκλοφορούν 
1.000.000 στους 
ελληνικούς  
δρόμους. Ξεκινάνε 
διασταυρώσεις

ΌμιλΌς ERGO

IntERamERIcan

ΑνΑςφΑλιςτΑ

Σελίδα 24
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► Η  ασφαλιστική αγορά θα 
παραμείνει και σε αυτές τις 
δύσκολες συνθήκες στο 
πλευρό του ασφαλισμένου, 
τόνισε σε  δήλωση του στο 
nextdeal.gr  ο πρόεδρος  
της Ένωσης ασφαλιστικών 
Εταιρειών Ελλάδος κ. 
Αλέξανδρος Σαρρηγεωργίου 

+υγεία

Κανένα πρόβλημα 

για την επάρκεια 

Φαρμάκων

Διαβεβαιώσεις ότι δεν υ-

πάρχει κανένα πρόβλη-

μα με την επάρκεια των 

φαρμάκων στην χώρα μας 

παρείχε το Σάββατο 27 Ιουνί-

ου στην ολομέλεια της Βουλής 

ο υπουργός Υγείας Παναγιώ-

της Κουρουμπλής, κατά τη δι-

άρκεια της ομιλίας του επί της 

πρότασης του πρωθυπουρ-

γού Αλέξη Τσίπρα για διενέρ-

γεια δημοψηφίσματος. 

Κυκλοφορούν ορισμένες 

ΑΧΑ

Aναβαθμίζει τα 
προνόμια υγείας

Η ΑΧΑ, στο πλαίσιο της συνεχούς βελτίω-

σης των προσφερόμενων υπηρεσιών, ανα-

βαθμίζει τα προνόμια που προσφέρει σε ό-

λους τους πελάτες του κλάδου Υγείας

ΕΘΝΙΚΉ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΉ - 

ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ

Επιπλέον  
δωρεάν παροχές

H συνεργασία εξελίσσεται και προσφέρει 

επιπλέον δωρεάν παροχές, ενισχύοντας έ-

τσι τα συμβόλαια κάλυψης νοσοκομειακής 

περίθαλψης των ασφαλισμένων

INTERAMERICAN

Ενισχύει το δίκτυο 
υγείας στη Χίο

Η  εταιρία διαθέτει στο νησί  μεγάλο δί-

κτυο συνεργατών υγείας, από τα πιο Ανε-

πτυγμένα μένα εκτός Αττικής

Σελ. 14

Σελ. 15

Σελ. 20

ΠΑΝΑΓΙΏΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ

Συνέχεια στη σελ. 15

GENERALI: ΤΡΕΙΣ ΝΕΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΛΎΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

Μια νέα φιλοσοφία στις Ασφαλίσεις Υγείας εγκαινιάζει η Generali μέσα από τη νέα προϊοντική γκάμα “Οικογενειακών 

Προγραμμάτων”.  Από την πρόληψη, μέχρι την οδοντιατρική περίθαλψη και τη νοσοκομειακή φροντίδα, τα νέα προγράμματα 

προσφέρουν ολοκληρωμένη κάλυψη σε εξαιρετικά ανταγωνιστικές τιμές. Σελ. 16-17

Ο υπουργός Υγείας 

Παναγιώτης 

Κουρουμπλής στο 

βήμα της Βουλής

Θεσμός τα 
συνέδρια σε 

όλη την 
Ελλάδα

Μηνιαία ασφάλιση 
αυτοκινήτου Vroom   
| Σελίδα 24

ΥΔΡΟΓΕΙΟΣNTERNATIONALE LIFE 

ΤτΕ

Φερέγγυα και με τη βούλα η 
ασφαλιστική αγορά | Σελίδα 10

Ενθετο Υγεία

Σελίδα 26

O κ. Αλέξανδρος 
Σαρρηγεωργίου
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Άποζημιώσεις ύψους  94,97 
εκατ. ευρώ κατέβαλε η 
Interamerican σε ασφαλι-

σμένους της και τρίτους δικαιού-
χους κατά το πεντάμηνο Ιανουαρί-
ου-Μαΐου  σε σύνολο 124.475 
περιπτώσεων, σημειώνοντας ότι  
έχει απλοποιήσει και τυποποιήσει 
εντυπωσιακά τις διαδικασίες πλη-
ρωμής των υποχρεώσεών της, 
κυρίως χάρη στην αξιοποίηση της 
ψηφιακής τεχνολογίας και τη χρή-
ση εργαλείων αυτοματικής δια-
χείρισης ζημιών. 

Ανά τομέα δραστηριότητας, έως 
και τον Μάιο η εταιρεία στον κλά-
δο ασφαλίσεων ζωής κατέβαλε 
33,86 εκατ. ευρώ σε 10.070 περι-
πτώσεις πληρώνοντας, μεταξύ 
άλλων, για 4.074 λήξεις συμβο-
λαίων και 197 θανάτους, καθώς 
και για μόνιμες και πρόσκαιρες 
ανικανότητες και εξαγορές. 

Στον τομέα της υγείας, το συνο-
λικό ποσόν έφθασε στα 22,45 ε-
κατ. σε 65.535 περιπτώσεις. Τα 
συμβόλαια Medisystem είχαν α-
ποζημιώσεις 15,04 εκατ. (ιατρικές 
επισκέψεις, διαγνωστικά, νοση-
λείες), ενώ για νοσοκομειακά και 
επιδοματικά προγράμματα κατα-
βλήθηκαν 7,41 εκατ. ευρώ. 

Στις ιδιόκτητες υποδομές της 
εταιρείας –το πολυϊατρείο 
Medifirst  και την Αθηναϊκή 
Mediclinic- καταγράφηκαν για 

κλινικές και διαγνωστικές εξετά-
σεις, κατά το πεντάμηνο, 23.196 
επισκέψεις. 

Στους κλάδους γενικών ασφα-
λίσεων η Iinteramerican πλήρω-
σε 28,82 εκατ. σε 24.362 περιστα-
τικά αποζημιώσεων για κατοικίες 
- επιχειρήσεις, ζημιές αυτοκινή-
των, αστική ευθύνη έναντι τρίτων 
και κάλυψη με νομική προστασία. 
Στις ομαδικές ασφαλίσεις για 
συμβόλαια ζωής και ζημιών, 
Medisystem και συνταξιοδοτικά, 
οι καταβολές έφθασαν στα 9,84 
εκατ. σε 24.508 περιπτώσεις. 

Η ποιότητα διαχείρισης της σχέ-
σης της εταιρείας με τους πελάτες 
της και η αποζημιωτική συνέπεια 
αντικατοπτρίζεται στην έρευνα ι-
κανοποίησης πελατών, που διε-
νεργήθηκε τον Νοέμβριο 2014. 
Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευ-
νας, ικανοποίηση δηλώνει το 87% 
των πελατών έναντι μέσου όρου 
της ασφαλιστικής αγοράς 73%. Α-
ναλόγως υψηλή είναι η ικανοποί-
ηση πελατών που έκαναν χρήση 
ειδικότερα στην υγεία (87%) και 
στο αυτοκίνητο (88%). 

Όσον αφορά στις υπηρεσίες α-
σφαλιστικής–συμβουλευτικής υ-
ποστήριξης από τους συνεργάτες 
του δικτύου πωλήσεων της εται-
ρείας (δικτύου agency), η ικανο-
ποίηση των ασφαλισμένων ανέρ-
χεται στο 93%. 

ΕΠΕΚΤΕΊΝΕΊ την παρουσία της στο διαδίκτυο η ΑΧΑ, με τη δημι-
ουργία της δικής της Corporate Fan Page στο Facebook, τo δημο-
φιλέστερo μέσο κοινωνικής δικτύωσης. Στόχος της σελίδας της 
ΑΧΑ Ασφαλιστικής είναι να μοιράζεται νέα για την καλύτερη προ-
στασία των ανθρώπων και του κόσμου γύρω μας, δίνοντας ιδιαί-
τερη έμφαση στην πρόληψη και εκπαίδευση αναφορικά με τους 
διάφορους πιθανούς, καθημερινούς κινδύνους (οικονομικούς, 
κοινωνικούς, υγείας και περιβαλλοντικούς). 

Οι fans της σελίδας Facebook της ΑΧΑ Ασφαλιστικής θα έχουν 
τη δυνατότητα να ενημερώνονται, να εμπνευστούν, να εμπλακούν 
και να υποστηρίξουν την ΑΧΑ να εξαπλώσει το μήνυμα για την 
προστασία. Επιπλέον, θα λαμβάνουν χρήσιμες συμβουλές για θέ-
ματα υπηρεσιών και προϊόντων, ενημερώσεις για διάφορες ενέρ-
γειες της εταιρείας, καθώς και να επικοινωνούν και να μοιράζο-
νται τις σκέψεις τους και τα σχόλιά τους, ενισχύοντας έτσι τον δι-
άλογο και την αμφίδρομη επικοινωνία. 

Η εταιρεία συνεχίζει να αξιοποιεί τα νέα ψηφιακά μέσα για να 
βοηθήσει έμπρακτα στη δημιουργία μίας ασφαλέστερης κοινωνί-
ας, όπου όλοι μπορούν να ζουν με περισσότερη ηρεμία. Σε παγκό-

σμιο επίπεδο, ο όμιλος έχει προχωρήσει σε 
στρατηγική συνεργασία με το Facebook στο 
πλαίσιο της περαιτέρω ανάπτυξής του στον 
ψηφιακό τομέα, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης 
και στην κινητή τηλεφωνία.

H AXA επιβραβεύει τους ψηφιακούς της πελάτες 
Την ίδια ώρα, η  ΑΧΑ, στο πλαίσιο της στρατηγικής της να αξιο-

ποιήσει τα νέα ψηφιακά δεδομένα, υιοθετεί μία σειρά ενεργειών, 
με επίκεντρο πάντα τη συνεχή βελτίωση των υπηρεσιών της και 
επιβραβεύει τους πελάτες που επιλέγουν να γίνουν ψηφιακοί, μέ-
σω της εγγραφής τους στην πλατφόρμα My AXA, δίνοντάς τους τη 
δυνατότητα να κερδίσουν ένα iPhone 6 μετά από κλήρωση.  

Κάθε μήνα ένας τυχερός που θα κάνει την εγγραφή στην ψηφι-
ακή πλατφόρμα Μy AXA από τον υπολογιστή, το laptop, το tablet 
ή/και το κινητό του θα κερδίζει μετά από κλήρωση ένα iPhone 6.  

Το Μy AXA είναι η νέα ψηφιακή πλατφόρμα της ΑΧΑ μέσω της 
οποίας οι πελάτες αυτοκινήτου έχουν γρήγορη, ευέλικτη και προ-
στατευμένη πρόσβαση στα αρχεία του συμβολαίου τους. 

Οι ενδια-
φερόμενοι μπορούν να 
απευθυνθούν στον ασφαλιστικό τους σύμβουλο ή να ακολουθή-
σουν μία απλή και γρήγορη διαδικασία με χρήση του email τους. 
Μπαίνουν στη σελίδα της ΑΧΑ, www.axa.gr και επιλέγουν «Δημι-
ουργία λογαριασμού»,σ υμπληρώνουν τα στοιχεία τους και λαμ-
βάνουν ενημέρωση στο email τους για την ολοκλήρωση της δια-
δικασίας εγγραφής τους. Η ΑΧΑ παράλληλα ενημερώνει τον α-
σφαλιστικό τους σύμβουλο. 

Δημιουργεί τη δική της σελίδα στο Facebook
ΑΧΑ Ασφαλιστική

Generali

Στις  50 πιο έξυπνες 
εταιρείες παγκοσμίως
Η GENERALI συγκαταλέγεται, πλέον, στις πιο έξυπνες εταιρείες 
στον κόσμο, αποτελώντας τη μόνη εταιρεία του ασφαλιστικού κλά-
δου που περιλαμβάνεται στη λίστα. Η υψηλού κύρους βράβευση 
απονεμήθηκε από την Τεχνολογική Επιθεώρηση του Ινστιτούτου 
Τεχνολογίας της Μασαχουσέτης- MIT Technology Review, κατα-
τάσσοντας τον όμιλο στις πιο έξυπνες εταιρείες του κόσμου για το 
2015.

Η Generali ξεπέρασε από πλευράς κατάταξης εταιρείες όπως η 
IBM, η Microsoft και η Uber, χάρη στις καινοτόμες ασφαλιστικές 
της λύσεις οι οποίες βασίζονται στα data analytics τα οποία συλλέ-
χθηκαν από τους ασφαλισμένους, μέσα από «έξυπνες» φορητές 
συσκευές. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι νέες τεχνολογίες μπορούν όχι 
μόνο να βελτιώσουν την υγεία των ασφαλισμένων, αλλά να συμ-
βάλουν ώστε να διαμορφωθούν απόλυτα εξειδικευμένες ασφαλι-
στικές λύσεις, βασισμένες στο προφίλ και στις ανάγκες του κάθε 
ασφαλισμένου. Αυτό το υψηλού κύρους βραβείο αποδεικνύει τη 
δυνατότητα μιας ιταλικής εταιρείας, με ισχυρή διεθνή παρουσία, να 
καινοτομεί και να δημιουργεί ανάπτυξη μέσα σε ένα εξαιρετικά α-
νταγωνιστικό περιβάλλον, όπως ο τεχνολογικός τομέας, δήλωσε ο 
CEO του ομίλου, Mario Greco. Επιπλέον, επικυρώνει τη δέσμευση 
του Ομίλου για ένα «έξυπνο & απλό» επιχειρηματικό μοντέλο, το 
οποίο χαρακτηρίζεται από την εκτενή χρήση της τεχνολογίας και 
των υπηρεσιών οι οποίες βασίζονται στις ανάγκες και τις εμπειρίες 
του πελάτη, με σκοπό να μετατρέψουν την Generali στον ηγέτη της 
λιανικής ασφάλισης στην Ευρώπη, σημείωσε ο  Mario Greco.

Ο κ. Mario Greco

Interamerican: Στα 94,97 εκατ. 
ευρώ οι αποζημιώσεις στο 5μηνο

Ο κ. Γιώργος 
Κώτσαλος
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προκύπτουν από την πρωτόγνωρη 
κατάσταση των capital controls που 
βιώνει η ελληνική οικονομία και 
κοινωνική αναμένεται να εξετα-
σθούν στη συνάντηση που θα έχουν 
σήμερα το μεσημέρι στην Τράπεζα 
της Ελλάδος με εκπροσώπους της 
ΔΕΙΑ, οι εκπρόσωποι όλων των εγ-
χώριων ασφαλιστικών εταιρειών. 
Στη συνάντηση αναμένεται να υπάρ-
ξει μία ανταλλαγή απόψεων για το 
πως θα αντιμετωπισθούν εκκρεμό-
τητες και προβλήματα που δημιουρ-
γεί εκ των πραγμάτων ο έλεγχος 
κεφαλαίων που επεβλήθη στο ελ-
ληνικό τραπεζικό σύστημα.

Νωρίτερα την Δευτέρα το από-
γευμα πραγματοποιήθηκε διοικητι-
κό συμβούλιο της Ένωσης Ασφαλι-
στικών Εταιρειών Ελλάδος όπου 
εξετάστηκε η όλη κατάσταση.

Αρχικά έγινε μία ανάλυση της πα-
ρούσας κατάστασης ενώ διατυπώ-
θηκαν εκτιμήσεις για τα επόμενο 
διάστημα.

Αυτό που άτυπα συμφωνήθηκαν 
ήταν:

Α) η ασφαλιστική αγορά να προ-
τάξει αυτό το κρίσιμο διάστημα την 
κάλυψη των αναγκών των ασφαλι-
σμένων. Αυτό σημαίνει ότι θα γίνει 
μία προσπάθεια να μην ακυρώνο-
νται συμβόλαια στο βαθμό που η μη 
πληρωμή τους οφείλεται στα μέτρα 
ελέγχου της ροής των κεφαλαίων.

Επίσης και αυτό έχει ιδιαίτερη 
σημασία οι αποζημιώσεις να κατα-
βάλλονται κανονικά όσο αυτό βέ-
βαια είναι πρακτικά δυνατόν.

Β) Να αποφευχθούν φαινόμενα 
κανιβαλισμού της αγοράς. Τονίσθη-
κε ότι η μη καταβολή άμεσα των α-

σφαλίστρων για την ανανέωση ή 
την έκδοση συμβολαίων δεν θα 
πρέπει να καταστεί ανταγωνιστικό 
πλεονέκτημα της μιας εταιρείας έ-
ναντι της άλλης.

Γ) να τεθεί το θέμα των εξαγορών 
συμβολαίων στην εποπτική αρχή 
και να ληφθούν μέτρα ανάλογα με 
αυτά που ελήφθησαν στην Κύπρο 
καθώς είναι λογικό ορισμένες α-
σφαλιστικές εταιρείες να μην αντέ-
χουν ένα «τσουνάμι» εξαγορών.

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να ση-
μειωθεί ότι η Κυπριακή ασφαλιστι-
κή αγορά έχει μία πλούσια εμπειρία 
στα θέματα αυτά η οποία θα εξετα-
σθεί και από την ελληνική ασφαλι-
στική αγορά.

Πάντως όπως τόνισε σε δήλωση 
του στο nextdeal.gr ο πρόεδρος της 
Ένωσης ασφαλιστικών Εταιρειών 
Ελλάδος κ. Αλέξανδρος Σαρρηγε-
ωργίου η  ασφαλιστική αγορά θα 
παραμείνει και σε αυτές τις δύσκο-
λες συνθήκες στο πλευρό του α-
σφαλισμένου.

Η δήλωση του κ. Σαρρηγεωργίου 
έχει ως εξής:

«Η ελληνική ασφαλιστική αγορά 
και σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία 
παραμένει στο πλευρό του ασφαλι-
σμένου και τον εξυπηρετεί μέσα 
βέβαια από τους περιορισμούς που 
έχουν οι σημερινές συνθήκες, πα-
ραμένει δε πάντα αξιόπιστη και φε-
ρέγγυα.

Η Ένωση Ασφαλιστικών Εται-
ρών Ελλάδος πιστεύει σταθερά 
στον ευρωπαϊκό προσανατολισμό 
της χώρας, προσανατολισμό που α-
ποτελεί προϋπόθεση για την σταθε-
ρότητα και την ανάπτυξη».

Επικαιρότητα     |

Αποδείξεις 
αξιοπιστίας
Η ΧΏΡΑ ΜΑΣ ΖΕΊ πρωτόγνωρες κατα-
στάσεις καθώς πλέον είναι ένα βήμα πριν 
και την τυπική πτώχευση. Με τι τράπεζες 
κλειστές, για επτά ημέρες, αν και οι εκτι-
μήσεις κάνουν λόγο για πολύ περισσότε-
ρες και χωρίς να κυκλοφορεί χρήματα 
είναι προφανές ότι η ζωής όλων μας θα 

γίνει πιο δύσκολη.
Σε μια τέτοια κατά-

σταση οι ασφαλιστικές 
εταιρείες δεν θα μεί-
νουν ανεπηρέαστες 
καθώς η συνεργασία 
τους σε όλα τα επίπεδα 
με το τραπεζικό σύ-

στημα είναι πολύ στενή.
Ωστόσο και αυτό είναι και το μήνυμα 

του πρόεδρου της  Ένωσης Ασφαλιστικών 
Εταιρειών Ελλάδος  κ. Αλέξανδρου Σαρ-
ρηγεωργίου μέσω του nextdeal.gr  η ελ-
ληνική ασφαλιστική αγορά και υπό την 
προϋπόθεση ότι η κατάσταση δεν θα επι-
δεινωθεί περαιτέρω έχει εκείνους του 
μηχανισμούς ακόμη και ρευστότητας του 
οποίους μπορεί  να αξιοποιήσει ώστε να 
μείνει κοντά σε όσους την έχουν πραγμα-
τική ανάγκη αυτή την δύσκολη περίοδο. 
Και αυτού δεν είναι άλλοι από εκείνους 
που χρήζουν μίας αποζημίωσης

Εταιρείες και ασφαλιστές μπορούν να 
εργαστούν με αυτό τον τρόπο ώστε να εξα-
σφαλιστεί στο μέτρο του δυνατού η συνε-
χής ροή αποζημιώσεων. Θα είναι μία α-
κόμη απόδειξη της αξιοπιστίας και της 
δυναμικής του θεσμού της ιδιωτικής α-
σφάλισης.

 Θέσεις

Η Νο1 δεκαπενθήμερη έκδοση για την ασφαλιστική αγορά 
και τον χρηματοοικονομικό χώρο
ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ:
ΔΙΣΤΡΑΤΟ – ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΠΥΡΟΥ ΕΠΕ
e-mail: info@spiroueditions.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: Λάμπρος Καραγεώργος
Συντάσσεται από συντακτική ομάδα
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ, ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ VIDEO:  
Κωστής Ε. Σπύρου
ΣΚΙΤΣΟ: Ελπίδα Σπύρου
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ: Κώστας Παπαντωνόπουλος
ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ: Γεωργία Καλτσώνη
ΥΠΕΥΘ. ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ: Γεωργία Καλτσώνη
ΔΙΟΡΘΩΣΗ: Ορέστης Σχινάς
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ: Γιάννης Γ. Μπουκουβάλας
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: Γιάννης Γ. Μπουκουβάλας
ΕΚΤΥΠΩΣΗ: IRIS ΑΕΒΕ
ΔΙΑΝΟΜΗ: ΑΡΓΟΣ Α.Ε.
ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ: 2,00 ΕΥΡΩ
ΕΤΗΣΙΑ ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ: 50,00 ΕΥΡΩ
ΕΤΗΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ: 100,00 ΕΥΡΩ
ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ: Φιλελλήνων 3, Σύνταγμα, 105 57 Αθήνα
Τηλ.: 210 3229394, Fax: 210 3257074
Α.Φ.Μ. 095606935, Δ.Ο.Υ. Δ’ ΑΘΗΝΩΝ
e-mail: info@nextdeal.gr
website: www.nextdeal.gr
Τα ενυπόγραφα άρθρα και σχόλια που στέλνονται στην εφημε-
ρίδα δεν εκφράζουν απαραιτήτως και τις απόψεις του εντύπου.

Του Λάμπρου  
Καραγεώργου

Το 2014 ήταν μια πολύ θετική χρονιά για την Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσε-
ων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) όσον αφορά την επίτευξη 
των στόχων, σύμφωνα με την ετήσια έκθεση της EIOPA για το 2014.

Ειδικότερα, η ετήσια έκθεση σκιαγραφεί τα βασικά επιτεύγματα της Ευρω-
παϊκής Αρχής που αφορούν την ενίσχυση της προστασίας των καταναλωτών, 
την ποιότητα του έργου της και την έγκαιρη ρύθμιση, τη διασφάλιση της σύ-
γκλισης, της συνέπειας και της ποιότητας της εποπτείας, τη στήριξη της χρη-
ματοπιστωτικής σταθερότητας και την ανάπτυξη της Αρχής ως μια σύγχρονη 
και ικανή αρχή.

Ωστόσο, η EIOPA αντιμετώπισε ορισμένες σημαντικές προκλήσεις, η σημα-
ντικότερη από τις οποίες είναι η διαφορά μεταξύ των καθηκόντων και των 
υποχρεώσεων που έχουν ανατεθεί στην EIOPA σε σχέση με τους πόρους που 
πρέπει να δεσμεύσουν. Η ετήσια έκθεση παρέχει πληροφορίες σχετικά με τη 
διαχείριση των πόρων της EIOPA, προκειμένου να επιτύχει τους στόχους της.

Ο Gabriel Bernardino, πρόεδρος της EIOPA, δήλωσε: «Το 2014, η προστα-
σία των καταναλωτών και η χρηματοπιστωτική σταθερότητα συνέχισαν να α-
ποτελούν προτεραιότητα για την EIOPA. Ο απώτερος στόχος μας είναι να δια-
σφαλίσουμε ότι οι ασφαλιστικές εταιρείες και τα συνταξιοδοτικά ταμεία δια-
χειρίζονται με επάρκεια, έχουν ισχυρή φερεγγυότητα και συμπεριφέρονται 

στους ασφαλισμένους, στα μέλη τους και στους δικαιούχους δίκαια και με 
διαφάνεια.

Στο έργο μας συνεχίσαμε να έχουμε ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση. Τα 
συμπεράσματα μας βασίζονται στην αξιόπιστη ανάλυση και σε αδιάσειστα 
στοιχεία. Επιμένουμε στη διαφάνεια και στην ευθύνη που έχουμε προς τους 
μετόχους μας».

Ο Carlos Montalvo, Εκτελεστικός Διευθυντής της EIOPA, δήλωσε με τη σει-
ρά του: «Το 2014 ήταν κατάλληλη στιγμή, λόγω της αναθεώρησης του Ευρω-
παϊκού Συστήματος Χρηματοπιστωτικής Εποπτείας, ώστε να κοιτάξουμε πίσω 
και να προβληματιστούμε σχετικά με τα επιτεύγματα, και να κοιτάξουμε μπρο-
στά και να εξετάσουμε τις μελλοντικές προκλήσεις. Η ανάλυση έδειξε ότι οι 
Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές κατάφεραν να δημιουργήσουν γρήγορα εύρυθ-
μους οργανισμούς με γενικά καλές επιδόσεις όσο αφορά «το ευρύ φάσμα των 
στόχων τους, ενώ αντιμετωπίζουν αυξανόμενες απαιτήσεις με περιορισμέ-
νους ανθρώπινους πόρους». 

Ωστόσο, προσπαθούμε συνεχώς να βρουμε τρόπους για να βελτιώσουμε 
και να ενισχύσουμε το έργο μας, ώστε να εξασφαλίσουμε ότι η EIOPA θα δη-
μιουργήσει μια κληρονομιά στον κόσμο των ασφαλίσεων και των επαγγελμα-
τικών συντάξεων".

Eτήσια έκθεση  EIOPA 2014

Απολογισμός με θετικό πρόσημο

Η ασφαλιστική αγορά δίπλα στους ασφαλισμένους
Συνέχεια από τη σελ. 1

Ερωτήσεις και απαντήσεις 
για τα capital controls
ΣΤΟ ΜΕΤΑΞΎ σε ένα κείμενο ερωτήσεων και απαντήσεων σχετικά με τα capital 
controls που διανεμήθηκε από το Μέγαρο Μαξίμου σε ότι αφορά τα ασφάλιστρα 
• Κινδυνεύω να χάσω το ασφαλιστήριο μου συμβόλαιο (ασφάλιση αυτοκινήτου, 
συμβόλαια υγείας);

• Οι πληρωμές αυτές θα μπορούν να γίνονται ηλεκτρονικά μέσω web banking, 
phone banking, ή από τα ΑΤΜ.

Ωστόσο όπως ανέφεραν στο nextdeal.gr ασφαλιστικοί παράγοντες, οι ασφα-
λιστικές εταιρείες δεν μπορούν να απαιτήσουν τις πληρωμές αυτές ακόμη και 
εάν υπάρχει η δυνατότητα του web bankingκαθώς ο ασφαλισμένος μπορεί να 
μην έχει στο συγκεκριμένο λογαριασμό τα απαραίτητα χρήματα. Συνεπώς σε κά-
θε περίπτωση θα υπάρχει μία άτυπη περίοδος χάρητος για τα συμβόλαια και πά-
ντως μέχρι να ανοίξουν οι τράπεζες.

Επίσης να σημειωθεί ότι σύμφωνα με το ίδιο non paper γίνονται κανονικά 
συναλλαγές μέσω web banking.

Ειδικότερα οι διατραπεζικές πληρωμές γίνονται κανονικά, εφόσον αφορούν 
πληρωμές προς λογαριασμούς στην Ελλάδα.

Επίσης αν ο πολίτης δεν μπορεί να πληρώσει τους λογαριασμούς, εφορία,  
δάνειό κλπ, σημειώνεται ότι οι πληρωμές αυτές θα μπορούν να γίνονται ηλε-
κτρονικά μέσω web banking, phone banking, ή από τα ΑΤΜ. Σε κάθε περίπτωση 
εάν δεν πραγματοποιηθούν οι πληρωμές, δεν θα οφείλεται τόκος υπερημερίας. 
Επίσης στο ερώτημα εάν υπάρξουν καθυστερήσεις σε πληρωμές προς το Δημό-
σιο ή σε τράπεζες στο πλαίσιο ρυθμισμένων δόσεων, θα υπάρχει απώλεια της 
ρύθμισης, η απάντηση είναι ότι οι πληρωμές αυτές θα μπορούν να γίνονται ηλε-
κτρονικά μέσω web banking, phone banking, ή από τα ΑΤΜ. Σε κάθε περίπτωση 
εάν δεν πραγματοποιηθούν οι πληρωμές, δεν θα υπάρχει απώλεια της ρύθμισης.
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Οι επιπτώσεις από τα ανασφάλιστα 
αυτοκίνητα επισημάνθηκαν  σε 
συνέντευξη Τύπου της Ένωσης 

Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος με 
την παρουσία και της γενικής γραμμα-
τέως Δημοσίων Εσόδων κας Κατερί-
νας Σαββαΐδου. Η κυρία Σαββαίδου α-
ναφέρθηκε στη σοβαρότητα του κοι-
νωνικού προβλήματος, τη βλάβη δη-
λαδή, που υφίστανται αθώοι πολίτες 
αλλά και η οικονομία από το φαινόμενο 
της κυκλοφορίας σημαντικού αριθμού 
ανασφάλιστων οχημάτων στη χώρα 
μας. Η ανάγκη αποτελεσματικής αντι-
μετώπισης του φαινομένου  οδήγησε 
τη πολιτεία στη θέσπιση με νόμο της 
διαδικασίας ηλεκτρονικού ελέγχου 
της κυκλοφορίας ανασφάλιστων οχη-
μάτων κατά τα πρότυπα πολλών ευρω-
παϊκών κρατών. Πρακτικά αυτό σημαί-
νει ότι τα ανασφάλιστα οχήματα θα ε-
ντοπίζονται, μέσω ηλεκτρονικής δια-
σταύρωσης:
α) των αρχείων των κυκλοφορούντων 
οχημάτων που διαθέτει η Πολιτεία και 
β) των ασφαλισμένων οχημάτων ό-
πως καταγράφονται στο Κέντρο Πλη-
ροφοριών του Επικουρικού Κεφαλαί-
ου Αυτοκινήτων.

Έχοντας ξεπεράσει τις τεχνικές δυ-
σκολίες η ρύθμιση αυτή βρίσκεται πλέ-
ον σε στάδιο  εφαρμογής. Έτσι κρίθηκε 
σημαντική η ενημέρωση του κοινού, 
καθώς σκοπός της ρύθμισης είναι η 
προστασία και η αφύπνιση του κοινω-

νικού συνόλου και όχι ο αιφνιδιασμός 
του πολίτη. Ο πρόεδρος της Ένωσης 
Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος κ. 
Αλέξανδρος Σαρρηγεωργίου αναφέρ-
θηκε στη σημασία της ουσιαστικής ε-
νημέρωσης της κοινωνίας  για τον κοι-
νωνικό χαρακτήρα της υποχρεωτικής 
ασφάλισης ευθύνης από την κυκλοφο-
ρία οχημάτων η οποία  συνίσταται στην 
προστασία και αποκατάσταση των θυ-
μάτων από αυτοκινητικά ατυχήματα. 
Παράλληλα, τόνισε την εισροή σημα-
ντικών εσόδων στα ταμεία του κρά-
τους  που προκύπτουν από το φόρο υ-

πέρ του Δημοσίου επί των ασφαλί-
στρων αλλά και από τη φορολόγηση 
των κερδών των ασφαλιστικών επι-
χειρήσεων. Η πάταξη του  φαινομένου  
κυκλοφορίας  ανασφάλιστων οχημά-
των μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση 
των κρατικών εσόδων έως 100 εκα-
τομμύρια ευρώ το χρόνο. Σημείωσε ότι 
από τα ανασφάλιστα οχήματα  επιβαρύ-
νεται  οικονομικά και το Επικουρικό 
Κεφάλαιο Αυτοκινήτων και μέσω αυ-
τού το σύνολο των νομοταγών και συ-
νετών ασφαλισμένων πολιτών, οι ο-
ποίοι μέσα σε συνθήκες κρίσης κατα-

βάλλουν κανονικά τα ασφάλιστρά 
τους. Τέλος ανέφερε ότι, σύμφωνα με 
τις τελευταίες εκτιμήσεις, σήμερα κυ-
κλοφορούν περίπου 1.000.000 ανα-
σφάλιστα οχήματα στους ελληνικούς 
δρόμους. Από την πλευρά του ο πρόε-
δρος του Επικουρικού Κεφαλαίου Αυ-
τοκινήτων κ. Δημήτρης Ζορμπάς, ανα-
φέρθηκε στη προσπάθεια της ασφαλι-
στικής αγοράς για την αντιμετώπιση 
του προβλήματος και στη νέα ηλεκτρο-
νική εφαρμογή του Κέντρου Πληροφο-
ριών του Επικουρικού Κεφαλαίου Αυ-
τοκινήτων, η οποία δίνει στους πολίτες 

τη δυνατότητα να ελέγξουν άμεσα και 
εύκολα αν το όχημά τους είναι ασφαλι-
σμένο.

Η εφαρμογή στοχεύει στην αποφυγή 
της ταλαιπωρίας αλλά και των προστί-
μων και κυρώσεων που θα επιβλη-
θούν από την Πολιτεία στους ανασφά-
λιστους οδηγούς.

Μέσω αυτής μπορούν να διαπιστώ-
σουν εάν εμφανίζονται ασφαλισμένοι 
και να προβούν έγκαιρα σε διορθώσεις 
τυχόν λαθών στα στοιχεία τους, επι-
κοινωνώντας με την ασφαλιστική τους 
εταιρεία. 

ΣΤΗ ΔΗΜΊΟΎΡΓΊΑ ενός στρατηγικού φορέα στο χώρο της ασφαλι-
στικής διαμεσολάβησης που θα αποτελεί σημείο αναφοράς για κά-
θε επαγγελματία, στοχεύει η συνεργασία των εταιρειών SAFELINE 
Πρακτορειακή και  ΑΠΟΛΛΩΝ Μεσιτική, εταιρεία ασφαλίσεων του 
Ομίλου ΣΑΡΑΚΑΚΗ. 

Σε ειδική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε  στα κεντρικά γρα-
φεία του Ομίλου Σαρακάκη οι παρευρισκόμενοι ξεναγήθηκαν στο 
χώρο που θα στεγαστεί το νέο επιχειρηματικό μοντέλο συνεργατών 
της ΑΠΟΛΛΩΝ και της SAFELINE. Τη νέα προσπάθεια χαιρέτισαν  ο 
διευθύνων σύμβουλος  του ομίλου Σαρακάκη κ. Αλέξανδρος Σαρα-
κάκης και η  γενική διευθύντρια της Απόλλων κα Σοφία Σικοτάκη. 

Συνεργασία Απόλλων με Bluebyte Software   
και PK Data Software

Η εταιρεία Απόλλων εν  τω μεταξύ, στην προσπάθειά της να αντα-
ποκρίνεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στο απαιτητικό περιβάλ-
λον της αγοράς, επενδύει στη μηχανογραφική της οργάνωση μέσα 
από τη συνεργασία της με  τις εταιρείες Bluebyte Software και PK 
Data Software  και τα προϊόντα τους, Insurance work και  Infodromio 
Hermes αντίστοιχα. Στην εποχή της τεχνολογίας και της γενικότε-

ρης αυτοματοποίησης, ο Broker του σήμερα, πρέπει να επενδύει  σε 
ολοκληρωμένες και σύγχρονες λύσεις  μηχανογραφικής οργάνω-
σης.Οι δύο πάροχοι έχουν πολυετή παρουσία στην αγορά, η μεν 

πρώτη εξειδικεύεται  σε υπηρεσίες διαχείρισης πελατολογίου, υ-
πηρεσίες Back Office και η δεύτερη σε υπηρεσίες Front Office. 
Πρόκειται για ένα δοκιμασμένο συνδυασμό προγραμμάτων που 
δίνει τις κάτωθι δυνατότητες, στους συνεργάτες της Απόλλων:
• Πολυτιμολόγηση,
• Έκδοση προσφοράς,
• Καταχώρηση αίτησης, 
• Έκδοση συμβολαίου ,
• Παρακολούθηση όλης της δραστηριότητας του συνεργάτη σε νέες 
πωλήσεις και ανανεώσεις.

 Όπως τονίζεται, με  αυτό τον τρόπο η εταιρεία Απόλλων Μεσιτεί-
ας Ασφαλίσεων επενδύει και υποστηρίζει με τον καλύτερο δυνατό 
τρόπο στο δίκτυο των συνεργατών της, παρέχοντας πλήρη υποστή-
ριξη του επαγγελματία συνεργάτη, ολοκληρωμένη και αξιόπιστη 
μηχανογραφική  οργάνωση, διάφανη και δίκαιη εμπορική πολιτική 
και  αξιόπιστες  λύσεις. Παρέχει ακόμη ευελιξία, συστηματική εκ-
παίδευση, ειδικά προϊόντα και προγράμματα, υπηρεσίες Digital 
Marketing  για cross & up selling, μείωση λειτουργικών εξόδων, 
αύξηση  κερδοφορίας, διαφοροποίηση από τον ανταγωνισμό και 
καινοτομία.

Απόλλων - Safe Line: Νέος φορέας στη διαμεσολάβηση

Ο κ. Αλέξανδρος Σαρακάκης και η  κα Σοφία Σικοτάκη

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΠΕΡΊΠΟΥ 1.000.000 ΑΝΑΣΦΑΛΊΣΤΑ  ΣΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΊΚΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ

Ανασφάλιστα οχήματα
Ξεκινάνε άμεσα οι διασταυρώσεις

Ο κ. Δημήτρης Ζορμπάς, η κα Μαργαρίτα Αντωνάκη , η  κα Κατερίνα Σαββαΐδου και ο κ. Αλέξανδρος Σαρρηγεωργίου

ΕΙΝΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟ 
ΤΟ ΟΧΗΜΑ ΣΑΣ; 

ΕΛΕΓΞΤΕ ΤΟ ΤΩΡΑ!

Είναι αναρτημένη στη διεύθυν-
ση  www.hic.gr

Εισάγοντας τον αριθμό κυκλο-
φορίας  του οχήματός του και τον 
ΑΦΜ του, κάθε πολίτης μπορεί να 
ελέγξει αν το όχημά του περιλαμ-
βάνεται  ή όχι στη λίστα των α-
σφαλισμένων οχημάτων του Κέ-
ντρου Πληροφοριών. 

Η λίστα αυτή θα χρησιμοποιη-
θεί για τον ηλεκτρονικό εντοπι-
σμό των ανασφαλίστων οχημά-
των από την Πολιτεία.
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Euroins

Προς  εξαγορά  
της Credit 
Agricole Life
ΠΡΟΧΩΡΟΎΝ οι διαδικασίες εξαγοράς της 
Credit Agricole Life από τη βουλγαρική 
ασφαλιστική εταιρεία Euroins,  σύμφωνα 
με πληροφoρίες του nextdeal.gr. Πηγές 
της βουλγαρικής ασφαλιστικής εταιρείας 
Euroins επεσήμαναν στο nextdeal.gr ότι 
ελήφθη η απόφαση από την πλευρά τους 
για εξαγορά της ασφαλιστικής εταιρείας 
Credit Agricole Life,  υπό την προϋπόθεση 
των σχετικών εγκρίσεων από εποπτικές 
και άλλες αρχές. 

Σύμφωνα πάντα με τις ίδιες πηγές, στό-
χος της Euroins, πέραν των εξαγορών, 
είναι και η ίδρυση υποκαταστήματος στην 
ελληνική ασφαλιστική αγορά. H Credit 
Agricole Life, θυγατρική της Credit 
Agricole, παρέμενε στην ελληνική ασφα-
λιστική αγορά παρά την αποχώρηση της 
μητρικής Τράπεζας Credit Agricole, η ο-
ποία πούλησε την Εμπορική Τράπεζα στην 
Alpha Bank. 

Η παραγωγή ασφαλίστρων της εταιρεί-
ας ανήλθε το 2014 στα 20,5 εκατ. ευρώ έ-
ναντι 24,1 εκατ. ευρώ ένα χρόνο πριν και 
τα κέρδη μειώθηκαν στα 1,4 εκατ. ευρώ 
έναντι 1,8 εκατ. ευρώ στη χρήση 2013. Η 
βουλγαρική Euroins ανήκει στον βουλγα-
ρικό όμιλο Eurohold και δραστηριοποιείται 
στην Ελλάδα μέσω της Global Insurance 
Group.

International Life

International 
ΑΕΔΑΚ στη New 
Mellon ΑΕΠΕΥ
Ο ΟΜΙΛΟΣ International Life προχώρησε 
στις 09.06.2015 στην πώληση της εταιρεί-
ας διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων 
International ΑΕΔΑΚ στην εταιρεία παρο-
χής επενδυτικών υπηρεσιών New Mellon 
ΑΕΠΕΥ. Η αποεπένδυση από τον κλάδο δι-
αχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων εντάσ-
σεται στο πλαίσιο της στρατηγικής της 
International Life, σύμφωνα με την οποία 
η εταιρεία επικεντρώνεται στις ασφαλιστι-
κές εργασίες που αποτελούν και τον κύριο 
τομέα δραστηριότητάς της. Η New Mellon 
ΑΕΠΕΥ, με την κίνηση αυτή στοχεύει στην 
περαιτέρω ανάπτυξη των επενδυτικών 
προϊόντων της, που ήδη περιλαμβάνουν 
χαρτοφυλάκια επενδύσεων, αμοιβαία κε-
φάλαια επιχειρηματικών συμμετοχών, με 
την προσθήκη καιελληνικών αμοιβαίων 
κεφαλαίων.

Συνεχώς η Eurolife ERB Ασφαλιστική αναδεικνύει την εκπαίδευση των συ-
νεργατών της σε βασικό πυλώνα της στρατηγικής της και πιστεύει,όπως 
τονίζεται, ότι η  διαρκής βελτίωση του γνωστικού επιπέδου και των δεξιοτή-

των των ανθρώπων με τους οποίους συνεργάζεται, αποτελεί μια κρίσιμη παρά-
μετρο στην υλοποίηση των επιχειρησιακών της στόχων για ανάπτυξη των εργα-
σιών της και διατήρηση της ηγετικής της θέσης στην αγορά.

Με αυτό το δεδομένο, ολοκληρώθηκε με επιτυχία  η «Αξιολόγηση του συνολι-
κού προγράμματος επανεκπαίδευσης ασφαλιστικών διαμεσολαβητών» από την 
«Επιτροπή Αξιολόγησης Σεμιναρίων Επαναπιστοποίησης για την Ασφαλιστική 
Διαμεσολάβηση» της ΤτΕ. και πιστοποιήθηκε  ως «κατάλληλο για την επαναπι-
στοποίηση των συμμετεχόντων» .

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα για το έτος 2015, καλύπτει και τους τρεις τομείς 
στους οποίους αφορά η (επαν)εκπαίδευση που είναι οι ακόλουθοι:

(α) Τομέας Α: Προϊόντα τα οποία ο εκπαιδευόμενος προωθεί στην αγορά. 
«Προϊόντα  Κλάδου Ζωής». Διάρκειας 12 ωρών 
 (β) Τομέας Β: Θεσμικά θέματα της ασφαλιστικής αγοράς.
«Ξέπλυμα Χρήματος & Χρηματοδότηση Τρομοκρατίας».  Διάρκειας 3 ωρών
(γ) Τομέας Γ:  Ανάπτυξη ατομικών δεξιοτήτων και ικανοτήτων .
«Συμβουλευτική Πώληση». Διάρκειας 16 ωρών 
Σημειώνεται ότι με βασική επιδίωξη τη διατήρηση και ανάπτυξη  ενός επιλεγ-

μένου, καλά εκπαιδευμένου, αλλά και εναρμονισμένου με τις απαιτήσεις της 
νομοθεσίας δικτύου συνεργατών, η εταιρία  αποφάσισε να παρέχει το πρόγραμμα 
«Επανεκπαίδευσης και επαναπιστοποίησης γνώσεων των ασφαλιστικών διαμε-
σολαβητών» του έτους 2015, χωρίς οικονομική επιβάρυνση των συμμετεχό-
ντων.

ΟΊ  ΕΠΊΧΕΊΡΗΣΕΊΣ και τα στε-
λέχη τους αντιμετωπίζουν πε-
ρισσότερους κινδύνους από ό-
σους αναγνωρίζουν αλλά είναι 
εφικτό να προστατευτούν μέσω 
της ασφάλισης Αστικής Ευθύ-
νης που είναι προσιτή οικονομι-
κά για κάθε προϋπολογισμό, ή-
ταν το  τελικό συμπέρασμα της 
συζήτησης κατά την διάρκεια 
της εκδήλωσησ «Επιχειρηματι-
κότητα με Ευθύνη» που διοργά-
νωσε ο Σύνδεσμος Εξαγωγέων 
Βορείου Ελλάδος και η Ένωση 
Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλά-
δος. Στην εκδήλωση που παρα-
κολούθησαν με μεγάλο ενδια-
φέρον επιχειρηματίες, εργοδό-
τες, μέλη διοικητικών συμβου-
λίων, στελέχη, παραγωγοί και 

εξαγωγείς προϊόντων, απηύθυ-
ναν χαιρετισμό η κυρία Μαρία 
Κόλλια - Τσαρουχά, Υφυπουρ-
γός Εσωτερικών και  Διοικητι-
κής Ανασυγκρότησης και  ο 
Πρόεδρος του ΣΕΒΕ Δρ Κυριά-
κος Λουφάκης.Η κυρία Κόλλια 
-Τσαρουχά μεταξύ άλλων ανα-
γνώρισε το σημαντικό ρόλο 
που παίζει η ασφάλιση  στην 
οικονομία προστατεύοντας την 

επιχειρηματικότητα,ενώ ο κ. 
Κυριάκος  Λουφάκης τόνισε την 
ανάγκη ενημέρωσης των επι-
χειρήσεων για τους πιθανούς 
κινδύνους που αντιμετωπίζουν.
Όραμα των επιχειρήσεων είναι 
η ανάπτυξή τους, και αυτή περ-
νάει μέσα από την προστασία 
της ίδιας της επιχείρησης και 
των ανθρώπων της,, υπογράμ-
μισε ο κ. Giuseppe Zorgno, 

Πρόεδρος της Επιτροπής Αστι-
κής Ευθύνης & Επαγγελματι-
κών Ευθυνών της ΕΑΕΕ και 
Country Manager της AIG για 
Ελλάδα και Κύπρο. Η ασφάλιση 
δεν είναι δαπάνη, αλλά επένδυ-
ση κατέληξε ο κ. Giuseppe 
Zorgno.

Με διαπίστευση η Ένωση 
Αναλογιστών Ελλάδος

Διαπίστευση απέκτησε η Έ-
νωση Αναλογιστών Ελλάδος, 
σύμφωνα με το Π.Δ. 53/2013, 
όπως αυτό έχει τροποποιηθεί 
από τον Ν. 4254/2014 και  κα-
τά το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/
IEC 17024:2012 καθώς εκ-
πλήρωσε όλες τις τυπικές και 
ουσιαστικές απαιτούμενες 
προϋποθέσεις, σύμφωνα με το 

Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης. 
Η διαπίστευση ολοκληρώθηκε 
επιτυχώς στις 18 Ιουνίου 
2015, γεγονός που συνεπάγε-
ται ακόμη μεγαλύτερη ευθύνη 
για τη συνέπεια που φέρει όλα 
αυτά τα χρόνια η ΕΑΕ σε ελλη-
νικό, αλλά και σε διεθνές επί-
πεδο.Καθώς όπως τονίζεται, 
αποτελεί το μοναδικό Φορέα 
Πιστοποίησης Φυσικών Προ-
σώπων στον κλάδο του Ανα-
λογισμού στην Ελλάδα, δε-
σμεύεται να συνεχίσει να υπη-
ρετεί τις ανάγκες των μελών 
της, αλλά και του ευρύτερου 
κοινωνικού συνόλου με ενέρ-
γειες που απορρέουν από τις 
δραστηριότητές της, συνοδευ-
όμενες από το κύρος που ακο-
λουθεί το όνομά της.

ΛΎΣΗ μέσα στο ευρώ ζητάει και η ελληνική α-
σφαλιστική αγορά, όπως δήλωσε στην εκπoμπή 
«Ωρα Ασφάλισης» ο πρόεδρος της Ένωσης Α-
σφαλιστικών Εταιρειών  Ελλάδος κ. Αλέξανδρος 
Σαρρηγεωργίου. 

Ο κ. Σαρρηγεωργίου «άνοιξε» την εκπομπή 
«Ώρα Ασφάλισης» πριν από επτά  μήνες, όταν ξε-
κινούσε τον περασμένο Δεκέμβριο και την «έ-
κλεισε» την προηγούμενη Πέμπτη 18/6, καθώς 
μίλησε στην κάμερα της «‘Ωρας Ασφάλισης» και 
στον Κωστή Σπύρου, κατά τη διάρκεια της τελευ-
ταίας εκπομπής της φετινής τηλεοπτικής σεζόν.

O κ. Σαρρηγεωργίου ανέδειξε, με τις δηλώσεις 
του, την πραγματική αξία του κλάδου, λέγοντας 
μεταξύ άλλων ότι η ελληνική ασφαλιστική αγορά 

σε πολύ δύσκολες συνθήκες  άντεξε και όχι μόνο 
αυτό αλλά εκπλήρωσε στο ακέραιο τις υποχρεώ-
σεις της έναντι των ασφαλισμένων. Έχει κάνει 
τεράστια βήματα αξιοπιστίας, πρόσθεσε και υπο-
γράμμισε ότι οι προοπτικές για τον κλάδο είναι 
ευοίωνες, καθώς το κοινωνικό κράτος δυστυχώς 
δεν μένει πια εδώ και συμπληρωματικά η ιδιωτι-
κή ασφάλιση μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο.

Τέλος ο κ. Σαρρηγεωργίου επεφύλαξε πολύ 
καλά λόγια και για τους συντελεστές της εκπο-
μπής «Ώρα Ασφάλισης», που συνέβαλλαν στη ε-
νίσχυση  της ε ξωστρέφειας της ελληνικής ασφα-
λιστικής αγοράς, που είναι βασικός στόχος του 
διοικητικού συμβουλίου της ΕΑΕΕ και του ιδίου 
προσωπικά.

Τα ξεχωριστά λόγια του κ. Αλέξανδρου  
Σαρρηγεωργίου για την ασφάλιση

Eurolife ERB Ασφαλιστική

Έμφαση στην εκπαίδευση 
των συνεργατών

ΣΕΒΕ-ΕΑΕΕ: Η  ασφάλιση δεν είναι δαπάνη, αλλά επένδυση

Ο κ.Giuseppe 
Zorgno η κ. 
Μαρία Κόλλια-
Τσαρουχά και ο 
κ. Κυριάκος 
Λουφάκης
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Στο σύνολό της η ελληνική ασφαλι-
στική αγορά, που τόσο έχει στιγμα-
τιστεί από κάποιους ως αφερέγ-

γυα, εμφανίζεται και με τη βούλα της 
Τράπεζας της Ελλάδος να υπερκαλύ-
πτει κατά τρεις φορές για το 2014 τα 
απαιτούμενα κεφάλαια φερεγγυότητας 
και μάλιστα μετά και από ένα PSI.

Σύμφωνα με την «απαράδεκτη» κατά 
Ζωή Κωνσταντοπούλου, έκθεση του 
διοικητή Γιάννη Στουρνάρα, το σύνολο 
των εποπτικών κεφαλαίων των εγχώ-
ριων ασφαλιστικών εταιρειών ανέρχο-
νται σε 2,6 δισ. ευρώ με βάση τα στοι-
χεία του τέλους 2014, έναντι απαιτού-
μενων 0,8 δισ. ευρώ.

Αν ο βαθμός κάλυψης των εποπτι-
κών κεφαλαίων είναι το ένα ενδιαφέ-
ρον στοιχείο, το άλλο είναι τα μερίδια 
αγοράς.

Στην ασφαλιστική αγορά της Ελλά-
δος δραστηριοποιούνται 67 ασφαλιστι-
κές επιχειρήσεις με καθεστώς εγκατά-
στασης. Σαράντα 46 εξ αυτών έχουν έ-
δρα στην Ελλάδα, 2 είναι υποκαταστή-
ματα τρίτων χωρών και 19 υποκατα-
στήματα κρατών μελών της ΕΕΕΟΧ, η 
φερεγγυότητα των οποίων εποπτεύε-
ται από τις αρμόδιες εποπτικές αρχές 
του κράτους-μέλους καταγωγής.

Όπως διαβάζουμε στα «ψιλά γράμ-
ματα» της έκθεσης, οι 48 ασφαλιστικές 
επιχειρήσεις των οποίων η φερεγγυό-
τητα εποπτεύεται από την Τράπεζα της 
Ελλάδος κατέχουν μερίδιο αγοράς 
94,0%, εκ του οποίου το 41,9% αφορά 
σε θυγατρικές ευρωπαϊκών ομίλων, 
36,6% αφορά σε θυγατρικές ελληνι-
κών τραπεζών και το υπόλοιπο 15,5% 
σε λοιπές επιχειρήσεις.

Συνεπώς μόνο ένα στα δυο ευρώ πα-
ραγωγής ασφαλίστρων αφορά σε εται-
ρεία ελληνικού μετοχικού ενδιαφέρο-
ντος (36,6% συν 15,5%), με την προϋπό-
θεση ότι όλες οι τράπεζες θεωρούνται 
ελληνικού μετοχικού ενδιαφέροντος... 
Επίσης μόλις 15,5 ευρώ στα 100 της 
παραγωγής πηγαίνουν σε ιδιωτικές ελ-
ληνικού μετοχικού ενδιαφέροντος α-
σφαλιστικές εταιρείες.

Η έκθεση αναλυτικά 
Στην ασφαλιστική αγορά της Ελλά-

δος δραστηριοποιούνται εξήντα επτά 
(67) ασφαλιστικές επιχειρήσεις με κα-
θεστώς εγκατάστασης. Σαράντα έξι (46) 
εξ αυτών έχουν έδρα στην Ελλάδα, δύο 
(2) είναι υποκαταστήματα τρίτων χω-
ρών και δεκαεννέα (19) υποκαταστήμα-
τα κρατών-μελών της ΕΕ-ΕΟΧ, η φε-
ρεγγυότητα των οποίων εποπτεύεται 
από τις αρμόδιες εποπτικές αρχές του 
κράτους-μέλους καταγωγής.

Για τέταρτη χρονιά συνεχίστηκε η 
μείωση της παραγωγής των συνολι-
κών ασφαλίστρων, η οποία όμως το έ-
τος 2014 ήταν οριακή (-0,5%). Σε αντί-
θεση με την παραγωγή του κλάδου 
ζημιών η οποία εξακολούθησε να υπο-
χωρεί (-9,3%), η παραγωγή στις ασφα-
λίσεις ζωής ανέκαμψε για πρώτη χρο-

νιά, μετά από τρία συνεχόμενα έτη πτώ-
σης, με εντυπωσιακό ρυθμό ύψους 
11,8%. Η σημαντική άνοδος στην παρα-
γωγή ασφαλίστρων ζωής αποδίδεται 
στις ασφαλίσεις του κλάδου ΙΙΙ (ασφα-
λίσεις ζωής που συνδέονται με επεν-
δύσεις – unit linked), οι οποίες το 2014 
αυξήθηκαν κατά 65%, κυρίως χάρη στις 
ασφαλίσεις εφάπαξ καταβολής ασφα-
λίστρου οι οποίες υπερδιπλασιάστηκαν 
(129,8%). Επίσης, οι ασφαλίσεις του 
κλάδου IV (ασφαλίσεις υγείας) παρου-
σίασαν σημαντική άνοδο και το 2014 
(30,1%), αναδεικνύοντας τη στροφή της 
ασφαλιστικής αγοράς στις βραχυχρόνι-
ες ασφαλίσεις υγείας και νοσοκομεια-
κών καλύψεων.

Η πτώση στην παραγωγή ασφαλί-
στρων ζημιών αποδίδεται κυρίως στις 
ασφαλίσεις αυτοκινήτων (αστική ευθύ-
νη, ίδιες ζημίες οχημάτων), οι οποίες 
εμφάνισαν διπλάσιο ποσοστό μείωσης 
(-11,6%) σε σχέση με τις ασφαλίσεις 
των λοιπών κλάδων ζημιών (-5,8%).

Το 2014 η παραγωγή ασφαλίστρων 
διαμορφώθηκε σε 4,0 δισ. ευρώ, εκ 
των οποίων το 46,5% προήλθε από α-
σφαλίσεις ζωής και το 53,5% από α-
σφαλίσεις κατά ζημιών.

Όσον αφορά στο βαθμό συγκέντρω-
σης και στην κατάταξη της αγοράς σε 
όρους ασφαλίστρων, δεν υπήρξαν 
σημαντικές μεταβολές. Οι 5 και 10 με-
γαλύτερες επιχειρήσεις στις ασφαλί-
σεις ζωής κατέχουν το 76,6% και 92,8% 
της συγκεκριμένης αγοράς και οι 5 και 

10 μεγαλύτερες επιχειρήσεις στις α-
σφαλίσεις κατά ζημιών το 38,0% και 
63,0% αντίστοιχα.

Το σύνολο του ενεργητικού των επο-
πτευόμενων από την Τράπεζα της Ελ-
λάδος ασφαλιστικών επιχειρήσεων, με 
βάση τον εποπτικό ισολογισμό, ανήλθε 
σε 15,5 δισ. ευρώ, ενώ το σύνολο των 
ασφαλιστικών υποχρεώσεων (τεχνι-
κών αποθεμάτων) διαμορφώθηκε σε 
11,8 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας ελα-
φρά άνοδο. Εξ αυτών, 8,4 δισ. ευρώ α-
φορούν ασφαλίσεις ζωής, εκ των οποί-
ων τα 2,2 δισ. ευρώ αφορούν ασφαλι-
στικές προβλέψεις συμβολαίων unit 
linked, ενώ τα υπόλοιπα 3,4 δισ. ευρώ 
αφορούν τεχνικές προβλέψεις ασφαλί-
σεων κατά ζημιών.

Τέλος, τα εποπτικά κεφάλαια ανέρ-
χονται σε 2,6 δισ. ευρώ, έναντι απαι-
τούμενων 0,8 δισ. ευρώ, διαμορφώνο-
ντας το δείκτη φερεγγυότητας σε επί-
πεδο τριπλάσιο του απαιτουμένου.

Όσον αφορά τις ενέργειες προε-
τοιμασίας για το νέο εποπτικό πλαίσιο 
(Φερεγγυότητα II) το οποίο θα εφαρμο-
στεί από 1.1.2016, η Τράπεζα της Ελλά-
δος έχει ήδη ενσωματώσει στις εποπτι-
κές της πρακτικές τα ενδιάμεσα μέτρα 
εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Αρχής Α-
σφαλίσεων και Επαγγελματικών Συ-
ντάξεων (European Insurance and 
Occupational Pensions Authority – ΕΙ-
ΟΡΑ) και τα έχει αναρτήσει στο δικτυα-
κό της τόπο, σηματοδοτώντας την αρχή 
της μετάβασης στο νέο εποπτικό πλαί-
σιο. Τα μέτρα αυτά αναφέρονται κυρί-

ως στην υποχρέωση των επιχειρήσεων 
για καθιέρωση κατάλληλου συστήμα-
τος διακυβέρνησης και ελέγχου (Πυ-
λώνας ΙΙ) καθώς και στη διαμόρφωση 
των εποπτικών αναφορών (Πυλώνας 
ΙΙΙ).

Με σκοπό την ολοκλήρωση του 
νομοθετικού πλαισίου για την εφαρμο-
γή της Φερεγγυότητας ΙΙ, σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέ-
δωσε τον κατ’ εξουσιοδότηση Κανο-
νισμό (ΕΕ) 2015/35 της 10ης Οκτωβρί-
ου 2014 για τη συμπλήρωση της Οδηγί-
ας 2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοι-
νοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά 
με την ανάληψη και την άσκηση δρα-
στηριοτήτων ασφάλισης και αντασφά-
λισης. Έκτοτε, η ΕΙΟΡΑ έχει εκδώσει 
σειρά Κατευθυντήριων Γραμμών, ού-
τως ώστε να διασφαλίσει τη συνεπή και 
ομοιόμορφη εφαρμογή της Φερεγγυό-
τητας ΙΙ.

Για την αξιολόγηση του βαθμού ε-
τοιμότητας των ασφαλιστικών επιχει-
ρήσεων αναφορικά με τις απαιτήσεις 
διακυβέρνησης, η Τράπεζα της Ελλά-
δος έχει ζητήσει από καθεμία από αυτές 
την αυτοαξιολόγησή της σχετικά με το 
βαθμό ετοιμότητάς της, καθώς και τη 
δέσμευσή της σχετικά με καθορισμένο 
χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των α-
παιτούμενων ενεργειών. Το χρονοδιά-
γραμμα υλοποίησης παρακολουθείται 
και επικαιροποιείται σε τακτική βάση. 
Στο πλαίσιο αυτό, οι ασφαλιστικές επι-
χειρήσεις έχουν την υποχρέωση υπο-
βολής των εκθέσεων των βασικών 

λειτουργιών (αναλογιστική λειτουργία, 
διαχείρισης κινδύνου, εσωτερικού ε-
λέγχου και κανονιστικής συμμόρφω-
σης).

Σύμφωνα με τη Φερεγγυότητα ΙΙ, οι 
ασφαλιστικές επιχειρήσεις αναμένεται 
να προβαίνουν σε ίδια αξιολόγηση του 
κινδύνου και της φερεγγυότητάς τους 
σε περιοδική βάση, τα δε αποτελέσματα 
θα υποβάλλονται στην εποπτική αρχή.

Η σχετική έκθεση θα πρέπει να περι-
λαμβάνει την εκτίμηση της κάθε ασφα-
λιστικής επιχείρησης για τις συνολικές 
κεφαλαιακές της απαιτήσεις, την αξιο-
λόγησή της για τη δυνατότητα συμμόρ-
φωσης με τις κεφαλαιακές απαιτήσεις 
και τις τεχνικές προβλέψεις, καθώς και 
για το βαθμό απόκλισης του προφίλ 
κινδύνου της από τις παραδοχές στις 
οποίες έχει βασιστεί ο υπολογισμός της 
κεφαλαιακής απαίτησης φερεγγυότη-
τας σύμφωνα με την τυπoποιημένη μέ-
θοδο.

Η Τράπεζα της Ελλάδος, με σκοπό 
την παρακολούθηση της προετοιμασίας 
της ασφαλιστικής αγοράς, έχει ζητήσει 
την υποβολή ενδιάμεσων δοκιμαστι-
κών εκθέσεων.

Για την αξιολόγηση του επιπέδου 
συμμόρφωσης της ασφαλιστικής αγο-
ράς, έχει διευρωπαϊκά καθοριστεί η 
3.6.2015 ως η ημερομηνία κατά την ο-
ποία οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις έ-
πρεπε να προβούν στην υποβολή των 
προβλεπόμενων από το νέο πλαίσιο 
ποιοτικών και ποσοτικών στοιχείων σε 
ατομική βάση με ημερομηνία αναφοράς 
τις 31.12.2014. Τα ποσοτικά στοιχεία 
θα προωθηθούν στην ΕΙΟΡΑ. Η αντί-
στοιχη ετήσια υποβολή σε επίπεδο ομί-
λων αναμένεται μέχρι τις 15.7.2015.

Στο πλαίσιο της έγκαιρης προετοιμα-
σίας των ασφαλιστικών επιχειρήσεων 
για τις ανωτέρω υποβολές στοιχείων, 
η ΕΙΟΡΑ δημοσιεύει, από τον Ιανουάριο 
του 2015 και σε μηνιαία βάση, τη σχετι-
κή χρονική “καμπύλη απόδοσης των ε-
πιτοκίων άνευ κινδύνου” και της 
“συμμετρικής προσαρμογής” της βάσει 
τυποποιημένης μεθόδου επιβάρυνσης 
κεφαλαίου λόγω μετοχών. Οι ασφαλι-
στικές επιχειρήσεις καλούνται να χρη-
σιμοποιούν την πληροφόρηση αυτή 
κατά τους σχετικούς υπολογισμούς.

Τέλος, οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις 
θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει την 
προετοιμασία τους για το νέο πλαίσιο 
το συντομότερο δυνατόν ώστε να έχουν 
το χρόνο για να κρίνουν τυχόν ανάγκη 
εφαρμογής μεταβατικών μέτρων προ-
κειμένου να λάβουν τη σχετική έγκριση 
από την Τράπεζα της Ελλάδος.

ΤτΕ: Φερέγγυα και με τη 
βούλα η ασφαλιστική αγορά
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Χρηματο- 
δότηση 
ΑΎΡΊΟ ΤΕΤΑΡΤΗ 1 Ιουλί-
ου, το διοικητικό συμβού-
λιο της Ευρωπαϊκής Κε-
ντρικής Τράπεζας σε συ-
νεδρίαση του θα αποφασί-
σει αν θα αυξήσει την έ-
κτακτη χρηματοδότηση 
προς τις ελληνικές τράπε-
ζες, όπως δήλωσε ο Έ-
βαλντ Νοβότνι μέλος του 
διοικητικού συμβουλίου 
της ΕΚΤ. Ερωτηθείς για το 
εάν η έκτακτη ρευστότητα 
του μηχανισμού ELA θα 
αυξηθεί πριν το δημοψή-
φισμα της επόμενης Κυ-
ριακής, δήλωσε ότι την  
Τετάρτη, θα έχουμε άλλη 
μια συνάντηση του συμ-
βουλίου της ΕΚΤ , που εί-
ναι στην ατζέντα. 

Δεν θέλω να το προκα-
ταλάβω. Τώρα η μπάλα 
είναι στο ελληνικό γήπεδο 
.Υποθέτω ότι η πλειονότη-
τα των Ελλήνων θέλει να 
παραμείνει στην ευρωζώ-
νη, άρα μπορώ να φαντα-
στώ ότι αυτή είναι μια βά-
ση για νέες διαπραγματεύ-
σεις ,αλλά εδώ υπάρχουν 
πολλές αβεβαιότητες, δή-
λωσε ο Νοβότνι σε σχέση 
με το δημοψήφισμα.

ΣΤΑ  60 ΕΎΡΏ ΤΟ ΟΡΊΟ ΑΝΑΛΗΨΕΏΝ ΣΤΑ ΑΤΜ 

Μέχρι 60 ευρώ ανάληψη από τα 
ΑΤΜ, οι συντάξεις μέσω τραπε-
ζικών υποκαταστημάτων, ελεύ-

θερες οι αναλήψεις για όσους έχουν 
κάρτες εξωτερικού όπως επίσης και 
ελεύθερες οι συναλλαγές μέσω web 
banking και τράπεζες κλειστές για έξι 
ημέρες, προβλέπεται μεταξύ άλλων 
στις ρυθμίσεις  της Πράξησ Νομοθετι-
κού Περιεχομένου για τα capital 
controls.

Ειδικότερα,σύμφωνα με την Πράξη 
Νομοθετικού Περιεχομένου που εκδό-
θηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας το 
κλείσιμο των τραπεζών θα ισχύει από 
σήμερα, Δευτέρα, έως και τις 6 Ιουλίου 
και αφορά εκτός από τις τράπεζες, ελ-
ληνικές και ξένες, το Ταμείο Παρακατα-
θηκών και Δανείων και όλα τα Ιδρύματα 
πληρωμών ηλεκτρονικού χρήματος.
Σύμφωνα με το ΦΕΚ, με απόφαση του 
υπουργείου Οικονομικών το κλείσιμο 
των πιστωτικών ιδρυμάτων μπορεί να 
παραταθεί και πέραν αυτής της ημερο-
μηνίας. Το ημερήσιο όριο για αναλήψεις 
από τα ΑΤΜ προσδιορίζεται στα 60 ευ-
ρώ ανά κάρτα και τα ΑΤΜ θα τεθούν σε 
λειτουργία εντός 12 ωρών από την 
πρώτη ημέρα που θα ισχύσει η ΠΝΠ,ενώ 
θα  επιτρέπεται η χρήση πιστωτικών και 
χρεωστικών καρτών για πληρωμές α-
ποκλειστικά και μόνο στο εσωτερικό 
της χώρας.Επίσης, οι συναλλαγές μέσω 
web banking θα επιτρέπονται για πλη-

Συνέχεια στη σελ. 12

Πρωτογενές πλεόνασμα 
1,506 δισ. ευρώ κατέγρα-
ψε σε τροποποιημένη τα-

μειακή βάση ο κρατικός προϋ-
πολογισμός την περίοδο Ιανου-
αρίου – Μαΐου 2015, έναντι 
πρωτογενούς πλεονάσματος 
707 εκατ. ευρώ για την ίδια πε-
ρίοδο το 2014 και στόχου για 
πρωτογενές έλλειμμα 556 εκατ. 
ευρώ, σύμφωνα με τα  οριστικά 
στοιχεία εκτέλεσης του κρατι-

κού προϋπολογισμού. Ειδικότε-
ρα, για την περίοδο Ιανουαρίου 
– Μαΐου 2015, παρουσιάζεται 
έλλειμμα στο ισοζύγιο του κρα-
τικού προϋπολογισμού ύψους 
1.399 εκατ. ευρώ έναντι ελ-
λείμματος 1.990 εκατ. ευρώ το 
αντίστοιχο διάστημα του 2014 
και στόχου για έλλειμμα 3.481 
εκατ. ευρώ. Το πρωτογενές α-
ποτέλεσμα διαμορφώθηκε σε 
πλεόνασμα ύψους 1.506 εκατ. 

ευρώ, έναντι πρωτογενούς 
πλεονάσματος 707 εκατ. ευρώ 
για την ίδια περίοδο το 2014 και 
στόχου για πρωτογενές έλλειμ-
μα 556 εκατ. ευρώ.Το ύψος των 
καθαρών εσόδων του κρατικού 
προϋπολογισμού ανήλθε σε 
18.626 εκατ. ευρώ, παρουσιά-
ζοντας μείωση κατά 546 εκατ. 
ευρώ ή 2,8 %  έναντι του στόχου.
Τα καθαρά έσοδα του τακτικού 
προϋπολογισμού ανήλθαν σε 

17.048 εκατ. ευρώ, μειωμένα 
κατά 964 εκατ. ευρώ ή 5,4 % έ-
ναντι του  στόχου.

Ειδικότερα, η υστέρηση, για 
την περίοδο Ιανουαρίου-Μαΐου 
2015, έναντι του στόχου οφεί-
λεται:
Ά) στο φόρο εισοδήματος νομι-
κών προσώπων κατά 695 εκατ. 
ευρώ ή 94,5%.
Β) στο ΦΠΑ κατά 369 εκατ. ευ-
ρώ ή 6,4% (ειδικότερα στο ΦΠΑ 

λοιπών προϊόντων κατά 301 ε-
κατ. ευρώ)

Αυξημένοι έναντι του στόχου 
είναι οι φόροι στην περιουσία 
κατά 146 εκατ. ευρώ ή 18,4% 
καθώς και τα λοιπά μη φορολο-
γικά έσοδα κατά 344 εκατ. ευρώ 
ή 22,3%.  Οι επιστροφές εσό-
δων ανήλθαν σε 1.110 εκατ. 
ευρώ, σημειώνοντας  μείωση 

► Πώς θα λειτουργήσει  
το τραπεζικό σύστημα
► Όλη η απόφαση  
για τα capital controls!

Συνέχεια στη σελ. 21

Πρωτογενές πλεόνασμα 1,506 δισ. ευρώ στο  5μηνο

Αγωνία για τις τράπεζες
Κλειστό  και  
το χρηματιστήριο Αθηνών

Κλειστό θα παραμείνει το χρηματιστήριο καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος 
της τραπεζικής αργίας, όπως ανακοίνωσε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. 
Ειδικότερα ,το  Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς  
αποφάσισε:

α) να παραμείνει κλειστή, καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος της τραπεζι-
κής αργίας σύμφωνα με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 28ης 
Ιουνίου 2015 (ΦΕΚ Α' 65) και τυχόν κατ' εξουσιοδότηση αυτής απόφαση 
του Υπουργού Οικονομικών, η οργανωμένη Αγορά του Χρηματιστηρίου 
Αθηνών και ο Πολυμερής Μηχανισμός Διαπραγμάτευσης (ΠΜΔ) Εναλ-
λακτική Αγορά (ΕΝΑ), σε συνέχεια και σχετικής απόφασης της Διοικού-
σας Επιτροπής του Χρηματιστηρίου Αθηνών,

β) να παραμείνει κλειστή, καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος της τραπεζι-
κής αργίας, σύμφωνα με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 
28ης Ιουνίου 2015 (ΦΕΚ Α' 65) και τυχόν κατ' εξουσιοδότηση αυτής α-
πόφαση του Υπουργού Οικονομικών, η Ηλεκτρονική Δευτερογενής Α-
γορά Τίτλων (ΗΔΑΤ), σε συνέχεια και σχετικής απόφασης της Τράπεζας 
της Ελλάδος,

γ) την αναστολή εξαγοράς μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων για την 
ως άνω περίοδο,

δ) την αναστολή λειτουργίας της Εταιρίας Εκκαθάρισης (ΕΤΕΚ) για 
τους τίτλους που τελούν υπό διαπραγμάτευση στην ελληνική αγορά και 
στο ΠΜΔ,

ε) την αναστολή λειτουργίας του διακανονισμού αξιών σε τίτλους της 
ελληνικής αγοράς από το Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων (ΕΛ-
ΚΑΤ), εγκρίνοντας σχετική απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου.

Τράπεζες
Πανστρατιά 
για ρυθμίσεις 
δανείων

Σελ. 21
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ρωμές μόνο στο εσωτερικό της χώρας. 
Επισημαίνεται, κατά τη διάρκεια της τρα-
πεζικής αργίας δεν θα οφείλεται τόκος 
υπερημερίας για δάνεια που λήγουν την 
περίοδο που οι τράπεζες θα είναι κλει-
στές. Τέλος σύμφωνα με ανακοίνωση 
της Τράπεζας της Ελλάδος,από τη Δευτέ-
ρα 29 Ιουνίου 2015 έως και τη Δευτέρα 6 
Ιουλίου 2015 η Τράπεζα της Ελλάδος θα 
διενεργεί συναλλαγές που αφορούν μό-
νο λογαριασμούς του Ελληνικού Δημοσί-
ου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ασφαλιστικών 
Φορέων. Ουδεμία άλλη συναλλαγή για 
το κοινό (π.χ. αγοραπωλησία χρυσών λι-
ρών) θα διενεργείται.

Διαβάστε στη συνέχεια όλη την 
απόφαση:

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕ-
ΝΟΥ

Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗ-

ΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 44 παρ. 1 του Συντάγματος.
2. Την έκτακτη περίπτωση εξαιρετικά ε-
πείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης να 
προστατευθεί το ελληνικό χρηματοπι-
στωτικό σύστημα και η ελληνική οικονο-
μία εν γένει από την έλλειψη ρευστότη-
τας που προκάλεσε η απόφαση του 
Eurogroup της 27ης Ιουνίου 2015 να 
αρνηθεί την επέκταση της δανειακής 
συμφωνίας της Ελλάδας.
3. Τη σχετική πρόταση του Υπουργικού 
Συμβουλίου, αποφασίζουμε:
Άρθρο πρώτο
1. Η χρονική περίοδος από 28 Ιουνίου έ-
ως και 6 Ιουλίου κηρύσσεται τραπεζική 
αργία. Η τραπεζική αργία καταλαμβάνει 
όλα τα πιστωτικά ιδρύματα που λειτουρ-
γούν στην Ελλάδα με οποιαδήποτε μορ-
φή, περιλαμβανομένων των υποκατα-
στημάτων αλλοδαπών πιστωτικών ιδρυ-
μάτων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμο-
γής του ν. 4261/2014 (Α΄ 107), το Ταμείο 
Παρακαταθηκών και Δανείων, τα ιδρύμα-
τα πληρωμών του ν. 3862/2010 (Α΄ 113) 
και τα ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος 
του ν. 4021/2011 (Α΄ 218), τα υποκατα-
στήματα και τους αντιπροσώπους ιδρυ-
μάτων πληρωμών και ιδρυμάτων ηλε-
κτρονικού χρήματος που εδρεύουν σε 
άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης και λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα 
(στο εξής, τα «ιδρύματα»). Με απόφαση 
του Υπουργού Οικονομικών η ως άνω 
χρονική περίοδος δύναται να συντμηθεί ή 
να παραταθεί. Κατά την τραπεζική αργία 
τα ιδρύματα θα παραμείνουν κλειστά για 
το κοινό και θα έχει πρόσβαση σε αυτά 
μόνον το προσωπικό που είναι αναγκαίο 
για την εφαρμογή της παρούσας πράξης 
και την προετοιμασία για την επανέναρξη 
των συναλλαγών με το κοινό μετά τη λή-
ξη της τραπεζικής αργίας. Η καταβολή 
των συντάξεων εξαιρείται από τους περι-
ορισμούς τραπεζικών συναλλαγών της 
παρούσας. Οι διοικήσεις των πιστωτικών 

ιδρυμάτων θα ανακοινώσουν τον τρόπο 
καταβολής των συντάξεων και τα συγκε-
κριμένα ανά περιοχή υποκαταστήματά 
τους, τα οποία θα λειτουργήσουν για το 
σκοπό αυτό. 
2. Κατά την τραπεζική αργία δύνανται να 
πραγματοποιούνται: α) αναλήψεις μετρη-
τών από τις αυτόματες ταμειολογιστικές 
μηχανές, υποκείμενες σε ημερήσιο όριο 
ανά κάρτα το οποίο ορίζεται σε 60 ευρώ, 
δυνάμενο να τροποποιείται με απόφαση 
του Υπουργού Οικονομικών. Οι αυτόμα-
τες ταμειολογιστικές μηχανές θα λει-
τουργήσουν εντός το πολύ δώδεκα (12) 
ωρών κατά την 
πρώτη μέρα ισχύος 
της παρούσας. β) 
συναλλαγές άνευ 
περιορισμών, πέ-
ραν αυτών που ί-
σχυαν πριν την έκ-
δοση της παρούσας 
με πιστωτικές και 
χρεωστικές κάρτες 
για πληρωμές στο ε-
σωτερικό της χώρας, 
δηλαδή για πληρω-
μές σε πίστωση λο-
γαριασμού που τηρεί-
ται στην Ελλάδα. γ) 
πληρωμές με τη χρή-
ση προπληρωμένων 
καρτών αποκλειστικά 
έως του ποσού που 
εμφανιζόταν ως υπό-
λοιπο πριν από την έ-
ναρξη της τραπεζικής 
αργίας. Νέες προπλη-
ρωμένες κάρτες δεν 
μπορούν να εκδοθούν. 
δ) συναλλαγές από από-
σταση (ηλεκτρονικής 
τραπεζικής - Web 
Banking - ή συναλλαγές 
διά της τηλεφωνίας), για 
πληρωμές στο εσωτερικό της χώρας, 
δηλαδή για πληρωμές σε πίστωση λογα-
ριασμού που τηρείται στην Ελλάδα. ε) α-
ναλήψεις μετρητών μέσω καρτών που 
έχουν εκδοθεί στο εξωτερικό από τις 
αυτόματες ταμειολογιστικές μηχανές. 
Περιορισμοί στα όρια ανάληψης αυτών 
των καρτών δύναται να καθορίζονται με 
απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. 
Κατά την τραπεζική αργία δεν μπορεί να 
διενεργηθεί καμία άλλη τραπεζική εργα-
σία. Με απόφαση του Υπουργού Οικονο-
μικών δύνανται να εξαιρούνται και άλλες 
κατηγορίες συναλλαγών, με την ίδια, δε, 
απόφαση καθορίζεται και η διαδικασία 
που ακολουθείται στις περιπτώσεις αυ-
τές.
3. Η παράγραφος 2 δεν εφαρμόζεται στις 
εξής περιπτώσεις:
α. συναλλαγές με την Τράπεζα της Ελλά-
δος,
β. διασυνοριακές εντολές πληρωμών 

που αφορούν αποκλειστικά στην πίστω-
ση ενός λογαριασμού που τηρείται σε 
πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί στην 
Ελλάδα,
γ. εκκαθάριση συναλλαγών, οι οποίες έ-
χουν καταχωρηθεί στα οικεία κεντρικά 
συστήματα πληρωμών (TARGET2.GR, 
EURΟ1, ΔΙΑΣ) και διακανονισμών, ενδει-
κτικά όπως Κεντρικό Αποθετήριο Αθη-
νών και Σύστημα Παρακολούθησης Συ-
ναλλαγών επί Τίτλων με Λογιστική Μορ-
φή/΄Αϋλοι Τίτλοι, πριν τη θέση σε ισχύ 
της παρούσας Πράξης,
δ. συγκεκριμένες συναλλα-

γές, οι οποίες κρίνονται αναγκαίες με α-
πόφαση της Επιτροπής της επομένης 
παραγράφου, και ε. συναλλαγές της Ελ-
ληνικής Δημοκρατίας.
4. Συνιστάται στο Γενικό Λογιστήριο του 
Κράτους Επιτροπή Έγκρισης Τραπεζικών 
Συναλλαγών. Αρμοδιότητα της ως άνω 
Επιτροπής αποτελεί η έγκριση των κατά 
την παράγραφο 3, στοιχείο δ της παρού-
σας συναλλαγών κατά τη διάρκεια της 
τραπεζικής αργίας, υπό την προϋπόθεση 
ότι οι ως άνω συναλλαγές κρίνονται α-
ναγκαίες για τη διαφύλαξη ενός δημοσί-
ου ή κοινωνικού συμφέροντος, συμπερι-
λαμβανομένων, μεταξύ άλλων, συναλ-
λαγών για την πληρωμή ιατρικών εξό-
δων ή εισαγωγών φαρμακευτικών ει-
δών. Η Επιτροπή είναι πενταμελής και 
συγκροτείται από τα εξής πρόσωπα: α) 
τον Γενικό Διευθυντή Δημοσιονομικής 
Πολιτικής και Προϋπολογισμού του Γενι-
κού Λογιστηρίου του Κράτους του Υ-

πουργείου Οικονομικών, ως Πρόεδρο, 
με τον Διευθυντή Προϋπολογισμού του 
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους του 
Υπουργείου Οικονομικών ως αναπλη-
ρωτή του, β) τον Γενικό Διευθυντή Οικο-
νομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικο-
νομικών, με τον Διευθυντή της Διεύθυν-
σης Πιστωτικών και Δημοσιονομικών 
Υποθέσεων του Υπουργείου Οικονομι-
κών, ως αναπληρωτή του, γ) τον Διευθυ-
ντή της Διεύθυνσης Εποπτευόμενων Ε-
ταιρειών της Τράπεζας της Ελλάδος και 
τον Τμηματάρχη της Διεύθυνσης Χρημα-

τοοικονομικών Δραστη-
ριοτήτων της Τράπεζας 
της Ελλάδος, ως ανα-
πληρωτή του, δ) έναν 
εκπρόσωπο της Ελληνι-
κής Ένωσης Τραπεζών 
και έναν εκπρόσωπο 
της Επιτροπής Κεφα-
λαιαγοράς που ορίζο-
νται με απόφαση των 
Προέδρων τους. Ο 
Πρόεδρος της Επιτρο-
πής ορίζει περαιτέρω 
έναν υπάλληλο από το 
Γενικό Λογιστήριο του 
Κράτους, κατηγορίας 
πανεπιστημιακής εκ-
παίδευσης (Π.Ε.), ως 
γραμματέα της Επι-
τροπής.
5. Δεν θα οφείλεται 
τόκος υπερημερίας 
για τη διάρκεια της 
τραπεζικής αργίας 
σε ό,τι αφορά απαι-
τήσεις που καθίστα-
νται απαιτητές κατά 
τη διάρκειά της. Κα-
τά το ίδιο χρονικό 

διάστημα αναστέλλονται οι προ-
θεσμίες λήξης, εμφάνισης και πληρωμής 
αξιόγραφων και αναστέλλονται οι δικα-
στικές προθεσμίες.
6. Η Τράπεζα της Ελλάδος επιβάλλει στα 
πιστωτικά ιδρύματα για κάθε παράβαση 
της παρούσας πρόστιμο ύψους έως του 
ενός δεκάτου του ποσού της αντίστοιχης 
συναλλαγής. Επιπλέον, το πιστωτικό ί-
δρυμα υποχρεούται να καταγγείλει την 
σύμβαση εργασίας ή έργου του προσώ-
που που ευθύνεται για την παράβαση.
7. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομι-
κών ρυθμίζεται κάθε άλλο ζήτημα που 
αφορά την εφαρμογή των ρυθμίσεων της 
παρούσας.

Άρθρο δεύτερο
Η ισχύς της παρούσας, η οποία θα κυ-

ρωθεί νομοθετικά κατά το άρθρο 44 παρ. 
1 του Συντάγματος, αρχίζει από τη δημο-
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερ-
νήσεως.

Αγωνία για τις τράπεζες

Γιούνκερ

Ψηφίστε «ΝΑΙ»
ΔΕΝ ΕΧΏ να κάνω νέες προτάσεις 
ωστόσο ζητώ από τους Έλληνες να 
ψηφίσουν «ΝΑΙ» ανέφερε ο πρόε-
δρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ κατά τη διάρ-
κεια συνέντευξης Τύπου που πα-
ραχώρησε στις Βρυξέλλες.

Ο επικεφαλής της Κομισιόν ση-
μείωσε ωστόσο ότι δεν υπάρχουν 
τελεσίγραφα και ότι η ευρωζώνη 
θα συνεχίσει να έχει 19 μέλη. Χα-
ρακτήρισε δίκαια τη δέσμη μέτρων 
που πρότειναν οι θεσμοί λέγοντας 
ότι δεν περιλαμβάνουν περικοπές 
συντάξεων.   ́

 «Είμαι υπέρ μιας Ευρώπης της 
υπομονετικής αναζήτησης του κοι-
νού συμφέροντος όχι της αντιπα-
ράθεσης εθνικών συμφερόντων 
όχι της αντιπαλότητας εθνικών ε-
γωισμών είπε ο  Ζαν-Κλοντ Γιούν-
κερ.

Τσίπρας:  
Να αποφασίσει ο λαός 

Τηλεφωνική επικοινωνία είχε ο 
πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας 
με τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής Ζαν Κλοντ Γιούνκερ, 
πριν την συνέντευξη του τελευταί-
ου. 

Σύμφωνα με κυβερνητικές πη-
γές, ο Έλληνας πρωθυπουργός 
διατύπωσε τη θέση, ότι το να παρε-
μποδίζεται η δημοκρατική έκφρα-
ση του ελληνικού λαού με το κλεί-
σιμο των τραπεζών, είναι έξω από 
τη δημοκρατική παράδοση της Ευ-
ρώπης.Επίσης, επεσήμανε στον 
πρόεδρο της Κομισιόν ότι ο ίδιος, 
ως ευρωπαίος πολιτικός, οφείλει 
να υπερασπιστεί τις παραδόσεις 
της Ευρώπης, ώστε ο ελληνικός 
λαός να αποφασίσει την Κυριακή 
απερίσπαστος.

Στην κατεύθυνση αυτή, του ζή-
τησε να συμβάλλει ώστε να επε-
κταθεί για λίγες μέρες το πρόγραμ-
μα και να αποκατασταθεί η ρευστό-
τητα του τραπεζικού συστήματος 
της χώρας.
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Κανένα πρόβλημα 
για την επάρκεια 

Φαρμάκων

Διαβεβαιώσεις ότι δεν υ-
πάρχει κανένα πρόβλη-
μα με την επάρκεια των 

φαρμάκων στην χώρα μας 
παρείχε το Σάββατο 27 Ιουνί-
ου στην ολομέλεια της Βουλής 
ο υπουργός Υγείας Παναγιώ-
της Κουρουμπλής, κατά τη δι-
άρκεια της ομιλίας του επί της 
πρότασης του πρωθυπουρ-
γού Αλέξη Τσίπρα για διενέρ-
γεια δημοψηφίσματος. 

Κυκλοφορούν ορισμένες 

ΑΧΑ

Aναβαθμίζει τα 
προνόμια υγείας

Η ΑΧΑ, στο πλαίσιο της συνεχούς βελτίω-
σης των προσφερόμενων υπηρεσιών, ανα-
βαθμίζει τα προνόμια που προσφέρει σε ό-
λους τους πελάτες του κλάδου Υγείας

ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ - 
ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΎΝΑΝ

Επιπλέον  
δωρεάν παροχές
H συνεργασία εξελίσσεται και προσφέρει 

επιπλέον δωρεάν παροχές, ενισχύοντας έ-
τσι τα συμβόλαια κάλυψης νοσοκομειακής 
περίθαλψης των ασφαλισμένων

INTERAMERICAN

Ενισχύει το δίκτυο 
υγείας στη Χίο

Η  εταιρία διαθέτει στο νησί  μεγάλο δί-
κτυο συνεργατών υγείας, από τα πιο Ανε-
πτυγμένα μένα εκτός Αττικής

Σελ. 14

Σελ. 15

Σελ. 20

ΠΑΝΑΓΙΏΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ

Συνέχεια στη σελ. 15

GENERALI: ΤΡΕΙΣ ΝΕΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ
Μια νέα φιλοσοφία στις Ασφαλίσεις Υγείας εγκαινιάζει η Generali μέσα από τη νέα προϊοντική γκάμα “Οικογενειακών 

Προγραμμάτων”.  Από την πρόληψη, μέχρι την οδοντιατρική περίθαλψη και τη νοσοκομειακή φροντίδα, τα νέα προγράμματα 
προσφέρουν ολοκληρωμένη κάλυψη σε εξαιρετικά ανταγωνιστικές τιμές.

Σελ. 16-17

Ο υπουργός Υγείας 
Παναγιώτης 

Κουρουμπλής στο 
βήμα της Βουλής
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Συνέχεια από τη σελίδα 13

Η ΑΧΑ, στο πλαίσιο της συνεχούς βελτίω-
σης των προσφερόμενων υπηρεσιών, 
αναβαθμίζει τα προνόμια υγείας που 

προσφέρει σε όλους τους πελάτες του κλάδου 
Υγείας. Συγκεκριμένα ,όπως τονίζεται, η ΑΧΑ 
σε συνεργασία με τα μεγαλύτερα και αρτιότε-
ρα συμβεβλημένα νοσηλευτήρια και διαγνω-
στικά κέντρα, προσφέρει στους ασφαλισμέ-
νους της ακόμα πιο ολοκληρωμένες υπηρεσί-
ες πρόληψης και φροντίδας της υγείας τους, 
σε προνομιακές τιμές ή και χωρίς καθόλου 
κόστος, ενώ παράλληλα διευρύνει το δίκτυο 
των συνεργασιών της. 

Ειδικότερα:
• Εντάσσει στα Προνόμια τους παρακάτω 6 
νέους έγκριτους παρόχους:
• Όμιλος Υγεία

• Mediteranneo Hospital
• Νοσηλευτήριο Ερρίκος Ντυνάν
• Αθηναϊκή Κλινική
• Άγιος Λουκάς Θεσσαλονίκης
• Ασκληπιείο Λάρισας
• Μειώνει τη συμμετοχή του πελάτη κατά 30% 
στα νοσηλευτήρια του ομίλου Ιατρικού Αθη-
νών (Ιατρικό Παλαιού Φαλήρου, Ιατρικό Ψυχι-
κού, Ιατρικό Περιστερίου, Διαβαλκανικό Θεσ-
σαλονίκης) και στην Ευρωκλινική.
• Διευρύνει τις παροχές πρόληψης και διά-
γνωσης.
• Μειώνει σε πολλές περιπτώσεις τη συμμετο-
χή του πελάτη, το κόστος των επισκέψεων σε 
γιατρούς και διευρύνει το δίκτυο των συνερ-
γασιών.   
• Διευρύνει την υπηρεσία στα επείγοντα περι-
στατικά με επιπλέον εξετάσεις και παροχές.

Οι  υπηρε-
σίες που 
προσφέρο-
νται μεταξύ 
άλλων περι-
λαμβάνουν ε-
πισκέψεις σε 
γιατρούς, δια-
γνωστικές ε-
ξ ε τ ά σ ε ι ς , 
check up, οδοντιατρικές και οφθαλμολογικές 
παροχές, ιατρικές υπηρεσίες και μεταφορά με 
ασθενοφόρο, κ.λπ.Οι ενδιαφερόμενοι μπο-
ρούν να βρουν την αναλυτική λίστα των παρο-
χών και των παρόχων στην επίσημη ιστοσελί-
δα της ΑΧΑ στην ειδικά διαμορφωμένη ενότη-
τα για τα Προνόμια Υγείας http://www.axa.gr/
el/health/health-benefits-club/

φήμες στο διαδίκτυο για την έλλειψη φαρμά-
κων. Το υπουργείο Υγείας παρακολουθεί αυτή 
τη διαδικασία. Δεν υπάρχει κανένα μα κανένα 
πρόβλημα και διαβεβαιώνω κατηγορηματικά 
τον ελληνικό λαό, ότι δεν θα υπάρξει κανένα 
πρόβλημα στον τομέα του φαρμάκου, τόνισε χα-
ρακτηριστικά ο κ.Κουρουμπλής. Να σημειωθεί 
ότι μετά το διάγγελμα του πρωθυπουργού το 
βράδυ της Παρασκευής ήταν εμφανής η ανησυ-
χία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ιδιαίτερα 
από ασθενείς χρονίων παθήσεων και τους γο-
νείς παιδιών με χρόνια νοσήματα υπήρξαν μη-
νύματα, όπου εκφραζόταν η ανάγκη να διασφα-
λιστεί η επάρκεια των θεραπειών.

Το πατριωτικό καθήκον του καθενός είναι να 
βρει τόπο συνεννόησης και να πάρει θέση απέ-
ναντι σε μία συμπεριφορά που κατεδαφίζει το 
κοινωνικό κράτος στον τόπο μας, υπογράμμισε ο 
υπουργός Υγείας,ενώ αναφερόμενος στο δημο-
ψήφισμα  τόνισε ότι «η επιλογή του είναι μέρος 
της διαπραγμάτευσης και δημοκρατικό δικαίω-
μα του λαού». Αλλά μόλις ανακοινώθηκε «άρχι-
σε η τρομοκρατία ότι δεν είναι μέρος της δια-
πραγμάτευσης και ότι στο πίσω μέρος του μυα-
λού μας είναι η επιστροφή στη δραχμή». «Καμία 
τέτοια πρόθεση δεν υπήρχε στη σκέψη της κυ-
βέρνησης», ξεκαθάρισε ο Υπουργός Υγείας και 
πρόσθεσε: «η κυβέρνηση εξάντλησε όλα τα πε-
ριθώρια για να βρει κοινό τόπο και η αντιπολίτευ-
ση την κατήγγειλε ότι έκανε μεγάλες υποχωρή-
σεις. Και σήμερα την κατηγορεί ότι τόλμησε να 
πει όχι». Ο πρώτος στόχος της αντιπολίτευσης έ-
πρεπε να είναι οι απαιτήσεις των δανειστών, υ-
πογράμμισε.

Σημειώνεται τέλος ότι ο υπουργός Υγείας 
κ.Παναγιώτης Κουρουμπλής  συγκάλεσε σύ-
σκεψη στο υπουργείο μετά το υπουργικό συμ-
βούλιο, όπου  εξετάστηκε το θέμα της επάρκειας 
φαρμάκων και υλικών στα Δημόσια Νοσοκο-
μεία. Σύμφωνα με τον υπουργό Υγείας, τα Νοσο-
κομεία του ΕΣΥ έχουν αυτή τη στιγμή επάρκεια 
φαρμάκων για 90 ημέρες.

ΙΣΑ

Παροχή υπηρεσιών 
αφιλοκερδώς
ΕΚΚΛΗΣΗ  στα μέλη του απευθύνει ο  Ιατρικός 
Σύλλογος Αθηνών για παροχή υπηρεσιών αφι-
λοκερδώς.Όπως τονίζεται «εν όψει των κρίσι-
μων στιγμών για το σύνολο των Ελλήνων Πο-
λιτών, την αποστέρησή τους από τη δυνατότητα 
να έχουν πρόσβαση σε χρήματα για την κάλυ-
ψη του συνόλου των βιοτικών αναγκών τους, 
καλεί και συνιστά στα μέλη του με υψηλό αί-
σθημα ευθύνης, αλληλεγγύης και πίστης στον 
Όρκο του Ιπποκράτη να παρέχουν τις υπηρεσί-
ες τους, εφόσον απαιτείται, απέχοντας από τη 
λήψη οποιασδήποτε ιατρικής αμοιβής, εκδίδο-
ντας μηδενική απόδειξη παροχής υπηρεσιών, 
τουλάχιστον για το διάστημα έως 6 Ιουλίου. 

Παναγιώτης Κουρουμπλής

Κανένα πρόβλημα για την 
επάρκεια Φαρμάκων

Εγκαινιάστηκε από τον Υπουργό 
Οικονομικών κ. Χάρη Γεωργι-
άδη και τον πρόεδρο της ομά-

δας Φιλίας Γαλλίας – Κύπρου της 
γαλλικής Γερουσίας, Γερουσιαστή κ. 
Didier Marie, το νέο κτίριο του Ομί-
λου CNP Cyprus Insurance 
Holdings  στη Λεωφ. Ακροπόλεως 
στη Λευκωσία, ενώ της τελετής α-
γιασμού χοροστάτησε ο Πανιερώ-
τατος  Μητροπολίτης Κύκκου και 
Τηλλυρίας, κ. Νικηφόρος.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνω-
ση,την τελετή εγκαινίων  τίμησαν  ο 
πρέσβης της Γαλλίας στην Κύπρο, κ. 
Jean-Luc Florent, ο υπουργός Με-
ταφορών, Επικοινωνιών & Έργων 
κ. Μάριος Δημητριάδης, αρχηγοί 
κομμάτων, βουλευτές, εκπρόσω-
ποι της πολιτικής και επιχειρηματι-
κής κοινότητας του τόπου, κυβερ-
νητικοί αξιωματούχοι, συνεργάτες 
και προσωπικό του Ομίλου. 

Στα εγκαίνια παρέστη επιτελική 
ομάδα του γαλλικού πολυεθνικού 
κολοσσού CNP ASSURANCES, με-
γαλομετόχου του ομίλου CNP 
Cyprus, επικεφαλής της οποίας ή-
ταν ο κ. Xavier Larnaudie-Eiffel, αν. 
διευθύνων σύμβουλος της CNP 
ASSURANCES και πρόεδρος του 
διοικητικού συμβουλίου της CNP 
Cyprus.Στο χαιρετισμό του ο κ. 
Xavier Larnaudie-Eiffel, αναγνώρι-
σε τις επιτυχημένες προσπάθειες 
σταθεροποίησης και ανάκαμψης 
της κυπριακής οικονομίας. 

Τόνισε ότι αυτή η σημαντική ε-
πένδυση του ομίλου CNP Cyprus, 
επιβεβαιώνει την εμπιστοσύνη του 
μεγάλου μετόχου, του γαλλικού πο-
λυεθνικού κολοσσού CNP 
Assurances, στις προοπτικές της 
κυπριακής οικονομίας και στην πε-
ραιτέρω ανάπτυξη των δραστηριο-
τήτων του ομίλου στην κυπριακή 
ασφαλιστική αγορά.Στην ομιλία του 

ο πρώτος εκτελεστικός διευθυντής 
του ομίλου, κ. Τάκης Φειδία, εξήρε 
την επιτυχημένη πορεία των δύο 
εταιρειών του ομίλου, CNP Ασφαλι-
στική και CNP Cyprialife, καθώς και  
τη συμβολή των εργαζόμενων και 
συνεργατών του ομίλου στην προ-
σπάθεια αυτή. 

Όπως ανέφερε ο κ. Φειδία, η δύ-
ναμη του ομίλου CNP Cyprus είναι 

δίπλα στους 160.000 πελάτες του, 
που τον εμπιστεύονται, εδώ και 
χρόνια, για την αξιοπιστία και τη σι-
γουριά που τους προσφέρει. 

Ο υπουργός Οικονομικών, ανα-
φερόμενος στην αναγκαιότητα αλ-
λά και στην σημαντικότητα των ξέ-
νων επενδύσεων για την ενίσχυση 
της Κυπριακής οικονομίας, δήλω-
σε ότι η επιχειρηματική σχέση του 
ομίλου CNP Cyprus και της CNP 
Assurances θα πρέπει να αποτελεί 
παράδειγμα προς μίμηση για την 
ανάπτυξη κυπριακών εταιριών 
προς όφελος των καταναλωτών, 
της Κυπριακής οικονομίας και κοι-
νωνίας.Τέλος, ο Γάλλος γερουσια-
στής κ. Didier Marie, τόνισε πως οι 
στενές διαχρονικές σχέσεις φιλίας 
μεταξύ Γαλλίας-Κύπρου αποτελούν 
τη βάση πάνω στην οποία οικοδο-
μούνται επιτυχημένες επενδύσεις 
και επιχειρηματικές προσπάθειες, 
όπως αυτή της CNP Cyprus.

Στο νέο κτίριο “CNP TOWER”, ε-
φαρμόζονται οι πιο σύγχρονες τε-
χνολογικές καινοτομίες και λύσεις 
σε θέματα διαχείρισης και εξοικο-
νόμησης ενέργειας, φωτισμού και 
ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλι-
σμού. Το κτίριο παρέχει μεγάλη δυ-
νατότητα ευελιξίας και αξιοποίησης 
χώρων. 

Δημιουργεί ένα σύγχρονο και 
λειτουργικό περιβάλλον εργασίας 
και αποτελεί τη βάση για υψηλού 
επιπέδου υπηρεσίες.

ΑΧΑ: Aναβαθμίζει  
τα προνόμια υγείας

CNP Cyprus InsuranceHoldings: 
Nέο κτίριο, νέα δυναμική πορεία

Επάνω το νέο κτίριο 
της CNP Cyprus 
InsuranceHoldings, 
αριστερά κοπή 
κορδέλας εγκαινίων 
από τον Υπουργό 
οικονομικών του 
κτιρίου κ. 
Γεωργιάδη και τον 
Πρόεδρο Ομάδας 
Φιλίας Γαλλίας 
-Κύπρου της 
γαλλικής Γερουσίας, 
Γερουσιαστή κ. 
Didier Marie.
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Η πολύχρονη συνεργασία της Εθνικής Ασφαλι-
στικής και του Ερρίκος Ντυνάν Hospital Center 
γίνεται πιο δυνατή, καθώς μια σειρά δωρεάν 

παροχών, προνομιακών τιμών και εκπτώσεων, στις 
υπηρεσίες του Ερρίκος Ντυνάν Hospital Center, έρ-
χονται να συμπληρώσουν την ασφαλιστική κάλυψη 
των ασφαλισμένων της Εθνικής Ασφαλιστικής με 
ατομικό πρόγραμμα νοσοκομειακής περίθαλψης, 
χωρίς να τους επιβαρύνουν με επιπλέον κόστος, χα-
ρίζοντάς τους ουσιαστική βοήθεια στην κάλυψη των 
αναγκών για τη φροντίδα της υγείας τους. 

Η Εθνική Ασφαλιστική, όπως τονίζεται, ως ηγέτης 
της ασφαλιστικής αγοράς, στοχεύει στην όσο το δυ-
νατόν πληρέστερη και ποιοτικότερη παροχή υπηρε-
σιών στους ανθρώπους που την εμπιστεύονται. 

Στο πλαίσιο αυτό, η συνεργασία της Εθνικής Α-
σφαλιστικής με το Ερρίκος Ντυνάν Hospital Center, 
που μέχρι σήμερα εξασφάλιζε απευθείας κάλυψη 
των εξόδων νοσηλείας και εξυπηρέτηση υψηλού ε-
πιπέδου, στους ασφαλισμένους της Εθνικής Ασφαλι-
στικής, εξελίσσεται και προσφέρει επιπλέον δωρεάν 
παροχές, ενισχύοντας  έτσι τα συμβόλαια κάλυψης 
νοσοκομειακής περίθαλψης που οι ασφαλισμένοι 
της διαθέτουν. 

Συγκεκριμένα, οι ασφαλισμένοι της Εθνικής Α-
σφαλιστικής μπορούν να απολαμβάνουν δωρεάν ια-
τρικές επισκέψεις σε περίπτωση επείγοντος & έκτα-
κτου περιστατικού, στις ειδικότητες του Παθολόγου, 
Καρδιολόγου, Ορθοπεδικού, Χειρουργού, Ωτορινο-
λαρυγγολόγου, καθώς και Νευροχειρουργού. Επι-
πλέον, έχουν τη δυνατότητα να διενεργήσουν δωρε-
άν διαγνωστικές εξετάσεις έως το ποσό των 400 € 
για κάθε περίπτωση επείγοντος & έκτακτου περιστα-
τικού, ενώ απολαμβάνουν έκπτωση 50% στον ιδιω-
τικό τιμοκατάλογο των διαγνωστικών εξετάσεων του 
Ερρίκος Ντυνάν Hospital Center, σε περίπτωση υ-
πέρβασης του ποσού αυτού. Μπορούν επίσης, να 
προγραμματίσουν δωρεάν ιατρικές επισκέψεις στις 
ειδικότητες του Παθολόγου, Καρδιολόγου, Ορθοπε-
δικού, Χειρουργού, Ωτορινολαρυγγολόγου και Νευ-
ροχειρουργού στα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία, ενώ 
επωφελούνται από την προνομιακή τιμή των 25 € 
ανά επίσκεψη σε ιατρό κάθε επιπλέον ειδικότητας 
και την έκπτωση κατά 25% σε περίπτωση που επιλέ-

ξουν Διευθυντές ή Αναπληρωτές Διευθυντές ια-
τρούς.  Άλλες σημαντικές παροχές προς τους ασφα-
λισμένους της Εθνικής Ασφαλιστικής είναι η διάθεση 
ειδικής γραμμής επικοινωνίας 210 6972409, καθώς 
και η παροχή της δωρεάν μεταφοράς με ασθενοφό-
ρο προς το Ερρίκος Ντυνάν Hospital Center, εντός 
Αττικής, σε περίπτωση που θα προκύψει νοσηλεία. 
Τέλος, το Ερρίκος Ντυνάν Hospital Center επισφρα-
γίζει την ενίσχυση της συνεργασίας αυτής με ένα 
δώρο προς τους ασφαλισμένους της Εθνικής Ασφα-
λιστικής: Από τις 15/6/2015 έως και τις 30/9/2015 
προσφέρει ένα δωρεάν checkup, χωρίς καμία επι-
βάρυνση σε όλους τους  ασφαλισμένους της Εθνικής 
Ασφαλιστικής, άνω των 18 ετών, που διαθέτουν ατο-

μικό ασφαλιστήριο συμβόλαιο το οποίο περιλαμβά-
νει κάλυψη νοσοκομειακής περίθαλψης.

Για ραντεβού και για περισσότερες πληροφορίες 
οι ασφαλισμένοι της Εθνικής Ασφαλιστικής μπορούν 
να καλούν τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τις 
08.00 π.μ. έως 04.00 μ.μ., στο τηλέφωνο επικοινωνί-
ας των Τακτικών Εξωτερικών Ιατρείων του Ερρίκος 
Ντυνάν Hospital Center.

“Στόχος πάντα της Εθνικής Ασφαλιστικής είναι να 
επιβραβεύει τη μακροχρόνια συνεργασία και εμπι-
στοσύνη των ασφαλισμένων της, να ενισχύει τη σι-
γουριά τους και να φροντίζει για τη διαφύλαξη του 
πολυτιμότερου ίσως αγαθού τους, της υγείας τους”, 
σημειώνεται στην ανακοίνωση της εταιρείας.

ΕΘΝΊΚΗ ΑΣΦΑΛΊΣΤΊΚΗ – ΕΡΡΊΚΟΣ ΝΤΎΝΑΝ HOSPITAL CENTER

Επιπλέον δωρεάν παροχές για τους ασφαλισμένους

ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ

 Πρωτοποριακή 
αφαίρεση όγκου 
προσώπου 
ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΗ χειρουργική 
τεχνική αφαίρεσης όγκων και ε-
κτεταμένης οστεοσύνθεσης στη 
γναθοπροσωπική περιοχή, χωρίς 
εξωτερικές τομές και ουλές, 
πραγματοποιήθηκε στο Ερρίκος 
Ντυνάν Hospital Center, διευρύ-
νοντας το πεδίο των σύγχρονων 
χειρουργικών επεμβάσεων που 
διενεργούνται στο ΕΝHC και γενι-
κότερα στη χώρα μας. Όπως τονί-
ζεται, πρόκειται για καινοτόμα και 
απαιτητική χειρουργική τεχνική  
που πραγματοποιήθηκε από τον 
Επιμελητή Α’ του Τμήματος Στο-
ματικής & Γναθοπροσωπικής Χει-
ρουργικής του ΕΝHC, κ. Κωνστα-
ντίνο Ψωμαδέρη, με την οποία ε-
πιτυγχάνεται προσπέλαση στο 
σκελετό του μέσου τριτημορίου 
του προσώπου, όπως στην άνω 
γνάθο, ζυγωματικό οστό, ρινικά 
οστά, ιγμόρειο άντρο, έδαφος ο-
φθαλμικού κόγχου, χωρίς την 
παραμικρή τομή στο δέρμα. Η συ-
γκεκριμένη τεχνική εφαρμόστηκε 
σε 44χρονο ασθενή, ο οποίος έ-
πασχε από μια ενδοστική εκτετα-
μένη καλοήθη βλάβη, που εκτει-
νόταν από τους οδόντες της άνω 
γνάθου μέχρι το έδαφος του ο-
φθαλμικού κόγχου, όπως επίσης 
εντός της ρινικής κοιλότητας, κα-
θώς και στο σώμα του ζυγωματι-
κού οστού. Η προσπέλαση έγινε 
όπως περιγράφηκε ανωτέρω 
(midfacial degloving), ο όγκος α-
φαιρέθηκε επιτυχώς και το έλ-
λειμμα στην περιοχή αποκατα-
στάθηκε με τη χρήση οστικών 
μοσχευμάτων και υλικών οστεο-
σύνθεσης. Ο ασθενής έλαβε εξι-
τήριο την τρίτη μετεγχειρητική η-
μέρα, χωρίς την παραμικρή λει-
τουργική ή αισθητική επιπλοκή.

Πρωτοπορούν  το ΙΑΣΩ & ΙΑΣΩ Παί-
δων με τη δημιουργία του Κέ-
ντρου Αναφοράς Υποστήριξης και 

Παρακολούθησης Παρεντερικής και 
Εντερικής Διατροφής για τη βελτίωση 
της ποιότητας ζωής των ασθενών και 
των οικογενειών τους. 

Υπογραμμίζεται ότι πρόκειται για μία 
πρωτοποριακή παροχή υπηρεσιών 
προς αυτήν τη δύσκολη και τόσο ευαί-
σθητη ομάδα ασθενών, που περιλαμβά-
νει παρακολούθηση, εκπαίδευση και 
διαχείριση της διατροφικής υποστήρι-
ξης των κατ’ οίκον ασθενών, σύμφωνα 
με τα διεθνή αυστηρά πρωτόκολλα. Το 
Κέντρο, όπως γνωστοποιείται, τελεί υπό 
τη διεύθυνση του κ. Παναγιώτη Λαγού, 

καθηγητή  Παιδιατρικής και διευθυντή 
ιατρικής υπηρεσίας ΙΑΣΩ Παίδων και 
συνεργάζεται με ειδική, εξειδικευμένη 
ομάδα ιατρών που αποτελείται από τους 
κ.κ. Ιωάννα Παναγιώτου-Αγγελακοπού-
λου, Παιδογαστρεντερολόγο ΙΑΣΩ Παί-
δων, Παναγιώτα Καφρίτσα, Παιδογα-
στρεντερολόγο ΙΑΣΩ Παίδων, Υπότροφο 
Α’ Παιδιατρικής Κλινικής Πανεπιστημί-
ου Αθηνών και Κώστα Σιαφάκα, Παιδο-
γαστρεντερολόγο ΙΑΣΩ Παίδων και την 
κλινική φαρμακοποιό κ. Μαρία Σκουρο-
λιάκου, επίκουρη καθηγήτρια, επιστη-
μονική σύμβουλοτου κέντρου Διατροφι-
κής Υποστήριξης & Διαιτολογίας του ΙΑ-
ΣΩ. Τα προγράμματα παρεντερικής και 
εντερικής υποστήριξης στο σπίτι προϋ-

ποθέτουν τη συνεργασία ιατρού και 
φαρμακοποιού με εξειδικευμένο νοση-
λευτικό προσωπικό, βιοχημικό, διαιτο-
λόγο και κοινωνικό λειτουργό. Κάθε α-
σθενής που συμμετέχει σε πρόγραμμα 
υποστήριξης της θρέψης θα πρέπει να 
παρακολουθείται κλινικά και εργαστη-
ριακά ανά τακτά χρονικά διαστήματα. 
Τέλος, η κατ’ οίκον παρεντερική και ε-
ντερική διατροφή απαιτεί εκπαίδευση 
των συγγενών ή του προσωπικού φρο-
ντίδας του ασθενή, αλλά και του ίδιου 
του ασθενή, που πρέπει να είναι ενεργός 
σε αυτή τη διαδικασία, προς αποφυγή 
επιπλοκών. Το Κέντρο λειτουργεί κάθε 
πρώτη Τετάρτη του μήνα από τις 12:00 
έως τις 14:00. 

ΙΑΣΩ & ΙΑΣΩ Παίδων: Διατροφική υποστήριξη κατ’ οίκον
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Medical Family

Ένα ασφάλιστρο, πολλαπλές 
παροχές για όλους 

Με το Medical Family, ένα πλήρες 
σύστημα υγείας είναι στη διάθεση ε-
νήλικου και ανήλικου ασφαλισμένου 
για ο,τιδήποτε κι αν συμβεί. Το πρό-
γραμμα απαντά στις ανάγκες της σύγ-
χρονης οικογένειας, συνδυάζοντας 
παροχές πρωτοβάθμιας και δευτερο-
βάθμιας φροντίδας υγείας. Με αυτόν 
τον τρόπο, εξασφαλίζεται η καλύτερη 
οργάνωση του οικογενειακού προϋ-
πολογισμού και η μείωση του ασφαλι-
στικού κόστους. Βασικό του πλεονέ-
κτημα είναι επίσης και η απλοποίηση 
της ασφαλιστικής σχέσης μεταξύ α-
σφαλιστικής εταιρείας και ασφαλισμέ-
νου, καθώς με ένα συμβόλαιο, ενιαί-
ους ξεκάθαρους όρους και ενιαίο α-
σφάλιστρο, καλύπτονται όλα τα μέλη 
της οικογένειας. Μεταξύ των πρωτο-
ποριακών καλύψεων του Medical 
Family περιλαμβάνονται οι ειδικοί 
προληπτικοί έλεγχοι και τα check up 
ανηλίκων, η κάλυψη του νεογέννητου 
τέκνου για ένα χρόνο, τα έκτακτα περι-
στατικά και οι αμοιβές χειρουργού και 
αναισθησιολόγου. Επίσης, έχουν προ-
βλεφθεί καλύψεις και για εξειδικευ-
μένες περιπτώσεις όπως, π.χ. δαπά-
νες αποκατάστασης μαστού μετά από 
μαστεκτομή (ολική/μερική ή και προ-
ληπτική) και τα έξοδα για χημειοθερα-
πείες, ακτινοθεραπείες και ραδιοθε-
ραπείες. Στις καινοτομίες του προ-
γράμματος συγκαταλέγονται η κάλυ-
ψη δαπανών νοσοκομειακής περί-
θαλψης για συγγενείς παθήσεις αλλά 
και η ευελιξία επιλογών στο ποσό α-
παλλαγής σε περίπτωση νοσηλείας 
και στη δυνατότητα λήψης δεύτερης 
ιατρικής γνώμης. Το Medical Family 
συνεργάζεται με όλους τους ασφαλι-
στικούς φορείς, τους οποίους και «συ-
μπληρώνει» προσφέροντας επιβρα-
βεύσεις στον ασφαλισμένο, μέσω  
σχετικού επιδόματος μη χρήσης. Ειδι-
κότερα, σε περίπτωση συμμετοχής 
στις δαπάνες νοσηλείας άλλου ασφα-
λιστικού φορέα με ποσό μεγαλύτερο 
του ποσού της απαλλαγής, το 50% της 
διαφοράς καταβάλλεται ως επίδομα 
στον ασφαλισμένο.

Health Keeper

Ένας φύλακας υγείας,  
τώρα για όλη την οικογένεια

Σον τομέα της πρωτοβάθμιας φρο-
ντίδας υγείας, η Generali δίνει στην 
οικογένεια τη δυνατότητα να επωφε-
ληθεί όλων των παροχών πρόληψης 
και πρωτοβάθμιας περίθαλψης που 

περιλαμβάνονται στο αναβαθμισμένο, 
οικογενειακό Health Keeper όπως: 
δωρεάν προληπτικοί έλεγχοι, απεριό-

ριστες ιατρικές επισκέψεις, διαγνω-
στικές εξετάσεις, ιατρικές πράξεις, 
φυσικοθεραπείες και νοσηλεία κατ’ 

Ρεπορτάζ     |

ΤΟ ΠΡΩΤΟ στην Ελλάδα βιοαπορροφήσιμο stent δεύτερης γενιάς - ό, τι 
πιο σύγχρονο διεθνώς, στην επεμβατική καρδιολογία – εμφυτεύθηκε με 
επιτυχία σε 42χρονο ασθενή του Ιατρικού Διαβαλκανικού Θεσσαλονίκης, 
από τον επεμβατικό καρδιολόγο, Δρ. Λάμπρο Καραγκούνη, διευθυντή 
του Εργαστηρίου Καρδιακού Καθετηριασμού και Επεμβατικής Καρδιο-
λογίας. 

Το νέο βιοαπορροφήσιμο stent ενδείκνυται για ασθενείς που πάσχουν 
από επιμήκεις στενώσεις των στεφανιαίων αρτηριών ειδικά στην πρό-
σθια κεντρική αρτηρία. Αποτελεί ελπιδοφόρα εξέλιξη ειδικά για νέους 
ανθρώπους, οι οποίοι θα χρειασθούν αρκετές επαναληπτικές επεμβά-
σεις στα αγγεία, λόγω εξέλιξης της στεφανιαίας νόσου. Ενδεικτικά, ο α-
σθενής που έλαβε το πρώτο stent δεύτερης γενιάς στο Διαβαλκανικό, 
αντιμετώπιζε πρόβλημα στεφανιαίας νόσου από τα 35 του. Όπως σημει-
ώνει ο Δρ. Λ. Καραγκούνης, «το συγκριτικό πλεονέκτημα των stent δεύ-
τερης γενιάς, έγκειται στο γεγονός ότι ο βαθμός δυσκολίας εμφύτευσης  
είναι μικρότερος και ο βαθμός απορρόφησης από τον οργανισμό, ταχύ-
τερος. Πρόκειται για μία σημαντική εξέλιξη στην επεμβατική καρδιολο-
γία. Τα προγενέστερα  μεταλλικά stent, επειδή παραμένουν μόνιμα εμ-
φυτευμένα στο τοίχωμα του αγγείου, περιορίζουν σημαντικά μελλοντι-
κές θεραπευτικές επιλογές, όπως η αορτοστεφανιαία παράκαμψη στην 
περιοχή εμφύτευσής του. Επίσης, στο τοίχωμα του αγγείου μπορεί να 
δημιουργηθεί ουλή λόγω φλεγμονώδους αντίδρασης στην παρουσία του 
μεταλλικού stent».Τα νέα βιοαπορροφήσιμα stent  μετά την εμφύτευσή 
τους απελευθερώνουν τοπικά φαρμακευτική ουσία που εμποδίζει την 
επαναστένωση. Σε διάστημα δύο ετών, αποκαθιστούν την αγγειακή λει-
τουργία και αποδομούνται πλήρως. Η ασφάλειά και η αποτελεσματικό-
τητά τους, έχει αποδειχθεί με μεγάλες τυχαιοποιημένες μελέτες.

Generali: Τρεις νέες ασφαλιστικές λύσεις  για την οικογένεια
Μια νέα φιλοσοφία στις Ασφαλίσεις Υγείας εγκαινιάζει η Generali μέσα από τη νέα προϊοντική γκάμα 

“Οικογενειακών Προγραμμάτων”. Πιστή στη βασική της αρχή, να διαδραματίζει έναν ενεργό ρόλο στη 
βελτίωση της ποιότητας ζωής των ανθρώπων, μέσω της ασφάλειας, η Generali σχεδίασε τρεις νέες 
ασφαλιστικές λύσεις που συγκεντρώνουν όλες τις πρωτοποριακές καλύψεις των ατομικών προ-
γραμμάτων υγείας, αλλά καλύπτουν πλήρως όλα τα μέλη κάθε οικογένειας. Από την πρόληψη, μέχρι 
την οδοντιατρική περίθαλψη και τη νοσοκομειακή φροντίδα, τα νέα προγράμματα προσφέρουν ολο-
κληρωμένη κάλυψη σε εξαιρετικά ανταγωνιστικές τιμές.Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης

Το πρώτο  stent δεύτερης γενιάς

Στο βήμα ο Δρ. Λ. Καραγκούνης και στο πάνελ, ο καθ. Θ. Κοντόπουλος, σε ημερίδα 
του Ιατρικού Διαβαλκανικού Θεσσαλονίκης

Υπουργείο Υγείας

Aπομακρύνονται όλοι οι  διοικητές  
των νοσοκομείων
ΠΑΥΟΝΤΑΙ ΧΩΡΙΣ την καταβολή αποζημίωσης, όλοι οι  διοικητές και οι  
αναπληρωτές διοικητές των δημόσιων νοσοκομείων της χώρας με τρο-
πολογία που κατέθεσε στη Βουλή ο υπουργός Υγείας Παναγιώτης Κου-
ρουπλής. Παράλληλα, ο υπουργός Υγείας προχωρά άμεσα στο διορισμό 
νέων διοικητών και αναπληρωτών διοικητών, διετούς θητείας σύμφωνα 
με τα αξιολογικά κριτήρια της παρ.2 του άρθρου 2 του Ν.4052/2012. Όπως 
αναφέρεται στην τροπολογία, η προηγούμενη αξιολόγηση και επιλογή των 
υποψηφίων διοικητών δεν έγινε με βάση τα προσόντα τους, αλλά η σχετι-
κή Επιτροπή επιλογής περιορίστηκε απλώς στη σύνταξη προσχηματικού 
- αλφαβητικού και όχι αξιολογικού καταλόγου, με αποτέλεσμα ο διορισμός 
τους να μη χαρακτηρίζεται από διαφάνεια και αξιοκρατία. Με αφορμή  εν 
τω μεταξύ, καταγγελίες για εμπόδια στην πρόσβαση ανασφάλιστων στα 
δημόσια νοσοκομεία,  η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας δηλώνει 
κατηγορηματικά ότι μέχρι την επίσημη υλοποίηση της νέας Κοινής Υπουρ-
γικής Απόφασης (ΚΥΑ),  δεν είναι αποδεκτός κανενός είδους αποκλεισμός 
ασθενών από τις δημόσιες δομές υγείας.
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οίκον. Αναγνωρίζοντας επίσης τις 
πολλαπλές ανάγκες υγείας του σήμε-
ρα, η Generali προχωράει ένα βήμα 

παραπέρα διασφαλίζοντας για τους 
ασφαλισμένους της επιπλέον σημα-
ντικές υπηρεσίες υγείας, όπως αυτή 

του “προσωπικού γιατρού”, καθώς και 
οφθαλμολογικά και χειρουργικά πα-
κέτα. Το Health Keeper παρέχει ακό-
μη και πρόσβαση σε υπηρεσίες τε-
χνητής γονιμοποίησης και προγεννη-
τικούς ελέγχους σε κορυφαία ιατρικά 
κέντρα.  

Dental Protection

Το πρόγραμμα που χαρίζει 
χαμόγελα

Στον ευαίσθητο τομέα της οδοντια-
τρικής περίθαλψης η πρόταση της 
Generali ονομάζεται Dental 
Protection, ένα πλήρες πρόγραμμα 
που ανταποκρίνεται απόλυτα στις αυ-
ξημένες ανάγκες, όχι μόνο των γονέ-
ων αλλά και των παιδιών. Το Dental 
Protection είναι ένα πρωτοποριακό 
πρόγραμμα που προσφέρει, από τον 
αρχικό διαγνωστικό οδοντιατρικό και 
ακτινολογικό έλεγχο, την εξειδικευμέ-
νη περιοδοντολογική κάλυψη, μέχρι 
και τη δυνατότητα πραγματοποίησης 
χειρουργικών και προσθετικών οδο-
ντιατρικών πράξεων. Στο πακέτο κα-
λύψεων περιλαμβάνεται επίσης η 
προληπτική και παιδοδοντική φροντί-
δα, ενώ καλύπτονται και τα υλικά των 
οδοντιατρικών πράξεων. Τα νέα οικο-
γενειακά προγράμματα εντάσσονται 
στη στρατηγική επιλογή της Generali 
για συνεχή παρουσίαση καινοτόμων 
ασφαλιστικών προϊόντων που καλύ-
πτουν και τις πλέον εξειδικευμένες 
ανάγκες των ασφαλισμένων.

|     Ρεπορτάζ
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 H Έξυπνη 
“Οικογενειακή 
Σειρά” 
ασφαλιστικών 
προγραμμάτων 
υγείας  
συγκεντρώνει όλες 
τις πρωτοποριακές 
καλύψεις των 
ατομικών 
προγραμμάτων 
υγείας και 
καλύπτει  πλήρως 
όλα τα μέλη κάθε 
οικογένειας 

Η υγεία δεν είναι δαπάνη
Η ΥΓΕΙΑ είναι επένδυση και όχι δαπάνη και  αποτελεί αναπόσπαστο κομ-
μάτι της κοινωνικής, οικονομικής και βιώσιμης ανάπτυξης,τόνισε ο δι-
ευθυντής Πολιτικής και Διακυβέρνησης για την Υγεία και την Ευεξία, του 
Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, στο Γραφείο της Ευρώπης, Άγις Τσου-
ρός, σημειώνοντας ότι η πρόληψη πρέπει να ξεκινάει από πολύ νωρίς.

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, με αφορμή το 41ο Ετήσιο Πα-
νελλήνιο Συνέδριο της Ιατρικής Εταιρείας Αθηνών (ΙΕΑ), ο κ. Τσουρός 
σημείωσε ότι "η Υγεία, είναι πολιτική επιλογή και είναι υπόθεση όλων", 
προσθέτοντας ότι πρέπει "να γίνει δείκτης της επίδοσης του έργου μιας 
ολόκληρης κυβέρνησης και όχι μόνο του υπουργείου Υγείας". Χαρακτη-
ριστικά ανέφερε ότι στην πρόληψη των προώρων θανάτων, μόνο το 20% 
αντιστοιχεί στο υπουργείο Υγείας, το υπόλοιπο αφορά σε συλλογικές πα-
ρεμβάσεις και άλλων φορέων, που σχετίζονται με τις συνθήκες και τον 
τρόπο ζωής.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ,ο κ. Τσουρός αναφέρθηκε και στις παγκόσμιες 
προκλήσεις για τη δημόσια Υγεία, λέγοντας ότι η επιδημία των μ-
η-μεταδιδόμενων νοσημάτων, όπως του καρκίνου, των καρδιακών πα-
θήσεων και του διαβήτη, έχει "επιβάλλει τίμημα βαρύ σε ανθρώπινες 
ζωές και στις οικονομίες όλων των χωρών".

Η παχυσαρκία, το κάπνισμα, η κακή διατροφή και η έλλειψη φυσικής 
άσκησης, δεν αντιμετωπίζονται μόνο με ενημερωτικές καμπάνιες, είπε 
ο κ. Τσουρός, χρειάζονται τη συνεργασία ολόκληρης της κοινωνίας και 
πολιτική δέσμευση.

Σε παγκόσμιο επίπεδο, η αντιμικροβιακή αντίσταση, η εμπειρία με τον 
Έμπολα, οι κλιματικές αλλαγές, η γήρανση του πληθυσμού και η μεγάλη 
μετανάστευση αποτελούν ζητήματα που πολλές κοινωνίες, πολλά συ-
στήματα είναι απροετοίμαστα να ανταποκριθούν και να δημιουργήσουν 
συνθήκες υποστήριξης και κοινωνικής ένταξης. "Το δικαίωμα στην υγεία 
αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο για κάθε πολιτισμένη κοινωνία", κατέλη-
ξε ο κ. Τσουρός.

Κόκκινα σταφύλια  κατά της κατάθλιψης
ΣΤΗ  ΒΕΛΤΙΩΣΗ της κατάθλιψης,μπορούν να βοηθήσουν  τα κόκκινα 
σταφύλια και το κρασί σύμφωνα με νέα  έρευνα του University of South 
Carolina School of Medicine. Όπως ανακάλυψαν οι ερευνυτές, η ρεσβε-
ρατρόλη –αντιφλεγμονώδης παράγοντας που περιέχεται στη φλούδα 
των κόκκινων σταφυλιών- μπορεί να εμποδίσει τη φλεγμονή, καθώς και 
συμπεριφορές που συνδέονται με την κατάθλιψη σε τρωκτικά που εκτί-
θενται σε κοινωνικό στρες.Η Susan K. Wood δήλωσε ότι η μελέτη είναι 
πολύ σχετική με τη σημερινή κοινωνία, επειδή ερευνά πιθανές αγωγές 
για ανθρώπους με αυξημένη ευαισθησία στην κατάθλιψη και σχετικές 
διαταραχές που προκύπτουν από το στρες. Η Susan K. Wood μάλιστα  
ελπίζει ότι τα ευρήματα θα ενθαρρύνουν επιστήμονες που πραγματοποι-
ούν κλινικές δοκιμές να δοκιμάσουν την αποτελεσματικότητα των φυσι-
κών αντιφλεγμονωδών παραγόντων στην κατάθλιψη.Η ρεσβερατρόλη 
φαίνεται πως πολεμά τη φλεγμονή στον οργανισμό, δήλωσε η ερευνή-
τρια Julie Finnell, προσθέτοντας ότι ανακάλυψε ότι η χορήγηση ρεσβε-
ρατρόλης μπλοκάρει τη φλεγμονή που φυσιολογικά φαίνεται σε ζώα που 
αντιμετωπίζουν στρες και τη φέρνει σε φυσιολογικά επίπεδα.
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Σημαντικά λιγότερα μείζονα καρδιαγγειακά 
συμβάματα (όπως καρδιαγγειακοί θάνατοι, 
μη θανατηφόρα εμφράγματα του μυοκαρδί-

ου ή εγκεφαλικά, επανεισαγωγές σε νοσοκομείο 
για ασταθή στηθάγχη ή στεφανιαία επαναγγείω-
ση), σε σχέση με τους ασθενείς που έλαβαν μονο-
θεραπεία με σιμβαστατίνη, παρουσίασαν οι ασθε-
νείς που πήραν συνδυαστική θεραπεία με εζετιμί-
μπη και σιμβαστατίνη, ταυτόχρονα.

Στη διαπίστωση αυτή καταλήγει η μελέτη 
IMPROVE-IT που δημοσιεύθηκε στο New England 
Journal of Medicine και αφορούσε τη μονοθερα-
πεία με σιμβαστατίνη έναντι του σχήματος θερα-
πείας με συνδυασμό σιμβαστατίνης και εζετιμί-
μπης, για τη μείωση της LDL χοληστερόλης σε 
πολύ χαμηλά επίπεδα σε περισσότερους από 
18.000 ασθενείς με οξέα στεφανιαία σύνδρομα.

Τα αποτελέσματα της μελέτης IMPROVE-IT πα-
ρουσιάστηκαν για πρώτη φορά στο επιστημονικό 
Συνέδριο της Αμερικανικής Καρδιολογικής Εται-
ρείας το Νοέμβριο του 2014.

«Η IMPROVE-IT σχεδιάστηκε για να απαντήσει 
ένα πολύ σημαντικό επιστημονικό ερώτημα ανα-
φορικά με τη σχέση μεταξύ καρδιαγγειακού κιν-
δύνου και μείωσης της LDL χοληστερόλης σε 
πολύ χαμηλά επίπεδα, με το συνδυασμό εζετιμί-
μπης με μια στατίνη και είμαστε πολύ ευχαριστη-
μένοι που τα αποτελέσματά της δημοσιεύονται 
στο New England Journal of Medicine…», δήλω-
σε ο γιατρός Eugene Braunwald, συμπροεδρεύ-
ων της μελέτης και ιδρυτικός πρόεδρος της ομά-
δας μελέτης TIMI του Νοσοκομείου Brigham and 
Women's, για να συμπληρώσει «…είμαστε ιδιαί-
τερα ευγνώμονες στους ερευνητές μας και στους 
συμμετέχοντες ασθενείς, για τη δέσμευση που ε-
πέδειξαν για την ολοκλήρωση αυτής της πολύ-
πλοκης εννεαετούς μελέτης. Οι αναλύσεις της 
μελέτης IMPROVE-IT, στην οποία συμμετείχαν 
18.000 ασθενείς, αποτελεί μια ισχυρή προσθήκη 
σε πολλές άλλες σημαντικές μελέτες για τη σημα-
σία της μείωσης της LDL χοληστερόλης».

Βάσει των αποτελεσμάτων της μελέτης 
IMPROVE-IT, η φαρμακευτική εταιρεία MSD υπέ-
βαλε στις αρμόδιες ρυθμιστικές αρχές των ΗΠΑ 
και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αίτηση για νέα έν-
δειξη για τη μείωση των καρδιαγγειακών επεισο-
δίων, τόσο για την εζετιμίμπη όσο και για το συν-
δυασμό εζετιμίμπης – σιμβαστατίνης.

Το Νοέμβριο του 2014, η MSD ανακοίνωσε ότι 
η IMPROVE-IT πέτυχε τόσο το κύριο όσο και τα 
δευτερεύοντα σύνθετα καταληκτικά σημεία απο-
τελεσματικότητας.

Σύμφωνα με τη μελέτη, οι ασθενείς που έλαβαν 
το συνδυασμό εζετιμίμπης και σιμβαστατίνης πα-
ρουσίασαν μείωση του σχετικού κινδύνου για 
εμφάνιση καρδιαγγειακού συμβάματος κατά 6,4% 
σε σχέση με τους ασθενείς που έλαβαν μονοθε-
ραπεία με σιμβαστατίνη ((εμφάνιση μείζονος καρ-
διαγγειακού συμβάματος 32,7% και 34,7% αντί-
στοιχα στις δύο ομάδες θεραπείας). Η μέση LDL 
χοληστερόλη των ασθενών που λάμβαναν το 
συνδυασμό εζετιμίμπης – σιμβαστατίνης ήταν 53 
mg/dl, ενώ αυτών που λάμβαναν μόνο σιμβαστα-

τίνη ήταν 70 mg/dl.
Σε μια ξεχωριστή διερευνητική ανάλυση για τα 

μείζονα αγγειακά συμβάματα, η μείωση του κιν-
δύνου στο σκέλος της εζετιμίμπης – σιμβαστατί-
νης σε σύγκριση με το σκέλος της μονοθεραπείας 
με σιμβαστατίνη, ήταν συμβατή με το θεραπευτικό 
αποτέλεσμα που είχε προβλεφθεί με βάση προη-
γούμενες μελέτες στατινών.

Δεν παρουσιάστηκαν σημαντικές διαφορές με-
ταξύ των δύο ομάδων θεραπείας αναφορικά με 
ανεπιθύμητες ενέργειες ειδικού ενδιαφέροντος, 
συμπεριλαμβανομένων μυοπαθειών, ραβδομυ-
ολύσεων, ανεπιθύμητων ενεργειών από τη χολη-
δόχο κύστη, αυξήσεων των ηπατικών ενζύμων 
μεγαλύτερων από το τριπλάσιο του ανώτερου 
φυσιολογικού και καρκίνων. Γενικότερα, τα απο-
τελέσματα ασφάλειας ήταν σύμφωνα με τις τρέ-
χουσες ενδείξεις για την εζετιμίμπη. Μεταξύ των 
9.067 ασθενών που έλαβαν τον συνδυασμό εζετι-
μίμπης – σιμβαστατίνης και των 9.077 ασθενών 
που έλαβαν μονοθεραπεία με σιμβαστατίνη, ανα-
φέρθηκε μυοπάθεια σε ποσοστό 0,2% και 0,1% 
αντίστοιχα, ραβδομυόλυση σε ποσοστό 0,1% και 
0,2% αντίστοιχα, ανεπιθύμητες ενέργειες από τη 
χοληδόχο κύστη σε ποσοστό 3,1% και 3,5% αντί-
στοιχα, χολοκυστεκτομή σε ποσοστό 1,5% και 

1,5% αντίστοιχα και αύξηση της αμινοτρανσφερά-
σης της αλανίνης ή και της ασπαρτικής τρανσαμι-
νάσης (μεγαλύτερης ή ίσης από το τριπλάσιο του 
ανώτατου φυσιολογικού) σε ποσοστό 2,5% και 
2,3% αντίστοιχα. Για το χρονικό διάστημα των 7 ε-
τών, νέοι, υποτροπιάζοντες ή προχωρημένοι 
καρκίνοι αναφέρθηκαν σε ποσοστό 10,2% και στις 
δύο ομάδες ασθενών.

Ειδήσεις    |

IMPROVE-IT

Η μελέτη 
Η μελέτη IMPROVE-IT εκπονήθηκε 

από την Ομάδα Μελέτης Θρομβόλυσης 
στο Έμφραγμα Μυοκαρδίου (TIMI) του 
Νοσοκομείου Brigham and Women 
και του Κλινικού Ιδρύματος Ερευνών 
Duke (DCRI) και χρηματοδοτήθηκε από 
τη MSD. Η IMPROVE-IT ήταν μια πολυ-
εθνική, πολυκεντρική, τυχαιοποιημένη, 
διπλά- τυφλή ελεγχόμενη με ενεργό 
παράγοντα μελέτη 18.144 ασθενών υ-
ψηλού κινδύνου που παρουσιάζουν ο-
ξέα στεφανιαία σύνδρομα (ACS), συ-
μπεριλαμβανομένης της ασταθούς στη-
θάγχης (UA), του εμφράγματος του μυ-
οκαρδίου χωρίς ανάσπαση του διαστή-
ματος ST (NSTEMI) και εμφράγματος 
του μυοκαρδίου με ανάσπαση του δια-
στήματος ST (STEMI).

Η μελέτη αξιολόγησε τη συχνότητα 
εμφάνισης μειζόνων καρδιαγγειακών 
συμβαμάτων, όπως μετρήθηκε βάσει 
ενός σύνθετου πρωτεύοντος καταλη-
κτικού σημείου που περιελάμβανε 
καρδιαγγειακό θάνατο, μη-θανατηφόρο 
έμφραγμα του μυοκαρδίου, μη θανατη-
φόρο αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο, 
επανεισαγωγή για Οξύ Στεφανιαίο Σύν-
δρομο (ACS), ή στεφανιαία επαναγγείω-
ση (που πραγματοποιείται 30 ημέρες ή 
περισσότερο μετά το αρχικό συμβάν), 
σε ασθενείς που έλαβαν θεραπεία με 
εζετιμίμπη - σιμβαστατίνη σε σύγκριση 
με τους ασθενείς που έλαβαν μονοθε-
ραπεία σιμβαστατίνης.

Όλοι οι ασθενείς στη μελέτη ξεκίνη-
σαν με δόσεις εζετιμίμπης - σιμβαστατί-
νης 10/40 mg ή σιμβαστατίνης 40 mg. 
Πριν από την τροποποίηση του πρωτο-
κόλλου της μελέτης το 2011, η δόση 
μπορούσε να τιτλοποιηθεί σε εζετιμίμπη 
- σιμβαστατίνη 10/80 mg ή 80 mg σιμ-
βαστατίνης αν οι διαδοχικές τιμές της 
LDL χοληστερόλης υπερέβαιναν τα 79 
mg / dL. Στη μελέτη συμμετείχαν ασθε-
νείς που είχαν νοσηλευτεί πρόσφατα 
(εντός 10 ημερών) για Οξύ Στεφανιαίο 
Σύνδρομο (ACS) και πληρούσαν τα κρι-
τήρια για καρδιαγγειακό κίνδυνο όπως 
ορίζεται στο πρωτόκολλο και οι οποίοι 
είχαν μία αρχική τιμή LDL χοληστερό-
λης ≤125 mg / dL αν ελάμβαναν θερα-
πευτική αγωγή για πρώτη φορά ή <100 
mg / dL, αν προηγουμένως ελάμβαναν 
θεραπευτική αγωγή όχι δραστικότερη 
από τη σιμβαστατίνη των 40 mg / ημέ-
ρα. Οι περιορισμοί στα κριτήρια εισα-
γωγής της LDL χοληστερόλης σχεδιά-
στηκαν έτσι ώστε να εισαχθούν ασθε-
νείς στη μελέτη οι οποίοι εύλογα αναμε-
νόταν να επιτύχουν επίπεδα LDL χολη-
στερόλης 70 mg / dL ή χαμηλότερα στο 
σχήμα μονοθεραπείας με σιμβαστατίνη, 
στόχος που ήταν ο προαιρετικά συνι-
στώμενος στην επικαιροποίηση των 
κατευθυντηρίων οδηγιών ΑΤΡ ΙΙΙ (Adult 
Treatment Panel ΙΙΙ) 2004.

Φαρμακευτικός συνδυασμός  
μειώνει εμφράγματα και εγκεφαλικά

Σύμφωνα με τη μελέτη, 
οι ασθενείς που 
έλαβαν το συνδυασμό 
εζετιμίμπης και 
σιμβαστατίνης 
παρουσίασαν μείωση 
του σχετικού κινδύνου 
για εμφάνιση 
καρδιαγγειακού 
συμβάματος κατά 
6,4% σε σχέση με 
τους ασθενείς που 
έλαβαν μονοθεραπεία 
με σιμβαστατίνη

Ο συνδυασμός εζετιμίμπης - σιμβαστατίνης ενδείκνυται ως συμπληρωματική θεραπεία της 
δίαιτας στους ασθενείς με πρωτοπαθή (ετερόζυγο οικογενή και μη οικογενή) υπερχοληστερο-
λαιμία ή μικτή υπερλιπιδαιμία, όταν η χορήγηση ενός προϊόντος συνδυασμού κρίνεται κατάλλη-
λη:
• σε ασθενείς, που δεν ρυθμίζονται κατάλληλα μόνο με στατίνη
• σε ασθενείς, στους οποίους ήδη έχει χορηγηθεί στατίνη μαζί με εζετιμίμπη.

H ουσία σιμβαστατίνη (20-40 mg) έδειξε ότι μειώνει τη συχνότητα των καρδιαγγειακών επει-
σοδίων. Δεν έχει δειχθεί ακόμη ευεργετικό αποτέλεσμα της εζετιμίμπης στην καρδιαγγειακή 
νοσηρότητα και θνησιμότητα. 

Ο συνδυασμός εζετιμίμπης - σιμβαστατίνης ενδείκνυται ως συμπληρωματική θεραπεία της 
δίαιτας στους ασθενείς με ομόζυγο οικογενή υπερχοληστερολαιμία. Oι ασθενείς μπορεί επίσης 
να λαμβάνουν συμπληρωματικές θεραπείες (π.χ. αφαίρεση της χαμηλής πυκνότητας λιποπρω-
τεΐνης- LDL).

Ο διπλός συνδυασμός
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Σύμβαση συνεργασίας υ-
πέγραψε η  ΑΤΕ Ασφαλι-
στική, με το «ΕΡΡΙΚΟΣ 

ΝΤΥΝΑΝ Hospital Center», το 
οποίο διαθέτει 37 κλινικές ό-
λων των ειδικοτήτων, με συ-
νολικά 462 κλίνες, με 4 Μονά-
δες Εντατικής Θεραπείας 38 
κλινών και 1.000 άτομα εξειδι-
κευμένο ιατρικό, επιστημονικό 
και νοσηλευτικό προσωπικό.

Η συνεργασία με το «ΕΡΡΙ-
ΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ Hospital 
Center» προβλέπει για τους α-
σφαλισμένους της ΑΤΕ Ασφα-
λιστικής:
• Απευθείας και συνεχή πρό-
σβαση σε υπηρεσίες πρωτο-
βάθμιας και δευτεροβάθμιας 
περίθαλψης, 24 ώρες το 24ω-
ρο, 7 ημέρες την εβδομάδα.
• Προνομιακό τιμοκατάλογο 
παροχών υγείας.
• Υπηρεσίες Συντονιστικού Κέ-
ντρου, όλο το 24ωρο, μέσω της 
υπηρεσίας «Ανοιχτή Γραμμή 
Υγείας» στα τηλέφωνα 
210.62.88077 (από κινητό) και 
801.11.41051 (από σταθερό).  
• Μεταφορά με ασθενοφόρο, 
χωρίς επιβάρυνση του ασφα-

λισμένου, για την περιοχή της 
Αττικής στην περίπτωση νοση-
λείας.  

Η στρατηγικής σημασίας 
συνεργασία με το «ΕΡΡΙΚΟΣ 
ΝΤΥΝΑΝ Hospital Center» ε-
ντάσσεται στο πρόγραμμα «Α-
ΤΕ Ασφαλιστική: ό,τι καλύτερο 
για την υγεία σας», που προ-
βλέπει:
• Την ανάπτυξη των εργασιών 
της στο χώρο των ασφαλίσεων 
υγείας, αξιοποιώντας την εξει-

δικευμένη γνώση και εμπειρία 
των στελεχών της.
• Τη σύναψη στρατηγικών συ-
νεργασιών με τους κορυφαί-
ους παρόχους υγείας της χώ-
ρας, ώστε να συνδυαστεί η 
παροχή υψηλού επιπέδου υ-
πηρεσιών με τις πλέον ελκυ-
στικές τιμές για τους ασφαλι-
σμένους. 
• Το σχεδιασμό/παροχή καινο-
τόμων ασφαλιστικών προ-
γραμμάτων-υπηρεσιών υγεί-

ας που καλύπτουν κάθε σύγ-
χρονη ασφαλιστική ανάγκη, 
τόσο για φυσικά όσο και νομι-
κά πρόσωπα.
• Την παροχή σύγχρονων ερ-
γαλείων υποστήριξης και προ-
ωθητικού υλικού στους ασφα-
λιστικούς διαμεσολαβητές με 
στόχο την αποτελεσματική 
προσέγγιση του υφιστάμενου 
και δυνητικού πελατολογίου.

Σε δήλωσή του για τη συ-
νεργασία με το «ΕΡΡΙΚΟΣ 

ΝΤΥΝΑΝ Hospital Center», ο 
διευθύνων σύμβουλος της 
ΑΤΕ Ασφαλιστικής κος Χα-
τζηιωσήφ τόνισε ότι η  από-
φασή μας να θέσουμε στο ε-
πίκεντρο τις πραγματικές α-
νάγκες υγείας κάθε σύγχρο-
νου ανθρώπου και να απα-
ντήσουμε στο περιβάλλον της 
οικονομικής κρίσης με προ-
σιτές αλλά ταυτόχρονα ολο-
κληρωμένες υπηρεσίες και 
προϊόντα υψηλής αντιλαμβα-
νόμενης αξίας, αποτελεί βα-
σικό άξονα της στρατηγικής 
μας, που βρίσκεται σε πλήρη 
ανάπτυξη. 

Στο πλαίσιο αυτό, η συμ-
φωνία για στρατηγική συνερ-
γασία της ΑΤΕ Ασφαλιστικής 
με το «ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ 
Hospital Center», λαμβάνει 
ακόμα μεγαλύτερη δύναμη 
και αξία για τους ασφαλισμέ-
νους μας, λαμβάνοντας υπό-
ψη τις κοινές αξίες που μοιρά-
ζονται οι δύο οργανισμοί στο 
ζήτημα της Εταιρικής Υπευθυ-
νότητας και της προσφοράς 
προς τον άνθρωπο,υπογράμ-
μισε ο κ. Χατζηιωσήφ.

Όμιλος  ΥΓΕΙΑ

Νέα δεδομένα  
στην Κλινική 
Μικροβιολογία
ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ στην κλινική μικρο-
βιολογία εγκαινιάζει ο όμιλος Υ-
ΓΕΙΑ με την εγκατάσταση και λει-
τουργία του πρώτου στην Ελλάδα 
συστήματος VITEK®MS MALDI 
TOF στα κεντρικά εργαστήρια του 
νοσοκομείου ΥΓΕΙΑ.Η τεχνολογία 
αυτή, επιτρέπει την ταχεία ταυτο-
ποίηση μικροοργανισμών από κλι-
νικά δείγματα, παρέχοντας έγκαιρη 
πληροφόρηση για καλύτερη επιλο-
γή αντιβιοτικής θεραπείας αλλά και 
κατάλληλων ενεργειών στο πλαί-
σιο διαχείρισης επιδημιών και πε-
ριορισμού μετάδοσης των λοιμώ-
ξεων. 

Το σύστημα παρέχει τη δυνατό-
τητα ανάλυσης έως και 192 δειγμά-
των ταυτόχρονα, ενώ είναι σχεδια-
σμένο για τη βέλτιστη ροή εργασίας 
στο κλινικό μικροβιολογικό εργα-
στήριο και διαθέτει εγκρίσεις FDA 
και CE/IVD για διαγνωστική χρή-
ση.«Με το VITEK®MS τα αποτελέ-
σματα ταυτοποίησης μικροοργανι-
σμών είναι πλέον διαθέσιμα σε λί-
γα μόλις λεπτά, συγκριτικά με τις 
παραδοσιακές τεχνικές ταυτοποίη-
σης οι οποίες απαιτούν 24-72 ώρες 
από την αρχική απομόνωση του 
μικροοργανισμού,δηλώνει η διευ-
θύντρια των κεντρικών εργαστηρί-
ων του ΥΓΕΙΑ κα. Ελένη Παπαδο-
γεωργάκη. 

Έτσι, εκτός από τη σημαντική ε-
ξοικονόμηση χρόνου, οι κλινικοί ι-
ατροί, μπορούν να ξεκινούν ή να 
τροποποιούν εγκαίρως την ενδει-
κνυόμενη θεραπεία, συμβάλλο-
ντας στην καλύτερη παροχή υπη-
ρεσιών υγείας και αποθεραπείας 
των ασθενών,προσθέτει η κ. Πα-
παδογεωργάκη.Από την πλευρά 
του ο διευθύνων σύμβουλος του 
ΥΓΕΙΑ κ. Αναστάσιος Κυπριανίδης, 
επιβεβαιώνει τη συνεχή δέσμευση 
του Ομίλου στην υιοθέτηση καινο-
τόμων τεχνολογιών προς όφελος 
των ασθενών τονίζοντας ότι στόχος 
μας παραμένει η παροχή ποιοτι-
κών υπηρεσιών υγείας με τελικό 
αποδέκτη την βέλτιστη φροντίδα 
και υγεία του ασθενούς.

Τη συνεργασία με την κλινική της 
Χίου “ΕΛΕΥΘΩ” ανακοίνωσε η 
Interamerican, στον τομέα των νο-

σηλευτικών υπηρεσιών. Η συνεργα-
σία, που ξεκίνησε τον Ιούνιο, ενδιαφέ-
ρει τους ασφαλισμένους της εταιρείας 
με προγράμματα που καλύπτουν το 
κόστος νοσηλείας απευθείας από την 
εταιρεία στις συμβεβλημένες κλινικές 
για τις θεραπείες που αυτά προβλέπο-
νται στα προγράμματα, εκτός τοκετών. 

Σημειώνεται ότι η  Interamerican  
διαθέτει στη Χίο μεγάλο δίκτυο συ-
νεργατών υγείας, από τα πιο ανεπτυγ-
μένα εκτός Αττικής. Συνεργάζονται, 
συνολικά, με την εταιρεία 21 ιατροί 11 
σημαντικών ειδικοτήτων και 7 δια-
γνωστικά εργαστήρια (ακτινολογικά, 
μικροβιολογικά).Η νοσοκομειακή μο-
νάδα-πολυκλινική “ΕΛΕΥΘΩ” ενισχύ-
ει περαιτέρω το δίκτυο υγείας της 
Interamerican τοπικά, παρέχοντας τη 
δυνατότητα ποιοτικών νοσηλευτικών 
υπηρεσιών στους ασφαλισμένους 
της εταιρείας, όπως δήλωσαν ο Δρ. 
Γιάννης Αργυρούδης, διευθύνων 
σύμβουλος της κλινικής και ο Ηλίας 
Μάλλιος, διευθυντής δικτύου πωλή-
σεων Αττικής και νήσων Αιγαίου, εκ 

μέρους της ασφαλιστικής εταιρείας. 

Φροντίδα υγείας  
για τον Άγιο Ευστράτιο

Παράλληλα, ώρα η  Interamerican 
στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών κοι-
νωνικής υπευθυνότητας με εστίαση 
σε τοπικές κοινωνίες, οργάνωσε ένα 
τριήμερο ενημέρωσης και φροντίδας 
για την υγεία στον Άγιο Ευστράτιο, νη-
σί της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου 

που αριθμεί 270 κατοίκους.Η εται-
ρεία, με τη συνεργασία της γενικής 
κλινικής Θεσσαλονίκης Euromedica 
και υπό την αιγίδα του Δήμου και του 
Ιατρικού Συλλόγου Λήμνου, πραγμα-
τοποίησε στις 10 Ιουνίου εσπερίδα με 
θέμα τις διαταραχές του ύπνου και τα 
συνοδά νοσήματα, με ομιλητή τον ια-
τρό παθολόγο Εμμ. Βλαχογιάννη, ενώ 
σχετικά με την πρωτοβουλία μίλησαν 
και οι Μ. Κακαλή, δήμαρχος, Τ. Πα-
παδόπουλος, περιφερειακός διευθυ-
ντής πωλήσεων Κεντρικής και Βο-

ρείου Ελλάδος Interamerican και Κ. 
Κεχαγιά,  διοικητική διευθύντρια της 
κλινικής Euromedica. Κατά τις δύο 
επόμενες ημέρες οργανώθηκαν δω-
ρεάν εξετάσεις των κατοίκων για τη 
διερεύνηση απνοϊκού συνδρόμου 
και εκτίμηση καρδιαγγειακού κινδύ-
νου. Επισημαίνεται ότι η εταιρία, έχει 
αναπτύξει ένα ευρύ δίκτυο υγείας για 
τους ασφαλισμένους της στα νησιά 
Λέσβος και Λήμνος, με συνεργαζό-
μενους 28 ιατρούς διαφόρων ειδικο-
τήτων και 6 διαγνωστικά κέντρα. 

Interamerican: Ενισχύει το δίκτυο υγείας στη Χίο

Ο Δρ. Γ. Αργυρούδης, το διοικητικό 
στέλεχος της Interamerican H. Μάλλιος και 
η συντονίστρια του γραφείου πωλήσεων της 

εταιρείας στη Χίο, Στ. Επιτροπάκη

Η αποστολή της Interamerican και της Euromedica στον Άγιο Ευστράτιο

ΑΤΕ Ασφαλιστική: Συνεργασία  με το 
«ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ Hospital Center»
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Του ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΙΤΣΙΟΥ 

Σε ρυθμίσεις δανείων, που θα ξεπε-
ράσουν κάθε προηγούμενο, προ-
σβλέπουν για το δεύτερο εξάμηνο 

του έτους οι τράπεζες, εφόσον βέβαια 
υποχωρήσει, αισθητά, η αβεβαιότητα για 
το μέλλον της χώρας. 

Μέσα στις επόμενες ημέρες ολοκλη-
ρώνεται η αποστολή ειδοποιητηρίων σε 
περίπου 1 εκατομμύριο ιδιώτες δανειο-
λήπτες καθώς και σε χιλιάδες επιχειρή-
σεις. Όλοι τους εμφανίζουν καθυστέρη-
ση στην πληρωμή δόσης δανείου μεγα-
λύτερη των 30 ημερών. Δηλαδή, τα ειδο-
ποιητήρια δεν αφορούν μόνο στα επι-
σφαλή δάνεια αλλά και σε αυτά που είναι 
μεν τυπικά ενήμερα, εμφανίζουν, όμως, 
καθυστέρηση στην εξόφληση. 

Οι τράπεζες καλούν τους ιδιώτες δα-
νειολήπτες να προσκομίσουν στοιχεία 
για την οικονομική και την περιουσιακή 
τους κατάσταση, βάσει των οποίων θα 
διενεργηθεί η ρύθμιση του δανείου.  Οι 
δανειολήπτες έχουν περιθώριο 15 ημε-
ρών, προκειμένου να προσκομίσουν τα 
στοιχεία και να θεωρηθούν συνεργάσι-
μοι, με βάση τον Κώδικα Δεοντολογίας. 

Αν αρνηθούν να το πράξουν, θα υπάρ-
ξει νέο ειδοποιητήριο, μετά την παρέλευ-
ση 15 ημερών, με το οποίο οι τράπεζες 
θα τους προειδοποιούν για τους κινδύ-
νους που διατρέχουν, ιδιαίτερα αν διαθέ-
τουν πρώτη κατοικία, που δεν προστα-
τεύεται από πλειστηριασμό, με βάση τα 
νέα κριτήρια, στα οποία συμφώνησαν ε-
ταίροι και κυβέρνηση. 

Οι τράπεζες προσδοκούν ότι, εφόσον 
υπάρξει ραγδαία υποχώρηση της αβε-
βαιότητας, θα διενεργήσουν φέτος ρυθ-
μίσεις -ρεκόρ. Θεωρητικά, έχουν κάθε 
λόγο να προσβλέπουν σε υψηλή προσέ-
λευση. Περίπου 8 στους 10 δανειολή-
πτες, που είχαν ρυθμίσει τουλάχιστον μία 
φορά τα δάνειά τους ώς τα τέλη της περ-
σινής χρονιάς, σταμάτησαν να τα εξυπη-
ρετούν, λόγω της αβεβαιότητας και των 
υψηλών προσδοκιών για γενναίες δια-
γραφές δανείων. 

Ταυτόχρονα, η εσωτερική στάση πλη-
ρωμών προσέθεσε από τον Απρίλιο μια 
νέα γενιά προβληματικών δανείων, που 
αφορά κυρίως μικρομεσαίες επιχειρή-
σεις, οι οποίες διέκοψαν την εξυπηρέτη-
ση δανείου, είτε λόγω αδυναμίας είτε 
περιμένοντας την επίτευξη συμφωνίας 
μεταξύ Ελλάδος και εταίρων. 

Τα παραπάνω δάνεια μπορούν να ρυθ-
μιστούν εκ νέου, εφόσον οι συνθήκες 
βοηθήσουν, εκτιμούν τραπεζικά στελέχη. 
Τα πρόσφατα στοιχεία της ΤτΕ δείχνουν 
επίσης ότι το 70% των δανείων που ρυθ-
μίστηκαν έστω μια φορά, είναι είτε μη ε-
ξυπηρετούμενα είτε εκτιμάται ότι δεν θα 
εξοφληθούν ολοσχερώς, αν δεν υπάρξει 
ρευστοποίηση των εξασφαλίσεων. 

 Οι τράπεζες έχουν στη …φαρέτρα 
τους νέα «όπλα» που λειτουργούν ως 
δέλεαρ. Οι διαγραφές καταναλωτικών 

Τι ρυθμίσεις προσφέρουν σε στεγαστικά, καταναλωτικά δάνεια και κάρτες 

Τράπεζες: Πανστρατιά 
για ρυθμίσεις δανείων 

Εθνική τράπεζα

Γενναίες 
ρυθμίσεις για 
επιχειρήσεις 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ διευκολύνσεις για ρύθ-
μιση δανείων επιχειρήσεων ετοιμάζει 
η Εθνική Τράπεζα προκειμένου να δι-
ευκολύνει την ανάκαμψη της οικονο-
μίας. 

Ο αναπληρωτής διευθύνων σύμ-
βουλος της τράπεζας, Π. Μυλωνάς, έχει 
συντάξει μελέτη για το πώς η Εθνική θα 
διαχειριστεί ενεργά μη εξυπηρετούμε-
να δάνεια, συμβάλλοντας στην επα-
νεκκίνηση της οικονομίας. 

Σύμφωνα με πληροφορίες, η μελέτη 
προβλέπει διευκολύνσεις για ρύθμιση 
μη εξυπηρετούμενων εταιρικών δα-
νείων και δεν επεκτείνεται σε δάνεια 
ιδιωτών. 

 Ειδικότερα προβλέπονται λύσεις 
που φθάνουν ώς και διαγραφή του 60% 
των τόκων για επιχειρήσεις που κρίνο-
νται βιώσιμες. Προϋπόθεση αποτελεί η 
κατάθεση επιχειρησιακού σχεδίου που 
θα εγκριθεί από την Εθνική ή -για μι-
κρές επιχειρήσεις- η εκπόνηση σχεδί-
ου από την ίδια την τράπεζα. Το πρό-
γραμμα που θα ανακοινώσει η Εθνική 
δεν θα προβλέπει διαγραφή κεφαλαί-
ου. 

Κούρεμα ώς και 70% για 
καταναλωτικά δάνεια 

 Για τα καταναλωτικά δάνεια τρέ-
χουν ρυθμίσεις που επιβραβεύουν με 
κούρεμα αρχικού κεφαλαίου τους δα-
νειολήπτες, αρκεί να τηρήσουν τις εξής 
προϋποθέσεις: 

Είτε να μεταφέρουν σε ένα δάνειο 
όλα τα καταναλωτικά δάνεια και το α-
νεξόφλητο υπόλοιπο από κάρτες, δίνο-
ντας ως εξασφάλιση στις τράπεζες ε-
λεύθερο από βάρη ακίνητο. Είτε να ε-
νταχθούν σε πρόγραμμα συνεπούς α-
ποπληρωμής. 

Και στις δύο περιπτώσεις παρέχεται 
κούρεμα στο αρχικό κεφάλαιο ώς και 
30%, το οποίο στην ομαδοποίηση δα-
νείων και τη χορήγηση ενεχύρου επί 
ακινήτου δίνεται προκαταβολικώς μαζί 
με χαμηλότερο επιτόκιο, ενώ στην πε-
ρίπτωση προγράμματος συνεπούς α-
ποπληρωμής το κούρεμα δίνεται στο 
τέλος του.  Για καταναλωτικά σε οριστι-
κή καθυστέρηση που δεν φέρουν ενυ-
πόθηκη εξασφάλιση και εφόσον ο δα-
νειολήπτης πληρώσει εφάπαξ ή με 
δόσεις τουλάχιστον το 30% της οφει-
λής, οι τράπεζες προχωρούν στη δια-
γραφή του υπόλοιπου δανείου. 

Σημειώνεται ότι για μικρά  ποσά ο-
φειλών από κάρτες και καταναλωτικά 
δάνεια το κόστος διεκδίκησης είναι συ-
νήθως υψηλότερο από το προσδοκώμε-
νο έσοδο και ως εκ τούτου οι τράπεζες 
δεν έχουν διάθεση να κινηθούν δικαστι-
κά.

Ώς βραχυπρόθεσμοι τύποι ρυθμί-
σεων θεωρούνται αυτές που η 
διάρκειά τους δεν ξεπερνά τα 

δύο χρόνια και αφορούν σε περιπτώ-
σεις όπου οι δυσκολίες αποπληρωμής 
κρίνονται, βάσιμα, προσωρινές. 

Οι δυνατότητες που έχουν οι τράπε-
ζες, βάσει της πράξης εκτελεστικής 
επιτροπής που εξέδωσε στις αρχές 
του χρόνου η ΤτΕ, είναι οι εξής: 
• κεφαλαιοποίηση ληξιπρόθεσμων 
οφειλών και αναπροσαρμογή του 
προγράμματος αποπληρωμής, 
• τακτοποίηση ληξιπρόθεσμων οφει-
λών σε προκαθορισμένο χρονοδιά-
γραμμα, 
• μείωση της τοκοχρεωλυτικής δόσης 
αποπληρωμής, που θα πρέπει όμως 
να είναι υψηλότερη τουλάχιστον των 
αναλογούντων τόκων. 
• καταβολή μόνο τόκων 
• μείωση της δόσης σε επίπεδα χαμη-
λότερα και από αυτά που αντιστοιχεί 
στην αποπληρωμή μόνο τόκων αλλά 
οι ανεξόφλητοι τόκοι κεφαλαιοποιού-
νται ή διευθετούνται. 
• περίοδος χάριτος με αναστολή πλη-
ρωμών για προκαθορισμένη περίοδο 
και κεφαλαιοποίηση ή διευθέτηση τό-
κων. 

Ρυθμίσεις που ξεπερνούν  
σε διάρκεια τη διετία  

Στις μακροπρόθεσμου ορίζοντα 
ρυθμίσεις (σ.σ. η διάρκειά τους ξεπερ-
νά τα δύο έτη) περιλαμβάνεται η μείω-
ση του επιτοκίου, η επιμήκυνση της 
διάρκειας αποπληρωμής, η μερική 
διαγραφή και προστίθεται ο διαχωρι-
σμός οφειλής (split balance) για τους 
ιδιώτες δανειολήπτες.   

Για τα επιχειρηματικά δάνεια υπάρ-
χουν επιπρόσθετα η δυνατότητα λει-
τουργικής αναδιάρθρωσης επιχείρη-
σης, με βάση ένα business plan που να 
προβλέπει ενίσχυση των ταμειακών 
της ροών ώστε να εξυπηρετεί κανονι-
κά τις τοκοχρεωλυτικές δόσεις, ή με-
τοχοποίηση δανείων. 

Οριστικές λύσεις 
Τέλος προσφέρονται από τις τράπε-

ζες και λύσεις οριστικής τακτοποίη-

σης της οφειλής. Σε αυτές περιλαμβά-
νονται: 

η εθελοντική παράδοση ενυπόθη-
κου ακινήτου. Ο δανειολήπτης παρα-
χωρεί οικειοθελώς την κυριότητα του 
οικιστικού ή επαγγελματικού ακινή-
του στην τράπεζα και ταυτόχρονα δι-
ευθετείται τυχόν υπόλοιπο του δανεί-
ου. 

 Η μετατροπή σε ενοικίαση/χρημα-
τοδοτική μίσθωση. Ο δανειολήπτης 
μεταβιβάζει την κυριότητα του ακινή-
του στην τράπεζα, υπογράφοντας σύμ-
βαση ενοικίασης/ χρηματοδοτικής μί-
σθωσης, η οποία του εξασφαλίζει τη 
δυνατότητα μίσθωσης του ακινήτου 
για μια χρονική περίοδο. 

Εθελοντική εκποίηση ενυπόθηκου 
ακινήτου. Ο δανειολήπτης προβαίνει 
οικειοθελώς σε πώληση του ακινήτου 
επί του οποίου υφίσταται υποθήκη της 
τράπεζας σε τρίτο πρόσωπο και με τη 
σύμφωνη γνώμη της τράπεζας. Στην 
περίπτωση που το τίμημα υπολείπεται 
του ανεξόφλητου υπολοίπου του δα-
νείου, η τράπεζα προχωρά σε διαγρα-
φή της εναπομένουσας οφειλής. 

Διακανονισμός απαιτήσεων. Πρό-
κειται για εξωδικαστική συμφωνία με 

την οποία η τράπεζα λαμβάνει ένα πο-
σό είτε με εφάπαξ καταβολή τοις με-
τρητοίς είτε με προκαθορισμένες τμη-
ματικές καταβολές. 

Πώληση οφειλής. Η τράπεζα δύνα-
ται να πουλήσει το δάνειο σε άλλο πι-
στωτικό ή χρηματοδοτικό ίδρυμα ή 
σχήμα. 

Υπερθεματιστής σε πλειστηριασμό. 
Η τράπεζα υπερθεματίζει στον πλει-
στηριασμό του ακινήτου αποκτώντας 
την κυριότητά του. 

Ρευστοποίηση σε πλειστηριασμό. Η 
τράπεζα ολοκληρώνει τον πλειστηρι-
ασμό των εμπράγματων εξασφαλίσε-
ων και εισπράττει το αναλογούν εκ-
πλειστηρίασμα. 

Διαχείριση μέσω διαδικασίας πτώ-
χευσης. Η διαχείριση της απαίτησης 
από την τράπεζα γίνεται μέσω της 
πτωχευτικής διαδικασίας. Χρησιμο-
ποιείται κυρίως για δάνεια επιχειρή-
σεων που είναι σε ολική και μόνιμη 
αδυναμία εξυπηρέτησης δανείων. 

Ολική διαγραφή χρέους. Η τράπεζα 
αποφασίζει τη διαγραφή του συνόλου 
της οφειλής εφόσον όλες οι εξωδικα-
στικές και ένδικες ενέργειες έχουν ε-
ξαντληθεί. 

Ρυθμίσεις βραχυπρόθεσμης διάρκειας

Συνέχεια από στη σελ. 22
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δανείων, που ανακοίνωσε πρόσφατα 
η Πειραιώς, για όσους πληρούν τα 
κριτήρια του νομοσχεδίου για την αν-
θρωπιστική κρίση καθώς και το πά-
γωμα πληρωμής τόκων στα στεγα-
στικά, οι ευνοϊκές ρυθμίσεις για μι-
κρομεσαίες επιχειρήσεις, τις οποίες 
ετοιμάζει η Εθνική, επιδιώκουν να 
φέρουν τον δανειολήπτη στο γκισέ 
ώστε να ρυθμίσει εν συνεχεία το σύ-
νολο των μη εξυπηρετούμενων δα-
νείων του. 

Η μεγάλη ανταπόκριση του κόσμου 
στη ρύθμιση των 100 δόσεων για τα 
χρέη προς το Δημόσιο ( ταμεία, εφο-
ρίες) λειτουργεί, επίσης, υποβοηθη-
τικά, καθώς αφενός ρυθμίζονται ο-
φειλές προς το Δημόσιο, αφετέρου 
δημιουργείται κλίμα και για ευνοϊκές 
ρυθμίσεις δανείων.  

Στο παραπάνω πλαίσιο οι τράπε-
ζες έχουν με τη σειρά τους να προ-
σφέρουν νέα δελεαστικά προΪόντα, 
όπως ο διαχωρισμός του ανεξόφλη-
του δανείου σε δύο μέρη (split 
balance), το κούρεμα κεφαλαίου σε 
καταναλωτικά δάνεια και κάρτες, ε-
φόσον δοθεί ενυπόθηκη εξασφάλιση 
ή ο δανειολήπτης αποπληρώσει κα-
νονικά το υπόλοιπο μέρος. 

Επιπρόσθετα, ετοιμάζονται να ε-
πεκτείνουν και στη στεγαστική πίστη 
τα προϊόντα vendor finance. Πρόκει-
ται για προγράμματα δανείων με ευ-
νοϊκούς όρους για όσους αγοράσουν 
είτε ακίνητα που έχουν περιέλθει 
στην κατοχή των τραπεζών από κα-
τασχέσεις, είτε ακίνητα που αποτε-
λούν ενέχυρα μη εξυπηρετούμενων 
δανείων και για τα οποία υπάρχει ε-
ντολή  πώλησης από την πλευρά του 

δανειολήπτη.  
Τα εν λόγω δάνεια δίνουν τη δυνα-

τότητα σύνδεσης του τελικού τιμήμα-
τος αγοράς της κατοικίας με την πο-
ρεία της κτηματαγοράς τα επόμενα 
χρόνια. Πρακτική που έχει ακολου-
θήσει η ιρλανδική NAMA για την πώ-
ληση ή διευθέτηση προβληματικών 
στεγαστικών δανείων. 

Προσδοκίες για επάνοδο στις κα-
λές επιδόσεις του 2014 

Εφόσον εκλείψει η αβεβαιότητα 
για την τύχη της χώρας και δεν υπο-
κινηθούν αναίτια νέες προσδοκίες 
για οριζόντια διαγραφή δανείων σε 
καθυστέρηση, οι τράπεζες εκτιμούν 
ότι οι νέου τύπου ρυθμίσεις θα απο-
δώσουν και, μέχρι το τέλος του έ-
τους, ο ρυθμός δημιουργίας νέων μη 

εξυπηρετούμενων δανείων θα επα-
νέλθει στα επίπεδα του 2014. 

Η περασμένη χρονιά ήταν με από-
σταση η καλύτερη σε επιδόσεις από 
το ξέσπασμα της κρίσης. Οι καταγγε-
λίες στεγαστικών, καταναλωτικών 
δανείων και καρτών περιορίστηκαν 
σε 130.000 από περίπου 250.000 τη 
διετία 2011-12. Πρόκειται για νού-
μερα συνήθους δραστηριότητας, κα-
θώς αντίστοιχες καταγγελίες δανεί-
ων είχαν σημειωθεί το 2007 ή το 
2008, πριν δηλαδή από την παγκό-
σμια κρίση που προκάλεσε η κατάρ-
ρευση της Lehman Brothers. 

Οι πλειστηριασμοί πέρσι μειώθη-
καν στους 16.000, που αποτελούν τα 
χαμηλότερα επίπεδα δεκαετίας (κα-
λύτερη επίδοση μετά το 2004).

Σύμφωνα με τραπεζικά στελέχη, 
από το ξέσπασμα της κρίσης ώς σήμε-
ρα έχουν καταγγελθεί περίπου 1,6 ε-
κατομμύριο δάνεια και κάρτες, χωρίς 
να συμπεριλαμβάνονται τα επιχειρη-
ματικά. Εξ αυτών περίπου 300.000 
αφορούν σε στεγαστικά, 700.000 σε 
καταναλωτικά, 500.000 σε κάρτες και 
περίπου 100.000 σε μικρά επιχειρη-
ματικά δάνεια (επιτηδευματίες και ε-
λεύθεροι επαγγελματίες). 

Το ύψος των δανείων σε καθυστέ-
ρηση ανέρχεται σε περίπου 40 δισ. 
ευρώ. Τα τελευταία χρόνια οι τράπε-
ζες προχώρησαν σε ρυθμίσεις και α-
ναδιαρθρώσεις περίπου 1 εκατομμυ-
ρίου δανείων και καρτών, συγκρα-
τώντας ώς ένα βαθμό τη δραματική 
επιδείνωση των στοιχείων. 

κατά 71 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (1.181 
εκατ. ευρώ). Τα έσοδα του ΠΔΕ ανήλθαν σε 
1.577 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 417 εκατ. 
ευρώ έναντι του στόχου. Ειδικά για το μήνα 
Μάιο τα καθαρά έσοδα του κρατικού προϋπο-
λογισμού ήταν μειωμένα κατά 918 εκατ. ευ-
ρώ ή 24,6% έναντι του μηνιαίου στόχου. Τα 
καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού 
ήταν μειωμένα κατά 871 εκατ. ευρώ ή 24,0% 
έναντι του μηνιαίου στόχου. Οι επιστροφές 
ήταν μειωμένες έναντι του στόχου κατά 170 
εκατ. ευρώ ή 50,6%. Η ανωτέρω υστέρηση 
για το μήνα Μάιο όσο και για την περίοδο Ια-
νουαρίου-Μαΐου οφείλεται εν μέρει στη μη 
είσπραξη της πρώτης δόσης του Φόρου Ει-
σοδήματος Νομικών Προσώπων που είχε ε-
κτιμηθεί σε ύψος 555 εκατ. ευρώ, καθώς και 
στη μη είσπραξη των εσόδων από ANFAs που 
είχαν εκτιμηθεί σε ύψος 132 εκατ. ευρώ, τα 
οποία είχαν συμπεριληφθεί στο στόχο μηνός 
Μαΐου (σύνολο 687 εκατ. ευρώ).

Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού 
ανήλθαν στα 20.025 εκατ. ευρώ και παρουσι-
άζονται μειωμένες κατά 2.628 εκατ. ευρώ 
έναντι του στόχου  (22.653 εκατ. ευρώ).

Ειδικότερα, οι δαπάνες του τακτικού προϋ-
πολογισμού ανήλθαν σε 19.053 εκατ. ευρώ 
και είναι μειωμένες κατά 1.939 εκατ. ευρώ 
έναντι του στόχου, κυρίως λόγω της μείωσης 
των πρωτογενών δαπανών κατά 1.672 εκατ. 
ευρώ και των ταμειακών δαπανών για εξο-
πλιστικά προγράμματα κατά 219 εκατ. ευρώ.
Οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού 
παρουσιάζονται μειωμένες σε σχέση με την 
αντίστοιχη περίοδο του 2014 κατά 757 εκατ. 
ευρώ ή σε ποσοστό 3,8%, παρά το γεγονός 
ότι έχουν καταβληθεί επιπλέον 90 εκατ. ευ-
ρώ για επιδόματα πολυτέκνων, 30 εκατ. ευ-
ρώ για δαπάνες εκλογών, 22 εκατ. ευρώ για 
επιδοτήσεις γεωργίας και 106 εκατ. ευρώ 
για αποδόσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Οι δαπάνες του Προϋπολογισμού Δημοσί-
ων Επενδύσεων (ΠΔΕ) διαμορφώθηκαν σε 
971 εκατ. ευρώ, μειωμένες κατά 689 εκατ. 
ευρώ έναντι του στόχου (1.660 εκατ. ευρώ) 
και μειωμένες κατά 809 εκατ. ευρώ σε σχέση 
με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Ειδικά για το μήνα Μάιο oι δαπάνες του 
κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 3.700 
εκατ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες 
κατά 591 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου, ενώ 
oι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού α-
νήλθαν σε 3.550 εκατ. ευρώ και παρουσιάζο-
νται μειωμένες κατά 311 εκατ. ευρώ έναντι 
του στόχου.

Το μειωμένο ύψος των δαπανών του κρα-
τικού προϋπολογισμού οφείλεται κυρίως 
στον επαναπροσδιορισμό του ταμειακού 
προγραμματισμού με βάση τις επικρατούσες 
περιοριστικές ταμειακές συνθήκες. Εκτιμά-
ται ότι, μετά την ομαλοποίηση των ταμειακών 
συνθηκών, οι δαπάνες θα επανέλθουν στα 
επίπεδα των στόχων του προϋπολογισμού.

Πρωτογενές  
πλεόνασμα 1,506 δισ. 
ευρώ στο  5μηνο
Συνέχεια από τη σελ. 11
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Τράπεζες: Πανστρατιά για ρυθμίσεις δανείων 

ΠΑΡΑΤΑΣΗ δύο εβδομάδων 
έδωσε  η αναπληρώτρια υ-
πουργός Οικονομικών Νάντια 
Βαλαβάνη στη προθεσμία υπα-
γωγής στη ρύθμιση για την α-
ποπληρωμή ληξιπρόθεσμων 
χρεών έως και σε 100 δόσεις. 
Με τροπολογία που κατέθεσε 
στο νομοσχέδιο «Μέτρα για 
την ανακούφιση των ΑμεΑ, την 
απλοποίηση της λειτουργίας 
των Κέντρων Πιστοποίησης 
Αναπηρίας (ΚΕΠΑ), την κατα-
πολέμηση της εισφοροδιαφυ-
γής και συναφή ασφαλιστικά 
ζητήματα» η κα Βαλαβάνη επέ-
κτεινε έως τις 15 Ιουλίου 2015 
τη δυνατότητα υπαγωγής στην ευνοϊκή ρύθμιση. 
«Η μέχρι σήμερα εξαιρετική ανταπόκριση,  με τους 
750.000 φορολογούμενους, κυρίως φυσικά πρό-
σωπα αλλά και επιχειρήσεις, οι οποίοι έθεσαν σε 
ρύθμιση  ληξιπρόθεσμες οφειλές ύψους 5,25 δισ. 

ευρώ, αποτελεί  ένδειξη  επίσης της εμπιστοσύνης 
ευρύτερων στρωμάτων του λαού ότι μπορεί να υ-
πάρξει  ένα μέλλον διαφορετικό από τη σημερινή 
κατάσταση προς όφελος της εργαζόμενης πλειο-
ψηφίας της κοινωνίας και της χώρας», τονίζεται 
στη  σχετική ανακοίνωση.

Παράταση έως την 31η Ιουλί-
ου για την ευνοϊκή ρύθμιση 
ληξιπρόθεσμων οφειλών 
προς ασφαλιστικά ταμεία α-
νήγγειλε  ο αναπληρωτής υ-
πουργός Εργασίας κ. Δημή-
τρης Στρατούλης. Μιλώντας 
στη Βουλή είπε ότι κάνει δε-
κτή τη βουλευτική τροπολο-
γία των Στάθη Λεουτσάκου, 
Θανάση Πετράκου, Γιάννη 
Σταθά και Δέσποινα Χαραλα-
μπίδου που αφορά οφειλές 
προς φορείς κοινωνικής α-
σφάλισης πλην ΝΑΤ, οι οποί-
ες κατέστησαν ληξιπρόθε-
σμες την 1.4.2015 για οφει-

λές προς ΙΚΑ- ΕΤΑΜ των ΝΠΔΔ του Δημοσίου, ΑΕ 
του Δημοσίου κλπ, όπως ορίζεται στην παρ. 8 του 
αρθ. 28 του Ν. 4321/2015, καθώς και για επιστρο-
φές παροχών ενώ δεν ισχύει για οφειλές που α-
φορούν σε ενοίκια ακινήτων ιδιοκτησίας ΦΚΑ.

Παράταση για 100 δόσεις  και ταμεία
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Όμιλος ERGO: Ισχυρή ανοδική 
πορεία και στην Ελλάδα

GLOBO - International Life: Διάκριση  για την εφαρμογή be inlife
Σημαντική διάκριση έλαβαν οι 

εταιρείες GLOBO, διεθνής πάρο-
χος λύσεων Enterprise Mobility 
και mobile applications και 
International Life, για την ανά-
πτυξη της νέας πρωτοποριακής 
εφαρμογής για tablets, ‘be inlife’, 
στο πλαίσιο των επιχειρηματικών 
βραβείων, ‘Mobile Excellence Awards – 2015’ και 
συγκεκριμένα στην κατηγορία “Insurance Mobile 
Applications”.

Όπως τονίζεται, η  εφαρμογή ‘be inlife’ αποτελεί 
μια καινοτομία στην ασφαλιστική αγορά, αφού πα-

ρέχει τη δυνατότητα στον υποψή-
φιο πελάτη, να συμμετέχει και να 
επιλέγει ο ίδιος σε συνεργασία με 
τον ασφαλιστικό του σύμβουλο, 
την υπηρεσία που πραγματικά 
χρειάζεται. Πρόκειται για μια σύγ-
χρονη, λειτουργική, διαδραστική 
και φιλική προς το χρήστη εφαρ-

μογή για tablet, η οποία παρέχει επίσης τη δυνατό-
τητα άμεσης αποστολής της προσφοράς της επι-
λεγμένης υπηρεσίας - που συμπεριλαμβάνει την 
ανάλυση και το κόστος του - στην ηλεκτρονική δι-
εύθυνση του πελάτη. 

Η τεχνολογία της νέας εφαρμογής ‘be inlife’, δι-
ευκολύνει σημαντικά τόσο τους πελάτες μας, προ-
κειμένου να κατανοούν καλύτερα τα προϊόντα μας 
και να αποφασίζουν αυτό που τους συμφέρει, όσο 
και τους συνεργάτες μας, ως βασικό εργαλείο της 
δουλειάς τους, τόνισε μεταξύ άλλων ο διευθύνων 
σύμβουλος της International Life, κ. Γιάννης 
Μπράβος. 

Οι mobile εφαρμογές ενισχύουν τη λειτουργία 
και την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων 
προσφέροντάς τους συγκριτικό πλεονέκτημα,ση-
μείωσε ο δρ. Βασίλης Πάλλιος, VP Mobility 
Business Solutions της GLOBO.

Mε αυξημένη κερδοφορία έκλει-
σε για τον όμιλο ERGO  το  
2014,  επιβεβαιώνοντας,όπως 

αναφέρεται, την ισχυρή ανοδική του 
πορεία στο σύνολο των αγορών στις 
οποίες δραστηριοποιείται, περιλαμ-
βανομένης και της ελληνικής αγοράς 
όπου σημείωσε τα καλύτερα αποτελέ-
σματα της  ιστορίας της εταιρίας στην 
Ελλάδα. Συγκεκριμένα, ο όμιλος 
ERGO, κατά τη διάρκεια του 2014 πέ-
τυχε κέρδη ύψους 620 εκατομμυρίων 
ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 
184 εκατομμύρια ευρώ σε σχέση με 
το προηγούμενο έτος. Τα κέρδη επη-
ρεάστηκαν θετικά από τις φορολογι-
κές επιστροφές και τα μέτρα αντι-
στάθμισης (hedging) των επιτοκίων.                         

 Tα συνολικά έσοδα από ασφάλι-
στρα έφτασαν τα 18,1 δισεκατομμύ-
ρια ευρώ, ελαφρώς υψηλότερα από 
το προηγούμενο έτος οπότε τα ακαθά-
ριστα εγγεγραμμένα  ασφάλιστρα εί-
χαν ανέλθει σε 16,8 δισεκατομμύρια 
ευρώ. Η βελτίωση στο δείκτη λει-
τουργικού κόστους  (combined ratio) 
της ERGO, τόσο για τις δραστηριότη-
τες της μητρικής εταιρίας, όσο και τις 
διεθνείς, ήταν σημαντική. Για άλλη 
μια φορά έχουμε καταγράψει πολύ 
καλά αποτελέσματα”, δηλώνει ο πρό-
εδρος του ομίλου κ. Torsten Oletzky, 
συμπληρώνοντας ότι η  επιτυχία μας 

μέσα στο 2014 αποδεικνύει ότι αποδί-
δει η μέθοδός μας να προσαρμόζουμε 
τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας α-
νάλογα με τις ανάγκες του πελάτη, 
χωρίς όμως να κάνουμε παράλογους 
συμβιβασμούς σε σχέση με την κερ-
δοφορία μας. 

Η υγιής ανάπτυξη στις διεθνείς μας 
εργασίες, μας ενθαρρύνει να συνεχί-
σουμε αυτή τη στρατηγική και να επε-
κτείνουμε τις δραστηριότητές μας στο 
εξωτερικό,υπογράμμισε ο κ.Torsten 
Oletzky. Σε απόλυτη ευθυγράμμιση με 
τη συνολική θετική πορεία του Ομί-

λου, η ERGO Hellas κατάφερε να υ-
περκεράσει τις αντιξοότητες της ελ-
ληνικής αγοράς, πετυχαίνοντας το 
2014 αύξηση του κύκλου εργασιών 
της (ακαθάριστα εγγεγραμμένα ασφά-
λιστρα) κατά 2,96%, φτάνοντας έτσι 
στο επίπεδο των 137,33 εκατομμυρί-
ων ευρώ σε μία χρονιά κατά την οποία 
οι ασφαλίσεις ζημιών σημείωσαν 
μείωση 9,6% (σύμφωνα με τα επίσημα 
στοιχεία της Ένωσης Ασφαλιστικών 
Εταιρειών). Ο δείκτης λειτουργικού 
κόστους (net combined ratio) παρου-
σίασε σημαντική βελτίωση, στο επί-
πεδο του 71,9% (έναντι 84,8% του 
2013), συντελώντας ουσιαστικά στην 
αύξηση της κερδοφορίας η οποία άγ-
γιξε -προ φόρων- τα 37,8 εκατομμύ-
ρια ευρώ και -μετά φόρων- τα 27,17 
εκατομμύρια ευρώ. Παράλληλα, κατά 
τη διάρκεια του 2014 όλοι οι χρημα-
τοοικονομικοί δείκτες της ERGO 
Hellas παρουσίασαν βελτίωση, ανα-
δεικνύοντας την οικονομική ευρω-
στία, την υψηλή φερεγγυότητα και την 
κορυφαία αξιοπιστία του ονόματος 
ERGO στην ελληνική αγορά. Χαρακτη-
ριστικά, σημειώνεται ότι τα Ίδια Κε-
φάλαια της εταιρίας παρουσίασαν 
αύξηση κατά 20,65%, αγγίζοντας τα 
80,2 εκατομμύρια ευρώ, με το δείκτη 
Απόδοσης Ιδίων Κεφαλαίων (κέρδη 
προ φόρων) να ανέρχεται σε 51,54%. 

ΑΤΕ Ασφαλιστική

Πρόγραμμα  
πυρός δυναμική 
επιχείρηση 
ΕΝΑ ΝΕΟ δυναμικό πρόγραμμα ασφά-
λισης επιχειρήσεων με την επωνυμία 
«Δυναμική Επιχείρηση», προωθεί 
στην αγορά η ΑΤΕ Ασφαλιστική. Σύμ-
φωνα με σχετική ανακοίνωση, το πρό-
γραμμα διευρύνει ακόμα περισσότερο, 
την επιτυχημένη σειρά προγραμμάτων 
Κλάδου Πυρός «Ασφαλής Κατοικία» 
και «Ασφαλής Επιχείρηση», σηματο-
δοτώντας την ουσιαστική υποστήριξη 
της ΑΤΕ Ασφαλιστικής στο σύγχρονο 
και δυναμικό επιχειρείν. Η «Δυναμική 
Επιχείρηση»  απευθύνεται σε όλες τις 
εμπορικές, βιοτεχνικές και βιομηχανι-
κές επιχειρήσεις που επιθυμούν να ε-
ξασφαλίσουν τις κτιριακές τους υπο-
δομές από καταστροφικούς κινδύ-
νους, με τον πλέον ολοκληρωμένο 
τρόπο και ετήσια ασφάλιστρα μόλις α-
πό €1,40 για κάθε €1.000,00 ασφαλι-
ζόμενου κεφαλαίου. 
Η «Δυναμική Επιχείρηση» είναι ένα 
πρωτοποριακό πρόγραμμα του κλάδου 
πυρός, που προστατεύει έναντι σημα-
ντικών και καταστροφικών κινδύνων 
τις εγκαταστάσεις, που συγκαταλέγο-
νται στα πιο σημαντικά κεφάλαια των 
σύγχρονων επιχειρήσεων, δήλωσε ο 
διευθύνων σύμβουλος της ΑΤΕ Ασφα-
λιστικής κος Ιορδάνης  Χατζηιωσήφ, 
αναφερόμενος στο νέο ασφαλιστικό 
πρόγραμμα. 
Ταυτόχρονα, η πληρότητα των ασφα-
λιστικών καλύψεων σε ιδιαίτερα προ-
σιτό κόστος, συνδυαζόμενα με την εύ-
κολη, άμεση και συνεχή διαχείριση-υ-
ποστήριξη που παρέχεται μέσω του 
portal της ΑΤΕ Ασφαλιστικής, αναδει-
κνύουν τη «Δυναμική Επιχείρηση» σε 
εξαιρετικό ανταγωνιστικό πλεονέκτη-
μα για τους συνεργάτες μας, που διευ-
ρύνουν τις επιλογές τους σε νέες αγο-
ρές, εμπλουτίζοντας ακόμα περισσό-
τερο το πελατολόγιο τους, πρόσθεσε ο 
κ.  Χατζηιωσήφ

Θεόδωρός ΚόΚΚάλάς 
Στέρεα και θετικά αποτελέσματα
ΣΧΟΛΊΑΖΟΝΤΑΣ τα εξαιρετικά αποτελέσματα του 
2014, ο CEO της ERGO Hellas κ. Θεόδωρος Κοκκά-
λας, δήλωσε ότι με τα  αποτελέσματά μας για το 
2014 αποδείξαμε ότι η μακροχρόνια και συνετή 
στρατηγική ανάπτυξης που σχεδιάσαμε και ακολου-
θούμε αποδίδει στέρεα και θετικά αποτελέσματα. 
Αναπτυσσόμαστε διαρκώς,  έχοντας επιτύχει αξιο-
σημείωτη ευρωστία και υγεία σε όλους τους οικο-
νομικούς δείκτες, υπερκαλύπτοντας κάθε απαίτηση 
φερεγγυότητας του εποπτικού πλαισίου Solvency Ι 
& ΙΙ. Η επιτυχία αυτή οφείλεται πρωτίστως στη συστηματική προσπάθεια 
των συνεργατών μας, στην αποδοτική εργασία του προσωπικού μας και 
στην αφοσίωση που όλοι εμείς επιδεικνύουμε στις σχέσεις εμπιστοσύνης 
με τους ασφαλισμένους μας”, ενώ πρόσθεσε “Μπορώ με σιγουριά να πω 
ότι βρισκόμαστε στο πιο δημιουργικό σημείο της εικοσαετούς και πλέον 
παρουσίας της ERGO στην Ελλάδα. Πατώντας γερά στα θετικά αποτελέ-
σματα της ορθολογικής διαχείρισης των οικονομικών μας,  στις εδραιω-
μένες σχέσεις με τους συνεργάτες μας, αλλά και στην εξειδικευμένη γνώ-
ση της πολυεθνικού δικτύου, σχεδιάζουμε με αυτοπεποίθηση και σιγουριά 
τα επόμενα σημαντικά βήματα της αναπτυξιακής μας πορείας, υπογράμμισε 
κ. Θεόδωρος Κοκκάλας.

Η INTERNATIONAL LIFE, ανταποκρινόμενη στις 
ανάγκες του σύγχρονου οικονομικού περιβάλλο-
ντος, προσφέρει το νέο προϊόν μηνιαίας ασφάλισης 
αυτοκινήτου ‘Vroom’.Πρόκειται για  ένα πρωτοπο-
ριακό πρόγραμμα ασφάλισης που παρέχει τη δυνα-
τότητα στους καταναλωτές να ασφαλίσουν το αυτο-
κίνητό τους για έναν μήνα, προσφέροντάς τους οι-
κονομία, ευελιξία και ελευθερία. 

Απευθύνεται σε οδηγούς ηλικίας 23 έως 70 ετών 
για Ι.Χ. επιβατικά έως 15 ίππους, και περιλαμβάνει 

μόνο την υποχρεωτική από το νόμο κάλυψη Αστικής 
Ευθύνης. 

Το πρόγραμμα προσφέρεται με μηνιαίο σταθερό 
ασφάλιστρο €24,95. Όπως υπογραμμιζεται,μέσω 
της νέας αυτής υπηρεσίας, η International Life μπο-
ρεί και προσφέρει μια άμεση, οικονομικά συμφέ-
ρουσα και προσιτή λύση στους πολίτες εκείνους 
που επιθυμούν να ασφαλίσουν τα οχήματά τους για 
συγκεκριμένη χρονική περίοδο, όπως για παρά-
δειγμα τους καλοκαιρινούς μήνες, διευκολύνοντας 

έτσι την κάλυψη των άμεσων αναγκών τους. 
Με τον τρόπο αυτό η International Life στοχεύει 

στην μείωση του μεγάλου αριθμού ανασφάλιστων 
οχημάτων της χώρας, συμβάλλοντας ενεργά στην 
αντιμετώπιση του φαινομένου αυτού, παρέχοντας 
την δυνατότητα ασφάλισης σε όλους τους πολίτες 
της χώρας. Το νέο προϊόν μηνιαίας ασφάλισης αυ-
τοκινήτου ‘Vroom’ αποτελεί μια άμεση λύση για τις 
ανάγκες των συμπολιτών μας, ανέφερε ο κ. Γιάννης 
Μπράβος.

Μηνιαία ασφάλιση αυτοκινήτου Vroom





Με τη συμμετοχή 1.450 ασφαλιστικών διαμεσολαβητών 
από όλη την Ελλάδα ολοκληρώθηκε με επιτυχία ο ετήσι-
ος κύκλος των εταιρικών συνεδρίων της Υδρογείου Α-

σφαλιστικής, κατά τη διάρκεια των οποίων η εταιρεία βράβευσε 
τους συνεργάτες της με τις υψηλότερες επιδόσεις, ανά Νομό. 

Πρόκειται για ένα θεσμό που η Υδρόγειος έχει καθιερώσει 
και υλοποιεί ανελλιπώς τα τελευταία 20 χρόνια. Βασικός του 
στόχος είναι η άμεση ενημέρωση και υποστήριξη του δικτύου 
της καθώς και η ανάδειξη των θεμάτων που απασχολούν τον 
ασφαλιστικό διαμεσολαβητή, και ειδικά αυτόν της ελληνικής 
περιφέρειας, όπου η  εταιρεία έχει διαχρονικά αναπτύξει σημα-
ντική δραστηριότητα. 

Δεν διακυβεύουμε το εισόδημα του συνεργάτη μας, ο οποίος, 
πιεζόμενος από τη συρρίκνωση των εισοδημάτων του, καλείται 
σήμερα να επιτελέσει ένα ιδιαίτερα δύσκολο έργο, τόνισε στην 
εναρκτήρια ομιλία του κατά τη διάρκεια των συνεδρίων ο κ. 
Παύλος Κασκαρέλης, αντιπρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος 
της Υδρογείου. 

Ο κ. Κασκαρέλης αναφέρθηκε διεξοδικά στην εικόνα της α-
σφαλιστικής αγοράς σήμερα, την τοποθέτηση της Υδρογείου 
μέσα στο τοπίο αυτό και ανήγγειλε τη θέσπιση επιπλέον κινή-
τρων και παροχών για τους συνεργάτες, μέσα από το νέο κανο-
νισμό πωλήσεων της εταιρείας. 

Σε μια εποχή  οικονομικής  αβεβαιότητας και έντονου αντα-
γωνισμού, η Υδρόγειος παραμένει συνεπής στις αρχές και τις 
δεσμεύσεις της, χαλυβδώνοντας περαιτέρω την οικονομική της 
θέση και την πρόταση αξίας προς τους συνεργάτες και ασφαλι-
σμένους της, ανέφερε χαρακτηριστικά ο  κ. Λουκάς Κορομπί-
λης, γενικός και οικονομικός διευθυντής, ο οποίος παρουσίασε 
τη δραστηριότητα της εταιρείας για τη χρήση του 2014, έτος που 
έκλεισε με κερδοφορία και ενίσχυση των βασικών οικονομι-
κών της μεγεθών.

Ο κ. Θάνος Αγγελόπουλος, διευθυντής διαχείρισης Κινδύνων 
και Αναλογιστικής αναφέρθηκε στην πορεία προς το νέο πλαί-
σιο του Solvency II και παρουσίασε μία σειρά από στοιχεία και 

δείκτες που αποδεικνύουν  την υψηλή προτεραιότητα που η ε-
ταιρεία θέτει στην άμεση και δίκαιη καταβολή των αποζημιώσε-
ων και τη συνεχή βελτίωση των υπηρεσιών της στον τομέα του 
διακανονισμού των ζημιών. 

Το αίσθημα ευθύνης απέναντι στο θεσμό που υπηρετούμε και 
την αποστολή που επιτελούν οι ασφαλιστικοί μας διαμεσολαβη-
τές σε κάθε γωνιά της Ελλάδας είναι στον υπέρτατο βαθμό, α-
νέφερε εμφατικά ο Πρόεδρος της Υδρογείου, κ. Αναστάσιος 
Κασκαρέλης στο κλείσιμο των Συνεδρίων. 

Ο κ. Κασκαρέλης απευθύνθηκε με άμεσο τρόπο στους συνερ-
γάτες της εταιρείας, υπενθυμίζοντάς τους τις προκλήσεις και 
τις επιλογές με τις οποίες έρχονται αντιμέτωποι αλλά και τα 
στοιχεία εκείνα που κατοχυρώνουν την πάγια δέσμευση της ε-
ταιρείας να λειτουργεί υπέρ του επαγγέλματος της ασφαλιστι-
κής διαμεσολάβησης. 

Τα φετινά Συνέδρια της Υδρογείου τίμησαν με την παρουσία 
τους και στελέχη της «Υδρογείου Κύπρου», θυγατρικής του ο-
μίλου, η οποία δραστηριοποιείται με επιτυχία στη Μεγαλόνησο 
τα τελευταία δεκατρία χρόνια. 

Οι κ.κ. Νάκης Αντωνίου, Γενικός Διευθυντής, Χρυσόστομος 
Παρπούνας, Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής και Μιχάλης 
Γρηγορίου, Οικονομικός Διευθυντής της Υδρογείου Κύπρου, 
παρέλαβαν μάλιστα τιμητικά βραβεία σε αναγνώριση της πολύ-
χρονης συμβολής τους στην αναπτυξιακή πορεία της εταιρείας.  

Τα Συνέδρια της Υδρογείου πραγματοποιήθηκαν, κατά σειρά, 
από το Απρίλιο έως και τον Ιούνιο στα Γιάννενα (Συνέδριο Ηπεί-
ρου), Λάρισα (Συνέδριο Θεσσαλίας), Πάτρα (Συνέδριο Δυτικής 
Ελλάδας), Ναύπλιο (Συνέδριο Πελοποννήσου), Θεσσαλονίκη 
(Συνέδριο Βορείου Ελλάδος), Αθήνα (Συνέδριο Στερεάς Ελλά-
δος και Νήσων Αιγαίου) και Ηράκλειο (Συνέδριο Κρήτης).
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Η πρόσβαση στον κυβερνοχώρο έχει δημιουργήσει 
νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες για τις ασφαλιστικές 
εταιρείες γιατί προσφέρει δυνατότητα αποτελεσματι-
κής επικοινωνίας με τον ασφαλιστικό διαμεσολαβητή, 
τον τελικό πελάτη, απλοποιεί τις διαδικασίες λειτουρ-
γίας τους και δίνει τη δυνατότητα πρόσβασης σε νέα 
τμήματα της αγοράς με προϊόντα και υπηρεσίες χαμη-
λότερου κόστους. 

Αυτό άλλωστε είναι και το σημαντικότερο πλεονέ-
κτημα από τη χρήση του κυβερνοχώρου. Όμως σε αυ-
τόν δραστηριοποιούνται και κυβερνοεγκληματίες οι 
οποίοι έχουν στόχο να υποκλέψουν δεδομένα και ε-
μπιστευτικές πληροφορίες που διατηρούν οι ασφαλι-
στικές εταιρείες όπως: οικονομικές εκθέσεις, μισθο-
δοσίες υπαλλήλων, βάσεις δεδομένων πελατών, 
κωδικούς πρόσβασης, εμπορικά μυστικά (π.χ., συμβά-
σεις συνεργασίας με παρόχους υπηρεσιών υγείας), 
σχέδια μάρκετινγκ, σχέδια δημιουργίας νέων προϊό-
ντων και υπηρεσιών, συμβάσεις συνεργασίας με α-
σφαλιστικούς διαμεσολαβητές, δεδομένα υγείας των 
ασφαλισμένων, δεδομένα συνταξιοδοτικών προ-
γραμμάτων, αριθμούς των πιστωτικών καρτών και 
τραπεζικών λογαριασμών, περιουσιακά στοιχεία πε-
λάτη, προσωπικά οικονομικά στοιχεία πελατών.  

Επίσης μπορούν να δημιουργηθούν προβλήματα 
στην ομαλή λειτουργία της ασφαλιστικής εταιρείας 
μέσω κυβερνοεπιθέσεων που οδηγούν σε άρνηση πα-
ροχής υπηρεσίας (DDos) των συστημάτων εξυπηρέτη-
σης πελατών και διαμεσολαβητών και αλλοίωση της 
ποιότητας των δεδομένων της ασφαλιστικής εταιρεί-
ας.

Η χρήση του κυβερνοχώρου δημιουργεί σημαντικό 
λειτουργικό κίνδυνο στις ασφαλιστικές εταιρείες ο 
οποίος θα μπορούσε να εκφραστεί ως ποσοστό επί 
των ακαθάριστων εγγεγραμμένων ασφαλίστρων. Οι 
κίνδυνοι που συνδέονται με τη χρήση του κυβερνοχώ-
ρου (Cyber Risks) πρέπει να αντιμετωπιστούν όπως 
όλοι οι κίνδυνοι και μετά την ανάλυσή τους να αποφα-
σιστεί τι ποσοστό μπορεί να αναλάβει η ασφαλιστική 
εταιρεία και τι ποσοστό θα μεταφερθεί σε  εξειδικευ-
μένους ασφαλιστές ή αντασφαλιστές.   

Οι μηχανισμοί προστασίας των δεδομένων που ε-
φαρμόζαμε μέχρι σήμερα μπορούν εύκολα να παρα-
καμφθούν ακόμη και από μια απροσεξία ενός εργαζό-
μενου που μπήκε σε μια μολυσμένη ιστοσελίδα ή απά-
ντησε σε ένα e-mail phishing. 

Τα αποτελέσματα μιας μελέτης που διεξήχθη το 
2014 από την εταιρεία Corporate Board Member & 
FTI Consulting, Inc και έλαβαν μέρος σχεδόν 500 δι-
ευθυντές εταιρειών και μέλη διοικητικών συμβουλί-
ων έδειξαν ότι οι κίνδυνοι του κυβερνοχώρου και η 
διαχείρισή τους  αποτελεί μια από τις κορυφαίες  ανη-
συχίες. 

Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και τα ανώτε-
ρα στελέχη πρέπει να δίνουν ύψιστη προτεραιότητα 
στην ασφάλεια στον κυβερνοχώρο και στην προστασία 
των δεδομένων της επιχείρησης.

Ο λόγος γι' αυτή την ανησυχία είναι ότι υπάρχουν 
πολλές επιχειρηματικές άμεσες και έμμεσες ζημιές 
που σχετίζονται με το έγκλημα στον κυβερνοχώρο και 
την απώλεια δεδομένων. 

Άμεσες ζημιές οι οποίες περιλαμβάνουν επαγγελ-
ματικές αμοιβές εξειδικευμένων συμβούλων διαχεί-
ρισης περιστατικών παραβάσης συστημάτων, πρόστι-
μα και έξοδα όπως:

• αμοιβές εξειδικευμένου δικηγόρου
• υπηρεσίες ειδικών ψηφιακής εγκληματολογίας 
(forensics)
• υπηρεσίες δημοσίων σχέσεων και επικοινωνίας
• υπηρεσίες τηλεφωνικού κέντρου
• υπηρεσίες ελεγκτών
• Credit Monitoring – Υπηρεσία Παρακολούθησης 
χρήσης δεδομένων που έχουν κλαπεί για την πραγμα-
τοποίηση παράνομων χρηματοοικονομικών συναλλα-
γών
• έξοδα αντικατάστασης στοιχείων ενεργητικού 
• αντικατάσταση της πιστωτικής κάρτας του πελάτη
• αντικατάσταση υλικού hardware ή software κ.λπ.
• έκτακτα έξοδα οπως:
• αναγκαία έξοδα ταξιδίου και διαμονής για ομάδες  
ειδικών διαχείρισης περιστατικών, 
• τα έξοδα αποστολής, ενημερωτικών επιστολών σε 
πελάτες, κ.λπ., 
• Πρόστιμα για μη τήρηση της νομοθεσίας περί προ-
σωπικών δεδομένων
• έξοδα για την επίτευξη  επιχειρησιακής συνέχειας
• έξοδα εγκατάστασης νέων συστημάτων ασφάλειας 

Οι Έμμεσες απώλειες μπορεί να είναι ακόμα 
πιο σημαντικές, συμπεριλαμβανομένων:
• μείωσης της φήμης της εταιρείας

• πτώσης των εσόδων
• χαμένων  επιχειρηματικών  ευκαιριών
• απώλεια πελατών
• απώλεια συνεργατών
• καθυστερήσεις  έργων και λανσαρίσματος νέων 
προϊόντων
• αύξηση των αμοιβών των υπηρεσιών τρίτων παρό-
χων
• κόστη εκπαίδευσης και  ευαισθητοποίησης σε θέμα-
τα ασφάλειας πληροφοριών του ανθρώπινου δυναμι-
κού της εταιρείας 
• επαναλαμβανόμενα έξοδα για τακτικούς ελέγχους 
ασφάλειας.

Δυστυχώς, πολλές από αυτές τις άμεσες και έμμε-
σες δαπάνες είναι απρογραμμάτιστες και δεν υπάρ-
χουν προβλέψεις στον προϋπολογισμό. Τα περιστατι-
κά παραβίασης συστημάτων και απώλειας εμπιστευτι-
κών πληροφοριών  μπορεί να έχουν αρνητική επίπτω-
ση στην ρευστότητα και τις ταμειακές ροές της ασφα-
λιστικής εταιρείας.

Το Ponemon Institute στο Report ”2014 – Cost 
of Data Breach Study Global” αναφέρει ότι  το 
μέσο κόστος της παραβίασης συστημάτων και 
απώλειας δεδομένων στην Αμερική ήταν 5,85 
εκατ. δολάρια.

Ο ρόλος του διευθύνοντος συμβούλου και των ανώτατων στελεχών σε 
περιστατικά παραβίασης εταιρικών συστημάτων ασφαλιστικών εταιρειών
Cyber Insurance 
Greece Bulletin
ΤΟΥ Νίκου Γεωργόπουλου

Cyber Risks Advisor, Ιούνιος 2015
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Οι παραβιάσεις συστημάτων και η κυβερνοασφάλεια είναι μία 
πηγή ανησυχίας κάθε ασφαλιστικής εταιρείας, δεδομένης της 
φύσης των πληροφοριών που διαχειρίζεται. Όπως αποδεικνύεται 
από αρκετές πρόσφατες παραβιάσεις συστημάτων, το πώς ένας 
οργανισμός  χειρίζεται μια κρίση παίζει σημαντικό ρόλο στο κατά 
πόσο ο διευθύνων σύμβουλος  και τα ανώτατα στελέχη (CIO, COO, 
CΜΟ, CRO, CFO κ.λπ.) παραμένουν στη θέση τους
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Για την αντιμετώπιση των χρηματοικονομικών 
επιπτώσεων, αποτελεσματικό εργαλείο διαχείρι-
σης των περιστατικών παραβίασης αποτελεί η α-
σφάλιση Cyber Insurance, δίνοντας -εκτός από 
τις χρηματικές αποζημιώσεις- και πρόσβαση σε 
ομάδες ειδικών οι οποίες έχουν αντιμετωπίσει 
πλήθος περιστατικών. 

Ενώ η ασφάλιση δεν μπορεί να αποτρέψει ένα 
περιστατικό παραβίασης, όπως αυτή της Sony που 
συνέβη πρόσφατα, μπορεί να βοηθήσει ελαχιστο-
ποιώντας την οικονομική καταστροφή και τη βλά-
βη της φήμης που μπορεί να συντελεστεί σε σύ-
ντομο χρονικό διάστημα.

Πρέπει να τονιστεί ότι, με την εφαρμογή της 
προτεινόμενης ευρωπαϊκής νομοθεσίας για την 
προστασία των προσωπικών δεδομένων, θα έ-
χουμε αύξηση των χρηματοοικονομικών επιπτώ-
σεων. Η νομοθεσία αυτή που παρουσιάστηκε τον  
Ιανουάριο του 2013 από την Επίτροπο Δικαιοσύ-
νης της Ε.Ε., κα  Viviane Reding, προβλέπει την 
αναθεώρηση των  νόμων περί προστασίας δεδο-
μένων της Ε.Ε. και αναμένεται να ενσωματωθεί 
στο ευρωπαϊκό δίκαιο. Πριν από μερικές ημέρες 
οριστικοποιήθηκε και αναμένεται η τελική έγκρι-
σή της εντός του 2015.

Σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία, οι εταιρείες 
που δεν θα καταφέρουν να διατηρήσουν την α-
σφάλεια των δεδομένων τους κινδυνεύουν με 
διοικητικά πρόστιμα για παραβίαση των κανόνων 
που φθάνουν μέχρι 100 εκατ. ευρώ ή έως 2 % του 
ετήσιου παγκόσμιου κύκλου εργασιών της εται-
ρείας, όποιο από τα δύο είναι μεγαλύτερο.

Ένα ακόμη μεγάλο πρόβλημα που έχει να αντι-
μετωπίσει ένας διευθύνων σύμβουλος είναι η 
βλάβη που μπορεί να υποστεί η φήμη της εταιρεί-
ας του.

Όπως είπε περίφημα ο Warren Buffett: 
"Χρειάζονται 20 χρόνια για να χτιστεί η φήμη 

μιας εταιρείας και μόνο πέντε λεπτά για να κατα-
στραφεί."

Σε μελέτη του Ponemon Institute το 2014 δια-
πιστώθηκε ότι οι παραβιάσεις συστημάτων και η 
διαρροή εμπιστευτικών πληροφοριών είναι από 

τα τρία κορυφαία περιστατικά που μπορούν να ε-
πηρεάσουν τη φήμη της εταιρείας και σε συνδυα-
σμό με την κακή εξυπηρέτηση πελάτων και την 
πολιτική προστασίας του περιβάλλοντος που α-
κολουθεί να οδηγήσουν σε απώλεια πελατών. 

Δυστυχώς, υπάρχουν αρκετά παραδείγματα 
παραβιάσεων συστημάτων επιχειρήσεων που 
δεν ήταν επαρκώς προετοιμασμένες και δεν κα-
τάφεραν να διαχειριστούν αποτελεσματικά τα εκ-
δηλωθέντα περιστατικά.

Το μεγαλύτερο λάθος που κάνουν οι εταιρείες 
στην αντιμετώπιση αυτών των περιστατικών είναι 
ότι δεν έχουν προετοιμάσει την επικοινωνιακή 
στρατηγική τους. Θεωρούν δεδομένο ότι μπορούν 
να αντιμετωπίσουν μια κρίση που μπορεί να προέλ-
θει από περιστατικά παραβίασης συστημάτων γιατί 
έχουν την καλύτερη ομάδα ΙΤ. Ακόμα χειρότερα για-
τί θεωρούν οτι μπορούν να χειριστούν την κρίση την 
στιγμή που συμβαίνει χωρίς προηγούμενη προετοι-
μασία.

Οι ασφαλιστικές εταιρείες θα πρέπει να είναι 
προετοιμασμένες για κάθε πιθανή κατάσταση. Δεν 
έχει σημασία πόσο μακρινό φαίνεται αυτό το ενδε-
χόμενο. Ο σχεδιασμός της αντιμετώπισης της κρί-
σης  μετά την εκδήλωσή της και χωρίς καμία αρχική 
πρετοιμασία οδηγεί σε σφάλματα που οφείλονται σε 
ανακριβείς πληροφορίες, πανικό, και μη σωστό κα-
θορισμό προτεραιοτήτων.  

Αυτό που παρατηρείται επίσης είναι ότι οι εταιρεί-
ες είτε ανταποκρίνονται πολύ γρήγορα σε μια κρίση, 
ή πολύ αργά. Ο συγχρονισμός είναι ζωτικής σημασί-
ας για την αντιμετώπιση της κρίσης. 

Αν για το περιστατικό παραβίασης βγει κάποια α-
νακοίνωση πολύ γρήγορα, ίσως να μη γνωρίζουμε 
την πλήρη έκταση της ζημίας, κατι που σε δεύτερο 
χρόνο θα μας αναγκάσει πιθανόν να την αναθεωρή-
σουμε. Αν αυτό γίνει πάρα πολύ αργά, θα φαίνεται 
ότι προσπαθούμε να αποφύγουμε την ευθύνη και 
λόγω  αυτής της καθυστέρησης και οι πελάτες της 
εταιρείας μπορούν να επηρεαστούν περισσότερο 
από το περιστατικό.

Οι  δημόσιες σχέσεις μπορούν να μετριάσουν ση-
μαντικά τη ζημιά σε μια κατάσταση κρίσης. Η μη άμε-
ση ανταπόκριση μπορεί να ενισχύσει την κατάσταση 
και να προκαλέσει  πρόσθετη ζημία σε μια εταιρεία 
σε μια κατάσταση κρίσης. Πάντοτε πρέπει να έχουμε 
ένα σχέδιο αντιμετώπισης τέτοιων περιστατικών.

Για το λόγο αυτό θα πρέπει σε κάθε εταιρεία να 
έχει δημιουργηθεί μια Ομάδα Διαχείρισης Περιστα-
τικών Παραβίασης Συστημάτων η οποία αποτελείται 
από ανώτατα στελέχη της εταιρείας από τα τμήματα: 

• Information Security
• IT
• Νομικής υπηρεσίας
• Κανονιστικής Συμμόρφωσης
• Δημοσίων Σχέσεων & Επικοινωνίας
• Εξυπηρέτησης Πελατών
• Οικονομικής Διεύθυνσης
• Business Continuity
• Risk Management
• HR
• Marketing

και εξειδικευμένους εξωτερικούς συμβούλους 
όπως: δικηγόρους, επικοινωνιολόγους, ερευνητές 
ψηφιακής εγκληματολογίας. 

Η ομάδα πρέπει να συνεδριάζει σε τακτικά χρονι-

κά διαστήματα και να εκπονεί ασκήσεις προσομοίω-
σης διάφορων σεναρίων ώστε τα μέλη της να είναι 
σε ετοιμότητα για την αντιμετώπιση περιστατικών. 

Η ομάδα αυτή πρέπει να συντονίζεται από  τον 
Cyber Breach Coach ο οποίος θα φροντίζει για τη 
συνεχή ετοιμότητά της και θα δίνει την κατάλληλη 
πληροφόρηση στον διευθύνοντα σύμβουλο κατά 
την εξέλιξη ενός περιστατικού παραβίασης. Όταν 
συμβεί παραβίαση συστημάτων και διαρροή δεδο-
μένων, θα πρέπει να παρθούν γρήγορα αποφάσεις 
και πολλές φορές ακόμα και χωρίς δυνατότητα α-
ναίρεσης. Σε πολλές περιπτώσεις οι αποφάσεις 
αυτές πρέπει να παρθούν χωρίς τα στελέχη της εται-
ρείας να έχουν στη διάθεσή τους όλη τη σχετική 
πληροφόρηση.

Περιστατικά παραβίασης συστημάτων και απώ-
λειας δεδομένων καταγράφονται καθημερινά σε α-
σφαλιστικές εταιρείες όπως η  Anthem από την ο-
ποία χάθηκαν 80 εκατ. records και οι μέχρι σήμερα 
εκτιμήσεις ορίζουν το κόστος αντιμετώπισης του 
περιστατικού αυτού σε 100 εκατ. δολάρια. H εται-
ρεία είχε ασφαλιστήριο συμβόλαιο και ένα τμήμα 
του κόστους θα αντιμετωπιστεί, το υπόλοιπο θα επι-
βαρύνει τον ισολογισμό της εταιρείας. 

Ασφαλιστικές εταιρείες που εχουν υποστεί data 
breach

Η ασφάλιση Cyber Insurance δίνει, εκτός από τις 
χρηματικές αποζημιώσεις, πρόσβαση σε ομάδες ει-
δικών (δικηγόροι, επικοινωνιολόγοι, forensics 
investigators κ.λπ.) οι οποίες έχουν αντιμετωπίσει 
πλήθος περιστατικών και μπορούν, σε συνεργασία 
με την Ομάδα Διαχείρισης Περιστατικών Παραβία-
σης της εταιρείας, να διαχειριστούν αποτελεσματικά 
τα περιστατικά παραβίασης, να περιορίσουν τις χρη-
ματοοινομικές επιπτώσεις τους  και να προστατεύ-
σουν την   εταιρική φήμη. Η ασφάλιση Cyber 
Insurance αποτελεί ένα αποτελεσματικό εργαλείο 
αντιστάθμισης κινδύνου.  

Σε κάθε περίπτωση, ο δευθύνων σύμβουλος,  για  
την αντιμετώπιση αυτών των περιστατικών, θα πρέ-
πει να έχει στη διάθεσή του τη μέγιστη δυνατή και 
ακριβή πληροφόρηση για το περιστατικό. Είναι ανα-
γκαίο ο διευθύνων σύμβουλος  να έχει πλήρη εικό-
να: για τις πληροφορίες που συλλέγει και επεξεργά-
ζεται η εταιρεία του, για τις ευθύνες που έχει σε πε-
ρίπτωση περιστατικού παραβίασης συστημάτων, για 
τα συστήματα και τις υποδομές της και μια Εκπαι-
δευμένη Ομάδα Αντιμετώπισης & Διαχείρισης Πε-
ριστατικών Παραβίασης Συστημάτων στη διάθεσή 
του. 

Το κόστος απώλειας δεδομένων ανά record και ανά κατηγορία επιχειρηματικής δραστηριότητας 
σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας  του Ponemon institute στην Αμερική φαίνονται στο διάγραμμα 
που ακολουθεί.

 
Πηγή 2014 – Cost of Data Breach Study Global – Ponemon Institute Research Report

Πηγή: The Aftermath of a data breach Consumer Sentiment. Ponemon Institute Report

Παράγοντες που επηρεάζουν την εταιρική φήμη
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30 Πολιτισμός

Τα εγκαίνια της νέας έκθεση  του 
Τάσσου Σύντελη πραγματοποιή-
θηκαν στο χώρο τέχνης 

«ΣΤΟart ΚΟΡΑΗ», της Εθνικής Α-
σφαλιστικής. Ο Τάσσος Σύντελης 
παρουσιάζει τα έργα του με τίτλο 
«The New York Season», έως τις 30 
Ιουλίου 2015. 

Πρόκειται για την 56η ατομική έκ-
θεση του καλλιτέχνη, ο οποίος  εκθέ-
τει μοντέρνα έργα μεγάλων διαστά-
σεων και χαρακτικά, που δημιούργη-
σε στη Νέα Υόρκη μεταξύ 1983 και 
1985.

Ο Τάσσος Σύντελης  γεννήθηκε 
στην Αθήνα το 1943. Σπούδασε στην 
Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών στο 
εργαστήρι χαρακτικής του Κώστα 

Γραμματόπουλου και ψηφιδωτού της 
Έλλης Βοϊλα με υποτροφία του  Ιδρύ-
ματος Κρατικών Υποτροφιών. Οργά-
νωσε 55 ατομικές εκθέσεις και πήρε 
μέρος σε πολλές ομαδικές στην Ελ-
λάδα και το εξωτερικό. 

Τιμήθηκε με πολλά Μετάλλια και 
Βραβεία.  Έργα του βρίσκονται σε 
πολλά Μουσεία, Πινακοθήκες και 
συλλογές ανά τον κόσμο. Ζει και ερ-
γάζεται στην Κάρυστο της Εύβοιας. 
Επισημαίνεται ότι ο  καλλιτεχνικός 
πολυχώρος «ΣΤΟart ΚΟΡΑΗ» φιλο-
ξενεί στο ισόγειο εκθέσεις καλλιτε-
χνών χωρίς εμπορική εκμετάλλευση, 
ενώ στον πρώτο όροφο στεγάζεται 
το Αρχείο Νεοελληνικής Τέχνης του 
κ. Δ. Παπαγεωργόπουλου.

Ελληνο-Ολλανδικό Εμπορικό 
και Βιομηχανικό Σύνδεσμο

Τίμησε  τον απερχόμενο 
Ολλανδό Πρέσβη
ΤΗΝ ΕΞΑΊΡΕΤΊΚΗ συνεργασία που είχε με 
τον κ. Jan Versteeg, τον πρέσβη της Ολλαν-
δίας που ολοκληρώνει με επιτυχία τη θη-
τεία του στην Ελλάδα, ανέδειξε με εκδήλω-
ση προς τιμήν του ο Ελληνο-Ολλανδικός 
Εμπορικός και Βιομηχανικός Σύνδεσμος 
(HeDA). Παρευρέθηκαν εκπρόσωποι-διοι-
κητικά στελέχη των εταιρειών μελών του 
Συνδέσμου, στελέχη της ολλανδικής πρε-
σβείας και αρκετοί φίλοι, πρόσωπα της επι-
χειρηματικής και κοινωνικής ζωής του τό-
που. 

Ο κ. Γιώργος Κώτσαλος, πρόεδρος του 
Συνδέσμου, εξήρε κατά την αναφορά του 
στον τιμώμενο την ιδιαίτερα γόνιμη και ου-
σιαστική προσπάθεια και συμβολή του κ. 
Versteeg στην ανάπτυξη των διμερών ε-
μπορικών σχέσεων Ελλάδος και Ολλανδί-
ας, με έμφαση στη δημιουργία ευκαιριών 
προβολής της ελληνο-ολλανδικής επιχει-
ρηματικότητας που έχει οικονομική, εμπο-
ρική και κοινωνική αξία για τη χώρα μας. 
Ιδιαίτερα τόνισε ο κ. Κώτσαλος τις πρωτο-
βουλίες που ανέλαβε ο απερχόμενος πρέ-
σβης για την εξασφάλιση θετικού κλίματος 
και επενδυτικού ενδιαφέροντος ολλανδι-
κών επιχειρήσεων στην Ελλάδα. Επίσης, 
υπογράμμισε τις ενέργειές του για την προ-
ώθηση της νεανικής επιχειρηματικότητας 
στη βάση καινοτόμων ιδεών και στο πλαί-
σιο του πρωτοποριακού προγράμματος 
“Orange Grove” της πρεσβείας, που υπο-
στήριξαν και οι εταιρείες μέλη του Ελληνο-
Ολλανδικού Εμπορικού και Βιομηχανικού 
Συνδέσμου.Ο κ. Jan Versteeg εργάστηκε 
εποικοδομητικά και για την ανταλλαγή τε-
χνογνωσίας μεταξύ Ολλανδίας και Ελλά-
δος σε τομείς της δημόσιας διοίκησης και 
οικονομίας, καθώς και στον τομέα της προ-
ώθησης εξαγωγών προς την Ολλανδία, 
προτείνοντας βέλτιστες πρακτικές. Χαρα-
κτηριστικά θερμός στα αισθήματά του για τη 
χώρα μας, ο κ. Versteeg επισήμανε στον 
χαιρετισμό του την ανάγκη να αναδειχθούν 
διεθνώς τα πλεονεκτήματα της Ελλάδος, με 
τη βεβαιότητα ότι αυτά σε συνδυασμό με α-
παραίτητες μεταρρυθμίσεις θα ανοίξουν 
δρόμο για να ξεπεραστεί η δύσκολη συγκυ-
ρία. 

Ο πρέσβης της Ολλανδίας κ. Jan Versteeg με τον 
πρόεδρο του HeDΑ κ. Γιώργο Κώτσαλο

Στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών κοινωνικής υπευθυ-
νότητας για την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς, 
η Interamerican ήταν  χορηγός της εκδήλωσης “Σαμο-
θράκης γεύσεις” σε συνδυασμό με τα εγκαίνια της εντυ-
πωσιακής περιφερειακής έκθεσης του Αρχαιολογικού 
Μουσείου Σαμοθράκης, στο Μουσείο της Ακρόπολης. 
Στην έκθεση, που περιλαμβάνει 262 εκθέματα από το 
Μουσείο Σαμοθράκης άγνωστα στο ευρύ κοινό, παρουσι-
άζονται ευρήματα από τις ανασκαφές του Ιερού των Με-
γάλων Θεών, της Νεκρόπολης του οικισμού και της μι-
νωικής εγκατάστασης στο Μικρό Βουνί.

Το άνοιγμα της εντυπωσιακής έκθεσης, που συνέπεσε 
με την ημέρα των έκτων γενεθλίων του Μουσείου της 

Ακρόπολης, συνοδεύτηκε από την πρώτη προβολή του 
ντοκιμαντέρ “Σαμοθράκη”, παραγωγής του Centre 
Culture Hellenique με τη σφραγίδα του Κώστα Γαβρά και 
σε σκηνοθεσία Αγγελικής Αριστομενοπούλου. 

Ακολούθησε γνωριμία των προσκεκλημένων με τη γα-
στρονομία της Σαμοθράκης, σε δείπνο που παρέθεσε ο 
Δήμος. Κατά την ημέρα των εγκαινίων, στα οποία παρευ-
ρέθηκαν πολλοί επίσημοι προσκεκλημένοι από τον χώρο 
του πολιτισμού, των αρχών και θεσμικών φορέων και 
οργανισμών, υπολογίζεται ότι επισκέφτηκαν την έκθεση 
περισσότερα από 3.000 άτομα. 

Τα εκθέματα της Σαμοθράκης θα παραμείνουν στο 
Μουσείο της Ακρόπολης έως τις 30 Σεπτεμβρίου. 

Interamerican: Τα μυστήρια των Μεγάλων Θεών

Συνεχίζει η International Life  να 
στηρίζει σταθερά τον πολιτισμό 
ως μεγάλος χορηγός και υπο-

στηρικτής της συναυλίας της Κρατι-
κής Ορχήστρας Αθηνών που πραγμα-
τοποιήθηκε στον  κήπο του κτηρίου 
της Ακαδημίας Αθηνών,  «του ωραιό-
τερου νεοκλασικού οικοδομήματος 
του κόσμου», όπως το χαρακτηρίζουν 
ειδικοί.

Την εκδήλωση άνοιξε ο Πρόεδρος 
της Ακαδημίας και διακεκριμένος κα-
θηγητής του πανεπιστημίου του 
Texas A&M της Αμερικής, κ. Δημή-
τρης Νανόπουλος, ο οποίος μετά από 
μια σύντομη ιστορική αναδρομή στο 
θεσμό και το ρόλο της Ακαδημίας, 
πραγματοποίησε ομιλία με θέμα: «Α-
ναζητώντας τις αρχές του Σύμπα-
ντος», ένα θέμα μεγάλου ενδιαφέρο-
ντος. 

Στη συνέχεια ακολούθησε συναυ-
λία από την Κρατική Ορχήστρα Αθη-
νών υπό τη μουσική διεύθυνση του 

πολύ καλού κ. Ν. Crauze και με σολί-
στα τον θαυμάσιο κ. Γιώργο Μάνδυ-
λα. Οι συμμετέχοντες είχαν την ευ-
καιρία να παρακολουθήσουν απο-
σπάσματα από γνωστές όπερες, όπως 

ο Κουρέας της Σεβίλλης, η Κάρμεν 
κ.α.

Είναι αξιοσημείωτο ότι, ειδικά για 
την εκδήλωση, ο χώρος της Ακαδημί-
ας Αθηνών άνοιξε τις πόρτες του στο 

ευρύ κοινό για πρώτη φορά, δίνοντάς 
του μια σπάνια ευκαιρία να απολαύ-
σει τη μοναδική αρχιτεκτονική του ι-
στορικού κτηρίου, με τον όμορφα δι-
αμορφωμένο κήπο. 

Η εκδήλωση υποστηρίχτηκε δυνα-
μικά από την International Life, τόσο 
σε επίπεδο χορηγίας όσο και σε επί-
πεδο οργάνωσης και συγκέντρωσε 
πλήθος κόσμου από το χώρο των τε-
χνών,  του πολιτισμού και της οικονο-
μίας, ενώ την παρακολούθησαν ο 
πρόεδρος του ομίλου International 
Life,κ. Φωκίων Μπράβος, ο διευθύ-
νων σύμβουλος, κ. Γιάννης Μπράβος, 
καθώς επίσης και στελέχη νευραλγι-
κών διευθύνσεων, συνεργάτες αλλά 
και φίλοι της εταιρίας. 

Όπως υπογραμμίζεται, με την  συμ-
μετοχή της αυτή, η International Life 
αποδεικνύει έμπρακτα ότι στηρίζει 
πρωτοβουλίες που προάγουν τον πο-
λιτισμό και τιμούν τη σύγχρονη ελλη-
νική τέχνη.

Εθνική Ασφαλιστική:  ΣΤΟart ΚΟΡΑΗ  η έκθεση  του Τάσσου Σύντελη
Τάσσος Σύντελης  
ΗΛΙΟΜΕΣΗΜΕΡΟ 1983

International Life: Στηρίζει 
σταθερά τον πολιτισμό

Επάνω, στιγμιότυπο από την εκδήλωση, αριστερά, ο κ. 
Δημήτρης Νανόπουλος
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