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Δεκάδες ασφαλιστήρια συμβόλαια 
που εκδόθηκαν από το 1860 μέχρι 
και το 1960, με καλλιτεχνική, ιστο-

ρική και ασφαλιστική αξία που ανήκουν 
στην ιδιωτική συλλογή του εκδότη κ. Ευ-
άγγελου Σπύρου, περιελάμβανε  η έκθε-
ση  με τίτλο «ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΑ ΜΕ ΙΣΤΟ-
ΡΙΑ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΑΞΙΑ», στο  Χώ-
ρο Τέχνης «ΣΤΟArt ΚΟΡΑΗ» της Εθνικής 
Ασφαλιστικής.  Ο επισκέπτης της έκθε-
σης, παρατηρώντας τα συμβόλαια, συνει-
δητοποιεί το στενό δεσμό της ιδιωτικής 
ασφάλισης με τη σύγχρονη ελληνική οι-
κονομική ιστορία αλλά και τη συμβολή 
της στην ανάπτυξη της χώρας και στην 
προστασία του πληθυσμού σε πολύ δύ-
σκολες και αντίξοες συνθήκες, όπως 
παραδείγματος χάριν την περίοδο του 
Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. 

Στα εγκαίνια, που πραγματοποιήθηκαν 
με μεγάλη επιτυχία την Τετάρτη 11 Νοεμ-
βρίου, Ημέρα Ιδιωτικής Ασφάλισης, πα-
ραβρέθηκε πλήθος κόσμου. Στο  χαιρετι-
σμό που  απηύθυνε ο  διευθύνων σύμ-
βουλος της Εθνικής Ασφαλιστικής κ. 
Σπύρος Μαυρόγαλος,  χαρακτήρισε ως 
ιδιαίτερης σημασίας τη συγκεκριμένη έκ-
θεση, που συνέπεσε  με την ημέρα που 
εορτάζεται η ιδιωτική ασφάλιση και συ-
νεχάρη τον εκδότη κ. Ευάγγελο Σπύρου 
για την πρωτοβουλία του. Εξέφρασε την 
ικανοποίησή του που ο χώρος Τέχνης 
«ΣΤΟArt ΚΟΡΑΗ» της Εθνικής Ασφαλι-
στικής φιλοξενεί την έκθεση αυτή και υ-
πογράμμισε ότι στόχος της διοίκησης της 
εταιρείας είναι η «ΣΤΟArt ΚΟΡΑΗ» να 
αποτελέσει τόπο συγκέντρωσης της καλ-
λιτεχνικής δημιουργίας της Αθήνας. Σε 
συνδυασμό με το χώρο Ιστορικής Μνή-
μης στο ίδιο κτίριο, η Εθνική Ασφαλιστι-
κή βάζει τη δική της ιδιαίτερη πνευματική 
σφραγίδα στην ιστορία του τόπου.

Ο εκδότης κ. Ευάγγελος Σπύρου στην 
ομιλία του ανέδειξε τη συμβολή της ιδι-
ωτικής ασφάλισης στην κοινωνία χαρα-
κτηρίζοντας την ασφάλιση έργο ειρήνης 
και αγάπης. Αναφερόμενος στα παλιά α-
σφαλιστήρια συμβόλαια, τόνισε ότι απο-
τυπώνουν πολιτισμό και ευγένεια ψυχής. 
Τόνισε, ακόμη, ότι τα ασφαλιστήρια που 
εκτίθενται στο Χώρο Τέχνης έρχονται σε 
αντίθεση με τη βαρβαρότητα που θυμί-
ζουν τα υπόγεια κρατητήρια του χώρου 
Ιστορικής Μνήμης στέλνοντας μήνυμα 
ελπίδας για ασφάλιση - εξασφάλιση σε 
κάθε καιρό ειρήνης ή πολέμου, στο δι-
καίωμα κατοικίας, στην ασφαλή μετακί-
νηση και μεταφορά σε ξηρά ή θάλασσα. 

Ο κ. Σπύρου αναφέρθηκε ακόμη στην 
«παρουσία» της Εθνικής Ασφαλιστικής 
σε όλα τα μεγάλα γεγονότα και ευχαρί-
στησε τους ανθρώπους της εταιρείας για 
τη στήριξη που προσέφεραν στην έκθεση.

Στην έκθεση παραβρέθηκαν μεταξύ 
άλλων ο κ. Αλέξανδρος Σαρρηγεωργίου, 
πρόεδρος της Ένωσης Ασφαλιστικών 
Εταιρειών Ελλάδος και πρόεδρος και δι-
ευθύνων σύμβουλος της Eurolife ERB 
Ασφαλιστική, ο διευθύνων σύμβουλος 
της Εθνικής Ασφαλιστικής κ. Σπύρος 
Μαυρόγαλος, ο διευθύνων σύμβουλος 
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 Οι εκδόσεις Ε. Σπύρου ξεκίνησαν το 1988.

Ο Ευάγγελος Γ. Σπύρου γεννήθηκε στο Δίστρατο Άρτας, 

δήµου Αθαµανίας. Τέλειωσε Δηµοτικό - Γυµνάσιο - Λύκειο στο Αγρίνιο. 

Έχει δύο παιδιά, τον Κωστή και την Ελπίδα µε την Μαρία Νταγαδάκη 

παιδαγωγό, εκ Χανίων Κρήτης. Είναι πτυχιούχος Πολιτικών Επιστηµών 

Παντείου Πανεπιστηµίου και πτυχιούχος Νοµικής Σχολής Πανεπιστηµίου 

Αθηνών. Παράλληλα µε τα διάφορα σχολεία και σχολές εργάσθηκε 

σε 12 χειρωνακτικές δουλειές, εργάτης σε εργοστάσια, υπάλληλος, 

οικοδόµος, λογιστής κ.λπ. Παραιτήθηκε από θέση δηµοσίου υπάλληλου 

(εφοριακός υπάλληλος) και εισήλθε στον ασφαλιστικό κλάδο 

το 1973 ως το 1990 εργαζόµενος ως ασφαλιστής σε όλες τις βαθµίδες 

διαµεσολάβησης στην INTERAMERICAN (ασφαλιστικός σύµβουλος, 

unit, agency, επιθεωρητής). Διετέλεσε Ιδιοκτήτης και Διευθυντής 

Νηπιαγωγείου.

Πρωταγωνίστησε ως µέλος Διοικητικών Συµβουλίων επαγγελµατικών 

και κοινωνικών σωµατείων (αντιπρόεδρος Συνδέσµου Συντονιστών, 

Πρόεδρος τοπικών και µαθητικών συλλόγων, µέλος Δ.Σ. Ένωσης 

Δηµοσιογράφων Περιοδικού Τύπου Ελλάδος, µέλος Δ.Σ. Ενιαίου 

Ταµείου Προσωπικού Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης (ΕΤΑΠ - ΜΜΕ), 

Δ/ντής Τύπου Unesco Πειραιώς - Νήσων, µέλος Δ.Σ. συλλόγου 

Μικρασιατών Μελισσίων, ιδρυτής - πρόεδρος συλλόγου αποφυλάκισης 

ανήλικων παιδιών κ.α.). 

Βραβεύτηκε ως δηµοσιογράφος το 2014 από το ίδρυµα Μπότση, 

παρουσία Προέδρου Δηµοκρατίας στην Παλαιά Βουλή. 

Αρθρογράφησε σε πολυάριθµα περιοδικά και εφηµερίδες 

ενώ από το 1988 εκδίδει ως σήµερα το περιοδικό «ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΝΑΙ», 

από το 2000 την εφηµερίδα “NEXTDEAL”, από το 2007 το Nextdeal.gr, 

από το 1993 το τραπεζοασφαλιστικό Bankassurance World, 

από το 2003 την πρώτη εφηµερίδα «Παιδικός Σταθµός για γονείς» και

το psgg.gr (που φιλοδοξεί να το µετατρέψει σε πρώτο ιντερνετικό 

σχολείο για παιδιά απόδηµου ελληνισµού).  

Εξέδωσε βιβλία µε ποικίλο περιεχόµενο: Παπαδιαµάντης, Κοσµάς 

ο Αιτωλός, Δικαίωµα στην αποτυχία, Ασφαλιστές Έµποροι & Ιστορία 

Ελληνικού Έθνους κ.α. Πρωτεργάτης της πρώτης και µοναδικής 

τηλεοπτικής εκποµπής (2011), για την ιδιωτική ασφάλιση, στο Κανάλι 9 

και στο EXTRA CHANNEL, µε τίτλο «ΩΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ». Τιµήθηκε ως 

επίτιµος δηµότης Μαραθώνα, για τη δωρεά, ιδέα και τοποθέτηση 

ανδριάντα του Μιλτιάδη στον Μαραθώνα, µετά την προβολή του έργου 

από το CNN και περισσότερα από 50 ΜΜΕ. Ταξίδεψε σε πάνω από 60 

χώρες στην Ευρώπη, Αφρική, Αµερική και Ασία. 

           ιδέα συλλογής παλαιών ασφαλιστηρίων προέκυψε µε την παρατήρηση του τρόπου

         που προσέγγιζαν οι διεθνείς και Έλληνες ασφαλιστές την όψη του ασφαλιστηρίου, 

ενός τόσο σηµαντικού εγγράφου που περικλείει τεράστιας σηµασίας αξία για τον 

ασφαλιζόµενο, µε αξιοπρόσεκτη καλλιτεχνική επιµέλεια σε αντίθεση µε τα άχρωµα και 

πλαστικά της σηµερινής εποχής και «αόρατη» σύνδεσή του µε την έννοια της ασφάλισης

και αποζηµίωσης σε πιθανή έλευση ζηµίας. 

Τα ασφαλιστήρια της έκθεσης στο Χώρο Τέχνης «ΣΤΟart ΚΟΡΑΗ» της Εθνικής 

Ασφαλιστικής, έργα ειρήνης, έρχονται σε αντίθεση µε την πολιτισµική βαρβαρότητα που 

θυµίζουν τα υπόγεια κρατητήρια του χώρου Ιστορικής Μνήµης Κοραή 4, στέλνοντας µήνυµα 

ελπίδας για ασφάλιση - εξασφάλιση σε κάθε καιρό ειρήνης ή πολέµου, στο δικαίωµα 

κατοικίας, στην ασφαλή µετακίνηση και µεταφορά σε ξηρά ή θάλασσα.

Η ασφάλιση είναι έργο αλληλεγγύης στον συνάνθρωπο που επιθυµεί να ζει ειρηνικά µαζί 

µε τα αγαπηµένα του πρόσωπα αλλά και πέραν της ανθρώπινης ζωής η ανάµνηση του να 

θυµίζει φροντίδα, πρόνοια, πρόβλεψη και αγάπη.

Ένα δείγµα ανθρώπινης ιστορίας και καλλ
ιτεχνικής αξίας

είναι και τα συµβόλαια τ
ης έκθεσης.

H
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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.
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πρόεδρος του Ενιαίου Ταμείου Επι-
κουρικής Ασφάλισης (ΕΤΕΑ) κ. Θα-
νάσης Καποτάς, εκπρόσωποι του υ-
πουργείου Εργασίας και Κοινωνι-
κών Ασφαλίσεων, ο επίτιμος αντι-
πρόεδρος του Ομίλου για την 
Unesco Πειραιώς και Νήσων κ. 
Παύλος Νισλόγλου και ο πρώην γε-
νικός διευθυντής του Ομίλου 
Interamerican κ. Βασίλης Καλτσάς.

Από την πλευρά του ημερήσιου, 
περιοδικού, ηλεκτρονικού και τηλε-
οπτικού Τύπου παραβρέθηκαν ο ε-
πίτιμος πρόεδρος της ΕΔΙΠΤ κ. Κώ-
στας Καλύβας, η αντιπρόεδρος της 
Ένωσης κα Πέννυ Καλύβα, ο κ. Πα-
ναγιώτης Δρακάτος, εκδότης του 
περιοδικού «Ιδιωτική Ασφάλιση», η 
επικεφαλής της ιστοσελίδας 
Underwriter.gr κα Χριστίνα Μωρά-
κη και οι δημοσιογράφοι Γιώργος 
Αλεξάκης (reporter.gr) Γιάννης 
Βερμισσώ (insurance-eea.gr), Έλε-
να Ερμείδου (sofokleousin.gr), Νί-
κος Σακελλαρίου (Ημερησία, 
insuranceworld.gr), Βίκυ Χατζή 
(Alpha TV).

Η μεγάλη επιτυχία της έκθεσης 
αποτυπώθηκε στην έντονη αποδοχή 
της πρότασης για ίδρυσηασφαλιστι-
κού Αρχείου - Μουσείου από τον κ. 
Ευάγγελο Σπύρου. Από κάθε πλευ-
ρά ανθρώπων της ασφαλιστικής α-
γοράς εκδηλώθηκε ενδιαφέρον και 
συμπαράσταση για στήριξη της προ-
σπάθειας. Ο κ.Ευάγγελος Σπύρου 
ανακοίνωσε σε πρώτη φάση την 
έκδοση πολυτελούς βιβλίου με βά-
ση τα συμβόλαια τηςέκθεσης. Τέ-
λος, πολλοί από τους παρόντες έ-
μειναν έκπληκτοι από το πολιτιστικό 
έργο της Εθνικής Ασφαλιστικής με 
την ίδρυση του Χώρου Τέχνης 
«ΣΤΟArt ΚΟΡΑΗ» και την αξιοποίη-
ση των χώρων ιστορικής μνήμης. Οι 
εκδόσεις Σπύρου δέχθηκαν προτά-
σεις για την παρουσίαση της έκθε-
σης και σε άλλες πόλεις της Ελλά-
δος.

της ΑΧΑ κ. Ερρίκος Μοάτσος, ο διευθύνων σύμβουλος 
της Generali Hellas κ. Πάνος Δημητρίου, ο αναπληρωτής 
διευθύνων σύμβουλος της Ευρωπαϊκής Ενωσης Ασφά-
λειαι Μινέττα κ. Γιώργος Μινέττας, ο αναπληρωτής διευ-
θύνων σύμβουλος και γενικός διευθυντής της Ευρωπα-
ϊκής Ένωσης Ασφάλειαι Μινέττα κ. Κώστας Μπερτσιάς, 
ο διευθύνων σύμβουλος της International Life κ. Γιάν-
νης Μπράβος, ο αναπληρωτής διευθυντής της «Υδρόγει-
ος Ασφαλιστική», κ. Ιωάννης Σουρλής, ο γενικός διευ-
θυντής της HDI-Gerling Hellas, κ. Νότης Βαγιακάκος, η 
γενική διευθύντρια της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρει-
ών Ελλάδος κα Μαργαρίτα Αντωνάκη, ο πρόεδρος του 
Συνδέσμου Ελλήνων Μεσιτών Ασφαλίσεων (ΣΕΜΑ) κ. 
Γιώργος Καραβίας, ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Συνδέ-
σμου Συντονιστών Ασφαλιστικών Συμβούλων (ΠΣΣΑΣ) 
κ. Δημήτρης Γαβαλάκης, ο διευθύνων σύμβουλος του 
ομίλου Matrix κ. Δημήτρης Τσεσμετζόγλου, και πλήθος 
στελεχών των ασφαλιστικών εταιρειών, της ασφαλιστι-
κής διαμεσολάβησης και φίλοι της ιδιωτικής ασφάλισης. 
Επίσης παραβρέθηκαν ο βοηθός γενικός διευθυντής Δι-
κτύου της Εθνικής Τράπεζας κ. Παναγιώτης Γεωργίου, ο 
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Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε  η ε-
τήσια εκδήλωση βραβεύσεων του δι-
κτύου πωλήσεων Agency της Allianz 

Ελλάδος, η οποία, εκτός από την επιβράβευση 
των κορυφαίων συνεργατών, περιλάμβανε και 
παρουσίαση των όσων υλοποιήθηκαν μέσα 
στο 2015 καθώς και τους στρατηγικούς σχεδι-
ασμούς για το μέλλον. 

Ανοίγοντας την  εκδήλωση  η κα Φιλίππα 
Μιχάλη, εντεταλμένη σύμβουλος και γενική  δι-
ευθύντρια της Allianz Ελλάδος επεσήμανε πως 
«παρά τις δυσχερείς συνθήκες που επικρατούν, 
τον κλάδο που κινείται με αρνητικό πρόσημο και 
τον πιεσμένο από όλες τις κοινωνικοοικονομι-
κές εξελίξεις καταναλωτή, η εταιρεία  κατάφερε 
τα τελευταία χρόνια να αυξήσει σταθερά και 
σταδιακά το μερίδιο αγοράς της. Οι προκλήσεις 
συνεχίζονται με μεγαλύτερη ένταση και το 
2015, με την εταιρεία  παρ’ όλα αυτά να εξακο-
λουθεί να ενισχύει το μερίδιο αγοράς της, τόσο 
στη δραστηριότητα της Ζωής όσο και τις γενικές 
ασφαλίσεις», τόνισε η κα Φιλίππα Μιχάλη. Ανα-
φερόμενη  στους στρατηγικούς στόχους και τα 
μελλοντικά σχέδια ανέλυσε τους φιλόδοξους 
στόχους στο πλαίσιο της ανανεωμένης  στρατη-
γικής της εταιρείας. «Επιζητούμε την παροχή 
υπηρεσιών άριστης ποιότητας, εστίαση στις ψη-
φιακές λύσεις, ενίσχυση των τεχνικών μας δε-
ξιοτήτων και της καινοτομίας, ανεύρεση νέων 
πηγών κερδοφόρου ανάπτυξης και ενίσχυση 
της αξιοκρατικής μας κουλτούρας», είπε χαρα-
κτηριστικά  η κα Μιχάλη.

Απευθυνόμενη στους συνεργάτες πωλήσε-
ων, η κα Φ. Μιχάλη επεσήμανε την υποστήριξη 
του Ομίλου στους φιλόδοξους στόχους της 
Allianz Ελλάδος. «Όλα αυτά που έχουμε επιτύ-
χει στην ελληνική αγορά, τα έχουμε καταφέρει 
μαζί, έχοντας ταυτόχρονα και την υποστήριξη 
του Ομίλου Allianz. Ένας Όμιλος, σταθερά 
πρώτος στη λειτουργική κερδοφορία στην α-
σφαλιστική αγορά παγκοσμίως, με ηγετική 
θέση σε όλο το φάσμα δραστηριοτήτων του», 
τόνισε στην ομιλία της.

«Έχουμε γερά θεμέλια, ξεκάθαρη στρατηγι-
κή, γρήγορα αντανακλαστικά, στήριξη από τον 
Όμιλο και πολλή όρεξη για δουλειά. Στόχος 
μας είναι να ενισχύσουμε την εμπιστοσύνη των 
πελατών μας και να τους εμπνεύσουμε την α-
σφάλεια να τολμήσουν να πραγματοποιήσουν 
τα όνειρά τους», ανέφερε κλείνοντας την ομι-
λία της η κα Φιλίππα  Μιχάλη.

Για την επένδυση της εταιρείας σε προϊόντα, 
πελάτες και συνεργάτες αναφέρθηκε στη συ-
νέχεια η κα Θεοδώρα Σταθούρου, διευθύντρια 

πωλήσεων της Allianz Ελλάδος, αναφέροντας 
ότι «το  περιβάλλον γύρω μας αλλάζει και γι’ 
αυτό καλούμαστε να προσαρμόσουμε τα προϊ-
όντα μας στις ανάγκες αυτές. Παραμένουμε 
δυνατοί ακόμη και σε αντίξοες συνθήκες και 
επιδιώκουμε το βέλτιστο για τους πελάτες, ε-
πενδύουμε στους συνεργάτες μας προσφέρο-
ντάς τους ευέλικτες λύσεις που υποστηρίζουν 
την καθημερινή τους δράση μέσα από ένα δυ-
ναμικό και διαφανές πλαίσιο αμοιβών», σημεί-
ωσε  η κα Σταθούρου.

Νέες προϊοντικές λύσεις
Η κα Θ. Σταθούρου παρουσίασε τις νέες λύ-

σεις της Allianz Ελλάδος στο χώρο της υγείας 
με το νέο πρόγραμμα Ιατρικής Βοήθειας 
"Med24", που εξασφαλίζει στον ασφαλισμένο 
ιατρικές και διαγνωστικές παροχές υγείας σε 
συμβεβλημένα ιδιωτικά νοσοκομεία και κλινι-
κές σε όλη τη χώρα αλλά και το χώρο της ταξι-
διωτικής ασφάλισης με το προϊόν "My Travel", 
το οποίο μέσα από πέντε πακέτα κάλυψης εξα-
σφαλίζει τόσο τα ταξίδια αναψυχής όσο και τα 
επαγγελματικά ταξίδια των πελατών της. 

Επίσης, η κα Θ. Σταθούρου αναφέρθηκε στα 
νέα προτιμολογημένα πακέτα ασφάλισης στα 
προϊόντα ομαδικών ασφαλίσεων, Αστικής Ευ-
θύνης και Προσωπικού Ατυχήματος, τα οποία 
έρχονται να προστεθούν στα ήδη υπάρχοντα 

προϊόντα, προσφέροντας περισσότερες επιλο-
γές στους πελάτες και μεγαλύτερη ευελιξία 
στους συνεργάτες της εταιρείας. 

Ψηφιακές λύσεις για πελάτες & 
συνεργάτες

Η  κα Θ. Σταθούρου παρουσίασε και  τις ψη-
φιακές λύσεις για τους πελάτες και τους συ-
νεργάτες, οι οποίες αποτελούν ένα ακόμα βήμα 
της Allianz προς την κατεύθυνση της πελατο-
κεντρικότητας, προσφέροντας ταυτόχρονα ση-
μαντικά εργαλεία δουλειάς για τους  συνεργά-
τες της εταιρείας. 

Οι λύσεις αυτές περιλαμβάνουν, μεταξύ άλ-
λων, το καινούργιο εταιρικό Website, το οποίο 
παρέχει την απαραίτητη πληροφόρηση για όλες 
τις λύσεις που απευθύνονται στις ανάγκες του 
επισκέπτη και το “My Allianz”, τη σύγχρονη διαδι-
κτυακή πλατφόρμα για τους πελάτες του κλάδου 
του αυτοκινήτου, μέσω της οποίας μπορούν να 
διαχειρίζονται εύκολα και γρήγορα την ασφαλι-
στική τους προστασία. Επιπλέον, ιδιαίτερη ανα-
φορά έγινε στην εφαρμογή για έξυπνα κινητά 
τηλέφωνα “Allianz on the Go” η οποία προσφέρει 
στο συνεργάτη, για το σύνολο των προϊόντων 
αιχμής, εύκολη πρόσβαση στην τιμολόγηση  και 
αποστολή προσφοράς ασφάλισης στον πελάτη 
καθώς και άλλες χρήσιμες πληροφορίες για την 
καθημερινότητά ενός επαγγελματία.

Allianz Έλλάδος: Ένισχύει το μερίδιο αγοράς

Ο κ. Κωνσταντίνος Bερτόπουλος,  τεχνικός σύμβουλος της 
Allianz Ελλάδος, παραλαμβάνει το βραβείο True Leader 2014 

από  τον υπουργό Οικονομίας κ. Γεώργιο Σταθάκη

H Allianz βραβεύεται  
ως True Leader 2014 
Η ALLIANZ ΕΛΛΆΔΟΣ βραβεύθηκε εν τω μεταξύ, 
ως True Leader για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά από 
την ICAP Group, θεσμό που τελεί υπό την αιγίδα του 
υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού 
και το Σύνδεσμο Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών 
(ΣΕΒ).Ο θεσμός True Leaders βραβεύει εταιρείες και 
ομίλους που πληρούν ταυτόχρονα συγκεκριμένα αντι-
κειμενικά και μετρήσιμα κριτήρια, σημειώνοντας υ-
ψηλές αποδόσεις και πρόοδο το 2014. Τα κριτήρια 
αξιολόγησης αφορούν: 
• Την κερδοφορία με βάση το EBITDA 
• Τον αριθμό προσωπικού και την αύξηση προσωπι-
κού από το 2013 στο 2014
• Το υψηλό ICAP Credit Score (αξιολόγηση Πιστολη-
πτικής Ικανότητας που κυμαίνεται από Α1 έως Β2)
• Την κορυφαία θέση στον κλάδο δραστηριότητας με 
βάση τον τζίρο 

Η Allianz ήταν μια από τις 44 εταιρείες και 10 Ομί-
λους που  πέτυχαν να διακριθούν ανταποκρινόμενοι 
ταυτόχρονα στα παραπάνω κριτήρια μέσα από ένα σύ-
νολο 22.000 επιχειρήσεων. Συγκεκριμένα, ο κύκλος 
εργασιών της Allianz Ελλάδος για το 2014 έκλεισε 
στα 195,8 εκ. €, με κέρδη EBITDA στα 15,03 εκ. € και 
συνολικό προσωπικό 227 άτομα. Η διαρκής υποστή-
ριξη από τον Όμιλο Allianz ενισχύει την υλοποίηση 
των φιλόδοξων στόχων της εταιρείας για σταθερή και 
κερδοφόρο ανάπτυξη διασφαλίζοντας παράλληλα την 
κεφαλαιακή της επάρκεια. Στα περισσότερα από 24 
χρόνια παρουσίας της στην ελληνική αγορά, η Allianz 
Ελλάδος επενδύει στη δίκαιη τιμολογιακή πολιτική, 
την πληρότητα των παροχών της αλλά και την έγκυρη 
και ποιοτική εξυπηρέτηση των 320.000 πελατών της, 
βοηθώντας τους να διαχειριστούν κινδύνους και να 
αξιοποιήσουν  ευκαιρίες.

«Είναι ενθαρρυντικό το γεγονός ότι υπάρχουν αρ-
κετές εταιρείες που συνεχίζουν να αναπτύσσονται και 
να διακρίνονται στον τομέα τους παρά τις αντίξοες 
οικονομικές συνθήκες που επικρατούν στην αγορά τη 
δεδομένη χρονική στιγμή», τόνισε ο  κ. Κωνσταντίνος 
Βερτόπουλος, τεχνικός σύμβουλος της Allianz Ελλά-
δος, παραλαμβάνοντας το βραβείο. «Επίσης, είναι 
πολύ σημαντικό να υπάρχουν θεσμοί όπως αυτός των 
True Leaders διότι παρέχουν αναγνώριση των προ-
σπαθειών μας και ταυτόχρονα αποτελούν κίνητρο για 
εμάς για να συνεχίσουμε, με την ίδια προσήλωση, να 
προσφέρουμε σύγχρονες ασφαλιστικές λύσεις στους 
πελάτες μας», πρόσθεσε ο κ. Βερτόπουλος.

Επάνω η κα Θεοδώρα 
Σταθούρου.

Αριστερά η κα Φιλίππα 
Μιχάλη, εντεταλμένη 
σύμβουλος και γενική  

διευθύντρια της Allianz 
Ελλάδος
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Παρά το αβέβαιο οικονομικό περιβάλλον που συντίθεται από την αστάθεια των 
αγορών και τα χαμηλά επιτόκια, τα μικτά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα  του ομί-
λου Generali αυξήθηκαν κατά 5,1% στα 54,2 δισ. ευρώ  έναντι 51,4 δισ. ευρώ 

το αντίστοιχο διάστημα του 2014 και τα λειτουργικά κέρδη αυξήθηκαν κατά 4,7% 
στα 3,84 δισ. ευρώ έναντι 3,66 δισ. ευρώ το διάστημα Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 
2014. Ως συνέπεια των παραπάνω αποτελεσμάτων η  απόδοση των ιδίων κεφαλαί-
ων (RoE) σε ετήσια βάση ανήλθε στο 13,9%, υψηλότερα κατά 13% από το στόχο. Τα 
καθαρά κέρδη ανήλθαν στο 1,727 δισ. ευρώ έναντι 1,588 δισ. ευρώ ένα χρόνο πριν, 
αυξημένα κατά 8,7% λόγω της πολύ καλής απόδοσης των  λειτουργικών και μη 
λειτουργικών δραστηριοτήτων και κάλυψαν ήδη τα συνολικά κέρδη του 2014.

Συνοπτική παρουσίαση αποτελεσμάτων:
• Καθαρό αποτέλεσμα για τους πρώτους εννέα μήνες στο 1,7 δισ. ευρώ (+8,7%) 
υψηλότερα από τα αποτελέσματα όλου του 2014.
• Μικτά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα πάνω από 54 δισ. ευρώ (+5,1%) χάρη στην ε-
ξαιρετική απόδοση (+7%) του κλάδου Ζωής και την ανοδική τάση (+0,8%) στις α-
σφαλίσεις Περιουσίας και Ατυχημάτων.
• Λειτουργικό αποτέλεσμα πάνω από 3,8 δισ. ευρώ (+4,7%) λόγω της ισχυρής α-
νάπτυξης στην κερδοφορία του κλάδου Περιουσίας και Ατυχημάτων (+4,8%) και 
της καλής απόδοσης του κλάδου Ζωής (+3,9%).
• Ετησιοποιημένη λειτουργική απόδοση ιδίων κεφαλαίων (RoE) στο 13,9% η οποία 
αναπτύσσεται σημαντικά.
• Ο δείκτης του combined ratio βελτιώθηκε περαιτέρω κυμαινόμενος στο 92,7%, 
παρά την αυξητική τάση των Αποζημιώσεων λόγω φυσικών καταστροφών.
• Ο pro forma δείκτης Οικονομικής Φερεγγυότητας (Economic Solvency), βασισμέ-
νος στο εσωτερικό μοντέλο, έφτασε στο 196%  (+10 ποσοστιαίες μονάδες) και του 
Solvency I στο 166%.  

«Στους εννέα πρώτους μήνες του 2015 η Generali συνέχισε να βελτιώνει την 
τεχνική της απόδοση», σχολίασε ο οικονομικός  διευθυντής του ομίλου Generali, 
Alberto Minali. «Σημειώθηκε σημαντική ανάπτυξη στα έσοδα από τα ασφάλιστρα 
και κερδοφορία τόσο στον κλάδο Ζωής όσο και ειδικότερα στον κλάδο ασφάλισης 
Περιουσίας και Ατυχημάτων, φθάνοντας καθαρά κέρδη ύψους 1,7 δισ. ευρώ, τα 
οποία ξεπερνούν, ήδη, το σύνολο των κερδών του 2014. Στον κλάδο Ζωής η ισχυ-
ρή ανάπτυξη των επενδυτικών προϊόντων με τα προϊόντα προστασίας, με καθαρές 
εισροές πάνω από 11 δισ. ευρώ, επιδρά θετικά στην κερδοφορία των επόμενων 
ετών. 

Στον κλάδο Περιουσίας και Ατυχημάτων το combined ratio  βελτιώθηκε περαι-
τέρω κατά το πρώτο ενιάμηνο παρά τις αυξημένες ζημιές λόγω  των φυσικών κα-
ταστροφών και τον εντεινόμενο ανταγωνισμό των αγορών. Τα έσοδα από τα ασφά-
λιστρα στον κλάδο Περιουσίας και Ατυχημάτων αυξάνονται, κυρίως λόγω των 
θετικών αποτελεσμάτων στις χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης. Τα 
αποτελέσματα αυτά όπως και η σταθερά ισχυρή κεφαλαιακή θέση, προσφέρουν μία 
απόδοση των ιδίων κεφαλαίων (RoE) στο 13,9% σε ετήσια βάση, δηλαδή, 13% πά-
νω από το στόχο. Επιπλέον, οι ταμειακές εισροές , που είναι ένας από τους στρατη-
γικούς μας στόχους για τα επόμενα χρόνια, συμβαδίζουν με τα αρχικά μας σχέδια. 
Είμαστε σίγουροι ότι το 2015 θα κλείσει με καθαρό κέρδος σημαντικά υψηλότερο 
του 2014, γεγονός που οφείλεται επίσης στα καλύτερα αποτελέσματα που αναμέ-
νουμε στο τελευταίο τρίμηνο του έτους», σημείωσε ο Alberto Minali.

Τη   χαλάρωση των κεφαλαιακών περιορι-
σμών που εμποδίζουν την ελεύθερη άσκηση της 
επενδυτικής πολιτικής και έχουν «παγώσει» την 
πώληση νέων ασφαλιστικών προϊόντων Ζωής 
συνδεδεμένων με επενδύσεις, ζήτησε ο πρόε-
δρος του συνδέσμου  κ. Ερρίκος  Μοάτσος από 
το βήμα της  εκδήλωσης της ΣΕΣΑΕ  με θέμα : 
«Οι επιπτώσεις των capital controls στην ασφα-
λιστική αγορά». Προσκεκλημένοι του Συνδέ-

σμου για να αναλύσουν τις απόψεις τους πάνω 
στο ζήτημα ήταν οι κ.κ. Δημήτρης Μαζαράκης, 
πρόεδρος Επιτροπής Ζωής, Υγείας και Συντάξε-
ων της ΕΑΕΕ, η κα Μαργαρίτα Αντωνάκη, γενική 
διευθύντρια της ΕΑΕΕ και ο  κ. Τζέραλντ Τέρνερ, 
πρόεδρος της  Carpenter Turner.

Οι ομιλητές τόνισαν πως τα capital controls, 
που κρίθηκαν αναγκαία στη συγκεκριμένη συ-
γκυρία, επιδρούν αρνητικά για την ελληνική α-

σφαλιστική αγορά σε μία μάλιστα περίοδο που 
προετοιμάζεται για την πλήρη εφαρμογή της 
αυστηρότατης ευρωπαϊκής οδηγίας Solvency II, 
που απαιτεί μεταξύ άλλων περισσότερα κεφά-
λαια από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις. Η αδυ-
ναμία πώλησης νέων προϊόντων unit linked έχει 
αρνητικές συνέπειες στα παραγωγικά αποτελέ-
σματα, όπως αποτυπώνεται ξεκάθαρα στα στοι-
χεία των τελευταίων μηνών. Μεγάλος προβλη-

ματισμός υπάρχει και στο ζήτημα των επενδύσε-
ων καθώς, λόγω των capital controls, παρε-
μποδίζεται η ελεύθερη άσκηση της επενδυτικής 
πολιτικής των ασφαλιστικών επιχειρήσεων. Ό-
πως  επισημάνθηκε, η  χαλάρωση των κεφαλαι-
ακών περιορισμών θα επιτρέψει στην ασφαλι-
στική αγορά να επανέλθει σταδιακά σε φυσιολο-
γική λειτουργία, επιτελώντας το σταθεροποιητι-
κό της ρόλο στην κοινωνία και την οικονομία.

ΣΕΣΑΕ: Άμεση η ανάγκη χαλάρωσης των capital controls

Όμιλος Generali: Iσχυρή ανάπτυξη  
σε όλους τους κλάδους

Επιστέγασμα της σταθερής ανα-
πτυξιακής της πορείας αποτελεί 
η ιδιαίτερα τιμητική βράβευση  

True Leader 2014, που έλαβε η 
Generali Hellas από την ICAP. Η 
Generali Hellas ξεχώρισε μεταξύ 
22.000 εταιρειών και κατέκτησε μια 
θέση ανάμεσα στις 54 ηγετικές εται-
ρείες, εκπληρώνοντας ταυτόχρονα τα 
κριτήρια: της λειτουργικής κερδοφο-
ρίας, της ενίσχυσης της απασχόλη-
σης, της αύξησης του κύκλου εργασι-
ών και της πιστοληπτικής τους ικανό-
τητας σύμφωνα με το ICAP Credit 
Score. Σύμφωνα με την κατάταξη η 
Generali:
• Συμπεριλαμβάνεται στις 500 πιο 
κερδοφόρες  εταιρείες, με βάση τα 
στοιχεία της έκδοσης Business 
Leaders in Greece (κριτήριο κατάτα-
ξης το EBITDA) – Business Leaders 
in Greece 2014.
• Συγκαταλέγεται στις 500 εταιρείες 
με το μεγαλύτερο αριθμό προσωπι-
κού και έχει αυξήσει το προσωπικό 
της - Leading Employers 2014.
• Βρίσκεται στις κορυφαίες θέσεις 
του Κλάδου της, με βάση τον κύκλο 
εργασιών της.

Σχολιάζοντας τη βράβευση ο διευ-
θύνων σύμβουλος της Generali 
Hellas κ. Πάνος Δημητρίου σημείωσε 
ότι «η  διάκριση επιβεβαιώνει την α-
ναπτυξιακή πορεία της Generali 
Hellas σε ιδιαίτερα αντίξοες συνθή-
κες. Μία πορεία που είναι προς όφε-
λος των ασφαλισμένων, των συνερ-
γατών, των εργαζόμενων και των 
μετόχων της εταιρείας». 

«Συμπληρώνοντας 130 χρόνια 
στην ελληνική ασφαλιστική αγορά 
και στηριζόμενη στην τεχνογνωσία 
ενός διεθνούς ιστορικού Ομίλου, η 

Generali Hellas ανανεώνεται συνε-
χώς επενδύοντας στην τεχνολογία 
(Digitalization) τα καινοτόμα προ-
γράμματα (Innovation) και την άριστη 
εξυπηρέτηση (Services), με στόχο να 
αποτελεί την πρώτη επιλογή των α-
σφαλιστικών διαμεσολαβητών και 
των ασφαλισμένων», πρόσθεσε ο κ. 
Δημητρίου.

Δωρεάν σεμινάρια 
επαναπιστοποίησης  
σε όλο το δίκτυο 

Στη διεξαγωγή σεμιναρίων επα-
νεκπαίδευσης σε όλους τους συνερ-
γαζόμενους ασφαλιστικούς διαμεσο-
λαβητές, είτε αυτοί ανήκουν στο δί-
κτυο Αgency είτε στο ανεξάρτητο Δί-
κτυο, απορροφώντας παράλληλα και 
όλα τα σχετικά κόστη, προχωρά η 
Generali Hellas, η οποία ολοκλήρω-
σε τις απαραίτητες διαδικασίες και 
διασφάλισε έγκαιρα την απαραίτητη 
πιστοποίηση από την Εποπτική Αρχή, 
την Τράπεζα της Ελλάδος. Τα σεμινά-

ρια θα πραγματοποιηθούν, το επόμε-
νο διάστημα, από στελέχη των τμημά-
των εκπαίδευσης & πωλήσεων, τα 
οποία διακρίνονται για τη μακρόχρο-
νη εμπειρία τους, τη βαθιά γνώση της 
αγοράς  και την υψηλή τους εξειδί-
κευση. Αξίζει να σημειωθεί ότι η 
Generali Academy λειτουργεί εδώ 
και μία δεκαετία, έχοντας να επιδείξει 
πλούσιο εκπαιδευτικό έργο και υψη-
λής ποιότητας υπηρεσίες, οι οποίες 
ανταποκρίνονται τόσο στα αυστηρά 
κριτήρια της νομοθεσίας όσο και στις 
απαιτήσεις του σύγχρονου επαγγελ-
ματία. «Η Generali επενδύει συνεχώς 
σε δομές εκπαίδευσης, καθώς θεω-
ρεί ότι η γνώση και η συνεχής ανά-
πτυξη των δεξιοτήτων είναι το ουσι-
αστικό πιστοποιητικό των ασφαλιστι-
κών διαμεσολαβητών για μια επιτυ-
χημένη καριέρα σε μια ιδιαίτερα έ-
ντονα ανταγωνιστική αγορά», δήλω-
σε  μεταξύ  άλλων ο επικεφαλής του 
τμήματος εκπαίδευσης της Generali 
Hellas κ. Κωσταντίνος Χομόνδοζλης.

True Leaders Awards 2014: Σταθερά 
ανάμεσα στους ηγέτες η Generali

Ο διευθυντής 
πωλήσεων της 
Generali κ. 
Μιχάλης 
Σωτηράκος 
παραλαμβάνει το 
βραβείο
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Εντατική είναι αυτή τη περίοδο η 
εκπαιδευτική δραστηριότητα στην 
Interamerican, στο πλαίσιο του 

σχεδίου ανάπτυξης “Genesis”, για το 
Δίκτυο Agency της εταιρείας. Πέρα από 
τη προετοιμασία των νέων συνεργα-
τών που πρόκειται να λάβουν μέρος 
στις εξετάσεις πιστοποίησης, εκπαι-
δεύονται και οι βαθμίδες διοίκησης 
του δικτύου -Unit Managers και συ-
ντονιστές- συνεχώς σε μεθοδολογία 
στρατολόγησης και ανάπτυξης.

Η προσδοκία της εταιρείας είναι, στο 
τέλος του 2015, το δίκτυο να αριθμεί 
1.250 ενεργούς συνεργάτες, που θα 
φθάσουν στο 2018 τους 2.600. Κίνη-
τρα για στρατολόγηση και ανάπτυξη έ-
χουν δοθεί και στους Team Instigators, 
μια δυναμική ομάδα 200 περίπου συ-
νεργατών, πολλοί από τους οποίους 
αναμένεται να εξελιχθούν σε Unit 
Managers. Τα κίνητρα που η εταιρεία 
παρέχει στους συντονιστές και Unit 
Managers για στρατολόγηση και ανά-
πτυξη αφορούν σε μπόνους για συγκε-
κριμένο αριθμό νέων συνεργατών και 
νέων ενεργών συνεργατών έως το 
τέλος του 2016 και σε συγκεκριμένο 
μέγεθος νέας παραγωγής Υγείας. Ση-
μειώνεται πως, ήδη, το 40% του δικτύ-
ου αποτελούν νέοι συνεργάτες –που 
δεν έχουν περισσότερα από 3 χρόνια 
στην εταιρεία- οι οποίοι φέρνουν το 
29% της νέας παραγωγής στην Υγεία. 
Αυτή είναι η σημαντική δυναμική του 
«νέου αίματος» στο δίκτυο Agency της 
Interamerican, που, προφανώς, βρί-
σκει πολύ ευνοϊκό περιβάλλον ανά-
πτυξης και σταδιοδρομίας στην εται-
ρεία. Και επειδή το σχέδιο εστίασης της 
Interamerican στο δίκτυο Agency συ-
ζητείται πολύ -και είναι φυσικό, αφού 
η εταιρεία ταράζει για μια ακόμη φορά 
τα λιμνάζοντα ύδατα της αγοράς- η α-
νάγνωση είναι ξεκάθαρη: η 
Interamerican παραμένει-επιμένει στη 
σταθερή στρατηγική της πολυκαναλι-
κής διανομής, επιζητώντας τη μάξι-
μουμ ανάπτυξη και απόδοση κάθε κα-
ναλιού της στην ειδικότερη περιοχή 
της αγοράς όπου αυτό μπορεί να απο-
δώσει περισσότερο. Ειδικότερα για το 
δίκτυο Agency (από το νέο έτος έρχεται 
και ο νέος Κανονισμός Πωλήσεων, σα-
φής και αμετάβλητος για τα επόμενα 3 
χρόνια, που εγγυάται σταθερό αναπτυ-
ξιακό περιβάλλον για όλους τους ε-
νεργούς συνεργάτες, παλαιούς και νέ-
ους) το σχέδιο ανάπτυξης έρχεται ως 
ένα επόμενο, εύλογο βήμα στην εξέλι-
ξη μιας στρατηγικής πωλήσεων με βά-

θος χρόνου. Σχέδιο, που ξεκίνησε πριν 
από μερικά χρόνια με τον εξορθολογι-
σμό και την εξυγίανση του δικτύου στη 
βάση της συμπύκνωσης με όρους πα-
ραγωγικότητας, αποτελεσματικότητας 
και κερδοφορίας, όπως επιτάσσει ένας 
σοβαρός προγραμματισμός για βιώσι-
μη ανάπτυξη της εταιρείας και του δι-
κτύου. Αυτή είναι η σοβαρή ανάγνωση 
και οποιαδήποτε άλλη είναι ρηχή και 
μονοδιάστατη. 

Νέο γραφείο πωλήσεων 
στον  Πειραιά

Την ίδια ώρα η Interamerican ξεκί-
νησε τη λειτουργία ενός αυτοδύναμου 
γραφείου πωλήσεων και στον Πειραιά, 
με συντονιστή τον κ. Βαγγέλη Τερζάκη. 
Η επιλογή εγκατάστασης γραφείου 
στον Πειραιά ανταποκρίνεται στην πο-
λιτική της γεωγραφικής διασποράς 
των γραφείων πωλήσεων της εταιρεί-
ας με βάση τις πελατειακές ανάγκες. 
Το γραφείο Πειραιά διαθέτει στο δυνα-
μικό του ένα unit manager και 32 ενερ-
γούς ασφαλιστικούς συμβούλους και 
διακρίνεται στη στρατολόγηση νέων 
συνεργατών, ενώ διοικητικά αναφέρε-

ται στον Ηλία Μάλλιο, διευθυντή πω-
λήσεων. «Η  εταιρεία μας παρέχει μια 
μοναδική δυνατότητα εξέλιξης μέσα 
από το σχέδιο ανάπτυξης του Δικτύου 
Agency, συνδυασμένη με εξαιρετικά 
κίνητρα προόδου και με πολύπλευρη 
υποστήριξη σε όλες τις βαθμίδες: των 
νέων αλλά και των παλαιών συνεργα-
τών, των unit managers και των συ-

ντονιστών», τόνισε ο κ.Τερζάκης, ανα-
φερόμενος σε αυτή τη νέα αφετηρία 
της ασφαλιστικής καριέρας του στην 
Interamerican. «Διαθέτουμε όλα τα ε-
φόδια σε υποδομές, τεχνολογία και 
εκπαίδευση για να δημιουργήσουμε έ-
να πρότυπο γραφείο με μεγάλο μερίδιο 
αγοράς στον Πειραιά», πρόσθεσε ο κ. 
Τερζάκης.

Interamerican: «Νέο 
αίμα» στο δίκτυο agency

Από τον πρόσφατο αγιασμό στο γραφείο πωλήσεων  στο Πειραιά. Αριστερά, ο συντονιστής 
Βαγγέλης Τερζάκης και στο κέντρο ο διευθυντής πωλήσεων Ηλίας Μάλλιος, με συνεργάτες και 
υπαλλήλους του γραφείου. 

Unit Linked 
ΣΤΗ ΒΆΣΗ ΤΗΣ υπουργικής απόφασης  
που επιτρέπει την εξυπηρέτηση όλων των 
ατομικών ασφαλιστηρίων συμβολαίων 
Unit Linked τακτικών καταβολών, του 
κλάδου Ζωής -συμβολαίων που υφίστα-
ντο κατά την έναρξη της τραπεζικής αρ-
γίας στις 28 Ιουνίου- η Interamerican ε-
νημερώνει ότι για τα εν λόγω επενδυτικά 
συμβόλαια: 
• H εταιρεία έχει προχωρήσει στην πί-
στωση μεριδίων όλων των εισπραχθέ-
ντων ασφαλίστρων που ήταν σε εκκρε-
μότητα λόγω της αργίας της αγοράς Α-
μοιβαίων Κεφαλαίων.
• Δεν υφίσταται πλέον περιορισμός στην 
καταβολή του τακτικού ασφαλίστρου και 
στην επένδυσή του, μέχρι το ύψος του α-
σφαλίστρου που ίσχυε πριν από την έ-
ναρξη της τραπεζικής αργίας (28 Ιουνί-
ου).  Η εταιρεία επισημαίνει ότι αλλαγές 
στην επενδυτική επιλογή του πελάτη επι-
τρέπονται εφόσον το επενδυτικό χαρτο-
φυλάκιό του εμπεριέχει μόνο Αμοιβαία 
Κεφάλαια των ξένων οίκων διαχείρισης, 
πριν και μετά την αλλαγή.  

«Αναμνήσεις από το Μέλλον», με έντονο το εν-
διαφέρον για τη πρωτοπορία στην αυτοκίνη-
ση, προκάλεσαν τα επίσημα εγκαίνια και η 

παρουσίαση του καινοτόμου προγράμματος CityMobil2 
στα Τρίκαλα. Η πιλοτική εφαρμογή του προγράμματος, 
που χαρακτηρίζεται από παγκόσμια εμβέλεια και δυναμι-
κή και υλοποιείται  από τη δημοτική επιχείρηση «e-trikala 
Α.Ε.» του Δήμου Τρικκαίων, έχει ξεκινήσει ανεπίσημα 
από τις αρχές του φθινοπώρου και προδιαγράφει επανα-
στατικές μεταβολές στα συστήματα μετακίνησης και με-
ταφορών για τις πόλεις του μέλλοντος. H INTER-
AMERICAN, πρωτοπόρος στον ασφαλιστικό κλάδο σε 
θέματα που συνδέονται με την ασφάλιση των αυτοκινή-
των, την καινοτομία καθώς και την οικολογική μετακίνη-
ση, υποστηρίζει το πρόγραμμα CityMobil2 στα Τρίκαλα, 
παρέχοντας μέσω της Anytime ασφαλιστική κάλυψη α-
στικής ευθύνης για τα αυτοματοποιημένα λεωφορεία και 
οδική βοήθεια, ενώ ασφάλισε και τις εργασίες εκσκαφής 
για την τοποθέτηση  μικροσωληνίσκων οπτικών ινών.

Κατά τη συνέντευξη Τύπου, που οργανώθηκε στην αί-
θουσα Δημοτικού Συμβουλίου της πόλης, παρουσίασαν 
τις απόψεις τους και τις  πτυχές του καινοτόμου προγράμ-
ματος οι: Δημήτρης Παπαστεργίου, δήμαρχος Τρικκαίων, 
Carlos Holguin, εκπρόσωπος του Πανεπιστημίου Ρώμης 
(συντονιστής εταίρος CityMobil2 ), Πέτη Πέρκα, γενική 
γραμματέας του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και 
Δικτύων, δρ Άγγελος Αμδίτης, διευθυντής Έρευνας του 
Ερευνητικού και Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Συστημά-
των Επικοινωνιών και Υπολογιστών του Εθνικού Με-
τσόβιου Πολυτεχνείου και Πάνος Κούβαλης, διευθυντής 

Underwriting κλάδου ασφάλισης Αυτοκινήτων της 
INTERAMERICAN. Ακολούθησε ημερίδα με σημαντικές 
παρουσιάσεις για τη κομβική χρήση της τεχνολογίας στην 
αυτοκίνηση και την αυτοματοποίηση στα συστήματα μετα-
κίνησης. Όλοι οι ομιλητές συνέκλιναν στη βεβαιότητα ότι 
η προκλήσεις των αλλαγών που εισάγει η ψηφιακή τε-
χνολογία και οι καινοτόμες λύσεις, όπως αυτή των αυτο-
ματοποιημένων οχημάτων-λεωφορείων χωρίς οδηγό 
στον αστικό ιστό, θα βελτιώσουν την ποιότητα ζωής των 
κατοίκω,ν καθώς μπορούν να δώσουν διέξοδο στο αστι-
κό κυκλοφοριακό πρόβλημα, να περιορίσουν την περι-

βαλλοντική ρύπανση και την ατμοσφαιρική επιβάρυνση, 
να μειώσουν τα τροχαία ατυχήματα και τις συνέπειές τους 
μέσα στις πόλεις και να συμβάλουν σε οικονομίες κλίμα-
κος για τη τοπική κοινωνία. 

Τα ανωτέρω χαρακτηριστικά, σε συνδυασμό με τις 
στρατηγικές κατευθύνσεις της  INTERAMERICAN για την 
καινοτομία και την απόλυτη ψηφιοποίηση των λειτουρ-
γιών της, καθιστούν εύλογη την υποστηρικτική συμμετο-
χή της στο πιλοτικό πρόγραμμα CityMobil2, όχι μόνο στις 
ασφαλιστικές διαστάσεις του έργου αλλά και στη βάση 
της έμπρακτης εταιρικής κοινωνικής υπευθυνότητας. 

CityMobil2: Με την υποστηρικτική σύμπραξη της Interamerican
Αριστερά στελέχη της Interamerican 
μπροστά σε αυτοκινούμενο όχημα: 
από αριστερά, Λουκάς Γερασίμου, 
υποδιευθυντής marketing, Γιάννης 
Ρούντος, διευθυντής δημοσίων 
σχέσεων & ΕΚΕ, Χρύσα Ελευθερίου, 
προϊσταμένη δημοσίων σχέσεων & 
ΕΚΕ, Πάνος Κούβαλης, διευθυντής 
Underwriting κλάδου ασφάλισης 
Αυτοκινήτων και Ηλίας Αντωνίου, 
συντονιστής γραφείου πωλήσεων 
Καρδίτσας. 
Κάτω, μια τυπική στάση κατά μήκος  
της διαδρομής



Aναλυτικά τα αποτελέσματα για  Εθνική Τράπεζα, Πειραιώς,Alpha Bank και Eurobank

Τι  δείχνει  το γ τρίμηνο  για τις τέσσερις  συστημικές  τράπεζες σελ. 
18-19

Μάριο Ντράγκι

Πρέπει να 
μειωθούν  
τα κόκκινα 
δάνεια  
στην Ελλάδα 
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ  ώστε να μειωθούν τα 
μη εξυπηρετούμενα δάνεια στην Ελ-
λάδα ζήτησε  ο επικεφαλής της ΕΚΤ 
Μάριο Ντράγκι στην ομιλία του στην 
Επιτροπή Νομισματικών Υποθέσε-
ων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 
Όπως είπε, η επίλυση του προβλή-
ματος των κόκκινων δανείων είναι 
άμεσης προτεραιότητας για την επι-
τυχία της ανακεφαλαιοποίησης των 
Τραπεζών, αργότερα της άρσης των 
capital controls και εν τέλει της στα-
θεροποίησης και ανάκαμψης της 
ελληνικής οικονομίας. «Η νοοτρο-
πία αποπληρωμής ενός χρέους πρέ-
πει να επανέλθει, ειδάλλως δεν θα 
υπάρξει κανονική λειτουργία τραπε-
ζικού συστήματος», υπογράμμισε 
μεταξύ άλλων. Ο κεντρικός τραπεζί-
της υπογράμμισε ότι οι ελληνικές 
τράπεζες δεν θα χρειαστούν πιθανό-
τατα το σύνολο της βοήθειας των 25 
δισ. ευρώ και ανέφερε  ότι ο ρόλος 
της ΕΚΤ στην τρόικα «δεν θα διαρκέ-
σει για πάντα». Σε σχέση με τον μη-
χανισμό έκτακτης ρευστότητας 
(ELA), o τραπεζίτης υπογράμμισε ότι 
θα πρέπει να επανεξετασθεί εάν το 
ΕΛΑ θα πρέπει να παραμείνει εργα-
σία των εθνικών κεντρικών τραπε-
ζών, ή θα πρέπει να γίνει μέρος του 
ευρωσυστήματος. Ο πρόεδρος της 
ΕΚΤ στην ομιλία του υπογράμμισε 
πως τα δεδομένα επιβεβαιώνουν 
πως η ανάκαμψη της ευρωζώνης 
προχωρά με μέτριο βαθμό και πως η 
ΕΚΤ θα παρακολουθεί στενά τους 
κινδύνους για τη σταθερότητα των 
τιμών. Κατά τον ίδιο, αν η σταθερό-
τητα των τιμών κινδυνεύσει, τότε η 
ΕΚΤ θα αναλάβει δράση χρησιμο-
ποιώντας όλα τα εργαλεία που δια-
θέτει, στο πλαίσιο της εντολής της.

ΜΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ  ΚΆΙ ΤΗΣ  ΠΆΓΚΟΣΜΙΆΣ ΤΡΆΠΕΖΆΣ, ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΒΡΆΧΙΟΝΆ IFC 

Θετικά ήταν τα στοιχεία που ανακοίνωσε η 
ΕΛΣΤΑΤ για την πορεία του ΑΕΠ το γ' τρίμηνο 

του έτους, παρά τα capital controls. 
Σύμφωνα με τα στοιχεία, η ύφεση περιορί-

στηκε στο 0,4% έναντι του γ΄τριμήνου του 2014 
και στο 0,5% έναντι του β' τριμήνο του τρέχο-
ντος έτους. 

Με  βάση μη εποχικά διορθωμένα στοιχεία, 
το ΑΕΠ σε όρους όγκου, κατά το 3ο τρίμηνο 
2015, παρουσίασε μείωση κατά 0,1 % σε σχέση 
με το 3ο τρίμηνο 2014,ενώ στο 9μηνο εφέτος το 
ΑΕΠ εμφανίζει αύξηση 0,37% σε μέσα επίπεδα, 
από άνοδο 0,75% στο εξάμηνο.

Οι εκτιμήσεις αυτές δείχνουν ότι θα υπάρξει 
ύφεση -έστω και χαμηλότερη των αρχικών 
προβλέψεων- για το σύνολο του 2015. Η Οικο-

νομία αναμένεται να περάσει εκ νέου σε ανά-
πτυξη προς το β΄ εξάμηνο του 2016.

Πρωτογενές πλεόνασμα 4,5 δισ. 
ευρώ στο 10μηνο

Την ίδια ώρα πρωτογενές πλεόνασμα ύψους 
4.517 εκατ. ευρώ καταγράφηκε την περίοδο Ια-
νουαρίου – Οκτωβρίου 2015, έναντι πρωτογε-
νούς πλεονάσματος 2.654 εκατ. ευρώ την αντί-
στοιχη περίοδο του 2014 και αναθεωρημένου 
στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα 2.424 εκατ. 
ευρώ, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία ε-
κτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού, σε 
τροποποιημένη ταμειακή βάση, που ανακοίνω-
σε το υπουργείο Οικονομικών.

Την ίδια περίοδο παρουσιάζεται έλλειμμα στο 

ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 
808 εκατ. ευρώ, έναντι ελλείμματος 2.448 εκατ. 
ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2014 και ανα-
θεωρημένου στόχου του Προσχεδίου Προϋπο-
λογισμού 2016 για έλλειμμα 2.881 εκατ. ευρώ.

Το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού 
προϋπολογισμού διαμορφώθηκε σε 39.740 ε-
κατ. ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση κατά 2.121 
εκατ. ευρώ ή 5,1%  έναντι του αναθεωρημένου 
στόχου.

Τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολο-
γισμού ανήλθαν σε 36.645 εκατ. ευρώ, μειω-
μένα κατά 1.913 εκατ. ευρώ ή 5,0% έναντι 
του  στόχου, εκ των οποίων ποσό 1.867 εκατ. 
ευρώ αφορά την υστέρηση στα έσοδα από τη 
μεταφορά αποδόσεων από τη διακράτηση ο-

μολόγων του Ε.Δ. στα χαρτοφυλάκια των 
κεντρικών τραπεζών του Ευρωσυστήματος 
(ANFAs & SMPs), σύμφωνα με τον αναθεω-
ρημένο στόχο.

Οι επιστροφές εσόδων ανήλθαν σε 2.278 
εκατ. ευρώ, σημειώνοντας μείωση κατά 343 ε-
κατ. ευρώ έναντι του αναθεωρημένου στόχου 
(2.621 εκατ. ευρώ), ενώ τα έσοδα του ΠΔΕ α-
νήλθαν σε 3.095 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 
208 εκατ. ευρώ έναντι του αναθεωρημένου 
στόχου. 

Τον  Οκτώβριο 2015 το σύνολο των καθαρών 
εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε 
στα 5.448 εκατ. ευρώ, μειωμένο κατά 72 εκατ. 
ευρώ σε σχέση με τον αναθεωρημένο μηνιαίο 
στόχο. 

Αντοχές επέδειξε η Οικονομία, παρά τα capital controls. H ύφεση περιορίστηκε στο 0,4%
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Στην τελική ευθεία 
οι αυξήσεις 
κεφαλαίου των 
τραπεζών Σε πλήρη  εξέλιξη είναι η διαδικασία   αύξη-

σης μετοχικού κεφαλαίου των τεσσάρων 
ελληνικών τραπεζών, ενώ στην ανακεφα-

λαιοποίηση θα συμμετάσχει και η Παγκόσμια 
Τράπεζα, μέσω του επενδυτικού της βραχίονα, 
IFC με το ποσό των 300 εκατ. ευρώ. 

Τα  βιβλία προσφορών για τους τέσσερις 
τραπεζικούς ομίλους θα κλείσουν το αργότερο 
την Τρίτη 17 Νοεμβρίου, καθώς  όπως φαίνε-

Συνέχεια στη σελ. 12
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ται η ελληνική κυβέρνηση  και οι θεσμοί βρίσκονται 
ένα βήμα πριν από τη συμφωνία.  Σύμφωνα εν τω 
μεταξύ με  το γερμανικό πρακτορείο MNI, το οποίο 
επικαλείται  έγγραφα της Ευρωζώνης, οι ελληνικές 
τράπεζες θα χρειαστούν λιγότερα από 10 δισ. ευρώ 
για την ανακεφαλαιοποίησή τους.

Εθνική Τράπεζα

Στόχος η  άντληση  
έως 1,6 δισ. ευρώ

Άνοιξε  ήδη  το  βιβλίο προσφορών της Εθνικής 
Τράπεζας με στόχο την άντληση έως και 1,6 δισ. ευ-
ρώ από θεσμικούς επενδυτές στο εξωτερικό για την 
κάλυψη των αναγκών που προέκυψαν από το βασι-
κό σενάριο των stress tests και, σύμφωνα με τα α-
ποτελέσματα  της ΕΚΤ, ο Όμιλος πρέπει να καλύψει  
1,567 δισ. ευρώ, σύμφωνα με το βασικό σενάριο και 
4,6 δισ. ευρώ βάσει του δυσμενούς. Ειδικότερα, ό-
πως  τονίζει σε ανακοίνωσή της η Εθνική Τράπεζα,  
η διεθνής προσφορά επιδιώκει να αντλήσει συνολι-
κά ποσό ύψους 1.600 εκατομμυρίων ευρώ, με την 
επιφύλαξη ενδεχόμενης αύξησης του ως άνω πο-
σού σε περίπτωση αυξημένης ζήτησης.  To  οριστικό 
ύψος της διεθνούς προσφοράς θα εξαρτηθεί από το 
επίπεδο της ζήτησης στην αγορά, αλλά σε κάθε πε-
ρίπτωση θα οδηγήσει σε άντληση ποσού ύψους του-
λάχιστον 600 εκατομμυρίων €. Εκτός από τη διαδι-
κασία του βιβλίου προσφορών για τους θεσμικούς 
επενδυτές εκτός Ελλάδος, η ΕΤΕ, αναμένει να ξεκι-
νήσει, με την επιφύλαξη της σχετικής έγκρισης από 
την προγραμματισμένη ΕΓΣ και της λήψης όλων των 
λοιπών απαραίτητων εγκρίσεων, την προσέλκυση 
επενδυτών στην Ελλάδα μέσω δημόσιας προσφο-
ράς  η οποία θα λάβει χώρα μετά τον προσδιορισμό 
της τιμής διάθεσης της διεθνούς προσφοράς. Εκτός 
αν αυξηθεί το μέγεθος της διεθνούς προσφοράς σε 
περίπτωση αυξημένης ζήτησης, ποσό έως 160 εκα-
τομμύρια € που αντιστοιχεί σε νέες μετοχές, που θα 
πωληθούν κατά τη διάρκεια της διεθνούς προσφο-
ράς, μπορεί να διατεθεί από την Τράπεζα μέσω της 
ελληνικής δημόσιας προσφοράς σε τιμή για κάθε 
νέα μετοχή ίση με την τιμή που προσδιορίστηκε από 
τη διεθνή προσφορά. Αν το ύψος της διεθνούς προ-
σφοράς αυξηθεί, το μέγιστο ποσό που θα διατεθεί 
για την ελληνική δημόσια προσφορά δεν θα υπερ-
βαίνει το δέκα τοις εκατό (10%) του ποσού της διε-
θνούς προσφοράς. Αν το τελικό ύψος της διεθνούς 
προσφοράς είναι χαμηλότερο από 1.600 εκατομμύ-
ρια €, νέες μετοχές της διεθνούς προσφοράς θα δι-
ατεθούν στην ελληνική δημόσια προσφορά, χωρίς 
όμως η συνολική διάθεση για το άθροισμα να υπερ-
βαίνει τα 1.600 εκατομμύρια €.

Πλέον των μέτρων  άντλησης ιδιωτικών κεφα-
λαίων, εάν απαιτηθεί για την κάλυψη του κεφαλαι-
ακού ελλείμματος υπό το δυσμενές σενάριο, το 
σχέδιο κεφαλαιακών ενεργειών προβλέπει ότι η 
Τράπεζα θα αιτηθεί την παροχή κρατικής ενίσχυσης. 
Το εναπομείναν ποσό του κεφαλαιακού ελλείμμα-
τος υπό το δυσμενές σενάριο, το οποίο δεν θα καλυ-
φθεί από τα Μέτρα Άντλησης Ιδιωτικών Κεφαλαίων 
και την σκοπούμενη πώληση της Finansbank A.S., 
θυγατρικής της Τράπεζας στην Τουρκία , θα καλυ-
φθεί μέσω της έκδοσης υπό αίρεση μετατρέψιμων 

ομολογιών (CoCos) (για το 75% του υπολοίπου των 
κεφαλαιακών αναγκών) και νέων μετοχών (για το 
25% του υπολοίπου των κεφαλαιακών αναγκών) 
υπέρ του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότη-
τας .

Alpha Bank

Προσδοκώμενο ύψος  
1,66 δισ. ευρώ

Έως τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου αν χρειαστεί θα 
παραμείνει ανοικτό το βιβλίο προσφορών για θε-
σμικούς και άλλους επιλέξιμους επενδυτές που ά-
νοιξε  την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου  η Alpha Bank, με 
στόχο την άντληση κεφαλαίων προσδοκώμενου ύ-
ψους 1,66 δισ. ευρώ, ως μέρος του σχεδίου κεφα-
λαιακής ενίσχυσης συνολικού ύψους 2,74 δισ. ευ-
ρώ. Στην περίπτωση που η ιδιωτική τοποθέτηση σε 
θεσμικούς επενδυτές παραταθεί έως την προσεχή 
Δευτέρα, η γενική συνέλευση που είναι προγραμμα-
τισμένη για  τις 14 Νοεμβρίου δεν θα πραγματοποι-
ηθεί και οι αποφάσεις θα ληφθούν στην α΄επαναλη-
πτική που θα διενεργηθεί στις 19 Νοεμβρίου.

Τράπεζα Πειραιώς

Μειώθηκε στα 1,34 δισ. 
ευρώ το ποσό που αντλεί 
από ιδιώτες

Μειώθηκε το ποσό των κεφαλαίων που ζητά η 
Τράπεζα Πειραιώς από τους ιδιώτες επενδυτές και 
πλέον διαμορφώνεται στα 1,34 δισ. από 1,6 δισ. ευ-
ρώ που ήταν αρχικά. Συγκεκριμένα όπως ανακοί-
νωσε η τράπεζα, έχουν εγκριθεί δράσεις ύψους 873 
εκατ. ευρώ  στην Τράπεζα Πειραιώς, μετά από συζη-
τήσεις με τον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό (SSM) της 
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) σχετικά με 
τις ενέργειες που θα έπρεπε να ληφθούν υπ’ όψιν 
για τη μείωση των κεφαλαιακών απαιτήσεων που 
προέκυψαν από την πρόσφατη Συνολική Αξιολόγη-
ση. Στο ανωτέρω ποσό συμπεριλαμβάνονται 602 
εκατ. ευρώ που απορρέουν από την πρόσφατη άσκη-
ση διαχείρισης παθητικού.Με βάση την έγκριση αυ-
τή, το ύψος των κεφαλαίων που η Τράπεζα Πειραι-

ώς πρέπει να αντλήσει από τον ιδιωτικό τομέα, μέ-
σω αύξησης κεφαλαίου με μετρητά και έκδοσης 
νέων κοινών ονομαστικών μετοχών με κατάργηση 
των δικαιωμάτων προτίμησης, ανέρχεται σε 1.340 
εκατ. ευρώ.

Όπως σημειώνει η Πειραιώς στην ανακοίνωσή 
της, το βιβλίο προσφορών αναμένεται να κλείσει 
την Τρίτη 17 Νοεμβρίου 2015, με πιθανότητα για 
νωρίτερη ολοκλήρωση.

Σε σύγκληση γενικής συνέλευσης των μετόχων 
αύριο  15 Νοεμβρίου προχωρά εν  τω μεταξύ η  Τρά-
πεζα Πειραιώς με βασικό θέμα την αύξηση του μετο-
χικού κεφαλαίου. Η τράπεζα έχει εκπονήσει συγκε-
κριμένο σχέδιο κεφαλαιακής ενίσχυσης ώστε να 
ανταποκριθεί στις απαιτήσεις αυτές, θωρακίζοντας 
περαιτέρω τον ισολογισμό της, τόνισε ο κ. Άνθιμος 
Θωμόπουλος, διευθύνων σύμβουλος του ομίλου 
Πειραιώς. Πέρα από την άσκηση διαχείρισης παθη-
τικού που βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη, το σχέδιο κεφα-
λαιακής ενίσχυσης της τράπεζας περιλαμβάνει αύ-
ξηση κεφαλαίου από ιδιώτες μετόχους και άλλες 
ενέργειες,πρόσθεσε μεταξύ άλλων ο κ.Θωμόπου-
λος.

Eurobank

Δεσμεύσεις κάλυψης 
ύψους 353 εκατ. ευρώ

Σε εξέλιξη είναι και η διαδικασία αύξησης μετοχι-
κού κεφαλαίου της Eurobank με τη δέσμευση από 
τους θεσμικούς επενδυτές  για  κάλυψη από 353 ε-
κατ. έως 584 εκατ. ευρώ. 

Ειδικότερα όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση 
της  Eurobank υπάρχουν  δεσμεύσεις κάλυψης από 
ορισμένους θεσμικούς επενδυτές ανερχόμενες συ-
νολικά σε περίπου 353 εκατ. €, ποσό το οποίο ορι-
σμένοι από αυτούς δικαιούνται να αυξήσουν μέχρι 
του συνολικού ποσού των 584 εκατ. ευρώ. 

Γνωστοποιείται επίσης ότι το  διοικητικό συμβού-
λιο της EBRD ενέκρινε υπό προϋποθέσεις επένδυση 
ύψους μέχρι 80 εκ. € στην Eurobank, σχετικά με τη 
συμμετοχή τους στην προτεινόμενη αύξηση του με-
τοχικού κεφαλαίου της για την άντληση μέχρι και 
2.122 εκατ. €. 

Επίσης, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνω-
ση, η Τράπεζα σύναψε ξεχωριστές συμφωνίες με 
την Brookfield Capital Partners Limited, τη Fairfax 

Financial Holdings Limited, επενδυτικά κεφάλαια 
που διαχειρίζεται η Highfields Capital Management 
LP, τη WLR Recovery Fund V, L.P. και/ή άλλα επεν-
δυτικά σχήματα που διαχειρίζεται η WL Ross & Co 
LLC δυνάμει των οποίων εις έκαστος των επενδυ-
τών δεσμεύτηκε ξεχωριστά, υπό ορισμένες προϋ-
ποθέσεις, να καλύψει νέες κοινές μετοχές της 
Eurobank στο πλαίσιο της προτεινόμενης αύξησης. 

Οι συνολικές δεσμεύσεις των επενδυτών δυνά-
μει των συμφωνιών κάλυψης ανέρχονται σε περί-
που 353 εκατ. € και αντιστοιχούν σε περίπου 17% 
των 2.122 εκατ. €, το οποίο είναι το μέγιστο ποσό 
που επιδιώκει η Eurobank να αντλήσει μέσω της 
αύξησης και ισούται με το κεφαλαιακό έλλειμμά της 
υπό το δυσμενές σενάριο. 

Ορισμένοι από τους επενδυτές έχουν το δικαίω-
μα, ασκούμενο κατά τη διακριτική ευχέρεια ενός ε-
κάστου αυτών, να αυξήσουν το ποσό της αντίστοιχης 
δέσμευσής τους με εγγυημένη κατανομή, δικαιού-
μενοι έτσι να καλύψουν προσφερόμενες μετοχές 
μέχρι του επιπλέον ποσού των περίπου 231 εκατ. € 
συνολικά. 

Έτσι, το ανερχόμενο κατ' ανώτατο όριο σε συνο-
λικά 584 εκατ. € άθροισμα της πιθανής κάλυψης 
(εξαιρουμένης της ενδεχόμενης επένδυσης της 
EBRD) αντιστοιχεί σε περίπου 28% του μέγιστου πο-
σού της αύξησης των 2.122 εκατ. €. 

Η δέσμευση εκάστου επενδυτή να καλύψει προ-
σφερόμενες μετοχές τελεί υπό την προϋπόθεση ότι 
η τιμή διάθεσης δεν θα υπερβεί τα 0,04 €ανά προ-
σφερόμενη μετοχή (προ reverse split). 

Εάν η τιμή διάθεσης είναι μεγαλύτερη των 0,04 € 
ανά προσφερόμενη μετοχή, κατόπιν προσαρμογής 
ώστε να ληφθεί υπόψη η προτεινόμενη συνένωση 
μετοχών, ο οικείος επενδυτής θα έχει το δικαίωμα, 
ασκούμενο κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέ-
ρεια, να εγγραφεί για ποσό μικρότερο εκείνου για το 
οποίο έχει δεσμευθεί ή να μην εγγραφεί καθόλου. 

Όπως αναφέρεται, η δέσμευση τελεί επίσης υπό 
την αίρεση της άντλησης από την Eurobank μέσω ι-
διωτικών πηγών ποσού κοινού μετοχικού κεφαλαί-
ου το οποίο, αθροιζόμενο με οποιοδήποτε ποσό κε-
φαλαιακής ενίσχυσης επιτύχει μέσω της Άσκησης 
Διαχείρισης Παθητικού που ανακοινώθηκε στις 29 
Οκτωβρίου 2015, θα ισούται με τουλάχιστον 2.122 
εκατ. €, μείον οποιοδήποτε ποσό τυχόν καλυφθεί 
μέσω άλλων ενεργειών κεφαλαιακής ενίσχυσης 
που περιλαμβάνονται στο εγκεκριμένο από τον EEM 
σχετικό σχέδιο (capital plan) της Eurobank .

Ρεπορτάζ     |
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+υγεία

Σοβαρή απειλή για τη  
δημόσια υγεία η παχυσαρκία 
στην παιδική ηλικία
Σοβαρή απειλή για τη δημόσια υγεία παγκοσμίως αποτελεί 

στις μέρες μας η παχυσαρκία κατά την παιδική και εφηβι-
κή ηλικία, καθώς τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερι-

κό, το ποσοστό των υπέρβαρων και παχύσαρκων παιδιών και 
εφήβων υπερβαίνει πλέον το  30-35%. 

Με δεδομένο ότι στη χώρα μας έχουμε περίπου 100.000 γεν-

ΠΆΝΩ ΆΠΌ  540.000 ΕΛΛΗΝΌΠΌΥΛΆ ΠΆΧΥΣΆΡΚΆ Η ΥΠΕΡΒΆΡΆ

ΚΟΜΙΣΙΟΝ:  Ο ΚΑΠΝΟΣ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΠΕΡΙΠΟΥ 700.000 ΘΑΝΑΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΕ ΚΑΘΕ ΧΡΟΝΟ
Αυστηρή πολιτική ελέγχου του καπνού  που θα υποστηρίζεται από πρωτοβουλίες ευαισθητοποίησης,ζήτησε ο  Επίτροπος Υγείας Vytenis 

Andriukaitis,μιλώντας στις Βρυξέλλες για την Ημέρα του πρώην καπνιστή. Μάλιστα εξέφρασε τη   βούληση  να καλέσει τα κράτη μέλη και τις ΜΚΟ για την 
υγεία να εργαστούν πάνω σε ένα στρατηγικό σχέδιο δράσης στο πλαίσιο μιας ευρύτερης προσέγγισης της πρόληψης των ασθενειών

Σελ. 14

PRIME INSURANCE
Τρία νέα προϊόντα  

για την Υγεία
Clinic, Smart, Clinic Family και Clinic 

Exclusive  είναι  οι προτάσεις της PRIME 
INSURANCE στον κλάδο Υγείας, με τιμολό-
για προσαρμοσμένα στις ανάγκες της οικο-
νομικής συγκυρίας

ΆΘΗΝΆΪΚΗ MEDICLINIC 
Λαροσκοπική χειρουργική 
Η λαπαροσκοπική χειρουργική, που ε-

φαρμόζεται στην Αθηναϊκή Mediclinic επι-
τρέπει τη διενέργεια πολύπλοκων χειρουρ-
γικών επεμβάσεων με μεγάλη ακρίβεια και 
ταχύτερη επιστροφή του ασθενούς στις φυ-
σιολογικές δραστηριότητές του

Σελ. 15

Σελ. 14

Συνέχεια στη σελ. 16-17

Στην τελική ευθεία οι αυξήσεις κεφαλαίου των τραπεζών
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Σε αναζήτηση για νέα χρηματοδο-
τικά εργαλεία βρίσκεται ο νέος πρόε-
δρος του ΕΟΠΥΥ καθηγητής στατιστι-
κολόγος Σωτήρης Μπερσίμης. Ο κ. 
Μπερσίμης, που ανήκει στη νέα γενιά 
ακαδημαϊκών, θέτει ως μείζονα προ-
τεραιότητα της θητείας του την εύρε-
ση καινούριων πηγών χρηματοδότη-
σης του ΕΟΠΥΥ, καθώς πρέπει να 
βρεθεί άμεσα αντίδοτο για την υπο-
χρηματοδότηση του Οργανισμού και 
η αύξηση της σχετικής δημόσιας δα-
πάνης δεν αποτελεί ρεαλιστική επι-
λογή. Στις άμεσες προτεραιότητές 
του, ο πρόεδρος του ΕΟΠΥΥ ένεταξε 
την επένδυση στην υψηλή ιατρική τε-
χνολογία και την καινοτομία, γνωρί-
ζοντας καλά από την ερευνητική 
δραστηριότητά του ότι μπορούν να 
αποδώσουν καρπούς αφενός σε επί-
πεδο παρεχόμενων υπηρεσιών Υγεί-
ας, αφετέρου σε δημοσιονομικό επί-
πεδο, προσφέροντας λύση στη χρη-
ματοδοτική ασφυξία.

Η ιατρική καινοτομία  
εξοικονομεί πόρους

Η εισαγωγή της καινοτομίας στο 
χώρο της Υγείας, είτε μέσω ιατρικών 
θεραπειών στην αιχμή της τεχνολογί-
ας είτε μέσω καινοτόμων φαρμακευ-
τικών σκευασμάτων, σύμφωνα με 
τους οικονομολόγους της Υγείας, 
συνδυάζει την προσφορά υψηλής 

ποιότητας θεραπευτικών υπηρεσιών 
με την οικονομία χρηματοδοτικών 
πόρων, καθώς εξοικονομεί στο σύ-
στημα Υγείας πόρους από τη μικρότε-
ρη ανάγκη για νοσηλεία, τη μείωση 
της διάρκειάς της και τον περιορισμό 
της πολυφαρμακίας.

 Ε&Ά στην Ελλάδα, όπως στο 
Βέλγιο η λύση για την ανεργία 
και τα δημόσια έσοδα

Παράλληλα, τα τελευταία χρόνια 
έχει ανοίξει η συζήτηση για την ανά-
γκη επένδυσης της χώρας στην έ-

ρευνα και καινοτομία γενικότερα 
και, ιδίως, στον τομέα της Υγείας και 
στόχευση στην έλευση ξένων επεν-
δύσεων σε ερευνητικά προγράμμα-
τα, την παρασκευή νέων φαρμάκων 
και τις κλινικές μελέτες. Πανεπιστη-
μιακοί και ιατροί ερευνητές τονίζουν 
σε κάθε ιατρικό συνέδριο -και σε 
αυτό φαίνεται να συμφωνούν και οι 
εκπρόσωποι μεγάλων φαρμακευτι-
κών εταιρειών- ότι η Ελλάδα διαθέ-
τει υψηλά εξειδικευμένο ιατρικό και 
ερευνητικό προσωπικό, αξιόλογες 
ιατρικές σχολές και το κατάλληλο 

πληθυσμιακό δείγμα για να καταστεί 
διεθνές κέντρο διεξαγωγής κλινι-
κών μελετών στο πρότυπο του Βελ-
γίου, συγκεντρώνοντας εκατοντάδες 
εκατομμύρια ευρώ, δημιουργώντας 
θέσεις εργασίας υψηλής ειδίκευσης 
και συμβάλλοντας, κατ’ αυτόν τον 
τρόπο, στην αύξηση των δημοσίων 
εσόδων.

Τα big data στην υπηρεσία της 
παραγωγικής ανασυγκρότησης

Στα πλεονεκτήματα της Ελλάδας 
στον τομέα της ιατρικής και φαρμα-
κευτικής καινοτομίας προστίθεται α-
πό τους ειδικούς επιστήμονες το 
πλήθος των διαθέσιμων ιατρικών 
δεδομένων (big data) μέσω της ηλε-
κτρονικής συνταγογράφησης και του 
συνόλου της ΗΔΙΚΑ, σημείο το οποίο 
ανέδειξε και ο Σ. Μπερσίμης κατά την 
ακρόαση του στην Επιτροπή Κοινω-
νικών Υποθέσεων της Βουλής. Τα big 
data θα μπορούσαν με κάποια συ-
στηματοποίηση και ελάχιστο οικονο-
μικό κόστος να αξιοποιηθούν ερευ-
νητικά και να αναδείξουν τη χώρα σε 
διεθνές κέντρο αριστείας επιδημιο-
λογικών ερευνών, αποτελώντας πό-
λο έλξης για την εγκατάσταση θυγα-
τρικών φαρμακευτικών εταιρειών, 
εκκινώντας τη διαδικασία παραγωγι-
κής ανασυγκρότησης της Οικονομίας 
από τον τομέα της Υγείας.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιά-
ζει η εισαγωγή του προγράμμα-
τος λαπαροσκοπικών επεμβά-

σεων στην ουρολογική κλινική της 
Αθηναϊκής Mediclinic, που ανήκει 
στον όμιλο Iteramerican. Η λαπα-
ροσκοπική χειρουργική, που ε-
φαρμόζεται ήδη στην κλινική, με τη 
χρήση ειδικών εργαλείων και προ-
ηγμένων οπτικών συστημάτων ε-
πιτρέπει τη διενέργεια πολύπλο-
κων χειρουργικών επεμβάσεων 
με μεγάλη ακρίβεια, μειωμένη α-
πώλεια αίματος, μείωση μετεγχει-
ρητικού πόνου και χρόνου νοση-
λείας, καθώς και ταχύτερη επι-
στροφή του ασθενούς στις φυσιο-
λογικές δραστηριότητές του.

Η ελαχιστοποίηση των συμφύ-

σεων και του κινδύνου δημιουργί-
ας μετεγχειρητικής κήλης, επιμό-
λυνσης και λοιπών επιπλοκών α-
ποτελεί σημαντικό πλεονέκτημα 
των νέων, περιορισμένης επεμβα-
τικότητας τεχνικών που εφαρμόζο-
νται στη λαπαροσκοπική χειρουρ-
γική. Ιδιαίτερα στην αντιμετώπιση 
παθήσεων και προβλημάτων του 
ουροποιητικού συστήματος, τα α-
ποτελέσματα είναι εφάμιλλα της 
ρομποτικής χειρουργικής και με 
σημαντικά μικρότερο κόστος, τόσο 
για τον ασθενή όσο και για το σύ-
στημα Υγείας που τον υποστηρίζει.

Το ουρολογικό τμήμα της κλινι-
κής, υπό την επιστημονική ευθύνη 
του Α. Ντούτσια, ουρολόγου χει-
ρουργού με πολυετή εμπειρία σε 

ανοιχτές επεμβάσεις καθώς και σε 
πρωτοποριακές τεχνικές -TURis, 
εύκαμπτη ουρητηρολιθοτριψία με 
χρήση laser- πραγματοποιεί τις λα-
παροσκοπικές επεμβάσεις με τους 
ιατρούς Μ. Καραβιτάκη, Χ. Κομνη-
νό και Π. Βεβελογιάννη.

Επισημαίνεται ότι η Αθηναϊκή 
Mediclinic, με 14 τμήματα ιατρικής 
φροντίδας, αποτελεί πύλη εισόδου 
και για τους ασφαλισμένους της 
Interamerican, στο πλαίσιο του Δι-
κτύου Υγείας της εταιρείας και ιδιαί-
τερα της πρωτοβάθμιας φροντίδας 
και πρόληψης, συμπληρώνοντας 
τις ιδιόκτητες εταιρικές υποδομές 
στις υπηρεσίες υγείας που παρέχο-
νται με το πολυϊατρείο Medifirst και 
την Άμεση Ιατρική Βοήθεια (ασθε-
νοφόρα οχήματα, εναέρια μέσα δι-
ακομιδής και συντονιστικό κέντρο, 
γραμμή υγείας 1010). Η κλινική 
κατά το οκτάμηνο Ιανουαρίου - Αυ-
γούστου διαχειρίστηκε στα εξωτε-
ρικά ιατρεία της (κλινικές και εργα-
στηριακές εξετάσεις) 21.500 ασθε-
νείς και είχε 4.925 νοσηλείες, από 
τις οποίες οι 2.249 ήταν χειρουργι-
κές.

Κομισιόν

Ο καπνός σκοτώνει  
Ο ΚΑΠΝΟΣ είναι υπεύθυνος για πε-
ρίπου 700.000 θανάτους στην Ε.Ε. κά-
θε χρόνο, όπως γνωστοποίησε ο  επί-
τροπος Υγείας Vytenis Andriukaitis, 
μιλώντας στις Βρυξέλλες για την Ημέ-
ρα του πρώην καπνιστή. Εξέφρασε 
μάλιστα τη βούληση  να καλέσει τα 
κράτη-μέλη και τις ΜΚΟ για την υγεία 
να εργαστούν πάνω σε ένα στρατηγι-
κό σχέδιο δράσης για τη δημιουργία 
περισσότερων ενημερωτικών εκ-
στρατειών στο πλαίσιο μιας ευρύτε-
ρης προσέγγισης της πρόληψης των 
ασθενειών. 

«Ως καρδιοχειρουργός, έχω δει α-
πό πρώτο χέρι τις τρομερές συνέπει-
ες της χρήσης του καπνού. Έχασα και 
δύο από τους αδελφούς μου με ασθέ-
νειες που σχετίζονται με τον καπνό. 
Δεν θα ξεχάσω ποτέ τον πόνο που 
πέρασα», είπε ο επίτροπος Υγείας. 
«Μια αυστηρή πολιτική ελέγχου του 
καπνού, που θα υποστηρίζεται από 
πρωτοβουλίες ευαισθητοποίησης, ό-
πως ‘’Οι πρώην καπνιστές είναι αστα-
μάτητοι’’, είναι ζωτικής σημασίας για 
τη βελτίωση της δημόσιας υγείας 
στην Ε.Ε. Η διακοπή του καπνίσματος 
είναι ένα επίτευγμα που πρέπει να 
είμαστε υπερήφανοι, ένα επίτευγμα 
που μπορεί να αλλάξει τη ζωή σας. 

Σήμερα γιορτάζουμε που χιλιάδες 
πρώην καπνιστές λάμπουν φωτεινοί 
σε όλη την Ευρώπη, τους συγχαίρω 
όλους – είναι μια έμπνευση σε όσους 
εξακολουθούν να αγωνίζονται για να 
σταματήσουν το κάπνισμα», είπε ο 
Ευρωπαίος επίτροπος. Ο  κ.
Andriukaitis ανέφερε επίσης ότι η ε-
φαρμογή της οδηγίας για τον καπνό 
της Ε.Ε. που επικαιροποιήθηκε το 
2014 βρίσκεται σε καλή τροχιά στα 
περισσότερα κράτη-μέλη, αλλά η Ε-
πιτροπή εξετάζει επί του παρόντος με 
τέσσερις χώρες «πώς η εφαρμογή 
της θα μπορούσε να είναι πιο αποτε-
λεσματική». Σημειώνεται ότι η  νέα 
οδηγία για τον καπνό έχει ως στόχο 
να κάνει το κάπνισμα λιγότερο ελκυ-
στικό για τους νέους, για παράδειγμα, 
απαγορεύοντας τις γεύσεις στα τσιγά-
ρα και τα στριφτά, και θα έχει προει-
δοποιητικές εικόνες στο 65% του πα-
κέτου τσιγάρων. Και τα  κράτη-μέλη 
έχουν περιθώριο μέχρι το 2016 για να 
την  εφαρμόσουν.

Άθηναϊκή Mediclinic

Εφαρμογή  
λαπαροσκοπικής 
χειρουργικής

Επιτακτική ανάγκη η εύρεση νέων πηγών 
χρηματοδότησης για τον ΕΌΠΥΥ
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Μεγάλος αριθμός επιτυχη-
μένων επεμβάσεων έχει 
ήδη πραγματοποιηθεί ένα 

χρόνο μετά την έναρξη λειτουργί-
ας της Καρδιοχειρουργικής Κλινι-
κής-Κέντρου Χειρουργικής Πάλ-
λουσας Καρδιάς στο Ιατρικό Κέ-
ντρο Αθηνών, μεταξύ αυτών πε-
ρισσότερες από 120 επεμβάσεις 
αμιγούς στεφανιαίας παράκαμ-
ψης (Bypass). Η κλινική λειτουρ-
γεί ως πρότυπο κέντρο, υπό τη 
διεύθυνση του καρδιοχειρουργού 
κ. Βασίλειου Ν. Κωτσή, M.D., ό-
που πραγματοποιούνται όλες οι 
καρδιοχειρουργικές επεμβάσεις, 
με ιδιαίτερη έμφαση σε επεμβά-
σεις στεφανιαίων αγγείων με 
πάλλουσα καρδιά (bypass). Σε 
διεθνές επίπεδο οι επεμβάσεις 
αυτές πραγματοποιούνται μόνο 
από εξειδικευμένους καρδιοχει-
ρουργούς και σε επιλεγμένα κέ-
ντρα. Η ιδιαιτερότητα της συγκε-
κριμένης τεχνικής έγκειται στο ότι 
αποφεύγεται η χρήση της μηχα-
νής εξωσωματικής κυκλοφορίας 

(μηχανή που υποκαθιστά την 
καρδιά και τους πνεύμονες) όπως 
και οι επιπλοκές που απορρέουν 
από τη χρήση της. Διατηρείται, δη-
λαδή, η συνεχής λειτουργία της 
καρδιάς και των πνευμόνων, ό-
πως σε κάθε άλλη μη καρδιοχει-
ρουργική επέμβαση. Εξελιγμένοι 
τεχνολογικά μηχανισμοί σταθερο-
ποιούν τμήματα της καρδιάς, με 
αποτέλεσμα ο χειρουργός να έχει 
τη δυνατότητα να χειρουργεί, ενώ 
η υπόλοιπη καρδιά πάλλεται. Επι-
πλέον, ιδιαίτερη σημασία δίνεται 
στη χρήση αρτηριακών μοσχευ-
μάτων, που σύμφωνα με τις νεό-
τερες μελέτες εξασφαλίζουν κα-
λύτερα μακροχρόνια αποτελέ-
σματα. Τα μοσχεύματα επιλογής, 
ειδικά για την επαναιμάτωση του 
αριστερού αγγειακού δικτύου της 
καρδιάς, είναι οι δύο έμμισχες 
μαστικές αρτηρίες και η κερκιδι-
κή αρτηρία.  

Με τη συγκεκριμένη τεχνική 
μπορούν να υποβληθούν σε ε-
πέμβαση bypass, με ελαχιστοποι-

ημένες πιθανότητες επιπλοκών, 
ασθενείς υψηλού κινδύνου, ό-
πως διαβητικοί, νεφροπαθείς, α-
σθενείς μεγαλύτεροι των 75 ετών, 
με αθηρωματική αορτή, με δυ-
σλειτουργία της αριστερής κοιλί-
ας, με χρόνια αποφρακτική πνευ-
μονοπάθεια, με περιφερειακή 
αγγειοπάθεια, γυναίκες, καθώς 
και όσοι βρίσκονται υπό αντιαιμο-
πεταλιακή αγωγή μετά από οξύ 
στεφανιαίο επεισόδιο, όσοι δεν 
δέχονται αίμα για θρησκευτικούς 
λόγους ή χρειάζονται επανεπέμ-
βαση (Redo).

Τα αποτελέσματα των επεμβά-
σεων, με αυτή την τεχνική στο Ια-
τρικό Κέντρο Αθηνών, είναι εφά-
μιλλα και σε αρκετές περιπτώσεις 
καλύτερα σε σχέση με τα αποτε-
λέσματα αντίστοιχων μεγάλων 
κέντρων του εξωτερικού. Οι α-
σθενείς που υποβάλλονται στις 
συγκεκριμένες επεμβάσεις πα-
ραμένουν συνολικά 6 ημέρες στο 
νοσοκομείο, δηλαδή 2-3 μέρες 
λιγότερο σε σύγκριση με τα διε-

θνή δεδομένα. Η παρακολούθη-
ση των ασθενών γίνεται ηλεκτρο-
νικά με Τηλεμετρία, δηλαδή με 
μικρές  φορητές συσκευές με 
συνεχή ηλεκτρονική καταγραφή 
ηλεκτροκαρδιογραφήματος, αρ-
ρυθμιών, σφύξεων και οξυγόνω-
σης, ανεξάρτητα αν ο ασθενής εί-
ναι κατακεκλιμένος ή σε κίνηση. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι στα μέ-
χρι τώρα αποτελέσματα δεν έ-
χουν παρουσιασθεί μείζονες επι-
πλοκές όπως εμφράγματα μυο-
καρδίου, λοιμώξεις αναπνευστι-
κού, λοιμώξεις χειρουργικών 
τραυμάτων και αγγειακά εγκεφα-
λικά επεισόδια, ενώ σε διεθνές 
επίπεδο, οι επιπλοκές αγγίζουν 
ποσοστό 3-6%. Κατά μέσο όρο έ-
χει περιορισθεί η μετάγγιση αίμα-
τος σε λιγότερο από μία μονάδα 
ανά ασθενή, ενώ το ποσοστό θνη-
τότητας ήταν 1% και οφειλόταν σε 
μη καρδιακά αίτια, ενώ στο εξω-
τερικό το αντίστοιχο ποσοστό κυ-
μαίνεται μεταξύ του 1,5% και του 
3%. 

Τα  νέα της προϊόντα και τις 
νέες καινοτόμες υπηρεσί-
ες της παρουσίασε η  

Prime Insurance στην Αίγλη 
Ζαππείου,  με την  παρουσία 
των συνεργατών του δικτύου 
της  να είναι  εντυπωσιακή, κα-
θώς συμμετείχαν πάνω από  
400  στην  εκδήλωση. 

Ειδικότερα παρουσιάστη-
καν:
• Τρία νέα προϊόντα στον Κλά-
δο Υγείας, τα Clinic 
Smart, Clinic Family και Clinic 
Exclusive  που έχουν σκοπό 
και στόχο  να ικανοποιήσουν 
στο μέγιστο βαθμό τις  απαιτή-
σεις για αξιόπιστη Πρωτοβάθ-
μια και Δευτεροβάθμια Περί-
θαλψη, όλων των Ελλήνων, με 
τιμολόγια προσαρμοσμένα 
στις ανάγκες της δύσκολης  ε-
ποχής που περνάμε.
• Σημαντικές βελτιώσεις των 
υπαρχόντων εξαιρετικών προϊόντων Υγείας, First Class και Comfort, 
που γίνονται ακόμα πιο προσιτά και πιο ολοκληρωμένα.
• Το καινούργιο MIS,  ένα on line σύστημα ενημέρωσης και πληροφό-

ρησης των συνεργατών, που μπορεί να 
εγκατασταθεί σε οποιοδήποτε υπολογι-
στή ή και σε κινητό τηλέφωνο.
• Πρωτοποριακή εφαρμογή, που φέρ-
νει την εμπειρία της Prime Insurance 
στο κινητό τηλέφωνο του συνεργάτη.  
Πρόκειται για μια νέα καινοτόμα 
πλατφόρμα επιβράβευσης του συ-
νεργάτη μας,  που ονομάζεται 
Prime Awards. Ο συνεργάτης εκ-
παιδεύεται, μαθαίνει τον κόσμο 
της Prime μέσα από ένα διασκε-
δαστικό και διαδραστικό περι-
βάλλον, κερδίζοντας παράλληλα 

πολλά δώρα!                                     H  
Prime κάνει τη δουλειά του ασφα-
λιστή διασκέδαση!!! 

Την εκδήλωση έκλεισε ο πρό-
εδρος του ομίλου ΔΕΜΚΟ  κ.  
Δημήτρης Κοντομηνάς, ο οποί-
ος, στη βαρυσήμαντη ομιλία 
του, αναφέρθηκε στην επόμε-
νη ημέρα της ασφαλιστικής α-

γοράς, στις ευκαιρίες που παρου-
σιάζονται στην κρίση και στο μέλλον 
της Prime Insurance, το οποίο και 
προέβλεψε λαμπρό.

PRIME INSURANCE: Τρία νέα προϊόντα για την Υγεία

Ιατρικό Διαβαλκανικό 
Θεσσαλονίκης

Πρωτοποριακή ελάχιστα 
επεμβατική δισκεκτομή 
σπονδυλικής δτήλης
Η ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ, ανώδυνη και αναίμακτη τεχνι-
κή της Διατρηματικής Δισκεκτομής (TESSYS)  για 
την αντιμετώπιση της κήλης μεσοσπονδύλιου δί-
σκου στην οσφυϊκή μοίρα της σπονδυλικής στή-
λης, παρουσιάστηκε σε διημερίδα εκπαίδευσης 
Ελλήνων και ξένων ιατρών από τη Ρουμανία, τη 
Βουλγαρία, την Ιταλία και την Αυστρία, στο Ιατρικό 
Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης. Το Νοσοκομείο έ-
χει επιλεγεί ως κέντρο αναφοράς και  εκπαίδευ-
σης στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, για τη μέθοδο 
της ελάχιστα επεμβατικής διατρηματικής δισκε-
κτομής από τη μητρική εταιρεία ενδοσκοπικών 
συστημάτων  Joimax (Germany) και την 
Endofusion, που την εκπροσωπεί στην Ελλάδα. 
Τα αποτελέσματα της μεθόδου παρουσιάστηκαν 
για πρώτη φορά, ενώ πραγματοποιήθηκε live με-
τάδοση από το χειρουργείο το οποίο διενήργησε ο 
πιστοποιημένος ορθοπαιδικός, συνεργάτης του 
Ιατρικού Διαβαλκανικού, δρ Στέλιος Καπετανά-
κης. 

Κατά τη διάρκεια των εργασιών της διημερίδας 
έγινε ανατομική και ακτινολογική προσέγγιση της 
μεθόδου TESSYS και αναπτύχθηκαν θέματα ό-
πως η τεχνική και τεχνολογική υποστήριξη, τα 
πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της μεθό-
δου, η φυσιοθεραπευτική αντιμετώπιση, κ.α. Επί-
σης, Έλληνες και ξένοι εισηγητές, παρουσίασαν 
τις καινοτομίες στην ελάχιστα επεμβατική ορθο-
παιδική χειρουργική. Όπως τόνισε ο δρ Στέλιος 
Καπετανάκης, «η τεχνική TESSYS εφαρμόζεται τα 
τελευταία χρόνια διεθνώς, με μεγάλη επιτυχία. 
Στο Ιατρικό Διαβαλκανικό έχουν ήδη αντιμετωπι-
στεί περίπου 100 περιστατικά. Η πράξη διενεργεί-
ται στο χειρουργείο με τομή μόλις 8 χιλιοστών, 
υπό τοπική αναισθησία και ελεγχόμενη καταστο-
λή, διαρκεί περίπου 30 λεπτά, ο ασθενής είναι 
περιπατητικός μία ώρα μετά, ενώ εξέρχεται από 
την κλινική αυθημερόν ή την επόμενη μέρα.  Η 
χειρουργική επέμβαση εφαρμόζεται σε όλες τις 
ηλικίες, σε ασθενείς στους οποίους δεν απέδω-
σαν νωρίτερα οι συντηρητικές μέθοδοι θεραπεί-
ας». «Ο ασθενής μπορεί να ενταχθεί πολύ γρήγο-
ρα στη φυσιολογική του δραστηριότητα, πράγμα 
πολύ σημαντικό. Είναι μία οικονομική, καινοτό-
μος, γρήγορη, αναίμακτη και ανώδυνη μέθοδος», 
σημείωσε ο δρ Καπετανάκης.

Ο κ.  Δημήτρης Κοντομηνάς

Clinic Exclusive Υγεία στο maximum

CLINIC EXCLUSIVE

ΤΙΠΟΤΑ ∆ΕΝ ΕΙΝΑΙ

ΟΤΑΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝΥΠΕΡΒΟΛΙΚΟ

Υ Γ Ε Ι Α  Σ Α Σ
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Πρωτοβάθµια Περίθαλψη

Όλοι µας αναζητούµε  σίγουρους τρόπους για 

τον  πλήρη έλεγχο της υγείας µας. Και πλήρης 

έλεγχος σηµαίνει πρώτα απ΄  όλα, σωστή 

διάγνωση.

Επιλέγοντας το ΝΕΟ Πρόγραµµα  CLINIC  

EXCLUSIVE  σας καλύπτει τις εξετάσεις που 

πραγµατοποιείτε σε συµβεβληµένα διαγνωστικά 

κέντρα.

Επίσης, σας δίνει τη δυνατότητα να 

επισκέπτεστε ιατρούς του δικτύου µας ή της 

επιλογής σας και σας προσφέρει  δωρεάν, 

ένα ετήσιο check up, παρέχοντας επιπλέον 

για τα παιδιά εξειδικευµένες εξετάσεις.

∆ευτεροβάθµια Περίθαλψη

Το πρόγραµµα ασφάλισης CLINIC  EXCLUSIVE   σας 

προσφέρει ολοκληρωµένη νοσοκοµειακή κάλυψη σε 

θέση Νοσηλείας Α ή Β την οποία εσείς επιλέγετε.  

Σε συµβεβληµένα ιδιωτικά νοσοκοµεία, σας καλύπτει το 

100% των αναγνωρισµένων εξόδων νοσηλείας , χωρίς να 

χρειασθεί εσείς να εκταµιεύσετε χρήµατα.

Σας παρέχει κάλυψη σε περίπτωση επείγουσας βοήθειας 

ατυχήµατος ή αιφνίδιας ασθένειας στα εξωτερικά ιατρεία 

των συµβεβληµένων µε την Prime Insurance Ιδιωτικών 

Νοσοκοµείων.

Το επίδοµα Μητρότητας διπλασιάζεται µε την παραµονή σας 

στο πρόγραµµα.

Το Πρόγραµµα  καλύπτει τις ανάγκες για χηµειοθεραπείες, 

ακτινοβολίες και περιοδική αιµοκάθαρση χωρίς δική σας 

επιβάρυνση.

Σε περίπτωση ανάγκης η Prime Insurance φροντίζει να έχετε 

∆εύτερη Ιατρική Γνωµάτευση στα µεγαλύτερα και πιο 

εξειδικευµένα νοσοκοµεία του εξωτερικού.

ΝΕΟ ΠΛΗΡΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ

ΚΑΙ ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ

H PRIME INSURANCE ως µία σύγχρονη, δυναµική και 

καινοτόµα ασφαλιστική εταιρία, δηµιούργησε και σας 

προσφέρει το νέο πλήρες πρόγραµµα υγείας CLINIC 

EXCLUSIVE.

Το πρόγραµµα ασφάλισης υγείας CLINIC  EXCLUSIVE   

σας φροντίζει έτσι ώστε να µπορείτε να χαίρεστε τη ζωή 

σας στο µέγιστο βαθµό, προσφέροντάς σας την 

καλύτερη Πρωτοβάθµια και ∆ευτεροβάθµια περίθαλψη.

Το CLINIC  EXCLUSIVE  σχεδιάστηκε ειδικά για εσάς, µε 

γνώµονα την πρόληψη, τη διάγνωση  και την υψηλού 

επιπέδου νοσοκοµειακή φροντίδα, τόσο στην Ελλάδα 

όσο και στο Εξωτερικό.  

Το πρόγραµµα ασφάλισης CLINIC EXCLUSIVE  σας προσφέρει ολοκληρωµένη πρωτοβάθµια 

φροντίδα, µε:

Το νοσοκοµειακό πρόγραµµα ασφάλισης CLINIC EXCLUSIVE  σας προσφέρει ολοκληρωµένη

νοσοκοµειακή κάλυψη, µε:

Ανώτατο όριο αποζηµίωσης µέχρι και €500.000  ανά περιστατικό νοσηλείας

Θέσεις νοσηλείας A ή B

Περιορισµό κόστους µέσω επιλογής απαλλαγής

Κάλυψη εντατικής

Αµοιβή χειρουργού & αναισθησιολόγου

Αποκλειστική νοσοκόµα

Χειρουργικές επεµβάσεις χωρίς νοσηλεία

Χηµειοθεραπείες,  ακτινοθεραπείες και περιοδική αιµοκάθαρση  χωρίς νοσηλεία

Μικροεπεµβάσεις χωρίς νοσηλεία

Εφόσον έχετε επιλέξει απαλλαγή, αυτή καταργείται σε περίπτωση νοσηλείας από ατύχηµα και σε 

περίπτωση νοσηλείας σε κρατικό νοσοκοµείο

Έξοδα ατυχήµατος χωρίς νοσηλεία σε εξωτερικά ιατρεία συµβεβληµένων νοσοκοµείων

Αντιµετώπιση έκτακτου περιστατικού λόγω ασθένειας σε εξωτερικά ιατρεία συµβεβληµένων 

νοσοκοµείων

Bonus συµµετοχής άλλου φορέα

Χειρουργικό επίδοµα

Επίδοµα τοκετού

Έξοδα ασθενοφόρου

Ταξιδιωτική βοήθεια στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό

∆εύτερη Ιατρική Γνωµάτευση

Έκπτωση στα ασφάλιστρα των παιδιών ως προστατευόµενα µέλη

Απαλλαγή πληρωµής ασφαλίστρων σε περίπτωση ανεργίας

∆ιαγνωστικές εξετάσεις σε συµβεβληµένα µε την Prime Insurance κέντρα σε όλες τις µεγάλες 

πόλεις της Ελλάδος.

 
Μεγάλος  αριθµός επισκέψεων σε ιατρούς του δικτύου µε ελάχιστη  οικονοµική επιβάρυνση. Είναι 

σηµαντικό να αναφέρουµε ότι το συνεργαζόµενο δίκτυο ιατρών µε την Prime Insurance,  έχει 

επιλεγεί ώστε να καλύπτει τα ποιοτικά κριτήρια που έχουµε θέσει σε έναν τόσο ευαίσθητο τοµέα 

όπως η υγεία και περιλαµβάνει ιατρούς όλων των ειδικοτήτων στις µεγάλες πόλεις, αλλά και σε 

πολλά άλλα σηµεία σε όλη την Ελλάδα.

 
Εάν χρειαστεί να σας επισκεφθεί ιατρός του συνεργαζόµενου δικτύου στο σπίτι, αυτό µπορεί να 

γίνει µέχρι πέντε (5) φορές το χρόνο, έναντι συµβολικού κόστους για εσάς

Εφόσον το επιθυµείτε, µπορείτε να επισκεφθείτε και δικό σας γιατρό, µέχρι πέντε (5) 

φορές το χρόνο.

 
20 επισκέψεις ετησίως σε φυσιοθεραπευτές του δικτύου χωρίς καµία επιβάρυνση

 
Ετήσιο check up µε ειδικές εξετάσεις για τα παιδιά 

Πα
ρο

χέ
ς 

ΓΡΑΜΜΗ ΦΡΟΝΤΙ∆ΑΣ: 212 212 7800
Υπηρεσίες Εξυπηρέτησης Ασφαλισµένων

O ασφαλιστικός σας σύµβουλος είναι πάντα στη διάθεσή σας για να χειριστεί οποιοδήποτε αίτηµα

σχετικά µε το συµβόλαιό σας.

Σε όλους τους ασφαλισµένους η Prime 

Insurance παρέχει τα ειδικά προνόµια  

Υγείας του Privilege Club εντελώς 

δωρεάν.

H Prime Insurance, επιθυµώντας να καλύψει τις ανάγκες που προκύπτουν από 

απρόβλεπτα γεγονότα, δηµιούργησε και σας προσφέρει ένα ευέλικτο οικογενειακό 

πρόγραµµα, εξασφαλίζοντας απόλυτη προστασία και περίθαλψη για εσάς, αλλά και για όλα 

τα ασφαλισµένα µέλη της οικογένειάς σας.

Με το νέο πρόγραµµα Clinic Family επιθυµούµε να προσφέρουµε σε κάθε µέλος τις 

οικογένειάς σας κάλυψη σε περίπτωση νοσηλείας, χειρουργικής επέµβασης, επείγουσας 

αεροµεταφοράς και άλλων παροχών µε κόστος που προσαρµόζεται στα οικονοµικά 

δεδοµένα της οικογένειας.

Υγεία Family

• ευελιξία µε δύο διαφορετικά προγράµµατα Family, ανάλογα µε τις οικογενειακές ανάγκες

• προστασία οικογένειας

• ηµερήσιο νοσοκοµειακό επίδοµα

• επίδοµα ανάρρωσης

• επίδοµα χειρούργου & αναισθησιολόγου

• επίδοµα µητρότητας

• δεύτερη ιατρική γνωµάτευση

ΤΙΠΟΤΑ ∆ΕΝ ΕΙΝΑΙ

ΟΤΑΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝΥΠΕΡΒΟΛΙΚΟ
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Παροχές 

Clinic Family A Class Clinic Family Comfort

Παρέχεται κάλυψη εξόδων νοσηλείας, σύµφωνα µε τα περιγραφόµενα στον πίνακα που ακολουθεί:

∆εύτερη Ιατρική Γνωµάτευση για κάθε µέλος 

Κεφάλαιο κάλυψης: 10.000€

Απώλεια Ζωής συνεπεία Ατυχήµατος 

(Κυρίως Ασφαλιζόµενου)

Κεφάλαιο κάλυψης: 5.000€

Κεφάλαιο κάλυψης: 10.000€

Μόνιµη Ολική Ανικανότητα συνεπεία Ατυχήµατος

(Κυρίως Ασφαλιζόµενου)

Κεφάλαιο κάλυψης: 5.000€

Α. 10 ηµέρες ανά ασφαλιστικό 

έτος

Ηµερήσιο Επίδοµα Ανάρρωσης 50 €

(Κάλυψη κυρίως Ασφαλιζοµένου και Συζύγου

Α. 10 ηµέρες ανά ασφαλιστικό 

έτος

20%  του Χειρουργικού 

Επιδόµατος

Επίδοµα Αναισθησιολόγου 

(Οικογενειακή κάλυψη) 

20%  του Χειρουργικού 

Επιδόµατος

Α. Έως 2 µέλη: 15 ηµέρες

Β. Έως 4 µέλη: 20 ηµέρες

Γ. Έως 6 µέλη: 25 ηµέρες
Ηµερήσιο Νοσοκοµειακό Επίδοµα 250 €

(Οικογενειακή κάλυψη ανά ασφαλιστικό έτος)

∆ιπλασιασµός Ηµερήσιου Νοσοκοµειακού Επιδόµατος

σε ΜΕΘ ή στο Εξωτερικό (Οικογενειακή κάλυψη)

Α. Έως 2 µέλη: 15 ηµέρες

Β. Έως 4 µέλη: 20 ηµέρες

Γ. Έως 6 µέλη: 25 ηµέρες 

Α. Έως 2 µέλη: 4.000€ 

Β. Έως 4 µέλη: 5.000€ 

Γ. Έως 6 µέλη: 6.000€ 

Χειρουργικό Επίδοµα % βάσει πίνακα βαρύτητας

Χειρουργικών Επεµβάσεων (Οικογενειακή κάλυψη)

(όριο ανά ασφαλιστικό έτος)

Α. Έως 2 µέλη: 2.000€

Β. Έως 4 µέλη: 3.000€ 

Γ. Έως 6 µέλη: 4.000€ 

Ηµερήσιο Νοσοκοµειακό Επίδοµα Μητρότητας 

(36 µήνες µετά την έναρξη της ασφάλισης)  

• Φυσιολογικός τοκετός: 3 ηµέρες ανά      

   ασφαλιστικό έτος

• Καισαρική τοµή: 4 ηµέρες ανά  
   

   ασφαλιστικό έτος

250 €

150 €

Επίδοµα Αποκλειστικής Νοσοκόµας

(Οικογενειακή κάλυψη) 

300€ ανά ασφαλιστικό έτος 150€ ανά ασφαλιστικό έτος

Έξοδα χρήσης ασθενοφόρου σε περίπτωση 

επείγοντος περιστατικού  (Οικογενειακή κάλυψη)
200€ ανά ασφαλιστικό έτος 100€ ανά ασφαλιστικό έτος

ΑΠΑ σε περίπτωση ανεργίας του κυρίως

Ασφαλιζοµένου 

Το ετήσιο επόµενο Ασφάλιστρο Το ετήσιο επόµενο Ασφάλιστρο

Εκτός από τα αναφερόµενα στον παραπάνω πίνακα, παρέχονται τα ακόλουθα:

• ∆εύτερη ιατρική γνωµάτευση

• Απαλλαγή Πληρωµής Ασφαλίστρων 

• ∆ωρεάν χρήση των καλύψεων του Privilege Club

Πλεονεκτήµατα:

Επιπλέον παροχές

C L I N I C  F A M I L Y

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΣΑΣ

Η ΝΕΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΣΑΣ

Η Prime Insurance κατανοώντας τις ιδιαίτερες ανάγκες σας, δηµιούργησε και προσφέρει ένα 

πρόγραµµα νοσοκοµειακής περίθαλψης προσαρµοσµένο απόλυτα στις δικές σας, 

προσωπικές ανάγκες µε µοναδικές επιλογές και οικονοµικά προσιτό. 

Παρέχει ποιοτική κάλυψη νοσηλείας, δίνοντάς σας πρόσβαση, σε σύγχρονα ιατρικά κέντρα 

µε τα πλέον προηγµένα ιατρικά µέσα, η οποία σε συνδυασµό µε την κοινωνική ή άλλη 

ασφάλιση σας µπορεί να καλύψει έως και 100% τα έξοδα νοσηλείας.

Υγεία Clinic Smart Νοσοκοµειακή Περίθαλψη

Παροχές 

Επίδοµα µητρότητας (24 µήνες µετά την έναρξη της ασφάλισης)  

θέση νοσηλείας Α

θέση νοσηλείας Β

θέση νοσηλείας Γ 

Έξοδα χρήσης ασθενοφόρου σε περίπτωση επείγοντος περιστατικού 

€ 200.000

Εκτός από τα αναφερόµενα στον παραπάνω πίνακα, παρέχονται τα ακόλουθα:

• Κατάργηση παρακράτησης του απαλλασσόµενου ποσού σε: 

 • περίπτωση νοσηλείας εξαιτίας ατυχήµατος.  Το ποσοστό της συνασφάλισης ισχύ κανονικά.   

 • Περίπτωση νοσηλείας εξαιτίας ασθένειας στα ∆ηµόσια νοσοκοµεία. Το ποσοστό της   

 συνασφάλισης ισχύ κανονικά.

 • αντιµετώπιση ατυχήµατος σε Εξωτερικά ιατρεία συµβεβληµένης Ιδιωτικής Κλινικής (καθώς και  

 του ποσοστού συνασφάλισης).   

• Εφαρµογή µόνο του 50% του απαλλασσόµενου ποσού σε περίπτωση νοσηλείας ηµέρας (ODC) ή  

 χειρουργικής επέµβασης χωρίς διανυκτέρευση. Το ποσοστό της συνασφάλισης ισχύ κανονικά.

• Έκπτωση 10% στα ασφάλιστρα των παιδιών όταν ασφαλίζεται, στο ίδιο συµβόλαιο, τουλάχιστον ένας  

 από τους γονείς.  

• Πλήρης Ταξιδιωτική Βοήθεια. 

• ∆εύτερη Ιατρική Γνωµάτευση. 

• Απαλλαγή Πληρωµής Ασφαλίστρων σε περίπτωση ανεργίας.

• Privilege Club. Το Privilege Club είναι ένα σύνολο καλύψεων και υπηρεσιών που παρέχονται στον  

 Ασφαλιζόµενο µέσω συνεργαζόµενων, µε την Εταιρία, τρίτων φορέων. 

€ 3.000

€ 2.500

€ 2.000

 Έως € 150

ΥΓΕΙΑ Clinic Smart

C L I N I C  S M A R T

ΑΘΗΝΑ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Τσιµισκή 17, 5ος ορ.

546 24 Θεσσαλονίκη 

Τηλ  2310 244917 | Fax  2310 234618

Ε-mail  sales@primeins.gr

Σταδίου 10, 6ος ορ.

105 64 Αθήνα

Τηλ  212 212 7800

Κεντρικά Γραφεία

Λ. Μεσογείων 299 & Αιτωλίας 2, 152 31, Χαλάνδρι, Τηλεφωνικό Κέντρο  212 2127800 | Fax  212 2127899

Ε-mail  info@primeins.gr

Παρέχεται κάλυψη εξόδων νοσηλείας, σύµφωνα µε τα περιγραφόµενα στον πίνακα που ακολουθεί:

Ανώτατο όριο παροχής ανά περιστατικό νοσηλείας Α - Β - Γ

Καλύπτονται

Καλύπτονται

Παρέχεται 

Καλύπτονται µε 50% του εκπιπτοµένουΘέση νοσηλείας

20%

0, €500, €1.000, €1.500, €2.000, 

€3.000, €5.000, €10.000.

Καλύπτονται τα έξοδα νοσηλείας χωρίς το 

τυχόν εκπιπτόµενο ποσό. Tο ποσοστό 

συνασφάλισης λειτουργεί κανονικά 

Με την προϋπόθεση συµµετοχής άλλου 

φορέα τουλάχιστον του 20% των συνολικών 

εξόδων, τότε κάλυψη του 100% της διαφοράς.    

Ποσοστό συνασφάλισης 

Χηµειοθεραπείες, ακτινοθεραπείες, περιοδική αιµοκάθαρση

Χρήση άλλου φορέα 

Έξοδα για νοσηλεία (ODC) ή χειρουργική επέµβαση χωρίς διανυκτέρευσηΕκπιπτόµενο ποσό ανά νοσηλεία (εφαρµόζεται µόνο σε περίπτωση  

νοσηλείας εξαιτίας ασθενείας)

Έξοδα για νοσηλεία ή χειρουργική επέµβαση συνεπεία ατυχήµατος 

Έξοδα για αντιµετώπιση ατυχήµατος σε Εξωτερικά ιατρεία  

συµβεβληµένης  Ιδιωτικής Κλινικής    

Μείωση εκπιπτόµενου ποσού χωρίς έλεγχο ασφαλισιµότητας σε  

οµαδικό συµβόλαιο  
Καλύπτονται έως € 1.000

Ιατρικές επισκέψεις και διαγνωστικές εξετάσεις που σχετίζονται µε  

τη νοσηλεία (ένα µήνα πριν και δύο µήνες µετά τη νοσηλεία). 
€ 100  

Ηµερήσιο επίδοµα νοσηλείας (µέχρι 10 ηµέρες) σε περίπτωση µη  

χρήσης του Προγράµµατος
€ 2.000 

Χειρουργικό επίδοµα (% βάσει πίνακα βαρύτητας χειρουργικών 

επεµβάσεων)

Καλύπτονται έως € 240 ηµερησίως 

και µέχρι 15 ηµέρες 

Αποκλειστική νοσοκόµα µόνο εφόσον κρίνεται Ιατρικώς απαραίτητο  

• ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟ:

 καλύπτει κάθε ανάγκη πρόληψης, διάγνωσης, θεραπείας της υγείας σας, δίνοντάς σας επιλογές ως  

 προς την έκταση της κάλυψης και της συµµετοχής σας στα έξοδα. 

• πλήρης κάλυψη µε συνδυαστική χρήση άλλου φορέα

• µεγάλο όριο κάλυψης σε Ελλάδα & εξωτερικό

• κάλυψη συγγενών παθήσεων

• κάλυψη ακτινοθεραπειών, χηµειοθεραπειών & περιοδικής αιµοκάθαρσης

• επίδοµα τοκετού

• κάλυψη επείγοντος περιστατικού σε εξωτερικά ιατρεία

• άρση απαλλαγής στο ατύχηµα

• δεύτερη ιατρική γνωµάτευση από αναγνωρισµένα νοσοκοµεία του εξωτερικού

• ταξιδιωτική βοήθεια – επείγουσα µεταφορά

Πλ
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νε
κτ

ήµ
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ές

ΤΙΠΟΤΑ ∆ΕΝ ΕΙΝΑΙ

ΟΤΑΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝΥΠΕΡΒΟΛΙΚΟ

Υ Γ Ε Ι Α  Σ Α Σ

Η ΝΕΑ ΕΞΥΠΝΗ ΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΣΑΣ

Ιατρικό Κέντρο Αθηνών

Πρωτοποριακές 
επεμβάσεις Bypass 
σε πάλλουσα καρδιά
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νήσεις ετησίως, και κατά συνέπεια 
1.800.000 παιδιά και εφήβους, την πα-
ρούσα χρονική στιγμή 540.000 – 
630.000 παιδιά και έφηβοι (ποσοστό 
30-35%) στην Ελλάδα είναι υπέρβαροι 
ή παχύσαρκοι. 

Καθώς τα υπέρβαρα και παχύσαρ-
κα παιδιά ενηλικιώνονται, αντιμετωπί-
ζουν ένα πλήθος ιατρικών προβλημά-
των που οφείλονται στην παχυσαρκία. 
Οι επιπλοκές της παχυσαρκίας είναι 
πολλές και περιλαμβάνουν ινσουλινο-
αντοχή, διαβήτη τύπου 2, υπέρταση, 
υπερλιπιδαιμία και καρδιαγγειακά νο-
σήματα, και ευθύνονται για ένα σημα-
ντικά υψηλό ποσοστό των δαπανών 
της δημόσιας υγείας. Κατά συνέπεια, 
είναι απολύτως απαραίτητο να δοθεί 
έμφαση τόσο στην πρόληψη όσο και 
στην αντιμετώπιση της παχυσαρκίας 
κατά την παιδική και εφηβική ηλικία, 
ώστε να βοηθήσουμε αποτελεσματικά 
στη βελτίωση της υγείας των πολιτών 
της χώρας μας κατά την ενήλικη ζωή, 
καθώς και στην ελάττωση του κόστους 
νοσηλείας τους λόγω των επιπλοκών 
της παχυσαρκίας.

 Χάνω Βάρος – Κερδίζω Ζωή

Η Α' Παιδιατρική 
Κλινική της Ιατρικής 
Σχολής του Εθνικού 

και Καποδιστριακού 
Πανεπιστημίου 

Αθηνών (ΕΚ-
ΠΑ), στο πλαί-
σιο του επι-
στημονικού 
της έργου, έ-

χει αναλάβει 
δράση για την κα-
ταπολέμηση της 
παιδικής παχυ-
σαρκίας στη χώρα 
μας. Η δράση α-
φορά στην ηλε-
κτρονική κατα-
γραφή και αξιολό-
γηση του προβλή-
ματος πανελλαδι-
κά, καθώς και 

στην εκπόνηση οδηγιών 
προς τους παιδιάτρους 

και γενικούς ιατρούς για 
τη σωστή αντιμετώπι-

σή του. Πρόκειται για 
το πρόγραμμα με 

τίτλο: «Ανάπτυξη Εθνικού Συστήματος 
Πρόληψης και Αντιμετώπισης της Υ-
περβαρότητας και Παχυσαρκίας κατά 
την Παιδική και Εφηβική Ηλικία» και 
σύνθημα «Χάνω Βάρος – Κερδίζω 
Ζωή» (MIS 370545), το οποίο υλοποιεί-
ται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπι-
νου Δυναμικού» (ΕΠΑΝΑΔ) 2007-2013 
και συγχρηματοδοτείται από το Ευρω-
παϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από 
εθνικούς πόρους. 

Αυτά τόνισε η επιστημονική υπεύ-
θυνη του έργου κα Ευαγγε-
λία Χαρμανδά-
ρη, αν. 
καθη-
γ ή τ ρ ι α 
Παιδ ιατρ ι- κής και Εφηβι-
κής Ενδοκρινολογίας της Ιατρι-
κής Σχολής του Πανεπιστημίου 
Αθηνών, με αφορμή τον προ-
γραμματισμό ειδικής εκδή-
λωσης για τον απολογισμό 
του προγράμματος  σήμε-
ρα Σάββατο 14 Νοεμβρί-
ου 2015 (ώρες 10:00 – 
20:00) και αυριο  Κυ-
ριακή 15 Νοεμβρίου 
2015 (ώρες 10:00 – 
14:00) στο ξενοδοχείο 
Μεγάλη Βρετανία.

Όπως επεσήμανε 
η κα Χαρμανδάρη, 
σκοπός της σημα-
ντικής αυτής πρότα-
σης είναι η ανάπτυξη 

ενός ολοκληρωμένου σχεδίου δρά-
σης παρέμβασης για την πρόληψη και 
αντιμετώπιση της παχυσαρκίας κατά 
την παιδική και εφηβική ηλικία, λαμ-
βάνοντας υπόψη τις δομές του υπάρ-
χοντος συστήματος υγείας.

Η  κα Χαρμανδάρη εξέφρασε επί-
σης  την πεποίθηση ότι το έργο αυτό 

μπορεί πραγματικά να 
δώσει λύσεις ορι-
στικές και αποτε-
λεσματικές στο 
πρόβλημα της πα-
χυσαρκίας στη χώ-

ρα μας, και απηύ-
θυνε πρόσκληση 
προς την ιατρική 
κοινότητα, και ι-
διαίτερα προς 
τους παιδιά-
τρους και γενι-

κούς ιατρούς, να 
στηρίξουν την 

προσπάθεια αυτή 
με την καταγραφή των 

παιδιών και εφήβων στο 
Εθνικό Μητρώο Πρόλη-
ψης και Αντιμετώπισης της 
Υπερβαρότητας και Παχυ-
σαρκίας κατά την Παιδική 

και Εφηβική Ηλικία. 

Τι περιλαμβάνει  
το πρόγραμμα

Οι στόχοι του προγράμμα-
τος, το οποίο ολοκληρώ-

νεται στο τέλος Νοεμβρί-

Σοβαρή «απειλή» για τη 
δημόσια υγεία η παχυσαρκία 

στην παιδική ηλικία
Συνέχεια από τη σελ. 13

Η παχυσαρκία 
στην Ελλάδα 
Η παχυσαρκία έχει αναδειχθεί σε ένα από τα πιο σημαντικά προ-

βλήματα δημόσιας Υγείας του 21ου αιώνα. Ο όρος «επιδημία» 
χρησιμοποιείται συχνά στις μέρες μας για να περιγράψει τη δρα-

ματική αύξηση της συχνότητας της παχυσαρκίας. Πριν από το 1980, 
περίπου το 15% των ενηλίκων και το 5% των παιδιών στις ΗΠΑ ήταν 
υπέρβαροι. Σήμερα, στις ΗΠΑ το 30% των ενηλίκων και 15% των παι-
διών και εφήβων είναι παχύσαρκοι. Επιπλέον, το 35% των ενηλίκων 
και 15% των παιδιών είναι υπέρβαροι.

Στην Ελλάδα, το ποσοστό υπερβαρότητας και παχυσαρκίας κατά 
την παιδική και εφηβική ηλικία ανέρχεται στο 30%. Σύμφωνα με σχε-
τικά πρόσφατη μελέτη της Α' Παιδιατρικής Κλινικής του Πανεπιστη-
μίου Αθηνών σχετικά με την πληθυσμιακή ανάλυση των καμπυλών 
αύξησης Ελλήνων παιδιών και εφήβων, η 95η εκατοστιαία θέση βά-
ρους έχει αυξηθεί την τελευταία 20ετία κατά 15 κιλά στα αγόρια και 7 
κιλά στα κορίτσια. Αυτά τα αποτελέσματα αντιστοιχούν σε αγόρια πα-
χύτερα κατά 3 κιλά και κορίτσια παχύτερα κατά 2 κιλά από τα αντίστοι-
χα παιδιά των ΗΠΑ, υποδηλώνοντας ότι η Ελλάδα έχει τα υψηλότερα 
ποσοστά παιδικής και εφηβικής παχυσαρκίας παγκοσμίως.

Η προοδευτική αύξηση της συχνότητας της υπερβαρότητας και πα-
χυσαρκίας στη χώρα μας υποδηλώνει ότι το ισχύον σύστημα δεν εί-
ναι αποτελεσματικό ως προς την αντιμετώπιση του προβλήματος. 

Άίτια της μη ικανοποιητικής  
αυτής αντιμετώπισης περιλαμβάνουν:

 1) πλημμελή καταγραφή του δείκτη μάζας σώματος σε παιδιά και 
εφήβους που προσέρχονται σε παιδιάτρους ή γενικούς γιατρούς για 
οξέα ή χρόνια ιατρικά προβλήματα,

 2) έλλειψη σαφούς καθοδήγησης των παιδιάτρων, γενικών για-
τρών και άλλων επιστημόνων Υγείας σχετικά με το πώς θα διακινή-
σουν ένα υπέρβαρο ή παχύσαρκο παιδί,

 3) έλλειψη συντονισμού των φορέων που εμπλέκονται στην υγεία 
του παιδιού σχετικά με την αντιμετώπιση της υπερβαρότητας και πα-
χυσαρκίας, και 

4) έλλειψη ικανοποιητικής ενημέρωσης των γονέων καθώς και 
όλων των φορέων που σχετίζονται με την εκπαίδευση, τη διατροφή 
και την άσκηση του παιδιού σχετικά με την πρόληψη και αντιμετώπι-
ση της υπερβαρότητας και παχυσαρκίας. Για το λόγο αυτόν είναι από-
λυτα απαραίτητο να δοθεί έμφαση τόσο στην πρόληψη όσο και στην 
αντιμετώπιση της υπερβαρότητας και παχυσαρκίας κατά την παιδική 
και εφηβική ηλικία. 

Η σημασία της σωστής διατροφής για τα παιδιά
Η διατροφή είναι ένας από τους πιο σημαντικούς παράγοντες 

που επηρεάζουν την ανάπτυξη και την υγεία ενός παιδιού. Μια 
ανεπαρκής διατροφή είναι πολύ πιθανόν να οδηγήσει σε καθυ-
στέρηση τόσο στη σωματική όσο και στη πνευματική ανάπτυξη 
του παιδιού, ενώ θα εξασθενίσει το ανοσοποιητικό του σύστημα 
και θα κάνει τον οργανισμό του περισσότερο ευάλωτο.

Αντίθετα, μια διατροφή πλούσια σε λιπαρά και γλυκά είναι αυ-
τή που θα προκαλέσει την παχυσαρκία και όλα τα αρνητικά επα-
κόλουθά της.

Οι ανάγκες ενός παιδιού για θρεπτικά συστατικά αλλάζουν στα-
θερά όσο μεγαλώνει και αναπτύσσεται, ανάλογα πάντα με το φύλο 
του, τις δραστηριότητές του και το ρυθμό ανάπτυξής του. Ωστόσο, 
το πιο σημαντικό είναι να καταφέρουν οι γονείς να το μυήσουν στις 
αρχές της σωστής διατροφής, όσο πιο νωρίς γίνεται.

Όσο κι αν ακούγεται περίεργο, τα παιδιά αποκτούν τις διατρο-
φικές τους συνήθειες από την ηλικία που αρχίζουν να κατανα-
λώνουν στερεή τροφή.

Από τους γονείς εξαρτάται, λοιπόν, το να μάθει το παιδί, από τη νη-
πιακή ηλικία ακόμα, να αγαπά το σπιτικό μαγειρεμένο φαγητό, να α-
ποφεύγει τη ζάχαρη και το αλάτι, αλλά και όλα τα τυποποιημένα προ-
ϊόντα.
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ου 2015, περιλαμβάνουν:
1) την ανάπτυξη Ηλεκτρονικής Δια-

δικτυακής Εφαρμογής (Εθνικό Μη-
τρώο Πρόληψης και Αντιμετώπισης 
της Υπερβαρότητας και Παχυ-
σαρκίας κατά την Παιδική και 
Εφηβική Ηλικία) για την κατα-
γραφή των παιδιών και εφή-
βων πανελλαδικά, καθώς και 
για την καθοδήγηση των παι-
διάτρων και γενικών ιατρών 
σχετικά με το πώς θα κα-
θοδηγήσουν ένα υπέρβα-
ρο ή παχύσαρκο παιδί,

2) την αξιολόγηση της 
αποτελεσματικότητας 
των παρεμβάσεων αυ-
τών, η οποία πραγματο-
ποιείται στο Ιατρείο   Αντι-
μετώπισης Αυξημένου 
Βάρους Σώματος, και 

3) την ενημέρωση και 
ευαισθητοποίηση όλων 
των αρμοδίων φορέων, 
επιστημόνων υγείας και 
του κοινού σχετικά με την 
πρόληψη και αντιμετώπιση 
της παχυσαρκίας.

Το έργο αποτελεί πρόταση 
του υπουργείου Υγείας, με 
φορέα διαχείρισης τον Ειδικό 
Λογαριασμό Κονδυλίων Έ-
ρευνας (ΕΛΚΕ) του ΕΚΠΑ. 
Μέλη της επιστημονικής ομά-
δας είναι επίσης o κ. Γε-
ώργιος Π. Χρούσος, 
καθηγητής Παιδιατρι-

κής, διευθυντής Α’ Παιδιατρικής Κλι-
νικής της Ιατρικής Σχολής του Πανε-
πιστημίου Αθηνών, ο κ. Ιωάννης Μα-
νιός, αν. καθηγητής Διατροφής και 

Διαιτολογίας στο Χαροκόπειο 
Πανεπιστήμιο Αθηνών, ο κ. 
Χρήστος Λιονής, καθηγητής 
Γενικής Ιατρικής και Πρωτο-
βάθμιας Φροντίδας Υγείας 
της Ιατρικής Σχολής του Πα-
νεπιστημίου Κρήτης και ο κ. 

Ανδρέας Μαργιωρής, ομό-
τιμος καθηγητής Εργαστη-
ριακής Ενδοκρινολογίας 
της Ιατρικής Σχολής του 
Πανεπιστημίου Κρήτης. 
Συντονίστρια υλοποίησης 
του έργου είναι η κα Πη-

νειώ Κάσσαρη, βιομηχανι-
κός/ οργανωσιακός ψυχο-
λόγος, συστημικός αναλυ-
τής Διαχείρισης Έργων.

Το συγκεκριμένο έργο 
μπορεί πραγματικά να δώσει 

λύσεις οριστικές και αποτελε-
σματικές στο πρόβλημα της 
παχυσαρκίας στη χώρα μας. 
Είναι υποχρέωση κάθε υπεύ-
θυνου γονέα να προσφέρει 
στο παιδί του τη βοήθεια και 

την επαγγελματική στήριξη εξει-
δικευμένων ανθρώπων με πρώ-
το βήμα την καταγραφή των παι-
διών και εφήβων στην Ηλεκτρονι-

κή Διαδικτυακή Εφαρμογή, 
καθώς και με την παραπο-

μπή τους (όταν κρίνεται α-

παραίτητο) στο Ιατρείο Αντιμετώπισης 
Αυξημένου Βάρους Σώματος, που 
λειτουργεί καθημερινά στο Τμήμα Εν-
δοκρινολογίας, Μεταβολισμού και 
Διαβήτη της Α’ Παιδιατρικής Κλινικής 
Πανεπιστημίου Αθηνών, στο Νοσοκο-
μείο Παίδων «Η Αγία Σοφία».

Οι επιπλοκές 
της παχυσαρκίας 
είναι πολλές και 
περιλαμβάνουν 
ινσουλινοαντοχή, 
διαβήτη τύπου 
2, υπέρταση, 
υπερλιπιδαιμία 
και καρδιαγγειακά 
νοσήματα, και 
ευθύνονται για 
ένα σημαντικά 
υψηλό ποσοστό 
των δαπανών της 
δημόσιας υγείας

Οι οικονομικές 
επιπτώσεις στο 
σύστημα Υγείας
Η  νοσηρότητα και η θνησιμότητα στην ενήλικη ζωή μπορεί να σχε-

τίζονται περισσότερα στενά με το δείκτη μάζας σώματος (ΔΜΣ) 
στην παιδική και εφηβική ηλικία, από ό,τι με το ΔΜΣ στην ενήλικη 

ζωή. Πρόσφατες προοπτικές μελέτες επιβεβαίωσαν τη σημαντική αύ-
ξηση της θνησιμότητας με την προοδευτική αύξηση του ΔΜΣ και έδει-
ξαν ότι ακόμη και μια ήπια αύξησή του  στην ενήλικη ζωή οδηγεί σε 
ελάττωση του προσδόκιμου επιβίωσης. 

Επίσης, ο κίνδυνος στεφανιαίας νόσου στην ενήλικη ζωή  αυξάνει 
γραμμικά με αύξηση του ΔΜΣ στην παιδική και εφηβική ηλικία,  ανε-
ξάρτητα από το ΔΜΣ στην ενήλικη ζωή και είναι μεγαλύτερος σε άν-
δρες από ό,τι σε γυναίκες. Να σημειωθεί ότι  ο ΔΜΣ κατά την παιδική 
ηλικία συσχετίζεται πολύ στενά με την πρώιμη θνησιμότητα στην ενή-
λικη ζωή. 

Οι μελέτες αυτές καταδεικνύουν την σοβαρή επίπτωση που έχει η 
παχυσαρκία στην Υγεία καθώς και στο κόστος της ιατρικής περίθαλψης 
των πολιτών μιας χώρας. Επίσης, υπογραμμίζουν την ιδιαίτερη σημα-
σία της πρόληψης της παχυσαρκίας κατά την παιδική και εφηβική ηλι-
κία στην βελτίωση της Υγείας κατά την ενήλικη ζωή καθώς και στην 
ελάττωση του κόστους νοσηλείας των πολιτών λόγω των επιπλοκών 
της παχυσαρκίας.

Παράγοντες  για την αύξηση της συχνότητας  
της υπερβαρότητας και παχυσαρκίας 
ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟΤΗΤΑ: Ευθύνεται περίπου για το 10% της διακύμανσης 
του βάρους σώματος. Στην ηλικία των 17 ετών, ένα παιδί του οποίου 
και οι δύο γονείς είναι παχύσαρκοι έχει τριπλάσιες πιθανότητες να γίνει 
και το ίδιο παχύσαρκο, σε σχέση με ένα άλλο παιδί του οποίου και οι 
δύο γονείς έχουν φυσιολογικό βάρος. Επίσης, ένα παιδί που έχει πα-
χύσαρκα αδέρφια έχει 40% πιθανότητες να είναι και το ίδιο παχύσαρκο.
ΣΎΓΧΡΟΝΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΖΩΗΣ: Η τηλεόραση, οι ηλεκτρονικοί υπολογι-
στές και τα ηλεκτρονικά παιχνίδια συμβάλλουν στην αύξηση της καθι-
στικής ζωής.
ΟΙΚΟΓΈΝΈΙΑ: Η οικογένεια αποτελεί το βασικότερο παράγοντα που 
επηρεάζει τις συνήθειες του παιδιού στο φαγητό. Οι γονείς μεταφέρουν 
με το παράδειγμά τους συμπεριφορές σε θέματα διατροφής, και γι' αυ-
τό οφείλουν να προσφέρουν στο παιδί ένα ισορροπημένο διαιτολόγιο.
ΘΗΛΑΣΜΟΣ: Ο θηλασμός θεωρείται ένα σημαντικό μέτρο πρόληψης 
της παιδικής παχυσαρκίας. Σύμφωνα με πρόσφατες μελέτες, παιδιά 
που έχουν θηλάσει για τουλάχιστον 4 εβδομάδες είναι λιγότερο πιθανό 
να είναι υπέρβαρα, συγκριτικά με συνομήλικά τους που σιτίστηκαν με 
τεχνητό γάλα. 
ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΈΡΙΒΑΛΛΟΝ: Το σχολείο, όπου το παιδί περνάει πολλές 
ώρες, αποτελεί έναν χώρο στον οποίο πρέπει να εκπαιδευτεί στην υγι-
εινή διατροφή. Το σχολικό κυλικείο είναι ένας πολύ σημαντικός χώρος 
για τη σχολική υγεία και μπορεί να λειτουργήσει ως φορέας προαγω-
γής της υγείας. Πολλά προϊόντα, όπως πατατάκια, γαριδάκια, τυρόπι-
τες, σοκολατούχα γάλατα, αναψυκτικά, μπισκότα, σοκολάτες και κρου-
ασάν, θα πρέπει να αντικατασταθούν με άπαχα σάντουιτς με λαχανικά, 
φυσικούς χυμούς, γάλα και φρούτα. Με τον τρόπο αυτό, οι επιλογές του 
φαγητού που θα έχει το παιδί την ώρα που πεινάει θα είναι πιο υγιεινές.
ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: Η παιδική παχυσαρκία δεν είναι αποτέ-
λεσμα μόνο της κακής διατροφής αλλά και της περιορισμένης άσκη-
σης – δραστηριότητας. Οι γονείς θα πρέπει να ωθούν το παιδί σε αθλη-
τικές δραστηριότητες, καθώς η σωματική άσκηση βοηθά στην καλή 
κατανομή του λίπους στα διάφορα μέρη του σώματος, διατηρεί μακρο-
πρόθεσμα φυσιολογικό το βάρος του σώματος και μειώνει σε μεγάλο 
βαθμό τις πιθανότητες εμφάνισης προβλημάτων υγείας. Αν το παιδί 
συνηθίσει σε μια καθημερινή δραστηριότητα από μικρή ηλικία, έχει 
πολλές πιθανότητες να συνεχίσει τη συνήθεια αυτή και στη μετέπειτα 
ζωή του.
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Οργανικά κέρδη προ προβλέψεων ύψους 345 εκατ. ευρώ 
εμφάνισε ο όμιλος της Εθνικής Τράπεζας  το γ' τρίμηνο, 
ως απόρροια της επιβολής ελέγχων στην κίνηση κεφα-

λαίων, καθώς και από την περαιτέρω υποτίμηση της τουρκι-
κής λίρας, όπως τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση της ΕΤΕ. 
Ειδικότερα τα  οργανικά κέρδη προ προβλέψεων του Ομίλου 
διαμορφώθηκαν σε 345 εκατ. €, επηρεαζόμενα από μειωμέ-
νες τραπεζικές εργασίες, ως απόρροια της επιβολής ελέγ-
χων στην κίνηση κεφαλαίων, καθώς και από την περαιτέρω 
υποτίμηση της τουρκικής λίρας κατά το γ' τρίμηνο. Τα καθαρά 
έσοδα από τόκους στην Ελλάδα διαμορφώθηκαν σε 389 εκατ. 
€ (+2,6% σε τριμηνιαία βάση), αντανακλώντας τη μείωση του 
κόστους των καταθέσεων. Τα λειτουργικά έξοδα του ομίλου 
ανήλθαν σε 525 εκατ. € (-3,0% έναντι του προηγούμενου τρι-
μήνου). Στην Ελλάδα, οι δαπάνες προσωπικού μειώθηκαν 
κατά 2,3% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο. Το κόστος 
κινδύνου μετά τον έλεγχο της ποιότητας στοιχείων του Ενερ-
γητικού παραμένει σε υψηλά επίπεδα στην Ελλάδα, σε 271 
μ.β., αντανακλώντας την αύξηση των νέων επισφαλειών λό-
γω των ελέγχων στην κίνηση κεφαλαίων, ενώ το  δανειακό 
χαρτοφυλάκιο αυξήθηκε κατά 5,0% σε τριμηνιαία βάση στην 
Τουρκία, σε όρους τουρκικής λίρας.

Ικανοποιητική ρευστότητα  
παρά τις δυσμενείς συνθήκες

Μετά την επιβολή των ελέγχων στην κίνηση κεφαλαίων και 
τη σταδιακή αποκατάσταση της εμπιστοσύνης, οι καταθέσεις σε 
επίπεδο Ομίλου παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητες σε 55,8 δισ. 
κατά το γ' τρίμηνο, μετά τη μείωση ύψους 7,8% κατά το προη-
γούμενο τρίμηνο. Αυτό κυρίως αντανακλά την αύξηση καταθέ-
σεων στην Ελλάδα ύψους 0,3 δισ. € έναντι εκτεταμένων εκρο-
ών συνολικού ύψους 10,6 δισ. € κατά τα τρία τελευταία τρίμη-
να. Στην Τουρκία, οι καταθέσεις ενισχύθηκαν κατά 10,8% σε 
τριμηνιαία βάση σε όρους τουρκικής λίρας, ενώ οι καταθέσεις 
στη Ν.Α. Ευρώπη και τις λοιπές χώρες αυξήθηκαν κατά 1% σε 
τριμηνιαία βάση. Ως αποτέλεσμα, η ΕΤΕ διατηρεί τον καλύτερο 
δείκτη δανείων προς καταθέσεις του κλάδου, ανερχόμενο σε 
94% στην Ελλάδα και 103% σε επίπεδο ομίλου.

Η χρηματοδότηση από το Ευρωσύστημα μειώθηκε σε 25,6 
δισ. € στα τέλη Σεπτεμβρίου (μηχανισμός ELA: 15,6 δισ. € ) 
από 27,6 δισ. € στα τέλη Ιουνίου (μηχανισμός ELA: 17,6 δισ. 
€), παραμένοντας στα χαμηλότερα επίπεδα του ελληνικού 
τραπεζικού κλάδου. Συγκριτικά με το τέλος του γ' τριμήνου, η 
άντληση ρευστότητας από το Ευρωσύστημα παρέμεινε σχε-
δόν αμετάβλητη σε 25,4 δισ. € (ELA: 15,6 δισ. €), με την ΕΤΕ 
να διατηρεί δυνατότητα άντλησης επιπλέον ρευστότητας ύ-
ψους περίπου 8,0 δισ. €, η οποία σχεδόν ισούται με το ύψος 
των ομολόγων Πυλώνα ΙΙ.

Μείκτης κάλυψης των καθυστερήσεων  
άνω των 90 ημερών σε επίπεδο Ομίλου και  
στην Ελλάδα στα υψηλότερα επίπεδα του κλάδου

Σε επίπεδο Ομίλου, ο ρυθμός δημιουργίας νέων δανείων 
σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών ανήλθε σε 495 εκατ. € 
κατά το γ' τρίμηνο έναντι 133 εκατ. € κατά το β' τρίμηνο του 
έτους, αντανακλώντας τη σημαντική αύξηση που παρατηρή-
θηκε στην Ελλάδα, όπου τα νέα δάνεια σε καθυστέρηση δια-
μορφώθηκαν σε 406 εκατ. € από 41 εκατ. € το προηγούμενο 
τρίμηνο. Αυτό αντανακλά κυρίως την τραπεζική αργία διάρ-
κειας τριών εβδομάδων και την επιβολή ελέγχων στην κίνη-
ση κεφαλαίων τον Ιούλιο. Ο ρυθμός δημιουργίας νέων δανεί-
ων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών στην Ελλάδα κινή-
θηκε σε αρνητικά επίπεδα τον Αύγουστο και ιδιαίτερα το Σε-
πτέμβριο, σηματοδοτώντας την άμεση αναστροφή της τάσης.

Οι εγχώριες προβλέψεις διαμορφώθηκαν σε 232 εκατ. € 
κατά το γ' τρίμηνο, με το κόστος κινδύνου να παραμένει σε 
υψηλά επίπεδα (271 μ.β.), λόγω των αυξημένων νέων επι-
σφαλειών εξαιτίας των ελέγχων στην κίνηση κεφαλαίων. Η 
Τράπεζα διατηρεί ένα δείκτη κάλυψης δανείων σε καθυστέ-
ρηση άνω των 90 ημερών της τάξεως του 73% στην Ελλάδα 
και 72% σε επίπεδο Ομίλου, στα υψηλότερα επίπεδα του κλά-
δου. Το ποσοστό κάλυψης των μη εξυπηρετούμενων ανοιγ-
μάτων παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο κατά το γ' τρίμηνο σε 
σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, σε 53%.

Στην Τουρκία, ο δείκτης καθυστερήσεων άνω των 90 ημε-
ρών παρέμεινε αμετάβλητος σε 6,1% κατά το γ' τρίμηνο, ενώ 

Τράπεζα Πειραιώς

Αύξηση 17%  
των κερδών προ φόρων  

Αύξηση 17% σε ετήσια βάση κατέγραψαν τα επαναλαμβανόμενα 
κέρδη προ φόρων και προβλέψεων του Ομίλου της Τράπεζας Πει-
ραιώς στο εννεάμηνο του 2015 και διαμορφώθηκαν σε 875 εκατ. 

ευρώ. Ειδικότερα τα  καθαρά αποτελέσματα του ομίλου μετά από φό-
ρους από συνεχιζόμενες δραστηριότητες που αναλογούν στους μετό-
χους διαμορφώθηκαν σε ζημιά 635 εκατ. € το 9μηνο 2015, ενώ τα  επα-
ναλαμβανόμενα κέρδη προ φόρων και προβλέψεων του αυξήθηκαν 
κατά 17% σε ετήσια βάση στα 875 εκατ. ευρώ. Σε τριμηνιαία βάση το γ’ 
τρίμηνο ανήλθαν σε 330 εκατ. €, αυξημένα κατά 20% έναντι του δεύτε-
ρου τριμήνου του 2015. 

Τα επαναλαμβανόμενα καθαρά λειτουργικά έσοδα στο εννεάμηνο 
2015 ανήλθαν σε 1.820 εκατ. €, αυξημένα 5% ετησίως, ενώ σε τριμηνι-
αία βάση σημείωσαν αύξηση κατά 7%. Το επαναλαμβανόμενο λειτουρ-
γικό κόστος για το εννεάμηνο 2015 ήταν μειωμένο κατά 4% ετησίως στα 
945 εκατ. €, ενώ το γ’ τρίμηνο διαμορφώθηκε στα 305 εκατ. €, μειωμέ-
νο κατά 5% σε τριμηνιαία βάση. 

Ο Δείκτης Δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών ανήλθε στο 
40,5% στο τέλος Σεπτεμβρίου 2015 από 39,4% τον Ιούνιο και 38,9% το 
Μάρτιο 2015. Ο σχηματισμός νέων καθυστερήσεων αυξήθηκε κατά το 
γ’ τρίμηνο σε 385 εκατ. € από 111 εκατ. € στο β’ τρίμηνο και 264 εκατ. € 
το α’ τρίμηνο 2015 (με 332 εκατ. € σχηματισμό νέων καθυστερήσεων 
στην Ελλάδα από -7 εκατ. € το β’ τρίμηνο και 191 εκατ. € στο α’ τρίμηνο). 
O δείκτης κάλυψης των δανείων σε καθυστέρηση από σωρευμένες 
προβλέψεις στο τέλος Σεπτεμβρίου 2015 σημείωσε σημαντική άνοδο 
στο 61% από 56% στο τέλος Μαρτίου 2015. Οι προβλέψεις δανείων κα-
τά το 2ο και 3ο τρίμηνο ανήλθαν συνολικά σε 1.843 εκατ. € από 278 ε-
κατ. € στο α’ τρίμηνο, με αποτέλεσμα οι σωρευμένες προβλέψεις να α-
ντιπροσωπεύουν το 24,6% του συνολικού δανειακού χαρτοφυλακίου 
στο τέλος Σεπτεμβρίου 2015. Το αυξημένο έξοδο προβλέψεων στην 
Ελλάδα συνδέεται κυρίως με τη μεταβολή των συνθηκών της εγχώριας 
αγοράς. Οι αυξημένες προβλέψεις του εννεαμήνου 2015 ισχυροποιούν 
περαιτέρω τον ισολογισμό της Τράπεζας Πειραιώς και της επιτρέπουν 
να προχωρήσει ταχύτερα στη ενεργητική διαχείριση του χαρτοφυλακίου 
προβληματικών δανείων, μέσω της ειδικής μονάδας. Η συνολική καθα-
ρή θέση του Ομίλου στο τέλος Σεπτεμβρίου 2015 ανήλθε στα 6,7 δισ. €, 
διαμορφώνοντας το δείκτη μόχλευσης στο 7,1%, δηλαδή σημαντικά υ-
ψηλότερα από τον ελάχιστο δείκτη που έχει ορίσει η Επιτροπή της Βα-
σιλείας (3%). Ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας του Ομίλου 
και ο δείκτης κεφαλαίου κοινών μετοχών Κατηγορίας Ι (Common Equity 
Tier-1) διαμορφώθηκαν στο τέλος Σεπτεμβρίου 2015 στο 11,3% και 
11,2% αντίστοιχα (pro-forma για τη συμφωνία πώλησης της Piraeus 
Bank Egypt και της ΑΤΕ Ασφαλιστική). Ο δείκτης Common Equity 
Tier-1, με βάση την πλήρη εφαρμογή των κανόνων της Βασιλείας ΙΙΙ, 
διαμορφώθηκε στο 10,2%.

Έθνική 
Τράπεζα 
Στα 345 

εκατ. 
ευρώ τα 

κέρδη το 
γ' τρίμηνο
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δείκτης κάλυψης δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημε-
ρών αυξήθηκε σε 78,2% (+0,4 π.μ. σε σχέση με το προηγούμενο 
τρίμηνο). Στην Ν.Α. Ευρώπη και τις υπόλοιπες διεθνείς δραστη-
ριότητες ο δείκτης καθυστερήσεων άνω των 90 ημερών ανήλ-
θε σε 28,3% (+0,3 π.μ. σε τριμηνιαία βάση), με την κάλυψη των 
επισφαλειών να αυξάνεται σε 56,6% από 55,6% κατά το β' τρί-
μηνο του έτους.

Κερδοφορία
Στην Ελλάδα τα  οργανικά κέρδη προ προβλέψεων διαμορ-

φώθηκαν σε 140 εκατ. €, σημειώνοντας μείωση της τάξεως 
του 10,4% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο. Αυτό αντανα-
κλά κυρίως την πίεση στα καθαρά έσοδα από προμήθειες, αρ-
νητικά επηρεαζόμενα από την τραπεζική αργία και την επιβολή 
ελέγχων στην κίνηση κεφαλαίων (χαμηλότερα καθαρά έσοδα 
από προμήθειες θεματοφυλακής, επενδυτικής τραπεζικής, κα-
θώς και από τις αγορές), καθώς και από αυξημένα κόστη σχε-
τιζόμενα με τα ομόλογα Πυλώνα ΙΙ.

Στον αντίποδα, τα καθαρά έσοδα από τόκους αυξήθηκαν κατά 
2,6% σε τριμηνιαία βάση, ως αποτέλεσμα της μείωσης του κό-
στους σε συνδυασμό με τη βελτίωση της σύνθεσης των κατα-
θέσεων, παρά την άντληση ρευστότητας από τον υψηλότερου 
κόστους μηχανισμό ELA. Το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο 
αυξήθηκε κατά 17 μ.β. σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, σε 
266 μ.β. Οι δαπάνες προσωπικού μειώθηκαν κατά 2,3% σε σχέ-
ση με το προηγούμενο τρίμηνο. Η ΕΤΕ κατέγραψε επαναλαμβα-
νόμενα καθαρά κέρδη ύψους 269 εκατ. € (εξαιρουμένων των 
ζημιών αποτίμησης και του έκτακτου κόστος του ΤΕΚΕ συνολι-
κού ύψους 90 εκατ. €).

Στην Τουρκία η Finansbank συνέχισε την ανοδική της πορεία 
για ένα ακόμη τρίμηνο, ενώ η  κερδοφορία των δραστηριοτή-
των του Ομίλου στη Ν.Α. Ευρώπη και τις λοιπές χώρες ανήλθε 
σε 16 εκατ. € από 6 εκατ. € το β' τρίμηνο, αντανακλώντας την 
ομαλοποίηση των μη οργανικών εσόδων (χρηματοοικονομικά 
και λοιπά κέρδη ύψους 1 εκατ. € κατά το γ' τρίμηνο έναντι ζη-
μιών ύψους 4 εκατ. € στο προηγούμενο τρίμηνο) και την πτώση 
14,4% σε τριμηνιαία βάση στις προμήθειες. 

Κατά 14,4%  ήταν μειωμένα σε ετήσια βάση  τα κέρδη που 
ανακοίνωσε η Alpha Βank, προσαρμοσμένα -όπως τονίζει 
σε σχετική ανακοίνωση-  για την εξαγορά των εργασιών 

Λιανικής Τραπεζικής της Citi στην Ελλάδα. Ειδικότερα, παρουσί-
ασε στο τέλος Σεπτεμβρίου ζημίες μετά από φόρους 838 εκατ. 
ευρώ, ενώ το   Καθαρό Έσοδο Τόκων ανήλθε σε 1.445,5 εκατ. €, 
ενισχυμένο κατά 1,2% ετησίως, ως αποτέλεσμα κυρίως της μει-
ώσεως του κόστους των προθεσμιακών καταθέσεων, η οποία 
αντιστάθμισε το υψηλό κόστος χρηματοδοτήσεως από την αυξη-
μένη εξάρτηση από τον Έκτακτο Μηχανισμό Ρευστότητας της 
Τραπέζης της Ελλάδος (ELA).

Το Καθαρό Επιτοκιακό Περιθώριο διαμορφώθηκε σε 2,8% το 
γ' τρίμηνο 2015.Τα Λειτουργικά Έξοδα, εξαιρουμένων των εξό-
δων συγχωνεύσεως και των εκτάκτων εξόδωv, διαμορφώθη-
καν σε 844,7 εκατ. ευρώ μειωμένα κατά 14,4% σε ετήσια βάση, 
προσαρμοσμένα για την εξαγορά των εργασιών Λιανικής Τραπε-
ζικής της Citi στην Ελλάδα, κυρίως ως αποτέλεσμα της μειώσε-
ως. Ο Δείκτης Εξόδων - Εσόδων το εννεάμηνο 2015 διαμορφώ-
θηκε σε 49,2%. Το αποτέλεσμα προ προβλέψεων του Ομίλου α-

νήλθε σε 871,6 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 8,7% σε ετήσια βάση. 
Οι προβλέψεις για την κάλυψη πιστωτικού κινδύνου διαμορφώ-
θηκαν σε 2.355,9 εκατ. το εννεάμηνο 2015, ενώ οι προβλέψεις 
για το γ΄ τρίμηνο διαμορφώθηκαν σε 258,7 εκατ. ευρώ. Στο τέ-
λος Σεπτεμβρίου 2015 ο Δείκτης Καθυστερήσεων ανήλθε σε 
36,5%. Στην Ελλάδα, ο Δείκτης Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων 
διαμορφώθηκε στο 37,2%, ενώ στη Νοτιοανατολική Ευρώπη για 
την ίδια περίοδο ο Δείκτης Καθυστερήσεων διαμορφώθηκε σε 
32,3%. Σε επίπεδο ομίλου, ο Δείκτης Καθυστερήσεων των επι-
χειρηματικών, στεγαστικών και καταναλωτικών δανείων του 
Ομίλου διαμορφώθηκε σε 36,2%, 33,6% και 46,1%, ενώ το σχε-
τικό απόθεμα των προβλέψεων ανήλθε σε 75%, 46% και 80% 
αντιστοίχως. «Στο πλαίσιο ενός ευμετάβλητου περιβάλλοντος, 
διατηρήσαμε τη λειτουργική μας επίδοση. Το Αποτέλεσμα προ 
Προβλέψεων ανήλθε σε 872 εκατ. €, αυξημένο κατά 9% σε ετή-
σια βάση, λόγω του χαμηλότερου κόστους καταθέσεων και της 
μειώσεως των λειτουργικών εξόδων κατά 8% σε ετήσια βάση», 
τόνισε  μεταξύ άλλων ο διευθύνων σύμβουλος της Alpha 
Bank κ. Δημήτρης Μαντζούνης. 

Αύξηση των κερδών προ προβλέψε-
ων κατά 8,4%, στα 230 εκατ. ευρώ 
σημείωσε  η Eurobank το τρίτο τρί-

μηνο του 2015 έναντι του β’ τριμήνου της 
ίδιας χρονιάς. Ταυτόχρονα -όπως ανα-
φέρεται σε σχετική ανακοίνωση- επέ-
δειξε  ανθεκτικότητα καθαρών εσόδων 
από τόκους (-1,8% στο Γ΄ τρίμηνο) παρά 
τους κεφαλαιακούς ελέγχους.

Ειδικότερα, σύμφωνα με σχετική ανα-
κοίνωση, η Eurobank κατέγραψε:
• Ανθεκτικότητα καθαρών εσόδων από 
τόκους (-1,8% στο τρίτο τρίμηνο) παρά 
τους κεφαλαιακούς ελέγχους.
•  Μείωση λειτουργικών δαπανών κατά 
6,4% σε ετήσια βάση - Βελτίωση του δεί-
κτη κόστους - εσόδων σε 51,8%, από 
53,7% το β΄ τρίμηνο.
• Δημιουργία προβλέψεων 2,4 δισ. ευ-
ρώ το εννεάμηνο με ενσωμάτωση των 
αποτελεσμάτων της Άσκησης Ποιότητας 
Στοιχείων Ενεργητικού της Ευρωπαϊκής 
Κεντρικής Τράπεζας. Ενίσχυση του δεί-
κτη κάλυψης των δανείων σε καθυστέ-
ρηση άνω των 90 ημερών κατά 940 μο-
νάδες βάσης έναντι του πρώτου τριμή-
νου σε 65,0%.
• Συγκράτηση των νέων δανείων σε κα-
θυστέρηση άνω των 90 ημερών στα 166 
εκατ. €, παρά την τραπεζική αργία και την 

επιβολή κεφαλαιακών ελέγχων.
• Μείωση χρηματοδότησης από το ευ-
ρωσύστημα σε 29,6 δισ. €  σταθεροποίη-
ση του δείκτη χορηγήσεων προς καταθέ-
σεις στο 131,2%.
• Κεφάλαια κοινών μετοχών CET1 12,1% 
και 17,7% pro-forma για την αύξηση κεφα-
λαίου ύψους 2,1 δισ. ευρώ.
• Καθαρά κέρδη από τις δραστηριότητες του 
εξωτερικού 20 εκατ. ευρώ το τρίτο τρίμηνο 
και 54 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο 2015.
• Συνολικό αποτέλεσμα 406 εκατ. ευρώ 
το τρίτο τρίμηνο και -1,0 δισ. ευρώ το 
εννεάμηνο 2015.

«Η Eurobank, όπως κατέδειξαν και τα 
πρόσφατα stress test της ΕΚΤ, έχει όλες 
τις προϋποθέσεις και τη βούληση να παί-
ξει πρωταγωνιστικό ρόλο στην ανάκαμ-
ψη της ελληνικής οικονομίας», τόνισε 
μεταξύ άλλων ο  πρόεδρος του Δ.Σ. κ. 
Νικόλαος Καραμούζης. «Από αυτή τη θε-
τική αφετηρία εκκινούμε για την αύξηση 
του μετοχικού μας κεφαλαίου, με στόχο 
την κάλυψη των κεφαλαιακών αναγκών 
που προσδιορίστηκαν από την ΕΚΤ στο 
ακραίο σενάριο (2,1 δισ. €)»,ανέφερε α-
πό την πλευρά του ο διευθύνων σύμβου-
λος κ. Φωκίων Καραβίας.

Eurobank

Ανθεκτικότητα στις  δυσμενείς συνθήκες

Alpha Βank

Διατήρησε τη λειτουργική επίδοση
H Εθνική Τράπεζα  
πουλά τη Finansbank

Στην πώληση του συνόλου των μετοχών της  Finansbank  προ-
χωρά η Εθνική Τράπεζα, εννέα χρόνια μετά της εξαγορά της, στο 
πλαίσιο της ανακεφαλαιοποίησης. Όπως τονίζεται σε ανακοίνωση 
της ΕΤΕ, «στο πλαίσιο των οριζoμένων στο κανονιστικό πλαίσιο 
της ανακεφαλαιοποίησης αναφορικά με την προετοιμασία και υ-
ποβολή του σχεδίου άντλησης κεφαλαίων και του σχεδίου αναδι-
άρθρωσης προς τις αρμόδιες εποπτικές αρχές,  η Εθνική Τράπεζα 
ενημερώνει τους επενδυτές για την πρόθεσή της να προχωρήσει, 
υπό την προϋπόθεση λήψης των απαραίτητων εποπτικών και ε-
ταιρικών εγκρίσεων, στην πώληση του συνόλου της συμμετοχής 
της στη Finansbank».
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Στο   Costa Navarino στη Μεσ-
σηνία ταξίδεψε το  δίκτυο 
πρακτόρων και μεσιτών της 

ΑΧΑ  με κυρίαρχο μήνυμα του τα-
ξιδιού «Ταξιδεύουμε Ελλάδα», 
στηρίζοντας εμπράκτως τις ελ-
ληνικές επιχειρήσεις, τον ελλη-
νικό τουρισμό και τη χώρα μας. 

Στη διάρκεια του ταξιδιού οι ε-
πίλεκτοι συνεργάτες της ΑΧΑ, η 
διοικητική ομάδα και τα στελέχη 
της εταιρείας αντάλλαξαν από-
ψεις και θέσεις σχετικά με την α-
σφαλιστική αγορά και την επόμε-
νη μέρα της ασφάλισης. Παράλ-
ληλα, μοιράστηκαν το όραμα της 
ΑΧΑ για την ασφαλιστική αγορά 
και χάραξαν κοινή στρατηγική για 
να αντιμετωπίσουν μαζί τις μελ-
λοντικές προκλήσεις της αγοράς, 
ενισχύοντας τις σχέσεις εμπιστο-
σύνης και σεβασμού που αποτε-
λούν την καλύτερη παρακαταθή-
κη για τη χρονιά που ακολουθεί. 

Oι συμμετέχοντες είχαν την 
ευκαιρία να διασκεδάσουν, δια-
γωνιστούν, συνεργαστούν και 
δημιουργήσουν στιγμές που έ-
μειναν χαραγμένες στη μνήμη ό-
λων. Κατά τη διάρκεια του ταξι-
διού, οι επίλεκτοι συνεργάτες της 
ΑΧΑ είχαν την ευκαιρία να περιη-
γηθούν στα μοναδικής ομορφιάς 
αξιοθέατα της Μεσσηνίας, να επι-
σκεφθούν με ειδικά ναυλωμένο 
σκάφος τον όρμο του Ναυαρίνο, 
να συμμετέχουν σε αγώνες 
GoKart στη μοναδική πίστα αγώ-
νων που σχεδιάσθηκε φέτος στις 
εγκαταστάσεις του Costa 

Navarino, να καταδυθούν στο 
ναυάγιο της νησίδας Πρώτη που 
ανήκει στο σύμπλεγμα των Οι-
νουσών, να διαγωνιστούν στο 
bowling, να μυηθούν στα μυστικά 
του golf, να απολαύσουν τις υπη-
ρεσίες του πολυτελούς spa και 
να χαλαρώσουν στις πολυάριθ-
μες πισίνες του Costa Navarino. 

Οι πιο τολμηροί συμμετείχαν 
στην ΑΧΑ Running Team που έ-
τρεξε στον 3ο διεθνή αγώνα 
«Costa Navarino Challenge», α-
ποστάσεις των 5 και 10 χιλιομέ-
τρων. Συνεργάτες και στελέχη 
της ΑΧΑ ανανέωσαν το ραντεβού 
τους για την επόμενη χρονιά με 
την ευχή να συνεχίσει η ΑΧΑ να 
«Ταξιδεύει Ελλάδα» και να στη-
ρίζει εμπράκτως και ουσιαστικά 
τόσο τη χώρα όσο και το θεσμό 
της ασφαλιστικής διαμεσολάβη-
σης. 

Στο φετινό ταξίδι επιβράβευ-
σης συμμετείχαν από την ΑΧΑ Α-
σφαλιστική: ο κ. Ερρίκος Μοά-
τσος, διευθύνων σύμβουλος, ο κ. 
Νίκος Σακελλαρίου, διευθυντής 
Δικτύων Διανομής, ο κ. Λυκούρ-
γος Πέτροβας, διευθυντής Λει-
τουργιών, ο κ. Δημήτρης Μελε-
ξόπουλος, διευθυντής Μεσιτών 
και Πρακτόρων, ο κ. Ανδρέας Νι-
κολάου, διευθυντής Ανάληψης 
Κινδύνων Ασφαλίσεων κατά 
Ζημιών, ο κ. Χαράλαμπος Ανα-
στασιάδης, διευθυντής  Ανάπτυ-
ξης Προϊόντων και Μarketing, ο 
κ. Γιώργος Μαυρωνάς, επικεφα-
λής Ιδιωτών και Μικρών Επιχει-
ρήσεων, ο κ. Βασίλης Βολωνά-
κης, επικεφαλής μεγάλων Επι-
χειρήσεων και οι κ.κ. Διονύσης 
Ακτύπης, Ελένη Νικολιδάκη, επι-
θεωρητές Πωλήσεων του Δικτύ-
ου Πρακτόρων και Μεσιτών.

Στη Γαλλία οι  καλύτεροι 
συνεργάτες της ΆΧΆ 

Για μία ακόμα χρονιά ένα τα-
ξίδι επιβράβευσης ολοκληρώ-
θηκε με μεγάλη επιτυχία για 
τους καλύτερους συνεργάτες 
του αποκλειστικού δικτύου της 
ΑΧΑ. Προορισμός ήταν η Γαλλία 
και πιο συγκεκριμένα η κοιλάδα 
του Λίγηρα και το Παρίσι. 

Οι συμμετέχοντες είχαν την 
ευκαιρία να επισκεφθούν σημα-
ντικά ιστορικά σημεία, να απο-
λαύσουν γεύσεις της γαλλικής 
κουζίνας και να πραγματοποιή-
σουν συναντήσεις στα γραφεία 
του ομίλου ΑΧΑ. Οι πρώτες δύο 
ημέρες πέρασαν στην ιστορική 
κοιλάδα του Λίγηρα, συγκεκρι-
μένα στο Saint – Pierre des 
Corps, όπου οι συνεργάτες και 
οι άνθρωποι της εταιρείας έμει-

ναν στο κάστρο Château d’ 
Artigny, έλαβαν μέρος σε γευ-
σιγνωσία και επισκέφθηκαν 
κάστρα της περιοχής. 

Οι επόμενες τέσσερις ημέρες 
είχαν ως προορισμό το Παρίσι, 
με διαμονή στο Hotel California. 
Την πρώτη ημέρα στα κεντρικά 
γραφεία της ΑΧΑ οι συνεργάτες 
και τα στελέχη της εταιρείας 
πραγματοποίησαν συναντήσεις 
με τον CEO της Περιφέρειας 
Μεσογείου και Λατινικής Αμε-
ρικής κ. Jean-Laurent Granier 
και τον διευθυντή Δικτύων Δια-
νομής της Περιφέρειας κ. 
Emiliano D’ Angelo για θέματα 
στρατηγικής και τη βέλτιστη α-
ξιοποίηση των ψηφιακών μέ-
σων για τις πωλήσεις. Το από-
γευμα της ίδιας ημέρας φιλοξε-
νήθηκαν στο διάσημο Hotel de 
la Vaupalière, την αριστοκρατι-
κή κατοικία που στεγάζονται οι 
εγκαταστάσεις του Ομίλου ΑΧΑ, 
όπου είχαν δείπνο μαζί με τον κ. 

Emiliano D’ Angelo. 
Το πρόγραμμα ήταν δομημέ-

νο με τέτοιο τρόπο, ώστε να 
δώσει σε όλους τη μαγική χροιά 
της Πόλης του Φωτός. Έτσι οι 
συμμετέχοντες είχαν την ευκαι-
ρία να ξεναγηθούν στη μοναδι-
κή Opera Garnier, να δειπνή-
σουν στο εξαιρετικό εστιατόριο 
Fouquet στη λεωφόρο των 
Champs – Elysées και να παρα-
κολουθήσουν το μοναδικό θέα-
μα του φημισμένου Cabaret 
Lido. 

Στο φετινό ταξίδι επιβράβευ-
σης συμμετείχαν από την ΑΧΑ 
Ασφαλιστική: ο κ. Ερρίκος Μο-
άτσος, διευθύνων σύμβουλος, 
ο κ. Νίκος Σακελλαρίου, διευ-
θυντής Δικτύων Διανομής, ο κ. 
Ernesto Di Giorgio, διευθυντής 
Agency System και Υποστήρι-
ξης και Στρατηγικής Δικτύων 
Διανομής και ο κ. Στάθης Γκίτι-
κας, επιθεωρητής Πωλήσεων 
Αποκλειστικού Δικτύου.

Μετά από μία μακρά περίοδο σχεδιασμού 
και προετοιμασίας, η MATRIX Broker at 
Lloyd’s εισέρχεται δυναμικά στο πεδίο 

των ναυτασφαλίσεων, δημιουργώντας τη 
MATRIX MARINE Broker, με στόχο να επεκτείνει 
τη μέχρι σήμερα άκρως επιτυχή δραστηριότητά 
της και να αποτελέσει, για ακόμη μία φορά, την 
πρώτη ελληνική ναυτασφαλιστική μεσιτική εται-
ρεία στην αγορά των Lloyd’s και του Λονδίνου. 

Η Matrix, γνωστή στην ελληνική, αλλά και στις 
ευρωπαϊκές και διεθνείς αγορές για τις καινοτόμες 
προτάσεις της, αλλά και για εξατομικευμένες λύσεις 
και υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας που παρέχει 
στους πελάτες της, έχει ως στόχο, μέσω της MATRIX 
MARINE Brokers, να διευρύνει την παράδοσή της 
στην υψηλού επιπέδου εξυπηρέτηση και στο χώρο 
της ναυτιλίας, στον οποίο η Ελλάδα διατηρεί την 
πρωτοκαθεδρία σε διεθνές επίπεδο. Η ΜΑTRIX MARINE Brokers, με έ-
δρα το Λονδίνο και επικεφαλής τους Stuart Lilley και Daniel James 
Plummer, επανδρώνεται από έμπειρα και ικανά στελέχη και θα ξεκινήσει 
επίσημα τη δραστηριότητά της τον Ιανουάριο του 2016. 

Ο Daniel James Plummer, με 8ετή εμπειρία στις προαιρετικές 
συμβάσεις και senior broker, υπεύθυνος του χαρτοφυλακίου της 

Cambiaso Risso για την ευρωπαϊκή και λονδρέ-
ζικη αγορά, στην CR MARINE & AVIATION SRL, 
θα αποτελέσει, μαζί με την ομάδα του, το βασικό 
μοχλό ανάπτυξης εργασιών της νέας εταιρείας. 

Με 15 χρόνια ασφαλιστικής εμπειρίας, ο 
Stuart Lilley εργάζεται εδώ και 11 χρόνια στο 

χώρο της διαμεσολάβησης και έχει αναπτύξει διευρυμένη δραστη-
ριότητα σε όλους τους κλάδους θαλασσασφάλισης και αντασφάλι-
σης (Hull, P&I), Mega Yachts κ.ο.κ, και έχει διαχειριστεί διεθνή 
πελατολόγια. Μέχρι πρόσφατα τελούσε χρέη Associate Director 
στον όμιλο Howden Broking Group, με αρμοδιότητα την τοποθέτηση 
των κινδύνων για το πελατολόγιο της Άπω Ανατολής. Ο κ. Lilley 

έχει διατελέσει associate director και επικεφαλής του Shipping της 
FP Marine με έδρα το Λονδίνο. Ακολουθώντας τη στρατηγική των 
εταιρειών του Ομίλου ΜΑTRIX MARINE BROKERS θα έχει ως βα-
σικό αντικείμενο την παροχή ποιοτικού και ταχύτατου service στους 
Έλληνες και διεθνείς μεσίτες που επιθυμούν πρόσβαση στην αγορά 
του Λονδίνου και των Lloyd’s. «Για όλους εμάς που μεγαλώσαμε 
στην Ελλάδα και στη συνέχεια σπουδάσαμε και εργαστήκαμε στην 
Αγγλία, η ελληνική ναυτιλία ήταν πάντα ένα σημαντικό ορόσημο, 
ένα κομμάτι της διεθνοποιημένης κουλτούρας μας, ένας από τους 
λόγους που νιώθαμε περήφανοι για τη χώρα μας στο ιδιαίτερα α-
νταγωνιστικό περιβάλλον του Λονδίνου», τονίζει ο  κ. Δημήτρης 
Τσεσμετζόγλου, CEO της ΜΑTRIX Broker at Lloyd’s. «Επομένως η 
ίδρυση της MATRIX MARINE ΒROKERS που, όπως και η MATRIX 
BROKERS, θα είναι η πρώτη ελλληνική ναυτασφαλιστική μεσιτική 
στην αγορά του Λονδίνου, αποτελεί για όλους εμάς πηγή μεγάλης 
ικανοποίησης, κυρίως γιατί επιτύχαμε έναν ακόμη δύσκολο στόχο, 
που θα μας δώσει τη δυνατότητα να παρέχουμε εξαιρετικές υπηρε-
σίες στους Έλληνες και διεθνείς brokers και πλοιοκτήτες. Είμαστε 
βέβαιοι ότι και στους νέους μας πελάτες θα προσφέρουμε με τον 
ίδιο ζήλο πρωτοποριακές λύσεις και καινοτομία, δηλαδή υπηρεσί-
ες πέρα από κάθε προσδοκία, για τις οποίες και καταλάβαμε φέτος 
την πρώτη θέση στα βραβεία του Intelligent Insurer για την Ευρώ-
πη», σημειώνει ο κ. Δημήτρης Τσεσμετζόγλου.

ΜΑTRIX: Δυναμικά στις ναυτασφαλίσεις  του Λονδίνου

Ο κ. Stuart Lilley Ο κ. Daniel James 
Plummer

Ο κ. Δημήτρης Τσεσμετζόγλου

ΑΧΑ Ασφαλιστική: Ταξιδεύει στην Έλλάδα το δίκτυο



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

Είµαστε εσύ.

Περιουσία |  Υγεία |  Σύνταξη |  Επιχείρηση

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

Κεντρικά γραφεία: Λεωφ. Συγγρού 367, 175 64, Π. Φάληρο, Αθήνα
τηλ: 210 949 1280-299 | fax:  210 940 3148 | email: info@syneteristiki.gr
Yποκατάστηµα: Πολυτεχνείου 27-29, 546 26, Θεσσαλονίκη
τηλ: 2310 554 331, 2310 544 775 | fax: 2310 500 240 | www.syneteristiki.gr
       Syneteristiki Ins. Co 
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AUTOGLASSFIT- 3M ΕΛΛΑΣ

Ενώνουν τις δυνάμεις τους 
ΤΗΝ  ΕΜΠΕΙΡΙΑ και την τεχνο-
γνωσία τους στον τομέα της διανο-
μής προϊόντων αυτοκινήτου όπως 
τις αντηλιακές μεμβράνες & μεμ-
βράνες ασφαλείας αυτοκινήτων 
καθώς και τα προϊόντα περιποίη-
σης αυτοκινήτου Car Care  ενώ-
νουν οι εταιρείες AUTOGLASSFIT 
Α.Ε. και  3Μ™ ΕΛΛΑΣ ΜΕΠΕ. Σκο-
πός της συνεργασίας είναι η δημι-
ουργία και η ανάπτυξη ενός ισχυ-
ρού πανελλαδικού δικτύου εξειδι-
κευμένων καταστημάτων 
GlassFit® στο οποίο θα προσφέ-
ρονται προϊόντα της 3Μ™ καθώς 
και αναβαθμισμένες υπηρεσίες με 
την εγγύηση της 3Μ™ και της 
AUTOGLASSFIT Α.Ε. Το αναβαθμι-
σμένο και με κοινή ταυτότητα δί-
κτυο καταστημάτων GlassFit® εί-
ναι πλέον συνεργάτης της 3Μ™ 
στον τομέα του αυτοκινήτου και 
φέρει τη σήμανση 3Μ™ 
Automotίve Partner. Πιο συγκε-
κριμένα, από τέλος Οκτωβρίου τα 
συνεργαζόμενα καταστήματα 
GlassFit® - 3Μ™ Automotίve 
Partner φέρουν ειδική σήμανση. 
Πλέον των υφιστάμενων εργασιών τους (επισκευή & αντικατάσταση κρυστάλλων) τα 
καταστήματα GlassFit® - 3Μ™ Automotίve Partner θα διαθέτουν και τα παρακάτω 
προϊόντα - υπηρεσίες της 3Μ™:

Αντηλιακές μεμβράνες (Wίndow Film), μεμβράνες ασφαλείας κρυστάλλων 
(Window Safety Film), σετ ξεθαμπώματος και γυαλίσματος φαναριών (Head Lamp 
Restoration) σετ καθαρισμού & περιποίησης κρυστάλλινων επιφανειών αυτοκινή-
του, προϊόντα περιποίησης αυτοκινήτου (Car Care)

Με αυτή τη συνεργασία, η 3Μ™ και το δίκτυο καταστημάτων GlassFit® φέρνουν 
τα προϊόντα αυτοκινήτου της 3Μ™ πιο κοντά στους καταναλωτές ώστε να τα γνωρί-
σουν και να επιλέξουν με βάση την τεχνολογική τους υπεροχή, την ποιότητα και απο-
τελεσματικότητά τους. Όπου χρειάζεται επαγγελματική τοποθέτηση των προϊόντων, 
οι τεχνικοί των καταστημάτων GlassFit® είναι οι ειδικοί για την εφαρμογή των προ-
ϊόντων 3Μ™. Η άρτια εκπαίδευσή τους αλλά και η πολύχρονη εμπειρία τους εγγυώ-
νται άριστο αποτέλεσμα. Η AUTOGLASSFIT Α.Ε. διαθέτει το μεγαλύτερο δίκτυο επι-
σκευής και αντικατάστασης κρυστάλλων οχημάτων στην Ελλάδα - GlassFit®. Έχο-
ντας παρουσία πάνω από 10 χρόνια στην ελληνική αγορά (ξεκίνησε ως προμηθευτι-
κός συνεταιρισμός το 2005), εισάγει και εμπορεύεται κρύσταλλα οχημάτων καθώς 
και διαχειρίζεται ζημιές θραύσης κρυστάλλων σε συνεργασία με ασφαλιστικές εται-
ρείες. Περισσότερες πληροφορίες για την AUTOGLASSFIT μπορείτε να βρείτε στο 
www.autoglassfit.gr.Η 3Μ™ είναι η εταιρεία που εφαρμόζει την επιστήμη για να 
δημιουργεί προϊόντα που βελτιώνουν τη ζωή των ανθρώπων σε όλο τον κόσμο. 
Μέσα από τη σύνδεση πρακτικών αναγκών με 46 διαφορετικές τεχνολογικές πλατ-
φόρμες, η 3Μ™ διαθέτει μια ευρεία γκάμα ποιοτικών προϊόντων από βιομηχανικά, 
αυτοκινήτου, καταναλωτικά και ιατρικά μέχρι ασφαλείας και ηλεκτρολογικά. Η 3Μ™ 
Ελλάς ΜΕΠΕ είναι η θυγατρική εταιρεία της 3Μ™ στην Ελλάδα. Ιδρύθηκε το 1970 και 
διακινεί τα προϊόντα της 3Μ™ στην Ελλάδα και την Κύπρο. Περισσότερες πληροφο-
ρίες για την 3Μ™ μπορείτε να βρείτε στο www.3m.gr.

Ως η  «καλύτερη ασφαλιστική εταιρεία Ζωής 
στην Ελλάδα» αναδείχθηκε η  NN Hellas στο 
θεσμό Global Insurance Awards 2015 από το 

διεθνώς αναγνωρισμένο οικονομικό περιοδικό 
World Finance. Η διάκριση αυτή -όπως τονίζει η 
εταιρεία-  επιβεβαιώνει την ηγετική θέση που κα-
τέχει στον ασφαλιστικό κλάδο καθώς και τη συνε-

χή ανοδική της πορεία στην ελληνική αγορά. Ο 
καταξιωμένος θεσμός των Global Insurance 
Awards αξιολογεί και βραβεύει τις εταιρείες  που 
καινοτομούν, επιτυγχάνουν και διαφοροποιούνται 
στην παγκόσμια οικονομία. Ανάμεσα στις τελικές 
υποψήφιες εταιρείες που διαγωνίστηκαν ήταν και 
άλλες μεγάλες εταιρείες του ασφαλιστικού κλάδου 

στην Ελλάδα. H συγκεκριμένη διάκριση έχει ιδιαί-
τερη σημασία, καθώς η NN Hellas ξεχώρισε για 
ακόμη μία φορά για τις βέλτιστες πρακτικές σε θέ-
ματα εξυπηρέτησης πελατών, καθώς και για τις 
καινοτόμες παρεχόμενες υπηρεσίες. 

«Αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για τη NN Hellas να 
βραβεύεται ως η καλύτερη ασφαλιστική εταιρεία 

Ζωής στη χώρα για δεύτερη συνεχή χρονιά. Στη 
NN προσπαθούμε διαρκώς να  εισάγουμε βέλτι-
στες πρακτικές, που χαρακτηρίζονται από καινοτο-
μία και πρωτοπορία, εστιάζοντας στον πελάτη, τον 
άνθρωπο και την κοινωνία», τόνισε ο   κ. Luis 
Miguel Gomez, CEO της NN Hellas, αναφερόμε-
νος στη βράβευση. 

NN Hellas: Αναδείχθηκε καλύτερη ασφαλιστική εταιρεία Ζωής στην Ελλάδα

Παρέχοντας ποιοτικές υπηρεσίες προς τους α-
σφαλισμένους και τους συνεργάτες της αλλά και 
το ευρύτερο κοινό με το οποίο συναλλάσσεται, η 

ΑΤΕ Ασφαλιστική διασφάλισε την πιστή εφαρμογή 
των υψηλών απαιτήσεων του διεθνούς προτύπου Ε-
ΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 στην καθημερινή λειτουργία 
των πιστοποιημένων μονάδων της. Έτσι, στις 
12/10/2015 επαναπιστοποίησε τις υπηρεσίες της, με 
το ανωτέρω αναφερόμενο πρότυπο συστήματος ποι-
ότητας και για την τριετία από τον Οκτώβριο 2015 έως 
και τον Οκτώβριο του 2018.

Το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001, που αποτελεί το 
πλέον διαδεδομένο παγκοσμίως πρότυπο διαχείρι-
σης της ποιότητας, εφαρμόζεται από την ΑΤΕ Ασφαλι-
στική ήδη από το έτος 2002. Αξιοποιώντας το εν λόγω 
πρότυπο, η ΑΤΕ Ασφαλιστική επιτυγχάνει τη συνεχή 
αναβάθμιση των υπηρεσιών της και την αποτελεσμα-
τικότερη λειτουργία των πιστοποιημένων μονάδων 
της. Στο πλαίσιο αυτό και με στόχο τη βέλτιστη υπο-
στήριξη της λειτουργίας του Συστήματος Διαχείρισης 
Ποιότητας, η ΑΤΕ Ασφαλιστική έχει αναπτύξει την α-
παιτούμενη υποδομή ώστε να ανταποκρίνεται άμεσα, 
υπεύθυνα και αποτελεσματικά στις σύγχρονες απαι-
τήσεις της αγοράς. 

Στο πλαίσιο της πρόσφατης επιθεώρησης επαναξι-
ολόγησης, στις 12/10/20015 επιβεβαιώθηκε η εφαρ-
μογή του Συστήματος  Διαχείρισης Ποιότητας κατά 
ISO 9001:2008 σε όλες τις πιστοποιημένες μονάδες 
της ΑΤΕ Ασφαλιστική: Τεχνικών Ασφαλίσεων, Ασφα-
λίσεων Κλάδου Πυρός, Αγροτικών Ασφαλίσεων, Α-
σφαλίσεων Πληρωμάτων Πλοίων, Ατομικών Ασφα-
λίσεων Ζωής και Προσωπικών Ατυχημάτων, Ομαδι-
κών Ασφαλίσεων Ζωής και Υγείας, της Εκπαίδευσης 
του Προσωπικού και των Δικτύων Πωλήσεων, κα-
θώς και της Διαχείρισης Αιτιάσεων.

Φορέας πιστοποίησης είναι η εταιρεία ΕΒΕΤΑΜ 
Α.Ε., διάδοχος του ΕΛΟΤ. Η επιτυχής επαναξιολόγηση 
και πιστοποίηση της ΑΤΕ Ασφαλιστική ήταν το επιστέ-
γασμα πιστής εφαρμογής του προτύπου και υπό το 
συντονισμό της Διεύθυνσης Οργάνωσης και Επιχει-
ρησιακού Σχεδιασμού και του υπευθύνου Διαχείρι-
σης Ποιότητας της Εταιρείας. Επισημαίνεται δε ότι η 
επιτευχθείσα επαναπιστοποίηση της ΑΤΕ Ασφαλιστι-
κή συμπεριλαμβάνει και την πιστοποίηση από το διε-
θνή οργανισμό IQNet (International Certification 
Network), το μεγαλύτερο διεθνές δίκτυο Φορέων 
Πιστοποίησης Συστημάτων Ποιότητας. «Η παροχή υ-
ψηλού επιπέδου υπηρεσιών, καθώς και η συνεχής 

βελτίωση της εμπειρίας που παρέχουμε στους πελά-
τες και στους συνεργάτες μας, βρίσκονται στο επίκε-
ντρο της αποστολής της εταιρείας μας», τόνισε ο  διευ-
θύνων σύμβουλος της ΑΤΕ Ασφαλιστικής κ. Ι. Χατζη-
ιωσήφ. «Οι πιστοποιημένες υπηρεσίες μας, σύμφωνα 
με τα πλέον αυστηρά διεθνή πρότυπα ποιότητας, σε 
συνδυασμό με το έμπειρο και εξειδικευμένο ανθρώ-
πινο δυναμικό μας, επιτρέπουν στην ΑΤΕ Ασφαλιστι-
κή να τεκμηριώνει έμπρακτα και ολοκληρωμένα την 
εταιρική της δήλωση: Κοντά σας ό,τι κι αν τύχει», πρό-
σθεσε ο κ. Χατζηιωσήφ.

Ο κ. Νικόλαος  Γκουζέλος με την κα Marina Fernhout-
Mollemans 

ΆΤΕ Άσφαλιστική 
Πιστοποίηση για τις  
υπηρεσίες της

Την πιστοποίηση 
των υπηρεσιών της 
σύμφωνα με το διεθνές 
πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 
ISO 9001:2008 
εξασφάλισε, μέχρι και 
τον Οκτώβριο του 2018, 
ΑΤΕ Ασφαλιστική, 
λαμβάνοντας ταυτόχρονα 
πιστοποίηση και από το 
διεθνή οργανισμό IQNet.

Ο κ. Ιορδάνης Χατζηϊωσήφ
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Για 2η συνεχόμενη χρονιά 
η  ERGO διακρίθηκε  στον 
αναγνωρισμένο θεσμό 

βράβευσης των υγειών επι-
χειρηματικών δραστηριοτή-
των στη χώρα μας, "TRUE 
LEADERS 2014", που διοργα-
νώνει η Icap Group. 

Στην εκδήλωση παρευρέθη-
καν στελέχη της εταιρείας, ε-
νώ το βραβείο της ERGO παρέ-
λαβε ο διευθυντής Τομέα Ε-
μπορικών Λειτουργιών κ. 
Στάθης Τσαούσης από τον κ. 
Κωνσταντίνο Μπίτσιο, εκτελε-
στικό αντιπρόεδρο του ΣΕΒ. 
Από τις 22.000 εταιερίες που 
αξιολογήθηκαν για το 2014, 
μόνο 44 εταιρείες και 10 Όμι-
λοι πληρούν ταυτόχρονα όλα 
τα κριτήρια συμμετοχής - με-
ταξύ αυτών και η ERGO, τονί-
ζει  η εταιρεία.

Η ERGO κατέχει πλέον την 

40ή θέση ανάμεσα στις 500 
πιο κερδοφόρες εταιρείες της 
χώρας, από την 80ή που κατεί-
χε το 2013 και τη 2η θέση στον 
κλάδο ασφαλειών. Η εταιρεία, 
μάλιστα, συγκαταλέγεται μέσα 
στις εταιρείες αυτές που δια-
κρίνονται ανελλιπώς ως 

"Business Leader in Greece" 
και ειδικότερα στην ενότητα 
Gold & Platinum, η οποία προ-
βάλλει ιδιαίτερα τις επιχειρή-
σεις που έχουν αδιάλειπτη 
παρουσία και χαρακτηρίζονται 
ως "νικητές με διάρκεια". 

Ο CEO της ERGO, κ. Θεόδω-

ρος Κοκκάλας, απευθυνόμε-
νος στο διοικητικό προσωπικό 
της εταιρείας δήλωσε  μεταξύ 
άλλων ότι «η τιμητική αυτή δι-
άκριση μας κάνει ιδιαίτερα υ-
περήφανους. 

Επιβραβεύει τη συστηματι-
κή και διαχρονική προσπάθεια 
και την αποτελεσματικότητα. 
Πάνω από όλα όμως, προσω-
πικά με κάνει ιδιαίτερα υπερή-
φανο η αναγνώριση της επέν-
δυσης στους εργαζομένους 
μας και της ομαδικής προσπά-
θειας. 

Χάρη σε αυτά διατηρήσαμε 
ένα σπάνιο εργασιακό περι-
βάλλον, που στηρίζεται στην 
εμπιστοσύνη και στη συνεργα-
σία, κατορθώνοντας μαζί να 
προσθέσουμε αξία στους  πε-
λάτες και στους συνεργάτες 
μας», πρόσθεσε ο κ. Κοκκά-
λας.   

AIG 

Χορηγός του IT Directors Forum 
ΧΟΡΗΓΟΣ του  10ου συνεδρίου 
«IT Directors Forum  2015» που 
πραγματοποιήθηκε στις 22 Οκτω-
βρίου 2015 από την Boussias 
Conferences, με στόχο την ανάδει-
ξη νέων ιδεών και καινοτομιών 
που στοχεύουν στη διαμόρφωση 
και βελτίωση ΙΤ στρατηγικών στις 
επιχειρήσεις, ήταν η AIG. Στις ερ-
γασίες του συνεδρίου συμμετείχαν 
υψηλόβαθμα στελέχη επιχειρήσε-
ων και οργανισμών, έχοντας την 
ευκαιρία να παρακολουθήσουν ο-
μιλητές από διάφορους κλάδους του επιχειρηματικού κόσμου. Με-
ταξύ των ομιλητών ήταν και ο κ. Κώστας Βούλγαρης, Financial 
Lines Manager της AIG στην Ελλάδα, Μάλτα και Κύπρο.

Στη διάρκεια της ομιλίας του με θέμα «Η Διαδικτυακή Ασφάλεια 
στη Πράξη» ο κ. Βούλγαρης έκανε λόγο για τη σημασία και τη βαρύ-
τητα των ηλεκτρονικών και διαδικτυακών κινδύνων, τονίζοντας τις 
αρνητικές συνέπειες που μπορούν να επιφέρουν σε μια εταιρεία. 
Παράλληλα, μίλησε για τις λύσεις που παρέχει το CyberEdge, το 
πρόγραμμα ασφάλισης έναντι ηλεκτρονικών και διαδικτυακών κιν-
δύνων της AIG, αναλύοντας τις καλύψεις και τις παροχές του, καθώς 
και τον ουσιώδη τρόπο με τον οποίο η AIG μπορεί να βοηθήσει την 
ασφαλισμένη εταιρεία σε περίπτωση ζημιάς. Ο κ. Βούλγαρης σχολί-
ασε χαρακτηριστικά: «Το IT Directors Forum έχει εξελιχθεί σε ένα 
σημαντικό θεσμό με στόχο την προβολή νέων πρωτοβουλιών και 
πρακτικών ώστε να υπάρχει βελτίωση στη διαμόρφωση και στο σχε-
διασμό της ΙΤ στρατηγικής κάθε εταιρείας. Σημαντικό εργαλείο σε 
αυτή τη στρατηγική είναι και η ασφάλεια έναντι των ηλεκτρονικών 
και διαδικτυακών απειλών. Μπορεί κάποτε το συγκεκριμένο ασφα-
λιστικό πρόγραμμα να φάνταζε ως μια πολυτέλεια, πλέον όμως είναι 
απαραίτητο για την προστασία της λειτουργίας, του ισολογισμού και 
της φήμης των επιχειρήσεων».

Brokers Union Mεσίτες Ασφαλειών 

Αύξηση της παραγωγής 
ασφαλίστρων 
ΠΆΡΆΓΩΓΗ ασφαλίστρων ύψους 13,6 εκατ. ευρώ εμφάνισε το εννε-
άμηνο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου η Brokers Union Mεσίτες Ασφαλει-
ών. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, σε ανοδική τροχιά κινήθηκαν 
τα αποτελέσματα της εταιρείας και το μήνα Οκτώβριο, μετά και τη δρα-
στηριοποίησή της από την 1η Σεπτεμβρίου στον κλάδο των ναυτασφα-
λίσεων. Όπως τονίζεται, τα  στοιχεία αυτά δημιουργούν υψηλές προσ-
δοκίες για το κλείσιμο του έτους, δεδομένου ότι βρίσκεται σε εξέλιξη 
η ωρίμανση των συνεργασιών που έχει ξεκινήσει το 2015 η Brokers 
Union, ενώ ταυτόχρονα στο στάδιο υλοποίησης βρίσκονται και οι άλ-
λες επιχειρηματικές πρωτοβουλίες του βασικού μετόχου της Brokers 
Union κ. Νικόλαου Βελλιάδη, που εκτιμάται ότι θα φέρουν αποτελέ-
σματα την επόμενη χρήση. Σημειώνεται ότι η πρόσφατη είσοδος της 
Brokers Union Mεσίτες Ασφαλειών Α.Ε. στον κλάδο των ναυτασφα-
λίσεων διακρίνεται από υψηλά ποιοτικά στάνταρντ, αφού διαθέτει 
στην ελληνική αγορά συμβόλαια A rated ασφαλιστών του Λονδί-
νου. Τα συμβόλαια απευθύνονται σε πλοία και σκάφη με καλύψεις 
μέχρι 5 εκατ. ευρώ ή δολάρια. Παράλληλα η B.U. έχει τη δυνατότητα 
ασφάλισης και πλοίων μεγαλύτερης αξίας, με περιθώριο προαιρετι-
κών καλύψεων επιπλέον 5 εκατ. ευρώ ή δολαρίων. «Οι συνεργασίες 
μας και η αποδοχή που έχουμε από τις ασφαλιστικές εταιρείες και 
τους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές επιβεβαιώνουν τις επιλογές 
μας και μας δίνουν αισιοδοξία για τη συνέχεια. Φροντίζουμε να ενι-
σχύσουμε και άλλο την B.U. και να την εμπλουτίσουμε με πολλές α-
σφαλιστικές καινοτομίες σε επίπεδο προϊόντων και υπηρεσιών», τό-
νισε ο  πρόεδρος της Βrokers Union  κ. Νικόλαος Βελλιάδης.

Ο κ. Κώστας Βούλγαρης

Μεγάλη συμμετοχή και επιτυχία ση-
μείωσε στην  Πάτρα  η εταιρική πα-
ρουσίαση του oμίλου EUROHOLD 

και της ασφαλιστικής εταιρείας EUROINS 
που εκπροσωπείται στην Ελλάδα από την 
Global Insurance Group. 

Στην εκδήλωση παρευρέθησαν εβδο-
μήντα και πλέον συνεργάτες (brokers & 
agents) της εταιρείας οι οποίοι με την ε-
νεργή συμμετοχή τους δείχνουν να κατα-
νοούν πλήρως το υλοποιήσιμο όραμα του 
προέδρου της Global Insurance Group και 
αποκλειστικού εκπροσώπου της Euroins 
στην Ελλάδα, κ. Κωνσταντίνου Μάκαρη. 
Ένα υλοποιήσιμο όραμα που φέρνει την 
επανάσταση στην ελληνική ασφαλιστική 
αγορά αλλάζοντας τα υπάρχοντα δεδομέ-
να, όπως χαρακτηριστικά τονίζεται. 

Η εκδήλωση ξεκίνησε με ένα θερμό κα-
λωσόρισμα των συνεργατών της Πελο-
ποννήσου και της Δυτικής Ελλάδος και 
ακολούθησε η ανάλυση του προφίλ και η 
εταιρική παρουσίαση από τον κ. Ελευθέ-
ριο Ιωαννίδη. 

Εν συνεχεία, η σκυτάλη παραδόθηκε 
στον διευθυντή εκδόσεων κ. Γεώργιο 
Βουγιουκλάκη, ο οποίος παρουσίασε το 
λογισμικό της εταιρείας, συμπεριλαμβα-
νομένης της τιμολόγησης, αναλύοντας 
διεξοδικά τον τρόπο με τον οποίο οι συ-
νεργάτες μπορούν να χειρίζονται το παρόν 
λογισμικό στα γραφεία τους. Ακολούθως, 
τον λόγο έλαβε ο διευθυντής πωλήσεων 
& Περιφερειακός διευθυντής Πελοπον-
νήσου και Δυτικής Ελλάδος κ. Μαρίνος 
Αλεξανδράκης, ο οποίος έκανε εκτενή α-
ναφορά στο παρεχόμενο προϊόν της α-

σφάλισης αυτοκινήτων 
καθώς και στον προσανα-
τολισμό της εταιρείας περί 
εμπλουτισμού του παρό-
ντος χαρτοφυλακίου της 
μέσω της επέκτασής της 
σε άλλους ασφαλιστικούς 
κλάδους. Κατόπιν τούτου, 
το λόγο έλαβε ο διευθυ-
ντής του Εμπορικού Τμή-
ματος κ. Κων/νος Τσιαπάρας ο οποίος α-
νέλυσε τους τρόπους που θα χρησιμοποι-
ήσει η εταιρεία για να ισχυροποιήσει τη 
θέση της και στάθηκε στη σιγουριά που 
πρέπει να αισθάνονται οι συνεργάτες, τό-
σο λόγω της ισχυρής θέσης της Euroins 
όσο και στην εμπειρία του διοικητικού 
προσωπικού της εταιρείας.  

Η εταιρική παρουσίαση περατώθηκε με 
την ανάληψη του βήματος του ομιλητή από 
τον πρόεδρο της Global Insurance Group 
και αποκλειστικού εκπροσώπου της 
Euroins στην Ελλάδα, κ. Κωνσταντίνο Μά-
καρη. Μεταξύ άλλων, ο κ. Μάκαρης ανα-

φέρθηκε στο στόχο της ε-
ταιρείας που δεν είναι άλ-
λος από την εδραίωση της 
εταιρείας στην Ελλάδα και 
τη μετάβαση της από Εται-
ρεία Παροχής Υπηρεσιών 
σε υποκατάστημα. Εν συ-
νεχεία προέβη σε εκτενή 
αναφορά σχετικά «με το 
σοβαρό πρόβλημα που έ-

χει δημιουργηθεί στην αγορά με την online 
ασφάλιση επηρεάζοντας σημαντικά μια 
μεγάλη κοινωνική ομάδα των διαμεσολα-
βητών έχοντας ως αποτέλεσμα τη δημι-
ουργία κενών στην ασφαλιστική ενημέ-
ρωση προς τους καταναλωτές». 

Όπως τόνισε χαρακτηριστικά, «τέτοιες 
ενέργειες θίγουν άμεσα τους διαμεσολα-
βητές καθώς η online ασφάλιση δεν προ-
σφέρει τίποτα περισσότερο στην έννοια 
της τιμής στερώντας, την ίδια στιγμή, τις 
άκρως σημαντικές υπηρεσίες που παρέ-
χονται παραδοσιακά από τους διαμεσολα-
βούντες».

ERGO: Στις πιο κερδοφόρες 
εταιρείες της χώρας

Ο κ. Στάθης Τσαούσης, διευθυντής Τομέα Εμπορικών Λειτουργιών της 
ERGO, παραλαμβάνει το βραβείο της εταιρείας από τον κ. Κωνσταντίνο 

Μπίτσιο, εκτελεστικό αντιπρόεδρο του ΣΕΒ

EUROINS: Αλλάζει τα δεδομένα στην αγορά

Ο κ. Κωνσταντίνος Μάκαρης 

Στιγμιότυπο 
από την 

εκδήλωση 



Exclusive Representative in Greece: GLOBAL INSURANCE GROUP
Varis-Koropiou Ave. & Ifestou 2, 19400 Koropi, Greece
Tel: 210 9764307, email: info@glig.gr



N E X T D E A L  # 3 4 7  #  1 4  Ν Ο Ε Μ Β Ρ Ι Ο Υ  2 0 1 5

26 Ρεπορτάζ    |

Με υψηλούς δείκτες ποιότητας και εξυπηρέ-
τησης ολοκληρώθηκε το 9μηνο του 2015 
για την International Life, με άξονα την ά-

μεση ανταπόκριση στα αιτήματα των πελατών και 
την οικοδόμηση μακρόχρονων σχέσεων εμπιστο-
σύνης μαζί τους. Στους 9 πρώτους μήνες  της χρο-
νιάς, η International Life αποζημίωσε συνολικά  
24.478 περιστατικά Ζωής, Υγείας, Αυτοκινήτου, 
Πυρός και λοιπών κλάδων με ποσά αποζημιώσε-
ων που άγγιξαν τα 28.486.480 €. 

Συγκεκριμένα, έως και το Σεπτέμβριο 2015 η 
International Life ΑΕΓΑ αποζημίωσε συνολικά 
15.716 περιστατικά με το συνολικό ποσό των 
16.514.628 € (15.049 περιστατικά στον κλάδο αυ-
τοκινήτου και 667 περιστατικά στους λοιπούς κλά-
δους γενικών ασφαλίσεων).

Στον τομέα των ασφαλίσεων Ζωής αποζημιώ-
θηκαν συνολικά 8.762 περιστατικά ζωής (3.832 
περιστατικά ατομικών και 4.930 περιστατικά ομα-
δικών συμβολαίων), με το συνολικό ποσό ύψους 
11.971.852 €.Παράλληλα, στο πλαίσιο της πελα-
τοκεντρικής της φιλοσοφίας, η International Life 
παραμένει σταθερά  στο πλευρό των πελατών της, 
παρέχοντάς τους σύγχρονους και ευέλικτους τρό-
πους πληρωμής. Χαρακτηριστικό παράδειγμα α-
ποτελεί η πλατφόρμα Pay Online, η οποία προσφέ-
ρει στους πελάτες τη δυνατότητα εξόφλησης των 
ασφαλίστρων τους online γρήγορα, εύκολα και με 
ασφάλεια. 

True Leader 2014
Την τιμητική διάκριση “True Leader“ έλαβε εν 

τω μεταξύ η International Life ΑΕΓΑ για τη δρα-
στηριότητά της το 2014, στην καθιερωμένη τελετή 
βράβευσης της ICAP. Ειδικότερα, σύμφωνα με την 
ICAP, η International Life συμπεριλαμβάνεται στις 
500 πιο κερδοφόρες εταιρείες, με βάση τα στοι-
χεία της έκδοσης Business Leaders in Greece 

(κριτήριο κατάταξης το EBITDA). Συγκεκριμένα, η 
εταιρεία ανέβηκε στην 120ή θέση από την 240ή 
που κατείχε στην περσινή κατάταξη, επιτυγχάνο-
ντας EBITDA 14.089.000 €, πετυχαίνοντας αύξηση 
112,09% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. 

Συγκαταλέγεται στις 500 εταιρείες με το μεγαλύ-
τερο αριθμό προσωπικού που παράλληλα έχει αυ-
ξήσει το εργατικό της δυναμικό μέσα το 2014. Η 
εταιρεία ανήκει στην κατηγορία LEADING 
EMPLOYERS, και κατατάσσεται πλέον στην 409η 
θέση στη σχετική λίστα, με το προσωπικό της να 
αριθμεί 220 άτομα, από 210 το 2013. Βρίσκεται 
στις  κορυφαίες θέσεις του Κλάδου της (με βάση 
τον κύκλο εργασιών).

Στην εκδήλωση παρευρέθησαν τα στελέχη της 
εταιρείας, ενώ το βραβείο παρέλαβε ο κ. Γιώργος 
Μαυρέλης,  Deputy CEO του Ομίλου, ο οποίος δή-
λωσε ότι «η International Life έχει κύριο στόχο 
της, μέσα από την επιχειρησιακή της καινοτομία 
και εξέλιξη, να αποτελεί μέρος της λύσης και της 
επόμενης ημέρας για την ασφαλιστική αγορά και 
την ελληνική οικονομία». «Η διάκριση αυτή αποτε-
λεί μία ακόμα σπουδαία τιμή για την International 
Life, καθώς και έμπρακτη απόδειξη της συνεχούς 
ανοδικής πορείας της εταιρείας, ακόμα και στις 
τρέχουσες αντίξοες συνθήκες που  διανύει η οικο-
νομία μας, και ιδίως η ελληνική ασφαλιστική αγο-
ρά», δήλωσε ο  CEO της International Life Group, 
κ. Γιάννης Μπράβος. «Εξίσου σημαντικό είναι ότι, 
εκτός από την αναγνώριση των οικονομικών επι-
δόσεων και της δραστηριότητάς της συνολικά, η 
εταιρεία επιβραβεύεται και ως μία εκ των κορυ-
φαίων εργοδοτών, αναπτύσσοντας και αυξάνο-
ντας το ανθρώπινο δυναμικό της», πρόσθεσε ο κ. 
Μπράβος.

Πάνορμος

Ο πρώτος Συνεργατικός 
Συνεταιρισμός 
Ασφαλιστικών 
Διαμεσολαβητών 
ΥΠΕΓΡΆΦΗ  το ιδρυτικό του πρώτου Συ-
νεργατικού Συνεταιρισμού Ασφαλιστικών 
Διαμεσολαβητών «Η Πάνορμος» και  απέ-
κτησε ήδη γραφεία στο κέντρο της Αθήνας 
στην οδό Βουλής, όπως και το πρώτο προ-
σωρινό διοικητικό συμβούλιο.

Ο Συνεταιρισμός ήταν μία ιδέα των Κλήμη 
Δημαρχιάδη και Βασίλη Μουντάκη, η οποία 
στηρίχθηκε ένθερμα από τους Ηλία Φυλα-
κτό και Κώστα Λάμπρου.

Οι διεργασίες ξεκίνησαν εδώ και δυο 
χρόνια  και σήμερα ο Συνεταιρισμός έχει 32 
ιδρυτικά μέλη, που αντιπροσωπεύουν πε-
ρισσότερα από 35 εκατ. ευρώ παραγωγή α-
σφαλίστρων. Σκοπός του Συνεταιρισμού εί-
ναι η καλύτερη εμπορική συνεργασία με τις 
ασφαλιστικές εταιρείες, η μείωση του λει-
τουργικού κόστους των μελών του, η κοινή 
παροχή νομικής προστασίας κλπ.

Cromar

Νέο Πρόγραμμα Lloyd’s 
Secure Fit & Beauty 
ΕΝΆ ΝΕΟ θεματικό πρόγραμμα σε συνερ-
γασία με την αγορά των Lloyd’s, το Secure 
Fit & Beauty, το οποίο αποτελεί ένα αποτε-
λεσματικό εργαλείο διαχείρισης των ασφα-
λιστικών κινδύνων που μπορούν να πλή-
ξουν την ομαλή λειτουργία επιχειρήσεων 
που δραστηριοποιούνται στο χώρο των γυ-
μναστηρίων και της αισθητικής, δημιούργη-
σε η Cromar.

Συνοπτική περιγραφή ασφαλιστικών κα-
λύψεων 
• Ασφάλιση Περιουσίας & Οικονομικής Ενί-
σχυσης   
• Ασφάλιση Αστικής & Εργοδοτικής Ευθύ-
νης
• Ασφάλιση Χρημάτων
• Ασφάλιση Προσωπικού Ατυχήματος
• Ασφάλιση Κατά Παντός Κινδύνου Ηλε-
κτρονικού Εξοπλισμού
• Ασφάλιση Σεισμού
Στα πλεονεκτήματα του προγράμματος επί-
σης συμπεριλαμβάνονται:
• Η Αξιοπιστία & Φερεγγυότητα των Lloyd’s
• Καινοτόμες ασφαλιστικές καλύψεις 
• Ανταγωνιστικό κόστος ασφάλισης
• Απλοί και κατανοητοί όροι ασφάλισης

«Συνεχίζουμε να δημιουργούμε εξειδι-
κευμένα ασφαλιστικά προγράμματα σε συ-
νεργασία με την αγορά των Lloyd’s. Προ-
σφέρουμε υψηλού επιπέδου υπηρεσίες και 
καινοτόμες καλύψεις σε διεθνή πρότυπα, 
παρέχοντας προϊόντα στους διαμεσολαβη-
τές και στους πελάτες τους που προσφέρει η 
ασφάλιση στην αγορά των Lloyd’s», τόνισε 
ο κ. John Croker, CEO της Cromar.

Ευκολία, ευελιξία και επιλογές 
προσφέρει η Υδρόγειος Ασφα-
λιστική στους ασφαλισμένους 

της για την πληρωμή των ασφαλί-
στρων τους.  Μεταξύ άλλων, η εται-
ρεία παρέχει τη δυνατότητα επιλογής 
άτοκων δόσεων, ενώ δημιούργησε 
δύο νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες 
για την άμεση και εύκολη εξόφληση 
των ασφαλίστρων, σε οποιοδήποτε 
χρόνο και από οποιοδήποτε σημείο. 

Η νέα υπηρεσία YdrogiosPayOnline 
είναι διαθέσιμη μέσω της ιστοσελί-
δας www.ydrogios.gr  ή απευθείας  
από την ηλεκτρονική διεύθυνση 
https://ydrogiospay.gr. Μέσω αυτής, 
οι ασφαλισμένοι της εταιρείας μπο-
ρούν να εξοφλούν τα ασφάλιστρά 
τους, για οποιοδήποτε συμβόλαιο α-
σφάλισης, εύκολα, γρήγορα και με 
απόλυτη ασφάλεια, από τον υπολογι-
στή, το tablet ή το κινητό τους τηλέ-
φωνο. 

Η πληρωμή γίνεται με οποιαδήπο-
τε πιστωτική ή χρεωστική 
(MasterCard, VISA, AMEX, Maestro, 

Diners Club) καθώς και προπληρω-
μένη κάρτα, είτε με άμεση εξόφληση 
όλου του ποσού είτε με άτοκες δό-
σεις. 

Η υπηρεσία, η οποία παρέχεται σε 
συνεργασία με την AlphaBank, δίνει 
τη δυνατότητα άμεσης, ηλεκτρονικής 

παραλαβής του ασφαλιστηρίου για 
όλα τα ασφαλιστήρια οχημάτων.

Παράλληλα, επεκτείνεται η νέα 
πρωτοποριακή υπηρεσία πληρωμής  
ασφαλίστρων μέσω ασύρματων φο-
ρητών συσκευών (mPOS), την οποία 
η Υδρόγειος εγκαινίασε πρόσφατα, 

σε συνεργασία με τη Visa και τη First 
Data. Η υπηρεσία παρέχεται μέσω 
του δικτύου των ασφαλιστικών δια-
μεσολαβητών της εταιρείας.  Μέσω 
των «έξυπνων» συσκευών ανάγνω-
σης καρτών και μίας εφαρμογής η 
οποία εγκαθίσταται στο κινητό τηλέ-
φωνο ή το tablet του συνεργάτη, 
μπορούν να πραγματοποιηθούν ηλε-
κτρονικές συναλλαγές, σε οποιοδή-
ποτε περιβάλλον διαθέτει σύνδεση 
με διαδίκτυο (WI-FI ή 3G). Με τον 
τρόπο αυτό, ο πελάτης μπορεί να ε-
ξοφλήσει τα ασφάλιστρά του και να 
παραλάβει το ασφαλιστήριό του, μέ-
σω του ασφαλιστικού του συμβού-
λου, άμεσα, χωρίς περιορισμούς τό-
που και χρόνου, ενώ υπάρχει και ε-
δώ η δυνατότητα επιλογής άτοκων 
δόσεων. 

Οι δύο νέες υπηρεσίες έρχονται να 
προστεθούν στη σειρά των σύγχρο-
νων και ευέλικτων τρόπων πληρω-
μής ασφαλίστρων της Υδρογείου, 
που περιλαμβάνουν επίσης το web 
και phone banking, κ.α.

Υδρόγειος Άσφαλιστική

Σύγχρονες υπηρεσίες πληρωμής ασφαλίστρων

International Life

Πλήρωσε πάνω από 28 εκατ. 
αποζημιώσεις το 9μηνο 

Ο  κ. Γ. Μαυρέλης, Deputy CEO της International Life 
παραλαμβάνει το βραβείο 
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ΕΑΕΕ:  Μείωση 3,6%  
στην  παραγωγή 
ασφαλίστρων το 9μηνο
Κατά 3,6% υποχώρησε η παραγωγή ασφαλίστρων το εννεάμηνο του 2015, σύμ-

φωνα με την  έρευνα της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος. Ειδικότε-
ρα, όπως προκύπτει από τα στοιχεία της ΕΑΕΕ, η παραγωγή ασφαλίστρων,  συ-

γκρινόμενη με την παραγωγή των ιδίων επιχειρήσεων για το εννεάμηνο του 2015 
εμφανίζει μείωση κατά 3,6%, το οποίο αναλύεται σε αύξηση κατά 1,4% στις ασφαλί-
σεις ζωής και μείωση κατά 8,0% στις ασφαλίσεις κατά ζημιών. 

Οι ασφαλίσεις ζωής συνεχίζουν να είναι αυξημένες σε σχέση με το 2014 σωρευτι-
κά αλλά, από τον Ιούνιο και μετά, ο ρυθμός ανάπτυξής τους συνεχώς φθίνει. Αντιθέ-
τως, οι ασφαλίσεις κατά ζημιών, οι οποίες μειώνονταν σε όγκο σε όλη τη διάρκεια του 
εννεαμήνου, σταδιακά περιορίζουν το ρυθμό των απωλειών τους. Η  παραγωγή ασφα-
λίστρων των ασφαλιστικών επιχειρήσεων για το εννεάμηνο του 2015 έφτασε περί-
που τα 2,7 δισ. ευρώ και αναλύεται σε 49% στις ασφαλίσεις ζωής και 51% στις ασφα-
λίσεις κατά ζημιών.

Συνολική παραγωγή ασφαλίστρων από πρωτασφαλίσεις
Το Σεπτέμβριο του 2015, σε σύγκριση με τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους, 

παρατηρείται μεγάλη μείωση στην παραγωγή ασφαλίστρων των ασφαλίσεων ζωής 
(- 18,6%), οφειλόμενη κυρίως στη μείωση της παραγωγής του κλάδου ΙΙΙ (ασφαλίσεις 
ζωής που συνδέονται με επενδύσεις -49,5%).

Αντίθετα, οι ασφαλίσεις κατά ζημιών κατέγραψαν αύξηση (+7,7%), οφειλόμενη στη 
θετική πορεία αρκετών κλάδων το Σεπτέμβριο, όπως του κλάδου πυρκαγιάς και στοι-
χείων της φύσεως (+24,8%), γενικής αστικής ευθύνης (+23,7%), λοιπών ζημιών 
(+14,5%) και αστικής ευθύνης οχημάτων (+2,5%). 

Σημειώνεται ότι είναι η δεύτερη φορά μέσα στο 2015 που διαπιστώνεται αύξηση 
των ασφαλίσεων κατά ζημιών σε μηνιαία βάση (είχε προηγηθεί αύξηση κατά 2,1% τον 
Ιούνιο).

Παραγωγή ασφαλίστρων ανά κλάδο
Συνολικά, διαπιστώνεται ότι αυξήθηκε η παραγωγή των πρωτασφαλίσεων ζωής 

κατά 1,4%, τάση η οποία ακολουθήθηκε από σχεδόν όλους τους επιμέρους κλάδους. 
Συγκεκριμένα, ο κλάδος Ι ζωής μειώθηκε κατά 1,0%, ο κλάδος ΙΙΙ ζωής συνδεδεμένων 
με επενδύσεις αυξήθηκε κατά 1,5%, ο κλάδος ΙV υγείας αυξήθηκε κατά 23,2% και ο 
κλάδος VII διαχείρισης ομαδικών συμβολαίων αυξήθηκε κατά 6,4%. 

Η  μηνιαία παραγωγή του κλάδου ΙΙΙ ασφαλίσεων σωής συνδεδεμένων με
επενδύσεις υπερέβαινε την παραγωγή του προηγούμενου έτους σε όλους τους μή-

νες μέχρι και το Μάιο του 2015, όμως από τον Ιούνιο κι έπειτα, η παραγωγή μειώθηκε 
σε μεγάλο βαθμό σε σχέση με τους αντίστοιχους μήνες του 2014. 
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Και η  η Generali   στον  Μαραθώνιο της Αθήνας 
ΤΙΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΤΟΥΣ, με τους 43.000 δρομείς από όλον τον κόσμο, ένωσαν οι 
άνθρωποι της Generali σπάζοντας το ρεκόρ συμμετοχής του 33ου Αυθεντικού 
Μαραθωνίου της Αθήνας.Η ομάδα δρομέων της Generali έσπασε φέτος και το 
προσωπικό της ρεκόρ, διανύοντας συνολικά 291 χιλιόμετρα και σημειώνοντας 
εξαιρετικούς χρόνους τερματισμού. Οι συμμετέχοντες, έλαβαν μέρος και στις 
τρεις κατηγορίες αγωνισμάτων, στα πέντε χιλιόμετρα, τα δέκα χιλιόμετρα και 
στην κλασική διαδρομή των 42.195 χιλιομέτρων. Η προετοιμασία των δρομέων 
ήταν επίπονη και πολύμηνη. Ωστόσο, όπως επιβεβαιώνουν οι συμμετέχοντες, η 
συγκινητική στιγμή του τερματισμού αλλά και η θετική ατμόσφαιρα της διοργά-
νωσης αποτελούν τη μεγαλύτερη ανταμοιβή.
Τη φετινή συμμετοχή η οποία φέτος ενισχύθηκε και από νέα μέλη που δοκίμασαν 
τις δυνάμεις τους στις μικρότερές διαδρομές απάρτισαν οι: Φρυγανάς Γιώργος, 
Δασκαλοπούλου Μαρίνα, Μπούνταλη Αγγελίνα, Πασβάντη Χριστιάνα, Παπαδο-
πούλου Βερονίκη, Σίνος Ιωάννης, Τσοβατζιάν Μανώλης, Κούκης Μηνάς, Μαυ-
ρομμάτη Μαρία, στα 5 χιλιόμετρα, Γιαννοπούλου Βασιλική, Γκιόκα Δέσποινα, 
Κρυστάλλης Γιώργος, Βλαχομήτρου Ελένη, Βάγιας Βασίλειος, Φασουλάκης Α-
ποστόλης, Συντυχάκη Στέλλα, Ρουστάς Μιχάλης, Παυλίδου Κατερίνη, Garcia 
Miguel Daniel, Ρουστάς Κώστας, στα 10 χιλιόμετρα και οι Παπαδόπουλος Ευθύ-
μης, Χατζηδάκης Ιωάννης, Δημητρίου Αντώνης στα 42 χιλιόμετρα. Αξίζει να ση-
μειωθεί, ότι σε αυτή την σημαντική διοργάνωση, δεκάδες Μη Κυβερνητικές Ορ-
γανώσεις συμμετέχουν στο παράλληλο πρόγραμμα κοινωνικής ευθύνης, με ση-
μαντικά αποτελέσματα. 
Η ενίσχυση των δεσμών με την κοινότητα και η ενεργή συμμετοχή σε ιστορικές 
διοργανώσεις αποτελεί μία από τις κεντρομόλους δυνάμεις της εταιρικής φιλο-
σοφίας της Generali και για το σκοπό αυτό η ομάδα της θα συνεχίσει να βρίσκεται 
κάθε χρόνο… στη γραμμή της εκκίνησης!  

Δίπλα  στους δρομείς του Μαραθωνίου  η ERGO
H ERGO, επίσημος χορηγός του 33ου Αυθεντικού Μαραθωνίου της Αθήνας και 
ονομαστικός χορηγός της Marathon Expo, υποστήριξε τον αγώνα, όχι μόνο προ-
σφέροντας τις ασφαλιστικές της υπηρεσίες στους δρομείς, προστατεύοντάς τους 
από τον κίνδυνο ατυχήματος κατά τη διάρκεια του αγώνα, αλλά και ενθαρρύνο-
ντάς τους για “ένα βήμα ακόμα”. Στο πλαίσιο της δράσης “Ανθρώπων ERGO” οι  
εργαζόμενοι   ανέλαβαν ρόλο ενεργού πρεσβευτή της εμψύχωσης και πήραν θέση 
στο πλευρό των 43.000 δρομέων που αγωνίζονται να ξεπεράσουν τον εαυτό 
τους. 

Οι δράσεις της εταιρίας στα περίπτερα της Marathon EXPO (Φάληρο) και του 
Sponsor’s Village (Καλλιμάρμαρο) συνδέθηκαν με την Εταιρική Κοινωνική Ευθύ-
νη και συγκεκριμένα, με τα  Παιδικά Χωριά SOS, καθώς η συμμετοχή των επισκε-
πτών στα διαδραστικά παιχνίδια καθόρισε το ύψος της οικονομικής ενίσχυσης. 
Σύμφωνα με τον μηχανισμό του παιχνιδιού, οι παίκτες καλούνταν να συμπληρώ-
σουν δύο λεπτά διαδρομής πάνω σε διάδρομο τρεξίματος και, ακολούθως, η ε-
ταιρία ενίσχυε τον κουμπαρά των Παιδικών Χωριών SOS με το ισόποσο 
(42km=420€). Αντίστοιχα, η δράση “Σχημάτισε Εμψυχωτικές Λέξεις” πρόσθεσε 
στον κουμπαρά την αξία των λέξεων σε ισόποσο χρηματικό ποσό (κάθε γράμμα, 
μία χρηματική αξία). Η συμμετοχή των επισκεπτών στις δράσεις αυτές ξεπέρασε 
τα 2.500 άτομα.

Η ERGO δεν έλειψε ούτε από το αγωνιστικό κομμάτι του  Μαραθωνίου της Α-
θήνας.  Εμπνεόμενη από τα ιδανικά του Αυθεντικού Μαραθωνίου και αναγνωρί-
ζοντας την αξία του, συμμετείχε ενεργά - ακόμα και στα 42 χλμ. της αυθεντικής 
διαδρομής με τη δική της ομάδα δρομέων. Τα 41 μέλη της ERGO Running Team, 
όλοι εργαζόμενοι, συνεργάτες, και μέλη των οικογενειών τους, βίωσαν τη χαρά 
του τερματισμού στο Παναθηναϊκό στάδιο δίνοντας πνοή στη δράση “Ανθρώπων 
ERGO”.

International Life

Ετρεξε με  
την ομάδα  
του Δεσμού  
για καλό σκοπό
ΚΑΙ ΦΕΤΟΣ η  International Life 
στο ο πλαίσιο του προγράμματος 
Εταιρικής Ευθύνης «Δεσμός 
Ζωής»,  υποστήριξε  έμπρακτα το 
έργο του μη Κερδοσκοπικού Σω-
ματείου ΔΕΣΜΟΣ και  ήταν Χρυ-
σός χορηγός του ΔΕΣΜΟΥ στον 
33ο Μαραθώνιο της Αθήνας. Για 
ακόμα μία χρονιά, εργαζόμενοι 
και συνεργάτες της International 
Life συμμετείχαν και έτρεξαν για 
καλό σκοπό με την ομάδα του 
Δεσμού, που για δεύτερη συνεχή 
χρονιά ήταν επίσημος συνεργα-
ζόμενος φορέας της διοργάνω-
σης. Η Εταιρία προσέφερε τον 
απαραίτητο εξοπλισμό σε όλους 
τους δρομείς της ομάδας, για να 
βοηθήσει την προσπάθειά τους 
στα πλαίσια του αγώνα. 

Το πρόγραμμα «Δεσμός Ζω-
ής» αντανακλά την έμπρακτη δέ-
σμευση της International Life 
προς την κοινωνία και αποτελεί 
μέρος ενός συνόλου δράσεων, 
στο πλαίσιο της κοινωνικής υ-
πευθυνότητας και ευαισθησίας 
που η Εταιρία επιδεικνύει και 
φέτος, με την διαρκή συμμετοχή 
και ανταπόκρισή της στην ανά-
γκη για ουσιαστική προσφορά 
του επιχειρηματικού κόσμου 
στην κοινωνία. Η μακρόχρονη, 
συστηματική και συνεπής στήρι-
ξη της International Life στο Μη 
Κερδοσκοπικό Σωματείο ΔΕΣ-
ΜΟΣ αποτελεί το κατεξοχήν σύμ-
βολο και ναυαρχίδα των πρωτο-
βουλιών κοινωνικής αρωγής 
της Εταιρίας.   Ο Διευθύνων Σύμ-
βουλος της International Life κ. 
Γιάννης Μπράβος δήλωσε σχε-
τικά: «Για μια ακόμα χρονιά στη-
ρίζουμε το έργο του Δεσμού μέ-
σα από τη ενεργή συμμετοχή 
στον 33ο Μαραθώνιο της Αθή-
νας τον Αυθεντικό. Η Inter-
national Life αναλαμβάνει πρω-
τοβουλίες κοινωνικής  ευθύνης, 
και συμμετέχει σε δράσεις με 
στόχο την ανάπτυξη ευαισθησίας 
και σεβασμού προς την κοινωνία 
και τους συνανθρώπους μας, δί-
νοντας ελπίδα σε εκείνους που 
το έχουν ανάγκη. Για εμάς, η επι-
τυχία του κοινωνικού έργου του 
Δεσμού είναι συλλογικό στοίχη-
μα και αποστολή, αναπόσπαστο 
μέρος της εταιρικής μας κουλ-
τούρας, και παράδειγμα της προ-
σφοράς του εταιρικού κόσμου 
στο κοινωνικό σύνολο». 

Με μια  πρωτότυπη εκδήλωση  γιόρτασε  την Ημέρα Ασφάλισης η  Ένωση Ασφα-
λιστικών Εταιριών Ελλάδος (ΕΑΕΕ) μαζί με χιλιάδες πολίτες στο Σύνταγμα 
υπό την Αιγίδα του Δήμου Αθηναίων.Όλοι είχαν την ευκαιρία να βιώσουν μια 

ξεχωριστή βιωματική εμπειρία με σύμμαχο την ασφάλιση σε έναν ειδικά σχεδιασμέ-
νο θόλο. Το τέλος της διαδρομής ήταν απρόσμενο και ανατρεπτικό αφού οι συμμετέ-
χοντες έζησαν μια ξεχωριστή στιγμή πηδώντας από μια σκάλα ύψους 4 μέτρων σε 
ένα ειδικό στρώμα ασφαλείας. Με αυτό τον συμβολικό τρόπο η Ένωση Ασφαλιστι-
κών Εταιρειών Ελλάδος, μας υπενθυμίζει πως όταν είμαστε ασφαλισμένοι είμαστε 
και προστατευμένοι από τα απρόοπτα της ζωής.Η εκδήλωση με τίτλο «γιορτάΖΟΥΜΕ 
ΑΣΦΑΛΩΣ», κορυφώθηκε με το μεγαλύτερο καραόκε που έγινε ποτέ σε ανοιχτό χώ-
ρο στην Αθήνα.  Ο παρουσιαστής Γιώργος Σατσίδης, με τη Demy, τη Shaya και τους 
REC, ξεσήκωσαν το κοινό και τους προσκάλεσαν να τραγουδήσουν όλοι μαζί για να 
στηρίξουν το έργο του Κέντρο Υποδοχής και Αλληλεγγύης Δήμου Αθηναίων.

Όπως τονίζει η ΕΑΕΕ η  ανταπόκριση του κόσμου ήταν πολύ θερμή καθώς χιλιάδες 
άνθρωποι, συγκεντρώθηκαν και τραγούδησαν γνωστά τραγούδια με τους αγαπημέ-
νους τους καλλιτέχνες. Οι φωνές των συμπολιτών μας κατάφεραν να «σπάσουν» το 
ντεσιμπελόμετρο και να πετύχουν το στόχο που ήταν η προσφορά από την  Ένωση 
Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος ενός σημαντικού ποσού στο Κέντρο Υποδοχής και 
Αλληλεγγύης Δήμου Αθηναίων .Ο Πρόεδρος της ΕΑΕΕ, κ. Αλέξανδρος Σαρρηγεωρ-
γίου τόνισε τη σημασία  του έργου του ΚΥΑΔΑ ευχαριστώντας  την πρόεδρό του, κ. 
Ελένη Κατσούλη που παρίστατο στη γιορτή μαζί με εθελοντές. 

EAEE: ΓιορτάΖΟΥΜΈ ΑΣΦΑΛΩΣ
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