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ΑΤΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΉ: ΠΏΛΉΣΉ 25 ΑΚΙΝΉΤΏΝ ΣΤΉΝ ΠΕΙΡΑΙΏΣ
Η τράπεζα δίνει 16,3 εκατ. για να απαλλάξει την ΑΤΕ Ασφαλιστική από μη ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητα. Εντός του έτους η μεταβίβαση. Στην ΑΤΕ μόνο 

το κτήριο των κεντρικών της γραφείων. «Φόρτωσε» έντοκα γραμμάτια Δημοσίου εντός του 2015 η εταιρεία. Το πρόβλημα των capital controls.
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Helmut Eifert  
διευθύνων σύμβουλος της DAT Gmbh

ΠΑΡΕΜΒΑΣΉ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑ ΓΙΑ ΤΉΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ:Ή ΕΛΛΑΔΑ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ NEW DEAL ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΑΝΕΙΣΤΕΣ

Αποζημιώσεις  
337 εκατ. ευρώ 
στον κλάδο Ζωής 
το 2015

Επανεκλογή 
Ζορμπά στην 
ηγετική ομάδα

Εθνική ΑσφΑλιστική
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ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΉ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΉ στον ΚΩΣΤΗ ΣΠΥΡΟΥ 

Γιατί είναι χρήσιμη η DAT στην ελληνική 
και ευρωπαϊκή αγορά, γιατί είναι 
χρήσιμη στην ασφαλιστική εταιρεία και 
τον ασφαλισμένο;Τις απαντήσεις στις 
ερωτήσεις αυτές δίνει με αποκλειστική του 
συνέντευξη στο Nextdeal και στον Κωστή 
Σπύρου ο κ. Helmut Eifert, Managing 
Director Foreign Countries. Το Nextdeal, 
συνεχίζοντας την παράδοση που έχει 
δημιουργήσει να συνδέει την ελληνική με 
την ευρωπαϊκή ασφαλιστική αγορά, μιλά  
με τον εκπρόσωπο της DAT, τον οποίο 
συνάντησε στα γραφεία της εταιρείας στη 
Στουτγκάρδη. Ο  κ. Eifert  βρίσκεται στην  
Αθήνα και αύριο Πέμπτη θα παραστεί στο 
δείπνο που παραθέτει  η DAT HELLAS με 
την  ευκαιρία ενός έτους λειτουργίας της  
στην Ελλάδα. Το NextDeal  θα είναι παρόν.

Γιατί η Ελλάδα να είναι ουραγός;
Ο  ρόλος των ασφαλιστικών εταιρειών

Γιατί είναι χρήσιμη  
η DAT στην 
ασφαλιστική εταιρεία 
και τον ασφαλισμένο

Σελίδες 6-9

Ποιοι βάζουν τα εμπόδια και δεν γίνονται περισσότερες κλινι-
κές μελέτες στην Ελλάδα; Η γραφειοκρατία παίζει και εδώ τον 
πρώτο ρόλο και έπονται η άρνηση των γιατρών -αφού μια 
τέτοια μελέτη θα πρέπει να τους έχει σε επαγρύπνηση συνε-
χώς και για μεγάλο χρονικό διάστημα- και το φορολογικό 
σύστημα, που δεν επιτρέπει στους νοσοκομειακούς γιατρούς 
να έχουν οικονομικές απολαβές πέρα από κάποιο όριο 

| Σελίδες 13, 16-17

κλινικΕσ ΜΕλΕτΕσ
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Στα 925.000 ευρώ ημερησίως 
ανήλθαν οι αποζημιώσεις που 
κατέβαλε η Εθνική Ασφαλιστι-

κή το 2015, μόνο στον Κλάδο Ζωής 
& Υγείας, ενώ οι συνολικές αποζη-
μιώσεις που κατέβαλε προς τους α-
σφαλισμένους της η εταιρεία στον 
ίδιο πάντα κλάδο για το 2015 ανέρ-
χονται σε 337 εκατ. ευρώ. 

Ειδικότερα, όπως τονίζει η ετα-
ρεία, για τις περιπτώσεις κάλυψης 
εξόδων πρωτοβάθμιας και δευτερο-
βάθμιας περίθαλψης (σε ατομικά και 
ομαδικά συμβόλαια), το ποσό των 
αποζημιώσεων ξεπέρασε τα 111 ε-
κατομμύρια ευρώ το 2015. Αξίζει να 
αναφερθεί ότι οι αποζημιώσεις αυ-
τές ακολούθησαν και φέτος την ανο-
δική τάση των προηγούμενων ετών, 
παρουσιάζοντας αύξηση της τάξης 

του 2,2%. “Η φερεγγυότητα, η επαρ-
κής ρευστότητα, καθώς και η επιτυ-
χημένη λειτουργία και αποτελεσμα-

τικότητα του Κλάδου Ζωής & Υγεί-
ας, δίνουν στην Εθνική Ασφαλιστική 
τη δυνατότητα να ανταποκρίνεται ά-
μεσα στις ανάγκες των ανθρώπων 
που την εμπιστεύονται και να εξυπη-
ρετεί απρόσκοπτα τις υποχρεώσεις 
της. Το 2015 έκλεισε για την Εθνική 
Ασφαλιστική με παραγωγικά αποτε-
λέσματα που αποτυπώνουν τη στα-
θερή της κερδοφορία και διασφαλί-
ζουν την ηγετική της θέση στην ελ-
ληνική ασφαλιστική αγορά”, αναφέ-
ρει η εταιρεία.

“Έχοντας χτίσει ένα δίκτυο 40 συ-
νεργαζόμενων νοσηλευτικών ιδρυ-
μάτων και αυξάνοντας συνεχώς τις 
συνεργασίες της, η Εθνική Ασφαλι-
στική διασφαλίζει την ομαλή υποδο-
χή και εξυπηρέτηση των ασφαλι-
σμένων της. Τους απαλλάσσει από 

την υποχρέωση να εκταμιεύουν με-
γάλα ή και μικρά ποσά για την κάλυ-
ψη των εξόδων νοσηλείας τους, 
πέραν της συμμετοχής τους, μιας και 
η τακτοποίηση του ποσού των εξό-
δων αυτών και των αμοιβών των ι-
ατρών γίνεται απευθείας από την Ε-
θνική Ασφαλιστική, όπως προβλέ-
πεται από τις συμβάσεις συνεργασί-
ας με τα συνεργαζόμενα νοσοκο-
μεία. 

Η Εθνική Ασφαλιστική, με συνέ-
πεια στην ανθρωποκεντρική της φι-
λοσοφία, συνεχίζει να χτίζει σχέσεις 
εμπιστοσύνης με τους ασφαλισμέ-
νους της, προσηλωμένη στις σύγ-
χρονες απαιτήσεις και ανάγκες τους, 
παρέχοντας προς αυτούς προϊόντα 
και υπηρεσίες υψηλού επιπέδου”, 
τονίζεται στην ανακοίνωση.

Επικουρικό Κεφάλαιο 

Νέος πρόεδρος  
ο  Γιώργος Βαλαής

Ο κ. Γιώργος Βα-
λαής, γενικός διευ-
θυντής της 
Interamerican  Βοή-
θειας, είναι  ο νέος 
πρόεδρος στο Επι-
κουρικό Κεφάλαιο 
σύμφωνα με το ε-
κλογικό αποτέλε-
σμα της Γενικής Συ-
νέλευσης του Επικουρικού Κεφαλαίου μετά 
και την απόφαση του μέχρι σήμερα προέδρου 
του κ. Δημήτρη Ζορμπά να αποχωρήσει, έπει-
τα από 6 χρόνια έντονης και επιτυχημένης 
διαδρομής. Αντιπρόεδροι εξελέγησαν οι κ.κ. 
Ερρίκος Μοάτσος, διευθύνων σύμβουλος 
της ΑΧΑ Ασφαλιστικής και Στάθης Τσαού-
σης, εμπορικός διευθυντής της ERGO, γραμ-
ματέας ο κ. Ηρακλής Δασκαλόπουλος, ανα-
πληρωτής γενικός διευθυντής της Εθνικής 
Ασφαλιστικής και Ταμίας ο κ. Αλέξανδρος 
Γιαννακόπουλος, διευθυντής του κλάδου 
Αυτοκινήτων & Νομικής Προστασίας της Α-
ΤΕ Ασφαλιστικής. Μέλη εξελέγησαν οι κα 
Μάγδα Κράνη και οι κ.κ. Θανάσης Ξένος, 
Φώτης Ζέρβας και Κώστας Καραχάλιος.
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Το 2017 η 
αναπροσαρμογή των 
ελάχιστων ορίων 
ασφάλισης αστικής 
ευθύνης οχημάτων
ΕΝΤΌΣ του 2017 αναμένεται να αναπροσαρ-
μοστούν τα ελάχιστα όρια κάλυψης της υπο-
χρεωτικής ασφάλισης αστικής ευθύνης αυ-
τοκινήτων, γνωστοποιεί με εγκύκλιό της 
προς τις ασφαλιστικές εταιρείες η Ένωση 
Ασφαλιστικών Εταιρειών, με αφορμή την 
κοινοτική οδηγία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμ-
βούλιο, θέμα το οποίο είχε αναδείξει το 
Nextdeal στο τεύχος 360. Στην εγκύκλιο ση-
μειώνεται μεταξύ άλλων ότι  η  Ελληνική 
Πολιτεία έκανε χρήση της ευχέρειας που 
προέβλεπε η κοινοτική νομοθεσία για ορισμό 
μεταβατικής περιόδου προσαρμογής των ε-
λάχιστων ορίων κάλυψης, η οποία έληξε την 
1η Ιουνίου 2012, οπότε και τα ελάχιστα όρια 
κάλυψης ανήλθαν εν τέλει στα ανωτέρω 
προβλεπόμενα από την κοινοτική νομοθεσία. 
Σημειώνεται ακόμη ότι για  λόγους ασφάλει-
ας δικαίου, στο άρθρο 6 παρ. 5 του Π.Δ. 
237/1986  προβλέπεται ρητά ότι για την ανα-
θεώρηση των προβλεπόμενων στην εθνική 
νομοθεσία ελαχίστων ορίων κάλυψης σύμ-
φωνα με τον Ευρωπαϊκό Δείκτη Τιμών Κατα-
ναλωτή,  όπως προβλέπεται στον Κανονισμό 
αριθμ. 2494/95, θα εκδοθεί  σχετική απόφα-
ση της Τράπεζας της Ελλάδος.

Ένα πολύ ενδιαφέρον βιβλίο συνέγραψε ο κα-
θηγητής Ιωάννης Ρόκας και κυκλοφόρησε 
από τις Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. για το 

Solvency II. To βιβλίο με τίτλο «Solvency II - Επο-
πτεία των (Αντ)ασφαλιστικών Επιχειρήσεων» α-
φορά στο σύνολο των εμπλεκομένων στην ασφα-
λιστική αγορά. 

Όπως αναφέρει  μεταξύ  άλλων στον πρόλογο 
ο συγγραφέας «Με το ν. 4364/2016 αντικαταστά-
θηκε εξ ολοκλήρου το ν.δ. 400/1970 «περί ιδιω-
τικής επιχειρήσεως ασφαλίσεως» που αποτε-
λούσε μέχρι την 31.12.2015 το βασι-
κό κορμό της ειδικής νο-
μοθεσίας της ασφαλι-
στικής επιχείρησης. Ο 
ν. 4364/2016, ο οποί-
ος αποτελεί την ελληνι-
κή «νομοθεσία εποπτείας 
της (αντ)ασφαλιστικής επι-
χείρησης» και σε συντομο-
γραφία ΝΕΑΕ, τιτλοφορείται 
«προσαρμογή της ελληνικής νο-
μοθεσίας στην Οδηγία 2009/138 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 
2009, σχετικά με την ανάληψη και την 
άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και 
αντασφάλισης (Φερεγγυότητα ΙΙ), στα άρθρα 
2 και 8 της Οδηγίας 2014/51 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης 
Απριλίου 2014 σχετικά με την τροποποίηση των 
Οδηγιών 2003/71 και 2009/138, και των Κανονι-
σμών αρι. 1060/2009, αριθ. 1094/2010 και αριθ. 
1095/2010, όσον αφορά στις εξουσίες της Ευρω-
παϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών 
Συντάξεων (εφεξής ΕΑΑΕΣ) και της Ευρωπαϊκής 
Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών, καθώς και 

στο άρθρο 4 της Οδηγίας 2011/89 του Ευρωπαϊ-
κού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης 
Νοεμβρίου 2011, σχετικά με τη συμπληρωματική 
εποπτεία των χρηματοπιστωτικών οντοτήτων 
που ανήκουν σε χρηματοπιστωτικούς ομίλους ε-
τερογενών δραστηριοτήτων και συναφείς διατά-
ξεις της νομοθεσίας περί της ιδιωτικής ασφάλι-
σης και άλλες διατάξεις». 

Ο νόμος αυ-
τός αφορά 

στο συ-
ντριπτι-

κ ά 
με-

γαλύτερο μέρος του τη μεταφορά στην ελληνική 
έννομη τάξη των διατάξεων της Οδηγίας 
2009/138, που ονομάζεται και Οδηγία Solvency II 
(Φερεγγυότητα ΙΙ), επειδή αποτελεί το «πρώτο ε-
πίπεδο» του νέου συστήματος εποπτείας των α-
σφαλιστικών επιχειρήσεων (και παρόχων επαγ-
γελματικών συνταξιοδοτήσεων) με τη συλλογική 
ονομασία Solvency II». 

Η σύνταξη και εφαρμογή της Οδηγίας, αλλά και 
ολόκληρου του συστήματος Solvency II, αποτέλε-
σε το υπ’αριθμόν ένα θέμα της ευρωπαϊκής επι-
καιρότητας του τομέα της ιδιωτικής ασφάλισης 
την τελευταία δεκαετία. 

Η μεγάλη αυτή διάρκεια προετοιμασίας οφειλό-
ταν και στις αναβολές του χρόνου θέσης της σε ισχύ, 
από την αρχική ημερομηνία που ήταν η 31.10.2012 
και τις ακόλουθες την 30.6.2013 και μετά την 
31.3.2015 μέχρι την 1.1.2016. Αιτία των συνεχών 

αυτών αναβολών ήταν κυρίως θέματα που σχετί-
ζονταν με τη χρηματοοικονομική κρίση και τη 

ρυθμιστική αντιμετώπισή της σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο, που στο παρόν στάδιο ολοκλη-

ρώθηκε με τις πολύ εκτεταμένες προ-
σθήκες που πολύ πρόσφατα εισήγαγε 

στην Οδηγία η γνωστή ως Omnibus 
II, Οδηγία 14/51, που αποτέλεσε 

και το σημαντικό βήμα προσαρ-
μογής στην υπό διαμόρφωση 

αρχιτεκτονική του Ευρω-
παϊκού Συστήματος Χρη-

ματοπιστωτικής Επο-
πτείας. Αποτελεί συ-

νεπώς ο ν. 4364/2016 
την ελληνική εκδοχή της 

Οδηγίας 2009/ 138 (Solvency 
II) σημειώνει στον πρόλογο του βιβλίου ο 

καθηγητής Ιωάννης Ρόκας

Solvency II - Εποπτεία των (Αντ)ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 
Νέο βιβλίο από τον καθηγητή Ιωάννη Ρόκα

Εθνική Ασφαλιστική Αποζημιώσεις  
337 εκατ. ευρώ στον κλάδο Ζωής το 2015

Ο αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος 
κ. Σταύρος Κωνσταντάς
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Ή ΕΑΕΕ θέλει διάλογο 
με τον Κατρούγκαλο;
ΤΌ ΚΡΊΣΊΜΌ θέμα του ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ είναι 
ακόμη στην επικαιρότητα καθώς επισή-
μως δεν υπάρχει αρνητική απάντηση από 
τους εργαζόμενους στην πρόταση της Έ-

νωσης Ασφαλιστικών 
Εταιρειών Ελλάδος. 
Ωστόσο δεν υπάρχει 
προς το παρόν επισή-
μως τουλάχιστον η δι-
άθεση από καμία πλευ-
ρά για διάλογο. Και ό-
μως όπως προκύπτει 

από την τοποθέτηση του υπουργού Εργα-
σίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κ. 
Γιώργου Κατρούγκαλου στο 1ο Ασφαλι-
στικό Συνέδριο της Ναυτεμπορικής το πε-
ριβάλλον μάλλον είναι ιδιαίτερα θετικό 
στην παρούσα φάση για ουσιαστικό διάλο-
γο με την συμβολή και του κ. Κατρούγκα-
λου. 

Η ΕΑΕΕ ίσως θα μπορούσε να αξιοποιή-
σει αυτό το κλίμα όπως τουλάχιστον δια-
μορφώθηκε από τον Υπουργό, ο οποίος 
κάλεσε από το βήμα του συνεδρίου, για μία 
ακόμη φορά σε διάλογο τους επιστήμονες 
για την δημιουργία επαγγελματικού ταμεί-
ου. Η ΕΑΕΕ δεν πρέπει να κόψει αυτές τις 
γέφυρες τουλάχιστον με τον Υπουργό, ο 
οποίος να σημειωθεί παραβρέθηκε και μί-
λησε  σε ένα συνέδριο (της Ναυτεμπορι-
κής) όπου κυρίαρχα ήταν τα θέματα της ιδι-
ωτικής και όχι κοινωνικής ασφάλισης. 

Ποτέ στο παρελθόν Υπουργός Κοινωνι-
κής ασφάλισης δεν είχε συμμετάσχει σε 
τέτοιου είδους συνέδριο που πολιτικά 
μπορεί να «παρεξηγηθεί»  και αυτό θα πρέ-
πει να το αναγνωρίσουμε στον υπουργό. Η 
ΕΑΕΕ ας το αξιοποιήσει καθώς από ότι 
φαίνεται ο διάλογος άρχισε…

 Θέσεις

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

Του Λάμπρου  
Καραγεώργου

Προεξοφλώντας…

ΊΑΤΡΊΚΌ-ΑΣΦΑΛΊΣΤΊΚΕΣ: 
Με τη συμφωνία αυτή ο Όμιλος Ια-

τρικού αναμένεται να αυξήσει περαιτέρω 
τα έσοδά του, καθώς η Interamerican δι-
αθέτει ένα μεγάλο χαρτοφυλάκιο ασφά-
λισης υγείας, ενώ ολοκληρώνει έναν 
κύκλο συνεργασιών με μεγάλες ασφαλι-
στικές εταιρείες. Οι ποιοτικές υπηρεσίες 
του Κέντρου θα είναι κτήμα περισσότε-
ρων ασφαλισμένων.

ΊNTERAMERICAN-ΣΥΝΕΡ-
ΓΑΣΊΕΣ: Η Interamerican συνεχί-

ζει τις συζητήσεις και με άλλες ιατρικές 
μονάδες και σύντομα θα έχουμε περισ-
σότερα νέα. Αεικίνητος και γνώστης της 
υγείας ο κ. Βελιώτης ,προχωρά τα πράγ-
ματα μπροστά.

ΕΘΝΊΚΉ-INTERNATIONAL: 
Τελικά μόνη, η μεγαλύτερη και ελ-

ληνική ασφαλιστική εταιρεία της χώρας, 
θα σώσει την τιμή της ασφαλιστικής αγο-
ράς. Κρίμα προέδροι…

ΔΕΊΑ: Μήπως ήρθε η ώρα να ενη-
μερώσουν τους ασφαλισμένους 

της International Life Ζωής για το τι πρέ-
πει να πράξουν με τα συμβόλαια τους;

ΧΡΕΌΣ: Τις ενέργειες που θα 
μπορούσαν να γίνουν ώς το τέλος 

του έτους για το βραχυπρόθεσμου ορίζο-
ντα χρέος της Ελλάδας ανέλυσαν οι τρα-
πεζίτες στους ξένους επενδυτές, κατά τις 
πρόσφατες παρουσιάσεις σε Λονδίνο, 
Παρίσι και άλλες ευρωπαϊκές πόλεις. Οι 
όροι που έχει θέσει το ΔΝΤ επιτρέπουν 
να υπάρξουν άμεσες ενέργειες που θα 
μειώσουν ή θα κλειδώσουν σε χαμηλά 
επίπεδα το κόστος εξυπηρέτησης και μα-
ζί τον κίνδυνο για τη χώρα.

ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ: Το κλίμα μεταξύ 
των ξένων επενδυτών για τη χώρα 

βελτιώθηκε, καθώς η αξιολόγηση πήγε 
καλύτερα του αναμενομένου. Σημείο-
κλειδί η μεταφορά αρμοδιοτήτων από 
την κυβέρνηση σε θεσμούς, όπως η ενί-

σχυση της ΓΓΔΕ, η πρόνοια σύστασης του 
υπερταμείου και φυσικά ο αυτόματος κό-
φτης διόρθωσης δημοσιονομικών απο-
κλίσεων.

ΊΧΘΥΌΚΑΛΛΊΕΡΓΕΊΕΣ: Όχημα 
αναδιάταξης για τον κλάδο ιχθυο-

καλλιέργειας σε ολόκληρη τη Μεσόγειο 
θα γίνει η Ανδρομέδα. Η εταιρεία, που ε-
ξαγοράστηκε πρόσφατα από το αμερικα-
νικό fund AMERRA Capital Management, 
είτε θα προχωρήσει τα επόμενα χρόνια 
σε επενδύσεις της τάξης των 30 εκατ. ευ-
ρώ για να διευρύνει την παραγωγική της 
δυναμικότητα, είτε θα αγοράσει εταιρείες 
σε Ελλάδα, Τουρκία, Ισπανία. Προτιμού-
νται βέβαια οι εξαγορές…

ΕΡΡΊΚΌΣ ΝΤΥΝΑΝ: Νέα διε-
ρεύνηση ενδιαφέροντος για την 

πώληση του Ερρίκος Ντυνάν ακούμε ότι 
εξετάζουν στην Πειραιώς. Η πίεση από 
την DG Comp και τον SSM για να τρέξει το 
πλάνο αναδιάρθρωσης, σε συνδυασμό με 
τη βελτίωση των επιδόσεων του νοσοκο-
μείου, ίσως οδηγήσουν σε νέα διαδικα-
σία υποβολής προσφορών.

TRASTOR: Στον αέρα κινδύνευ-
σε να τιναχθεί η συμφωνία Πειραι-

ώς με τη Varde Partners για την πώληση 
του 33,8% της Trastor, εξαιτίας της κυ-
βέρνησης. Η απόφαση για επταπλασια-
σμό του φορολογικού συντελεστή για τις 
ΑΕΕΑΠ αιφνιδίασε τόσο την πλευρά του 
πωλητή όσο και του αγοραστή και πάγω-
σε για λίγο την κλεισμένη συμφωνία. Ευ-
τυχώς δεν την απέτρεψε…
Υ.Γ.: Η Πειραιώς δεν θα συμμετάσχει 
στην ΑΜΚ της Trastor.

Μαρινόπουλος: Την πιθανότητα να 
αγοράσει ιδιοχρησιμοποιούμενα 

ακίνητα της Μαρινόπουλος και στην Ελ-
λάδα διερευνά η Εθνική Πανγαία. Οι δυ-
σκολίες για την αλυσίδα super market 
παραμένουν, καθώς οι πωλήσεις μειώθη-
καν περισσότερο από το μέσο όρο της αγο-
ράς κατά τους πρώτους μήνες του έτους.

HILTON: Τα οικονομικά στοιχεία 
της Ιονικής Ξενοδοχειακής (Hilton) 

ξεσκονίζουν όσοι υπέβαλαν μη δεσμευ-
τικές προσφορές. Η τελική φάση του δια-
γωνισμού πλησιάζει και ένα από τα πλέ-
ον σημαντικά και ιστορικά ξενοδοχεία 
της Αθήνας, το Hilton, μπορεί να αλλάξει 
χέρια…

ΜΕΤΑΚΊΝΉΣΕΊΣ: Άλλος μικρός 
και μεγάλος για διευθύνων σύμ-

βουλος… Όλους τους ακούσαμε. Όμως 
εμείς νομίζουμε ότι, όταν θα έρθει η ώρα, 
θα γίνει η καλύτερη επιλογή. Τώρα για 
ορισμένους που πάνε και έρχονται και 
κάνουν και αιτήσεις και ελπίζουν, ενώ 
είναι γνωστή η πορεία τους, τι να πούμε… 
Θου, Κύριε, φυλακήν τω στόματί μου!

ΣΤΉΡΊΓΜΑΤΑ: Ορισμένοι ψά-
χνουν στηρίγματα για να «περά-

σουν» την πολιτική τους. Δεν σκέφτηκαν 
όμως ποτέ μήπως ψάχνουν σε λάθος 
μέρος; Μήπως τα άλογα στα οποία επεν-
δύουν είναι κουτσά; Λέμε μήπως;

ΣΥΝΕΤΑΊΡΊΣΤΊΚΉ ΑΣΦΑΛΊ-
ΣΤΊΚΉ:  Και από την στήλη συγχα-

ρητήρια στον κ. Δημήτρη Ζορμπά, γενικό 
διευθυντή  της εταιρείας για την επανε-
κλογή του στο διοικητικό συμβούλιο 
της  AMICE!

ΣΥΜΒΑΣΕΊΣ: Ακορντεόν έχουν 
καταντήσει μερικοί τις συμβάσεις. 

Πότε τις  σκίζουν πότε τι ξαναγράφουν. 
Πότε τις απλώνουν, πότε τις μαζεύουν. 
Τα καλά και συμφέροντα…

ΣΥΜΒΌΛΑΊΑ: Εκτός από τις 
συμβάσεις κάποιοι άλλοι προσπα-

θούν ακόμη να «σκίσουν» παλιά συμβό-
λαια, ισόβιας διάρκειας. Τα τηλέφωνα 
προς ασφαλισμένους έχουν σπάσει… 
Δεν αλλάζουμε λέμε είναι το μήνυμα των 
σφαλισμένων αλλά αυτοί εκεί. Δεν αλ-
λάζουμε λέμε, σε ποια γλώσσα να το ε-
παναλάβουμε για να το καταλάβετε.

INTERAMERICAN-ΊΑΤΡΊΚΌ: Μία μεγάλη συμφωνία μεταξύ Ιατρικού Κέντρου 
και Interamerican αναμένεται να υπογραφεί τις αμέσως επόμενες ημέρες, εάν δεν 

έχει υπογραφεί ήδη. Άνθρωποι των δυο πλευρών εργάσθηκαν σκληρά επί μήνες προκει-
μένου να υπάρξει αυτό το θετικό αποτέλεσμα τόσο για τον Βασίλη Αποστολόπουλο και το 
Ιατρικό Κέντρο όσο και για τον Γιώργο Βελιώτη, υπεύθυνο για τον κλάδο υγείας της 
Interamerican, και την ασφαλιστική εταιρεία. Πρώτη φορά η Interamerican συνεργάζεται 
με το Ιατρικό κάτι που οι εκδόσεις μας το είχαν προτείνει στο παρελθόν,. Πρόκειται για μία 
συμφωνία προς όφελος των δυο μερών και κυρίως των ασφαλισμένων της Interamerican 
που θα έχουν και αυτή την εναλλακτική λύση παράλληλα με όλες τις υπόλοιπες!
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Βρισκόμαστε εδώ στην Στουτγκάρδη, στα 
κεντρικά του Ομίλου DAT. Κατ’ αρχήν να 
σας ευχαριστήσουμε για το χρόνο σας και, 
πριν αρχίσουμε, θα ήθελα να μου μιλήσετε 
λίγο για τον Όμιλό σας. Τι ακριβώς κάνετε 
και τι ακριβώς είναι ο Όμιλος DAT?

• Εμείς παρέχουμε λογισμικό, υπη-
ρεσίες και δεδομένα και επίσης οτιδή-
ποτε έχει να κάνει με τον κύκλο ζωής 
ενός αυτοκινήτου. Έτσι, από την αρχή, 
από την κατασκευή ενός καινούργιου 
αυτοκινήτου, παρέχουμε δεδομένα 
στους κατασκευαστές, για παράδειγ-
μα, και προβλέπουμε την αξία αυτού 
του αυτοκινήτου τη στιγμή που θα βγει 
στην αγορά. Αρχίζουμε λοιπόν από το 
πρώτο στάδιο και μετά προχωράμε 
στα επόμενα στάδια, όπου το αυτοκί-
νητο θα βγει στην κυκλοφορία, θα 
πουληθεί. Έτσι, παρέχουμε πληροφο-
ρίες σχετικά με τη τιμή πώλησής του, 
από εκεί προκύπτουν και οι τιμές των 
μεταχειρισμένων ή παρέχουμε στην 
αγορά πληροφορίες όσον αφορά στην 
τιμή ενός αυτοκινήτου. Έπειτα, σε ε-
πόμενη φάση, όταν το αυτοκίνητο πά-
θει κάποια ζημιά, όταν χρειάζεται επι-
σκευή, όταν κάνει το σέρβις, παρέχου-
με επίσης στη βιομηχανία το λογισμι-
κό, το οποίο θα τη βοηθήσει να χειρι-
στεί όλη αυτή τη διαδικασία. Συγκε-
κριμένα: εκτιμήσεις επισκευής, δια-
χείριση ροής εργασιών, διαχείριση ε-
πικοινωνίας. Οτιδήποτε μπορεί να α-

φορά το σέρβις, τη συντήρηση ή την 
επισκευή ενός αυτοκινήτου. Καθώς 
και το χειρισμό της όλης διαδικασίας 
μεταξύ των συμβαλλομένων μερών. 
Έτσι, δεν βοηθάμε μόνο έναν ιδιώτη, 
π.χ. ένα συνεργείο, αλλά επίσης, εάν 
αυτό το συνεργείο είναι υποχρεωμένο 
να επικοινωνήσει με οποιονδήποτε, 
π.χ. την ασφαλιστική, την εταιρεία 
στόλου ή την εταιρεία διαχείρισης, ώ-
στε να τους αποστείλει πληροφορίες, 
αυτοί να τις δουν και να δώσουν έ-
γκριση. Με αυτόν τον τρόπο η ροή ερ-
γασίας ψηφιοποιείται και αυτοματο-
ποιείται σε υψηλό βαθμό, μεταξύ των 
εμπλεκομένων μερών. 

Με δυο λόγια, αυτή είναι η δραστη-
ριότητά μας. 

Γνωρίζω ότι δεν δραστηριοποιείστε μόνο στη 
Γερμανία. Σε πόσες χώρες έχετε παρουσία;

• Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε 18 
χώρες. Φυσικά, η  Γερμανία αποτελεί 
τη μερίδα του λέοντος. Το 80% των 
ακαθάριστων εσόδων μας προέρχο-
νται από τη Γερμανία. Αυτό είναι ξεκά-
θαρο. Εν τω μεταξύ, δραστηριοποιού-
μαστε και σε αγορές εκτός Γερμανίας, 
σε διεθνείς αγορές. Επίσης, αρχίσαμε 
να κάνουμε δουλειές ακόμα και στην 
Ασία, στην Κίνα, πριν από δύο χρόνια, 
απ’ όπου έχουμε μερικές παραγγελίες, 
συνεργαζόμενοι με ασφαλιστικές ε-
ταιρείες και κατασκευαστές. Η πελα-

τεία μας είναι πάντα η ίδια, είναι οι 
κατασκευαστές, οι ασφαλιστικές, εί-
ναι οι τραπεζικές εταιρείες και οι εται-
ρείες χρηματοδοτικής μίσθωσης, κα-
θώς επίσης και οι αντιπρόσωποι των 
κατασκευαστών, τα συνεργεία και τα 
δίκτυα επισκευής. Και ας μην ξεχνάμε 
τους εκτιμητές, τους εμπειρογνώμο-
νες, όπως τους λέμε. 

Αυτό υποθέτω μπορεί να φανεί χρήσιμο 
στην ασφαλιστική αγορά. Σε ποιο βαθμό 
εμπλέκεστε εσείς, εδώ στη Γερμανία κατ’ 
αρχήν;

• Όσον αφορά την ασφαλιστική α-
γορά ή……

Ναι, την ασφαλιστική αγορά.

• Η Γερμανία είναι ένα είδος «νη-
σιού», αφού εδώ στη Γερμανία ηγού-
μαστε της αγοράς. Κατέχουμε περίπου 
το 65% του μεριδίου αγοράς. Και αυτό 
εξαπλώνεται και διασπάται από τους 
κατασκευαστές, τις αντιπροσωπείες 
και τη βιομηχανία χρηματοδότησης, 
όπως λέμε. Και οι ασφαλιστικές εται-
ρείες ανήκουν στη βιομηχανία χρημα-
τοδότησης, οπότε οι κορυφαίες ασφα-
λιστικές, εδώ στη Γερμανία, χρησιμο-
ποιούν τις δικές μας εκτιμήσεις και 
υπολογισμούς. Οπότε, εάν έχεις κά-
ποια απαίτηση και κάποια ζημιά και η 
ασφαλιστική σου ή το συνεργείο σου 
πρέπει να το πουλήσει, συνήθως δου-
λεύουν με τα προϊόντα της DAT. Το 

Γιατί είναι χρήσιμη η DAT στην ασφαλιστική εταιρεία και τον ασφαλισμένο
Αποκλειστική συνέντευξη

Γιατί είναι χρήσιμη η DAT στην ελληνική και 
ευρωπαϊκή αγορά, γιατί είναι χρήσιμη στην 

ασφαλιστική εταιρεία και τον ασφαλισμένο;
 Τις απαντήσεις στις ερωτήσεις αυτές δίνει με 

αποκλειστική του συνέντευξη στο Nextdeal και 
στον Κωστή Σπύρου ο κ. Helmut Eifert, Managing 

Director Foreign Countries. Το Nextdeal, 
συνεχίζοντας την παράδοση που έχει 

δημιουργήσει να συνδέει την ελληνική με την 
ευρωπαϊκή ασφαλιστική αγορά, μετά τη μεγάλη 

συνέντευξη με τον πρόεδρο της EIOPA κ. Gabriel 
Bernardino, τις συνεντεύξεις με στελέχη της 

βρετανικής αντασφαλιστικής αγοράς στο Λονδίνο, 
τη συνέντευξη του Ceo της Darag  Arndt Gossmann  

στο Αμβούργο, του προέδρου της Euroins κ. Kiril 
Boshov στη Σόφια, μιλά με τον εκπρόσωπο της 

DAT, τον οποίο συνάντησε στα γραφεία της 
εταιρείας στη Στουτγκάρδη.  Ο  κ. Eifert  βρίσκεται 

στην  Αθήνα και αύριο Πέμπτη θα παραστεί στο 
δείπνο που παραθέτει  η DAT HELLAS με την  
ευκαιρία ενός έτους λειτουργίας της  στην 

Ελλάδα. Το NextDeal  θα είναι παρόν.

Helmut Eifert Διευθύνων Σύμβουλος της DAT Gmbh

Στον Κωστή Σπύρου
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συνεργείο μπαίνει στο σύστημα των 
απαιτήσεων και λαμβάνει εκτιμήσεις 
σχετικά με την επισκευή και έπειτα 
στέλνει όλα αυτά τα δεδομένα στην α-
σφαλιστική. Για να στείλουν τις πλη-
ροφορίες αυτές στην ασφαλιστική, οι 
περισσότεροι χρησιμοποιούν τα δικά 
μας προϊόντα: το λογισμικό εκτιμήσε-
ων, καθώς και το σύστημα επικοινω-
νίας μας. Από την πλευρά των ασφαλι-
στικών, αυτές δουλεύουν με το δίκτυό 
μας, όπου έχουμε μαζεμένες όλες τις 
απαιτήσεις που κυκλοφορούν τριγύ-
ρω, καθώς και αυτοματοποιημένες ε-
γκρίσεις και έτσι οι ασφαλιστικές 
λαμβάνουν τις πληροφορίες και τις 
ξαναστέλνουν πίσω στη ροή εργασίας 
και εσύ, ως συνεργείο, λαμβάνεις την 
έγκριση από την ασφαλιστική και μπο-
ρείς να ξεκινήσεις με την επισκευή. 

Με λίγα λόγια, αυτή είναι η επιχει-
ρησιακή διαδικασία που ακολουθού-
με. Η Γερμανία είναι μεγάλη αγορά, θα 
μπορούσα να πω ότι κυριαρχείται από 
το λογισμικό της DAT. Είμαστε πραγ-
ματικά υπερήφανοι γι’ αυτό. Δεν επα-
ναπαυόμαστε όμως, αυτό είναι ξεκά-
θαρο. Όμως είναι μια καλή κυρίαρχη 
αγορά για εμάς, παγκοσμίως. 

Εκτός από την ασφαλιστική αγορά, τι άλλο 
κάνετε; Δραστηριοποιείστε και στην 
αυτοκινητοβιομηχανία, σωστά; 

• Ναι. 

Τους παρέχετε… Τι κάνετε ακριβώς;

• Θα πρέπει να πάω πίσω στα προϊ-
όντα πάλι, κατά κάποιο τρόπο, γιατί 
αυτό που εξήγησα προηγουμένως α-
φορούσε τους τομείς του σέρβις, της 
συντήρησης και της επισκευής. Αλλά 
όμως, ένα μεγάλο μέρος των επιχει-
ρήσεών μας αφορά στην εκτίμηση. 
Μεγάλες ασφαλιστικές, μεγάλες τρα-
πεζικές εταιρείες ή εταιρείες στόλου, 
πρέπει να γνωρίζουν την αξία των αυ-
τοκινήτων που έχουν στα βιβλία τους. 

Οπότε χρειάζεται να κάνουν συνεχώς 
εκτιμήσεις των αυτοκινήτων αυτών. 
Εμείς τους παρέχουμε τα δεδομένα γι’ 
αυτό. Μπορούν να βασιστούν στα δε-
δομένα της DAT. Γνωρίζουν ότι εάν η 
DAT λέει ότι το κόστος ενός αυτοκινή-
του είναι 10.000 ή 20.000 ευρώ για 
παράδειγμα, αυτό είναι αξιόπιστο νού-
μερο. Είμαστε, κατά κάποιον τρόπο, η 
Αρχή που παρέχει τα δεδομένα αυτά 
στη βιομηχανία. Έτσι, οι ασφαλιστι-
κές… Βέβαια οι ασφαλιστικές γνωρί-

ζουν την αξία των συμβολαίων που έ-
χουν συνάψει, όμως η βιομηχανία 
χρηματοδότησης βασίζεται στα δεδο-
μένα που λαμβάνει από την DAT όσον 
αφορά στις αξίες των αυτοκινήτων. Το 
ίδιο και οι κατασκευαστές και οι αντι-
πρόσωποί τους, για παράδειγμα. Εάν 
εσύ είσαι, παραδείγματος χάριν, ο α-
ντιπρόσωπός μου της BMW ή της 
Mercedes και εγώ είμαι ο κατασκευα-
στής, εάν έχεις ένα μισθωμένο αυτο-
κίνητο και το παίρνεις πίσω μετά από 2 

ή 3 χρόνια, συμφωνούμε μεταξύ μας 
ότι το αυτοκίνητο αυτό θα έχει μια συ-
γκεκριμένη τιμή μετά από αυτή τη χρο-
νική περίοδο. Και η αξία αυτή είναι η 
αξία που ορίζει η DAT. Οπότε, συμφω-
νούμε και οι δύο και, αν το νούμερο 
είναι χαμηλότερο ή υψηλότερο από 
αυτό που εκτίμησε η DAT, θα πρέπει να 
έχεις εγγύηση από τον κατασκευαστή 
ότι θα πάρεις πίσω αυτά τα χρήματα 
από την αγορά μετά από συγκεκριμένη 
χρονική περίοδο. Ότι το αυτοκίνητό 
σας θα αξίζει αυτά τα χρήματα. Οπότε, 
βοηθάμε τη βιομηχανία στις επιχειρή-
σεις της. Εσύ μπορείς να είσαι αξιόπι-
στος ως κατασκευαστής και οι δυο μας 
θα έχουμε συμφωνία. Μπορείς να βα-
σιστείς σε μένα, ώστε να ξέρουμε και 
οι δύο ότι αυτό το αυτοκίνητο είναι 
τόσο καλό, ώστε θα έχει αυτή την αξία 
μετά από ένα συγκεκριμένο χρονικό 
διάστημα. Και η αξία αυτή είναι η αξία 
που δίνει η DAT. Οπότε είναι κάτι σαν 
σημείο αναφοράς για τη βιομηχανία, 
το πρότυπο ας πούμε. 

Κάποιοι λένε πως, αν αγοράσεις ένα Χ 
αυτοκίνητο σε μια συγκεκριμένη τιμή, εάν 
θελήσεις να αγοράσεις το ίδιο αυτοκίνητο σε 
ανταλλακτικά και να το συναρμολογήσεις 
μόνος σου, ας πούμε, θα σου κοστίσει τρεις 
φορές περισσότερο. Εσείς γνωρίζετε, 
ασχολείστε με τα ανταλλακτικά και όλα αυτά. 
Αυτό δημιουργεί συγκρούσεις στη δουλειά 
σας με τις ασφαλιστικές εταιρείες ας πούμε;

Γιατί είναι χρήσιμη η DAT στην ασφαλιστική εταιρεία και τον ασφαλισμένο
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• Η ερώτηση οδηγεί σε εντελώς διαφορετική 
κατεύθυνση, θα έλεγα. Γιατί δεν αφορά την εκτί-
μηση τιμής. Πάει πίσω στο χώρο του σέρβις, της 
συντήρησης και της επισκευής. Και είναι ξεκάθα-
ρο πως, αν επισκευάσεις ένα αυτοκίνητο, ή αν το 
συναρμολογήσεις μόνος σου, είναι διαφορετικό 
όσον αφορά στην τιμολόγηση, στην προμήθεια 
υλικών και όλα αυτά. Εννοώ πως υπάρχει βάσι-
μος λόγος που τα ανταλλακτικά είναι τόσο ακρι-
βά. Ασχολούμαστε με αυτό και εντός του λογισμι-
κού μας, σε περίπτωση μιας επισκευής, μπορείς 
να βρεις ποια ανταλλακτικά χρειάζονται για μια 
συγκεκριμένη επισκευή. Φαντάζομαι όμως ότι 
αναφέρεστε σε περιπτώσεις όπου μερικές αγο-
ρές –και νομίζω πως η ελληνική είναι μία απ’ 
αυτές– όπου εξ όσων γνωρίζω το 50% των απαι-
τήσεων συνήθως φτιάχνονται και επισκευάζο-
νται με μη γνήσια ανταλλακτικά κι αυτό είναι ένα 
«αγκάθι» θα έλεγα, καθώς οι ασφαλιστικές θα 
πρέπει συνεχώς να κυνηγούν την υψηλή ποιότη-
τα, αφού δεν επωφελούνται από μια κακή επι-
σκευή, αυτό είναι σαφώς ξεκάθαρο. Και μια κακή 
επισκευή δεν οφείλεται μόνο σε κακή εργασία, 
αλλά και στα ακατάλληλα ανταλλακτικά. Οπότε 
είναι εύλογο τα νεώτερα αυτοκίνητα να μη χρησι-
μοποιούν τη δευτερογενή αγορά ανταλλακτικών. 
Είναι ξεκάθαρο. Εν τούτοις, αντιμετωπίζουμε τέ-
τοιες καταστάσεις και οι πελάτες μας επίσης α-
ντιμετωπίζουν τέτοιες καταστάσεις και μερικές 
φορές είναι αναγκασμένοι να βελτιστοποιούν μία 
συγκεκριμένη εκτίμηση. Οπότε εάν ήμουν κατα-
σκευαστής και εσύ ήσουν ο πελάτης μου, το συ-
νεργείο μου, θα σου πρόσφερα μια συγκεκριμένη 
ειδική τιμή για τα γνήσια ανταλλακτικά μου. Και 
θα ερχόμασταν σε κάποια συμφωνία, βάσει συ-
γκεκριμένων κριτηρίων. Το θέμα είναι, όπως το 
βλέπουμε εμείς, να παρέχουμε λογισμικό και υ-

λικό στους πελάτες μας, 
ώστε να μπορούν να χειρί-
ζονται τέτοιες καταστάσεις, 
με τον έναν ή τον άλλο τρό-
πο. Το αφήνουμε επάνω 
τους, είτε θέλουν να προ-
χωρήσουν χρησιμοποιώ-
ντας την αγορά και την προ-
μήθεια γνήσιων ανταλλα-
κτικών, είτε θέλουν να 
χρησιμοποιήσουν μη γνή-
σια. Το λογισμικό μας τους 
βοηθά να χειριστούν και τις 
δύο περιπτώσεις. 

Ας έρθουμε τώρα στην Ελλάδα. 
Θα ήθελα να σας ρωτήσω ποιο 
είναι το επίπεδο συνεργασίας 
σας με την ελληνική 
ασφαλιστική αγορά αυτή τη 
στιγμή;

• Θα έλεγα πολύ καλό. 
Όπως γνωρίζετε καλύτερα 
από εμένα, η ασφαλιστική 
αγορά της Ελλάδας, όσον 
αφορά στο χειρισμό απαι-
τήσεων, ας το θέσουμε έτσι, είναι πολύ διαφορο-
ποιημένη.  Νομίζω 20-30 ασφαλιστικές, κάποιες 
απ’ αυτές, δεν χρησιμοποιούν καν κάποιο σύστη-
μα υπολογισμού. Και έπειτα, μέρος αυτών, φα-
ντάζομαι γύρω στις μισές, 15 ή 16, χρησιμοποι-
ούν κάποιο σύστημα. Και από αυτές που αυτή τη 
στιγμή εργάζονται με κάποιο σύστημα, το 75% 
είναι πελάτες μας. Μπορούμε συνεπώς να πούμε 
ότι έχουμε πολύ καλό μερίδιο αγοράς μεταξύ των 
ασφαλιστικών στην Ελλάδα. Και εργαζόμαστε, 
προσπαθώντας να πείσουμε και τις άλλες ασφα-
λιστικές που δεν χρησιμοποιούν ακόμα κάποιο 
σύστημα. Υπάρχουν περιπτώσεις, όπου κάποιοι 

το κάνουν ακόμα και σήμερα 
με το χέρι. Υπάρχει λόγος γι’ 
αυτό, όμως, εάν θέλεις να ε-
ξοικονομήσεις χρήματα, να 
παρέχεις διαφάνεια, διάρ-
κεια παρουσίας στην αγορά, 
αξιοπιστία, τότε καλύτερα να 
το κάνεις με σύστημα. Και 
φυσικά, το καλύτερο είναι να 
το κάνεις με το δικό μας σύ-
στημα, γιατί παρέχουν λογι-
σμικό, και υλικό και υπηρεσί-
ες, αλλά επίσης και ψηφιο-
ποίηση, εργαλεία ώστε να 
ψηφιοποιήσεις όλες τις α-
παιτήσεις σου και κανείς να 
μη δουλεύει πια με χαρτιά. 
Και νομίζω πως αυτή είναι 
μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα 
κατάσταση στην Ελλάδα. Βα-
σιζόμενοι στις επιτυχίες που 
είχαμε στο παρελθόν, με τις 
ασφαλιστικές μας, είμαστε 
πανέτοιμοι να πείσουμε και 

τις υπόλοιπες ασφαλιστικές να χρησιμοποιήσουν 
το δικό μας λογισμικό.

Ήρθατε στην επόμενη ερώτησή μου, ποιο είναι το όφελος 
για μια ασφαλιστική εταιρεία και κατ’ επέκταση για τον 
καταναλωτή, από τη δραστηριοποίησή σας στην Ελλάδα. 

• Είναι εύκολο. Εννοώ, κοίτα εσύ, είσαι το κα-
λύτερο παράδειγμα. Όλα είναι ψηφιοποιημένα 
πια. Δεν υπάρχει χαρτί, μόνο οι σημειώσεις μου, 
το πρόγραμμά μου για σήμερα. Εάν όμως συγκρί-
νεις τον έλεγχο της εργασίας με χαρτί και μολύβι, 
τον έλεγχο της γραφειοκρατίας και ίσως τη γνώ-
ση κάποιων ατόμων, έναντι μιας κατάστασης ό-
που όλα είναι ψηφιοποιημένα, όλα, όχι μόνο ο υ-

πολογισμός, αλλά και η ροή εργασίας και οι φά-
κελοι, θα δεις ότι υπάρχουν τεράστιες προοπτι-
κές για εξοικονόμηση χρημάτων. Και είναι πολύ 
πιο αξιόπιστο και για τον πελάτη, υπάρχει διαφά-
νεια και εγκυρότητα εάν εργάζεσαι με κάποιο 
σύστημα. Εγώ θα προτιμούσα μία ασφαλιστική, 
εγώ ως χρήστης, που γνωρίζω ότι χρησιμοποιεί 
κάποιο από τα σύγχρονα εργαλεία. Γιατί εγώ δεν 
γνωρίζω τα γενικά έξοδα. Και μπορώ πιο εύκολα 
να βασιστώ εάν υπάρχει μία διαδικασία. Εάν έχω 
κάποια ζημιά, μπορώ να είμαι σίγουρος ότι θα τύ-
χω δίκαιας μεταχείρισης. Πιστεύω πως αυτό εί-
ναι ένα μεγάλο όφελος που μπορούμε να προ-
σφέρουμε με τα προϊόντα μας. Φυσικά, μόνο όταν 
ο προμηθευτής του πελάτη, χρησιμοποιεί τα ψη-
φιοποιημένα συστήματα που χρειάζονται. 

Μιλώντας για ψηφιοποίηση και τεχνολογία, υπάρχουν 
δραματικές αλλαγές στην καθημερινή μας ζωή. Πώς 
αυτές οι αλλαγές, από την εμπειρία, τη γνώση και τις 
αναφορές που έχονται σε σας –γιατί γνωρίζω πως 
διαθέτετε ένα ειδικό τμήμα που κάνει αναφορές για όλα 
αυτά– πώς αυτό επηρεάζει την επόμενη μέρα στις 
Ασφάλειες, ας πούμε; Μιλήστε μου λίγο γι’ αυτό. 
Γνωρίζουμε ότι στο μέλλον κάποια αυτοκίνητα θα είναι 
πιθανώς αυτο-οδηγούμενα. Δεν θα έχουμε οδηγούς ή ότι 
η τεχνολογία θα μπει και στο χώρο του αυτοκινήτου, 
στην οδήγηση του αυτοκινήτου.

• Φαντάζομαι μια Αθήνα με αυτόνομη οδήγη-
ση, καμία γρατζουνιά, καμία ζημιά στο παρκάρι-
σμα, κανένα πρόβλημα με όποιον δεν το έχει και 
πολύ με την οδήγηση… 

Υπάρχει φυσικά μεγάλη τάση προς τη χρήση 
της τεχνολογίας. Είναι ξεκάθαρο πως όλα αυτά τα 
αυτοκίνητα θα προσφέρουν μία ασφαλέστερη ο-
δήγηση στο μέλλον. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Λιγό-
τερες ζημιές. Εν τούτοις, αυτά τα αυτοκίνητα είναι 
πολύ ακριβότερα καθώς χρησιμοποιούν βοηθητι-
κά συστήματα, διάφορους σένσορες κ.λπ. Οποια-
δήποτε ζημιά προκύψει, κοστίζει πολύ περισσό-

Περίπου οι μισές 
ασφαλιστικές εταιρείες  
γύρω στις 15 ή 16, 
χρησιμοποιούν κάποιο 
σύστημα. Και από αυτές 
που αυτή τη στιγμή 
εργάζονται με κάποιο 
σύστημα, το 75% είναι 
πελάτες μας. Μπορούμε 
συνεπώς να πούμε ότι 
έχουμε πολύ καλό μερίδιο 
αγοράς μεταξύ των 
ασφαλιστικών στην 
Ελλάδα

Τα κεντρικά 
γραφεία της  

DAT στην  
Στουτγκάρδη
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τερα χρήματα. Οπότε, ίσως να υπάρχουν λιγότερα 
ατυχήματα, όμως σίγουρα, θα υπάρχει σημαντικός 
αριθμός ζημιών, που είναι το ψωμί στο βούτυρο για 
τα περισσότερα συνεργεία, όπως γρατζουνιές, ελα-
φρές ζημιές, ζημιές στο σασί. Μειώνουμε τα ατυχή-
ματα, όμως από τη στιγμή που θα προκύψουν ζη-
μιές, η επισκευή του αυτοκινήτου θα κοστίζει πολύ 
περισσότερο. Και αυτό είναι ένας πολύ σημαντικός 
παράγοντας και για τα συνεργεία, γιατί το επίπεδο 
της εκπαίδευσης και της ποιότητας θα πρέπει να 
αυξηθεί. Θα πρέπει να ανέβει σε πολύ υψηλά επίπε-
δα. Αλλιώς δεν θα είναι σε θέση να επισκευάζουν 
αυτά τα σύγχρονα αυτοκίνητα. Όμως νομίζω ότι θα 
πάρει αρκετό χρόνο και αν μιλήσουμε συγκεκριμέ-
να για την Ελλάδα, θα πάρει αρκετό καιρό μέχρι που 
αυτά τα αυτοκίνητα να εμφανιστούν στην ελληνική 
αγορά σε μεγάλη έκταση, ώστε να επηρεάσουν και 
τον τομέα των ασφαλειών. 

Πού τοποθετείτε εσείς την εμφάνιση αυτών των 
αυτοκινήτων, σε 10 χρόνια από τώρα;

• Όχι, για την Ελλάδα θα έλεγα σε 15 ίσως και σε 
20 χρόνια τουλάχιστον, το λιγότερο. Και έπειτα, θα 
πρέπει να έχετε και τις υποδομές, δεδομένα υποδο-
μών και όλα αυτά. Όμως νομίζω πως οι χώρες που 
εστιάζουν και προωθούν τέτοια θέματα, αλλά και οι 
πόλεις… Εννοώ, μόλις πρόσφατα, εδώ, θέλουν να 
κάνουν τη Στουτγκάρδη την πιο ελκυστική πόλη ό-
σον αφορά στην κινητικότητα. Αυτό θα πάρει 10 
χρόνια, 10 το πολύ 15 χρόνια. Και έπειτα θα πρέπει 
να δημιουργήσεις διαφορετικές υποδομές εντός 
των πόλεων, που θα σου επιτρέψουν να έχεις αυ-
τόνομη οδήγηση μέσα στις πόλεις. Αυτό σίγουρα θα 
αλλάξει και το τοπίο της περιοχής. Όμως νομίζω 10 
χρόνια είναι ένα ορόσημο κατά μέσο όρο και από 
εκει και μετά εξαρτάται από τις διάφορες χώρες. 

Όντας Έλληνας και όντας στη Γερμανία, δεν μπορώ να μη 
ρωτήσω πώς βλέπετε την κατάσταση στην Ελλάδα. 
Βιώνουμε μια κρίση και αυτή επηρεάζει και το πορτοφόλι 
των Ελλήνων, οπότε κάποιοι ίσως να προτιμήσουν να μην 
επισκευάσουν το αυτοκίνητό τους και να κυκλοφορούν με 
γρατζουνιές και όλα αυτά. Το γεγονός αυτό επηρεάζει τη 
δουλειά σας;

• Στο παρελθόν, ναι. Αλλά αυτό έχει ήδη γίνει 
πριν από μερικά χρόνια. Εννοώ ότι η κρίση δεν προ-
έκυψε μέσα σε μια νύχτα. Υπάρχει εδώ και αρκετό 
καιρό. Είχε κάποιες επιπτώσεις στη δουλειά μας, 
νομίζω πριν από δύο χρόνια, όταν στην Αθήνα είδα-

τε και προσέξατε μία μείωση της κυκλοφορίας, π.χ. 
φτάνατε γρηγορότερα στο γραφείο. Όμως αυτό έγι-
νε. Το έχουμε ήδη απορροφήσει και ενσωματώσει 
στις δουλειές μας. Βλέπουμε κιόλας και κάποια 
μικρή αύξηση. Λίγο περισσότερες ζημιές. Ο αριθ-
μός των αυτοκινήτων μεγαλώνει. Είναι βεβαίως 
συρρικνωμένος με αυτόν πριν από 5 χρόνια, όμως 
είναι ακόμα σε καλό επίπεδο. Και νομίζω ότι σταθε-
ροποιήθηκε στο μεταξύ, βρήκε ένα καλό επίπεδο, 
γιατί οι άνθρωποι, εάν έχουν κάποια χρήματα και 
διαθέτουν ένα καλό αυτοκίνητο, θέλουν να το επι-
σκευάσουν και φυσικά, εάν δεν έχουν χρήματα, 
τότε δεν το επισκευάζουν καθόλου, ή το επισκευά-
ζουν σε άλλο συνεργείο. Θεωρώ πως δεν θα πρέ-
πει να αναμένουμε περαιτέρω επιπτώσεις, κατά τη 
γνώμη μου. 

Να επενδύσει κάποιος στην Ελλάδα είναι καλή ιδέα αυτή 
τη περίοδο;

• Τουλάχιστον για εμάς ήταν, ναι. Σαφώς. Είχαμε 
κακή εμπειρία από τον συνέταιρό μας βέβαια, και 
έτσι αποφασίσαμε να ιδρύσουμε τη δική μας εται-
ρεία, DAT Greece. Προσλάβαμε ανθρώπους, μια 
μικρή ομάδα 5 ατόμων, που στο μεταξύ εξυπηρε-
τούν πάνω από 200 πελάτες αυτή τη στιγμή, με με-
γάλη επιτυχία θα έλεγα. Για μας «δούλεψε» και 
«μας βγήκε» όπως το είχαμε σχεδιάσει. Ρώτησα 
πάλι σήμερα το πρωί για να σιγουρευτώ, οπότε θε-
ωρώ ότι είναι πολύ καλή η επένδυση για εμάς. Θα 
ήταν καλή και για άλλους; Δεν το γνωρίζω…

Έχετε κάποιο μήνυμα για τους ανθρώπους που εργάζονται 
στον ασφαλιστικό τομέα στην Ελλάδα;

• Προσπαθήστε να ψηφιοποιείσετε τις διαδικα-
σίες σας ακόμα περισσότερο. Εννοώ, μόνο οι μισές 
από τις ασφαλιστικές εταιρείες εργάζονται με κά-
ποιο σύστημα. Οπότε φανταστείτε τι θα μπορούσε 
να γίνει, όσον αφορά στην εξοικονόμηση χρημά-
των, τη βελτιστοποίηση. Θα μπορούσατε να εξυπη-
ρετεί-τε καλύτερα τους πελάτες σας. Θα ήταν πολύ 
καλύτερα. Εάν διαθέτετε ψηφιοποιημένες διαδικα-
σίες, αυτό σας βοηθά να είστε ενεργοί και να εξυ-
πηρετείτε τους πελάτες με τον καλύτερο δυνατό 
τρόπο. Και είναι πολύ σημαντικό να βελτιώνουμε 
όλοι μας την προσήλωσή μας στον πελάτη. 

Χέλμουτ, ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο 
σου. Ελπίζω να σε δω σύντομα στην Ελλάδα.

Η  Πινακοθήκη της Σύγχρονης Τέχνης

Ο  κ. Helmut Eifert
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ΤΡΑΠΕΖΕΣ Ραντεβού...

Στην Αθήνα φιλοξενήθηκε  η ετήσια συνά-
ντηση  των μελών του Ευρωπαϊκού Συμ-
βουλίου Εργαζομένων (European Works 

Council - EWC), του ομίλου Generali και η ε-
πιλογή της Ελλάδας για την πραγματοποίηση 
αυτής της σημαντικής για τον όμιλο συνάντη-
σης, είναι ενδεικτική της εμπιστοσύνης στην 
τοπική αγορά, αλλά και αναγνώρισης της 
σημαντικά θετικής πορείας της Generali 
Hellas. 

Στη συνάντηση  συμμετείχαν εκπρόσωποι 
από 18 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 
οποίες δραστηριοποιείται ο όμιλος Generali, 
ενώ τα μέλη του EWC,  ασχολήθηκαν με απο-
φάσεις στρατηγικού χαρακτήρα του ομίλου 
και τον ρόλο του ανθρώπινου δυναμικού στην 
υλοποίηση τους. 

Tη συνάντηση τίμησαν  και μίλησαν εκ μέ-
ρους της διοίκησης του ομίλου, ο κ. Alberto 
Minali (General Manager και Group Chief 
Financial Officer) και η κα Monica Alessandra 
Possa (Head of Group Human Resources & 

Organization), ενώ ανάμεσα στους ομιλητές 
ήταν και o διευθύνων σύμβουλος της 
Generali Hellas κ. Πάνος Δημητρίου. Στόχος 
του EWC είναι να ενημερώνει τους εκπροσώ-
πους του και μέσω αυτών τους ανθρώπους 
της Generali για τα σχέδια του ομίλου, να δι-
ευκολύνει και να ενισχύει τον διάλογο μετα-
ξύ όλων των εργαζόμενων σε διεθνές επίπε-
δο. 

Ο Όμιλος Generali επενδύει ιδιαίτερα στο 
ανθρώπινο δυναμικό και τη συνεχή αναβάθ-
μιση της θέσης του, καθώς θεωρεί ότι αποτε-
λεί θεμελιώδη παράγοντα υλοποίησης των 
στρατηγικών σχεδίων της εταιρείας. Η 
Generali  στοχεύει στην εξέλιξη του ανθρώ-
πινου δυναμικού της, σύμφωνα με τις σύγ-
χρονες επαγγελματικές τάσεις και ταυτόχρο-
να επιδιώκει την περαιτέρω ενίσχυση της 
παραγωγικότητας με στόχο την  παροχή α-
πλών και έξυπνων ασφαλιστικών λύσεων. 

Για τον λόγο αυτό ενθαρρύνει την συμμε-
τοχή, φροντίζει να εμπνέει τον ενθουσιασμό 

για το νέο και καινοτόμο αλλά και να διατηρεί 
αλώβητες τις παραδοσιακές αξίες που την 
καθιέρωσαν εδώ και 185 χρόνια διεθνώς και 
130 χρόνια στην Ελλάδα, ηγέτη στον κλάδο 
των ασφαλίσεων.

Τα μέλη του EWC ανανέωσαν το ραντεβού 
τους για την επόμενη συνάντηση των μελών, 
εκφράζοντας την ικανοποίηση τους για τη φι-
λοξενία που απόλαυσαν στην χώρα μας. Κατά 
τη διάρκεια της επίσκεψής του, ο κ. Minali, 
General Manager και Group Chief Financial 
Officer του Ομίλου, είχε την ευκαιρία να ενη-
μερωθεί για την πολύ ικανοποιητική πορεία 
εργασιών της Generali Ελλάδος. Σύμφωνα 
με τα πρώτα οικονομικά στοιχεία για το 2016, 
τόσο ο κλάδος retail (ατομικές ζωής και ατο-
μικές γενικές ασφαλίσεις) όσο και ο κλάδος 
του group life (ομαδικές ζωής), κινούνται α-
νοδικά, ενώ στο σύνολό της η παραγωγή της 
εταιρίας καταγράφει αύξηση της τάξης του 
7% στο πεντάμηνο, σε σχέση με το αντίστοιχο 
περσινό διάστημα.

Αρνητική είναι η ανεπίσημη απάντηση των 
συνδικαλιστών που ελέγχουν το Επαγ-
γελματικό Ταμείο των ασφαλιστικών υ-

παλλήλων (ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ) στις θέσεις της Ένω-
σης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος όπως 
αυτές διατυπώθηκαν πριν μία εβδομάδα περί-
που.

Η απάντηση της πλειοψηφία του διοικητικού 
συμβουλίου του ΤΕΑΕΑΠΑ έπρεπε να δοθεί μέ-
χρι την Τρίτη 7 Ιουνίου, κάτι που δεν έγινε ποτέ. 
Αντ' αυτού οι εργαζόμενοι στο επόμενο διοικη-
τικό  συμβούλιο επεδίωξαν να μειώσου τις θέ-
σεις της εργοδοσίας στο ΔΣ κατά μία (σήμερα 
είναι δυο και τις κατέχουν η κα Μαργαρίτα Α-

ντωνάκη και ο κ. Ταβλαρίδης) κάτι που δεν έγι-
νε κατορθωτό καθώς διαφώνησαν οι εκπρό-
σωποι των συνταξιούχων. Οι συνταξιούχοι από 
την πλευρά τους έχουν σήμερα Τετάρτη 15 Ιου-
νίου συνέλευση προκειμένου να καθορίσουν 
της τάση τους απέναντι στο θέμα αυτό. Η πόλω-
ση είναι πλέον γεγονός στο Ταμείο, με τους ερ-
γαζόμενους να επιμένουν ότι το δίκιο είναι με το 
μέρος τους καθώς οι προτάσεις της ΕΑΕΕ οδη-
γούν σε συρρίκνωση των συντάξεων.

Υπενθυμίζεται ότι η πρόσφατη Γενική Συνέ-
λευση της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών 
Ελλάδος  επικύρωσε την πρόταση για το Ταμείο 
για εργοδοτικές εισφορές που φθάνουν σε 11% 

επί της μισθοδοσίας, κατανεμημένες ως εξής:
Καταβολή στο ΤΕΑ- ΕΑΠΑΕ του ποσοστού 

που προβλέπει ο νόμος για τα επικουρικά τα-
μεία δημοσίου. Παράλληλη ίδρυση νέου ενιαί-
ου επαγγελματικού ταμείου του ν. 3029/2002 
για όλες τις εταιρίες μέλη της ΕΑΕΕ και το προ-
σωπικό τους με καθορισμένες εργοδοτικές ει-
σφορές 4% επί της μισθοδοσίας σε ατομικούς 
λογαριασμούς και έναρξη από 1.1.2016.Η πρό-
ταση της ΕΑΕΕ προβλέπει επίσης μέτρα  στήρι-
ξης για τους συνταξιούχους και τους έχοντες 
ώριμα συνταξιοδοτικά δικαιώματα με τη μορφή 
πρόσθετων εισφορών που υπερβαίνουν το 
3,5% επί της μισθοδοσίας.

Generali Hellas Στην Αθήνα το  
Εuropean Works Council του ομίλου

Ο κ. Alberto Minali  και ο κ. Πάνος Δημητρίου Ο κ. Πάνος Δημητρίου και η κα Monica Alessandra Possa

Νέες Smart & Simple λύσεις  
για την επιχείρησης  
από την Generali 

Αναγνωρίζοντας 
η  Generali  ότι οι 
σημερινοί επιχειρη-
ματίες καλούνται να  
δραστηριοποιηθούν 
σε ένα εξαιρετικά α-
παιτητικό περιβάλ-
λον, σχεδίασε το 
Business Dynamic 
και το Business 
Sense,δύο πλήρεις 
και εξαιρετικά αντα-
γωνιστικές ασφαλιστικές λύσεις, ειδικά σχεδιασμένες για 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις, προκειμένου να προφυλαχθούν 
από κάθε ενδεχόμενο και να διασφαλίσουν επιπλέον τη βιω-
σιμότητα, το πελατολόγιο και τη φήμη τους. 

Business Dynamic
Τo Business Dynamic απευθύνεται σε ιδιοκτήτες εμπορι-

κού ή επαγγελματικού ακινήτου που χρησιμοποιούν οι ίδιοι 
για την ασφαλισμένη επιχείρηση τους, ή ενοικιαστές / μισθω-
τές εμπορικού ακινήτου. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει όλες 
εκείνες τις καλύψεις που είναι ικανές να θωρακίσουν μια ε-
πιχείρηση από κάθε ενδεχόμενο. Συγκεκριμένα, ασφαλίζει 
αξίες μέχρι  1.000.000,00 ευρώ για κτηριακές εγκαταστά-
σεις, εμπορεύματα και πάγιο εξοπλισμό, ενώ παρέχει τη δυ-
νατότητα ασφάλισης των εξωτερικών βοηθητικών κτισμά-
των αλλά και των ειδικών κατασκευών, όπως μαντρότοιχοι, 
αυλόπορτες, γκαράζ, πέργολες κ.λπ.. Παράλληλα, δίνεται η 
επιλογή προσαρμογής του προγράμματος στις ανάγκες κάθε 
επιχειρηματία, επιλέγοντας μέσα από μια πληθώρα προαιρε-
τικών παροχών όπως η κάλυψη από σεισμό, απώλεια ενοικί-
ων σε περίπτωση ολικής καταστροφής κ.α. Επιπλέον  καλύ-
πτει και το προσωπικό, αλλά και τους πελάτες σε περίπτωση 
ατυχήματος. Σημαντικές είναι επίσης και οι ανταμοιβές που 
προσφέρει το πρόγραμμα στους ασφαλισμένους, καθώς μέ-
σω του Generali Bonus κερδίζουν 10% έκπτωση στα ασφάλι-
στρα, σε περίπτωση που δεν υπήρξε ζημιά κατά την προηγού-
μενη ασφαλιστική περίοδο, ενώ υπάρχει δυνατότητα επιπλέ-
ον εκπτώσεων ανάλογα με τα μέτρα προστασίας, το ύψος του 
ασφαλισμένου κεφαλαίου και τη χρήση εναλλακτικών πη-
γών ενέργειας. Ακόμη η  Generali αποζημιώνει μέσα σε 24 
ώρες από την παραλαβή των απαραίτητων εγγράφων και 
δικαιολογητικών και διευκολύνει τους επιχειρηματίες, κατα-
θέτοντας το ποσό της αποζημίωσης απευθείας στον τραπεζι-
κό τους λογαριασμό. Επίσης, προσφέρει ημερήσιο επίδομα 
σε περίπτωση μη λειτουργίας της επιχείρησης από ζημιά. 

Business Sense
Το Business Sense  παρέχει, κάλυψη από πυρκαγιά, πρό-

σκρουση οχήματος, κάλυψη δαπανών μελετών και έκδοσης 
αδειών κάλυψη αστικής ευθύνης καθώς και προαιρετικές 
καλύψεις, όπως προστασία από σεισμό, φυσικά φαινόμενα 
και ζημιές από κακόβουλες/ τρομοκρατικές ενέργειες. Ο 
συνδυασμός των παραπάνω καλύψεων με το προσιτό του 
κόστος το καθιστά κατάλληλο ακόμη και για επιχειρήσεις με 
ενυπόθηκα δάνεια.

Παραμένει το αδιέξοδο για το επικουρικό 
ταμείο των ασφαλιστικών υπαλλήλων



►Προθεσμία 
δύο-τριών 
μηνών στις 
τράπεζες να 
κάνουν τις 
αλλαγές στα  
Δ.Σ. θα δίνει  
το Μνημόνιο
►Σύγχυση με 
την πρόθεση 
της κυβέρνησης 
να 
τροποποιήσει 
τα κριτήρια της 
αξιολόγησης 
ενώ αυτή 
βρίσκεται  
σε εξέλιξη

Δάνεια σε Ελβετικό Φράγκο. Ή πρώτη θετική δικαστική απόφαση επί συλλογικής αγωγής
σελ. 
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ΤΡΑΠΕΖΕΣ Ραντεβού...

...το Σεπτέμβριο για αξιολόγηση

Του ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΊΤΣΊΟΥ 

Για το Σεπτέμβριο και βλέπουμε μετατίθεται, όπως όλα δείχνουν, η 
διαδικασία προσαρμογής των τραπεζών στα αποτελέσματα της αξι-
ολόγησης των δομών εταιρικής διακυβέρνησης που τρέχει το Τα-

μείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Συνέχεια στη σελ. 12

Ο «αγώνας» των δανειοληπτών Ελβετικού Φράγκου   θα διανύσει αρκετά ακόμη στάδια μέχρι την οριστική και αμετάκλητη δικαίωσή του, τονίζει σε 
άρθρο του στο Nextdeal o κ.. Άγγελος Μπώλος  Δικηγόρος  και Επίκουρος Καθηγητής Εμπορικού Δικαίου στο Πάντειο Πανεπιστήμιο
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Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες, 
κατόπιν αιτήματος της κυβέρνησης, στο 
επικαιροποιημένο Μνημόνιο προβλέ-
πεται ότι θα δοθεί ικανός χρόνος προ-
σαρμογής στις τράπεζες για να προχω-
ρήσουν στις αναγκαίες αλλαγές στα 
Διοικητικά τους Συμβούλια με βάση τα 
αποτελέσματα της αξιολόγησης. 

Τραπεζικά στελέχη εκτιμούν ότι θα 
δοθεί προθεσμία δύο-τριών μηνών, 
έναντι της αρχικής πρόθεσης για ολο-
κλήρωση των αλλαγών μέσα σε ένα 
μήνα από τη γνωστοποίηση των ευρη-
μάτων της αξιολόγησης στα Δ.Σ. των 
τραπεζών. 

Το γεγονός ότι η παράταση του χρό-
νου προσαρμογής συμπίπτει με την 
πρόθεση της κυβέρνησης να επιφέρει 
τροποποιήσεις στο νόμο 4340/2015 
για την εταιρική διακυβέρνηση των 
τραπεζών προκαλεί νέα σύγχυση στην 
επενδυτική κοινότητα.  

Η Spencer Stuart, η οποία ανέλαβε 
για λογαριασμό του ΤΧΣ το έργο της 
αξιολόγησης, εκτιμάται ότι θα παρα-
δώσει τη σχετική έκθεση στα τέλη του 
τρέχοντος μήνα. Ήδη, έχει ολοκληρω-
θεί η διαδικασία προσωπικών συνε-
ντεύξεων για τα μέλη των Δ.Σ. και 
προχωρά η αξιολόγησή τους. 

Την ώρα, όμως, που η σχετική δια-
δικασία βρίσκεται σε εξέλιξη, η κυ-
βέρνηση, μέσω του αντιπροέδρου της, 
δημοσιοποίησε πρόθεση τροποποίη-
σης τόσο των κριτηρίων όσο και των 
διαδικασιών αξιολόγησης που προ-
βλέπονται από το νόμο 4340/2015. 

Είναι πιθανόν επομένως η αξιολό-
γηση να ολοκληρωθεί και εν συνεχεία 

τα κριτήρια που προβλέπει ο νόμος να 
τροποποιηθούν επιβάλλοντας την ε-
πικαιροποίησή της!  

Η καθυστέρηση που θα προκληθεί 

στη διαδικασία συμβαδίζει και με τους 
μέχρι τώρα αργούς χρόνους των τρα-
πεζών, αναφορικά με την αντικατά-
σταση μη εκτελεστικών και μη ανε-

ξάρτητων μελών που δεν πληρούν 
καταφανώς τα κριτήρια του νόμου. 

Με βάση το νόμο επιβάλλεται τα μη 
εκτελεστικά, μη ανεξάρτητα μέλη να 

έχουν προϋπηρεσία 10 ετών σε ανώ-
τερες θέσεις του χρηματοοικονομικού 
τομέα και εμπειρία 3 ετών ως μέλη 
Δ.Σ. αντίστοιχης εταιρείας. Επιπρό-
σθετα, απαγορεύεται να έχουν διατε-
λέσει τα τελευταία τέσσερα χρόνια σε 
κυβερνητικές θέσεις ή να είναι στελέ-
χη πολιτικών κομμάτων. 

Στα παραπάνω κριτήρια προστίθε-
ται η εξής απαγόρευση: τα νέα μέλη 
που θα μπουν στα Δ.Σ. δεν πρέπει να 
συνδέονται με δανειολήπτες της τρά-
πεζας, οι οποίοι έχουν έκθεση άνω 
του 1 εκ. ευρώ ή έχουν δάνεια σε κα-
θυστέρηση. 

Ο συνδυασμός των παραπάνω κα-
νόνων σημαίνει ότι από τα νέα Διοικη-
τικά Συμβούλια αποκλείεται η πλειο-
νότητα όσων μετέχουν σήμερα ως μη 
εκτελεστικά, μη ανεξάρτητα μέλη ( ε-
πιχειρηματίες, εκπρόσωποι μετόχων), 
ενώ, αν δεν υπάρξουν νομοθετικές 
παρεμβάσεις, θα υποχρεωθούν να α-
ποχωρήσουν μέλη που κατέχουν θέ-
σεις προέδρου ή αντιπροέδρου. 

Προς το παρόν οι τράπεζες δεν έ-
χουν προχωρήσει σε αλλαγές μη ε-
κτελεστικών, μη ανεξάρτητων μελών, 
περιμένοντας να δουν και αν θα υπάρ-
ξουν τροποποιήσεις των σχετικών 
κριτηρίων από πλευράς κυβέρνησης, 
σε συνεννόηση πάντα με τους Θε-
σμούς. 

Σύμφωνα με τραπεζικά στελέχη, 
Φραγκφούρτη (Ενιαίος Εποπτικός 
Μηχανισμός) και Βρυξέλλες εμφανί-
ζονται δεκτικές ως προς επιμέρους 
τροποποιήσεις του νόμου για την εται-
ρική διακυβέρνηση των τραπεζών, ε-
νώ το ΔΝΤ δεν έχει ακόμη ξεκαθαρί-
σει τη στάση του. 

ΜΕΤΑ ΤΉΝ ΌΛΌΚΛΉΡΩΣΉ της αξιολό-
γησης, το ΤΧΣ υποχρεούται να ενημερώ-
σει τα Διοικητικά Συμβούλια των τραπε-
ζών για τα αποτελέσματα και να ολοκλη-
ρωθούν οι προσαρμογές σε εύλογο χρο-
νικό διάστημα. 

Αν το Δ.Σ. κάποιας τράπεζας δεν συμ-
μορφωθεί, το ΤΧΣ έχει τη δυνατότητα να 
συγκαλέσει έκτακτη γενική συνέλευση 
για να ενημερώσει τους μετόχους. 

Η παραπάνω δυνατότητα παρέχεται 
ανεξαρτήτως του ποσοστού που κα-

τέχει στην τράπεζα το Ταμείο. 
Έσχατο όπλο για το ΤΧΣ, αν οι 
αναγκαίες προσαρμογές στα 
Δ.Σ. και στο μοντέλο εταιρι-

κής διακυβέρνησης δεν υιοθετη-
θούν από το σώμα των μετόχων, είναι η 
δημοσιοποίηση της έκθεσης μαζί με τα ο-
νόματα των μελών που δεν πληρούν τα 
κριτήρια. 

Τράπεζες Ραντεβού το Σεπτέμβριο για αξιολόγηση
Συνέχεια από τη σελ. 11

 Τα πέναλτι στην περίπτωση μη συμμόρφωσης 



+υγεία

Του ΆΡΗ ΜΠΕΡΖΟΒΊΤΗ

Σύμφωνα με μελέτη του Συνδέσμου Φαρμακευτι-
κών Επιχειρήσεων Ελλάδας (ΣΦΕΕ) και της Ε-
θνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας (ΕΣΔΥ), κάθε 

φορά που εγκρίνεται μια κλινική έρευνα έρχονται στη 
χώρα μας περίπου 250.000 ευρώ άμεσης επένδυσης 
και προκαλείται, βάσει των δημοσιευμένων δημοσι-
ονομικών πολλαπλασιαστών, καθαρή αύξηση στο 

ΑΕΠ περίπου 875.000 ευρώ. 
Από τα 35 δισ. ευρώ που διατίθενται για την κλινική 

έρευνα στην Ευρώπη, η Ελλάδα απορροφά μόλις 80 
εκατ. ευρώ, ενώ το Βέλγιο που έχει πληθυσμό ανάλο-
γο της χώρας μας προσελκύει περισσότερα από 2 δισ. 
ευρώ ετησίως. Χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του 
ΣΦΕΕ Πασχάλης Αποστολίδης επισημαίνει ότι το συ-
νολικό ποσό που χάνεται από τις κλινικές μελέτες 
κάθε χρόνο θα μπορούσε να αντικαταστήσει την ει-

σφορά για τον ΕΝΦΙΑ. Ωστόσο ο άμεσος επιθυμητός 
στόχος των αρμόδιων φορέων είναι να τριπλασια-
στούν οι κλινικές μελέτες στη χώρα μας στα επόμενα 
3 χρόνια. 

Πέρα όμως από τις οικονομικές απολαβές, μεγάλοι 
χαμένοι είναι και οι Έλληνες ασθενείς, ειδικά εκείνοι 
με σπάνια νοσήματα, αφού δεν μπορούν να έχουν  
πρόσβαση σε καινοτόμες θεραπείες, χάνοντας έτσι 

ΥΠΟ ΤΉΝ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ ΔΡ. ΔΉΜΟΣΘΕΝΉ ΚΑΤΡΙΤΣΉ Ή ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΉ ΟΜΑΔΑ ΤΉΣ ΕΥΡΏΠΑΪΚΉΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΉΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
Διεθνούς ομάδας ιατρών και επιστημόνων με σκοπό τη συγγραφή των οδηγιών της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας (European Heart Rhythm Association) για 

τις υπερκοιλιακές ταχυκαρδίες, προεδρεύει ο  Δρ Δημοσθένης Κατρίτσης, διευθυντής του Τμήματος Επεμβατικής Καρδιολογίας και Ηλεκτροφυσιολογίας της 
Ευρωκλινικής Αθηνών

Σελ. 14

Συνέχεια στις σελίδες 16-17

Γιατί η Ελλάδα να είναι 
ουραγός στις κλινικές μελέτες;

AXA- Όμιλος ΙΑΣΩ

Υψηλή ποιότητα στις  
υπηρεσίες υγείας

CNP Ζωής 
Για τρίτη χρονιά 
σταθερά τα ασφάλιστρα

Σελ. 15

Σελ. 14

Τι είναι η κλινική μελέτη
Η κλινική μελέτη είναι 
ένα ιατρικό πείραμα, 
όπου σε έναν αριθμό 
εθελοντών δοκιμάζεται 
μια νέα φαρμακευτική 
θεραπεία, προκειμένου 
να διαπιστωθεί -πριν 
κυκλοφορήσει στην αγορά- 
η αποτελεσματικότητά 
της και να προσδιοριστεί 
η τοξικότητά της 
(ανεκτικότητα-ασφάλεια). Η 
κλινική μελέτη έχει διάφορες 
φάσεις διεξαγωγής, στις 
οποίες φαίνονται σταδιακά 
αν πληρούνται τα κριτήρια 
αποτελεσματικότητας 
και ασφάλειας, ενώ 
παράλληλα γίνονται δοκιμές 
συγχορήγησης με άλλες 
φαρμακευτικές θεραπείες.

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
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Τους Φούρνους Ικαρίας ενέταξε ο όμιλος Ιατρι-
κού Αθηνών στο «Πρόγραμμα Ιατρικής Υιοθε-
σίας» που εφαρμόζει με συνέπεια τα τελευταία 

χρόνια σε δυσπρόσιτες και παραμεθόριες περιο-
χές, με σκοπό να στηρίξει τους κατοίκους του νη-
σιού στο δύσκολο καθημερινό τους αγώνα να κρα-
τήσουν ζωντανό τον ακριτικό τους Δήμο. 

Η επίσημη ένταξη ανακοινώθηκε σε ειδική τε-
λετή που πραγματοποιήθηκε στο δημαρχείο του 
νησιού, κατά τη διάρκεια της οποίας, ο πρόεδρος 
του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών, δρ Γιώργος Απο-
στολόπουλος, ανακηρύχθηκε, με ομόφωνη από-
φαση του δημοτικού συμβουλίου, επίτιμος δημό-
της των Φούρνων Ικαρίας, ενώ τιμήθηκε ο διευ-
θύνων σύμβουλος του Ομίλου, δρ Βασίλης Απο-
στολόπουλος. 

Με το «Πρόγραμμα Ιατρικής Υιοθεσίας», ο Όμι-
λος Ιατρικού Αθηνών θα βρίσκεται διαρκώς στο 
πλευρό των κατοίκων των Φούρνων Ικαρίας, 
προσφέροντας τις κορυφαίες υπηρεσίες του. Μέ-
σα σε μία δύσκολη συγκυρία, ο Όμιλος θα στηρί-
ζει τις οικογένειες που επιμένουν να ζουν και να 

δημιουργούν στο ακριτικό νησί. 
Συγκεκριμένα, με σκοπό να διευκολύνει τα 

ζευγάρια του ακριτικού νησιού, που θέλουν να 
φέρουν στον κόσμο τα παιδιά τους, ο Όμιλος θα 
προσφέρει δωρεάν παροχή τοκετού στη Μαιευτι-
κή-Γυναικολογική Κλινική «ΓΑΙΑ» στην Αθήνα και 
στο Μαιευτήριο του Ιατρικού Διαβαλκανικού Θεσ-
σαλονίκης σε όλες τις επιτόκους του νησιού. 

Ο όμιλος θα στέκεται δίπλα τους και στη συνέ-
χεια, καθώς θα προσφέρει την πλήρη και δωρεάν 
νοσηλεία όλων των παιδιών και εφήβων του νη-
σιού μέχρι 14 ετών, που έχουν ανάγκη νοσοκο-
μειακής φροντίδας, στο «Παιδιατρικό Κέντρο Α-
θηνών» και στο «Παιδιατρικό Κέντρο του Ιατρικού 
Διαβαλκανικού Θεσσαλονίκης». 

Επιπλέον, αναδεικνύοντας τη μεγάλη σημασία 
του προληπτικού ελέγχου, η υπερσύγχρονη Κινη-
τή Ιατρική Μονάδα του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών 
επισκέφθηκε τους Φούρνους Ικαρίας, δίνοντας τη 
δυνατότητα σε όλους τους κατοίκους να πραγμα-
τοποιήσουν δωρεάν ένα ολοκληρωμένο πρό-
γραμμα προληπτικών εξετάσεων. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι πρόκειται για τη μονα-
δική, πανελλαδικά, αδειοδοτημένη και πιστοποιη-
μένη Κινητή Ιατρική Μονάδα, στην οποία μπορεί 
να πραγματοποιηθεί το σύνολο των εξετάσεων 
προληπτικού ελέγχου, όπως εξετάσεις αίματος, 
ακτινογραφία θώρακος, καρδιολογική εξέταση, 
καρδιογράφημα, υπερηχογράφημα καρδιάς, μέ-
τρηση αρτηριακής πίεσης, σπιρομέτρηση, ακοό-
γραμμα, οφθαλμολογικό έλεγχο και τεστ Παπανι-
κολάου για τις γυναίκες. 

Η Κινητή Ιατρική Μονάδα στελεχώνεται από 
10μελές εξειδικευμένο ιατρικό και παραϊατρικό 
προσωπικό που περιλαμβάνει καρδιολόγους, γυ-
ναικολόγο, πνευμονολόγο, ιατρό εργασίας, μαίες, 
παρασκευάστριες και τεχνολόγο-ακτινολόγο. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι η επέκταση του «Προ-
γράμματος Ιατρικής Υιοθεσίας» στους Φούρνους 
Ικαρίας πραγματοποιήθηκε μετά από σχετική 
προτροπή από τον έγκριτο ακαδημαϊκό και διευ-
θυντή του Πρότυπου Κέντρου Καρδιάς και Αγγεί-
ων του Ιατρικού Κέντρου Αθηνών, καθηγητή Χρι-
στόδουλο Στεφανάδη.

CNP Ζωής

Για τρίτη χρονιά 
σταθερά τα ασφάλιστρα 
ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ αποδεικνύει η  CNP Ζωής 
ότι έχει πλήρη αντίληψη της οικονομικής 
πραγματικότητας που επικρατεί στην α-
σφαλιστική αγορά και γενικότερα στη χώ-
ρα μας και στηρίζει έμπρακτα με την πολι-
τική της  πελάτες και συνεργάτες. Όπως  
τονίζεται, οι  σημαντικές οικονομικές και 
κοινωνικές αλλαγές που βιώνουμε όλοι 
μας τον τελευταίο καιρό, απαιτούν αυξημέ-
νο βαθμό ευελιξίας και προσαρμοστικότη-
τας για να συνεχίσουμε να προσφέρουμε 
υψηλού επιπέδου υπηρεσίες, σε κόστος 
που μπορεί να αντιμετωπίσει η μέση ελλη-
νική οικογένεια. Σε αυτό το πλαίσιο, η CNP 
Ζωής, παρά τη διαρκή βελτίωση των προ-
ϊόντων και των υπηρεσιών της, διατηρεί 
για 3η συνεχόμενη χρονιά σταθερά τα α-
σφάλιστρά της στα προϊόντα Υγείας, χωρίς 
καμία απολύτως αύξηση στα τιμολόγιά της. 
Με την παραπάνω απόφασή της, η CNP 
Ζωής προσφέρει ένα πρόσθετο ανταγωνι-
στικό πλεονέκτημα στα προϊόντα της, αλλά 
και επιπλέον λύσεις στους πελάτες της με 
χρήσιμα και ουσιαστικά προϊόντα σε προ-
σιτό κόστος, διατηρώντας ταυτόχρονα υ-
ψηλά τα ποσοστά ικανοποίησής τους και 
επιβεβαιώνοντας με τον καλύτερο τρόπο 
την πελατοκεντρική της φιλοσοφία, προστί-
θεται στην ανακοίνωση.

 Bonjour Optimum: Νέο πρόγραμμα 
πρωτοβάθμιας περίθαλψης 

 Σε όλους ανεξαιρέτως  απευθύνεται το 
Bonjour Optimum, το νέο, ιδιαίτερα φιλό-
δοξο πρόγραμμα πρωτοβάθμιας περίθαλ-
ψης από την  CNP Ζωής. Προσφέρεται με 
ιδιαίτερα απλουστευμένες και φιλικές  δια-
δικασίες για  πελάτες και συνεργάτες, ανε-
ξαρτήτως ηλικίας και ιστορικού υγείας των 
πελατών. 

Προσφέρει στους ασφαλισμένους απε-
ριόριστες ιατρικές επισκέψεις και ιατρικές 
πράξεις σε ιδιωτικά ιατρεία ή/και πολυια-
τρεία. Κάλυψη εξόδων ιατρικών πράξεων 
λόγω ατυχήματος σε περίπτωση επείγο-
ντος περιστατικού. Απεριόριστες διαγνω-
στικές εξετάσεις, δωρεάν ετήσιο προληπτι-
κό έλεγχο, οδοντιατρική κάλυψη (οδοντια-
τρικές πράξεις – επεμβάσεις), οφθαλμολο-
γική κάλυψη, φυσιοθεραπευτική κάλυψη, 
κάλυψη ψυχολογικής υποστήριξης (ια-
τρείο), διαιτολογική-διατροφολογική κάλυ-
ψη, εναλλακτική - ολιστική ιατρική και κά-
λυψη θεραπειών λόγου – ομιλίας – μάθη-
σης. 

Το Bonjour Optimum περιλαμβάνει επι-
πλέον πολλά ανταγωνιστικά πλεονεκτήμα-
τα και μοναδικά χαρακτηριστικά, μεταξύ 
των οποίων, μεγάλη διασπορά δικτύου, 
εύρος παροχών, συντονιστικό κέντρο 
24ώρες / 365 ημέρες, ώστε να διασφαλίζε-
ται η ποιότητα των υπηρεσιών της εταιρεί-
ας, καθώς αναλαμβάνει την πλήρη εξυπη-
ρέτηση και καθοδήγηση του πελάτη και 
χαμηλό κόστος, προσιτό σε όλους.

ΜΕΓΑΛΉ ΔΊΑΚΡΊΣΉ ΓΊΑ ΤΉΝ ΕΛΛΑΔΑ

Υπό την προεδρία του δρα Δημοσθένη Κατρίτση η συγγραφική 
ομάδα της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας

Διεθνούς ομάδας ιατρών και επιστη-
μόνων, από χώρες της Ευρώπης, της Α-
μερικής και της Ασίας, με σκοπό τη συγ-
γραφή των οδηγιών της Ευρωπαϊκής 
Καρδιολογικής Εταιρείας (European 
Heart Rhythm Association) για τις υπερ-
κοιλιακές ταχυκαρδίες, προεδρεύει ο  δρ 
Δημοσθένης Κατρίτσης, διευθυντής του 
Τμήματος Επεμβατικής Καρδιολογίας και 
Ηλεκτροφυσιολογίας της Ευρωκλινικής 
Αθηνών. 

Οι οδηγίες πρόκειται να δημοσιευθούν 
εντός του Ιουνίου. Ο δρ Κατρίτσης, MD, 
PhD, FRCP, FESC, FACC, είναι διδάκτωρ 
των Πανεπιστημίων Αθηνών και Λονδί-
νου, μέλος του Βρετανικού Κολλεγίου Πα-
θολόγων, επίτιμος διευθυντής Καρδιολο-
γίας στο St Thomas’ Hospital, London, επισκέπτης καθηγητής του City 
University του Λονδίνου και μέλος του Faculty της Ιατρικής Σχολής του Πα-
νεπιστημίου Harvard (Harvard Medical School), με τίτλο Lecturer on 

Medicine.  Στην Ευρωκλινική διευθύνει 
το Τμήμα Επεμβατικής Καρδιολογίας και 
Ηλεκτροφυσιολογίας, το οποίο, σε 24ωρη 
βάση, παρέχει πλήρες φάσμα επεμβατι-
κών καρδιολογικών πράξεων, όπως στε-
φανιογραφιών και αγγειοπλαστικών, 
ablation αρρυθμιών και εμφύτευση βη-
ματοδοτών και απινιδωτών, βαλβιδοπλα-
στικών, εμφύτευση αορτικών βαλβίδων 
και άλλων επεμβάσεων σε δομικές καρ-
διολογικές παθήσεις. Το Τμήμα είναι διε-
θνώς γνωστό για την ερευνητική του 

δραστηριότητα, με πλήθος δημοσιεύσεων 
στα μεγαλύτερα διεθνή καρδιολογικά πε-
ριοδικά. 

“Η προεδρία του δρα Κατρίτση στην ο-
μάδα αυτή είναι εξαιρετικά τιμητική και 

ενδεικτική της ποιότητος των παρεχόμενων  Ιατρικών υπηρεσιών στην Ευ-
ρωκλινική”, δήλωσε ο κ. Αντώνης Βουκλαρής, διευθύνων σύμβουλος του 
ομίλου Ευρωκλινικής.

ΌΜΊΛΌΣ  ΊΑΤΡΊΚΌΥ ΑΘΉΝΩΝ

Οι Φούρνοι Ικαρίας στο πρόγραμμα ιατρικής υιοθεσίας

Η Κινητή Ιατρική Μονάδα του Ομίλου Ιατρικού έδωσε τη δυνατότητα σε όλους τους 
κατοίκους να πραγματοποιήσουν δωρεάν ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα προληπτικού 

ελέγχου. 

Από αριστερά: Ο διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών, δρ Βασίλης 
Αποστολόπουλος, ο πρόεδρος του Ομίλου, δρ Γιώργος Αποστολόπουλος, η περιφερειάρχης 

Β. Αιγαίου, Χριστίνα Καλογήρου, ο δήμαρχος Φούρνων Κορσεών, Γιάννης Μαρούσης
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Ανταποκρινόμενη σε 
αίτημα της Ελληνικής 
Ομάδας Διάσωσης 

(Ε.Ο.Δ.) η Pfizer Hellas  
προσέφερε χορηγία συνο-
λικού ύψους 7.000  ευρώ, 
για την προμήθεια διασω-
στικού εξοπλισμού και εξο-
πλισμού Α’ Βοηθειών. Ο ε-
ξοπλισμός θα χρησιμοποι-
ηθεί ειδικότερα στις επιχει-
ρήσεις έρευνας και διάσωσης που 
πραγματοποιεί η Ε.Ο.Δ. στα νησιά 
του Ανατολικού Αιγαίου και συγκε-
κριμένα στη Λέσβο, στη Σάμο και 
στην Κω. 

Η χορηγία της Pfizer Hellas αφο-
ρά στην αγορά κυαλιών θερμικής 
απεικόνισης, καθώς και την προμή-
θεια υλικών για τη διαμόρφωση 

τεσσάρων πλήρως εξοπλισμένων 
φαρμακείων (φιάλες οξυγόνου, αυ-
χενικοί κηδεμόνες, θερμόμετρα και 
πιεσόμετρα, στοματοφαρρυγγικοί 
και ρινοφαρρυγγικοί αγωγοί, ανα-
λώσιμα Α’ Βοηθειών κ.ά.).

 “Η Pfizer Hellas, μια εταιρεία που 
λειτουργεί με επίκεντρο τον άνθρω-
πο, δεν θα μπορούσε να μένει α-

δρανής απέναντι στο δράμα 
των χιλιάδων προσφύγων 
και μεταναστών που εισέρ-
χονται στη χώρα μας”, σχο-
λίασε μεταξύ άλλων ο κ. 
Νίκος Χατζηνικολάου, επι-
κεφαλής του Τμήματος Ο-
γκολογίας της Pfizer Hellas 
και υπεύθυνος του προ-
γράμματος Εταιρικής Κοι-
νωνικής Ευθύνης της εται-

ρείας. Η δωρεά της Pfizer Hellas 
συμβάλλει στην υλοποίηση του 
προγράμματος «ΑΙΓΕΑΣ» που έχει 
θέσει σε εφαρμογή η Ελληνική Ο-
μάδα Διάσωσης, με στόχο την ενί-
σχυση των δυνάμεων και του εξο-
πλισμού των παραρτημάτων της, 
που βρίσκονται στη Λέσβο, στη Σά-
μο και στην Κω. 

AXA - Όμιλος ΙΑΣΩ: Υψηλή ποιότητα στις υπηρεσίες Υγείας
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ της ΑΧΑ είναι να βοηθά τους ασφαλισμένους της να ζουν πιο ξέγνοιαστα και σε  αυτό 
το πλαίσιο ενδυναμώνει συνεχώς τις υπηρεσίες που τους προσφέρει, προχωρώντας δυναμικά, 
μεταξύ άλλων, και σε νέες στρατηγικές συνεργασίες. 

Πρόσφατα η  ΑΧΑ προχώρησε στην ενδυνάμωση της συνεργασίας της με τον Όμιλο ΙΑΣΩ και 
συγκεκριμένα με τις μονάδες υγείας ΙΑΣΩ, ΙΑΣΩ ΠΑΙΔΩΝ και ΙΑΣΩ GENERAL τα οποία, πλέον, ανή-
κουν στα συμβεβλημένα που συνεργάζονται με την ΑΧΑ. 

Από αυτή τη συνεργασία, οι ασφαλισμένοι της ΑΧΑ έχουν πρόσβαση σε υψηλής ποιότητας υπη-
ρεσίες υγείας σε έναν από τους μεγαλύτερους ομίλους υγείας στην Ελλάδα, προκειμένου να καλύ-
ψουν αποτελεσματικά τις ανάγκες τους. Παράλληλα διασφαλίζεται η απευθείας εξόφληση των εξό-
δων νοσηλείας και των αμοιβών ιατρών από πλευράς ΑΧΑ, χωρίς να χρειάζεται οι ασφαλισμένοι 
να εκταμιεύσουν χρήματα. Η υψηλή ικανοποίηση των πελατών της ΑΧΑ αποτελεί πρωταρχικό 
στόχο για τους ανθρώπους της και προς αυτή την κατεύθυνση εργάζονται καθημερινά, σημειώνει 
η εταιρεία.

Νοσοκομείο ΥΓΕΙΑ

Νέα ιστοσελίδα 
ΜΕ ΝΕΑ σύγχρονη εμφάνιση και 
ανανεωμένο περιεχόμενο η ιστο-
σελίδα του ΥΓΕΙΑ www.hygeia.gr 
είναι πλέον διαθέσιμη στους επι-
σκέπτες.  Η νέα ιστοσελίδα του Υ-
ΓΕΙΑ, που ανακατασκευάστηκε εξ 
ολοκλήρου, προσφέρει μια νέα ε-
μπειρία περιήγησης. Είναι ταχύτατα 
προσβάσιμη από κάθε πλατφόρμα 
περιήγησης (υπολογιστές, tablets 
και smartphones) και προσφέρει 
κάθε δυνατή πληροφορία με τρόπο 
άμεσο και λειτουργικό. 

Περιλαμβάνει ανασχεδιασμένο 
ευρετήριο ιατρών που είναι ε-
μπλουτισμένο με φωτογραφίες και 
βιογραφικά, πλούσιο και αναλυτικό 
περιεχόμενο για τις ιατρικές υπηρε-
σίες αιχμής του νοσοκομείου (ακτι-
νοθεραπευτική ογκολογία, gamma 
knife, υβριδικό χειρουργείο, τα και-
νοτόμα απεικονιστικά τμήματα κ.ά.), 
όλα τα τμήματα και τις κλινικές του 
ΥΓΕΙΑ, χωρισμένα ανά κατηγορία, 
καθώς και πληροφορίες για την κα-
λύτερη εξυπηρέτηση του κάθε εν-
διαφερόμενου. 

Με στόχο την άμεση, σωστή και 
υπεύθυνη ενημέρωση του κοινού 
για θέματα υγείας, εμπλουτίστηκαν 
οι ενότητες που αφορούν στις επι-
στημονικές εξελίξεις και τα ιατρικά 
άρθρα, καθώς και το εκτεταμένο 
πρόγραμμα Εταιρικής Κοινωνικής 
Ευθύνης του Ομίλου ΥΓΕΙΑ. 

Το περιεχόμενο συμπληρώνεται 
από τις υπόλοιπες πτυχές της λει-
τουργίας του νοσοκομείου ΥΓΕΙΑ, 
όπως τα βραβεία και τις πιστοποιή-
σεις του, καθώς και τα πρωτοπορι-
ακά προγράμματα υγείας και πρό-
ληψης που προσφέρει. 

Eurolife ERB

Συνεργασία  
με την  Ορθοβιοτική  
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ με την “Ορθοβιοτική”, ένα νέο 
εξειδικευμένο διαγνωστικό Κέντρο-πολυϊα-
τρείο, εγκαινίασε πρόσφατα η Eurolife ERB. Η 
συγκεκριμένη συνεργασία, όπως τονίζεται, 
είναι αποτέλεσμα της δέσμευσης της Eurolife 
ERB για διαρκή εμπλουτισμό των προνομίων 
υγείας που προσφέρει στους ασφαλισμένους 
προκειμένου να καλύπτει σφαιρικά τις ανά-
γκες τους. Η “Ορθοβιοτική” είναι ένα πρότυπο 
πολυϊατρείο προληπτικής ιατρικής και αντι-
γήρανσης, που δημιουργήθηκε με σκοπό να 
συμβάλει στην πρόληψη, τη μακροβιότητα, 
αλλά και τη διατήρηση υψηλού επιπέδου ποι-
ότητας ζωής για όλους. Στη συνεργασία της 
Eurolife ERB με την “Ορθοβιοτική” περιλαμ-
βάνονται προνόμια που απευθύνονται στους 
ασφαλισμένους με  νοσοκομειακό πρόγραμ-
μα και αφορούν σε προνομιακές τιμές και 
εκπτώσεις σε ιατρικές επισκέψεις, εργαστη-
ριακές εξετάσεις, απεικονιστικές εξετάσεις, 
ειδικά ετήσια check up για άνδρες και γυναί-
κες και υπηρεσίες κοσμητικής ιατρικής και 
δερματολογίας. Στόχος τέτοιου είδους συ-
νεργασιών είναι η αλλαγή αντίληψης και στά-
σης απέναντι στην πρόληψη και την αξία της 
προληπτικής ιατρικής.  

Ινστιτούτο Prolepsis

Υιοθέτησε  
και εσύ ένα σχολείο
ΤΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Prolepsis ξεκίνησε την εκ-
στρατεία "Ένα sms για τους μαθητές" για την 
ενίσχυση του Προγράμματος ΔΙΑΤΡΟΦΗ, με 
στόχο την καταπολέμηση της πείνας και της 
επισιτιστικής ανασφάλειας στα σχολεία. Το Ί-
δρυμα Σταύρος Νιάρχος, Μέγας Δωρητής 
του Προγράμματος ΔΙΑΤΡΟΦΗ, ενισχύει την 
εκστρατεία #1smsgiatous mathites και δι-
πλασιάζει την κάθε προσφορά με στόχο να 
προσφερθούν γεύματα σε ακόμη περισσότε-
ρους μαθητές. Όλοι μας μπορούμε να βοηθή-
σουμε και να σταθούμε δίπλα στα παιδιά που 
το έχουν ανάγκη. Για τους τρόπους  υποστή-
ριξης του προγράμματος μπείτε στην ιστοσε-
λίδα diatrofi.prolepsis.gr

ΜΗΤΕΡΑ: Υψηλό ποσοστό 
επιβίωσης στα νεογνά

Pfizer Hellas: Στηρίζει το έργο  
της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης

Σε εξαιρετικά χαμηλά ποσοστά, πολύ χαμηλότερα 
από τα γενικά ποσοστά της χώρας,  παραμένει η 
νεογνική και η περιγεννητική θνησιμότητα τη διε-

τία 2014-2015 στo ΜΗΤΕΡΑ, που συμπλήρωσε 37 χρό-
νια λειτουργίας. 

Συγκεκριμένα, το 2014 η νεογνική θνησιμότητα άγ-
γιξε το 0,90‰ (τοις χιλίοις) και το 1,1‰ το 2015, ενώ 
εξίσου σημαντικά περιορίστηκε και η περιγεννητική 
θνησιμότητα, η οποία το 2014 έφτασε στο 4,33‰ και το 
2015 στο 3,13‰. Εξαιρετικά χαμηλά είναι και τα ποσο-
στά των λοιμώξεων (ιδιαίτερα από Gram αρνητικά 
μικρόβια), ενώ κατά την 5ετία 2011-2015 δεν σημειώ-
θηκε κανένας θάνατος στα νεογνά με πρώιμη (λιγότε-
ρες δηλ. από 72 ώρες ζωής) ή όψιμη (περισσότερες 
από 72 ώρες ζωής) νεογνική σηψαιμία. Επίσης, σε 
αυτό το διάστημα δεν απομονώθηκε κανένα πολυαν-
θεκτικό μικρόβιο στη ΜΕΝΝ. Τα εξαιρετικά χαμηλά 
ποσοστά περιγεννητικής και νεογνικής θνησιμότητας 
στο ΜΗΤΕΡΑ είναι εφάμιλλα των πλέον προηγμένων 
χωρών διεθνώς,τόνισε η παιδίατρος - νεογνολόγος, 

διευθύντρια της Μονάδας Εντατικής Νοσηλείας Νεο-
γνών (ΜΕΝΝ) του ΜΗΤΕΡΑ, δρ Μένη Σακλαμάκη – 
Κοντού. H λειτουργία, άλλωστε, μιας οργανωμένης 
Μονάδας Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών -της πρώτης 
που λειτούργησε εντός ιδιωτικού μαιευτηρίου- προσ-
δίδει τη μεγαλύτερη δυνατή ασφάλεια στους γονείς 
που εμπιστεύονται το ΜΗΤΕΡΑ για να φέρουν στον 
κόσμο το παιδί τους, ανέφερε μεταξύ άλλων η δρ Μέ-
νη Σακλαμάκη – Κοντού
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την ελπίδα να θεραπευθούν ή έστω να παρατείνουν με 
ποιότητα τη ζωή τους. Ήδη 9 ασθενείς μας με σπάνια νο-
σήματα συμμετέχουν σε κλινικές μελέτες που γίνονται 
στο εξωτερικό.

Ποιοι βάζουν όμως τα εμπόδια και δεν γίνονται περισ-
σότερες κλινικές μελέτες στην Ελλάδα; Η γραφειοκρατία 
παίζει και εδώ τον πρώτο ρόλο και έπονται η άρνηση των 
γιατρών -αφού μια τέτοια μελέτη θα πρέπει να τους έχει 
σε επαγρύπνηση συνεχώς και για μεγάλο χρονικό διά-
στημα- και το φορολογικό σύστημα, που δεν επιτρέπει 
στους νοσοκομειακούς γιατρούς να έχουν οικονομικές 
απολαβές πέρα από κάποιο όριο. Παράλληλα το Επιστη-
μονικό Συμβούλιο στο κάθε νοσοκομείο αργεί να συνε-
δριάσει, με αποτέλεσμα οι διοικήσεις των νοσοκομείων 
να αποκλίνουν σημαντικά στην τήρηση των χρονοδια-
γραμμάτων και οι εγκρίσεις των μελετών να υπερβαί-
νουν τις 60 ημέρες. 

Την πρόθεση να διευκολύνει τις διαδικασίες, ώστε να 
έρθουν περισσότερες μελέτες στη χώρα, εκδήλωσε τον 
Ιανουάριο του 2015 ο Παναγιώτης Κουρουμπλής, αμέ-
σως μόλις ανέλαβε τα καθήκοντά του ως υπουργός Υγεί-
ας στη συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. «Δεν είναι δυνατόν 
-δήλωνε τότε ο κ. Κουρουμπλής- το Βέλγιο να κερδίζει 2 
δισ. από τις κλινικές μελέτες και η Πορτογαλία 1 δισ. ευ-
ρώ και η χώρα μας να περιορίζεται μόλις στα 80 εκατ. 
ευρώ ετησίως. 

Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και θα το αλλάξουμε». Υπο-
σχόταν μάλιστα ότι θα υπάρξει ένα πιο αυτοματοποιημένο 
σύστημα έγκρισής τους από τον ΕΟΦ. Παρ' όλα αυτά και 
το θέμα αυτό γρήγορα ξεχάστηκε. 

Μπορεί όμως να το ξέχασε η Πολιτεία, αλλά το θυμού-
νται οι αρμόδιοι φαρμακευτικοί φορείς που το επανέφε-
ραν στην επικαιρότητα με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα 
Κλινικών Μελετών που ήταν στις 20 Μαΐου. Έτσι, λοιπόν, 
πραγματοποιήθηκε ενημερωτική συνάντηση του ΣΦΕΕ 
με τίτλο: «Κλινική Έρευνα: Πρόοδος στην πράξη, δικαίω-
μα στη ζωή, φωνή στους ασθενείς».  

Ο πρόεδρος του ΣΦΕΕ Πασχάλης Αποστολίδης, ανα-
δεικνύοντας το ρόλο της κλινικής έρευνας για το κοινω-
νικό κράτος, αλλά και την οικονομία της χώρας, τόνισε 
ότι: «Η κλινική έρευνα αποτελεί μία επένδυση στην υγεία, 
το φάρμακο, την καινοτομία και την οικονομία. Μία σημα-
ντική επένδυση, η οποία μπορεί να προσελκύσει κεφά-
λαια, να εισάγει ερευνητική τεχνογνωσία, να ενισχύσει 
την επιχειρηματικότητα και την απασχόληση, δημιουρ-
γώντας καλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας, απασχολώ-
ντας εξειδικευμένο επιστημονικό ανθρώπινο δυναμικό 
υψηλής εκπαίδευσης, χωρίς καμία επιβάρυνση για την 
Ελληνική Πολιτεία». 

Ο κ. Αποστολίδης απηύθυνε πρόσκληση συνεργασίας 
σε όλους τους φορείς υπογραμμίζοντας ότι: «Αυτό που 
απαιτείται είναι η στενή συνεργασία όλων των εμπλεκο-
μένων φορέων, ώστε να βρεθούν συναινετικές λύσεις 
που θα αναδείξουν το δυναμικό της χώρας και θα την 
καταστήσουν αξιόπιστο Ευρωπαίο εταίρο. Στρατηγικός 
στόχος του ΣΦΕΕ και των εταιρειών μελών του, είναι η 
ανάδειξη της χώρας μας σε κέντρο διεξαγωγής κλινικών 
μελετών με διεθνή απήχηση, που θα δώσει νέα πνοή και 
ώθηση τόσο στη Δημόσια Υγεία όσο και την Εθνική Οικο-
νομία».

Στο μεταξύ ο καθηγητής Αθανάσιος-Μελέτιος Δημό-

πουλος, πρύτανης ΕΚΠΑ και πρόεδρος Ιατρικής Σχολής 
Αθηνών, περιέγραψε το επιστημονικό πλαίσιο, τις συνθή-
κες και τις προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται για 
να έχουμε αξιόπιστες κλινικές μελέτες. «Οι κλινικές μελέ-
τες δεν είναι μια διαδικασία όπου κάποιος θα σου ανοίξει 
μια πόρτα ή θα σου δώσει έναυσμα και θα αρχίσουν να 
γίνονται. 

Αντιθέτως, η έρευνα πρέπει να πληροί προϋποθέσεις, 
που ορίζονται από την ερευνητική ομάδα, αλλάζοντας τη 
νοοτροπία της, ώστε να αποφασίσει ότι εστιάζει σε μια 
κατηγορία νόσου, αποκτά επικοινωνία με συν-ερευνη-
τές, παρουσιάζεται στη διεθνή βιβλιογραφία και στα συ-
νέδρια και αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο εργάζεται». Ε-
πίσης σημείωσε ότι η συμμετοχή σε μια κλινική μελέτη 

είναι μια «επίπονη» διαδικασία, καθώς ο ερευνητής δου-
λεύει αδιάκοπα, εστιάζει σε μια πάθηση, εμβαθύνει, κα-
ταγράφει με ακρίβεια δεδομένα, επικοινωνεί με τον α-
σθενή, διατηρεί πλήρη φάκελό του, αλλά και δέχεται ε-
λέγχους συνεχώς. 

Τέλος από την πλευρά του, ο αντιπρόεδρος του ΣΦΕΕ 
και πρόεδρος Επιτροπής Κλινικών Μελετών, Σπύρος Φι-
λιώτης, τόνισε ότι: «Η κλινική έρευνα αποτελεί μία υπη-
ρεσία υψηλής προστιθέμενης αξίας. Δεν υπάρχουν πρώ-
τες ύλες ή άλλα υλικά, όλη η επένδυση, καθώς και τα 
δωρεάν φάρμακα και εξετάσεις που συμπεριλαμβάνο-
νται σε αυτήν, αποδίδουν προστιθέμενη αξία για τη χώρα 
σε ποσοστό μεγαλύτερο του 100%». Τα οφέλη από την 
Κλινική Έρευνα είναι τόσο πολυσήμαντα όσο και πολυε-

πίπεδα, και αφορούν: 

Στην εθνική οικονομία 
• Εισροή επενδύσεων στην Ελλάδα 
• Νέες θέσεις εργασίας σε τομείς υγείας 
• Αξιοποίηση ανθρώπινου δυναμικού σε εξειδικευμέ-
νους τομείς 

Στο Εθνικό Σύστημα Υγείας 
• Aπόκτηση ερευνητικού know how 
• Βελτίωση της οργάνωσης και του εξοπλισμού 
• Δημιουργία εσόδων 

Στους ασθενείς 

Ή ΥΠΌΧΡΕΩΤΊΚΉ ΑΣΦΑΛΊΣΉ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΌΝΤΩΝ, «ΤΌΝΩΤΊΚΉ ΕΝΕΣΉ» ΚΑΊ ΓΊΑ ΤΌΝ ΑΣΦΑΛΊΣΤΊΚΌ ΚΛΑΔΌ

Γιατί η Ελλάδα να είναι ουραγός στις κλινικές μελέτες;
Συνέχεια από τη σελ. 13

Από τα 35 δισ. ευρώ 
που διατίθενται για 
την κλινική έρευνα 
στην Ευρώπη, η 
Ελλάδα απορροφά 
μόλις 80 εκατ.
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πίπεδα, και αφορούν: 

Στην εθνική οικονομία 
• Εισροή επενδύσεων στην Ελλάδα 
• Νέες θέσεις εργασίας σε τομείς υγείας 
• Αξιοποίηση ανθρώπινου δυναμικού σε εξειδικευμέ-
νους τομείς 

Στο Εθνικό Σύστημα Υγείας 
• Aπόκτηση ερευνητικού know how 
• Βελτίωση της οργάνωσης και του εξοπλισμού 
• Δημιουργία εσόδων 

Στους ασθενείς 

• Ταχεία πρόσβαση σε νέες θεραπείες 
• Βελτίωση θεραπευτικής αντιμετώπισης διαφόρων πα-
θήσεων 
• Περισσότερες θεραπευτικές επιλογές 
• Αύξηση του προσδόκιμου επιβίωσης 
• Αναβάθμιση της ποιότητας ζωής 

Στους επαγγελματίες της υγείας 
• Νέα φάρμακα 
• Δυνατότητα επιλογής της κατάλληλης θεραπείας 
• Απαντήσεις σε επιστημονικά ερωτήματα 
• Διεύρυνση γνώσεων 
• Αύξηση εμπειρίας

Ολοκληρώνοντας ο κ. Φιλιώτης, κατέγραψε τα θετικά 

βήματα που έχουν διανυθεί, καθώς οι αιτήσεις για νέες 
κλινικές μελέτες έχουν αυξηθεί σε σχέση με το πρόσφατο 
παρελθόν, από 130 σε 154 ετησίως, και επισήμανε: «Ο 
κλάδος του φαρμάκου, παρ’ όλες τις πιέσεις, παραμένει 
ένας κλάδος που μπορεί να προσφέρει ανάπτυξη και θέ-
σεις εργασίας. Ας κάνουμε όλοι περισσότερα για να διε-
ξαχθούν περισσότερες μελέτες στη χώρα μας. Ήδη σε 
παγκόσμιο επίπεδο ερευνώνται περισσότερα από 7.000 
νέα φάρμακα. Εάν το καταφέρουμε και μπορούμε να το 
καταφέρουμε, ωφελημένοι θα είναι και οι Έλληνες ασθε-
νείς και οι επαγγελματίες υγείας και η ελληνική οικονο-
μία».

Ή παρουσία του ασφαλιστικού κλάδου
Τα πολυεπίπεδα οφέλη όμως που ανέλυσε παραπάνω 

ο κ. Φιλιώτης επεκτείνονται και στον ασφαλιστικό κλάδο, 

αφού με διυπουργική απόφαση (ΦΕΚ Αρ.Φ. 1973/31-12-
2003) η ελληνική νομοθεσία έχει εναρμονισθεί προς την 
αντίστοιχη Κοινοτική (σύμφωνα με την Οδηγία 2001/20/
ΕΚ/4-4-2001) και ορίζει ότι για τη διεξαγωγή μιας κλινι-
κής μελέτης πρέπει να «έχει συναφθεί σύμβαση ασφάλι-
σης από ασφαλιστικό φορέα, που έχει την έδρα του εντός 
της Κοινότητας και παρέχει τις υπηρεσίες του στην Ελλά-
δα για την κάλυψη της ευθύνης του ερευνητή και του χο-
ρηγού. Το ύψος της πρέπει να καλύπτει τις ενδεχόμενες 
βλάβες ή αναπηρίες που θα προκύψουν από τη συμμετο-
χή στην κλινική μελέτη και σε περίπτωση θανάτου ή δι-
αρκούς ανικανότητας προς εργασία να ανέρχεται τουλά-
χιστον σε 200.000 ευρώ». Είναι κατανοητό δηλαδή ότι μια 
αύξηση των κλινικών μελετών στην Ελλάδα θα έδινε ε-
κτός των άλλων μια «τονωτική ένεση» στον ασφαλιστικό 
κλάδο της χώρας μας.

Ή ΥΠΌΧΡΕΩΤΊΚΉ ΑΣΦΑΛΊΣΉ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΌΝΤΩΝ, «ΤΌΝΩΤΊΚΉ ΕΝΕΣΉ» ΚΑΊ ΓΊΑ ΤΌΝ ΑΣΦΑΛΊΣΤΊΚΌ ΚΛΑΔΌ

Γιατί η Ελλάδα να είναι ουραγός στις κλινικές μελέτες;

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ των κλινικών με-
λετών μας μιλά αναλυτικότερα η Ελίνα 
Παπασπυροπουλου, τεχνική διευθύ-
ντρια της HDI Global SE, Hellas, μιας ε-
ταιρείας με πολυετή εμπειρία στον κλά-
δο και σημαντική παρουσία σε παγκό-
σμιο επίπεδο στην ασφάλιση κλινικών 
δοκιμών, ενώ κατέχει την ηγετική θέση 
στις ασφαλίσεις κλινικών δοκιμών στην 
Ελλάδα. «Η πολυπλοκότητά των κλινι-
κών δοκιμών και ιατρικών ερευνών 
καθιστά αναγκαία την εξειδικευμένη 
διαχείριση του κινδύνου μέσω ολοκλη-
ρωμένων ασφαλιστικών καλύψεων», 
επισημαίνει η κ. Παπασπυροπουλου 
και συνεχίζει: «Η HDI Global SE καλύ-
πτει σχεδόν αποκλειστικά την ελληνική 
αγορά για κινδύνους που σχετίζονται με 
τη διεξαγωγή κλινικών δοκιμών, ασφα-
λίζοντας τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις 
της φαρμακευτικής βιομηχανίας, επι-
χειρήσεις παροχής υπηρεσιών υγείας 
και ερευνητικούς φορείς. Ευτυχώς, 
μέχρι στιγμής δεν υπάρχει ιστορικό ζη-
μιών σε κλινικές δοκιμές στη χώρα μας, 
παρά μόνον κάποιες χαμηλού επιπέδου 
αναγγελίες απαιτήσεων, οι οποίες όμως 
δεν έχουν προχωρήσει περαιτέρω. Λό-
γω της φύσεως της συγκεκριμένης 
δραστηριότητας και του ευαίσθητου α-
ντικειμένου της, που σχετίζεται με την 
ανθρώπινη υγεία, τυχόν ζημίες ενδέχε-
ται να οδηγήσουν σε πολύ υψηλές α-
παιτήσεις. Γι’ αυτούς ακριβώς τους λό-
γους το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει 
τη διεξαγωγή κλινικών δοκιμών είναι 
ιδιαίτερα αυστηρό».

Ειδικότερα για την υποχρεωτική α-
σφάλιση η κ. Παπασπυροπούλου ανα-

φέρει: «Η συνεχής δια-
βούλευση αναφορικά με 
τις προϋποθέσεις υπο-
χρεωτικής ασφάλισης και 
το γεγονός ότι δεν υπάρ-
χει ενιαία νομοθεσία σε 
παγκόσμιο επίπεδο, καθι-
στούν αναγκαία την αδιά-
λειπτη παρακολούθηση 
των σχετικών εξελίξεων 
διεθνώς. Οι ειδικοί της ε-
ταιρείας μας παρακολου-
θούν στενά τις αντίστοιχες 
διεθνείς διατάξεις και τα όρια κάλυψης 
ανά περίπτωση για την εξασφάλιση των 
πελατών μας. Η ασφάλιση καλύπτει τις 
σωματικές βλάβες που προκαλούνται 
στους συμμετέχοντες:  Οι χορηγοί και οι 
ερευνητές προστατεύονται έναντι αξιώ-
σεων των συμμετεχόντων για συμβά-
ντα τόσο κατά τη διάρκεια της ασφαλι-
στικής περιόδου ή και μετά τη λήξη της 
(συνήθως για μία περίοδο τριετίας στη 
χώρα μας) για βλάβες που οφείλονται 
στο υπό δοκιμή φάρμακο. Το ασφαλιστι-
κό προϊόν καλύπτει επίσης νομικά έξο-
δα (αμοιβές δικηγόρων, δικαστικά έξο-
δα) που προκύπτουν ως αποτέλεσμα 
των παραπάνω».

Σημειώνεται πως, σε ό,τι αφορά στα 
ασφαλιστικά όρια ευθύνης στην Ελλά-
δα, από τον Απρίλιο του 2012, με απόφα-
ση της Εθνικής Επιτροπής Δεοντολογί-
ας, έγινε δεκτή η πρόταση της Επιτρο-
πής Αστικής Ευθύνης και Επαγγελματι-
κών Ευθυνών της Ε.Α.Ε.Ε. σύμφωνα 
με την οποία οι ασφαλιστικές συμβάσεις 
κλινικών δοκιμών στη χώρα μας προ-
βλέπουν ανώτατα όρια ευθύνης:

α) 200.000 ευρώ ανώ-
τατο όριο ευθύνης -καλυ-
πτόμενο ποσό αποζημίω-
σης σε περίπτωση θανά-
του ή διαρκούς ανικανό-
τητας προς εργασία- ανά 
συμμετέχοντα,

β) 5.000.000 ευρώ α-
νώτατο αθροιστικά όριο 
ευθύνης ανά κλινική δο-
κιμή μέχρι 50 συμμετέχο-
ντες ή 7.500.000 ευρώ ανά 
κλινική δοκιμή με περισ-

σότερους από 50 συμμετέχοντες.
Καταλήγοντας η κ. Παπασπυρο-

πούλου τονίζει ότι: «Η χώρα μας συμ-
μετέχει επίσης στη διεξαγωγή πολυε-
θνικών κλινικών μελετών, η ασφάλι-
ση των οποίων αποτελεί ιδιαίτερα ε-
ξειδικευμένο ασφαλιστικό προϊόν, το 
οποίο λίγοι ασφαλιστές μπορούν να 
προσφέρουν ολοκληρωμένα. Η πι-
στοποιημένη οικονομική ευρωστία 
και φερεγγυότητα της HDI Global SE 
και η δυνατότητα ανάληψης ιδιαίτερα 
υψηλών ποσών κάλυψης, επιτρέ-
πουν την ολοκληρωμένη ασφάλιση 
των διοργανωτών ακόμη και σε περι-
πτώσεις ταυτόχρονης διεξαγωγής 
μεγάλου αριθμού κλινικών δοκιμών. 
Τα ασφαλιστικά προγράμματα της HDI 
προσφέρουν κάλυψη για κλινικές δο-
κιμές που διεξάγονται τόσο εντός Ελ-
λάδος όσο και στο εξωτερικό, με Κε-
ντρικό Ασφαλιστήριο (Master Policy) 
που εκδίδεται στην Ελλάδα και επιμέ-
ρους Τοπικά Ασφαλιστήρια (Local 
Policies) που καλύπτουν τις ειδικές 
νομικές απαιτήσεις της κάθε αγοράς».

Ελίνα Παπασπυροπουλου τεχνική διευθύντρια της HDI Global SE, Hellas

Ή ασφάλιση καλύπτει τις σωματικές βλάβες  
που προκαλούνται στους συμμετέχοντες
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Της ΜΆΊΡΗΣ ΛΆΜΠΆΔΊΤΗ

Ένας στους τέσσερις συνταξιούχους  θα δει να μειώνεται -σε 
αρκετές περιπτώσεις δραματικά- το διαθέσιμο εισόδημά του 
από την   αλυσίδα περικοπών σε ΕΚΑΣ, επικουρικές, μέρισμα, 

εφάπαξ και  συντάξεις άνω των 2.000 ευρώ, που έρχεται το δίμηνο 
Ιουλίου- Αυγούστου. Οι μειώσεις  θα έχουν αναδρομική ισχύ από 
την 1η Ιουνίου για τις κύριες συντάξεις που ξεπερνούν τα 2.000 
ευρώ μεικτά, τις επικουρικές οι οποίες μαζί με την κύρια υπερβαί-
νουν τα 1.300 ευρώ μεικτά και το ΕΚΑΣ και από την 1/1/2016 για τα 
μερίσματα του Μετοχικού Ταμείου, ενώ «κουρεμένα» έως 18% θα 
είναι τα νέα εφάπαξ. 

Μέχρι το τέλος του χρόνου, με την εφαρμογή του νέου ασφαλι-
στικού, υπολογίζεται ότι θα εξοικονομηθούν: 
• 22 εκατ. ευρώ από τις νέες μειωμένες συντάξεις που θα απονε-
μηθούν 
• 360 εκατ. ευρώ από τις μειώσεις στις επικουρικές 
• 168 εκατ. ευρώ από την κατάργηση του ΕΚΑΣ για 90.000 χαμηλο-
συνταξιούχους 
• 170 εκατ. ευρώ από τη μείωση του μερίσματος για 280.000 συ-
νταξιούχους του Δημοσίου 
• 30 εκατ. ευρώ από τη μείωση του εφάπαξ 
• 22 εκατ. ευρώ από τη μείωση του πλαφόν για τις υψηλές συντά-
ξεις 
• 11 εκατ. ευρώ από την περικοπή των συντάξεων χηρείας. 

Η ανατροπή θα συντελεστεί με τον επαναϋπολογισμό  καταρχήν 
των επικουρικών συντάξεων μέσα σε ενάμιση μήνα και κατά δεύ-
τερον των κύριων έως το Σεπτέμβριο του 2017.

Μαχαίρι έως 350 ευρώ στις επικουρικές 
Βαρύς θα πέσει ο πέλεκυς στις επικουρικές  συντάξεις 250.000 

συνταξιούχων μέσω του επαναϋπολογισμού τους  με χαμηλότερο 
συντελεστή 0,45% κατ΄ έτος που θα αναλάβει η ΗΔΙΚΑ (πληροφο-
ριακά συστήματα) . Πολλές υψηλές συντάξεις θα κοπούν στη μέση 
προκειμένου να εξοικονομηθούν 360 εκατ. ευρώ, όπως επιτάσσει 
το μνημόνιο. Στην πιο επικίνδυνη ζώνη βρίσκονται οι δικαιούχοι 
επικουρικών που εισπράττουν υψηλή κύρια σύνταξη και παράλλη-
λα η επικουρική τους υπολογίστηκε με υψηλό ποσοστό αναπλήρω-
σης χωρίς να έχουν καταβάλει αντίστοιχες εισφορές.  Οι μειώσεις 
των επικουρικών του ΕΤΕΑ δεν αφορούν τους ασφαλιστές που 
παίρνουν επικουρική σύνταξη από το ΤΕΑΙΤ-ΤΕΑΑΑΠΑΕ.

Η απώλεια θα φθάσει έως και 350 ευρώ (μείωση 40%-50%) για 
τις συντάξεις των  τουριστικών και ναυτιλιακών πρακτόρων (ανα-
πλήρωση 47%), εμπορικών καταστημάτων (αναπλήρωση 40%), 
πρατηριούχων υγρών καυσίμων κ.ά.

Μικρότερες μειώσεις από ό,τι αρχικά αναμενόταν θα υποστούν  
οι επικουρικές συντάξεις των συνταξιούχων τραπεζοϋπαλλήλων 
οι οποίοι αποχωρούσαν έως πρόσφατα με ποσοστό αναπλήρωσης  
από 36% έως 116%. Ο λογαριασμός επικούρησης των συνταξιού-
χων της πρώην Αγροτικής δίνει επικουρική 352 ευρώ, το ΤΕΑΠΕΤΕ 
που περιλαμβάνει και προσυνταξιοδοτικό λογαριασμό των υπαλ-
λήλων της Εθνικής  512 ευρώ,  το ΤΑΠΤΠ (Alpha bank) 406 ευρώ  
και το ταμείο της πρώην ΕΤΒΑ 346 ευρώ.

Το υπουργείο Εργασίας έλαβε υπόψη το γεγονός ότι οι τραπεζο-
ϋπάλληλοι κατέβαλαν στη διάρκεια του ασφαλιστικού τους  βίου 
υψηλότερες εισφορές και προέβλεψε ότι οι συντάξεις θα επαναϋ-
πολογιστούν με διαφορετικό μαθηματικό τύπο, ώστε η μείωση να 
μην υπερβαίνει το 25%. 

Για παράδειγμα, συνταξιούχος  τραπεζοϋπάλληλος λαμβάνει την 
κύρια σύνταξή του από το ΙΚΑ  με 35ετία στην ανώτατη ασφαλιστική 

κλάση και την επικουρική του από επικουρικό τράπεζας. Σήμερα η 
κύρια σύνταξη του είναι 1.310 € καθαρά και  η επικουρική 375 € 
καθαρά. Μετά την αναπροσαρμογή των συντάξεων θα λάβει επι-
κουρική σύνταξη 285 €. Δηλαδή θα υποστεί  απώλεια 25%.

Παραδείγματα μειώσεων στις επικουρικές
Συνταξιούχος του ΙΚΑ με κύρια σύνταξη 1.300 ευρώ, λαμβάνει 

επικουρική από το Ταμείο Ναυτιλιακών Πρακτόρων (ΤΑΝΠΥ) 470 
ευρώ. Από τον επόμενο μήνα η επικουρική του θα μειωθεί στα  297 
ευρώ. Θα χάσει δηλαδή 297 ευρώ ( -37%).

Συνταξιούχος πρατηριούχος υγρών καυσί-
μων με 37 χρόνια ασφαλιστικό βίο λαμβάνει 
από τον ΟΑΕΕ κύρια σύνταξη 1.350 ευρώ 
και επικουρική 550 ευρώ.  Η επικουρική 
του θα μειωθεί στα 330 ευρώ. Θα χάσει 
δηλαδή 220 ευρώ (-40%).

Συνταξιούχος εμποροϋπάλληλος με 35 
έτη ασφάλιση, λαμβάνει από το ΙΚΑ κύρια 
σύνταξη 1.280 ευρώ και 450 επικουρική. Η 
σύνταξή του θα μειωθεί στα 306 ευρώ. Θα 
χάσει δηλαδή 144 ευρώ ( -32%).

Συνταξιούχος του ΙΚΑ  λαμ-
βάνει κύρια σύνταξη 
1.300 ευρώ και επι-
κουρική από το Ε-
ΤΕΑΜ 210  ευ-
ρώ. Μετά τον 
επαναϋπο-
λογισμό, η 
επικου-
ρ ι κ ή 
τ ο υ 
θ α 

μειωθεί στα 181 ευρώ. Δηλαδή θα χάσει 29 ευρώ ( -13,80%).
Συνταξιούχος δημόσιος υπάλληλος με 35 χρόνια στην ασφάλιση  

παίρνει σήμερα κύρια σύνταξη 1.150 ευρώ. Η επικουρική του σύ-
νταξη από το πρώην Αρωγής είναι 210  ευρώ. Με την αναπροσαρ-
μογή θα παίρνει επικουρική 180 ευρώ. Δηλαδή θα υποστεί απώ-
λεια κατά 15%. Για τους συνταξιούχους της ΔΕΗ (ποσοστό αναπλή-
ρωσης 35% της κύριας σύνταξης), τους δημοτικούς υπαλλήλους 
(ποσοστό αναπλήρωσης 30%), της ΕΡΤ, του ΕΟΤ ( ποσοστό αναπλή-
ρωσης 33%), των ιδιωτικών εκπαιδευτικών (αναπλήρωση 26%),   η 

μείωση θα κυμανθεί από 15%-25%. 
Για παράδειγμα, συνταξιούχος δημοτικός υπάλληλος με 

πτυχίο και ασφαλιστικό βίο 30 ετών  παίρνει 1.210 ευρώ 
κύρια σύνταξη και 225 επικουρική. Η διαφορά  που έχει έ-
ναντι του πλαφόν των 1.300 ευρώ, θα του στοιχίσει  απώ-
λεια εισοδήματος 34 ευρώ μηνιαίως, καθώς η επικουρική 
του θα μειωθεί στα 191 ευρώ (- 15%).

   Συνταξιούχος από τον ΟΑΠ-ΔΕΗ που έφυγε με 35 έτη 
ασφάλισης χωρίς όριο ηλικίας λαμβάνει κύρια σύνταξη πο-

σού 1.490 € καθαρά και επικουρική 365 €. Μετά την αναπρο-
σαρμογή των συντάξεων θα λάβει επικουρική σύνταξη ποσού 

298 €. Δηλαδή θα υποστεί   απώλεια κατά  19%.
Αλώβητοι από τη σφαγή θα βγουν προς το πα-

ρόν οι συνταξιούχοι που εισπράττουν αθροι-
στικά κύρια και επικουρική  σύνταξη έως 

1.300 ευρώ μικτά (1.170 καθαρά). 
Το αύριο όμως εμφανίζεται αβέ-
βαιο, καθώς θα επικρέμαται η απει-

λή της προσωπικής διαφοράς που 
θα προκύψει από τον επαναϋπο-

λογισμό των συντάξεων και 
για εισοδήματα έως 1.300 

ευρώ, πλαφόν  που υπο-
τίθεται πως αποτελεί  
κόκκινη γραμμή. Η 
προσωπική διαφορά 
-σύμφωνα με τους 
παράγοντες της α-
σφάλισης- θα μπει 
στο στόχαστρο, αν α-
παιτηθούν περαιτέρω 
μειώσεις επικουρι-
κών εξαιτίας της εμ-
φάνισης ελλειμμάτων 
στο Ενιαίο Επικουρικό 
Ταμείο.

  Μειώσεις θα ε-
φαρμοστούν  και σε 
όλες τις εκκρεμείς αι-
τήσεις που έχουν κα-
τατεθεί μέχρι 31.-
12.2014. 

Για αιτήσεις που έ-
χουν κατατεθεί από 
την 1.1.2015 και εφε-
ξής, καθώς και για ό-
σες κατατεθούν μετά 
τις 12 Μαΐου, ο υπο-
λογισμός γίνεται εξ 
ολοκλήρου με το νέο 
τρόπο.

ΠΌΊΕΣ ΕΠΊΚΌΥΡΊΚΕΣ ΘΑ ΥΠΌΣΤΌΥΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΑΠΩΛΕΊΕΣ 

Αδειάζουν κατά 800 εκατ. ευρώ 
οι τσέπες των συνταξιούχων
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Με την εκλογή νέου διοικητικού 
συμβουλίου, στο οποίο για τέταρ-
τη συνεχόμενη φορά συμμετέχει 

και ο γενικός διευθυντής της Συνεταιρι-
στικής Ασφαλιστικής Δημήτρης Ζορ-
μπάς, ολοκληρώθηκε το συνέδριο  της 
AMICE, της Ευρωπαϊκής Ένωσης των 
Συνεταιριστικών Ασφαλιστικών Εται-
ρειών.

Η επανεκλογή του κ. Ζορμπά για τέ-
ταρτη συνεχόμενη διετία στο διοικητικό 
συμβούλιο της AMICE, αποτελεί ιδιαίτε-
ρη τιμή για την ελληνική ασφαλιστική 
αγορά και αναγνώριση του σπουδαίου 
ρόλου που διαδραματίζει η Συνεταιρι-
στική Ασφαλιστική, στην προώθηση των 
ιδεών της κοινωνικής οικονομίας στον 
κλάδο τη ιδιωτικής ασφάλισης. 

Επίσης, επιβραβεύονται η αξιοπιστία 
και η φερεγγυότητα της Συνεταιριστικής 
Ασφαλιστικής και οι στενοί δεσμοί της 
με την ευρωπαϊκή αγορά των συνεταιρι-
στικών ασφαλιστικών εταιρειών.

Στο συνέδριο έλαβαν μέρος περίπου 
200 CEO και κεντρικά στελέχη από το 
συνεταιριστικό ασφαλιστικό κλάδο, 
προκειμένου να συζητήσουν τις ιδιαιτε-
ρότητες του χώρου, ως προς την προ-
στασία του καταναλωτή, την ψηφιοποίηση, τη χρηματοδότηση 
αλλά και το συνεταιριστικό επιχειρηματικό μοντέλο που θα μπο-
ρούσε να εμπνεύσει και άλλους. Το Συνέδριο άνοιξε η απερχόμε-
νη πρόεδρος της AMICE και CEO της P&V Hilde Vernaillen, μαζί 
με τον Bernard Thiry, πρόεδρο της Βελγικής Ένωσης Συνεταιρι-
στικών Ασφαλιστικών. Ο Gabriel Bernadino, πρόεδρος της ΕΙΟ-
ΡΑ, ήταν ο κεντρικός ομιλητής της συζήτησης για την προστασία 
του καταναλωτή και εξέφρασε την πεποίθηση ότι ο εποπτικός έ-
λεγχος σχεδιάστηκε για την προστασία των καταναλωτών: «Εάν 
εκλείψει η εμπιστοσύνη των καταναλωτών, θα εκλείψει και η α-
σφάλιση». 

Οι συνεταιριστικές έχουν το πλεονέκτημα σε αυτό το πεδίο κα-
θώς, λόγω του επιχειρηματικού τους μοντέλου, οι πελάτες απο-
τελούν ύψιστη προτε-
ραιότητα: «Πρέπει να 
θέσουμε ένα παρά-
δειγμα για όλη τη βιο-
μηχανία, γιατί οι πολί-
τες θέλουν να δουν 
τον οικονομικό κλάδο 
να επιδεικνύει ηθική 
συμπεριφορά». Κατά 
τη διάρκεια της συζή-
τησης με θέμα «Η εξέ-
λιξη των συνεταιριστι-
κών στον ψηφιακό 
κόσμο», ο μελλοντι-
στής Gerd Leonhard 
εξήγησε πώς η τεχνο-
λογία θα επηρεάσει 
την ασφαλιστική βιο-

μηχανία και θα τροποποιήσει τις σχέσεις 
των εταιρειών με τους πελάτες. Όπως 
και κάθε άλλος κλάδος, έτσι και οι συ-
νεταιριστικές ασφαλιστικές θα πρέπει 
να προσαρμοστούν γρήγορα στις  τεχνο-
λογικές αλλαγές και τις νέες τάσεις, ό-
πως την ψηφιοποίηση, την αποδιαμεσο-
λάβηση, την αυτοματοποίηση, την εικο-
νικοποίηση κ.ά. Τόνισε, όμως, ένα θετι-
κό σημείο: «Παρά την ύπαρξη όλων αυ-
τών των τάσεων, η βεβαιότητα είναι ότι 
οι άνθρωπο πάντα θα χρειάζονται την 
ασφάλιση!»

Ο νεοεκλεγείς πρόεδρος της AMICE, 
Grzegorz Buczkowski, έριξε την αυλαία 
του συνεδρίου και ευχαρίστησε την 
Hilde Vernaillen για τη σημαντική δου-
λειά  που πραγματοποιήθηκε κατά τη 
διάρκεια της θητείας της.

 Σημείωσε ότι είναι ευπρόσδεκτη η 
ευημερία των συνεταιριστικών ασφαλι-
στικών, αλλά αναγνώρισε ότι οι προ-
κλήσεις του μέλλοντος είναι σημαντι-
κές: «Θα συνεχίσουμε να προσπαθούμε 
για τον κλάδο μας. Είμαστε η  φωνή των 
συνεταιριστικών ασφαλιστικών στην 
Ευρώπη και θα συνεχίσουμε  να είμαστε 
σε άμεση επαφή με όλους τους σημα-

ντικούς παράγοντες, προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι ο κλά-
δος μας θα λάβει την αναγνώριση  που απαιτείται. Θα συνεχίσου-
με να είμαστε “ένα παράθυρο στην Ευρώπη”,  μία πηγή πληροφο-
ριών και έγκυρης ενημέρωσης για τις σημαντικές εξελίξεις  
στην Ευρώπη και τον κόσμο».

«Θα ισχυροποιηθούμε μέσω νέων μελών, στενότερης επαφής 
με τα τωρινά μέλη και, προφανώς, μέσω της επερχόμενης συμ-
μαχίας μας με την ICMIF»,  ανέφερε ο Grzegorz Buczkowski, σε 
σχέση με την απόφαση που ελήφθη από τη γενική συνέλευση της 
AMICE. 

Η AMICE έλαβε την απόφαση να γίνει η   ευρωπαϊκή φωνή του 
παγκόσμιου κλάδου συνεταιριστικών ασφαλιστικών και  αλλη-
λασφαλιστικών, ως μέρος της παγκόσμιας συνομοσπονδίας 

ICMIF. Δουλεύοντας 
μαζί, οι δύο ενώσεις 
θα είναι πιο δυνατές, 
πιο μεγάλες και θα  έ-
χουν έναν κοινό, πα-
γκόσμιο στόχο: να ι-
σχυροποιήσουν τη 
«φωνή» του κινήμα-
τος σε παγκόσμιο και 
περιφερειακό επίπε-
δο.

Το συνέδριο πραγ-
ματοποιείται κάθε δυο 
χρόνια και φέτος φι-
λοξενήθηκε από τη 
Βελγική Ένωση Συνε-
ταιριστικών Ασφαλι-
στικών, στο Ghent. 

Allianz Ελλάδος 

Δύο τυχεροί στο Allianz  
Junior Football Camp 
Ή ALLIANZ Ελλάδος υποστηρίζει εκείνους που τολμούν και κάνει 
το όνειρο δύο τυχερών νικητών πραγματικότητα, με ένα μοναδικό 
διαγωνισμό, το Allianz Junior Football Camp. Φίλοι του ποδοσφαί-
ρου από όλο τον κόσμο, ηλικίας 14 έως 16 ετών, θα ταξιδέψουν τον 
Αύγουστο στο Μόναχο της Γερμανίας για να γνωρίσουν από κοντά 
τα αστέρια της FC Bayern Μονάχου και να ζήσουν μία αξέχαστη πο-
δοσφαιρική εμπειρία. Τα παιδιά για 6 μέρες θα έχουν τη δυνατότητα 
να προπονηθούν από επαγγελματίες προπονητές και να συμμετά-
σχουν σε δραστηριότητες και τουρνουά 5Χ5 με τους νικητές του 
διαγωνισμού των άλλων χωρών. Το ταξίδι θα ολοκληρωθεί με την 
παρακολούθηση ενός αγώνα της FC Bayern στο θεαματικό Allianz 
Arena. Μέσα από αυτή την εμπειρία, τα παιδιά θα μάθουν τα πάντα 
γύρω από το ποδόσφαιρο, από σημαντικούς εκπροσώπους του, θα 
γνωρίσουν  συνομηλίκους τους με το ίδιο πάθος και θα επισκε-
φθούν μία ξένη χώρα. Το σημαντικότερο όμως είναι ότι θα μάθουν 
να πιστεύουν στον εαυτό τους και να τολμούν να πραγματοποιούν τα 
όνειρά τους.

Η Allianz θα είναι εκεί για να κάνει το όνειρο των παιδιών πραγ-
ματικότητα, καλύπτοντας όλα τα έξοδα του ταξιδιού.

Όσοι επιθυμούν να μάθουν περισσότερα για το διαγωνισμό μπο-
ρούν να επισκεφθούν το www.thosewhodare.co/AJFC/gr και να 
δηλώσουν συμμετοχή έως τις 30 Ιουνίου 2016. Δείτε το βίντεο της 
καμπάνιας στο youtube:  www.youtube.com/watch?v=dc-
k5TQVpWc

Επίσημος χορηγός του  Boccia 
Ο επίσημος χορηγός του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Boccia 

2016, που διοργάνωσε με επιτυχία η Εθνική Αθλητική Ομοσπονδία 
ΑμεΑ στο Ολυμπιακό Γυμναστήριο Πυγμαχίας Περιστερίου “Γ. Στε-
φανόπουλος”, ήταν φέτος η Allianz Ελλάδος. Στο Πανελλήνιο Πρω-
τάθλημα Boccia που διεξάγεται κάθε χρόνο, συμμετέχουν αθλητές 
και αθλητικά σωματεία από όλη την Ελλάδα. Από τους αγώνες αυ-
τούς προκύπτουν οι αθλητές οι οποίοι θα συμμετάσχουν και θα εκ-
προσωπήσουν τη χώρα μας σε διεθνείς διοργανώσεις. Κατά τη δι-
άρκεια του τελικού του πρωταθλήματος  η διευθύνουσα σύμβουλος 
της Allianz Ελλάδος, κα Φιλίππα Μιχάλη, απηύθυνε τις θερμές ευ-
χαριστίες της προς τους αθλητές για τις στιγμές εθνικής περηφά-
νιας που μας προσφέρουν και είχε την τιμή να απονείμει τα μετάλλια 
στους αθλητές που διακρίθηκαν στα Ζευγάρια BC3. “Η χορηγία του 
πρωταθλήματος είναι μία ιδιαίτερα σημαντική δράση Κοινωνικής 
Εταιρικής Ευθύνης για την εταιρεία, καθώς όχι μόνο ενισχύει την 
προσπάθεια να γίνει το άθλημα του boccia ευρύτερα γνωστό στο 
ελληνικό κοινό αλλά κυρίως γιατί στηρίζει μία εξαιρετική ομάδα 
αθλητών που με αξιοσημείωτη αφοσίωση και σθένος κατακτά ση-
μαντικές διακρίσεις για τη χώρα μας”, ανέφερε η κα Φ. Μιχάλη. Η  
Allianz Ελλάδος, στo πλαίσιo της παγκόσμιας στρατηγικής του Ομί-
λου Allianz, στηρίζει την Ελληνική Παραολυμπιακή επιτροπή ως 
«Επίσημος χορηγός» και τους Έλληνες αθλητές και αθλήτριες με 
αναπηρία στις προσπάθειές τους, ενώ παράλληλα  υποστηρίζει από 
το 2012 τον πρωταθλητή του Boccia και Χρυσό Παραολυμπιονίκη κ. 
Γρηγόρη Πολυχρονίδη και συμμετέχει σε δράσεις που έχουν στόχο 
την ενημέρωση του κόσμου για τον παραολυμπιακό αθλητισμό αλλά 
και την προώθηση του παραολυμπιακού κινήματος.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΉ ΕΝΩΣΉ ΣΥΝΕΤΑΊΡΊΣΤΊΚΩΝ ΑΣΦΑΛΊΣΤΊΚΩΝ ΕΤΑΊΡΕΊΩΝ (AMICE)

Επανεκλογή Ζορμπά 
στην ηγετική ομάδα 

Ο κ. Δημήτρης Ζορμπάς
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Στην πώληση εντός της τρέχουσας χρονιάς 
του συνόλου των ακινήτων, που κατέχει, 
πλην αυτού που στεγάζει τα κεντρικά της 

γραφεία, θα προχωρήσει η ΑΤΕ Ασφαλιστική, υ-
λοποιώντας με καθυστέρηση διετίας ό,τι αποφα-
σίστηκε από την έκτακτη γενική συνέλευση των 
μετόχων που διενεργήθηκε στις 25 Νοεμβρίου 
2014. 

Στην οικονομική έκθεση για τα αποτελέσματα 
της χρήσης 2015 η ασφαλιστική αναφέρει ότι ε-
ντός του 2016 αναμένεται να ολοκληρωθεί η πώ-
ληση στην Τράπεζα Πειραιώς 25 ακινήτων σε Α-
θήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιά, Ηράκλειο, Πάτρα, 
Λάρισα, Ιωάννινα, Αλεξανδρούπολη, Καβάλα, 
Καρδίτσα, Κιάτο, Αγρίνιο, Ρίο, Σητεία. 

Τα παραπάνω ακίνητα θα μεταβιβαστούν, με 
βάση την απόφαση της προαναφερόμενης έκτα-
κτης γενικής συνέλευσης, στη λογιστική αξία που 
είχαν στις οικονομικές καταστάσεις της 31ης 
Μαρτίου του 2014. Ήτοι το τίμημα θα ανέλθει σε 
16,29 εκατ. ευρώ.  Η ΑΤΕ Ασφαλιστική ταξινομεί 
τα 25 ακίνητα στο χαρτοφυλάκιο «Διακρατούμενα 
προς πώληση». 

Το κτήριο που στεγάζει τα κεντρικά γραφεία 
της εταιρείας στην Αθήνα θα παραμείνει στην ιδι-
οκτησία της εταιρείας. Για το λόγο αυτό επανεκτι-
μήθηκε η αξία τους στις  31 Δεκεμβρίου 2015 από 

ανεξάρτητο ορκωτό εκτιμητή ακινήτων και υπήρ-
ξε απομείωση αξίας συνολικού ύψους 1,36 εκατ. 
ευρώ. 

Η πώληση του συνόλου των ιδιόκτητων ακινή-
των, πλην των κεντρικών γραφείων της εταιρεί-
ας ( Λ. Συγγρού 173) αποτελεί, σύμφωνα με την 
αγορά, την αναγκαία προεργασία για να ολοκλη-
ρωθεί με τη σειρά της και η πώληση του 100% της 

ασφαλιστικής εταιρείας από την Πειραιώς στην 
Ergo ή σε άλλο αγοραστή. 

Προς την ίδια κατεύθυνση, τον  Οκτώβριο του 
2015, η Πειραιώς αγόρασε από την ΑΤΕ Ασφαλι-
στική τη συμμετοχή της στην ATE Insurance 
Romania έναντι 6,08 εκατ. ευρώ, κάτι που επίσης 
είχε αποφασισθεί από την έκτακτη γενική της συ-
νέλευση της 25ης Νοεμβρίου 2014. 

Αγόρασε έντοκα 209 εκατ. ευρώ εντός του 
2015!

Στα αξιοσημείωτα της περασμένης χρήσης εί-
ναι η σημαντική αλλαγή στη διάρθρωση των ε-
πενδύσεων της ασφαλιστικής, με σημαντική αύ-
ξηση της έκθεσης σε τίτλους Δημοσίου και η απο-
φυγή μεταφοράς μέρος των ταμειακών διαθεσί-
μων στο εξωτερικό ή αύξησης των θέσεων σε 
τίτλους εξωτερικού. 

Η ασφαλιστική στο τέλος του 2015 είχε σε έ-
ντοκα γραμμάτια Ελληνικού Δημοσίου 209 εκατ. 
ευρώ και ομόλογα άλλα 30,5 εκατ. ευρώ.  Τα τα-
μειακά της διαθέσιμα ανέρχονταν στα 55,8 εκατ. 
ευρώ, εκ των οποίων τα 49 εκατ. ευρώ είναι σε 
καταθέσεις προθεσμίας σε τράπεζες εσωτερικού 
(κυρίως στην Πειραιώς) και μόλις 1,8 εκατ. ευρώ 
σε καταθέσεις προθεσμίας σε ξένο νόμισμα.  

Σημειώνεται ότι στο τέλος του 2014 τα ταμεια-
κά διαθέσιμά της έφθασαν στα 295 εκατ. ευρώ, 
από τα οποία χρησιμοποίησε τα 209 εκατ. ευρώ 

για να αγοράσει έντοκα γραμμάτια, συμβάλλο-
ντας στην κάλυψη των αναγκών του Ελληνικού 
Δημοσίου. 

Η ασφαλιστική εμφανίζει την ιδιαιτερότητα να 
έχει μεγάλο μέρος των τοποθετήσεών της σε 
κρατικούς τίτλους και το σύνολο σχεδόν των τα-
μειακών της διαθεσίμων σε εγχώριες τράπεζες.  
Πρόκειται για κεφάλαια και επενδύσεις που είναι 
εγκλωβισμένα στην Ελλάδα, λόγω των περιορι-
σμών στην κίνηση που βρίσκονται σε ισχύ. 

Χαρακτηριστικό είναι ότι σε σύνολο επενδύσε-
ων, ταμειακών διαθεσίμων και απαιτήσεων ύ-
ψους 473 εκατ. ευρώ, επενδύσεις και καταθέσεις 
ύψους 391 εκατ. ευρώ φέρουν πιστοληπτική δια-
βάθμιση μεταξύ Baa2 ως C, ενώ τα υπόλοιπα 81,2 
εκατ. ευρώ δεν έχουν καν πιστοληπτική αξιολό-
γηση! Η εταιρεία δεν διαθέτει επενδύσεις που να 
έχουν αξιολόγηση μεταξύ A3 και ΑΑΑ.  

Στις 19.07.2013 η ΑΤΕ Ασφαλιστική αποφάσι-
σε να θέσει σε λειτουργία πρόγραμμα οικειοθε-
λούς αποχώρησης. Συνολικά 8 εργαζόμενοι απο-
χώρησαν το 2015 (το 2014 είχαν αποχωρήσει 18) 
ασκώντας το δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμ-
μα αυτό. Το ύψος της αποζημίωσης αυτών ανήλθε 
σε 1,198 ευρώ (2014: 2,2 εκ. ευρώ). Μέσα στο 
2016 αναμένεται να αποχωρήσουν και οι υπόλοι-
ποι 16 εργαζόμενοι που αναμένεται να λάβουν 
περίπου 2,3 εκατ ευρώ, ποσό για το οποίο έχει 
σχηματισθεί ήδη πρόβλεψη. 

Επανεξέταση των όρων 
του μνημονίου ζητά ο δι-
οικητής της ΤτΕ, Γιάννης 

Στουρνάρας, σε άρθρο του 
στους «Financial Times», υπο-
στηρίζοντας ότι θα πρέπει να 
υπάρξει ένα «New Deal», κυ-
ρίως σε ό,τι αφορά τους δημο-
σιονομικούς στόχους που έ-
χουν τεθεί.

Είναι μη ρεαλιστικό και κοι-
νωνικά ανέφικτο να απαιτείται 
από την Ελλάδα να επιτύχει 
πρωτογενές πλεόνασμα 3,5% 
του ΑΕΠ από το 2018 και έπει-
τα. Ο στόχος πρέπει να μειωθεί 
στο 2%, επιτρέποντας ένα πιο 
ισορροπημένο μείγμα οικονο-
μικής πολιτικής, με έμφαση 
στην μείωση της φορολόγη-
σης, ενθάρρυνση των ιδιωτι-
κών επενδύσεων και συνει-
σφορά σε βιώσιμους ρυθμούς 
ανάπτυξης αναφέρει ο κ. Γιάν-
νης Στουρνάρας. 

Προσθέτει πως τα σενάρια 
που εξέτασε η Τράπεζα της Ελ-
λάδος δείχνουν ότι η βιωσιμό-
τητα χρέους είναι επιτεύξιμη 

και με τελικό πρωτογενές πλε-
όνασμα 2% του ΑΕΠ και μια 
μάλλον ήπια ανακούφιση χρέ-
ους που δεν επιβάλει ζημιές 
στους δανειστές. 

Αυτή θα αφορά την επέκτα-
ση των ωριμάνσεων κατά 20 
χρόνια και την κεφαλαιοποίη-
ση αναβαλλόμενων τόκων σε 
ισόποσες δόσεις κατά τη διάρ-
κεια μιας περιόδου 20 ετών. 
Αναφερόμενος στα μη εξυπη-

ρετούμενα δάνεια μίλησε για 
την πιο σοβαρή απειλή για την 
χρηματοοικονομική σταθερό-
τητα. 

Οι ελληνικές τράπεζες μετά 
από μια διαδοχική (και επιτυ-
χημένη) ανακεφαλαιοποίηση 
εν μέσω δύσκολων συνθηκών 
έχουν τώρα αρκετά κεφάλαια, 
προβλέψεις και ενέχυρα 
(collateral) και έτσι είναι σε 
θέση να αναλάβουν πρωτο-

βουλίες για να αντιμετωπί-
σουν τα NPLs. Οι πρόσφατες 
ευνοϊκές τροποποιήσεις στη 
νομοθεσία και οι πιο ευνοϊκές 
συνθήκες στην ελληνική οικο-
νομία μετά το Eurogroup του 
Μαίου, καθιστούν ευκολότερη 
την ανάληψη αυτών των πρω-
τοβουλιών τόνισε ο κ.Στουρ-
νάρας . 

Υπογράμμισε ακόμη ότι η  
μείωση των τελικών δημοσιο-
νομικών στόχων και η ελά-
φρυνση χρέους είναι τα κίνη-
τρα που χρειάζονται για να 
συνεχίσει η ελληνική οικονο-
μία και η κοινωνία. Μεταρρυθ-
μίσεις, ιδιωτικοποιήσεις, αξι-
οποίηση δημόσιας περιουσίας, 
βελτίωση του φοροεισπρακτι-
κού μηχανισμού και μείωση 
των NPLs είναι οι δράσεις που 
πρέπει να αναλάβουν οι Έλλη-
νες πολιτικοί, με αποφασιστι-
κότητα και σε πνεύμα εθνικής 
ενότητας προκειμένου να πε-
τύχουμε υψηλή και βιώσιμη 
ανάπτυξη, σημείωσε ο διοικη-
τής της ΤτΕ.

ΑΤΕ ΑΣΦΑΛΊΣΤΊΚΉ

Πώληση 25 ακινήτων στην Πειραιώς 
►Ή τράπεζα δίνει 16,3 εκατ. 
ευρώ για να απαλλάξει την ΑΤΕ 
Ασφαλιστική από μη 
ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητα

►Εντός του έτους η μεταβίβαση. 
Μένει στην ΑΤΕ μόνο το κτήριο 
των κεντρικών της γραφείων 

►«Φόρτωσε» έντοκα γραμμάτια 
Δημοσίου εντός του 2015 η 
εταιρεία. Το πρόβλημα των 
capital controls. 

Γ.Γ.Π.Σ

Τελεσίγραφο για τους 
μεγαλοφειλέτες του Δημοσίου 
ΤΕΛΕΣΊΓΡΑΦΌ ολίγων ημερών, και συγκεκριμένα μέχρι τις 27 Ιου-
νίου δίνει η εφορία στους μεγάλους οφειλέτες είτε να ενταχθούν σε 
ρύθμιση, είτε να δώσουν εξηγήσεις σχετικά με την προέλευση των 
χρεών τους. Ήδη  ξεκίνησε η αποστολή ειδοποιητηρίων από τη Γενική 
Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων σε όσους έχουν χρέη άνω των 
150.000 ευρώ, καθώς σε διαφορετική περίπτωση ο ΑΦΜ, το ονομα-
τεπώνυμο και το συνολικό ποσό της οφειλής θα δοθεί στη δημοσιό-
τητα μέσω της ιστοσελίδας του Taxisnet.

Οι μεγάλοι οφειλέτες του δημοσίου με αρρύθμιστες οφειλές άνω 
των 150.000 ευρώ, εκτιμώνται σε περίπου 20-25.000 άτομα σε σύ-
νολο 4,5 εκατ. οφειλετών. Ωστόσο, χρωστούν σχεδόν το 85% των 
συνολικών χρεών δηλαδή κοντά στα 77 δισ. ευρώ.Η δημοσίευση του 
καταλόγου των μεγάλων οφειλετών αποτελεί μνημονιακή υποχρέ-
ωση.

ELA

Μειώθηκε η εξάρτηση των τραπεζών
ΜΕΊΩΘΉΚΕ η  εξάρτηση των τραπεζών από τον Μηχανισμό Έκτακτης 
Ρευστότητας (ELA) στο τέλος Μαΐου στα 64,8 δισ. ευρώ, από 66,9 δισ. 
ευρώ τον προηγούμενο μήνα.Όπως προκύπτει από την μηνιαία λογι-
στική κατάσταση της Τράπεζας της Ελλάδος, η απευθείας χρηματο-
δότηση των τραπεζών από την ΕΚΤ υποχώρησε στα 30,9 δισ. ευρώ 
από 32,7 δισ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.  

Οι συνολικές υποχρεώσεις των τραπεζών στην ΕΚΤ και τον ELA 
μειώθηκαν στο τέλος Μαΐου στα 95,7 δισ. ευρώ από 99,6 δισ. ευρώ 
τον Απρίλιο.

Παρέμβαση Στουρνάρα για την οικονομία: 
Ή Ελλάδα χρειάζεται new deal με τους δανειστές
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Όι συνέπειες για τους δανειολήπτες

Η νομική διαμάχη μεταξύ των δανειοληπτών 
ελβετικού φράγκου και των τραπεζών χο-
ρήγησης των εν λόγω δανείων βρίσκεται 

κατά την παρούσα χρονική περίοδο στο πρώτο 
στάδιο της δικαστικής διερεύνησης. Μετά από 
την εκδίκαση σημαντικού αριθμού ατομικών α-
γωγών σε πρώτο μόνο βαθμό, δηλαδή σε επίπε-
δο Πρωτοδικείου, η κατάσταση δεν έχει «ξεκα-
θαρίσει» ως προς τα τιθέμενα νομικά ζητήματα, 
ενώ η νομολογία, όπως και η επιστημονική θε-
ωρία, παραμένει επ’ αυτών διχασμένη. 

Στην ανωτέρω διαμορφωθείσα «ρευστή» κα-
τάσταση, έρχεται να προστεθεί και η πρόσφατη 
υπ’ αριθμ. 334/2016 απόφαση του Πολυμελούς 
Πρωτοδικείου Αθηνών, η οποία εξεδόθη κατό-
πιν ασκηθείσας συλλογικής αγωγής της Γενικής 
Ομοσπονδίας Καταναλωτών Ελλάδας, των Ε-
νώσεων Καταναλωτών Κρήτης και Αιτωλοα-
καρνανίας, με παρέμβαση του Συλλόγου Δανει-
οληπτών Ελβετικού Φράγκου (ΣΥΔΑΝΕΦ), κατά 
μεγάλης ελληνικής συστημικής τράπεζας. Είναι 
προφανές ότι η ανωτέρω απόφαση, παρά τις θε-
τικές παραδοχές της για τους δανειολήπτες, δη-
μιουργεί έναν εύλογο προβληματισμό ως προς 
τη στάση που θα πρέπει να κρατήσουν οι τελευ-

ταίοι έναντι της τράπε-
ζας σε σχέση με τις κα-
ταβολές των δόσεων 
και τις λοιπές από τη 
δανειακή σύμβαση α-
πορρέουσες υποχρεώ-
σεις τους, καθώς εν 
προκειμένω υφίσταται 
απόφαση επί συλλογι-
κής και όχι επί (μεμο-
νωμένης) ατομικής α-
γωγής. Πρέπει καταρ-

χάς να καταστεί σαφές ότι η ως άνω απόφαση, 
όπως τούτο προκύπτει εναργώς από το κείμενό 
της, δεν είναι προσωρινά εκτελεστή και επομέ-
νως ουδόλως μεταβάλλει τις υποχρεώσεις των 
δανειοληπτών έναντι του πιστωτικού ιδρύματος 
ως προς την τήρηση των συμφωνηθέντων (κα-
ταβολές δόσεων κ.λπ.). 

Επιπροσθέτως, ο ν. 2251/94 προϋποθέτει 
στις περιπτώσεις συλλογικών αγωγών το αμε-
τάκλητο αυτών, προκειμένου ο υπουργός Ανά-
πτυξης να μπορέσει βάσει της νομοθετικής ε-
ξουσιοδότησης του άρθρου 10 παρ. 21 ν. 
2251/94 να καταστήσει τις κρίσεις των αποφά-
σεων αυτών περιεχόμενο κανονιστικής ρύθμι-
σης, δηλαδή εκδοθείσας υπουργικής απόφασης 
που θα καταλαμβάνει το σύνολο των τραπεζών 

που χρησιμοποιούν ίδιους ή συναφείς όρους με 
εκείνους που κρίθηκαν καταχρηστικοί στο πλαί-
σιο της συλλογικής δίκης. 

Επομένως, μετά τον πρώτο βαθμό δικαιοδο-
σίας έπονται οι δικαιοδοτικές κρίσεις του Εφε-
τείου και του Αρείου Πάγου, με ό,τι τούτο ασφα-
λώς σημαίνει για το χρονικό εύρος και τελικά 
την επιβεβαίωση ή μη της αρχικής (πρωτόδικης) 
δικαιοδοτικής κρίσης. 

Πάντως οι δανειολήπτες, μέχρι την έκδοση 
αμετάκλητης δικαστικής απόφασης επί της συλ-
λογικής αγωγής, δεν χάνουν τη δυνατότητα ά-
σκησης ατομικών αγωγών, με ταυτόχρονη αξιο-
ποίηση της δυνατότητας «παγώματος» της δό-
σης (στην ισοτιμία εκταμίευσης) μέσω σχετικού 
αιτήματος ασφαλιστικών μέτρων, εφόσον βέ-
βαια πληρούνται οι σχετικές προϋποθέσεις ευ-
δοκίμησης του μέτρου. Σε κάθε περίπτωση, ο 
«αγώνας» των δανειοληπτών ελβετικού φρά-
γκου, είτε σε ατομικό επίπεδο, μέσω της άσκη-
σης ατομικών αγωγών είτε σε συλλογικό επίπε-
δο, μέσω των προαναφερόμενων συνεπειών 
που αυτή θα επιφέρει μελλοντικά, θα διανύσει 
αρκετά ακόμη ενδιάμεσα και χρονοβόρα στάδια 
μέχρι την οριστική και αμετάκλητη δικαίωσή 
του.

*Ο κ. Άγγελος Μπώλος είναι  δικηγόρος Αθηνών 
και επίκουρος καθηγητής Εμπορικού Δικαίου στο Πά-
ντειο Πανεπιστήμιο

ΔΑΝΕΊΑ ΣΕ ΕΛΒΕΤΊΚΌ ΦΡΑΓΚΌ

Η πρώτη θετική δικαστική 
απόφαση επί συλλογικής αγωγής

Εφορία

Εκτός ρύθμισης  
των 100 δόσεων  
όσοι καθυστερούν  
την  πληρωμή
ΑΥΣΤΉΡΌΠΌΊΕΊΤΑΊ από την  1η Ιουλίου  η ισχύ-
ουσα νομοθεσία για χιλιάδες φορολογούμενους 
οι οποίοι έχουν εντάξει παλαιές ληξιπρόθεσμες 
οφειλές τους προς το Δημόσιο στη ρύθμιση του 
ν. 4321/2015, προκειμένου να τις εξοφλήσουν 
τμηματικά έως και σε 100 μηνιαίες δόσεις. 

Ειδικότερα, εκτός ρύθμισης θα μένουν από τον 
επόμενο μήνα όσοι οφειλέτες έχουν εντάξει στη 
ρύθμιση αυτοί παλαιές οφειλές, αλλά καθυστε-
ρούν πάνω από 15 μέρες την πληρωμή οποιασ-
δήποτε νέας οφειλής έχει προκύψει προς το Δη-
μόσιο από το Δεκέμβριο του 2015, αλλά και ο-
ποιαδήποτε οφειλή προκύψει στο εξής. Εάν υ-
πάρξει απώλεια της ρύθμισης, η μοναδική επιλο-
γή που θα απομένει είναι η ένταξη της ρύθμισης 
στο άρθρο 43 του Κώδικα Φορολογικών Διαδι-
κασιών (ν. 4174/2013), η οποία προβλέπει τη 
δυνατότητα τμηματικής εξόφλησης κάθε νέας 
οφειλής προς το Δημόσιο έως και σε 12 μηνιαίες 
δόσεις ή σε 24 μηνιαίες δόσεις εάν πρόκειται για 
κάποιον έκτακτο φόρο. 

Στην περίπτωση αυτή, η ρύθμιση των 100 δό-
σεων δεν χάνεται, αλλά οι οφειλέτες θα πρέπει 
να πάνε στις ΔΟΥ με ορισμένα απαιτούμενα δι-
καιολογητικά, προκειμένου να υποβάλουν αίτη-
ση υπαγωγής στην «πάγια ρύθμιση», καθώς η-
λεκτρονική υποβολή αιτήσεων υπαγωγής στην 
«πάγια ρύθμιση» του άρθρου 43 του ΚΦΔ δεν 
επιτρέπεται.

Τρύφων  Αλεξιάδης: Ίσχύει η ρύθμιση για 
όσους πολίτες έχουν μπει σε αυτή

« Ισχύει η ρύθμιση των 100 δόσεων για όσους 
πολίτες έχουν μπει σε αυτή», δήλωσε στην Πά-
τρα ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών 
Τρύφωνας Αλεξιάδης, προσερχόμενος στο ανα-
πτυξιακό συνέδριο που οργάνωσε η εφημερίδα 
«Πελοπόννησος». Όσον αφορά στους πολίτες 
που έχουν χάσει αυτή τη ρύθμιση, λόγω προβλη-
μάτων, ο Τρύφωνας Αλεξιάδης είπε ότι μπο-
ρούν, με βάση την εγκύκλιο του υπουργείου Οι-
κονομικών και σε συνεννόηση με τον λογιστή 
τους, να πάνε και να τακτοποιήσουν το θέμα, ώ-
στε να μη χάσουν τη ρύθμιση. Για τους υπόλοι-
πους πολίτες, είπε ο αναπληρωτής υπουργός 
Οικονομικών, υπάρχει η ρύθμιση των 12 και των 
24 δόσεων.
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Διαπιστευμένη πιστοποίηση ποιότητας α-
πένειμε στην Ιnteramerican Βοήθειας  
για την παροχή άμεσης ιατρικής και οδι-

κής βοήθειας ο  Οργανισμός Επιθεώρησης και 
Πιστοποίησης TÜV HELLAS (TÜV NORD), 
σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2015. 

Παράλληλα, απένειμε την πρώτη στην Ελ-
λάδα πιστοποίηση σε εταιρεία παροχής βοή-
θειας για την οδική ασφάλεια, σύμφωνα με το 
πρότυπο ISO 39001:2012. 

Οι πιστοποιήσεις, όπως τονίζεται, υπο-
γραμμίζουν τα χαρακτηριστικά της ηγετικής 
θέσης της εταιρείας στην αγορά, στον τομέα 
βοήθειας. 

Το σύστημα ποιότητας και ασφάλειας υπη-
ρεσιών που εφαρμόζει η Interamerican Βοή-
θειας, τόσο στην άμεση ιατρική όσο και στην 
οδική βοήθεια, εστιάζει κυρίως στην αναγνώ-
ριση και αντιμετώπιση των κινδύνων κατά την 
παροχή υπηρεσιών, καθώς και στην εφαρμο-
γή πολιτικής και διαδικασιών ποιότητας, με 
σκοπό την αποτροπή κάθε είδους περιστατι-
κού που θα μπορούσε να εκθέσει σε κίνδυνο 

το προσωπικό της εταιρείας και τους ασφαλι-
σμένους της. 

“H Interamerican Βοήθειας επικυρώνει με 
την πιστοποίηση κατά το πρότυπο ISO 9001 
την ποιοτική λειτουργία των παρεχομένων 
υπηρεσιών με την εφαρμογή ολοκληρωμένου 
συστήματος διαχείρισης ποιότητας, ενώ πα-
ράλληλα, με την πιστοποίηση ISO 39001 του 
συστήματος οδικής ασφάλειας που εφαρμό-
ζει, επιβεβαιώνει την πρωτοπορία στην ελλη-
νική ασφαλιστική αγορά και την υψηλού επι-
πέδου εξειδίκευσή της σε θέματα διαχείρισης 
της οδικής ασφάλειας”, τόνισε ο Γιώργος 
Βαλαής, γενικός διευθυντής της εταιρείας 
Βοήθειας. 

“Είναι σημαντικό ότι, διεθνώς, στην εται-
ρεία εμπιστεύονται τους πελάτες τους ασφα-
λιστικές εταιρείες από 14 ευρωπαϊκές χώ-
ρες”, πρόσθεσε ο κ. Βαλαής. 

Επισημαίνεται ότι η Intreramerican κατέχει 
μερίδιο 31,9% στο σύνολο της ελληνικής α-
σφαλιστικής αγοράς στον κλάδο βοήθειας, 
σύμφωνα με τα στοιχεία των αποτελεσμάτων 

2015 (Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελ-
λάδος). 

Το εν ισχύι χαρτοφυλάκιο της εταιρείας α-
ριθμεί 1,1 εκατ. ασφαλισμένα οχήματα με οδι-
κή και 400.000 ασφαλισμένους με άμεση ια-
τρική βοήθεια, ενώ τα περιστατικά που διαχει-
ρίζεται η Interamerican σε όλο το φάσμα των 
υπηρεσιών βοήθειας υπολογίζονται, κατά 
μέσο όρο, σε 900 ημερησίως. 

Ο ειδικός δείκτης ΝPS, που αφορά κυρίως 
στη διάθεση των πελατών για σύσταση της ε-
ταιρείας σε τρίτους και προκύπτει από την τα-
κτική έρευνα γνώμης/ικανοποίησης πελατο-
λογίου για τις υπηρεσίες βοήθειας, είναι ιδι-
αίτερα υψηλός ακόμη και για τα διεθνή δεδο-
μένα, φθάνοντας στο 73%. 

Πέρα από το σημαντικό πλεονέκτημα των 
εταιρικών υποδομών σε εξειδικευμένο προ-
σωπικό και μέσα επέμβασης, η Interamerican 
Βοήθειας έχει αναπτύξει ιδιαίτερα τη χρήση 
της τηλεματικής στη διαχείριση περιστατικών 
με άμεσο το όφελος για τους ασφαλισμένους 
της, υπογραμμίζει η εταιρεία.

PRIME Insurance

Αποχώρησε  
ο  Σεραφείμ 
Αίσωπος
ΤΉΝ ΑΠΌΧΩΡΉΣΉ του κ. Σερα-
φείμ Αίσωπου από την εταιρεία, 
ο οποίος μέχρι σήμερα κατείχε 
τη θέση του εμπορικού διευθυντή ανακοίνωσε η διοίκηση 
της PRIME Insurance. Το συντονισμό των εργασιών της 
εμπορικής διεύθυνσης αναλαμβάνει μεταβατικά ο διευ-
θυντής ανάπτυξης της εταιρείας κ. Μάριος Μήτρος.

ERGO 

Ενισχύει  
το στελεχιακό  δυναμικό 
ΕΝΊΣΧΥΕΊ τις δο-
μές λειτουργίας η  
Ergo και στο 
πλαίσιο αυτό δη-
μιουργεί  τον το-
μέα Ασφαλιστι-
κών Λειτουρ-
γιών, στον οποίο  
εντάσσονται η δι-
εύθυνση Ανάλη-
ψης Κινδύνων, η 
διεύθυνση Απο-
ζημιώσεων, το 
τμήμα Αντασφά-
λισης και το τμή-
μα έκδοσης Α-
σφαλιστικών Εγ-
γράφων. Όπως τονίζει η εταιρεία, η  δημιουργία του νέου 
Τομέα στοχεύει στον καλύτερο συντονισμό των επιμέ-
ρους διευθύνσεων και την ακόμα πιο αποτελεσματική ε-
ξυπηρέτηση και υποστήριξη των συνεργατών και των 
πελατών της εταιρείας, ενώ επικεφαλής τέθηκε  ο κ. Στέ-
φανος Στεφανίδης, ο οποίος ανήκει στο δυναμικό της ε-
ταιρείας από το Μάιο.O κ. Στεφανίδης είναι κάτοχος B.Sc. 
in Actuarial Science από το London School of Economics 
and Political Science. Η επαγγελματική του πορεία ξεκί-
νησε το 1997 στην PWC, ως προϊστάμενος ελέγχου, ενώ 
ανέλαβε καθήκοντα βοηθού διευθυντή  στην Arthur 
Andersen. Στη συνέχεια εργάστηκε στην Activa 
Insurance, ως βοηθός γενικός διευθυντής για χρηματο-
οικονομικά θέματα (CFO) στην EFG Eurolife, ως διευθυ-
ντής στρατηγικού σχεδιασμού και διοικητικής πληροφό-
ρησης και ως γενικός διευθυντής στην CNP Ασφαλιστι-
κή, ενώ αργότερα του ανατέθηκαν και καθήκοντα διευθυ-
ντή εργασιών της CNP Πρακτορειακής. Διετέλεσε οικο-
νομικός διευθυντής της AIG στην Ελλάδα και διευθυντής 
οικονομικής ανάλυσης και προγραμματισμού στην ευρύ-
τερη περιοχή της Νότιας Ευρώπης, Μέσης Ανατολής και 
Αφρικής. “Πιστεύουμε ότι, με την πολυετή εμπειρία του, 
ο κ. Στεφανίδης, μαζί με τους επικεφαλής των οργανωτι-
κών μονάδων που εντάσσονται στον τομέα ασφαλιστι-
κών λειτουργιών, θα συγκροτήσουν μία ισχυρή, έμπειρη, 
ικανή και αποτελεσματική ηγετική ομάδα στελεχών που 
αναμένουμε να συνεισφέρουν αποφασιστικά στην αποτε-
λεσματική εφαρμογή της εταιρικής στρατηγικής και τη 
δυναμική ανάπτυξη της εταιρείας μας, προσθέτοντας αξία 
στις υπηρεσίες που προσφέρουμε στους ασφαλισμένους 
και τους συνεργάτες μας”, τόνισε ο CEO της εταιρείας κ. 
Θεόδωρος Κοκκάλας. 

Ο κ. Στέφανος Στεφανίδης

Υψηλούς Δείκτες Φερεγγυότητας κατά 
Solvency II της τάξης του 139% και κα-
τά Solvency I στο 675%, ισχυρή λει-

τουργική κερδοφορία και αύξηση τόσο του 
ενεργητικού όσο και των επενδύσεων πα-
ρουσίασε το 2015 η NP Insurance, παραμέ-
νοντας, όπως αναφέρει, μία από τις κεφα-
λαιακά ισχυρότερες και υγιέστερες ελληνι-
κές ασφαλιστικές επιχειρήσεις. 

Η εταιρεία για το 2015 κατέγραψε παρα-
γωγή 27,8 εκατ. ευρώ, ίδια κεφάλαια ύ-
ψους 39,3 εκατ. ευρώ αυξημένα κατά 
10,4% σε σχέση με το 2014, ενώ το ενεργη-
τικό της εταιρείας διαμορφώθηκε στα 84,8 εκατ. ευρώ έναντι 80,2 ε-
κατ. ευρώ το προηγούμενο έτος. 

Οι επενδύσεις σε χρεόγραφα διαμορφώθηκαν σε τιμές κτήσης στα 
85,5 εκατ. ευρώ έναντι 79 εκατ. ευρώ το 2014 και αφορούσαν κυρίως 
σε ομόλογα, προθεσμιακές καταθέσεις και μετοχές, ενώ τα αποθέματα 
διαμορφώθηκαν σε 39 εκατ. ευρώ. Με ό,τι αφορά στο οικονομικό απο-
τέλεσμα της χρήσης του 2015, αυτό διαμορφώθηκε σε κέρδη προ φό-
ρων 8,05 εκατ. ευρώ.

Δεύτερος γύρος σεμιναρίων 
επανεκπαίδευσης

Η εταιρεία εν τω μεταξύ ξεκίνησε το Μά-
ιο το δεύτερο κύκλο επανεκπαίδευσης και 
επαναπιστοποίησης των συνεργατών της 
για τον τομέα Α’ (κλάδος μεταφορών και 
νομική προστασία) και για τον τομέα Β’ (θε-
σμικό πλαίσιο), όπου θα πραγματοποιηθούν 
τουλάχιστον 13 εκπαιδευτικά σεμινάρια σε 
όλη την Ελλάδα. Ο προγραμματισμός της 
εταιρείας για το δεύτερο εξάμηνο του έτους 
είναι να διεξάγει αντίστοιχο αριθμό σεμινα-
ρίων για τους τομείς Β’ και Γ’ των εκπαι-

δευτικών υποχρεώσεων επαναπιστοποίησης για το έτος 2016. Αξίζει 
να αναφερθεί ότι η NP Insurance είναι από τις λίγες εταιρείες που έ-
χουν πιστοποιηθεί από την Τράπεζα της Ελλάδος και για τους 3 Τομείς 
(Α, Β και Γ) και για όλες τις υποχρεωτικές ώρες (15 ώρες/έτος) για τη 
διεξαγωγή σεμιναρίων επανεκπαίδευσης και επαναπιστοποίησης α-
σφαλιστικών διαμεσολαβητών, ενώ κατά τον τελευταίο χρόνο έχουν 
παρακολουθήσει και έχουν λάβει πιστοποίηση επιτυχίας πάνω από 
600 συνεργάτες της εταιρείας.

NP Insurance: Κερδοφορία και υψηλοί δείκτες φερεγγυότητας

ΊNTERAMERICAN ΒΌΉΘΕΊΑΣ  

Πιστοποίηση  ποιότητας  
από την TÜV Hellas

Οι άνθρωποι της 
Interamerican και 
της TÜV Hellas σε 

στιγμιότυπο μετά 
την επίδοση των 
πιστοποιητικών 
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Συνέχισε η ΑΤΕ Ασφαλιστική την κερδοφόρο 
πορεία της και για το 2015, παρουσιάζοντας 
κέρδη προ φόρων ύψους 21,7 εκατ. ευρώ για 

το 2015, έναντι κερδών προ φό-
ρων, ύψους 19,9 εκατ. Το 

2014. 
Ειδικότερα, η  συνολική 

παραγωγή ασφαλίστρων 
της ΑΤΕ Ασφαλιστικής (μι-
κτά εγγεγραμμένα ασφάλι-

στρα) για το 2015, διαμορ-
φώθηκε στα 124,7 εκατ. ευ-

ρώ, έναντι 134,5 εκατ. 
ευρώ της αντίστοι-

χης περυσι-
ν ή ς 

χρήσης, εντοπίζοντας τη μείωση αυτή κατά κύριο 
λόγο στον κλάδο Αστικής Ευθύνης οχημάτων. 

Αντίστοιχα, η μεγαλύτερη αύξηση ασφαλί-
στρων σημειώθηκε στον κλάδο Τεχνικών Ασφα-
λίσεων, η συμμετοχή του οποίου στο συνολικό 
χαρτοφυλάκιο Γενικών Ασφαλίσεων ξεπερνά το 
20%. Το συνολικό χαρτοφυλάκιο ασφαλίστρων 
της ΑΤΕ Ασφαλιστικής, για το 2015, κατανέμεται 
σε ποσοστό 27% ή ποσό 33,7 εκατ. ευρώ που αφο-
ρά στις ασφαλίσεις Ζωής και σε ποσοστό 73%, ή 
ποσό 91 εκατ. ευρώ που αφορά στις ασφαλίσεις 
κατά Ζημιών. 

Η ΑΤΕ Ασφαλιστική κατέβαλε κατά το 2015 α-
σφαλιστικές αποζημιώσεις που ανήλθαν στα 79 
εκατ. ευρώ έναντι 90 εκατ. ευρώ, για το 2014. 

Παράλληλα, συνεχίζοντας τη στρατηγική λει-
τουργικής κερδοφορίας, η ΑΤΕ Ασφαλιστική κα-
τάφερε να ενισχύσει σημαντικά τα κεφάλαιά της, 
τα οποία την 31.12.2015 ανέρχονται  σε 112,7 ε-

κατ. ευρώ, καλύπτοντας 
έτσι πλήρως τους κανό-
νες Φερεγγυότητας Ι και 

ασφαλιστικής τοποθέτη-
σης προς τις Εποπτικές Αρ-
χές αλλά και τις κεφαλαια-
κές απαιτήσεις εντός του 
νέου εποπτικού πλαισίου 
Φερεγγυότητα ΙΙ, που ισχύει 
από την αρχή του έτους. 

Όπως τονίζεται, κατά την τρέχουσα μεταβατική 
περίοδο, η εταιρεία στοχεύει στην περαιτέρω βελ-
τίωση της ανταγωνιστικότητας των ασφαλιστι-
κών της προγραμμάτων και στην προστασία του 
χαρτοφυλακίου της από ενέργειες του ανταγωνι-
σμού, παρέχοντας στους συνεργάτες της αξιόπι-
στες λύσεις και σύγχρονες υπηρεσίες, με έμφαση 
στην απλοποίηση και στη μείωση του λειτουργι-
κού τους κόστους. Παράλληλα, με στόχο την επι-
βράβευση των συνεργατών που σταθερά την τι-
μούν με τη στήριξή τους, η ΑΤΕ Ασφαλιστική συ-
νεχίζει την εφαρμογή πολιτικής κινήτρων, που ε-
πιβραβεύουν τη διατήρηση ή και την αύξηση της 
παραγωγής στην εταιρεία. 

Σύμφωνα με τη διοίκηση,  η στρατηγική της ε-
ταιρείας για το 2016 αξιοποιεί την πολύτιμη και 
εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία των στελεχών 
της και λαμβάνει ως βάση τη διαφάνεια, τη φερεγ-
γυότητα και την αξιοπιστία στις συναλλαγές και 
στις σχέσεις της με συνεργάτες και με πελάτες. 

Με άξονες στρατηγικής τη συνεχή βελτίωση 
των ασφαλιστικών προγραμμάτων και υπηρεσι-
ών, τη στοχευμένη ανάπτυξη των εργασιών στον 
Κλάδο Ζωής και Υγείας, τη διατήρηση του πολύ ι-
κανοποιητικού επιπέδου εξυπηρέτησης των πελα-
τών και τη συνεχή βελτίωση της υποστήριξης των 
συνεργατών, επιβεβαιώνει την ηγετική της πα-
ρουσία σε όλους τους ασφαλιστικούς κλάδους 
της ελληνικής αγοράς, σημειώνει η διοίκηση. 

AIG

Παρατείνει την 
έκπτωση για την 
ασφάλιση κατοικίας
ΜΕΧΡΊ τις 30 Σεπτεμβρίου παρατείνει η 
AIG την καμπάνια για την έκπτωση 20% στα 
προγράμματα κατοικίας, αναγνωρίζοντας 
το αυξημένο ενδιαφέρον των καταναλω-
τών και του δικτύου συνεργατών, για την 
ασφάλιση κατοικίας. 

Συγκεκριμένα, η  AIG παρέχει έκπτωση 
ύψους 20% στα τελικά ασφάλιστρα κατοικί-
ας για νέες εργασίες, με καθαρό ιστορικό 
ζημιών την τελευταία τριετία και αφορά τα 
εξής προγράμματα κατοικίας: Απλή (κύρια 
και εξοχική), Διευρυμένη (κύρια και εξοχι-
κή), Πλήρης (κύρια και εξοχική) και Συμφω-
νημένες αξίες (κύρια).  

“Με τη συγκεκριμένη μας κίνηση ανα-
γνωρίζουμε τη στήριξη του καταναλωτικού 
κοινού και ταυτόχρονα ανταποκρινόμαστε 
στο αίτημα των συνεργατών μας για επέ-
κταση της καμπάνιας”, τόνισε η κα Σωτηρία 
Μαράκη, Head of Personal Property, South 
Zone EMEA, σχολιάζοντας την παράταση 
της έκπτωσης. 

“Παράλληλα, θα συνεχίσουμε να προ-
σφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις, που θα 
καλύπτουν τις αυξημένες ανάγκες του κα-
ταναλωτή, αλλά και να παρέχουμε τα κα-
τάλληλα κίνητρα και εργαλεία στους συ-
νεργάτες μας, ώστε να επιτύχουν αύξηση 
στην κερδοφορία τους”, πρόσθεσε η κα. 
Μαράκη.

ΑΤΕ Ασφαλιστική Σε υψηλά 
επίπεδα η κερδοφορία

Αποστολή των ανθρώπων της ΑΧΑ 
είναι να προσφέρουν υπηρεσίες 
που θα βοηθήσουν τους πελάτες 

της  να ζουν πιο ξέγνοιαστοι, τονίζει η 
εταιρεία. Για τον σκοπό αυτό η στρατη-
γική για την ασφάλιση αυτοκινήτου α-
φορά σε ενέργειες πρόληψης, έγκαι-
ρης και ολοκληρωμένης κάλυψης τη 
στιγμή της ανάγκης και επιβράβευσης 
προς τους πελάτες που επιλέγουν την 
ΑΧΑ.

Στον τομέα της πρόληψης και βελτί-
ωσης των συνθηκών κυκλοφορίας η 
εταιρεία έχει δημιουργήσει στρατηγική 
συνεργασία με το Ινστιτούτο Οδικής 
Ασφάλειας «Πάνος Μυλωνάς». Μέσα 
από αυτή, έχουν εκπαιδευτεί μέχρι σή-
μερα 25.000 μαθητές ηλικίας 13 – 18 
ετών σε όλη την Ελλάδα. Παράλληλα, 
έχει προχωρήσει σε συνεργασία με τη 
σχολή ασφαλούς, τεχνικής και αγωνι-
στικής οδήγησης «Driving Academy», 
μέσα από την οποία έχουν μέχρι σήμε-
ρα εκπαιδευτεί πελάτες, συνεργάτες 
από όλα τα δίκτυα διανομής και εργα-
ζόμενοι της εταιρείας.

Οι άνθρωποι της ΑΧΑ εστιάζουν 
στην υψηλή αξία και το επίπεδο των 
υπηρεσιών που λαμβάνουν οι ασφαλι-

σμένοι, στην καλύτερη δυνατή σχέση 
αξίας/κόστους. Οι πελάτες έχουν την 
ευελιξία να επιλέξουν ανάμεσα από 3 
προγράμματα ασφάλισης (Classic, 
Extra, Premium), με το 90% των απο-
ζημιώσεων να ολοκληρώνονται σε 
διάστημα 20 ημερών και τους ασφαλι-

σμένους να μπορούν να επισκέπτονται 
ένα ευρύ δίκτυο συνεργαζόμενων συ-
νεργείων για την απευθείας εξόφληση 
εξόδων από την ΑΧΑ, χωρίς να χρειά-
ζεται οι ίδιοι να εκταμιεύουν χρήματα. 
Χάρις στα παραπάνω το 91% των πελα-
τών που ασφαλίζουν το όχημά τους 

στην ΑΧΑ δηλώνουν ικανοποιημένοι 
από τη διαδικασία αποζημίωσης.

Η σχέση αξίας/κόστους βελτιώνεται 
ακόμα περισσότερο μέσα από τις μειώ-
σεις ασφαλίστρων που αφορούν σε 
συγκεκριμένα χαρακτηριστικά οδη-
γών, οχημάτων και γεωγραφικών πε-

ριοχών, καθώς και στην επιβράβευση 
πιστών πελατών της ΑΧΑ με την έκ-
πτωση κατοικίας και αυτοκινήτου 7,5% 
και, επιπλέον, έκπτωση για το 2ο και 
3ο έτος ασφάλισης. Οι ασφαλισμένοι 
έχουν τη δυνατότητα να καταβάλουν τα 
ασφάλιστρά τους σε 12 μηνιαίες άτο-
κες δόσεις και, εάν χρησιμοποιούν 
κάρτα Bonus πόντων της Alpha Bank, 
μπορούν να μειώσουν το ποσό των α-
σφαλίστρων τους έως και 100%. Την 
ίδια στιγμή, η ΑΧΑ, συμμετέχοντας ως 
μεγάλος συνεργάτης στο πρόγραμμα 
επιβράβευσης Bonus πόντων προσφέ-
ρει 4 Bonus πόντους για κάθε 1 ευρώ 
ασφαλίστρου που πληρώνεται με την 
κάρτα.

Τονίζεται ακόμη ότι οι άνθρωποι της 
ΑΧΑ ήταν οι πρώτοι στην ασφαλιστική 
αγορά της Ελλάδας που απάντησαν 
στην ανάγκη των ασφαλισμένων να 
καταβάλλουν λιγότερα ασφάλιστρα αν 
δεν κινούνται πολύ με το όχημά τους. 
Έτσι, δημιούργησαν το πρόγραμμα επι-
βράβευσης «Οδηγώ λίγο – Πληρώνω 
λίγο» μέσα από το οποίο οι πελάτες 
κερδίζουν έως και 20% έκπτωση, εάν 
καλύπτουν μέχρι 5.000 χιλιόμετρα στη 
διάρκεια του έτους ασφάλισης.

AXA Ευελιξία με τρία προγράμματα για την ασφάλιση αυτοκινήτου

Ο κ.Ιορδάνης 
Χατζηϊωσήφ 

διευθύνων 
σύμβουλος της ΑΤΕ 

Ασφαλιστικής

Πρόληψη και επιπτώσεις φυσικών καταστροφών
ΌΊ ΑΝΘΡΩΠΌΊ ΤΉΣ ΑΧΑ  
στο πλαίσιο της 6ης  εβδομά-
δας Εταιρικής Υπευθυνότη-
τας  παρακολούθησαν ένα ι-
διαίτερα ενδιαφέρον και 
πρωτότυπο σεμινάριο από 
τον καθηγητή του Εθνικού 
Μετσόβιου Πολυτεχνείου, κ. 
Γεώργιο Γκαζέτα και τον  τε-
χνικό διευθυντή του τομέα 
αριθμητικών  αναλύσεων 
του ΕΜΠ, κ. Ράλλη Κουρκου-
λή σχετικά με την πρόληψη 
φυσικών καταστροφών και 
ατυχημάτων στο σπίτι. 

Το σεμινάριο προσέλκυ-
σε το ενδιαφέρον των αν-
θρώπων της ΑΧΑ, οι οποίοι 
μέσα από τις παρουσιάσεις 

των ομιλητών και πλήθος 
ερωτήσεων ενημερώθηκαν 
σχετικά με το τι συμβαίνει σε 
παγκόσμια κλίμακα με τις 
φυσικές καταστροφές, αν  
μπορούν να προβλεφθούν 
οι επιπτώσεις που θα έχουν 
και πώς μπορούν να μειω-
θούν οι επιπτώσεις τους. 

Παρουσιάστηκαν, επίσης, 
συγκεκριμένα παραδείγμα-
τα φυσικών καταστροφών 
τόσο στην Ελλάδα όσο και 
στο εξωτερικό και περιπτώ-
σεις στις οποίες δημιουργή-
θηκαν προβλήματα που δεν 
είχαν προβλεφθεί από επι-
στημονικούς και κρατικούς 
«μηχανισμούς». 

Ο κ. Ευγένιος Πετούμενος, ο κ. Χαράλαμπος Αναστασιάδης  ο κ. 
Γεώργιος Γκαζέτας, η κα Λένα Πλαΐτη και ο  κ. Ράλλης Κουρκουλής
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Mε την υποστήριξη της 
Metlife πραγματοποι-
ήθηκε στο  κέντρο πο-

λιτισμού «Ελληνικός Κό-
σμος», ο διαγωνισμός «Ψη-
φιακής Καινοτομίας και Επι-
χειρηματικότητας/JA START 
UP», του «Σωματείου Επιχει-
ρηματικότητας Νέων/ Junior 
Achievement Greece». 

Η MetLife, μέσω του 
MetLife Foundation και στο  
πλαίσιο της στρατηγικής της 
για την ενίσχυση της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης μέσα 
από το Πρόγραμμα LifeChanger, συνεχίζει να στηρίζει το 
έργο του ΣΕΝ  σε συνεργασία με τον οργανισμό εκπαίδευ-
σης και επιχειρηματικότητας Junior Achievement 
Worldwide. Τα στελέχη της MetLife είχαν ενεργό συμβου-
λευτικό ρόλο στην ανάπτυξη των ιδεών, ενώ συμμετείχαν 
και στην κριτική επιτροπή προσφέροντας την εμπειρία τους 
στους νέους φιλόδοξους φοιτητές. 

Στο διαγωνισμό συμμετείχαν φοιτητές από τo Οικονομι-
κό Πανεπιστήμιο Αθηνών και από το Πανεπιστήμιο Μακε-
δονίας  και αγωνίστηκαν όλοι για την κατάκτηση της πρώ-
της θέσης που θα τους δώσει το εισιτήριο για τον ευρωπα-
ϊκό διαγωνισμό «Enterpise Challenge 2016» του Junior 
Achievement Europe. Η ιδέα που κατέκτησε την πρώτη 
θέση είναι το «AiDlink», μία καινοτόμα διαδικτυακή πλατ-
φόρμα που φιλοδοξεί να βοηθήσει τα ΑΜΕΑ να αυτοεξυπη-
ρετούνται και να νιώθουν αυτόνομα ήταν από τρεις τεταρ-
τοετείς φοιτητές του τμήματος Διοίκησης Επιστήμης και 
Τεχνολογίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Η 
ομάδα θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στον ευρωπαϊκό δια-

γωνισμό «Enterprise 
Challenge», του Junior 
Achievement Europe που θα 
διεξαχθεί στις 6-8 Ιουλίου 
στο Βουκουρέστι.  

Τη δεύτερη θέση κατέκτη-
σε η ομάδα  «Life Button», 
από το τμήμα Εφαρμοσμένης 
Πληροφορικής του Πανεπι-
στημίου Μακεδονίας, με την 
καινοτόμα εφαρμογή τους 
που αξιοποιεί την τεχνολογία 
των smartphones και 

smartwatch για άμεση ειδοποίηση και διάσωση σε περι-
πτώσεις έκτακτης ανάγκης, ενώ το τρίτο βραβείο απονεμή-
θηκε στις φοιτήτριες του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης 
και Τεχνολογίας του ΟΠΑ, οι οποίες δημιούργησαν το 
«OpticFit», μια διαδικτυακή πλατφόρμα που παρέχει ψηφι-
ακό δοκιμαστήριο γυαλιών οράσεως και ηλίου, συνδέο-
ντας παράλληλα τα καταστήματα οπτικών με τους κατανα-
λωτές. 

“Παρουσιάσατε πραγματικά πολύ έξυπνες, καινοτόμες 
ιδέες και δυσκολευτήκαμε αρκετά για να επιλέξουμε τις 
τρεις καλύτερες”, δήλωσε ο διοικητικός διευθυντής Ευρώ-
πης και Μέσης Ανατολής της MetLife, κ. Γιάννης Βασιλά-
τος. 

“Εσείς, τα νέα παιδιά με το ταλέντο και το πάθος σας, 
μπορείτε να διαδραματίσετε σημαντικό ρόλο στην επανεκ-
κίνηση της οικονομίας της χώρας μας”, τόνισε ο κ. Βασιλά-
τος, σημειώνοντας  ότι στόχος της MetLife -μέσα από το  
πρόγραμμα Life Changer- είναι να ενισχύσει  την αντίληψη 
των  οικονομικών θεμάτων σε παιδιά και νέους που έχουν 
περιορισμένη πρόσβαση σε αυτού του είδους τη γνώση.

Eurolife ERB

Πιο κατανοητοί οι όροι των συμβολαίων 
ΣΕ ΑΠΛΌΥΣΤΕΡΉ διατύπωση των όρων των συμβολαίων της προχώρησε η  
Eurolife ERB, ξεκινώντας από τα συμβόλαια ασφάλισης κατοικίας και αυτοκινή-
του, πρωτοβουλία που  θα εφαρμοστεί και σε άλλες ασφαλιστικές κατηγορίες. 
Με αυτόν τον τρόπο, σε μια περίοδο, όπου οι πολίτες βιώνουν συναισθήματα α-
νασφάλειας και αβεβαιότητας, όπως υπογραμμίζει η εταιρεία, η Eurolife ERB 
στέκεται δίπλα στους ασφαλιζόμενους, προσφέροντας ακόμα μεγαλύτερη δια-
φάνεια και ασφάλεια στις σχέσεις της με τους πελάτες της. Πρόκειται για μια ε-
νέργεια που εντάσσεται στην ευρύτερη φιλοσοφία της Eurolife ERB να προσφέ-
ρει προϊόντα και υπηρεσίες που διακρίνονται από αξιοπιστία, διαφάνεια και ειλι-
κρίνεια. Στόχος της νέας διατύπωσης των όρων είναι να εξηγούν με απλά λόγια 
τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των ασφαλισμένων, καθώς και τα προνόμια 
που μπορούν να απολαμβάνουν μέσω της συνεργασίας τους με την Eurolife ERB, 
αποφεύγοντας σύνθετους όρους με «μικρά γράμματα» που δύσκολα μπορούν να 
γίνουν κατανοητοί. Άλλωστε, αποστολή της εταιρείας είναι να λειτουργεί υπεύ-
θυνα, ώστε να είναι κάθε στιγμή σε θέση να εκπληρώσει άμεσα τις υποχρεώσεις 
που έχει αναλάβει για τους ασφαλισμένους της.

Οι νέοι οδηγοί ασφάλισης που αποτυπώνουν τους απλοποιημένους όρους εί-
ναι εύχρηστοι και λειτουργικοί, περιλαμβάνοντας ενότητες στις οποίες μπορούν 
οι ενδιαφερόμενοι να ανατρέχουν ανάλογα με τις ανάγκες τους. Ειδικότερα, 
στους οδηγούς υπάρχει αναφορά στα στοιχεία επικοινωνίας και ενημέρωσης που 
πρέπει να έχει εύκολα στη διάθεσή του ο ασφαλισμένος για την άμεση και γρήγο-
ρη εξυπηρέτησή του. Επίσης, περιλαμβάνουν σύντομη επισκόπηση των εγγρά-
φων που είναι απαραίτητα ανά περίπτωση, τα βασικά στοιχεία των ασφαλιστικών 
καλύψεων, καθώς και περιγραφή των διαδικασιών που θα πρέπει να ακολουθη-
θούν σε κάθε ασφαλιστική περίπτωση. Τέλος, προτείνεται ένας εύκολος τρόπος 
υπολογισμού της αποζημίωσης που μπορεί να λάβει κάποιος ανά περίπτωση, ε-
νώ περιλαμβάνεται και ένα αυτοτελές ειδικό κεφάλαιο ασφάλισης νομικής προ-
στασίας. Η Eurolife ERB σχεδιάζει και διαθέτει ασφαλιστικά προϊόντα και υπηρε-
σίες που καλύπτουν όλες τις ανάγκες, ενώ σε περισσότερα από 15 χρόνια επιτυ-
χημένης δραστηριότητας έχει δημιουργήσει πρωτοποριακά και ευέλικτα προϊό-
ντα, που διαμόρφωσαν μια νέα πραγματικότητα στην πώληση ασφαλιστικών και 
τραπεζοασφαλιστικών προϊόντων. Παράλληλα, η ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια 
και η υψηλή κερδοφορία του Ομίλου αποτελούν εγγύηση για την αξιοπιστία που 
διακρίνει το σύνολο των συμβολαίων της Eurolife ERB. 

AmTrust Europe Limited

Τιμά τις παραδόσεις 

ΜΊΑ ΑΠΌ ΤΊΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ παραδόσεις στην Αγγλία είναι η παρακολού-
θηση των μεγάλων ιπποδρομιών, όπου στις διακεκριμένες θέσεις είναι υπο-
χρεωτικό ένδυμα, το φράκο για τους άνδρες και τα μεγάλα καπέλα για τις 
γυναίκες. Τους αγώνες δε, τιμά με την παρουσία της η βασίλισσα. Η AmTrust 
Europe Limited προσκάλεσε  επιλεγμένους συνεργάτες της από διάφορες 
χώρες, ανάμεσα στους οποίους και τους Έλληνες αντιπροσώπους της, στις 
μεγαλύτερες ιπποδρομίες ταχύτητας, αυτές του Derby. Από την Ελλάδα πα-
ραβρέθηκαν οι κ.κ. Παναγιώτης Καπάνταης, Στέφανος Καπάνταης και Νική-
τας Κουτσουράης.

Με μεγάλη επιτυχία πραγματο-
ποιήθηκε το προγραμματισμέ-
νο ταξίδι πωλήσεων της  

Interasco Α.Ε.Γ.Α. στη Νέα Υόρκη. 
Περισσότεροι από σαράντα επιτυ-

χόντες συνεργάτες είχαν την ευκαιρία 
να γνωρίσουν από κοντά τη μεγαλύτε-
ρη πόλη των ΗΠΑ, το πολιτιστικό & 
καλλιτεχνικό κέντρο της ανατολικής 
ακτής,  όπου συχνά αποκαλείται «Το 
Μεγάλο Μήλο». Βίωσαν την εμπειρία 
του να ζεις στους ξέφρενους ρυθμούς 
της  Νέας Υόρκης, λαμβάνοντας κα-
ταιγισμό ερεθισμάτων, από την κάθε 
γωνιά αυτής της κοσμικής και γενναι-
όδωρα όμορφης πόλης, με τα διάσημα 
πάρκα, τα μουσεία, τις αίθουσες τέ-
χνης, τα καταστήματα αλλά και με το  
γαλλοφερμένο άγαλμα της Ελευθερί-
ας, που αγκαλιάζει με το χιτώνα της 
όλους τους επισκέπτες.

Μέσα σε ένα ευχάριστο και εξαιρε-
τικά φιλικό πνεύμα που κυριάρχησε 
σε όλη τη διάρκεια του ταξιδιού, οι 
συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να 

ξεναγηθούν στο Πανεπιστήμιο 
Columbia, τον ποταμό Hudson, το 
Χάρλεμ με το περίφημο Apollo 
Theatre, τον  καθεδρικό ναό του Αγίου 
Πατρικίου, καταλήγοντας στο Παρατη-
ρητήριο Top of the Rock. 

Στη συνέχεια περιπλανήθηκαν στις 
γειτονιές του Μανχάταν και έφτασαν 

στο νοτιότερο άκρο του Μανχάταν το 
Μπάτερι Παρκ, ενώ το πρόγραμμα πε-
ριελάμβανε και επίσκεψη στο Μητρο-
πολιτικό Μουσείο, που είναι  ένα από 
τα μεγαλύτερα και σημαντικότερα 
μουσεία τέχνης στον κόσμο. 

Επόμενο ταξίδι, το μαγευτικό  Βιετ-
νάμ.

Οι συνεργάτες  στη Νέα Υόρκη

Interasco: Στη Νέα Υόρκη  
οι επιτυχόντες συνεργάτες

MetLife: Στήριξη στην ψηφιακή 
καινοτομία και επιχειρηματικότητα

Ο  κ. Max Caviet, διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας και μέλος του Δ.Σ. της AmTrust 
Financial, η κα Natalie Caviet, διευθύντρια και υπεύθυνη για την Ελλάδα, του κλάδου 

Αστικής Ευθύνης, πλαισιωμένοι από τους Παναγιώτη και Στέφανο Καπάνταη

Η πρώτη νικήτρια ομάδα  AiDlink με στελέχη της Metlife



ΜΗ ΣΤΑΜΑΤΑΣ.
Η ERGO σε στηρίζει σε κάθε σου προσπάθεια.
Σε ενθαρρύνει σε κάθε σου προσωπικό μαραθώνιο, 
γιατί έχει τη δύναμη ενός από τους μεγαλύτερους 
ασφαλιστικούς ομίλους της Ευρώπης, 
με παρουσία σε 30 χώρες.

ΕΠΙΣΗΜΟΣ
ΧΟΡΗΓΟΣ
ΤΟΥ ΑΥΘΕΝΤΙΚΟΥ
ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ
ΑΘΗΝΑΣ
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Στα  949 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκε η  συνολική παραγωγή ασφαλί-
στρων στο α΄ τρίμηνο του 2016, μειωμένη κατά 5,7% έναντι του αντί-
στοιχου διαστήματος του 2015, σύμφωνα με μελέτη της Ένωσης Α-

σφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος. Ειδικότερα, στη μελέτη συμμετείχαν 
56 ασφαλιστικές εταιρείες οι οποίες είχαν συγκεντρώσει παραγωγή της 
τάξης του 97,1% που αφορούσε το  2015. Συνολικά, η καταγεγραμμένη 
από την έρευνα παραγωγή ασφαλίστρων των ανωτέρω ασφαλιστικών 
επιχειρήσεων για το πρώτο τρίμηνο του 2016 έφτασε περίπου τα 949 ε-
κατ. ευρώ και αναλύεται σε 48,1% στις ασφαλίσεις Ζωής (456,68 εκατ. 
ευρώ) και 51,9% στις ασφαλίσεις κατά Ζημιών (491,89 εκατ. ευρώ).

Όπως φαίνεται από την έρευνα, η παραγωγή ασφαλίστρων, συγκρινό-
μενη με την παραγωγή των ιδίων επιχειρήσεων για το πρώτο τρίμηνο του 
2016, εμφανίζει μείωση κατά 5,7%, η οποία αναλύεται σε μείωση κατά 
10% στις ασφαλίσεις Ζωής και μείωση κατά 1,2% στις ασφαλίσεις κατά 
Ζημιών.

Σε ό,τι αφορά στις ασφαλίσεις κατά Ζημιών, από την έρευνα προκύπτει 
ότι ο κλάδος της αστικής ευθύνης χερσαίων οχημάτων είναι ο μεγαλύτε-
ρος, με παραγωγή 187 εκατ. ευρώ και 38% επί του συνόλου. Δεύτερος σε 
παραγωγή ασφαλίστρων είναι ο κλάδος της πυρκαϊάς και στοιχείων της 
φύσεως με 91 εκατ. ευρώ και 18,4% επί του συνόλου των κλάδων κατά 
Ζημιών, ενώ άλλοι σπουδαίοι κλάδοι ως προς το ύψος της παραγωγής 
είναι αυτός των χερσαίων οχημάτων με 43 εκατ. ευρώ (8,8% του συνό-
λου), της ασθένειας με 41 εκατ. ευρώ (8,4% του συνόλου) και οι λοιπές 
ζημιές αγαθών με 37 εκατ. ευρώ (7,4% του συνόλου).

Όταν αθροίζεται η παραγωγή των κλάδων σχετικά με τα αυτοκίνητα 
(αστικής ευθύνης χερσαίων οχημάτων και χερσαίων οχημάτων), παρατη-
ρείται ότι συγκεντρώνουν 230 εκατ. ευρώ και ποσοστό 46,8% των ασφα-
λίσεων κατά Ζημιών. Η μείωσή τους σε σχέση με το 2015 είναι 10,7%. 
Αντιστοίχως, οι καλύψεις πυρός και συμπληρωματικών κινδύνων περι-
ουσίας (κλάδοι πυρκαϊάς και στοιχείων της φύσεως, λοιπών ζημιών αγα-
θών και διαφόρων χρηματικών απωλειών) συγκεντρώνουν παραγωγή 
περίπου 136 εκατ. ευρώ, η οποία αντιστοιχεί στο 27,7% του συνόλου. Η 
μείωσή τους σε σχέση με το 2015 είναι 6,1%.

Σε σχέση με τα αντίστοιχα δεδομένα του 2015, για τις ίδιες ασφαλιστι-
κές επιχειρήσεις, η παραγωγή ασφαλίστρων στις ασφαλίσεις κατά Ζη-
μιών μειώθηκε, όπως προαναφέρθηκε, κατά 1,2%, οδηγούμενη κυρίως 
από τις μειώσεις των κλάδων αστικής ευθύνης χερσαίων οχημάτων (-
10,7%), χερσαίων οχημάτων (-10,5%) και πυρός και στοιχείων της φύσε-
ως (-6,2%). Αντιθέτως, αύξηση της παραγωγής σημείωσαν ο κλάδος της 
ασθένειας λόγω της αναταξινόμησης των εργασιών, όπως περιγράφηκε 
εισαγωγικά (+548,8%) και βοηθείας (+13,5%).

Σε ό,τι αφορά στην παραγωγή στις ασφαλίσεις Ζωής, στο α΄ τρίμηνο 
του 2016 έφτασε περίπου τα 457 εκατ. ευρώ, με το μεγαλύτερο μέρος του 
οποίου, 356 εκατ. ευρώ ή 77,9% του συνόλου, να συγκεντρώνεται στον 
κλάδο Ι Ζωής. Οι ασφαλίσεις ζωής οι οποίες είναι συνδεδεμένες με επεν-
δύσεις έφτασαν τα 58 εκατ. ευρώ και μερίδιο επί του συνόλου 12,7%, ενώ 
η διαχείριση συλλογικών συνταξιοδοτικών κεφαλαίων συγκέντρωσε 43 
εκατ. ευρώ ή 9,4% της παραγωγής.

ΑΥΞΉΜΕΝΉ ΖΉΤΉΣΉ ΓΊΑ  ΑΣΦΑΛΊΣΤΉΡΊΑ ΖΩΉΣ ΚΑΊ ΥΓΕΊΑΣ

ΕΑΕΕ: Μειωμένη 5,7% η παραγωγή 
ασφαλίστρων στο πρώτο τρίμηνο

Παραγωγή από πρωτασφαλίσεις Ζωής πρώτου τριμήνου 2016

 

 

€ Συμμετοχή Μεταβολή 

Ι.Ασφαλίσεις Ζωής 355.696.941,17 77,9% +7,1% 
ΙΙΙ.Ασφαλίσεις Ζωής συνδεδεμένες με επενδύσεις 58.001.473,71 12,7% -46,4% 
ΙV.Διαρκής ασφάλιση ασθένειας 31.622,74 0,01% -99,9% 
VI.Εργασίες κεφαλαιοποίησης 4.954,16 0,001% -7,8% 
VII.Διαχείριση συλλογικών συνταξιοδοτικών κεφαλαίων 42.943.659,91 9,4% +7,8% 
Σύνολο 456.678.651,69 100% -10,0% 

 

Παραγωγή ασφαλίστρων (εκατ. €)  Τρίμηνο 2016 Μεταβολή 

Ασφαλίσεις Ζωής 456,68 -10,0% 

Ασφαλίσεις κατά Ζημιών 491,89 -1,2% 

     Αστική ευθύνη οχημάτων 186,98 -10,7% 

     Λοιποί κλάδοι ζημιών 304,91 +5,6% 

Σύνολο 948,57 -5,7% 

 

Παραγωγή ασφαλίστρων πρώτου τριμήνου 2016 

 
 € Συμμετοχή 

Ασφαλίσεις Ζωής 456.678.651,69 48,1% 

Ασφαλίσεις κατά Ζημιών 491.895.237,94 51,9% 

Σύνολο 948.573.889,63 100% 

Ασφαλίσεις Ζωής 
/ Life insurance

Ασφαλίσεις κατά 
Ζημιών / Non-life 
insurance

Σύμφωνα με την έρευνα, κατά το πρώτο τρί-
μηνο του 2016, οι ασφαλίσεις Ζωής συνολικά 
συνέχισαν να μειώνουν την παραγωγή τους (-
10%), φαινόμενο που ξεκίνησε να παρατηρείται 
από τον Ιούλιο του 2015 λόγω της επιβολής των 
κεφαλαιακών ελέγχων. Εντούτοις, επιμέρους 
κλάδοι όπως ο Ι Ασφαλίσεων Ζωής και ο VII Δι-
αχείρισης συλλογικών συνταξιοδοτικών κεφα-
λαίων αυξήθηκαν το πρώτο τρίμηνο του 2016 
έναντι του πρώτου τριμήνου του 2015 κατά 7,1% 
και 7,8% αντιστοίχως.

Η παραγωγή του κλάδου IV 2 Υγείας (όπως 
είχε καταγραφεί με το άρθρο 13 του Ν.Δ. 
400/1970), κατ' εφαρμογή του νόμου 
4364/5.2.2016, καταγράφεται πλέον στις ασφα-
λίσεις κατά Ζημιών όπου μερίζεται στους κλά-
δους 1. Ατυχημάτων και 2. Ασθενειών. Κατά 
αυτό τον τρόπο, η παραγωγή του συγκεκριμένου 
κλάδου σχεδόν μηδενίζει από τον Ιανουάριο του 
2016, ενώ ενισχύεται η παραγωγή των αντίστοι-
χων κλάδων ασφαλίσεων κατά Ζημιών.

Κατά το μήνα Μάρτιο του 2016, ο κλάδος ΙΙΙ 
Ασφαλίσεων Ζωής συνδεδεμένων με επεν-
δύσεις συνέχισε να μειώνει την παραγωγή του 
(-47% έναντι του Μαρτίου του 2015), φαινόμε-
νο που ξεκίνησε να παρα-
τηρείται από τον Ιούλιο 
του 2015, λόγω της επι-
βολής των κεφαλαιακών 
ελέγχων που μεταξύ άλ-
λων δεν επέτρεψαν την 
έκδοση νέων συμβολαί-
ων (ενιαίων ή περιοδικών 
ασφαλίστρων).

 

46,8%

27,7%

25,5%

Ασφάλιση αυτοκινήτων

Ασφάλιση περιουσίας

Άλλες ασφαλίσεις κατά Ζημιών

Παραγωγή πρωτασφαλίσεων κατά Ζημιών πρώτου τριμήνου 2016 
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Του ΓΊΩΡΓΟΥ ΜΟΥΖΟΥ

Παράλληλα με την παρουσίαση 
του Α5, η Audi αποκάλυψε και 
την κορυφαία του έκδοση, το S5. 

Το νέο Α5, πατάει στην νέα πλατφόρμα, 
η οποία είναι η ίδια που βασίζεται και 
το νέο Audi A4, η οποία φέρει την ονο-
μασία MLB evo. Κύριο χαρακτηριστικό 
της εν λόγω πλατφόρμας, η μείωση 
βάρους του αμαξώματος, η οποία αγγί-
ζει τα 60 κιλά.

Διακριτικό,  
αλλά άκρως δυναμικό!

Με την πρώτη ματιά που θα ρίξετε 
στο νέο Α5, θα διαπιστώσετε, πως το 
εμπρός μέρος θυμίζει αρκετά αυτό του 
Α4. Είναι όμως δυναμικό, με έντονες 
ακμές, και τονισμένους ώμους. Τα ε-
μπρός φωτιστικά σώματα είναι ελα-
φρώς πιο αιχμηρά, όπως και τα πίσω, 
ενώ διαφορετικής σχεδίασης είναι και 
οι νέοι αεραγωγοί. Η νέα σχεδίαση ό-
μως δεν επαφίεται μόνο στο να τονι-

στεί η εμφάνιση του μοντέλου, καθώς 
συμβάλει και στην μείωση του αερο-
δυναμικού συντελεστή, όπου στο νέο 
μοντέλο, αγγίζει το cd:0,25.  

Ευρεία γκάμα κινητήρων
Κάτω από το καπό του νέου Audi A5 

υπάρχουν κινητήρες για όλα τα γούστα. 
Ξεκινώντας από τους κινητήρες βενζί-
νης, εκεί θα υπάρχουν δυο κινητήρες 
που θα κινούν το θελκτικό αμάξωμα 
του Α5. Βασικός θα είναι ο 2λιτρος 
TFSI των 190 ίππων και θα ακολουθεί 
η πιο δυνατή έκδοση με τους 248 ίπ-
πους.

Σε ότι αφορά τους diesel τώρα, εκεί 
θα είναι διαθέσιμα τρία μηχανικά σύ-
νολα. Στην βάση της γκάμας θα είναι ο 
2λιτρος TDI των 190 ίππων, καθώς και 
δύο V6 TDI, με χωρητικότητα 3 λίτρων 
με 218 και 286 άλογα. 

Για την μετάδοση της κίνησης θα εί-
ναι διαθέσιμο ένα μηχανικό κιβώτιο 
ταχυτήτων 6 σχέσεων, καθώς κι ένα 
αυτόματο, διπλού συμπλέκτη με 7 σχέ-

σεις. Βέβαια στην κορυφαία version 
του 3λιτρου TDI θα είναι διαθέσιμο ένα 
αυτόματο κιβώτιο πάλι, αλλά 8 σχέσε-
ων. 

Σε ότι αφορά την κατανάλωση καυ-
σίμου, αυτό που τονίζει η γερμανική 

φίρμα, είναι πως θα υπάρξει μείωση 
της κατανάλωσης κατά 17% σε όλους 
τους κινητήρες, ενώ σε κάποιες εκδό-
σεις, η μείωση στην κατανάλωση καυ-
σίμου μπορεί να αγγίξει και το 22%. Το 
νέο σύστημα τετρακίνησης Quattro, 

αρχικά θα είναι διαθέσιμο μόνο για 
τους τετρακύλινδρους κινητήρες ΤFSI 
και ΤDI με χειροκίνητο κιβώτιο.  

Εσωτερικό ποιοτικό  
και ευρύχωρο!

Η καμπίνα του Α5 σαφώς και κινεί-
ται στα πολυτελή μονοπάτια που ορίζει 
η κατηγορία. Η πολυτέλεια είναι διάχυ-
τη σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της κα-
μπίνας, η οποία φέρει και πολλά κοινά 
σημεία με αυτή του Α4. Έτσι και στην 
περίπτωση του Α5 συναντάμε τον πλή-
ρως ψηφιακό πίνακα οργάνων Audi 
Virtual Cockpit, καθώς και τη συνεχό-
μενη λωρίδα των αεραγωγών στο πά-
νω μέρος του ταμπλό, όπου κι έχει το-
ποθετηθεί η ευμεγέθης οθόνη του συ-
στήματος infotainment, με διαγώνιο 
8,3 ιντσών. 

Σε ότι αφορά τους χώρους επιβα-
τών, το Α5 προσφέρει την απαιτούμενη 
ευρυχωρία, κάτι που οφείλεται στο 
μεγαλύτερο μεταξόνιο, με το χώρο α-
ποσκευών να αγγίζει τα 465 λίτρα.
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Παρουσιάζουμε 
το νέο  
Audi A5

Nέα έκθεση  στο Ελληνικό  
Μουσείο Αυτοκινήτου
ΦΕΡΕΊ ΤΌΝ ΤΊΤΛΌ “TRANSPARENCY” κι αποτελεί δημιούργημα 
του ιδρυτή του μουσείου κ. Θεόδωρου Χαραγκιώνη. Η έκθεση 
αυτή προσβλέπει στο να δώσει τη δυνατότητα στους επισκέπτες 
του Μουσείου να γνωρίσουν από κοντά την τεχνολογία του αυτο-
κινήτου, όπως αυτή αλλάζει μέσα από τον διαφορετικό τρόπο 
μετάδοσης της κίνησης, αφού αυτό τελικά οδηγεί σε ασφαλέστε-
ρη οδήγηση και μείωση των τροχαίων ατυχημάτων. Τα μοντέλα 
είναι: Dodge ¾ Light Truck SWB (1940-45), Lancia Flavia 
Convertibile (1964), Bond Equipe Gt 4S (1967), Porsche 912 
(1968), Lotus Europa Twin Cam Special (1974).

Ή Honda Χορηγεί 2 Africa στο 
National Geographic Channel 
ΔΥΌ ΜΌΤΌΣΥΚΛΕΤΕΣ CRF1000L Africa Twin, θα χο-
ρηγήσει η Honda καθώς επίσης και την υποστήριξή της 
στην παραγωγή του προγράμματος του National 
Geographic Channel “Riding Morocco: Chasing the 
Dakar” Το Αυστραλιανό μοντέλο Laura Csortan και ο 
βετεράνος αναβάτης ράλι Christophe Barriere-Varju 
θα διασχίσουν παρέα με δύο CRF1000L Africa Twin το 
Μαροκινό κομμάτι της διαδρομής που κάποτε αποτε-
λούσε τμήμα του Ράλι Παρίσι – Ντακάρ (που τώρα διε-
ξάγεται στη Ν. Αμερική ως Ράλι Ντακάρ).

Αύξηση στις  
ταξινομήσεις αυτοκινήτων  
κατά 48,7% το Μάιο
ΜΕ ΒΑΣΉ τα πρωτογενή στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ και την 
επεξεργασία του ΣΕΑΑ, οι ταξινομήσεις καινούργιων 
επιβατικών το μήνα Μάιο 2016 υπήρξαν αυξημένες 
κατά +48,7%, ως προς το μήνα Μάιο 2015.

Συνολικά, στο πεντάμηνο Ιανουαρίου-Μαΐου 2016 οι 
ταξινομήσεις καινούργιων επιβατικών είναι αυξημέ-
νες κατά +12,9% ως προς το αντίστοιχο διάστημα του 
2015.

Πιο δυναμικό από ποτέ!

Ή δεύτερη γενιά του πολυτελούς  
coupe της Audi, A5 παρουσιάστηκε  

με κάθε επισημότητα από την γερμανική  
φίρμα. Το νέο της δημιούργημα είναι σαφώς  

πιο δυναμικό από την προηγούμενη γενιά του 
αλλά και τεχνολογικά προηγμένο 

Ευρύχωρη και 
πολυτελής η 

καμπίνα του νέου 
Α5, θα βολέψει με 

άνεση τους 
επιβάτες και τις 
αποσκευές τους
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