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ΈΡΧΈΤΑΙ ΤΟ ΠΡΏΤΟ ΠΑΚΈΤΟ ΜΈΙΏΣΈΏΝ ΣΤΙΣ ΈΠΙΚΟΥΡΙΚΈΣ ΣΥΝΤΑΞΈΙΣ
Το πρώτο πακέτο μειώσεων  βάζει στο στόχαστρο περίπου 15.000 συνταξιούχους που θα δουν στις 2 Αυγούστου απώλειες  στις συντάξεις 

τους 10% κατά μέσο όρο. Στην πιο επικίνδυνη ζώνη βρίσκονται οι δικαιούχοι με συνολικό εισόδημα πάνω από  1300 ευρώ το μήνα, ενώ 
παράλληλα  η επικουρική τους υπολογίστηκε με υψηλό ποσοστό αναπλήρωσης  
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Τις δυνάμεις τους ένωσαν η ΡΕΑ Μαιευτική 
Γυναικολογική Κλινική, η Εθνική Ασφαλιστική 
και η Ευρωκλινική Παίδων και δημιούργησαν 
το νέο ασφαλιστήριο συμβόλαιο «FULL-
Ασφάλιση Νεογνών ΡΕΑ», προστατεύοντας 
από την πρώτη στιγμή την υγεία των  
νεογέννητων και στηρίζοντας τους νέους 
γονείς

 | Σελίδες 13, 16-17

+υγεία

Τις δυνάµεις τους ένωσαν  η ΡΕΑ Μαιευτική 

Γυναικολογική Κλινική, η Εθνική Ασφαλιστι-

κή και η Ευρωκλινική Παίδων και δηµιούρ-

γησαν το νέο ασφαλιστήριο συµβόλαιο «FULL-Α-

σφάλιση Νεογνών ΡΕΑ», προστατεύοντας από την 

πρώτη στιγµή την υγεία των νεογέννητων και στη-

ρίζοντας τους νέους γονείς. 

Η Εθνική Ασφαλιστική αποκλειστικά για τα νεο-

γνά που γεννιούνται στην Κλινική ΡΕΑ, παρέχει το 

παραπάνω πρόγραµµα ασφάλισης χωρίς καµιά 

επιβάρυνση ασφαλίστρου για τον 1ο χρόνο και σε 

ιδιαίτερα προνοµιακή τιµή στην ανανέωσή του.

Το  πρόγραµµα «FULL- Ασφάλιση Νεογνών 

ΡΕΑ», µέσω της συνεργασίας της Εθνικής Α-

σφαλιστικής και της Ευρωκλινικής Παίδων α-

ποτελεί στην ουσία ένα δώρο υγείας για τα παι-

διά που γεννιούνται στη ΡΕΑ Μαιευτική Γυναι-

κολογική Κλινική τόνισαν ο πρόεδρος της Κλι-

νικής ΡΕΑ, κ. Μητσάκος – Μπαρµπαγιάννης 

Κυριάκος, ο αναπληρωτής διευθύνων σύµβου-

λος της Εθνικής Ασφαλιστικής, κ. Σταύρος 

Κωνσταντάς και ο διευθύνων σύµβουλος του 

οµίλου Ευρωκλινικής, κ. Αντώνης Βουκλαρής 

σε κοινή τους δήλωση. 

Το πρόγραµµα  προσφέρει ολοκληρωµένη κά-

λυψη υγείας σε περίπτωση νοσηλείας και σηµα-

ντικά συµπληρωµατικά οφέλη, όπως  απεριόρι-

στες επισκέψεις σε δίκτυο παιδιάτρων  µε συµβο-

λικό αντίτιµο 20 ευρώ και δωρεάν κάλυψη σε 

περίπτωση επειγόντων περιστατικών.

ΞΕΚΙΝΑ Η ΠΩΛΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ. ΑΝΤΙΔΡΟΥΝ ΟΙ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΙ 

Από το Σεπτέµβριο θα κάνουν πρεµιέρα στα ράφια των σούπερ µάρκετ τα 216 σκευάσµατα γενικής διάθεσης, όπως παυσίπονα και αντιπυρετικά, τα 

οποία, σύµφωνα µε την υπουργική απόφαση που υπογράφηκε από τον υπουργό Υγείας δεν θα πωλούνται πλέον αποκλειστικά από τα φαρµακεία, 

απόφαση που έχει προκαλέσει την αντίδραση των φαρµακοποιών
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ΚΛΙΝΙΚΗ ΡΕΑ - ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ - ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ  ΠΑΙΔΩΝ Ευρωκλινική Αθηνών

Πιστοποίηση με 
ευρωπαϊκές προδιαγραφές

ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ 

Ανοδική πορεία με 5 νέες 

διαγνωστικές μονάδες
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FULL- ασφάλιση 

νεογνών ΡΕΑ

EUROBANK
Ψηλώνει το τίμημα  

για το 80%  
της Eurolife  
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ΑΣΦΑΛΈΙΑΙ ΜΙΝΈΤΤΑ
Στη πιστοποίηση κατά ISO 

έχοντας  η ΜΙΝΕΤΤΑ, 
βάζοντας προτεραιότητα 
τους ασφαλισμένους της 
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ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ 
ΑΓΟΡΑ ΤΑΞΙΔΙΟΥ
Οι βασικοί παίκτες  

της αγοράς 
| Σελίδα 6

ΤΟΝ ΚΏΔΏΝΑ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΚΟΚΚΙΝΑ ΔΑΝΈΙΑ ΚΡΟΥΈΙ Η ΤΡΑΠΈΖΑ της ΈΛΛΑΔΟΣ
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FULL-ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΝΈΟΓΝΏΝ ΡΈΑ

ΤΙ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΈΙ ΈΠΙΣΤΟΛΗ ΤΡΙΏΝ ΠΡΟΈΔΡΏΝ, ΈΑΈΈ, ΈΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΓΔΑ, ΣΤΟΝ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΤΗΣ ΤτΈ

Του ΛΆΜΠΡΟΥ ΚΆΡΆΓΕΏΡΓΟΥ

Ο Ασκός του Αιόλου άνοιξε για τις α-
σφαλιστικές εταιρείες που δραστη-
ριοποιούνται με καθεστώς Ελεύθε-

ρης Παροχής Υπηρεσιών (ΕΠΥ) στην Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση μετά την βόμβα Enter-
prise από το Γιβραλτάρ. 

Το όλο καθεστώς  λειτουργίας μπαίνει 
εκ των πραγμάτων υπό  επανεξέταση για-
τί έχουμε πλέον το  δεύτερο τρανταχτό 
παράδειγμα, αποτέλεσμα, στρέβλωσης 
του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας αυ-
τών των εταιρειών μετά τα  γεγονότα της 
ιρλανδικής Setanta. Πρόκειται για ένα 
καθεστώς με «πολλές τρύπες» όπως α-
ποκαλύπτει και επιστολή προς τον διοι-
κητή της Τράπεζας της Ελλάδος κ. Γιάννη 

Στουρνάρα τριών προέδρων, αντίστοι-
χων φορέων της ελληνικής ασφαλιστι-
κής αγοράς και συγκεκριμένα του προέ-
δρου της Ένωσης Ασφαλιστικών Εται-
ρειών Ελλάδος κ. Αλέξανδρου Σαρρηγε-
ωργίου, του προέδρου του Επικουρικού 
Κεφαλαίου Γιώργου Βαλαή και του προ-
έδρου του Γραφείου Διεθνούς Ασφάλι-
σης Τάσου Παγώνη, που παρουσιάζει 

κατ  ́αποκλειστικότητα το NextDeal.
Τα τελευταία χρόνια ασφαλιστικές ε-

ταιρείες από Γιβραλτάρ, Ρουμανία, Βουλ-
γαρία αλλά και Μεγάλη Βρετανία αξιο-
ποιούν το καθεστώς ΕΠΥ και αναπτύσ-
σουν μόνιμη δραστηριότητα σε άλλες α-
γορές, κυρίως στον κλάδο υποχρεωτικής 
ασφάλισης αστικής ευθύνης οχημάτων, 
σε συνεργασίες με τοπικούς brokers. Η 

Ελεύθερη Παροχή Υπηρεσιών  όπου 
παίρνει έκταση «αμφισβητεί» στην πράξη 
το καθεστώς εγκατάστασης. Σύμφωνα με 
την ερμηνευτική ανακοίνωση της Επιτρο-
πής σχετικά με την «Ελεύθερη Παροχή 
Υπηρεσιών και το γενικό συμφέρον στον 
ασφαλιστικό τομέα» (2000/C43/03, 
Ε.Ε.Ε.Κ. τ.C43/16.2.2000) η έννοια της 

Συνέχεια στις σελίδες 2-4

INTERAMERICAN
Σε  ανάπτυξη το 

πρακτορειακό δίκτυο  
| Σελίδα 22

ΣΗΜΈΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ  
Ο ΑΝΔΡΙΑΝΤΑΣ  
ΤΟΥ ΜΙΛΤΙΑΔΗ

Δώδεκα χρόνια συμπληρώνονται φέτος 
από την τοποθέτηση του ανδριάντα του 
Μιλτιάδη στον Τύμβο του Μαραθώνα 
δωρεά οικογένειας Ευάγγελου Σπύρου 
εκ Διστράτου Άρτης το 2004, λίγες ημέρες 
πριν από την έναρξη των Ολυμπιακών 
Αγώνων στην Αθήνα και συνεχίζει μέχρι 
σήμερα να αποτελεί σημείο αναφοράς 
πολιτιστικών και αθλητικών γεγονότων         

| Σελίδα 28

Ποιες είναι οι «τρύπες 
ανασφάλειας» στις ΕΠΥ

Γιάννης Στουρνάρας Αλέξ. Σαρρηγεωργίου Γιώργος Βαλαής Τάσος Παγώνης Δημήτρης Ζορμπάς

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ
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Συνέχεια απο τη σελίδα 1 Η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος (εφε-
ξής ΕΑΕΕ), το Επικουρικό Κεφάλαιο Ασφάλισης 
Ευθύνης από Ατυχήματα Αυτοκινήτων (εφεξής 

Επικουρικό Κεφάλαιο Αυτοκινήτων) και το Γραφείο 
Διεθνούς Ασφάλισης (εφεξής ΓΔΑ) ως φορείς της α-
σφαλιστικής αγοράς και άμεσα  ενδιαφερόμενοι για 
την ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία της ιδιωτικής 
ασφάλισης και δη του κλάδου ασφάλισης αυτοκινή-
των στη χώρα μας, επιθυμούμε με την παρούσα να α-
ναδείξουμε ένα εξαιρετικά σοβαρό ζήτημα, το οποίο 
θεωρούμε ότι άπτεται της προστασίας των συμφερό-
ντων των καταναλωτών του κλάδου ασφάλισης αυτο-
κινήτων και ως εκ τούτου εμπίπτει αναμφισβήτητα 
στις εποπτικές αρμοδιότητές σας.

Όπως ήδη γνωρίζετε, η σύννομη δράση και λει-
τουργία των ασφαλιστικών επιχειρήσεων που δρα-
στηριοποιούνται στη χώρα μας με καθεστώς Ελεύθε-
ρης Παροχής Υπηρεσιών (ΕΠΥ) στον κλάδο ασφάλισης 
αυτοκινήτων έχει προκαλέσει, τα τελευταία χρόνια, ι-
διαίτερο προβληματισμό και ανησυχία στην ελληνική 
ασφαλιστική αγορά. Η ανησυχία αυτή εντείνεται ιδιαί-
τερα από τον πρόσθετο κίνδυνο στον οποίο είναι εκτε-
θειμένη η ελληνική ασφαλιστική αγορά από τη δρα-
στηριοποίηση ασφαλιστικών επιχειρήσεων με έδρα 
σε κράτη-μέλη των οποίων τα Επικουρικά Κεφάλαια ή 
και τα Γραφεία Διεθνούς Ασφάλισης δεν έχουν υπο-
γράψει τις συμφωνίες για το αναγωγικό δικαίωμα σε 
περίπτωση αφερεγγυότητας. 

Η συγκεκριμένη ανησυχία της ελληνικής ασφαλι-
στικής αγοράς δεν είναι θεωρητική. Η πρόσφατη κή-
ρυξη σε πτώχευση ασφαλιστικής εταιρείας με έδρα τη 
Μάλτα και δραστηριοποίηση με το καθεστώς της ΕΠΥ 
στην Ιρλανδία (SETANTA Insurance) και εξ αυτής οι-
κονομική επιβάρυνση του ιρλανδικού Επικουρικού 
Κεφαλαίου και μέσω αυτού των ιρλανδικών ασφαλι-
στικών επιχειρήσεων με τις αποζημιώσεις των ζημι-
ωθέντων στην Ιρλανδία, χωρίς δυνατότητα επαναεί-
σπραξης από τον αντίστοιχο οργανισμό της Μάλτας, 
επιβεβαιώνει δυστυχώς τους φόβους και την ανησυ-
χία της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς.

Συγκεκριμένα: 
Ασφαλιστικές επιχειρήσεις με έδρα στη Μάλτα.

Το Επικουρικό Κεφάλαιο της Μάλτας δεν έχει υπο-
γράψει τη συμφωνία μεταξύ Επικουρικών Κεφαλαίων 
του 1995, η οποία προβλέπει ότι, σε περίπτωση αφε-
ρεγγυότητας ασφαλιστικής επιχείρησης, το Επικουρι-
κό Κεφάλαιο Αυτοκινήτων του κράτους καταγωγής 
της ασφαλιστικής επιχείρησης της οποίας ανεκλήθη η 
άδεια λειτουργίας έχει υποχρέωση να επιστρέψει στα 
Επικουρικά Κεφάλαια Αυτοκινήτων των κρατών υπο-
δοχής της ασφαλιστικής επιχείρησης όλα τα ποσά των 
αποζημιώσεων που έχουν αυτά καταβάλει σε ζημιω-
θέντες της επικράτειάς τους λόγω της αφερεγγυότη-
τας αυτής. 

Το δε γραφείο Διεθνούς Ασφάλισης της Μάλτας έ-
χει υπογράψει τη Συμφωνία μεταξύ Γραφείων Διε-
θνούς Ασφάλισης, με την επιφύλαξη όμως ότι δεν 
ευθύνεται για ασφαλιστική επιχείρηση η οποία δεν 
είναι μέλος του.

Σημειώνεται ότι στη Μάλτα είναι σύνηθες μια ασφα-
λιστική επιχείρηση -όπως και η συγκεκριμένη η οποία 
δραστηριοποιείται στην Ελλάδα- να έχει λάβει άδεια 
στον κλάδο (10) αλλά να μην ασκεί τον κλάδο στη χώ-
ρα της έδρας της παρά μόνο σε άλλες χώρες με καθε-
στώς ΕΠΥ, οπότε δεν εγγράφεται ούτε στο Επικουρικό 

Κεφάλαιο ούτε και στο ΓΔΑ της έδρας. 
Συνεπώς σε περίπτωση αφερεγγυότητας ασφαλι-

στικής επιχείρησης με έδρα στη Μάλτα που ασκεί ΕΠΥ 
στη χώρα μας, τον κίνδυνο της αποπληρωμής των α-
ποζημιώσεων θα έχει εξ ολοκλήρου η ελληνική α-
σφαλιστική αγορά (Επικουρικό και ΓΔΑ), χωρίς να 
μπορεί να αναζητήσει και να επαναεισπράξει τα ποσά 
που θα καταβάλει στους ζημιωθέντες από τους αντί-
στοιχους Οργανισμούς της Μάλτας, ακριβώς όπως 
συνέβη στην προαναφερθείσα περίπτωση της 
SETANTA Insurance.  

Ασφαλιστικές επιχειρήσεις  
με έδρα τη Βουλγαρία.

Στην Ελλάδα δραστηριοποιούνται με καθεστώς 
ΕΠΥ δύο ασφαλιστικές επιχειρήσεις με έδρα στη 
Βουλγαρία. 

Το μεν Επικουρικό Κεφάλαιο της Βουλγαρίας έχει 
υπογράψει τη Συμφωνία μεταξύ Επικουρικών Κεφα-
λαίων του 1995, το Βουλγαρικό Γραφείο Διεθνούς 
Ασφάλισης, όμως, δεν έχει υπογράψει τη Συμφωνία 
μεταξύ Γραφείων Διεθνούς Ασφάλισης. Αυτό σημαί-
νει ότι, σε περίπτωση αφερεγγυότητας βουλγαρικής 
ασφαλιστικής επιχείρησης που ασκεί ΕΠΥ στην Ελλά-
δα, για τα ατυχήματα του εξωτερικού ασφαλισμένων 
της του κλάδου αυτοκινήτων για τα οποία θα καταβά-
λει αποζημιώσεις το Ελληνικό Γραφείο, δεν θα έχει 
αναγωγικό δικαίωμα κατά του ομολόγου Γραφείου 
της Βουλγαρίας. Δηλαδή, οι ζημιές των τροχαίων ατυ-
χημάτων εξωτερικού της ανωτέρω εταιρείας θα επι-
βαρύνουν την ελληνική ασφαλιστική αγορά.

Ασφαλιστικές επιχειρήσεις  
με έδρα στη Ρουμανία

Το ρουμανικό Επικουρικό Κεφάλαιο Αυτοκινή-
των (FGA), όπως και το αντίστοιχο της Μάλτας, δεν 
έχει υπογράψει τη Συμφωνία των Επικουρικών 
Κεφαλαίων Αυτοκινήτων του 1995.

Τούτο σημαίνει ότι σε περίπτωση αφερεγγυότητας 
ρουμανικής ασφαλιστικής επιχείρησης που δραστηρι-
οποιείται με καθεστώς ΕΠΥ στον κλάδο αυτοκινήτων, 
το ελληνικό Επικουρικό Κεφάλαιο Αυτοκινήτων θα 
υποχρεωθεί να αποζημιώσει όλους τους ζημιωθέντες 
των ασφαλισμένων του κλάδου αυτοκινήτων της ρου-
μανικής ασφαλιστικής επιχείρησης στη χώρα μας, 
χωρίς όμως να μπορεί να αναζητήσει και να επαναει-
σπράξει τα ποσά που θα καταβάλει από το αντίστοιχο 
ρουμανικό Επικουρικό Κεφάλαιο Αυτοκινήτων. Η α-
νησυχία μας δικαιολογείται δεδομένου ότι στις 

31.08.2015 έλαβε ήδη χώρα ανάκληση αδείας ρουμα-
νικής ασφαλιστικής εταιρίας (ASTRA S.A.), με μεγάλο 
μερίδιο αγοράς στον κλάδο αυτοκινήτων της γειτονι-
κής χώρας.

Είναι προφανές ότι η επιβάρυνση του ελληνικού Ε-
πικουρικού Κεφαλαίου Αυτοκινήτων από τυχόν κα-
τάρρευση ασφαλιστικής επιχείρησης που έχει έδρα 
στη Μάλτα, τη Ρουμανία ή τη Βουλγαρία και δραστηρι-
οποιείται στη χώρα μας με το καθεστώς της ΕΠΥ θα 
έχει ως αποτέλεσμα την περαιτέρω όξυνση των ήδη 
μεγάλων προβλημάτων του Επικουρικού Κεφαλαίου 
Αυτοκινήτων καθώς  και πρόσθετη επιβάρυνση των 
Ελλήνων ασφαλισμένων καταναλωτών που σήμερα 
το στηρίζουν από το υστέρημά τους με την αδιάκοπη 
πληρωμή των ασφαλίστρων τους. 

Ας υπενθυμίσουμε ότι κατά το έτος 2015, το ελλη-
νικό Επικουρικό Κεφάλαιο Αυτοκινήτων κατέβαλε α-
ποζημιώσεις σε θύματα τροχαίων ατυχημάτων συνο-
λικού ύψους 75 εκατ. ευρώ περίπου (εκ των οποίων 
το 20% αφορά ζημιές από ανασφάλιστα και άγνωστα 
οχήματα για τα οποία φέρει την ευθύνη το Επικουρικό 
Κεφάλαιο κατ’ εφαρμογήν ευρωπαϊκής οδηγίας και το 
υπόλοιπο 80% ζημιές από ασφαλιστικές εκκαθαρίσεις 
για τις οποίες το Επικουρικό Κεφάλαιο φέρει την ευ-
θύνη μετά από επιλογή του εθνικού νομοθέτη). Πρέπει 
επίσης να σημειωθεί ότι οι εκκρεμείς ζημιές του στις 
31.12.2015 ανέρχονταν περίπου στα 514 εκατ. ευρώ, 
ποσό που βρίσκεται σε προφανή δυσαναλογία με τα 
ετήσια έσοδά του για το 2015, τα οποία ανήλθαν στα 
65 εκατ. ευρώ.

Με την πεποίθηση ότι η διασφάλιση της εύρυθμης 
λειτουργίας του ελληνικού Επικουρικού Κεφαλαίου 
Αυτοκινήτων και του Ελληνικού Γραφείου Διεθνούς 
Ασφάλισης αποτελεί καθήκον και προτεραιότητα ό-
λων μας, καθώς συνδέεται άρρηκτα με τη βέλτιστη 
προστασία των ασφαλισμένων καταναλωτών, οι συ-
νυπογράφοντες την παρούσα επιστολή φορείς θεω-
ρήσαμε χρέος μας να σας ενημερώσουμε έγκαιρα και 
έγκυρα για τα ανωτέρω. 

Η εμπλοκή της τοπικής εποπτικής αρχής σε ό,τι α-
φορά στην εποπτεία των δραστηριοποιούμενων με το 
καθεστώς της ΕΠΥ ασφαλιστικών εταιρειών είναι συ-
γκεκριμένη και μάλλον περιορισμένη.

Στο πλαίσιο όμως αυτής της εποπτείας, η εποπτική 
αρχή του κράτους υποδοχής και, επί του προκειμένου, 
η ΤτΕ και οι αρμόδιες υπηρεσίες σας, ενεργούσες μέ-
σα στα όρια της εποπτικής νομοθεσίας (ν4364/2016 
για τη Φερεγγυότητα ΙΙ) καλείσθε να λάβετε υπόψη 
σας και να συνεκτιμήσετε την προηγηθείσα ανάλυση:

Ποιες είναι οι «τρύ πες ανασφάλειας» στις ΕΠΥΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ

Ο πρόεδρος της ΕΑΕΕ κ. Αλέξανδος 
Σαρρηγεωργίου 

Ο πρόεδρος του Επικουρικού κ. Γιώργος 
Βαλαής 

Ο πρόεδρος του Γραφείου Διεθνούς 
Ασφάλισης κ. Τάσσος Παγώνης

δραστηριοποίησης μέσω ΕΠΥ δια-
κρίνεται από αυτήν της εγκατάστασης 
στο βαθμό που η πρώτη έχει προσω-
ρινό χαρακτήρα, ενώ το δικαίωμα ε-
γκατάστασης προϋποθέτει διαρκή ε-
γκατάσταση στη χώρα υποδοχής.

Ωστόσο στη χώρα μας αλλά και σε 
άλλες χώρες  ΕΠΥ που δραστηριο-
ποιούνται στον κλάδο αυτοκινήτου 
κινούνται περισσότερο με την λογική 
της «μονιμότητας» παρά της «προ-
σωρινότητας» προκαλώντας και θέ-
ματα αθέμιτου ανταγωνισμού.

Ειδικότερα τώρα με αφορμή την 
διακοπή νέων εργασιών της 
Enterprise με έδρα το Γιβραλτάρ και 
την σχετική ανακοίνωση της Τράπε-
ζας της Ελλάδος η οποία ας σημειω-
θεί αποφεύγει να αναφέρει τον όρο 
«ΕΠΥ» στη σχετική ανακοίνωση της, 
το ερώτημα τι σημαίνει αυτό για τους 
καταναλωτές και το Επικουρικό Κε-
φάλαιο Αυτοκινήτων είναι πρώτης 
προτεραιότητας.

Σύμφωνα με τον νέο πρόεδρο του 
Επικουρικού Κεφαλαίου Αυτοκινή-
των Γιώργο Βαλαή, το ελληνικό Επι-
κουρικό κινείται σε αχαρτογράφητα 
νερά σχετικά με αυτή την υπόθεση. 
Ωστόσο ο ίδιος σπεύδει να διευκρινί-
σει, ότι δεν υπάρχει ακόμη θέμα πα-
ρέμβασης του Επικουρικού καθώς 
δεν υπάρχει ανάκληση άδειας λει-
τουργίας. Να σημειώσουμε εδώ ότι 
το ασφαλιστήριο συμβόλαιο της 
Enterprise ισχύει κανονικά. Η εται-
ρεία σύμφωνα με την απόφαση της 
Εποπτικής Αρχής του Γιβραλτάρ δεν 
καταβάλλει αποζημιώσεις, μέχρι τον 
ορισμό εκκαθαριστή, και δεν κάνει 
νέες εργασίες. Ωστόσο η ασφάλιση 
ισχύει κανονικά.

Ο κ. Βαλαής πάντως βρίσκεται σε 
συνεχή επαφή τόσο με την ΔΕΙΑ όσο 
και με την εποπτική αρχή του Γιβραλ-
τάρ, το οποίο όπως μας είπε έχει ένα 
διαφορετικό οργανισμό  αποζημιώ-
σεων από ότι οι υπόλοιπες χώρες.

Στη συνέχεια το Nextdeal  παρου-
σιάζει αποκλειστικά το κείμενο που 
στάλθηκε στον Διοικητή της Τράπε-
ζας της Ελλάδος Γιάννη Στουρνάρα, 
λίγες ημέρες πριν την βόμβα της 
Enterprise από τους τρεις προέδρους 
της ΕΑΕΕ, του Επικουρικού Κεφα-
λαίου και του Γραφείου Διεθνούς Α-
σφάλισης. Επίσης παρουσιάζεται η 
«προφητική» παρέμβαση του Δημή-
τρη Ζορμπά, προέδρου της Επιτροπής 
Κλάδου Αυτοκινήτων της ΕΑΕΕ για 
τις ΕΠΥ, η ανακοίνωση της Τράπεζας 
της Ελλάδος για την Enterprise 
Insurance Company καθώς οι από-
ψεις  εκπροσώπων εταιρειών ΕΠΥ.
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Α. κατά τον καθορισμό σύμφωνα με το άρθρο 120 του ν. 
4364/2016 των κριτηρίων αξιοπιστίας και καταλληλότητας των 
ειδικών αντιπροσώπων στην Ελλάδα των εταιρειών που δραστη-
ριοποιούνται με ΕΠΥ στη χώρα μας,

Β. προκειμένου να θεωρηθεί ως κανόνας δημοσίου συμφέρο-
ντος, υποχρεωτικός για τη δραστηριοποίηση στη χώρα μας με το 
καθεστώς της ΕΠΥ η συμμετοχή στη Συμφωνία του 1995 του Επι-
κουρικού Κεφαλαίου και του Γραφείου Διεθνούς Ασφάλισης της 
χώρας καταγωγής και 

Γ. κατά την άσκηση των εποπτικών εξουσιών σας σύμφωνα με 
το άρθρο 123 του ν. 4364/2016 προκειμένου να καταστεί πλήρως 
αντιληπτό στην εποπτική αρχή της χώρας καταγωγής, υπεύθυνη 
για την άσκηση της χρηματοοικονομικής εποπτείας της δραστηρι-
οποιούμενης στην Ελλάδα με το καθεστώς της ΕΠΥ στον κλάδο 
αυτοκινήτων ασφαλιστικής εταιρείας, η ισχύουσα στη χώρα μας 
πραγματικότητα σε ό,τι αφορά  στις αποζημιώσεις τροχαίων ατυ-
χημάτων, που επηρεάζει ευθέως τον τρόπο υπολογισμού των τε-
χνικών αποθεμάτων.

Η ενημέρωση της εποπτικής αρχής της χώρας καταγωγής για 
τον τρόπο λειτουργίας του κλάδου ασφάλισης αστικής ευθύνης 
αυτοκινήτου στην Ελλάδα, που χαρακτηρίζεται, μεταξύ άλλων, α-
πό επιδικάσεις υψηλότατων χρηματικών ικανοποιήσεων για ηθι-
κή βλάβη ή ψυχική οδύνη, άγνωστων σε άλλες αγορές, θα της επι-
τρέψει, αν όχι θα την αναγκάσει (την εποπτική αρχή της χώρας 
καταγωγής) να απαιτήσει τεχνικά αποθέματα επαρκή, σύμφωνα με 
τις συνθήκες της τοπικής αγοράς και αποτρεπτικά μιας αστοχίας με 
την οποία θα επιβαρυνόταν η τοπική ασφαλιστική αγορά μέσω του 
τοπικού Επικουρικού Κεφαλαίου.

Η πλήρης απουσία δραστηριοποίησης μιας ασφαλιστικής εται-
ρείας στη χώρα καταγωγής της και η αποκλειστική δραστηριοποί-
ηση της μέσω της ΕΠΥ στη χώρα υποδοχής καθιστά ακόμη δυσκο-
λότερη για την εποπτική αρχή της χώρας καταγωγής την άσκηση 
της χρηματοοικονομικής εποπτείας, η οποία θα πρέπει να στηρίζε-
ται αποκλειστικά στα δεδομένα της χώρας υποδοχής.

Επί του θέματος αυτού θα θέλαμε να υποβάλουμε μια γενικότε-
ρη παρατήρηση σχετικά με τη σκοπιμότητα της επιλογής των ευ-
ρωπαϊκών οργάνων να επιτρέπεται η δραστηριοποίηση με ΕΠΥ σε 
κράτος-μέλος, ακόμη και εν απουσία οποιασδήποτε ανάλογης 
δραστηριοποίησης στη χώρα καταγωγής. Η επιλογή αυτή λογική 
και αποδεκτή ίσως στην περίπτωση εταιρειών μετάδοσης ραδιο-
φωνικών και τηλεοπτικών προγραμμάτων (όπως ήταν τα πραγμα-
τικά περιστατικά στην υποθ. C-56/96 του Ευρωπαϊκού Δικαστηρί-
ου), προβληματίζει ιδιαίτερα στην περίπτωση εταιρειών του χρη-
ματοπιστωτικού τομέα, όπως είναι οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις 
οι οποίες υπάγονται σε αυστηρή χρηματοοικονομική εποπτεία. Σ’ 
αυτή την περίπτωση η εποπτική αρχή της χώρας καταγωγής καλεί-
ται να ασκήσει εποπτεία και να ελέγξει θέματα όπως η εταιρική 
διακυβέρνηση εταιρείας με μηδενική δραστηριοποίηση στη χώρα 
αυτή. 

Ο σχετικός προβληματισμός μας θα μπορούσε ίσως να μεταφερ-
θεί και στα αρμόδια ευρωπαϊκά όργανα εποπτείας, όπως η EIOPA. 

Σε κάθε πάντως περίπτωση, και ανεξαρτήτως της ανάγκης ανα-
θεώρησης της ισχύουσας πρακτικής, η συνδρομή της εποπτικής 
αρχής της χώρας υποδοχής και η ανάγκη ανάδειξης των συνθηκών 
δραστηριοποίησης στην τοπική αγορά είναι επιβεβλημένη για λό-
γους προστασίας των λοιπών ασφαλιστικών εταιρειών αλλά και 
των καταναλωτών-ασφαλιζομένων, οι οποίοι θα επωμισθούν το 
βάρος μιας πιθανής αφερεγγυότητας. 

Η δραστηριοποίηση με το καθεστώς της ΕΠΥ στον ευαίσθητο 
κλάδο της αστικής ευθύνης αυτοκινήτου κερδίζει συνεχώς έδα-
φος στη χώρα μας, φθάνοντας σήμερα στο 12,48% αυτής και με 
ρυθμό αύξησης που ξεπέρασε το προηγούμενο 18μηνο (12/2014 
– 05/2016) το 50%.

Η τόσο σημαντική χρήση του καθεστώτος της ΕΠΥ στον κλάδο 
αυτοκινήτων στη χώρα μας φαίνεται ότι αποτελεί χαρακτηριστικό 
που δεν απαντάται σε ανάλογο βαθμό σε άλλα κράτη μέλη της Ε.Ε.

Ποιες είναι οι «τρύ πες ανασφάλειας» στις ΕΠΥ

Για τους κινδύνους που ελλοχεύουν από 
την ανεξέλεγκτη δραστηριότητα των ΕΠΥ, 
είχε προειδοποιήσει  και ο πρόεδρος της  

Επιτροπής Αυτοκινήτων της ΕΑΕΕ, Δημήτρης 
Ζορμπάς, σε ανακοίνωσή του σχετική με το 
καθεστώς των Εταιρειών Ελεύθερης  Παρο-
χής Υπηρεσιών.

Διαβάστε αναλυτικά την ανακοίνωση:

1Ο έλεγχος της φερεγγυότητας και της αξι-
οπιστίας ενός ομίλου ασφαλιστικών επι-

χειρήσεων ή και μιας μεμονωμένης ασφαλι-
στικής επιχείρησης ανήκει αναμφίβολα στην 
αποκλειστική αρμοδιότητα των εποπτικών 
αρχών, στις οποίες η επιχείρηση έχει την έδρα 
της.

Πέραν αυτού, οι εποπτικές αρχές, όχι μόνον 
της χώρας καταγωγής μιας ασφαλιστικής επι-
χείρησης αλλά και των χωρών υποδοχής, έχουν αρμοδιότητα και 
υποχρέωση να διασφαλίζουν την τήρηση των κανόνων δημοσίου 
συμφέροντος και την προστασία των καταναλωτών εντός της ε-
πικράτειάς τους.

Σ’αυτό το πλαίσιο η ισχύουσα εθνική εποπτική νομοθεσία 
(ν.4364/2016 για τη Φερεγγυότητα ΙΙ) προβλέπει ότι, με απόφα-
ση της αρμόδιας εποπτικής αρχής (ΤτΕ), καθορίζονται τα κριτήρια 
αξιοπιστίας και καταλληλότητας που θα πρέπει να πληρούν σε 
συνεχή βάση οι ειδικοί αντιπρόσωποι των εταιρειών που δρα-
στηριοποιούνται με ΕΠΥ στην Ελλάδα στον κλάδο αστικής ευθύ-
νης αυτοκινήτου (άρθρο 120 παρ.7) και επιπλέον, με απόφαση 
και πάλι της εποπτικής αρχής, καθορίζονται και ενδεικτικές πε-
ριπτώσεις υπέρβασης του καθεστώτος δραστηριοποίησης με Ε-
ΠΥ (άρθρο 123 παρ. 1).

Όλα αυτά είναι αναγκαία, όταν είναι γνωστό ότι, σε περίπτωση 
αφερεγγυότητας ασφαλιστικής επιχείρησης που δραστηριοποι-
είται στην Ελλάδα με καθεστώς ΕΠΥ, η ελληνική αγορά (κατανα-
λωτές, ασφαλιστικές επιχειρήσεις και Επικουρικό Κεφάλαιο 
Αυτοκινήτων) θα υποστεί σοβαρότατες συνέπειες.

2Η Ελληνική Ασφαλιστική Αγορά και κατ’ επέκταση οι Έλλη-
νες καταναλωτές είναι αναμφίβολα εκτεθειμένοι σε αυξημέ-

νο κίνδυνο από τη δραστηριοποίηση στην Ελλάδα ασφαλιστικών 
επιχειρήσεων με ΕΠΥ και έδρα σε κράτη-μέλη των οποίων τα 
Επικουρικά Κεφάλαια Αυτοκινήτων δεν έχουν υπογράψει τη 
Συμφωνία του 1995, την οποία σημειωτέον έχει συνυπογράψει η 
πλειονότητα των Επικουρικών Κεφαλαίων Αυτοκινήτων των 
κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΕΟΧ, συμπεριλαμ-
βανομένου του Ελληνικού Επικουρικού Κεφαλαίου Αυτοκινή-
των, και η οποία Συμφωνία προβλέπει ότι, σε περίπτωση αφε-
ρεγγυότητας ασφαλιστικής επιχείρησης, το Επικουρικό Κεφά-
λαιο Αυτοκινήτων του κράτους καταγωγής της ασφαλιστικής ε-
πιχείρησης της οποίας ανεκλήθη η άδεια λειτουργίας έχει υπο-
χρέωση να επιστρέψει στα Επικουρικά Κεφάλαια Αυτοκινήτων 
των κρατών υποδοχής της ασφαλιστικής επιχείρησης όλα τα 
ποσά των αποζημιώσεων που έχουν αυτά καταβάλει σε ζημιω-
θέντες της επικράτειάς τους λόγω της αφερεγγυότητας αυτής.

Η Συμφωνία του 1995 υιοθετήθηκε από την πλειονότητα των 
Επικουρικών Κεφαλαίων Αυτοκινήτων, με ελάχιστες εξαιρέσεις 

(στις οποίες περιλαμβάνεται η Μάλτα και η 
Ρουμανία), καθώς κρίθηκε αναγκαίο και σκό-
πιμο τις επιπτώσεις της αφερεγγυότητας μιας 
επιχείρησης να αναλαμβάνει πρωτίστως το 
Επικουρικό Κεφάλαιο Αυτοκινήτων της χώ-
ρας καταγωγής της επιχείρησης, η οποία άλ-
λωστε έχει και τη βασική εποπτεία της ασφα-
λιστικής επιχείρησης.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η παραπάνω 
Συμφωνία κρίθηκε αναγκαία από τα κράτη-μέ-
λη, παρά το γεγονός ότι οι δραστηριοποιούμε-
νες με καθεστώς ΕΠΥ επιχειρήσεις καταβάλ-
λουν εισφορές και στα Επικουρικά Κεφάλαια 
των χωρών υποδοχής, καθώς ως γνωστόν οι 
εισφορές αυτές αφορούν πρωτίστως την κά-
λυψη αποζημιώσεων για ατυχήματα από ανα-
σφάλιστα και άγνωστα οχήματα, η δε αφερεγ-
γυότητα είναι ένα έκτακτο γεγονός, για το ο-
ποίο το μεγαλύτερο βάρος θα πρέπει να φέρει 

η χώρα καταγωγής και εποπτείας.
Συνεπώς, χωρίς αμφιβολία σε περίπτωση αφερεγγυότητας 

ασφαλιστικής επιχείρησης με έδρα στη Μάλτα ή τη Ρουμανία που 
ασκεί ΕΠΥ στη χώρα μας, τον κίνδυνο της αποπληρωμής των α-
ποζημιώσεων θα έχει εξ ολοκλήρου η ελληνική ασφαλιστική 
αγορά (Επικουρικό Κεφάλαιο Αυτοκινήτων), χωρίς να μπορεί να 
αναζητήσει και να επανεισπράξει τα ποσά που θα καταβάλει 
στους ζημιωθέντες από τον αντίστοιχο Οργανισμό της Μάλτας ή 
της Ρουμανίας.

3 Πέραν των ανωτέρω, με νεώτερη συμφωνία (Βιέννη, Νοέμ-
βριος 2012) τα Επικουρικά Κεφάλαια Αυτοκινήτων των κρα-

τών μελών της Ε.Ε. και ΕΟΧ, τα οποία έχουν συνυπογράψει την 
παραπάνω Συμφωνία του 1995, δέχθηκαν κάθε κράτος-μέλος 
στο έδαφος του οποίου δραστηριοποιούνται εταιρίες με ΕΠΥ ή με 
υποκατάστημα να είναι εν μέρει οικονομικά εκτεθειμένο στην 
περίπτωση που οι εν λόγω εταιρείες αποδειχθούν αφερέγγυες.

Συγκεκριμένα, αποφασίστηκε τα Επικουρικά Κεφάλαια Αυτο-
κινήτων, δηλαδή οι ασφαλιστικές αγορές των κρατών-μελών 
στο έδαφος των οποίων δραστηριοποιείται ασφαλιστική επιχεί-
ρηση με ΕΠΥ ή με υποκατάστημα, να μπορούν στο εξής να επανει-
σπράττουν από το Επικουρικό Κεφάλαιο του κράτους καταγωγής 
για τις ζημιές που έχουν πληρώσει για λογαριασμό των αφερέγ-
γυων εταιρειών ποσό που δεν θα ξεπερνά ετησίως το 0,5% της 
συνολικής παραγωγής ασφαλίστρων αστικής ευθύνης αυτοκι-
νήτου στο κράτος αυτό.

Έτσι, ο κανόνας ότι το βάρος της εποπτείας και άρα των συνε-
πειών λόγω πλημμελούς άσκησης αυτής φέρει το κράτος κατα-
γωγής κάθε ασφαλιστικής επιχείρησης κάμφθηκε και στη συγκε-
κριμένη περίπτωση, εξαιτίας της επιμήκυνσης του χρόνου επα-
νείσπραξης, με προφανή συνέπεια την πρόσθετη επιβάρυνση της 
χώρας υποδοχής και της εγχώριας αγοράς.

4Λαμβάνοντας υπ’ όψιν όλα τα ανωτέρω, καλούμε όλους τους 
υπευθύνους να πάρουν τα ενδεδειγμένα μέτρα για την εξα-

σφάλιση της μεγαλύτερης δυνατής προστασίας των δικαιωμά-
των τόσο των ασφαλισμένων όσο και όλων γενικώς των κατα-
ναλωτών.

Δημήτρης Ζορμπάς  
Ποιοι κίνδυνοι ελλοχεύουν από την 
ανεξέλεγκτη δραστηριότητα των ΈΠΥ

Ο  πρόεδρος της  Επιτροπής 
Αυτοκινήτων της ΕΑΕΕ κ. Δημήτρης 

Ζορμπάς
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Και μετά την Enterprise  
τι κάνουμε;
ΠΡΙΝ ΑΛΈΚΤΩΡ φωνήσαι τρις, από την ώρα που ο 
κ. Δημήτρης Ζορμπάς, πρόεδρος Επιτροπής Αυτοκι-
νήτων ΕΑΕΕ (18 Ιουλίου 2016) με τον πλέον επίση-
μο τρόπο, μέσω του γραφείου Τύπου της Ένωσης, 
προειδοποιούσε για τυχόν ενδεχόμενες αρνητικές 

επιπτώσεις για τους ασφαλι-
σμένους από την ανεξέλεγκτη 
λειτουργία των Εταιρειών Ε-
λεύθερης Παροχής Υπηρεσιών 
στην Ελλάδα,  ήρθε η περίπτω-
ση της Enterprise Insurance 
Company PLC (22/07/2016)  να 
επιβεβαιώσει τα λεχθέντα και 
να δικαιώσει τον ίδιο και όλους 
αυτούς που εφιστούσαν την 

προσοχή στο φαινόμενο «ΕΠΥ». Μεταξύ αυτών και 
το  http://nextdeal.gr που επανειλημμένως είχε ανα-
φερθεί στο «φαινόμενο» αυτό και  ανέδειξε πλευρές 
της στρεβλής λειτουργίας του θεσμικού πλαισίου το 
οποίο δημιούργησε προβλήματα όχι μόνο στην Ελ-
λάδα αλλά και στην Ιταλία και στην Ιρλανδία Διαβά-
στε τα δημοσιεύματα με τίτλο «Κατά 40 ευρώ θα 
αυξηθεί το κόστος ασφάλισης αυτοκινήτων στην 
Ιρλανδία λόγω πτώχευσης ασφαλιστικής εταιρείας 
στη Μάλτα!-Καταρρέει το Επικουρικό Κεφάλαιο της 
χώρας!» (7/9/2015), και «Η Ιταλική εποπτική αρχή 
απαγόρευσε σε Ρουμανική ασφαλιστική να λειτουρ-
γεί με καθεστώς ΕΠΥ στην Ιταλία, (27/08/2015).

Των μόνων που φαίνεται ότι δεν ίδρωνε ιδιαίτερα 
το αυτί από όσα άκουγαν ήταν των… «γραφειοκρα-
τών η φάρα» (που λέει και ένα τραγούδι) στις Βρυ-
ξέλλες.  

Η αβελτηρία αυτή της ευρωπαϊκής γραφειοκρατί-
ας επηρέασε και τα στελέχη των εποπτικών αρχών 
στις Βρυξέλλες και την Ελλάδα που σημείωναν μεν  
τις παρατηρήσεις των στελεχών της αγοράς αλλά το 
μόνο που έκαναν ήταν να τις επιδοκιμάζουν κουνώ-
ντας το κεφάλι τους με κίνδυνο να εκθέσουν και τον 
διοικητή της ΤτΕ κ. Γιάννη Στουρνάρα, ο οποίος ευ-
τυχώς, λίγες ημέρες πριν από τη «βόμβα» Enterprise, 
έδινε σχετικές εντολές για ένταση των προσπαθει-
ών, με στόχο τον περιορισμό των δραστηριοτήτων 
των ΕΠΥ (διαβάστε το προηγούμενο τεύχος 
του Nextdeal με τίτλο «Κόφτης  στις ΕΠΥ»).

Η «βόμβα» της Enterprise Insurance Company 
PLC (EIC) έσκασε στο Γιβραλτάρ και  τα θραύσματα 
«πλήγωσαν» 142.000 Έλληνες ασφαλισμένους 
και το Ελληνικό Επικουρικό Κεφάλαιο. Να δούμε 
πώς δικαιολογηθούν όλοι οι υπεύθυνοι για το 
«σκάνδαλο» αυτό αλλά και τι κινήσεις  θα γίνουν 
για αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των 
ΕΠΥ.

 Θέσεις

Η Νο1 δεκαπενθήμερη έκδοση για την ασφαλιστική αγορά και τον 
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Του Λάμπρου  
Καραγεώργου

Η στήλη Προεξοφλώντας... πάει διακοπές

Την ίδια ώρα, για την απόφασή της να λάβει μέτρα κατά της ασφαλιστι-
κής εταιρείας Enterprise Insurance Company Pl  ενημερώνει  η  Επι-
τροπή Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών του Γιβραλτάρ (Gibraltar 

Financial Services Commission - GFSC) την Τράπεζα της Ελλάδος.

Διαβάστε αναλυτικά την ανακοίνωση  
της Τράπεζας της Έλλάδος

H Επιτροπή Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών του Γιβραλτάρ (Gibraltar 
Financial Services Commission - GFSC) ενημέρωσε την Τράπεζα της Ελ-
λάδος ότι αποφάσισε  να λάβει μέτρα κατά της ασφαλιστικής εταιρείας 
Enterprise Insurance Company Plc. 

Τα μέτρα αφορούν στην απαγόρευση έκδοσης νέων συμβολαίων και 
την παύση πληρωμών, εν αναμονή της κατάθεσης αίτησης για διορισμό 
προσωρινού εκκαθαριστή στην εταιρεία, καθώς, όπως αυτή ενημέρωσε 
την GFSC, δεν ικανοποιεί τις απαιτήσεις φερεγγυότητας και δεν κατάφερε 

να εξασφαλίσει πρόσθετη χρηματοδότηση. Η Enterprise Insurance 
Company Plc εδρεύει στο Γιβραλτάρ και δραστηριοποιείται στο Ηνωμένο 
Βασίλειο, τη Γαλλία, την Ιταλία, την Ιρλανδία, τη Νορβηγία και την Ελλάδα. 
Η GFSC ενημέρωσε επίσης την Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγ-
γελματικών Συντάξεων (European Insurance and Occupational Pensions 
Authority – EIOPA), καθώς και τις εποπτικές αρχές όλων των κρατών-
μελών της Ε.Ε., στις οποίες έχει παρουσία η εταιρεία Enterprise Insurance 
Company Plc. Στην Ελλάδα, για τον κλάδο υποχρεωτικής ασφάλισης αστι-
κής ευθύνης από την κυκλοφορία χερσαίων αυτοκίνητων οχημάτων, η εν 
λόγω ασφαλιστική εταιρεία έχει ορίσει ως ειδικό αντιπρόσωπο την 
Enterprise Hellas ΕΠΕ. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμε-
νοι μπορούν να απευθύνονται στην GFSC στο τηλέφωνο 00 350 200 
40284 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση  enterprisepolicyholders@fsc.gi  ή 
απευθείας στην εταιρεία Enterprise Insurance Company Plc στο τηλέφω-
νο 00 350 200 50150.

ENTERPRISE INSURANCE COMPANY PLC

Σταματάει τη λειτουργία της με απόφαση  
των επoπτικών αρχών του Γιβραλτάρ

Στο μεταξύ ποικίλες αντιδράσεις στην ελλη-
νική ασφαλιστική αγορά προκαλεί η ανα-
κοίνωση της Εποπτικής Αρχής του Γιβραλ-

τάρ σχετικά με την Enterprise Insurance 
Company. Αντιδράσεις προκαλεί και η καθημε-
ρινή αρθογραφία του nextdeal.gr

Ειδικότερα στο nextdeal.gr δημοσιεύθηκε  
(Δευτέρα, 25 Ιούλιος 2016 12:19) με τίτλο «Τι 
γράφει σε ανακοίνωσή της προς τους BROKERS 
με «yours sincerely» η Enterprise Insurance 
Company PLC!» ρεπορτάζ που ανέφερε ότι: 
«Στις 22/7/2016 η E.I.C. έστειλε μια επιστολή 
στους BROKERS που συνεργάζονταν μαζί της, 
την οποία το www.nextdeal.gr δημοσιεύει ΧΩ-
ΡΙΣ ΣΧΟΛΙΑ. Εν τω μεταξύ στην Ελλάδα γίνεται 
χαμός με «εξαιρετική ανακύκλωση» από τους 
ίδιους και ίδιους, τα «ίδια και τα ίδια» επί χρόνια 
με πρωταγωνιστές αυτούς που «κλείνουν» και 
«ξανακλείνουν» εταιρίες με τους ίδιους συνερ-
γάτες που κατήντησαν τους πελάτες «μπαλάκια 
τένις» από ΕΠΥ σε ΕΠΥ και από εταιρία σε εται-
ρία!

Στο nextdeal.gr φθάνουν πληροφορίες ότι ο 
κ. Γ. Παπαγιαννόπουλος της Enterprise Hellas, 
στο Δ.Σ. της οποίας είχε και τον Ν. Πλακίδη της 
ΣΧΗΜΑ ΑΕ, ήρθε σε συνεννόηση με την Μεσιτι-
κή BROKINS (οικογ. ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΥ) για μετα-
φορά εκεί συμβολαίων ή σε Βουλγαρική ΕΠΥ, 
μιλώντας ταυτόχρονα και για συνεργασία απευ-
θείας με AMTRUST Λονδίνου, κάτι που ο Τάκης 
Καπάνταης, στον οποίο απευθυνθήκαμε σχετι-
κά, μας το διέψευσε ότι έγινε με γνώση του Λον-
δίνου.

Συναγερμός και σε άλλες μεγάλες εταιρίες 
για εξασφάλιση συμβολαίων κατά το «δρυός 
πεσούσης πας ανήρ ξυλεύεται»»

Η Enterprise στην επιστολή της αφού αναφέ-
ρονταν στην παρέμβαση της εποπτικής αρχής 

σημείωνε μεταξύ άλλων την ανάγκη να της απο-
σταλούν όλα τα χρήματα που είχαν  συγκεντρω-
θεί από τους συνεργάτες της στο όνομα της ενώ 
τους συνέστηνε να βρουν αλλού κάλυψη για 
τους ασφαλισμένους τους.

Το ρεπορτάζ αυτό σχολίασαν οι κ.κ.  Γιώργος 
Παπαγιαννόπουλος και Κοσμάς ιατρόπουλος

Σχόλιο του Γιώργου Παπαγιαννόπουλου για 
την Enterprise Insurance Company: «Τα περί 
«ανακύκλωσης» και «κλεισίματος» εταιρειών 
από τους ίδιους συνεργάτες, με φόντο μια εται-
ρεία που τέθηκε εκούσια σε εκκαθάριση και με 
απόφαση που δεν έχει σχέση με την δραστηριό-
τητά της στην Ελλάδα, κάθε άλλο παρά εξυπη-
ρετεί τα συμφέροντα των καταναλωτών και της 
ασφαλιστικής αγοράς. Κατά τα λοιπά, το θέμα 
της συνεργασίας με την AMTRUST EUROPE LTD 
αφορά στη γεωγραφική περιφέρεια της Ελλά-
δας και για οποιαδήποτε έγκυρη ενημέρωση 
παρακαλούμε να απευθυνθείτε στον Eιδικό Α-
ντιπρόσωπό της κ. Νικ. Ε. Κουτσουράη 
(AUTOPROTECT HELLAS LTD). 

Γιώργος Παπαγιαννόπουλος»
 
Σχόλιο του κ. Κοσμά Ιατρόπουλου: «Κύριοι, 

Είμαι καθημερινός αναγνώστης της ηλεκτρονι-
κής σας εφημερίδας, και μόλις διάβασα το ανω-
τέρω άρθρο, στο οποίο αναφέρεται η οικογένειά 
μου, φερόμενη ως συμμετέχουσα σε κάτι παρά-
νομο ή ανήθικο.

Θα ήθελα να παρακαλέσω τον μη υπογράφο-
ντα το άρθρο, να εξετάζει την επαγγελματική 
διαδρομή των ανθρώπων για τους οποίους 
παίρνει πληροφορίες και τους αναφέρει, γιατί 
ενδεχομένως οι πηγές του να είναι αναξιόπι-
στες.

Οι εφιάλτες της αγοράς, ας ασχοληθούν με τα 
του οίκου τους και όχι με ευτελή κουτσομπολιά 

υποβαθμισμένης γειτονιάς, αφήνοντας εμάς 
τους υπόλοιπους να εργασθούμε, για να βοηθή-
σουμε οικονομικά, συνεργάτες και έμμισθο 
προσωπικό, να έχουν τα προς το ζειν, σε συνδυ-
ασμό με το λογικό κόστος που θα προσφέρουμε 
στον πελάτη. Δυστυχώς, αυτά συμβαίνουν, γιατί 
κάποιοι πάσχουν από έλλειψη αναγνώρισης και 
προσπαθούν να το πετύχουν μέσω της κακοή-
θειας.

Φυσικά δεν αναφέρομαι σε εσάς κύριε συ-
ντάκτη, αλλά στις πηγές σας.

Με εκτίμηση Κοσμάς Ιατρόπουλος»
 

Η  EXPERT ΑΣΦΑΛΈΙΈΣ 
Στο μεταξύ η EXPERT ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ  με αφορ-

μή τις εξελίξεις στην Enterprise προχώρησε σε 
ενημέρωση του δικτύου της αναφέροντας ανα-
λυτικά ότι: »«Αγαπητοί συνεργάτες, Με αφορμή 
τις γνωστές σε όλους εξελίξεις με την εταιρεία 
ENTERPRISE και τις φήμες που κυκλοφορούν, 
θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι σε επικοι-
νωνία μας με την AmTrust στο Λονδίνο μας 
γνώρισαν ότι δεν υπάρχει οποιαδήποτε συμφω-
νία για μεταφορά της παραγωγής με τα κεντρικά 
της εταιρείας. Με την ευκαιρία να τονίσουμε ότι 
λόγω της ENTERPRISE θα ενταθεί κατά την ε-
κτίμησή μας η κριτική στις ΕΠΥ. Σε αυτή την κρι-
τική αντιτάσσουμε το μέγεθος και την αξιοπιστία 
του Ομίλου AmTrust, ενός ομίλου καταξιωμέ-
νου διεθνώς, ελεγχόμενου από τις  πιο αυστη-
ρές εποπτικές αρχές παγκοσμίως με κεφάλαια 
που υπερβαίνουν τα 18 δις δολάρια. Τέλος, να 
τονίσουμε ότι στην EXPERT είμαστε πάντα στο 
πλευρό των συνεργατών μας και πρόθυμοι να 
παρέξουμε όποια βοήθεια χρειαστεί,  πάντα στα 
πλαίσια που η κείμενη νομοθεσία ορίζει.

Με εκτίμηση, Παναγιώτης Καπάνταης»

Τοποθετήσεις στο nextdeal.gr με αφορμή τις 
εξελίξεις στην Enterprise Insurance Company
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Του ΧΡΉΣΤΟΥ ΚΊΤΣΊΟΥ 

Υψηλότερο τίμημα για την πώλη-
ση του 80% συν μια μετοχή της 
Eurolife ERB Insurance Group 

θα εισπράξει η Eurobank από τα 316 
εκατ. ευρώ που ανακοινώθηκαν, τον 
περασμένο Δεκέμβριο, καθώς όρο 
της συμφωνίας αποτελεί ο  εκ νέου 
υπολογισμός του αντιτίμου με βάση 
τη λογιστική αξία, όταν ολοκληρωθεί 
η συναλλαγή. 

Η προσφορά της Fairfax προβλέπει 
τίμημα που αντιστοιχεί σε περίπου 1 
φορά τη λογιστική αξία της εταιρείας 
συμμετοχών για τις ασφαλιστικές 
δραστηριότητες του ομίλου Eurobank,  
όπως αυτή υπολογίζεται στο χρόνο 

που θα ολοκληρωθεί το 
deal. 

Με βάση την α-
ποτίμηση της 
30ής Σεπτεμ-
βρίου 2015 
που λήφθηκε 
υπόψη όταν υ-
ποβλήθηκε η 
προσφορά, το 
book value 
της Eurolife α-
νερχόταν σε 
395 εκατ. 
ευρώ και το 
α ν α λ ο γ ο ύ ν 
τίμημα στα 
316 εκατ. 
ευρώ. 

Στο τέλος 
του 2015 η 
λογιστική αξία 
των προς πώλη-
ση ασφαλιστικών δρα-
στηριοτήτων του Ομίλου 
Eurobank ανήλθε σε 430 ε-
κατ. ευρώ, και το 80% αποτιμούνταν 
στα 344 εκατ. ευρώ. Σήμερα η λογι-
στική αξία του ομίλου Eurolife εκτι-
μάται ότι  ξεπερνά τα 450 εκατ. ευρώ 
και το αναλογούν τίμημα τα 360 εκατ. 
ευρώ. 

Η συναλλαγή αναμένεται να διε-

νεργηθεί στο τέλος του μήνα καθώς 
απομένουν τυπικές ακόμη εγκρίσεις 
από τη ρουμανική αρχή.  Κομισιόν και 
Τράπεζα της Ελλάδος έχουν παρά-
σχει ήδη τις απαραίτητες εγκρίσεις, 
όπως και η βρετανική εποπτική αρχή. 

H άδεια απόκτησης ειδικής συμ-
μετοχής που χορήγησε η ΤτΕ  

αφορά στην εταιρεία με την 
επωνυμία Costa 

Luxemburg, η ο-
ποία εδρεύει στο 
Λουξεμβούργο. Α-
πώτεροι μέτοχοί 
της είναι η Fairfax 

και το καναδι-
κό συνταξι-
ο δ ο τ ι κ ό 
τ α μ ε ί ο 

OMERs με 
50% έκαστος. 

Έτσι, το κανα-
δικό pension 

fund θα κατέχει 
το 40% του μετο-

χικού κεφαλαίου 
της Eurolife. 
Η συμφωνία μεταξύ 

Fairfax και OMERS προ-
βλέπει, σύμφωνα με τραπεζι-

κές πηγές, την αγορά του ποσο-
στού που κατέχει το συνταξιοδοτικό 
ταμείο στην Costa Luxemburg σε ορί-
ζοντα πενταετίας με μια αποδεκτή α-
πόδοση.  Πρόκειται, επομένως, για 
συμφωνία χρηματοδότησης του τιμή-
ματος, όπως έγινε και στην περίπτω-
ση της εξαγοράς της ασφαλιστικής ε-
ταιρείας Brit. 

Τον τομέα της αγοράς ασφαλειών ταξιδίου 
και τις προοπτικές ανάπτυξής της τα επόμενα 
χρόνια μελετά η  έκθεση  με θέμα "Η παγκό-

σμια ασφαλιστική αγορά ταξιδίου 2016-2020" 
που δημοσιοποίησε η Research and Markets, α-
ναγνωρίζοντας  ως  "βασικούς παίκτες" στην πα-
γκόσμια αγορά ασφάλισης ταξιδίου τις  CSA 
Travel Protection, Seven Corners, TravelSafe 
Insurance και USI Affinity. Σύμφωνα με τους συ-
ντάκτες της έκθεσης, στην αγορά θα  πρωταγωνι-
στήσουν και οι εταιρείες  ACE Asia Pacific, Allianz 
Global Assistance, American International 
Group Inc., και AXA. Η ταξιδιωτική ασφάλιση κα-
λύπτει τα έξοδα που προκύπτουν από απρόβλεπτα 
γεγονότα κατά τη διάρκεια εγχώριων και διε-
θνών ταξιδιών, όπως για παράδειγμα η ακύρωση 
ενός ταξιδιού, η ακύρωση ταξιδιού εξαιτίας επεί-
γουσας ιατρικής κατάστασης. 

Σε ορισμένες περιπτώσεις, η ασφάλιση ταξι-
δίου καλύπτει και τις ζημιές σε μισθωμένο εξο-
πλισμό (π.χ. ζημιές σε νοικιασμένο αυτοκίνητο), 
είτε τα λύτρα σε περίπτωση απαγωγής. Πολλές 
online επιχειρήσεις που πωλούν αεροπορικά 

εισιτήρια ή ταξιδιωτικά πακέτα προσφέρουν τα-
ξιδιωτική ασφάλιση με επιπλέον κόστος στους 
πελάτες τους. Όπως υποστηρίζει η Research 
and Markets, η ταξιδιωτική ασφάλιση είναι ένα 
δύσκολο προϊόν όσο αφορά στην πώλησή του. 
Οι ρυθμιστικές αρχές και οι κυβερνήσεις πολ-
λών χωρών σε όλο τον κόσμο έχουν καταστήσει 
υποχρεωτική την ταξιδιωτική ασφάλιση, γεγο-
νός το οποίο, κατά πάσα πιθανότητα, θα οδηγή-
σει σε αύξηση των πωλήσεων των εν λόγω 
προϊόντων κατά τη διάρκεια της περιόδου των 
προβλέψεων, σε ενίσχυση των επιχειρήσεων 
και σε αύξηση της κερδοφορίας των παρόχων 
ταξιδιωτικών ασφαλίσεων. 

Η αναπτυσσόμενη αγορά και η αύξηση της ζή-
τησης ωθούν τις ασφαλιστικές εταιρείες να α-
ναπτύξουν και να προσαρμόσουν τα προϊόντα 
στις ανάγκες του πελάτη, καθιστώντας την αγο-
ρά άκρως ανταγωνιστική για τις τοπικές και δι-
εθνείς ιδιωτικές εταιρείες ταξιδιωτικής ασφά-
λισης, οι οποίες προσφέρουν προϊόντα σε αντα-
γωνιστικές τιμές, τονίζει η Research and 
Markets. 

Σύμφωνα με τους αναλυτές, η παγκόσμια α-
γορά ασφάλισης ταξιδίου αναμένεται να αυξηθεί 
με μέσο ετήσιο ρυθμό 11,6% κατά την περίοδο 
2016-2020. Η έκθεση αναφέρει ότι ο βασικός 
παράγοντας που θα ενισχύσει την ανάπτυξη εί-
ναι η αύξηση των ταξιδιών που σχετίζονται με 
τον τουρισμό, καθώς και των επαγγελματικών 
ταξιδιών. Σε παγκόσμιο επίπεδο, η συνεισφορά 
της ταξιδιωτικής και τουριστικής βιομηχανίας 
στα έσοδα κατά το έτος 2015 ήταν 7,8 τρισ.$ , 
ενώ αναμένεται να αυξηθεί κατά 4% στη διάρ-
κεια της περιόδου των προβλέψεων. Παράλλη-
λα, η σταθερή και σταδιακή ανάπτυξη του τουρι-
σμού και των επαγγελματικών ταξιδιών παγκο-
σμίως συνεισέφεραν κατά 9,5% στο παγκόσμιο 
ΑΕΠ το 2015. Η έκθεση εκτιμά ότι η τουριστική 
βιομηχανία θα προσφέρει ετήσια έσοδα περίπο 
12 τρισ. $ μέσα στα επόμενα 10 χρόνια. Ωστόσο, 
η έκθεση προειδοποιεί ότι ένας παράγοντας που 
θα μπορούσε να παρεμποδίσει την ανάπτυξη της 
αγοράς είναι οι διαφορετικοί νόμοι που ισχύουν 
σε κάθε χώρα και αφορούν στην υγειονομική 
περίθαλψη. 

ΠΑΓΚΌΣΜΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΓΌΡΑ ΤΑΞΙΔΙΌΥ 2016-2020

Αύξηση της ζήτησης  την προσεχή πενταετία. Οι βασικοί παίκτες  της αγοράς

DAS Hellas

Θετικά  
οικονομικά 
μεγέθη 
ΑΥΞΗΣΗ των οικονομικών μεγε-
θών, καθώς και διεύρυνση των 
συνεργασιών της, κατέγραψε η 
DAS Hellas στο εξάμηνο του έτους. 
Η αύξηση των εσόδων της υπερέβη 
το 20% σε σχέση με την αντίστοιχη 
περυσινή περίοδο, ενώ ανάλογες 
ποσοστιαίες ανόδους σημείωσε 
στην κερδοφορία της και στα εγγε-
γραμμένα ασφάλιστρα. Η εξέλιξη 
αυτή, όπως αναφέρει η διευθύνου-
σα σύμβουλος κα Νάντια Σταυρο-
γιάννη έρχεται ως αποτέλεσμα της 
στρατηγικής που εφαρμόζει η εται-
ρεία και εστιάζει στη διεύρυνση 
των συνεργασιών και των συνερ-
γατών και στη δημιουργία ασφαλι-
στικών προϊόντων νομικής προ-
στασίας, στοχευμένων σε επιχει-
ρήσεις και φυσικά πρόσωπα. Θετι-
κή, επίσης, στην άνοδο των μεγε-
θών της εταιρείας ήταν και η προ-
ώθηση των προϊόντων νέας γενιάς 
“Smart” και “Total Care” τα οποία 
και έτυχαν αποδοχής, καθώς είναι 
εναρμονισμένα στις σύγχρονες α-
νάγκες και ικανοποιούν τους κατα-
ναλωτές. Να σημειωθεί ότι στο ε-
ξάμηνο του έτους η DAS Hellas ε-
νέταξε στο δυναμικό της σημαντικό 
αριθμό νέων συνεργατών, οι οποί-
οι τοποθετούν τη νομική προστασία 
στην καθημερινή τους πωλησιακή 
δραστηριότητα.

Γιατί θα εισπράξει 
περισσότερα από  
316 εκατ. ευρώ που 
ανακοίνωσε  
το Δεκέμβριο 
Με 40% για μια πενταετία 
το pension fund OMMERs 
στην ασφαλιστική

Eurobank: Ψηλώνει το τίμημα 
για το 80% της Eurolife! 
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Της  ΜΆΊΡΉΣ ΛΆΜΠΆΔΊΤΉ 

Το πρώτο πακέτο μειώσεων στις επικουρικές  βά-
ζει στο στόχαστρο περίπου 15.000 συνταξιού-
χους που θα δουν στις 2 Αυγούστου απώλειες  

στις συντάξεις τους 10% κατά μέσο όρο. Λόγω καθυ-
στερήσεων της ΗΔΙΚΑ επαναϋπολογίστηκαν περίπου 
310.000 συντάξεις, έναντι συνόλου 1,2 εκατ. επικου-
ρικών.

 Στην πιο επικίνδυνη ζώνη βρίσκονται οι δικαιούχοι 
επικουρικών που εισπράττουν κύρια σύνταξη πάνω 
από 1.000 ευρώ και το συνολικό τους εισόδημα υ-
περβαίνει το όριο προστασίας των 1.300 ευρώ το 
μήνα, ενώ παράλληλα  η επικουρική τους υπολογί-
στηκε με υψηλό ποσοστό αναπλήρωσης, χωρίς να 
έχουν καταβάλει αντίστοιχες εισφορές. 

Μεγαλύτερες απώλειες θα υποστούν 
• συνταξιούχοι Δημοσίου  με 35ετία 
• συνταξιούχοι Δημοσίου  με 30ετία 
• συνταξιούχοι Δημοσίου με 25ετία - μείωση  5%.

Οι κατηγορίες  που θίγονται  κυρίως είναι συνταξι-
ούχοι της πολιτικής αεροπορίας και των υπουργείων  
Προεδρίας, Εξωτερικών και Κοινωνικών Ασφαλίσε-
ων. 

Π.χ. συνταξιούχος δημόσιος υπάλληλος με 35 χρό-
νια στην ασφάλιση  παίρνει σήμερα κύρια σύνταξη 
1.150 €. Η επικουρική του σύνταξη από το ΤΕΑΔΥ εί-
ναι 210 €. Με την αναπροσαρμογή  θα παίρνει επικου-
ρική 180 €, δηλαδή θα υποστεί  απώλεια  15%.

Ο ίδιος συνταξιούχος έχει χάσει 60 έως 80 ευρώ 
από το μέρισμα  του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών 
Υπαλλήλων. 

Δηλαδή, το εισόδημά του έχει μειωθεί κατά  100 
ευρώ το μήνα,  ενώ από το φθινόπωρο  η επιδείνωση 
να είναι εντονότερη καθώς θα παρακρατηθούν  τα α-
ναδρομικά του μερίσματος (από την 1η Ιανουαρίου 
2016) και των επικουρικών (από την 1η Ιουνίου). Αν 
μάλιστα περιμένει στην ουρά να πάρει  εφάπαξ, θα  
βρει το ποσό στο λογαριασμό του μειωμένο κατά 
18%.   
• Δημοτικοί υπάλληλοι,  καθώς  η διαφορά που προ-
κύπτει από τον επαναϋπολογισμό  φθάνει το 15%.  
Δηλαδή η σύνταξη  του ΤΑΔΚΥ, που ανέρχεται κατά  
μέσο όρο σε 225 ευρώ, θα μειωθεί κατά 34 ευρώ  για 
όσους υπερβαίνουν  το όριο των 1.300 ευρώ μεικτά 
(1.120 καθαρά).  Στους υπόλοιπους το επιπλέον ποσό 
θα διατηρηθεί  ως «προσωπική διαφορά». 

Π.χ. συνταξιούχος δημοτικός υπάλληλος με πτυχίο 
και ασφαλιστικό βίο 30 ετών  παίρνει 1.210 ευρώ 
κύρια σύνταξη και 225 επικουρική. Η διαφορά  που 
έχει έναντι του πλαφόν των 1.300 ευρώ θα του στοι-
χίσει  απώλεια εισοδήματος 34 ευρώ μηνιαίως, κα-
θώς η επικουρική του θα μειωθεί στα 191,25 ευρώ 
(- 15%).
• συνταξιούχοι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί που παίρνουν 
μέση σύνταξη από το πρώην ΤΕΑΕΙΓΕ 225 ευρώ 
• συνταξιούχοι  τραπεζοϋπάλληλοι  της πρώην ΕΤΒΑ 
που εισπράττουν επικουρική 346 ευρώ και   θα βρε-
θούν αντιμέτωποι με μειώσεις 10% 

Για παράδειγμα, συνταξιούχος  τραπεζοϋπάλλη-
λος λαμβάνει την κύρια σύνταξή του από το ΙΚΑ  με 
35ετία στην ανώτατη ασφαλιστική κλάση και την επι-

κουρική του από επικουρικό τράπεζας. Σήμερα η κύ-
ρια σύνταξή του είναι 1.310 € καθαρά και  η επικουρι-
κή 375 € καθαρά. Μετά την αναπροσαρμογή των συ-
ντάξεων θα λάβει επικουρική σύνταξη 285 €, δηλαδή 
θα υποστεί  απώλεια 25%.

Όριακές απώλειες θα υποστούν:
Αρκετές κατηγορίες συνταξιούχων με μεσαίες και 

υψηλές επικουρικές συντάξεις «διασώζονται» από 
το ψαλίδι, καθώς κατέβαλαν  κατά της διάρκεια του 
ασφαλιστικού τους βίου υψηλές εισφορές 9% έως 
12% , στοιχείο που ελήφθη υπόψη στον επαναϋπολο-
γισμό.

Σ΄αυτή την κατηγορία εμπίπτουν οι συνταξιούχοι 
του ΤΕΑΠΟΚΑ  (ασφαλιστικά ταμεία - μέση σύνταξη 
235 ευρώ), οι χημικοί (178 ευρώ), συνταξιούχοι ΟΤΕ 
(196 ευρώ ), ΕΛΤΑ (132 ευρώ), συνταξιούχοι ΕΡΤ 
(313 ευρώ), καθώς και οι συνταξιούχοι της πρώην 
Αγροτικής Τράπεζας (352 ευρώ). 

Στις περιπτώσεις αυτές ενδεχομένως να προκύ-
ψουν μικρές μειώσεις κάτω των 10 ευρώ.   Οι συντα-
ξιούχοι της ΔΕΗ που θα δουν σημαντικές μειώσεις 
στις επικουρικές εντάσσονται στο πακέτο του Σεπτεμ-
βρίου. 

Χωρίς μειώσεις  
Αλώβητοι από τη σφαγή θα βγουν προς το παρόν οι 

συνταξιούχοι που εισπράττουν αθροιστικά κύρια και 
επικουρική  σύνταξη έως 1.300 ευρώ μικτά (1.170 
καθαρά).

Καμία μείωση δεν θα υποστούν οι συνταξιούχοι 
του Δημοσίου με κάτω από 25 έτη ασφάλισης.

Ορισμένες κατηγορίες «γλιτώνουν» τις περικοπές 
στο νήμα, καθώς η διαφορά που προκύπτει από τον 
επαναϋπολογισμό καλύπτεται από τις περικοπές των 
μνημονίων που κρίθηκαν αντισυνταγματικές.

Σε λίγες περιπτώσεις  μάλιστα προκύπτουν και αυ-
ξήσεις, καθώς το νέο μεικτό ποσό  πέφτει κάτω από 
το όριο των 300 ευρώ και δεν θα γίνεται  πλέον κρά-
τηση υπέρ ΑΚΑΓΕ. Ωστόσο ο ασφαλιστικός νόμος α-
παγορεύει «διά ροπάλου» τις αυξήσεις, οπότε τα ό-
ποια μικρά ποσά θα παραμείνουν στο ταμείο του Ε-
ΤΕΑ.

Μεγαλύτερες περικοπές  
αναμένονται το Σεπτέμβριο 

Ο κύριος όγκος των περικοπών, είτε για επικοινω-
νιακούς λόγους είτε λόγω καθυστέρησης της ΗΔΙΚΑ, 
θα γίνει αντιληπτός στις 2 Σεπτεμβρίου. Στο πακέτο 
του Σεπτεμβρίου θα πέσει βαρύς ο πέλεκυς, καθώς 
αναμένονται μειώσεις από 2 ευρώ έως 350 ευρώ  
στις επικουρικές του ΙΚΑ, των τραπεζοϋπαλλήλων, 
των υπαλλήλων της ΔΕΗ, των εμποροϋπαλλήλων, 
των φαρμακευτικών υπαλλήλων, των βενζινοπω-
λών, των ναυτικών πρακτόρων και των συνταξιού-
χων του ΝΑΤ.  Συνολικά εκτιμάται  ότι θα θιγούν πε-
ρίπου 250.000 επικουρικές συντάξεις  και οι μειώ-
σεις θα φθάσουν έως και  40% έναντι του ποσού που 
χορηγούσε το ταμείο πριν από τις μνημονιακές περι-
κοπές. 

Π.χ. συνταξιούχος του ΙΚΑ με κύρια σύνταξη 1.300 
ευρώ λαμβάνει επικουρική από το Ταμείο Ναυτιλια-
κών Πρακτόρων (ΤΑΝΠΥ) 470 ευρώ. Από τον επόμε-

νο μήνα η επι-
κουρική του θα μειωθεί 
στα  297 ευρώ, θα χάσει δηλαδή 
297 ευρώ ( -37%).
• Συνταξιούχος του ΙΚΑ  λαμβάνει κύρια σύνταξη 
1.300 ευρώ και επικουρική από το ΕΤΕΑΜ 210  ευ-
ρώ. Μετά τον επαναϋπολογισμό , η επικουρική του θα 
μειωθεί στα 181 ευρώ, δηλαδή θα χάσει   29 ευρώ ( 
-13,80%).
• Συνταξιούχος από τον ΟΑΠ-ΔΕΗ που έφυγε με 35 
έτη ασφάλισης χωρίς όριο ηλικίας λαμβάνει κύρια 
σύνταξη ποσού 1.490 € καθαρά και επικουρική 365 
€. Μετά την αναπροσαρμογή των συντάξεων θα λά-
βει επικουρική σύνταξη ποσού 298 €, δηλαδή θα υ-
ποστεί   απώλεια κατά  19%.

• Συνταξιούχος εμποροϋπάλληλος με 35 έτη α-
σφάλισης 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%).

Παράγοντες της ασφάλισης υποστηρίζουν ότι  η 
εξοικονόμηση για το 2016 δεν θα ξεπεράσει τα 160 
εκατ. ευρώ, έναντι 360 εκατ. που είχαν προϋπολογι-

στεί στο 
μνημόνιο.
Αυτό σημαί-

νει ότι τα ελλείμματα του 
ενιαίου επικουρικού θα καλύπτονται με 

τη ρευστοποίηση των περιουσιακών στοιχείων ή θα 
ενεργοποιηθεί ο δεύτερος «κόφτης»,  ο οποίος  θα 
«παραμονεύει», όπως προβλέπει ο νόμος, έως τις  
31.12.2019, προκειμένου να αποφευχθεί η δημιουρ-
γία νέων ελλειμμάτων στο Ενιαίο Επικουρικό. Ο 
«κόφτης», που θυμίζει τη ρήτρα μηδενικού ελλείμ-
ματος ή τη ρήτρα βιωσιμότητας, θα εφαρμόζεται κάθε 
χρόνο, αν το ετήσιο έλλειμμα του ταμείου -αφαιρου-
μένων των εξόδων  από τα έσοδα του Ταμείου- είναι  
μεγαλύτερο από το 0,5% των εισφορών. Μετά το 
2021, οι επικουρικές συντάξεις θα επικαιροποιού-
νται ανά τριετία.

Πώς θα επιστραφούν τα αναδρομικά 
Με τροπολογία του υπουργείου Οικονομικών αλ-

λάζουν οι όροι για την αναδρομική επιστροφή αχρε-
ωστήτως καταβληθέντων ποσών από τις  περικοπές 
των επικουρικών, του ΕΚΑΣ και πιθανότατα των με-
ρισμάτων. Υπενθυμίζουμε ότι  το «ψαλίδι» για τις ε-

ΠΌΣΌΙ ΘΑ ΠΑΡΌΥΝ ΑΜΈΣΑ ΤΌ «ΨΑΛΙΔΙΣΜΈΝΌ» ΈΦΑΠΑΞ

Έρχεται το πρώτο πακέτο  μειώσεων στις επικουρικές
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πικουρικές  μετράει από τον Ιούνιο κι αυτό σημαίνει 
πως όσοι μπαίνουν στο φάσμα των περικοπών θα 
πρέπει να επιστρέψουν τα υπερβάλλοντα ποσά που 
αχρεωστήτως τους καταβλήθηκαν για τους μήνες Ι-
ούνιο και Ιούλιο. Αντίστοιχα το νέο ΕΚΑΣ έκανε 
«πρεμιέρα» με την σύνταξη του Ιουλίου, ωστόσο η 
περικοπή μετράει από τον Ιούνιο. Η τροπολογία δεν 
αποκλείεται να ακουμπά και το μέρισμα του ΜΤΠΥ. 
Εκεί το «μαχαίρι» μετράει από 1/1/2016 και εφαρμό-
στηκε για πρώτη φορά στην προηγούμενη πληρωμή, 
τέλη Ιουνίου. Η αναδρομική επιστροφή των αχρεω-
στήτως καταβληθέντων ποσών για το τρίμηνο Ιανου-
άριος - Μάρτιος θα γίνει σε δυο δόσεις, στα τέλη Σε-
πτεμβρίου και στα τέλη Δεκεμβρίου.
• Ειδικότερα, η τροπολογία μειώνει το ποσοστό του 
παρακρατούμενου από την ακαθάριστη μηνιαία κατα-
βαλλόμενη σύνταξη ποσού από το 1/4 που είναι σή-
μερα σε:

1/10 για συντάξεις μέχρι του ποσού των 1.000 ευ-
ρώ

1/6 για το μέρος εκείνο της σύνταξης που τυχόν 
υπερβαίνει το ποσό των 1.000 ευρώ 

Ως ελάχιστο ύψος της μηνιαίας δόσης ορίζεται το 
ποσό των 50 ευρώ. Επίσης απαλείφεται το όριο στον 
αριθμό των δόσεων για την εξόφληση (ο νόμος όριζε 

πως παρακρατούνται τα ποσά σε έξι ισόποσες μηνι-
αίες δόσεις).

Προσωρινές συντάξεις
Καθυστερήσεις αναμένονται στην έκδοση των 

προσωρινών συντάξεων, παρότι ο νόμος Κατρού-
γκαλου (ν. 4387/2016) ορίζει ότι η απόφαση για τη 
λήψη προσωρινής σύνταξης βγαίνει εντός δύο μη-
νών από την αίτηση συνταξιοδότησης. Σύμφωνα με 
τη ρύθμιση αυτή όσοι κατέθεσαν αίτηση συνταξιοδό-
τησης μετά τις 12/5/2016 (ημερομηνία ψήφισης του 
νόμου) θα πρέπει έως το  τέλος Ιουλίου να λάβουν 
την προσωρινή σύνταξη.

Το ΙΚΑ όμως δεν είναι ακόμη έτοιμο και έτσι η προ-
σωρινή σύνταξη παραπέμπεται για αργότερα, στην 
καλύτερη περίπτωση προσωρινές συντάξεις στο τέ-
λος Σεπτεμβρίου, όπως εκτιμούν παράγοντες του Ι-
ΚΑ.

Οι νέες προσωρινές συντάξεις για πλήρη σύνταξη  
θα κυμαίνονται μεταξύ 384 και 768 ευρώ. Αυτό ση-
μαίνει ότι θα υποστούν μειώσεις  κατά 30% υψηλόμι-
σθοι του ιδιωτικού τομέα , ΔΕΚΟ και τραπεζών που 
δικαιούνταν με το προηγούμενο καθεστώς  προσω-
ρινή σύνταξη ίση με το 80% της οριστικής σύνταξης 
που θα τους χορηγηθεί. Σε πολλές περιπτώσεις η 

προ-
σωρι-

νή σύ-
νταξη έ-
φ τ α ν ε 

και τα 1.200 ευ-
ρώ.

 Επιπλέον η  προσω-
ρινή σύνταξη  θα συρρι-

κνώνεται πε- ραιτέρω, αν η σύνταξη είναι 
αναπηρική η χορηγείται πρόωρα. Δηλαδή,  για μειω-
μένη σύνταξη απονέμεται προσωρινή ύψους 288 
ευρώ. Και αυτό θα συμβεί με δεδομένο ότι επιμηκύ-
νεται αντί να  λιγοστεύει  ο χρόνος αναμονής  για την 
έκδοση των οριστικών συντάξεων. 

Το υπουργείο Εργασίας ωστόσο υποστηρίζει ότι οι 
προσωρινές συντάξεις «πείνας» αφορούν μικρό α-
ριθμό ασφαλισμένων. Σύμφωνα με τα στοιχεία που 
παρουσίασε στη Βουλή ο υφυπουργός Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων κ. Τάσος Πετρόπουλος,  οι προσωρινές 
συντάξεις που είναι μικρότερες του ποσού των 384 
ευρώ ανέρχονταν περίπου στο 7,2%. Πρόκειται για 
1.428 συντάξεις. Από 384 μέχρι 768 ευρώ είναι το 
83,6%.  “Συνεπώς”, τόνισε ο υφυπουργός, “σε πάνω 
από 90% ανέρχεται το ποσοστό των προσωρινών 
συντάξεων που πλησιάζει το ποσό των 768 ευρώ, 
που είναι και το όριο που θέτει ο δικός μας ο νόμος. 
Επομένως, δεν πρόκειται για κάποια σημαντική δια-
φορά, καθώς πάνω από 800 ευρώ προσωρινές συ-
ντάξεις δίνονταν στο 9,2% των ανθρώπων”.

«Ξεμπλόκαρε»   η καταβολή του ψαλιδισμένου  
εφάπαξ

Από την περασμένη Παρασκευή άρχισαν να απο-
στέλλονται ταχυδρομικώς τα ειδοποιητήρια (κοινο-
ποιήσεις) για τη χορήγηση του εφάπαξ στους πρώ-
τους 3.750  δικαιούχους που περιμένουν στην ουρά 
εδώ και τρία χρόνια. 

Από το ποσό της δόσης που προορίζεται για την 
πληρωμή των ληξιπρόθεσμων οφειλών του Δημοσί-
ου: 
Α) δόθηκαν στο ΤΑΥΤΕΚΩ 33.000.000 €, 
Β) στο Ταμείο Προνοίας δημοσίων υπαλλήλων 
35.000.000 € 
Γ) και στο  ΙΚΑ  (τηρείται λογαριασμός εφάπαξ για 
τους υπαλλήλους) ως πρώτη δόση 6.423.000 €. 

Τα ποσά πρέπει να απορροφηθούν - ενταλματο-

ποιηθούν μέχρι 29/7/2016.
Η προβλεπόμενη χρηματοδότηση από το υπουρ-

γείο θα ανέλθει συνολικά μέχρι και τον 
Ιούνιο του 2017 στα 1.594 ε-

κατ. €. 
Οι προβλέψεις για το 

τρίτο δεκαήμερο του Ιουλίου 
του 2016 έχουν ως εξής:

1. 1.500 περίπου εφάπαξ για το 
ΤΠΔΥ

2. 1.000 περίπου εφάπαξ για το ΤΑΥΤΕΚΩ 
3. 250 περίπου εφάπαξ για τον Ειδικό Λογα-

ριασμό Πρόνοιας ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
Οι δικαιούχοι θα λάβουν το ένταλμα από τα υπο-

καταστήματα της Εθνικής Τράπεζας.
Η απονομή των 62.000 εφάπαξ που εκκρεμούν α-

πό το Σεπτέμβριο του 2013 θα γίνει σταδιακά. Ειδικό-
τερα, το Ταμείο Προνοίας του Δημοσίου θα λάβει 
άλλα 35 εκατ. ευρώ τέλος Αυγούστου, τα οποία θα 
καλύψουν άλλους 1.500 δικαιούχους, ενώ το Σε-
πτέμβριο θα λάβει 40 εκατ. για να πληρωθούν άλλοι 
2.000 συνταξιούχοι.

Οι περικοπές εκτιμάται ότι θα αγγίξουν το 20% σε 
εφάπαξ πρώην ΔΕΚΟ, ενώ και στο Δημόσιο οι μειώ-
σεις θα φθάσουν στο 15%-18%. Αντίθετα, αυξημένο 
κατά 5% ώς και 10% είναι το ποσό του εφάπαξ για 
τους εμποροϋπάλληλους.

Το εφάπαξ για το χρόνο ασφάλισης από την 
1.1.2014 και μετά θα υπολογίζεται με βάση τη συσ-
σωρευμένη αξία των εισφορών κατά την ημερομηνία 
αποχώρησης και για το χρόνο πριν από την 1.1.2014 
το ποσό της εφάπαξ παροχής αποτελείται από δύο 
τμήματα και θα προκύπτει από έναν περίπλοκο μαθη-
ματικό τύπο. 

Για μισθωτούς με εισφορά ύψους 4% επί των απο-
δοχών, η εφάπαξ παροχή αποτελείται από το γινόμε-
νο του 60% των αποδοχών επί των οποίων έγιναν οι 
νόμιμες κρατήσεις, επί τα έτη ασφάλισης. Για τον υ-
πολογισμό της παροχής λαμβάνονται υπόψη οι μηνι-
αίες αποδοχές  της πενταετίας έως και την 
31.12.2103.

Ειδικά για τους αυτοαπασχολούμενους με εισφο-
ρά 4%, για τον υπολογισμό του εφάπαξ λαμβάνεται 
υπόψη   ο μέσος όρος των ασφαλιστικών εισφορών 
κατηγοριών ασφάλισης επί των οποίων επιβλήθη-
καν οι εισφορές την τελευταία πενταετία ώς 
31/12/2013.

Σύμφωνα με παράγοντες της ασφάλισης, το νέο 
εφάπαξ ποσό ανάλογα με τα χρόνια ασφάλισης και 
την κατηγορία εκπαίδευσης διαμορφώνεται ως εξής:

Έτη ασφάλισης Νέο ποσό εφάπαξ
ΠΕ 35 33.973 ευρώ

ΠΕ 30 27.540 ευρώ

ΠΕ 25 21.255 ευρώ

ΔΕ 35 28.774 ευρώ

ΔΕ 30 23.306 ευρώ

ΔΕ 25 17.985 ευρώ

ΥΕ 35 24.637 ευρώ

ΥΕ 30 19.951 ευρώ

ΥΕ 25 15.405 ευρώ

ΠΌΣΌΙ ΘΑ ΠΑΡΌΥΝ ΑΜΈΣΑ ΤΌ «ΨΑΛΙΔΙΣΜΈΝΌ» ΈΦΑΠΑΞ

Έρχεται το πρώτο πακέτο  μειώσεων στις επικουρικές
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Για την εθελοντική της συνεισφορά βραβεύθηκε η 
MetLife στο Κέντρο Πολιτισμού «Ελληνικός Κό-
σμος», από το Σωματείο Επιχειρηματικότητας 

Νέων/Junior Achievement Greece, στο πλαίσιο του 
10ου πανελλήνιου διαγωνισμού για την «Καλύτερη 
Εικονική Επιχείρηση 2016».  Η ομάδα Eθελοντών της 
MetLife βραβεύτηκε για 2η συνεχή χρονιά με το Βρα-
βείο Εθελοντισμού για το Πρόγραμμα «LifeChanger».

Η βράβευση αυτή αποτελεί μια πράξη αναγνώρισης 
της σημαντικής στήριξης που προσφέρει η MetLife σε 
συνεργασία με το MetLife Foundation στο έργο του 
ΣΕΝ, σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης στην Ελ-
λάδα, στο πλαίσιο του MetLife LifeChanger, του προ-
γράμματος που υλοποιεί η εταιρεία σε παγκόσμιο επί-
πεδο με στόχο τη βελτίωση του τρόπου ζωής των 
παιδιών και των νέων, μέσα από την ενίσχυση της α-
ντίληψής τους επάνω σε οικονομικά θέματα. 

Το βραβείο Εθελοντισμού παρέλαβαν οι εθελοντές 
του προγράμματος MetLife LifeChanger, οι οποίοι με 
την ατομική τους συνεισφορά συμβάλλουν στη μεγά-
λη προσπάθεια της εταιρείας να στηρίξει και να ενι-
σχύσει τη νέα γενιά στην Ελλάδα.

Ο διευθυντής Marketing και Επικοινωνίας της 
MetLife, κ. Σταύρος Μιχαηλίδης, ευχαρίστησε το Σω-
ματείο Επιχειρηματικότητας Νέων και τους μαθητές 
για την τιμητική βράβευση, και αναφέρθηκε στη μεγά-
λη προσπάθεια της MetLife για τη στήριξη των νέων, 

τονίζοντας μεταξύ άλλων: «Ο καλύτερος τρόπος να 
διαμορφώσεις μία ισχυρή κοινωνία είναι εμπνέοντας 
και υποστηρίζοντας τους νέους ανθρώπους να πά-
ρουν το μέλλον στα χέρια τους!   

Η MetLife και το MetLife Foundation στηρίζει αυτή 
την προσπάθεια. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε! Ως 
εθελοντές επισκεφθήκαμε σχολεία και γίναμε για λί-
γο “δάσκαλοι”. Μια εμπειρία μοναδική! Αισθανόμαστε 
ότι έχουμε βάλει και εμείς ένα λιθαράκι στην προετοι-
μασία των παιδιών για τη ζωή τους ως ενήλικες». 

Η παγκόσμια στρατηγική της MetLife, σε συνεργα-
σία με το MetLife Foundation, στοχεύει στην οικοδό-
μηση της καλύτερης ποιότητας ζωής, εξασφαλίζο-
ντας σε περισσότερους ανθρώπους παγκοσμίως 
πρόσβαση στην εκπαίδευση. 

Ως απόρροια της παγκόσμιας τοποθέτησής της η 
MetLife, μέσα από το πρόγραμμα LifeChanger, απο-
σκοπεί στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων των νέων σε 
σχέση με επιχειρηματικά και οικονομικά θέματα, προ-
κειμένου να αποκτήσουν τα απαραίτητα εφόδια που 
θα τους βοηθήσουν στον επαγγελματικό τους προσα-
νατολισμό.

Βραβείο Έθελοντισμού για το Πρόγραμμα «LifeChanger»

Βράβευση εθελοντών της MetLife Όλες οι ομάδες στη σκηνή στο Κέντρο Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος»

Head of Communications & Marketing της MetLife κ. 
Σταύρος Μιχαηλίδης 

MetLife: Στηρίζοντας  τη νέα γενιά
Τους νέους δημιουργούς στηρίζει έμπρακτά η MetLife, δημιουργώ-

ντας προϋποθέσεις για να πατήσουν γερά στα πόδια τους και να πε-
τύχουν την επαγγελματική τους ανάδειξη, συμμετέχοντας στα 

«Business Days» που διοργανώνει το Πανόραμα Επιχειρηματικότητας 
με την υποστήριξη του κ. Ι. Λαδόπουλου, και φιλοξενώντας μια ομάδα 
φοιτητών και αποφοίτων στα γραφεία της.

Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τη λειτουρ-
γία και τη δομή μίας ασφαλιστικής εταιρείας, καθώς και για τον ρόλο της 
ιδιωτικής ασφάλισης στην Ελλάδα. Οι άνθρωποι της MetLife μοιράστη-
καν τις εμπειρίες τους, έδωσαν συμβουλές στους συμμετέχοντες για την 
ανάπτυξη χρήσιμων δεξιοτήτων στην επαγγελματική τους πορεία, και 
μέσα από διάλογο απάντησαν σε καίρια ερωτήματα που απασχολούν τη 
νέα γενιά.

Μεταξύ άλλων, ο διευθύνων σύμβουλος της MetLife, Δημήτρης Μα-
ζαράκης, μίλησε στους νέους δίνοντας τους χρήσιμες συμβουλές μέσα 
από τη μακροχρόνια εμπειρία του, αλλά και τους ενημέρωσε για τις ευ-
καιρίες και τις προκλήσεις που παρουσιάζει η ασφαλιστική αγορά στην 
Ελλάδα. Στη συνέχεια έκανε ένα πολύ εποικοδομητικό διάλογο με τους 
συμμετέχοντες σχετικά με τις πραγματικές τάσεις της αγοράς στις ημέ-
ρες μας, τονίζοντας όμως πόσο σημαντικό είναι να έχουν όραμα και να 
αγαπούν αυτό που θα επιλέξουν να κάνουν.

Στόχος της MetLife στα πλαίσια συμμετοχής στα «Business Days» εί-
ναι να ενισχύσει τον θεσμό συμβάλλοντας ως γέφυρα μεταξύ της εκπαι-
δευτικής κοινότητας και του επαγγελματικού κόσμου για την ενδυνάμω-
ση μιας εποικοδομητικής σχέσης μεταξύ των δύο πλευρών. Ανοίγοντας 

τις πόρτες σε ταλαντούχους φοιτητές και αποφοίτους, δίνεται η δυνατό-
τητα στη νέα γενιά να ενημερωθεί για την κατάσταση στην αγορά, να δι-
ευρύνει τα γνωστικά της πεδία περνώντας από την θεωρία στην πράξη.

Αξιοσημείωτο ήταν το ενδιαφέρον και ο ενθουσιασμός των συμμετε-
χόντων, που εκφράστηκε μέσα από πληθώρα ερωτήσεων και αποριών, 
γεγονός που αποδεικνύει την αναγκαιότητα ενίσχυσης παρόμοιων πρω-
τοβουλιών που στόχο έχουν να προσφέρουν όσο το δυνατόν περισσότε-
ρα εφόδια στη νέα γενιά στην Ελλάδα.  Η MetLife θα συνεχίσει να στηρί-
ζει τους νέους, εμπνέοντάς τους και πιστεύοντας σε αυτούς.

Το ενδιαφέρον και ο ενθουσιασμός των συμμετεχόντων 
εκφράστηκε μέσα από πληθώρα ερωτήσεων

Ο κ. Δημήτρης Μαζαράκης μιλάει με τους νέους

Στο πλευρό  
των Special  
Olympics Hellas
ΔΙΑΤΗΡΏΝΤΑΣ με συνέπεια τον κοινωνικό της ρόλο η 
MetLife με την υποστήριξη του MetLife Foundation, συμ-
μετείχε στην 16η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Ποδοσφαίρου 
Special Olympics Hellas. Στη διοργάνωση συμμετείχαν 
πενήντα χιλιάδες αθλητές από πενήντα χώρες της Ευρώ-
πης, σε συνεργασία με την UEFA, με Εθνικές Ομοσπονδί-
ες Ποδοσφαίρου και ποδοσφαιρικούς συλλόγους.Στόχος 
της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Ποδοσφαίρου Special 
Olympics είναι η κοινωνική ένταξη, η ενδυνάμωση  και 
η συμμετοχή των ατόμων με τις ειδικές δεξιότητες σε 
αθλητικές δράσεις με τη βοήθεια εμπνευσμένων εθελο-
ντών με σκοπό την ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους.

Οι άνθρωποι της MetLife έδωσαν το παρόν συμμετέ-
χοντας σε αθλητικές δραστηριότητες μαζί με τους αθλη-
τές των Special Olympics υποστηρίζοντας τον παγκό-
σμιο θεσμό που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 28 Μαΐου 
στο Γήπεδο Ποδοσφαίρου στο Γουδί. Συγκεκριμένα, οι 
άνθρωποι της MetLife συμμετείχαν σε ποδοσφαιρικούς 
αγώνες με τους αθλητές των Special Olympics, σε μει-
κτές ομάδες (Unified) υπό τον τίτλο “Come and Try” και 
στη διεξαγωγή αθλητικών ασκήσεων συνοδεύοντας 
τους αθλητές.Ενέργειες όπως αυτή στηρίζουν και εν-
θαρρύνουν τη φιλοσοφία της MetLife σχετικά με τον 
κοινωνικό ρόλο της εταιρείας και προάγουν τη διαρκή 
εξέλιξη των ανθρώπων της με τη συμμετοχή τους σε 
παρόμοιες δράσεις. Είναι τιμή μας που συμμετέχουμε στη 
διοργάνωση των Special Olympics, συνεχίζοντας τη 
μακρά παράδοση στην υποστήριξη πρωτοβουλιών εθε-
λοντισμού για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ατό-
μων με ειδικές δεξιότητες σημείωσε ο κ. Σταύρος Μιχα-
ηλίδης, Head of Communication & Marketing της 
MetLife. Συγχαρητήρια σε όλους τους αθλητές των 
Special Olympics, είστε όλοι νικητές! διότι με τη θέληση 
και την επιμονή σας είστε παράδειγμα δύναμης για ό-
λους μας, πρόσθεσε ο κ.Μιχαηλίδης.
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Ένα εξειδικευμένο αναπτυξιακό εργαλείο χρηματοδότησης που στηρίζει και προωθεί αλυσίδες αξίας στις οποίες συμμετέχουν ελληνικές επιχειρήσεις, προωθεί η 
Εθνική Τράπεζα με τον διακριτικό τίτλο «ΕΘΝΙΚΗ Αλυσίδα Αξίας» και σε πρώτη φάση  προσφέρεται σε επιχειρήσεις οι οποίες συμμετέχουν ή θα συμμετάσχουν σε 

εφοδιαστικές αλυσίδες στον κλάδο της ναυτιλίας

Οι 7 αλλαγές 
στα capital 
controls
► Άνοιγμα  λογαριασμού σε φοιτητές 
που  συμμετέχουν σε προγράμματα 
ERASMUS
► Έπιτρέπεται η πλήρης  

αποπληρωμή δανείων
► Χωρίς περιορισμούς οι αναλήψεις 
χρημάτων που κατατίθενται στις  
τράπεζες 

Στη νέα υπουργική 
απόφαση 
περιλαμβάνονται  
οι εξής ρυθμίσεις:

1Επιτρέπεται η ανάληψη ποσού 
έως 840 ευρώ ανά δύο εβδομά-

δες.

2 Επιτρέπεται η πρόωρη, μερική ή 
ολική, εξόφληση δανείου σε πι-

στωτικό ίδρυμα.

3Επιτρέπονται αναλήψεις μετρη-
τών έως του ποσοστού του 100% 

συνολικά, από χρηματικά ποσά τα ο-
ποία, μετά τις 22/07/2016, κατατίθε-
νται σε τραπεζικούς λογαριασμούς 
των δικαιούχων νομικών και φυσι-
κών προσώπων, σε μετρητά.

4Επιτρέπεται, υπό προϋποθέσεις, 
η ανάληψη μετρητών, έως του 

ποσοστού 30% συνολικά, από χρη-
ματικά ποσά τα οποία, μετά τις 
22/07/2016, μεταφέρονται από το 
εξωτερικό με μεταφορά πίστωσης 
σε υφιστάμενους λογαριασμούς 
στην Ελλάδα.

5Επιτρέπεται το άνοιγμα λογαρια-
σμού όψεως ή καταθέσεως σε 

φοιτητές ή σπουδαστές που, κατά το 
τρέχον ακαδημαϊκό έτος, συμμετέ-
χουν σε προγράμματα ανταλλαγής 
φοιτητών-σπουδαστών ERASMUS.

6Επιτρέπεται το άνοιγμα λογαρια-
σμού σε συνταξιούχους που εί-

ναι κάτοικοι εξωτερικού, για την 
καταβολή της σύνταξής τους στην 
Ελλάδα.

7Σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, 
επιτρέπονται οι πληρωμές συ-

ντάξεων και προνομιακών επιδομά-
των πάσης φύσεως στο εξωτερικό 
από φορείς κοινωνικής ασφάλισης 
που διέπονται από το ελληνικό δί-
καιο, με πίστωση λογαριασμού που 
τηρείται σε πιστωτικό ίδρυμα που ε-
δρεύει και λειτουργεί εκτός Ελλά-
δος.

ΑΝΑΛΗΨΗ 840 ΈΥΡΩ ΑΝΑ 15ΝΘΗΜΈΡΌ

AΝΑΣΑ ΣΤΗΝ ΑΓΌΡΑ από τη νέα χαλά-
ρωση των capital controls, σύμφωνα 
με την υπουργική απόφαση με θέμα 
«Ρυθμίσεις θεμάτων περιορισμών στην 
ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κε-
φαλαίων»,που υπεγράφη από τον υ-
πουργό Οικονομικών κ. Ευκλείδη Τσα-
καλώτο και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ. 

Πρόκειται για την 11η, κατά σειρά, υ-
πουργική απόφαση που αφορά στους 
περιορισμούς στην ανάληψη  και τη με-
ταφορά κεφαλαίων, ενώ έχουν προηγη-
θεί και δύο Πράξεις Νομοθετικού Περι-
εχομένου με το ίδιο θέμα, από τον Ιούλιο 
2015. Αφορά κυρίως στο «νέο χρήμα» 
που θα κατατεθεί στις τράπεζες σε με-
τρητά, είτε από την Ελλάδα είτε από το 
εξωτερικό. 

Οι τροποποιήσεις αφορούν τόσο στα 
φυσικά πρόσωπα και τις επιχειρήσεις. 

Από τη μία πλευρά οι ιδιώτες θα μπο-
ρούν να καταθέτουν μετρητά στους λο-
γαριασμούς, χωρίς αυτά να «εγκλωβί-
ζονται» στο σύστημα, καθώς θα υπάρχει 
πλήρης ελευθερία αναλήψεων, ενώ θα 
υπάρχει η δυνατότητα σωρευτικής ανά-
ληψης 840 ευρώ με μία κίνηση ανά δύο 
εβδομάδες. 
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Έλλειμμα  412 εκατ. ευρώ, κατά 
272 εκατ. ευρώ μεγαλύτερο από 
εκείνο του Μαΐου του 2015, εμ-

φάνισε  το ισοζύγιο τρεχουσών συ-
ναλλαγών το  Μάιο του 2016, σύμ-
φωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της 
Ελλάδος. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται 
στη μείωση του πλεονάσματος του ι-
σοζυγίου υπηρεσιών, η οποία αντι-
σταθμίστηκε μόνο εν μέρει από τη 
βελτίωση των ισοζυγίων αγαθών και 
πρωτογενών και δευτερογενών ει-
σοδημάτων. 

Το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών 
μειώθηκε κατά 88 εκατ. ευρώ σε σύ-
γκριση με εκείνο του ίδιου μήνα του 
2015, αποκλειστικά λόγω της βελτί-
ωσης του ισοζυγίου που αφορά στις 
αγοραπωλησίες πλοίων, το οποίο 
μεταβλήθηκε από αρνητικό το Μάιο 
του 2015 σε θετικό το Μάιο του 2016, 
ενώ τα ελλείμματα στα ισοζύγια καυ-
σίμων και λοιπών αγαθών ήταν αυξη-
μένα, δεδομένου ότι οι σχετικές εξα-
γωγές περιορίστηκαν περισσότερο 
από τις αντίστοιχες εισαγωγές. 

Σημειώνεται όμως ότι αυτή η μείω-
ση της αξίας των εξαγωγών αντανα-
κλά κυρίως τη μείωση της αξίας των 
εξαγωγών καυσίμων, λόγω της πτώ-
σης των τιμών του πετρελαίου σε 
σχέση με το Μάιο του 2015. Αντίθετα, 
σε σταθερές τιμές οι εξαγωγές καυ-
σίμων αυξήθηκαν κατά 9,9% και οι 
συνολικές εξαγωγές κατά 4,5%. Το 
πλεόνασμα του ισοζυγίου υπηρεσιών 
περιορίστηκε κατά 442 εκατ. ευρώ, 
κυρίως λόγω της πτώσης των καθα-
ρών εισπράξεων από υπηρεσίες θα-
λάσσιων μεταφορών, οι οποίες δια-
μορφώθηκαν σε 339 εκατ. ευρώ, από 
672 εκατ. ευρώ το Μάιο του 2015. 

Οι εισπράξεις από ταξιδιωτικές υ-
πηρεσίες μειώθηκαν κατά 10,4%, πα-

ρά την άνοδο των αφίξεων κατά 4,4%, 
με αποτέλεσμα το ταξιδιωτικό ισοζύ-
γιο να παρουσιάσει επιδείνωση. Τέ-
λος, περιορίστηκε και το πλεόνασμα 
του ισοζυγίου λοιπών υπηρεσιών έ-
ναντι εκείνου του ίδιου μήνα του 
2015. Τα ισοζύγια πρωτογενών και 
δευτερογενών εισοδημάτων παρου-
σίασαν ελλείμματα μικρότερα κατά 
52 και 30 εκατ. ευρώ αντίστοιχα σε 
σύγκριση με εκείνα του ίδιου μήνα 
του 2015. 

Την περίοδο Ιανουαρίου - Μαΐου 
2016, το ισοζύγιο τρεχουσών συναλ-
λαγών βελτιώθηκε κατά 884 εκατ. 
ευρώ σε σύγκριση με την ίδια περίοδο 
του 2015 και εμφάνισε έλλειμμα 3,5 
δισεκ. ευρώ. Η εξέλιξη αυτή οφείλε-
ται στη βελτίωση των ισοζυγίων των 
πρωτογενών και δευτερογενών ει-
σοδημάτων, ενώ το ισοζύγιο αγαθών 
και υπηρεσιών παρουσίασε μικρή ε-
πιδείνωση. 

Το ισοζύγιο αγαθών παρουσίασε 
βελτίωση κατά 1,2 δισεκ. ευρώ την 
περίοδο Ιανουαρίου – Μαΐου 2016, η 
οποία οφείλεται κυρίως στη βελτίω-

ση του ισοζυγίου καυσίμων ως απο-
τέλεσμα της μείωσης των τιμών του 
πετρελαίου. Επίσης, περιορίστηκαν 
και οι καθαρές πληρωμές για αγορές 
πλοίων, λόγω της διεξαγωγής μεγά-
λου μέρους των σχετικών συναλλα-
γών εκτός του ελληνικού τραπεζικού 
συστήματος, μετά την επιβολή των 
περιορισμών στην κίνηση κεφαλαί-
ων. 

Τέλος, σημειώνεται ότι τόσο οι ε-
ξαγωγές αγαθών χωρίς καύσιμα και 
πλοία όσο και οι αντίστοιχες εισαγω-
γές δεν παρουσίασαν αξιόλογη μετα-
βολή. Σημειώνεται όμως ότι, σε στα-
θερές τιμές, οι εξαγωγές παρουσία-
σαν άνοδο κατά 6,2%, η οποία αντανα-
κλά κυρίως την άνοδο του όγκου των 
εξαγωγών καυσίμων κατά 14%. Οι ε-
ξαγωγές αγαθών χωρίς τα καύσιμα, 
σε σταθερές τιμές, παρουσίασαν μι-
κρή άνοδο κατά 1,1%. 

Το πλεόνασμα του ισοζυγίου υπη-
ρεσιών περιορίστηκε την περίοδο Ια-
νουαρίου - Μαΐου 2016 κατά 1,3 δι-
σεκ. ευρώ, καθώς παρατηρήθηκε ση-
μαντική μείωση των καθαρών ει-

σπράξεων από μεταφορές, οφειλό-
μενη επίσης σε μεγάλο βαθμό στους 
περιορισμούς στην κίνηση κεφαλαί-
ων. Επιπλέον, μείωση εμφάνισαν και 
οι καθαρές εισπράξεις από ταξιδιωτι-
κές υπηρεσίες. Σημειώνεται ότι οι 
συνολικές αφίξεις μη κατοίκων ταξι-
διωτών περιορίστηκαν κατά 1,3% το 
πρώτο πεντάμηνο του 2016 και οι α-
ντίστοιχες εισπράξεις κατά 6,2%. Οι 
εξελίξεις αυτές αντισταθμίστηκαν, σε 
μικρό βαθμό, από τη βελτίωση του ι-
σοζυγίου λοιπών υπηρεσιών. 

Το ισοζύγιο πρωτογενών εισοδη-
μάτων παρουσίασε πλεόνασμα ύψους 
1,0 δισεκ. ευρώ, κατά 715 εκατ. ευρώ 
μεγαλύτερο από εκείνο του ίδιου δια-
στήματος του 2015, λόγω της μείω-
σης των καθαρών πληρωμών για τό-
κους, μερίσματα και κέρδη, καθώς ε-
πίσης και για αμοιβές και μισθούς. Η 
βελτίωση αυτή αντιστάθμισε τον πε-
ριορισμό του πλεονάσματος του ισο-
ζυγίου λοιπών πρωτογενών εισοδη-
μάτων. Τέλος, βελτίωση παρουσίασε 
και το ισοζύγιο δευτερογενών εισο-
δημάτων. 

Με μια ματιά 

Αυξήθηκαν   
τα ληξιπρόθεσμα 
χρέη προς Ταμεία
ΑΠΌ ΤΑ 15,7 ΔΙΣ. ΈΥΡΩ στα 16,6 δισ. 
ευρώ αυξήθηκαν οι συνολικές ληξι-
πρόθεσμες οφειλές προς τα Ταμεία 
μέσα σε τρεις μήνες, σύμφωνα με όσα 
αναφέρει η δεύτερη τριμηνιαία έκθεση 
του Κέντρου Είσπραξης Ανεξόφλητων 
Οφειλών (ΚΕΑΟ). Όπως τονίζεται, η 
αύξηση αυτή ύψους 900 εκατ. ευρώ 
προέρχεται από τη διαφορά του επιπέ-
δου των οφειλών προς τα Ταμεία το α' 
τρίμηνο του 2016 και του επιπέδου των 
οφειλών το β' τρίμηνο του έτους. Οι 
οφειλές  αφορούν χρέη εργοδοτών και 
ασφαλισμένων προς το ΙΚΑ, τον ΟΑΕΕ, 
το ΕΤΑΑ και τον ΟΓΑ, άνω των 5.000 
ευρώ κατ' άτομο.

Σε νέα μείωση  
του ELA για τις 
ελληνικές τράπεζες 
ΜΈΤΑ από αίτημα της Τράπεζας της Ελ-
λάδας, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα 
μείωσε κατά 1,4 δισ. το ανώτατο όριο 
παροχής έκτακτης ενίσχυσης σε ρευστό-
τητα (ELA) προς τις ελληνικές τράπεζες, 
στα 57,2 δισ. ευρώ.

Οπως επισημαίνεται σε σχετική ανα-
κοίνωση της Τράπεζας της Ελλάδας, η 
μείωση του ανώτατου ορίου κατά 1,4 
δισ. ευρώ αντανακλά τη βελτίωση της 
ρευστότητας των ελληνικών τραπεζών, 
στο πλαίσιο της υποχώρησης της αβε-
βαιότητας και της σταθεροποίησης των 
ροών καταθέσεων του ιδιωτικού τομέα.

Νέος  Συνήγορος  
του Πολίτη  
ο Ανδρέας Ποττάκης
Η ΔΙΑΣΚΈΨΗ των προέδρων της Βου-
λής έκανε δεκτή την εισήγηση του προέ-
δρου της Βουλής, κ. Νικολάου Βούτση, 
για την επιλογή νέου Συνηγόρου του Πο-
λίτη. Συνήγορος του Πολίτη εξελέγη ο κ. 
Ανδρέας Ποττάκης με πλειοψηφία πολύ 
μεγαλύτερη της προβλεπόμενης από το 
Σύνταγμα των 4/5 των μελών της διά-
σκεψης των προέδρων και συγκεκριμέ-
να με 21 θετικές ψήφους, μία αρνητική 
και δύο «παρών».

Ο κ. Ανδρέας Ποττάκης είναι δικηγό-
ρος, πτυχιούχος του Νομικού Τμήματος 
της Σχολής Νομικών, Οικονομικών και 
Πολιτικών Επιστημών του Εθνικού και 
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθη-
νών.

Κατέχει διδακτορικό δίπλωμα στο Ευ-
ρωπαϊκό Δημόσιο Δίκαιο, από τη Νομική 
Σχολή του Πανεπιστημίου Οξφόρδης.

Χαμηλότερη ανάπτυξη της Ευ-
ρωζώνης το 2017 και το 
2018, κυρίως λόγω του 

Brexit στη Βρετανία, προβλέπουν 
51 επαγγελματίες αναλυτές σε έ-
ρευνα που έκανε η Ευρωπαϊκή Κε-
ντρική Τράπεζα. Ειδικότερα οι ανα-
λυτές αναμένουν ρυθμό ανάπτυ-
ξης  στο 1,4% για το 2017 και το 
1,6% για το 2018 έναντι προηγού-
μενης πρόβλεψης για 1,6% και 
1,7%, αντίστοιχα. Για φέτος, η πρό-
βλεψη για την αύξηση του ΑΕΠ 
παρέμεινε αμετάβλητη στο 1,5%.

Με βάση τα αναλυτικά σχόλια 

των ερωτηθέντων, οι αναθεωρή-
σεις αυτές αντανακλούν σε μεγά-
λο βαθμό μία αναμενόμενη αρνη-
τική επίπτωση στην Ευρωζώνη 
από το αποτέλεσμα του βρετανι-
κού δημοψηφίσματος, αναφέρει  
η ΕΚΤ. Οι αναλυτές, που ενσωμά-
τωσαν το Brexit στις προβλέψεις 
τους, εκτίμησαν ότι οι συνέπειές 
του θα περιορίσουν το ρυθμό α-
νάπτυξης το 2017 κατά 0,26 της 
ποσοστιαίας μονάδας και τον 
πληθωρισμό κατά 0,07 της ποσο-
στιαίας μονάδας. 

Η επίπτωση στην ανάπτυξη θα 

επέλθει μέσω μείωσης των κα-
θαρών εξαγωγών στη Βρετανία, 
που θα περιορισθεί περαιτέρω 
από την υποτίμηση της στερλίνας, 
την αβεβαιότητα για τη φύση της 
μελλοντικής σχέσης της Βρετα-
νίας με την Ε.Ε. και την αυξημένη 
αστάθεια στις χρηματοπιστωτι-
κής αγορές, πρόσθεσε η κεντρική 
τράπεζα. Η επίπτωση του Brexit 
στον πληθωρισμό της Ευρωζώ-
νης θα είναι, ωστόσο, μικρότερη. 
Οι αναλυτές προβλέπουν πλη-
θωρισμό 1,2% το 2017, 1,5% το 
2018 και 1,8% σε πέντε χρόνια.

ΈΚΤ: Χαμηλότερη ανάπτυξη στην Έυρωζώνη  λόγω Brexit

ΤτΕ: Στα 412 εκατ. το έλλειμμα 
ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών
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Τ ις δυνάμεις τους ένωσαν  η ΡΕΑ Μαιευτική 
Γυναικολογική Κλινική, η Εθνική Ασφαλιστι-
κή και η Ευρωκλινική Παίδων και δημιούρ-

γησαν το νέο ασφαλιστήριο συμβόλαιο «FULL-Α-
σφάλιση Νεογνών ΡΕΑ», προστατεύοντας από την 
πρώτη στιγμή την υγεία των νεογέννητων και στη-
ρίζοντας τους νέους γονείς. 

Η Εθνική Ασφαλιστική αποκλειστικά για τα νεο-
γνά που γεννιούνται στην Κλινική ΡΕΑ, παρέχει το 
παραπάνω πρόγραμμα ασφάλισης χωρίς καμιά 

επιβάρυνση ασφαλίστρου για τον 1ο χρόνο και σε 
ιδιαίτερα προνομιακή τιμή στην ανανέωσή του.

Το  πρόγραμμα «FULL- Ασφάλιση Νεογνών 
ΡΕΑ», μέσω της συνεργασίας της Εθνικής Α-
σφαλιστικής και της Ευρωκλινικής Παίδων α-
ποτελεί στην ουσία ένα δώρο υγείας για τα παι-
διά που γεννιούνται στη ΡΕΑ Μαιευτική Γυναι-
κολογική Κλινική τόνισαν ο πρόεδρος της Κλι-
νικής ΡΕΑ, κ. Μητσάκος – Μπαρμπαγιάννης 
Κυριάκος, ο αναπληρωτής διευθύνων σύμβου-

λος της Εθνικής Ασφαλιστικής, κ. Σταύρος 
Κωνσταντάς και ο διευθύνων σύμβουλος του 
ομίλου Ευρωκλινικής, κ. Αντώνης Βουκλαρής 
σε κοινή τους δήλωση. 

Το πρόγραμμα  προσφέρει ολοκληρωμένη κά-
λυψη υγείας σε περίπτωση νοσηλείας και σημα-
ντικά συμπληρωματικά οφέλη, όπως  απεριόρι-
στες επισκέψεις σε δίκτυο παιδιάτρων  με συμβο-
λικό αντίτιμο 20 ευρώ και δωρεάν κάλυψη σε 
περίπτωση επειγόντων περιστατικών.

ΞΈΚΙΝΑ Η ΠΏΛΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΏΝ ΑΠΟ ΤΑ ΣΟΥΠΈΡ ΜΑΡΚΈΤ. ΑΝΤΙΔΡΟΥΝ ΟΙ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΙ 
Από το Σεπτέμβριο θα κάνουν πρεμιέρα στα ράφια των σούπερ μάρκετ τα 216 σκευάσματα γενικής διάθεσης, όπως παυσίπονα και αντιπυρετικά, τα 
οποία, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση που υπογράφηκε από τον υπουργό Υγείας δεν θα πωλούνται πλέον αποκλειστικά από τα φαρμακεία, 

απόφαση που έχει προκαλέσει την αντίδραση των φαρμακοποιών
Σελ. 14

ΚΛΙΝΙΚΗ ΡΕΑ - ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ - ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ  ΠΑΙΔΩΝ

FULL- Ασφάλιση 
Νεογνών ΡΕΑ

Ευρωκλινική Αθηνών

Πιστοποίηση με 
ευρωπαϊκές προδιαγραφές

ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ 
Ανοδική πορεία με 5 νέες 
διαγνωστικές μονάδες

Σελ. 15

Σελ. 18
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Από το Σεπτέμβριο θα  κάνουν πρεμιέρα στα ράφια των 
σούπερ μάρκετ  τα 216 σκευάσματα γενικής διάθεσης, 
όπως παυσίπονα και αντιπυρετικά, τα οποία, σύμφω-

να με την υπουργική απόφαση που υπογράφηκε από τον 
υπουργό Υγείας κ. Ανδρέα Ξανθό, δεν θα πωλούνται πλέον  
αποκλειστικά από τα φαρμακεία, απόφαση που έχει προκα-
λέσει την αντίδραση των φαρμακοποιών. 

Ειδικότερα,ο  κατάλογος των ΓΕΔΙΦΑ περιλαμβάνει 216 από 
τα συνολικά 1.582 Μη Συνταγογραφούμενα Φάρμακα (ΜΗΣΥ-
ΦΑ), που αντιστοιχούν σε 40 διαφορετικές δραστικές ουσίες 
που κυκλοφορούν με διαφορετικές εμπορικές ονομασίες και 
σκευάσματα σε χάπια, σιρόπια, σπρέι, υπόθετα κ.λπ. 

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Υγείας, η δη-
μιουργία της υποκατηγορίας των ΓΕΔΙΦΑ αποτελεί μέρος 
της συμφωνίας του Αυγούστου του 2015 με τους «θεσμούς». 
Άμεσα, συγκροτήθηκε στον ΕΟΦ  -με τη συμμετοχή του Πα-
νελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου- ειδική Επιστημονική 
Επιτροπή η οποία πραγματοποίησε σειρά συνεδριάσεων με 
σκοπό την εισαγωγή αυστηρών κριτηρίων για την κατάρτι-
ση του σχετικού υποκαταλόγου έτσι ώστε να διασφαλιστεί η 
προάσπιση της δημόσιας υγείας. Στην εισήγηση που κατέ-
θεσε η επιτροπή στον υπουργό Υγείας, ο κατάλογος των 
ΓΕΔΙΦΑ περιλαμβάνει 216 από τα συνολικά 1.582 ΜΗΣΥΦΑ. 
Κατά συνέπεια, το ποσοστό των Μη Συνταγογραφούμενων 
Φαρμάκων που θα μπορούν να διατίθενται και εκτός φαρ-
μακείων δεν ξεπερνά το 13%. 

Η εισήγηση της επιτροπής υιοθετήθηκε και βάσει αυτής 
συντάχθηκε η σχετική νομοθετική ρύθμιση και ακολούθως 
η υπουργική αΑπόφαση. Η εξωτερική συσκευασία των ΓΕ-
ΔΙΦΑ πρέπει να φέρει ανεξίτηλο προτυπωμένο ευδιάκριτο 
πράσινο κύκλο, εντός του οποίου θα αναγράφεται με πορτο-
καλί χρώμα το αρκτικόλεξο «ΓΕΔΙΦΑ», ενώ η  λιανική πώ-
λησή τους  επιτρέπεται μόνο από τα νομίμως λειτουργούντα 

φαρμακεία και τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέρο-
ντος λιανικής διάθεσης τροφίμων και ποτών που έχουν α-
δειοδοτηθεί για τη λειτουργία α) υπεραγοράς τροφίμων  και 
β) παντοπωλείου. 

Τα ΓΕΔΙΦΑ θα πρέπει να βρίσκονται σε διαχωρισμένο 
χώρο από τα υπόλοιπα προϊόντα, σε διακριτό χώρο, με ευ-
κρινή σήμανση «Φάρμακα Γενικής Διάθεσης- ΓΕΔΙΦΑ». 
Στον ίδιο χώρο και σε σημείο εμφανές για τον καταναλωτή 
θα τοποθετείται πινακίδα διαστάσεων τουλάχιστον 15Χ25 
εκ. με το ακόλουθο περιεχόμενο: 

«Ο ΕΟΦ ενημερώνει ότι σε χώρο εκτός φαρμακείου, ε-
πιτρέπεται η πώληση μόνο φαρμάκων που φέρουν στην 
εξωτερική τους συσκευασία πράσινο κύκλο εντός του ο-
ποίου αναγράφεται “ΓΕΔΙΦΑ” με πορτοκαλί χρώμα και 
προειδοποιεί ότι η αλόγιστη χρήση φαρμάκων εγκυμονεί 
κινδύνους. Διαβάστε προσεκτικά το φύλλο οδηγιών χρή-
σης κάθε φορά που λαμβάνετε κάποιο φάρμακο. Απαγο-
ρεύεται η πώληση φαρμάκων σε άτομα κάτω των 18 ε-
τών». Τέλος, στην ανακοίνωση σημειώνεται ότι απαγορεύ-
εται η πώληση άνω των 2 συσκευασιών ΓΕΔΙΦΑ ανά συ-
ναλλαγή.

Interamerican: Και πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας για τους αστέγους

Την πολυετή υποστήριξή της στο ευρύ πρόγραμμα κοινωνικής 
επανένταξης αστέγων και αντιμετώπισης της φτώχειας, που 
υλοποιεί η ΜΚΟ «Διογένης», ανανεώνει φέτος η 

Interamerican με δέσμη πρωτοβουλιών, ενώ από  φέτος η εται-
ρεία ξεκίνησε να χορηγεί υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας 
της υγείας, που παρέχονται από τις ιδιόκτητες υποδομές υγείας 
που διαθέτει. Ειδικότερα, η εταιρεία ήταν και πάλι χορηγός ασφά-
λισης, για δέκατη συνεχή χρονιά, των μελών της ελληνικής απο-
στολής της ποδοσφαιρικής ομάδας αστέγων, που συμμετείχε στο 
παγκόσμιο τουρνουά street soccer. Το Παγκόσμιο Κύπελλο Αστέ-
γων, που οργανώνουν τα περιοδικά δρόμου, διεξήχθη στη Γλα-
σκώβη. Επίσης, η Interamerican ήταν χορηγός του Διεθνούς 
Συνεδρίου Περιοδικών Δρόμου, που φιλοξενήθηκε φέτος τον Ι-
ούνιο στην Αθήνα, ενώ συνεχίζει να παρέχει σταθερά σημεία πώ-
λησης του περιοδικού δρόμου «Σχεδία» σε διοικητικά γραφεία 
της, συνεισφέροντας σε ένα εισόδημα υπέρ των αστέγων. 

Πιο αναλυτικά, η Interamerican προσέφερε δωρεάν ταξιδιωτι-
κή ασφάλιση με καλύψεις ζωής και διαρκούς ανικανότητας από 
ατύχημα, καθώς επίσης καλύψεις ομαδικού ατυχήματος, στο σύ-
νολο των 19 αστέγων που στελέχωσαν την ανδρική και τη γυναι-
κεία ομάδα ποδοσφαίρου και των συνοδών τους στο 14ο Παγκό-
σμιο Κύπελλο Αστέγων. 

Είναι αξιοσημείωτο ότι η ελληνική ομάδα κατέκτησε και φέτος, 
για τρίτη φορά στις έως σήμερα δέκα συμμετοχές της, το κύπελλο 
fair play (ευ αγωνίζεσθαι) του θεσμού. Στο τουρνουά, στο οποίο 
συμμετείχαν 64 ομάδες από 54 χώρες, συγκεντρώνοντας το ενδι-
αφέρον πλήθους θεατών που κατέκλυσαν τα γήπεδα στο αστικό 
κέντρο της Γλασκώβης, αναδείχθηκε για μία ακόμη φορά το μή-

νυμα κατά του ρατσισμού και του κάθε μορφής κοινωνικού απο-
κλεισμού. Ένα μήνα νωρίτερα (14-16 Ιουνίου), η εταιρεία είχε υ-
ποστηρίξει χορηγικά το “International Network of Street Papers 
Global Summit” , όπου συγκεντρώθηκαν 120 σύνεδροι από 59 
περιοδικά δρόμου 30 χωρών, με οικοδεσπότη το αντίστοιχο ελλη-
νικό περιοδικό «σχεδία». 

Το συνέδριο, μέσω αυτού του παγκόσμιου εκδοτικού κινήμα-
τος υπέρ των αστέγων, ένωσε τις φωνές των εκπροσώπων ενά-
ντια στη φτώχεια. Όσον αφορά στην τακτική κυκλοφορία του πε-
ριοδικού «σχεδία», η Interamerican συνδράμει από το 2014 την 

ιδέα. Η εταιρεία, πέρα από την οικονομική υποστήριξη, διαθέτει 
σημεία πώλησης του περιοδικού στα γραφεία της και με την εθε-
λοντική αγορά αντιτύπων από τους εργαζομένους της, έχουν δια-
τεθεί εντός της εταιρικής κοινωνίας κατά τα δύο τελευταία χρόνια 
1.292 αντίτυπα. 

Τα έσοδα από την πώληση της «σχεδίας» συμβάλλουν στην α-
ξιοπρεπή επαγγελματική απασχόληση και επιβίωση των αστέ-
γων, δημιουργώντας εισόδημα και κτίζοντας συνείδηση επαγγελ-
ματία, εφόσον το μισό του αντιτίμου κεφαλαιοποιείται για τη συνέ-
χιση της δραστηριότητας. Όπως τονίζει η εταιρεία, ιδιαίτερης αξί-
ας είναι και η χορηγία κλινικών και διαγνωστικών εξετάσεων 
που παρέχονται, κατά περίπτωση, από φέτος σε άστεγους τους 
οποίους κατευθύνει η ΜΚΟ «Διογένης». 

Πάροχος είναι η Αθηναϊκή Mediclinic, κλινική που ανήκει στην 
Interamerican, με την εταιρεία να χρηματοδοτεί τις εξετάσεις. “Το 
μείζον θέμα των κοινωνικών προβλημάτων, που έχει προκαλέ-
σει η μακρά οικονομική κρίση στις πιο ευπαθείς ομάδες του πλη-
θυσμού της χώρας μας, βρίσκει στο πρόσωπο και τη δύσκολη 
ζωή των αστέγων μία κραυγαλέα μαρτυρία κοινωνικής απαξίω-
σης και αδικίας. Αποτελεί καθήκον και δείγμα υπευθυνότητας της 
Interamerican να προσφέρει ουσιαστικά κάθε δυνατή υποστήρι-
ξη στην αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων”, αναφέρει σχε-
τικά ο Γιάννης Ρούντος, διευθυντής δημοσίων σχέσεων και κοι-
νωνικής υπευθυνότητας της εταιρείας. Η ΜΚΟ «Διογένης», που 
έχει την ευθύνη του σχεδιασμού και της οργάνωσης των προ-
γραμμάτων και εκδηλώσεων που προαναφέρθηκαν για τους ά-
στεγους, έχει βραβευθεί για το κοινωνικό έργο της από την Προ-
εδρία της Ελληνικής Δημοκρατίας.

«Γκολ στη φτώχεια» από την Ελλάδα: Στιγμιότυπo από την παρουσία της 
ανδρικής και γυναικείας Εθνικής Ομάδας Αστέγων στο Παγκόσμιο Κύπελλο 

Αστέγων, στη Γλασκώβη, με ομάδες άλλων χωρών, «συμπαίκτες» στη 
διάδοση του μηνύματος του τουρνουά για την αντιμετώπιση της φτώχειας

ΑΦΟΡΑ 216 ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ  ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ (ΓΕΔΙΦΑ)

Ξεκινά η πώληση φαρμάκων από τα σούπερ μάρκετ
Αντιδρούν οι φαρμακοποιοί 

ΤΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου 
έχει προκαλέσει η υπογραφή της υπουργικής απόφασης που κα-
θορίζει τους όρους πώλησης των Φαρμάκων Γενικής Διάθεσης 
(ΓΕΔΙΦΑ), σε σημεία εκτός των φαρμακείων. Συγκεκριμένα, ό-
πως τονίζεται στην ανακοίνωση, “αναπάντητα παραμένουν τα ε-
ρωτήματα της πρωτοβουλίας της κυβέρνησης για την απελευθέ-
ρωση της διάθεσης στην αγορά, έστω αυτού του μικρού αριθμού 
των ΓΕΔΙΦΑ, που ανακοινώθηκε εσπευσμένα από το υπουργείο 
Υγείας.Η μικρή περιεκτικότητα αυτών των σκευασμάτων ή οι α-
πλές οδηγίες ή ο μικρός αριθμός δεν αποτελούν καμιά εγγύηση 
για την αποτροπή των κινδύνων που μπορούν να προκληθούν 
από την ανεξέλεγκτη χρήση τους”, επισημαίνει ο Φαρμακευτικός 
Σύλλογος, σημειώνοντας ότι “τα  επιχειρήματα περί βελτίωσης 

των συνθηκών πρόσβασης 
των ασθενών αποτελούν 
προφάσεις εν αμαρτίαις, ό-
ταν 11.000 φαρμακεία, δια-
σπαρμένα σε ολόκληρη τη 
χώρα, διασφαλίζουν την α-
πρόσκοπτη παροχή φαρμα-
κευτικής περίθαλψης.  Ο 
φαρμακοποιός και ο χώρος 
του φαρμακείου αποτελούν 
τα μοναδικά εχέγγυα για την 
τήρηση κανόνων αποθή-
κευσης και διάθεσης ο-
ποιωνδήποτε φαρμακευτι-
κών σκευασμάτων”, κατα-
λήγει η ανακοίνωση του 
Πανελληνίου Φαρμακευτι-
κού Συλλόγου.
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Mε επιτυχία πιστοποιήθηκε η  
Ευρωκλινική Αθηνών, πάντα 
προσηλωμένη στην παροχή 

ποιοτικών υπηρεσιών φροντίδας υ-
γείας, από το διεθνή  οργανισμό  πι-
στοποίησης TUV AUSTRIA HELLAS, 
για την ποιότητα των παρεχόμενων 
Υπηρεσιών Υγείας σύμφωνα με την 
ευρωπαϊκή προδιαγραφή EN 15224: 
2012 αλλά και για την ασφάλεια των 
γευμάτων που παρασκευάζονται, δι-
ακινούνται και διανέμονται εντός της 
κλινικής, σύμφωνα με το διεθνές 
πρότυπο ISO  22000.

Πιο συγκεκριμένα, η TUV 
AUSTRIA προχώρησε στην πιστο-
ποίηση της Ευρωκλινικής Αθηνών 
με την ευρωπαϊκή προδιαγραφή EN 
15224: 2012, η οποία  αποτελεί τη 
μοναδική επίσημη ευρωπαϊκή προ-
διαγραφή για τους παρόχους Υγείας,  
διασφαλίζοντας ότι η ποιότητα όλων 
των υπηρεσιών της Ευρωκλινικής 
Αθηνών (ιατρικών, νοσηλευτικών 
και διοικητικών) χαρακτηρίζεται α-
πό σταθερότητα και συνέχεια, ελέγ-
χεται  μέσα από μετρήσιμους ποιοτι-
κούς στόχους, ενώ όλοι οι εν δυνά-

μει κίνδυνοι παρακολουθούνται 
μέσα από την ανάλυση και αξιολό-
γησή τους.

Η πιστοποίηση της ασφάλειας των 
γευμάτων της Ευρωκλινικής Αθη-
νών, σύμφωνα με το διεθνές πρότυ-
πο ISO  22000, σημαίνει ότι όλη η α-
λυσίδα (πρώτες ύλες-υλικά, παρα-
λαβή, προετοιμασία και διαχείριση 

γευμάτων και τέλος διακίνηση και 
διανομή τους  εντός της κλινικής) εί-
ναι πλήρως ελεγχόμενη, διασφαλί-
ζοντας την υγεία των ασθενών,  συ-
νοδών και  επισκεπτών. 

Επιπλέον η Ευρωκλινική Αθηνών 
συνεχίζει να διατηρεί το διεθνές πι-
στοποιητικό ποιότητας ISO 9001 :2008 
για όλες τις υπηρεσίες υγείας που 
προσφέρει.

Σχολιάζοντας τις πιστοποιήσεις, ο 
διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου 
Ευρωκλινικής, κ. Αντώνης Βουκλα-

ρής δήλωσε ότι “η ποιότητα αποτελεί 
στρατηγική μας προτεραιότητα. 

Στην Ευρωκλινική, η διοίκηση, το 
ιατρικό, νοσηλευτικό και διοικητικό 
προσωπικό είναι ταγμένοι στην πα-
ροχή ποιοτικών υπηρεσιών φροντί-
δας υγείας με ασυμβίβαστη προσοχή 
στην άριστη κλινική αντιμετώπιση 
και την ασφάλεια των ασθενών που 
μας εμπιστεύονται την υγεία τους, 
κάτι για το οποίο είμαστε ιδιαίτερα 
περήφανοι”, πρόσθεσε ο κ. Βουκλα-
ρής.

ΓΙΑ ΠΡΏΤΗ ΦΟΡΑ στην Ελλάδα και για δεύτερη φορά στην Ευρώπη, εφαρμόστηκε, στο Ιατρικό Ψυχι-
κού, μία νέα μέθοδος με τη χρήση της τεχνολογίας PLASMA, σε χειρουργική επέμβαση για την καλο-
ήθη υπερτροφία του προστάτη. Την πρώτη επέμβαση με τη νέα μέθοδο στη χώρα πραγματοποίησε ο 
Κυριάκος Μπρέμπος, δευθυντής χειρουργός-ουρολόγος στο Ιατρικό Ψυχικού. Με την καινοτόμα χρή-
ση του «PLASMA oval button», η μέθοδος δίνει τη δυνατότητα στον χειρουργό να πετύχει καλύτερη 
αιμόσταση, να μειώσει, δηλαδή, σημαντικά την αιμορραγία, κατά τη διάρκεια του χειρουργείου, σε 
σχέση με ό, τι ίσχυε μέχρι σήμερα. Παράλληλα, επιτρέπει την έξοδο του ασθενή από το νοσοκομείο την 
ίδια μέρα. Αξιοποιώντας την πιο σύγχρονη PLASMA τεχνολογία, η νέα μέθοδος αποτελεί εξέλιξη της 
ενδοσκοπικής μεθόδου προστατεκτομής «TURIS», που εφαρμόζεται τα τελευταία χρόνια στη χώρα 
μας. Η καλοήθης υπερτροφία του προστάτη αφορά σημαντικό ποσοστό του ανδρικού πληθυσμού, άνω 
των 50 ετών. “Με το νέο PLASMA oval button, αφαιρούμε περισσότερο προστατικό ιστό σε πολύ πιο 
σύντομο χρόνο, σε σχέση με την προηγούμενη τεχνολογία. Επίσης, προσφέρουμε σημαντικά οφέλη 
στους ασθενείς μας, με τη μείωση της αιμορραγίας, καλύτερο χειρουργικό αποτέλεσμα και συντομό-
τερη νοσηλεία”, δήλωσε ο Κυριάκος Μπρέμπος.

Ιατρικό Ψυχικού: Νέα χειρουργική μέθοδος για την καλοήθη υπερτροφία του προστάτη

Ίδρυμα Μποδοσάκη

Προκήρυξη 
μεταδιδακτορικών 
ερευνητικών 
υποτροφιών
ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ Μποδοσάκη για 10η συ-
νεχή χρονιά θα χορηγήσει κατά την 
ακαδημαϊκή περίοδο 2017-2018 τέσ-
σερις μεταδιδακτορικές υποτροφίες 
στα εξής επιστημονικά πεδία:
1. Ενεργειακή τεχνολογία
2. Τεχνολογία και Μηχανική του Πε-
ριβάλλοντος
3. Ανοσοβιολογία
4. Αναγεννητική Ιατρική
5. Γενετική
6. Γονιδιωματική Υπολογιστική 
7. Καρκινογένεση
8. Νευροεπιστήμες
9. Φαρμακολογία

Ειδικότερα θα χορηγηθούν σε κα-
τόχους διδακτορικού διπλώματος 
δύο υποτροφίες για έρευνα στην Ελ-
λάδα και δύο υποτροφίες για έρευνα 
στο εξωτερικό. Η διάρκεια της υπο-
τροφίας είναι διετής, με δυνατότητα 
παρατάσεως για ένα ακόμη έτος και 
το  ποσό της υποτροφίας θα ανέρχεται 
σε 18.000 € ετησίως για την Ελλάδα 
και σε 30.000 € ετησίως για το εξωτε-
ρικό. Οι υποψηφιότητες θα αξιολογη-
θούν από επιστημονική επιτροπή, 
που θα συστήσει το Ίδρυμα Μποδο-
σάκη και θα αποτελείται από διακε-
κριμένους επιστήμονες διεθνούς 
κύρους. Το Ίδρυμα αποφασίζει για τη 
χορήγηση των υποτροφιών κατά την 
απολύτως ελεύθερη κρίση του, χω-
ρίς δικαίωμα των υποψηφίων για υ-
ποβολή ένστασης ή αντίρρησης. Η 
προθεσμία υποβολής των υποψηφι-
οτήτων λήγει την 31η Δεκεμβρίου 
2016 και τα αποτελέσματα θα ανακοι-
νωθούν τον Απρίλιο 2017. Για περισ-
σότερες πληροφορίες: http://
bodossaki.gr/news/. Πλήρες κείμε-
νο προκήρυξης: http://bodossaki.gr/
wp-content/uploads/2016/07/Post-
Doc-Scholarships-2017-2018.pdf

Του ΆΡΉ ΜΠΕΡΖΟΒΊΤΉ 

Στην προσπάθειά τους να απεξαρτηθούν από τον ΕΟΠΥΥ -μετά τα τεράστια 
ποσά που τους χρωστά και τους εκβιασμούς που τους κάνει κάθε φορά 
στη συνεργασία τους, χωρίς τις περισσότερες φορές να τηρεί τα συμπε-

φωνημένα- καθώς και να μπορέσουν να επιβιώσουν, τα μέλη του Συνδέ-
σμου Ιδιωτικών Κλινικών Ελλάδας προχώρησαν στη δημιουργία Προγράμ-
ματος Υγείας που φέρει τον τίτλο «ΛΥΣΙΣ ΥΓΕΙΑΣ».

Σύμφωνα με τα όσα ανακοίνωσαν ο πρόεδρος του Συνδέσμου Γρηγόρης 
Σαραφιανός και τα μέλη του Δ.Σ. στη διάρκεια της παρουσίασης στα μέλη του 
Συνδέσμου, το πρόγραμμα καλύπτει, σε ελκυστική τιμή, εκπτώσεις και προ-
νομιακές τιμές σε ιατρικές επισκέψεις και διαγνωστικές εξετάσεις και για 
πρώτη φορά παροχές δευτεροβάθμιας περίθαλψης και νοσηλείας, με δωρε-
άν αναβάθμιση θέσης στα παθολογικά περιστατικά και δωρεάν πραγματοποί-

ηση 65 χειρουργικών επεμβάσεων με τη μέθοδο του capitation. 
«Οι παροχές θα παρέχονται από τις κλινικές του Συνδέσμου με το κύρος, 

την εγγύηση, την ασφάλεια, τις ποιοτικές και αποτελεσματικές υπηρεσίες, που 
μόνο ο ΣΙΚΕ μπορεί να εγγυηθεί», τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. Σαραφιανός. Το 
πρόγραμμα θα κυκλοφορήσει στις αρχές Σεπτεμβρίου, ενώ παράλληλα  ετοι-
μάζεται σταδιακά η επέκταση της πρωτοβουλίας με τη δημιουργία προγραμ-
μάτων για μαθητές, αθλητές, βιομηχανίες και επαγγελματικά σωματεία. Η 
«ΛΥΣΙΣ ΥΓΕΙΑΣ» θα καλύπτει ατομικό πρόγραμμα, πρόγραμμα για ζευγάρια 
και οικογενειακό για 4μελή οικογένεια, ενώ θα είναι ετήσιας διάρκειας. Θα 
συμμετέχουν κλινικές που καλύπτουν γεωγραφικά όλη τη χώρα, ενώ η προ-
ώθηση θα γίνει από εξειδικευμένη εταιρεία σε στοχευμένο πληθυσμό. Στο 
μεταξύ μέσα στον Αύγουστο θα ολοκληρωθούν όλες οι προπαρασκευαστικές 
εργασίες και αρχές Σεπτεμβρίου θα γίνει η επίσημη παρουσίαση και η έναρ-
ξη πώλησης του προγράμματος.

Σύνδεσμος Ιδιωτικών Κλινικών Ελλάδας: «Λύσις Υγείας»

Ευρωκλινική Αθηνών: Πιστοποίηση 
με ευρωπαϊκές προδιαγραφές
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ΚΛΙΝΙΚΗ ΡΕΑ - ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ - 
ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ  ΠΑΙΔΩΝ

FULL-
ασφάλιση 
νεογνών 

ΡΕΑ
Τι προσφέρει 
το πρόγραμμα 
«FULL-Ασφάλιση 
Νεογνών ΡΕΑ»

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «FULL-Ασφάλιση Νεογνών 
ΡΕΑ» προσφέρει ολοκληρωμένη κάλυψη υγείας σε 
περίπτωση νοσηλείας και σημαντικά συμπληρωμα-
τικά οφέλη όπως  απεριόριστες επισκέψεις σε δί-
κτυο παιδιάτρων  με συμβολικό αντίτιμο 20 ευρώ 
και δωρεάν κάλυψη σε περίπτωση επειγόντων πε-
ριστατικών. Στις σημαντικές παροχές ξεχωρίζει το 
ανώτατο όριο κάλυψης για νοσηλεία μέχρι και 
1.500.000 ευρώ, με τη συμμετοχή του ασφαλισμέ-
νου έως 500 ευρώ. 

Η συγκεκριμένη παροχή ισχύει για τον πρώτο 
χρόνο αποκλειστικά για την Ευρωκλινική Παίδων 
και από το δεύτερο χρόνο μειώνεται σε 250 ευρώ 
ανά νοσηλεία για την Ευρωκλινική Παίδων, ενώ η 
κάλυψη επεκτείνεται και στα υπόλοιπα συμβεβλη-
μένα, ιδιωτικά ή δημόσια νοσοκομεία. 

Επιπλέον το πρόγραμμα προσφέρει σημαντικές 
παροχές πρωτοβάθμιας περίθαλψης, όπως ιατρι-
κές και διαγνωστικές εξετάσεις σε τιμές δημοσίου 
τιμοκαταλόγου.

Η  ΡΕΑ Μαιευτική Γυναικολογική Κλινική, η Εθνική Ασφα-
λιστική και η Ευρωκλινική Παίδων, τρεις μεγάλοι οργα-
νισμοί που δραστηριοποιούνται στον κλάδο υγείας, ένω-

σαν τις δυνάμεις τους και δημιούργησαν το νέο ασφαλιστήριο 
συμβόλαιο «FULL-Ασφάλιση Νεογνών ΡΕΑ», προστατεύο-
ντας από την πρώτη στιγμή την υγεία των νεογέννητων και 
στηρίζοντας τους νέους γονείς.

Η Εθνική Ασφαλιστική, αποκλειστικά για τα νεογνά που γεν-
νιούνται στην Κλινική ΡΕΑ, παρέχει το παραπάνω πρόγραμμα 
ασφάλισης χωρίς καμιά επιβάρυνση ασφαλίστρου για τον 1ο 
χρόνο και σε ιδιαίτερα προνομιακή τιμή στην ανανέωσή του. 

Παράλληλα η Εθνική Ασφαλιστική σε συνεργασία με την 
Ευρωκλινική Παίδων μέσω του προγράμματος Full προσφέ-
ρουν στα νεογέννητα του ΡΕΑ παροχές υγείας δευτεροβάθμι-
ας και πρωτοβάθμιας περίθαλψης με ιδιαίτερα  προνομια-
κούς όρους. Το πρόγραμμα αφορά νοσηλεία στην Ευρωκλινι-
κή Παίδων για το πρώτο έτος της ζωής τους και με την ανανέ-
ωσή του, η κάλυψη επεκτείνεται και στα υπόλοιπα νοσοκο-
μεία, διατηρώντας όμως τα ειδικά προνόμια στο ειδικά συμ-
βεβλημένο νοσοκομείο, την Ευρωκλινική Παίδων.

Ο πρόεδρος της Κλινικής ΡΕΑ, κ. Μητσάκος – Μπαρμπα-
γιάννης Κυριάκος, ο αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος 
της Εθνικής Ασφαλιστικής, κ. Σταύρος Κωνσταντάς και ο δι-
ευθύνων σύμβουλος του ομίλου Ευρωκλινικής, κ. Αντώνης 
Βουκλαρής, ανέφεραν σε κοινή τους δήλωση ότι το  πρόγραμ-
μα «FULL-Ασφάλιση Νεογνών ΡΕΑ», μέσω της συνεργασίας 
της Εθνικής Ασφαλιστικής και της Ευρωκλινικής Παίδων α-
ποτελεί στην ουσία ένα δώρο υγείας για τα παιδιά που γεν-
νιούνται στη ΡΕΑ Μαιευτική Γυναικολογική Κλινική. Στόχος 
και των τριών συνεργαζόμενων οργανισμών είναι η παροχή 
υψηλού επιπέδου υπηρεσιών υγείας για κάθε νεογνό από την 
πρώτη στιγμή της γέννησής του.

Οι  συνήθειες  
που καταστρέφουν  
τα δόντια μας
ΤΑ ΔΡΟΣΕΡΑ ροφήματα και τα εύκολα γεύματα είναι μεγάλο δέλεαρ 
για να αντιμετωπίσουμε τη ζέστη του καλοκαιριού, αλλά οι επιλογές που 
κάνουμε συχνά δεν είναι οι καλύτερες, τονίζει ηδρ. Κατερίνα Δούμα-
Μιχελάκη, DDS, PhD, ειδική ορθοδοντικός παιδιών & ενηλίκων και ε-
ξηγεί ποια είναι τα σημαντικότερα λάθη που κάνουμε.
ΣΒΗΝΟΥΜΕ ΤΗ ΔΙΨΑ ΜΕ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ. Αν και ένα ποτήρι κρύο α-
ναψυκτικό με παγάκια ή ένα «υγιεινό» ισοτονικό ρόφημα μοιάζουν με 
το ιδανικό αντίδοτο στη ζέστη, το πρόβλημα είναι ότι περιέχουν ζάχαρη 
και έτσι κάθε φορά που πίνει κάποιος μια γουλιά, τα βακτήρια του στό-
ματος την χρησιμοποιούν για να παράγουν οξέα που επιτίθενται στην 
εξωτερική επιφάνεια των δοντιών (αδαμαντίνη ουσία). Ακόμα χειρότε-
ρο είναι να απολαμβάνει κάποιος με τις ώρες οποιοδήποτε ρόφημα με 
ζάχαρη. Αν και ένα ή δύο ροφήματα με ζάχαρη την εβδομάδα δεν θα 
δημιουργήσουν ιδιαίτερο πρόβλημα στα δόντια, να θυμάστε ότι τίποτα 
δεν είναι καλύτερο από το σκέτο, δροσερό (και όχι παγωμένο) νερό για 
να αισθάνεστε δροσεροί και να είστε καλά ενυδατωμένοι. 
ΜΑΣΟΥΛΑΜΕ ΠΑΓΑΚΙΑ. Μοιάζει με πολύ καλή ιδέα, διότι τα παγάκια 
αποτελούνται από σκέτο νερό και δεν έχουν θερμίδες. Ωστόσο δεν είναι 
φιλικά για τα δόντια σύμφωνα με την Αμερικανική Οδοντιατρική Εται-
ρεία. Και αυτό γιατί μπορεί να προκαλέσουν μικροσκοπικές ρωγμές 
στην επιφάνεια των δοντιών, αφήνοντάς τα ευάλωτα σε τραυματισμούς 
όπως το σπάσιμο. Και παρότι κάποιοι νομίζουν ότι το να μασάνε τρίμ-
ματα πάγου είναι ασφαλέστερο, ούτε αυτό είναι καλή ιδέα.
ΤΣΙΜΠΟΛΟΓΑΜΕ ΠΑΤΑΤΑΚΙΑ Η ΠΟΠΚΟΡΝ Η ΑΝΑΛΟΓΑ ΠΡΟΧΕΙΡΑ 
ΦΑΓΗΤΑ. Τα φαγητά που κολλάνε στα δόντια είναι ο χειρότερος εφιάλ-
της του στόματος, διότι ακόμα κι αν είναι υγιεινά (π.χ. αποξηραμένα 
φρούτα, ξηροί καρποί) παραμένουν περισσότερη ώρα στα δόντια όπου 
και τροφοδοτούν την ανάπτυξη των βακτηρίων. Ειδικά τα πατατάκια και 
τα άλλα ανάλογα τρόφιμα περιέχουν επιπλέον άμυλο που τείνει να «πα-
γιδεύεται» στα δόντια. 
ΠΙΝΟΥΜΕ ΠΟΛΛΕΣ ΜΠΥΡΕΣ. Το αλκοόλ προκαλεί αφυδάτωση και 
ξηροστομία. Όσοι κάνουν συστηματικά υπερκατανάλωση μπορεί να 
διαπιστώσουν ότι με τον καιρό μειώνεται η παραγωγή σάλιου στο στό-
μα τους, και αυτό μπορεί να οδηγήσει σε τερηδόνα και λοιμώξεις του 
στόματος όπως η ουλίτιδα. Τα αλκοολούχα ποτά με ζάχαρη, καθώς και 
τα διάφορα γλυκά κοκτέιλ οινοπνευματωδών ποτών, έχουν και τα πρό-
σθετα μειονεκτήματα που τους προσδίδει η ζάχαρη.
ΤΡΏΜΕ ΠΟΛΛΑ ΠΑΓΏΤΑ. Αν και αρκετά παγωτά έχουν ως κύριο συ-
στατικό το γάλα και επομένως είναι πλούσια σε ασβέστιο, έχουν επίσης 
υψηλή περιεκτικότητα σε ζάχαρη η οποία είναι εχθρός των δοντιών. Να 
τα καταναλώνετε με μέτρο, προτιμώντας τα σκέτα και αποφεύγοντας 
όσα περιέχουν πρόσθετες πηγές ζάχαρης.
ΠΙΝΟΥΜΕ ΦΡΟΥΤΟΠΟΤΑ. Τα φρουτοποτά και οι χυμοί που αναγρά-
φουν «νέκταρ» κατά κανόνα περιέχουν πρόσθετη ζάχαρη και πολλοί 
δεν περιέχουν καν πολύ χυμό φρούτων. Όταν αγοράζετε χυμούς, να 
διαβάζετε την ετικέτα για να διαλέγετε όσους αναγράφουν ότι αποτε-
λούνται 100% από χυμό φρούτων, χωρίς προσθήκη ζάχαρης.
ΠΑΡΑΜΕΛΟΥΜΕ ΤΗ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΥΓΙΕΙΝΗ. Πολλοί κάνουν διακοπές 
και από το βούρτσισμα των δοντιών ή από τον καθαρισμό με οδοντικό 
νήμα, αλλά και τα δύο είναι πολύ κακές συνήθειες γιατί επιτρέπουν τη 
συσσώρευση βακτηρίων στο στόμα και το σχηματισμό οδοντικής πλά-
κας και τερηδόνας.
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Το πρόγραμμα 
«FULL-
Ασφάλιση 
Νεογνών ΡΕΑ», 
μέσω της 
συνεργασίας 
της Εθνικής 
Ασφαλιστικής 
και της 
Ευρωκλινικής 
Παίδων, 
αποτελεί στην 
ουσία ένα δώρο 
υγείας για τα 
παιδιά που 
γεννιούνται στη 
ΡΕΑ Μαιευτική 
Γυναικολογική 
Κλινική

ΑΠ ΚΑΦΈ ΈΥΑΓΓΈΛΙΣΜΌΣ

Το πιο προχωρημένο 
κυλικείο στο μεγαλύτερο 
νοσοκομείο της χώρας
ΜΙΑ ΦΙΛΟΞΕΝΗ και υψηλής αισθητικής γωνιά, απέκτησε το νοσοκο-
μείο «Ευαγγελισμός». Δεν πρόκειται για κάποια νέα κλινική ή τμήμα, 
αλλά για το πιο «καινοτόμο» κυλικείο που λειτουργεί σε δημόσιο νοση-
λευτικό ίδρυμα.

Η διαφορετικότητα του άπ έγκειται στο ότι στο επίκεντρο της επιχει-
ρησιακής του φιλοσοφίας βρίσκεται ο άνθρωπος. Το γεγονός αυτό, α-
ποτυπώνεται αφενός στο περιβάλλον και την αισθητική του, που παρα-
πέμπουν σε ένα σύγχρονο και μοντέρνο καφέ, αφετέρου στα υψηλής 
ποιότητας παρεχόμενα είδη, τα οποία καλύπτουν τεχνικά όλες τις δια-
τροφικές απαιτήσεις που μπορεί να έχει κανείς: οικογένεια των ασθε-
νών, προσωπικό νοσοκομείου, έως και οι ίδιοι ασθενείς.

Έτσι, μπορεί κανείς να βρει στο άπ προϊόντα για πάσχοντες από δια-
βήτη, λαμβάνοντες θεραπευτική αγωγή με κορτιζόνη, υπερτασικούς, 
ανθρώπους με δυσανεξία στη γλουτένη, vegan κ.α., ενώ σύντομα θα 
προστεθούν takeaway πακέτα.

Στο πλαίσιο των εγκαινίων, η υπεύθυνη της Healthy Food Άννα 
Χατζηκυριακάκη αναφέρθηκε στη διαφορετική αντίληψη για την ε-
πιχειρηματικότητα που μοιράζονται οι δημιουργοί του άπ καφέ: 
«Προσδοκούμε ότι το άπ συμβάλλει μέσα από το δικό του αντικείμε-
νο δραστηριοποίησης στην προστιθέμενη αξία των παρεχόμενων 
υπηρεσιών του μεγαλύτερου νοσοκομείου της χώρας και μάλιστα 
σε ένα ευρύτερο πλαίσιο που δεν χαρακτηρίζεται ως εύκολο για την 
Υγεία. 

Με απόλυτο αίσθημα ευθύνης και σεβασμό προς τον άνθρωπο, 
θελήσαμε να δημιουργήσουμε ένα περιβάλλον όπου κάποιος θα 
μπορούσε λίγο να “ξεχαστεί” από τους λόγους που τον φέρνουν σε 
ένα νοσοκομείο, αφετέρου να δώσουμε τη δυνατότητα σε όσους δεν 
απολαμβάνουν υψηλής θρεπτικής αξίας προϊόντα, να μπορούν να 
ακολουθήσουν ένα ισορροπημένο και υγιεινό διαιτολόγιο, σαν “να 
ήταν στο σπίτι”. Η πολυετή μας εμπειρία στους χώρους εστίασης και 
η αγάπη μας για την καινοτομία στην καθημερινότητα μέσα από την 
επιχειρηματικότητα που ασκούμε, δημιούργησαν το άπ, όπου κανείς 
βρίσκεται σε ένα περιβάλλον που συνολικά τον παραπέμπει σε μία 
υγιέστερη ζωή. Αυτός ήταν ο δικός μας στόχος».

Η Healthy Food ιδρύθηκε το 2016 και είναι η «νεώτερη» εταιρεία 
της οικογένειας Χατζηκυριακάκη - οικογένειας επιχειρηματιών με 
ιστορία στον χώρο της σίτισης από το 1967, όπου ξεκίνησε τη δρα-
στηριοποίησή της από τον τομέα τροφοδοσίας πλοίων γραμμών ε-
σωτερικού και κυρίως κρουαζιερόπλοιων. Το 1996 επεκτάθηκε και 
στον χώρο του κυλικείων στα νοσοκομεία και στην εστίαση.

Εφαρμόζοντας απολύτως τους νέους κανονισμούς υγιεινής για 
την ασφάλεια των τροφίμων, οι εργαζόμενοι εκπαιδεύονται σύμφω-
να με τα διεθνή πρότυπα ώστε να διατίθενται στον καταναλωτή α-
σφαλή τρόφιμα, ενώ σκοπός της είναι η εφαρμογή καινοτόμων δια-
δικασιών για την αναβάθμιση με σύγχρονα μέσα των προσφερόμε-
νων προϊόντων και υπηρεσιών.
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Του ΆΡΉ ΜΠΕΡΖΟΒΊΤΉ

Με πέντε νέες διαγνωστικές μονάδες συνε-
χίζει τη δυναμική πορεία ανάπτυξης και 
επέκτασης των δραστηριοτήτων του ο Ό-

μιλος Εταιρειών Υγείας ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ. Οι νέες αυ-
τές μονάδες, που ξεκίνησαν ήδη τη λειτουργία 
τους, βρίσκονται στο Μενίδι, τη Νέα Σμύρνη, τον 
Άγιο Στέφανο, την Πεύκη και τα Μελίσσια.

 Όπως δήλωσε ο πρόεδρος του Ομίλου Ευάγ-
γελος Σπανός, Μ.D., M.Sc., Ph. D., «προτεραιό-
τητα των νέων διαγνωστικών μονάδων είναι να 
παρέχουν υπηρεσίες βασισμένες στην τεκμηρι-
ωμένη άσκηση της Ιατρικής και να ικανοποιούν  
τις ιδιαίτερες ανάγκες του κάθε εξεταζόμενου 
εξατομικευμένα, ανταποκρινόμενες στις προσ-
δοκίες και την εμπιστοσύνη του». 

Παράλληλα όμως ο κ. Σπανός επισήμανε ότι 
ένα μεγάλο μέρος της ανοδικής πορείας της ΒΙ-
ΟΙΑΤΡΙΚΗΣ οφείλεται «στην καλή συνεργασία 
που έχουμε με τις ασφαλιστικές εταιρείες, οι ο-

ποίες πληρώνουν με συνέπεια και στην αξία 
τους τις ιατρικές μας υπηρεσίες». «Αν στηριζό-
μασταν μόνο στη συνεργασία μας με τον ΕΟΠΥΥ, 
δεν θα μπορούσαμε να είχαμε ανάπτυξη», συ-
μπλήρωσε χαρακτηριστικά.

Η ανακοίνωση των νέων μονάδων έγινε κατά 
τη διάρκεια της παρουσίασης από τον  Όμιλο ΒΙ-
ΟΪΑΤΡΙΚΗ και την GE Healthcare της εγκατάστα-
σης της τελευταίας γενιάς ποζιτρονικής υπολο-
γιστικής τομογραφίας PET/CT Discovery IQ στην 
Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη και του πρώτου αθό-
ρυβου μαγνητικού τομογράφου MR Optima 
450W with GEM Suite της GE Healthcare, 1.5 
Tesla στη Βιοϊατρική Αμπελοκήπων. 

Όπως τόνισε ο κ. Σπανός, «ο Όμιλος ΒΙΟΪΑΤΡΙ-
ΚΗ εργάζεται για να προστατεύσει το σημαντικό-
τερο αγαθό, την Υγεία και συνεχίζει να επενδύει 
σε μακροχρόνιες στρατηγικές συνεργασίες, οι 
οποίες ανταποκρίνονται στις ανάγκες του ασθενή 
και εγγυώνται την έγκαιρη πρόληψη και τη βελτί-
ωση της ποιότητας της φροντίδας του. Κύρια α-

ποστολή του Ομίλου είναι η παροχή υπηρεσιών 
υψηλής ποιότητας, και η συνεχής προσπάθεια για 
περαιτέρω βελτίωση και αναβάθμιση των ιατρι-
κών υπηρεσιών στο χώρο της Υγείας».

Παράλληλα, ο Jean-Michel Malbrancq, πρόε-
δρος και διευθύνων σύμβουλος της GE 

Healthcare Ευρώπης επισήμανε ότι: «Η συνερ-
γασία μας με τη ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ διαρκεί πάνω από 
15 χρόνια. 

Η ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ αποτελεί έναν ιδιαίτερα σημα-
ντικό συνεργάτη στη βελτίωση της ποιότητας και 
της πρόσβασης στην πρωτοβάθμια περίθαλψη. 
Είναι τιμή μας που επέλεξε αυτές τις σύγχρονες 
τεχνολογίες, οι οποίες θα βοηθήσουν τους για-
τρούς να φέρουν τα καλύτερα δυνατά αποτελέ-
σματα για τους ασθενείς τους». 

Ο Όμιλος Εταιρειών Υγείας ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ δρα-
στηριοποιείται στον κλάδο των ιατρικών υπηρε-
σιών Υγείας. Ιδρύθηκε το 1981 και σήμερα απο-
τελεί τον κορυφαίο ιδιωτικό φορέα παροχής ια-
τρικών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας περίθαλψης 
στην Ελλάδα, με 29 αυτόνομα διαγνωστικά κέ-
ντρα συνολικής έκτασης άνω των 30.000 τμ. που 
δέχονται περισσότερες από 2.500.000 επισκέ-
ψεις το χρόνο. 

Ο Όμιλος ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ διαθέτει επίσης τρεις 
κλινικές, τις Βιοκλινική Αθηνών, Πειραιά και 
Θεσσαλονίκης, οι οποίες αποτελούν πρότυπα 
σύγχρονων νοσοκομειακών μονάδων υψηλής 
ποιότητας και τρεις οδοντιατρικές μονάδες (Α-
θήνας, Αλίμου, Κηφισιάς). 

Ο Όμιλος συνεργάζεται με περισσότερες από 
400 ιδιωτικές εταιρείες, τις μεγαλύτερες ασφα-
λιστικές εταιρείες και όλα τα δημόσια ασφαλιστι-
κά ταμεία. 

Η  συγκρότηση μόνιμης τεχνικής Επιτροπής με ειδικούς στη φαρμα-
κευτική πολιτική από κάθε χώρα, η οποία θα προετοιμάσει τα ε-
πόμενα βήματα που είναι η δικτύωση και ανταλλαγή πληροφορι-

ών, εμπειριών και τεχνογνωσίας ανάμεσα στα κράτη-μέλη σε θέματα 
αξιολόγησης τεχνολογίας Υγείας, ηλεκτρονικής διακυβέρνησης του 
συστήματος Υγείας, θεραπευτικών πρωτοκόλλων, τιμολόγησης φαρ-
μάκων και, κυρίως, συστηματικής διαπραγμάτευσης με τη φαρμακο-
βιομηχανία, αποφασίστηκε κατά τη διάρκεια της  πολυμερούς συνάντη-
σης για το φάρμακο με συμμετοχή 5 χωρών του ευρωπαϊκού Νότου 
(Ελλάδα, Κύπρος, Πορτογαλία, Ιταλία, Μάλτα). Στη συνάντηση, που  
οργανώθηκε με πρωτοβουλία του υπουργού Υγείας κ. Α. Ξανθού και 
συντόνισε ο γενικός γραμματέας Δημόσιας Υγείας κ. Μπασκόζος, συμ-
μετείχαν οι υπουργοί Υγείας Ελλάδας, Κύπρου και Πορτογαλίας, ο γενι-
κός γραμματέας του υπουργείου Υγείας της Μάλτας, εκπρόσωπος της 
υπουργού Υγείας της Ιταλίας, εκπρόσωπος του Επιτρόπου Υγείας της 
Ε.Ε. καθώς και πολλοί εμπειρογνώμονες από όλες τις χώρες που συμ-

μετείχαν. Στη συζήτηση μετείχε ως παρατηρητής ο πρέσβης της Βουλ-
γαρίας στην Ελλάδα. Συντονιστικό ρόλο στην τεχνική συζήτηση για τη 
διαπραγμάτευση με τη φαρμακοβιομηχανία με στόχο μείωση των τι-
μών αποζημίωσης στα ακριβά-καινοτόμα φάρμακα, είχε ο κ. Π.Κανα-
βός, καθηγητής στο LSE , ειδικός στη φαρμακοοικονομία και άτυπος 
τεχνικός σύμβουλος της χώρας μας. Κοινή διαπίστωση όλων των με-
ρών ήταν η ανάγκη διακρατικής συνεργασίας και  συντονισμού ανάμε-
σα σε ομάδες χωρών, με στόχο την από κοινού διαπραγμάτευση τιμών 
στα φάρμακα που θα επιτρέπουν την ευχερή πρόσβαση των ασθενών 
στις νέες αποτελεσματικές θεραπείες, αλλά και θα διασφαλίζουν τη βι-
ωσιμότητα των δημόσιων συστημάτων Υγείας. Η αναβαθμισμένη αυτή 
διακρατική συνεργασία σε επιχειρησιακό επίπεδο που για πρώτη φορά 
αναπτύσσεται στον ευρωπαϊκό Νότο, δημιουργεί τις προϋποθέσεις σε 
επόμενο στάδιο και για πολιτικές  συγκλίσεις σε πολλά κομβικά ζητή-
ματα που αφορούν στην πολιτική φαρμάκου και στην προώθηση από 
κοινού παρεμβάσεων στα θεσμικά όργανα της Ε.Ε.Στιγμιότυπο από τη συνάντηση

Ελλάδα - ευρωπαϊκός Νότος: Κοινή παρέμβαση στην Ε.Ε. για την πολιτική φαρμάκου

ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ: Ανοδική πορεία 
με 5 νέες διαγνωστικές μονάδες

O πρόεδρος του 
Ομίλου Εταιρειών 
Υγείας Βιοϊατρική 

Ευάγγελος Σπανός 
(αριστερά), με τον 

πρόεδρο και 
διευθύνοντα 

σύμβουλο της GE 
Healthcare 

Ευρώπης Jean-
Michel Malbrancq

Ποιες είναι οι δυνατότητες των νέων μηχανημάτων
Η ποζιτρονική υπολογιστική τομογραφία 

(PET/CT) μπορεί να συμβάλλει στην καλύ-
τερη απεικόνιση διαφόρων τύπων κακοή-

θειας και να συνεισφέρει στη βελτίωση της διά-
γνωσης, σταδιοποίησης, παρακολούθησης του 
θεραπευτικού αποτελέσματος, την έγκαιρη απει-
κόνιση υποτροπής της νόσου, στον καλύτερο 

σχεδιασμό της ακτινοθεραπείας και 
γενικότερα να οδηγήσει στη λή-
ψη ορθότερων θεραπευτικών α-
ποφάσεων. Η PET/CT συνδυάζει 

την ανατομική απεικόνιση (CT) με τη λει-
τουργική-μεταβολική απεικόνιση (ΡΕΤ), που 

επιτρέπει την οπτικοποίηση της δραστηριότητας  
του κυτταρικού μεταβολισμού μέσω της 

χρήσης ειδικών ανιχνευτών. Με τον τρό-
πο αυτό γίνεται πραγματικότητα τόσο η 

διάγνωση σύνθετων περιπτώσεων, κα-
θώς και η παρακολούθηση της εξέλιξης της νό-
σου.

Αντίστοιχα,  ο μαγνητικός τομογράφος MR 
Optima 450W with GEM Suite της GE Healthcare, 
1.5 Tesla είναι ένα δυνατό σύστημα, ικανό να α-
νταπεξέλθει σε όλες τις απαιτήσεις της σύγχρο-
νης απεικόνισης της μαγνητικής τομογραφίας. 
Είναι ένας ευρύς, φωτεινός μαγνητικός τομογρά-
φος, με ανοιχτό σχεδιασμό, χαρακτηριστικά που 
μπορούν να βοηθήσουν τον υπέρβαρο ασθενή ή 
τον εξεταζόμενο που αισθάνεται κλειστοφοβία. 
Ισχυρό του σημείο, που το κάνει να ξεχωρίζει α-
πό όλα τα ήδη εγκατεστημένα μηχανήματα στην 
πόλη μας, είναι η δυνατότητα λήψης εικόνων και 
εκτέλεσης εξετάσεων, χρησιμοποιώντας ακο-
λουθίες silent, μηδενίζοντας ουσιαστικά το θόρυ-
βο που ακούει ο εξεταζόμενος κατά την ώρα της 
λήψης των εικόνων. 

Η εξέταση γίνεται πλέον ευχάριστη για τον ενή-
λικα εξεταζόμενο, ενώ τίποτα δεν εμποδίζει τους 
μικρούς μας ασθενείς να κοιμηθούν κατά την 
ώρα της εξέτασης

Ποζιτρονική υπολογιστική 
τομογραφία (PET/CT)



19

N E X T D E A L  # 3 6 4  #  2 7  Ι Ο Υ Λ Ι Ο Υ  2 0 1 6

|     Ρεπορτάζ+υγεία

Το περιεχόμενο του φαρμακείου 
εξαρτάται από τον προορισμό, τη 
διάρκεια του ταξιδιού, το σκοπό 

του ταξιδιού και την κατάσταση υγείας 
του ταξιδιώτη. Επίσης ο ταξιδιώτης 
χρειάζεται να έχει μαζί του διεύθυνση 
/τηλέφωνο της ελληνικής πρεσβείας 
ή του προξενείου και νοσοκομείων ή 
κλινικών στον τόπο προορισμού και 
τηλέφωνο επικοινωνίας του οικογε-
νειακού γιατρού. Οι ταξιδιώτες που 
λαμβάνουν συνταγογραφούμενα 
φάρμακα και πάσχουν από νοσήματα 
που απαιτούν συχνή ιατρική παρακο-
λούθηση ή μπορεί να προκαλέσουν 
επιπλοκές κατά τη διάρκεια του ταξι-
διού (όπως ηλικιωμένοι, φορείς HIV, 
ασθενείς με καρδιοπάθεια, ασθενείς 
με σακχαρώδη διαβήτη, ασθενείς με 
χρόνια πνευμονοπάθεια και ασθενείς 
με άλλα χρόνια νοσήματα), συνιστά-
ται:
• Να συμβουλευτούν το γιατρό τους 
πριν από το ταξίδι.
• Να έχουν μαζί τους ένα ιατρικό ση-
μείωμα όπου να αναγράφεται η νόσος 
από την οποία πάσχουν, η αγωγή τους 
και το δοσολογικό σχήμα. Να σημει-
ώνεται επίσης ότι το φάρμακο είναι 
για προσωπική χρήση του ταξιδιώτη.
• Να επικοινωνήσουν με την πρε-
σβεία της χώρας που πρόκειται να ε-
πισκεφθούν, ώστε να επιβεβαιωθεί 
ότι τα φάρμακα που λαμβάνουν κυ-
κλοφορούν νόμιμα.
• Να τοποθετούν τα φάρμακα που με-
ταφέρουν στην αρχική τους συσκευα-
σία. Εκεί πρέπει να αναγράφεται το 

όνομα του ταξιδιώτη, το όνομα του 
θεράποντα ιατρού και η δοσολογία 
του φαρμάκου. Προκειμένου να προ-
ληφθεί η απώλειά τους, συνιστάται να 
αποθηκεύονται στις χειραποσκευές.
• Να προμηθευτούν τις αναγκαίες πο-
σότητες φαρμάκων για τη διάρκεια 
του ταξιδιού, καθώς και ορισμένα 
φάρμακα για την αντιμετώπιση πιθα-
νών επιπλοκών.
• Να φροντίσουν για την ασφαλιστική 
κάλυψη κατά τη διάρκεια του ταξιδιού 
τους, και να ενημερωθούν για τις ια-
τρικές υπηρεσίες στη χώρα προορι-
σμού τους.

Το φαρμακείο του ταξιδιώτη εξαρ-
τάται από τις ανάγκες του και χρειάζε-
ται να περιλαμβάνει, ανάλογα με τον 
προορισμό και την περίπτωση, τα ε-
ξής:

Φάρμακα
Ανθελονοσιακά.
Για την πρόληψη ή τη θεραπεία συ-
μπτωμάτων λόγω υψόμετρου.
Παυσίπονα ή αντιπυρετικά.
Αντιδιαρροϊκά.
Αντιισταμινικά.
Αποσυμφορητικό (σε συνδυασμό ή 

όχι με αντιισταμινικό).
Κατά της ναυτίας.
Όλα τα φάρμακα που χρησιμοποιού-
νται τακτικά.

Έίδη Πρώτων Βοηθειών
Γάντια μιας χρήσης.
Γάζες.

Ελαστικός επίδεσμος για διαστρέμμα-
τα, αυτοκόλλητοι επίδεσμοι.
Αντισηπτικό.
Βαμβάκι.
Ψαλίδι, λαβίδα ή τσιμπιδάκια.
Θερμόμετρο.
Αντιβακτηριακές και αντιμυκητιακές 
αλοιφές και κρέμες.
Γέλη αλόης για τα ηλιακά εγκαύματα.
Αντικνησμώδη ή αντιφλεγμονώδη α-
λοιφή ή κρέμα.
Κολλύριο.

Άλλα σημαντικά είδη
Εντομοαπωθητικά.
Αντιηλιακό (με δείκτη προστασίας 
τουλάχιστον 15).
Αντιβακτηριακά μαντηλάκια χεριών 
και αλκοολούχο απολυμαντικό χε-
ριών (τουλάχιστον 60% αλκοόλη).
Προφυλακτικά.

ΜΗΤΕΡΑ
Ολοκληρωμένη 

φροντίδα 
για προβλήματα 

στη μύτη
Εξειδικευμένο τμήμα λειτουργικής και επα-

νορθωτικής  χειρουργικής ρινός εγκαινιάζει 
το νοσοκομείο ΜΗΤΕΡΑ, με στόχο -όπως 

τονίζει- την ολοκληρωμένη φροντίδα ασθενών 
με λειτουργικά και αισθητικά προβλήματα στη 
μύτη.

Εφαρμόζοντας τις πλέον εξελιγμένες και ανα-
γνωρισμένες τεχνικές διεθνώς, το εν λόγω τμήμα 
είναι κατάλληλο για την αντιμετώπιση περιστατι-
κών αποκατάστασης ρινός σε ενήλικες, καθώς 

και συγγενών προβλημάτων ρινός σε παιδιά και 
εφήβους. 

Συγκεκριμένα, στο τμήμα αντιμετωπίζονται πε-
ριστατικά με δυσχέρεια ρινικής αναπνοής, γίνεται 
μελέτη και αποκατάσταση της ανεπάρκειας  ρινι-
κών βαλβίδων με όλες τις σύγχρονες τεχνικές, 
συμπεριλαμβανομένης της χρήσης μοσχευμά-
των, ενώ γίνονται παράλληλα και επανορθωτικές 
επεμβάσεις ρινικού διαφράγματος από τραύμα ή 
από προηγούμενη επέμβαση. Το τμήμα εξειδι-

κεύεται, επιπλέον, στην επανορθωτική ρινοπλα-
στική για τη διόρθωση αισθητικών παραμορφώ-
σεων της μύτης σε ασθενείς με εκ γενετής ή με-
τατραυματικές δυσμορφίες. Όπως δηλώνει η δι-
ευθύντρια του τμήματος, χειρουργός ωτορινολα-
ρυγγολόγος με εξειδίκευση στη ρινοπλαστική, κα 
Αργυρώ Κυπραίου, “η φιλοσοφία και οι τεχνικές 
της επανορθωτικής ρινοχειρουργικής έχουν εξε-
λιχθεί πολύ τα τελευταία χρόνια και οδηγούν σε 
άριστα μετεγχειρητικά αποτελέσματα. Έτσι, ο εξει-

δικευμένος χειρουργός μπορεί με ασφάλεια να 
αντιμετωπίσει τα μετατραυματικά, ιατρογενή ή ο-
γκολογικά προβλήματα, τις μικρές ή μεγάλες δυ-
σμορφίες στη μύτη και να δώσει αισιοδοξία σε 
ασθενείς που έχουν υποβληθεί σε πολλαπλές ε-
πεμβάσεις χωρίς στόχο. Παρότι οι επεμβάσεις 
επανορθωτικής χειρουργικής ρινός απαιτούν 
“λεπτό” χειρισμό και είναι χρονοβόρες,  είναι τε-
λείως ανώδυνες και γίνονται με βραχεία νοση-
λεία του ασθενούς”, αναφέρει η κα Κυπραίου.

Ετοιμάστε το φαρμακείο των καλοκαιρινών διακοπών
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Eurobank 

Λύση MyBank για 
τους πελάτες της 
ΔΙΑΘΈΣΙΜΗ στους πελάτες της υπη-
ρεσίας e-Banking της Eurobank είναι 
η  νέα λύση πανευρωπαϊκών ηλεκτρο-
νικών πληρωμών MyBank. H 
Eurobank, σε συνεργασία με μεγάλες 
εταιρείες όπως Praktiker, IKEA και 
Jumbo, ξεκινάει δυναμικά από τις 
πρώτες στην Ελλάδα την υιοθέτηση 
της λύσης MyBank, εμπλουτίζοντας 
τους τρόπους ηλεκτρονικών πληρω-
μών των πελατών της. Μέσω του 
MyBank οι καταναλωτές έχουν τη δυ-
νατότητα απευθείας χρέωσης του τρα-
πεζικού τους λογαριασμού για αγορές 
σε περιβάλλον ηλεκτρονικού εμπορί-
ου (online shop) με απλό, αποτελεσμα-
τικό και ασφαλή τρόπο, χωρίς νέες 
εγγραφές και κωδικούς πρόσβασης 
και χωρίς την ανάγκη ανοίγματος νέ-
ων λογαριασμών.

Μέσα από μία απλή, αποτελεσματι-
κή και ασφαλή διαδικασία  που προ-
στατεύει τα προσωπικά στοιχεία πλη-
ρωμών, οι πελάτες  μέσω του  εικονι-
δίου MyBank της  ιστοσελίδας του η-
λεκτρονικού καταστήματος μεταφέ-
ρονται  στο e-Banking ή το mobile 
banking της Τράπεζας, όπου ακολου-
θώντας απλά και γρήγορα βήματα 
προχωρούν σε πληρωμές μέσω επι-
λεγμένων λογαριασμών. Η πληρωμή 
ολοκληρώνεται με την επιβεβαίωση 
από τον πελάτη της εντολής μεταφο-
ράς πίστωσης, τα πεδία της οποίας θα 
είναι  προσυμπληρωμένα  με όλες τις  
σχετικές με την αγορά του πληροφορί-
ες (όνομα και λογαριασμός δικαιού-
χου, ποσό, νόμισμα, προϊόν ή υπηρεσία 
αγοράς, κ.λπ.).Η υπηρεσία MyBank  
είναι διαθέσιμη για αγορές  προς το 
παρόν μόνο από ελληνικά ηλεκτρονι-
κά καταστήματα μέσω desktop, tablet 
ή κινητού.

Από τα τέλη Σεπτεμβρίου ξεκινά η εξόφληση 
του φόρου σε πέντε μηνιαίες δόσεις, ενώ   τα 
αγροτεμάχια δεν θα μετρούν στον υπολογι-

σμό του συμπληρωματικού φόρου. Τα   νέα εκκαθα-
ριστικά του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων 
(ΕΝΦΙΑ) 2016 αναμένεται να αναρτηθούν  έως το 
τέλος Ιουλίου  στο Taxisnet και για φέτος δεν θα 
ισχύσει και η έκπτωση 20% για τα μη ηλεκτροδο-
τούμενα ακίνητα. Ο ΕΝΦΙΑ θα πρέπει να εξοφληθεί 
είτε εφάπαξ (στο τέλος Σεπτεμβρίου 2016) είτε σε 
5 μηνιαίες δόσεις, με την πρώτη το Σεπτέμβριο και 
την τελευταία (5η δόση) τον Ιανουάριο του 2017. 

Ειδικότερα, σύμφωνα με ανακοίνωση του υ-
πουργείου Οικονομικών: 

1Τα αγροτεμάχια δεν θα υπολογίζονται στο συ-
μπληρωματικό φόρο του ΕΝΦΙΑ των πολιτών. 

Αυτό γίνεται επειδή παρατηρήθηκε σωρεία λαθών 
στις δηλώσεις των πολιτών οι οποίοι και καλού-
νται το επόμενο διάστημα να διορθώσουν τις δη-
λώσεις τους.

2Ο φετινός ΕΝΦΙΑ θα εξοφληθεί σε 5 δόσεις και 
όχι σε 4, αρχής γενομένης από το τέλος Σεπτεμ-

βρίου. Τα δημοσιεύματα που μιλούν για Αύγουστο 
δεν ισχύουν.

3Ο συνολικός λογαριασμός του ΕΝΦΙΑ θα είναι 
στο ίδιο επίπεδο με πέρυσι. Όσα δημοσιεύματα 

μιλούν για αύξηση του συνολικού ποσού του ΕΝ-
ΦΙΑ, δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. 
Υπάρχει, βέβαια, ανακατανομή των βαρών από τις 
μικρές στις μεγάλες περιουσίες.

4Οι απαλλαγές του ΕΝΦΙΑ θα ισχύουν ακριβώς 
όπως και πέρυσι. Δηλαδή δεν χάνουν την απαλ-

λαγή όσοι έχουν εισοδήματα από υψηλούς τόκους.

5Δεν αλλάζει τίποτα σε σχέση με το ύψος των 
εισοδηματικών και περιουσιακών κριτηρίων. 

Δηλαδή δεν χάνουν την απαλλαγή άνεργοι, πολύ-
τεκνοι και άτομα με αναπηρία άνω του 80%, ανε-
ξάρτητα του ύψους των τόκων που έχουν", κατα-
λήγει η ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομι-
κών.

Τράπεζα Πειραιώς: Έπίτιμος πρόεδρος  
ο Μιχάλης Σάλλας μετά την παραίτησή του
Τον τίτλο του επιτίμου προέδρου 

του Ομίλου Πειραιώς απένειμαν 
στον κ. Μιχάλη Σάλλα ομόφωνα 

τα μέλη του διοικητικού  συμβουλί-
ου, μετά την παραίτησή του από την 
προεδρία της Τράπεζας, αναγνωρί-
ζοντας τη συμβολή του στην ανάπτυ-
ξη του Ομίλου, του οποίου υπήρξε ο 
δημιουργός και ο επί 25 έτη πρόε-
δρος. 

Απευθυνόμενος στα μέλη του Δ.Σ. 
ο κ. Σάλλας σημείωσε πως «παρά τη 
θετική αξιολόγηση από το Ταμείο 
Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας 
(ΤΧΣ) και έχοντας σταθμίσει τα νέα 

δεδομένα, ενημέρωσα ήδη από τις 
αρχές του 2016 τους αρμόδιους θε-
σμούς ότι πρόθεσή μου ήταν να μη 
συμμετέχω στο νέο οργανωτικό σχή-
μα του Ομίλου». Όπως τόνισε, είναι 
προφανές ότι μετά και την τελευταία 
ανακεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται 
για το τραπεζικό σύστημα, ασφαλώς 
και για την Τράπεζα Πειραιώς, ένα 
νέο εταιρικό και οικονομικό περι-
βάλλον. Σύμφωνα με τον κ. Σάλλα, 
στο νέο αυτό περιβάλλον χρειάζεται 
η εμπειρία των παλαιών στελεχών, 
αλλά κυρίως οι δυνάμεις των νέων 
ανθρώπων, των νέων managers, οι 

οποίοι θα επωμισθούν το βάρος να 
οδηγήσουν την Τράπεζα στη νέα επο-
χή. “Συμπλήρωσα έναν κύκλο 25 
χρόνων ως πρόεδρος της Τράπεζας 
και 30 χρόνων στη δημιουργία και 
διοίκηση τραπεζικών και άλλων 
χρηματοοικονομικών εταιρειών. Στα 
25 αυτά χρόνια της Τράπεζας Πειραι-
ώς πραγματοποιήθηκε ένα εξαιρετι-
κό έργο. Ξεκινώντας το Δεκέμβριο 
του 1991 με 200 άτομα προσωπικό 
και μερίδιο μόλις 0,1% της ελληνι-
κής τραπεζικής αγοράς, δημιουργή-
σαμε μια σημαντική σε μέγεθος Τρά-
πεζα, με πάνω από 20.000 προσωπι-

κό και μερίδιο αγοράς κοντά στο 
30%”, υπογράμμισε μεταξύ άλλων ο 
κ. Σάλλας.

Στην ίδια συνεδρίαση, το διοικητι-
κό συμβούλιο εξέλεξε την καθηγή-
τρια κυρία Χαρίκλεια Απαλαγάκη 
προσωρινή πρόεδρο, μέχρι την ανά-
δειξη νέου.

Υπουργείο Οικονομικών: Εκτός ΕΝΦΙΑ τα 
αγροτεμάχια. Σε 5 δόσεις η καταβολή φόρου

ΤΙ ΠΡΌΒΛΈΠΈΙ Η ΈΠΙΣΚΌΠΗΣΗ ΤΌΥ ΈΛΛΗΝΙΚΌΥ ΧΡΗΜΑΤΌΠΙΣΤΩΤΙΚΌΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΌΣ 

Τον κώδωνα του κινδύνου για τα κόκκινα δάνεια κρούει η ΤτΈ
Περαιτέρω αύξηση των κόκκινων δανείων για τη φετινή χρονιά 

προβλέπει η "Επισκόπηση του Ελληνικού Χρηματοπιστωτικού 
Συστήματος" της Τραπέζης της Ελλάδος που δόθηκε χθες Τρί-

τη  για  πρώτη φορά στη δημοσιότητα. 
Η Τράπεζα της Ελλάδος εκτιμά ότι ο πιστωτικός κίνδυνος και η 

περαιτέρω επιδείνωση της ποιότητας του δανειακού χαρτοφυλακί-
ου αποτελεί τη σημαντικότερη πηγή αστάθειας του χρηματοπιστω-
τικού συστήματος και επισημαίνει ότι  στο βαθμό που οι τράπεζες 
δεν προβούν σε αναδιαρθρώσεις των χαρτοφυλακίων τους, τα μη 
εξυπηρετούμενα ανοίγματα αναμένεται να αυξηθούν και κατά τη 
διάρκεια του 2016, ακόμη στην περίπτωση ομαλοποίησης των μα-
κροοικονομικών συνθηκών, δεδομένου ότι έχει παρατηρηθεί ιστο-
ρικά χρονική υστέρηση μεταξύ της θετικής αναστροφής του μακρο-
οικονομικού περιβάλλοντος, και της μείωσης των μη εξυπηρετού-

μενων ανοιγμάτων. Όπως τονίζεται, από τα στοιχεία α’ τριμήνου του 
2016 είναι η αναγκαιότητα αντιμετώπισης του προβλήματος των 
κόκκινων δανείων καθώς στο πρώτο τρίμηνο φέτος ο λόγος των 
μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων προς το σύνολο αυξήθηκε και 
διαμορφώθηκε στο 45,1%.  

Ανά κατηγορία, ο δείκτης για τα καταναλωτικά δάνεια διαμορ-
φώθηκε στο 55,2%, για τα επιχειρηματικά στο 44,6% και για τα στε-
γαστικά βρίσκεται πλέον στο 42%. Στην Έκθεση γίνεται η εκτίμηση 
ότι το πιστοδοτικό κενό (credit gap) για το σύνολο της οικονομίας 
ξεπερνά τα 34,5 δισ. ευρώ. Υπογραμμίζεται ακόμη ότι η  ενεργοποί-
ηση θεσμικών παρεμβάσεων για την δημιουργία μιας δευτερογε-
νούς αγοράς κόκκινων και μή δανείων που εφ' όσον δρομολογηθεί 
θα αλλάξει συνολικά την κατάσταση δημιουργώντας νέους όρους 
στο πλαίσιο δανεισμού και εξυπηρέτησης του ιδιωτικού χρέους. Σε 

ότι αφορά στο  θέμα των capital controls, τονίζεται ότι κύριοι πα-
ράμετροι για την άρση των κεφαλαιακών περιορισμών αποτελούν 
η εφαρμογή των μέτρων που προβλέπει το Ελληνικό πρόγραμμα, 
γεγονός που θα επιτρέψει την ανάκτηση της εμπιστοσύνης των κα-
ταθετών, επιταχύνοντας την επιστροφή των καταθέσεών τους κα-
θώς και η συμμετοχή των ελληνικών ομολόγων στο πρόγραμμα 
ποσοτικής χαλάρωσης από την ΕΚΤ. Σημαντική παράμετρο για την 
περαιτέρω χαλάρωση των υφιστάμενων περιορισμών αποτελεί 
μεταξύ άλλων η αποτελεσματική διαχείριση των μη εξυπηρετούμε-
νων δανείων, που θα διευκολύνει τη χρηματοδότηση της πραγματι-
κής οικονομίας από το τραπεζικό σύστημα, στηρίζοντας τις κερδο-
φόρες και ανταγωνιστικές επιχειρήσεις.

Διαβάστε ολόκληρη τη μελέτη της Τράπεζας της Ελλάδος στο 
www.nextdeal.gr
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ΈΘΝΙΚΗ Αλυσίδα Αξίας

Το νέο εργαλείο για τη στήριξη της ναυτιλίας και των επιχειρήσεων

Λεωνίδας Φραγκιαδάκης 

Υποστηρίζουμε συνεργατικές δράσεις
Ο διευθύνων σύμβουλος της Εθνικής Τράπεζας κ. Λεωνίδας Φραγκιαδάκης υ-

πογράμμισε, μεταξύ άλλων, ότι “η Εθνική Τράπεζα έχει μακρά χρηματοδοτική πα-
ράδοση στις ελληνικές επιχειρήσεις και γι' αυτόν το λόγο είναι άρρηκτα συνδεδε-
μένη με την πορεία των βασικών κλάδων της οικονομίας μας. Είναι σημαντικό 
κάθε χώρα να αξιοποιεί τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα, αλλά και να τα ενισχύει 
συνεχώς. Μέρος της αξιοποίησης αυτής είναι και η εύρεση τρόπων διάχυσης των 
οφελών ενός κλάδου σε άλλους συνεργαζόμενους κλάδους και την ευρύτερη οι-
κονομία. Η αντίληψη αυτής της αλληλεπίδρασης μεταξύ των κλάδων και εν συνε-
χεία η διευκόλυνση των ροών μεταξύ τους είναι βασική προϋπόθεση για την επί-
τευξη πολλαπλασιαστικών οφελών από την πηγή των συγκριτικών πλεονεκτημά-
των μας. Η “ΕΘΝΙΚΗ Αλυσίδα Αξίας” είναι ένα νέο προϊόν, όμως για εμάς δεν είναι 
μία νέα δραστηριότητα. Είναι απλώς ένας άλλος τρόπος να ανταπεξέλθουμε στις 
ανάγκες των καιρών και να εξυπηρετήσουμε καλύτερα τους παραδοσιακούς μας 
πελάτες, την ελληνική ναυτιλία και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, με τρόπο που 
θα είναι αμοιβαία επωφελής για όλους. Το μήνυμα μας σήμερα είναι πως συνεχί-
ζουμε τη διαχρονική μας στήριξη στην ελληνική ναυτιλία, και υποστηρίζουμε συ-
νεργατικές δράσεις που βασίζονται σε ορθή ανάληψη κινδύνων, ενώ παράλληλα 
διευκολύνουν την οικονομική δραστηριότητα, ενισχύουν την ελληνική ανταγωνι-
στικότητα και δίνουν ώθηση στους οικονομικούς πολλαπλασιαστές. Είμαστε αισι-
όδοξοι για το μέλλον, διότι το μέλλον εξαρτάται και από εμάς τους ίδιους, και έ-
χουμε αυτοπεποίθηση στο έργο μας”, σημείωσε ο κ. Φραγκιαδάκης.

Γιώργος Σταθάκης

Χρήσιμο εργαλείο χρηματοδότησης
Από την πλευρά του ο  υπουργός Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού κ. Γιώργος Στα-

θάκης επεσήμανε ότι “η πρωτοβουλία της Εθνικής έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και συμβολι-
κή σημασία, τόσο επειδή αφορά στην παρουσίαση ενός νέου χρηματοδοτικού προϊόντος 
όσο και λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του προϊόντος αυτού. Επιλέγουμε να προ-
ωθήσουμε λύσεις συνεργασίας μεταξύ επιχειρήσεων. Τόσο τα προγράμματα ΕΣΠΑ 2014-
20 όσο και ο νέος αναπτυξιακός νόμος πριμοδοτούν την ανάπτυξη συνεργειών, πρωτίστως 
των μικρότερων επιχειρήσεων. Δίνουμε, επίσης, ιδιαίτερη έμφαση σε κλάδους που διατρέ-
χουν το σύνολο της οικονομίας και επιδιώκουμε την ανάπτυξη αλυσίδων αξίας, από την 
πρωτογενή παραγωγή μέχρι τον τριτογενή τομέα των υπηρεσιών. Το γεγονός της παρου-
σίασης ενός νέου χρηματοδοτικού προϊόντος αποτελεί έμπρακτο παράδειγμα ομαλοποίη-
σης των συνθηκών λειτουργίας του τραπεζικού συστήματος. Για τους λόγους αυτούς, το 
συγκεκριμένο χρηματοδοτικό προϊόν “Εθνική Αλυσίδα Αξίας” έρχεται να “ταιριάξει” με τους 
αναπτυξιακούς σχεδιασμούς μας και άρα μπορεί να αποδειχθεί ένα εξαιρετικά χρήσιμο 
εργαλείο χρηματοδότησης, στην αναπτυξιακή προσπάθεια που τώρα ξεκινά”, ανέφερε ο κ. 
Σταθάκης.

Δημήτρης Δημόπουλος

Διοχετεύουμε ρευστότητα στην αγορά
Ο αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος της Εθνικής Τράπεζας κ. Δημήτρης Δη-

μόπουλος παρατήρησε ότι “η σημερινή πρωτοβουλία της Εθνικής Τράπεζας στο-
χεύει στην υποστήριξη των ελληνικών εξωστρεφών επιχειρήσεων με καινοτόμα 
προγράμματα χρηματοδότησης, ώστε να αυξήσουν και να επεκτείνουν τη διείσδυ-
σή τους στις αλυσίδες αξίας. Διοχετεύουμε ρευστότητα στην αγορά με εξειδικευ-
μένα χρηματοδοτικά εργαλεία, υποβοηθώντας την αύξηση των εξαγωγών και τη 
μείωση του ελλείματος του εμπορικού ισοζυγίου. Η σύμπραξη της Εθνικής Τράπε-
ζας με τους Έλληνες πλοιοκτήτες για τη στήριξη ελληνικών επιχειρήσεων που 
δημιουργούν σημαντική ελληνική προστιθέμενη αξία και που έχουν σχέση με τον 
κλάδο της ναυτιλίας, αναδεικνύει τη σημασία της συνεργασίας και μπορεί να δημι-
ουργήσει κίνητρο και την ίδρυση ή επέκταση επιχειρηματικών συστάδων (clusters) 
που είναι σημαντικά για τη δημιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος στις διε-
θνείς αγορές”, υπογράμμισε ο κ. Δημόπουλος. 

Ο βοηθός γενικός διευθυντής Εταιρικής Τραπεζικής της Εθνικής Τράπεζας κ. Γ. 
Κουτσουδάκης τόνισε μεταξύ άλλων ότι “το πρόγραμμα Εθνική Αλυσίδα Αξίας δί-
νει τη δυνατότητα στη μεσαία ελληνική επιχείρηση να βγει και να ανταγωνιστεί με 
αξιώσεις στις μεγάλες διεθνείς αγορές”.

Θεόδωρος Δρίτσας

Αναμένεται να αποφέρει οφέλη
Ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Θεόδωρος Δρίτσας τόνισε ότι το  

εξειδικευμένο χρηματοδοτικό εργαλείο της Εθνικής Τράπεζας «Αλυσίδες Αξίας – Ναυ-
τιλία» “αναμένεται να αποφέρει οφέλη στο σύνολο των εταιρειών του κλάδου της ναυ-
τιλίας που εμπλέκονται σε όλο το φάσμα της εφοδιαστικής αλυσίδας, όπως κατασκευ-
αστές ναυτιλιακού εξοπλισμού και τροφοδοσίας πλοίων, ιδίως στις μικρομεσαίες επι-
χειρήσεις, ενισχύοντας την εξωστρέφειά τους, την πρόσβασή τους σε παγκόσμιες αγο-
ρές και την ανταγωνιστικότητά τους έναντι των ξένων εταιρειών”.

Θεόδωρος Βενιάμης 

Ένθαρρύνουμε τέτοιες πρωτοβουλίες 
Ο πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών κ. Θ. Βενιάμης τόνισε ότι “η ελ-

ληνική ναυτιλιακή οικογένεια έχει την επιθυμία και τη δεδηλωμένη πρόθεση να 
ενθαρρύνει πρωτοβουλίες όπως αυτή της Εθνικής Τράπεζας, με στόχο την υπο-
στήριξη και ενίσχυση των ελληνικών επιχειρήσεων, ελπίζοντας ότι θα αποφέρουν 
θετικά αποτελέσματα για τη βιωσιμότητα και ανάπτυξή τους, με περαιτέρω θετικά 
πρόσημα για την εθνική οικονομία και κυρίως για την αντιμετώπιση της ανεργίας”.

Λούκα Κατσέλη 

Η Έθνική Τράπεζα δείχνει το δρόμο
Κατά την εκδήλωση-παρουσίαση της νέας πρωτοβουλίας-προϊόντος της Εθνικής, η πρό-

εδρος της Εθνικής Τράπεζας κα Λούκα Τ. Κατσέλη μεταξύ άλλων τόνισε ότι: «Tο 80% πε-
ρίπου του διεθνούς εμπορίου διενεργείται μέσα από αλυσίδες αξίας, δηλαδή παγκόσμια 
δίκτυα επιχειρήσεων που συνεργάζονται μεταξύ τους, αναπτύσσοντας η καθεμία το δικό 
της συγκριτικό πλεονέκτημα σε επιμέρους δραστηριότητες. Στην Ευρώπη, η αξία τους είναι 
περίπου το 8% του ευρωπαϊκού ΑΕΠ. Σ’ αυτό το ιδιαίτερα ανταγωνιστικό διεθνές περιβάλ-
λον, κλειδί για την βιωσιμότητα των ελληνικών επιχειρήσεων, κυρίως δε των μικρομεσαί-
ων, είναι η είσοδος και η συμμετοχή τους σε τέτοιες παγκόσμιες αλυσίδες αξίας. Κάτι τέ-
τοιο, όταν γίνεται με οργανωμένο τρόπο, επιτρέπει τη διεύρυνση των εξαγωγών τους, την 
εξασφάλιση ρευστότητας, την απόκτηση τεχνογνωσίας, καθώς και την υιοθέτηση σύγχρο-
νων προτύπων οργάνωσης και πιστοποίησης, που αναβαθμίζουν συνολικά τη λειτουργία 
των επιχειρήσεων και διευρύνουν τις αγορές τους. Αξίζει να τονιστεί ότι, γι' αυτόν ακριβώς 
το λόγο, ο νέος αναπτυξιακός νόμος, που ψηφίστηκε πρόσφατα, παρέχει ειδικά κίνητρα για 
εταιρείες που συμμετέχουν σε συστάδες επιχειρήσεων, δηλαδή σε clusters και αλυσίδες 
αξίας. Πιστεύω ακράδαντα ότι προϋπόθεση για τη βιώσιμη αναπτυξιακή επανεκκίνηση της 
χώρας αποτελεί η ανάληψη καινοτόμων πρωτοβουλιών με τη σύμπραξη όλων των κοινω-
νικών εταίρων. Η Εθνική Τράπεζα με πρωτοβουλίες όπως αυτή της “Εθνικής Αλυσίδας 
Αξίας” δείχνει το δρόμο», πρόσθεσε η κα Κατσέλη.

Ένα εξειδικευμένο αναπτυξιακό εργαλείο χρηματοδότησης, 
που στηρίζει και προωθεί αλυσίδες αξίας στις οποίες συμμετέ-
χουν ελληνικές επιχειρήσεις, προωθεί η Εθνική Τράπεζα με τον 
διακριτικό τίτλο «ΕΘΝΙΚΗ Αλυσίδα Αξίας» και σε πρώτη φάση  
προσφέρεται σε επιχειρήσεις οι οποίες συμμετέχουν ή θα συμμε-
τάσχουν σε εφοδιαστικές αλυσίδες στον κλάδο της ναυτιλίας, 
κλάδο που απασχολεί το 6,4% του ενεργού εργατικού δυναμικού 
της χώρας. Σύντομα το προϊόν θα επεκταθεί και σε υπόλοιπους 
κλάδους της ελληνικής οικονομίας.
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Σημαντικό μερίδιο  συνεισφοράς στην παραγω-
γή καταλαμβάνει -στο πλαίσιο της ισορροπη-
μένης, πολυκαναλικής διανομής της 

Interamerican- το δίκτυο συνεργαζομένων πρα-
κτόρων και μεσιτών, δίπλα στο εταιρικό δίκτυο 
πωλήσεων agency, τις απευθείας πωλήσεις/
Anytime από την εταιρεία και τις συνεργασίες με 
τράπεζες και retailers. 

Tο πρακτορειακό δίκτυο, που έχει χρονικό βά-
θος μιας δεκαετίας περίπου, αριθμεί σήμερα 1.043 
ενεργές συνεργασίες και, σύμφωνα με τα παρα-
γωγικά στοιχεία του πρώτου πενταμήνου του έ-
τους, έχει επιτύχει αξιοσημείωτη βελτίωση παρα-
γωγικής δραστηριότητας. Συγκεκριμένα, οι συ-
νεργαζόμενοι πράκτορες και μεσίτες κατά το χρο-
νικό διάστημα Ιανουαρίου-Μαΐου αύξησαν τους 
πελάτες ασφάλισης οχημάτων σε 36,9% στο σύνο-
λο των συμβολαίων της Interamerican, που φθά-
νουν στις 550.000. Συνολικά στις γενικές ασφαλί-
σεις, οι συνεργάτες αύξησαν τα μεικτά εγγεγραμ-
μένα ασφάλιστρα κατά 2,7% έναντι του αντίστοι-
χου περυσινού πενταμήνου, με ιδιαίτερη αύξηση 
στην αστική ευθύνη (13,7%) και στα σκάφη (94,9%), 
ενώ αύξηση σημειώθηκε και στον κλάδο πυρός 

(2,1%). Το πρακτορειακό δίκτυο παρουσιάζει βελ-
τίωση της ισορροπίας στην κατανομή παραγωγής 
ασφαλίστρων μεταξύ των κλάδων ασφάλισης ο-
χημάτων και λοιπών (65% έναντι 35%).

Στο πλαίσιο της συνεχούς υποστήριξης του δι-
κτύου, η Interamerican έχει βελτιώσει σημαντικά 
την επικοινωνία συνεργασίας, με την οργάνωση 
και λειτουργία του Broker First Contact Centre και 
την αναβάθμιση του ψηφιακού γραφείου μέσω της 
πλατφόρμας “ask me”. Κατά συνέπεια, έχει αυξη-
θεί η ικανοποίηση των συνεργαζομένων πρακτό-
ρων και μεσιτών από τη συνεργασία (76%), με την 
προτίμησή τους στην εταιρεία να παρουσιάζει ανο-
δική τάση. Στο επίπεδο της εκπαίδευσης, για το 
πρακτορειακό δίκτυο έχουν οργανωθεί από τις 
αρχές του 2016 σεμινάρια προϊοντικής εκπαίδευ-
σης, πωλήσεων και επικοινωνίας με περί τις 500 
συνολικά συμμετοχές συνεργατών, ενώ το Κέντρο 
της εταιρείας υλοποιεί σειρά εκπαιδευτικών προ-
γραμμάτων επανεκπαίδευσης για την επαγγελμα-
τική επαναπιστοποίησή τους, καθώς και τηλ-εκ-
παίδευση σε περιβάλλον webinar και σε συστήμα-
τα distance learning και e-testing για τους εκτός 
Αττικής δραστηριοποιούμενους.

ΙΔΙΑΙΤΈΡΑ ΙΚΑΝΌΠΌΙΗΤΙΚΗ είναι η απόδοση της συνεργασίας 
που ξεκίνησαν κατά τον περασμένο Μάρτιο η Interamerican και ο 
online ταξιδιωτικός οργανισμός Tripsta S.A. στον τομέα της α-
σφαλιστικής κάλυψης ταξιδίου.

Η συνεργασία αφορά στην εμφάνιση των προγραμμάτων ταξι-
διωτικής ασφάλισης, που παρέχει η Interamerican, στις ψηφια-
κές πλατφόρμες της Tripsta S.A. (travelplanet24, airtickets, 
tripsta). Τα προτεινόμενα προγράμματα, μαζί με αγορά αεροπορι-
κού εισιτηρίου, είναι αυτά της «Ταξιδιωτικής Ασφάλισης» και της 
«Ακύρωσης Ταξιδίου».

Όπως  τονίζει η εταιρεία,τα προγράμματα «Ταξιδιωτική Ασφά-
λιση» και «Ακύρωση Ταξιδίου» εξασφαλίζουν μία σειρά από κα-
λύψεις όπως είναι η καθυστέρηση πτήσης, η απώλεια αποσκευ-
ών ή εγγράφων, η αντιμετώπιση προβλήματος υγείας κατά τη 
διάρκεια του ταξιδίου με πλήρη διαχείριση του περιστατικού 
(συμβουλευτική και πληροφορίες, υγειονομική μεταφορά, επαναπατρισμός του ασφαλισμένου, 
έξοδα μετακίνησης συγγενούς εφόσον κριθεί απαραίτητη, αποζημιώσεις ζωής - μόνιμης ολικής 

ή μερικής ανικανότητας, αστική ευθύνη έναντι τρίτων, νομική κά-
λυψη αν χρειαστεί και βέβαια, η κάλυψη ακύρωσης ταξιδίου. Η 
Interamerican  ακολουθεί πολιτική των συνεργασιών σε όλες τις 
επιχειρησιακές δραστηριότητές της, με γνώμονα την αμοιβαίου 
οφέλους σχέση σύμπραξης καθώς επίσης το όφελος και την ποι-
ότητα εξυπηρέτησης των πελατών.

Η Tripsta S.A., που ιδρύθηκε το 2005 ως καινοτόμος νεοφυής 
επιχείρηση, δραστηριοποιείται σήμερα σε 45 χώρες σε όλο τον 
κόσμο και είναι το κορυφαίο online ταξιδιωτικό γραφείο στην 
Νοτιοανατολική Ευρώπη, με ετήσια διακίνηση εισιτηρίων, πα-
γκοσμίως, που ξεπερνά τα τρία εκατομμύρια. Στην Ελλάδα, η 
Tripsta S.A.ενσωματώνει και τις ψηφιακές πλατφόρμες 
travelplanet24 και airtickets, αποτελώντας ηγέτη της αγοράς με 
μερίδιο περί το 60%. Η μηχανή κρατήσεων των brands της Tripsta 
S.A. (travelplanet24, airtickets, tripsta) έχει δυνατότητα επεξερ-

γασίας περισσοτέρων από δύο εκατομμύρια ταξιδιωτικών αιτημάτων ανά λεπτό της ώρας, παρέ-
χοντας ολοκληρωμένο πακέτο επιλογών και τιμών για διαδρομές με αεροπλάνο, τρένο ή πλοίο.

Συνεργασία με Tripsta S.A. για την ταξιδιωτική ασφάλιση

Interamerican: Σε τροχιά 
ανάπτυξης το πρακτορειακό δίκτυο

Σταθερή 
υποστήριξη  

στην  ελληνική 
παιδεία

ΤΌ ΈΝΔΙΑΦΈΡΌΝ της για την ελληνική εκπαί-
δευση των παιδιών της ομογένειας εκφράζει η 
Interamerican με τη σταθερή υποστήριξη που 
παρέχει, κατά τα τελευταία χρόνια, σε δύο κοιτί-
δες της μόρφωσής τους «με τα ελληνικά γράμμα-
τα», του Ζωγράφειου Λυκείου στην Κωνσταντι-
νούπολη και του Σχολείου Μεσοποτάμου Αγίων 
Σαράντα στην Αλβανία. Η εταιρεία ενίσχυσε και 
φέτος το Ζωγράφειο Λύκειο για το 5ο, κατά σει-
ρά, διεθνές μαθητικό συνέδριο, που οργανώθηκε 
στη Θεσσαλονίκη. 

Το συνέδριο ήταν, θεματικά, αφιερωμένο στον 
«Ποιητή του Αιγαίου» Οδυσσέα Ελύτη και διεξή-
χθη υπό την αιγίδα του Οικουμενικού Πατριαρχεί-
ου. Όπως επισημαίνει ο Γιάννης Δεμιρτζόγλου, 
διευθυντής του Ζωγράφειου Λυκείου, «το συνέ-
δριο έχει καθιερωθεί και αποτελεί θεσμό για τα 
γράμματα και τις τέχνες, σε επίπεδο εκπαιδευτη-
ρίων, όχι μόνο των σχολείων της ομογένειας 
αλλά και της Ελλάδας». 

Το Ζωγράφειο Λύκειο, με ιστορία 123 ετών 
-ιδρύθηκε το 1893- και έχοντας εκπαιδεύσει 
πολλές γενιές Ελλήνων της Πόλης, διατηρεί έως 
σήμερα ζωντανό το πνεύμα της ελληνικής παι-
δείας. Η interamerican, με επίγνωση αυτής της ανεκτίμητης σε αξία εθνικής προσφοράς του Λυ-
κείου, έχει συνδεθεί μαζί του χορηγικά και με φιλοξενία εκδηλώσεών της στο χώρο του. Ειδικό-
τερα από πέρυσι, αρχής γενομένης με το συνέδριο για τον Γεώργιο Βιζυηνό, η εταιρεία αποτελεί 
χορηγό του ετήσιου μαθητικού συνεδρίου. Παράλληλα, πολυετής είναι και η υποστήριξη που πα-
ρέχει η εταιρεία στο 9τάξιο σχολείο Μεσοποτάμου, στους Αγίους Σαράντα. Η εταιρεία συνέδραμε 
και φέτος το σχολείο για την αντιμετώπιση βασικών εκπαιδευτικών και υλικών αναγκών του, με 
διαμεσολάβηση του Ροταριανού Ομίλου Αγίας Παρασκευής Αττικής.

Ο Γιάννης Δερμιτζόγλου, διευθυντής του 
Ζωγράφειου, με τον Γιώργο Κώτσαλο, διευθύνοντα 

σύμβουλο της INTERAMERICAN, σε στιγμιότυπο από 
περυσινή επίσκεψη της εταιρείας στο Λύκειο, στην 

Κωνσταντινούπολη.

Στιγμιότυπο 
από πρόσφατη 

εκδήλωση 
ενημέρωσης 

των 
συνεργατών 

του 
πρακτορειακού 

δικτύου

Στελέχη της Ιnteramerican μπροστά στο θαυμάσιο 
κτήριο που στεγάζει το Ζωγράφειο Λύκειο, από την 

ίδρυσή του έως σήμερα
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Την ασφάλιση του προσωπικού του 
Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς 
(ΟΛΠ) ανέλαβε  η ΑΤΕ Ασφαλιστι-

κή μετά την επικράτησή της σε πρόσφα-
το ανοιχτό διαγωνισμό, στο πλαίσιο της 
δυναμικής της δραστηριοποίησης στον 
τομέα των ομαδικών ασφαλίσεων. Ό-
πως τονίζεται, η πρόταση της ΑΤΕ Α-
σφαλιστικής για την ασφάλιση του 
προσωπικού του ΟΛΠ αναδείχθηκε η 
πλέον  ανταγωνιστική πρόταση ασφά-
λισης, αφού συγκέντρωσε την υψηλό-
τερη βαθμολογία στο διαγωνισμό. 

Στο εξής, οι περίπου 1.100 εργαζό-
μενοι στον ΟΛΠ έχουν πρόσβαση σε ο-
λοκληρωμένες καλύψεις ζωής και υ-
γείας, μέσα από τα ειδικά σχεδιασμένα 
ομαδικά ασφαλιστήρια της ΑΤΕ Ασφα-
λιστικής, που έχουν προσαρμοστεί στα 
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τις ανά-
γκες των εργαζομένων. 

Αξίζει να επισημανθεί ότι, με την ε-
νεργοποίηση της ασφάλισης, η ΑΤΕ 
Ασφαλιστική παρέχει στους εργαζό-
μενους του ΟΛΠ, πέραν από τις συμβα-
τικές ασφαλιστικές καλύψεις, άμεση 
και συνεχή πρόσβαση σε μία σειρά ο-
λοκληρωμένων καλύψεων-παροχών 
όπως: δωρεάν 24ωρη υπηρεσία Συ-
ντονιστικού Κέντρου, δωρεάν επεί-
γουσα αερομεταφορά (συνεπεία ατυ-
χήματος ή ασθένειας), καθώς και προ-
νόμια σε συμβεβλημένα με την ΑΤΕ 
Ασφαλιστική νοσοκομεία σε όλη την 
Ελλάδα. Αναφερόμενος στην ασφάλι-

ση του ΟΛΠ, ο διευθυντής Κλάδου Ζω-
ής και Υγείας κ. D. Krumbholz δήλωσε 
ότι “η  ασφάλιση του προσωπικού του 
ΟΛΠ, που πρόσφατα αναλάβαμε απο-
δεικνύει ότι, ως ΑΤΕ Ασφαλιστική, 
διαθέτουμε εξειδικευμένη γνώση και 
εμπειρία στο σχεδιασμό και την παρο-
χή σύγχρονων ασφαλιστικών λύσεων 
που προσαρμόζονται σε κάθε ασφαλι-
στική ανάγκη. 

Η πολιτική μας στο σχεδιασμό ομαδι-
κών ασφαλίσεων συνδυάζει τα προσι-
τά ασφάλιστρα με καλύψεις που δια-
φοροποιούνται από τον ανταγωνισμό 
και παρέχουν στους ασφαλισμένους 
σύγχρονες λύσεις πραγματικής αξίας. 

Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που η 

πολιτική μας αυτή επιβραβεύτηκε και 
από τον ΟΛΠ, ενώ έχει κερδίσει την ε-
μπιστοσύνη τόσο των συνεργατών, όσο 
και των πελατών, διευρύνοντας έτσι με 
εντυπωσιακό τρόπο το μερίδιο της ΑΤΕ 
Ασφαλιστικής στο χώρο των ομαδικών 
ασφαλίσεων Ζωής και Υγείας”, τόνισε 
ο κ. D. Krumbholz.

Σε δήλωσή του ο διευθύνων σύμ-
βουλος της ΑΤΕ Ασφαλιστικής κς. Ι. 
Χατζηιωσήφ σημείωσε ότι “αποτελεί 
ιδιαίτερη τιμή για εμάς η επιλογή της 
ΑΤΕ Ασφαλιστικής από τον ΟΛΠ για την 
ασφάλιση του προσωπικού του, γεγο-
νός που μας επιτρέπει να απαντήσουμε 
στην εμπιστοσύνη αυτή με κορυφαίες 
υπηρεσίες και ασφαλιστικές καλύψεις. 

Είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι, 
η φιλοσοφία της ΑΤΕ Ασφαλιστικής 
στα προγράμματα και τις υπηρεσίες που 
σχεδιάζουμε για τους ασφαλισμένους 
μας στο χώρο της Ζωής και της Υγείας, 
βασίζεται στη συνεχή δημιουργία αξίας 
και τη βελτίωση του επιπέδου εξυπη-
ρέτησής τους. Παράλληλα, εφαρμόζο-
ντας στρατηγική εστιασμένης ανάπτυ-
ξης, συνδυάζουμε το καλό αποτέλεσμα 
για την εταιρεία μας, με την παροχή α-
νταγωνιστικών προγραμμάτων ασφά-
λισης τόσο σε ομαδικό όσο και σε ατο-
μικό επίπεδο, παρέχοντας στους πελά-
τες μας ό,τι καλύτερο για την ασφάλισή 
τους”, καταλήγει στη δήλωσή του ο κ. 
Χατζηιωσήφ.

Στη  πιστοποίηση κατά ISO 9001:2008 προχώρη-
σε η  ΜΙΝΕΤΤΑ Ασφαλιστική, βάζοντας προτε-
ραιότητα τη σταθερή ποιοτικά εξυπηρέτηση των 

ασφαλισμένων της. 
Το ISO 9001:2008 είναι ένα διεθνώς αναγνωρι-

σμένο πρότυπο για τη διασφάλιση της ποιότητας. Ο-
ρίζει τη σωστή λειτουργία μιας επιχείρησης, ώστε η 
τελική μορφή των προϊόντων και υπηρεσιών να ικα-
νοποιεί στο μέγιστο τις απαιτήσεις των πελατών. Οι 

βασικότερες αρχές του προτύπου είναι: η  πελατοκε-
ντρική του πολιτική, δηλαδή η στόχευση των διεργα-
σιών της εταιρείας στις απαιτήσεις του πελάτη, η ε-
μπλοκή του προσωπικού σε όλα τα στάδια διεργασι-
ών της εταιρείας και η  διαρκής βελτίωση των παρε-
χομένων από την επιχείρηση προϊόντων ή / και υπη-
ρεσιών. 

“Η ΜΙΝΕΤΤΑ Ασφαλιστική, έχοντας ως γνώμονα 
την ικανοποίηση και την καλύτερη εξυπηρέτηση των 

πελατών της, όπως και τη συνεχή βελτίωση των υ-
πηρεσιών και διαδικασιών της, προχώρησε στις ε-
νέργειες για την πιστοποίησή της κατά ISO 
9001:2008”, τόνισε η κα Μ. Καλδέλη, υπεύθυνη εξυ-
πηρέτησης πελατών της ΜΙΝΕΤΤΑ Ασφαλιστικής. 

“Η εταιρεία μας συνεχίζει να προσφέρει προγράμ-
ματα προσαρμοσμένα στις σύγχρονες ανάγκες με 
σταθερά ποιοτική εξυπηρέτηση”, πρόσθεσε η κα 
Καλδέλη.

ΑΣΦΑΛΈΙΑΙ ΜΙΝΈΤΤΑ: Πιστοποίηση για την ποιότητα Εθνική Ασφαλιστική 

Δύο νέα μέλη  
στο Δ.Σ. 
Ό  Κ. ΙΩΑΝΝΗΣ Ζουρίδης και ο κ. Ιω-
άννης Πετσαλάκης  είναι τα μέλη του 
διοικητικού συμβουλίου της Εθνικής 
Ασφαλιστικής,τους οποίους εξέλεξε 
η έκτακτη Γενική Συνέλευση της εται-
ρείας. Και τα δύο στελέχη είναι άρι-
στοι γνώστες της λειτουργίας των α-
σφαλιστικών επιχειρήσεων και των 
θεμάτων της ιδιωτικής ασφάλισης, 
με πολύχρονη εμπειρία, ενώ η συμ-
βολή τους στις εργασίες της εταιρείας 
αναμένεται να είναι σημαντική και α-
πό τη θέση αυτήν. Ο κ. Ζουρίδης είναι 
ιδρυτής και συνιδιοκτήτης της Αγρο-
τουριστικής Ινναχωρίου, πρότυπης 
επιχείρησης εναλλακτικού τουρι-
σμού, ενώ έχει διατελέσει, επί σειρά 
ετών, συνεργάτης της εταιρείας. Μέ-
χρι σήμερα είναι μέλος της Επιτροπής 
Τουρισμού του Δήμου Κισσάμου Χα-
νίων. Ο κ. Πετσαλάκης εργάζεται από 
το 1979 στην Εθνική Ασφαλιστική, ε-
νώ σήμερα είναι υποδιευθυντής του 
Κλάδου Ζημιών Πυρός, έχοντας πο-
λυετή εμπειρία στο χώρο της ασφαλι-
στικής αγοράς. Είναι επίσης πρόε-
δρος στο Διοικητικό Συμβούλιο του 
Συλλόγου Υπαλλήλων της εταιρείας. 
Ο πρόεδρος του Δ.Σ. της εταιρείας κ. 
Χριστόφορος Σαρδελής καλωσόρισε 
στις νέες τους θέσεις τα παραπάνω 
μέλη.

Το νέο Δ.Σ. της εταιρείας:
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σαρδελής Χριστόφορος 
του Βασιλείου 
Μη εκτελεστικό μέλος
Α’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μυλωνάς Παύ-
λος του Κωνσταντίνου
Μη εκτελεστικό μέλος
Β’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δασμάνογλου 
Παναγιώτης του Αναστασίου
Μη εκτελεστικό μέλος
ΑΝΑΠ/ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥ-
ΛΟΣ: Κωνσταντάς Σταύρος του Στα-
ματίου
Εκτελεστικό μέλος
ΜΕΛΗ:
Γεωργίου Παναγιώτης του Στυλια-
νού
Μη εκτελεστικό μέλος
Ζουρίδης Ιωάννης του Νικολάου 
Μη εκτελεστικό μέλος
Κατσιώτης Αλέξανδρος του Γεωργί-
ου
Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
Μήλιος Νικόλαος του Γεωργίου
Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
Παλαιολόγος Τηλέμαχος του Ανδρέα
Μη εκτελεστικό μέλος
Πετσαλάκης Ιωάννης του Σταύρου
Μη εκτελεστικό μέλος
Σταθόπουλος Μιλτιάδης του Κων-
σταντίνου
Μη εκτελεστικό μέλος

Στη σύναψη αντασφαλιστικών συμβάσεων με 
συνεργάτες του Λονδίνου για την περαιτέρω ε-
πέκταση των εργασιών της και την προσφορά 

καινοτόμων ασφαλιστικών προϊόντων στην ελληνι-
κή αλλά και ευρωπαϊκή αγορά, προχωρά η  Blue 
Aigaion Insurance Solutions. 

Έτσι από το  επόμενο χρονικό διάστημα θα παρέχει 
μη αναλογικές προαιρετικές αντασφαλιστικές υπηρε-
σίες (Non – Proportional Facultative Reinsurances) 
προς τους ασφαλιστικούς οργανισμούς της Ελλάδας 
και της Μέσης Ανατολής. Οι παρεχόμενες αντασφαλι-
στικές διευκολύνεις θα προσφέρονται από συνεργα-

ζόμενα συνδικάτα των Lloyd’s του Λονδίνου με δυνα-
τότητα εκχωρούμενου ποσού μέχρι 10 εκ. δολάρια 
ανά κίνδυνο και θα αφορούν ιδιωτικά και επαγγελμα-
τικά σκάφη αναψυχής και εμπορικά / επιβατηγά πλοία. 

Τα πλεονεκτήματα των προϊόντων αυτών θα κα-
λύψουν ένα μεγάλο κενό της εγχώριας αντασφαλι-
στικής αγοράς και θα ικανοποιούν πλήρως τις κάτω-
θι απαιτήσεις:   Xαμηλή διακράτηση του πρωτασφα-
λιστή, υψηλά ποσά αντασφαλιστικής εκχώρησης 
διευκολύνοντας τους πρωτασφαλιστές με  περιορι-
σμένη δυνατότητα αναδοχής (limited capacity), απο-
φυγή χρονοβόρων διαδικασιών αντασφαλιστικής 

αναδοχής, προσιτό αντασφαλιστκό κόστος, σημαντι-
κή μείωση της έκθεσης των ασφαλιστικών εταιρει-
ών σε κίνδυνους με επακόλουθη μείωση των κεφα-
λαιακών τους απαιτήσεων βάση Solvency II και πα-
ροχή τεχνογνωσίας και άμεση διευθέτηση οικονομι-
κών απαιτήσεων (claim reimbursements). 

Όπως τονίζεται, η  Blue Aigaion, για τη διευκόλυν-
ση των αντασφαλιστικών της υπηρεσιών, θα διαθέ-
τει τηλεφωνικό κέντρο εξυπηρέτησης και διεύθυνση 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αποκλειστικά  για τους 
υπεύθυνους των αντασφαλιστικών τμημάτων των 
συνεργαζόμενων ασφαλιστικών εταιρειών.

Blue Aigaion: Καινοτόμα ασφαλιστικά προϊόντα

ΑΤΕ Ασφαλιστική: "Έπιασαν" μεγάλο 
λιμάνι οι ομαδικές ασφαλίσεις



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

Είµαστε εσύ.

Περιουσία |  Υγεία |  Σύνταξη |  Επιχείρηση

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

Κεντρικά γραφεία: Λεωφ. Συγγρού 367, 175 64, Π. Φάληρο, Αθήνα
τηλ: 210 949 1280-299 | fax:  210 940 3148 | email: info@syneteristiki.gr
Yποκατάστηµα: Πολυτεχνείου 27-29, 546 26, Θεσσαλονίκη
τηλ: 2310 554 331, 2310 544 775 | fax: 2310 500 240 | www.syneteristiki.gr
       Syneteristiki Ins. Co 
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Για μία ακόμα χρονιά η ΑΧΑ διορ-
γάνωσε το διαγωνισμό καινοτο-
μίας «Start-In» στον οποίο οι 

άνθρωποί της  συμμετείχαν δυναμικά 
δημιουργώντας καινοτόμες λύσεις 
για τις σύγχρονες και μελλοντικές α-
νάγκες των πελατών της εταιρείας. Ο 
διαγωνισμός ξεκίνησε με έναν τριή-
μερο μαραθώνιο ο οποίος ανέδειξε 
τις τέσσερις ομάδες-φιναλίστ που 
παρουσίασαν τις πιο πολλά υποσχό-
μενες ιδέες. Οι ομάδες είχαν στη συ-
νέχεια τρεις ημέρες ώστε καθεμία να 
εφαρμόσει την ιδέα της, δημιουργώ-
ντας από ένα πρότυπο, ως πρώτο βή-
μα για την τελική υλοποίηση της ιδέ-
ας. Η  ΑΧΑ, όπως  τονίζεται,  οδηγεί τις 
εξελίξεις στον ασφαλιστικό κλάδο με 
συντονισμένες προσπάθειες. Μέσα 
από πρωτοβουλίες και μέσα από τη 
συνεχή δέσμευση και εκπαίδευση των 
ανθρώπων της προσφέρει νέες και 
καινοτόμες λύσεις και προϊόντα που 
απαντούν στις ανάγκες των πελατών 
της στο σύγχρονο περιβάλλον. Από 
την έναρξη της πρωτοβουλίας «Start-

In» μέχρι σήμερα, τέσσερις ιδέες έ-
χουν ήδη υλοποιηθεί, ενώ έξι ακόμα 
αναμένεται να έχουν ολοκληρωθεί 
μέσα στους επόμενους μήνες. Πιο συ-
γκεκριμένα:

«Are You OK?» (Start-in 2014)
Οι οικογένειες ηλικιωμένων ατό-

μων γνωρίζουν ανά πάσα στιγμή ότι 
τα οικεία τους πρόσωπα είναι ασφα-
λή, μέσα από απλή και «έξυπνη» πα-
ρακολούθηση των καθημερινών δρα-
στηριοτήτων τους με χρήση αισθητή-
ρων που έχουν ενσωματωθεί σε 
smartphones. Η πρώτη έκδοση της 
εφαρμογής κυκλοφόρησε τον Απρί-
λιο του 2016 στην Ιαπωνία. Ο κόσμος 
«αγκάλιασε» την προσπάθεια αυτή 
και με βάση συγκεκριμένες ανάγκες 
σχεδιάζεται μία νέα έκδοση που θα 
δίνει έμφαση στην παρακολούθηση ι-
ατρικών στοιχείων.

AXA Drones (Start-in 2015)
Ειδικά drones πετούν πάνω από πε-

ριοχές που έχουν υποστεί καταστρο-

φές και συλλέγουν φωτογραφίες και 
βίντεο τα οποία αποστέλλονται άμεσα 
στα ασφαλιστικά γραφεία. Οι πελάτες 
έχουν τη δυνατότητα να ενημερωθούν 
με διαφάνεια για το μέγεθος των ζη-
μιών και να αποζημιωθούν, πιθανώς, 
ακόμα νωρίτερα. Η χρήση των drones, 
που χρησιμοποιήθηκαν για πρώτη φο-
ρά στη Γαλλία και στο Βέλγιο, βελτι-
ώνει την εμπειρία των πελάτων και 
αυξάνει σημαντικά την εμπιστοσύνη 
τους προς την εταιρεία.

«Il Mio Supereroe»: Προστασία 
στην ανταλλακτική οικονομία 
(Start-in 2015)

Η συγκεκριμένη ιδέα περιλαμβάνει 
την παροχή ασφαλιστικών προϊόντων 
σε επαγγελματίες που προσλαμβάνο-
νται μέσα από ηλεκτρονικές πλατ-
φόρμες για την επισκευή ζημιών σε 
σπίτια. Η ΑΧΑ θα προσφέρει ασφαλι-
στικά προϊόντα στους επαγγελματίες 
αυτούς, για πιθανές αστοχίες στις ερ-
γασίες που ολοκληρώνουν.

Αποζημίωση-ρεκόρ σε επιχείρηση  
που καταστράφηκε από πυρκαγιά
Άμεσα αποζημιώθηκε η βιομηχανία αλατιού "Γλάρος" στη Δράμα από την AXA Ασφαλιστική, ύστερα 

από την πυρκαγιά, η οποία εκδηλώθηκε στον αποθηκευτικό χώρο του εργοστασίου το Σάββατο 9 
Απριλίου 2016. Όπως ανακοίνωσε η Πυροσβεστική, από την πυρκαγιά καταστράφηκαν μηχανήματα 

παραγωγής και τυποποίησης προϊόντων αλατιού, υλικά συσκευασίας, ενώ κατέρρευσε τμήμα της στέγης. 
Μεγάλες ζημιές έγιναν και στο= χώρο του χημείου του εργοστασίου. Σύμφωνα με πληροφορίες του 
nextdeal.gr, η AXA Ασφαλιστική αποζημίωσε σε λιγότερες από 40 ημέρες (χρόνος-ρεκόρ!) μια ζημιά ε-
κατοντάδων χιλιάδων ευρώ, έχοντας ήδη προκαταβάλει μέσα στις 15 πρώτες ημέρες ένα μέρος της ζη-
μιάς. Την υπόθεση έφερε επιτυχώς εις πέρας ο ασφαλιστικός σύμβουλος κ. Αχιλλέας Μπάτσιος. Το πε-
ριστατικό αποτελεί άλλη μια επιβεβαίωση για την αμεσότητα και τη δυνατότητα της ιδιωτικής ασφάλισης 
να στέκεται δίπλα στον ασφαλισμένο σε κάθε δύσκολη στιγμή.

Προσφορά 
ασφάλισης κατοικίας 
σε λιγότερο από 1’ 
Η ΚΑΤΌΙΚΙΑ αποτελεί για τους περισ-
σότερους Έλληνες το βασικότερο περι-
ουσιακό στοιχείο και η  ΑΧΑ δημιούργη-
σε το νέο υπολογιστή ασφαλίστρων, με 
σεβασμό στις ανάγκες των πελατών και 
στον περιορισμένο χρόνο τους, με βασι-
κή αρχή να μπορούν να λάβουν μια πρώ-
τη προσφορά προσαρμοσμένη στα δε-
δομένα τους από την οθόνη του κινητού 
τους και όχι απαραίτητα από κάποιον 
προσωπικό υπολογιστή. Η απλότητα της 
γλώσσας, τα «info-tabs» που συνοδεύ-
ουν κάθε πεδίο «χτισίματος» της προ-
σφοράς ασφάλισης κατοικίας, οι ειδι-
κές εικόνες αποτελούν μερικά από τα 
χαρακτηριστικά του νέου υπολογιστή, ο 
οποίος έρχεται να υποστηρίξει ένα ιδι-
αίτερα ανταγωνιστικό πρόγραμμα, 
φτιαγμένο να προστατεύει κάθε κατοι-
κία και το περιεχόμενό της με το εξαιρε-
τικά υψηλό επίπεδο υπηρεσιών της Α-
ΧΑ.

Ένδεικτικά, το πρόγραμμα 
Home4all προσφέρει:
• Τεχνική βοήθεια 24 ώρες, 7 ημέρες 
την εβδομάδα. 
• Δυνατότητα προσθήκης συμπληρωμα-
τικών καλύψεων. 
• Αποζημίωση χωρίς να υπολογίζεται η 
παλαιότητα των αντικειμένων. 
• Οικονομικά ασφάλιστρα. 
• Έκπτωση επιβράβευσης 7,5% σε πιθα-
νό συμβόλαιο αυτοκινήτου που έχουν οι 
πελάτες στην ΑΧΑ. 
• Αποζημίωση από το 1ο ευρώ για όλες 
τις καλύψεις, με μοναδική εξαίρεση την 
κάλυψη βραχυκυκλώματος, όπου εφαρ-
μόζεται απαλλαγή 150 ευρώ. 

Η νέα πνοή που λαμβάνει το Home4all 
έρχεται σε συνέχεια μιας σειράς ενερ-
γειών που έχουν ήδη υλοποιηθεί για το 
εν λόγω πρόγραμμα, στο πλαίσιο της 
στρατηγικής της ΑΧΑ να βελτιώνει συ-
νεχώς τις υπηρεσίες της προς πελάτες 
και συνεργάτες. Στο προηγούμενο διά-
στημα το Home4all έγινε «ψηφιακό», με 
τους πελάτες να μπορούν να λαμβάνουν 
και να διατηρούν τα σχετικά έγγραφά 
τους ηλεκτρονικά, με παράλληλη αυτο-
ματοποίηση της διαδικασίας ανάληψης 
κινδύνου και έκδοσης του συμβολαίου. 
Επιπλέον, το Home4all ακολουθεί τη 
στρατηγική της εταιρείας για ξεκάθαρη 
επικοινωνία με τους όρους να αναφέ-
ρουν αναλυτικά, τι καλύπτεται και τι όχι. 
Οι ήδη υπάρχοντες πελάτες της ΑΧΑ δη-
λώνουν σε ποσοστό 91% ικανοποιημέ-
νοι από τις διαδικασίες προσφορών και 
αποζημιώσεων της ΑΧΑ. Η νέα υπηρε-
σία του Home4all, σε συνδυασμό με το 
εξαιρετικά ανταγωνιστικό αυτό πρό-
γραμμα, έρχεται να ενισχύσει ακόμα πε-
ρισσότερο τη δέσμευση της εταιρείας να 
βοηθά τους ασφαλισμένους της να ζουν 
πιο ξέγνοιαστα. 

Οι κ.κ. Αχιλλέας Μπάτσιος (ασφαλιστής), Σάββας Χορόζογλου 
(ιδιοκτήτης της επιχείρησης) και Ernesto Di Giorgio 
(αναπληρωτής διευθυντής Δικτύων Διανομής AXA 

Ασφαλιστικής)

Οι «νικητές τριμήνου» από τη διεύθυνση του Τάσου Παυλίδη πέρασαν ένα χαλαρό 
εργασιακό τριήμερο στην Πράγα,στο οποίο συμμετείχαν από τα κεντρικά γρα-
φεία της ΑΧΑ, ο αναπληρωτής διευθυντής Δικτύων Διανομής, Ernesto Di 

Giorgio και ο επιθεωρητής Αποκλειστικού Δικτύου της Διεύθυνσης Πωλήσεων, Στά-
θης Γκίτικας.  

Το τριήμερο περιλάμβανε μια σειρά από δραστηριότητες με στόχο οι συμετέχοντες 
να γνωρίσουν όλες τις πτυχές της πόλης, ενώ παράλληλα πραγματοποιήθηκε και μια 
συνάντηση, με θέματα όπως η στρατηγική πωλήσεων για το 2016, το νέο πρόγραμμα 
υγείας Mediσυν 2, η περαιτέρω ανάπτυξη του τομέα γενικών ασφαλίσεων και οι προ-
ωθητικές ενέργειες πωλήσεων. 

Οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να περιηγηθούν στα γραφικά δρομάκια της μεσαι-
ωνικής πόλης της Πράγας, να συμμετάσχουν σε βραδινή κρουαζιέρα στον ποταμό 
Μολδάβα και να γνωρίσουν από κοντά τα σημαντικότερα αξιοθέατα της πόλης.Οι άν-
θρωποι της Διεύθυνσης του κ. Παυλίδη ανανέωσαν το ραντεβού τους για τον επόμενο 
χρόνο, με την υπόσχεση να επαναλάβουν την παραγωγική επιτυχία της περσινής χρο-
νιάς και το 2016.Στιγμιότυπο από την Πράγα

Στην Πράγα  οι  συνεργάτες από τη Διεύθυνση  Παυλίδη

ΑΧΑ: Διαμορφώνοντας 
το  μέλλον της ασφάλισης 

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΔΙΑΓΏΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΑΧΑ «START-IN 2016»
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Δώδεκα χρόνια συμπληρώνονται φέτος από 

την τοποθέτηση του ανδριάντα του Μιλτιάδη 
στον Τύμβο του Μαραθώνα δωρεά οικογέ-

νειας Ευαγγέλου Σπύρου εκ Διστράτου Άρτης το 
2004 λίγες ημέρες πριν από την έναρξη των Ολυ-
μπιακών Αγώνων στην Αθήνα και συνεχίζει μέχρι 
σήμερα να αποτελεί σημείο αναφοράς πολιτιστι-
κών και αθλητικών γεγονότων. Την Κυριακή 17 
Ιουλίου στον Μαραθώνα, η Marathon Team 
Greece By Maria Polyzou  διοργάνωσε αγώνα 
δρόμου προς τιμήν της Ελληνίδας υπερμαραθω-
νοδρόμου Μαρίας Πολύζου για την επίτευξη του 
«Φειδιππίδιου Άθλου». Η Μαρία Πολύζου είναι η 
πρώτη γυναίκα υπερμαραθωνοδρόμος που ολο-
κλήρωσε τη διαδρομή των 524 χιλομέτρων, από 
την Αθήνα στην Σπάρτη και επιστροφή στον Μα-
ραθώνα όπου τερμάτισε μπροστά στο άγαλμα του 
Μιλτιάδη στον Τύμβο του Μαραθώνα δωρεά οι-
κογένειας Ευαγγέλου Σπύρου.

Η πρωτοβουλία του Ευάγγελου Σπύρου να ανε-
γείρει τον ανδριάντα του Μιλτιάδη, το 2004, συνέ-
δεσε το χθες με το σήμερα και το αύριο της πατρί-
δας μας αναδεικνύοντας τη σημασία της μάχης του 
Μαραθώνα, την μάχη που καθόρισε την πορεία όχι 
μόνο του ελληνισμού αλλά και της Ευρώπης.

Η σύνδεση αυτή επιβεβαιώνεται και από όσα 
δήλωσε στο Praktoreio Sport: η Μαρία Πολύζου 
κατά την διάρκεια της εκδήλωσης της Marathon 
Team Greece By Maria Polyzou. «Ήταν ένας αγώ-
νας προς τιμήν της Ελλάδας, της μάχης του Μαρα-
θώνα. Προς τιμήν της Ιστορίας. Εγώ είμαι ένα 
μέρος και ένα μικρό κομμάτι της χώρας αυτής, 
που έτρεξα από την Αθήνα στην Σπάρτη και επι-
στροφή στον Τύμβο του Μαραθώνα για να δώσω 
αυτό το μήνυμα: σεβασμός στην Ελλάδα, σεβα-
σμός στους προγόνους, σεβασμός στην ιστορία. 
Ήταν αγώνας αφιερωμένος στη νέα γενιά»

«Μακάρι, αυτή η χούφτα ανθρώπων που είμαστε 
εδώ, σε αυτόν τον ιερό χώρο, τον Τύμβο του Μαρα-
θώνα και η οποία εκπροσωπεί όλα αυτά τα ιδανικά, 
όλες αυτές τις μεγάλες αξίες, να αποτελέσει την 
σπίθα που θα φέρει την ειρήνη, τη δημοκρατία και 
την αγάπη σε όλον τον κόσμο. Τα χρειαζόμαστε πε-
ρισσότερο από ποτέ. Γιατί πρέπει να καταλάβουμε 
ότι δεν υπάρχει εθνότητα. Υπάρχει μία μεγάλη φυ-
λή: οι άνθρωποι. Και όλοι πρέπει να το καταλάβου-
με. Ότι ζούμε πάνω σε έναν πλανήτη και θα πρέπει 
όλοι να είμαστε αγαπημένοι. Όχι άλλος πόλεμος. 
Μόνο ειρήνη και αγάπη» πρόσθεσε η αθλήτρια στε-
κόμενη δίπλα από το άγαλμα του Μιλτιάδη.

Επισημαίνεται ότι τα αποκαλυπτήρια του ανδρι-
άντα του Στρατηγού Μιλτιάδη πραγματοποιήθη-
καν στις 22 Ιουλίου 2005,σε μία λιτή τελετή πα-
ρουσία των Ολυμπιονικών Νίκης Μπακογιάννη, 
Πέτρου Γαλακτόπουλου, Κώστα Θάνου, Στέλιου 
Μηγιάκη, Δημήτρη Θανόπουλου, Σοφίας Μπεκα-
τώρου, βουλευτών των κομμάτων, δημάρχων, 
εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης, του 
Δήμου Αθηναίων και πλήθους κόσμου. Τα αποκα-
λυπτήρια τέλεσε ο τότε υφυπουργός Εθνικής Ά-

μυνας κ. Βασίλης Μιχαλολιάκος, ενώ την τελευ-
ταία στιγμή, για λόγους ανωτέρας βίας δεν παρέ-
στη ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Κάρολος 
Παπούλιας. Παρών και ο τότε δήμαρχος Μαρα-
θώνα κ. Ευάγγελος Μέξης, ο οποίος υπογράμμισε 
ότι μέχρι σήμερα δεν υπήρχε πουθενά στον κόσμο 
άγαλμα του Στρατηγού Μιλτιάδη, μιας από τις 
σπουδαιότερες προσωπικότητες της αρχαίας Ελ-
λάδος. Ο δωρητής κ. Ευάγγελος Σπύρου, σημείω-
σε ότι η δωρεά ήταν χρέος για την προσφορά του 

Μιλτιάδη προς την ανθρωπότητα, αλλά και οφει-
λή στη νέα γενιά να παραδειγματίζεται από την ι-
στορία για να παραμένουν ζωντανά τα ιδανικά της 
δημοκρατίας και της ελευθερίας. Ο γλύπτης Α-
ντώνης Νταγαδάκης που φιλοτέχνησε το άγαλμα 
ακολούθησε ιστορικά στοιχεία και εμπνεύστηκε 
την όψη του Ανδριάντα. Όπως είπε έγιναν υποκει-
μενικές απεικονίσεις του Μιλτιάδη με βάση τις 
περιγραφές του Ηροδότου και άλλων ιστορικών 
της εποχής.

Πολιτισμός     |

ΣΥΝΑΥΛΙΑ  ΛΑΪΚΗΣ ΌΡΧΗΣΤΡΑΣ “ΜΙΚΗΣ ΘΈΌΔΩΡΑΚΗΣ”

Έπιστροφή Μίκη στο Βραχάτι για τα γενέθλια των 91 χρόνων του
Πλήθος κόσμου κατέκλυσε την παραλία του Βραχατίου, την Κυριακή 17 Ιουλίου, 

στη μεγάλη συναυλία της Λαϊκής Ορχήστρας “Μίκης Θεοδωράκης” για τον -πρώ-
ιμο κατά λίγες μέρες- εορτασμό των 91 χρόνων ζωής του μεγάλου Συνθέτη, του 
παγκόσμιου Μίκη όλων των Ελλήνων.

Απλοί και ανώνυμοι κάθε ηλικίας πολίτες, πλήθος παιδιών, ήθελαν να τον πλησι-
άσουν, να τον αγγίξουν ως θαυματουργή παρουσία, να πάρουν δύναμη σε αυτούς 
τους δίσεκτους καιρούς. 

Ο ίδιος ο Μίκης έκανε την υπέρβαση. Βρέθηκε εκεί, στο Βραχάτι, με το οποίο έχει 
συνδεθεί για περισσότερο από μισόν αιώνα, όπου έχει ζήσει και δημιουργήσει για 
πολύ, μέσα στη συναρπαστική περιπέτεια της ζωής του. Μετά από αρκετά χρόνια, ο 
Μίκης Θεοδωράκης ξανά στο Βραχάτι. Η συναυλία άργησε να ξεκινήσει, αφού το 
"λουτρό αγάπης" -έτσι είχε χαρακτηρίσει ο ίδιος τη συναυλία των 85 χρόνων του, το 
2010 στον Λυκαβηττό- και ευγνωμοσύνης που του πρόσφεραν με τις εκδηλώσεις του 
όλοι όσοι βρέθηκαν εκεί, δεν είχε τέλος. Και όταν ξεκίνησε η ορχήστρα να παίζει και 
οι εξαιρετικοί Πέγκυ Ζήνα, Παναγιώτης Πετράκης και Παναγιώτης Καραδημήτρης να 

ερμηνεύουν τα αγαπημένα τραγούδια, το λουτρό της μουσικής του έδωσε κάθαρση 
και ανάταση σε όλους, μέσα από "δρόμους παλιούς".

Όπως κάθε χρόνο στα γενέθλια του Μίκη Θεοδωράκη, από τον Λυκαβηττό και έως 
σήμερα, η Ιnteramerican ήταν εκεί, χορηγός της ορχήστρας, "για να μαθαίνουν τα 
παιδιά προσωποποιημένη την ιστορία, το σύγχρονο πολιτισμό της Ελλάδας και το 
αρμονικό πάντρεμα της μουσικής με την ποίηση μέσα από τον πιο αυθεντικό, εμπνευ-
σμένο και δημιουργικό εκφραστή τους", μας είπε ο Γιάννης Ρούντος που βρέθηκε και 
πάλι κοντά του. 

Και ο διευθυντής των δημοσίων σχέσεων και κοινωνικής υπευθυνότητας της ε-
ταιρείας παρατήρησε, πόσο επίκαιρο είναι το -όχι τόσο γνωστό ως τραγούδι- μελο-
ποιημένο από τον Μίκη θαυμάσιο ποίημα "το ναυάγιο" του Μανόλη Αναγνωστάκη και 
πόσο παρηγορητικά αισιόδοξο είναι το μήνυμά του: "...θα βρούμε κάποτε μια ξέρα, 
ένα νησί ερημικό. Εκεί θα χτίσουμε τα σπίτια μας..." και τέλος, "...ύστερα, θα καλα-
φατίσουμε ένα μεγάλο καινούριο, ολοκαίνουργιο καράβι και θα το ρίξουμε στη θά-
λασσα...".

Σε σημείο συνάντησης μεγάλων αθλητικών εκδηλώσεων και τόπος 
ανασύνταξης της σκέψης και επαναδιατύπωσης των μεγάλων ιδανικών 

αναδεικνύεται ο χώρος όπου τοποθετήθηκε το άγαλμα του Μιλτιάδη 
στον Μαραθώνα, δωρεά της Οικογένειας Ευάγγελου Σπύρου.

ΔΩΡΈΑ ΌΙΚΌΓΈΝΈΙΑΣ 
ΈΥΑΓΓΈΛΌΥ ΣΠΥΡΌΥ ΤΌ 2004

Σημείο αναφοράς  
ο αδριάντας  
του Μιλτιάδη
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Γράφει Ο ΓΊΏΡΓΟΣ ΜΟΥΖΟΣ

Του ΓΊΏΡΓΟΥ ΜΟΥΖΟΥ

Το νέο Citroen C3, το οποίο ε-
ντάσσεται στη κατηγορία των 
μικρών αυτοκινήτων, διαθέτει 

ιδιαίτερη εμφάνιση, καθώς και 
πλουσιοπάροχους χώρους, οι οποί-
οι θα βολέψουν με περισσή άνεση 
τους επιβάτες σας, μιας και διαθέτει 
μεγαλύτερους χώρους συγκριτικά 
με τον προκάτοχό του. 

Έμφάνιση επηρεασμένη από το 
μεγαλύτερο Cactus

Το νέο Citroen C3 μπήκε αισίως 
στην τρίτη του γενιά, με την εξωτε-
ρική εμφάνιση να παραμένει εντυ-
πωσιακή, έχοντας πολλές επιρροές 
από το επίσης φρέσκο μοντέλο της 
φίρμας, το Cactus. Ειδικά το εμπρός 
μέρος φέρει τα χαρακτηριστικά LED 
φωτιστικά σώματα που συναντάμε 
στο Cactus και το Picasso. Τα κανο-
νικά φωτιστικά σώματα ενσωματώ-
νονται στον προφυλακτήρα, ενώ στο 
πλάι ξεχωρίζουν τα προστατευτικά 
Airbumps  (ακόμα μια επιρροή από 
το Cactus), ενώ πίσω την προσοχή 
κεντρίζουν τα όμορφα φωτιστικά 
σώματα, οι ευμεγέθεις κολώνες του 
αμαξώματος και ο προφυλακτήρας 
που ανεβαίνει ψηλά στην πόρτα του 
χώρου αποσκευών. 

Νεανικό κι ευρύχωρο 
Ο νεανικός σχεδιασμός του νέου 

Citroen C3 συνεχίζεται και στην κα-
μπίνα επιβατών, η οποία ενστερνίζε-
ται αρκετές λεπτομέρειες από το διά-
κοσμο του Cactus, όπως τα χερούλια 
αντί χειρολαβών στο εσωτερικό των 
θυρών, καθώς και τα φαρδιά καθί-
σματα. Το ταμπλό είναι αρκετά τετρα-
γωνισμένο, έχοντας μια ιδιαίτερη 
σχεδιαστική νόρμα, αλλά όντας απο-
τελούμενο από ποιοτικά υλικά. Το 
νέο μικρό γαλλικό μοντέλο «πατάει» 
στην πλατφόρμα «PF1» του ομίλου 
PSA και είναι όμοια με αυτή που χρη-
σιμοποιούν τα Peugeot 208 και C4 
Cactus. Το κυριότερο χαρακτηριστι-
κό της εν λόγω πλατφόρμας, είναι 
πως προσφέρει αυξημένη ακαμψία 
και κατά συνέπεια και καλύτερη οδι-
κή συμπεριφορά. Οι χώροι είναι με-
γαλύτεροι τόσο για επιβάτες όσο και 
τις αποσκευές τους, με το εσωτερικό 

πλάτος να είναι μεγαλύτερο κατά 2 
εκατοστά, με το χώρο αποσκευών να 
αγγίζει τα 300 λίτρα. 

Ποικιλία μηχανικών συνόλων!
Το Citroen C3 θα προσφέρεται με 

τρία μηχανικά σύνολα βενζίνης και 
δυο πετρελαίου. Οι κινητήρες βενζί-
νης θα είναι τεχνολογίας PureTech, 
με τρεις κυλίνδρους και χωρητικότη-
τα 1,2 λτ. Η απόδοσή τους θα είναι 68, 
82 και 110 ίππους, με τη μετάδοση 

της κίνησης να γίνεται μέσω χειροκί-
νητου κιβωτίου. Σε ό,τι αφορά στους 
πετρελαιοκινητήρες τώρα, εδώ εν-
σωματώνεται η τεχνολογία BlueHDi. 
Η χωρητικότητα του πετρελαιοκινη-
τήρα θα είναι 1,6 λίτρου, με δυο δια-
φορετικές αποδόσεις 75 και 100 ίπ-
πων, ενώ και εδώ θα ενσωματώνε-
ται χειροκίνητο κιβώτιο 6 σχέσεων. 
Για όσους θέλουν αυτόματο, θα μπο-
ρούν να αποκτήσουν το 6αρι αυτόμα-
το κιβώτιο EAT6.

Our Point of View!
To νέο γαλλικό μικρό της Citroen 

διατηρεί εν πολλοίς τα χαρακτηρι-
στικά εκείνα που το έκαναν μια ε-
μπορική επιτυχία τα προηγούμενα 
χρόνια, όπως την πρωτότυπη και 
καλαίσθητη σχεδίαση, καθώς και 
τους μεγάλους χώρους επιβατών. 
Τώρα επιστρέφει ανανεωμένο, σε 
μια εποχή που η κατηγορία των μι-
κρών αυτοκινήτων γνωρίζει μέρες 
δόξας, φιλοδοξώντας να δώσει μια 
επιπλέον ώθηση στις πωλήσεις της 
Citroen. 

Μεικτή ασφάλιση 
αυτοκινήτου

Τι να γνωρίζετε!
ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ορολογία, η μεικτή 
ασφάλιση ονομάζεται “ασφάλιση ιδίων ζη-
μιών”. Αυτή μας καλύπτει ακόμα κι από 
ζημιές που προκαλούνται με δική μας ευ-
θύνη.

Σε αυτή την περίπτωση λοιπόν, η ασφα-
λιστική εταιρεία στην οποία είμαστε ασφα-
λισμένοι, αναλαμβάνει να καλύψει το κό-
στος στις υλικές ζημιές του δικού μας ο-
χήματος στην περίπτωση ατυχήματος, α-
κόμα κι αν το ατύχημα έγινε με δική μας 
υπαιτιότητα.

Υπάρχουν όμως μερικά σημεία τα οποία 
θα πρέπει να προσέξετε στην περίπτωση 
της μεικτής ασφάλισης. Αρχικά υπάρχει η 
λεγόμενη απαλλαγή. 

Αυτή είναι ουσιαστικά, το ποσό συμμε-
τοχής που καλείται να πληρώσει ο ασφα-
λισμένος για να φτιάξει τη ζημιά που προ-
κάλεσε. Να έχετε υπόψη σας, πως όσο 
μεγαλύτερο είναι το ποσό απαλλαγής που 
θα πρέπει να πληρώσετε, τόσο μειώνεται 
το κόστος ασφάλισης.

Στην περίπτωση ατυχήματος  η διαδικα-
σία είναι αυτή που γνωρίζουμε και δεν 
διαφέρει από μια δήλωση ατυχήματος. 
Πάλι θα πρέπει να δει το όχημα ο πραγμα-
τογνώμονας της ασφαλιστικής και τότε θα 
γίνει και η κάλυψη της μεικτής ασφάλειας. 
Να έχετε υπόψη σας όμως  πως η ασφαλι-
στική εταιρεία μπορεί να αρνηθεί τη μει-
κτή, είτε να ορίσει μεγαλύτερο ποσό απαλ-
λαγής σε περίπτωση π.χ. που η κατάσταση 
του οχήματος ήταν πολύ κακή.

Για το λόγο αυτό να διαβάζετε πολύ κα-
λά το ασφαλιστήριο συμβόλαιο και να ρω-
τάτε τον ασφαλιστή σας για κάθε σας απο-
ρία, όπως επίσης και για τυχόν εξαιρέσεις 
κάλυψης που μπορεί να υπάρχουν.

Έλαφρώς μειωμένες οι 
πωλήσεις αυτοκινήτων
ΜΈ ΒΑΣΗ τα πρωτογενή στοιχεία της ΕΛ-
ΣΤΑΤ και την επεξεργασία του ΣΕΑΑ, οι τα-
ξινομήσεις καινούργιων επιβατικών το 
μήνα Ιούνιο 2016 υπήρξαν ελαφρώς μειω-
μένες κατά -1,5% συγκριτικά με τον Ιούνιο 
2015.

Συνολικά, στο εξάμηνο Ιανουαρίου-Ιου-
νίου 2016 οι ταξινομήσεις καινούργιων ε-
πιβατικών είναι αυξημένες κατά +9,9% ως 
προς το αντίστοιχο διάστημα του 2015.

Η πρόοδος στις ταξινομήσεις καινούρ-
γιων επιβατικών από τις αρχές του έτους 
αιτιάζεται στις αυξημένες πωλήσεις αυτο-
κινήτων προς επιχειρήσεις ενοικίασης, ε-
νώ ακόμη και με αυτήν την πρόοδο η αγορά 
αυτοκινήτου βρίσκεται -68,8% χαμηλότερα 
ως προς το μέσο όρο της δεκαετίας 2000-
2009.

Στα καινούργια φορτηγά παρατηρείται 
μείωση (-10,6%) από τις αρχές του έτους, 
ως προς την ίδια περίοδο.

Το νέο C3 διατηρεί τη 
γαλλική φινέτσα του, 
έχοντας δεχτεί όμως 
και τις απαιτούμενες 
ενέσεις 
διαφορετικότητας, 
ώστε να είναι σύμφωνο 
με τη σύγχρονη εποχή 
που κινείται 
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C3
Παρουσιάζουμε το νέο... 

Ξεχωριστό σχεδιαστικά και ευρύχωρο είναι το εσωτερικό του νέου Citroen C3. Η 
ποιότητα κατασκευής αναμένεται αναβαθμισμένη, ενώ σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα θα 

βρίσκεται η παρεχόμενη προς τους επιβάτες άνεση. 





ªÈÛfi ·ÈÒÓ· ÙÒÚ·,

ÌÂ Ù· ¤ÚÁ· Ì·˜ Î¿ÓÔ˘ÌÂ Ú¿ÍË 

ÙÔ˘˜ ÎÔÈÓÔ‡˜ Ì·˜ ÛÙfi¯Ô˘˜!∆Ú ÈÂıÓ‹˜  ∞Û Ê ·Ï ÈÛ Ù È Î‹  ¢‡Ó·ÌË

ñ ÌÂ ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Î¤˜ ‰ÈÂıÓÂ›˜ Û˘ÓÂÚÁ·Û›Â˜ ÛÂ
Â›Â‰Ô ÌÂÙfi¯ˆÓ Î·È ·ÓÙ·ÛÊ·ÏÈÛÙÒÓ [Ô
ŸÌÈÏÔ˜ ÙË˜ ÎÔÚ˘Ê·›·˜ ÂÏ‚ÂÙÈÎ‹˜ ÙÚ·Â˙Ô-
·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎ‹˜ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Baloise Â›Ó·È ¤Ó· ·fi
Ù· 13 È‰Ú˘ÙÈÎ¿ Ì¤ÏË ÙË˜ ŒÓˆÛË˜
∞ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ ∂Ù·ÈÚÈÒÓ ∂ÏÏ¿‰Ô˜, ÙÔ 1907]

ñ ÌÂ ÙËÓ 1Ë ı¤ÛË ÛÙÔÓ ÂÏÏËÓÈÎfi ¯ÒÚÔ, ÛÙ·
·ÓÂ˘Úˆ·˚Î¿ stress tests ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ
ÂÙ·ÈÚÈÒÓ

ñ ÌÂ ¢Â›ÎÙË ºÂÚÂÁÁ˘fiÙËÙ·˜ 331,6%, ‰ËÏ·‰‹
3,3 ÊÔÚ¤˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi ÙÔ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓÔ
[·ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù· 30Ë˜/9/2015]

ñ ÌÂ ÚˆÙÔÔÚÈ·Î¤˜ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎ¤˜ ·ÚÔ¯¤˜
Î·È Û‡Á¯ÚÔÓÂ˜ ÌË¯·ÓÔÁÚ·ÊÈÎ¤˜ ÂÊ·ÚÌÔÁ¤˜

ñ ÌÂ ÙÔ Ó· Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È ÛÙÈ˜ 50
Ù·¯‡ÙÂÚ· ·ÓÂÚ¯fiÌÂÓÂ˜ ÂÏÏËÓÈÎ¤˜
ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂÈ˜ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÎÏ¿‰ˆÓ ÙË˜
√ÈÎÔÓÔÌ›·˜ [Fortune]

ñ ÌÂ ÁÚ‹ÁÔÚÂ˜ Î·È ·Ï¤˜ ‰È·‰ÈÎ·Û›Â˜
·Ô˙ËÌÈÒÛÂˆÓ

ñ ÌÂ ‰ÈÏ·ÛÈ·ÛÌfi ÙË˜ ¤ÎÙ·ÛË˜ ÙˆÓ ÎÂÓÙÚÈÎÒÓ
ÙË˜ ÁÚ·ÊÂ›ˆÓ ·fi Ù· 2.500 Ù.Ì. ÛÙ· 5.000 Ù.Ì.

ñ ÌÂ ÂÍ˘ËÚ¤ÙËÛË ¿Óˆ ÙˆÓ 300.000 ÂÏ·ÙÒÓ
[È‰ÈˆÙÒÓ & ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂˆÓ]

ñ ÌÂ Û˘ÓÂÚÁ¿ÙÂ˜ Î·È ÛËÌÂ›· ÂÍ˘ËÚ¤ÙËÛË˜ ÛÂ
fiÏË ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·

ñ ÌÂ ÊÈÏÈÎ‹, ÚÔÛˆÈÎ‹ Î·È ·ÍÈfiÈÛÙË
ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ÛÂ ÂÏ¿ÙÂ˜ Î·È Û˘ÓÂÚÁ¿ÙÂ˜!


