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Με αλλαγές τόσο στο μοντέλο διαχείρισης, όσο και στους επικεφαλής των υπερδιευθύνσεων για τα κόκκινα δάνεια θα τιμωρούνται οι 

τράπεζες, εφόσον οι επιδόσεις τους στην μείωση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων είναι υποδεέστερες των στόχων που έχουν τεθεί, ενώ 
πάντα επικρέμεται η απειλή νέας κεφαλαιακής ενίσχυσης
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ΠΟΙΕΣ ΠΗΡΆΝ ΤΟ ΣΤΟΙΧΗΜΆ ΤΟΎ ΝΟΤΟΎ ΚΆΙ ΠΟΙΕΣ …ΕΜΕΙΝΆΝ ΕΛΛΆΔΆ

Του ΧΡΉΣΤΟΥ ΚΊΤΣΊΟΥ 

Υψηλές αποδόσεις εμφανίζουν τα 
χαρτοφυλάκια επενδύσεων των 
περισσότερων ασφαλιστικών ε-

ταιρειών από την πορεία των ευρω-
παϊκών κρατικών ομολόγων και ιδι-
αίτερα αυτών των χωρών του Νότου.

Λόγω του Solvency II, αλλά και της 
εκτίμησης ότι οι κινήσεις παρέμβασης 
της ΕΚΤ για την τόνωση της ευρωπαι-
κής οικονομίας θα συνεχισθούν, οι 
περισσότερες ασφαλιστικές αύξησαν 
στο τέλος του 2015 τις τοποθετήσεις 
τους σε κρατικά ομόλογα, μειώνοντας 
τις θέσεις σε μετρητά και μετοχές (ά-
μεσα ή μέσω διακράτησης Αμοιβαίων 
Κεφαλαίων).

Ενδιαφέρουσες αναδιαρθρώσεις υ-
πήρξαν όμως και στο χαρτοφυλάκιο ε-
πενδύσεων σε κρατικά ομόλογα. Ειδι-
κότερα μειώθηκαν οι τοποθετήσεις σε 
τίτλους χωρών με υψηλή πιστοληπτι-
κή διαβάθμιση (Γερμανία, Ολλανδία, 
Δανία κ.ά.) και αυξήθηκαν οι επενδύ-
σεις σε κρατικά ομόλογα Πορτογαλίας, 
Ιταλίας, Ελλάδας και Ισπανίας 
(Portugal, Italy, Greece, Spain- PIGS).

Μεγάλες θέσεις σε ισπανικά και ι-
ταλικά κρατικά ομόλογα πήρε η εν 
Ελλάδι θυγατρική του ομίλου AXA. 
Όπως προκύπτει από τις αναλυτικές 
οικονομικές καταστάσεις χρήσης 

2015, η εταιρεία είχε στο χαρτοφυλά-
κιο διαθεσίμων προς πώληση κρατικά 
ομόλογα 201,37 εκατ. ευρώ και σχε-
δόν το σύνολο αφορούσε σε ισπανι-
κούς (95 εκατ.) και ιταλικούς (97,9 ε-

κατ.) τίτλους.
Ακόμη μεγαλύτερο ήταν το στοίχη-

μα που πήρε η Eurolife σε συνεννόηση 
-σύμφωνα με πληροφορίες- με τον 
τότε εν δυνάμει νέο μέτοχό της, το 

Συνέχεια στη σελίδα 2

ΣΤΡΆΤΗΓΙΚΗ ΕΝΙΣΧΎΣΗ
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Υψηλές αποδόσεις για τις 
ασφαλιστικές από τα PIGS

ΠΛΗΡΩΝΕΙ… ΚΆΛΆ Η  
INTERAMERICAN

Κατά το  πρώτο εξάμηνο κατέβαλε, 
συνολικά,97,5 εκατ. ευρώ σε 149.501 
περιπτώσεις, με περαιτέρω βελτίωση 

στη διαχείριση ζημιών και 
υποχρεώσεων που οφείλεται στην 

απλοποίησητην καθετοποίηση και τις 
ψηφιακές εφαρμογές στο underwriting
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ΟΙ 10 ΜΕΓΆΛΎΤΕΡΟΙ  
ΟΜΙΛΟΙ  ΤΗΣ ΕΎΡΩΠΗΣ

Κατά 7,8% αυξήθηκαν τα 
έσοδα από ασφάλιστρα των 
μεγαλύτερων ασφαλιστικών 
ομίλων της Ευρώπης, κατά 
το έτος 2015, φτάνοντας στα 

483,479 δισ. ευρώ, 
σύμφωνα με την κατάταξη 

που δημοσίευσε η  MAPFRE
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ΠΟΙΟΙ ΚΛΆΔΟΙ  
ΚΕΡΔΙΣΆΝ ΚΆΙ ΠΟΙΟΙ ΕΧΆΣΆΝ 

ΣΎΜΒΟΛΆΙΆ ΤΟ 2015
Σχεδόν κατά 1,5 εκατ. αυξήθηκε ο 

αριθμός συμβολαίων στις γενικές α-
σφαλίσεις στη διάρκεια του 2015 σε 
σύγκριση με το 2014 σύμφωνα με 

ταστατιστικά στοιχεία που δημοσιοποίησε 
η Τράπεζα της Ελλάδος και αφορούν στην 
παραγωγή ασφαλίστρων ανά κλάδο για 

τη χρήση του προηγούμενου έτους  
| Σελίδα 10

+υγεία

Η υποστήριξη και προώθηση ενεργειών πρό-

ληψης και στην υγεία  βρίσκεται  στον πυρήνα 

της στρατηγικής της ΑΧΑ  και στο  πλαίσιο αυ-

τό η εταιρεία παρουσιάζει δράσεις και έργα από 

όλο τον κόσμο τα οποία αποτελούν παραδείγματα 

προς μίμηση. 

Στο Πανεπιστήμιο του Μπέλγκοροντ στη Ρωσία 

ερευνητές έχουν αναπτύξει μία επαναστατική τε-

χνική διάγνωσης σοβαρών ασθενειών – μεταξύ 

αυτών και του καρκίνου -  σε πρώιμο στάδιο, ε-

νώ το Ίδρυμα Ticino Cuore έχει δημιουργήσει 

στην περιοχή Ticino της Νότιας Ελβετίας ένα δί-

κτυο περισσότερων από 2.000 ανθρώπων οι ο-

ποίοι έχουν εκπαιδευτεί στη χρήση απινιδωτή 

για περιπτώσεις καρδιακού εμφράγματος και 

βρίσκονται σε συνεχή ετοιμότητα για έγκαιρη ε-

πέμβαση. Μέσω του προγράμματος «Patient 

Seeking Hospital» ασθενείς σε αγροτικές και α-

πομονωμένες περιοχές της Aγγλίας που πά-

σχουν από καρκίνο αποκτούν πρόσβαση σε ια-

τρική περίθαλψη. Στην Ινδία το  δίκτυο νοσοκο-

μείων Aravind Eye Care έχει δημιουργήσει ειδι-

κά προγράμματα για την αποφυγή της  τύφλωσης 

εκατομμυρίων Ινδών ασθενών, ενώ η πλατφόρ-

μα SATMED  προσφέρει ένα ολοκληρωμένο πα-

κέτο υπηρεσιών e-health σε ΜΚΟ, νοσοκομεία 

και ιατρικές σχολές που παρέχουν ιατρική φρο-

ντίδα σε άτομα από περιοχές με χαμηλό βιοτικό 

επίπεδο.

INTERAMERICAN: ΒΟΉΘΕΙΑ ΣΕ 201.933 ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΤΟ ΕΞΑΜΉΝΟ

Κατά 32,1% αυξημένη ήταν η δραστηριότητα των υπηρεσιών οδικής και άμεσης ιατρικής βοήθειας της Interamerican κατά το πρώτο εξάμηνο του 

έτους, έναντι του αντίστοιχου χρονικού διαστήματος του 2015.Συγκεκριμένα στην Οδική Βοήθεια, η Ιnteramerican διαχειρίστηκε 187.234 

περιστατικά, με επιτόπου υπηρεσίες σε 65.825 περιπτώσεις, ενώ υποστήριξε με υπηρεσίες autohelp 58.499 συμβάντα Σελ. 15
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privateequity Fairfax. Η Eurolife αύξησε σημαντι-
κά τις τοποθετήσεις της στα ομόλογα των χωρών 
του ευρωπαϊκού Νότου. Τόσο η AXA όσο και η 
Eurolife εγγράφουν υψηλές αποδόσεις από τις πα-
ραπάνω θέσεις, καθώς οι αποδόσεις των 10ετών 

κρατικών ομολόγων Ισπανίας και Ιταλίας υποχώ-
ρησαν σε νέα ιστορικά χαμηλά, ενώ η απόδοση του 
πορτογαλικού υποχώρησε επίσης σημαντικά, για 
να “τσιμπήσει” τις τελευταίες ημέρες, λόγω ανησυ-
χίας των επενδυτών για το αν η χώρα αιτηθεί εκ 
νέου πρόγραμμα στήριξης από την Ευρωζώνη.

Σε σημαντική αύξηση των τοποθετήσεων σε 
κρατικά ομόλογα προχώρησε στο τέλος του 2015 
και η Εθνική Ασφαλιστική, χωρίς όμως να δίνο-
νται περισσότερες λεπτομέρειες αναφορικά με τη 
γεωγραφική διάρθρωση του χαρτοφυλακίου.

Μεγάλες θέσεις σε ελληνικά κρατικά ομόλογα 

και έντοκα διατηρούσε ώς τον περασμένο Μάιο 
και η Αγροτική Ασφαλιστική, οι οποίες ρευστο-
ποιήθηκαν προκειμένου να μεταφερθούν τα κε-
φάλαια στο εξωτερικό, μετά την κατά εξαίρεση 
απόφαση της Επιτροπής Εγκρίσεων Τραπεζικών 
Συναλλαγών.

Θέμα    |

Συνέχεια απο τη σελίδα 1

Αναθεωρούνται, με Πράξη της Εκτελεστικής 
Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος, τα ελάχιστα 

ποσά ασφαλιστικής κάλυψης της υποχρεωτικής 
ασφάλισης αστικής ευθύνης από ατυχήματα 

αυτοκινήτων. Tα  νέα όρια θα ισχύουν από 1η 
Ιανουαρίου του 2017 και δεν μπορεί να είναι 

κατώτερα, σε  περίπτωση σωματικής βλάβης 
1.220.000 ευρώ, ανά θύμα και σε  περίπτωση υλικής 

ζημίας 1.220.000 ευρώ, ανά ατύχημα, ανεξάρτητα από 
τον αριθμό των θυμάτων.Eίχε προηγηθεί κοινοτική 

οδηγία για αναπροσαρμογή με βάση τον πληθωρισμό 
των ελάχιστων ποσών τα οποία ορίζονται στην οδηγία 

2009/103/ΕΚ σχετικά με την ασφάλιση της αστικής 
ευθύνης που προκύπτει από την κυκλοφορία 

αυτοκινήτων οχημάτων και τον έλεγχο της 
υποχρεώσεως προς ασφάλιση της ευθύνης αυτής.

ΤΑ ΝΈΑ ΌΡΙΑ  ΘΑ ΙΣΧΎΌΎΝ ΑΠΌ ΤΗΝ 1Η ΙΑΝΌΎΑΡΙΌΎ  2017

Αυξάνονται τα ελάχιστα ποσά 
ασφαλιστικής κάλυψης οχημάτων

Διαβάστε αναλυτικά την Πράξη της ΤτΕ όπως δη-
μοσιεύθηκε στο ΦΕΚ :

Αριθ. πράξης 100/18.7.2016 (3)
Αναθεώρηση των ελάχιστων ποσών ασφαλιστι-

κής κάλυψης της υποχρεωτικής ασφάλισης αστικής 
ευθύνης από ατυχήματα αυτοκινήτων.

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ 

ΕΛΛΑΔΟΣ
Αφού έλαβε υπόψη:
α) το άρθρο 55Α του καταστατικού της Τράπεζας 

της Ελλάδος, όπως ισχύει,
β) τον Ν. 4364/2016 «Προσαρμογή της ελληνικής 

νομοθεσίας στην Οδηγία 2009/138/ΕΚ του Ευρω-
παϊκού Κοινοβουλίου και του συμβουλίου, της 25ης 
Νοεμβρίου 2009, σχετικά με την ανάληψη και την 
άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφά-
λισης (Φερεγγυότητα II), στα άρθρα 2 και 8 της οδη-
γίας 2014/51/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 σχετι-
κά με την τροποποίηση των Οδηγιών 2003/71/ΕΚ 

και 2009/138/ΕΚ, και των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 
1060/2009, (ΕΕ) αριθ. 1094/2010 και (ΕΕ) αριθ. 
1095/2010, όσον αφορά τις εξουσίες της Ευρωπα-
ϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συ-
ντάξεων (εφεξής ΕΑΑΕΣ) και της Ευρωπαϊκής Αρ-
χής Κινητών Αξιών και Αγορών, καθώς και στο 
άρθρο 4 της οδηγίας 2011/89/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του συμβουλίου, της 16ης Νοεμ-
βρίου 2011, σχετικά με τη συμπληρωματική επο-
πτεία των χρηματοπιστωτικών οντοτήτων που ανή-
κουν σε χρηματοπιστωτικούς ομίλους ετερογενών 
δραστηριοτήτων και συναφείς διατάξεις της νομο-
θεσίας περί της ιδιωτικής ασφάλισης και άλλες δι-
ατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 13) και ιδίως το άρθρο 3 παρ. 10 
αυτού,

γ) το Π.δ. 237/1986 «Κωδικοποίηση των διατάξε-
ων του Ν. 489/1976 (ΦΕΚ Α΄ 331/76) περί υποχρε-
ωτικής Ασφαλίσεως της εξ ατυχημάτων αστικής 
ευθύνης, όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε 
από το Ν. 1569/1985 (ΦΕΚ Α΄ 183/1985) και τα 
Προεδρικά Διατάγματα 1019/1981 (ΦΕΚ 
Α΄ 253/1981) και 118/1985 (ΦΕΚ Α΄35/1985)» 

(ΦΕΚ Α΄ 110)', όπως ισχύει, και ιδίως το άρθρο 6 
παρ. 5 αυτού,

δ) την οδηγία 2009/103/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοι-
νοβουλίου και του συμβουλίου της 16ης Σεπτεμβρί-
ου 2009 σχετικά με την ασφάλιση αστικής ευθύνης 
που προκύπτει από την κυκλοφορία αυτοκινήτων 
οχημάτων και τον έλεγχο της υποχρεώσεως προς 
ασφάλιση της ευθύνης αυτής (ΕΕ L. 263/11 της 
7.10.2009) και ιδίως το άρθρο 9 παρ. 2 αυτής,

ε) την από 10.5.2016 ανακοίνωση της Ευρωπαϊ-
κής Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
Συμβούλιο (COM 2016 246 final) «Αναπροσαρμογή 
με βάση τον πληθωρισμό των ελάχιστων ποσών τα 
οποία ορίζονται στην οδηγία 2009/103/ΕΚ σχετικά 
με την ασφάλιση της αστικής ευθύνης που προκύ-
πτει από την κυκλοφορία αυτοκινήτων οχημάτων 
και τον έλεγχο της υποχρεώσεως προς ασφάλιση 
της ευθύνης αυτής» (CELEX 52016DC0246), και

στ) ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκύ-
πτει δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογι-
σμού,

αποφασίζει τα εξής:

1. Την αναθεώρηση των ελάχιστων ποσών α-
σφαλιστικής κάλυψης του άρθρου 6 παρ. 5 του Π.δ. 
237/1986 σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Δείκτη Τι-
μών Καταναλωτή (ΕΔΤΚ) και ως ανακοινώθηκαν 
αναπροσαρμοσμένα στην από 10.05.2016 ανακοί-
νωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς το Ευρωπα-
ϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (CELEX 
52016DC0246).

2. Από 1ης Ιανουαρίου 2017 τα ελάχιστα ποσά α-
σφαλιστικής κάλυψης που προβλέπονται στο άρθρο 
6 παρ.5 του Π.δ. 237/1986 δεν μπορεί να είναι κα-
τώτερα από τα οριζόμενα ακολούθως:

α) Σε περίπτωση σωματικής βλάβης 1.220.000 
ευρώ, ανά θύμα.

β) Σε περίπτωση υλικής ζημίας 1.220.000 ευ-
ρώ, ανά ατύχημα, ανεξάρτητα από τον αριθμό των 
θυμάτων.

3. Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την 1.1.2017.
Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 

της Κυβερνήσεως.
Ο Διοικητής

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ

Ύψηλές αποδόσεις για τις ασφαλιστικές από τα PIGS
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4 Θέμα     |

ΦΙΛΙΚΌΣ ΔΙΑΚΑΝΌΝΙΣΜΌΣ

Ύποχρεωτική 
συμμετοχή όλων των 
εταιρειών; Γιατί όχι; 
ΤΌ ΣΎΣΤΗΜΑ άμεσης αποζημίωσης (ΣΑΠ) ή 
«φιλικού διακανονισμού» όπως είναι πιο 

γνωστό, το οποίο με με-
γάλη επιτυχία εφαρμόζε-
ται εδώ και 16 χρόνια στη 
χώρα μας και έχει αμ-
βλύνει -εάν δεν έχει εξα-
φανίσει- τα παράπονα 
των καταναλωτών από 
τις ασφαλιστικές εται-

ρείες στον κλάδο ασφάλισης αστικής ευθύνης 
αυτοκινήτων, έχει καταστεί υποχρεωτικό στην 
ιταλική ασφαλιστική αγορά, ενώ ανάλογες κι-
νήσεις εξετάζουν και άλλες χώρες. 

Η Τράπεζα της Ελλάδος και η αρμόδια υπεύ-
θυνη κα Ιωάννα Σεληνιωτάκη, όπως και η ελ-
ληνική ασφαλιστική αγορά στο σύνολό της, θα 
άξιζε ίσως τον κόπο να εξετάσει αυτή την πρό-
ταση περί υποχρεωτικής συμμετοχής στο «φι-
λικό διακανονισμό»,  έτσι ώστε να  ενισχυθεί 
περαιτέρω η αξιοπιστία της και η καλή εικόνα 
της ιδιωτικής ασφάλισης στο μάτια του κατανα-
λωτικού κοινού. Η κα Σεληνιωτάκη, με μία 
πρωτοβουλία της στο θέμα αυτό, θα αφήσει τη 
σφραγίδα της στην ελληνική ασφαλιστική αγο-
ρά.Ο «φιλικός διακανονισμός» στην Ελλάδα 
ξεκίνησε από την 1η Μαίου 2000, όταν οι ασφα-
λιστικές επιχειρήσεις που ασκούν στην Ελλάδα 
τον κλάδο ασφάλισης αστικής ευθύνης αυτοκι-
νήτων καθιέρωσαν ένα σύστημα αποζημίωσης 
των αναίτιων ασφαλιζομένων πελατών τους 
που εμπλέκονται σε τροχαίο ατύχημα, απαλ-
λάσσοντάς τους από την ανάγκη να στραφούν 
κατά της ασφαλιστικής επιχείρησης που καλύ-
πτει την ευθύνη του υπαίτιου οδηγού. 

Πρόκειται για μια «συμφωνία κυρίων» α-
νοικτή σε όλες τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις, 
εφόσον ασκούν τον κλάδο ασφάλισης αστικής 
ευθύνης αυτοκινήτων.Η καθιέρωση του «φιλι-
κού διακανονισμού» ουσιαστικά ενίσχυσε τον 
ανταγωνισμό μεταξύ των ασφαλιστικών εται-
ρειών, καθώς τώρα πλέον  ο ασφαλισμένος 
επιδιώκει να  συνάπτει ασφαλιστική σχέση με 
μία εταιρεία που θα τον αποζημιώνει άμεσα ό-
ταν εμπλακεί σε ένα ατύχημα στο οποίο ο ίδιος 
δεν θα είναι υπαίτιος.Ο «φιλικός διακανονι-
σμός» είναι μία πολύ σημαντική και επιτυχημέ-
νη πρωτοβουλία της ασφαλιστικής αγοράς και 
το ερώτημα γιατί να μην είναι υποχρεωτική η 
συμμετοχή όλων των ασφαλιστικών εταιρει-
ών σε αυτόν είτε πρόκειται για ανώνυμες εται-
ρείες, είτε για υποκαταστήματα είτε και για α-
σφαλιστικές εταιρείες που λειτουργούν με 
καθεστώς Ελεύθερης Παροχής Υπηρεσιών 
(ΕΠΥ), είναι υπαρκτό.Ειδικά η συμμετοχή των 
ΕΠΥ καθίσταται  εκ των πραγμάτων αναγκαία 
μετά και την αρνητική εμπειρία της Enterprise 
Insurance. Οι Έλληνες ασφαλισμένοι που έ-
χουν εμπλακεί με την Enterprise Insurance θα 
πρέπει τώρα να απευθυνθούν στο Γιβραλτάρ 
για να βρουν το δίκιο τους ενώ, εάν η συγκεκρι-
μένη εταιρεία ήταν στο σύστημα του φιλικού 
διακανονισμού, τότε θα είχαν αποζημιωθεί από 
τις εταιρείες τους.

 Θέσεις

Του Λάμπρου  
Καραγεώργου

Κοντά σας
για κάθε μικρή

ή μεγάλη
ασφαλιστική

ανάγκη...
Με εξειδικευμένη γνώση,

εμπειρία και συνεχή παρουσία

από το 1932 έως σήμερα

Με ανθρώπινο πρόσωπο

Με πρωτοπόρα και πλήρη

ασφαλιστικά προϊόντα

Με μοντέρνες υποδομές

στο υπερσύγχρονο

κτιριακό συγκρότημα 20.000 τμ

Με την εμπιστοσύνη των 500.000

και πλέον ασφαλισμένων μας.

Και με άδεια μοτοποδηλάτου 
οδηγούν ταχύπλοα άτομα  
άνω των 65 ετών 
ΣΎΜΦΩΝΑ με το ΦΕΚ 1151/2013* κάθε χειριστής ταχύπλοου μετά το 65ο 
έτος της ηλικίας του είναι υποχρεωμένος να ανανεώνει το δίπλωμά του κάθε 
3 χρόνια, προσκομίζοντας στο αρμόδιο λιμεναρχείο ταυτότητα, παράβολα, 
φωτογραφίες συγκεκριμένων διαστάσεων και ιατρικές βεβαιώσεις καλής 
υγείας από παθολόγο και οφθαλμίατρο κ.ά. Σε αυτήν την περίπτωση η ανανέ-
ωση της άδειας οδήγησης ισχύει για τρία έτη από τις ημερομηνίες έκδοσης 
των ιατρικών βεβαιώσεων. Ασφαλώς το λιμεναρχείο, εφόσον συντρέχουν 
ειδικοί λόγοι, έχει το δικαίωμα να ζητήσει επιπλέον ιατρικές βεβαιώσεις από 
νευρολόγο, ψυχίατρο, ορθοπεδικό κ.ά. ή και άλλα έγγραφα.

Δίδεται όμως και η δυνατότητα ο χειριστής ταχύπλοου ηλικίας άνω των 65 
ετών να ανανεώσει το δίπλωμα του προσκομίζοντας στο λιμεναρχείο, μαζί με 
φωτογραφίες και παράβολα, επικυρωμένη την άδεια οδήγησης του αυτοκινή-
του ή της μηχανής ή του μοτοποδηλάτου του! Σε αυτή την περίπτωση η άδεια 
οδήγησης του ταχύπλοου ανανεώνεται με ημερομηνία λήξης την ημερομηνία 
λήξης της άδειας οδήγησης για τα οδικά μέσα!

Όλα τα τμήματα ασφάλισης σκαφών των εταιρειών και οι αρμόδιοι υπάλ-
ληλοι ελέγχουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την ασφάλιση ή ζητούν 
διευκρινίσεις και περαιτέρω έγγραφες πιστοποιήσεις και κατόπιν αποδέχο-
νται ή ασφαλίζουν με ειδικούς όρους ή και απορρίπτουν τον προς ασφάλιση 
κίνδυνο, σύμφωνα πάντοτε με την πολιτική ανάληψης κινδύνων της κάθε α-
σφαλιστικής εταιρείας.

Ενδεικτικά οι ασφαλιστικές εταιρείες Generali, ΑΧΑ, Interamerican, Μι-

νέττα, Allianz, Ατλαντική Ένωση, Εθνική, Aig, Υδρόγειος, Αγροτική, ERGO, 
έπειτα από τον απαραίτητο έλεγχο αποδέχονται το δίπλωμα οδήγησης χειρι-
στή ηλικίας άνω των 65 ετών, εφόσον έχει ανανεωθεί από το λιμεναρχείο, 
χωρίς περιορισμούς στην ηλικία ή τυχόν προσαυξήσεις.

Η περίπτωση της Αίγινας είναι μια πολύπλοκη υπόθεση που θα χρειαστεί 
χρόνο για να διαλευκανθεί. Ο χειριστής ήταν 77 ετών με πολλά προβλήματα 
υγείας και χορηγούμενα φάρμακα. Όλες οι εταιρείες μέσα στα συμβόλαια α-
στικής ευθύνης σκαφών έχουν προβλέψει ανάλογες περιπτώσεις.

Χρήσιμα Άσφαλιστικά Γράφει ο ΜΈΝΤΩΡ ΔΊΑΜΈΣΟΛΑΒΉΤΉΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: Λάμπρος Καραγεώργος
Συντάσσεται από συντακτική ομάδα
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ, ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ VIDEO:  
Κωστής Ε. Σπύρου
ΣΚΙΤΣΟ: Ελπίδα Σπύρου

ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ: Κώστας Παπαντωνόπουλος
ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ: Γεωργία Καλτσώνη
ΥΠΕΥΘ. ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ: Γεωργία Καλτσώνη
ΔΙΟΡΘΩΣΗ: Ορέστης Σχινάς
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ: Γιάννης Γ. Μπουκουβάλας

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: Γιάννης Γ. Μπουκουβάλας
ΕΚΤΥΠΩΣΗ: IRIS ΑΕΒΕ
ΔΙΑΝΟΜΗ: ΑΡΓΟΣ Α.Ε.
ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ: 2,00 ΕΥΡΩ
ΕΤΗΣΙΑ ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ: 50,00 ΕΥΡΩ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ: 100,00 ΕΥΡΩ
ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ: Φιλελλήνων 3, Σύνταγμα, 105 57 Αθήνα
Τηλ.: 210 3229394, Fax: 210 3257074
Α.Φ.Μ. 095606935, Δ.Ο.Υ. Δ’ ΑΘΗΝΩΝ
e-mail: info@nextdeal.gr | website: www.nextdeal.gr

Η Νο1 δεκαπενθήμερη έκδοση για την ασφαλιστική αγορά και τον χρηματοοικονομικό χώρο
ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΔΙΣΤΡΑΤΟ – ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΠΥΡΟΥ ΕΠΕ, e-mail: info@spiroueditions.gr

Τα ενυπόγραφα άρθρα και σχόλια που 
στέλνονται στην εφημερίδα δεν εκ-
φράζουν απαραιτήτως και τις απόψεις 
του εντύπου.

Πότε είναι παράνομη  
η μεταφορά επιβατών  
με αυτοκίνητο ή μοτοσικλέτα;

Ορισμένοι οδηγοί συνηθίζουν να μεταφέρουν έναν δυο φίλους ή συγγενείς 
παραπάνω στην καμπίνα του οχήματός τους για μια εξυπηρέτηση, ένα θαλάσ-
σιο μπάνιο, μια βόλτα ή ένα κοινωνικό γεγονός κ.τ.λ. Ιδιαίτερα στη διαδρομή 
προς τη θάλασσα ή σε κοινωνικά γεγονότα συνηθίζεται να μεταφέρονται δυο 
τρεις φίλοι και συγγενείς παραπάνω στα πίσω καθίσματα του αυτοκινήτου!

Σύμφωνα με το άρθρο 33 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας καθορίζεται η 
νόμιμη οδική μεταφορά επιβατών. Ιδιαίτερα η παραβίαση της παραγράφου 1 
& 3 επιφέρει χρηματικό πρόστιμο 80 ευρώ και αφαίρεση της άδειας κυκλο-
φορίας και της άδειας οδήγησης για 20 ημέρες. Για την παράγραφο 2α και 2γ 
του άρθρου 33 επιβάλλονται 7 βαθμοί ποινή για κάθε παράβαση.

Δείτε εδώ πιο αναλυτικά:
ΑΡΘΡΟ 33: Μεταφορά επιβατών με οχήματα

1. Απαγορεύεται η μεταφορά επιβατών με οδικά οχήματα κατά τρόπο τέτοιο 
ώστε να δημιουργείται κίνδυνος.
2. Ειδικότερα απαγορεύεται: α) Η μεταφορά επιβατών περισσοτέρων των α-
ναγραφομένων στην άδεια κυκλοφορίας του οχήματος. β) Η κατάληψη θέσης 
παραπλεύρως του οδηγού, από παιδιά ηλικίας μικρότερης των δώδεκα (12) 
ετών, εφόσον δεν συγκροτούνται με εγκεκριμένο σύστημα συγκρότησης κα-
τάλληλο για την ηλικία, το ύψος και το βάρος τους, ως και από περισσότερα 
πρόσωπα από όσα επιτρέπεται στη θέση αυτή. γ)Η μεταφορά ανηλίκων έως 
πέντε (5) ετών με μοτοσικλέτα ή μοτοποδήλατο, εφόσον δεν συγκρατούνται 
με εγκεκριμένο σύστημα συγκράτησης κατάλληλο για την ηλικία, το ύψος και 
το βάρος τους.
3. Ο οδηγός μηχανοκίνητου οχήματος και μοτοποδηλάτου επιβάλλεται να μερι-
μνά για την ασφάλεια των συνεπιβατών του και ειδικότερα να ελέγχει αν φο-

ρούν τις ζώνες ασφαλείας και το προστατευτικό κράνος κατά τη μεταφορά τους.
(Νόμος: 2696/23.03.1999 ΦΕΚ.57α και αναπροσαρμογή νόμος: 

3542/02.03.2007/ΦΕΚ.50α) (source ©: HYPERLINK "http://www.kok.
gr/"www.kok.gr)

Πόσο δυνατά επιτρέπεται  
να ακούτε ραδιόφωνο  
και μουσική στο αυτοκίνητό σας;

Πόσες φορές δεν παρατηρούμε οδηγούς με ανοιχτά τα παράθυρα του αυτο-
κίνητου τους και τη μουσική στη διαπασών! Πολλοί είναι και οι μουσικόφιλοι 
που έχουν εγκαταστήσει ολόκληρο ηχοσύστημα επιπλέον του συνήθους, για 
δυνατότερο ήχο! Υπάρχουν δε φορές που από την ένταση της μουσικής πάλ-
λεται το ίδιο το όχημα αλλά και τα διπλανά διερχόμενα αυτοκίνητα! Σύμφωνα 
με την παράγραφο 4 του άρθρου 15 του κώδικα οδικής κυκλοφορίας καθορί-
ζονται οι διατάξεις περί θορύβου, η παραβίαση των οποίων επιφέρει πρόστι-
μο 80 ευρώ και αφαίρεση της άδειας οδήγησης για 30 ημέρες.

Δείτε εδώ πιο αναλυτικά:
ΑΡΘΡΟ 15: Εκπομπές ρύπων, θόρυβοι κ.λπ.
Παράγραφος 4. Οι οδηγοί οδικών οχημάτων υποχρεούνται να μην παρενο-

χλούν τους άλλους χρήστες της οδού, τους παρόδιους και τους διαμένοντες 
επί της οδού, προκαλώντας, μεταξύ άλλων, θόρυβο από τη χρήση ηχητικού 
συστήματος ή από οποιαδήποτε άλλη πηγή, σκόνη, καπνό ή ρίψη υγρών, όπο-
τε είναι αυτό δυνατόν να αποφεύγεται. Πριν εγκαταστήσετε ηχεία μυθικών 
διαστάσεων στο όχημά σας σκεφτείτε πως υπάρχουν διάφοροι τρόποι να α-
πολαύσετε τη δυνατή μουσική με λιγότερα χρήματα και πιο ενδιαφέρουσα 
παρέα από την Τροχαία!

(Νόμος: 2696/23.03.1999 ΦΕΚ.57α και αναπροσαρμογή νόμος: 
3542/02.03.2007/ΦΕΚ.50α) (source ©: http://www.kok.gr/"www.kok.gr)
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Συνολικά έσοδα 54 δισ. ευρώ, λειτουργικά κέρδη σταθερά στα 3,1 
δισ. ευρώ και καθαρά κέρδη 3,2 δισ. ευρώ, ενισχυμένα κατά 4% 
εμφάνισε στο α΄ εξάμηνο του τρέχοντος έτους ο όμιλος AXA το 

πρώτο εξάμηνο του 2016. 
“Η ισχυρή επίδοση της ΑΧΑ στο πρώτο μισό του 2016 αντικατοπτρί-

ζει την ανθεκτικότητα του επιχειρηματικού μοντέλου και των στρατη-
γικών επιλογών μας, σε ένα περιβάλλον π ου συνεχίζει να χαρακτη-
ρίζεται από χαμηλά επιτόκια και υψηλότερη μεταβλητότητα των αγο-
ρών”, ανέφερε ο Thomas Buberl, επερχόμενος διευθύνων σύμβου-
λος του ομίλου ΑΧΑ. “Έχουμε επιτύχει λειτουργικά κέρδη 3,1 δισεκα-
τομμυρίων ευρώ που αποδεικνύουν την ανθεκτικότητά μας παρά τις 
οικονομικές προκλήσεις της αγοράς και την αύξηση του κόστους από 
φυσικές καταστροφές. Οι οικονομικοί μας δείκτες παραμένουν ιδιαί-
τερα ισχυροί με το Περιθώριο Φερεγγυότητας ΙΙ να βρίσκεται στο 
197%, πολύ ικανοποιητικά μέσα στο εύρος των στόχων μας”, πρόσθε-
σε ο  Thomas Buberl. Σημείωσε ακόμη ότι “στους  τομείς Ζωής και 
Επενδύσεων εστιάσαμε στην κερδοφόρο ανάπτυξη εργασιών, με 
αυξημένες πωλήσεις στον κλάδο Υγείας και αποταμιευτικά προϊόντα 
χαμηλών κεφαλαιακών απαιτήσεων. Στους τομείς Γενικών Ασφαλί-
σεων, πετύχαμε ισχυρή ανάπτυξη τόσο για στις ασφαλίσεις ιδιωτών 
όσο και για τις ασφαλίσεις εμπορικών κινδύνων, διατηρώντας την 
έμφαση στην κερδοφορία. 

Η Διαχείριση Κεφαλαίων συνέχισε τη θετική της πορεία με καθαρές 
εισροές και για τους δύο διαχειριστές κεφαλαίων μας (ΑΧΑ ΙΜ και ΑΒ). 
Στη στρατηγική μας για τη Φιλοδοξία 2020, που παρουσιάσαμε στις 21 
Ιουνίου, δεσμευτήκαμε να εστιάσουμε σε ξεκάθαρους μοχλούς ανάπτυ-
ξης προκειμένου να επιτύχουμε τους στόχους μας ακόμα και σε αυτές τις 
αντίξοες συνθήκες της αγοράς. Παράλληλα, με τη νέα ομάδα διοίκησης 
και τους ανθρώπους μας, εργαζόμαστε ενεργά για το μετασχηματισμό 
του Ομίλου σε ευθυγράμμιση με το όραμά μας να ενδυναμώνουμε τους 
ανθρώπους να έχουν μια καλύτερη ζωή”, κατέληξε  ο κ. Buberl.

Όμιλος ΑΧΑ: Αύξηση  
4% στα καθαρά 

κέρδη το εξάμηνο
ΚΎΡΙΑ ΌΙΚΌΝΌΜΙΚΑ ΑΠΌΤΈΛΈΣΜΑΤΑ (ΣΈ ΈΚΑΤΌΜΜΎΡΙΑ ΈΎΡΩ, ΈΚΤΌΣ ΑΝΑΦΈΡΈΤΑΙ ΔΙΑΦΌΡΈΤΙΚΑ)

1Η15  
αναμορφωμένα* 1H16ς

Μεταβολή επί 
δημοσιευμένων 
αποτελεσμάτων

Μεταβολή 
σε 

συγκρίσιμη 
βάση

Σύνολο Εσόδων 53.324 54.036 -0,5% +0,2%

Zωή & Επενδύσεις (ετησιοποιημένα πρωτοετή ασφάλιστρα) 3.362 3.274 -2,6% -1,9%

Ζωή & Επενδύσεις περιθώριο κέρδους νέας Παραγωγής (%) 37,3% 37,3% 0,0 pt -0,4 pt

Γενικές ασφαλίσεις δείκτης ζημιών και εξόδων  
(all-year combined ratio)

95,1% 96.0% +0,9 pt +0,9 pt

1Η15 
αναμορφωμένα*

1H16
Μεταβολή επί 

δημοσιευμένων 
αποτελεσμάτων

Μεταβολή 
σε σταθερή 

ισοτιμία
Λειτουργικά Κέρδη 3,075 3.063 0% 0%

Προσαρμοσμένα Κέρδη 3,457 3.364 -3% -2%

Καθαρά Κέρδη 3,077 3.207 +4% +4%

Απόδοση Ιδίων Κεφαλαίων (Adjusted ROE) (%) 16,0% 14,6% -1,4 pts

FY15 1H16
Μεταβολή επί δημοσιευμένων 

αποτελεσμάτων
Ίδια Κεφάλαια (δισ. ευρώ) 68,5 74,1 +8%

Δείκτης Δανειακής Εξάρτησης (Debt Gearing) (%) 26% 28% +2 pts

Περιθώριο Φερεγγυότητας (Solvency II) (%) 205% 197% -8 pts

*Τα αποτελέσματα 1ου Εξαμήνου 2015 αναμορφώνονται, σε συνέχεια της πώλησης των εργασιών Ζωής και Επενδύσεων στη Μ. 
Βρετανία. 

Ο κ. Thomas 
Buberl

H ΑΧΑ, ανταποκρινόμενη στις προκλήσεις που 
προκύπτουν από το παγκόσμιο φαινόμενο της 
αύξησης του προσδόκιμου ζωής και με στόχο 

πάντα την πρόληψη, συμμετέχει ενεργά στην εξεύ-
ρεση λύσεων για τις νέες ανάγκες που έχουν δημι-
ουργηθεί.Στο πλαίσιο αυτό, το Ταμείο Ερευνών της 
ΑΧΑ, η παγκόσμια πρωτοβουλία για την υποστήριξη 
ακαδημαϊκής έρευνας, στηρίζει 49 προγράμματα για 
σχετικά ζητήματα επενδύοντας συνολικά 21 εκα-
τομμύρια ευρώ. Επιπλέον το Ταμείο Ερευνών συμ-
βάλλει στη δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων της 
επιστημονικής έρευνας, σε συνεργασία με το διε-
θνούς κύρους επιστημονικό περιοδικό «Scientific 
American» και την αντίστοιχη γαλλική έκδοσή του 
«Pour la Science». Με τον τρόπο αυτό προωθεί το 
έργο των επιστημονικών προγραμμάτων που υπο-
στηρίζονται και ήδη πέντε εικονογραφημένα άρθρα 
με απλές πληροφορίες για σύνθετα επιστημονικά 
ζητήματα έχουν δημοσιευτεί στα δύο περιοδικά. Τα 
πέντε άρθρα περιγράφουν τα έργα των παρακάτω 
διακεκριμένων επιστημόνων:
• Abdul Barakat, Καθηγητή στο Ecole Polytechnique 

του Palaiseau και κατόχου της έδρας Καρδιαγγειακής 
Μηχανικής ΑΧΑ, που έχει αναπτύξει έξυπνα «μπαλο-
νάκια» (stents) τα οποία παρακολουθούν την αποκα-
τάσταση των αρτηριών. (http://bit.ly/29WoNmn)
• Miia Kivipelto, Καθηγήτριας στο Τμήμα Νευροβιο-
λογίας, Επιστημών Φροντίδας και Κοινωνίας του 
Karolinska Institutet στη Σουηδία, με έρευνα στην 
επιβράδυνση της νοητικής ανικανότητας των ηλικι-
ωμένων ατόμων μειώνοντας τον κίνδυνο άνοιας. 
(http://bit.ly/2amJw13)
• Carol Jagger, Καθηγήτριας Επιδημιολογίας του 
Γήρατος στο Newcastle University της Μ.Βρετανίας 
η οποία μελετά τους παράγοντες που μπορούν να 
συμβάλουν στην αύξηση του μέσου όρου ζωής των 
ανθρώπων με καλύτερες συνθήκες υγείας. (http://
bit.ly/2ar6YwQ)
• Pierre Vanderhaeghen, Καθηγητή στο Université 
Libre de Bruxelles του Βελγίου και κατόχου της έ-
δρας Νευροεπιστήμης και Μακροζωίας AXA, του 
οποίου η έρευνα περιλαμβάνει τη χρήση βλαστοκυτ-
τάρων για τη θεραπεία νευροεκφυλιστικών ασθε-
νειών. (http://bit.ly/2a69AfL)

• Manami Inoue, επικεφαλής του τμήματος Υγείας 
και Ανθρώπινης Ασφάλειας AXA στο Tokyo 
University της Ιαπωνίας, που συμβάλλει στην απο-
κρυπτογράφηση των μυστικών μακροζωίας των Ια-
πώνων. (http://bit.ly/2a7TztM)

Σεβασμός στη διαφορετικότητα
Παραμένοντας πιστή στις προσπάθειές της για ίση 

μεταχείριση των ατόμων με κινητικά προβλήματα η 
ΑΧΑ φιλοξένησε στα κεντρικά της γραφεία στο Πα-
ρίσι και υποστήριξε ως χορηγός το Συνέδριο 
«Disability Matters». Σταθερή δέσμευση της ΑΧΑ, 
ενός από τους μεγαλύτερους και καινοτόμους εργο-
δότες παγκοσμίως, αποτελεί η δημιουργία ενός ερ-
γασιακού περιβάλλοντος που σέβεται και προωθεί 
τη διαφορετικότητα των ανθρώπων της, δημιουρ-
γώντας τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την απα-
σχόληση ατόμων με κινητικά προβλήματα. Στόχοι 
της Εταιρείας είναι η προσέλκυση των μεγαλύτε-
ρων ταλέντων, ανεξαρτήτως της διαφορετικότητας 
και των συγκεκριμένων αναγκών κάθε εργαζομέ-
νου και η δημιουργία ενός ιδιαίτερα ανταγωνιστι-

κού ανθρώπινου δυναμικού που θα την οδηγήσει 
στην επίτευξη της επιχειρηματικής αριστείας και σε 
συνεχείς επιτυχίες. Σημειώνεται ότι το  2014 η ΑΧΑ 
έγινε μέλος του Global Business and Disability 
Network, της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας 
(International Labor Organization - ILO), ενός δι-
κτύου που φέρνει κοντά πολυεθνικές εταιρείες, ε-
νώσεις εργαζομένων και ατόμων με κινητικά προ-
βλήματα στον αγώνα για την προώθηση της ίσης 
μεταχείρισης στον εργασιακό τομέα. Επιστέγασμα 
των προσπαθειών της Εταιρείας αποτέλεσε η υπο-
γραφή της «Χάρτας της Διεθνούς Οργάνωσης Εργα-
σίας» (ΙLO Charter) τον Οκτώβριο του 2015. Στο 
πλαίσιο αυτό, έχει αναπτύξει, παγκοσμίως, προ-
γράμματα ευαισθητοποίησης, σε συνεργασία με πα-
νεπιστήμια και αρμόδιους οργανισμούς, για την 
προώθηση της απασχόλησης ατόμων που αντιμε-
τωπίζουν κινητικά προβλήματα. Με τον τρόπο αυτό, 
συμβάλλει στην έναρξη της συζήτησης για την προ-
ώθηση ενός εργασιακού περιβάλλοντος χωρίς απο-
κλεισμούς, όπου ο καθένας αισθάνεται ότι μπορεί να 
είναι ο εαυτός του.

Ταμείο Ερευνών: Στήριξη στην ακαδημαϊκή έρευνα
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κολουθεί η ALLIANZ, με παραγωγή 76,723 
δισ. ευρώ και αύξηση 3,8% και η GENERALI, 
με παραγωγή 74,165 δισ. ευρώ και αύξηση 
5.3%. Στις υπόλοιπες θέσεις βρίσκονται οι 
PRUDENTIAL, ZURICH, TALANX, CNP 
ASSURANCES, CRÉDIT AGRICOLE 
ASSURANCES,  AVIVA και MAPFRE.Τέλος, 
σημειώνεται ότι σχεδόν όλοι οι όμιλοι που 
αναλύθηκαν στη μελέτη είτε αύξησαν είτε δι-
ατήρησαν το συντελεστή φερεγγυότητας 
τους το 2015, ενώ όλοι παρουσίασαν ικανο-
ποιητικά επίπεδα κεφαλαιοποίησης και οικο-
νομικής ευρωστίας.

Όλοι οι μεγάλοι ασφαλιστικοί όμιλοι της Ευ-
ρώπης παρουσίασαν αύξηση στη παραγωγή α-
σφαλίστρων κατά τη διάρκεια του 2015.  Η παρα-
γωγή ασφαλίστρων ζωής αυξήθηκε κατά 8,4%, 
λίγο περισσότερο από την παραγωγή ασφαλί-
στρων ζημιών που αυξήθηκε κατά (7,2%. Οι πε-
ρισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες επικέντρω-

σαν την στρατηγική τους στον κλάδο ζωής στην 
διάθεση ασφαλιστικών προϊόντων που απαιτούν 
λιγότερα κεφάλαια όπως είναι τα unit linked, 
προκειμένου να μειώσουν την έκθεση τους σε 
προϊόντα εγγυημένων κεφαλαίων και αποδόσε-
ων. Σε ότι αφορά τις ασφαλίσεις ζημιών βοηθή-
θηκαν από την βελτίωση της οικονομίας στις προ-
ηγμένες αγορές.

Βελτίωση εμφανίζουν και τα λειτουργικά απο-
τελέσματα των περισσότερων ασφαλιστικών ομί-
λων καθώς μόνο δύο εμφάνισαν μείωση λόγω 
των αυξημένων υποχρεώσεων που είχαν από έ-
κτακτες ζημιές  Τα καθαρά κέρδη αυξήθηκαν επί-
σης στο σύνολο των δέκα ομίλων ενώ ορισμένοι 
εξ αυτών έχουν λάβει επιπλέον μέτρα κεφαλαια-
κής ενίσχυσης ενόψει του Solvency II.  Σχεδόν ό-
λοι οι όμιλοι που εξετάζονται σε αυτή τη μελέτη 
αύξησαν ή διατήρησαν τον δείκτη φερεγγυότητα 
για το 2015 και διαθέτουν επαρκή κεφαλαιοποίη-
ση και οικονομική ευρωστία

|     Κοινωνική ΑσφάλισηΚοινωνική Ασφάλιση     |

Cuadro 6. 
Mayores Grupos Aseguradores Europeos 
Nivel de solvencia, 2014-2015 (millones de euros) 

Fuente: Servicio de Estudios de MAPFRE (en base a los informes anuales de los grupos aseguradores). 
1 Número de veces que el grupo cumple con el capital de solvencia obligatorio. 
2 Incluye plusvalías no realizadas según la norma española.

Εταιρία Χώρα
Δείκτης φερεγγυότητας1

2014 2015

MAPFRE2 España 2,59 2,55

PRUDENTIAL Reino Unido 2,18 2,50

AXA Francia 2,66 2,46

AVIVA Reino Unido 1,60 2,20

TALANX Alemania 2,28 2,19

ZURICH Suiza 1,96 2,03

ALLIANZ Alemania 1,81 2,00

GENERALI Italia 1,56 1,64

CRÉDIT AGRICOLE ASSURANCES Francia 1,20 1,19

CNP ASSURANCES Francia 1,18 1,18

Cuadro 5. 
Mayores Grupos Aseguradores Europeos 
Balance (Pasivo), 2014-2015 (millardos de euros) 

Fuente: Servicio de Estudios de MAPFRE (en base a los informes anuales de los grupos aseguradores). 

Grupo

PASIVO

Fondos Propios Τεχνικές προβλέψεις

Otros
TOTAL  

PASIVO
Κεφάλαιο & 
κρατήσεις

Εξωτερικών
εταίρων Total

Provisiones 
técnicas

Riesgo 
tomador/

asegurado

2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015

AXA 65 68 3 4 68 73 406 432 181 195 185 187 840 887

ALLIANZ 61 63 3 3 64 66 532 558 95 106 115 119 806 849

AVIVA 14 24 1 2 15 25 215 298 72 147 53 66 356 536

PRUDENTIAL 15 18 0 0 15 18 253 290 148 174 44 53 460 535

GENERALI 23 24 1 1 24 25 335 347 52 58 91 71 501 501

CNP 
ASSURANCES 17 17 2 1 18 19 306 309 39 40 33 25 395 394

ZURICH 26 28 2 2 28 30 144 164 102 115 34 37 308 346

CRÉDIT 
AGRICOLE 
ASSURANCES

13 14 0 0 13 14 239 246 47 49 31 36 329 345

TALANX 8 8 5 5 13 13 101 107 9 10 24 22 147 153

MAPFRE 9 9 2 2 11 10 44 43 2 2 9 8 67 63

    Οι 10 μεγαλύτεροι ομίλοι  της Ευρώπης
Κατά 7,8% αυξήθηκαν τα έσοδα από ασφάλι-

στρα των μεγαλύτερων ασφαλιστικών ομί-
λων της Ευρώπης, κατά το έτος 2015, φτά-

νοντας στα 483,479 δισ. ευρώ, σύμφωνα με την 
κατάταξη που δημοσίευσε το Ίδρυμα της MAPFRE 
(Fundación MAPFRE).

Η αύξηση αυτή επιτεύχθηκε μέσα σε ένα 
γεμάτο δυσκολίες και αβεβαιότητες παγκό-
σμιο οικονομικό περιβάλλον. Ένας παράγο-
ντας που σαφώς επηρέασε τα οικονομικά α-
ποτελέσματα των ασφαλιστικών ομίλων, ό-
σον αφορά τόσο τα έσοδα όσο και τα κέρδη, 

ήταν οι διακυμάνσεις ανάμεσα στις διάφορες 
συναλλαγματικές ισοτιμίες. Αυτό ήταν ιδιαί-
τερα σημαντικό γεγονός το 2015, κυρίως ως 
αποτέλεσμα της υποτίμησης του ευρώ και 
των νομισμάτων της Λατινικής Αμερικής έ-
ναντι του δολαρίου των ΗΠΑ και της βρετανι-
κής λίρας.

Όσο αφορά τον όγκο των συνολικών α-
σφαλίστρων που καταγράφθηκε το 2015, την 
πρώτη θέση της λίστας καταλαμβάνει η AXA, 
με παραγωγή 91,938 δισ. ευρώ και αύξηση 
της τάξης του 6,6% σε σχέση με το 2014. Α-

Αποκαλυπτική για τον ρόλο της ασφαλιστι-
κής εταιρείας στη σταθεροποίηση του χρη-
ματοπιστωτικού συστήματος είναι η έκθε-

ση της Τράπεζας της Ελλάδος με τίτλο «Επισκό-
πηση του Ελληνικού Χρηματοπιστωτικού Συστή-
ματος». Η έκθεση αναγνωρίζει ότι η ασφαλιστι-
κή αγορά δεν αποτελεί πηγή αστάθειας για το 
σύστημα λόγω του μοντέλου λειτουργίας του, 
ενώ αντιθέτως επηρεάζεται αρνητικά από το μα-
κροοικονομικό περιβάλλον και τον πιστωτικό 
τομέα και κυρίως από το περιβάλλον των χαμη-
λών επιτοκίων που αποτελεί μία μόνιμη απειλή 
τα τελευταία χρόνια για τον ασφαλιστικό τομέα 
παγκοσμίως.

Ασφαλιστικές εταιρείες 
Η σύνδεση και αλληλεπίδραση των ασφαλι-

στικών επιχειρήσεων με τις χρηματοπιστωτικές 
αγορές επιτυγχάνεται τόσο μέσω του ενεργητι-
κού τους όσο και μέσω του παθητικού τους .Παρά 
το δυσμενές οικονομικό περιβάλλον, η επάρκεια 
κεφαλαίων του ασφαλιστικού τομέα παραμένει 
σταθερή. Σύμφωνα με τα στοιχεία στις 31.12.2015 
και με το κατά την ημερομηνία αυτή ισχύον επο-
πτικό πλαίσιο (Φερεγγυότητα Ι), τα διαθέσιμα ε-
ποπτικά κεφάλαια ανέρχονταν σε 2,69 δισεκ. ευ-
ρώ, έναντι απαιτούμενων 0,8 δισεκ. ευρώ για το 
σύνολο της αγοράς. Τα αντίστοιχα μεγέθη στις 
31.12.2014 ανέρχονταν σε 2,64 δισεκ. ευρώ και 
0,82 δισεκ. ευρώ. Η εν λόγω σταθερότητα είναι 
αποτέλεσμα ενεργειών στις οποίες έχουν προβεί 
οι διοικήσεις των ασφαλιστικών επιχειρήσεων 
για την προσαρμογή και συμμόρφωση με τις απαι-
τήσεις του νομοθετικού πλαισίου της Φερεγγυό-
τητας ΙΙ που ισχύει από 1.1.2016. 

Από το μακροοικονομικό περιβάλλον επηρεά-
ζεται το σύνολο της ασφαλιστικής αγοράς, αλλά 
κυρίως οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις ζωής και 
μικτής δραστηριότητας. Ωστόσο και οι ασφαλιστι-
κές επιχειρήσεις επηρεάζουν τη χρηματοπιστωτι-
κή σταθερότητα, σε μικρότερο όμως βαθμό, αν 
ληφθεί υπόψη ότι το ποσοστό της παραγωγής α-
σφαλίστρων των εποπτευόμενων από την Τράπε-
ζα της Ελλάδος ασφαλιστικών επιχειρήσεων σε 
σχέση με το ΑΕΠ της Ελλάδος για το 2015 δια-
μορφώνεται στο 2,23%.Σημειώνεται ότι το ποσο-
στό του ενεργητικού των ανωτέρω επιχειρήσεων 
σε σχέση με το ΑΕΠ της Ελλάδος για το 2015 δια-
μορφώνεται στο 8,4%. 

Η κερδοφορία τους, σύμφωνα με τα εποπτικά 
στοιχεία κατά το έτος 2015, διαμορφώθηκε στο 
ποσό των 0,4 δισεκ. ευρώ έναντι 0,37 δισεκ. ευ-
ρώ το 2014. 

Όι ασφαλιστικές ως πηγή συστιμικών 
κινδύνων για τη σταθερότητα 

Οι ασφαλιστικές εργασίες γενικά δεν δημι-
ουργούν ούτε ενισχύουν καταστάσεις χρηματο-
πιστωτικής αστάθειας ή συστημικούς κινδύ-
νους, κυρίως λόγω: 

α) του ιδιαίτερου επιχειρηματικού τους μοντέ-
λου, το οποίο τις εκθέτει κυρίως σε μη συστημι-
κούς κινδύνους, όπως ενδεικτικά α σφαλιστι-
κούς κινδύνους θνησιμότητας, νοσηρότητας ή 
κατά ζημιών, 

β) της ανάπτυξης, από τις ασφαλιστικές επι-
χειρήσεις, μεθόδων συγχρονισμού των επενδύ-
σεών τους με τη δομή των υποχρεώσεών τους, 

γ) της φύσης των ασφαλιστικών αποζημιώσε-
ων που επιτρέπει τη δυναμική διαχείριση των 
συναφών ταμειακών εκροών, εντός ενός εκτε-

ταμένου χρονικού διαστήματος (από εβδομάδες 
μέχρι χρόνια σε ορισμένες ασφαλιστικές περι-
πτώσεις).

Η σταθερότητα  
και η επίδραση στις ασφαλιστικές

Το ασθενές μακροοικονομικό περιβάλλον σε 
συνδυασμό με την ακολουθούμενη από τις κεντρι-
κές τράπεζες νομισματική πολιτική και τα πολύ 
χαμηλά επίπεδα πληθωρισμού ,επιφέρει σημαντι-
κές πιέσεις στα επιτόκια της ευρωζώνης και συνε-
πώς αύξηση του κινδύνου επιτοκίου για τις ασφα-
λιστικές επιχειρήσεις. H κρίση χρέους ορισμένων 
κρατών της ευρωζώνης εντείνει τον κίνδυνο διεύ-
ρυνσης των πιστωτικών περιθωρίων των ομολό-
γων (spread risk), καθώς και τον κίνδυνο μείωσης 
της πιστοληπτικής ικανότητας των τραπεζών των 
κρατών αυτών, με συνακόλουθη την επίταση του 
κινδύνου συγκέντρωσης (concentration risk) λό-
γω αυξημένης έκθεσης των ασφαλιστικών επιχει-
ρήσεων σε προθεσμιακές καταθέσεις. Οι συστημι-
κοί κίνδυνοι που συνδέονται με τους κινδύνους ε-
πιτοκίου και πιστωτικών περιθωρίων συνοψίζο-
νται στον κίνδυνο χαμηλών επιτοκίων για παρατε-
ταμένο χρονικό διάστημα (low for long) και στον 
κίνδυνο της διπλής επίδρασης στον ισολογισμό 
των ασφαλιστικών επιχειρήσεων λόγω των μειω-
μένων επιτοκίων με ταυτόχρονη διεύρυνση των 
πιστωτικών περιθωρίων (double hit). 

Σε ένα παρατεταμένο περιβάλλον χαμηλών επι-
τοκίων, οι κίνδυνοι για τις ασφαλιστικές επιχειρή-
σεις είναι: 

-Ο κίνδυνος δυσχερούς κάλυψης των εγγυημέ-
νων αποδόσεων σε ασφαλιστικά προ ϊόντα (συμ-
βόλαια) στο χαρτοφυλάκιο ασφαλιστικών επιχει-
ρήσεων ζωής και μικτής δραστηριότητας τα οποία 
είχαν πωληθεί με υψηλά εγγυημένα τεχνικά επιτό-
κια, κυρίως κατά τις δεκαετίες του 1980 και 1990. 
Ο εν λόγω κίνδυνος είναι ανύπαρκτος για τις α-
σφαλιστικές επιχειρήσεις κατά ζημιών δεδομένης 
της φύσης των εργασιών τους (μη εγγυημένα επι-
τόκια). 

-Ο κίνδυνος επανεπένδυσης των διαθεσίμων με 
χαμηλότερες των αναμενόμενων αποδόσεις, για 
το σύνολο των ασφαλιστικών επιχειρήσεων.

- Η μείωση της κερδοφορίας τους λόγω των 
χαμηλότερων αποδόσεων των επενδύσεων. Οι 
ασφαλιστικές επιχειρήσεις, λόγω της έκθεσής 
τους στους ανωτέρω κινδύνους, υποχρεούνται 
βάσει του νέου εποπτικού πλαισίου Φερεγγυότητα 
ΙΙ (ν. 4364/2016), που είναι σε ισχύ από 1.1.2016, 
να διατηρούν τα απαιτούμενα από αυτό κεφάλαια 
προς διασφάλιση της φερεγγυότητάς τους. Χρημα-
τοπιστωτική σταθερότητα και το ενεργητικό των 
ασφαλιστικών επιχειρήσεων .

Τέλος όπως τονίζεται στην έκθεση,το  παθητικό 
των ασφαλιστικών επιχειρήσεων αποτελείται κυ-
ρίως από τεχνικές προβλέψεις οι οποίες αντικατο-
πτρίζουν κάθε φορά τις τρέχουσες υποχρεώσεις 
της επιχείρησης προς τους ασφαλισμένους. Οι 
τρέχουσες αυτές υποχρεώσεις της επιχείρησης 
προς τους ασφαλισμένους εκτιμώνται ως παρού-
σες αξίες μελλοντικών ταμειακών εισροών και ε-
κροών. Δοθέντος ότι οι παρούσες αυτές αξίες υπο-
λογίζονται με βάση τη χρονική διάρθρωση των ε-
πιτοκίων άνευ κινδύνου, σε ένα περιβάλλον χαμη-
λών επιτοκίων αυτές οι παρούσες αξίες αυξάνο-
νται. Οι εν λόγω παρούσες αξίες σχετίζονται με το 
προσφερόμενο από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις 
ζωής και μικτής δραστηριότητας εγγυημένο τεχνι-
κό επιτόκιο.

ΤτΕ: Γιατί οι ασφαλιστικές 
είναι παράγοντας σταθερότητας

Πίνακας 1
Οι μεγαλύτερες Ευρωπαϊκές ασφαλιστικές εταιρείες 
κατάταξη ανα όγκο συμβολαίων (σε εκατομμύρια ευρώ)

Πίνακας 2
Οι μεγαλύτερες Ευρωπαϊκές ασφαλιστικές εταιρείες 
Λειτουργικά έσοδα 2014-2015 (σε εκατομμύρια ευρώ)

Πίνακας 3
Οι μεγαλύτερες Ευρωπαϊκές ασφαλιστικές εταιρείες 
Καθαρά έσοδα 2014-2015 (σε εκατομμύρια ευρώ

Πίνακας 4
Οι μεγαλύτερες Ευρωπαϊκές ασφαλιστικές εταιρείες 
Ισοζύγιο (Ενεργητικό) 2014-2015 (σε εκατομμύρια ευρώ)

Πίνακας 5
Οι μεγαλύτερες Ευρωπαϊκές ασφαλιστικές εταιρείες 
Ισοζύγιο (Παθητικό) 2014-2015 (σε εκατομμύρια ευρώ)

Πίνακας 6
Οι μεγαλύτερες Ευρωπαϊκές ασφαλιστικές εταιρείες 
Επίπεδο Φερεγγυότητας, 2014-2015 (σε εκατομμύρια ευρώ)
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Διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης κινούν οι τράπεζες εναντίον οφειλετών τους που παρ ότι εξασφάλισαν προσωρινή προστασία πρώτης κατοικίας, υποβάλλοντας αίτηση 
υπαγωγής στο νόμο Κατσέλη, δεν τηρούν τις υποχρεώσεις τους. Ο τροποποιημένος νόμος Κατσέλη ορίζει ότι αν ο οφειλέτης καθυστερεί υπαίτια την καταβολή τεσσάρων 

διαδοχικών μηνιαίων δόσεων, η τράπεζα έχει τη δυνατότητα να κινήσει διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης για την πρώτη κατοικία.

Τράπεζες 
Οι «ποινές»  
αν αποτύχουν 
στα κόκκινα

ΠΩΣ ΘΑ «ΤΙΜΩΡΌΎΝΤΑΙ»  ΑΝ ΌΙ ΈΠΙΔΌΣΈΙΣ ΤΌΎΣ ΎΠΌΛΈΙΠΌΝΤΑΙ ΤΩΝ ΣΤΌΧΩΝ

ΌΔΔΗΧ

Εκτινάχθηκε  
το δημόσιο χρέο

Στα 328,3 δισ. ευρώ ανήλθε το δημόσιο 
χρέος στα τέλη Ιουνίου 2016, αυξημένο 
κατά 7,3 δισ. ευρώ, έναντι του πρώτου τρι-
μήνου 2016, σύμφωνα με τον Οργανισμό  
Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους. Στο ίδιο 
διάστημα τα  ταμειακά διαθέσιμα αυξήθη-
καν κατά 1 δισ. ευρώ στο ίδιο διάστημα ως 
αποτέλεσμα της εκταμίευσης της πρώτης 
δόσης μετά την ολοκλήρωση της πρώτης 
αξιολόγησης του ελληνικού προγράμμα-
τος. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοι-
χεία του ΟΔΔΗΧ η αύξηση του χρέους από 
τα 321 δισ. του πρώτου τριμήνου 2016 στα 
328,3 δισ. ευρώ οφείλεται στην εκταμίευ-
ση της δόσης των 7,5 δισ. Ευρώ,εκταμίευ-
ση που προκάλεσε και την αύξηση των δι-
αθεσίμων του Δημοσίου στα 3,1 δισ. ευρώ 
από 2,08 στα τέλη Μαρτίου αλλά και ότι ο 
διακριτός λογαριασμός.Από τα στοιχεία  
προκύπτει ακόμη ότι αυξήθηκε ο δανει-
σμός από φορείς της γενικής κυβέρνησης 
μέσω repos το 2ο τρίμηνο και έφθασε τα 
12,1 δισ. ευρώ στα τέλη Ιουνίου από 11 
δισ. στα τέλη Μαρτίου. Ο δανεισμός μέσω 
εντόκων παρέμεινε σταθερός κοντά στα 
14,9 δισ. ευρώ.

Επίσης στο συγκεκριμένο διάστημα, το 
66,5% είχε διάρκεια μικρότερη του ενός 
έτους, δηλαδή ήταν σε έντοκα γραμμάτια, 
και το 33,5%, το οποίο αντιστοιχούσε σε 
δάνεια του ESM, είχε διάρκεια μεταξύ 15 
και 40 χρόνια.Η μέση σταθμική διάρκεια 
του νέου δανεισμού είχε υποχωρήσει στα 
10,8 χρόνια από 16,08 το 2015.

► Μέσα στον 
επόμενο μήνα 
οριστικοποιούνται 
οι επιχειρησιακοί 
στόχοι για μείωση 
των NPEs ώς  
το τέλος του 2019

Με αλλαγές τόσο στο μο-
ντέλο διαχείρισης, όσο 
και στους επικεφαλής 

των υπερδιευθύνσεων για τα 
κόκκινα δάνεια θα τιμωρού-
νται οι τράπεζες, εφόσον οι ε-
πιδόσεις τους στην μείωση 
των μη εξυπηρετούμενων α-
νοιγμάτων είναι υποδεέστε-
ρες των στόχων που έχουν 
τεθεί, ενώ πάντα επικρέμεται 
η απειλή νέας κεφαλαιακής ε-
νίσχυσης.  

Παρ ότι οι αναλυτικοί επι-
Συνέχεια στη σελ. 12

Την κερδοφόρα παράδοση των τε-
λευταίων 27 ετών ακολούθησε η 
Ατλαντική Ένωση, παρουσιάζο-

ντας κέρδη   6,378 εκατ. ευρώ για το 
2015. Ειδικότερα, παρουσιάζοντας τα 
οικονομικά αποτελέσματα της εται-
ρείας στην Ετήσια Τακτική Γενική Συ-
νέλευση, ο πρόεδρος και διευθύνων 
σύμβουλος, κ. Γιάννης Λαπατάς, ανα-
κοίνωσε τα αποτελέσματα της χρήσης 
2015, που έκλεισε με κέρδη 6,378 ε-
κατ. ευρώ, ενώ τα Ίδια Κεφάλαια α-
νήλθαν στα 74,093 εκατ. ευρώ, έναντι 
72,715 εκατ. ευρώ το 2014. 

Το σύνολο των τεχνικών αποθεμά-
των επί της παραγωγής ανήλθε σε 
88,568 εκατ. ευρώ. Η κάλυψη του πε-
ριθωρίου φερεγγυότητας στις 
31/12/2015 στα πρότυπα της 
“Solvency II” οδηγίας έφτασε το 
267,3% και οι συνολικές επενδύσεις 
αυξήθηκαν κατά 1,565 εκατ. ευρώ. 

Όπως τονίζεται, τη διοίκηση και τα 
στελέχη της εταιρείας συνεχάρη ο εκ-
πρόσωπος και διευθύνων σύμβουλος 
της Basler κ. J. Schiltknecht, εκφρά-
ζοντας την  ικανοποίησή του από τα α-
ποτελέσματα της Ατλαντικής Ένωσης. 

“Η μετοχική σχέση της BASLER 
Lebensvrrsicherungs A.G. με την Ατ-
λαντική Ένωση είναι για εμάς η καλύ-
τερη επένδυση. Τα οικονομικά και ποι-
οτικά στοιχεία της Ατλαντικής Ένωσης  
διαμορφώνουν τα καλύτερα αποτελέ-
σματα μεταξύ όλων των εταιρειών του 
ομίλου BALOISE, πολύ περισσότερο 
όταν αυτά έχουν επιτευχθεί σε μια τόσο 
δύσκολη χρονιά όπως ήταν το 2015. 
Αυτό έγινε δυνατό χάρη στις προσπά-
θειες της διοίκησης και του προσωπι-
κού,  τους οποίους ευχαριστώ”, τόνισε 
ο κ.  J. Schiltknecht.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ 2015 ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ 2014
Κλάδοι ζημιών Σύνολα ασφαλίστρων Πλήθος συμβολαίων Σύνολα ασφαλίστρων Πλήθος συμβολαίων
Ατυχήματα 38.388.826,76 650.035 41.694.585.,14 640.664
Ασθένειες 24.413.514,57 33.114 21.807.629,80 28.516
Χερσαία οχήματα  
(εκτός σιδηροδρομικών) 193.693.446,72 415.031 213.905.375,09 400.072

Αεροσκάφη 653.158,55 9 245.535,01 15
Πλοία 12.702.920,43 16.233 11.567.136,26 22.335
Μεταφερόμενα 
εμπορεύματα 24.196.520,16 40.569 24.013.520,50 44.778

Πυρκαγιά και στοιχεία της 
φύσης 372.755.736,34 1.491.454 377.528.913,67 1.521.638

Λοιπές ζημιές αγαθών 102.795.044,12 106.921 107.435.746,37 137.801
Αστική ευθύνη  
απο χερσαία αυτοκίνητα 887.438.494,78 5.296.253 1.038.475.421,85 5.001.349

Αστική ευθύνη  
απο αεροσκάφη 838.661,73 45 651.568,86 46

Αστική ευθύνη απο σκάφη 6.675.520,14 17.749 7.196.421,42 18.834
Γενική αστική ευθύνη 80.487.656,72 84.339 78.314.210,54 78.917
Πιστώσεις 31.708.244,38 571 21.351.293,13 449
Εγγυήσεις 228.910,84 47 237.811,50 70
Διάφορες χρηματικές 
απώλειες 44.998.795,11 17.762 40.169.358,09 30.955

Νομική προστασία 40.050.665,12 1.400.175 40.365.480,19 1.149.767
Βοήθεια 155.919.870,64 5.852.467 131.885.250,6 4.907.588
Συνολικό αποτέλεσμα 2.017945.987,14 15.422.774 2.164.845.258 13.983.798

Τράπεζα της Ελλάδος

Ποιοι κλάδοι κέρδισαν  
και ποιοι έχασαν συμβόλαια το 2015

Σχεδόν κατά 1,5 εκατ. αυξήθηκε ο αριθμός συμβολαίων στις γενικές ασφαλί-
σεις στη διάρκεια του 2015 σε σύγκριση με το 2014 σύμφωνα με τα στατιστικά 
στοιχεία που δημοσιοποίησε η Τράπεζα της Ελλάδος και αφορούν στην παραγω-
γή ασφαλίστρων ανά κλάδο για τη χρήση του προηγούμενου έτους. Από την α-
ναλυτική παρουσίαση προκύπτει ότι η αύξηση στον αριθμό των συμβολαίων 
προήλθε κυρίως από τους κλάδους Βοηθείας και νομικής προστασίας, ενώ αύ-
ξηση σημείωσε και ο αριθμός συμβολαίων στον κλάδο αστικής ευθύνης οχημά-
των αλλά και στις ασφαλίσεις χερσαίων οχημάτων.Πάντως είναι εμφανής από 
την εξέταση των στοιχείων η σημαντική υστέρηση της χώρας στις ασφαλίσεις 
περιουσίας, καθώς τα συμβόλαια πυρός μόλις και πλησιάζουν το 1,5 εκατ.

ΙΝΤΕΡΣΑΛΌΝΙΚΑ 

Προετοιμάζει τους 
νέους ασφαλιστές 
ΣΈΜΙΝΑΡΙΑ προετοιμασίας για το 
Πιστοποιητικό Τύπου Α΄ στη Θεσ-
σαλονίκη  από τις 12 Σεπτεμβρίου 
2016 έως τις 17 Σεπτεμβρίου 
2016 διοργανώνει το εκπαιδευτι-
κό κέντρο «ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ», με 
σκοπό, όπως τονίζεται, την καλύ-
τερη προετοιμασία των ενδιαφε-
ρομένων. 

Ήδη η Τράπεζα της Ελλάδος έχει 
ανακοινώσει τη νέα ημερομηνία 
διενέργειας εξετάσεων για την α-
πόκτηση Πιστοποιητικού Τύπου 
Α΄, στη Θεσσαλονίκη, η οποία είναι 
Σάββατο 24 Σεπτεμβρίου 2016. Το 
Εκπαιδευτικό Κέντρο «ΙΝΤΕΡΣΑ-
ΛΟΝΙΚΑ», έχοντας από καιρό πα-
ρακολουθήσει τόσο την εξέλιξη 
της ευρωπαϊκής και ελληνικής 
νομοθεσίας όσο και το νέο θεσμι-
κό περιβάλλον της ασφαλιστικής 
αγοράς, αναμόρφωσε την εκπαι-
δευτική του ύλη και διαμόρφωσε 
ανάλογα τεστ κατανόησης, προ-
σαρμοσμένα στα νέα εκπαιδευτικά 
δεδομένα. 

Επισημαίνεται ότι η απόκτηση 
του παραπάνω Πιστοποιητικού α-
ποτελεί βασική προϋπόθεση για 
την εγγραφή στο Επιμελητήριο ως 
ασφαλιστικός σύμβουλος, για 
τους νέους που επιθυμούν να α-
σκήσουν το επάγγελμα, όπως επί-
σης υποχρέωση για τους υπαλλή-
λους επιχειρήσεων ασφαλιστικής 
διαμεσολάβησης

Ασφάλειαι Μινέττα

Δύο νέα 
ξενοδοχειακά 
προγράμματα 
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ ασφάλιστρα και χα-
μηλές απαλλαγές προσφέρουν τα δύο  
νέα ξενοδοχειακά προγράμματα, το 
ΜΙΝΕΤΤΑ Hotel Blue και ΜΙΝΕΤΤΑ 
Hotel Green, που προωθεί στην αγορά 
η εταιρεία Ασφάλειαι Μινέττα. Τα νέα 
ασφαλιστικά ξενοδοχειακά προγράμ-
ματα δημιουργήθηκαν για μικρομεσαί-
ες ξενοδοχειακές επιχειρήσεις (μικρά 
ή μεσαία ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα 
δωμάτια, ξενώνες κ.λπ.), σε όλες τις 
περιοχές ανά την Ελλάδα, που λει-
τουργούν οποιαδήποτε εποχή του χρό-
νου. Τα προγράμματα ΜΙΝΕΤΤΑ Hotel 
Blue και το ΜΙΝΕΤΤΑ Hotel Green κα-
λύπτουν ασφαλιστικούς κίνδυνους 
περιουσίας, αστικής ευθύνης και προ-
αιρετικά σεισμό και επεκτάσεις αστι-
κής ευθύνης

Από αριστερά oι κ.κ. Γ. Λαπατάς, Δ. Καλλιώρας, Ε. Μπαχαρόπουλος, Β. Μπακούσης, Σ. Στασινόπουλος και ο κ. J. Schiltknecht

ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΈΝΩΣΗ 

Με κέρδη και το 2015 
Ικανοποίηση από  τον  μέτοχο
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+υγεία

Η υποστήριξη και προώθηση ενεργειών πρό-
ληψης και στην υγεία  βρίσκεται  στον πυρήνα 
της στρατηγικής της ΑΧΑ  και στο  πλαίσιο αυ-

τό η εταιρεία παρουσιάζει δράσεις και έργα από 
όλο τον κόσμο τα οποία αποτελούν παραδείγματα 
προς μίμηση. 

Στο Πανεπιστήμιο του Μπέλγκοροντ στη Ρωσία 
ερευνητές έχουν αναπτύξει μία επαναστατική τε-
χνική διάγνωσης σοβαρών ασθενειών – μεταξύ 
αυτών και του καρκίνου -  σε πρώιμο στάδιο, ε-

νώ το Ίδρυμα Ticino Cuore έχει δημιουργήσει 
στην περιοχή Ticino της Νότιας Ελβετίας ένα δί-
κτυο περισσότερων από 2.000 ανθρώπων οι ο-
ποίοι έχουν εκπαιδευτεί στη χρήση απινιδωτή 
για περιπτώσεις καρδιακού εμφράγματος και 
βρίσκονται σε συνεχή ετοιμότητα για έγκαιρη ε-
πέμβαση. Μέσω του προγράμματος «Patient 
Seeking Hospital» ασθενείς σε αγροτικές και α-
πομονωμένες περιοχές της Aγγλίας που πά-
σχουν από καρκίνο αποκτούν πρόσβαση σε ια-

τρική περίθαλψη. Στην Ινδία το  δίκτυο νοσοκο-
μείων Aravind Eye Care έχει δημιουργήσει ειδι-
κά προγράμματα για την αποφυγή της  τύφλωσης 
εκατομμυρίων Ινδών ασθενών, ενώ η πλατφόρ-
μα SATMED  προσφέρει ένα ολοκληρωμένο πα-
κέτο υπηρεσιών e-health σε ΜΚΟ, νοσοκομεία 
και ιατρικές σχολές που παρέχουν ιατρική φρο-
ντίδα σε άτομα από περιοχές με χαμηλό βιοτικό 
επίπεδο.

INTERAMERICAN: ΒΟΗΘΕΙΆ ΣΕ 201.933 ΠΕΡΙΣΤΆΤΙΚΆ ΤΟ ΕΞΆΜΗΝΟ
Κατά 32,1% αυξημένη ήταν η δραστηριότητα των υπηρεσιών οδικής και άμεσης ιατρικής βοήθειας της Interamerican κατά το πρώτο εξάμηνο του 

έτους, έναντι του αντίστοιχου χρονικού διαστήματος του 2015.Συγκεκριμένα στην Οδική Βοήθεια, η Ιnteramerican διαχειρίστηκε 187.234 
περιστατικά, με επιτόπου υπηρεσίες σε 65.825 περιπτώσεις, ενώ υποστήριξε με υπηρεσίες autohelp 58.499 συμβάντα

Σελ. 15

Συνέχεια στις σελίδες 16-17

Στρατηγική ενίσχυση 
της Υγείας από την ΑΧΑ ΑΤΕ Ασφαλιστική

«Health Care 4U» για όλους

Χρόνια ηπατίτιδα C 
Ελπίδες από νέα 
συνδυαστική θεραπεία

ΚΕΕΛΠΝΌ

Aμελητέος  
ο κίνδυνος ελονοσίας

Σελ. 16

Σελ. 17

Σελ. 14

χειρησιακοί στόχοι των τραπεζών για τη μείωση 
των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων θα εξειδι-
κευτούν εντός του επόμενου μήνα, από τη μέχρι 
τώρα διαδικασία προκύπτουν τα εξής ενδιαφέρο-
ντα συμπεράσματα: 

Το πιο βασικό από όλα είναι ότι δεν προβλέπε-
ται plan b. Οι τράπεζες θα πρέπει να μειώσουν 
κατά 41 δις ευρώ τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγμα-
τα ( Non Performing Exposures), ακόμη και αν 
μεσολαβήσουν εξωγενείς παράγοντες που επη-
ρεάζουν σημαντικά το έργο τους. 

Για παράδειγμα αν η πορεία της οικονομίας πα-
ρεκκλίνει σημαντικά από τις επίσημες εκτιμήσεις 
Θεσμών και κυβέρνησης ο Ενιαίος Εποπτικός 
Μηχανισμός ( SSM) και η ΤτΕ θα συνυπολογίσουν 
την παραπάνω εξέλιξη, χωρίς, όμως, αυτό να ση-
μαίνει ότι δεν θα απαιτήσουν την εκπλήρωση του 
στόχου μέσω αλλαγής του μείγματος κινήσεων. 

Για παράδειγμα θα απαιτήσουν περισσότερες 
πωλήσεις προβληματικών δανείων ή επιθετικό-
τερες κινήσεις ανάθεσης διαχείρισης σε τρίτους 
αλλά δεν θα τεθεί θέμα αβελτηρίας για τα στελέχη 
των τραπεζών που είναι υπεύθυνα για τη διαχεί-
ριση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων.  

Στον αντίποδα θα τίθεται θέμα προσώπων όταν 
προκύπτουν αποκλίσεις έναντι των στόχων που 
δεν δικαιολογούνται από εξωγενείς παράγοντες. 
Σε αυτή την περίπτωση, είτε ο επόπτης απευθείας, 
είτε το ΤΧΣ που επίσης θα παρακολουθεί τις επι-
δόσεις των τραπεζών θα ζητά αλλαγές στην ομά-
δα διαχείρισης των NPEs, που μπορεί να φθάνουν 
ως και στην απομάκρυνση των επικεφαλής των 
υπερδιευθύνσεων ή μελών του Δ. Σ που εποπτεύ-
ουν ή συμμετέχουν στην εκπονηθείσα στρατηγική.  

Η μεγαλύτερη απειλή βέβαια για τους μετόχους 
είναι το πιθανό ενδεχόμενο ο Επόπτης να ζητήσει το 
σχηματισμό επιπρόσθετων προβλέψεων εφόσον οι 
επιδόσεις των τραπεζών είναι υποδεέστερες των 
στόχων, εξέλιξη που αν λάβει διαστάσεις θα οδηγή-
σει στην ανάγκη νέας ανακεφαλαιοποίησης. 

Αν για παράδειγμα το Σεπτέμβριο του 2017 κά-
ποια τράπεζα εμφανίζει πολύ λιγότερες μακρο-
χρόνιες ρυθμίσεις προβληματικών δανείων απ 
αυτές που προέβλεπαν οι στόχοι, θα απαιτηθεί ο 

σχηματισμός πρόσθετων προβλέψεων και πιθα-
νώς η πώληση των δανείων είτε η εκποίηση των 
εξασφαλίσεών τους. 

θα υποβάλουν στην Τράπεζα της Ελλάδος ανα-
φορά ανά τρίμηνο, αντιπαραβάλλοντας τις επιδό-
σεις τους έναντι των στόχων. Οι τέσσερις συστη-
μικές τράπεζες υπέβαλαν στις 24 Ιουνίου το γενι-
κό στόχο για τα επόμενα τρεισήμισι χρόνια που 
προβλέπει μείωση στα υφιστάμενα NPEs κατά 
40% ή 41 δις ευρώ ως το τέλος του 2019. Οι ανα-
λυτικοί επιχειρησιακοί στόχοι θα οριστικοποιη-
θούν εντός του επόμενου μήνα. 

Με δεδομένο ότι οι διαγραφές δανείων θα α-
ντισταθμίσουν τα νέα δάνεια σε καθυστέρηση που 
θα προκύψουν ως το τέλος του 2019, οι τράπεζες 

καλούνται με βάση τους στόχους να μειώσουν τα 
μη εξυπηρετούμενα ανοίγματά τους ως εξής: 
• κατά περίπου 28 δις ευρώ μέσω μακροπρόθε-
σμων ρυθμίσεων οφειλών, που θα καταστήσουν 
τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια και πάλι ενήμερα.  
• κατά 5,4 δις ευρώ μέσω πωλήσεων δανείων 
• και κατά περίπου 7,6 δις ευρώ μέσω ρευστοποί-
ησης εξασφαλίσεων  

Τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα έφθασαν, 
στο τέλος του α τριμήνου στο 45,1% και σε απόλυ-
τα μεγέθη τα 108,6 δισ. ευρώ, που αποτελεί το 
δεύτερο υψηλότερο ποσοστό στην Ευρώπη (μετά 
την Κύπρο). Στον τομέα των μικρομεσαίων επιχει-
ρήσεων το ποσοστό μη εξυπηρετούμενων ανοιγ-
μάτων φθάνει στο 67%, στα στεγαστικά στο 42% 

και στα καταναλωτικά στο 55%. 
Στο πρώτο τρίμηνο του 2016 τα μη εξυπηρε-

τούμενα ανοίγματα αυξήθηκαν κατά 600 εκατ. 
ευρώ, αλλά εμφανίζεται μια τάση επιβράδυνσης, 
αφού η αύξηση στο 12μηνο του 2015 ξεπέρασε τα 
4 δισ. ευρώ.

Τράπεζες: Οι «ποινές» αν 
αποτύχουν στα κόκκινα

Συνέχεια από τη σελ. 11

Οι νέες αλλαγές  
στο θεσμικό πλαίσιο 
ΓΙΑ ΤΌ ΠΡΌΣΈΧΈΣ διάστημα έχουν δρομο-
λογηθεί από την πλευρά της Πολιτείας οι 
παρακάτω  δράσεις: 
• Η αναμόρφωση του πλαισίου εξωδικαστι-
κού διακανονισμού χρέους, ώστε να υπάρ-
ξουν δυνατότητες ταχείας, αποτελεσματικής 
και διαφανούς ρύθμισης χρεών προς ιδιώ-
τες και φορείς του Ελληνικού Δημοσίου
• Η βελτίωση των υποδομών και της εξειδι-
κευμένης τεχνογνωσίας του δικαστικού συ-
στήματος.
• Η παροχή χρηματοοικονομικής εκ- παίδευ-
σης και συμβουλευτικής υποστήριξης σε (υ-
περχρεωμένα) νοικοκυριά και ελεύθερους 
επαγγελματίες. 
• Η επίλυση χρόνιων ζητημάτων που σχετί-
ζονται με τη φορολογική μεταχείριση δια-
γραφών και σχηματισμού προβλέψεων τόσο 
για τους δανειολήπτες όσο και για τους δα-
νειστές. 
• Η εισαγωγή διατάξεων που θα δια- σφαλί-
ζουν τη συνεργασία των μετόχων στις προ-
σπάθειες των τραπεζών για εξυγίανση επι-
χειρήσεων

Πτωτικά εξακολουθούν να κινούνται οι τιμές των δια-
μερισμάτων και το 2016, ενώ το 2015 ο μέσος ετήσι-
ος ρυθμός ήταν στο -5%, σύμφωνα με τα στοιχεία που 

δημοσιοποίησε η Τράπεζα της Ελλάδος. Ειδικότερα, το β΄ 
τρίμηνο του 2016 οι τιμές των διαμερισμάτων ήταν κατά 
μέσο όρο μειωμένες κατά 2,7% σε σύγκριση με το αντίστοι-
χο τρίμηνο του 2015. Με βάση τα αναθεωρημένα στοιχεία, 
το α΄ τρίμηνο του 2016 η αντίστοιχη μείωση διαμορφώθη-
κε στο 4,7%, ενώ για το σύνολο του 2015 οι τιμές των δια-
μερισμάτων μειώθηκαν με μέσο ετήσιο ρυθμό 5,0%. 

Πιο αναλυτικά, η μείωση των τιμών το β΄ τρίμηνο του 
2016 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2015 ήταν 
3,3% για τα “νέα” διαμερίσματα (ηλικίας έως 5 ετών) και 
2,3% για τα “παλαιά” (ηλικίας άνω των 5 ετών). Με βάση τα 
αναθεωρημένα στοιχεία, για το α΄ τρίμηνο του 2016 η αντί-
στοιχη μείωση των τιμών των “νέων” διαμερισμάτων δια-
μορφώθηκε στο 5,3% έναντι 4,4% των “παλαιών”, ενώ για 
το σύνολο του 2015 οι τιμές των διαμερισμάτων μειώθη-
καν με μέσο ετήσιο ρυθμό 5,5% και 4,6% αντίστοιχα. Από 
την ανάλυση των στοιχείων κατά γεωγραφική περιοχή 
προκύπτει ότι η μείωση των τιμών των διαμερισμάτων το 

β΄ τρίμηνο του 2016 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 
2015 ήταν 2,4% στην Αθήνα, 4,0% στη Θεσσαλονίκη, 3,5% 
στις άλλες μεγάλες πόλεις και 2,0% στις λοιπές περιοχές 
της χώρας. 

Με βάση τα αναθεωρημένα στοιχεία, για το α΄ τρίμηνο 
του 2016 η αντίστοιχη μείωση των τιμών των διαμερισμά-
των ήταν 4,1% στην Αθήνα, 5,9% στη Θεσσαλονίκη, 5,2% 
στις άλλες μεγάλες πόλεις και 5,0% στις λοιπές περιοχές 
της χώρας, ενώ για το σύνολο του 2015 η μείωση των τι-
μών στις ίδιες περιοχές σε σχέση με το 2014 ήταν 5,1%, 
5,2%, 5,2% και 4,4% αντίστοιχα. Τέλος, για το σύνολο των 
αστικών περιοχών της χώρας, το β΄ τρίμηνο του 2016 οι 
τιμές των διαμερισμάτων ήταν μειωμένες κατά 2,9% σε σύ-
γκριση με το β΄ τρίμηνο του 2015. 

Με βάση τα αναθεωρημένα στοιχεία, για το α΄ τρίμηνο 
του 2016 η αντίστοιχη μείωση των τιμών των διαμερισμά-
των στις αστικές περιοχές ήταν 4,9%, ενώ για το σύνολο 
του 2015 η αντίστοιχη μείωση διαμορφώθηκε στο 5,0% (ο 
δείκτης αστικών περιοχών με βάση το ν. 4254/2014 χρησι-
μοποιείται για τον υπολογισμό του φόρου υπεραξίας κατά 
τη μεταβίβαση ακινήτων).

Νέα  "βουτιά" στις τιμές των σπιτιών το δεύτερο τρίμηνο
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Μία από τις μεγαλύτερες Βιοτράπεζες στην Ευρώπη -αυτή 
του Εθνικού Κέντρου Αναφοράς Ρετροϊών (ΕΚΑΡ)- με 
πάνω από 370.000 αποθηκευμένα ανθρώπινα δείγματα 

δωρίζεται στο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών (ΓΝΑ) «Λαϊκό». Η 
δωρεά αφορά τόσο στο σύνολο των δειγμάτων όσο και στο σύ-
νολο του απαραίτητου εξοπλισμού (ψυγεία κ.λπ.) και του ειδι-
κευμένου πληροφοριακού συστήματος της Βιοτράπεζας. Αν 
και η επιστημονική αξία της Βιοτράπεζας είναι ανυπολόγιστη, 
αφού αποτελεί έργο 28 ετών, η «εμπορική» της αξία ξεπερνά τα 
64 εκατομμύρια € σύμφωνα με μελέτη που πραγματοποιήθηκε 
από εξειδικευμένη εταιρεία. Το ανωτέρω ποσό αφορά κυρίως 
στην αξία των δειγμάτων, αφού η αξία του εξοπλισμού προσδι-
ορίστηκε περί τα 181.000 €, ενώ η συντήρηση της Βιοτράπεζας 
επί 28 έτη έχει κοστίσει περίπου 1.040.000 €.

Η δωρεά γίνεται από το Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο «Ελ-
ληνική Επιστημονική Εταιρεία Έρευνας AIDS & Σεξουαλικώς 
Μεταδιδόμενων Νοσημάτων» και τον ιδρυτή της Βιοτράπεζας 
Άγγελο Χατζάκη, καθηγητή Επιδημιολογίας και Προληπτικής 
Ιατρικής της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού & Καποδιστριακού 
Πανεπιστημίου Αθηνών. Το Σωματείο αποφάσισε τη δωρεά 
κατά τη Γενική Συνέλευσή του στις 28 Ιουλίου 2016 και αφορά στον πάσης φύσεως εργαστηριακό και λοιπό εξοπλισμό για τη λειτουργία της 
Βιοτράπεζας και φυσικά στο πληροφοριακό σύστημα που είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με τη Βιοτράπεζα. Ακολούθησε η πρόταση δωρεάς των 
δειγμάτων της Βιοτράπεζας, τα οποία στην πλειονότητά τους (74%) προέρχονται από ερευνητικά προγράμματα του κ. Χατζάκη. Η δημιουργία 
Βιοτράπεζας στηρίχθηκε από την αρχή (1989) από τον αείμνηστο ακαδημαϊκό Δημήτρη Τριχόπουλο, ο οποίος ήταν διευθυντής του Εργαστηρίου 
Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Ιατρικής Στατιστικής, διευθυντής του Εθνικού Κέντρου Αναφοράς Ρετροϊών.

ΚΕΕΛΠΝΟ: Aμελητέος ο κίνδυνος ελονοσίας στην Ελλάδα
Διευκρινίσεις σχετικά με την ελονο-

σία στη χώρα μας δίνει σε ανακοί-
νωσή του το ΚΕΕΛΠΝΟ, διαβεβαι-

ώνοντας ότι η Ελλάδα αποτελεί τόπο α-
σφαλή, με αμελητέο κίνδυνο ελονοσίας. 

Eιδικότερα, όπως τονίζεται, «η  ελονο-
σία, όπως και άλλα νοσήματα που μετα-
δίδονται με “διαβιβαστές” (π.χ. κουνού-
πια, που μεταδίδουν νοσήματα όπως 
λοίμωξη από ιό Δυτικού Νείλου, δάγγει-
ος πυρετός, λοίμωξη από ιό Ζίκα κ.λπ.), 
αποτελούν νοσήματα προτεραιότητας για 
τις υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας της χώ-
ρας μας, αλλά και ολόκληρης της Ευρώ-
πης. Αυτό συμβαίνει γιατί αφενός η κλι-
ματική αλλαγή αυξάνει τις περιοχές κυ-
κλοφορίας των κουνουπιών και αφετέ-
ρου η αύξηση των ταξιδιών και της μετα-
νάστευσης παγκοσμίως συνεπάγονται 
αυτονόητα αύξηση των εισαγόμενων 
κρουσμάτων, δηλαδή ασθενών που η 
νόσος τους διαγνώστηκε στη χώρα ενώ 
είχαν μολυνθεί πριν εισέλθουν σε αυ-
τήν», αναφέρει αρχικά η ανακοίνωση 
του ΚΕΕΛΠΝΟ και συνεχί-
ζει:«Κρούσματα ελονοσίας με ενδείξεις 
εγχώριας μετάδοσης, δηλαδή ασθενείς 
που τεκμαίρεται ότι μολύνθηκαν εντός 
Ελλάδος, εμφανίζονται συστηματικά στη 
χώρα από το 2009. Έχουν καταγραφεί: 7 
(2009), 4 (2010), 42 (2011), 20 (2012), 3 
(2013), 0 (2014), 6 (2015) περιστατικά. Τα 4 
σποραδικά κρούσματα εγχώριας μετά-
δοσης τη φετινή περίοδο έως τώρα δεν 
δικαιολογούν την εκτός μέτρου επικέ-
ντρωση στο θέμα».

Όπως αναφέρεται, «για την αντιμετώ-
πιση της ελονοσίας έχει εκπονηθεί σχέ-
διο δράσης του υπουργείου Υγείας με τη 
συμμετοχή πολλών φορέων, το οποίο 
εφαρμόζεται και κατά τη φετινή περίοδο 
μετάδοσης. Τα προγράμματα καταπολέ-
μησης κουνουπιών, που αποτελούν ση-
μαντικό αν και όχι απόλυτο μέτρο προ-
στασίας, είναι στην ευθύνη των περιφε-
ρειακών και δημοτικών αρχών και η 
συντριπτική πλειονότητά τους έχει ξεκι-
νήσει από την άνοιξη ή τις αρχές του κα-
λοκαιριού. Επειδή η ελονοσία είναι δυ-
νατόν να μεταδοθεί μέσω μετάγγισης 
αίματος από ασθενή που φέρει στο αίμα 
το παράσιτο της ελονοσίας, εφαρμόζο-
νται αυστηρά μέτρα αποτροπής ενός τέ-
τοιου ενδεχομένου, όσο μικρό κι αν είναι. 

Ουσιαστικό στοιχείο των μέτρων αυτών 
-με την ακραία σχολαστικότητα των μέ-
τρων ασφαλείας αίματος- είναι ο απο-
κλεισμός από αιμοδοσία των λεγόμενων 
“επηρεαζόμενων περιοχών”, δηλαδή 
περιοχών όπου έχει ανιχνευθεί τουλάχι-
στον ένα κρούσμα ελονοσίας με ενδεί-
ξεις εγχώριας μετάδοσης. Ο χαρακτηρι-
σμός αυτός και η λίστα των “επηρεαζό-
μενων περιοχών” χρησιμοποιείται από 
το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας (ΕΚΕΑ) για 
την έκδοση κατάλληλων οδηγιών προς 
τις υπηρεσίες Αιμοδοσίας της χώρας», 
συνεχίζει η ανακοίνωση και διευκρινίζει 
«ότι ο ορισμός των επηρεαζόμενων από 
την ελονοσία περιοχών γίνεται από διε-
πιστημονική ομάδα εργασίας μετά από 
την εξέταση επιδημιολογικών, εντομο-

λογικών και γεωγραφικών δεδομένων 
για κάθε κρούσμα ελονοσίας με ενδεί-
ξεις εγχώριας μετάδοσης. Επιπλέον, για 
την ακόμα πιο σχολαστική ασφάλεια του 
αίματος η διάρκεια του χαρακτηρισμού 
της κάθε “επηρεαζόμενης περιοχής” εί-
ναι πάνω από ένα έτος και ο “αποχαρα-
κτηρισμός” γίνεται εφόσον δεν υπάρ-
χουν περαιτέρω ενδείξεις εγχώριας με-
τάδοσης για δύο περιόδους κυκλοφορί-
ας κουνουπιών».

«Στην πρόσφατη Έκθεση Επιδημιολο-
γικής Επιτήρησης για την Ελονοσία 
(11/08/16), κατά την περσινή περίοδο 
2015 καταγράφηκαν 6 κρούσματα ελο-
νοσίας με ενδείξεις εγχώριας μετάδο-
σης, τα οποία οδήγησαν στο χαρακτηρι-
σμό ως επηρεαζόμενων οικισμών από 8 

διαφορετικούς δήμους. Οι περιοχές αυ-
τές θεωρούνται ακόμη “επηρεαζόμε-
νες”, παρότι τα περιστατικά που τις κατέ-
ταξαν στην κατηγορία αυτή εμφανίστη-
καν την περσινή χρονιά, καθώς θα πρέ-
πει να ολοκληρωθεί και η φετινή περίο-
δος κυκλοφορίας των κουνουπιών 2016 
χωρίς καταγραφή εγχώριας μετάδοσης 
προκειμένου να “αποχαρακτηρισθούν”. 
Αντίστοιχα, κατά την τρέχουσα περίοδο 
μετάδοσης 2016 έχουν καταγραφεί 4 
κρούσματα ελονοσίας με ενδείξεις εγ-
χώριας μετάδοσης, σε περιοχές των Πε-
ριφερειακών Ενοτήτων (ΠΕ) Αχαΐας, Η-
λείας και Θεσσαλονίκης, με αποτέλεσμα 
την προσθήκη οικισμών από 4 επιπλέον 
δήμους, ενώ κανένα από τα περιστατικά 
ελονοσίας με ενδείξεις εγχώριας μετά-
δοσης που εμφανίστηκαν τόσο το 2015 
όσο και το 2016 (έως σήμερα) δεν συνδέ-
εται με Κέντρο Φιλοξενίας Προσφύγων/
Μεταναστών». Ο αριθμός των κρουσμά-
των ελονοσίας με ενδείξεις εγχώριας 
μετάδοσης έχει μειωθεί σημαντικά σε 
σύγκριση με το 2011-2012, μετά την ε-
φαρμογή συστηματικών μέτρων για την 
αντιμετώπιση του νοσήματος, ειδικά στις 
περιοχές που εμφανίστηκαν συρροές. 
Το ΚΕΕΛΠΝΟ τονίζει ότι η Ελλάδα αποτε-
λεί τόπο ασφαλή, με αμελητέο κίνδυνο 
ελονοσίας, ενώ οι διεθνείς οργανισμοί 
δημόσιας υγείας εκτιμούν ότι δεν χρειά-
ζεται κανένα ειδικό μέτρο προφύλαξης 
από όσους επισκέπτονται τη χώρα μας, 
καταλήγει η ανακοίνωση του  ΚΕΕΛ-
ΠΝΟ.

Τι είναι οι Βιοτράπεζες
Η Βιοτράπεζα αποτελεί ένα κέντρο συλ-

λογής, καταγραφής, αποθήκευσης, εξερ-
γασίας και διανομής βιολογικών δειγμά-
των, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιη-
θούν για διάφορους σκοπούς. Οι βασικοί 
τομείς στους οποίους δραστηριοποιούνται 
οι Βιοτράπεζες παγκοσμίως είναι οι ακό-
λουθοι: ακαδημαϊκή έρευνα, βιομηχανική 
έρευνα, θεραπευτικοί σκοποί, διδακτικοί 
σκοποί, εμπορική εκμετάλλευση. Μέσω 
της Βιοτράπεζας παρέχεται η δυνατότητα 
σε νοσοκομεία, φαρμακευτικές - διαγνω-
στικές - βιοτεχνολογικές εταιρείες, καθώς 
και σε ερευνητικούς τομείς του δημοσίου 
τομέα να έχουν πρόσβαση σε μια τεράστια 
ποικιλία δειγμάτων, το περιεχόμενο των 
οποίων καθορίζει σε μεγάλο βαθμό την α-
ξία της εκάστοτε Βιοτράπεζας. Σημειώνεται 
ότι για την εγκατάσταση της συγκεκριμένης 
Βιοτράπεζας του ΕΚΑΡ, ο συνολικός χώ-
ρος που απαιτείται είναι 70-100 τ.μ. με ε-
παρκή κλιματισμό. Από τα περίπου 370.000 
δείγματα, τα 181.000 είναι ξηρά δείγματα, τα 
9.000 περίπου φυλάσσονται σε υγρό άζωτο, 
ενώ τα υπόλοιπα 190.000 περίπου δείγματα 
(ορός, πλάσμα, σίελο, ΕΝΥ κ.λπ.) διατηρού-
νται σε ψυγεία στους -70o C.

Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Λαΐκό»: 
Δωρεά Βιοτράπεζας, αξίας 64 εκατ. ευρώ

Κατά 32,1% αυξημένη ήταν η δρα-
στηριότητα των υπηρεσιών οδικής 
και άμεσης ιατρικής βοήθειας της 

Interamerican κατά το πρώτο εξάμηνο 
του έτους, έναντι του αντίστοιχου χρονι-
κού διαστήματος του 2015. Σύμφωνα με 
ανακοίνωση, η εταιρεία, με συνεχώς 
αυξανόμενη δυναμική εργασιών και με-
ρίδιο αγοράς που προσεγγίζει το 1/3 επί 
του συνόλου (στοιχεία ΕΑΕΕ 2015), αντα-
ποκρίθηκε σε 201.933 περιστατικά και 
στους δύο τομείς, με 1.110 εξυπηρετού-
μενους πελάτες ημερησίως, κατά μέσο 
όρο. Η εντεινόμενη δραστηριότητα οφεί-
λεται στο αυξανόμενο χαρτοφυλάκιο της 
Interamerican Βοήθειας -ξεπερνά συ-
νολικά το 1,5 εκατομμύριο πελάτες- και 
στην πολιτική των συνεργασιών που έ-
χει αναπτύξει η εταιρεία στην Ελλάδα και το εξωτερικό, ενώ 
εδράζεται στις ιδιόκτητες υποδομές (στόλοι - εξειδικευμένο 
προσωπικό) και στον εκσυγχρονισμό των λειτουργιών με τη 
χρήση της τεχνολογίας.

Συγκεκριμένα στην Οδική Βοήθεια, η Ιnteramerican διαχειρί-
στηκε 187.234 περιστατικά, με επιτόπου υπηρεσίες σε 65.825 
περιπτώσεις, ενώ υποστήριξε με υπηρεσίες autohelp 58.499 
συμβάντα. Ακόμη, πραγματοποιήθηκαν 57.630 ρυμουλκήσεις 
και 5.280 επαναπατρισμοί οχημάτων με πλατφόρμες. Είναι ενερ-
γές οι συνεργασίες της εταιρείας για την αποκλειστική αντιμετώ-
πιση περιστατικών εντός του εθνικού οδικού άξονα Αθήνας-Θεσ-
σαλονίκης, διαδοχικά με Νέα Οδό, Κεντρική Οδό και με Αυτοκι-
νητόδρομο Αιγαίου. Ανάλογες συνεργασίες λειτουργούν αποτε-
λεσματικά και επί της Αττικής Οδού (με Αττικές Διαδρομές) και της 
γέφυρας Ρίου-Αντιρρίου (με ΓΕΦΥΡΑ ΑΕ).

Στον τομέα της άμεσης ιατρικής βοήθειας, η Interamerican 
παρείχε υπηρεσίες σε 14.699 περιπτώσεις. Ειδικότερα, ανταπο-
κρίθηκε με επείγουσα αεροδιακομιδή, με ελικόπτερο ή υγειονο-
μικό αεροπλάνο, σε 49 περιστατικά σοβαρών τραυματισμών και 
προβλημάτων υγείας. Επίσης, πραγματοποιήθηκαν 2.493 διακο-
μιδές με ασθενοφόρο και εξυπηρετήθηκαν με υπηρεσίες συμ-
βουλευτικής από το συντονιστικό κέντρο Βοήθειας 12.103 περι-
πτώσεις, ενώ η εταιρεία διαχειρίστηκε και 54 περιστατικά πελα-
τών της στο εξωτερικό.

“Πέρα από τους αριθμούς που δηλώνουν μια εντυπωσιακή 
κινητικότητα, είμαστε υπερήφανοι για τον ιδιαίτερα υψηλό -και σε 
επίπεδο διεθνών δεδομένων- ειδικό δείκτη πρόθεσης για τη σύ-
σταση των υπηρεσιών της εταιρείας σε τρίτους από τους ασφαλι-
σμένους μας, τον οποίο παρακολουθούμε μεθοδικά”, ανέφερε ο 
κ.Γιώργος Βαλαής, γενικός διευθυντής της εταιρείας.

 “Ο δείκτης NPS (Net Promoter Score) στην οδική βοήθεια α-

νέρχεται στο 73% και στην άμεση ιατρι-
κή βοήθεια στο 59%, επιβεβαιώνοντας 
την ικανοποίηση των πελατών και την 
αναγνώριση της ταχύτητας ανταπόκρι-
σης και της αποτελεσματικότητας της 
Interamerican Βοήθειας”,  πρόσθεσε ο 
κ. Βαλαής.Επισημαίνεται ότι η 
Interamerican  Βοήθειας πιστοποιήθη-
κε πρόσφατα κατά το πρότυπο ISO 
9001:2015 (TÜV Hellas) και για τους δύο 
τομείς, ενώ αποτελεί την πρώτη εται-
ρεία στην Ελλάδα που πιστοποιήθηκε 
για την οδική ασφάλεια κατά το ISO 
39001:2012 για την εφαρμογή πολιτικής 
και διαδικασιών ποιότητας, όσον αφο-
ρά στην έκθεση σε κίνδυνο του προ-
σωπικού και των ασφαλισμένων της.

Η Interamerican χορηγός του 
προγράμματος  Μικροί Ροβινσώνες

Στο πλαίσιο του σχεδίου πρωτοβουλιών κοινωνικής υπευθυ-
νότητας "Πράξεις Ζωής" και στον άξονα της υποστήριξης ευπα-
θών ομάδων και ΑμΕΑ, η Interamerican  συνδέθηκε χορηγικά 
με το πρωτότυπο πρόγραμμα "Μικροί Ροβινσώνες", που διοργα-
νώνουν η "Αμφιτρίτη" Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση Έ-
νταξης και η "Greece4all", με τη συνεργασία της ΕΛΕΠΑΠ. Συγκε-
κριμένα, η εταιρεία υποστήριξε τον πρώτο κύκλο του προγράμ-
ματος με οικονομική συνδρομή για τη φιλοξενία και με χορηγία 
της ασφαλιστικής κάλυψης ταξιδίου των 17 ατόμων που συμμε-
τείχαν στην πρώτη εξόρμηση: των παιδιών της ΕΛΕΠΑΠ Χανίων, 
των συνοδών και των θεραπευτών τους, από τα Χανιά στην Αθή-
να. Το πρόγραμμα αναψυχής και ξενάγησης των παιδιών στην 
πρωτεύουσα, από τις 24 έως τις 28 Ιουνίου, περιλάμβανε επισκέ-
ψεις στο Μουσείο της Ακρόπολης και στο Πλανητάριο, παρακο-
λούθηση θεατρικής παράστασης στο Θέατρο Τέχνης "Κάρολος 
Κουν" και διαδραστική συμμετοχή στο παιχνίδι του "Χαμένου 
Θησαυρού" στην πλατεία Κλαυθμώνος, ενώ τα παιδιά επισκέ-
φθηκαν και τη δομή φιλοξενίας Προσφύγων στον Ελαιώνα, προ-
σφέροντας δώρα στα προσφυγόπουλα.

ΟΔΙΚΉ ΒΟΉΘΕΙΑ
Επί τόπου υπηρεσίες 65.825

Autohelp 58.499

Ρυμουλκήσεις 57.630

Μεταφορά στην έδρα 5.280

Σύνολο 187.234

ΑΜΕΣΉ ΙΑΤΡΙΚΉ ΒΟΉΘΕΙΑ
Αεροδιακομιδές 49

Διακομιδή με ασθενοφόρο 2.493

Υπηρεσίες συμβουλευτικής 12.103

Περιστατικά εξωτερικού 54

Σύνολο 14.699

Βρέθηκε το γονίδιο που προκαλεί 
γλαύκωμα στα μωρά
ΕΝΑ ΓΟΝΙΔΙΟ που προκαλεί σοβαρό γλαύκωμα στα μωρά εντόπισαν 
επιστήμονες από τα πανεπιστήμια Northwestern και Wisconsin-
Madison των ΗΠΑ, ανοίγοντας το δρόμο για την ανάπτυξη μιας φαρμα-
κευτικής θεραπείας για τη συγκεκριμένη οφθαλμοπάθεια. Ειδικά στη 
χώρα μας, το συγγενές γλαύκωμα αποτελεί μία από τις κυριότερες αι-
τίες τύφλωσης των νεογνών, κυρίως των πρωτότοκων αγοριών, και η 
προοπτική να εντοπιστεί το υπαίτιο γονίδιο κατά την εγκυμοσύνη και να 
αντιμετωπισθεί το συγγενές γλαύκωμα με ειδικό κολλύριο στη νεογνι-
κή ηλικία αποτελεί συναρπαστική εξέλιξη, δήλωσε ο δρ Αναστάσιος-Ι. 
Κανελλόπουλος, καθηγητής Οφθαλμολογίας στο Πανεπιστήμιο της Νέ-
ας Υόρκης, επιστημονικός διευθυντής του Οφθαλμολογικού Ινστιτούτου 
LaserVision στην Αθήνα και πρόεδρος της Διεθνούς Εταιρείας Διαθλα-
στικής Χειρουργικής (ISRS). Όπως γράφουν οι ερευνητές στο περιοδι-
κό The Journal of Clinical Investigation, το γονίδιο που εντόπισαν λέγε-
ται ΤΕΚ και συμμετέχει στην 
ανάπτυξη ενός αγγείου των 
ματιών που λέγεται κανάλι 
του Schlemm και έχει ως 
ρόλο να παροχετεύει το ο-
φθαλμικό υγρό (υδατοειδές 
υγρό) από το πρόσθιο τμήμα 
του ματιού. Στο γλαύκωμα, το 
αγγείο αυτό μπορεί να είναι 
ελαττωματικό ή να απουσιά-
ζει εντελώς, με συνέπεια να 
συσσωρεύεται το υδατοειδές 
υγρό και να αυξάνεται η πίε-
ση στο εσωτερικό του ματιού 
(ενδοφθάλμια πίεση), προ-
καλώντας βλάβη στο οπτικό 
νεύρο, η οποία οδηγεί σε 
προοδευτική απώλεια της ό-
ρασης.«Το συγγενές γλαύ-
κωμα δεν έχει πρώιμα συ-
μπτώματα, γιατί η αύξηση της 
ενδοφθάλμιας πίεσης δεν 
δημιουργεί πόνο ή άλλο ενό-
χλημα», λέει ο δρ Κανελλό-
πουλος. «Επειδή στη χώρα 
μας δεν γίνεται πλήρης ο-
φθαλμολογικός έλεγχος στη 
νεογνική ηλικία (μέχρι 6 μη-
νών) από χειρουργό-οφθαλ-
μίατρο, όπως απαιτείται στις 
περισσότερες χώρες του κό-
σμου, το συγγενές γλαύκω-
μα γίνεται αισθητό από τους 
γονείς ή/και τον παιδίατρο 
από το βούφθαλμο (μεγαλώ-
νει υπέρογκα το ένα ή και τα 
δύο μάτια του μωρού) ή τη 
λεύκανση του κερατοειδή α-
πό το οίδημα που προκαλεί η 
αυξημένη πίεση. Ευτυχώς, 
υπάρχει μια εξαιρετικά απο-
τελεσματική χειρουργική πα-
ρέμβαση για τα νεογνά, που 
λέγεται γονιοτομή και μπορεί 
να οδηγήσει στη μόνιμη ίαση. 
Ελπίζουμε ότι τα συνταρακτι-
κά νέα ευρήματα θα βρουν 
πιθανή εφαρμογή και στο 
κλασικό γλαύκωμα των ενη-
λίκων, το οποίο είναι πολύ 
πιο συχνό και αποτελεί κύρια 
αιτία τύφλωσης των ενηλί-
κων».

Τι είναι το παιδικό γλαύκωμα
Το γλαύκωμα είναι μια ομάδα οφθαλ-

μικών παθήσεων, με κοινό χαρακτηρι-
στικό την προοδευτική βλάβη του οπτι-
κού νεύρου. Η πιο συνηθισμένη αιτία 
που προκαλεί τη βλάβη αυτή είναι η αυ-
ξημένη πίεση του οφθαλμού (ενδοφθάλ-
μια πίεση). Συνήθως η ενδοφθάλμια πίε-
ση είναι υψηλή επειδή το μάτι παράγει 
μεν το υδατοειδές υγρό που χρειάζεται 
για να είναι υγιές, αλλά αδυνατεί να το 
παροχετεύσει επαρκώς. Εάν το γλαύκω-
μα δεν διαγνωσθεί και αντιμετωπιστεί ε-
γκαίρως, οι βλάβες του οπτικού νεύρου 
μπορεί να οδηγήσουν στην ολική τύφλω-
ση. Αν και το γλαύκωμα είναι κατά κανό-
να ασθένεια των ηλικιωμένων, μπορεί 
να εκδηλωθεί σε οποιαδήποτε ηλικία. Το 
γλαύκωμα της παιδικής ηλικίας μπορεί 
να είναι συγγενές, νηπιακό ή νεανικό. Το 
συγγενές εκδηλώνεται σύντομα μετά τη 
γέννηση (συνήθως μέσα σε λίγες μέρες), 
το νηπιακό εμφανίζεται σε ηλικία 1 έως 
24 μηνών ενώ το νεανικό εμφανίζεται με-
τά την ηλικία των 3 ετών.Το γλαύκωμα 
της παιδικής ηλικίας είναι σχετικά σπά-
νιο. Το πρωτοπαθές συγγενές και το 
πρωτοπαθές νηπιακό γλαύκωμα υπολο-
γίζεται ότι προσβάλλουν ένα μωρό στις 
10.000 γεννήσεις, με το 10% των κρου-
σμάτων να είναι κληρονομικά.

Interamerican: Βοήθεια σε 
201.933 περιστατικά το εξάμηνο
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Εκατό  ιστορίες για έργα που υλοποιούνται σε όλο τον κόσμο για την πρόληψη της 
υγείας, τις φυσικές καταστροφές και μείζονα κοινωνικά ζητήματα, που παρου-
σιάστηκαν στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας Impact Journalism Day, αποτέλεσαν 

πηγή έμπνευσης και αφορμή κινητοποίησης για 120 εκατομμύρια αναγνώστες 55 
κορυφαίων εφημερίδων σε 50 χώρες. 

H AXA αποτελεί ιδρυτικό μέλος της πρωτοβουλίας Impact Journalism Day, που 
υλοποιείται από τη νεοφυή εταιρεία Sparknews με στόχο τη διάδοση σε όλο τον 
κόσμο καινοτόμων λύσεων που συμβάλλουν στη δημιουργία μίας καλύτερης και 
συμμετοχικής κοινωνίας. Η υποστήριξη και προώθηση ενεργειών πρόληψης σχετι-
κά με την υγεία και τις φυσικές καταστροφές βρίσκονται στον πυρήνα της στρατηγι-
κής της ΑΧΑ στην Ελλάδα. Στόχος της εταιρείας είναι, μέσω των προϊόντων της αλλά 
και ενεργειών σχετικά με την έρευνα, την εκπαίδευση και την πρόληψη στους τομείς 
αυτούς, το κοινωνικό σύνολο να απολαμβάνει τη ζωή του με περισσότερη ασφάλεια 
και λιγότερες έγνοιες.

Παρακάτω παρουσιάζονται έργα από όλο τον κόσμο τα οποία αποτελούν παρα-
δείγματα προς μίμηση. 

ΎΓΕΙΆ
Νέα τεχνική για την πρώιμη διάγνωση του καρκίνου

Στο Πανεπιστήμιο του Μπέλγκοροντ στη Ρωσία ερευνητές έχουν αναπτύξει μία 
επαναστατική τεχνική διάγνωσης σοβαρών ασθενειών -μεταξύ αυτών και του καρ-
κίνου-  σε πρώιμο στάδιο. Προς το παρόν η νέα τεχνική των Ρώσων επιστημόνων 
έχει πολύ θετικά και ενθαρρυντικά αποτελέσματα σε πειράματα που πραγματοποι-
ούνται σε βοοειδή και σύντομα αναμένεται να χρησιμοποιηθεί και σε ανθρώπους, 
προσφέροντας ελπίδες για έγκαιρη και αποτελεσματική αντιμετώπιση του καρκίνου.  

Έθελοντές-«διασώστες» για περιστατικά καρδιακού εμφράγματος
Το Ίδρυμα Ticino Cuore έχει δημιουργήσει στην περιοχή Ticino της Νότιας Ελβετί-

ας ένα δίκτυο περισσότερων από 2.000 ανθρώπων οι οποίοι έχουν εκπαιδευτεί στη 
χρήση απινιδωτή για περιπτώσεις καρδιακού εμφράγματος και βρίσκονται σε συνε-
χή ετοιμότητα για έγκαιρη επέμβαση. Μέσω μίας νέας εφαρμογής για κινητά και 
tablets, οι εθελοντές-«διασώστες» μπορούν να δουν πιθανές περιπτώσεις που συμ-
βαίνουν σε κοντινή απόσταση και να σπεύσουν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους. 
http://www.ticinocuore.ch/en

Δωρεάν θεραπεία για ασθενείς με καρκίνο σε αγροτικές και απονωμένες 
περιοχές

Μέσω του προγράμματος «Patient Seeking Hospital» ασθενείς σε αγροτικές και 
απομονωμένες περιοχές της Aγγλίας που πάσχουν από καρκίνο αποκτούν πρόσβα-
ση σε ιατρική περίθαλψη. Το πρόγραμμα προσφέρει δωρεάν την απαιτούμενη θερα-

πεία και περίθαλψη στο νοσοκομείο Bianibazar Cancer and General Hospital σε όσο 
το δυνατόν μεγαλύτερο αριθμό ασθενών. 

Αποτρέποντας την τύφλωση εκατομμυρίων Ινδών ασθενών 
To δίκτυο νοσοκομείων Aravind Eye Care έχει δημιουργήσει ειδικά προγράμματα 

για την αντιμετώπιση ενός ιδιαίτερα έντονου ιατρικού προβλήματος στην Ινδία: στον 
καταρράκτη οφείλεται το 60% των τυφλώσεων στη χώρα, που αντιστοιχεί σε εκατομ-
μύρια άτομα, ηλικίας ακόμα και 40 ετών. Τα προγράμματα αυτά προσφέρουν την α-
παραίτητη θεραπεία για την αποφυγή της τύφλωσης σε ιδιαίτερα χαμηλές τιμές δια-
τηρώντας την ποιότητα και το επίπεδο των υπηρεσιών, ανεξάρτητα από το ποσό που 
μπορεί να καταβάλει ο ασθενής.  

Δωρεάν λύσεις e-health για την περίθαλψη ατόμων  
από περιοχές με χαμηλό βιοτικό επίπεδο

Η ανοιχτή πλατφόρμα SATMED έχει δημιουργηθεί για να προσφέρει ένα ολοκλη-
ρωμένο πακέτο υπηρεσιών e-health σε ΜΚΟ, νοσοκομεία και ιατρικές σχολές που 
παρέχουν ιατρική φροντίδα σε άτομα από περιοχές με χαμηλό βιοτικό επίπεδο. Χρη-
σιμοποιείται σε προγράμματα ανάπτυξης των περιοχών αυτών και κατά τη διάρκεια 
ανθρωπιστικών αποστολών προσφέροντας δωρεάν ένα πλήρες φάσμα λύσεων και 
εργαλείων e-health. 

Περισσότερες πληροφορίες στο: https://satmed.com/

Αυτόματοι πωλητές υγιεινών σνακ
H ιδεά της πολωνικής ΜΚΟ Monar για τη δημιουργία ενός δικτύου αυτόματων 

πωλητών που προσφέρουν υγιεινές τροφές και σνακ έχει διπλά οφέλη για την κοι-
νωνία. Αφενός δίνει την ευκαιρία σε όσους το επιθυμούν να εντάξουν στην καθημε-
ρινότητά τους την υγιεινή διατροφή και αφετέρου δίνει την ευκαιρία σε μία ευαίσθη-
τη κοινωνική ομάδα να ενταχθεί ομαλά στο κοινωνικό σύνολο, καθώς υπεύθυνοι για 
την παραγωγή και διανομή των προϊόντων για το δίκτυο αυτόματων πωλητών είναι 
άτομα με παρελθόν εξάρτησης από ναρκωτικές ουσίες. 

Λύσεις για προστασία  
ενάντια στις φυσικές καταστροφές
Δημιουργώντας κατοικίες και σχολεία που αντιστέκονται στις φυσικές 
καταστροφές

Η οργάνωση Build Change δημιουργεί κατοικίες και σχολεία ικανά να αντέξουν 
μεγάλες φυσικές καταστροφές, συμβάλλοντας έτσι στην αποφυγή μεγάλου αριθμού 
θανάτων. Μέσω του έργου της εξασφαλίζονται οι απαιτούμενες προϋποθέσεις α-
σφαλείας, ενώ οι κάτοικοι ενημερώνονται για κατάλληλες και ενδεδειγμένες πρακτι-
κές και εργαλεία για την αντιμετώπιση των κινδύνων από φυσικές καταστροφές. 

Περισσότερες πληροφορίες στο: http://www.sparknews.com/en/video/build-
change-saving-life-future-natural-disasters-earthquakes-and-typhoons

Νέο σύστημα ειδοποίησης προλαμβάνει τις καταστροφικές πυρκαγιές 
H εταιρεία Lumkani έχει αναπτύξει μια «σωτήρια» λύση για το συχνό φαινόμενο 

και μείζον πρόβλημα των καταστροφικών πυρκαγιών στις φτωχές γειτονιές της Νό-
τιας Αφρικής: Ένα εξελιγμένο σύστημα ανίχνευσης φωτιάς αναλύει την αύξηση της 
θερμοκρασίας και στέλνει άμεσες ειδοποιήσεις σε άλλες συσκευές -ακόμα και σε 
κινητά τηλέφωνα- κινητοποιώντας έγκαιρα τον πληθυσμό της περιοχής. 

Περισσότερες πληροφορίες στο: http://www.sparknews.com/en/video/lumkani-
preventing-spread-fires-slums

Μείζονα κοινωνικά ζητήματα
Μία ιδιαίτερη και πρωτότυπη κοινωνική πρωτοβουλία στην Αθήνα 

Από τον Απρίλιο του 2016, μία ομάδα νεαρών εθελοντών βελτίωνει την καθημερι-
νότητα του συνεχώς αυξανόμενου πληθυσμού αστέγων ατόμων της πόλης: Ένα μι-
κρό φορτηγό με δύο πλυντήρια, δύο στεγνωτήρια και μία μεγάλη δεξαμενή νερού 
επισκέπτεται τις γειτονιές της Αθήνας προσφέροντας σε άστεγους ανθρώπους υπη-
ρεσίες καθαρισμού των ενδυμάτων τους. 

Περισσότερες πληροφορίες στο: http://www.ithacalaundry.gr/

Στρατηγική ενίσχυση  
της Υγείας από την ΑΧΑ

ΑΤΕ Ασφαλιστική

«Health Care 4U» για όλους 

Πρωτοπορεί η ΑΤΕ Ασφαλιστική με το νέο πρόγραμμα Υγείας «Health 
Care 4U», που επιτρέπει σε όλους να αποκτήσουν για τους ίδιους και 
τα αγαπημένα τους πρόσωπα, κορυφαίες υπηρεσίες πρωτοβάθμιας 

και δευτεροβάθμιας περίθαλψης, με πολύ προσιτούς όρους. Το «Health 
Care 4U» παρέχει σε όσους το αποκτούν άμεση και συνεχή πρόσβαση σε 
κορυφαίες υπηρεσίες-προνόμια υγείας σε ειδικά επιλεγμένα Νοσοκομεία/
Κλινικές, εντός της ελληνικής επικράτειας .Βασικό ανταγωνιστικό πλεονέ-
κτημα «Health Care 4U» είναι ότι συνδυάζει ιδιαίτερα προσιτά ασφάλιστρα με 
την αποκλειστική πρόσβαση σε προνομιακές υπηρεσίες σε όλα τα δημόσια 
νοσοκομεία, καθώς και σε κορυφαία, ειδικά επιλεγμένα ιδιωτικά νοσοκο-
μεία στις περιοχές της Αττικής, της Θεσσαλονίκης, Θεσσαλίας και της Κρήτης: 
Όμιλος Ιατρικού Αθηνών (Ιατρικό Ψυχικού, Ιατρικό Περιστερίου, Ιατρικό Φα-
λήρου και Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης), Όμιλος ΙΑΣΩ, Όμιλος Ευρωκλινι-
κής, Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο, Metropolitan, Iatropolis (Κλινική), 
Doctors’ Hospital, Άγιος Λουκάς (Θεσσαλονίκη), Ασκληπιείο Ηρακλείου 
Κρήτης, Iasis - Κλινική Γαβριλάκη (Χανιά). 

Έτσι, η ΑΤΕ Ασφαλιστική, ανταποκρινόμενη στην κάλυψη σύγχρονων α-
σφαλιστικών αναγκών υγείας, παρέχει μέσω του προγράμματος «Health 
Care 4U»:

Υπηρεσίες τηλεφωνικού Συντονιστικού Κέντρου Άμεσης Βοηθείας, 24ώ-
ρες το 24ωρο,

Υπηρεσία επείγουσας αερομεταφοράς σε περίπτωση επείγοντος περιστα-
τικού του ασφαλισμένου, εξαιτίας σοβαρού ατυχήματος ή αιφνίδιας ασθένει-
ας (εντός της ελληνικής επικράτειας),

Ολοκληρωμένες υπηρεσίες πρωτοβάθμιας & δευτεροβάθμιας περίθαλ-
ψης, 

Επιπλέον, ειδικά προνόμια-υπηρεσίες σε συμβεβλημένα με την ΑΤΕ Α-
σφαλιστική νοσοκομεία και κλινικές. “Το «Health Care 4U» είναι ένα μοναδι-
κό πρόγραμμα υγείας που σχεδιάσαμε για να καλύψουμε τις σύγχρονες α-
νάγκες όλων, ακριβώς επειδή εξασφαλίζει την αποκλειστική πρόσβαση σε 
κορυφαίους παρόχους υγείας, με πολύ προσιτά ασφάλιστρα και απλούς ό-
ρους, είμαστε σίγουροι ότι, θα αναδειχθεί σε πρώτη επιλογή τόσο σε υφιστά-
μενους, όσο και σε δυνητικούς μας πελάτες”, δήλωσε ο διευθυντής του 
Κλάδου Ζωής και Υγείας κ. D. Krumbholz. “Με το «Health Care 4U» δίνουμε 
έμφαση στην ουσία των ασφαλιστικών αναγκών υγείας, χωρίς ψιλά γράμ-
ματα και σύνθετες διαδικασίες, παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και 
συνεχή υποστήριξη στους ασφαλισμένους μας, μέσω της «Ανοιχτής Γραμ-
μής Υγείας», που αποτελεί το συντονιστικό κέντρο του Προγράμματος και 
λειτουργεί 24 ώρες το 24ωρο”, πρόσθεσε ο κ.D. Krumbholz. Αντίστοιχα, ο 
διευθύνων σύμβουλος της ΑΤΕ Ασφαλιστικής κ. Ι. Χατζηιωσήφ τόνισε μετα-
ξύ άλλων ότι “το νέο πρόγραμμα χαρακτηρίζεται από απλές διαδικασίες-ό-
ρους και ισχυρή υποστήριξη στους ασφαλισμένους, ενισχύοντας το έργο 
των συνεργατών μας στην πρόσκτηση νέων εργασιών στον κλάδο υγείας”. 

Συνεργασία με τον όμιλο ΙΑΣΩ
Σύμβαση συνεργασίας με τον όμιλο ΙΑΣΩ υπέγραψε η ΑΤΕ Ασφαλιστι-

κή, που περιλαμβάνει τα νοσηλευτήρια ΙΑΣΩ, ΙΑΣΩ Παίδων · ΙΑΣΩ 
General και  ΙΑΣΩ Θεσσαλίας. Η σύμβαση προβλέπει, μεταξύ άλλων, για 
τους ασφαλισμένους της ΑΤΕ Ασφαλιστικής:

Απευθείας και συνεχή πρόσβαση σε υψηλού επιπέδου υπηρεσίες 
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας περίθαλψης, 24 ώρες το 24ωρο, 7 
ημέρες την εβδομάδα.

Προνομιακό τιμοκατάλογο παροχών υγείας.
Υπηρεσίες Συντονιστικού Κέντρου, όλο το 24ωρο, μέσω της υπηρεσίας 

«Ανοιχτή Γραμμή Υγείας». Η συνεργασία με τον όμιλο Ιασώ εντάσσεται 
στο πρόγραμμα «ΑΤΕ Ασφαλιστική: ό,τι καλύτερο για την υγεία σας», που 
προβλέπει:

Το σχεδιασμό/παροχή καινοτόμων ασφαλιστικών προγραμμάτων υ-
γείας που καλύπτουν κάθε σύγχρονη ασφαλιστική ανάγκη, τόσο για φυ-
σικά όσο και νομικά πρόσωπα.

Την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών υγείας με τους πλέον ελκυ-
στικούς όρους για τους ασφαλισμένους (ατομικών και ομαδικών συμβο-
λαίων).

Την ολοκληρωμένη υποστήριξη των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών με 
κατάλληλα εργαλεία, εκπαίδευση και προωθητικό υλικό, με στόχο την α-
ποτελεσματική προσέγγιση του υφιστάμενου και δυνητικού πελατολογίου.

Χρόνια ηπατίτιδα C

Ελπίδες από νέα συνδυαστική θεραπεία 

Ένα νέο όπλο στη μάχη κατά του ιού της χρόνιας ηπατίτιδας C (HCV) ε-
νέκρινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πιο συγκεκριμένα, η Ε.Ε. έδωσε ά-
δεια κυκλοφορίας στο συνδυασμό elbasvir/grazoprevir της MSD, για 

την αντιμετώπιση του HCV σε ενήλικες, γονότυπων GT1 και GT4, με ή χω-
ρίς ταυτόχρονη χορήγηση ribavirin. Ο συνδυασμός elbasvir/grazoprevir 
είναι ένα δισκίο χορηγούμενο άπαξ ημερησίως  και η άδεια κυκλοφορίας 
του αφορά στις 28 χώρες-μέλη της Ε.Ε., καθώς επίσης και τις συνδεδεμέ-
νες ευρωπαϊκές χώρες με την Οικονομική Ζώνη της Ε.Ε., όπως την Ισλαν-
δία, τη Νορβηγία και το Λιχτενστάιν.

Η λοίμωξη από τον ιό της χρόνιας ηπατίτιδας C,  που μεταδίδεται μέσω 
αιματογενούς οδού, αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες απειλές για τη δη-
μόσια υγεία, καθώς -σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του Παγκόσμιου 
Οργανισμού Υγείας- οι ασθενείς υπολογίζονται σε 170 εκατ. με τα 15 εκατ. 
από αυτούς να βρίσκονται στην Ευρώπη. Από τους 6 γονότυπους του HCV, 
ο γονότυπος 1 είναι ο πιο κοινός στην Ευρώπη καθώς αποτελεί το 66% των 
διαγνωσμένων ασθενών, με τον υπότυπο 1b να αποτελεί τον επικρατέστε-
ρο στην πλειονότητα των ευρωπαϊκών χωρών, ενώ η επικράτηση του 
γονότυπου 4 αυξάνεται συνεχώς στην Ευρώπη.   

O ιός της ηπατίτιδας C μεταδίδεται μέσω του αίματος και επηρεάζει την 
ηπατική λειτουργία, αποτελώντας μείζονα αιτία θανάτου και νοσηρότητας. 
H ηπατίτιδα C αποτελεί την 25η αιτία θανάτου παγκοσμίως και προκαλεί 
χρόνιες ηπατικές παθήσεις όπως ηπατική ίνωση, κίρρωση και ηπατοκυτ-
ταρικό καρκίνο. Πέραν των σοβαρών επιπλοκών στην ηπατική λειτουργία, 
οι ασθενείς με ηπατίτιδα C εμφανίζουν και σοβαρές εξωηπατικές επιπλο-
κές, όπως διαβήτη, κατάθλιψη, καρδιαγγειακά νοσήματα και χρόνια νεφρι-
κή ανεπάρκεια.  Στην Ελλάδα ο αριθμός των ενηλίκων που πάσχουν από 
χρόνια ηπατίτιδα C ανέρχεται κατά προσέγγιση στις 127.798, αριθμός που 
αντιστοιχεί στο 1.47% του συνολικού πληθυσμού. Η χρόνια ηπατίτιδα C α-
ποτελεί το δεύτερο σε συχνότητα αίτιο κίρρωσης στον ελλαδικό χώρο.

Στο κλινικό πρόγραμμα ανάπτυξης του συνδυασμού elbasvir/
grazoprevir συμμετείχαν παγκοσμίως περισσότεροι από δύο χιλιάδες  πά-
σχοντες από HCV, το οποίο σχεδιάστηκε έτσι ώστε να περιλαμβάνει πολλές 
θεραπευτικές προκλήσεις, όπως ασθενείς με αντιρροπούμενη κίρρωση, 
ασθενείς που είχαν αποτύχει είτε σε θεραπευττικό σχήμα  με peginterferon 
και ribavirin, είτε με  1ης γενιάς αναστολέα πρωτεάσης του HCV. Κατά τη 
διάρκεια των μελετών, η θεραπεία με elbasvir/grazoprevir για 12 εβδομά-
δες πέτυχε ποσοστά Παρατεταμένης Ιολογικής Ανταπόκρισης 12 εβδομά-
δες μετά την ολοκλήρωση της θεραπείας (SVR12, θεωρούμενη ως ιολογι-
κή ίαση, βασισμένη στη μη ανιχνευσιμότητα του RNA του HCV) της τάξεως 
του 96% σε ασθενείς με HCV γονότυπου 1b. Για ασθενείς με HCV γονότυ-
που 1α, που έλαβαν το συνδυασμό elbasvir/grazoprevir για 12 εβδομάδες 
ή elbasvir/grazoprevir και ribavirin για 16 εβδομάδες, τα ποσοστά SVR12 
ήταν 93% και 95% αντίστοιχα. Επιπρόσθετα, για τους ασθενείς με HCV γο-
νότυπου 4 που έλαβαν το συνδυασμό elbasvir/grazoprevir για 12 εβδομά-
δες ή elbasvir/grazoprevir με ribavirin για 16 εβδομάδες, τα ποσοστά 
SVR12 ήταν 94% και 100% αντίστοιχα.

Το συνιστώμενο θεραπευτικό σχήμα για ασθενείς με HCV γονότυπου 1 
και 4 είναι ένα δισκίο elbasvir/grazoprevir ημερησίως για 12 εβδομάδες. 
Για κάποιους ασθενείς θα πρέπει να εξεταστεί από τον θεράποντα ιατρό η 
χορήγηση του elbasvir/grazoprevir σε συνδυασμό με ribavirin για 16 ε-
βδομάδες. Τα συνιστώμενα σχήματα και διάρκειες της θεραπείας με 
elbasvir/grazoprevir άπαξ ημερησίως σε ασθενείς με χρόνια ηΗπατίτδα C, 
με ή χωρίς αντιρροπούμενη κίρρωση (μόνο για στάδιο Child-Pugh A), πε-
ριλαμβάνονται στον παρακάτω πίνακα. Δεν χρειάζονται προσαρμογές της 
δοσολογίας στη συγχορήγηση του elbasvir/grazoprevir με αναστολείς α-
ντλίας πρωτονίων, αντιόξινα και ανταγωνιστές Η2- υποδοχέων. 
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Με το τρίτο και τελευταίο κύμα 
επαναϋπολογισμού,  που  βρί-
σκεται σε εξέλιξη και αφορά σε 

120.000 συντάξεις, κλείνει ο κύκλος 
αναπροσαρμογής συνολικά 1,23 εκα-
τομμυρίου επικουρικών συντάξεων.  

1Το πρώτο πακέτο  του Αυγούστου 
περιλάμβανε συνολικά 320.000 

συντάξεις που επαναϋπολογίστηκαν. 
Απ΄αυτές, μειώσεις υπέστησαν 
66.900 επικουρικές.  Τις βαρύτερες 
απώλειες είχαν οι συνταξιούχοι της 
ΕΤΒΑ (μείωση 20% κατά μέσο όρο) 
και οι δημοτικοί υπάλληλοι (μείωση 
16%), ενώ το επικουρικό των δημοσί-
ων υπαλλήλων μειώθηκε κατά μέσο 
όρο 2,10%. Το πρώτο πακέτο επαναϋ-
πολογισμού περιελάμβανε συντάξεις 
από το ΤΕΑΔΥ των δημοσίων υπαλλή-
λων, το ΤΕΑΠΟΚΑ των εργαζόμενων 
στα ασφαλιστικά ταμεία, το ΤΑΔΚΥ 
των δημοτικών υπαλλήλων, το ΤΕΑΧ 
των χημικών, το ΤΕΑΕΙΓΕ των ιδιωτι-
κών εκπαιδευτικών, τα επικουρικά 
του ΟΤΕ, των ΕΛΤΑ, της ΕΡΤ και της 
ΕΤΒΑ, τον ΕΛΕΜ του προσωπικού της 
πρώην Αγροτικής Τράπεζας και του 
ΤΕΑΥΠΣ των πυροσβεστών. 

2. Στο δεύτερο πακέτο του Σεπτεμ-
βρίου  ήδη επαναϋπολογίστηκαν  πε-
ρίπου 805.000 συντάξεις, εκ των οποί-
ων οι 150.000 εκτιμάται ότι θα υπο-
στούν  μειώσεις που σε ορισμένες 
περιπτώσεις (για  1.500 συνταξιού-
χους) θα αγγίξουν το 38%.

Οι συνταξιούχοι που θα δουν περι-
κοπές στις πληρωμές της 2ας  Σε-
πτεμβρίου προέρχονται από 6 ταμεία:
• το ΕΤΕΑΜ των μισθωτών του ιδιω-
τικού τομέα (εκτιμάται ότι η μείωση 
κατά μέσο όρο θα είναι 15%)
• το ΤΕΑΥΕΚ των εμποροϋπαλλήλων    
-14%
• το ΤΕΑΠΟΖΟ των εργαζόμενων σε 
εταιρείες Οινοποιίας   -13%
• το ΤΕΑΥΝΤΠ των υπαλλήλων ναυτι-
κών και τουριστικών πρακτορείων  
-20%
• το επικουρικό της ΔΕΗ (ΚΑΠ/ΔΕΗ)      
οριακές απώλειες κάτω των 10 ευρώ 
• ΤΑΠΤΠ - Προσωπικό πρώην Τρά-
πεζας Πίστεως (Alpha Bank) των ο-
ποίων το προσυνταξιοδοτικό έχει με-
τατραπεί σε επικουρική         -35%
• ΤΕΑΠΕΤΕ – συνταξιούχοι Εμπορι-
κής Τράπεζας  -35%
• Μεσοσταθμικά, οι μειώσεις του 
πρώτου και δεύτερου κύματος υπο-
λογίζονται σε 9,45%. 

Οι μοναδικοί που παρέμειναν στο 
απυρόβλητο  είναι όσοι εισπράττουν 
έως  1.300 ευρώ μεικτά (1.120 καθα-
ρά) από κύριες και επικουρικές συ-
ντάξεις.

Π.χ. 1)Συνταξιούχος πρώην τραπε-
ζοϋπάλληλος έχει πάρει κύρια σύντα-
ξη από το ΙΚΑ με 10.500 ημέρες ασφά-
λισης στην ανώτατη ασφαλιστική κλά-
ση και την επικουρική του το επικου-
ρικό της τράπεζας που εργαζόταν 
(πρώην Εμπορική). Η κύρια σύνταξη 
που παίρνει είναι 1.310 € καθαρά. Ε-
πικουρική έπαιρνε 621 € καθαρά. 
Μετά την  περικοπή η επικουρική του 
διαμορφώθηκε από τον Ιούλιο και με-
τά στα 403 € περίπου.

2Συνταξιούχος του ΙΚΑ που είχε 
συμπληρώσει 10.500 ημέρες α-

σφάλισης και αποχώρησε το 2005 σε 
ηλικία 58 ετών λαμβάνει σήμερα κύ-
ρια σύνταξη καθαρή 1.220 €. Από το 
πρώην ΕΤΕΑΜ λαμβάνει επικουρική 
σύνταξη 312 € καθαρά. Μετά την  πε-
ρικοπή η επικουρική του διαμορφώ-
θηκε από τον Ιούλιο και μετά στα 261 
€ περίπου.

3Με το τρίτο πακέτο και, συγκεκρι-
μένα, με τις πλη-

ρωμές του Οκτω-
βρίου, αναμένεται 
να δουν μειώσεις 
στις επικουρικές 
τους οι συνταξιού-
χοι από τα ταμεία  
των αρτοποιών και 
των πρατηριούχων 
υγρών καυσίμων 
(ΤΕΑΑ &ΤΕΑΠΥΚ 
του ΟΑΕΕ), τους το-
μείς επικουρικής 
ασφάλισης μηχανι-
κών και εργολη-
πτών δημοσίων έρ-
γων, συμβολαιο-
γράφων και δικηγό-
ρων (ΕΤΑΑ), τους 
τομείς επικουρικές 
ασφάλισης του Ε-
ΤΑΠ -ΜΜΕ, το ΚΕ-
ΑΝ των ναυτικών, 
των ΤΕΑΕΧ και Ε-
ΑΥΑΠ της πρώην 
χωροφυλακής και 
της αστυνομίας πό-
λεων. Οι μειώσεις 
θα κυμανθούν κατά 
μέσο όρο από  10% 
έως 12%, ενώ σε ο-
ρισμένες περιπτώσεις θα φθάσουν το 
38%. 

Η αναπροσαρμογή του τρίτου πα-
κέτου με καθυστέρηση δύο μηνών θα 
δώσει το χρονικό περιθώριο στους 
κλάδους των μηχανικών, δικηγόρων  
και γιατρών να αποφασίσουν αν θέ-
λουν να δημιουργήσουν ανεξάρτητα 
επαγγελματικά ταμεία και να αποφύ-
γουν αυξήσεις εισφορών και μειώ-

σεις  στον κλάδο των 
επικουρικών και 
των εφάπαξ. Η εναλ-
λακτική λύση τελεί 
υπό την αίρεση των 
θεσμών και θα τεθεί 
στη διαπραγμάτευση 
στα τέλη του Σεπτεμ-
βρίου.

Στο τέλος Οκτω-
βρίου θα γίνει «τα-
μείο», προκειμένου 
να διαπιστωθεί αν με 
τις περικοπές  των 
επικουρικών επι-
τεύχθηκε ο μνημονι-
ακός στόχος για  ε-
ξοικονόμηση του 
ποσού των 360 εκατ. 
ευρώ.  Παράγοντες 

της ασφάλισης  εκτιμούν ότι, παρά τις 
μειώσεις των συντάξεων και την αύ-
ξηση των εισφορών, το ενιαίο επι-
κουρικό δε θαν μπορέσει να καλύψει 
το έλλειμμα του ύψους  540 εκατ. ευ-
ρώ  για το 2016 και να εξασφαλίσει τη 
βιωσιμότητά του. Οι δανειστές έχουν 
δεχθεί ως λύση, έως ότου αποκατα-
σταθεί η ισορροπία, το ταμείο να εξα-
κολουθήσει να πληρώνει τις συντά-

ξεις με ρευστοποίηση μέρους της 
περιουσίας του. 

Ο διοικητής του Ενιαίου Ταμείου Ε-
πικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ 
Παροχών (ΕΤΕΑΕΠ) κ. Θανάσης Κα-
ποτάς  εκτιμά ότι μέχρι το 2018 το σύ-
στημα θα έχει ισορροπήσει λόγω των 
θετικότερων ρυθμών ανάπτυξης και 
την αύξηση της απασχόλησης, χωρίς 
να απαιτηθούν νέες μειώσεις. Η κά-
λυψη του ελλείμματος από την περι-
ουσία του ταμείου, κατά ένα μικρό 
ποσοστό, σύμφωνα με τον κ. Καποτά, 
δεν επιφέρει ζημία  λόγω της αύξη-
σης αποτίμησης των μεριδίων του 
Κοινού Κεφαλαίου.  

Έπιπλέον χαράτσι  
λόγω των αναδρομικών 

Στις πληρωμές του Οκτωβρίου, βέ-
βαια, δεν θα εμφανιστούν μόνο οι μει-
ώσεις του τρέχοντος μηνός, αλλά και 
η πρώτη δόση της επιστροφής των 
αναδρομικών.  Οι μειώσεις ισχύουν 
από την 1η Ιουνίου  και η ΗΔΙΚΑ προ-
σαρμόζει τα συστήματά της για την  
αναδρομική παρακράτηση των αχρε-
ωστήτως καταβληθέντων ποσών, σε 
τρεις δόσεις (Οκτώβριο, Νοέμβριο και 
Δεκέμβριο).

Αυτό σημαίνει ότι π.χ. συνταξιούχος 
του ΙΚΑ που είδε το Σεπτέμβριο την 
επικουρική του να μειώνεται από 312 
σε 261 ευρώ, τον Οκτώβριο θα δει να 
κατεβαίνει στα 210 ευρώ.

Κι όμως. Κάποιοι έλαβαν αυξήσεις!
Ωστόσο δεκάδες  συνταξιούχοι, κυ-

ρίως του Δημοσίου με πολλά έτη α-
σφάλισης και μεγάλο μισθό, όχι μόνο 
δεν είδαν μειώσεις αλλά ο επαναϋπο-
λογισμός τους  χάρισε και αυξήσεις 
έως 20 ευρώ. Δηλαδή, με την εξαίρε-
ση  των μνημονιακών νόμων που 
κρίθηκαν αντισυνταγματικοί, μειώθη-
κε  η παρακράτηση και αυξήθηκε το 
καθαρό ποσό της σύνταξης.

Τι θα γίνει  
με τα αναδρομικά του ΈΚΑΣ

Ο τρόπος  παρακράτησης των ανα-
δρομικών  από την κατάργηση του Ε-
ΚΑΣ δεν έχει ακόμα αποσαφηνιστεί, 
καθώς  αναμένεται να γίνει συμψηφι-
σμός με τα αντισταθμιστικά μέτρα για 
την ενίσχυση των χαμένων του ΕΚΑΣ, 
αρχής γενομένης από τις συντάξεις 
του Σεπτεμβρίου.  Σύμφωνα με το υ-
πουργείο Εργασίας, τα μέτρα (απαλ-
λαγή από την εισφορά υπέρ ΕΟΠΠΥ 
6%, ισόποση παροχή στους αναπή-

ρους άνω του 80%, ισόποση παροχή 
στον ένα εκ των δύο «χαμένων» συ-
ζύγων) θα «μετρήσουν» από τις συ-
ντάξεις του Αυγούστου.  Το κόστος 
των αντισταθμιστικών είναι 50 εκ -60 
εκ ευρώ. Η δαπάνη δεν έχει γίνει α-
κόμα αποδεκτή από τους δανειστές. 
Το πράσινο φως δεν έχουν δώσει οι 
δανειστές ούτε για το σχέδιο του κ. 
Κατρούγκαλου  το 2017 να μειωθεί το 
ύψος του επιδόματος των δικαιού-
χων προκειμένου να μην καταργηθεί 
ολοκληρωτικά. 

Μαχαίρι στις υψηλές συντάξεις
Βαρύς θα πέσει ο πέλεκυς, αρχής 

γενομένης από τη σύνταξη του Οκτω-
βρίου, σε κάθε κύρια σύνταξη που 
ξεπερνά τα 2.000 ευρώ μεικτά (1.820 
καθαρά), η οποία θα περικοπεί  κατά 
το υπερβάλλον ποσό και θα δίνεται 
πλέον μειωμένη μέχρι 31/12/2018. Το 
προηγούμενο ανώτατο πλαφόν που 
ίσχυε πριν από την ψήφιση του νέου 
νόμου ήταν 2.773 ευρώ μικτά.

Κούρεμα  
στις πολλαπλές συντάξεις 

Αντίστοιχα, κούρεμα θα υποστούν 
και οι συνταξιούχοι που συγκεντρώ-

νουν πάνω από 3.000 ευρώ από ο-
ποιαδήποτε αιτία από το Δημόσιο, 
ΝΠΔΔ ή οποιονδήποτε ασφαλιστικό 
φορέα κύριας ή επικουρικής ασφάλι-
σης. Το αντίστοιχο πλαφόν πριν από 
το νέο νόμο ήταν 3.680 ευρώ (καθαρό 
ποσό). 

 Με τις συντάξεις του Οκτωβρίου  
περικοπές θα υποστούν και οι προ-
συνταξιοδοτικές παροχές 11.000 τρα-
πεζοϋπαλλήλων από την Εμπορική, 
την πρώην Πίστεως (νυν Alpha) και 
την Τράπεζα Αττικής (προσυνταξιοδο-
τικό ΕΤΑΤ και ΕΤΕΑ).

Πώς θα υπολογιστούν οι εισφορές 
για τους ελεύθερους επαγγελματίες 
από 1/1/2017-Χαμένοι όσοι είχαν υ-
ψηλό εισόδημα το 2015.

Σε δύο φάσεις θα υπολογιστούν τα 
ασφάλιστρα των ελευθέρων επαγ-
γελματιών, των αγροτών και των αυ-
τοαπασχολούμενων επιστημόνων α-
πό την 1/1/2017, οπότε αλλάζει  το 
σύστημα παρακράτησης των εισφο-
ρών.

Ο υπολογισμός θα γίνεται με βάση 
το εισόδημα των  προηγούμενων ε-
τών, με αναγωγή σε 12μηνη βάση. Η 
οριστική εκκαθάριση των διαφορών 
που θα προκύπτουν θα «κλειδώνει»  

στο τέλος κάθε επό-
μενου χρόνου.

Συγκεκριμένα, για 
τους πρώτους έξι  μή-
νες  του 2017, οι ει-
σφορές θα υπολογι-
στούν με βάση το κα-
θαρό φορολογητέο 
εισόδημα του 2015 
και το αντίστοιχο εκ-
καθαριστικό του 2016. 
Αυτό θα συνεχίσει να 
γίνεται και το 2017 μέ-
χρι να ολοκληρωθεί η 
εκκαθάριση του εισο-
δήματος του 2016.  Αν 
προκύψουν διαφορές, τα ποσά δεν 
θα επιστρέφονται αλλά θα συμψηφί-
ζονται. Ο ίδιος  μεταβατικός μηχανι-
σμός θα εφαρμοστεί και για τα επό-
μενα έτη (π.χ. στην αρχή του 2018 με 
βάσει το εισόδημα του 2016 και ακο-
λούθως το εισόδημα του 2017) έως 
ότου διαμορφωθεί μηχανισμός ακρι-
βόχρονης δήλωσης και ελέγχου του 
εισοδήματος ανά μήνα ή ανά δίμηνο.

Παράγοντες της ασφάλισης σχολι-
άζουν ότι, σε περίπτωση μείωσης 
των εισοδημάτων που δηλώθηκαν το 
2016, σε σχέση με το 2015, ο ελεύθε-

ρος επαγγελματίας θα υποχρεωθεί 
να καταβάλει υψηλές ασφαλιστικές 
εισφορές σε σχέση με το εισόδημα 
του προηγούμενου έτους, οι οποίες 
δεν θα μπορούν να επιστραφούν, αλ-
λά, μόνο να συμψηφιστούν με τις με-
ταγενέστερες υποχρεώσεις του. Δη-
λαδή, για πρώτη φορά στα χρονικά, ο 
ασφαλισμένος ελεύθερος επαγγελ-
ματίας θα προπληρώνει τις εισφορές 
του. 

Για παράδειγμα: Ελεύθερος επαγ-
γελματίας  δήλωσε το 2015 καθαρό 
φορολογητέο εισόδημα 18.000 ευρώ. 
Το ύψος των εισφορών που καλείται 
να καταβάλει είναι 18.000 Χ 26.95% = 
4.851 ευρώ  έναντι 4.024 ευρώ που 
θα πλήρωνε με το σημερινό σύστημα 
στην κλάση Π4 του ΟΑΕΕ. Τους πρώ-
τους μήνες του 2017 θα καταβάλει 
4.851/12  = 404 ευρώ το μήνα. Θα συ-
νεχίσει να πληρώνει αυτό το ποσό 
μέχρι να εκκαθαριστεί το εισόδημά 

του για το 2016.  Το 
καθαρό φορολο-
γητέο εισόδημα  
του ίδιου επαγγελ-
ματία  το  2016 εί-
ναι 21.000 ευρώ  
και θα πρέπει να 
καταβάλει εισφο-
ρές ως εξής : 
21.000 Χ 26.95% = 
5.659 για το 2017 
έναντι 4.024 με το 
παλιό σύστημα. 

Αν η εκκαθάρι-
ση του 2016 έρθει 
τον Ιούλιο του 
2017, σημαίνει 
πως για το πρώτο 
6μηνο έχει πλη-
ρώσει «έναντι» 
2.424 ευρώ. Άρα 
χρωστάει 3.235 
ευρώ. Αυτό το πο-
σό θα καταβάλει 
σε ισόποσες δό-
σεις μέχρι το Δε-

κέμβριο, με αποτέλεσμα η εισφορά 
του για το δεύτερο  6μηνο να διαμορ-
φωθεί στα 539 ευρώ.

Στο επόμενο παράδειγμα συμβαί-
νει ακριβώς το αντίθετο: Ο ελεύθερος 
επαγγελματίας δήλωσε καθαρό φο-
ρολογητέο εισόδημα για το 2015 
30.000 ευρώ . Το καθαρό φορολογη-
τέο εισόδημα που δήλωσε για το 2016 
ανέρχεται σε 9.000 ευρώ. Αυτό συνέ-
βη είτε γιατί ο τζίρος του μειώθηκε  
δραματικά  είτε γιατί προτίμησε να 
φορο-εισφοροδιαφύγει  για να απο-
φύγει την επιβάρυνση.  

Έτσι, τους πρώτους μήνες του 2017 

θα καταβάλει 30.000Χ 26.95% = 8.085 
/12 =674 ευρώ το μήνα. Με το παλιό 
σύστημα, θα πλήρωνε 4.024 ευρώ 
ετησίως, δηλαδή τα μισά . Αν το κα-
θαρό φορολογητέο του 2016 είναι 
9.000  ευρώ, θα πρέπει να καταβάλει 
εισφορές ως εξής : 9.000 Χ 26.95% = 
2.425, δηλαδή τα μισά από ότι θα κα-
τέβαλε με το παλιό σύστημα. Εφόσον 
έχει πληρώσει έναντι το πρώτο εξά-
μηνο 4.044 ευρώ, δεν έχει οφειλές, 
Τουναντίον πρέπει να του επιστρα-
φούν 1.619 ευρώ, τα οποία όμως θα 
συμψηφιστούν έναντι μελλοντικών 
οφειλών του. Δηλαδή σ΄αυτή την πε-
ρίπτωση ο ασφαλισμένος  βγαίνει 
χαμένος, καθώς προπληρώνει το 
κράτος. 

Στο στόχαστρο δηλαδή μπαίνουν 
όσοι έχουν  μεγάλες διαφορές εισο-
δήματος  στο πρώτο 6μηνο, με αποτέ-
λεσμα να προπληρώσουν περισσότε-
ρα από όσα τους αναλογούν για όλο 
το έτος.

Η ελάχιστη εισφορά (είτε υπάρ-
χουν εισοδήματα είτε όχι) για τους ε-
λεύθερους επαγγελματίες ορίζεται 
στα 117,36 ευρώ το μήνα για τη σύ-
νταξη και 40,80 ευρώ για ασθένεια. Ο 
νόμος προβλέπει εκπτώσεις επί του 
συνολικού ασφαλίστρου για τους αυ-
τοαπασχολούμενους και μεταβατική 
περίοδο για τους αγρότες.

Μεγαλύτερος «βραχνάς» ωστόσο 
για το υπουργείο Εργασίας είναι αν 
θα εισπραχθούν αυτές οι εισφορές, 
καθώς  οι  οφειλές προς τα ταμεία έ-
χουν φτάσει στο ύψος-μαμούθ των  
25 δισ. ευρώ. 

Στελέχη των ταμείων κρούουν τον 
κώδωνα του κινδύνου,τονίζοντας ότι, 
αν δεν εφαρμοστεί νέα ρύθμιση ο-
φειλών μέχρι τον Οκτώβριο, τα έσοδα 
θα καταρρεύσουν. Ενδεικτικό είναι 
ότι, ενώ τα έσοδα του ΙΚΑ από τις τρέ-
χουσες εισφορές σημειώνουν αύξη-
ση, τα έσοδα από τις ληξιπρόθεσμες 
κάθε μήνα  υποχωρούν 5%-10%.

Το θέμα της νέας ρύθμισης οφει-
λών σκοπεύει να θέσει μετ΄ επιτάσε-
ως η ελληνική πλευρά στη διαπραγ-
μάτευση του Σεπτεμβρίου, προτείνο-
ντας  ρύθμιση αλά κάρτ, ανάλογα με 
την εισφοροδοτική ικανότητα του ο-
φειλέτη και τη συνέπειά του στην 
πληρωμή των τρεχουσών εισφορών.

Μια νέα ευνοϊκή ρύθμιση  ωστόσο 
δεν θα περάσει εύκολα από την 
«κρησάρα» των δανειστών, οι οποίοι 
έχουν θέσει ως όρο  την  αυστηρο-
ποίηση των διαδικασιών είσπραξης  
εισφορών από 1/1/2017 μετά  την ε-
φαρμογή της ρύθμισης των 100 δό-
σεων.

ΠΩΣ ΘΑ ΎΠΌΛΌΓΙΣΤΌΎΝ ΌΙ ΈΙΣΦΌΡΈΣ ΓΙΑ ΤΌΎΣ ΈΛΈΎΘΈΡΌΎΣ ΈΠΑΓΓΈΛΜΑΤΙΈΣ 

Τι προβλέπει το τρίτο και φαρμακερό πακέτο μειώσεων στις επικουρικές

Στο δεύτερο 
πακέτο του 
Σεπτεμβρίου  
ήδη επανα-
υπολογίστηκαν  
περίπου 
805.000 
συντάξεις, εκ 
των οποίων 
οι 150.000 
εκτιμάται ότι 
θα υποστούν  
μειώσεις που 
σε ορισμένες 
περιπτώσεις  
θα αγγίξουν  
το 38%

Στο τέλος 
Οκτωβρίου 
θα γίνει «ταμείο» 
προκειμένου  
να διαπιστωθεί 
αν με τις 
περικοπές   
των επικουρικών 
επιτεύχθηκε  
ο μνημονιακός 
στόχος για  
εξοικονόμηση 
του ποσού 
των 360  
εκατ. ευρώ
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Διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης κι-
νούν οι τράπεζες εναντίον οφειλετών 
τους που παρ' ότι εξασφάλισαν προσωρι-

νή προστασία πρώτης κατοικίας, υποβάλλοντας 
αίτηση υπαγωγής στο νόμο Κατσέλη, δεν τη-
ρούν τις υποχρεώσεις τους. 

Με βάση τις τροποποιήσεις στο νόμο Κατσέλη 
που ψήφισε η παρούσα κυβέρνηση (νόμος 
4336/2015) παρέχεται η δυνατότητα στις τράπε-
ζες, καθώς και στα υπό ειδική εκκαθάριση τρα-
πεζικά ιδρύματα, είτε να ζητήσουν από το δικα-
στήριο την ανάκληση των μέτρων προσωρινής 
προστασίας, είτε να καταγγείλουν τη ρύθμιση 
και να κινήσουν μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης. 

Ο τροποποιημένος νόμος Κατσέλη ορίζει ότι, 
αν ο οφειλέτης καθυστερεί υπαίτια την καταβο-
λή τεσσάρων διαδοχικών μηνιαίων δόσεων, 
που όρισε το δικαστήριο, αποφασίζοντας τα μέ-
τρα προσωρινής προστασίας, η τράπεζα έχει τη 
δυνατότητα να κινήσει διαδικασίες αναγκαστι-
κής εκτέλεσης για την πρώτη κατοικία. 

Αντίστοιχη δυνατότητα δίνεται στις τράπεζες, 

όταν ο οφειλέτης καθυστερεί την καταβολή δό-
σεων της ρύθμισης, με αποτέλεσμα το συνολικό 
ποσό σε καθυστέρηση να υπερβαίνει αθροιστικά 
την αξία τεσσάρων μηνιαίων δόσεων ετησίως. 

Τέλος, η τράπεζα έχει τη δυνατότητα να προ-
σφύγει εκ νέου στο δικαστήριο στην περίπτωση 
που ο οφειλέτης καθυστερεί την εκπλήρωση 
των υποχρεώσεών του από τη ρύθμιση για πε-
ρίοδο μεγαλύτερη από τρεις μήνες ή δυστροπεί 
επανειλημμένα στην τήρησή της. 

Αν συντρέχουν οι παραπάνω προϋποθέσεις, ο 
νόμος προβλέπει ότι το Δικαστήριο μπορεί να 
διατάξει την έκπτωση του οφειλέτη από την 
προσωρινή προστασία. 

Το ποσοστό των οφειλετών που παρ' ότι πή-
ραν προσωρινή προστασία δεν τηρούν τις υπο-
χρεώσεις τους ξεπερνά, σύμφωνα με εκτιμή-
σεις τραπεζικών στελεχών, το 20% και σε αρκε-
τές περιπτώσεις δεν δικαιολογείται από τη συ-

νολική περιουσιακή κατάσταση των οφειλετών. 
Σε περιπτώσεις αντικειμενικής αδυναμίας 

καταβολής των δόσεων της ρύθμισης, λόγω γε-
γονότων ή μεταβολών στην περιουσιακή κατά-
σταση και τα εισοδήματα του δανειολήπτη, που 
επήλθαν μετά τη λήψη των προσωρινών μέ-
τρων προστασίας, ο τελευταίος μπορεί να αιτη-
θεί την τροποποίηση των όρων της ρύθμισης ως 
προς το ύψος της μηνιαίας δόσης. 

Επίσης ο οφειλέτης που έχει υποβάλει αίτηση 
του άρθρου 4 του νόμου Κατσέλη με αίτημα την 
εξαίρεση της κύριας κατοικίας του από την εκ-
ποίηση, έχει τη δυνατότητα να υποβάλει στο δι-
καστήριο πρόταση εκκαθάρισης και σχέδιο δι-
ευθέτησης οφειλών, εφόσον διασφαλίζεται ότι 
οι πιστωτές του δεν θα βρεθούν, χωρίς τη συ-
ναίνεσή τους, σε χειρότερη οικονομική θέση α-
πό αυτή στην οποία θα βρισκόταν σε περίπτωση 
αναγκαστικής εκτέλεσης. 

ΞΈΚΙΝΌΎΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΈΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΈΚΤΈΛΈΣΗΣ ΌΙ ΤΡΑΠΈΖΈΣ

Στο σφυρί και πρώτες 
κατοικίες με προστασία

►Σε ποιες περιπτώσεις  
αίρεται η προσωρινή 
προστασία που δίνει  
το δικαστήριο  
για την πρώτη κατοικία. 
►Τι προβλέπουν  
οι τροποποιήσεις  
του νόμου Κατσέλη.  
►Πάνω από το 20%  
οι κακοπληρωτές

Πτώση 5,4%  
στις ταξιδιωτικές 
εισπράξεις τον Ιούνιο

Πλεόνασμα 1,719 δισ. ευρώ εμφάνισε το ταξι-
διωτικό ισοζύγιο τον Ιούνιο του 2016, μειωμέ-
νο κατά 3,6% έναντι πλεονάσματος 1,783 δισ. 

ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2015, σύμφωνα με τα 
προσωρινά στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος. Ει-
δικότερα, μείωση κατά 5,4% κατέγραψαν τον Ιούνιο 
του 2016 οι ταξιδιωτικές εισπράξεις, οι οποίες δια-
μορφώθηκαν στα 1.851 εκατ. ευρώ, έναντι 1.957 
εκατ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2015. 

Μεγαλύτερη μείωση (κατά 23,9%) παρατηρήθηκε 
στις ταξιδιωτικές πληρωμές (Ιούνιος 2016: 132 ε-
κατ. ευρώ, Ιούνιος 2015: 174 εκατ. ευρώ). Η μείωση 
των ταξιδιωτικών εισπράξεων οφείλεται στη μείω-
ση της μέσης δαπάνης ανά ταξίδι κατά 4,0% και των 
αφίξεων κατά 2,0%. Οι καθαρές εισπράξεις από την 
παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών συνέβαλαν με πο-
σοστό 79,8% στο σύνολο των καθαρών εισπράξεων 
από υπηρεσίες και υπεραντιστάθμισαν (122,3%) το 
έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών.Την περίοδο Ιανου-
αρίου-Ιουνίου 2016 το ταξιδιωτικό ισοζύγιο εμφά-
νισε πλεόνασμα 2.991 εκατ. ευρώ, μειωμένο κατά 
6,7% έναντι πλεονάσματος 3.205 εκατ. ευρώ την α-
ντίστοιχη περίοδο του 2015. Η εξέλιξη αυτή οφείλε-
ται στη μείωση των ταξιδιωτικών εισπράξεων κατά 
242 εκατ. ευρώ ή 5,8%, καθώς οι ταξιδιωτικές πλη-
ρωμές μειώθηκαν κατά 28 εκατ. ευρώ ή 2,9%. H 
μείωση των ταξιδιωτικών εισπράξεων οφείλεται 
στη μείωση των αφίξεων κατά 1,6% και της μέσης 
δαπάνης ανά ταξίδι κατά 4,9%. Οι καθαρές εισπρά-
ξεις από την παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών αντι-
στάθμισαν κατά 36,1% το έλλειμμα του ισοζυγίου 
αγαθών και συνέβαλαν κατά 65,3% στο σύνολο των 
καθαρών εισπράξεων από υπηρεσίες.

Ταξιδιωτικές εισπράξεις
Τον Ιούνιο του 2016,  οι ταξιδιωτικές εισπράξεις 

μειώθηκαν κατά 5,4% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο 
μήνα του 2015, ενώ την  περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνί-
ου 2016 οι ταξιδιωτικές εισπράξεις εμφάνισαν μεί-
ωση κατά 5,8% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περί-
οδο του 2015 και διαμορφώθηκαν στα 3.929 εκατ. 
ευρώ. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στη μείωση κατά 
4,1% των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών 
της Ε.Ε.-28, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 2.547 
εκατ. ευρώ, και στη μείωση κατά 11,0% των εισπρά-
ξεων από κατοίκους των λοιπών χωρών εκτός της 
Ε.Ε.-28, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 1.230 εκατ. 
ευρώ. 

Έισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση 
Η εισερχόμενη κίνηση τον Ιούνιο του 2016 δια-

μορφώθηκε στις 2.971 χιλ. ταξιδιώτες, παρουσιά-
ζοντας μείωση κατά 2,0% σε σύγκριση με τον αντί-
στοιχο μήνα του 2015. Ειδικότερα, οι αεροπορικές 
αφίξεις αυξήθηκαν κατά 2,7%, ενώ οι οδικές αφίξεις 
μειώθηκαν κατά 15,7%. Η εξέλιξη αυτή ήταν αποτέ-
λεσμα της μείωσης των αφίξεων από τις λοιπές χώ-
ρες εκτός της Ε.Ε.-28 κατά 18,1%, καθώς οι αφίξεις 
από τις χώρες της Ε.Ε.-28 αυξήθηκαν κατά 6,5%. Η 
εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση την περίοδο Ιανου-
αρίου-Ιουνίου 2016 μειώθηκε κατά 1,6% και δια-
μορφώθηκε στις 7.446 χιλ. ταξιδιώτες, έναντι 7.566 
χιλ. ταξιδιωτών την αντίστοιχη περίοδο του 2015. 
Ειδικότερα, οι αεροπορικές αφίξεις αυξήθηκαν κατά 
6,1%, ενώ οι οδικές αφίξεις μειώθηκαν κατά 14,4%. 

«Εξοικονόμηση κατ' οίκον»

Eντάχθηκαν  ακόμη  5.046 νοικοκυριά 
ΣΈ ΈΞΈΛΙΞΗ είναι η  διαδικασία ενημέρωσης από τις τράπεζες προς 
τους δικαιούχους ένταξης στο πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ' οί-
κον» που σε πρώτη φάση αφορούν 5.046 νοικοκυριά (συν 972 επι-
λαχόντες). Το ΕΤΕΑΝ, που είναι ο διαχειριστής του Ταμείου, γνω-
στοποιεί ότι  ωφελούμενοι πρέπει να προβούν στην υπογραφή των 
σχετικών συμβάσεων εντός 45 ημερών από την  ημερομηνία ανα-
κοίνωσης, καθώς σε διαφορετική περίπτωση η αίτηση τίθεται αυτο-
δίκαια εκτός απόφασης υπαγωγής, ώστε να δοθεί δυνατότητα υπα-
γωγής σε επόμενες στη σειρά από τις επιλαχούσες αιτήσεις. Σύμ-
φωνα με τη σχετική ενημέρωση από το υπουργείο Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας, ο τελικός αριθμός των πρόσθετων δικαιούχων που 
θα υπαχθούν στο πρόγραμμα, αναμένεται να φθάσει περίπου τους 
8.000, καθώς πρόκειται να εκταμιευθούν πρόσθετοι πόροι στο επό-
μενο χρονικό διάστημα.

Iονική Ξενοδοχειακή

Στο 97,27% το ποσοστό της Alpha Bank
ΓΝΩΣΤΌΠΌΙΗΣΗ από Alpha Bank έλαβε η  Ιονική Ξενοδοχειακή A.E., 
σύμφωνα με την οποία η   τράπεζα απέκτησε άμεσο ποσοστό 97,27% 
επί των δικαιωμάτων ψήφου της, που αντιστοιχεί σε 13.039.063 κοινές 
ονομαστικές με δικαίωμα ψήφου μετοχές επί συνόλου 13.404.440 με-
τοχών της εκδότριας εταιρείας, λόγω αγοράς τους από τις συνδεδεμέ-
νες της εταιρείες Alpha Group Investments Ltd, Ionian Equity 
Participations Ltd, Ιονική Συμμετοχών Α.Ε., Ωκεανός ΑΤΟΕΕ και Alpha 
Υποστηρικτικών Εργασιών Α.Ε. κατά ποσοστά 89,77%, 1,87%, 1,87%, 
1,87% και 1,87% αντιστοίχως. Μετά τις ανωτέρω συναλλαγές, το έμμε-
σο ποσοστό της τράπεζας επί των δικαιωμάτων ψήφου της Ιονική Ξε-
νοδοχειακή A.E. κατήλθε από 97,27% σε 0%. Η συναλλαγή υλοποιήθηκε 
στο πλαίσιο εσωτερικής αναδιάρθρωσης του χαρτοφυλακίου του Ομί-
λου Alpha Bank προς το σκοπό εξυπηρέτησης επιχειρηματικών πρωτο-
βουλιών και υπό όρους σύμφωνους με τις βέλτιστες πρακτικές που α-
κολουθούνται σε παρεμφερείς συναλλαγές.

Ανοίγει ο δρόμος για τη διάσωση 
της Μαρινόπουλος, καθώς οι πι-
στώτριες τράπεζες ενέκριναν το 

σχέδιο που κατέθεσε η αλυσίδα Σκλα-
βενίτης και η «καυτή πατάτα» περνά 
πλέον στους χιλιάδες προμηθευτές της 
άλλοτε ισχυρής αλυσίδας super 
market. Ήδη τα διοικητικά συμβούλια 
των Eurobank, Alpha Bank και Πειραι-
ώς ενέκριναν  το σχέδιο διάσωσης, ε-
νώ το ίδιο αναμένεται να κάνει και το  
δ.σ. της Εθνικής, όπου μέχρι την ώρα  
που εκτυπωνόταν το Nextdeal δεν είχε 
ολοκληρωθεί η συνεδρίαση.

Το σχέδιο προβλέπει τη διάσωση 
της Μαρινόπουλος, μέσω της 
διαδικασίας των άρθρων 106 «β» 
και «θ» του πτωχευτικού νόμου

Ειδικότερα, οι μέτοχοι της Μαρινό-
πουλος, οι πιστώτριες τράπεζες και ο 
υποψήφιος στρατηγικός επενδυτής 
«Σκλαβενίτης» συμφωνούν να εμφα-
νίσουν στο δικαστήριο το εξής σχέδιο: 
Το σύνολο, σχεδόν, της Μαρινόπουλος 
θα περάσει σε μια νέα εταιρεία, με νέο 
ΑΦΜ (χρήση των διατάξεων του άρ-
θρου 106 θ), η οποία θα ελέγχεται με-
τοχικά κατά 100% από τη Σκλαβενίτης. 
Η τελευταία δεσμεύεται να βάλει άμεσα 
70 εκατ. ευρώ στη νέα εταιρεία και άλ-
λα 55 εκατ. ευρώ στο δεύτερο χρόνο 
λειτουργίας της.

Ταυτόχρονα, οι τράπεζες συμφώνη-
σαν να δανειοδοτήσουν τη νέα εταιρεία 
με 350 εκατ. ευρώ. Το δάνειο θα είναι 
δεκαετές, με επιτόκιο μόλις 1,5%, κα-
θώς οι τράπεζες θα έχουν το δικαίωμα 
να το κεφαλαιοποιήσουν, αποκτώντας 
το 25% του μετοχικού κεφαλαίου της 
νέας εταιρείας.

Τα 475 εκατ. ευρώ ( 350 εκατ. δανει-
σμός και 125 εκατ. που θα βάλει η 
Σκλαβενίτης) θα χρησιμοποιηθούν από 
τη νέα εταιρεία για κεφάλαιο κίνησης 
και εξόφληση μέρους των υποχρεώσε-

ών της προς προμηθευτές, που μετα-
φέρονται αυτούσιες στη νέα εταιρική 
οντότητα, μαζί με το δίκτυο καταστημά-
των, το προσωπικό και τα περισσότερα 
από τα στοιχεία ενεργητικού και παθη-
τικού της Μαρινόπουλος.

Παρ' ότι λεπτομέρειες δεν έχουν γί-
νει γνωστές, το κούρεμα που προτείνε-
ται στους προμηθευτές υπολογίζεται 
στο 40%. Δηλαδή για οφειλές έναντι 
της Μαρινόπουλος 10 εκατ. ευρώ, ένας 
προμηθευτής θα εξοφληθεί σε βάθος 
διετίας- τριετίας για τα 6 εκατ. ευρώ 
και καλείται να συναινέσει στη διαγρα-
φή απαιτήσεων ύψους 4 εκατ. ευρώ.

Πρόκειται για το πλέον δύσκολο ση-
μείο της συμφωνίας, καθώς εκτός από 
τις τράπεζες θα πρέπει να συμφωνή-
σουν επί του σχεδίου διάσωσης αρκε-
τοί από τους περίπου 3.500 χιλιάδες 
προμηθευτές του ομίλου Μαρινόπου-
λος, ώστε να επιτευχθεί η απαραίτητη 
πλειοψηφία πιστωτών πριν από την 
εκδίκαση της αίτησης.

Οι μεγάλοι προμηθευτές της Μαρι-
νόπουλος που διαθέτουν υψηλές απαι-
τήσεις (άνω των 5 εκατ. ευρώ) δυσανα-
σχετούν από το ότι οι τράπεζες φέρο-
νται να εξαιρούνται του «κουρέματος», 
καθώς το μεγαλύτερο μέρος των δα-
νείων (285 εκατ. ευρώ) έχουν εξασφα-

λίσεις επί του συνόλου των μετοχών 
της ΦΑΜΑΡ και άλλων εταιρειών, που 
ανήκουν σε μέλη της οικογένειας Μα-
ρινόπουλου. Από την άλλη όμως ο με-
γάλος κίνδυνος είναι η κατάρρευση της 
Μαρινόπουλος, η οποία θα έχει ισχυρές 
επιπτώσεις, τόσο για τις ίδιες όσο και 
το σύνολο της εγχώριας αγοράς. Επι-
πρόσθετα, η παροχή συναίνεσης επί του 
σχεδίου διάσωσης εξασφαλίζει συνέ-
χιση της συνεργασίας με έναν όμιλο 
(Σκλαβενίτη) που θα κατέχει πλέον κυ-
ρίαρχη θέση στο οργανωμένο λιανε-
μπόριο. Αντιδράσεις αναμένεται να υ-
πάρξουν και από ανταγωνιστές της 
Σκλαβενίτης για τους όρους, με τους 
οποίους οι τράπεζες χρηματοδοτούν τη 
νέα εταιρεία. 

Η ανησυχία ότι θα υπάρξουν αντι-
δράσεις οδήγησε ήδη σε μικρές αλλα-
γές στο σχέδιο. Ενώ αρχικά προβλεπό-
ταν η απόκτηση του 25% της νέας εται-
ρείας από μέλη της οικογένειας Μαρι-
νόπουλου, υπήρξε τροποποίηση και α-
ποφασίστηκε το 100% να περάσει στη 
Σκλαβενίτης. Όλα αυτά, παρά το γεγο-
νός ότι η οικογένεια Μαρινόπουλου 
παρείχε πρόσθετες εγγυήσεις στις τρά-
πεζες για τη χορήγηση κεφαλαίου κίνη-
σης 11 εκατ. ευρώ, τα οποία χρησιμο-
ποιούνται για να καλυφθούν οι τρέχου-

σες ανάγκες της αλυσίδας ώς την ημε-
ρομηνία εκδίκασης της αίτησης. Είναι 
πιθανόν στο άμεσο μέλλον να υπάρ-
ξουν και κινήσεις των τραπεζών ενα-
ντίον της οικογένειας Μαρινόπουλου. 
Σύμφωνα με καλά ενημερωμένες πη-
γές, οι τράπεζες θα κινηθούν επιθετικά, 
επιδιώκοντας να δεσμεύσουν όσα πε-
ριουσιακά στοιχεία της οικογένειας εί-
ναι κρυμμένα κάτω από ένα πλέγμα off 
shore εταιρειών στο εξωτερικό. Σημει-
ώνεται ότι οι τράπεζες έχουν ως ενέ-
χυρο το 100% της ΦΑΜΑΡ αλλά και 
μετοχές άλλων εταιρειών που ανήκουν 
στην οικογένεια Μαρινόπουλου (GAP, 
Marks and Spencer, Starbucks κ.ά.). 
Για τη ΦΑΜΑΡ αναμένεται να ανατεθεί 
νέο mandate σε επενδυτική τράπεζα 
προκειμένου να διερευνηθεί το ενδε-
χόμενο πώλησης, καθώς ο διαγωνι-
σμός του 2015 για την πώληση του 40% 
απέβη άκαρπος και εξαιτίας των υπε-
ραισιόδοξων -όπως αποδείχθηκε- ε-
κτιμήσεων για τα EBITDA εκείνης της 
χρήσης. Αποτέλεσμα των υπεραισιό-
δοξων εκτιμήσεων ήταν να ζητείται μια 
αποτίμηση της τάξης των 400 εκατ. ευ-
ρώ για το 100% της εταιρείας, όταν με 
βάση τα επιτευχθέντα EBITDA η δίκαιη 
αποτίμηση του ομίλου ΦΑΜΑΡ προσδι-
ορίζεται κοντά στα 250 εκατ. ευρώ.

Tη Δευτέρα τα εκκαθαριστικά του ΕΝΦΙΆ
Τη Δευτέρα, 29 Αυγούστου, θα ξεκινήσει η διαδικασία έκδοσης των εκκαθαριστικών του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ), σύμφω-

να με το επίσημο χρονοδιάγραμμα της αρμόδιας διεύθυνσης του υπουργείου Οικονομικών.Ο ΕΝΦΙΑ θα καταβληθεί σε πέντε μηνιαίες δόσεις, με 
τους φορολογούμενους να καλούνται να αποπληρώσουν την πρώτη δόση έως το τέλος του Σεπτεμβρίου. Το υπουργείο Οικονομικών υπολογίζει 
ότι από το φόρο θα εισπράξει, όπως και πέρυσι, 2,65 δισ. ευρώ. Καθώς εφέτος υπήρξε μείωση αντικειμενικών αξιών σε όλη σχεδόν την επικράτεια, 
αλλά και δεν εντάσσονται τα αγροτεμάχια στο συμπληρωματικό φόρο, λόγω των πολλών λαθών στο έντυπο Ε9, περίπου 2,4 εκατομμύρια φορολο-
γούμενοι θα πληρώσουν λιγότερο φόρο και περίπου 2,5 εκατομμύρια πολίτες θα καταβάλουν το ίδιο ποσό σε σχέση με το 2015. Η ηλεκτρονική ε-
φαρμογή για την υποβολή των τροποποιητικών δηλώσεων Ε9 σχεδιάζεται να ανοίξει αμέσως μετά την ανάρτηση των εκκαθαριστικών. Οι ιδιοκτή-
τες των ακινήτων, κατοικιών και αγροτεμαχίων θα έχουν τη δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής τροποποιητικών- διορθωτικών δηλώσεων Ε9 για 
την περίοδο 2010-2016, έως το τέλος του Νοεμβρίου εφέτος και θα ωφεληθούν από την κατά 50% μείωση των προστίμων. Στην περίπτωση κατά 
την οποία, λόγω των διορθώσεων, προκύπτει μείωση φόρου άνω των 300 ευρώ, για να εκδοθεί νέο εκκαθαριστικό θα πρέπει να υποβληθούν τα 
απαραίτητα δικαιολογητικά στην εφορία και, έως ότου γίνει η νέα εκκαθάριση, οι προηγούμενες δόσεις θα συνεχίσουν να είναι απαιτητές.

Κινεζική Επιτροπή 
Τραπεζικής Εποπτείας

Άυξήθηκε  
το  ενεργητικό  
των κινεζικών 
τραπεζών 
ΑΎΞΗΜΈΝΌ κατά 14,5% εμφανί-
στηκε το  εγχώριο ενεργητικό των 
κινεζικών τραπεζών στο τέλος Ιου-
λίου σε ετήσια βάση, φθάνοντας τα 
212,7 τρισ. γιουάν (32,2 τρισ. δολά-
ρια), σύμφωνα με στοιχεία που ανα-
κοίνωσε η Κινεζική Επιτροπή Τρα-
πεζικής Εποπτείας.Το ίδιο διάστημα 
το εγχώριο παθητικό των τραπεζών 
ήταν αυξημένο κατά 14,4% και δια-
μορφώθηκε στα 196 τρισ. γιουάν.Το 
εγχώριο ενεργητικό των «πέντε με-
γάλων» τραπεζών της Κίνας 
-Industrial and Commercial Bank of 
China, Agricultural Bank of China, 
Bank of China, China Construction 
Bank και Bank of Communications- 
διαμορφώθηκε στα 77,9 τρισ. γιου-
άν στο τέλος του περασμένου μήνα 
και αντιστοιχούσε στο 36,6% του 
συνολικού ενεργητικού του κλάδου.

Άυξήθηκαν τα 
«φέσια» στην 
αγορά 
ΈΚΤΙΝΑΧΘΗΚΑΝ  οι ακάλυπτες ε-
πιταγές τον Ιούλιο, σύμφωνα με 
στοιχεία της «Τειρεσίας Α.Ε.». Ειδι-
κότερα, τον Ιούλιο του 2016 οι ακά-
λυπτες επιταγές σε τεμάχια ανήλ-
θαν σε 1.719 και σε αξία σε 199 ε-
κατ. ευρώ. Τη χρονική περίοδο Ια-
νουαρίου-Ιουλίου 2016 οι ακάλυ-
πτες επιταγές σε τεμάχια ανήλθαν 
σε 7.915 και σε αξία τα 358,9 εκατ. 
Ευρώ. Σύμφωνα με στοιχεία της 
Τειρεσίας Α.Ε., σε ποσά οι ακάλυ-
πτες επιταγές τον Ιούλιο του 2016, 
σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα 
του ιδίου έτους, παρουσίασαν αύξη-
ση 316% και σε τεμάχια 50%.

ΠΡΑΣΙΝΌ ΦΩΣ ΑΠΌ ΤΙΣ ΠΙΣΤΩΤΡΙΈΣ ΤΡΑΠΈΖΈΣ 

Τι προβλέπει το σχέδιο 
διάσωσης για τον Μαρινόπουλο
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Ενισχύει η Interamerican την εστίαση στον 
πελάτη, στο πλαίσιο της στρατηγικής της για 
βιώσιμη ανάπτυξη και στους άξονες του τρί-

πτυχου «ψηφιοποίηση - καινοτομία - μεθοδολο-
γία “lean” για τη λειτουργία και απόδοση». Η εται-
ρεία κατά το πρώτο εξάμηνο κατέβαλε, συνολικά, 
97,5 εκατ. ευρώ σε 149.501 περιπτώσεις, με πε-
ραιτέρω βελτίωση στη διαχείριση ζημιών και υ-
ποχρεώσεων που οφείλεται στην απλοποίηση, 
την καθετοποίηση και τις ψηφιακές εφαρμογές 
στο underwriting. 

H δημιουργία αξίας για τους ασφαλισμένους 
της αντανακλάται και στις διαδικασίες των πλη-
ρωμών, με τους δείκτες ικανοποίησης πελατών 
να φθάνουν στο 85% για την Interamerican και 
στο 94% για την Anytime. 

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται, η εταιρεία κατά 
το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Ιουνίου, στον 
κλάδο Ζωής, κατέβαλε 33,9 εκατ. ευρώ σε 
11.641 περιπτώσεις για αποζημιώσεις μόνιμων 
και πρόσκαιρων ανικανοτήτων, θανάτων, λήξεις 
συμβολαίων και εξαγορές. Στον τομέα ασφαλίσε-
ων Υγείας, οι πληρωμές έφθασαν τα 24,2 εκατ. σε 
83.107 περιπτώσεις. 

Οι αποζημιώσεις αφορούσαν σε νοσοκομεια-
κές καλύψεις (11,7 εκατ.), επιδόματα, ιατρικές ε-
πισκέψεις και διαγνωστικές εξετάσεις εντός και 
εκτός εταιρικού συστήματος υγείας Medisystem, 
καθώς και νοσηλείες για συμβόλαια Medisystem. 

Οι αποζημιώσεις για συμβόλαια Ομαδικών α-
σφαλίσεων ανήλθαν σε 8,7 εκατ. για 29.506 κα-
ταβολές, αποδεικνύοντας την αξία της παροχής 

για το προσωπικό των συμβεβλημένων επιχειρή-
σεων (συμβόλαια Ζωής και Ζημιών, Υγείας τύπου 
Medisystem και συνταξιοδοτικά). Στους κλάδους 
γενικών ασφαλίσεων, όπου οι πληρωμές έφθα-
σαν τα 30,7 εκατ. ευρώ, αποζημιώθηκαν 25.247 
περιπτώσεις, με τις 22.128 να αφορούν στον κλά-
δο Αυτοκινήτου, όπου καταβλήθηκαν 27,1 εκατ. 
ευρώ, ενώ στον κλάδο Πυρός η INTERAMERICAN 
πλήρωσε 1,5 εκατ. 

Η εταιρεία έχει επιτύχει εξαιρετικό έλεγχο των 
ζημιών χάρη στις διαδικασίες διαχείρισης, περιο-

ρίζοντας το σχετικό δείκτη στο 50,7% και ελαχι-
στοποιώντας τα παράπονα των πελατών. “Όλες οι 
πολιτικές και οι στρατηγικές προτεραιότητες της 
INTERAMERICAN συγκλίνουν στον πελάτη και 

στην περαιτέρω ενίσχυση της υψηλής εμπιστοσύ-
νης που χαρακτηρίζει τη σχέση του με την εται-
ρεία”, τονίζει ο Γιάννης Καντώρος, γενικός διευ-
θυντής ασφαλιστικών εργασιών Interamerican.

Interamerican: Πλήρωσε 97,5 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο

Πιστή  στη φιλοσοφία της για συνεχή 
αναζήτηση της καινοτομίας και τη 
στήριξη νέων ταλέντων, η Generali 

φιλοξένησε το περασμένο διάστημα μια 
ομάδα φοιτητών, στο πλαίσιο των 
Business Days και του 6ου Πανοράματος 
Επιχειρηματικότητας  και Σταδιοδρομίας. 
Το μεγαλύτερο πολυσυνέδριο για θέμα-
τα επιχειρηματικότητας και επαγγελματι-
κού προσανατολισμού των νέων το ο-
ποίο διοργανώνεται κάθε χρόνο από τον 
κ. Ιορδάνη Λαδόπουλο, καθηγητή Οργά-
νωσης & Διοίκησης των Επιχειρήσεων 
στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 
ΑΣΟΕΕ. 

Τους φοιτητές υποδέχτηκαν  στα κε-
ντρικά γραφεία της Generali  στην Αθήνα,  
τα στελέχη της εταιρείας, για να συζητή-
σουν τις σημαντικές προοπτικές που 
προσφέρει ο ασφαλιστικός χώρος. Μι-
λώντας στους φοιτητές ο διευθύνων 
σύμβουλος κ. Πάνος Δημητρίου στάθηκε 
στα σημεία που συνθέτουν την επιτυχή 
πορεία των 130 της Generali στην Ελλά-
δα, επαίροντας το ανθρώπινο δυναμικό, 
την κοινή κουλτούρα και προσπάθεια για 
την επίτευξη αποτελεσμάτων που δημι-

ουργούν αξία στον εργαζόμενο αλλά και 
τον πελάτη. Προέτρεψε μάλιστα τους 
νέους να αναζητήσουν  στο μέλλον ένα 
αντίστοιχο εργασιακό περιβάλλον που 
θα τους αντιμετωπίζει ισότιμα και θα 
συμβάλλει στην ανάπτυξή τους. 

“Η επιτυχία της Generali να “διαβάζει” 
την αγορά μπορεί να μεταφράζεται σε 
θετικά οικονομικά αποτελέσματα. Πίσω 
όμως από τα νούμερα βρίσκεται ένα κοι-
νό όραμα που μας τροφοδοτεί συνεχώς. 

Το ίδιο ισχύει και για εσάς. Αν επιθυμείτε 
μια επιτυχημένη επαγγελματική πορεία, 
έχετε χρέος να κυνηγήσετε τα όνειρά 
σας, να δοκιμαστείτε σε διαφορετικούς 
τομείς και εκτός του αντικειμένου σας, 
να αποκτήσετε διαφορετικές εμπειρίες 
και να εξελίσσεστε συνεχώς. Μόνο έτσι 
θα μπορέσετε να συνεργαστείτε με δια-
φορετικούς ανθρώπους και να χτίσετε 
ηγετικές ομάδες που θα παράγουν αξιό-
λογο έργο”, υπογράμμισε ο κ. Δημητρίου. 

Στη συνέχεια, τα στελέχη της Generali 
απάντησαν σε ερωτήματα των νέων, συ-
ζήτησαν για το ρόλο και τη μελλοντική 
εξέλιξη της ασφάλισης και έδωσαν, βα-
σιζόμενοι στην πολυετή εμπειρία τους, 
τις δικές τους συμβουλές για μια επιτυχή 
σταδιοδρομία στον κλάδο. Οι κ.κ. Τάκης 
Βασιλόπουλος, Chief Technical Manager 
και Γιάννης Σίνος, διευθυντής Risk, Ανα-
λογιστικού & Αντασφαλιστικού και ο 
διευθυντής πωλήσεων κ. Μ. Σωτηράκος 

τόνισαν ότι ο ασφαλιστικός κλάδος απαι-
τεί υψηλή εξειδίκευση και προσφέρει 
πολλές επαγγελματικές ευκαιρίες. Πα-
ράλληλα, υπογράμμισαν ότι, λόγω της 
διείσδυσης της τεχνολογίας, η ανάγκη 
για υψηλά καταρτισμένο προσωπικό το 
επόμενο διάστημα θα αυξηθεί, ανοίγο-
ντας ουσιαστικά το δρόμο για τους νέους. 
Τέλος, η διευθύντρια ΗR κ. Μ. Καμπα-
νέλλου έδωσε με τη σειρά της σημαντι-
κές συμβουλές για την επιτυχή διεξαγω-
γή μιας συνέντευξης και τους τρόπους με 
τους οποίους υποψήφιοι -ακόμη και 
χωρίς προηγούμενη επαγγελματική ε-
μπειρία- μπορούν να παρουσιάσουν α-
ποτελεσματικά τις δεξιότητές τους. Η 
συμμετοχή της Generali στα Business 
Days έρχεται να ενισχύσει το στρατηγικό 
στόχο της για τη συνεχή ανάπτυξη του 
δυναμικού της και τη στήριξη πρωτοβου-
λιών που προάγουν την καινοτομία. Αξί-
ζει να σημειωθεί ότι μόνο την περίοδο 
2014-15 η Generali προχώρησε σε ση-
μαντικό αριθμό προσλήψεων, ενώ δίνει, 
σταθερά, ευκαιρίες σε ταλαντούχους 
νέους οι οποίοι καταλαμβάνουν, συχνά, 
θέσεις υψηλής ευθύνης.

Χορηγός  
συναυλίας 

της  
Πρωτοψάλτη  

υπέρ του  
Γηροκομείου  

Βόλου
Ως χορηγός συνέδρα-

με η Interamerican-με  
πρωτοβουλία του τοπικού της γραφείου πωλήσεων- την οργάνωση δύο συναυλιών της Άλκηστης 
Πρωτοψάλτη υπέρ του Γηροκομείου Βόλου. Οι συναυλίες πραγματοποιήθηκαν στις 1 και 2 Αυγούστου 
στο θερινό δημοτικό θέατρο «Μελίνα Μερκούρη» και ο φιλανθρωπικός σκοπός τους προσήλκυσε το 
ενδιαφέρον της βολιώτικης κοινωνίας, που απόλαυσε την εξαιρετική ερμηνεύτρια και τους έξι σολί-
στες μουσικούς που τη συνόδευσαν σε μια θαυμάσια μουσική περιήγηση, με τίτλο «Τα χρώματα της 
Ελλάδας». Το ίδρυμα «Γηροκομείο Βόλου» αποτελεί διάδοχη κατάσταση του ομώνυμου, ειδικώς ανα-
γνωρισμένου φιλανθρωπικού σωματείου που ιδρύθηκε το 1952 και φιλοξενεί σήμερα 71 ηλικιωμένα 
άτομα, ενώ νοσηλεύονται σε αυτό και 49 ηλικιωμένα άτομα με χρόνιες παθήσεις και κινητικά προβλή-
ματα σε ειδική πτέρυγα.Η Ιnteramerican αγκαλιάζει, ως κοινωνικά υπεύθυνη εταιρεία, την τρίτη ηλικία 
παρέχοντας υποστήριξη με πολλούς τρόπους. “Το γραφείο μας προχώρησε στην ενέργεια υποστήριξης 
του Γηροκομείου αναγνωρίζοντας την επιτακτική ανάγκη να συνεχιστεί η λειτουργία του, η οποία κα-
λύπτει τις ζωτικές ανάγκες πολλών ηλικιωμένων συμπολιτών μας”, δήλωσε σχετικά ο Γιάννης Μαρ-
κάς, συντονιστής του Γραφείου Πωλήσεων της εταιρείας στο Βόλο.

Business Days 2016:  Η Generali 
σε διάλογο με τους millennials
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Ρεπορτάζ     |24 ªÈÛfi ·ÈÒÓ· ÙÒÚ·,

ÌÂ Ù· ¤ÚÁ· Ì·˜ Î¿ÓÔ˘ÌÂ Ú¿ÍË 

ÙÔ˘˜ ÎÔÈÓÔ‡˜ Ì·˜ ÛÙfi¯Ô˘˜!∆Ú ÈÂıÓ‹˜  ∞ÛÊ·Ï ÈÛÙ 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˜!

Ο μεγαλύτερος όμιλος γενικών ασφαλίσεων 
στην Ελλάδα είναι πλέον η Εrgo μετά την 
ολοκλήρωση της εξαγοράς της ΑΤΕ Ασφα-

λιστικής και τη  μεταβίβαση των μετοχών της στον 
όμιλο. 

Το τίμημα της εξαγοράς, που εντάσσεται στο 
πλαίσιο της στρατηγικής διεθνούς ανάπτυξης της 
ERGO, ανήλθε σε 90 εκατ. ευρώ και υπόκειται 
στις συνήθεις προσαρμογές του μετά την ολοκλή-
ρωση της συναλλαγής. Με την επένδυση αυτή, ό-
πως τονίζεται, ο όμιλος ERGO αποδεικνύει την 
εμπιστοσύνη του στις προοπτικές ανάπτυξης της 
ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς, παρά τις αντίξο-
ες οικονομικές συνθήκες, αλλά και στα σημαντικά 
περιθώρια ενίσχυσης της ασφαλιστικής συνείδη-
σης και αύξησης της διείσδυσης της ιδιωτικής α-
σφάλισης στην Ελλάδα, η οποία κυμαίνεται σε 
πολύ χαμηλότερο επίπεδο έναντι άλλων χωρών 
της Ε.Ε. 

Παράλληλα, η ERGO ενισχύει σημαντικά τη θέ-
ση της στην εγχώρια αγορά και διαμορφώνει ένα 
ιδιαίτερα ισχυρό δίκτυο πωλήσεων.Το 2015 τα 
εγγεγραμμένα ασφάλιστρα της ERGO Ελλάδος 
έφθασαν τα 141 εκατ. ευρώ, προερχόμενα κατά 
κύριο λόγο από τις γενικές ασφαλίσεις, ενώ δια-
τηρήθηκε η υψηλή κερδοφορία, που παρουσιάζει 
σταθερά η εταιρεία τα τελευταία χρόνια. 

Η ΑΤΕ Ασφαλιστική στο ίδιο έτος ενέγραψε α-
σφάλιστρα της τάξης των 125 εκατ. ευρώ, εκ των 
οποίων τα 91 εκατ. ευρώ αφορούν σε γενικές α-
σφαλίσεις. 

“Η επένδυση στην ΑΤΕ Ασφαλιστική αποτυπώ-
νει την εμπιστοσύνη του ομίλου ERGO στις προο-

πτικές της εγχώριας ασφαλιστικής αγοράς, αλλά 
και την αναγνώριση της επιτυχημένης πορείας 
της ERGO στην Ελλάδα τα τελευταία 25 χρόνια”, 
δήλωσε ο  CEO των εταιρειών του ομίλου ERGO 
στην Ελλάδα, κ. Θεόδωρος Κοκκάλας, σχολιάζο-
ντας  την ολοκλήρωση της εξαγοράς. “Είναι μια 
επένδυση που προσθέτει αξία στην εταιρεία μας, 
διευρύνει σημαντικά την πελατειακή της βάση και 
ενισχύει περαιτέρω το χαρτοφυλάκιό της. H 
ERGO αναδεικνύεται πλέον σε κορυφαία ασφαλι-
στική δύναμη στην Ελλάδα, συνδυάζοντας την υ-
ψηλή τεχνογνωσία, την ποιότητα και τη φερεγγυ-
ότητα ενός διεθνούς ομίλου, με την πολυετή πεί-
ρα και γνώση της ελληνικής αγοράς δύο ιστορι-
κών εταιρειών, όπως είναι η ERGO Ελλάδος και η 
ΑΤΕ Ασφαλιστική. Αξιοποιώντας την ηγετική μας 

πλέον θέση στην ελληνική αγορά, θα επιδιώξου-
με να δημιουργήσουμε σημαντικές ευκαιρίες και 
οφέλη για τους ασφαλισμένους, τους συνεργάτες 
και τους εργαζόμενους των εταιρειών μας και μα-
ζί τους θα συμβάλουμε στην αναβάθμιση του θε-
σμού της ιδιωτικής ασφάλισης και την καθιέρω-
σή του ως πυλώνα στήριξης της οικονομίας και 
κοινωνίας”, καταλήγει στην ανακοίνωσή του ο κ.
Κοκκάλας. 

Σημειώνεται ότι η αρχική συμφωνία του ομίλου 
ERGO με την Τράπεζα Πειραιώς, για την εξαγορά 
της ΑΤΕ Ασφαλιστικής, πραγματοποιήθηκε τον 
Αύγουστο του 2014 και  με την ολοκλήρωσή της 
η ERGO απέκτησε τον πλήρη έλεγχο της ΑΤΕ Α-
σφαλιστικής, έχοντας λάβει όλες τις απαραίτητες 
εγκρίσεις των αρμόδιων Εποπτικών Αρχών.

ΌΑΕΕ

Δεύτερη ευκαιρία  
για επανένταξη στη 
ρύθμιση οφειλών 
ΜΈΤΑΒΑΤΙΚΌ καθεστώς ρύθμισης ληξιπρό-
θεσμων οφειλών θεσπίζει ο ΟΑΕΕ προκειμέ-
νου να επανεντάξει στη ρύθμιση των 100 δό-
σεων οφειλέτες που βγήκαν εκτός πλαισίου 
χωρίς δική τους ευθύνη αλλά εξαιτίας λαθών 
του συστήματος. Απαραίτητη προϋπόθεση για 
να δοθεί δεύτερη ευκαιρία στους οφειλέτες 
είναι  να πληρώνουν τις τρέχουσες εισφορές. 
Το αίτημα επανένταξης υποβάλλεται άπαξ ε-
ντός τριών (3) μηνών από την απώλεια της 
ρύθμισης.

Τα ταμεία, προκειμένου να ενισχύσουν τα 
έσοδά τους,  κάνουν τα  «στραβά μάτια» και 
δέχονται  ακόμα και με τρίμηνη καθυστέρηση 
την πληρωμή των τρεχουσών εισφορών, ενώ 
αντιμετωπίζουν με ελαστικότητα τους οφει-
λέτες που κινδυνεύουν να «χάσουν» τη ρύθ-
μιση των 100 δόσεων. Σ΄αυτό το πλαίσιο, ο 
ΟΑΕΕ με έγγραφό του ενημερώνει τις υπηρε-
σίες  ότι  σύμφωνα με από τη μέχρι σήμερα 
διαχείριση, επεξεργασία και αξιολόγηση των 
στοιχείων διατηρησιμότητας ρυθμίσεων 
Ν.4321/2015, διαπιστώνεται ότι σημαντικός 
αριθμός διακόπτεται λόγω μη πληρωμής ει-
σφοράς ή δόσης ενώ οι ασφαλισμένοι-οφει-
λέτες έχουν ενεργήσει εμπρόθεσμα για την 
καταβολή τους και δεν έχουν άμεση ευθύνη 
για τη μη πραγματοποίηση/ολοκλήρωση της 
πληρωμής. Η διερεύνηση και αξιολόγηση των 
πραγματικών περιστατικών διακοπής στις πε-
ριπτώσεις αυτές, εμπίπτει στο πλαίσιο της 
διοικητικής ευθύνης και συνάδει με τις αρχές 
της χρηστής διοίκησης και της εξυπηρέτησης 
του πολίτη.

Για την αξιολόγηση θα πρέπει  
να λαμβάνεται σωρευτικά υπόψη:
• Η αποδεδειγμένη πρόθεση εμπρόθεσμης 
καταβολής (εμπρόθεσμη συναλλαγή) της ει-
σφοράς ή δόσης/εων που προκάλεσαν τη δι-
ακοπή.
• Η αιτία που προκάλεσε το διακοπτικό γεγο-
νός, η οποία πρέπει να συνδέεται με λάθη, 
παραλείψεις ή δυσλειτουργίες του εισπρακτι-
κού μηχανισμού, για τις οποίες δεν έχει άμεση 
ευθύνη ο ασφαλισμένος-οφειλέτης.

Εφόσον πληρούνται οι προαναφερόμενες 
προϋποθέσεις, παρέχεται δυνατότητα επανέ-
νταξης σε καθεστώς ρύθμισης Ν.4321/2015, 
αφού καταβληθεί το σύνολο των απαιτητών 
εισφορών και δόσεων που θα έπρεπε να είχαν 
πληρωθεί, αν η ρύθμιση δεν είχε διακοπεί.

Επισημαίνεται ότι οι ασφαλισμένοι που θα 
απωλέσουν τη ρύθμιση μετά την 2/8/16 ακο-
λουθούν την τρίμηνη προθεσμία υποβολής 
αίτησης (πρώτο διακοπτικό γεγονός: μη κατα-
βολή δόσης/εων την 31/8/16). Ασφαλισμένοι 
που απώλεσαν τη ρύθμιση έως την 2/8/16 έ-
χουν δυνατότητα υποβολής αίτησης επανέ-
νταξης έως 31/10/16 (συμπεριλαμβάνονται: 
δόση/εις ή εισφορά με ημερομηνία εμπρόθε-
σμης πληρωμής 1/8/16). Αιτήσεις που, ενδε-
χομένως, έχουν υποβληθεί, επανεξετάζονται 
σύμφωνα με το παρόν.

Θεόδωρος Κοκκάλας 
Κορυφαία ασφαλιστική 

δύναμη στην Ελλάδα η Ergo
Από αριστερά: Oι κ.κ. 
Γιώργος Πουλόπουλος, 
αναπληρωτής 
διευθύνων σύμβουλος 
της Τράπεζας Πειραιώς 
και Θεόδωρος 
Κοκκάλας, CEO των 
εταιρειών του ομίλου 
ERGO στην Ελλάδα

ΘΑ ΞΈΠΈΡΑΣΈΙ  ΤΑ 10 ΔΙΣ. ΔΌΛΑΡΙΑ,  μέχρι το 2018, η  παγκόσμια ασφαλιστική αγορά που καλύπτει 
τους κινδύνους από τις πολιτικές αβεβαιότητες και εξελίξεις αλλά και τη διαχείριση κρίσεων, σύμφωνα με 
την KPMG. Όπως σημειώνεται στην έκθεση, το προκλητικό μακροοικονομικό περιβάλλον, οι πρόσφατες 
τρομοκρατικές επιθέσεις, οι αυξανόμενες απειλές στον κυβερνοχώρο και η παγκόσμια πολιτική αβεβαιό-
τητα οδηγούν σε αύξηση της ζήτησης για καλύψεις από πολιτικό κίνδυνο και για προστασία διαχείρισης 
κρίσεων.

Υπάρχουν επί του παρόντος δύο σημαντικά κενά στην αγορά: Το πρώτο είναι η ανάγκη για νέα προϊόντα 
που να καλύπτουν τις αναδυόμενες ανάγκες των πελατών, όπως νέα ασφαλιστικά προϊόντα που θα αντιμε-
τωπίσουν τα έξοδα των επιχειρήσεων από τη διακοπή των εργασιών λόγω τρομοκρατικών επιθέσεων, 
χωρίς όμως να έχουν υποστεί υλικές ζημιές, όπως επίσης και καλύψεις για περιστατικά από «μοναχικούς 
λύκους».

Το δεύτερο κενό είναι η δυνατότητα να εξελιχθούν οι ασφαλιστικές υπηρεσίες προς την κατεύθυνση της 
πρόληψης και παροχής συμβουλών αντιμετώπισης τρομοκρατικών φαινομένων, προκειμένου να σταματή-
σουν τους κινδύνους πριν εξελιχθούν και επίσης προσφορά υπηρεσιών ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι επι-
πτώσεις με την εκδήλωση του φαινομένου.

Η πολιτική διαχείρισης κινδύνων και κρίσεων είναι σήμερα ένα από τα κορυφαία ζητήματα που απασχο-
λούν τα στελέχη σε διάφορους κλάδους, δήλωσε ο Paul Merrey, εταίρος της KPMG. Η πρόσφατη απόπειρα 
πραξικοπήματος στην Τουρκία, οι επιθέσεις τρομοκρατίας στη Γαλλία, τη Γερμανία και εκτός Ευρώπης 
«απαιτούν» από τον ασφαλιστικό κλάδο να βρει εφικτές λύσεις, πρόσθεσε. Όλα αυτά τα γεγονότα, συνέχισε 
το στέλεχος της KPMG, απαιτούν ισχυρή απάντηση στη διαχείρισης κρίσεων από τις ασφαλιστικές επιχει-
ρήσεις, οι οποίες θα πρέπει να στραφούν στην παροχή υπηρεσιών πρόληψης των κινδύνων, ο οποίος θα 
μπορούσε να είναι και ένας από τους σημαντικότερους τομείς της ανάπτυξης κατά τα επόμενα δύο χρόνια.

KPMG: Άυξάνεται η ζήτηση για  ασφαλιστικές καλύψεις από κινδύνους
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Δυναμικά ξεκίνησε το α’ εξά-
μηνο του 2016 για τον όμιλο 
Eurolife ERB με υψηλές απο-

δόσεις σε σημαντικούς οικονομι-
κούς δείκτες, ισχυροποιώντας τη 
θέση του Ομίλου στον κλάδο και 
ενισχύοντας την οικονομική του 
ευρωστία, όπως σημειώνεται. 

Περαιτέρω δε ώθηση αναμένε-
ται να δώσει στον όμιλο η μετοχική 
σύνδεσή του με τον όμιλο Fairfax, 
η οποία ισχύει από το Δεκέμβριο 
του 2015, έχει λάβει ήδη την έγκρι-
ση των αρμόδιων εποπτικών αρ-
χών της Ελλάδας, ενώ σύντομα α-
ναμένεται και η έγκριση των αντί-
στοιχων αρμόδιων εποπτικών αρ-
χών της Ρουμανίας, ώστε να ολο-
κληρωθεί. 

Σε ό,τι αφορά στα οικονομικά α-
ποτελέσματα του ομίλου Eurolife 
ERB, το σύνολο της παραγωγής α-
σφαλίστρων άγγιξε τα 211,18 ε-
κατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξη-
ση σε ποσοστό 11,5% σε σχέση με 
το αντίστοιχο εξάμηνο του 2015.Σε 
επίπεδο ομίλου, η Eurolife ERB κα-
τέγραψε το α’ εξάμηνο του 2016 
κέρδη προ φόρων 36,37 εκατ. ευ-
ρώ, παρουσιάζοντας αύξηση 8,4% 
σε σχέση με το αντίστοιχο εξάμηνο 
του 2015.

Ειδικότερα, στην ελληνική αγο-
ρά, ο ομιλος Eurolife ERB [Eurolife 
ERB Α.Ε.Α.Ζ. και Eurolife ERB 
Α.Ε.Γ.Α] σημείωσε το α’ εξάμηνο 
του 2016 αύξηση στην παραγωγή 
ασφαλίστρων κατά 12,5% στις α-
σφαλίσεις ζωής και μείωση 5,7% 
στις γενικές ασφαλίσεις.Σε ό,τι α-
φορά τη θυγατρική εταιρεία του ο-
μίλου ERB Ασφαλιστικές Υπηρεσί-
ες Α.Ε.Μ.Α, η οποία δραστηριοποι-
είται από το 1992 ως μεσίτης στη 
διαμεσολάβηση ασφαλιστικών 
εργασιών με εξειδίκευση στις επι-
χειρηματικές ασφαλίσεις, παρου-
σίασε κέρδη προ φόρων 0,59 εκ. 
ευρώ.

Αντίστοιχα, στη Ρουμανία οι θυ-
γατρικές Ζωής, Eurolife ERB 
Asigurari de Viata και Ζημιών,  
Eurolife ERB Asigurari Generale 
ενίσχυσαν σημαντικά τη διείσδυση 
στην ασφαλιστική αγορά της Ρου-
μανίας αυξάνοντας την παραγωγή 
των ασφαλίστρων κατά 123,4% το 
α’ εξάμηνο του 2016, φτάνοντας 
στα 6,42 εκ. ευρώ. Και το 2016, ο 
όμιλος Eurolife ERB συνεχίζει την 
ήδη επιτυχημένη του πορεία, δια-
θέτοντας πλέον ως ισχυρό επενδυ-

τικό εταίρο, τον όμιλο Fairfax,τόνι-
σε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμ-
βουλος της Eurolife ERB Insurance 
Group Α.Ε. Συμμετοχών, κος Αλέ-
ξανδρος Σαρρηγεωργίου. 

Ο όμιλος Fairfax αποτελεί έναν 
μακροπρόθεσμο επενδυτή με με-
γάλη εμπειρία στον ασφαλιστικό 
κλάδο, καθώς κατέχει σημαντικά 
μερίδια σε πάνω από 20 ασφαλι-

στικές και αντασφαλιστικές ε-
ταιρείες σε Αμερική, Μέση Ανα-
τολή, Ασία και Ευρώπη, γεγονός 
που θα μας επιτρέψει να αξιο-
ποιήσουμε την τεχνογνωσία και 
την καινοτομία του  ομίλου. 

Ταυτόχρονα, χάρη στη θεμελι-
ώδη φιλοσοφία της διοίκησης 
της Fairfax, που εστιάζει στην 
παροχή ελευθερίας και αυτονο-

μίας σχεδιασμού και λειτουργίας 
στις διοικήσεις των εταιριών ό-
που επενδύει, ο Όμιλος Eurolife 
ERB αποκτά ένα διεθνή χαρακτή-
ρα, διατηρώντας την ισχυρή ελ-
ληνική του προσωπικότητα και 
ευελιξία ώστε να προσαρμόζεται 
στις ανάγκες της ελληνικής αγο-
ράς,αναφέρει ο κ.Σαρρηγεωργί-
ου.

Όμιλος Talanx

Άυξήθηκαν τα κέρδη 

Εντός της πορείας για την επίτευξη του στό-
χου για καθαρά κέρδη 750 εκ. ευρώ για το 
2016, βλέπει ο Όμιλος Talanx την απόδοση 

στο πρώτο εξάμηνου του έτους, παρά την επίδρα-
ση των φυσικών καταστροφών και των συναλ-
λαγματικών διαφορών. Τα καθαρά κέρδη του ο-
μίλου, που εκπροσωπείται στη χώρα μας από το 
ελληνικό υποκατάστημα της HDI Global SE, αυ-
ξήθηκαν σε 401 εκ. ευρώ (από 311 το αντίστοιχο 
διάστημα του προηγούμενου έτους). Τα λειτουρ-
γικά κέρδη (ΕΒΙΤ) βελτιώθηκαν κατά 4,8%, σε 1,1 
δισ. ευρώ (1,0). Τα μικτά εγγεγραμμένα ασφάλι-
στρα στο πρώτο εξάμηνο παρέμειναν σταθερά σε 
εγχώριους συναλλαγματικούς όρους, παρόλο 
που οι αρνητικές συναλλαγματικές επιδράσεις 
οδήγησαν σε μείωση των ασφαλίστρων κατά 
2,4% σε 16,4 δισ. ευρώ (16,8). Σημαντική υπήρξε 
η συμβολή της βελτίωσης στην ποιότητα του χαρ-
τοφυλακίου του τομέα Βιομηχανικών Ασφαλίσε-
ων. Επίσης, τα πρώτα σημάδια επιτυχίας άρχισαν 
να διαφαίνονται από την αναδιοργάνωση του 
τομέα ασφαλίσεων ιδιωτών Γερμανίας. Σημειώ-
νεται ότι κατά την ίδια περίοδο του προηγούμε-
νου έτους, τα καθαρά κέρδη είχαν επιβαρυνθεί 
από απομείωση υπεραξίας ύψους 155 εκ. ευρώ 
στις ασφαλίσεις Ζωής Γερμανίας. Είμαστε εντός 
της πορείας που έχουμε χαράξει και αναμένουμε 
ισχυρή απόδοση και στις διεθνείς εργασίες μας, 
επιβεβαιώνοντας την στρατηγική διεθνοποίησης 
του ομίλου,  δήλωσε  μεταξύ άλλων ο πρόεδρος 
του συμβουλίου διοίκησης της Talanx AG 
Herbert. K. Haas.

 Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2016, η επιβάρυν-
ση από μεγάλες ζημίες διαμορφώθηκε σε 495 
εκ. ευρώ (363), αλλά παρέμεινε εντός των προ-
βλέψεων του προϋπολογισμού μεγάλων ζημιών 
για την περίοδο (506 εκ. ευρώ). Ο τομέας αντα-
σφαλίσεων κατέγραψε το μεγαλύτερο μέρος 
των μεγάλων ζημιών με επιβάρυνση 353 εκ. 
ευρώ (197), ενώ οι πρωτασφαλιστικές εργασίες 
επιβαρύνθηκαν με 142 εκ. ευρώ (165). Οι μεγα-
λύτερες ζημίες προήλθαν από τις φωτιές στην 
επαρχία Αλμπέρτα του Καναδά, ύψους 132 εκ. 
ευρώ καθώς και από τον σοβαρό σεισμό του Ε-
κουαδόρ, ζημία ύψους 57 εκ. ευρώ. Συνολικά, ο 
μικτός λειτουργικός δείκτης του Ομίλου παρέ-
μεινε σε ικανοποιητικά επίπεδα το πρώτο εξάμη-
νο, στο 96,8% (96,4%).Τα μικτά εγγεγραμμένα α-
σφάλιστρα κατά το πρώτο μισό του έτους μειώ-
θηκαν κατά 2,4% σε 16,4 δισ. ευρώ (16,8). Προ-
σαρμοσμένα για συναλλαγματικές επιδράσεις, 
παρέμειναν σε γενικές γραμμές σταθερά σε σχέ-
ση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου 
έτους. 

Το τεχνικό αποτέλεσμα αυξήθηκε σε -784 εκ. 
ευρώ (-851). Ο Όμιλος σημείωσε ισχυρή καθαρή 
απόδοση ιδίων κεφαλαίων της τάξεως του 3,5% 
(3,8%) ως αποτέλεσμα της στρατηγικής διαφορο-
ποίησης. Παρότι τα επιτόκια διαμορφώθηκαν σε 
ιστορικό χαμηλό, τα καθαρά έσοδα από επενδύ-
σεις, μειώθηκαν μεν κατά 75 εκ. ευρώ (3,7%) σε 
2 δισ. ευρώ (2) αλλά παρέμειναν ουσιαστικά στα 
ίδια επίπεδα με το προηγούμενο έτος. Τα λει-
τουργικά κέρδη του Ομίλου ανήλθαν σε 1,1 δισ. 
ευρώ (1,0) ενώ τα καθαρά κέρδη διαμορφώθη-
καν σε 401 εκ. ευρώ (311).

ΌΜΙΛΌΣ EUROLIFE ERB

Στα 211 εκατ. ευρώ η παραγωγή 
ασφαλίστρων το εξάμηνο

Η Τράπεζα Eurobank Ergasias ανακοίνωσε ότι την 
4η Αυγούστου 2016 ολοκληρώθηκε η πώληση 
του 80% του μετοχικού κεφαλαίου της Eurolife 

ERB Insurance Group Ανώνυμος Εταιρεία Συμμετο-
χών στην Costa Luxembourg S.a.r.l., εταιρία που ελέγ-
χεται από κοινού από την Fairfax Financial Holdings 
Limited και την OMERS Administration Corporation 
σε συνέχεια λήψης όλων των σχετικών εποπτικών ε-
γκρίσεων.

Το τίμημα της Συναλλαγής, σύμφωνα με τους όρους 
της συναλλαγής και μετά από τη διανομή μερίσματος 
ύψους €34 εκ. από τη Eurolife στη Eurobank, ανήλθε 
σε €324,7 εκ.Η συναλλαγή θα αυξήσει το δείκτη κεφα-
λαίου κοινών μετοχών κατηγορίας 1 (CET 1) κατά πε-
ρίπου 27 μονάδες βάσης (σε 16,8% από περίπου 
16,5%).Επιπλέον, η συναλλαγή επιβεβαιώνει την ισχυ-
ρή δέσμευση της Eurobank για την υλοποίηση του σχε-
δίου αναδιάρθρωσής της, όπως εγκρίθηκε από την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και της επιτρέπει να επωφελη-
θεί από τη δημιουργία αξίας στο μέλλον μέσω της μει-
οψηφικής συμμετοχής της κατά 20% στον όμιλο 
Eurolife, σύμφωνα με ανακοίνωση της τράπεζας.H 
παραπάνω ανακοίνωση επιβεβαιώνει πλήρως την ε-

φημερίδα Νextdeal που ανέφερε στο φυλο 364 της 
27ης Ιουλίου ότι «Υψηλότερο τίμημα για την πώληση 
του 80% συν μια μετοχή της Eurolife ERB Insurance 
Group θα εισπράξει η Eurobank από τα 316 εκατ. ευρώ 
που ανακοινώθηκαν, τον περασμένο Δεκέμβριο, κα-
θώς όρος της συμφωνίας αποτελεί ο εκ νέου υπολογι-
σμός του αντιτίμου με βάση τη λογιστική αξία, όταν ο-
λοκληρωθεί η συναλλαγή.Η προσφορά της Fairfax 
προβλέπει τίμημα που αντιστοιχεί σε περίπου 1 φορά 
τη λογιστική αξία της εταιρείας συμμετοχών για τις α-
σφαλιστικές δραστηριότητες του ομίλου Eurobank, 
όπως αυτή υπολογίζεται στο χρόνο που θα ολοκληρω-
θεί το deal.Με βάση την αποτίμηση της 30ής Σεπτεμ-
βρίου 2015 που λήφθηκε υπόψη όταν υποβλήθηκε η 
προσφορά, το book value της Eurolife ανερχόταν 
σε395 εκατ. ευρώ και το αναλογούν τίμημα στα316 ε-
κατ.ευρώ. Στο τέλος του 2015 η λογιστική αξία των 
προς πώληση ασφαλιστικών δραστηριοτήτων του Ο-
μίλου Eurobank ανήλθε σε 430 ε-κατ. ευρώ, και το 
80% αποτιμούνταν στα 344 εκατ. ευρώ. Σήμερα η λογι-
στική αξία του ομίλου Eurolife εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 
450 εκατ. ευρώκαι το αναλογούν τίμημα τα 360 εκατ.
ευρώ».

Ολοκληρώθηκε η πώληση της 
Eurolife, επιβεβαίωση του Nextdeal
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Με ένα  ταξίδι στην  Κούβα, η Εθνική  Α-
σφαλιστική επιβράβευσε τους συνερ-
γάτες της που διακρίθηκαν για τις επι-

δόσεις τους στον καθιερωμένο ετήσιο δια-
γωνισμό πωλήσεων. Χώρα των αντιθέσεων, 
το νησί του Φιντέλ Κάστρο και του Τσε Γκε-
βάρα, επιφύλαξε για την ομάδα της Εθνικής 
Ασφαλιστικής πολλές εκπλήξεις και προ-
κλήσεις, που όχι μόνον κράτησαν αμείωτο το 
ενδιαφέρον όλων, αλλά-όπως τονίζει η εται-
ρεία-και ενέτειναν την σύσφιγξη των σχέσε-
ων μεταξύ των συμμετεχόντων αλλά και των 
επικεφαλής των πωλήσεων κ.κ. Γιώργου 
Ζαφείρη, γενικού διευθυντή, Νίκου Στρατη-
γάκη, διευθυντή πωλήσεων εταιρικού δικτύ-
ου και Κώστα Κουγιουμουτζή, διευθυντή υ-
ποστήριξης πωλήσεων.

Το οδοιπορικό ξεκίνησε από την Αβάνα, την 
εκπληκτικής ομορφιάς πρωτεύουσα, με τα υπέ-
ροχα κτήρια που την ανάγουν σε σύμβολο της 
δυτικής αρχιτεκτονικής για την περίοδο από το 
1860 έως και το 1960: ισπανικά αποικιακά πα-
λάτια,  επαύλεις της Belle Epoque, βίλλες χτι-
σμένες από τους διασημότερους μαφιόζους και 
πολυκατοικίες εμπνευσμένες από την αρχιτε-
κτονική σχολή του Le Corbusier, το αυστηρό 
μοναστήρι του Αγίου Φραγκίσκου της Ασίζης, 
δίπλα του η ορθόδοξη εκκλησία του Αγίου Νι-
κολάου και λίγο πιο κάτω, η ρωσική εκκλησία. 
Όλη η πρωτεύουσα, μνημείο της UNESCO, βρί-
σκεται συνεχώς σε κίνηση, ολοκληρώνονται 
σταδιακά τα έργα ανακαίνισης των κτηρίων, 
αρχής γενομένης από την Placa Vieja, την παλιά 
πλατεία και η μαγεία ολοκληρώνεται με τα πο-
λύχρωμα vintage αυτοκίνητα, τα κίτρινα Cocos 
– τρίκυκλα ταξί – τις ιππήλατες άμαξες και τα 

ποδήλατα με το αυτοσχέδιο διθέσιο κάθισμα 
και την τέντα για όσους θέλουν μια ξεκούραστη 
βόλτα μέσα στα στενά της πόλης. Με τελικό 
προορισμό το Varadero και τις στολισμένες με 
κοχύλια λευκές παραλίες της χερσονήσου που 
κυριολεκτικά άφησε άφωνο τον Χριστόφορο 
Κολόμβο, το 8ήμερο ταξίδι έκλεισε με το επίση-
μο δείπνο και πολύ χορό στους κήπους της βί-

λας Χanadu, χτισμένης το 1930 από τον γαλλι-
κής καταγωγής Αμερικανό επιχειρηματία 
Dupont.  

Kαι όπως γράφουν οι περισσότεροι τοίχοι 
της Κούβας «hasta la victoria siempre», πάντα 
μέχρι την επόμενη νίκη, με έπαθλο άλλο ένα 
μοναδικό ταξίδι με προορισμό την Νέα Υόρκη 
και το Σικάγο. 

ΈΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ 

Στην Κούβα με τους 
συνεργάτες

 Ινδονησία

Συνεργασία Allianz - Maybank 
στο  bancassurance
ΣΈ ΣΎΜΦΩΝΙΑ στον  τομέα του bancassurance στην Ινδο-
νησία προχώρησαν για τα επόμενα 10 χρόνια η  Allianz  και 
η Maybank, με την προώθηση  τριών νέων ασφαλιστικών 
προϊόντων ζωής αποκλειστικά για τους πελάτες της 
Maybank.Συνδυάζοντας το ισχυρό δίκτυο διανομής και το 
πελατολόγιο της Maybank στην Ινδονησία με την ασφαλι-
στική τεχνογνωσία και τα υψηλού επιπέδου προϊόντα της 
Allianz, η εταιρική σχέση θα παρέχει ολοκληρωμένες λύ-
σεις στην ασφάλιση ζωής και υγείας σε περισσότερα από 4 
εκατομμύρια πελάτες της Maybank.

Η συνεργασία αυτή αποδεικνύει τη συνεχή εστίαση της 
Allianz στην ανάπτυξη εργασιών στην περιοχή της Ασίας, 
της οποίας η Ινδονησία αποτελεί βασικό κομμάτι. Είμαστε 
ενθουσιασμένοι που θα εισάγουμε την προσέγγιση πολλα-
πλών καναλιών της εταιρίας μας, τα καινοτόμα προϊόντα 
μας και την ψηφιακή μας εμπειρία ώστε να εξυπηρετήσου-
με την ανάγκη για προστασίας όλων των πελατών της 
Maybank", δήλωσε ο George Sartorel, διευθύνων σύμ-
βουλος της Allianz στην περιοχή Ασίας - Ειρηνικού.Στο 
πλαίσιο της έναρξης της εταιρικής σχέσης, η Allianz και η 
Maybank ανέπτυξαν από κοινού τρία προϊόντα ασφάλισης 
ζωής, τα οποία στοχεύουν στην παροχή προστασίας και δυ-
νατότητας αύξησης των επενδύσεων των πελατών.Τα 
προϊόντα που είναι άμεσα διαθέσιμα είναι τα εξής:
• MyProtection Bijak - unit-linked προϊόν ασφάλισης ζω-
ής
• MyProtection Prima - προϊόν που συνδυάζει προστασία 
και επένδυση σε μία εύκολη λύση
• MyProtection Investa - επενδυτικό προϊόν με εφάπαξ α-
σφάλιστρο

Σταδιακά θα προσφερθούν περισσότερα προϊόντα, που 
θα βασίζονται στις πολλαπλές και μεταβαλλόμενες ανά-
γκες των πελατών. Επιπλέον, η Allianz θα επιδιώξει να 
εισαγάγει τις ψηφιακές της πλατφόρμες πωλήσεων για 
τους πελάτες της Maybank, με σκοπό την ισχυρότερη δέ-
σμευση καθώς και την ικανοποίηση των πελατών.

Τράπεζα της Ελλάδος

Προειδοποίηση για το 
enterpriseinsuranceclaim.com
O ΔΙΚΤΎΑΚΌΣ ΤΌΠΌΣ "enterpriseinsuranceclaim.com" 
δεν έχει σχέση με την ασφαλιστική εταιρία Enterprise 
Insurance Company Plc γνωστοποίησε η Τράπεζα της Ελ-
λάδος.Ειδικότερα σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση η Ττε  
ενημερώνει  ότι η Επιτροπή Χρηματοοικονομικών Υπηρε-
σιών του Γιβραλτάρ (Gibraltar Financial Services 
Commission - GFSC) επιθυμεί να προειδοποιήσει το κοινό 
ότι ο δικτυακός τόπος "enterpriseinsuranceclaim.com” 
δεν έχει σχέση με την ασφαλιστική εταιρία Enterprise 
Insurance Company Plc και ότι περιέχει ψευδείς και παρα-
πλανητικές πληροφορίες σχετικά με την ισχύ των ασφαλι-
στηρίων συμβολαίων της και την κατάσταση των ασφαλι-
σμένων.Γι’ αυτό το λόγο, η GFSC, η οποία είναι η εποπτική 
αρχή του Γιβραλτάρ, εφιστά την προσοχή του κοινού και 
συμβουλεύει τους ασφαλισμένους να βασίζονται μόνο στις 
πληροφορίες που εκδίδει η ίδια και ο Προσωρινός Εκκα-
θαριστής της Enterprise", αναφέρει η ΤτΕ σε σχετική ανα-
κοίνωση και προσθέτει ότι όσοι έχουν ήδη εμπλακεί σε 
τυχόν δοσοληψίες με τον εν λόγω δικτυακό τόπο θα πρέπει 
να επικοινωνήσουν με τη νομική υπηρεσία (Enforcement 
division) της GFSC (τηλέφωνο: +350 200 40283 ή e-mail: 
enforcement@fsc.gi).

Το πρώτο εξειδικευμένο πακέτο ασφάλισης για …κυνηγούς Πόκεμον, 
προσφέρει μία  γερμανική ασφαλιστική εταιρεία, μετά τα περιστατικά 
τραυματισμού. Έτσι οι  φίλοι του Pokemon Go μάλλον θα αρχίσουν να 

αποθηκεύουν στο smartphone και το τηλέφωνο του ασφαλιστή τους: 35 
ευρώ τον μήνα στοιχίζει το εξειδικευμένο ασφαλιστικό πακέτο Pokemon, 
το οποίο προσφέρει 30.000 ευρώ σε περίπτωση ατυχήματος, 10.000 ευρώ 
για τους συγγενείς σε περίπτωση θανάτου, καθώς και 18.000 ευρώ σε πε-
ρίπτωση αναπηρίας κατά 60%, η οποία επέρχεται, για παράδειγμα, όταν ο 
κυνηγός Pokemon πέσει σε κολώνα και παραλύσει το χέρι του, όπως συ-
νέβη στην πόλη Έμσλαντ της Γερμανίας στα τέλη Ιουλίου, όταν ένας νεαρός 
έπαιζε Pokemon Go και οδηγούσε ταυτόχρονα, με αποτέλεσμα να ρίξει το 
αυτοκίνητό του σε μία κολώνα. Στα τελευταία θύματα του Πίκατσου ανή-
κουν και δύο άνδρες από την Καλιφόρνια, οι οποίοι, στα μέσα Ιουλίου, έπε-
σαν σε χαράδρα είκοσι μέτρων κυνηγώντας Pokemon.

Μόλις έγιναν γνωστά στη Γερμανία τα ασυνήθιστα περιστατικά, μία 
μεγάλη ασφαλιστική εταιρία άρχισε να διαφημίζει το πρώτο εξειδικευμέ-
νο ασφαλιστικό πακέτο Pokemon. Μιλώντας στην εφημερίδα 
Süddeutsche Zeitung, εκπρόσωπος της εταιρίας δηλώνει ότι θεωρεί 
δεδομένους και αναμενόμενους «τραυματισμούς από πτώση, όπως μώ-
λωπες, κατάγματα χειρός ή ρήξεις συνδέσμων». Το ασφαλιστικό συμβό-
λαιο διατίθεται κατ΄αρχήν για έναν χρόνο μέσω App που έχει δημιουργή-
σει μία startup online ασφαλιστική πλατφόρμα. Οι δύο πρώτες εβδομά-

δες ασφαλιστικής κάλυψης είναι δωρεάν. Η εταιρία υποστηρίζει ότι οι 
δουλειές πάνε καλά, καθώς μέχρι σήμερα έχει πουλήσει 100 ασφαλιστι-
κά συμβόλαια για φιλόδοξους κυνηγούς Pokemon.

Κριτική για το ύψος της αποζημίωσης
Οι ενώσεις πάντως για την προστασία των καταναλωτών δεν βρίσκουν 

καθόλου διασκεδαστική την ιδέα των ασφαλιστικών συμβολαίων και 
καλούν τους ενδιαφερόμενους να είναι προσεκτικοί. Και αυτό για πολ-
λούς λόγους: Πρώτον γιατί, όπως υποστηρίζουν, ένα ατύχημα θα έπρεπε 
υπό κανονικές συνθήκες να καλύπτεται από μία συνήθη ασφάλεια προ-
σωπικού ατυχήματος. Δεύτερον γιατί, και αν ακόμη δεν καλύπτεται, η 
προβλεπόμενη αποζημίωση των 30.000 ευρώ είναι πολύ χαμηλή για ένα 
σοβαρό ατύχημα. Τρίτον γιατί, όπως λέει στη Süddeutsche Zeitung εκ-
πρόσωπος της υπηρεσίας για την προστασία του καταναλωτή, η ασφαλι-
στική εταιρία πληρώνει μόνο εφόσον ο ασφαλισμένος υποστεί «διαρκή» 
βλάβη στο κυνήγι των Pokemon, κάτι που όμως συμβαίνει μόνο στο 1,8% 
των ατυχημάτων σύμφωνα με τη μέχρι στιγμής στατιστική. Και τέταρτον 
γιατί, υπογράφοντας το συμβόλαιό του, ο κυνηγός Pokemon δένεται με 
συγκεκριμένο ασφαλιστικό σύμβουλο, ο οποίος θα αρχίσει με τη σειρά 
του να τον κυνηγάει και για άλλα συμβόλαια…

Φαίνεται όμως ότι η ασφάλεια των κυνηγών Pokemon θέτει ευρύτερα 
ζητήματα. 

Στιγμιότυπα από το ταξίδι των συνεργατών στην Κούβα

Πώς ασφαλίζονται οι …κυνηγοί Πόκεμον
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Η πρώτη κίνηση που πρέπει να γίνει είναι να 
πλυθεί καλά το αυτοκίνητο εξωτερικά. Α-
πευθυνθείτε σε ένα εξειδικευμένο πλυντή-

ριο αυτοκινήτων, μιας και το συμβατικό πλύσιμο 
που μπορεί να κάνετε οι περισσότεροι με το λά-
στιχο στην αυλή σας, δεν θα μπορέσετε να αφαι-
ρέσετε επαρκώς, την σκόνη, το αλάτι, αλλά κι ο-
τιδήποτε άλλο έχει επικαθίσει στο αμάξωμα, αλ-
λά κι κάτω από αυτό. 

Η χρήση του πιεστικού μηχανήματος είναι επι-
βεβλημένη. Μην μείνετε μόνο σε αυτό, γιατί υ-
πάρχουν αρκετά «κρυφά» σημεία στο αυτοκίνητο 
που μαζεύουν σκόνη και αλάτι, τα οποία σε βάθος 
χρόνου κάνουν ζημιά στα σημεία αυτά. Για το λό-
γο αυτό λοιπόν, επιμείνετε αρκετά στον καθαρι-
σμό των σημείων αυτών, όπως είναι κάτω από 
τον θόλο, τα μαρσπιέ και το μεγαλύτερο μέρος 
του πατώματος. 

Φροντίστε και τις ζάντες!
Όσο κι αν σας κάνει εντύπωση, την ανάλογη 

φροντίδα θέλουν κι οι ζάντες του αυτοκινήτου 
σας, μιας και η βρωμιά σε συνδυασμό με τις και-
ρικές συνθήκες, καθώς και με διάφορα χημικά 
που μπορεί να πατήσει ένα αυτοκίνητο κατά την 
κίνησή του, είναι πιθανό να προκαλέσει διάβρω-
ση στο υλικό της ζάντας. 

Έπιμεληθείτε  
το χρώμα του αμαξώματος!

Έπειτα από το πλύσιμο, καλό θα ήταν να φρο-
ντίσετε να κερώσετε όλη την επιφάνεια του αυτο-
κινήτου. Έτσι θα αναζωογονήσετε και θα κρατή-
σετε για περισσότερο χρόνο ζωντανό το χρώμα 
του αμαξώματος. 

Το κερί θα σχηματίσει ένα στρώμα πάνω στο 
βερνίκι, με αποτέλεσμα να προστατεύεται το 

χρώμα από τα επερχόμενα καιρικά φαινόμενα 
του φθινοπώρου. 

Αφαιρέστε τα φύλλα και τις πευκοβελόνες

Η σκιά που ψάχνουμε για το αυτοκίνητό μας 
τους θερινούς μήνες μπορεί να είναι κάτι πολύτι-
μο εκείνες τις ώρες, αλλά να έχετε υπόψη σας 
πως όλο και μερικά κατάλοιπα αφήνει και συνή-
θως κάτω από το καπό. 

Ανοίξτε, λοιπόν, το καπό και καθαρίστε τις κό-
χες από τις πευκοβελόνες που έχουν φράξει τις 
διόδους. Μπορεί να φαίνεται μικρή λεπτομέρεια, 
αλλά είναι πιθανό να δημιουργηθεί υπερχείλιση 
από μια βροχή, λόγω της φραγμένης διόδου, και 
το νερό να κυλίσει στα ηλεκτρικά του αυτοκινή-
του, δημιουργώντας σημαντικά προβλήματα. 

Έλέγξτε την κατάσταση  
των ελαστικών σας

Κατά τις ημέρες των διακοπών, τα ελαστικά 
σας πάτησαν σε κακοτράχαλους δρόμους και τα-
λαιπωρήθηκαν αρκετά. 

Πετραδάκια που έχουν επικαθίσει στις αυλα-
κώσεις του ελαστικού, δημιουργούν μικροσχισί-
ματα, μειώνοντας την παρεχόμενη πρόσφυση α-

πό τα ελαστικά σας. Κάντε τους έναν ενδελεχή 
έλεγχο για να δείτε την κατάσταση στην οποία 
βρίσκονται και επιπλέον τσεκάρετε την πίεση 
τους, καθώς και της ρεζέρβας. 

Σειρά έχει η καμπίνα 
Αφού επιμεληθήκαμε το εξωτερικό μέρος του 

αυτοκινήτου μας, σειρά τώρα έχει η καμπίνα, η 
οποία κι αυτή ταλαιπωρήθηκε αρκετά. Αρχικά, τα 
πατάκια του αυτοκίνητου, μετά το καλοκαίρι, εί-
ναι γεμάτα από άμμο και σκόνη. 

Μια καλή ηλεκτρική σκούπα θα κάνει όλη τη 
«βρώμικη» δουλειά κι έτσι η ατμόσφαιρα της κα-
μπίνας θα είναι αρκετά πιο καθαρή. 

Επιπρόσθετα στο ταμπλό επιβάλλεται ένα κα-
λό καθάρισμα για να φύγουν οι σκόνες και τα υ-
πολείμματα από αλάτι, με ένα μαλακό νωπό πανί. 
Αυτό ισχύει για όλες τις πλαστικές επιφάνειες. 
Προμηθευτείτε ένα καλό υγρό καθαρισμού-γυα-
λίσματος, το οποίο θα καθαρίσει και θα επιμελη-
θεί παράλληλα τα πλαστικά μέρη του ταμπλό σας. 

Μετά τη ραστώνη των διακοπών 
το αγαπημένο σας αυτοκίνητο  
το οποίο σας συνόδευσε στωικά 
σε κάθε παραλία και βουνό  
που το οδηγήσατε, θέλει  
κι αυτό τη φροντίδα του, ώστε 
να συνεχίσει να σας υπηρετεί 
απροβλημάτιστα και τους 
υπόλοιπους μήνες του χρόνου

Κάντε του ένα καλό «μπάνιο»

Οι ζάντες 
ταλαιπωρούνται 
αρκετά κατά την 

κίνησή τους, όπου 
η βρωμιά σε 

συνδυασμό με τις 
καιρικές συνθήκες, 

είναι πιθανό να 
προκαλέσει 

διάβρωση στο 
υλικό της ζάντας

Το κερί θα σχηματίσει ένα στρώμα πάνω στο βερνίκι,  
με αποτέλεσμα να προστατεύεται το χρώμα  

από τα επερχόμενα καιρικά φαινόμενα του φθινοπώρου. 
Στο ταμπλό επιβάλλεται ένα καλό καθάρισμα για να φύγουν  

οι σκόνες και τα υπολείμματα από αλάτι, με ένα μαλακό  
νωπό πανί κάτι που ισχύει για όλες τις πλαστικές επιφάνειες

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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