
www.nextdeal.gr
H No 1 ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΗ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΧΩΡΟ • Νο 366 • 7 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ  2016 • ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ 2 ΕΥΡΩ - ΚΩΔΙΚΟΣ: 5590

ΤΡΆΠΕΖΕΣ:  «ΚΟΎΡΕΜΆ» ΆΛΛΆ OSI ΣΤΗ ΜΆΡΙΝΟΠΟΎΛΟΣ
«Κουρεύουν» τις απαιτήσεις τους μειώνοντας επιτόκιο και επιμηκύνοντας τη διάρκεια των δανείων. Πώς γράφουν ζημιά  

από το σχέδιο διάσωσης. Πώς και πότε θα εγγραφεί λογιστικά η ζημιά. Ο σχηματισμός ειδικών προβλέψεων  
από το β τρίμηνο και η αποφυγή νομικών επιπλοκών
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ΆΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΎΣΙΆ ΤΟΎΣ  ΘΆ ΠΛΗΡΩΝΟΝΤΆΙ ΟΙ ΣΎΝΤΆΞΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΕΙΜΜΆΤΙΚΩΝ

Της ΜΑΙΡΗΣ ΛΑΜΠΑΔΙΤΗ 

Οι μισθωτοί θα επωμισθούν, όπως 
συμβαίνει και με το φόρο εισοδή-
ματος, το μεγαλύτερο βάρος για 

την επιβίωση  του ενιαίου φορέα (ΕΦ-
ΚΑ) που θα αρχίσει να λειτουργεί από 
την 1/1/2017. 

Τα μόνιμα υποζύγια που θα στηρί-
ξουν το νέο υπερταμείο θα είναι οι ερ-
γαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα που 
πλήρωναν έτσι κι αλλιώς εισφορά για 
σύνταξη 20% αλλά και οι δημόσιοι υ-
πάλληλοι που θα καταβάλλουν στο ε-
ξής  αυξημένο ποσοστό εισφοράς, με 
αποτέλεσμα να μειωθεί η καθαρή τους 
αμοιβή  έως 80 ευρώ το μήνα. 
• Για παράδειγμα δημόσιος υπάλληλος 
Δ.Ε. με 30 χρόνια στο Δημόσιο και απο-
δοχές 1.448 ευρώ (μεικτά) πληρώνει 
εισφορές 293 ευρώ. Από του χρόνου 
θα πληρώνει 331,59 ευρώ και θα χάνει  
38 ευρώ  το μήνα.

Στελέχη της ασφάλισης έχουν  ήδη 
προεξοφλήσει ότι το νέο σύστημα ει-
σφορών που θα εφαρμοστεί από 
1/1/2017  για τους ελεύθερους  επαγ-
γελματίες, τους  αγρότες και τους αυ-
τοαπασχολούμενους  επιστήμονες, θα 
επιφέρει ακόμη μεγαλύτερη κάμψη στα 

έσοδα του συστήματος. Κι αυτό γιατί  η 
υπέρμετρη επιβάρυνση θα εκτινάξει 
στα ύψη τη φορο-εισφοροδιαφυγή.

Παρά την απειλή για αυστηρούς ε-
λέγχους και επιβολή προστίμων, οι ε-
λεύθεροι επαγγελματίες θα επιχειρή-
σουν να εμφανίσουν μειωμένο τζίρο 

προκειμένου αποφύγουν την εξοντω-
τική παρακράτηση που επιβάλλεται σε 
ετήσια εισοδήματα άνω των 19.000 
ευρώ.

Η ηγεσία του υπουργείου Εργασίας 
επεξεργάζεται εναλλακτικά σενάρια 

ΤΡΆΠΕΖΆ ΠΕΙΡΆΙΩΣ 
ΝΕΆ ΚΕΦΆΛΆΙΆΚΗ ΕΝΕΣΗ 

ΓΙΆ ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΎΝΆΝ

«Χέρι»  στα πλούσια 
ταμεία βάζει η κυβέρνηση

Κέρδη προ φόρων 31,2 εκατ. παρουσίασε στο εξάμηνο η Εθνική 
Ασφαλιστική, έναντι 59,9 εκατ.ευρώ  την αντίστοιχη περίοδο του 2015.Τα  

τεχνικά αποθέματα του κλάδου ζωής αυξήθηκαν κατά 54,5 εκατ.
ευρώ,ενώ τα Εποπτικά Ίδια Κεφάλαια της εταιρείας  κατά την 30 Ιουνίου 

2016, ανήλθαν σε 549,2 εκατ. ευρώ έναντι 499,0 εκατ. ευρώ  την 31 
Δεκεμβρίου 2015 με αποτέλεσμα τη βελτίωση του δείκτη Φερεγγυότητας 
ΙΙ σε 157,9% έναντι 118,2% κατά την ημερομηνία μετάβασης της Εταιρίας 

στο νέο εποπτικό πλαίσιο με χρήση μεταβατικών μέτρων
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Σε νέα κεφαλαιοποίηση χρέους, ύψους 35,1 εκατ. 

ευρώ, της ΗΜΙΘΕΑ (Ερρίκος Ντυνάν) προχώρη-

σε η Τράπεζα Πειραιώς, η οποία κρίθηκε  ανα-

γκαία, λόγω των αρνητικών ιδίων κεφαλαίων ύψους 

23,9 εκατ. ευρώ, που εμφάνισε η εταιρεία στις 

31.12.2015, με αποτέλεσμα να συντρέχουν οι προϋ-

ποθέσεις εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 48 

του Ν. 2190/1920. 

Σημειώνεται ότι η  ΗΜΙΘΕΑ έκλεισε το 2015 με ζη-

μιές μετά από φόρους ύψους 25 εκατ. ευρώ και βρα-

χυπρόθεσμες υποχρεώσεις, που ξεπερνούσαν κατά 

101 εκατ. ευρώ το κυκλοφορούν ενεργητικό. 

Παρά τη σημαντική βελτίωση στον κύκλο εργασι-

ών (29,7 εκατ. χωρίς rebate και clawback) οι ζημιές 

προ τόκων, φόρων, επενδυτικών αποτελεσμάτων και 

αποσβέσεων ανήλθαν σε 17,6 εκατ. ευρώ.

INSURANCE EUROPE:  ΟΥΡΑΓΟΣ  Η ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ

 Στα 124 δισ. ευρώ ανήλθαν τα συνολικά ασφάλιστρα κλάδου υγείας στην Ευρώπη το 2015, σημειώνοντας αύξηση 1,5% σε σχέση με το 2014, 

σύμφωνα με τα στοιχεία της Insurance Europe, ενώ η  μέση δαπάνη για ασφάλιση υγείας διακυμάνθηκε από λιγότερο από 3 ευρώ στην Ελλάδα και 

τη Ρουμανία
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Ο κ. Γιώργος Κατρούγκαλος Ο κ. Tάσος  Πετρόπουλος

Η μόνη λύση που 
διαφαίνεται στον ορίζοντα 

για την απρόσκοπτη 
πληρωμή των συντάξεων 
έως ότου ανακάμψουν τα 

έσοδα του συστήματος 
είναι ο «κοινός κουβάς» 

του ΕΦΚΆ , στον οποίο θα 
πέσουν τα περιουσιακά 

στοιχεία όλων των 
ταμείων

Σε νέα κεφαλαιοποίηση χρέους, ύψους 
35,1 εκ. ευρώ, της ΗΜΙΘΕΑ (Ερρίκος 
Ντυνάν) προχώρησε η Τράπεζα Πειραι-
ώς, η οποία κρίθηκε  αναγκαία, λόγω 
των αρνητικών ιδίων κεφαλαίων ύψους 
23,9 εκατ. ευρώ, που εμφάνισε η εται-
ρεία στις 31.12.2015, με αποτέλεσμα να 
συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμο-
γής των διατάξεων του άρθρου 48 του Ν. 
2190/1920  |  Σελίδες 11-13
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Κέρδη προ φόρων 31,2 εκατ. πα-
ρουσίασε στο εξάμηνο η Εθνική 
Ασφαλιστική, έναντι 59,9 εκατ.

ευρώ  την αντίστοιχη περίοδο του 
2015. Η μείωση των κερδών προ φό-
ρων όπως τονίζεται σε σχετική ανακοί-
νωση αποδίδεται κυρίως στο σχηματι-
σμό αυξημένων τεχνικών αποθεμάτων 
για τον κλάδο ζωής και στα μειωμένα 
έσοδα επενδύσεων. 

Συγκεκριμένα, τα τεχνικά αποθέματα 
του κλάδου ζωής αυξήθηκαν κατά 54,5 
εκατ.ευρώ  ως αποτέλεσμα μιας πιο συ-
ντηρητικής προσέγγισης που προσιδιά-
ζει με τις απαιτήσεις του νέου εποπτι-
κού πλαισίου (Φερεγγυότητα II) και α-
ποσκοπεί στην καλύτερη θωράκιση της 
εταιρίας έναντι των ποικίλων χρηματο-
οικονομικών και μη κινδύνων αλλά και 
την ενίσχυση της αξιοπιστίας της έναντι 
των ασφαλισμένων της ενώ η μείωση 
των εσόδων από επενδύσεις αποδίδε-
ται σε επιλογές επενδύσεων υψηλότε-
ρης πιστοληπτικής διαβάθμισης αλλά 
σημαντικά χαμηλότερης απόδοσης.

Επιπλέον, η επίτευξη υγιούς κερδο-
φορίας κατά το α’ εξάμηνο του 2016 σε 
συνδυασμό με στοχευμένες ενέργειες 
της διοίκησης, συνετέλεσαν στην πε-
ραιτέρω ενίσχυση των εποπτικών κε-
φαλαίων της εταιρίας. 

Συγκεκριμένα, τα Εποπτικά Ίδια Κε-
φάλαια της Εθνικής Ασφαλιστικής κατά 
την 30 Ιουνίου 2016, ανήλθαν σε 549,2 
εκατ. ευρώ έναντι 499,0 εκατ. ευρώ  την 
31 Δεκεμβρίου 2015 με αποτέλεσμα τη 
βελτίωση του δείκτη Φερεγγυότητας ΙΙ 
σε 157,9% έναντι 118,2% κατά την ημε-
ρομηνία μετάβασης της Εταιρίας στο 
νέο εποπτικό πλαίσιο με χρήση μεταβα-

τικών μέτρων.
Σε ό,τι αφορά τον κύκλο εργασιών, η 

συνολική παραγωγή της εταιρίας (συ-
μπεριλαμβανομένων των ασφαλί-
στρων από αναληφθείσες αντασφαλί-
σεις και δικαιωμάτων) κατά το α’ εξά-
μηνο του 2016 ανήλθε σε 265,2 εκατ. 
ευρώ  έναντι 368,4 εκατ. ευρώ  την α-
ντίστοιχη περίοδο του 2015 με την 
συρρίκνωση να αποδίδεται κυρίως 
στην μειωμένη παραγωγή των επενδυ-
τικών προϊόντων εφάπαξ καταβολής 
λόγω των περιορισμών στην διακίνη-
ση κεφαλαίων που επιβλήθηκαν στα 

ψτέλη του Ιουνίου 2015.
Συγκεκριμένα, για τον κλάδο ζωής 

και τον κλάδο γενικών ασφαλειών η 
συνολική παραγωγή κατά το α΄ εξάμη-
νο του 2016 ανήλθε σε 171,9 εκατ. ευ-
ρώ  και 93,3 εκατ. ευρώ αντίστοιχα. 
Ειδικά για τον κλάδο γενικών ασφα-
λειών, αναμένεται αναστροφή του κλί-
ματος στο β’ εξάμηνο του 2016, με την 
εισαγωγή νέων  ανταγωνιστικών προ-
ϊόντων και τη συνέχιση προωθητικών 
ενεργειών και αξιοποίηση συνεργει-
ών. τους ασφαλισμένους όσο και για 
το κοινωνικό σύνολο.

Αξιοσημείωτη είναι η συμβολή του 
δικτύου συνεργατών (“agency”) της ε-
ταιρίας, του οποίου η συνεισφορά, κα-
τά την 30 Ιουνίου 2016, επί της συνολι-
κής παραγωγής του Κλάδου Ζωής και 
Γενικών Ασφαλίσεων ανήλθε σε πο-
σοστό 58,4% και 20,1% αντίστοιχα. 

Επίσης, η νέα παραγωγή του Κλάδου 
Ζωής μέσω του δικτύου agency δια-
μορφώθηκε σε €13,9 εκατ., αυξημένη 
κατά 31,7% σε σχέση με το α’ εξάμηνο 
του 2015 με την αύξηση να αποδίδεται 
στη διάθεση νέων συνταξιοδοτικών 
προϊόντων καθώς επίσης και στην επι-

τυχή και συνεχόμενη αύξηση των πω-
λήσεων του νέου νοσοκομειακού προ-
ϊόντος Full. Στην σταθερή ανάπτυξη 
των εργασιών της Εταιρίας, συμβάλει 
θετικά και ο νέος Κανονισμός Πωλή-
σεων που δίνει έμφαση στην πρόσκτη-
ση νέων εργασιών, στην ανάπτυξη και 
συνεχή εκπαίδευση των Ασφαλιστι-
κών Συμβούλων, στην στρατολόγηση 
νέων συνεργατών, καθώς και στην 
συνεχή παρακολούθηση επίτευξης των 
στόχων. 

Εντυπωσιακή αύξηση καταγράφεται 
και στη νέα παραγωγή ασφαλιστικών 
προϊόντων Ζωής του πρακτορειακού 
δικτύου, η οποία διαμορφώθηκε στα 
€3,9 εκατ. το α’ εξάμηνο του 2016, αυ-
ξημένη κατά 36,1% σε σχέση με το α’ 
εξάμηνο του 2015. Η αύξηση οφείλεται 
κυρίως στην προώθηση νέων προϊό-
ντων καθώς επίσης και στην εφαρμογή 
της νέας εμπορικής πολιτικής της Ε-
ταιρίας που περιλαμβάνει ισχυρά κίνη-
τρα για την επίτευξη στόχων.

Συνολικά, η εταιρία κατάφερε να πε-
τύχει ένα σημαντικά κερδοφόρο απο-
τέλεσμα μέσα στο εξαιρετικά αβέβαιο 
και δυσμενές οικονομικό περιβάλλον, 
συνεισφέροντας θετικά στα αποτελέ-
σματα της μητρικής εταιρείας «Εθνική 
Τράπεζα» και ταυτόχρονα ενισχύοντας 
την κεφαλαιακή της θέση. Η εξέλιξη 
της κερδοφορίας είναι κυρίως αποτέ-
λεσμα του συνεχούς ελέγχου του κό-
στους ζημιών ιδιαίτερα στα νοσοκο-
μειακά συμβόλαια και στα συμβόλαια 
Αυτοκινήτου, της ανάπτυξης νέων κερ-
δοφόρων προϊόντων, καθώς και της 
επέκτασης της πελατειακής βάσης και 
του δικτύου πωλήσεων.

Εθνική Ασφαλιστική: Στα 31,2 εκατ. ευρώ 
τα κέρδη προ φόρων το πρώτο εξάμηνο

Παρά την παρατεταμένη ύφεση η Εθνική Ασφαλιστική εξακολου-
θεί όπως τονίζεται να διατηρεί την ηγετική της θέση στην ελλη-
νική ασφαλιστική αγορά ενισχύοντας την πελατειακή της βάση 

μέσα από τη συνετή αξιολόγηση και αναπροσαρμογή των τιμολογίων 
της και εκσυγχρονίζοντας το εταιρικό και πρακτορειακό της δίκτυο. Η 
εταιρία παραμένει ισχυρή και εύρωστη, γεγονός που αφενός μεν α-
ναδεικνύει τη συντονισμένη και συστηματική προσπάθεια της διοίκη-
σης, των εργαζομένων και των συνεργατών της και αφετέρου απο-
τελεί πυλώνα σταθερότητας και σημείο αναφοράς και αξιοπιστίας 
τόσο για τους ασφαλισμένους όσο και για το κοινωνικό σύνολο.

Οι πρωταρχικοί στόχοι της διοίκησης παραμένουν η ενίσχυση της 
κεφαλαιακής επάρκειας και ο εξορθολογισμός του τρόπου λει-
τουργίας προκειμένου η εταιρία να διατηρήσει την ηγετική της θέση 
στην αγορά καθώς και την κερδοφορία της με μοναδικό κίνητρο τη 
διαφύλαξη του κύρους της ασφαλιστικής αγοράς στην Ελλάδα. 

Τέλος, για ακόμη μια χρονιά, η εταιρία αποδεικνύει εμπράκτως 
την δέσμευση της να στέκεται πάντα δίπλα στο κοινωνικό σύνολο, 
υπηρετώντας με συνέπεια το ανθρωποκεντρικό της όραμα. Η Εθνι-

κή Ασφαλιστική, με την συμμετοχή της στο πρόγραμμα εταιρικής 
κοινωνικής ευθύνης act4greece και προσφέροντας 1 ευρώ για 
κάθε νέο συμβόλαιο, συνεχίζει να υποστηρίζει δράσεις και φορείς 

που προσφέρουν σημαντικό έργο σε ευαίσθητες κοινωνικά ομάδες 
και σε τομείς του περιβάλλοντος, του πολιτισμού, της επιστήμης και 
της νέας επιχειρηματικότητας. 

Ο πρόεδρος του  Δ.Σ. κ. Χριστόφορος Σαρδελής Ο αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος κ. Σταύρος Κωνσταντάς

Πυλώνας σταθερότητας στην ελληνική αγορά
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Κάποιοι είναι 
έτοιμοι να αυξήσουν 
τα ασφάλιστρα στο 
αυτοκίνητο
ΩΣ ΠΌΤΕ ΘΑ ΠΕΦΤΕΙ το ασφάλι-
στρο στον κλάδο του αυτοκινήτου; 
Υπάρχει κάποια εταιρεία που θα κά-

νει την αρχή και θα 
προχωρήσει σε αυ-
ξήσεις στα ασφάλι-
στρα αυτοκινήτου;

Τα ερωτήματα 
αυτά τίθενται όλο 
και πιο έντονα το 

τελευταίο διάστημα, καθώς συνεχί-
ζεται η πτωτική πορεία των ασφαλί-
στρων στο κλάδο αυτοκίνητου. 

Έναν κλάδο που για ορισμένους 
παραμένει ακόμη κερδοφόρος, αλ-
λά ώς πότε θα συμβαίνει αυτό;Από 
το nextdeal.gr έχουμε επισημάνει 
ότι σε γενικές γραμμές η τιμολογια-
κή πολιτική των ασφαλιστικών ε-
ταιρειών στον κλάδο αυτοκινήτου 
έχει να κάνει και με την πορεία του 
δείκτη ζημιών κυρίως και όχι τόσο 
με το ύψος των κατώτατων ορίων 
ασφαλιστικής κάλυψης. 

Τα όρια από 1/1/2017 θα αυξη-
θούν στα 1,2 εκατ. ευρώ για σωμα-
τικές βλάβες και υλικές ζημιές.Συ-
νεπώς όσο ο κλάδος παραμένει 
κερδοφόρος τόσο το ασφάλιστρο θα 
κάνει χαμηλές πτήσεις. Είναι όμως 
η αύξηση των κατωτάτων ορίων μία 
ευκαιρία προκειμένου να αλλάξει η 
τιμολογιακή πολιτική των εταιρει-
ών; 

Θεωρητικά είναι: θα την αξιοποι-
ήσουν οι ασφαλιστικές εταιρείες; 
Δύσκολο φαίνεται, αν και ποτέ κα-
νείς δεν ξέρει. Αυτό που χρειάζεται 
είναι να υπάρξει ένας πρώτος που 
θα τολμήσει. 

Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι με 
βεβαιότητα θα ακολουθήσουν και οι 
υπόλοιποι. 

Όμως για να αλλάξει το κλίμα κά-
ποιος πρέπει να τολμήσει. Αυτός 
που θα το κάνει θα έχει πάντως μαζί 
του και τους ασφαλιστές, οι οποίοι 
θα δουν την αύξηση ως μία ευκαιρία 
ανόδου και του εισοδήματός τους. 
Το nextdeal είναι κοινωνός σκέψε-
ων κάποιων που είναι έτοιμοι να το 
τολμήσουν… 

Για να δούμε.

 Θέσεις

Του Λάμπρου  
Καραγεώργου

Πότε ανανεώσατε την κάρτα 
καυσαερίων του οχήματός σας; 
Η παράλειψη έχει πρόστιμο 
200 ευρώ και αφαίρεση άδειας 
κυκλοφορίας
Η ΘΕΣΠΙΣΗ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ καυσαερίων από την πολιτεία, είχε σκοπό την 
μείωση των ατμοσφαιρικών ρύπων και την προστασία του περιβάλλοντος. 
Όλα τα οχήματα ΕΙX, ΦΙΧ έως 3,5 τόνους μεικτό βάρος και ΤΑΞΙ είναι υπο-
χρεωμένα να φέρουν κάρτα καυσαερίων. Τα ΤΑΞΙ είναι υποχρεωμένα να 
ανανεώνουν την κάρτα καυσαερίων κάθε έξι μήνες ενώ οι άλλες κατηγορί-
ες κάθε χρόνο.

Σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 15 του κώδικα οδικής 
κυκλοφορίας ορίζονται τα θέματα ρύπων και θορύβων, η παραβίαση των 
οποίων επιφέρει χρηματικό πρόστιμο 200 ευρώ και επιτόπου αφαίρεση ά-
δειας κυκλοφορίας η οποία παρακρατείται μέχρι την προσκόμιση από τον 
παραβάτη σημειώματος της αρμόδιας υπηρεσίας συγκοινωνιών για την 
σχετική καταλληλότητα του οχήματος.

ΑΡΘΡΌ 15: Εκπομπές ρύπων, θόρυβοι κ.λ.π.
1. Απαγορεύεται η κυκλοφορία, ως και η οδήγηση κάθε οδικού οχήματος 

το οποίο: α) εκπέμπει ουσίες ή προϊόντα βλαπτικά για την υγεία του ανθρώπου 
ή που ρυπαίνουν τα περιβάλλον πέραν των επιτρεπόμενων ορίων, β) προκα-

λεί γενικά από την κίνηση και λειτουργία του θόρυβο πέραν των επιτρεπόμε-
νων ορίων.

2. Mε κοινή απόφαση των Yπoυργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δη-
μόσιων Έργων και Μεταφορών και Επικοινωνιών καθορίζονται τα επιτρεπό-
μενα όρια περιεκτικότητας σε βλαπτικές ουσίες για την υγεία ταυ ανθρώπου 
και σε προϊόντα αερίων που ρυπαίνουν τo περιβάλλον, πoυ εκπέμπονται από 
τα οδικά οχήματα, καθώς επίσης και τα επιτρεπόμενα όρια των θορύβων πoυ 
προκαλούνται από αυτά. Όλα τα πιo πάνω όρια μπορούν να κλιμακώνονται 
ανάλογα με την ηλικία τoυ κινητήρα και με άλλα τεχνικά χαρακτηριστικά ταυ 
οχήματος.

Χρήσιμα Άσφαλιστικά Γράφει ο ΜΈΝΤΩΡ ΔΙΑΜΈΣΟΛΑΒΗΤΗΣ

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.

για την αύξηση των εσόδων του Ενιαίου Φορέα 
Κοινωνικής Ασφάλισης (στον οποίο θα απορροφη-
θούν όλα τα Ταμεία κύριας ασφάλισης ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, 
ΟΓΑ, ΕΤΑΑ, ΝΑΤ ,ΕΤΑΠ) τόσο από τις τρέχουσες 
εισφορές όσο και από τις ρυθμίσεις που επιχειρεί-
ται να «ζωντανέψουν». Συγκροτήθηκε μάλιστα άτυ-
πη επιτροπή με παλιές «καραβάνες» του υπουργεί-
ου  προκειμένου να συζητηθούν προτάσεις για νέα 
ρύθμιση, η οποία να έχει ελπίδες να περάσει από την 
κρησάρα των δανειστών. 

Σ’ αυτό το πλαίσιο , ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊ-
κής Επιτροπής στο κουαρτέτο των θεσμών Ντ. Κο-
στέλο άκουσε πρόσφατα  την πρόταση της ΕΣΕΕ για 
πάγωμα των οφειλών στον ΟΑΕΕ και  ανάλογη μεί-
ωση των μελλοντικών συντάξεων, χωρίς όμως να 
εκφράσει την άποψή του. 

Η μόνη λύση που διαφαίνεται στον ορίζοντα για 
την απρόσκοπτη πληρωμή των συντάξεων έως ό-
του ανακάμψουν τα έσοδα του συστήματος είναι ο 
«κοινός κουβάς» του ΕΦΚΑ , στον οποίο θα ..πέ-
σουν τα περιουσιακά στοιχεία όλων των ταμείων. 
Δηλαδή πρακτικά, ο φορέας θα «βάζει χέρι» στην 
περιουσία των εύρωστων κλάδων για να χρηματο-
δοτεί τους ελλειμματικούς χωρίς να απαιτείται ε-
σωτερικός δανεισμός συνοδεία γραφειοκρατικών 
διαδικασιών, όπως συμβαίνει σχεδόν κάθε μήνα 

στο ΙΚΑ και σε άλλα ταμεία. 
Προάγγελος  του ενιαίου κουμπαρά  είναι η τροπο-

λογία που κατατέθηκε αυτές τις ημέρες (\στο ν/σ του 
υπουργείου Παιδείας) και προβλέπει την κατάργηση 
της οικονομικής και λογιστικής αυτοτέλειας των το-
μέων του κλάδου κύριας ασφάλισης του Ενιαίου Τα-
μείου Ασφάλισης Προσωπικού ΜΜΕ (ΕΤΑΠ ΜΜΕ).

Με την τροπολογία απλουστεύονται οι διαδικασί-
ες μεταφοράς πόρων από τον ένα λογαριασμό στον 
άλλον για την πληρωμή των συντάξεων. 

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο υπουργός Εργασίας 
κ. Γιώργος Κατρούγκαλος  εμφανίστηκε προβλημα-
τισμένος  για τη νομική ορθότητα των συνεχών δα-
νεισμών. «Είναι η τελευταία φορά που εγκρίνω 
δανεισμό  από τομέα σε τομέα  του ίδιου ταμείου», 
φέρεται να είπε.  «Υπάρχει και νομικό πρόβλημα, 
αφού τα δανεικά δεν επιστρέφονται ποτέ, ενώ ο δα-
νεισμός επαναλαμβάνεται σχεδόν κάθε μήνα».

Πάντως η  έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του 
Κράτους που συνοδεύει το νόμο Κατρούγκαλου αντί 
για μειώσεις προβλέπει  αύξηση εσόδων  από τις 
εισφορές. Συγκεκριμένα, προβλέπει αύξηση 255 
εκατ. ευρώ στα έσοδα το 2016-2017 από εισφορές 
κύριας ασφάλισης λόγω του ασφάλιστρου 10% που 
θα ισχύσει από φέτος για τους αγρότες, τη μετάβασή 
τους στο συντελεστή 14% από 1.1.2017 και τη μετά-
βαση όλων των επαγγελματιών στο 20% επίσης α-

πό την 1.1.2017 (πλην ορισμένων εξαιρέσεων). Και 
αυτό γιατί η μέση ετήσια επιβάρυνση κάθε ασφαλι-
σμένου της χώρας από ασφαλιστικές εισφορές κύ-
ριας σύνταξης  αναμένεται να αυξηθεί κατά 12,2 % 
το 2017 σε σύγκριση με την επιβάρυνση που υπήρχε 
την περίοδο 2015-2016. Αυτό σημαίνει ότι ο μέσος 
ασφαλισμένος θα καταβάλλει 292 ευρώ για την κύ-
ρια σύνταξή του.

Παρά το χαράτσι των εισφορών, στην πράξη α-
ναιρούνται οι αισιόδοξες εκτιμήσεις για υψηλότερα 
έσοδα. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι το 80% των α-
σφαλισμένων στον ΟΑΕΕ (538.087οφειλέτες σε 
σύνολο 701.148 ασφαλισμένων) έχει ληξιπρόθε-
σμες οφειλές  και  έχασε τη ρύθμιση των 100 δόσε-
ων. Επίσης  το μεταβατικό σύστημα που προωθεί το 
υπουργείο Εργασίας  αναγκάζει τους ελεύθερους 
επαγγελματίες  να καταβάλλουν υψηλότερες  α-
σφαλιστικές εισφορές σε σχέση με το σύνολο που 
πρέπει να πληρώσουν ετησίως οι οποίες δεν θα ε-
πιστραφούν, αλλά θα συμψηφιστούν  έναντι μελλο-
ντικών υποχρεώσεων.

Όσο για τα έσοδα του ΟΓΑ, όπως αναφέρει χαρα-
κτηριστικά παράγοντας της ασφάλισης, ακόμα και 
αν σημειώσουν  άνοδο,  καλύπτουν το κονδύλι για 
την καταβολή των συντάξεων ενός μηνός. Τους υ-
πόλοιπους 11 μήνες οι συντάξεις πληρώνονται με 
κρατική χρηματοδότηση. 

ΑΠΌ ΤΗΝ ΠΕΡΙΌΥΣΙΑ ΤΌΥΣ  ΘΑ ΠΛΗΡΩΝΌΝΤΑΙ ΌΙ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΙΚΩΝ

«Χέρι» στα πλούσια ταμεία βάζει η κυβέρνηση
Συνέχεια απο τη σελίδα 1
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H ιστορική πόλη του Παναμά και ο τροπικός παράδεισος 
της Κόστα Ρίκα υποδέχθηκαν το προηγούμενο διά-
στημα τους κορυφαίους συνεργάτες της Generali, σε 

ένα ταξίδι επιβράβευσης για τα παραγωγικά επιτεύγματα 
του προηγούμενου έτους. Οι 70 και πλέον ασφαλιστικοί 
διαμεσολαβητές, συνεργάτες της Generali από το agency 
και το πρακτορειακό δίκτυο, είχαν την ευκαιρία να «κατα-
κτήσουν» ακόμη μια μακρινή γωνιά του πλανήτη.

Ένα ταξίδι- αποκορύφωμα μιας γεμάτης προκλήσεις 
χρονιάς, στις οποίες οι συνεργάτες της Generali ανταπε-
ξήλθαν νικηφόρα, όπως αποδεικνύουν και τα παραγωγικά 
αποτελέσματα. Ακολουθώντας μια μοναδική διαδρομή στη 
Κεντρική Αμερική, από το Νότο προς το Βορρά, οι ταξιδευ-
τές της Generali είχαν την ευκαιρία να περιηγηθούν στην 
ιστορική και κοσμοπολίτικη Πόλη του Παναμά και τα εξω-
τικά τοπία της Κόστα Ρίκα με τα τροπικά δάση, τις μαγευτι-
κές παραλίες και τα ηφαίστεια. Παράλληλα, επιδόθηκαν σε 
πρωτότυπες δραστηριότητες, μέσα από τις οποίες δοκίμα-
σαν  τις αντοχές τους και σφυρηλάτησαν ποιοτικές, επαγ-
γελματικές αλλά και φιλικές σχέσεις.

Η ξενάγηση ξεκίνησε με τη γνήσια ανθρώπινη φιλοξενία 
της φυλής των αυτόχθονων Empera, μέσα στην άγρια φύ-
ση, μακριά από τις σύγχρονες υποδομές του Παναμά. Στη 
συνέχεια η Generali διασφάλισε μία μοναδική υπηρεσία για 
τους συνεργάτες της: μια ιδιωτική ξενάγηση στη φημισμέ-
νη διώρυγα. Το μηχανικό θαύμα που χρειάστηκε δώδεκα 
χρόνια και το έργο δεκάδων χιλιάδων ανθρώπων για να 
ολοκληρωθεί. Η συνέχεια του ταξιδιού ακόμη πιο εντυπω-
σιακή στο έδαφος της «Πλούσιας Ακτής», με την αδρεναλί-

νη να φτάνει στα ύψη στη διάρκεια των συναρπαστικών ε-
ναέριων διαδρομών με Sky Trek και Sky Tram και τις κα-
ταδύσεις στα νερά του Ειρηνικού. 

Το ταξίδι ολοκληρώθηκε με την καθιερωμένη δεξίωση, 
όπου κυριάρχησαν οι ευχάριστες αναμνήσεις ενός συναρ-
παστικού 8ήμερου. Ο διευθύνων σύμβουλος της Generali   
κ. Πάνος Δημητρίου στο σύντομο χαιρετισμό του επισήμα-
νε: «Οι ημέρες που περάσαμε μαζί στον Παναμά και την 
Κόστα Ρίκα μας έδωσαν τη δυνατότητα να διευρύνουμε 
τους ήδη στενούς δεσμούς που έχουμε αναπτύξει μεταξύ 
μας και που αποτελούν τη βάση μιας επιτυχούς συνεργασί-
ας. Μπροστά μας ανοίγονται δρόμοι γεμάτοι προκλήσεις, 
αλλαγές αλλά και ευκαιρίες για όσους βρίσκονται σε εγρή-
γορση και μπορούν να τις αντιληφθούν και να τις εκμεταλ-
λευτούν. Είναι στο χέρι μας λοιπόν να φέρουμε τον κλάδο 
στη θέση που του αξίζει στην ελληνική αγορά, καθώς ο 
ρόλος που θα διαδραματίσει, τόσο σε παγκόσμιο όσο και 
τοπικό επίπεδο, θα είναι πολύ σημαντικός τα επόμενα χρό-
νια». Η βραδιά έκλεισε μέσα σε κλίμα ενθουσιασμού, με 
τους συνεργάτες της Generali να υπόσχονται ότι θα είναι 
παρόντες στο ραντεβού για τον επόμενο προορισμό, το 
2017, την Τανζανία.

Η ομάδα της Generali επέστρεψε στη βάση της, πιο πλού-
σια σε συναισθήματα και όμορφες εικόνες, πανέτοιμη να 
ανταποκριθεί για μια ακόμη χρονιά με επιτυχία στις αυστη-
ρές απαιτήσεις και στον  έντονο ανταγωνισμό της ελληνι-
κής ασφαλιστικής αγοράς.
Σημείωση: Το  φωτογραφικό υλικό είναι του φωτογράφου 
Ι. Διζικιρίκη.

Οι κορυφαίοι της Generali στην 
Κόστα Ρίκα και τον Παναμά

Συμμετέχοντες στο ταξίδι της Generali
Από τα ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ GENERALI
Πάνος Δημητρίου & Ελένη Γκιόκα • Τάκης Βασιλόπουλος • Μιχάλης Σωτηράκος 
• Μαρία Λαμπροπούλου • Ευαγγελία Αναστασοπούλου & Νίκος Καρκάλιογλου

Συνεργάτες του δικτύου Agensy της GENERALI
Γραφείο Θεσσαλονίκης / Σταύρος Παπαδόπουλος • Μελτίνη Καμπουράκη • 
Γιώργος Μπαξεβάνης • Δημήτρης Αλεξανδρίδης • Μαντώ Μωϋσίδου
Γραφείο Ηρακλείου /  Ανδρέας Γαλανός • Στέλιος Στεφανάκης
Γραφείο Αλεξανδρούπολης /  Χρήστος Βασιλειάδης
Γραφείο Αθηνών / Διονύσης Πατρίκιος • Παναγιώτης Ζαμπέλης • Άγγελος Κυ-
ριακόπουλος • Ελένη Τσέπου • Διονυσία Χατζοπούλου
Γραφείο Χίου / Γιάννης Καρνουπάκης
Γραφείο Κω / Γιάννης Γιαννούρης
Γραφείο Σάμου / Αγγελική Βαγιανού & Σωκράτης Τσαπαρίκος

Συνεργάτες πρακτορειακού δικτύου
3P INSURANCE BROKERS I.K.E. / Γιώργος Λούβαρης • Μάριος Λούβαρης
ΑLL RISK / Φίλιππος Τσαούσης 
ΑΝΑΞ Α.Ε. / Ευρυπίδης Ζάννης & Κική Μητροπούλου
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΜΕΣΙΤΕΣ / Κωνσταντίνος Σουρίκας
VICTORY PROMISE Α.Ε. / Απόστολος Παπαηλίου
GLOBALIS ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε. /  Γαβρίλης Νικόλαος & Γιαννέλου Ιφι-
γένεια
DELTA & BROKERS / Δημήτρης Γιαννουδάκος
INFOTRUST / Ιωάννης Τράντος
IG INSURANCE GROUP / Δημήτρης Παπαθανασόπουλος
I.SO ΕΠΕ / Λεωνίδας Παπαγγελής & Αντωνία Σταθάκη
ΚΑΤΣΙΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΣΙΑ / Όλγα Κατσιμπέρη • Ειρήνη Κατσιμπέρη
ΚΙΟΥΚΑΣ Σ. & ΣΙΑ Α.Ε. / Ελένη Αγάθου • Ιωάννης Κιούκας
ΚΥΡΛΑΚΗΣ Γ. Α.Ε. / Γιώργος & Μαρία Κυρλάκη
ΛΥΡΑΣ Β. & ΣΙΑ / Βασίλης Λύρας • Μιχάλης-Χρήστος Λύρας
MAXIMA INSURANCE / Γιάννης Αργυρόπουλος • Γρηγόρης Τούντας
MEGA INSURANCE BROKERS / Αναστάσιος Χατζηθεοδοσίου • Στάθης Γεώργιος
OPEN MIND / Γιώργος Φάτσιος • Κώστας Φάτσιος
OSMOSIS ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ / Παντελής Καββάδας
ΡΟΥΣΣΟΣ Γ. & Χ. και ΣΙΑ Ο.Ε. / Γιάννης Ρούσσος
PROMIST INSURANCE & FINANCE A.E. / Ιωάννης Κανάτας • Αλεξάνδρα Κου-
τσομήτρου
STAR ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ / Κώστας & Ευαγγελία Σακελλαρίου
ΦΑΡΑΝΤΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ / Θωμάς Τσιμπίδης & Ξανθή Καφεντζή
ΦΑΡΑΟΣ Π. & ΣΙΑ Ε.Ε. / Περικλής Φαραός • Νικόλαος Μιχελάκης



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.
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Σε συνεργασία με την Alibaba, κινέζικη εταιρεία-ηγέτη στο χώρο του ηλεκτρονικού 
εμπορίου παγκοσμίως, καθώς και τη θυγατρική της Alibaba, Ant Financial 
Services, προχωρά η  AXA. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η  νέα συνεργασία 

έχει στόχο την από κοινού ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων και την αλληλοϋποστήριξη 
μεταξύ των δύο εταιρειών στη διερεύνηση νέων αγορών και κλάδων. 

“Η συνεργασία με την Alibaba θα προσφέρει στην ΑΧΑ ένα παγκόσμιο κανάλι διανο-
μής υπηρεσιών”, τόνισε ο  CEO της ΑΧΑ Τhomas Buberl, που ανέλαβε και επίσημα κα-
θήκοντα την 1η Σεπτεμβρίου. “Στοχεύουμε στη δημιουργία εξειδικευμένων ασφαλιστι-
κών προϊόντων και υπηρεσιών για τους πελάτες της Alibaba. Η γνώση της κινεζικής 
αγοράς που διαθέτει η Alibaba θα συμβάλει στην επιτάχυνση της ανάπτυξής μας στη 
Κίνα, όπου ήδη αποτελούμε κορυφαίο ασφαλιστικό πάροχο”, πρόσθεσε ο Τhomas 
Buberl. Η συνεργασία της AXA με την Alibaba αποτελεί σημαντική ευκαιρία και για την 
Αlibaba, καθώς προσφέρει τη δυνατότητα επέκτασης των δραστηριοτήτων της σε νέες 
αγορές, με νέα προϊόντα και υπηρεσίες για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών 
της, προστίθεται στην ανακοίνωση της ΑΧΑ. Από την πλευρά του ο Michael Evans, πρό-
εδρος του Alibaba Group, τόνισε ότι “το διασυνοριακό ηλεκτρονικό εμπόριο γνωρίζει 
αλματώδη ανάπτυξη. Ως εκ τούτου, η ανάπτυξη και εξέλιξη των υπηρεσιών που παρέχουμε στους πελάτες που χρησιμοποιούν τις πλατφόρμες μας είναι 
πολύ σημαντικές για εμάς. Μέσω της συνεργασίας μας με τη AXA θα δημιουργήσουμε νέες λύσεις που θα έχουν ως αποτέλεσμα τη βελτίωση της συνολικής 
εμπειρίας τους μαζί μας”, υπογράμμισε ο Michael Evans.

AXA-Alibaba: Στρατηγική συνεργασία 
στο χώρο του ηλεκτρονικού εμπορίου

Ο Τhomas 
Buberl

Το νέο Δ.Σ.  
Από την 1 
Σεπτεμβρίου 2016, 
η Επιτροπή 
Διαχείρισης της 
AXA αποτελείται 
από τα εξής δέκα 
μέλη:
Thomas Buberl, 
διευθύνων 
σύμβουλος
Benoit Claveranne, 
Chief 
Transformation 
Officer του Ομίλου 
(υπεύθυνος 
μετασχηματισμού),
Paul Evans, 
διευθύνων 
σύμβουλος της AXA 
Global Life, Savings 
and Health,
Gerald Harlin, 
οικονομικός 
διευθυντής Ομίλου,
Jean-Louis 
Laurent Josi, 
διευθύνων 
σύμβουλος της AXA 
Asia,
Gaelle Olivier, 
διευθύνουσα 
σύμβουλος της AXA 
Global P&C,
Mark Pearson, 
πρόεδρος και 
διευθύνων 
σύμβουλος της AXA 
Financial, Inc. 
(ΗΠΑ),
Jacques  
de Peretti, 
διευθύνων 
σύμβουλος της AXA 
France,
George Stansfield, 
γενικός γραμματέας 
του Ομίλου, 
Veronique Weill, 
διευθύνουσα 
σύμβουλος της AXA 
Global Asset 
Management και 
Chief Customer 
Officer του Ομίλου 
(υπεύθυνη πελατών)

To πρώτο Corporate Meeting της νεοσύστατης Περι-
φέρειας ΑΧΑ Emerging Markets – EMEA LATAM 
επιλέχθηκε να φιλοξενήσει η  ΑΧΑ Ελλάδας. Πε-

ρισσότερα από 200 στελέχη 29 χωρών (Ευρώπη, Ασία, 
Μέση Ανατολή και Αφρική, Λατινική Αμερική) συμμετεί-
χαν σε μία συνάντηση που χαρακτηρίστηκε «κορυφαία 
σε όλα τα επίπεδα». Οι εργασίες της τριήμερης συνάντη-
σης άνοιξαν με τον διευθύνοντα σύμβουλο της ΑΧΑ 
στην Ελλάδα κ. Ερρίκο Μοάτσο να καλωσορίζει στην 
Αθήνα τα στελέχη. «Από  το 2007 και μέχρι σήμερα έ-
χουμε ολοκληρώσει σημαντικά βήματα για να χτίσουμε 
μια ισχυρή κουλτούρα, να μετασχηματίσουμε το μοντέ-
λο μας και να διασφαλίσουμε την ανθεκτικότητά μας, με 
κύριο όχημα την καινοτομία και μακροχρόνιο στόχο την 
κερδοφόρα ανάπτυξη», τόνισε ο κ. Μοάτσος ευχαρι-
στώντας τους ανθρώπους της ΑΧΑ στην Ελλάδα για τον 
επαγγελματισμό τους, τη σκληρή τους δουλειά και, κυ-
ρίως, για την υψηλή δέσμευσή τους, χάρη στην οποία 
κατακτήθηκε η 1η θέση των Best Workplaces για το 
2016. Κάθε μέρα γινόμαστε πιο αποδοτικοί, ερχόμαστε 
πιο κοντά στους πελάτες μας και είμαστε ήδη έτοιμοι, 
ώστε από “μια Εταιρεία που αποζημιώνει” να γίνουμε 
“μια εταιρεία συνοδοιπόρος του πελάτη»,είπε χαρακτη-
ριστικά ο κ. Μοάτσος.

Στη συνέχεια, ο νέος διευθύνων σύμβουλος της Πε-
ριφέρειας ΑΧΑ Emerging Markets EMEA – LATAM, 
Wilm Langenbach, αναφέρθηκε στους στρατηγικούς 
άξονες, επισημαίνοντας ότι «ο   Ερρίκος Μοάτσος και η 
ομάδα του στην Ελλάδα, μαζί με την ομάδα της Περιφέ-
ρειας, εργάστηκαν σκληρά ώστε να έχουμε μία εξαιρε-
τική συνάντηση, την πρώτη ως περιφέρεια AXA 
Emerging Markets EMEA – LATAM.  Στο πλαίσιο του 
Corporate Meeting αναλύουμε τη νέα φιλοδοξία και τις 
στρατηγικές μας προτεραιότητες ως προς το πλαίσιο 
της στρατηγικής του Ομίλου για το 2020 και συζητάμε τα 
βασικά χαρακτηριστικά της οικονομίας που πρόκειται να 
μας επηρεάσουν σε αυτό το ταξίδι. Ως σύνολο από ανα-
πτυσσόμενες οικονομίες μπορούμε κερδίσουμε από 
σημαντικές ευκαιρίες της αγοράς, εστιάζοντας στην ι-

σχυρή ανάπτυξη της κερδοφορίας μας και στο μετασχη-
ματισμό μας για το μέλλον», πρόσθεσε ο  Wilm 
Langenbach.

Στη διάρκεια του συνεδρίου και στο πλαίσιο της α-
νταλλαγής ιδεών ανάμεσα στις χώρες της Περιφέρειας 
παρουσιάστηκαν από τους συμμετέχοντες καινοτόμες 
ιδέες και λύσεις –κυρίως στον τομέα της  ψηφιακής 
λειτουργίας της ασφαλιστικής δραστηριότητας– καθώς 
επίσης και βέλτιστες πρακτικές σχετικές με την εξυπη-
ρέτηση του πελάτη. Σκοπός των παραπάνω είναι η διά-
χυση ιδεών και η ευρύτερη αξιοποίηση των καλών πρα-
κτικών σε περισσότερες χώρες της περιφέρειας. 

Η διοργάνωση περιλάμβανε αρκετές εξωτερικές 
δραστηριότητες, από τις οποίες ξεχώρισε η βιωματική 
γνωριμία των συμμετεχόντων με το Κέντρο της Αθήνας. 
Η σημαντικότερη στιγμή όλης της εκδήλωσης ήταν η 
γνωριμία των συνέδρων με «Το Εργαστήρι», το Σύλλο-
γο Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων με Αναπηρία, που η 
ΑΧΑ στηρίζει για περισσότερα από εννέα χρόνια. Ένας 

από τους γονείς των παιδιών παρουσίασε συνοπτικά τις 
δράσεις του Οργανισμού και μίλησε για τη σημαντική 
στήριξη από πλευράς της ΑΧΑ στην Ελλάδα. Οι συμμε-
τέχοντες προσκλήθηκαν να στηρίξουν «Το Εργαστήρι» 
αγοράζοντας από το ειδικό Bazaar αντικείμενα που εί-
χαν φτιάξει τα παιδιά αλλά και να προσφέρουν περαιτέ-
ρω οικονομική ενίσχυση εφόσον το επιθυμούσαν. Απο-
τέλεσμα αυτής της παρότρυνσης ήταν, μέσα σε δέκα 
λεπτά, οι άνθρωποι της ΑΧΑ από τις 29 χώρες να συγκε-
ντρώσουν ένα σημαντικό ποσό υποστηρίζοντας έτσι την 
ανέγερση νέων εγκαταστάσεων του Εργαστηρίου. 

Σημειώνεται ότι ο  Wilm Langenbach επισκέφθηκε τα 
κεντρικά γραφεία της ΑΧΑ Ελλάδας όπου είχε την ευ-
καιρία να συναντηθεί τόσο με στελέχη της εταιρείας όσο 
και με ταλαντούχους νεοπροσλαμβανόμενους. Στη δι-
άρκεια των συναντήσεων, ο CEO της περιφέρειας ανα-
φέρθηκε στη στρατηγική και τις προτεραιότητες του Ο-
μίλου, ενώ απάντησε στις ερωτήσεις των παρευρισκο-
μένων.

ΆΧΆ Ελλάδας: Κορυφαία συνάντηση στην Άθήνα

Στιγμιότυπο από το Corporate Meeting



Κέρδη για ΕΤΕ-Τράπεζα Πειραιώς - Alpha Bank στο εξάμηνο
σελ. 
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Σημαντική βελτίωση, δείχνουν τα αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου που ανακοίνωσαν Εθνική Τράπεζα, Πειραιώς και Alpha Bank. Ειδικότερα, τα τρία εκατ. ευρώ ανέρχονται τα 
κέρδη μετά από φόρους για τον  όμιλο της Εθνικής Τράπεζας. Τα κέρδη προ φόρων του ομίλου Πειραιώς, αυξήθηκαν το 2ο τρίμηνο, κατά 48%, στα 362 εκατ. ευρώ, ενώ κέρδη προ 

φόρων 3,9 εκατ. ευρώ στο εξάμηνο ανακοίνωσε και η Alpha Bank

Του ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΙΤΣΙΟΥ 

Σε «κούρεμα» των υφιστάμενων δανειακών 
τους απαιτήσεων από τη Μαρινόπουλος θα υπο-
χρεωθούν οι τράπεζες, εφόσον το σχέδιο διάσω-
σης συγκεντρώσει την αναγκαία στήριξη της πλει-

οψηφίας των πιστωτών και εγκριθεί εν συνεχεία 
από το αρμόδιο δικαστήριοενώ σε τροχιά υλοποί-
ησης μπαίνει και επίσημα το σχέδιο σωτηρίας της 
αλυσίδας Μαρινόπουλος καθώς υπεγράφη με τις 
τράπεζες η «Σύμβαση διάσωσης της Μαρινόπου-
λος από την Σκλαβενίτης». 

Με βάση το σχέδιο διάσωσης, που ενέκριναν, 

ήδη, τα Διοικητικά Συμβούλια των τεσσάρων συ-
στημικών τραπεζών,  η νέα εταιρεία -στην οποία θα 
περάσει το σύνολο σχεδόν των στοιχείων ισολογι-
σμού της Μαρινόπουλος- θα δανειοδοτηθεί με 360 
εκατ. ευρώ, ενώ τα υφιστάμενα δάνεια θα αναχρη-
ματοδοτηθούν σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα. 

Το νέο δάνειο θα είναι δεκαετούς διάρκειας, ε-

ξοφλητέο στη λήξη του, με επιτόκιο μόλις 1,5%. Η 
μείωση του επιτοκίου, σε συνδυασμό με την επιμή-
κυνση της διάρκειας των υφιστάμενων δανείων, 
οδηγεί σε όρους καθαρής παρούσας αξίας σε μεί-
ωση της δανειακής απαίτησης, το ακριβές ύψος 

Τράπεζες: «Κούρεμα»  
αλλα OSI στη Μαρινόπουλος

ΠΩΣ ΓΡΑΦΌΥΝ ΖΗΜΙΑ ΑΠΌ ΤΌ ΣΧΕΔΙΌ ΔΙΑΣΩΣΗΣ

Συνέχεια στη σελ. 12

► Μέσα στον 
επόμενο μήνα 
«κουρεύουν» τις 
απαιτήσεις τους 
μειώνοντας 
επιτόκιο και 
επιμηκύνοντας τη 
διάρκεια των 
δανείων. Πώς και 
πότε θα εγγραφεί 
λογιστικά η ζημιά. Ο 
σχηματισμός 
ειδικών 
προβλέψεων από το 
β' τρίμηνο και η 
αποφυγή νομικών 
επιπλοκών
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της οποίας δεν έχει διαρρεύσει. 
Λογιστικά, οι τράπεζες θα πρέπει να εγγράψουν 

τη ζημιά, σύμφωνα με ελεγκτικές εταιρείες, αμέ-
σως μόλις το σχέδιο διάσωσης της Μαρινόπου-
λος με βάση τα άρθρα 106 «β» και «θ» του πτω-
χευτικού κώδικα εγκριθεί από το δικαστήριο. 

Με την έγκριση του σχεδίου θα πρέπει να απο-
αναγνωρίσουν τις υφιστάμενες δανειακές απαι-
τήσεις και να αναγνωρίσουν τις νέες. Η διαφορά 
σε όρους καθαρής παρούσας αξίας μεταξύ υφι-

στάμενων και νέων δανειακών συμβάσεων θα 
εγγραφεί ως ζημιά και θα αποτελέσει τη συμμε-
τοχή των τραπεζών στο «κούρεμα» των πιστω-
τών για τη διάσωση της Μαρινόπουλος. 

Η διαφορά μεταξύ τραπεζών και προμηθευτών 
στο κόστος που καλούνται να αναλάβουν για τη 
διάσωση της αλυσίδας super market είναι αντί-
στοιχη του PSI και του ΟSI στην περίπτωση της 
Ελλάδας.  Οι προμηθευτές καλούνται οικειοθε-
λώς να διαγράψουν μέρος της απαίτησης, όπως 
οι ιδιώτες κάτοχοι ελληνικών κρατικών ομολό-
γων, και, αν συγκεντρωθεί η απαραίτητη πλειο-

ψηφία, το «κούρεμα» της τάξης του 50% καθίστα-
ται υποχρεωτικό για όλους. 

Οι τράπεζες, από την άλλη, μέσω της επιμήκυν-
σης της διάρκειας των δανείων και της μείωσης 
του επιτοκίου μειώνουν το χρηματοδοτικό κόστος 
της νέας εταιρείας και ζημιώνονται οι ίδιες, όπως 
δεσμεύονται να πράξουν (εν μέρει το έχουν ήδη 
κάνει) τα κράτη και οι Θεσμοί στην περίπτωση του 
ελληνικού χρέους.  

Γιατί επιλέγεται η λύση απομείωσης της καθα-
ρής αξίας 

Η εγγραφή ζημιάς σε επίπεδο καθαρής αξίας 

αποτελεί, σύμφωνα με τραπεζικά στελέχη, την 
ενδεδειγμένη λύση και με βάση το υφιστάμενο 
θεσμικό πλαίσιο. Η απόφαση διαγραφής απαιτή-
σεων ενέχει κινδύνους αστικών και ποινικών ε-
μπλοκών, καθώς η κυβέρνηση δεν έχει νομοθε-
τήσει ακόμη τη σχετική νομική κάλυψη για όσους 
υπογράφουν αναδιαρθρώσεις δανείων με κούρε-
μα απαιτήσεων. 

Στον αντίποδα η μείωση του επιτοκίου και η ε-
πιμήκυνση της διάρκειας των δανείων στο πλαί-
σιο αναδιαρθρώσεων αποτελούν κινήσεις με μι-
κρότερους κινδύνους νομικών επιπλοκών. 

Τράπεζες: «Κούρεμα» αλλα OSI στη Μαρινόπουλος

Κομισιόν: Η Ελλάδα έχασε έσοδα 5 δισ. ευρώ από τον ΦΠΆ σε ένα χρόνο

Ειδικές προβλέψεις 
για τη Μαρινόπουλος 

Οι τράπεζες σχημάτισαν ήδη από το β' 
τρίμηνο της τρέχουσας χρήσης ειδικές 
προβλέψεις όχι μόνο για τις εταιρείες 
super market συμφερόντων της οικο-
γένειας Μαρινόπουλου αλλά για το σύ-
νολό της έκθεσής τους σε εταιρείες με-
τοχικών συμφερόντων της οικογένειας. 
Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της 
Alpha, που αποτελεί και την τράπεζα με 
τη μεγαλύτερη έκθεση σε εταιρείες 
συμφερόντων οικογένειας Μαρινόπου-
λου.

Η τράπεζα για συνολική δανειακή έκ-
θεση 340 εκατ. ευρώ πήρε προβλέψεις 
περίπου 170 εκατ. ευρώ. Με δεδομένο 
ότι τα δάνεια που έχει χορηγήσει στην 
αλυσίδα super market ανέρχονται σε 
μόλις 113 εκατ. ευρώ, ενώ τα υπόλοιπα 
είναι δάνεια σε ΦΑΜΑΡ, Marks and 
Spencer, GAP, Starbucks και άλλες ε-
ταιρείες της οικογένειας, το ύψος της 
πρόβλεψης κρίνεται ιδιαίτερα υψηλό. 

Όταν επικυρωθεί η συμφωνία διάσω-
σης από το δικαστήριο, η Alpha όπως 
και οι υπόλοιπες τράπεζες θα εγγρά-
ψουν τη ζημιά σε επίπεδο καθαρής πα-
ρούσας αξίας. 

Συνέχεια από τη σελ. 11

Η απώλεια κρατικών εσόδων από 
τον Φόρο Προστιθέμενης Αξίας 
(ΦΠΑ) στην Ελλάδα εκτιμάται, ότι 

ανήλθε το 2014 στο ποσό των 4,92 δισ. 
ευρώ, έναντι 6,34 δισ. ευρώ που ήταν 
η αντίστοιχη απώλεια το 2013,σύμφω-
να με έρευνα  της Κομισιόν για το «Ελ-
λειμμα ΦΠΑ», η οποία και υπολογίζει 
ότι συνολικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
χάνονται ετησίως 160 δισεκατομμύρια 
ευρώ από τον φόρο προστιθέμενης α-
ξίας. Με βάση τις εκτιμήσεις της Επι-
τροπής, το ελληνικό κράτος θα έπρεπε 
να είχε εισπράξει το 2013 από τον ΦΠΑ 
ένα ποσό της τάξεως των 18,9 δισ. ευ-
ρώ. 

Αντ' αυτού εισέπραξε περίπου 12,6 
δισ. ευρώ, δηλαδή απώλεσε σχεδόν το 
33,5% των προσδοκώμενων χρημά-
των. Το 2014, σύμφωνα με την ίδια 
μελέτη, το ελληνικό κράτος θα έπρεπε 

να είχε εισπράξει ένα ποσό της τάξεως 
των 17,6 δισ. ευρώ και αντ' αυτού ει-
σέπραξε 12,7 δισ. ευρώ. Δηλαδή απώ-
λεσε περίπου το 28% των εσόδων που 

θα έπρεπε σύμφωνα με την Επιτροπή 
να είχε εισπράξει.

Στο επίπεδο της ΕΕ η αντίστοιχη α-
πώλεια ήταν το 2014 της τάξεως του 

14%. Το έλλειμμα ΦΠΑ κυμάνθηκε από 
το υψηλό ποσοστό μη εισπραχθέντος 
ΦΠΑ (37,9%) στη Ρουμανία, στο πολύ 
χαμηλό ποσοστό (1,2%) στη Σουηδία. 
Σε απόλυτους όρους, το υψηλότερο 
έλλειμμα ΦΠΑ σημειώθηκε στην Ιτα-
λία (36,9 δισ. ευρώ), ενώ το Λουξεμ-
βούργο είχε το χαμηλότερο (147 εκατ. 
ευρώ).

Με αφορμή τα αποτελέσματα της έκ-
θεσης, η Επιτροπή επανέλαβε σήμερα 
τις εκκλήσεις προς τα κράτη μέλη «για 
ριζική αναμόρφωση του συστήματος 
ΦΠΑ της ΕΕ, προκειμένου να γίνει α-
ποτελεσματικότερο και να καταπολε-
μηθεί η απάτη». Ο επίτροπος Οικονομι-
κών και Δημοσιονομικών Υποθέσεων, 
Φορολογίας και Τελωνείων, Πιέρ Μο-
σκοβισί, δήλωσε σχετικά: «Τα κράτη 
μέλη χάνουν δεκάδες δισεκατομμύρια 
ευρώ από μη εισπραχθέντα έσοδα 

ΦΠΑ. Αυτό είναι απαράδεκτο. Το ισχύ-
ον καθεστώς είναι εξαιρετικά ανεπαρ-
κές για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα 
της απάτης και των λανθασμένων υπο-
λογισμών στον τομέα του ΦΠΑ και εί-
ναι σαφές ότι οι αριθμοί δεν πρόκειται 
να βελτιωθούν από μόνοι τους.

Τα κράτη-μέλη πρέπει να συμφωνή-
σουν γρήγορα στην καθιέρωση ενός 
οριστικού συστήματος ΦΠΑ στην ΕΕ 
που θα είναι θωρακισμένο έναντι της 
απάτης, όπως πρότεινε η Επιτροπή στις 
αρχές του τρέχοντος έτους. Ως εκ τού-
του, καλώ όλα τα κράτη μέλη να πραγ-
ματοποιήσουν μία ειλικρινή και ουσια-
στική συζήτηση, τα αποτελέσματα της 
οποίας θα ληφθούν υπόψη στη διαμόρ-
φωση των προτάσεων του επόμενου 
έτους, έτσι ώστε να μπορέσουμε να 
δώσουμε οριστική λύση σε αυτό το 
πρόβλημα»



+υγεία

Σε νέα κεφαλαιοποίηση χρέους, ύψους 35,1 εκατ. 
ευρώ, της ΗΜΙΘΕΑ (Ερρίκος Ντυνάν) προχώρη-
σε η Τράπεζα Πειραιώς, η οποία κρίθηκε  ανα-

γκαία, λόγω των αρνητικών ιδίων κεφαλαίων ύψους 
23,9 εκατ. ευρώ, που εμφάνισε η εταιρεία στις 
31.12.2015, με αποτέλεσμα να συντρέχουν οι προϋ-

ποθέσεις εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 48 
του Ν. 2190/1920. 

Σημειώνεται ότι η  ΗΜΙΘΕΑ έκλεισε το 2015 με ζη-
μιές μετά από φόρους ύψους 25 εκατ. ευρώ και βρα-
χυπρόθεσμες υποχρεώσεις, που ξεπερνούσαν κατά 
101 εκατ. ευρώ το κυκλοφορούν ενεργητικό. 

Παρά τη σημαντική βελτίωση στον κύκλο εργασι-
ών (29,7 εκατ. χωρίς rebate και clawback) οι ζημιές 
προ τόκων, φόρων, επενδυτικών αποτελεσμάτων και 
αποσβέσεων ανήλθαν σε 17,6 εκατ. ευρώ.

INSURANCE EUROPE:  ΟΎΡΆΓΟΣ  Η ΕΛΛΆΔΆ ΣΤΆ ΆΣΦΆΛΙΣΤΡΆ ΎΓΕΙΆΣ
 Στα 124 δισ. ευρώ ανήλθαν τα συνολικά ασφάλιστρα κλάδου υγείας στην Ευρώπη το 2015, σημειώνοντας αύξηση 1,5% σε σχέση με το 2014, 

σύμφωνα με τα στοιχεία της Insurance Europe, ενώ η  μέση δαπάνη για ασφάλιση υγείας διακυμάνθηκε από λιγότερο από 3 ευρώ στην Ελλάδα και 
τη Ρουμανία

Σελ. 13

Αναλυτικό ρεπορτάζ στη σελίδα 13

Πειραιώς: Νέα κεφαλαιακή 
ένεση για Ερρίκος Ντυνάν

Allianz Ελλάδος

Στο Allianz World Run  
για τα Παιδικά Χωριά SOS

Όμιλος ΥΓΕΙΑ 
Στο πλευρό της 
Παραολυμπιακής ομάδας

Ευρωκλινική Αθηνών

Διεθνής αναγνώριση  
για το κέντρο μαστού

Σελ. 12

Σελ. 14

Σελ. 12
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Και  για τη φετινή χρονιά ο όμιλος ΥΓΕΙΑ, υπερήφα-
νος χορηγός της Ελληνικής Παραολυμπιακής ο-
μάδας, στηρίζει ενεργά τους αθλητές ομαδικών 

και ατομικών αθλημάτων της Εθνικής Ομοσπονδίας 
Ατόμων με Αναπηρία, ενισχύοντας έτσι την προετοιμα-
σία τους για τους Παραολυμπιακούς Αγώνες που ξεκι-
νούν σήμερα 7 Σεπτεμβρίου στο Ρίο της Βραζιλίας. Σε 
όλη τη διάρκεια της προετοιμασίας τους, ο όμιλος Υ-
ΓΕΙΑ στάθηκε στο πλευρό των αθλητών παρέχοντας 
δωρεάν τη διενέργεια των διαγνωστικών τους εξετά-
σεων, καθώς και την κάλυψη των ιατρικών τους επι-
σκέψεων στα νοσοκομεία και τα συνεργαζόμενα δια-
γνωστικά κέντρα του πανελλαδικού δικτύου πρωτο-
βάθμιας περίθαλψης του ομίλου. 

Παράλληλα, στήριξε και αθλητές που χρειάστηκε να 
υποβληθούν σε χειρουργικές επεμβάσεις ή να απο-
κτήσουν εξοπλισμό ώστε να αγωνιστούν σε πανευρω-
παϊκά πρωταθλήματα, ενώ παράλληλα κάλυψε και έ-
ξοδα αθλητών για τη μετάβασή τους  σε ευρωπαϊκούς 
αγώνες που θα καθόριζαν την πρόκρισή τους στους 
Παραολυμπιακούς Αγώνες. Σε δηλώσεις του ο διευ-
θύνων σύμβουλος του ομίλου κ. Ανδρέας Καρταπά-
νης τόνισε ότι “είναι μεγάλη τιμή  για  εμάς να είμαστε 
συνοδοιπόροι και υποστηρικτές σε μια αγωνιστική α-
ποστολή με υψηλές απαιτήσεις, όπως είναι οι Παραο-

λυμπιακοί Αγώνες. Οι αθλητές της Ελληνικής Παραο-
λυμπιακής Ομάδας, γνωρίζουν καλύτερα από τον κα-
θένα, τι σημαίνει υγεία. Το σημαντικότερο όμως είναι 
ότι αυτοί οι αθλητές αποτελούν το καλύτερο παράδειγ-
μα για το τι σημαίνει θέληση, δύναμη και προσπάθεια, 
δίνοντας έτσι το μεγαλύτερο μάθημα ζωής στους δύ-
σκολους καιρούς που βιώνουμε: ότι η δύναμη της αν-
θρώπινης ψυχής ξεπερνάει όλα τα εμπόδια. Στεκόμα-
στε στο πλευρό τους και ευχόμαστε να τους υποδε-
χτούμε νικητές”, καταλήγει στη δήλωσή του ο κ. Αν-
δρέας Καρταπάνης.

ΙΣΑ

Χωρίς εμβόλια 
ηπατίτιδας τα 
κέντρα προσφύγων
Ο ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΎΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΏΝ 
καταγγέλλει την εγκληματική αμέ-
λεια του υπουργείου Υγείας σχετικά 
με την υγειονομική κάλυψη των 
προσφύγων μεταναστών, το οποίο 
δεν μερίμνησε ούτε καν για το στοι-
χειώδες, δηλαδή την επάρκεια των 
εμβολίων για τα λοιμώδη νοσήμα-
τα, θέτοντας έτσι σε σοβαρό κίνδυνο 
τόσο τη δημόσια υγεία όσο και τη 
ζωή των προσφύγων.  

Όπως τονίζεται σε σχετική ανα-
κοίνωση, το  τελευταίο χρονικό διά-
στημα, ενώ παρουσιάζονται με με-
γάλη συχνότητα κρούσματα ηπατίτι-
δας Α, στα Κέντρα Φιλοξενίας απο-
καλύπτεται ότι δεν υπάρχουν διαθέ-
σιμα εμβόλια. Μάλιστα το υπουρ-
γείο Υγείας «νίπτει τας χείρας του» 
και στέλνει τις τοπικές αρχές στις 
ΜΚΟ, για να τα προμηθευτούν. 

Η  κατάσταση αποτυπώνεται σε 
έγγραφο που απέστειλε η αντιπερι-
φερειάρχης Βορείου Αιγαίου Κ. 
Πρωτογεράκη στο ΚΕΕΛΠΝΟ, ανα-
φορικά με κρούσμα Ηπατίτιδας Α 
στο Κέντρο Φιλοξενίας στη Μόρια 
Λέσβου, σύμφωνα με το οποίο “η 
Διεύθυνση Δημοσίαs Υγείας Λέ-
σβου ζήτησε από το υπουργείο Υ-
γείας εμβόλια κατά της ηπατίτιδας 
Α, για τον εμβολιασμό των επαφών 
του κρούσματος και την αποφυγή 
μετάδοσης της νόσου. Ωστόσο σε 
τηλεφωνική επικοινωνία με το υ-
πουργείο ενημερωθήκαμε ότι δεν 
υπάρχουν διαθέσιμα εμβόλια. Κα-
τόπιν αυτού η προϊστάμενη της Δ/
νσης επικοινώνησε με τον υπεύθυ-
νο των Γιατρών του Κόσμου στο 
Κέντρο της Μόριας, όπου διαπιστώ-
θηκε ότι δεν γνώριζαν κάτι για το 
περιστατικό αυτό. 

Ανάλογη περίπτωση  καταγράφε-
ται και σε  χώρο φιλοξενίας στην 
Αργολίδα, με ασθενή ένα 13χρονο 
παιδί, το οποίο μάλιστα είχε μετα-
φερθεί  με την οικογένειά του στην 
Αθήνα, σε σπίτι του Δήμου Αθηναί-
ων, χωρίς καμία ενημέρωση των 
υγειονομικών αρχών και πριν να 
ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα”. 
Σχολιάζοντας το θέμα ο πρόεδρος 
του ΙΣΑ Γ. Πατούλης  κάνει λόγο για 
“εγκληματική αμέλεια του υπουρ-
γείου Υγείας”, επισημαίνοντας ότι  
δεν υπάρχουν ούτε καν εμβόλια για 
την πρόληψη σοβαρών λοιμωδών 
νοσημάτων, τα οποία ήταν αναμε-
νόμενο να παρουσιαστούν και γι' 
αυτό έπρεπε να είχε διασφαλιστεί η 
επάρκειά τους. 

ΏΣ  ΠΛΗΡΕΣ μέλος του «Breast Centers Network», του πρώ-
του διεθνούς δικτύου μονάδων μαστού για τη διάγνωση και τη 
θεραπεία του καρκίνου του μαστού, πιστοποιήθηκε το  κέντρο  
μαστού της Ευρωκλινικής Αθηνών. Απαρτίζεται από 196 κλινι-
κές μαστού σε όλο τον κόσμο, οι οποίες πληρούν τις προϋπο-
θέσεις για να θεωρούνται κέντρα αναφοράς για τη διάγνωση 
και την αντιμετώπιση του καρκίνου του μαστού παγκοσμίως. 
Σκοπός του είναι να διευκολύνει την ανταλλαγή πληροφοριών 
και τη συνεργασία μεταξύ των εξειδικευμένων μονάδων μα-
στού ανά τον κόσμο. Το κέντρο μαστού της Ευρωκλινικής Αθη-
νών αποτελεί μία υπερσύγχρονη μονάδα ευρωπαϊκών προδι-
αγραφών στην οποία αντιμετωπίζεται καθημερινά μεγάλος α-

ριθμός γυναικών, τόσο στο πλαίσιο του προληπτικού ελέγχου 
με μαστογραφία, υπερηχογράφημα και κλινική εξέταση όσο 
και ασθενών με ευρήματα από τις απεικονιστικές τους εξετά-
σεις και υποψία αλλοιώσεων στο μαστό. Εξοπλισμένο με τα 
πλέον σύγχρονα απεικονιστικά μηχανήματα και  σε συνδυα-
σμό με το κορυφαίο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, το 
κέντρο εξασφαλίζει την αξιόπιστη, έγκαιρη και ολοκληρωμένη 
διάγνωση όλων των παθήσεων του μαστού. Όπως τονίζεται, η 
αναγνώριση του κέντρου μαστού της Ευρωκλινικής  Αθηνών 
ως μέλος του “Breast Centres Network”, αναδεικνύει την ποι-
ότητά  του, επιβραβεύει τον τρόπο λειτουργίας του  και φέρνει 
ακόμα μία διεθνή αναγνώριση για τον όμιλο Ευρωκλινικής.

Ευρωκλινική Αθηνών Διεθνής αναγνώριση για το κέντρο μαστού

Παίδων ΜΗΤΕΡΑ

Δίπλα στον μαθητή 
και την οικογένεια
ΟΛΟΚΛΗΡΏΜΕΝΑ πακέτα ιατρικών 
εξετάσεων σε προνομιακές τιμές, 
για άθληση με ασφάλεια, προσφέρει 
το Παίδων ΜΗΤΕΡΑ του ομίλου Υ-
ΓΕΙΑ με  αφορμή την έναρξη της νέ-
ας σχολικής χρονιάς.  Ειδικότερα   
προσφέρονται:

• Βασικό πακέτο άθλησης με 80 ευ-
ρώ. Περιλαμβάνει καρδιολογική εξέ-
ταση, ΗΚΓ, Triplex καρδιάς, οφθαλ-
μολογική εξέταση.

• Πλήρες πακέτο άθλησης με 95 
ευρώ. Περιλαμβάνει καρδιολογική 
εξέταση, ΗΚΓ, Triplex καρδιάς, ο-
φθαλμολογική εξέταση, εξετάσεις 
αίματος (γενική αίματος, σίδηρος, 
φερριτίνη, σάκχαρο, χοληστερίνη, 
τριγλυκερίδια) και γενική ούρων.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κα-
λούν για να κλείσουν τα ραντεβού 
τους στα τηλέφωνα  του Παίδων ΜΗ-
ΤΕΡΑ. Παράλληλα, παρέχεται η δυνα-
τότητα εκτίμησης της ανάπτυξης του 
παιδιού από ενδοκρινολόγο στην 
προνομιακή τιμή των 80 ευρώ καθώς 
και ελέγχου παχυσαρκίας με 120 ευ-
ρώ (περιλαμβάνει εξέταση από ενδο-
κρινολόγο, διαιτολόγο και ψυχολό-
γο). 

Τα πακέτα εξετάσεων αφορούν 
παιδιά ηλικίας έως 16 ετών. Με την 
επιλογή ενός από τα παραπάνω πακέ-
τα εξετάσεων/ή και εκτιμήσεις, παρέ-
χεται δωρεάν μια εξέταση σπονδυλι-
κής στήλης στο εξειδικευμένο κέντρο 
Σπονδυλικής Στήλης Παίδων & Εφή-
βων του Παίδων ΜΗΤΕΡΑ.

Οι αθλητές και τις αθλήτριες που συμμετέχουν στους Παραολυμπιακούς Αγώνες του Ρίο στην επίσημη παρουσίαση της ομάδας που 
πραγματοποιήθηκε σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Προκόπη Παυλόπουλου

Όμιλος ΥΓΕΙΑ Στο πλευρό 
της Παραολυμπιακής ομάδας
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Σε νέα κεφαλαιοποίηση χρέ-
ους, αυτή τη φορά ύψους 
35,1 εκατ. ευρώ,της ΗΜΙ-

ΘΕΑ (Ερρίκος Ντυνάν) προχώ-
ρησε η Τράπεζα Πειραιώς, θέ-
τοντας πλέον τις βάσεις για ανα-
διάρθρωση σε μακροχρόνιο ο-
ρίζοντα του εναπομείναντος 
δανεισμού ώστε εν συνεχεία να 
επιχειρηθεί από καλύτερη αφε-
τηρία η πώληση του νοσοκομεί-
ου.  

Η νέα κεφαλαιοποίηση χρέ-
ους (είχε προηγηθεί η κεφαλαι-
οποίηση δανείων ύψους 46,5 
εκατ. ευρώ το Δεκέμβριο του 
2015) κρίθηκε αναγκαία, λόγω 
των αρνητικών ιδίων κεφαλαί-
ων ύψους 23,9 εκατ. ευρώ, που 
εμφάνισε η εταιρεία στις 
31.12.2015, με αποτέλεσμα να 
συντρέχουν οι προϋποθέσεις 
εφαρμογής των διατάξεων του 
άρθρου 48 του Ν. 2190/1920.

Η ΗΜΙΘΕΑ έκλεισε το 2015 με 
ζημιές μετά από φόρους ύψους 25 εκατ. ευρώ 
και βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις, που ξεπερ-
νούσαν κατά 101 εκατ. ευρώ το κυκλοφορούν 
ενεργητικό. Παρά τη σημαντική βελτίωση στον 

κύκλο εργασιών (29,7 εκατ. 
χωρίς rebate και clawback) 
οι ζημιές προ τόκων, φόρων, 
επενδυτικών αποτελεσμά-
των και αποσβέσεων ανήλ-
θαν σε 17,6 εκατ. ευρώ. 

Στις 23 Μαΐου 2016 η έκτα-
κτη γενική συνέλευση των 
μετόχων της ΗΜΙΘΕΑ ενέκρι-
νε την αύξηση μετοχικού κε-
φαλαίου κατά 35,1 εκατ. ευ-
ρώ, με κεφαλαιοποίηση ισό-
ποσων χρηματικών δανεια-
κών υποχρεώσεων, ώστε να 
καταστεί απρόσκοπτη η συ-
νέχιση των δραστηριοτήτων 
της.  Η αύξηση ολοκληρώθη-
κε στις 6 Ιουνίου και καλύ-
φθηκε εξ ολοκλήρου από την 
Πειραιώς.   

Παράλληλα εξετάζεται η 
αναδιάρθρωση και μετατρο-
πή μέρους του δανείου σε 
μακροχρόνιο δανεισμό, προ-
κειμένου να βελτιωθούν οι 

αριθμοδείκτες για το Κεφάλαιο Κίνησης (Κυ-
κλοφορούν Ενεργητικό – Βραχυπρόθεσμες Υ-
ποχρεώσεις).

Ο τραπεζικός δανεισμός της εταιρείας ανερ-

χόταν στο τέλος του 2015 σε 106,7 εκατ. ευρώ 
και αφορά σε πίστωση από Πειραιώς με ανοικτό 
αλληλόχρεο λογαριασμό. Η πίστωση είναι έντο-
κη με ετήσιο επιτόκιο το ισχύον προνομιακό επι-
τόκιο χορηγήσεων της τράπεζας. Η εταιρεία 
κατέβαλε εντός του 2015 για τόκους 4,37 εκατ. 
ευρώ και προμήθειες 48.000 ευρώ. Μετά την 
κεφαλαιοποίηση 35,1 εκατ. ευρώ έχει μειωθεί 
στα επίπεδα των 70 εκατ. ευρώ. 

Η ΗΜΙΘΕΑ απέκτησε στις 24.09.2014, μέσω 
διαδικασίας αναγκαστικού πλειστηριασμού, την 
κυριότητα της νοσηλευτικής μονάδας «ΕΡΡΙΚΟΣ 
ΝΤΥΝΑΝ HospitalCenter», ως σύνολο επιχείρη-

σης. Το 2015 υπήρξε το πρώτο πλήρες έτος δια-
χείρισης του Ντυνάν, κατά τη διάρκεια του οποί-
ου η διοίκηση της ΗΜΙΘΕΑ εκπόνησε το νέο 
πενταετές επιχειρησιακό σχέδιο και ξεκίνησε 
την προσπάθεια ανάκαμψης του νοσοκομείου 
στο επίπεδο των δυνατοτήτων του. 

Υπενθυμίζεται τέλος ότι η Πειραιώς δεσμεύε-
ται μέσω του πλάνου αναδιάρθρωσης να αποε-
πενδυθεί από την ΗΜΙΘΕΑ. Στο παραπάνω πλαί-
σιο προ μερικών μηνών έτρεξε διαδικασία υπο-
βολής προσφορών και, σύμφωνα με πληροφο-
ρίες, υπήρξε κατάθεση τουλάχιστον μιας πρότα-
σης, που όμως δεν κρίθηκε συμφέρουσα. 

INSURANCE EUROPE

Ουραγός  η Ελλάδα στα ασφάλιστρα υγείας 

Στα 124 δισ. ευρώ ανήλθαν τα συνολικά ασφάλιστρα κλάδου υγείας στην Ευρώπη το 2015, σημειώνοντας αύξηση 
1,5% σε σχέση με το 2014, σύμφωνα με τα στοιχεία της Insurance Europe. Το 2015, η διείσδυση στον κλάδο υγεί-
ας παρέμεινε σταθερή στο 0,8%, με διακύμανση από 0,01% στην Ελλάδα και τη Ρουμανία σε 6,1% στην Ολλανδία. 

Η μέση κατά κεφαλή δαπάνη για ασφάλιση υγείας στην Ευρώπη διαμορφώθηκε στα 207 ευρώ το 2015, ενώ το 2014 
είχε διαμορφωθεί στα 205 ευρώ. 

Η μέση δαπάνη για ασφάλιση υγείας διακυμάνθηκε από λιγότερο από 3 ευρώ στην Ελλάδα και τη Ρουμανία σε 
πάνω από 1.000 ευρώ στην Ελβετία και την Ολλανδία. Όπως επισημαίνει η Insurance Europe, η ιδιωτική ασφάλιση 
υγείας είναι υποχρεωτική στο ολλανδικό και το ελβετικό σύστημα υγειονομικής περίθαλψης και για το λόγο αυτό οι 
δύο χώρες κατέγραψαν τη μεγαλύτερη μέση κατά κεφαλή δαπάνη για ασφάλιστρα υγείας. Οι καταβληθείσες αποζη-
μιώσεις στον κλάδο υγείας αυξήθηκαν κατά 4,3% αγγίζοντας τα 101 δισ. ευρώ το 2015, ή 176 ευρώ ανά κάτοικο (169 
ευρώ το 2014).

Παιδιατρικό Κέντρο Αθηνών Εξετάσεις  
σε προνομιακές τιμές για τη νέα σχολική χρονιά

Ολοκληρωμένο πακέτο εξετάσεων προληπτικού ελέγχου για παιδιά σε ιδιαίτερα προνομιακή τιμή προσφέρει το Παιδιατρικό 
Κέντρο Αθηνών, με αφορμή την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Το πακέτο προληπτικού ελέγχου «Check up – Back to school» 
περιλαμβάνει τις εξής εξετάσεις:

• Οφθαλμολογική και παιδοκαρδιολογική κλινική εκτίμηση, κλεκτροκαρδιογράφημα & Triplex καρδιάς, με προσκόμιση παρα-
πεμπτικού  ΕΟΠΥΥ, στην προνομιακή τιμή των 65 ευρώ.

• Οφθαλμολογική και παιδοκαρδιολογική κλινική εκτίμηση, ηλεκτροκαρδιογράφημα & Triplex καρδιάς, χωρίς παραπεμπτικό 
ΕΟΠΥΥ, στην προνομιακή τιμή των 95 ευρώ.

• Ακοόγραμμα και παιδο-ΩΡΛ κλινική εκτίμηση στην προνομιακή τιμή των 30 ευρώ.
Όπως σημειώνεται, οι προσφορές εξετάσεων προληπτικού ελέγχου εντάσσονται στο πλαίσιο του «Προγράμματος Κοινωνικής 

Ευθύνης» του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών, μέσα από το οποίο αναδεικνύει τη σημασία της πρόληψης και της έγκαιρης διάγνωσης, 
παραμένοντας πιστός στη δέσμευσή του να παρέχει διαρκώς κορυφαίες υπηρεσίες υγείας, σε προσιτές τιμές. 

Για να κλείσουν το ραντεβού τους, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν μέχρι τις 31/10 με το Παιδιατρικό Κέντρο 
Αθηνών, καλώντας από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή.

Πειραιώς Νέα κεφαλαιακή ένεση για Ερρίκος Ντυνάν

Κεφαλαιοποίησε 
χρέος 35,1 
εκατ. ευρώ 
ανεβάζοντας 
το ύψος των 
δανείων που 
μετοχοποιήθηκαν 
στα 81,6 εκατ. 
ευρώ. 
Εξετάζεται η 
αναδιάρθρωση 
του 
εναπομείναντος 
δανεισμού



14

N E X T D E A L  # 3 6 6  #  7  Σ Ε Π Τ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Υ  2 0 1 6

+υγείαΡεπορτάζ     |

Τα σχολεία ανοίγουν και γονείς και μαθητές “τρέχουν” για να υποδεχτούν τη νέα σχολική χρονιά. Εκτός από τον εφοδιασμό 
με τα απαραίτητα σχολικά, κάθε παιδί στην αρχή της χρονιάς πρέπει να υποβάλλεται σε ορισμένες προληπτικές εξετάσεις 
υγείας, ώστε να διασφαλιστεί ότι θα μπορέσει να συμμετάσχει στις αθλητικές δραστηριότητές του με ασφάλεια και υγεία. Η 

Ευρωκλινική Παίδων, με αφορμή την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, προσφέρει πακέτα προληπτικών εξετάσεων σε ειδικές 
προνομιακές τιμές:
• Παιδιατρικός έλεγχος – 20 ευρώ
• Εξέταση από ΩΡΛ ή οφθαλμίατρο ή δερματολόγο – 20 ευρώ
• Εξέταση από ΩΡΛ & ακοολογικό διάγραμμα – 30 ευρώ
• Mini Check up (Γεν. αίματος, γεν. ούρων, σάκχαρο, φερριτίνη, χοληστερίνη, σίδηρος) – 25 ευρώ
• Καρδιολογική εξέταση, Triplex καρδιάς & ΗΚΓ & οφθαλμολογική εξέταση – 55 ευρώ
• Έλεγχος παιδικής παχυσαρκίας (εξέταση από ενδοκρινολόγο, γεν. αίματος, σάκχαρο, χοληστερίνη, τριγλυκερίδια, TSH) – 50 
ευρώ
• Εκτίμηση μαθησιακών δυσκολιών (εξέταση από αναπτυξιολόγο & παιδοψυχίατρο) – 100 ευρώ
• Η προσφορά ισχύει για όσους επικοινωνήσουν με την Ευρωκλινική Παίδων μέχρι και  τις 31 Οκτωβρίου.

Ευρωκλινική Παίδων:
Με υγεία η νέα σχολική χρονιά

Υπουργείο Υγείας 

«Λουκέτο» σε 
οικοτροφεία 

Με απόφαση του υπουρ-
γού Υγείας, Ανδρέα Ξανθού, 
ανακλήθηκαν οι άδειες ί-
δρυσης και λειτουργίας της 
ΑΜΚΕ «Ίρις» (οικοτροφεία 
και κέντρο ημέρας) εξαιτίας 
σοβαρής παραβίασης των 
όρων αδειοδότησης αλλά 
και καταδίκης του νόμιμου 
εκπροσώπου του φορέα σε 
6 χρόνια κάθειρξη. Σύμφω-
να με ανακοίνωση του υ-
πουργείου Υγείας, η  λει-
τουργία των παραπάνω 
μονάδων ανατέθηκε προ-
σωρινά σε άλλους φορείς 
που λειτουργούν στον ίδιο 
τομέα ψυχικής υγείας. Την 
υλοποίηση της απόφασης 
διεκπεραίωσαν με επάρ-
κεια και επαγγελματισμό τα 
στελέχη της αρμόδιας Διεύ-
θυνσης Ψυχικής Υγείας του 
υπουργείου.

Στο αμέσως επόμενο διά-
στημα το υπουργείο θα 
προχωρήσει σε πρόσκληση 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος 
για την οριστική ανάθεση 
της λειτουργίας των μονά-
δων αυτών.

Διευκρινίζεται ότι η ανά-
κληση των αδειών ίδρυσης 
και λειτουργίας του  φορέα 
δεν θα έχει απολύτως καμία 
επίπτωση στους ασθενείς 
και τους εργαζόμενους.

Το υπουργείο μελετάει 
αλλαγές στο θεσμικό πλαί-
σιο χρηματοδότησης και ε-
λέγχου των μη κερδοσκοπι-
κών φορέων της ψυχικής 
υγείας, προκειμένου να 
παταχθούν στην πηγή τους 
φαινόμενα κακοδιαχείρι-
σης, σπατάλης και διαφθο-
ράς. 

Περισσότεροι από 12.000 εργαζόμενοι της Allianz 
απ’ όλο τον κόσμο, από το Μάιο μέχρι και το τέ-
λος Ιουλίου, έτρεξαν μια απόσταση 1.400.000 

χιλιομέτρων, που ισοδυναμεί με 34 φορές το γύρο 
του κόσμου. Για κάθε χιλιόμετρο που διένυσαν οι ερ-
γαζόμενοι, ο όμιλος Allianz δώρισε ένα σημαντικό 
ποσό στα Παιδικά Χωριά SOS. 

Συνολικά, συγκεντρώθηκαν 600.000 ευρώ, τα ο-
ποία θα διατεθούν για τη χρηματοδότηση έργων σε 
Παιδικά Χωριά SOS δώδεκα χωρών (Αργεντινή, Αυ-
στρία, Κίνα, Κολομβία, Κροατία, Γερμανία, Ινδονησία, 
Ακτή του Ελεφαντοστού, Λουξεμβούργο, Μεξικό, 
Συρία, Ταϋλάνδη). 

Στόχος του ομίλου, όπως αναφέρεται, είναι όχι μό-
νο να καλύψει τις ανάγκες των παιδιών σε ατομικό 
επίπεδο, αλλά και να προσφέρει την τεχνογνωσία της 
Allianz στη διαχείριση κινδύνων, προκειμένου τα 
Παιδικά Χωριά SOS να αποτελούν χώρους ασφάλει-

ας για τις τοπικές κοινότητες. 
Η Allianz κατέκτησε και ένα νέο παγκόσμιο ρεκόρ, 

το οποίο συνδέθηκε με το Allianz World Run: “Η με-
γαλύτερη απόσταση που διανύθηκε από μία ομάδα 
σε 90 μέρες”. 

Ενώ οι φωτογραφίες του Allianz World Run απ’ 
όλο τον κόσμο συγκεντρώθηκαν και για την κατάρρι-
ψη του Ρεκόρ Guinness για τη “μεγαλύτερη κατά 
μήκος συλλογή φωτογραφιών” (8.470 φωτογραφίες, 
1.225 μέτρα μήκος). Σε τοπικό επίπεδο, η Allianz Ελ-
λάδος συμμετείχε στην πρωτοβουλία με 44 δρομείς 
και κατέκτησε την 41η θέση στην παγκόσμια κατάτα-
ξη (8.623,6 διανυθέντα χλμ.) αλλά και την 6η θέση με 
176,41 χλμ. στην κατάταξη για τη μέση απόσταση ανά 
δρομέα.

 Η αθλητική ομάδα Allianz Greece Running Team, 
την οποία απαρτίζουν οι εργαζόμενοι της Allianz Ελ-
λάδος, συμμετείχε σε αγώνες, τακτικές προπονήσεις 

και ομαδικές δράσεις, ενισχύοντας έμπρακτα την 
παγκόσμια φιλανθρωπική ενέργεια του Ομίλου. Η 
συμμετοχή στη δράση του Ομίλου θα ολοκληρωθεί 
με την αποστολή μιας επιλεγμένης ομάδας στο Μό-
ναχο τον Οκτώβριο, η οποία θα λάβει μέρος στο με-
γάλο τελικό αγώνα που θα πραγματοποιηθεί στο 
πλαίσιο ενός εορταστικού τριήμερου event. Η ομάδα 
θα απαρτίζεται από 3 άτομα, τον άνδρα και τη γυναίκα 
που διένυσαν τα περισσότερα χιλιόμετρα και έναν 
ακόμα εργαζόμενο, ο οποίος συμμετείχε ενεργά στην 
πρωτοβουλία. 

Εκτός από το φιλανθρωπικό του χαρακτήρα, το 
Allianz World Run υπήρξε μία εξαιρετική ευκαιρία 
να εντάξουν οι άνθρωποι της Allianz την αθλητική 
άσκηση στην καθημερινότητά τους, να αναπτύξουν 
την επικοινωνία και την ομαδικότητα μεταξύ τους και 
πάνω απ’ όλα να βελτιώσουν την ποιότητα της ζωής 
τους σε σωματικό και πνευματικό επίπεδο.

Allianz Ελλάδος: Στο Allianz World Run για τα Παιδικά Χωριά SOS

Στη Διαρκή Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της 
Βουλής, που επεξεργάζεται το νομοσχέδιο για τα 
καπνικά προϊόντα, συμμετείχε η Ελληνική Καρδιο-

λογική Εταιρεία μετά από πρόσκληση του προέδρου της 
Επιτροπής κ. Μανιού. Την ΕΚΕ εκπροσώπησαν ο πρό-
εδρος του Διοικητικού Συμβουλίου  Στέφανος Φούσας 
και ο αντιπρόεδρος Κωνσταντίνος Τσιούφης, οι οποίοι 
είχαν την ευκαιρία να τοποθετηθούν για την αναγκαιό-
τητα ευαισθητοποίησης της ελληνικής κοινωνίας για τις 
βλαβερές συνέπειες του καπνίσματος και ιδιαίτερα του 
καπνίσματος στους κλειστούς χώρους. 

Στη συνεδρίαση παρών ήταν ο υπουργός Υγείας Αν-
δρέας Ξανθός.

Ο πρόεδρος της ΕΚΕ κ. Φούσας κατά την παρέμβασή 
του αναφέρθηκε στο πάγιο αίτημα της Ελληνικής Καρδι-
ολογικής Εταιρείας για την εφαρμογή του αντικαπνιστι-

κού νόμου, αλλά και για μια εθνική πολιτική πρόληψης 
υγείας, έτσι ώστε να μειωθεί δραστικά η συνήθεια του 
καπνίσματος στους Έλληνες και ιδιαίτερα στους νέους 
ανθρώπους.

Διατύπωσε επίσης το αίτημα για ειδική συνεδρίαση 
της Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής με 
μοναδικό θέμα το κάπνισμα, έτσι ώστε το υπουργείο Υ-
γείας, τα πολιτικά κόμματα, αλλά και οι επιστημονικοί 
φορείς να συνεργαστούν και να αναδείξουν συνολικά τις 
προτάσεις τους για την ουσιαστική εφαρμογή του αντικα-
πνιστικού νόμου που μένει στα χαρτιά εδώ και χρόνια.

Από την πλευρά του ο αντιπρόεδρος της ΕΚΕ Κων/νος 
Τσιούφης, αφού εξέφρασε τη βούληση της Ελληνικής 
Καρδιολογικής Εταιρείας να συμβάλλει με κάθε θετικό 
τρόπο στην επίτευξη του στόχου για τη μείωση του καπνί-
σματος και την εφαρμογή του αντικαπνιστικού νόμου, 

μίλησε για το ρόλο του ηλεκτρονικού τσιγάρου ως «Δού-
ρειου Ίππου» και ότι κύριος στόχος είναι συνολικά η απο-
τροπή της συνήθειας του καπνίσματος.

Στη συνέχεια οι παρευρισκόμενοι βουλευτές τοποθε-
τήθηκαν επί του θέματος και πραγματοποίησαν διευκρι-
νιστικές ερωτήσεις προς τους επιστημονικούς φορείς.

Θετική εξέλιξη κατά τη συνεδρίαση αποτέλεσε η απο-
δοχή -εκ μέρους του προέδρου της Επιτροπής, βουλευτή 
κ. Μανιού και βουλευτών του Ελληνικού Κοινοβουλίου- 
του αιτήματος της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας να 
πραγματοποιηθεί στο προσεχές διάστημα ειδική συνε-
δρίαση της Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων για την 
εφαρμογή του αντικαπνιστικού νόμου, παρουσία των ε-
πιστημονικών φορέων, προκειμένου να εκφράσουν επί-
σημα την άποψή τους και τις προτάσεις τους για το επίμα-
χο θέμα.

Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία 

Στη Βουλή οι βλαβερές συνέπειες του καπνίσματος
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Τράπεζα Πειραιώς: 
Επιστροφή στην 
κερδοφορία 

Το προ φόρων αποτέλεσμα του Ομίλου Πειραιώς για το πρώτο ε-
ξάμηνο 2016 ήταν οριακό κέρδος 1 εκατ. ευρώ  σε ευθυγράμμιση 
με τον στόχο για κερδοφόρα χρήση το 2016. Όπως ανακοίνωσε η 

τράπεζα, τα καθαρά αποτελέσματα από συνεχιζόμενες δραστηριότητες 
που αναλογούν στους μετόχους διαμορφώθηκαν σε κέρδος 20 εκατ.
ευρώ  το 2ο τρίμηνο 2016 από ζημία 37 εκατ. ευρώ το 1ο τρίμηνο 2016.
Σε εξαμηνιαία βάση τα καθαρά αποτελέσματα που αναλογούν στους 
μετόχους από συνεχιζόμενες δραστηριότητες του ομίλου ανήλθαν σε 
οριακή ζημία 17 εκατ. ευρώ έναντι ζημίας 1,1 δισ.ευρώ το 1ο εξάμηνο 
2015.Τα κέρδη προ φόρων και προβλέψεων του ομίλου το 2ο 3μηνο 
2016 αυξήθηκαν ετησίως 48% στα 362 εκατ.ευρώ Με προσαρμογή για 
τα έκτακτα στοιχεία, η αύξηση ήταν 10% ετησίως στα 288 εκατ.ευρώ. 
Στην Ελλάδα το αντίστοιχο επαναλαμβανόμενο αποτέλεσμα ήταν 278 
εκατ. ευρώ , +16% ετησίως,ενώ τα  οργανικά έσοδα του ομίλου  συνι-
στούν το 93% των επαναλαμβανόμενων καθαρών εσόδων το 2ο 3μηνο 
2016, αυξημένα 4% ετησίως. Σε εξαμηνιαία βάση τα επαναλαμβανόμε-
να κέρδη προ φόρων και προβλέψεων του ομίλου ανήλθαν σε 554 ε-
κατ. ευρώ με άνοδο 6% έναντι του 1ου εξαμήνου 2015.

Ικανοποίηση από τη διοίκηση 
 Η σταθεροποίηση της εγχώριας αγοράς και η συνεπής εφαρμογή 

του Σχεδίου Αναδιάρθρωσης επέτρεψαν την επίτευξη των στόχων της 
Τράπεζας Πειραιώς κατά τα τελευταία τρίμηνα,τόνισε η κ.Χαρίκλεια 
Απαλαγάκη,πρόεδρος του  Διοικητικού Συμβουλίου.Κύριος άξονας της 
δράσης μας παραμένει το όφελος των μετόχων και των πελατών μας, 

επιχειρήσεων και νοικοκυριών, που δοκιμάσθηκαν έ-
ντονα από την έναρξη της κρίσης ως σήμερα. Παράλλη-
λα, στόχος μας είναι η μέγιστη δυνατή συμβολή της 
Τράπεζας στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και 
την αποκατάσταση του κλίματος εμπιστοσύνης καταθε-
τών και επενδυτών που θα οδηγήσουν σε ανάκαμψη 
της οικονομίας προς όφελος της ελληνικής κοινωνίας, 
τόνισε μεταξύ άλλων η κ. Απαλαγάκη.

 Ο Όμιλος Πειραιώς κατά τη διάρκεια του 2ου τριμή-
νου 2016 εμφάνισε θετικό καθαρό αποτέλεσμα 20 ε-
κατ.ευρώ,ενώ τα επαναλαμβανόμενα κέρδη προ φό-
ρων και προβλέψεων έφθασαν τα 288 εκατ. ευρώ με 
αύξηση 8%, ως αποτέλεσμα της ανόδου των καθαρών 
εσόδων που ενισχύθηκαν κατά 5% σε τριμηνιαία βάση, 
δήλωσε από την πλευρά του ο κ. Γιώργος Πουλόπου-
λος αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος. Η πολιτική 
της Τράπεζας για ενεργητική διαχείριση των προβλη-
ματικών δανείων οδήγησε σε εκ νέου μείωση των δα-
νείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών κατά 445 

εκατ.ευρώ  σε τριμηνιαία βάση. Από τον Σεπτέμβριο 2015 που ήταν η 
«κορύφωση» για τα NPLs του ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς έως τα 
τέλη Ιουνίου 2016, δηλαδή σε διάστημα 9 μηνών, τα υπόλοιπα των 
δανείων σε καθυστέρηση μειώθηκαν κατά 1,6 δισ.ευρώ  O δείκτης κε-
φαλαιακής επάρκειας CET-1 του Ομίλου διατηρήθηκε στο ιδιαίτερα ι-
κανοποιητικό επίπεδο του 17,5%, και είναι από τους υψηλότερους σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο. Η επίδοση του 2ου τριμήνου τοποθετεί την Τράπε-
ζα σε τροχιά επίτευξης των στόχων του 2016, θέτοντας τις βάσεις για 
την υλοποίηση του μεσοπρόθεσμου σχεδιασμού της καταλήγει στην 
δήλωση του ο κ.Πουλόπουλος.

Alpha Bank:  
Aμετάβλητη η 
κεφαλαιακή επάρκεια

Κέρδη προ φόρων 3,9 εκατ. ευρώ ανακοίνωσε η Alpha Bank για 
το α΄ εξάμηνο, ενώ τα κύρια λειτουργικά έσοδα ανήλθαν σε 
1,151 δισ. αυξημένα κατά 0,6% από την αντίστοιχη περυσινή 

περίοδο. Ειδικότερα,τα κύρια αποτελέσματα προ προβλέψεων δια-
τηρήθηκαν αμετάβλητα σε τριμηνιαία 
βάση και ανήλθαν σε Ευρώ 297,4 εκατ., 
ενώ το καθαρό Επιτοκιακό Περιθώριο το 
β΄ τρίμηνο 2016 βελτιώθηκε σε 2,9%. Τα 
Λειτουργικά Έξοδα ανήλθαν σε Ευρώ 
281,1 εκατ., απόδοση που οδηγεί στην 
επίτευξη του τεθέντος στόχου ετήσιας 
βάσεως κόστους Ευρώ 1,15 δισ. για το 
2016. Ο Δείκτης Εξόδων/Εσόδων το α΄ 

εξάμηνο 2016 διαμορφώνεται σε 48,2% έναντι 50,8% κατά το 2015, 
επίδοση που επιβεβαιώνει τη συνεχιζόμενη βελτίωση της αποδοτι-
κότητας.

 Η χρηματοδότηση από τις Κεντρικές Τράπεζες μειώθηκε το β΄ τρί-
μηνο 2016 σε Ευρώ 22,7 δισ., ως αποτέλεσμα κυρίως των εισροών 
καταθέσεων κατά Ευρώ 0,7 δισ. και της ενισχύσεως της ρευστότητας 
από την πώληση ομολόγων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστω-
τικής Σταθερότητας (EFSF) κατά Ευρώ 0,6 δισ.  Ο Δείκτης Δανείων σε 
Καθυστέρηση ανήλθε σε 37,8% στο τέλος Ιουνίου 2016. Ο Δείκτης 
Καλύψεως Καθυστερήσεων διαμορφώθηκε σε 69%, επιτρέποντας την 
πιο ενεργό διαχείριση του χαρτοφυλακίου καθυστερήσεων.

- Οι προβλέψεις για την κάλυψη πιστωτικού κινδύνου το β΄ τρίμηνο 
2016 ανήλθαν σε Ευρώ 350 εκατ. και αντιστοιχούν σε 196 μονάδες 
βάσεως για το α΄ εξάμηνο 2016. Οι προβλέψεις για το β΄ τρίμηνο 2016 
επηρεάσθηκαν σημαντικά από την αναγνώριση ζημιών απομειώσεως 
σχετιζομένων κυρίως με την εν εξελίξει διαδικασία αναδιαρθρώσεως 
μεγάλου ομίλου επιχειρήσεων.

- Κατά το α΄ εξάμηνο 2016 η κεφαλαιακή επάρκεια της Τραπέζης 
διατηρήθηκε αμετάβλητη ως αποτέλεσμα της λειτουργικής της επιδό-
σεως. Ο Δείκτης Κεφαλαίων Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 
(CET1) διαμορφώθηκε σε 16,6% στο τέλος Ιουνίου 2016 έναντι 16,3% 
στο τέλος του α΄ τριμήνου 2016 και παραμένει αμετάβλητος από τον 
Δεκέμβριο 2015. Τα Ενσώματα Ίδια Κεφάλαια ανέρχονται σε Ευρώ 8,5 
δισ., τα υψηλότερα στον κλάδο, και η Ενσώματη Λογιστική Αξία ανά 
Μετοχή διαμορφώνεται σε Ευρώ 5,5. Ο Δείκτης Κεφαλαίων Κοινών 
Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET1) ανέρχεται σε 16,2% με πλήρη εφαρ-
μογή της Βασιλείας ΙΙΙ. Τα Λειτουργικά Έξοδα, εξαιρουμένων των εξό-
δων συγχωνεύσεως και των εκτάκτων εξόδωv, διαμορφώθηκαν σε 
Ευρώ 281,1 εκατ. Ο Δείκτης Εξόδων/Εσόδων ανέρχεται σε 48,6% το 
β΄ τρίμηνο 2016.Τα Κέρδη/(Ζημίες) μετά από Φόρους Ευρώ διαμορ-
φώθηκαν στο  -18,9 εκατ. το α΄ εξάμηνο 2016.

Δημήτριος  Μαντζούνης: 
Ενδείξεις ανάκαμψης της  οικονομίας

"Η επίδοσή μας κατά το α΄ εξάμηνο διατήρησε αμετάβλητη την κεφα-
λαιακή μας επάρκεια, κυρίως ως αποτέλεσμα της ενισχύσεως του 
Καθαρού Περιθωρίου Τόκων σε 2,9% και της περαιτέρω βελτιώσεως 
της αποδοτικότητος, δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Alpha Bank  
κ. Δημήτριος Π. Μαντζούνης. Το α΄ εξάμηνο 2016 η ύφεση απεδείχθη 
ηπιότερη του αναμενομένου και εκτιμάται ότι το β΄ εξάμηνο του έτους 
η οικονομία θα επιτύχει θετικό ρυθμό αναπτύξεως καθώς παρατηρού-
νται ενδείξεις σταδιακής ανακάμψεως της Ελληνικής οικονομίας. Η 
ολοκλήρωση της πρώτης αξιολογήσεως τον Ιούνιο 2016, η επανέντα-
ξη των κρατικών τίτλων ως αποδεκτών ενεχύρων για αναχρηματοδό-
τηση από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, καθώς και η σταδιακή 
χαλάρωση των περιοριστικών μέτρων στην κίνηση κεφαλαίων δημι-
ουργούν τις προϋποθέσεις για την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης 
των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων. Ταυτοχρόνως, η ρευστότητα 
του τραπεζικού συστήματος ήδη σημειώνει βελτίωση, γεγονός που α-
ποδεικνύεται από τη μείωση της χρηματοδοτήσεως από τις Κεντρικές 
Τράπεζες και από τη σταδιακή εισροή καταθέσεων".

Κέρδη για ΕΤΕ-Τράπεζα Πειραιώς - Alpha Bank στο εξάμηνο
Σημαντική βελτίωση, δείχνουν τα αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου για Εθνική Τράπεζα, Τράπεζα Πειραιώς και της Alpha Bank.  Ειδικότερα, τα τρία  εκατ. ευρώ 
ανέρχονται τα κέρδη μετά από φόρους από συνεχιζόμενες δραστηριότητες για το πρώτο εξάμηνο του έτους, όπως ανακοίνωσε ο όμιλος της Εθνικής Τράπεζας. Σε  

επίπεδο ομίλου, ο ρυθμός δημιουργίας νέων δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών μειώθηκε το δεύτερο τρίμηνο του 2016 (-7 εκατ. ευρώ ), εμφανώς 
βελτιωμένος έναντι του προηγούμενου τριμήνου (+126 εκατ. ευρώ), αποτυπώνοντας, κυρίως, το μηδενικό ρυθμό δημιουργίας νέων δανείων σε καθυστέρηση άνω των 
90 ημερών στην Ελλάδα έναντι αύξησης ύψους 127 εκατ. ευρώ, το πρώτο τρίμηνο του 2016.Τα κέρδη προ φόρων του ομίλου Πειραιώς, αυξήθηκαν το 2ο τρίμηνο, κατά  
48%, στα 362 εκατ. ευρώ, με προσαρμογή για τα έκτακτα στοιχεία, όπου η αύξηση ήταν 10%, ετησίως, στα 288 εκατ. ευρώ. Τα οργανικά έσοδα του ομίλου συνιστούν το 

93% των επαναλαμβανόμενων καθαρών εσόδων το 2ο τρίμηνο 2016, αυξημένα 4%, ετησίως. Κέρδη προ φόρων 3,9 εκατ. ευρώ στο εξάμηνο ανακοίνωσε η Alpha Bank. 
Τα αποτελέσματα μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε ζημιές 18,9 εκατ. ευρώ. Το Καθαρό Επιτοκιακό Περιθώριο το β΄ τρίμηνο 2016 βελτιώθηκε σε 2,9%, ενώ τα 
Λειτουργικά Έξοδα ανήλθαν σε  281,1 εκατ. ευρώ, απόδοση που οδηγεί στην επίτευξη του στόχου ετήσιας βάσεως κόστους 1,15 δισ. ευρώ για το 2016. Ο Δείκτης 

Εξόδων/Εσόδων το α΄ εξάμηνο 2016 διαμορφώνεται σε 48,2% έναντι 50,8% κατά το 2015. 

Ο κ. Δημήτριος  
Μαντζούνης

Η κ. Χαρίκλεια 
Απαλαγάκη

Ο κ. Γιώργος 
Πουλόπουλος
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Λεωνίδας Φραγκιαδάκης

Η πώληση της Finansbank  
ενίσχυσε τη ρευστότητα  
της ΕΤΕ  κατά  3,6 δισ. ευρώ
ΤΌ ΔΕΥΤΕΡΌ ΤΡΙΜΗΝΌ της χρονιάς σηματοδοτήθηκε α-
πό την ολοκλήρωση της αξιολόγησης του προγράμματος 
και την επακόλουθη επαναφορά της κατ' εξαίρεση αποδο-
χής ελληνικών ομολόγων και εντόκων γραμματίων του 
ελληνικού δημοσίου ως αποδεκτών ενεχύρων στις πρά-
ξεις κύριας αναχρηματοδότησης από την Ευρωπαϊκή Κε-
ντρική Τράπεζα (ΕΚΤ), καθώς και από την πώληση της 
Finansbank στην Qatar National Bank, σύμφωνα με τις 
δεσμεύσεις μας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ανταγωνισμού 
τονίζει σε ανακοίνωση του ο κ. Λεωνίδας Φραγκιαδάκης 
διευθύνων σύμβουλος της ΕΤΕ. Η πώληση ενίσχυσε τη 
ρευστότητα της ΕΤΕ κατά  3,6 δισ.ευρώ , τα οποία αξιοποι-
ήθηκαν για τη μείωση της χρηματοδότησης από το μηχανι-
σμό ELA και την εξάλειψη των ομολόγων Πυλώνα ΙΙ. Ως 
αποτέλεσμα, η Τράπεζα διατηρεί μακράν τη χαμηλότερη 
έκθεση ELA στον κλάδο, ανερχόμενη σε μόλις €5 δισ., γε-
γονός το οποίο υπογραμμίζει το συγκριτικό χρηματοδοτικό 
πλεονέκτημα της ΕΤΕ ενόψει της ανάκαμψης της εγχώριας 
οικονομίας. 

Οι εξελίξεις αναφορικά με την ποιότητα του δανειακού 
χαρτοφυλακίου είναι ενθαρρυντικές. Να σημειωθεί ότι, η 
Τράπεζα μείωσε τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα για 
πρώτη φορά κατά σχεδόν 1 δισ.ευρώ , αντανακλώντας τις 
θετικές τάσεις στις επανεισπράξεις, τις επιτυχείς αναδιαρ-
θρώσεις και τις διαγραφές δανείων. Ο δείκτης κάλυψης 
δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών από σω-
ρευμένες προβλέψεις διαμορφώθηκε σε 77% στην Ελλά-
δα και σε 75% σε επίπεδο Ομίλου, στα υψηλότερα επίπεδα 
του κλάδου. Αναφορικά με τα κέρδη μετά φόρων από συ-
νεχιζόμενες δραστηριότητες, ο όμιλος σημείωσε οριακά 
κέρδη κατά το Α’ εξάμηνο του έτους. Τα αποτελέσματα κα-
ταδεικνύουν τις θετικές τάσεις σε επίπεδο λειτουργικών 
αποτελεσμάτων στην Ελλάδα, με τα οργανικά κέρδη προ 
προβλέψεων να ανέρχονται σε 478 εκατ.ευρώ  το Α’ εξά-
μηνο του έτους. Η κερδοφορία στη ΝΑ Ευρώπη ενισχύθηκε 
περαιτέρω, συνεισφέροντας κέρδη ύψους 53 εκατ. ευρώ  
στα καθαρά αποτελέσματα του Ομίλου κατά το Α’ εξάμηνο 
του 2016, τα διπλάσια σε σχέση με το Α’ εξάμηνο του 2015. 
Ο δείκτης Κύριων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων, συμπερι-
λαμβανομένων των CoCos και των συμφωνηθέντων πω-
λήσεων των ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ και NBGI, ανήλθε σε 22.1%. Η 
κεφαλαιακή μας θέση θα ενισχυθεί περαιτέρω από την 
πλήρη εφαρμογή του σχεδίου αναδιάρθρωσης της Τράπε-
ζας σημειώνει ο κ. Λεωνίδας Φραγκιαδάκης.

Στα 3 εκατ. ευρώ ανήλθαν τα κέρδη μετά 
από φόρους από συνεχιζόμενες δραστη-
ριότητες σε επίπεδο Ομίλου το πρώτο ε-

ξάμηνο του έτους. Ειδικότερα, σύμφωνα με 
τα οικονομικά αποτελέσματα που ανακοινώ-
θηκαν, κατά το πρώτο εξάμηνο του 2016 κα-
ταγράφηκε σημαντική μείωση της χρηματο-
δότησης από το μηχανισμό ELA και εξάλειψη 
της εξάρτησης από τον Πυλώνα ΙΙ & ΙΙΙ. Πα-
ράλληλα η  ΕΤΕ αξιοποίησε τη ρευστότητα ύ-
ψους περίπου 3,6 δισ. Ευρώ από την πώληση 
της Finansbank για να εξαλείψει τη χρήση 
των ομολόγων του Πυλώνα ΙΙ. Η εξάλειψη της 
χρήσης του Πυλώνα ΙΙ & ΙΙΙ συνεπάγεται μεί-
ωση του κόστους άντλησης ρευστότητας για 
την Τράπεζα περίπου κατά 200 εκατ. ευρώ  
ετησίως. 

Μείωση για πρώτη φορά στα NPEs
 Τα Μη Εξυπηρετούμενα Ανοίγματα μειώ-

νονται για πρώτη φορά (-0,9 δισ.ευρώ  σε 
τριμηνιαία βάση), αντικατοπτρίζοντας τη μει-
ωμένη τάση δημιουργίας νέων επισφαλειών, 
τις επιτυχημένες αναδιαρθρώσεις καθώς και 
τις διαγραφές δανείων

 Ο δείκτης Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμά-
των στην Ελλάδα υποχώρησε σε 47,9% από 
49,6% το Α΄ τρίμηνο του 2016, με το ποσοστό 
κάλυψης από σωρευμένες προβλέψεις να 
αυξάνεται περαιτέρω σε 55% (+140 μ.β. σε 
τριμηνιαία βάση), παραμένοντας το υψηλότε-
ρο του κλάδου2

 Η δημιουργία νέων δανείων σε καθυστέ-
ρηση άνω των 90 ημερών στην Ελλάδα υπο-
χώρησε σημαντικά σε μόλις 2 εκατ.ευρώ  έ-
ναντι αύξησης ύψους127 εκατ. ευρώ το Α΄ 
τρίμηνο του 2016, κυρίως λόγω της σημαντι-
κής μείωσης των νέων επισφαλειών στο επι-
χειρηματικό χαρτοφυλάκιο, οι οποίες δια-
μορφώθηκαν σε 81 εκατ. ευρώ το Β’ τρίμηνο 
από 249 εκατ.ευρώ  το προηγούμενο τρίμηνο 
του 2016.

 Η δημιουργία νέων δανείων λιανικής τρα-
πεζικής σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών 
στην Ελλάδα παρέμεινε σε αρνητικά επίπεδα 
(-98 εκατ.ευρώ ), κυρίως λόγω της μείωσης 
επισφαλειών σε δάνεια που έχουν αναδιαρ-
θρωθεί. Ο σχηματισμός νέων καθυστερήσε-
ων σε όλες τις επιμέρους κατηγορίες λιανι-
κής τραπεζικής, συμπεριλαμβανομένων και 
των μικρών επιχειρήσεων, ήταν αρνητικός.

 Ο δείκτης δανείων σε καθυστέρηση άνω 
των 90 ημερών μειώθηκε κατά 30 μ.β. σε 
σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και δια-
μορφώθηκε σε 34,4% στην Ελλάδα (33,3% σε 
επίπεδο Ομίλου). Ο δείκτης κάλυψης δανείων 
σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών από 
σωρευμένες προβλέψεις ενισχύθηκε περαι-
τέρω, ανερχόμενος σε 77% στην Ελλάδα 
(75% σε επίπεδο Ομίλου), στα υψηλότερα επί-
πεδα του κλάδου 2.

 Το κόστος πιστωτικού κινδύνου (CoR) δια-

μορφώθηκε σε 197 μ.β. 
στο Α΄ εξάμηνο του 2016 
στην Ελλάδα (189 μ.β. σε 
επίπεδο Ομίλου)

Αυξμένα κέρδη κατά 
10% εμφάνισε η 
τράπεζα

Τα οργανικά κέρδη προ 
προβλέψεων στην Ελλάδα 
ανήλθαν σε 207 εκατ. ευρώ 
το Β΄ τρίμηνο (+10% σε 
τριμηνιαία βάση), αντανα-
κλώντας τη βελτίωση των 
οργανικών εσόδων (+6% 
σε τριμηνιαία βάση). Το κα-
θαρό επιτοκιακό περιθώ-
ριο ενισχύθηκε κατά 6 μ.β. 
σε σχέση με το προηγούμε-
νο τρίμηνο και διαμορφώ-
θηκε σε 274 μ.β. στην Ελ-
λάδα (285 μ.β. σε επίπεδο 
Ομίλου).Τα καθαρά έσοδα 
από τόκους στην Ελλάδα 
επηρεάζονται θετικά από τη 
συνεχιζόμενη ανατιμολόγηση του κόστους 
των προθεσμιακών καταθέσεων (-22μ.β. σε 
τριμηνιαία βάση), την περαιτέρω αποκλιμά-
κωση της χρηματοδότησης από το μηχανισμό 
ELA (-4,9 δισ.ευρώ  σε τριμηνιαία βάση) και 
τη μείωση της χρήσης ομολόγων του Πυλώνα 
II (εξάλειψη της εξάρτησης από τον Ιούλιο του 
2016)

Στην Ελλάδα, οι λειτουργικές δαπάνες μει-
ώθηκαν κατά 3% σε ετήσια βάση το Α΄ εξάμη-
νο του 2016, συντελώντας στη βελτίωση του 

δείκτη Κόστους προς Ορ-
γανικά έσοδα. Οι δαπάνες 
προσωπικού μειώθηκαν 
κατά 3% σε ετήσια βάση 
και αναμένεται να περι-
σταλούν περαιτέρω μέσω 
της υλοποίησης του σχεδι-
αζόμενου Προγράμματος 
Εθελουσίας Εξόδου Προ-
σωπικού. Σε επίπεδο Ομί-
λου, τα κέρδη μετά από 
φόρους από συνεχιζόμε-
νες δραστηριότητες είναι 
οριακά θετικά (3 εκατ.ευ-
ρώ ) το Α΄ εξάμηνο του 
2016, αντανακλώντας τό-
σο την ανάκαμψη των εγ-
χώριων δραστηριοτήτων, 
όσο και την κερδοφορία 
στη ΝΑ Ευρώπη (κέρδη 
μετά από φόρους ύψους 
€53 εκατ. το Α’ εξάμηνο 
του 2016)

ΜΕΣΟΤΙΤΛΟς Δείκτης 
CET 1 στο 16,8%

 Ο δείκτης CET 1 ανέρχεται σε 16,8%, εξαι-
ρουμένων των υπό αίρεση μετατρέψιμων ο-
μολογιών (CoCos) και λαμβάνοντας υπόψη 
τις υπό ολοκλήρωση αποεπενδύσεις από την 
ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ και την NBGI. Αν συνυπολογι-
στούν τα CoCos, ο δείκτης ανέρχεται σε 
22,1%.Με πλήρη εφαρμογή της Βασιλείας ΙΙΙ 
και εξαιρουμένων των CoCos, o δείκτης CET 
1 ανέρχεται σε 16,2%. Αν συνυπολογιστούν 
τα CoCos, ο εν λόγω δείκτης ανέρχεται σε 
21,6%

ΕΤΕ: Κερδοφορία και βελτίωση μεγεθών

► Εξυπηρετούμενα 
ανοίγματα 
μειώνονται  
για πρώτη φορά 
(-0,9 δισ.ευρώ  σε 
τριμηνιαία βάση), 
αντικατοπτρίζοντας 
τη μειωμένη τάση 
δημιουργίας νέων 
επισφαλειών,  
τις επιτυχημένες 
αναδιαρθρώσεις 
καθώς και  
τις διαγραφές 
δανείων

Κέρδη για ΕΤΕ-Τράπεζα Πειραιώς - Alpha Bank στο εξάμηνο
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Banks around the World

Οι 50 μεγαλύτερες 
ασφαλιστικές της 
Ευρώπης 
Η ΓΑΛΛΙΚΗ AXA είναι η μεγαλύτε-
ρη ασφαλιστική εταιρεία της Ευρώ-
πης και παγκοσμίως, σε σύνολο ε-
νεργητικού, σύμφωνα με τη λίστα του 
Banks around the World (relbanks.
com). Αποτελεί επίσης, έναν από τους 
μεγαλύτερους διαχειριστές κεφαλαί-
ων παγκοσμίως, καθώς διαχειρίζεται 
συνολικά κεφάλαια ύψους περίπου 
1,3 τρισ. δολαρίων. 
Στη λίστα με τις μεγαλύτερες εται-
ρείες της Ευρώπης με βάση το συνο-
λικό ενεργητικό, στη δεύτερη θέση 
βρίσκεται η γερμανική Allianz, ενώ 
στις τρεις επόμενες θέσεις βρίσκο-
νται 3 βρετανικές εταιρείες: η Legal 
& General, η Aviva και η Prudential 
plc. Ακολουθεί η Generali, η Aegon, 
η CNP Assurances, η Zurich 
Insurance, ενώ η δεκάδα κλείνει με 
τη Munich Re. Να σημειωθεί ότι από 
τις 50 μεγαλύτερες ασφαλιστικές, 
παρουσία στη χώρα μας έχουν 10 
περίπου.

MetLife  Επιβραβεύει τους 
κορυφαίους ασφαλιστές

 Από την Ελλάδα συμμετείχαν οι παρακάτω ασφαλιστικοί σύμβουλοι και στελέχη της διοίκησης από την Ελλάδα και την περιφέρεια:Από αριστερά: Κάρολος Μαρκουίζος, Eric Clurfain - Head 
of Eastern & Southern Europe, Στέφανος Φυρογένης, Γιώργος Ζερβουδάκης - Head of Face to Face Distribution Ελλάδας, Γιάννα Βάσιου, Νίκος Γογγάκης, Γιάννης Αλεξανιάν, Δημήτρης 

Αρσενόπουλος, Τέτα Σαράντη, Θεόδωρος Δημακαρέας, Μαρία Σιακκά, Κυριάκος Χατζηστεφάνου, Michael Khalaf - President EMEA, Ορσαλία Κολοκυθά, Ζακ Σούσης, Μιχάλης 
Κατρανιτσιώτης, Κώστας Δερβεντζής - Head of Face to Face Agency Ελλάδας, Γιάννης Τομαής, Γιάννης Σαρακηνός, Διονύσης Τσουκαλάς, Σίμος Μακέδος, Γιάννης Δάγκαρης – συντονιστής 

Γραφείου Πωλήσεων, Θανάσης Χατζόγλου

Η MetLife, στο πλαίσιο της διαρ-
κούς και στενής συνεργασίας με 
τους συμβούλους της, επιβρά-

βευσε τους κορυφαίους με ένα μοναδι-
κό ταξίδι εμπειρίας σε νησί του Ινδικού. 

Οι πρώτοι των πρώτων που πέτυχαν 
τα καλύτερα αποτελέσματα βάσει των 
ετήσιων στόχων πωλήσεων για το 
2015, κέρδισαν ένα ταξίδι στον Μαυρί-
κιο. Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, οι 
άμεσοι συνεργάτες της εταιρείας είχαν 
την ευκαιρία να βιώσουν τη ζεστή φι-
λοξενία των κατοίκων, να εξερευνή-
σουν ειδυλλιακά σημεία του νησιού 
-όπως εξωτικές παραλίες και τροπικά 
δάση- και να δοκιμάσουν τη μοναδική 
τοπική κουζίνα. Παράλληλα, στο περι-
θώριο του ταξιδιού, συμμετείχαν στο 
Περιφερειακό Συνέδριο ΕΜΕΑ 2016, 
και μεταξύ άλλων αντάλλαξαν τις ε-
μπειρίες αλλά και τρόπους μεγιστοποί-
ησης της επιτυχίας από τις χώρες τους.

Η MetLife βρίσκεται πάντα δίπλα 
στους επαγγελματίες συνεργάτες του 
Agency καθώς αποτελούν αναπόσπα-
στο κομμάτι της εταιρείας, σημειώνε-
ται σε σχετική ανακοίνωση. 

Διπλής επιβράβευσης ήταν το  ταξίδι 
σε Βαρσοβία και Κρακοβία που  σχεδία-
σε και υλοποίησε η ΑΤΕ Ασφαλιστική 
για τους καλύτερους συνεργάτες της, 
που πέτυχαν τους παραγωγικούς στό-
χους και τις ποιοτικές προϋποθέσεις 
του σχετικού 4μηνου διαγωνισμού πω-
λήσεων.

Έτσι, η ΑΤΕ Ασφαλιστική επιβράβευ-
σε την αύξηση του χαρτοφυλακίου νέων 
εργασιών χαρίζοντας στους επιτυχό-
ντες συνεργάτες της, στις δύο πόλεις-
ορόσημα της Πολωνίας ένα μοναδικό 
ταξίδι 5 ημερών, που μεταξύ άλλων 
περιλάμβανε περιήγηση στη Βαρσοβία, 
τη δυναμική πρωτεύουσα της Πολωνί-
ας, με την εκλεπτυσμένη Παλιά Πόλη, το 
παλιό κέντρο που έχει ανακηρυχτεί μνη-
μείο της Unesco, το μοντέρνο κομμάτι 
της πόλης με τα αμέτρητα καταστήματα, 
χώρους τέχνης, εξαιρετικά εστιατόρια, 
καφετέριες και ατελιέ καλλιτεχνών, την 
εντυπωσιακή Royal Route με τα υπέρο-
χα παλάτια της και ξενάγηση στο 
Wilanow Palace τη θερινή κατοικία του 
βασιλιά Jan III Sobiesky. Επίσης επίσκε-
ψη στο Άουσβιτς, ένα από τα πιο ζωντα-
νά μνημεία και μοναδικό μάθημα ιστορί-
ας και ξενάγηση στην ωραιότερη πόλη 
της Πολωνίας την Κρακοβία, μια πόλη-

κόσμημα, με “τόνους” τέχνης, με θησαυ-
ρούς γοτθικής και αναγεννησιακής αρ-
χιτεκτονικής, με τη μεγαλύτερη μεσαι-
ωνική πλατεία της Ευρώπης και την 
Παλιά Πόλη και το κάστρο της Βαβέλ 
που συγκαταλέγονται και αυτά στα μνη-
μεία της Unesco.

Την ευθύνη της διοργάνωσης του τα-
ξιδιού είχαν οι διευθυντές των δικτύων 
πωλήσεων κ.κ. Α. Παπαδόπουλος και Ι. 
Παπουτσάς, οι οποίοι μεταξύ άλλων 
φρόντισαν για το εξαιρετικό κλίμα που 
επικράτησε μεταξύ των συμμετεχό-
ντων. Το ταξίδι τίμησαν με την παρουσία 
τους ο γενικός διευθυντής της ΑΤΕ Α-
σφαλιστικής κ. Ιορδάνης Χατζηιωσήφ, 
καθώς και ο εμπορικός διευθυντής της 

εταιρείας κ. Ευστάθιος Τσαούσης. Το 
ταξίδι σε Βαρσοβία και Κρακοβία, όπως 
τονίζεται, αποτέλεσε σημαντική ευκαι-
ρία για τους συνεργάτες να ενημερω-
θούν τόσο από τον κ. Ι. Χατζηιωσήφ όσο 
και από τον κ. Ε. Τσαούση για τις σημα-
ντικές προοπτικές ανάπτυξης που έχουν 
δημιουργηθεί για την ΑΤΕ Ασφαλιστική, 
ως μέλος του ομίλου ERGO - Munich 
Re. 

Απευθυνόμενος στους συνεργάτες 
της εταιρείας ο κ. Ε. Τσαούσης τόνισε 
ότι “η  ΑΤΕ Ασφαλιστική, ως μέλος του 
ομίλου της ERGO, έχει περάσει σε μια 
νέα εποχή σταθερότητας, κύρους, τε-
χνογνωσίας και ανταγωνιστικότητας, 
που εγγυάται το όνομα μιας παγκόσμιας 

ασφαλιστικής δύναμης. Ήδη, εργαζόμα-
στε εντατικά, ώστε στο επόμενο διάστη-
μα να έχουμε τη δυνατότητα να μεγιστο-
ποιήσουμε τα αποτελέσματα της συνερ-
γασίας μας, στο πλαίσιο αμοιβαίου οφέ-
λους. Παράλληλα, με βάση το ανθρώπι-
νο πρόσωπο που αποτελεί διαχρονικό 
στοιχείο της ταυτότητας της εταιρείας, 
συνεχίζουμε πάντα να δημιουργούμε α-
ξία, να είμαστε δίπλα στους πελάτες και 
στους συνεργάτες μας, επενδύοντας 
στην προσωπική επαφή με τον καθένα 
για την περαιτέρω ανάπτυξη της επαγ-
γελματικής μας σχέσης”, υπογράμμισε ο 
κ. Τσαούσης. Το επόμενο ταξίδι για τους  
επιτυχόντες συνεργάτες έχει προορισμό 
την  Ελβετία.

ΆΤΕ  Άσφαλιστική  Νέα εποχή  σταθερότητας

Στιγμιότυπο από το ταξίδι στη Βαρσοβία Στιγμιότυπο από το ταξίδι στην Κρακοβία
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Τα δεδομένα, που 
χαρακτηρίζουν το 
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα
• ο πλουραλισμός στη διανομή, με ισορροπημένη σχέ-
ση παραγωγής μεταξύ των φυσικών δικτύων -όπου 
το 50,6% προέρχεται από το εταιρικό δίκτυο agency 
και το δίκτυο συνεργαζομένων brokers- και των α-
πευθείας πωλήσεων, όπου το 49,4% παρήγαγε η 
Anytime,
• η καινοτομία, με εφαρμογές σύγχρονης ψηφιακής 
τεχνολογίας και νέα προγράμματα, όπως το οικονομι-
κότερο “Buy the Mile”, το οποίο βασίζεται στην εφαρ-
μογή της τηλεματικής και της τιμολόγησης  με το χι-
λιόμετρο, κερδίζοντας την προτίμηση νέων πελατών 
που κάνουν λιγότερα από 5.000 χιλιόμετρα ετησίως,
• η καθετοποίηση της διαχείρισης (underwriting, αξι-
οποίηση ιδιόκτητων υποδομών-CarPoint και συνερ-
γείων, απλοποίηση αποζημιωτικών διαδικασιών), με 
συνέπεια τον καλύτερο έλεγχο του δείκτη ζημιών που 
έχει περιοριστεί στο 55,9% από το 67,5% πέρυσι,
• οι εσωτερικές συνέργειες, καθώς η οδική βοήθεια 
INTERAMERICAN, που ηγείται της ασφαλιστικής αγο-
ράς στον τομέα, προσθέτει σημαντική αξία στις παρε-
χόμενες υπηρεσίες,
• η υψηλή ικανοποίηση των πελατών, ως αποτέλεσμα 
όλων των ανωτέρω αναφερόμενων χαρακτηριστι-
κών, που αντικατοπτρίζεται στον ειδικό δείκτη NPS 
(Net Promoter Score), ο οποίος κυμαίνεται στη διε-
θνώς υψηλή επίδοση των 62 μονάδων για τις αποζη-
μιώσεις αυτοκινήτου και αφορά κυρίως στην πρόθε-
ση σύστασης της εταιρείας για ασφάλιση αυτοκινήτου 
σε τρίτους.

Interamerican
Διανέμει μέρισμα  

15 εκατ. ευρώ 
στους μετόχους της

Eπιβεβαιώνει η Interamerican όπως αναφέρει, την ικανή αποθεματοποίη-
ση και φερεγγυότητά της με τη διανομή μερίσματος στους μετόχους της 
για τη χρήση 2015.Η πολιτική ανάπτυξης δραστηριοτήτων, οι διαχειριστι-

κές πρακτικές και η έγκαιρη προσαρμογή στην κοινοτική οδηγία Solvency II, 
που αποτελεί πλέον νόμο από τις αρχές του 2016 με πιο χαρακτηριστικό πα-
ράδειγμα την εφαρμογή του Μερικού Εσωτερικού Μοντέλου για τις γενικές 
ασφάλειες, έχουν ισχυροποιήσει την οικονομική θέση της εταιρείας, παρά το 
δύσκολο οικονομικό περιβάλλον, προστίθεται στην ανακοίνωση. Συγκεκριμέ-
να, το μέρισμα ανέρχεται σε 14,95 εκατ. ευρώ και οι μέτοχοι της Interamerican 
θα λάβουν καθαρό μέρισμα ανά μετοχή 0,11 ευρώ, με καταβολή από 1ης Σε-
πτεμβρίου. Επισημαίνεται ότι το 99,89% των μετοχών της Interamerican κα-
τέχει η ολλανδική εταιρεία Achmea, ενώ το ελάχιστο υπόλοιπο είναι διεσπαρ-
μένο σε ιδιώτες. Η Achmea δραστηριοποιείται, εκτός Κάτω Χωρών και Ελλά-
δος, και στις χώρες Τουρκία, Σλοβακία, Ιρλανδία καθώς και στην Αυστραλία, 
με πολιτική επίτευξης επικερδούς μεγέθυνσης και καινοτομίας, με τη χρήση 
των γνώσεων και της κεκτημένης εμπειρίας κυρίως στις γενικές ασφαλίσεις 
και την ασφάλιση υγείας.  Τα ανώτατα στελέχη της Interamerican  με τον πρόεδρο και τα μέλη του ΔΣ της Achmea

Άύξηση πελατών στην ασφάλιση αυτοκινήτου για την Ιnteramerican
Σημαντική αύξηση πελατών κατά 8,4% στον 

κλάδο ασφάλισης αυτοκινήτου πέτυχε η 
Interamerican κατά το πρώτο εξάμηνο του 

έτους, φθάνοντας στους 553.774 πελάτες ένα-
ντι 510.961 κατά την αντίστοιχη περυσινή περί-
οδο και αυξάνοντας το μερίδιό της επί του συ-
νόλου των ασφαλισμένων οχημάτων της αγο-
ράς σε ηγετικό επίπεδο. 

Στον ιδιαίτερα ευμετάβλητο, για πολλούς 
λόγους -ανασφάλιστα οχήματα, δραστηριοποί-
ηση ΕΠΥ, οξύς ανταγωνισμός κ.ά.- και μοναδι-
κό υποχρεωτικό κλάδο ασφάλισης η εταιρεία 
όπως αναφέρει, έχει αναπτύξει κατά τα τελευ-
ταία χρόνια μια σταθερή δυναμική, που της εξα-
σφαλίζει πρωταγωνιστικό ρόλο και οφείλεται 
σε μια σύνθεση σημαντικών παραγόντων και 
σε πολιτική, που συγκλίνουν στο όφελος του 
πελάτη και τη διαφοροποιούν αισθητά από τις 
άλλες εταιρείες.Τα μεικτά εγγεγραμμένα α-
σφάλιστρα οχημάτων κατά το χρονικό διάστη-
μα Ιανουαρίου-Ιουνίου ανήλθαν σε 68,8 εκατ. 
ευρώ, έναντι 70,8 εκατ. πέρυσι (μόλις 2,9% 
μείωση), σε μια περίοδο κατά την οποία η αγορά 
υπέστη μεγάλη μείωση στο σύνολό της, που έ-
φθασε στο 11,1% (στοιχεία Μαϊου). 

Σημειώνεται ότι η Anytime, που αποτελεί 
πρωτοπόρο τρόπο διανομής στην ελληνική ασφαλιστική αγορά, 
έφθασε κατά το πρώτο εξάμηνο τους 280.000 πελάτες με αύξη-
ση κατά 33.000 από το 2015, ξεπερνώντας το ήμισυ των ασφα-
λισμένων οχημάτων της εταιρείας, ενώ αύξησε την παραγωγή 
της κατά 3,7% σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, 
φθάνοντας τα 34,1 εκατ. ευρώ.  

Η Anytime ανέπτυξε περαιτέρω τις συνεργασίες με retailers 
στη διανομή και επιπλέον,  διατίθεται και από τα φυσικά δίκτυα 
με πολύ καλά αποτελέσματα, καταρρίπτοντας τον μύθο του «ε-

σωτερικού ανταγωνισμού» και εμπλουτίζοντας τις δυνατότητες 
επιλογής του πελάτη.Στον κλάδο ασφάλισης οχημάτων, είναι 
ενδεικτική της ποιότητας και της επιτυχούς εστίασης στον πελά-
τη η ελαχιστοποίηση των παραπόνων. 

Κατά το 2015, η Interamerican είχε  καταγράψει αντιστοιχία 
παραπόνων στις αποζημιώσεις 1 προς 1.856. Επισημαίνεται ότι 
η εταιρεία, κατά το πρώτο εξάμηνο φέτος, κατέβαλε αποζημιώ-
σεις για 22.128 περιπτώσεις στον κλάδο συνολικού ύψους 27,1 
εκατ., ενώ κατά το 2015 είχε πληρώσει σε αποζημιώσεις ασφά-
λισης αυτοκινήτων 59,2 εκατ. ευρώ.
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√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˜!
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Ορίζων Άσφαλιστική: Στο 241% ο δείκτης φερεγγυότητας Solvency II
Τις υγιείς οικονομικές βάσεις επιβεβαίωσε η 

Ορίζων Ασφαλιστική,καθώς στην άσκηση  
προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων πέτυχε 

αποτελέσματα που καλύπτουν το απαιτούμενο όριο 
φερεγγυότητας σχεδόν 2,5 φορές.Στο βασικό σε-
νάριο (Baseline scenario), με βάση όσα ορίζει το 
νέο κανονιστικό πλαίσιο, ο δείκτης κάλυψης του 
απαιτούμενου περιθωρίου φερεγγυότητας 
(Solvency Capital Requirement coverage ratio) δι-
αμορφώθηκε στο 241%. 

Η Ορίζων Ασφαλιστική, έχει εναρμονιστεί πλή-
ρως σε όλες τις εποπτικές απαιτήσεις του πλαισίου 
Φερεγγυότητα ΙΙ, όντας ισχυροποιημένη μέσα από 
τις διαδικασίες υλοποίησης του κανονιστικού 
πλαισίου, με γνώμονα πάντα την εξασφάλιση των 

συνεργατών της και των ασφαλισμένων της. Είμα-
στε πλέον σε θέση να εφαρμόσουμε όλα όσα σχε-
διάζουμε εδώ και καιρό, ώστε η ΟΡΙΖΩΝ Ασφαλι-
στική να αναπτυχθεί σημαντικά, καθώς το τοπίο 
στην αγορά μας αρχίζει σταδιακά και ξεκαθαρίζει,  
με την απόλυτη εφαρμογή του Solvency II,σχολία-
σε ο εκτελεστικός σύμβουλος  διοίκησης κ. Χρή-
στος Αχής.  

Στην ΟΡΙΖΩΝ, παρακολουθούμε προσεκτικά τις 
εξελίξεις και επικεντρωνόμαστε αφενός στην κερ-
δοφόρα ανάπτυξη μας, αφετέρου δε στην προσαρ-
μογή μας στις συνεχώς μεταβαλλόμενες συνθήκες 
της αγοράς. 

Η δυναμική μας πορεία, όπως αυτή αποτυπώνε-
ται στα δημοσιοποιημένα οικονομικά μας στοιχεία, 

οφείλεται μεταξύ άλλων στην υψηλή τεχνογνω-
σία, στο άρτια καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό, 
την συνετή επενδυτική στρατηγική, το ορθολογικό 
management και πάνω από όλα στις διαπροσωπι-
κές σχέσεις που καθημερινά προσπαθούμε να οι-
κοδομήσουμε με τους συνεργάτες και τους  πελά-
τες μας.

Τα παραπάνω στοιχεία, σε συνδυασμό με τα εξα-
τομικευμένα ασφαλιστικά προγράμματα που δια-
θέτουμε, το δυναμικά αναπτυσσόμενο δίκτυο συ-
νεργατών και τις στρατηγικές συνεργασίες με α-
ντασφαλιστές παγκοσμίου εμβέλειας και υψηλό-
τατης διαβάθμισης, μας ανοίγουν δρόμους για δυ-
ναμική ανάπτυξη των εργασιών μας το προσεχές 
διάστημα, σημειώνει ο κ.Χρήστος Αχής.

Του ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΙΤΣΙΟΥ 

Σημαντικά οφέλη εγγράφει η Eurobank από την 
πώληση του 80% της Eurolife ERB Insurance 
Group στην κοινοπραξία Fairfax- OMMERS, 

καθώς, πέραν των 358,7 εκατ. ευρώ που εισέπρα-
ξε από το τίμημα και το μέρισμα χρήσης 2015, ενί-
σχυσε την καθαρή της θέση με επιπλέον 70 εκατ. 
ευρώ. 

Στις 4 Αυγούστου η Eurobank μεταβίβασε το 
80% της Eurolife στην εταιρεία με την επωνυμία 
Costa Luxemburg, η οποία εδρεύει στο Λουξεμ-
βούργο. Απώτεροι μέτοχοί της είναι η Fairfax και 
το καναδικό συνταξιοδοτικό ταμείο ΟΜMERs με 
50% έκαστος. Έτσι, Fairfax και OMMERs θα κατέ-
χουν έκαστος το 40% του μετοχικού κε-
φαλαίου της Eurolife. To τίμημα 
που εισέπραξε η τράπεζα ανήλθε 
σε 324,7 εκατ. ευρώ, ενώ προ-
ηγουμένως είχε εισπράξει 
ολόκληρο το μέρισμα χρή-
σης 2015, ύψους 34 εκατ. 
ευρώ. 

Επίσης αναγνώρισε, στις 
30 Ιουνίου, τα συσσωρευ-
μένα κέρδη από την απο-
τίμηση των διαθεσίμων 
προς πώληση τίτλων που 
είχαν οι ασφαλιστικές, ενι-
σχύοντας έτσι απευθείας 
την καθαρή θέση του ομί-
λου με 70 εκατ. ευρώ. Ε-
πομένως το συνολικό ό-
φελος έφθασε στα 428 
εκατ. ευρώ, ενώ η 
Eurobank διατηρεί και το 
εναπομείναν 20% της 
Eurolife ERB Insurance 
Group. 

Η πώληση της Eurolife 
συνέβαλε, επίσης, στην επί-
τευξη του στόχου μείωσης του 
χαρτοφυλακίου σε μετοχές, ομόλο-
γα μειωμένης εξασφάλισης και υβριδι-

κά. Το πλάνο προέβλεπε να υποχωρήσει η αξία του 
εν λόγω χαρτοφυλακίου κάτω από τα 35 εκατ. ευ-
ρώ ώς το τέλος Ιουνίου της φετινής χρονιάς, το ο-

ποίο έγινε (33 εκατ. ευρώ). 
Η συμφωνία μεταξύ Fairfax και OMERS προβλέ-

πει, σύμφωνα με τραπεζικές πηγές, την αγορά του 
ποσοστού που κατέχει το συνταξιοδοτικό ταμείο 
στην Costa Luxemburg σε ορίζοντα πενταετίας με 
μια αποδεκτή απόδοση.  

Πρόκειται, επομένως, για συμφωνία χρηματο-
δότησης του τιμήματος, όπως έγινε και 

στην περίπτωση της εξαγοράς της α-
σφαλιστικής εταιρείας Brit. 

Η Eurolife ERB Insurance 
Group συστάθηκε το Σεπτέμ-
βριο του 2014 και είναι 100% 
θυγατρική της Eurobank. 

H τράπεζα εισέφερε στη 
νέα εταιρεία συμμετοχών 

τις μετοχές που κατεί-
χε άμεσα στις 
Eurolife ΑΕΓΑ, 
Eurolife ΑΕΑΖ και 

ERB Ασφαλιστικές 
Υπηρεσίες ΑΕΜA, 

καθώς και μετρητά ύ-
ψους 3,7 εκατ. ευρώ.

Έτσι η νέα holding ε-
λέγχει κατά 100% τις τρεις 
ασφαλιστικές εταιρείες 

και μέσω αυτών τις ασφα-
λιστικές δραστηριότητες του 

ομίλου στη Ρουμανία (Eurolife 
ERB Asigurari de Viata SAκαι 

Eurolife ERB Asigurari Generale SA). 
Η Eurobank αποτιμά 350 εκατ. ευρώ τα 
100% της Eurolife στα βιβλία της.

Eurobank: Στα 428 εκατ. το όφελος 
από την πώληση της Eurolife

► Το τίμημα, το μέρισμα χρήσης 2015 και τα 70 εκατ.  
που αναγνώρισε απευθείας στην καθαρή θέση η τράπεζα από τα 
συσσωρευμένα κέρδη του χαρτοφυλακίου trading της Eurolife 
► Με 40% για μια πενταετία το pension fund OMMERs  
στην ασφαλιστική

Υδρόγειος Ασφαλιστική

Συνεργασία με το 
Πανεπιστήμιο UCLAN
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ με το Πανεπιστήμιο UCLAN 
Cyprus (University of Central Lancashire, 
Cyprus) προχώρησε η Υδρόγειος Ασφαλι-
στική, παρέχοντας μία σημαντική προσφο-
ρά ειδικών φοιτητικών πακέτων για τους 
ίδιους καθώς και τους συγγενείς τους Α' 
βαθμού. Τα ειδικά πακέτα εξασφαλίζουν 
έκπτωση έως και 30% στα δίδακτρα των 
προγραμμάτων σπουδών αλλά και τη δια-
μονή των φοιτητών στην εστία του Πανεπι-
στημίου, εφόσον αυτοί το επιλέξουν. Η 
έκπτωση αφορά τόσο σε προπτυχιακά προ-
γράμματα (διάρκειας τεσσάρων ετών) όσο 
και μεταπτυχιακά προγράμματα (διάρκειας 
ενός έτους), μεταπτυχιακά προγράμματα εξ 
αποστάσεως (διάρκειας ενός έτους) και 
άλλα ειδικά προγράμματα που παρέχει το 
Πανεπιστήμιο, σε εύρος τομέων. 

Όπως τονίζεται, το Πανεπιστήμιο 
UCLAN Cyprus (http://www.uclancyprus.
ac.cy/en/), με έδρα τη Λάρνακα, είναι το μο-
ναδικό Βρετανικό Πανεπιστήμιο στην Κύ-
προ, Παράρτημα του Πανεπιστημίου 
«University of Central Lancashire». Όλα 
τα προγράμματα σπουδών που παρέχει 
πληρούν τις υψηλές προδιαγραφές ποιό-
τητας που απαιτούνται από τον Οργανισμό 
Διασφάλισης Ποιότητας του Ηνωμένου 
Βασιλείου (QAA). 

Το Πανεπιστήμιο είναι πλήρως αδειο-
δοτημένο από το αρμόδιο Υπουργείο Παι-
δείας της Κύπρου και αναγνωρισμένο ως 
ομοταγές στην Ελλάδα από τον ΔΟΑΤΑΠ 
(Διεπιστημονικός Οργανισμός Αναγνώρι-
σης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Αναγνώρι-
σης). Διαθέτει ένα υπερσύγχρονο, ειδικά 
σχεδιασμένο πανεπιστημιακό campus 
που εξυπηρετεί τις ακαδημαϊκές λειτουρ-
γίες του ιδρύματος και τη διαμονή των 
φοιτητών με υψηλών προδιαγραφών κτι-
ριακές εγκαταστάσεις, τεχνολογικές και 
άλλες υποδομές καθώς και πρωτοπορια-
κές υπηρεσίες προς τους φοιτητές. Αιτή-
σεις για εγγραφές γίνονται δεκτές έως τα 
τέλη Σεπτεμβρίου.
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