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Σελίδες 11-12

Όμιλος AXA

Στα 75,7 δισ.ευρώ  
τα συνολικά έσοδα
στο εννεάμηνο

| Σελίδα 2

Interamerican

Δυναμικά  
στην αγροτική ασφάλιση

| Σελίδα 6

Ασφαλιστικό

Συντάξεις πείνας   
ακόμη και... 150 ευρώ

ΈΚΚΛΗΣΗ ΈΝΩΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΈΤΑΙΡΈΙΩΝ ΈΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Του ΛΆΜΠΡΟΥ ΚΆΡΆΓΕΏΡΓΟΥ

Σοβαρά νομικά ζητήματα που βά-
ζουν ταφόπλακα στο Επικουρικό 
Κεφάλαιο έχει επιφέρει ο νόμος 

4364/2016, ο οποίος καθορίζει όλο το 
πλαίσιο λειτουργίας της ασφαλιστικής 
αγοράς. Η Ένωση Ασφαλιστικών Εται-
ρειών Ελλάδος (ΕΑΕΕ) με νέα επιστο-
λή της προς τον υπουργό Οικονομικών 
κ. Ευκλείδη Τσακαλώτο ζητάει εκ νέου 
την άμεση επίλυση των προβλημάτων 
αυτών που μεταξύ άλλων ακυρώνουν 
τον ρόλο του Επικουρικού Κεφαλαίου 
ως εγγυητικού μηχανισμού υπέρ των 
ασφαλισμένων και τον αναγορεύουν 
ως «χρηματοδότη» των εκκαθαριστών 
των ασφαλιστικών εταιρειών.

Όπως αναφέρει η Ένωση, τα προ-
βλήματα προέκυψαν με την ψήφιση 

«Σώστε το Επικουρικό 
Κεφάλαιο Αυτοκινήτων!»

Συνέχεια στη σελ. 4

Οι προτεραιότητες 
στα εργασιακά

Η NN Hellas ασφαλίζει 
δωρεάν τα παιδιά

Το ασφαλιστικό έκλεισε στην πρώτη 
αξιολόγηση, υπογράμμισε η νέα υ-
πουργός Εργασίας, εστιάζοντας στις 
συλλογικές διαπραγματεύσεις και την 
αγορά  εργασίας

Όσοι επιθυμούν μπορούν να αποκτήσουν 
το ολοκληρωμένο πρόγραμμα ασφάλι-
σης υγείας, NN Direct Health, μόνο με 
59,90 ευρώ το μήνα και ταυτόχρονα να 
ασφαλίσουν τα ανήλικα παιδιά τους για 
1 έτος δωρεάν

| Σελίδα 10 | Σελίδες 13, 16-17

ΤΈΧΝΟΛΟΓΙΑ

Έφη Αχτσιόγλου Η  Έ Θ Ν Ι Κ Η  Τ Ρ Α Π Έ Ζ Α  Β Α Ζ Έ Ι  P O S  Κ Α Ι  Σ Τ Α  Π Έ Ρ Ι Π Τ Έ Ρ Α
Σελίδα 20

SAP: Στην Αθήνα  
το πρώτο Data Science

Μήνυμα εμπιστοσύνης στους Έλληνες 
επιστήμονες είναι η επιλογή της SAP να 
δημιουργήσει στην Αθήνα το πρώτο παγκόσμιο 
κέντρο της για την ανάλυση και αξιοποίηση 
δεδομένων | Σελίδα 29

ERGO-ΑΤΕ Ασφαλιστική

| Σελίδες 8-9

Σε τροχιά ταχείας 
ευθυγράμμισης       | Σελίδα 4

+υγεία

Ενεργοποιεί η  ΝΝ Hellas  την προσφορά για δω-

ρεάν ασφάλιση των ανηλίκων παιδιών για ένα  

έτος και παρέχει ολοκληρωμένη ασφάλιση υγεί-

ας σε όλους, συμβάλλοντας  έτσι -όπως τονίζει- ση-

μαντικά στην ελάφρυνση του οικογενειακού προϋπο-

λογισμού. Όσοι επιθυμούν μπορούν να αποκτήσουν 

το ολοκληρωμένο πρόγραμμα ασφάλισης υγείας, NN 

Direct Health, μόνο με 59,90 ευρώ το μήνα και ταυτό-

χρονα να ασφαλίσουν τα ανήλικα παιδιά τους για 1 

έτος δωρεάν. Η προσφορά αφορά σε όλα τα ανήλικα 

τέκνα ηλικίας από 3 μηνών έως και 18 ετών και ισχύ-

ει για συγκεκριμένη χρονική περίοδο. 

Με το πρόγραμμα ασφάλισης υγείας NN Direct 

Health, η NN Hellas  δίνει την ευκαιρία  στους ασφα-

λισμένους της να προστατέψουν τα  παιδιά  τους, μέσα 

από την ασφάλεια υγείας για παιδιά, ασφαλίζοντάς τα 

με οικογενειακό ασφαλιστήριο. 

ΑΥΞΉΘΉΚΑΝ ΟΙ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΕΣ ΣΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΉΣ ΚΡΙΣΉΣ

Ραγδαία αύξηση των αυτοκτονιών κατά 35% παρατηρείται στα χρόνια της κρίσης σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στο 2ο Mental Health Conference, το 

οποίο διοργάνωσε το Health Daily και η Boussias Communications.Το Συνέδριο  συγκέντρωσε κορυφαίους επιστήμονες από την Ελλάδα και το εξωτερικό, που 

κατέθεσαν ο καθένας απο την πλευρά του τα στοιχεία για τις δραματικές επιπτώσεις που έχουν οι ψυχικές διαταραχές στην ποιότητα και τη διάρκεια ζωής Σελ. 15

Αναλυτικό ρεπορτάζ στις σελίδες  16-17

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ NN DIRECT HEALTH

Η NN Hellas ασφαλίζει δωρεάν 

τα παιδιά για ένα χρόνο

ΑΧΑ  Ασφαλιστική 

Είναι πάντα δίπλα  
σας στην υγεία

Όμιλος Ιατρικού Αθηνών 

Προληπτικός έλεγχος για 

τον καρκίνο του μαστού

Ευρωκοινοβούλιο

Όχι στα επικίνδυνα  
λιπαρά οξέα

Σελ. 14

Σελ. 14

Σελ. 18

Τέλος στα μετρητά, πλαστικό χρήμα παντού!
Πρόσθετο αφορολόγητο για όσους πραγματοποιούν πληρωμές μέσω πλαστικού χρήματος, προβλέπει μεταξύ άλλων το σχέδιο του υπουργείου Οικονομικών  

για την προώθηση των ηλεκτρονικών πληρωμών. Επιπλέον έκπτωση φόρου για ιατρικές δαπάνες που καταβλήθηκαν μέσω καρτών, ενώ  κάθε πληρωμή 
μισθοδοσίας στον ιδιωτικό τομέα άνω των 500 ευρώ θα γίνεται υποχρεωτικά μέσω των τραπεζών

Ο κ. Ευκλείδης Τσακαλώτος
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Αύξηση κατά  0,4% σημείωσαν τα 
συνολικά έσοδα του ομίλου 
AXA και  ανήλθαν στα 75,7 δισ. 

ευρώ, σύμφωνα με ανακοίνωση. Οι  
καθαρές εισροές Ζωής και Επενδύ-
σεων ανήλθαν στα +4,9 δισ. ευρώ, 
τα  ετησιοποιημένα πρωτοετή ασφά-
λιστρα στα 4,8 δισ. ευρώ και το  περι-
θώριο κέρδους νέας παραγωγής στο 
38%.Τα έσοδα Γενικών ασφαλίσεων 
εμφάνισαν αύξηση κατά 3,4% στα 
25,4 δισ. ευρώ, ενώ οι καθαρές εισ-
ροές διαχείρισης κεφαλαίων  +18,0 
δισ. ευρώ. 

“Η ΑΧΑ συνέχισε να αναπτύσσεται 
με συνέπεια στους στόχους της κατά 
τους πρώτους εννέα μήνες του 2016, 
ευθυγραμμισμένη με τη νέα μας Φι-
λοδοξία 2020”, ανέφερε ο Thomas 
Buberl, διευθύνων σύμβουλος του 
ομίλου ΑΧΑ. Οι τομείς ζωής και ε-
πενδύσεων κατέγραψαν ισχυρές κα-
θαρές εισροές στην προστασία και 
υγεία, στα αποταμιευτικά προϊόντα 
χαμηλών κεφαλαιακών απαιτήσεων 
και στα Unit-Linked, διατηρώντας 
υψηλά περιθώρια κέρδους νέας πα-
ραγωγής, παρά το απαιτητικό μακρο-
οικονομικό περιβάλλον. Στις γενικές 
ασφαλίσεις τα έσοδα συνέχισαν να 
αυξάνονται, τόσο για τις ασφαλίσεις 
ιδιωτών όσο και για τις ασφαλίσεις 
εμπορικών κινδύνων, ευνοούμενα 
από την ισχυρή θέση μας σε πολύ ση-
μαντικές γεωγραφικές περιοχές. Οι 
καθαρές εισροές από τη διαχείριση 
κεφαλαίων ήταν επίσης ισχυρές για 
τους πρώτους εννιά μήνες, ανέφερε 
ο  Thomas Buberl. Πρόσθεσε ακόμη 
ότι “η ισχύς του ισολογισμού μας έ-
χει αποδειχθεί για μία ακόμα φορά 
από το ανθεκτικό μας περιθώριο φε-
ρεγγυότητας ΙΙ, κατά πολύ μέσα στο 
εύρος των στόχων μας, καθώς και 
από την πρόσφατη αναβάθμισή μας 
σε ΑΑ- από τη Standard & Poor's. 
Στο τρίτο τρίμηνο του έτους, η ΑΧΑ 
αναγνωρίστηκε ως η κορυφαία πα-
γκόσμια ασφαλιστική επωνυμία για 
8η συνεχή χρονιά, ανήκοντας πλέον 
στις κορυφαίες 3 παγκόσμιες επω-
νυμίες χρηματοοικονομικών υπηρε-
σιών. Αυτό αποτελεί απόδειξη της 
εμπιστοσύνης των περισσότερων α-
πό 100 εκατομμύρια πελατών μας σε 
όλο τον κόσμο”, υπογράμμισε ο διευ-
θύνων σύμβουλος του Ομίλου.

Εταιρείες    |

Κύριοι Δείκτες Δραστηριότητας  

Σε δισεκατομμύρια Ευρώ 9Μ15 
Αναμορφωμένα1 9Μ16

Μεταβολή επί 
δημοσιευμένων 
αποτελεσμάτων

Μεταβολή σε 
συγκρίσιμη 

βάση
Έσοδα από Ζωή & Επενδύσεις 44,5 44,2 -0,9% -1,0%

Καθαρές εισροές +6,2 +4,9

Ετησιοποιημένα πρωτοετή ασφάλιστρα (APE2) 4,8 4,8 -0,4% -0,3%

Κέρδος νέας παραγωγής (NBV3) 1,8 1,8 0,0% -1,3%

Περιθώριο κέρδους νέας παραγωγής (NBV margin) (%) 38% 38% +0,2 pt -0,4pt

9Μ15 
Αναμορφωμένα1 9Μ16

Μεταβολή επί 
δημοσιευμένων 
αποτελεσμάτων

Μεταβολή σε 
σταθερή 
ισοτιμία

Έσοδα από Γενικές ασφαλίσεις 24,8 25,4 +2,3 +3,4

Έσοδα από διεθνείς ασφαλίσεις 2,9 3,0 +4,7% +3,3%

Έσοδα από Διαχείριση κεφαλαίων  2,9 2,7 -6,5% -5,8%

Καθαρές εισροές +32,1 +18,0

Συνολικά έσοδα 75,7 75,7 +0,1% +0,4%

1Η16 9Μ16 Μεταβολή επί δημοσιευμένων 
αποτελεσμάτων

Περιθώριο Φερεγγυότητας (Solvency II ratio4) (%) 197% 191% - 6 pt

Όμιλος AXA Στα 75,7 δισ. 
ευρώ τα συνολικά έσοδα 

στο εννεάμηνο

AXA

Προσιτή ασφάλιση 
κατοικίας σε 1΄
ΑΝΑΓΝΩΡΊΖΟΝΤΑΣ την ανάγκη των κατανα-
λωτών για άμεση και απλή επικοινωνία, η ΑΧΑ 
έχει δημιουργήσει έναν νέο ηλεκτρονικό υπο-
λογιστή ασφαλίστρων στο www.axa.gr που α-
παιτεί λιγότερο από 1΄ για να δώσει προσφορά, 
μέσα από μια απλή διαδικασία με εικόνες. Πα-
ράλληλα, με σεβασμό στις απαιτήσεις τους για 
σφαιρική κάλυψη που θα τους βοηθά να ζουν πιο 
ήρεμα, η εταιρεία διατηρεί το κορυφαίο επίπεδο 
υπηρεσιών της με ακόμα πιο ανταγωνιστικό κό-
στος ασφάλισης κατοικίας, βελτιώνοντας το τι-
μολόγιό της έως και 30%.

Οι καταναλωτές ξεκινούν την εμπειρία της α-
σφάλισής τους μέσα από το νέο διαδραστικό υ-
πολογιστή ασφαλίστρων στον ιστότοπο https://
www.axa.gr/el/residence/home-insurance-
calculator/. Εκεί μπορούν να λάβουν μια πρώτη 
προσφορά προσαρμοσμένη στα δεδομένα τους 
ακόμα και από την οθόνη του κινητού τους, έχο-
ντας σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα μια 
σφαιρική εικόνα για να επιλέξουν τη σωστή α-
σφάλιση για τις ανάγκες τους με βάση τις οικο-
νομικές τους δυνατότητες. Στη συνέχεια, εφό-
σον υπάρχει ενδιαφέρον, η εταιρεία θα τους 
προτείνει κάποιον ασφαλιστικό συνεργάτη για 
την ολοκλήρωση της ασφάλισής τους, μέσα από 
μια πολύ γρήγορη διαδικασία. 

Η ΑΧΑ επενδύει, παράλληλα, στο οικονομικό 
σκέλος της ασφάλισης κατοικίας καθώς, από τις 
25 Οκτωβρίου, κάνει ακόμα πιο ανταγωνιστικό 
το κόστος. Το ποσό που καλούνται να καταβά-
λουν οι υφιστάμενοι και οι νέοι πελάτες της ε-
ταιρείας για το πρόγραμμα Home4all Premium 
είναι 10% λιγότερο, ενώ το ποσό ασφάλισης για 
το πρόγραμμα Home4all Classic μειώνεται έως 
και 30%. 

Για τους καταναλωτές στην Ελλάδα η κατοι-
κία αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα περιου-
σιακά στοιχεία, ενώ την ίδια ώρα η χώρα μας 
είναι από τις πλέον σεισμογενείς σε όλο κόσμο. 
Πιστοί στην αποστολή τους να βοηθούν τους πε-
λάτες να ζουν κάθε μέρα με λιγότερες έγνοιες, 
οι άνθρωποι της ΑΧΑ δίνουν λύσεις προσφέρο-
ντας ένα υψηλό επίπεδο υπηρεσιών που βασίζε-
ται στις πραγματικές ανάγκες των πελατών, με 
τιμολόγιο που ανταποκρίνεται στις οικονομικές 
τους δυνατότητες.

Ο κ. Thomas 
Buberl 
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4 Επικαιρότητα     |

Κάν' το όπως  
στα ανασφάλιστα
ΣΤΟΝ ΑΠΟΛΟΓΊΣΜΟ της δραστηριότητάς 
του στο υπουργείο, ο πρώην αναπληρωτής 
υπουργός Οικονομικών Τρύφων Αλεξιάδης 
συμπεριέλαβε και την έκδοση υπουργικής α-
πόφασης (ΠΟΛ 1033/28.1.2016) σχετικά με 
τη διαδικασία εντοπισμού ανασφάλιστων αυ-
τοκινήτων οχημάτων, με στόχο την επιδίωξη 
συμμόρφωσης των ιδιοκτητών αυτών. Με 
βάση την απόφαση, η Γενική Γραμματεία Δη-
μοσίων Εσόδων προβαίνει τουλάχιστον δύο 

φορές ετησίως σε δια-
σταύρωση των διαθέσι-
μων στοιχείων (από το 
υπουργείο Υποδομών 
και Μεταφορών, το Κέ-
ντρο Πληροφοριών του 
Επικουρικού Κεφαλαί-
ου Ασφάλισης Ευθύνης 
και από άλλες συναρμό-

διες υπηρεσίες) και σε καταγραφή των ανα-
σφάλιστων οχημάτων και κινεί τις απαιτού-
μενες διαδικασίες για τη συμμόρφωση των 
παραβατών ή την επιβολή των προβλεπόμε-
νων κυρώσεων.

Μέχρι στιγμής η απόφαση δεν έχει υλοποι-
ηθεί, αν και φαίνεται ότι είμαστε πλέον πολύ 
κοντά στο να σταλούν οι επιστολές προς τους 
ανασφάλιστους καθώς γίνονται αυτή την πε-
ρίοδο οι τελευταίες διασταυρώσεις. Ωστόσο 
το έργο «δουλεύει» και μάλιστα «δούλεψε» 
και μέχρι τώρα (πριν ακόμη φύγουν οι επι-
στολές) καθώς, μόλις έγινε γνωστό ότι πρό-
κειται να ισχύσει η επιβολή προστίμων σε α-
νασφάλιστα οχήματα και οδηγούς, αμέσως ο 
αριθμός τους μειώθηκε.

Ανεξάρτητα από τις όποιες καθυστερήσεις 
στην υλοποίηση της απόφασης, το θέμα της 
αντιμετώπισης των ανασφάλιστων οχημά-
των είναι ένα καλό παράδειγμα συνεργασίας 
δημοσίου και ιδιωτικού τομέα το οποίο μπο-
ρεί να αξιοποιηθεί και σε άλλα θέματα που 
απασχολούν την ασφαλιστική αγορά, όπως η 
κάλυψη σεισμού, η αντιμετώπιση των προ-
βλημάτων του Επικουρικού Κεφαλαίου Αυ-
τοκινήτων κ.ά. Ο υπουργός Οικονομικών 
Ευκλείδης Τσακαλώτος έχει το λόγο.

 Θέσεις

Η Νο1 δεκαπενθήμερη έκδοση για την ασφαλιστική αγορά 
και τον χρηματοοικονομικό χώρο
ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ:
ΔΙΣΤΡΑΤΟ – ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΠΥΡΟΥ ΕΠΕ
e-mail: info@spiroueditions.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: Λάμπρος Καραγεώργος
Συντάσσεται από συντακτική ομάδα
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ, ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ VIDEO:  
Κωστής Ε. Σπύρου
ΣΚΙΤΣΟ: Ελπίδα Σπύρου
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ: Κώστας Παπαντωνόπουλος
ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ: Γεωργία Καλτσώνη
ΥΠΕΥΘ. ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ: Γεωργία Καλτσώνη
ΔΙΟΡΘΩΣΗ: Ορέστης Σχινάς
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ: Γιάννης Γ. Μπουκουβάλας
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: Γιάννης Γ. Μπουκουβάλας
ΕΚΤΥΠΩΣΗ: IRIS ΑΕΒΕ
ΔΙΑΝΟΜΗ: ΑΡΓΟΣ Α.Ε.
ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ: 2,00 ΕΥΡΩ
ΕΤΗΣΙΑ ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ: 50,00 ΕΥΡΩ
ΕΤΗΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ: 100,00 ΕΥΡΩ
ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ: Φιλελλήνων 3, Σύνταγμα, 105 57 Αθήνα
Τηλ.: 210 3229394, Fax: 210 3257074
Α.Φ.Μ. 095606935, Δ.Ο.Υ. Δ’ ΑΘΗΝΩΝ
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«Σώστε το Έπικουρικό Κεφάλαιο Αυτοκινήτων!»

ERGO ΑΤΈ Ασφαλιστική Σε  τροχιά ευθυγράμμισης

του ν. 4364/2016 (Φερεγγυότητα ΙΙ ασφαλιστικών 
επιχειρήσεων) όπου, ενώ αδιαμφισβήτητη πρόθεση 
του νομοθέτη ήταν να αναγνωριστεί ο εγγυητικός 
χαρακτήρας του ΕΚΑ, αυτό έγινε με τρόπο ατελή. Ο 
νέος νόμος δεν προχώρησε στην παράλληλη και 
αναγκαία κατάργηση άλλων αντικρουόμενων δια-
τάξεων του παρελθόντος όπως διατάξεις που προ-
βλέπουν ότι το ΕΚΑ υπεισέρχεται στο σύνολο των 
δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της υπό εκκαθάρι-
ση ασφαλιστικής επιχείρησης για τις απαιτήσεις 
των ασφαλισμένων του κλάδου αστικής ευθύνης 
αυτοκινήτων.

Έτσι, τονίζει η Ένωση, σήμερα το ΕΚΑ φαίνεται 
να φέρει την υποχρέωση να αποζημιώνει τους δι-
καιούχους από τροχαίο ατύχημα χωρίς πλέον να 
έχει καμία ανάμειξη στη διοίκηση και διαχείριση 
της περιουσίας της εκάστοτε υπό εκκαθάριση α-
σφαλιστικής επιχείρησης, η οποία βρίσκεται στα 
χέρια του εκκαθαριστή σύμφωνα με την επιλογή 
του ν. 4364/2016.

Η σύγχυση που έχει προκύψει θα οδηγήσει α-
ναμφίβολα σε αδικαιολόγητη επιβάρυνση των κα-
ταναλωτών, δυσχεραίνοντας συγχρόνως τη λει-
τουργία του ΕΚΑ.

Η ΕΑΕΕ και οι υπογράφοντες την επιστολή διευ-
θύνοντες σύμβουλοι των ασφαλιστικών εταιρει-
ών -μελών της, ζητούν επειγόντως από τον υ-
πουργό σύσταση νομοπαρασκευαστικής επιτροπής 
για την άμεση αποκατάσταση της σαφήνειας του 
νομοθετικού πλαισίου που ισχύει για τις ασφαλι-
στικές εκκαθαρίσεις και την εξεύρεση οριστικής 
λύσης των ζητημάτων που αντιμετωπίζει το ΕΚΑ 
προς όφελος των καταναλωτών.

Τα θέματα που θέτουν οι ασφαλιστικές εταιρεί-
ες είναι δύο: αφενός να υπάρξει αρμονία μεταξύ 
των δυο νομοθετημάτων σε ό,τι αφορά στο Επι-
κουρικό Κεφάλαιο και αφετέρου να υπάρξει δυνα-
τότητα περιορισμού των απαιτήσεων εκ μέρους 
του Επικουρικού στο πλαίσιο του εγγυητικού ρό-
λου που έχει.

Επισημαίνεται ότι η νομοθεσία 
(ν. 4364/2016) σε ό,τι αφορά στις 
εκκαθαρίσεις ασφαλιστικών ε-
ταιρειών, εκτός από ότι αφήνει 
εκτός διαχείρισης το Επικουρικό 
Κεφάλαιο, δίνει και όλη την εξου-
σία στον ασφαλιστικό εκκαθαρι-
στή. Για το Επικουρικό Κεφάλαιο 
Αυτοκινήτου έχει μία και μόνη α-
ναφορά για τις νέες εκκαθαρίσεις 
(από 1/1/2016) στο άρθρο 242 
«Εργασίες εκκαθάρισης» που α-
ναφέρει ότι:

«Ο ασφαλιστικός εκκαθαρι-
στής γνωστοποιεί στο Επικουρικό 
Κεφάλαιο την αναλυτική κατά-
σταση με τις βεβαιωμένες απαιτήσεις από ασφαλί-
σεις αστικής ευθύνης αυτοκινήτων, καθώς και 
κάθε επικαιροποίηση αυτής. Το Επικουρικό Κεφά-
λαιο καταβάλλει αποζημίωση σε κάθε δικαιούχο 
με βάση την κατάσταση του προηγουμένου εδαφί-
ου και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο 
ν.δ.489/1976 (Α΄ 331). Στην περίπτωση αυτή, το 
Επικουρικό Κεφάλαιο δεν υποκαθίσταται στα ε-
ξαιτίας του ατυχήματος δικαιώματα του προσώ-
που που ζημιώθηκε έναντι του υπόχρεου για απο-
ζημίωση, υποκαθίσταται όμως, μέχρι του ποσού 
της αποζημίωσης που κατέβαλε, στο κατ’ άρθρο 
240 του παρόντος προνόμιο των απαιτήσεων από 
ασφάλιση».

Αυτό σημαίνει ότι το Επικουρικό Κεφάλαιο κα-
ταβάλλει αποζημιώσεις από τα ίδια κεφάλαιά του 
και στη συνέχεια «μπαίνει» στη σειρά να αποζημι-
ωθεί και αυτό από το ενεργητικό της   ασφαλιστι-
κής εταιρείας που είναι σε εκκαθάριση, αν στο με-
ταξύ έχει απομείνει κάτι από αυτό.

Ωστόσο με βάση το άρθρο 240 «Προνομιακή κα-
τάταξη απαιτήσεων (άρθρα 275 της Οδηγίας 
2009/138/ΕΚ)» το προνόμιο του Επικουρικού εί-
ναι πέμπτο στη σειρά. Ειδικότερα το άρθρο αναφέ-
ρει ότι:
1. Οι απαιτήσεις από ασφαλίσεις έχουν απόλυτη 

προνομιακή μεταχείριση έναντι 
οποιασδήποτε άλλης απαίτησης 
κατά της ασφαλιστικής επιχείρη-
σης, στο σύνολο των στοιχείων 
του ενεργητικού της επιχείρησης.
2. Κατά παρέκκλιση των διατάξε-
ων της παραγράφου 1 του παρό-
ντος, οι δαπάνες που αφορούν 
στα έξοδα της διαδικασίας ασφα-
λιστικής εκκαθάρισης, συμπερι-
λαμβανομένων των αμοιβών και 
των εξόδων του ασφαλιστικού 
εκκαθαριστή, έχουν προνόμιο επί 
του συνόλου των στοιχείων ε-
νεργητικού της επιχείρησης, που 
προηγείται των απαιτήσεων από 

ασφάλιση. Η Εποπτική Αρχή με απόφασή της μπο-
ρεί να περιορίζει τις δαπάνες ή να καθορίζει το 
μέγιστο ποσό των δαπανών του προηγουμένου ε-
δαφίου που διαθέτουν προνόμιο που προηγείται 
των απαιτήσεων από ασφάλιση. 
3. Επίσης, κατά παρέκκλιση των διατάξεων της 
παραγράφου 1 και μετά τις απαιτήσεις της παρα-
γράφου 2 του παρόντος, οι ακόλουθες απαιτήσεις 
έχουν προνόμιο επί του συνόλου των στοιχείων 
ενεργητικού της επιχείρησης, που προηγείται των 
απαιτήσεων από ασφάλιση υπό τις προϋποθέσεις 
του άρθρου 241 του παρόντος: 
α) Οι απαιτήσεις από την παροχή εξαρτημένης ερ-
γασίας, οι απαιτήσεις από αμοιβές, έξοδα και απο-
ζημιώσεις των δικηγόρων, που αμείβονται με πά-
για περιοδική αμοιβή, εφόσον προέκυψαν μέσα 
στην τελευταία διετία πριν από τη θέση σε ασφαλι-
στική εκκαθάριση, καθώς και απαιτήσεις από απο-
ζημίωση λόγω καταγγελίας της σχέσης εργασίας 
και απαιτήσεις των δικηγόρων για αποζημίωση 
λόγω λύσης της σύμβασης έμμισθης εντολής, ανε-
ξάρτητα από το χρόνο που προέκυψαν,
β) οι φορολογικές απαιτήσεις του Δημοσίου, 
γ) οι απαιτήσεις των ταμείων κοινωνικής ασφάλισης, 
δ) οι απαιτήσεις επί στοιχείων του ενεργητικού 
βεβαρημένων με εμπράγματα δικαιώματα.

Το Έπικουρικό 
Κεφάλαιο,  
από εγγυητικός 
μηχανισμός  
των συμφερόντων 
των ασφαλισμένων, 
γίνεται 
«χρηματοδότης»  
των εκκαθαριστών

Συνέχεια απο τη σελ. 1

Σειρά παράλληλων σημαντικών συ-
ναντήσεων με τους διαμεσολαβητές 
συνεργάτες της ΑΤΕ Ασφαλιστικής, 

αλλά και το προσωπικό της ΑΤΕ Ασφαλι-
στικής και της Ergo πραγματοποίησε πρό-
σφατα η διοίκηση τους στο πλαίσιο των 
ενεργειών που έχουν δρομολογηθεί για 
την ευθυγράμμιση της λειτουργίας  τους.

Κατά τη διάρκεια των συναντήσεων 
αυτών, που πραγματοποιήθηκαν σε Αθή-
να και Θεσσαλονίκη, ο  CEO των εταιριών 
του ομίλου Ergo στην Ελλάδα κ. Θεόδω-
ρος Κοκκάλας, αναφέρθηκε τόσο στο 
χρονοδιάγραμμα των ενεργειών που έ-
χουν προγραμματιστεί σε οργανωτικό και 
νομικό επίπεδο, για τη λειτουργική σύ-
γκλιση και τη συνένωση των εταιριών 
“ERGO A.A.E. Ζημιών”, “ERGO A.A.E. Ζω-
ής” και “ΑΤΕ Ασφαλιστική”, όσο και  στην 

ανάγκη μεγιστοποίησης της αποτελεσμα-
τικότητας, ενίσχυσης της ανταγωνιστικό-
τητας και δημιουργίας νέας κοινής κουλ-
τούρας, που θα προάγει τη συνεργασία 
μεταξύ των στελεχών των υπό συνένωση 
εταιριών και θα αναδείξει τα ισχυρά ση-
μεία του νέου οργανισμού, με στόχο την 
παροχή αναβαθμισμένων υπηρεσιών και 
ανταγωνιστικών προϊόντων σε συνεργά-
τες και πελάτες, σε όλους τους κλάδους 
ασφάλισης, Γενικών Ασφαλίσεων, Ζωής 
και Υγείας.

Όλοι  ανεξαιρέτως οι εργαζόμενοι και 
των τριών υπό συνένωση εταιριών, θα 
έχουν ίσες ευκαιρίες να αναπτύξουν την 
προσωπική εργασιακή πορεία τους σε έ-
να νέο, σύγχρονο και αναπτυσσόμενο ορ-
γανισμό, τόνισε μεταξύ  άλλων ο κ. Κοκ-
κάλας, απευθυνόμενος στο  προσωπικό.

Ο κος Θεόδωρος Κοκκάλας, CEO εταιριών του ομίλου ERGO στην Ελλάδα
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Πέντε μήνες μετά την έναρξη της διάθεσης των νέων ασφαλιστικών προ-
γραμμάτων για αγρότες,  η Interamerican έχει αναπτύξει ήδη μια αισθητή 
δραστηριότητα στα επίπεδα της εκπαίδευσης και της ενημέρωσης-επικοι-

νωνίας, που τροφοδοτούν τη σχέση της με την αγορά του πρωτογενή τομέα, τις 
επιχειρήσεις και τους αγρότες. Η εταιρεία έχει οργανώσει ομάδες εξειδικευμέ-
νων συνεργατών των δικτύων πωλήσεων, υποστηρίζοντας τη συνεχή εκπαίδευ-
σή τους  με τη συνεργασία της Γεωπονικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών 
και, παράλληλα, με webinar σεμινάρια και workshops. Τα διοικητικά στελέχη 
που συμμετέχουν στην ομάδα ανάπτυξης σχετικής τεχνογνωσίας τροφοδοτού-
νται από τη μακρά εμπειρία της μητρικής ACHMEA στις γεωργικές ασφαλίσεις, 
στις Κάτω Χώρες. Αντικείμενο της ομάδας αποτελεί η χάραξη στρατηγικής για 
την ανάπτυξη εργασιών, η βελτίωση των ασφαλιστικών διαδικασιών, η αναγνώ-
ριση του ανταγωνισμού, η εξέλιξη των προγραμμάτων με ταυτόχρονη παρακο-
λούθηση των εξελισσόμενων αγροτικών αναγκών ασφάλισης, η ψηφιοποίηση 
των εργασιών στο πλαίσιο της ευρύτερης ψηφιακής κατεύθυνσης της εταιρείας, 
οι νέες συνεργασίες και η αξιολόγηση των εργασιών. Προς αυτή 
την κατεύθυνση, οργάνωσε πρόσφατα ημερίδα για τις αγροτικές 
ασφαλίσεις στο Καστέλι Χανίων με τη συμμετοχή διοικητικών 
στελεχών και συνεργατών της. Επίσης, η εταιρεία ήταν μέγας 
χορηγός στο 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο με θέμα την ανάπτυξη της 
Ελληνικής Γεωργίας, που πραγματοποιήθηκε στη Βουλιαγμένη. 
Επισημαίνεται ότι τα προγράμματα της INTERAMERICAN εστιά-
ζουν στη συστηματική αντιμετώπιση πολλαπλών φυσικών και 
επιχειρηματικών κινδύνων. Η εταιρεία παρέχει στον επαγγελμα-
τία αγρότη τη δυνατότητα επιλογής και σύνθεσης καλύψεων για 
αγροτικές κατοικίες και κτήρια (γεωργικά, κτηνοτροφικά), εγκα-
ταστάσεις θερμοκηπίων και εξοπλισμό θερμοκηπίων, γεωργικά 
μηχανήματα υπαίθρου και αγροτικά οχήματα, μηχανήματα παρα-
γωγής και συσκευασίας, φυτική παραγωγή υπαίθρια και εντός 
θερμοκηπίου, μεταφορές αγροτικών προϊόντων και αστική ευθύ-
νη έναντι τρίτων: γενική, εργοδότη και προϊόντος. 

Ειδικότερα όσον αφορά στην ασφάλιση της φυτικής παραγωγής, αυτή παρέ-
χεται είτε ως κάλυψη φυτικής παραγωγής θερμοκηπίου είτε υπαίθριων καλλι-
εργειών για σειρά κινδύνων, εξειδικευμένων για την κάθε κατηγορία. 

Συνεργασία  με τη Messaritis Ανανεώσιμες 
Την ίδια ώρα η Messaritis Ανανεώσιμες, μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες 

λειτουργίας και συντήρησης φωτοβολταϊκών σταθμών στην Ελλάδα, συνήψε 
μία  πρωτοποριακή για τον κλάδο συνεργασία με την Interamerican προσφέρο-
ντας, έτσι, ένα ολοκληρωμένο και εξειδικευμένο πρόγραμμα συντήρησης και 
ασφάλισης φωτοβολταϊκών. Είναι γνωστό πως η επαρκής συντήρηση των φω-
τοβολταϊκών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και η αξιόπιστη ασφα-
λιστική κάλυψη για την προστασία τους από απρόσμενα γεγονότα και κινδύνους 
αποτελούν τους βασικότερους τρόπους προστασίας κάθε ενεργειακής επένδυ-
σης. Επιπλέον, η ύπαρξη συμβολαίου συντήρησης από πιστοποιημένη εταιρεία 
αποτελεί, εύλογα, προϋπόθεση για την ασφαλιστική κάλυψη με ευνοϊκούς ό-

ρους, οποιασδήποτε φωτοβολταϊκής ε-
γκατάστασης. 

Γι’ αυτό, η Messaritis Ανανεώσιμες και 
η Interamerican προσφέρουν στους ιδιο-
κτήτες φωτοβολταϊκών πάρκων τη βέλτι-
στη δυνατή προστασία της επένδυσής 
τους, σε ένα πολύ ελκυστικό κόστος. Οι 
δύο συνεργαζόμενες επιχειρήσεις δημι-
ούργησαν ένα ολοκληρωμένο πρόγραμ-
μα συντήρησης και τηλεπαρακολούθησης 
για πάρκα μέχρι 100kWp, συμπληρώνο-
ντάς το με ένα πλήρες πρόγραμμα ασφα-
λιστικής κάλυψης που περιλαμβάνει απο-
ζημιώσεις σε περιπτώσεις μηχανικών 
βλαβών και απώλειας παραγωγής. 

Σταθερή υποστήριξη 
στην ActionAid
ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ διαδραστική εκδήλωση 
“World Meal” με την ActionAid  -για πρώτη 
φορά στο χώρο των επιχειρήσεων- οργάνω-
σε η Interamerican, στα κεντρικά γραφεία 
της. Ήταν μια μοναδική εμπειρία για τα 25 
στελέχη της εταιρείας που παρακάθισαν στο 
«Παγκόσμιο Γεύμα» και είχαν την ευκαιρία 
να διαπιστώσουν, με τη βιωματική συμμετο-
χή τους, το μέγεθος των εγκληματικών αδι-
κιών που διαπράττονται παγκοσμίως σε βά-
ρος των υπανάπτυκτων χωρών του κόσμου. 
Το αποκαλυπτικό «τραπέζι», που κατηγοριο-
ποιεί τους ανθρώπους σε υπερ-καταναλω-
τές (15%), αξιοπρεπώς διατρεφόμενους 
(35%) και υποσιτισμένους (50%), ανέδειξε 
την ανατρεπτική επιρροή του έργου που ανα-
πτύσσει η  ActionAid και, κατ’ αναλογία, πόσο 
ουσιαστική είναι η υποστηρικτική συνεισφο-
ρά επιχειρήσεων, όπως η Interamerican. Α-
πό τα πιάτα του τραπεζιού προέκυψαν αν-
θρώπινες ιστορίες, που έδωσαν ανάγλυφη 
την εικόνα ακραίων κοινωνικών ανισοτή-
των, καταπάτησης στοιχειωδών ανθρωπί-
νων δικαιωμάτων, εκμετάλλευσης, σπατά-
λης και άνισης διανομής των αγαθών της 
γης, φυσικών πόρων και ειδών διατροφής. 
Εξάλλου, η Interamerican υποστήριξε και το 
«Το μεγαλύτερο Παιχνίδι κατά της Φτώ-
χειας», που οργάνωσε η ActionAid στον πε-
ζόδρομο της Διονυσίου Αρεοπαγίτου κάτω 
από την Ακρόπολη, με αφορμή την Παγκό-
σμια Ημέρα κατά της Φτώχειας. Το παιχνίδι 
αναπτύχθηκε στο φυσικό χώρο με τη συμμε-
τοχή πολλών πολιτών. Εμπνευσμένο από το 
γνωστό «φιδάκι», οδηγούσε τους νικητές 
στην κατάκτηση των δικαιωμάτων τους. Η 
εταιρεία ανέλαβε την ασφάλιση αστικής ευ-
θύνης του οργανισμού. 

Ενδεικτικά της σημαντικότητας του έργου 
του οργανισμού είναι ορισμένα στοιχεία για 
τις δραστηριότητες που ανέπτυξε κατά το 
2015:
• Παρεσχέθη ανθρωπιστική βοήθεια σε 
700.000 ανθρώπους, θύματα των πολέμων 
και των φυσικών καταστροφών.
• 33.534 άνθρωποι έλαβαν βοήθεια για την 
αντιμετώπιση της παρατεταμένης ξηρασίας.
• Ενισχύθηκαν 172.000 γυναίκες για να ξεκι-
νήσουν τη δική τους μικρή επιχείρηση ή ερ-
γασία.
• Υποστηρίχθηκαν 22.000 κορίτσια για να 
προχωρήσουν στις βασικές σπουδές, ενά-
ντια στη φτώχεια και την πατριαρχική κοινω-
νία.
• 17.000 παιδιά απέκτησαν πρόσβαση σε 
σχολικές εγκαταστάσεις και 15% περισσότε-
ροι μαθητές γράφτηκαν σε σχολεία.

Στιγμιότυπο από την ημερίδα στο Καστέλι Χανίων

Interamerican 

Δυναμικά στην αγροτική ασφάλιση

Οι παροχές  
στους νέους πελάτες 
ΓΊΑ ΟΛΟΥΣ τους νέους πελάτες που θα επι-
λέξουν να συνεργαστούν με τη Messaritis 
Ανανεώσιμες και την Interamerican παρέ-
χονται: 
• Έως και 50% έκπτωση στις παρεχόμενες 
υπηρεσίες συντήρησης & ασφάλισης. 
• Μέχρι 2 επεμβατικές συντηρήσεις το χρό-
νο, εντελώς δωρεάν. 
• Εξειδικευμένο ασφαλιστήριο συμβόλαιο 
για φωτοβολταϊκούς σταθμούς. 

ΑΥΞΗΜΈΝΗ δραστηριότητα στον τομέα των υπηρεσιών οδικής και άμεσης ιατρικής βοήθειας, στον οποίο οι κοινωνικές 
ανάγκες εντείνονται ,καταγράφει η Interamerican, αξιοποιώντας τις ιδιόκτητες υποδομές και τη σχετική τεχνογνωσία 25 
ετών που έχει αναπτύξει. Η εταιρεία, κατά το εννεάμηνο φέτος, εξυπηρέτησε συνολικά 308.375 περιστατικά, κατά 28% 
αυξημένα σε σύγκριση με αυτά του αντίστοιχου χρονικού διαστήματος του 2015. Όπως επισημαίνει η εταιρεία, η επιβεβαι-
ώνεται συνεχής ενίσχυση της ηγετικής  της θέσης στον κλάδο Βοήθειας όπου, σύμφωνα με τα στοιχεία που γνωστοποιή-
θηκαν έως και τον Αύγουστο, κατέχει μερίδιο αγοράς που προσεγγίζει το 1/3 της συνολικής παραγωγής (31,4%).

Ειδικότερα στην οδική βοήθεια και σε σύνολο 288.325 περιστατικών, η  INTERAMERICAN πραγματοποίησε 96.130 επεμ-
βάσεις παροχής επιτόπου υπηρεσιών αποκατάστασης βλάβης, 86.443 επιτόπου διαχείρισης ατυχήματος με την υπηρεσία 
Autohelp, 95.901 ρυμουλκήσεις και 9.851 μεταφορές οχημάτων στην έδρα της. Η εταιρεία συνεχίζει την αποτελεσματική 
συνεργασία της με τους μεγάλους αυτοκινητοδρόμους (Νέα Οδός, Κεντρική Οδός, Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου, Αττική Οδός, 
Γέφυρα Ρίου-Αντίρριου), ενώ το χαρτοφυλάκιο οδικής βοήθειας περιλαμβάνει 1,1 εκατ. πελάτες, συμπεριλαμβανομένων 
και των συνεργασιών παροχής της υπηρεσίας εκ μέρους της INTERAMERICAN σε τέσσερις εταιρείες της ασφαλιστικής α-
γοράς. Στην άμεση ιατρική βοήθεια, τα περιστατικά στα οποία ανταποκρίθηκε η εταιρεία έφθασαν τα 20.050, εκ των οποί-
ων τα 114 ήταν διακομιδές με εναέρια μέσα (ελικόπτερο, υγειονομικό αεροπλάνο) και τα 3.109 διακομιδές με ασθενοφόρο. 
Η INTERAMERICAN διαχειρίστηκε με προσωπική βοήθεια και 141 περιστατικά στο εξωτερικό. Τα ασφαλισμένα άτομα στην 
εταιρεία για προσωπική βοήθεια ξεπερνούν τα 440.000.

Αντιμετώπισε 308.375 περιστατικά οδικής βοήθειας



ªÈÛfi ·ÈÒÓ· ÙÒÚ·,

ÌÂ Ù· ¤ÚÁ· Ì·˜ Î¿ÓÔ˘ÌÂ Ú¿ÍË 

ÙÔ˘˜ ÎÔÈÓÔ‡˜ Ì·˜ ÛÙfi¯Ô˘˜!∆ Ú ÈÂıÓ‹˜  ∞ÛÊ·Ï ÈÛÙ È Î‹  ¢‡Ó·ÌË

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Φτερά έκαναν από τους λογαριασμούς των συνταξιούχων 900 
εκατ. ευρώ από την εφαρμογή του νέου ασφαλιστικού το 
Μάιο του 2016. Μάλιστα έως το 2019 που ολοκληρώνεται 

το πρόγραμμα προσαρμογής, η αφαίμαξη του διαθέσιμου εισοδήμα-
τος των συνταξιούχων θα φθάσει τα 4 δισ. ευρώ. Την ίδια ώρα το 
ΔΝΤ ζητάει «φρέσκο αίμα» από το ασφαλιστικό, αξιώνοντας την 
περικοπή των «προσωπικών διαφορών» που θα προκύψουν από 
τον επαναϋπολογισμό των κύριων συντάξεων, γι΄ αυτό και πιέζει 
να ξεκινήσει η διαδικασία που έχει καθυστερήσει, το πρώτο τρίμηνο 
του 2017. Ωστόσο το θέμα αποτελεί κόκκινη γραμμή για την κυβέρ-
νηση, η οποία κατά τα άλλα έχει ψαλιδίσει με τέσσερις διαφορετι-
κούς τρόπους τις κύριες συντάξεις (παρακράτηση υπέρ ΕΟΠΠΥ, 
κατάργηση ΕΚΑΣ, περικοπή συντάξεων άνω των 2.000 ευρώ και 
συντάξεων τραπεζοϋπαλλήλων).

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

Kύρια σύνταξη ακόμη και ...150 €
Σήμα κινδύνου για το ύψος των νέων συντάξεων και των παρο-

χών από τον ΕΦΚΑ που αναμένεται να λειτουργήσει από την 
1/1/2017 εξέπεμψαν οι εργαζόμενοι του ΙΚΑ.

Με την κατάργηση των κατωτάτων ορίων, οι νέοι συνταξιούχοι 
θα λαμβάνουν ψιχία, συντάξεις της τάξης των 270 και 285 ευρώ, 
ενώ οι συντάξεις που υπολογίζονται με τον νόμο Κατρούγκαλου θα 
είναι έως και 250 ευρώ χαμηλότερες από τις σημερινές συντάξεις.

Ενδεικτικά, με αποδοχές 1.500 ευρώ στα 30 χρόνια βγαίνει σύ-
νταξη 780 €, ενώ με τον προηγούμενο υπολογισμό θα ήταν 870 
ευρώ, στα 35 χρόνια η νέα σύνταξη θα είναι 895 € αντί 1.070 € και 
για 40 χρόνια θα είναι 1.026 € αντί 1.260 €. Όσα περισσότερα χρό-
νια καταβάλει εισφορές ο ασφαλισμένος, τόσο βαρύτερη θα είναι η 
ποινή που θα υποστεί.

Σύμφωνα με τους εκπροσώπους των εργαζόμενων:
1. Ο νέος νόμος 4387/2016 αλλάζει το βασικό, μέχρι σήμερα, υπο-
λογισμό των συντάξεων και προβλέπει την εθνική και ανταποδοτι-
κή σύνταξη μειώνοντας το ύψος των μελλοντικών συντάξεων με 
μόνη προστασία, μεταβατικά, την καταβολή μέρους των απωλειών.
2. Μια παράλειψη, μια μεγάλη αδικία υπάρχει όμως για όσους υπέ-
βαλαν αίτηση από 1/7/2015 .Δεν υπολογίζεται ούτε το κατώτατο 
όριο ούτε η εθνική σύνταξη, οδηγώντας σε απώλειες έως και 53%, 
ανάλογα με τα χρόνια ασφάλισης. Ενδεικτικά, με 4.500 ημέρες α-
σφάλισης στην 5η ασφαλιστική κλάση προκύπτει σύνταξη 270,81 € 
αντί 486,84 € (-44,37%), με 6.700 ημέρες στην 11η ασφαλιστική 
κλάση σύνταξη 285,90 € αντί 405,77 € (-29,54%), ενώ η μειωμένη 
σύνταξη μητέρας ανηλίκου με 5.500 ημέρες ασφάλισης στην 8η α-
σφαλιστική κατηγορία πέφτει στα 236,59 € αντί 508,88 € που ήταν 
πριν από την 1/7/2015 (-53,51%).
3. Οι νέες συντάξεις χηρείας, όταν δοθούν, θα είναι ακόμη χαμηλό-
τερες, αφού αντί του κατώτατου ορίου που ήταν 430 €, το νέο ποσό 
θα είναι...150 €!

60.493 οι απλήρωτες κύριες συντάξεις
Στα Τμήματα Συντάξεων πολλές αποφάσεις εκδίδονται ακόμη με 

χειρόγραφο τρόπο, αποτέλεσμα συνεχών τροποποιήσεων ασφαλι-
στικών νόμων και διατάξεων. Μέχρι σήμερα δεν έχει εκδοθεί καμία 
εγκύκλιος για υπολογισμό συντάξεων με το νέο νόμο 4387/2016, 
με αποτέλεσμα πολλές από τις 9.990 αιτήσεις κύριας σύνταξης, 
γήρατος και αναπηρίας που υποβλήθηκαν μέσα στο 2016 να μην 
μπορούν να εκδοθούν. Ειδικότερα, οι 6.401 συντάξεις λόγω χηρεί-
ας παραμένουν σε εκκρεμότητα δημιουργώντας τεράστιο πρόβλη-
μα και στους δικαιούχους και στους εργαζόμενους που απολογού-
νται για ευθύνες άλλων.

ΣΥΝΟΛΙΚΑ στο ΙΚΑ εκκρεμούν 60493 κύριες και 61.654 επικου-
ρικές συντάξεις (γήρατος 41.340, αναπηρίας 10.130 και χηρείας 
9.023).

28 δισ. ευρώ οι οφειλές στα ασφαλιστικά ταμεία
Στο ΚΕΑΟ έχουν ενταχθεί 16.923 εκατ. ευρώ από τα οποία 8.171 

εκατ. ευρώ πριν και 8.752 εκατ. ευρώ μετά την κρίση. Οι συνολικές 
οφειλές εντός και εκτός (ασφαλιστικά ταμεία ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, Ε-
ΤΑΑ, ΝΑΤ ), ΚΕΑΟ υπολογίζονται στα 28 δισ. ευρώ.

Απώλειες από τις επικουρικές
Τα «θύματα» του επαναϋπολογισμού των επικουρικών έφτασαν 

τους 248.618 δικαιούχους και οι απώλειες που υπέστησαν κατανέ-

μονται ως εξής:
• Το 47,78% ή 118.779 συνταξιούχοι έχασαν από 100 ώς 200 

ευρώ το μήνα. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν συνταξιούχοι από  τα  
ταμεία ΤΕΑΥΝΤΠ (ναυτιλιακοί και τουριστικοί πράκτορες), ΤΕΑΥΕΚ 
(εμποροϋπάλληλοι), ΤΕΑΠΕΤΕ (υπάλληλοι Εμπορικής Τράπεζας), 
μισθωτοί υψηλόμισθοι με πολλά χρόνια ασφάλισης (ΕΤΕΑΜ), 
ΤΑΠΤ (υπάλληλοι Τράπεζας Πίστεως), ΚΕΑΝ (ναυτικοί).

• Από 50 έως και 100 ευρώ έχασαν 52.676.
• Μειώσεις έως 20 ευρώ είχαν 44.403 επικουρικές συντάξεις.
• Από 20 έως 50 ευρώ μείωση είχαν 22.746 άτομα.
• Πάνω από 200 ευρώ μείωση στην επικουρική τους σύνταξη 

είδαν 10.014 άτομα.

Ξεμπλοκάρει το ψαλιδισμένο μέρισμα για 23.500 
συνταξιούχους του Δημοσίου

Το «ψαλιδισμένο» μέρισμα θα πάρουν έως το τέλος του χρόνου 
μετά από δύο χρόνια αναμονής στην ..ουρά 23.500 συνταξιούχοι 
του Δημοσίου καθώς το Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων 
εξασφάλισε 85 εκατομμύρια ευρώ από τα κονδύλια για την απο-
πληρωμή των ληξιπρόθεσμων οφειλών.

Την ίδια ώρα, το Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων αναμέ-
νει νέα δόση από τα ίδια κονδύλια για τα ληξιπρόθεσμα, της τάξης 

ΟΊ ΟΦΈΊΛΈΣ ΣΤΑ ΑΣΦΑΛΊΣΤΊΚΑ ΤΑΜΈΊΑ ΚΑΊ ΤΑ ΈΠΊΔΟΜΑΤΑ ΠΟΥ ΚΑΤΑΡΓΟΥΝΤΑΊ 

Συντάξεις πείνας - ακόμη και... 150 ευρώ - με το νέο ασφαλιστικό



N E X T D E A L  # 3 7 0  #  9  Ν Ο Ε Μ Β Ρ Ι Ο Υ  2 0 1 6

9|     Κοινωνική Ασφάλιση

των 50 εκατομμυρίων, για να πληρώσει 2.000 εφάπαξ στα τέλη του 
Νοέμβρη. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό του ταμείου το Δεκέμ-
βριο και το Φεβρουάριο θα δοθούν άλλα 4.000 εφάπαξ ακόμη.

Η εξόφληση των καθυστερούμενων μερισμάτων θα γίνει σε δυο 
δόσεις και αφορά διαφορετικές κατηγορίες δικαιούχων. Στο τέλος 
Νοεμβρίου θα εξοφληθούν 5.000 δικαιούχοι που έχουν ήδη λάβει 
το τακτικό μέρισμα αλλά περιμένουν την εξόφληση των αναδρομι-
κών τους, ενώ στο τέλος Δεκεμβρίου θα εξοφληθούν 18.500 νέοι 
μερισματούχοι που περιμένουν να πληρωθούν από το Φεβρουάριο 
του 2014.

Ωστόσο όσοι δικαιούνται το μέρισμα από τις αρχές του 2016 που 
αποφασίστηκε η περικοπή του θα εισπράξουν μειωμένο ποσό ανα-
δρομικών αφού θα προηγηθεί συμψηφισμός. Δηλαδή θα πάρουν τα 
ποσά ανέπαφα για τα έτη 2014, 2015 αλλά από την άλλη πρέπει να 
επιστρέψουν τη διαφορά ανάμεσα στο νέο και το παλιό μέρισμα για 
το 2016.

- Για παράδειγμα, συνταξιούχος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
περιμένει να εισπράξει παλαιό μέρισμα 167,99 ευρώ για το 2014-
2015 , δηλαδή συνολικά 3695,78 ευρώ. Το νέο μέρισμά του δια-
μορφώνεται στα 108,57 ευρώ. Έτσι για το τρίμηνο τρίμηνο Οκτώ-
βρης – Δεκέμβρης 2016 θα εισπράξει 236,55 ευρώ, καθώς θα έ-

χουν παρακρατηθεί τα αναδρομικά για τα πρώτα τρία μερίσματα του 
2016. Από Μάρτιο του 2017 το τριμηνιαίο μέρισμά του θα είναι 
325,71 ευρώ.

• Συνταξιούχος Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης που αποχώρησε 
με 35 χρόνια και 23 ημέρες ασφάλισης στο Δημόσιο στα τέλη Μαρ-
τίου του 2014 θα λάβει αναδρομικά ως εξής: Το παλαιό του μέρισμα 
ήταν 202,28 ευρώ. Για τους πρώτους 21 μήνες (9 μήνες από το 
2014 και 12 από το 2015) θα πάρει 202,28 Χ21= 4.247,88. Το νέο 
μέρισμά του διαμορφώνεται στα 131 ευρώ. Αν πληρωθεί τέλη Νο-
έμβρη, για τους υπόλοιπους 11 μήνες του 2016 θα λάβει 11Χ131 = 
1.441 ευρώ. Δηλαδή σύνολο 4.247,88+1.441 = 5.688,88 ευρώ.

• Συνταξιούχος Τεχνολογικής Εκπαίδευσης που αποχώρησε με 
25 χρόνια, 1 μήνα και 23 ημέρες στα τέλη Σεπτεμβρίου του 2014 θα 
λάβει αναδρομικά ως εξής: Το παλαιό του μέρισμα ήταν 136,85 ευ-
ρώ. Για τους πρώτους 15 μήνες (3 από το 2014 και 12 από το 2015) 
θα λάβει 136,85Χ15= 2.052,75 ευρώ. Το νέο μέρισμά του διαμορ-
φώνεται στα 89,01 ευρώ. Αν πληρωθεί τέλη Νοέμβρη, για τους υ-

πόλοιπους 11 μήνες του 2016 θα λάβει 11Χ89,01 = 979,11 ευρώ. 
Δηλαδή συνολικά 2.052,75+979,11 = 3.031,86 ευρώ.

Πιέζουν για τον ΈΦΚΑ
Οι δανειστές πιέζουν να ξεπεραστούν όλα τα εμπόδια ώστε το 

νέο υπερταμείο ΕΦΚΑ να λειτουργήσει από την 1/1/2017, ενώ έ-
βγαλαν «κίτρινες κάρτες» στην ηγεσία του Υπουργείου παρατηρώ-
ντας ότι δεν έχει εκδώσει ακόμη εγκυκλίους για α) τον υπολογισμό 
των κύριων συντάξεων βάσει του νέου νόμου β) την εφαρμογή του 
νέου συστήματος καταβολής εισφορών για ελεύθερους επαγγελ-
ματίες, επιστήμονες και αγρότες γ) για τον επαναϋπολογισμό των 
κύριων συντάξεων.

Στο μέτωπο του ασφαλιστικού ανοιχτά παραμένουν τα θέματα 
της εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών προς τα ταμεία για τους ε-
λεύθερους επαγγελματίες και τις επιχειρήσεις, καθώς και η σύστα-
ση επαγγελματικού ταμείου επικούρησης και πρόνοιας για τους 
αυτοαπασχολούμενους επιστήμονες.
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Συντάξεις πείνας - ακόμη και... 150 ευρώ - με το νέο ασφαλιστικό

Πάντως το «αγκάθι »που θα πρέπει να αντιμετωπιστεί άμεσα 
δεν θα είναι οι κύριες συντάξεις αλλά η αναδιάρθρωση των 
κοινωνικών επιδομάτων καθώς οι δανειστές εμμένουν 

στην εξασφάλιση πόρων μόνιμου χαρακτήρα για τη χρηματοδό-
τηση της πανελλαδικής εφαρμογής του Κοινωνικού Εισοδήμα-
τος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ). Ο νέος προνοιακός χάρτης θα σχεδια-
στεί με βάση την έκθεση της Παγκόσμιας Τράπεζας η οποία έχει 
εντοπίσει περίπου 35 επιδόματα τα οποία πρέπει να καταργηθούν 
ή να εξορθολογιστούν . Ακολούθως τον Απρίλιο 2017 θα εξετα-
στεί η δημοσιονομική απόδοση των μέτρων.

Τα επιδόματα, βάσει του σχεδίου αναδιάρθρωσης, θα χωρι-
στούν σε τρεις κατηγορίες:
Α) Σ΄ αυτά που θα καταργηθούν καθώς έχουν διαπιστωθεί επι-
καλύψεις, δηλαδή για την ίδια αιτία χορηγούνται επιδόματα από 
διαφορετικούς φορείς. Τα επιδόματα που θα καταργηθούν θα 
ενσωματωθούν με το ΚΕΑ.
Β) Σ΄ αυτά που θα αναδιαρθρωθούν με κριτήριο την καλύτερη 
στόχευση. Για παράδειγμα, θα αυστηροποιηθούν τα εισοδηματικά 
κριτήρια του φοιτητικού επιδόματος των 1.000 ευρώ, με αποτέ-
λεσμα να το χάσουν τα υψηλότερα εισοδήματα. Ένα μέρος από το 
κονδύλι που θα εξοικονομηθεί θα κατευθυνθεί στου δικαιούχους 

φοιτητές, οι οποίοι λάβουν αυξημένη παροχή και ένα μέρος θα 
κατευθυνθεί στη χρηματοδότηση του ΚΕΑ.
Γ) Σ΄ αυτά που θα μείνουν ανέπαφα. Πρόκειται για το επίδομα 
αναπηρίας, ανεργίας και θέρμανσης. Ειδικά για το επίδομα θέρ-
μανσης διευκρινίστηκε ότι το κονδύλι των 105 εκατ. ευρώ έχει 
ενταχθεί κανονικά στον προϋπολογισμό του επομένου έτους. Τα 
πολυτεκνικά επιδόματα δεν θα καταργηθούν αλλά θα εξεταστεί η 
βελτίωσή τους. Οι συναρμόδιοι υπουργοί υποστηρίζουν ότι μια 
πιθανή περικοπή επιδομάτων θα έχει ουδέτερο αποτέλεσμα κα-
θώς οι δικαιούχοι που θα τα χάσουν θα ενταχθούν στο ΚΕΑ.

Ο νέος προνοιακός χάρτης θα σχεδιαστεί με βάση την έκθεση 
της Παγκόσμιας Τράπεζας η οποία έχει εντοπίσει περί τα 200 κα-
τακερματισμένα επιδόματα και εκτιμά πως σχεδόν τα 145 χρή-
ζουν εξορθολογισμού. Στην έκθεση αναφέρονται πάνω από 33 
επιδόματα και παροχές σε χρήμα τα οποία πρέπει να εξορθολογι-
στούν ή να αναμορφωθούν.

 Στο στόχαστρο της Παγκόσμιας Τράπεζας βρίσκονται:
• κατασκηνωτικά προγράμματα,
• δωρεάν μεταφορές οικογενειών μέσω ΚΤΕΛ,
• φοροαπαλλαγές,
• επιδόματα ειδικών ομάδων π.χ. φοιτητών,
• προγράμματα κοινωνικού τουρισμού,
• το επίδομα των μακροχρόνια ανέργων,
• παροχές διακοπών σε ανέργους και καλοκαιρινό κατασκηνω-
τικό πρόγραμμα ΟΑΕΔ,
• προγράμματα ΟΑΕΔ οικονομικής ενίσχυσης συνδικαλιστικών 
οργανώσεων (OAED Funding for Union Organizations)
• προγράμματα διακοπών των οικογενειών των ασφαλισμένων 
και ανέργων του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ
• παροχές διακοπών για συνταξιούχους με αναπηρία
• χρηματικές παροχές διακοπών συνταξιούχων Δημοσίου
• προγράμματα κοινωνικού τουρισμού έξι ημερών με κουπόνια
• προγράμματα κοινωνικού τουρισμού της τρίτης ηλικίας
• προγράμματα διακοπών για άτομα με ειδικές ανάγκες
• οικογενειακά επιδόματα και επιδόματα γάμου
• συμπληρωματικές παροχές μητρότητας
• διευκολύνσεις για την είσοδο στην αγορά εργασίας

Η έκθεση της Παγκόσμιας Τράπεζας διαπιστώνει ότι περίπου 
οι μισοί από τους φτωχότερους Έλληνες, το 40%, λαμβάνουν ε-
πιδόματα που επικαλύπτονται ή είναι ανεπαρκή. Ωστόσο τα κον-
δύλια που δαπανώνται ξεπερνούν το 1,7 δισ. ευρώ.

Από την άλλη πλευρά, σημειώνει, παροχές όπως οι διακοπές 
και ο τουρισμός προσβλέπουν σε οφέλη που δεν είναι σαφώς 
στοχευμένα με βάση την ανάγκη, γι ‘ αυτό και θα μπορούσαν να 
καταργηθούν.

Ποια επιδόματα 
καταργούνται
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Το ασφαλιστικό έκλεισε στην πρώτη αξιολόγηση, υπογράμμισε 
η  νέα υπουργός Εργασίας κα Έφη Αχτσιόγλου, κατά την τελετή 
παράδοσης- παραλαβής καθηκόντων στο υπουργείο Εργασίας 

από τον Γιώργο  Κατρούγκαλο, ο οποίος ανέλαβε αναπληρωτής υ-
πουργός Εξωτερικών. 

Η κα Έφη Αχτσιόγλου όσον  αφορά στο υπουργείο Εργασίας μί-
λησε για κρίσιμες μάχες σε δύο κυρίους τομείς:Ο πρώτος τομέας 
είναι η δεύτερη αξιολόγηση, στην οποία τα εργασιακά αποτελούν το  
βασικό άξονα της διαπραγμάτευσης, ενώ ο δεύτερος τομέας είναι η 
καθημερινότητα των πολιτών, όπως αυτή αντανακλάται στο πεδίο 
της αγοράς εργασίας, είπε η υπουργός, προσθέτοντας ότι “στη δεύ-
τερη αξιολόγηση, για τη διαπραγμάτευση για τα εργασιακά, η οποία 
έχει ήδη ξεκινήσει και είναι δύσκολη, στόχος μας είναι να ανακτή-
σουμε βασικά, συλλογικά εργατικά δικαιώματα, τα οποία ισοπεδώ-
θηκαν την περίοδο των δύο πρώτων μνημονίων και να δώσουμε, 
πλέον, ουσιαστικό περιεχόμενο στις συλλογικές διαπραγματεύσεις 
και τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας. 

Γιατί, σήμερα, το δικαίωμα συλλογικής διαπραγμάτευσης εξακο-
λουθεί τυπικά να ισχύει, στην πράξη, όμως, έχει πλήρως καταργη-
θεί”. “Δεδομένος είναι και ο στόχος μας να μην επιτρέψουμε καμία 
περαιτέρω απορρύθμιση στην αγορά εργασίας”, πρόσθεσε η νέα 
υπουργός. Υπογράμμισε ότι, στη μάχη της διαπραγμάτευσης, “η κυ-
βέρνηση έχει σημαντικά όπλα, που είναι το πόρισμα της Επιτροπής 
των Ανεξάρτητων Εμπειρογνωμόνων, μία Επιτροπή, η οποία συ-
γκροτήθηκε από κοινού με τους δανειστές. Επομένως, το κύρος της 
δεν μπορεί να αμφισβητηθεί σε καμία περίπτωση από την άλλη 
πλευρά του τραπεζιού. 

Δεύτερο όπλο μας είναι το ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο, οι αρ-
χές αυτές, οι οποίες αποτυπώνονται στους χάρτες θεμελιωδών και 
κοινωνικών δικαιωμάτων που ισχύουν στην Ευρώπη, και στους ο-
ποίους δεσπόζουσα θέση κατέχει το δικαίωμα συλλογικής διαπραγ-
μάτευσης. Έχουμε, λοιπόν, στρατηγική, έχουμε όπλα και, σίγουρα, 
έχουμε ένα στόχο”, ανέφερε χαρακτηριστικά, διευκρινίζοντας ότι 
στόχος αυτής της κυβέρνησης είναι η προάσπιση των συμφερόντων 
του κόσμου της εργασίας. Πρόσθεσε ακόμη ότι  “πέραν της διαπραγ-
μάτευσης, στην καθημερινότητα των πολιτών και των εργασιακών 
σχέσεων, η αγορά εργασίας δεν πλήττεται μόνο από την κατάρρευση 
των συλλογικών διαπραγματεύσεων, πλήττεται και από τα φαινόμε-
να της αδήλωτης εργασίας, της μαύρης εργασίας, της ανασφάλιστης, 

της απλήρωτης και κακοπληρωμένης εργασίας, της εργασίας που 
είναι πλήρης, αλλά εμφανίζεται ως μερική απασχόληση”. 

Χαρακτήρισε  μεγάλο στοίχημα την επιβολή της νομιμότητας στην 
αγορά εργασίας. Γι' αυτό, λοιπόν, πρώτη προτεραιότητα θα είναι η 
ενίσχυση του ρόλου των ελεγκτικών μηχανισμών, καθώς και της 
λειτουργίας του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας. “Το υπουργείο 
Εργασίας είναι ένα υπουργείο για δουλειά και όχι για λόγια και έχει 
ανοιχτές τις πόρτες του στους πολίτες”, δήλωσε η κα Αχτσιόγλου. 
Από την πλευρά του, ο κ. Κατρούγκαλος, αναφερόμενος στο ασφα-
λιστικό,  είπε ότι “επιχειρήσαμε μία μεταρρύθμιση, για να αντιμετω-
πίσουμε κακοδαιμονίες δεκαετιών. 

Αποφασίσαμε, όμως, αυτές τις δυσμενείς συνέπειες του μνημο-
νίου, όπως ήταν η κατάργηση του ΕΚΑΣ, που, παρά την υποκριτική 
κριτική, υπερψηφίστηκε από τη Ν.Δ. το ΠΑΣΟΚ και το Ποτάμι, να τις 
εξουδετερώσουμε με μία σφαιρική μεταρρύθμιση, στο πλαίσιο ε-
νός μακροπρόθεσμου σχεδίου για ένα βιώσιμο και κοινωνικά δί-
καιο ασφαλιστικό σύστημα”. “Στο πλαίσιο αυτό, εφαρμόσαμε κανό-
νες ισονομίας, που αποτελούν καταστατικές αρχές της Αριστεράς, 
ιδρύοντας έναν ενιαίο φορέα κοινωνικής ασφάλισης και εφαρμό-
ζοντας, για πρώτη φορά, τους ίδιους κανόνες στον ιδιωτικό και το 
δημόσιο τομέα, σε μισθωτούς και ελεύθερους επαγγελματίες”, υ-
πογράμμισε ο απερχόμενος υπουργός.

Έφη Αχτσιόγλου Το ασφαλιστικό 
έκλεισε στην πρώτη αξιολόγηση

Του ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΊΤΣΊΟΥ
 

Μέσα στο επόμενο διάστημα αναμένεται 
να ολοκληρωθεί η τεχνική προεργασία 
για το νέο πρόγραμμα εθελουσίας που 

θα αφορά στους εν Ελλάδι εργαζόμενους του 
ομίλου Εθνικής.

Το πρόγραμμα έχει ήδη εγκριθεί από το Τα-
μείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας αλλά 
έχει προς το παρόν κολλήσει καθώς η Εθνική 
εξετάζει το ενδεχόμενο να δώσει ως έξτρα 
κίνητρο για εργαζόμενους που θα κάνουν χρή-
ση του προγράμματος εθελουσίας και θα πλη-
ρούν κάποιες προϋποθέσεις την προκαταβολή 
μέρους του εφάπαξ ( σ.σ της τάξης του 20% με 
30%).

Για να συμβεί, όμως, κάτι τέτοιο θα πρέπει ο 
Λογαριασμός Επικούρησης Προσωπικού ΕΤΕ, 

το ταμείο, δηλαδή, επικουρικής ασφάλισης, να 
δώσει τα λεφτά. Πρόκειται για ταμείο, που έχει 
εξαιρεθεί από την ένταξη στο ΕΤΕΑ και αντιμε-
τωπίζει προβλήματα διαχείρισης ρευστότητας 
λόγω μεταξύ άλλων της εξυπηρέτησης υψη-
λού δανεισμού που έχει λάβει από Εθνική και 
Eurobank. Για να εξοικονομηθούν χρήματα, το 
ταμείο ζητάει να υπάρξει ρύθμιση των δανεί-
ων, κάτι όμως που απαιτεί την εκ νέου λήψη 
εγκρίσεων από ΤΧΣ και βεβαίως από τα αρμό-

δια υπουργεία. Το πρόγραμμα εθελουσίας θα 
είναι ανοικτού τύπου. Θα απευθύνεται, δηλα-
δή, σε όλους τους εργαζόμενους του εν Ελλά-
δι ομίλου με τουλάχιστον τρία χρόνια προϋπη-
ρεσία και θα δίνει τη δυνατότητα, είτε άμεσης 
αποχώρησης με αποζημίωση ως 42 μισθούς, 
είτε διετούς ή τριετούς άδειας με καταβολή 
μέρους του μισθού και εν συνεχεία αποχώρη-
ση. Το πλαφόν αποζημίωσης ορίστηκε στις 
180 χιλιάδες ευρώ.

Το πρόγραμμα θα τρέξει παράλληλα με την 
απλοποίηση του οργανογράμματος του ομίλου 
η οποία έχει ήδη ξεκινήσει και προβλέπει τη 
σημαντική μείωση του αριθμού των διευθύν-
σεων. Σημειώνεται ότι η Εθνική σχημάτισε στο 
δ' τρίμηνο της χρήσης 2015 πρόβλεψη ύψους 
118 εκατ. ευρώ για το πρόγραμμα εθελούσιας 
εξόδου.

Τι θα προβλέπει  
το πρόγραμμα εθελουσίας
Αποζημίωση ως 42 μισθούς 
και extra bonus μέρος  
του εφάπαξ

Έθνική Έθελουσία με extra bonus το….εφάπαξ

Ο κ. Γιώργος  Κατρούγκαλος και η κα Έφη Αχτσιόγλου

Ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές

Κινητοποιήσεις σε όλη την Έλλάδα
Συγκεντρώσεις σε 20 πόλεις σε όλη την Ελλάδα οργάνωσαν χθες 

Τρίτη 8 Νοεμβρίου οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές. Για πρώτη φο-
ρά σημειώθηκε τόσο έντονη κινητοποίηση από τον κλάδο των διαμε-
σολαβητών. Αίτημα τους να μπει φραγμός στις αθέμιτες πρακτικές 
των τραπεζών κατά την πώληση ασφαλιστικών προγραμμάτων, από 
τα τραπεζικά γκισέ. Θέμα που απασχολεί τον ασφαλιστικό κλάδο τα 
τελευταία 50 χρόνια, όμως προφανώς δεν είναι αυτό το μόνο θέμα 
που δημιουργεί εμπόδια στην άσκηση του λειτουργήματος του ασφα-
λιστικού διαμεσολαβητή. Είναι και τα φορολογικά ζητήματα και τα 
ασφαλιστικά, είναι ακόμη-ακόμη και οι κακές πρακτικές που ξεκι-
νούν μέσα από τον κλάδο από ορισμένους «επαγγελματίες» που με 
τις πρωτοβουλίες τους ανταγωνίζονται με μη θεμιτό τρόπο τους συ-
ναδέλφους τους και επιβιώνουν ελλείψει ουσιαστικών ελέγχων από 
την εποπτική αρχή. Στην Αθήνα η συγκέντρωση πραγματοποιήθηκε 
στις 11 το πρωί στον πεζόδρομο της Κοραή έξω από το κατάστημα της 
Τράπεζας Πειραιώς και συμμετείχαν σε αυτή δεκάδες διαμεσολαβη-
τές.
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Στη μικρή λιανική εστιάζει η Εθνική Τράπεζα, με σταθερό προσανατολισμό στην στήριξη των Μικρών και Μικρομεσαίων επιχειρήσεων .Ήδη ανακοίνωσε νέο πλαίσιο συνεργασίας 
με όλες τις επιχειρήσεις πώλησης καπνικών προϊόντων, περίπτερα, καταστήματα ψιλικών ειδών και mini market, μέσω του οποίου παρέχονται ελκυστικοί όροι, τόσο για την 

απόκτηση τερματικών συσκευών αποδοχής καρτών πληρωμής POS, όσο και για τις προμήθειες εκκαθάρισης των συναλλαγών.

Πρόσθετο αφορολόγητο για όσους πραγματο-
ποιούν πληρωμές μέσω πλαστικού χρήμα-
τος, προβλέπει μεταξύ άλλων το σχέδιο του 

υπουργείου Οικονομικών για την προώθηση των 
ηλεκτρονικών πληρωμών, όπως περιγράφεται 
στον  απολογισμό έργου του μέχρι πρότινος ανα-
πληρωτή υπουργού Οικονομικών Τρύφωνα  Αλε-

ξιάδη και το οποίο βρίσκεται στο τελικό στάδιο δι-
αβούλευσης με τους Θεσμούς. Ειδικότερα οι φο-
ρολογούμενοι που πραγματοποιούν μέσω χρεω-
στικών ή πιστωτικών καρτών δαπάνες άνω του 
80% του εισοδήματός τους θα επιβραβεύονται με 
πρόσθετο αφορολόγητο ποσό, ενώ θα έχουν  επι-
πλέον έκπτωση φόρου για ιατρικές δαπάνες που 

καταβλήθηκαν με πλαστικό χρήμα. Προβλέπεται 
ακόμα ότι κάθε πληρωμή μισθοδοσίας στον ιδιω-
τικό τομέα άνω των 500 ευρώ θα γίνεται υποχρε-
ωτικά μέσω των τραπεζών.

Το σχέδιο νόμου, που αναμένεται να κατατεθεί 
μέχρι το τέλος του έτους στη Βουλή για ψήφιση, 
προβλέπει:

• Διασύνδεση της έκπτωσης φόρου 1.900 έως 
2.100 ευρώ (αφορολόγητο) με γενικές δαπάνες 
που πραγματοποιήθηκαν με ηλεκτρονικά μέσα 
πληρωμών, ως ποσοστό του δηλωθέντος εισοδή-
ματος.

ΤΟ ΣΧΈΔΊΟ  ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΈΊΟΥ ΟΊΚΟΝΟΜΊΚΩΝ ΓΊΑ ΤΊΣ ΗΛΈΚΤΡΟΝΊΚΈΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΈΣ

Συνέχεια στη σελ. 12

Τέλος στα μετρητά  
πλαστικό  
χρήμα  
παντού

► Θα  δοθεί η δυνατότητα στους 
φορολογούμενους να δηλώσουν 
εισοδήματα που έχουν αποκρύψει, χωρίς 
να τους ασκηθεί ποινική δίωξη, αλλά και 
χωρίς να τους παρασχεθεί φορολογική 
αμνηστία. Με αυτόν τον τρόπο, αφενός  
θα αποσυμφορηθεί ο ελεγκτικός 
μηχανισμός, προκειμένου να 
επικεντρωθεί σε υποθέσεις με 
μεγαλύτερη εισπραξιμότητα
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• Έκπτωση φόρου για λοιπές δαπάνες  (π.χ. ιατρι-
κά) που πραγματοποιήθηκαν με ηλεκτρονικά μέσα 
πληρωμών.
• Όσοι επιτυγχάνουν ποσοστά μεγαλύτερα του 
80% του εισοδήματός τους, θα επιβραβεύονται με 
πρόσθετο αφορολόγητο ποσό.
• Όσοι ξεπερνούν τα τεθέντα όρια δαπανών που 
θα τεθούν ανάλογα με το ύψος του εισοδήματος 
μέσω τραπεζικών μέσων πληρωμής θα λαμβά-
νουν επιπλέον λαχνούς συμμετοχής (ενδεικτικά, 
για κάθε 1.000 επιπλέον ευρώ δαπανών, έναν ε-
πιπλέον λαχνό συμμετοχής στην κλήρωση).
• Για τους μόνιμους κατοίκους νησιών, όπου ί-
σχυε το υπό κατάργηση ειδικό καθεστώς ΦΠΑ, θα 
ισχύει για δαπάνες που πραγματοποιούν (εντός 
του συνόλου των ανωτέρω νησιών) επιπρόσθετη 
έκπτωση από το φόρο, η οποία θα υπολογίζεται με 
συγκεκριμένο μεσοσταθμικό συντελεστή επιβά-
ρυνσης.
• Εξαιρέσεις από τη ρύθμιση σε συγκεκριμένες 
κατηγορίες πολιτών με κριτήρια την ηλικία, κα-
θώς και τον τόπο μόνιμης κατοικίας αυτών. 
• Καταβολή μισθών στον ιδιωτικό τομέα απο-
κλειστικά μέσω τραπεζικών συναλλαγών, για ε-
τήσιους μισθούς άνω των 500 ευρώ.

Από την υποχρέωση των ηλεκτρονικών πλη-
ρωμών, θα εξαιρούνται άτομα μεγάλης ηλικίας 
άνω των 70 ή 75 ετών.

Δημιουργία Έιδικού  
Έπαγγελματικού Λογαριασμού 

Προωθείται η δημιουργία Ειδικού Επαγγελμα-
τικού Λογαριασμού, προκειμένου να καταστεί 
δυνατή η καθολική χρήση πλαστικού χρήματος 
και γενικότερα των ηλεκτρονικών πληρωμών, 
ώστε να υιοθετηθεί ο νέος τρόπος πληρωμών και 
από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, η πλειονότητα 
των οποίων έχουν οφειλές είτε προς το Δημόσιο 
είτε προς τρίτους. 

Συμπληρωματικά, συντάχθηκε κείμενο βασι-
κών αρχών, στο οποίο παρουσιάζονται εκτενέ-
στερα οι κύριοι άξονες δημιουργίας του Ειδικού 
Επαγγελματικού Λογαριασμού. 

Για την τεχνική υλοποίηση των ανωτέρω, υ-
πάρχει στενή συνεργασία με τους εκπροσώπους 
των τραπεζών, τη ΔΙΑΣ, καθώς και την Τράπεζα 
της Ελλάδος.

Διασύνδεση Φορολογικών Ηλεκτρονικών 
Μηχανισμών με τη Γενική Γραμματεία 
Πληροφοριακών Συστημάτων και 
ηλεκτρονική διαβίβαση στοιχείων

Έχει συνταχθεί σχέδιο διάταξης, σχετικά με τη 
διασύνδεση των Φορολογικών Ηλεκτρονικών 
Μηχανών με το υπουργείο Οικονομικών, για την 
ηλεκτρονική διαβίβαση των εκδιδόμενων φορο-
λογικών στοιχείων. 

Με τον τρόπο αυτό, ρυθμίζεται η ηλεκτρονική 
διαβίβαση στο υπουργείο Οικονομικών, των δε-
δομένων όλων των φορολογικών στοιχείων (π.χ. 
παραστατικά που σχετίζονται με χονδρικές ή λια-
νικές συναλλαγές), ανεξάρτητα από τον τρόπο 
έκδοσης των υπόψη παραστατικών (ηλεκτρονικά 
ή χειρόγραφα) από τα πρόσωπα που ασκούν επι-
χειρηματική δραστηριότητα, νομικά πρόσωπα 
κ.λπ.

Υποχρεωτική αποδοχή Ηλεκτρονικών 
Πληρωμών, ανώτατα όρια χρήσης 
μετρητών και παροχή στοιχείων  
από παρόχους πληρωμών

Συντάχθηκε κείμενο βασικών αρχών, το οποίο 
αφορά σε:
• Υποχρεωτική αποδοχή ηλεκτρονικών μέσων 
πληρωμών από φυσικά ή και νομικά πρόσωπα 
που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, με 
σταδιακή ένταξη στο καθεστώς σύμφωνα με τον 
κίνδυνο φοροδιαφυγής καθώς και τον τόπο εγκα-
τάστασης.
• Περαιτέρω μείωση των ανώτατων ορίων για 
συναλλαγές που πραγματοποιούνται με μετρητά, 
σε όλους τους δυνατούς συναλλακτικούς συνδυ-
ασμούς της αγοράς (επιχείρηση προς επιχείρηση, 

επιχείρηση προς καταναλωτή, επιχείρηση προς 
Δημόσιο, καταναλωτή προς Δημόσιο).
• Παροχή στοιχείων στο υπουργείο Οικονομικών 
από παρόχους υπηρεσιών πληρωμών, φορείς α-
ποδοχής και εκκαθάρισης συναλλαγών με τη 
χρήση καρτών πληρωμών (card acquirers), σε 
περίπτωση που δραστηριοποιούνται στην Ελλά-
δα.
• Αποστολή πληροφοριών στο υπουργείο Οικο-
νομικών από διαδικτυακούς παρόχους διεξαγω-
γής στοιχηματισμού και τυχερών παιγνίων, με 
φυσική εγκατάσταση στην Ελλάδα.
• Νομοθετική πρόβλεψη για παροχή επιπλέον κι-
νήτρων, με σκοπό την προώθηση των ηλεκτρονι-
κών πληρωμών (π.χ. λοταρίες με ακίνητα του 
Δημοσίου σε περίπτωση πραγματοποίησης δαπα-
νών με ηλεκτρονικές πληρωμές άνω ενός συγκε-

κριμένου ορίου, επιστροφή χρηματικού ποσού σε 
συναλλαγές με συγκεκριμένες κατηγορίες επαγ-
γελματιών υψηλού κινδύνου φοροδιαφυγής κ.
λπ.).
• Πρόβλεψη στον Κώδικα Φορολογικής Διαδικα-
σίας (ΚΦΔ), ως προς τα επιβαλλόμενα πρόστιμα, 
σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τις ανωτέρω 
διατάξεις.

Λοιπές ενέργειες 
• Αναλήφθηκαν πρωτοβουλίες με στόχο τη μείω-
ση των πάσης φύσεως χρεώσεων-προμηθειών, 
που επιβάλλονται από τα τραπεζικά ιδρύματα, για 
τις συναλλαγές που πραγματοποιούνται με ηλε-
κτρονικά μέσα. Ήδη, μέρος αυτών προέβησαν σε 
σχετικές ενέργειες προς αυτή την κατεύθυνση.
• Έχει ετοιμαστεί σχέδιο απόφασης με την οποία 
προβλέπεται ότι η καταβολή μισθών στον ιδιωτι-
κό τομέα θα γίνεται μόνο μέσω τραπεζικών συ-
ναλλαγών, για ετήσιους μισθούς άνω των 500 
ευρώ.
• Ρύθμιση της αγοράς διαδικτυακών τυχερών 
παιγνίων, με κατάργηση του μεταβατικού καθε-
στώτος και έκδοση νέων αδειών.
• Έκδοση υπουργικής απόφασης με την οποία θα 
εξειδικεύονται τα κίνητρα για τη χρήση ηλεκτρο-
νικών μέσων πληρωμών (π.χ. λοταρίες, έκπτωση 
φόρου μέσω συμψηφισμού κ.λπ.).
• Ανάληψη μέτρων για την παράνομη διακίνηση, 
μέσω διαδικτύου, μουσικών δημιουργιών και ο-
πτικοαουστικών μέσων, προς εναρμόνιση με την 
οδηγία 29.2001.ΕΚ. Τα οφέλη από τον περιορι-
σμό της ψηφιακής πειρατείας θα οδηγήσουν στην 
αύξηση των εσόδων των επιχειρήσεων του κλά-
δου, στην ενίσχυση της απασχόλησης σε αυτόν, 
την αύξηση της διαφημιστικής αγοράς και την α-
νάπτυξη επενδυτικών σχεδίων σε νέες παραγω-
γές. Παράλληλα θα εξαλειφθούν φαινόμενα φο-
ροδιαφυγής και θα προκύψουν αυξημένα έσοδα 
από τη φορολογία της συγκεκριμένης αγοράς.

Έθελοντική γνωστοποίηση κεφαλαίων
Με το πρόγραμμα θα δοθεί η δυνατότητα στους 

φορολογούμενους να δηλώσουν εισοδήματα που 
έχουν αποκρύψει, χωρίς να τους ασκηθεί ποινική 
δίωξη, αλλά και χωρίς να τους παρασχεθεί φορο-
λογική αμνηστία. Με αυτόν τον τρόπο, αφενός θα 
αποσυμφορηθεί ο ελεγκτικός μηχανισμός, προ-
κειμένου να επικεντρωθεί σε υποθέσεις με μεγα-
λύτερη εισπραξιμότητα, και αφετέρου θα αυξη-
θούν τα έσοδα του κράτους.

Κατατέθηκε αρχικό σχέδιο εθελοντικής γνω-
στοποίησης κεφαλαίων, με βάση σχετική απόφα-
ση του ΚΥΣΟΙΠ με επιδιωκόμενο σκοπό, την κατά 
το δυνατόν συντομότερη ολοκλήρωση διαπραγ-
ματεύσεων με τους εκπροσώπους των Θεσμών 
ώστε να προωθηθεί νομοθετική ρύθμιση που θα 
θεσμοθετεί την εθελοντική γνωστοποίηση κεφα-
λαίων και θα εξασφαλίζει την ουσιαστική λει-
τουργία του μέτρου, στα πρότυπα των άλλων ευ-
ρωπαϊκών χωρών. Στην παρούσα φάση, έπειτα 
από διαβούλευση με τους Θεσμούς, αποφασίστη-
κε το πρόγραμμα για την εθελοντική γνωστοποί-
ηση κεφαλαίων θα συμπεριληφθεί στο σ/ν που θα 
περιλαμβάνει και την επέκταση των ηλεκτρονι-
κών συναλλαγών υπογραμμίζεται  στον απολογι-
σμό έργου.

Τέλος στα μετρητά, πλαστικό χρήμα παντού
Συνέχεια απο τη σελ. 11
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Ενεργοποιεί η  ΝΝ Hellas  την προσφορά για δω-
ρεάν ασφάλιση των ανηλίκων παιδιών για ένα  
έτος και παρέχει ολοκληρωμένη ασφάλιση υγεί-

ας σε όλους, συμβάλλοντας  έτσι -όπως τονίζει- ση-
μαντικά στην ελάφρυνση του οικογενειακού προϋπο-
λογισμού. Όσοι επιθυμούν μπορούν να αποκτήσουν 

το ολοκληρωμένο πρόγραμμα ασφάλισης υγείας, NN 
Direct Health, μόνο με 59,90 ευρώ το μήνα και ταυτό-
χρονα να ασφαλίσουν τα ανήλικα παιδιά τους για 1 
έτος δωρεάν. Η προσφορά αφορά σε όλα τα ανήλικα 
τέκνα ηλικίας από 3 μηνών έως και 18 ετών και ισχύ-
ει για συγκεκριμένη χρονική περίοδο. 

Με το πρόγραμμα ασφάλισης υγείας NN Direct 
Health, η NN Hellas  δίνει την ευκαιρία  στους ασφα-
λισμένους της να προστατέψουν τα  παιδιά  τους, μέσα 
από την ασφάλεια υγείας για παιδιά, ασφαλίζοντάς τα 
με οικογενειακό ασφαλιστήριο. 

ΑΥΞΗΘΗΚΑΝ ΟΙ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΈΣ ΣΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ
Ραγδαία αύξηση των αυτοκτονιών κατά 35% παρατηρείται στα χρόνια της κρίσης σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στο 2ο Mental Health Conference, το 

οποίο διοργάνωσε το Health Daily και η Boussias Communications.Το Συνέδριο  συγκέντρωσε κορυφαίους επιστήμονες από την Ελλάδα και το εξωτερικό, που 
κατέθεσαν ο καθένας απο την πλευρά του τα στοιχεία για τις δραματικές επιπτώσεις που έχουν οι ψυχικές διαταραχές στην ποιότητα και τη διάρκεια ζωής

Σελ. 15

Αναλυτικό ρεπορτάζ στις σελίδες  16-17

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ NN DIRECT HEALTH

Η NN Hellas ασφαλίζει δωρεάν 
τα παιδιά για ένα χρόνο

ΑΧΑ  Ασφαλιστική 
Έίναι πάντα δίπλα  
σας στην υγεία

Όμιλος Ιατρικού Αθηνών 
Προληπτικός έλεγχος για 
τον καρκίνο του μαστού

Ευρωκοινοβούλιο

Όχι στα επικίνδυνα  
λιπαρά οξέα

Σελ. 14

Σελ. 14

Σελ. 18
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Μέχρι τις  30 Νοεμβρίου ισχύει  η προσφορά από 
τον  Όμιλο Ιατρικού Αθηνών για εξετάσεις  προ-
ληπτικού ελέγχου σε ιδιαίτερα προνομιακή τιμή 

για τον καρκίνο του μαστού.
Συγκεκριμένα, οι προσφορές εξετάσεων προληπτι-

κού έλεγχου περιλαμβάνουν τα εξής: 
• Ψηφιακή μαστογραφία και τεστ Παπ στην προνο-

μιακή τιμή των 55 ευρώ.
• Υπερηχογράφημα μαστών και τεστ Παπ στην  προ-

νομιακή τιμή των 55 ευρώ.
• Την πρωτοποριακή εξέταση της προληπτικής τα-

χείας μαγνητικής μαστογραφίας στην προνομιακή τιμή 
των 75 ευρώ (πραγματοποιείται μόνο στο Ιατρικό Κέ-
ντρο Αθηνών και στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται το 
κόστος του φαρμάκου). Οι προσφορές εξετάσεων 
προληπτικού ελέγχου εντάσσονται στο πλαίσιο του 
«Προγράμματος Κοινωνικής Ευθύνης» του Ομίλου Ια-
τρικού Αθηνών, μέσα από το οποίο αναδεικνύει τη 
σημασία της πρόληψης και της έγκαιρης διάγνωσης, 
παραμένοντας πιστός στη 
δέσμευσή του να παρέχει 
διαρκώς κορυφαίες υπη-
ρεσίες υγείας, σε προσι-
τές τιμές, αναφέρεται σε 
σχετική  ανακοίνωση. 

Ίατρικό Π. Φαλήρου: Η 
αξία της πρόληψης 

Η σημασία της πρόλη-
ψης αναδείχτηκε  εν τω 
μεταξύ κατά τη διάρκεια 
της ενημερωτικής ημερί-
δας για τον καρκίνο του 
μαστού που διοργάνωσε 
το Ιατρικό Π. Φαλήρου, 
στο πλαίσιο του «Προ-
γράμματος Κοινωνικής 
Ευθύνης» του Ομίλου Ια-

τρικού Αθηνών. Περισσότεροι από 300 ιατροί, επαγ-
γελματίες της υγείας και απλοί πολίτες παρακολούθη-
σαν με ενδιαφέρον τις παρουσιάσεις των διακεκριμέ-
νων ιατρών που διαθέτουν σημαντική εμπειρία στον 
τομέα της πρόληψης και της αντιμετώπισης της ασθέ-
νειας. Ο επιστημονικός  διευθυντής του Ιατρικού Π. 
Φαλήρου, Μενέλαος Καλογερής, τόνισε τη σημασία 
της  πρόληψης και της σωστής διάγνωσης του καρκί-
νου του μαστού καθώς και την ανάγκη για μαστογρα-
φία σε ετήσια βάση για όλες τις γυναίκες μετά από την 
ηλικία των 40 ετών. Από την πλευρά του, ο Ιωάννης 
Φύσσας, χειρουργός-μαστολόγος, επισήμανε τη ση-
μασία της συχνής ψηλάφησης, ενώ παρουσίασε και τις 
σύγχρονες δυνατότητες χειρουργικής θεραπείας του 
καρκίνου του μαστού. Ο γυναικολόγος Σπύρος Βλάχος 
τόνισε το σημαντικό ρόλο του γυναικολόγου στην πρό-
ληψη και την έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου του μα-
στού, καθώς επίσης την ανάγκη υποβολής σε τεστ Παπ 
κάθε χρόνο για όλες τις γυναίκες. 

ΙΑΣΩ GENERAL

Έυαισθητοποίηση  
για την πρόληψη 
του εγκεφαλικού  
ΜΕ ΑΦΟΡΜΉ την Παγκόσμια Η-
μέρα κατά των εγκεφαλικών ε-
πεισοδίων  και στο πλαίσιο ευαι-
σθητοποίησης για την έγκαιρη 
διάγνωση και πρόληψή τους, το 
ΙΑΣΩ General προσφέρει ολο-
κληρωμένο προληπτικό έλεγχο 
στην προνομιακή τιμή των 56 €. 

Συγκεκριμένα, ο έλεγχος περι-
λαμβάνει: 
• Δωρεάν κλινική εξέταση από 
εξειδικευμένο νευρολόγο
• Δωρεάν κλινική εξέταση από 
Ααγγειοχειρουργό επί ευρημά-
των
• Έλεγχος λιπιδίων (χοληστερό-
λη, τριγλυκερίδια, ΗDL, LDL) και   
γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης
• Triplex καρωτίδων 

Η προσφορά ισχύει για όσους 
καλέσουν  στο  ΙΑΣΩ General και 
προγραμματίσουν το ραντεβού 
τους έως και την Παρασκευή 25 
Νοεμβρίου 2016. 

Όπως τονίζεται, το  εγκεφαλικό 
μπορεί να αντιμετωπιστεί με πολύ 
καλά αποτελέσματα εφόσον προ-
σέλθει ο ασθενής εντός 4 ½ ω-
ρών από την εμφάνιση των συ-
μπτωμάτων σε ειδική μονάδα  
που μπορεί να παρέχει σύγχρονη 
και εξειδικευμένη θεραπευτική 
αντιμετώπιση. Το ΙΑΣΩ General 
διαθέτει μία από τις ελάχιστες ορ-
γανωμένες μονάδες άμεσης αντι-
μετώπισης εγκεφαλικών επεισο-
δίων σε όλη τη χώρα. Η μονάδα 
ανήκει στο διεθνές δίκτυο SITS 
(Safe Impleme-ntation of 
Treatments in Stroke), στο οποίο 
συμμετέχουν μόνο κέντρα που 
πιστοποιημένα τηρούν αυστηρά 
υψηλές προδιαγραφές ποιότητας 
και ασφάλειας. Λειτουργεί σε 
24ωρη βάση, διαθέτοντας ειδική 
γραμμή 24ωρης επικοινωνίας.

Παγκόσµια Ηµέρα κατά των

Εγκεφαλικών Επεισοδίων

Σάββατο 29 Οκτωβρίου

Μπορείτε να καλέσετε στο

τηλ. 210 6502662 (08:00-15:00)

έως την Παρασκευή 25 Νοεµβρίου

και να προγραµµατίσετε το ραντεβού σας

∆ωρεάν εξέταση

από ειδικό Νευρολόγο 

Έλεγχος χοληστερόλης-

λιπιδίων & γλυκοζυλιωµένης 

αιµοσφαιρίνης

Τriplex καρωτίδων

∆ωρεάν εξέταση

από Αγγειοχειρουργό

56€
επί ευρηµάτων

ΑΧΑ Είναι πάντα 
δίπλα σας στην υγεία

Η αίσθηση ασφάλειας και η ολοκληρωμένη υποστήριξη που προσφέρουν 
τα προγράμματα της ΑΧΑ για την Υγεία βρίσκονται στο επίκεντρο της νέας 
τηλεοπτικής καμπάνιας της εταιρείας με κεντρικό μήνυμα «Πάντα δίπλα 

σας». Στη νέα διαφημιστική ταινία ένας «σούπερ ήρωας» βρίσκεται συνεχώς 
στο πλευρό του πρωταγωνιστή-πελάτη σε όλα τα στάδια της ζωής του, προφυ-
λάσσοντάς  τον σε όλες τις δύσκολες στιγμές με τις απαραίτητες λύσεις. Όπως 
τονίζεται, η  νέα καμπάνια της ΑΧΑ υπογραμμίζει την αίσθηση ξεγνοιασιάς που 
απολαμβάνουν οι πελάτες της μέσα από προγράμματα Υγείας 3600. Με βασι-
κούς άξονες την ολιστική προσέγγιση και την ευελιξία, η ΑΧΑ απαλλάσσει τους 
πελάτες της από φόβο.

“Βασικός γνώμονας στο σχεδιασμό των προϊόντων μας είναι να προ-
σφέρουν ξεγνοιασιά και ασφάλεια στους πελάτες μας, καλύπτοντας όλα 
τα στάδια της ζωής”,  δήλωσε με αφορμή  την νέα τηλεοπτική καμπάνια 
της ΑΧΑ ο διευθυντής προϊόντων, Marketing & Επικοινωνίας, Μπάμπης 
Αναστασιάδης. “Η νέα μας τηλεοπτική καμπάνια προωθεί με ένα δημι-

ουργικό τρόπο την ολιστική προσέγγισή μας στις καλύψεις υγείας, ανα-
δεικνύοντας τα μοναδικά πλεονεκτήματα και οφέλη του προγράμματος 
Mediσυν2 που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων: απευθείας εξόφληση δαπα-
νών και στο εξωτερικό, νοσηλεία στο σπίτι, δαπάνες αποκατάστασης, 
βοήθεια στην καθημερινότητα, δεύτερη ιατρική γνωμάτευση”, πρόσθεσε 
ο κ. Αναστασιάδης

Interamerican

Έμβόλια για τους 
ηλικιωμένους
ΚΑΙ ΦΕΤΟΣ, η Interamerican ήταν συνε-
πής στην ετήσια υποχρέωση που έχει α-
ναλάβει για τη δωρεά αντιγριπικών εμ-
βολίων στο Δήμο Ελληνικού-Αργυρού-
πολης. Η εταιρεία χορήγησε 210 εμβόλια 
στη Διεύθυνση Κοινωνικών Υπηρεσιών 
του Δήμου, ενώ διέθεσε και προσωπικό 
από το πολυϊατρείο της στην Αργυρούπο-
λη, το MEDIFIRST, για τις ανάγκες του 
εμβολιασμού. Εμβολιάστηκαν κατά της 
γρίπης ηλικιωμένοι τριών ΚΑΠΗ, τόσο 
στις στέγες του Δήμου όσο και κατ’ οίκον 
οι μη δυνάμενοι να μετακινηθούν, στο 
πλαίσιο του δημοτικού προγράμματος 
“Βοήθεια στο Σπίτι”. Η Interamerican, με 
σταθερή εστίαση στην πρόληψη, ανα-
πτύσσει ενέργειες κοινωνικής υπευθυ-
νότητας για τη φροντίδα της υγείας ευπα-
θών ομάδων σε όλο το ηλικιακό φάσμα 
εδώ και δώδεκα χρόνια, αξιοποιώντας 
σε πολλές πρωτοβουλίες τις ιδιόκτητες 
υποδομές υπηρεσιών πρωτοβάθμιας υ-
γείας και άμεσης προσωπικής βοήθειας, 
υπογραμμίζεται σε σχετική ανακοίνωση.

Ή αντιδήμαρχος υγείας και κοινωνικής πολιτικής 
του Δήμου Ελληνικού-Αργυρούπολης, Ειρήνη 

Στελλάκη, με τον διευθυντή δημοσίων σχέσεων 
και κοινωνικής υπευθυνότητας της 

INTERAMERICAN, Γιάννη Ρούντο, με δημότες 
στο ΚΑΠΉ Αργυρούπολης.  

ΟΜΙΛΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Προληπτικός έλεγχος για 
τον καρκίνο του μαστού

I. Πυρνοκόκης,  Μ. Καλογερής,  
Κ. Κοτσώρη, Ε. Βισβάρδη,  
Λ. Αντωνάκου, Σ. Βλάχος και Ι. Φύσσας
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Του ΆΡΗ ΜΠΕΡΖΟΒΊΤΗ

Αύξηση των ασθενών με κα-
τάθλιψη (το 2015 ξεπέρασαν 
τους 500.000) και ραγδαία 

αύξηση των αυτοκτονιών κατά 
35% παρατηρείται στα χρόνια της 
κρίσης, σύμφωνα με τα στοιχεία 
που παρουσιάστηκαν στο 2ο Mental Health 
Conference, το οποίο διοργάνωσε το Health Daily 
και η Boussias Communications. Το συνέδριο αυτό 
συγκέντρωσε κορυφαίους επιστήμονες από την Ελ-
λάδα και το εξωτερικό, που κατέθεσαν ο καθένας 
από την πλευρά του τα στοιχεία για τις δραματικές 
επιπτώσεις που έχουν οι ψυχικές διαταραχές στην 
ποιότητα και τη διάρκεια ζωής.

Τις εργασίες του συνεδρίου άνοιξε με ομιλία του ο 
υπουργός Υγείας Ανδρέας Ξανθός, στην οποία πα-
ρουσίασε τους βασικούς άξονες του νέου νομοσχε-
δίου για την ψυχική υγεία. «Η προαγωγή της ψυχι-
κής υγείας είναι ζήτημα σεβασμού των ανθρώπινων 
δικαιωμάτων», τόνισε ο υπουργός. 

Υπάρχει συγκεκριμένο νομοσχέδιο για την ψυχική 

υγεία σε διαβούλευση και σύντομα θα κατατεθεί στη 
Βουλή. Πρώτη προτεραιότητα θα είναι η διοικητική 
αλλαγή στις δομές ψυχικής υγείας. Υπάρχουν έντονα 
προβλήματα, ειδικότερα στην Αττική. Θα δημιουργη-
θούν νέες δομές εκεί που δεν υπάρχουν. Έχουν 
δρομολογηθεί 300 προσλήψεις μόνιμου προσωπι-
κού για την ψυχική υγεία. 

Το υπουργείο παρουσίασε στην Ευρωπαϊκή Επι-
τροπή στις Βρυξέλλες το σχέδιο για την επανεκκίνη-
ση της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης, το οποίο έτυχε 
θετικής αποδοχής. Το νέο σχέδιο, περιλαμβάνει με-
ταρρυθμίσεις, όπως την προτεραιότητα σε υπηρεσί-
ες παιδιών και εφήβων, τη δημιουργία νέων δομών 
για την τρίτη ηλικία και την ένταξη του ψυχιατρικού 
νοσοκομείου των φυλακών Κορυδαλλού στο ΕΣΥ.

 Ο Patricio Marquez, επικεφαλής του Τομέα Υγείας 
της Παγκόσμιας Τράπεζας, ανέφερε ότι η ψυχική υ-
γεία δεν είναι απλά ένα θέμα δημόσιας υγείας, αλλά 
ένα πολυεπίπεδο πρόβλημα με πολλές κοινωνικές 
και οικονομικές προεκτάσεις. «Χαμένες θέσεις ερ-

γασίας και απουσία από τη δου-
λειά, λόγω μίας ψυχικής νόσου 
μειώνουν την παραγωγικότητα. 
Σε όλο τον κόσμο υπάρχουν 300 
εκ. καταθλιπτικοί εκ των οποίων 
τα 20 εκ. είναι έφηβοι» τόνισε ο 
Marquez. «Το συνολικό κόστος 
της ψυχικής υγείας θα φτάσει μέ-

χρι το 2030 τα 6 τρισ. δολάρια».
Η Marie Berlet, αντιπρόεδρος της EUFAMI, πα-

ρουσίασε πρόσφατη πανευρωπαϊκή μελέτη σύμ-
φωνα με την οποία 1 στους 3 φροντιστές ατόμων με 
ψυχικές παθήσεις βιώνει και ο ίδιος κατάθλιψη, ενώ 
9 στους 10 έχουν ανάγκη μεγαλύτερης στήριξης από 
τους ειδικούς. 

Η Μαρίνα Οικονόμου, αναπληρώτρια καθηγή-
τρια Ψυχιατρικής ΕΚΠΑ, ανέφερε ότι μετά την εισα-
γωγή των μέτρων λιτότητας στην Ελλάδα σημειώ-
θηκε ραγδαία αύξηση των αυτοκτονιών κατά 35%, 
ειδικότερα σε άνδρες παραγωγικής ηλικίας. 

Ενώ η κλασική επιδημιολογία αναγνώριζε τις 
γυναίκες ως μεγάλη πλειοψηφία των καταθλιπτι-
κών ασθενών, στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια 

λόγω κρίσης επήλθε η μεγάλη ανατροπή. 
Στο συνέδριο παρουσιάστηκε πρώτη φορά η «Με-

λέτη ακούσιων νοσηλειών στην Αθήνα» (ΜΑΝΑ), έ-
να ερευνητικό πρόγραμμα (2011-2016), το οποίο υ-
λοποιήθηκε από την ΕΠΑΨΥ και το Πάντειο Πανεπι-
στήμιο, υπό την επιστημονική ευθύνη του καθηγητή 
Κοινωνικής Ψυχιατρικής στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, 
Στέλιου Στυλιανίδη. Σύμφωνα με τα ευρήματα της 
μελέτης πάνω από τις μισές νοσηλείες του ΨΝΑ α-
φορούν σε ακούσιες νοσηλείες, με το 30,2% αυτών 
να εκτελούνται αυτεπάγγελτα. 

Στο 55% των περιπτώσεων ακούσιας νοσηλείας 
στο ΨΝΑ, αιτία ενεργοποίησής της είναι η «επιθετικό-
τητα» και στο 34,2% η «ασυνέχεια στην φαρμακευτική 
αγωγή». Όσον αφορά στα περιοριστικά μέτρα στην α-
ναγκαστική νοσηλεία, σχετική έρευνα σε ένα τμήμα 
ψυχιατρικού νοσοκομείου και σε ένα ψυχιατρικό τμή-
μα γενικού νοσοκομείου στην Αττική το Νοέμβριο του 
2015 κατέδειξε ότι το 25% των ασθενών αυτών καθη-
λώθηκε μηχανικά κατά τη νοσηλεία του.

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΚΟΡΥΦΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

Αυξήθηκαν οι αυτοκτονίες  
στα χρόνια της κρίσης

Στο βήμα του 
2ου  Mental 
Health 
Conference  
ο υπουργός 
Υγείας Ανδρέας 
Ξανθός

Πάνω από 500.000  
οι ασθενείς  
με κατάθλιψη  
στην Έλλάδα

Επίσης στην ειδική ενότητα με θέμα την 
πρόσβαση των ασθενών στις ψυχιατρικές 
θεραπείες στην Ελλάδα σήμερα ο Πέτρος 
Σκαπινάκης, αναπληρωτής καθηγητής 
Ψυχιατρικής του Πανεπιστημίου Ιωαννί-
νων, ανέφερε ότι το 2015 οι ασθενείς με 
κατάθλιψη στην Ελλάδα ξεπέρασαν τους 
500.000, φτάνοντας τα μεγέθη μιας πολύ 
μεγάλης πόλης. Οι ψυχικές διαταραχές ε-
πιβαρύνουν τα έτη ζωής και την ποιότητα 
ζωής και αυξάνουν σημαντικά το κόστος  
στα συστήματα υγείας. 

O Νίκος Μανιαδάκης, αναπληρωτής 
κοσμήτωρας της ΕΣΔΥ, ανέφερε ότι τα 
ψυχικά νοσήματα δεν αντιμετωπίζονται ι-
σότιμα και αποτελεσματικά από τα συστή-
ματα υγείας. «Οφείλουμε να επενδύσουμε 
σε αποτελεσματικές θεραπείες, να δώ-
σουμε κίνητρα στους παρόχους και να α-
ναπτύξουμε το ρόλο της ΠΦΥ». Ο Δημή-
τρης Κούβελας, καθηγητής Φαρμακολο-
γίας και Κλινικής Φαρμακολογίας, ΑΠΘ, 
πρόεδρος ειδικής επιτροπής κατάρτισης 
Καταλόγου συνταγογραφούμενων φαρ-
μακευτικών ιδιοσκευασμάτων, ανέφερε 
ότι «Οι ψυχικώς πάσχοντες χρειάζονται 
συχνά πολλά φάρμακα, τα οποία δυσκο-
λεύονται να πληρώσουν, καθώς συνή-
θως δεν εργάζονται και ζουν με κοινωνι-
κά επιδόματα. Πολλές φορές διακόπτουν 
από μόνοι τους τη θεραπεία, με αποτέλε-
σμα να εμφανίζονται υποτροπές».  

Παίδων «Αγ. Σοφία»

Έξομοιωτής 
μαγνητικού 
τομογράφου  
ΜΕ ΕΞΟΜΟΙΩΤΉ μαγνητικού τομο-
γράφου  εξοπλίστηκε το Νοσοκο-
μείο Παίδων «Αγ. Σοφία», ύστερα 
από πρωτοβουλία του Συλλόγου 
Γονιών Παιδιών με Νεοπλασματι-
κή Ασθένεια «Φλόγα», και με την 
ευγενική χορηγία της Bayer Ελλάς. 
Μέσω της λειτουργίας του, τα παι-
διά θα έχουν την ευκαιρία να βιώ-
νουν τις πραγματικές συνθήκες της 
λειτουργίας του μαγνητικού τομο-
γράφου με σκοπό την ψυχολογική 
τους προετοιμασία και αποτέλεσμα 
την αποφυγή αναισθησίας.Ο νέος 
εξομοιωτής παρουσιάστηκε σε ει-
δική εκδήλωση στους χώρους του 
νοσοκομείου στην οποία παραβρέ-
θηκαν ο διοικητής του νοσοκομεί-
ου Παίδων «Αγ. Σοφία» Εμμανου-
ήλ Παπασσάβας, η διευθύντρια του 
Τμήματος Απεικονιστικών Μεθό-
δων Αξονικού - Τομογράφου του 
Νοσοκομείου Παίδων «Αγ. Σοφία» 
Χριστιάνα Χατζηγιώργη και η Μα-
ρία Τρυφωνίδη, πρόεδρος Δ.Σ. του 
Συλλόγου Γονιών Παιδιών με Νεο-
πλασματική Ασθένεια «Φλόγα». Η 
σημασία της συγκεκριμένης πρω-
τοβουλίας είναι ιδιαίτερα μεγάλη, 
καθώς θα συμβάλει στην ψυχολο-
γική ανακούφιση παιδιών που με 
ανεξάντλητα αποθέματα ψυχικής 
δύναμης μάχονται καθημερινά ε-
νάντια στην ασθένειά τους, τόνισε η 
κα Χατζηγιώργη, ενώ  η κα Τρυφω-
νίδη ευχαρίστησε την  Bayer Ελλάς 
που στέκεται στο πλευρό του συλ-
λόγου  για την εξασφάλιση της κα-
λύτερης δυνατής ιατρικής, ψυχο-
λογικής και κοινωνικής φροντίδας 
των παιδιών που νοσούν από καρ-
κίνο.
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H NN Hellas στηρίζει την ελληνική οικογένεια  
μέσω της προσφοράς για δωρεάν ασφάλιση παιδιών
Παραμένοντας πιστή στη δέ-

σμευσή της να παρέχει ποιο-
τικές, καινοτόμες υπηρεσίες 

στην ελληνική οικογένεια η  ΝΝ 
Hellas  συνεχίζει να προσφέρει μο-
ναδικές ευκαιρίες σε όσους επιθυ-
μούν να αποκτήσουν το ολοκληρω-
μένο πρόγραμμα ασφάλισης υγεί-
ας, NN Direct Health.  

Με απλές και γρήγορες διαδικασί-
ες μπορούν, όσοι το επιθυμούν, να 
εξασφαλίσουν την προστασία της υ-
γείας τους, όχι μόνο για τους ίδιους, 
αλλά και για τα αγαπημένα τους πρό-
σωπα και να επωφεληθούν από μία 
μοναδική προσφορά, η οποία έρχεται 
να προστεθεί σε μια σειρά δωρεάν 
παροχών για τα παιδιά από την α-
σφάλεια υγείας NN Direct Health.

Από την έναρξη διάθεσης του ΝΝ 
Direct Health η ΝΝ Hellas αποδει-
κνύει έμπρακτα τη στήριξή της στη 
σύγχρονη ελληνική οικογένεια, κα-
θώς έως τώρα για όλες τις οικογέ-
νειες που απέκτησαν το πρόγραμ-
μα, η εταιρεία ανέλαβε τα έξοδα α-
σφάλισης των παιδιών για ένα  έ-
τος. 

Η ΝΝ Hellas ενεργοποιεί εκ νέου 
την προσφορά για δωρεάν ασφάλι-
ση των ανηλίκων παιδιών για ένα  
έτος και παρέχει ολοκληρωμένη 
ασφάλιση υγείας σε όλους, συμ-
βάλλοντας σημαντικά στην ελά-
φρυνση του οικογενειακού προϋ-
πολογισμού. Όσοι επιθυμούν μπο-
ρούν να αποκτήσουν το ολοκληρω-
μένο πρόγραμμα ασφάλισης υγεί-
ας, NN Direct Health, μόνο με 59,90 
ευρώ το μήνα* και ταυτόχρονα να 
ασφαλίσουν τα ανήλικα παιδιά τους 
για 1 έτος δωρεάν.

Το NN Direct Health είναι ένα 
πρόγραμμα ασφάλειας υγείας που 
συνδυάζει νοσοκομειακή κάλυψη 
και υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φρο-
ντίδας και πρόληψης για όλη την 
οικογένεια. 

Το πρόγραμμα προσφέρει, μετα-
ξύ άλλων, κάλυψη σε ένα δίκτυο 40 
συμβεβλημένων ιδιωτικών νοσο-
κομείων στην Ελλάδα, δωρεάν ε-
ξετάσεις αξίας έως και 300 € στα 
διαγνωστικά κέντρα της Βιοϊατρι-
κής, 5 ιατρικές επισκέψεις με μόλις 
10 €, 1 δωρεάν check up καθώς 
και άμεση μεταφορά σε περιπτώ-
σεις επείγουσας ανάγκης. Με το 
NN Direct Health ο ενδιαφερόμε-
νος ακολουθεί μία γρήγορη διαδι-
κασία με 6 απλά βήματα και έχει 

άμεση ηλεκτρονική έκδοση του α-
σφαλιστηρίου του χωρίς να απαι-
τείται φυσική υπογραφή. Το πρό-
γραμμα ασφάλειας υγείας ΝΝ 
Direct Health διατίθεται από την ΝΝ 
Hellas αποκλειστικά online στο 
www.nndirect.gr καθώς και τηλε-
φωνικώς στο 800 100 60 60.

* Ενδεικτικό μηνιαίο κόστος για 
τον 1ο χρόνο για 2 ασφαλισμένους 
ηλικίας 29 ετών και δωρεάν τα παι-
διά για τον 1ο χρόνο.

Ασφάλεια υγείας για παιδιά
Με το πρόγραμμα ασφάλισης υ-

γείας NN Direct Health, η NN 
Hellas σας δίνει την ευκαιρία να 
προστατέψετε τα παιδιά σας, μέσα 
από την ασφάλεια υγείας για παι-
διά, ασφαλίζοντάς τα με οικογενει-
ακό ασφαλιστήριο. Όπως κάθε α-
σφαλισμένο μέλος, έτσι και τα παι-
διά, απολαμβάνουν όλες τις βασι-
κές παροχές του προγράμματος ι-
διωτικής ασφάλισης ενώ την ίδια 
στιγμή έχουν τη δυνατότητα να εκ-
μεταλλευτούν κάποια επιπλέον 
προνόμια αποκλειστικά για ανηλί-
κους.

Πιο συγκεκριμένα, κάποιες από 
τις βασικές παροχές που περιλαμ-
βάνονται στην ασφάλεια υγείας για 
παιδιά είναι: 
• Συνοδός ανηλίκου: σε περίπτωση 
νοσηλείας του παιδιού  η NN Hellas 
έχει προνοήσει ώστε να προσφέρει 
κάλυψη των εξόδων δωματίου και 
τροφής που πραγματοποιούνται ε-
ντός νοσοκομείου για ένα συνοδό / 
γονέα ανηλίκου ηλικίας έως 14 ε-
τών. 

• Παιδιατρικά νοσοκομεία: το πρό-
γραμμα ασφάλισης υγείας NN 
Direct Health, περιλαμβάνει στη 
μεγάλη λίστα με τα συμβεβλημένα 
νοσοκομεία και νοσοκομεία με 
παιδιατρικό τμήμα ή νοσοκομεία 
που νοσηλεύουν παιδιά σε περί-
πτωση επείγοντος περιστατικού.
• Κάλυψη ιατρικών επισκέψεων: 
με την ιδιωτική ασφάλιση NN 
Direct Health, τα παιδιά  έχουν τη 
δυνατότητα να πραγματοποιήσουν 
έως και πέντε (5) ιατρικές επισκέ-
ψεις/χρόνο σε παιδιάτρους ή άλ-
λους γιατρούς στα ιδιωτικά ιατρεία 
του δικτύου της Βιοϊατρικής και 
μάλιστα με συμμετοχή 10  € ανά ε-
πίσκεψη. 
• Κάλυψη διαγνωστικών επισκέ-
ψεων: εκτός από την κάλυψη των 
ιατρικών επισκέψεων σε παιδιά-
τρους το πρόγραμμα ασφάλισης υ-
γείας NN Direct Health προσφέρει 
κάλυψη έως  300  €/χρόνο για δια-
γνωστικές εξετάσεις στο δίκτυο της 
Βιοϊατρικής, με παραπεμπτικό από 
γιατρό.

Στα επιπλέον προνόμια που έχει 
εξασφαλίσει η NN Hellas συμπερι-
λαμβάνονται  προνομιακές εκπτώ-
σεις για ποδήλατα, παιχνίδια και 
εγγραφές σε παιδικές κατασκηνώ-
σεις.
Ποδήλατα:
• To Podilatadiko
• Giant
• Pulse
Παιχνίδια:
• Ride On Shop
Παιδικές κατασκηνώσεις:
• The Ranch
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H NN Hellas στηρίζει την ελληνική οικογένεια  
μέσω της προσφοράς για δωρεάν ασφάλιση παιδιών

Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο πρό-
γραμμα ιδιωτικής ασφάλισης υγείας, 
που  προσφέρει κάλυψη σε ένα δίκτυο 

41 συμβεβλημένων ιδιωτικών νοσοκομείων 
στην Ελλάδα, διαγνωστικές εξετάσεις, ιατρι-
κές επισκέψεις, ετήσιο προληπτικό έλεγχο 
(Check Up) μέσω του ομίλου της Βιοϊατρικής 
και επείγουσα μεταφορά στο κατάλληλο νο-
σοκομείο με μία από τις μεγαλύτερες εταιρεί-
ες, την Greek Flying Doctors. Tο πρόγραμμα 
ασφάλισης υγείας NN Direct Health έχει ετή-
σια διάρκεια και παρέχει:

• Ανώτατο ετήσιο όριο αποζημίωσης  
500.000  € ετησίως ώστε ο ασφαλισμένος να 
νιώθει  ασφαλής  ότι η ασφάλεια υγείας NN 
Direct Health τον  καλύπτει σε κάθε ενδεχόμε-
νο περιστατικό. Η ΝΝ Hellas συνεργάζεται με 
41 ιδιωτικά νοσοκομεία της Ελλάδας, το εξει-
δικευμένο προσωπικό των οποίων είναι σε 
θέση να καλύψει πλήρως τις εκάστοτε ανά-
γκες σας. Αξίζει να σημειωθεί ότι  κάλυψη των 
εξόδων της νοσηλείας σας προς το συμβεβλη-
μένο νοσοκομείο γίνεται απευθείας από την 
NN Hellas, χωρίς καμία περαιτέρω ενέργεια 
από τη πλευρά του ασφαλισμένου, στην περί-
πτωση που έχει καλυφθεί το ποσό της συμμε-
τοχής του. Βρίσκεται ακόμη στο  πλευρό του 
ασφαλισμένου  σε κάθε περιστατικό που απαι-
τεί την επείγουσα μεταφορά  του  στο κατάλλη-
λο, για την περίπτωσή του, νοσοκομείο. Σε 
συνεργασία με μία από τις μεγαλύτερες εται-
ρείες επείγουσας αερομεταφοράς, την Greek 
Flying Doctors, αναλαμβάνει να  μεταφέρει 
τον ασθενή  στο κατάλληλο νοσοκομείο.

Εάν εξαιτίας ατυχήματος ή ασθένειας  ο α-
σθενής νοσηλεύεται  σε κάποιο νοσοκομείο ή 
κέντρο υγείας το οποίο κρίνεται ως ακατάλλη-
λο για την αντιμετώπιση του περιστατικού του, 
η Greek Flying Doctors αναλαμβάνει να τον  
μεταφέρει σε κατάλληλο νοσοκομείο, με συνο-
δεία εξειδικευμένου ιατρού.

Πιο συγκεκριμένα, η ΝΝ Hellas αναλαμβά-
νει να καλύψει τα έξοδα συντονισμού και ορ-
γάνωσης της μεταφοράς του, τα έξοδα για ια-
τρική βοήθεια κατά τη διάρκεια της μεταφο-
ράς, καθώς και το κόστος της μεταφοράς. Επι-
πλέον, κατά τη μεταφορά  και ανάλογα με τη 
σοβαρότητα της κατάστασης, η Greek Flying 
Doctors αναλαμβάνει τη μεταφορά ενός ατό-
μου ως συνοδό  και του θεράποντα ιατρού  εάν 
το ζητηθεί από τον ασθενή. Δεν υπάρχει ανώ-
τατο όριο στην παροχή της Υπηρεσίας Επεί-
γουσας Μεταφοράς.

Εκτός από την κάλυψη των ιατρικών  επι-

σκέψεων, η ιδιωτική ασφάλιση υγείας NN 
Direct Health  προσφέρει κάλυψη έως 300 € /
χρόνο για διαγνωστικές εξετάσεις στο δίκτυο 
της Βιοϊατρικής. Για εξετάσεις πέραν του ορίου 
αυτού ο ασφαλισμένος δικαιούται έκπτωση 
50%, ενώ σε κάθε περίπτωση είναι απαραίτητο 
το παραπεμπτικό από τον ιατρό του. 

 Το πρόγραμμα ασφάλισης υγείας ΝΝ Direct 
Health  προσφέρεται επίσης  εντελώς δωρεάν 
έναν ολοκληρωμένο ετήσιο προληπτικό έλεγ-
χο (Check Up) στο δίκτυο της Βιοϊατρικής.  Το 
Check Up παρέχεται μόνο στους ασφαλισμέ-
νους ηλικίας 19 ετών και άνω και περιλαμβά-
νει: γενική αίματος, σάκχαρο, ουρία, ουρικό 
οξύ, χοληστερίνη, χοληστερόλη HDL, χολη-
στερόλη LDL, τρικλυκερίδια, θυρεοειδοτρό-
πος ορμόνη (TSH) και ελεύθερη θυροξίνη 
(FT4).  

Έτήσια συμμετοχή ασφαλισμένου
Με το  ΝΝ Direct Health  ο ασφαλισμένος 

συμμετέχει στα έξοδα νοσηλείας έως 1.500  € 
ετησίως. Πιο συγκεκριμένα, ο ασφαλισμένος  
αναλαμβάνει  να πληρώσει στο συμβεβλημένο 
νοσοκομείο μέχρι το ποσό των 1.500  € η NN 
Hellas αναλαμβάνει να εξοφλήσει το υπόλοιπο 
των εξόδων νοσηλείας. Εάν ο ασφαλισμένος 
έχει καταβάλει εξολοκλήρου το ποσό των 
1.500  € κατά τη διάρκεια του έτους ισχύος του 
προγράμματος και προκύψει νέα νοσηλεία ε-
ντός του ίδιου έτους, η NN Hellas θα καλύψει 
το σύνολο των εξόδων νοσηλείας στο 100%, 
χωρίς καμία δική του συμμετοχή.

Πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας  
μέσω του δικτύου της Βιοϊατρικής

Από ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ασφά-
λισης υγείας δεν θα μπορούσε να απουσιάζει 
η πρόληψη πρωτοβάθμιας φροντίδας και μά-
λιστα με άριστη ποιότητα. Κατόπιν συνεργασί-
ας της εταιρείας  με ένα από τα μεγαλύτερα 
δίκτυα διαγνωστικών κέντρων της Ελλάδας, το 
δίκτυο του ομίλου της Βιοϊατρικής, η  φροντίδα 
της NN Hellas βρίσκεται  σε  όσο το δυνατόν 
περισσότερα σημεία. Ο όμιλος της Βιοϊατρικής 
διακρίνεται για τις μονάδες υπηρεσιών υγείας 
που προσφέρει, καθώς και για την επιστημο-
νική γνώση που διαθέτει στους τομείς της διά-
γνωσης και της πρόληψης. Αποτελείται από 
έμπειρο και εξειδικευμένο ιατρικό προσωπικό 
και μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις πα-
ροχές του προγράμματος  επισκεφθείτε το www.
nnhellas.gr/ καθώς και το  www.nndirect.gr

Τα χαρακτηριστικά  
του NN Direct Health
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Του ΆΡΗ ΜΠΕΡΖΟΒΊΤΗ

Για μια ακόμη φορά οι επιστήμονες κρούουν 
τον κώδωνα του κινδύνου επισημαίνοντας 
ότι οι κοινωνικές ανισότητες που έχουν 

προκύψει στο διάστημα της κρίσης επιδρούν ση-
μαντικά στην αύξηση των δεικτών θνησιμότητας. 

Στο 6ο Πανελλήνιο συνέδριο του Φόρουμ Δη-
μόσιας Υγείας & Κοινωνικής Ιατρικής, που διορ-
γανώθηκε από το Εργαστήριο Υγιεινής, Επιδημι-
ολογίας και Ιατρικής Στατιστικής του Πανεπιστη-
μίου Αθηνών και το «Ινστιτούτο ΠΡΟΛΗΨΙΣ» με 
κεντρικό θέμα «Κοινωνικές ανισότητες και Δη-
μόσια Υγεία», παρουσιάστηκαν συνταρακτικά 
στοιχεία που αποδεικνύουν ότι το κοινωνικοοι-
κονομικό επίπεδο (ΚΟΕ) αποτελεί καθοριστικό 
παράγοντα για τα χρόνια και τα λοιμώδη νοσή-
ματα, ενώ η οικονομική κρίση συνδέεται με την 
αύξηση των δεικτών θνησιμότητας, κυρίως από 
καρδιαγγειακά νοσήματα, λοιμώξεις του αναπνευστικού, χρόνια 
ηπατοπάθεια, αυτοκτονίες και δολοφονίες, ενώ αυξημένη εμφα-
νίζεται και η βρεφική θνησιμότητα. 

Παράλληλα, παρατηρείται αύξηση των παραγόντων κινδύνου 
(υπέρταση, καθιστική ζωή, παχυσαρκία) στις ομάδες του πληθυ-
σμού με χαμηλό ΚΟΕ. Σε ό,τι αφορά στα καρδιαγγειακά νοσήματα, 
άνδρες και γυναίκες χαμηλού ΚΟΕ έχουν 170% και 233% αντιστοί-
χως μεγαλύτερη 10ετή επίπτωση καρδιαγγειακής νόσου, σε σύ-
γκριση με άτομα μεσαίου και υψηλού εισοδήματος. Αντίστοιχα, η 

10ετής επίπτωση υπέρτασης, διαβήτη και δυσλι-
πιδαιμίας εμφανίζει παρόμοια χαρακτηριστικά 
ανά ΚΟΕ. 

Σε ό,τι αφορά στους εφήβους, υπάρχει άμεση 
συσχέτιση της χρήσης ουσιών (κάπνισμα, αλκο-
όλ, κάνναβη) με την οικονομική βλάβη της οικο-
γένειας κατά την περίοδο της κρίσης. Η πιθανό-
τητα χρήσης, δηλαδή, αυξάνεται ανάλογα με τη 
σοβαρότητα των επιπτώσεων της κρίσης στο 
οικογενειακό εισόδημα. Επίσης, το 2014 το 4,7% 
του γενικού πληθυσμού δήλωσε κατάθλιψη 
-ποσοστό αυξημένο κατά 80,8% σε σχέση με το 
ποσοστό του 2009. 

Με παρόμοιο τρόπο καθρεπτίζονται οι επιπτώ-
σεις στην υγεία από τις ανισότητες στην ποιότητα 
του δομημένου περιβάλλοντος, φαινόμενο που 
παρατηρείται και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Είναι 
χαρακτηριστικό ότι διασυνοικιακές διαφορές 
στην αναμενόμενη διάρκεια ζωής φτάνουν τα 20 

χρόνια στο Λονδίνο, ενώ πόλεις περισσότερο προηγμένες στην 
κλίμακα της αειφορίας (Στοκχόλμη, Κοπεγχάγη) παρουσιάζουν 
υψηλότερους δείκτες ισότητας και δημοκρατικής συνείδησης. 

Περισσότεροι από 400 σύνεδροι παρακολούθησαν τις εργασίες 
του συνεδρίου, στο οποίο συμμετείχαν όλες οι ιατρικές σχολές της 
Ελλάδας, η Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας, εκπρόσωποι διεθνών 
οργανισμών, η Ανωτάτη Νοσηλευτική και το Τεχνολογικό Εκπαι-
δευτικό Ίδρυμα Αθηνών. Σημαντική ήταν επίσης η συμμετοχή της 
πολιτείας και της κοινωνίας των πολιτών σε βασικές θεματικές 

ενότητες του συνεδρίου, όπως: Κοινωνικές ανισότητες και υπη-
ρεσίες πρόληψης, Κοινωνικές ανισότητες και προσφυγική μετα-
ναστευτική κρίση, Πολιτεία και ανισότητες στη δημόσια Υγεία, 
Κοινωνικές ανισότητες και επικίνδυνες συμπεριφορές κ.ά. 

Κατά την τελετή έναρξης του συνεδρίου ο υπουργός Υγείας Αν-
δρέας Ξανθός τόνισε την τεράστια σημασία της ανάδειξης από την 
επιστημονική κοινότητα των κοινωνικών ζητημάτων και ιδιαίτερα 
των κοινωνικών ανισοτήτων στη δημόσια υγεία και παρέθεσε τις 
προτεραιότητες της πολιτείας απέναντι στην υγειονομική κρίση 
και τις υγειονομικές ανισότητες: έμφαση στη δημόσια περίθαλψη, 
στροφή στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας και στην πρόληψη, 
και «μεροληψία» στην υγειονομική φροντίδα υπέρ των ευπαθών 
ομάδων. 

Ο πρύτανης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου 
Αθηνών, καθηγητής Αθανάσιος-Μελέτιος Δημόπουλος, ανέφερε 
ότι «στην παρούσα συγκυρία, η δημόσια υγεία καθίσταται κρίσι-
μος τομέας της κοινωνικής ζωής στις συνθήκες ανακατανομής 
πληθυσμού (μεταναστευτικό και προσφυγικό ρεύμα), καθώς και 
λόγω των ανισοτήτων στην πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας και 
υπηρεσίες πρόληψης, για τις οποίες ευθύνεται η οικονομική κρί-
ση. 

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών συμβάλ-
λει στη βελτίωση της δημόσιας υγείας, όχι μόνο εκπαιδεύοντας 
άρτια τους μελλοντικούς επιστήμονες και λειτουργούς υγείας, 
αλλά και αναλαμβάνοντας συγκεκριμένες δράσεις αγωγής και 
προαγωγής υγείας, όπως ανθρωπιστικά προγράμματα, δράσεις 
για πρόσφυγες και μετανάστες και συνδράμοντας στην αντιμετώ-
πιση επιδημιών και τη διαχείριση κρίσεων». 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥΜ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Σήμα κινδύνου για την αύξηση 
των δεικτών θνησιμότητας

ΝΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΟΥΝ τα λιπαρά οξέα που βρίσκονται στο πιάτο μας 
και ίσως αποβούν επικίνδυνα για την υγεία μας πρέπει να περιο-
ριστούν, ζητάει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με  ψήφισμα που υι-
οθετήθηκε με 586 ψήφους υπέρ, 19 κατά και 38 αποχές.

Ειδικότερα, σε ψήφισμά του στο Στρασβούργο, το Ε.Κ. αναφέρει 
ότι η Ε.Ε. πρέπει να θέσει υποχρεωτικά όρια στη χρήση βιομηχα-
νικά παραχθέντων, μερικώς υδρογονωμένων φυτικών ελαίων 
(τρανς-λιπαρά οξέα) τα οποία μπορεί να αυξήσουν τον κίνδυνο 
εμφάνισης καρδιαγγειακών νόσων, στειρότητας, Αλτσχάιμερ, 
διαβήτη και παχυσαρκίας.

Στη Δανία, όπου εισήχθησαν όρια για τα βιομηχανικής παρα-

σκευής τρανς-λιπαρά το 2003, παρατηρήθηκε σημαντική μείωση 
των θανάτων από καρδιαγγειακά νοσήματα, ανέφεραν οι ευρω-
βουλευτές. Επισήμαναν ακόμη ότι μόνο ένας στους τρεις κατανα-
λωτές στην Ε.Ε. γνωρίζει για την ύπαρξη των τρανς-λιπαρών ο-
ξέων και ζήτησαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προτείνει, το 
συντομότερο δυνατόν, και κατά προτίμηση μέσα σε δύο χρόνια, 
ένα μέγιστο επιτρεπόμενο όριο για τη χρήση τρανς-λιπαρών οξέ-
ων σε όλα τα τρόφιμα. Τα εν λόγω λιπαρά οξέα χρησιμοποιούνται 
περισσότερο στα φθηνότερα τρόφιμα, πράγμα που σημαίνει ότι τα 
άτομα με χαμηλό εισόδημα είναι πιο εκτεθειμένα σε τρόφιμα με 
υψηλή περιεκτικότητα σε τρανς-λιπαρά οξέα.  

Τ. Φιλαλήθης,  Α. Λινού,  Θ. Κωνσταντινίδης , Γ. Δημολιάτης

Η οικονομική 
βλάβη της 
οικογένειας έχει 
επηρεάσει και 
τους έφηβους, 
οι οποίοι 
καταφεύγουν 
στο κάπνισμα, 
το αλκοόλ  
ή την κάνναβη

Όχι επικίνδυνα λιπαρά οξέα στο πιάτο μας

ΤΑ ΤΡΑΝΣ-ΛΙΠΑΡΑ οξέα είναι ακόρεστα λιπαρά τα οποία συνα-
ντώνται σε τροφές που παράγονται από μηρυκαστικά καθώς και σε 
βιομηχανικά παραχθέντα, μερικώς υδρογονωμένα φυτικά έλαια. Η 
κατανάλωση βιομηχανικά παραχθέντων, μερικώς υδρογονωμέ-
νων φυτικών ελαίων έχει συσχετιστεί με αυξημένο κίνδυνο καρδι-

αγγειακού νοσήματος. Η υψηλή κατανά-
λωση τρανς-λιπαρών συνιστά παράγοντα 
κινδύνου, ιδίως για την ανάπτυξη στεφα-
νιαίας νόσου, μιας ασθένειας η οποία υ-
πολογίζεται συντηρητικά ότι ευθύνεται για 
περίπου 660.000 θανάτους ετησίως στην 
Ε.Ε., ήτοι περίπου 14% της συνολικής 
θνησιμότητας.  Εντοπίζονται κυρίως σε 
έτοιμα  γεύματα, στη μαργαρίνη που χρη-
σιμοποιείται στη ζαχαροπλαστική, στα 

προσυσκευασμένα προϊόντα αρτοποιίας, σε κέικ, μπισκότα και 
γκοφρέτες, στα τηγανιτά τρόφιμα, σε σούπες και σαλάτες. Στην Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση δεν υπάρχει σχετική νομοθεσία για τη ρύθμιση, τη 
μείωση ή την επισήμανσή των τρανς λιπαρών στις τροφές. Η Δανία, 
η Αυστρία, η Ουγγαρία και η Λετονία, έχουν νομικούς περιορισμούς 
στα βιομηχανικά παρασκευασμένα τρανς λιπαρά στα τρόφιμα. Το 
Βέλγιο, η Γερμανία, η Ολλανδία, η Πολωνία, η Βρετανία και η Ελλά-
δα έχουν εθελοντικά μέτρα για τη μείωσή τους, ενώ κάποιες άλλες 
χώρες, όπως η Βουλγαρία, η Σλοβακία, η Βρετανία, η Φιλανδία και 
η Σουηδία έχουν κάποιες εθνικές διατροφικές συστάσεις.

Να σημειωθεί ότι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας συνιστά τη 
μείωση σε λιγότερο από 1% της συνολικής ημερήσιας ενεργειακής 
πρόσληψης σε TFAs, ενώ στις Ηνωμένες Πολιτείες  η επισήμανση 
των προϊόντων που περιέχουν TFAs είναι υποχρεωτική από το 
2006. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα η βιομηχανία τροφίμων να προ-
σπαθεί να μειώσει μαζικά την περιεκτικότητα TFAs στα προϊόντα.

Τι πρέπει να 
γνωρίζουμε 
για τα τρανς 
λιπαρά

ΨΗΦΙΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ
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Στη μικρή λιανική εστιάζει η Εθνική 
Τράπεζα, με σταθερό προσανατο-
λισμό στη στήριξη των μικρών και 

μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Ειδικότε-
ρα, και σε συνέχεια πρόσφατων πρωτο-
βουλιών της, η Εθνική Τράπεζα ανακοι-
νώνει ένα νέο πλαίσιο συνεργασίας με 
όλες τις επιχειρήσεις πώλησης καπνι-
κών προϊόντων, περίπτερα, καταστήμα-
τα ψιλικών ειδών και mini market, μέ-
σω του οποίου παρέχονται ελκυστικοί 
όροι, τόσο για την απόκτηση τερματι-
κών συσκευών αποδοχής καρτών πλη-
ρωμής POS όσο και για τις προμήθειες 
εκκαθάρισης των συναλλαγών. Οι προ-
μήθειες εκκαθάρισης συναλλαγών θα 
λειτουργούν συνδυαστικά με την ειδική 
τιμολόγηση (προμήθεια εκκαθάρισης 
0,50% των μικροσυναλλαγών έως 10 
ευρώ) για όλες τις ατομικές επιχειρή-
σεις, ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες ε-
ταιρείες που έχει ήδη ανακοινώσει η 

τράπεζα.
Οι επιχειρήσεις πλέον της μικρής 

λιανικής θα έχουν την δυνατότητα να:
• εξυπηρετούν πελάτες κατόχους χρε-
ωστικών, πιστωτικών και προπληρω-
μένων καρτών που επιθυμούν να πλη-
ρώσουν με κάρτες πληρωμών.
• αυξήσουν την επισκεψιμότητα και τις 
πωλήσεις στα καταστήματά τους, ενι-
σχύοντας την εικόνα της επιχείρησής 
τους.
• αποδέχονται ανέπαφες συναλλαγές 
με κάρτες "contactless".
• μειώσουν διαχειριστικά λάθη μέσω 
διασύνδεσης των ταμειακών μηχανών 
με τα τερματικά POS.
• περιορίσουν δραστικά το κόστος που 
προκύπτει από τη διαχείριση των με-
τρητών.
• λειτουργήσουν σε ένα ασφαλέστερο 
περιβάλλον καθώς μειώνονται τα με-
τρητά στα ταμεία τους. 

Mειώθηκαν περαιτέρω τα επι-
τόκια καταθέσεων - χορηγή-
σεων το Σεπτέμβριο, με απο-

τέλεσμα να περιοριστεί το άνοιγμα 
της ψαλίδας μεταξύ τους. Σύμφωνα 
με στοιχεία της Τραπέζης της Ελλά-
δος (ΤτΕ), το περιθώριο επιτοκίου 
μειώθηκε στις 4,32 εκατοστιαίες μο-
νάδες, έναντι 4,54 μονάδων τον προ-
ηγούμενο μήνα. Ειδικότερα, το  μέσο 
σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου 
των νέων καταθέσεων μειώθηκε κα-
τά 4 μονάδες βάσης σε σχέση με τον 
προηγούμενο μήνα και διαμορφώ-
θηκε στο 0,38%.Το  μέσο επιτόκιο 
των καταθέσεων μίας ημέρας από 
νοικοκυριά παρέμεινε αμετάβλητο 
στο 0,12%, ενώ το αντίστοιχο επιτό-
κιο των καταθέσεων από επιχειρή-
σεις διαμορφώθηκε στο 0,18%, σχε-
δόν αμετάβλητο έναντι του προηγού-
μενου μήνα. Το μέσο επιτόκιο των 
καταθέσεων με συμφωνημένη διάρ-
κεια έως 1 έτος από νοικοκυριά μει-
ώθηκε κατά 8 μονάδες βάσης σε 
σχέση με τον προηγούμενο μήνα και 
διαμορφώθηκε στο 0,79%. Το μέσο 
σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου 
των νέων δανείων προς νοικοκυριά 
και επιχειρήσεις παρουσίασε μείωση 
κατά 26 μονάδες βάσης σε σχέση με 
τον προηγούμενο μήνα και διαμορ-
φώθηκε στο 4,70%. 

Το μέσο επιτόκιο των καταναλω-

τικών δανείων χωρίς καθορισμένη 
διάρκεια (κατηγορία που περιλαμβά-
νει τα δάνεια μέσω πιστωτικών καρ-
τών, τα ανοικτά δάνεια και τις υπερα-
ναλήψεις από τρεχούμενους λογα-
ριασμούς) παρέμεινε σχεδόν αμετά-
βλητο σε σχέση με τον προηγούμενο 
μήνα και διαμορφώθηκε στο 14,42%. 
Το μέσο επιτόκιο των καταναλωτι-
κών δανείων με κυμαινόμενο (1) ε-
πιτόκιο μειώθηκε κατά 40 μονάδες 
βάσης και διαμορφώθηκε στο 7,99%. 

Tο μέσο επιτόκιο των επιχειρημα-
τικών δανείων χωρίς συγκεκριμένη 
διάρκεια διαμορφώθηκε στο 5,81%, 
σχεδόν αμετάβλητο σε σχέση με τον 
προηγούμενο μήνα. Το αντίστοιχο ε-
πιτόκιο των επαγγελματικών δανεί-
ων αυξήθηκε οριακά και διαμορφώ-
θηκε στο 7,38%. Το μέσο επιτόκιο 
των επιχειρηματικών δανείων συ-
γκεκριμένης διάρκειας και κυμαινό-

μενου επιτοκίου (1) μειώθηκε κατά 
63 μονάδες βάσης και διαμορφώθη-
κε στο 4,29%. Αναλυτικότερα, το μέ-
σο επιτόκιο για δάνεια μέχρι και 
250.000 ευρώ μειώθηκε κατά 18 
μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε 
στο 5,64%, για δάνεια άνω των 
250.000 μέχρι και 1 εκατ. ευρώ αυ-
ξήθηκε κατά 23 μονάδες βάσης και 
διαμορφώθηκε στο 5,32%, ενώ για 
δάνεια άνω του 1 εκατ. ευρώ μειώ-
θηκε κατά 76 μονάδες βάσης και δι-
αμορφώθηκε στο 3,94%. Τέλος, το 
μέσο επιτόκιο των στεγαστικών δα-
νείων με κυμαινόμενο επιτόκιο (1) 
παρουσίασε αύξηση κατά 21 μονά-
δες βάσης και διαμορφώθηκε στο 
2,75%. 

Σχεδόν αμετάβλητα παρέμειναν τα 
μέσα σταθμισμένα επιτόκια στα υφι-
στάμενα υπόλοιπα του συνόλου των 
καταθέσεων και του συνόλου των 

δανείων. Το περιθώριο επιτοκίου 
παρέμεινε αμετάβλητο στις 4,49 ε-
κατοστιαίες μονάδες. Αναλυτικότε-
ρα, το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο 
του συνόλου των υφιστάμενων κα-
ταθέσεων (συμπεριλαμβανομένων 
των καταθέσεων μίας ημέρας) δια-
μορφώθηκε στο 0,39%, έναντι 0,41% 
τον προηγούμενο μήνα. Το αντίστοι-
χο μέσο επιτόκιο των δανείων δια-
μορφώθηκε στο 4,88%, από 4,90% 
τον προηγούμενο μήνα. Το μέσο επι-
τόκιο στα υφιστάμενα υπόλοιπα των 
καταθέσεων με συμφωνημένη διάρ-
κεια έως 2 έτη από νοικοκυριά μειώ-
θηκε κατά 4 μονάδες βάσης έναντι 
του προηγούμενου μήνα και διαμορ-
φώθηκε στο 0,83%. Το μέσο επιτόκιο 
στα υφιστάμενα υπόλοιπα των κατα-
θέσεων με συμφωνημένη διάρκεια 
έως 2 έτη από επιχειρήσεις μειώθη-
κε κατά 6 μονάδες βάσης έναντι του 
προηγούμενου μήνα και διαμορφώ-
θηκε στο 0,88%. Τα μέσα επιτόκια 
στα υφιστάμενα υπόλοιπα των στε-
γαστικών και των επιχειρηματικών 
δανείων με διάρκεια άνω των 5 ε-
τών διαμορφώθηκαν στο 2,62% και 
3,95% αντίστοιχα, αμετάβλητα σε 
σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Τέ-
λος, το επιτόκιο των επαγγελματι-
κών δανείων διαμορφώθηκε στο 
5,15%, σχεδόν αμετάβλητο σε σχέση 
με τον προηγούμενο μήνα.

PwC Ελλάδας

Έξαγόρασε  
την  Eurobank  
Business Services 
ΣΤΗΝ ΈΞΑΓΟΡΑ της Eurobank Business 
Services, της θυγατρικής του ομίλου 
Eurobank στον τομέα του ανθρώπινου δυνα-
μικού, προχωρά η PwC Ελλάδας μέσω της 
υπογραφής προκαταρκτικής σύμβασης εξα-
γοράς. Σύμφωνα με σχετική  ανακοίνωση η 
συμφωνία υπεγράφη και  αφορά τη μεταβί-
βαση του συνόλου (100%) των μετοχών της 
Eurobank Business Services Α.Ε. στην PwC 
Business Solutions A.E. Με τη συγκεκριμένη 
συμφωνία, η PwC Ελλάδας εμπλουτίζει την 
ομάδα συμβουλευτικών υπηρεσιών της και 
εδραιώνει την ηγετική θέση της στην παροχή 
συμβουλευτικών υπηρεσιών διαχείρισης 
ανθρωπίνου δυναμικού (People & 
Organisation Consulting), και ειδικότερα 
στον τομέα της παροχής υπηρεσιών μισθο-
δοσίας και διαχείρισης μη χρηματικών παρο-
χών (Payroll & Benefits Solutions). Η συ-
ναλλαγή αυτή τελεί υπό το πλαίσιο του σχε-
δίου στρατηγικής αναδιοργάνωσης της Τρά-
πεζας. 

Τράπεζα Πειραιώς

Έυρωπαϊκή διάκριση   
για το περιβάλλον
ΣΈ ΈΥΡΩΠΑΪΚΟ ΈΠΊΠΈΔΟ  διακρίθηκε ανά-
μεσα σε 180 οργανισμούς η Τράπεζα Πειραι-
ώς, ως μία από τις τέσσερις καλύτερες επι-
χειρήσεις στην κατηγορία «Διαχείριση», στα 
ευρωπαϊκά βραβεία επιχειρήσεων για το 
περιβάλλον. Με την υποψηφιότητα «The 
Expandability of a Robust Certified EMS – 
the Case of Piraeus Bank» η Τράπεζα έλαβε 
την πρώτη θέση σε εθνικό επίπεδο στην κα-
τηγορία «Διαχείριση» για την ανάπτυξη, δο-
μή και λειτουργία του συστήματος περιβαλ-
λοντικής διαχείρισης. Επίσης η Τράπεζα δια-
γωνίστηκε και σε ευρωπαϊκό επίπεδο και 
διακρίθηκε στους 4 κορυφαίους οργανι-
σμούς που πέτυχαν σημαντικά περιβαλλοντι-
κά επιτεύγματα. Σημειώνεται ότι η  Τράπεζα 
Πειραιώς, στο πλαίσιο της δέσμευσής της για 
συνεχή μείωση των περιβαλλοντικών επι-
πτώσεων από τη λειτουργία της, έχει ανα-
πτύξει και εφαρμόζει Σύστημα Περιβαλλο-
ντικής Διαχείρισης (ΣΠΔ) σε όλα της τα κατα-
στήματα και τα κτήρια διοίκησης. Από το 
2011 το ΣΠΔ της Τράπεζας είναι πιστοποιη-
μένο σύμφωνα με τον Κανονισμό Eco-
Management and Audit Scheme (EMAS) της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και το πρότυπο ISO 
14001:2004. Με περισσότερες από 700 κτη-
ριακές υποδομές και περισσότερους από 
1.000 άμεσα εμπλεκόμενους εργαζόμενους 
στο ΣΠΔ, η Τράπεζα Πειραιώς είναι ένας από 
τους μεγαλύτερους οργανισμούς στην Ευ-
ρώπη που εφαρμόζει ένα τόσο αυστηρό πρό-
τυπο περιβαλλοντικής διαχείρισης.

Eθνική Τράπεζα  Και στα   
περίπτερα μπαίνουν τα POS  

ΤτΕ Μειώθηκαν τα επιτόκια 
καταθέσεων τον Σεπτέμβριο



Δύο μαζί,
παρέχουν περισσότερη
ασφάλεια.
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Την  απώλεια ή κλοπή της κάρτας, όσο και την πι-
θανή ταυτόχρονη κλοπή της τσάντας, του πορτο-
φολιού, του κινητού και του tablet, καλύπτει  το  

νέο πρόγραμμα της Eurolife ERB σε συνεργασία με 
την Eurobank  “Safe Pocket”. Το  νέο ασφαλιστικό 
πρόγραμμα  απευθύνεται σε όλους τους κατόχους πι-
στωτικών και χρεωστικών καρτών, οι οποίες έχουν 
εκδοθεί από την Τράπεζα Eurobank, καθώς και μέσω 
του δικτύου Νέο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο. Προσφέ-
ρει κάλυψη για ανεπιθύμητες χρεώσεις ή αναλήψεις 
και κάλυψη εξόδων για την αντικατάσταση των προ-
σωπικών σας αντικειμένων μέσα από πρωτοπορια-
κές παροχές και υπηρεσίες, ανταγωνιστικά ασφάλι-
στρα και μια απλή διαδικασία αποζημίωσης, παρέχο-
ντας κάλυψη σε παγκόσμιο επίπεδο 24 ώρες το 24ω-
ρο. 

Αναλυτικά περιλαμβάνονται οι ακόλουθες καλύ-
ψεις:
• Σε περίπτωση χρήσης σωματικής βίας ή απειλής
• Κάλυψη κλοπής μετρητών που έχουν αναληφθεί 
από ΑΤΜ
• Σε περίπτωση κλοπής ή απώλειας της κάρτας
• Κάλυψη για ανεπιθύμητες χρεώσεις ή αναλήψεις
• Σε περίπτωση ταυτόχρονης κλοπής και της τσάντας 
το πρόγραμμα προσφέρει κάλυψη κόστους αντικατά-
στασης τσάντας, κόστους περιεχομένου τσάντας, α-
ντικατάστασης γυαλιών, προσωπικών εγγράφων, 
κλειδιών και πορτοφολιού
• Σε περίπτωση κλοπής της κάρτας και ταυτόχρονης 

κλοπής της συσκευής κινητού και tablet
• Κάλυψη κόστους της συσκευής τηλεφώνου και κό-
στους μεταγενέστερων επικοινωνιών
• Κάλυψη κόστους tablet

Το ετήσιο κόστος χρήσης του προγράμματος “Safe 

Pocket” της Eurolife ERB ανέρχεται σε μόλις 30 ευ-
ρώ, προκειμένου να είναι απόλυτα προσαρμοσμένο 
στις τρέχουσες ανάγκες και τα δεδομένα των σύγχρο-
νων καταναλωτών που θέλουν να αισθάνονται ουσι-
αστική ασφάλεια με χαμηλό κόστος.

EUROINS

Mέγας χορηγός  
του Πανιωνίου
ΤΗΝ  ΈΝΑΡΞΗ συνεργασίας με 
το τμήμα καλαθοσφαίρισης  του 
Πανιωνίου ανακοίνωσαν η 
Euroins και η  αποκλειστική του 
εκπρόσωπος στην Ελλάδα 
Global Insurance Group. 

Στο  πλαίσιο της συμφωνίας, η 
Euroins θα προβάλλεται ως «Ε-
πίσημος ΜΕΓΑΣ ΧΟΡΗΓΟΣ του 
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ» για τις αγωνι-
στικές περιόδους 2016-2017 και 
2017-2018 με το χορηγικό πρό-
γραμμα να περιλαμβάνει, μεταξύ 
άλλων, προβολή της εταιρείας 
ως κεντρικό χορηγό αγωνιστικής 
φανέλας της ομάδας με παράλ-
ληλη προβολή και στα warm up, 
προβολή στα αθλητικά ρούχα 
των αγωνιστικών τμημάτων κα-
λαθοσφαίρισης καθώς και τηλε-
οπτικά και διαφημιστικά σποτ 
στους εντός έδρας αγώνες της 
ομάδας. 

Η αποστολή της ομάδας του 
Πανιωνίου είναι να επιστρέψει 
στο κορυφαίο επίπεδο, στη φυσι-
κή του θέση που είναι η Α1 Κατη-
γορία. Σε αυτό το πλαίσιο, ο στό-
χος της ομάδας συνάδει απόλυτα 
με την νοοτροπία της ασφαλιστι-
κής εταιρείας Euroins που δεν 
είναι άλλη από την εδραίωσή της 
στην ελληνική ασφαλιστική αγο-
ρά, έχοντας στόχο να αλλάξει τα 
υπάρχοντα δεδομένα.

Aναφερόμενος στη συμφωνία 
ο πρόεδρος και διευθύνων σύμ-
βουλος της Global Insurance 
Group  κ. Κωνσταντίνος  Μάκα-
ρης επεσήμανε μεταξύ άλλων ότι  
“είμαστε απόλυτα ικανοποιημέ-
νοι για την επίτευξη της παρού-
σας συμφωνίας, στοχεύοντας να 
εργασθούμε στενά με τους ιθύ-
νοντες του συλλόγου ούτως ώ-
στε να πετύχουμε τους κοινούς 
μας στόχους και να δούμε όλοι 
μαζί τον Πανιώνιο  εκεί που 
πραγματικά του αξίζει, ευελπι-
στώντας να πορευτούμε μαζί για 
πολλά χρόνια”. Από την πλευρά 
του ο πρόεδρος του Συλλόγου, κ. 
Ίων Βαρουξάκης, εξέφρασε την 
ικανοποίησή του που στηρίζουν 
την ομάδα  μεγάλοι χορηγοί του 
βεληνεκούς του ασφαλιστικού 
ομίλου Euroins.

ΜΊΑ ΞΈΧΩΡΊΣΤΗ ΔΡΑΣΗ προσφοράς στην κοινωνία μέσω του εθελοντισμού ορ-
γανώνει και φέτος ο Σύνδεσμος Εκπροσώπων και Στελεχών Ασφαλιστικών Εται-
ρειών στο πλαίσιο της Ημέρας Ιδιωτικής Ασφάλισης. Το Σάββατο, 12 Νοεμβρίου 
τα μέλη του Συνδέσμου θα βρίσκονται στο «Κέντρο της Γης» στο Οικολογικό Πάρ-
κο «Αντώνη Τρίτση», για να ζήσουν ξανά την εμπειρία της συλλογικής κουζίνας, 
να μαγειρέψουν και να προσφέρουν 1.000 μερίδες φαγητό στους συμπολίτες μας 
που έχουν ανάγκη. 

Οι εθελοντές του Συνδέσμου με την καθοδήγηση της μη κερδοσκοπικής οργά-
νωσης για την ανάπτυξη της περιβαλλοντικής και κοινωνικής νοημοσύνης «ΟΡ-

ΓΑΝΩΣΗ ΓΗ», θα προετοιμάσουν και θα συσκευάσουν το φαγητό, το οποίο θα δι-
ανεμηθεί σε ιδρύματα (εστίες αστέγων, συσσίτια, καταφύγια προσφύγων) από 
τους ίδιους τους εθελοντές σε συνεργασία με το «ΜΠΟΡΟΥΜΕ», μη κερδοσκοπι-
κή εταιρεία κατά της σπατάλης του περισσευούμενου φαγητού.

Επιπρόσθετα, το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου εκτιμώντας ότι η Ημέρα 
Ιδιωτικής Ασφάλισης είναι Ημέρα Προσφοράς αποφάσισε να εμπλουτίσει τον ε-
ορτασμό της, οργανώνοντας μια παράλληλη δράση,  κατά τη διάρκεια της οποίας 
θα συγκεντρωθούν και στη συνέχεια θα προσφερθούν αγαθά και είδη πρώτης α-
νάγκης στους πρόσφυγες των Δομών Φιλοξενίας Λαυρίου και Σκαραμαγκά.

ΣΈΣΑΈ H ασφαλιστική αγορά προσφέρει στην κοινωνία

Με ιδιαίτερη επιτυχία ολοκληρώθηκε η Έκθεση «Αυτοκίνηση 2016» στο παλαιό αεροδρόμιο του 
Ελληνικού και, σύμφωνα με τα πρώτα επίσημα στοιχεία, η επισκεψιμότητα ξεπέρασε κάθε προσ-
δοκία, με τους επισκέπτες να φθάνουν  τους 77.000.

Η Anytime της Interamerican , η πρώτη direct ασφάλιση στην Ελλάδα, έδωσε το δικό της στίγμα στην 
έκθεση. Το εξειδικευμένο προσωπικό στο περίπτερο της Anytime υποδέχθηκε περισσότερα από 18.000 
άτομα, που ενημερώθηκαν για το νέο πρωτοποριακό τρόπο ασφάλισης με το χιλιόμετρο, «Buy the Mile». 
Για τους ενδιαφερόμενους, πραγματοποιήθηκαν και επιδείξεις στο αυτοκίνητο που υπήρχε στο περίπτε-
ρο, για την τοποθέτηση της τηλεματικής συσκευής με την οποία καταγράφονται τα χιλιόμετρα.  Ήδη, τα 
συμβόλαια «Buy the Mile», που έχουν συναφθεί από την έναρξη διάθεσης του προγράμματος μέχρι 
σήμερα, ξεπερνούν τα 3.000. Η καινοτομία των προγραμμάτων «Buy The Mile» είναι ότι συνδέονται με 
τα χιλιόμετρα που διανύει το αυτοκίνητο μέσα σε ένα χρόνο. Συγκεκριμένα, με τη σχετική ασφάλιση του 
αυτοκινήτου, μπορεί ο πελάτης να διανύσει μέχρι και 5.000 χιλιόμετρα το χρόνο, πληρώνοντας ακόμα 
χαμηλότερα ασφάλιστρα συγκριτικά με τα παραδοσιακά προγράμματα ασφάλισης αυτοκινήτου. Η δυ-
ναμική παρουσία της Anytime στην έκθεση υπογραμμίζεται από το γεγονός ότι 2.500 επισκέπτες δήλω-
σαν συμμετοχή στον προσεχή διαγωνισμό που θα αναδείξει τρεις νικητές, με δώρο το καλύτερο συμβό-
λαιο ασφάλισης της Anytime, στο πρόγραμμα «Value Plus», για ένα χρόνο.

Αυτοκίνηση 2016 Έντυπωσιακή προσέλευση  
στο περίπτερο της Anytime

Eurolife ERB- Eurobank Aσφαλίστε  
το πορτοφόλι σας με το  Safe Pocket
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Τις κακές καθημερινές συνήθειες που «κρύβουμε κάτω απ’ το 
χαλί» βγάζει στην επιφάνεια η ΑΧΑ και μας καλεί να προστα-
τεύσουμε τον εαυτό μας και όσους αγαπάμε, με το εικονικό e-

shop asetisvlakeies.gr και όχημα το Facebook. Δημιουργώντας μια 
εκστρατεία που ξεφεύγει από τη συμβατική επικοινωνία, επισημαί-
νει τα καθημερινά σφάλματα όλων μας, βασίζοντας τα μηνύματα και 
το έγκυρο περιεχόμενό τους στην επιστημονική γνώση του «Ομίλου 
Ιατρικού Αθηνών», του «Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας “Πάνος 
Μυλωνάς”», της «Αντιμετώπισης Παιδικού Τραύματος» και του 
«Driving Academy». 

“Στόχος της εκστρατείας #AseTisVlakeies είναι να θυμίσει σε ε-
μάς και σε όσους αγαπάμε, τι πρέπει να αφήσουμε έξω από την κα-
θημερινότητά μας – πιθανώς δηλαδή, τα περισσότερα απ’ όσα κά-
νουμε. Η υγεία είναι το πολυτιμότερο αγαθό για τον άνθρωπο και 
πλέον, οι σύγχρονες εξελίξεις της ιατρικής επιστήμης μας επιτρέ-
πουν να προλαμβάνουμε και να αντιμετωπίζουμε σοβαρά ιατρικά 
θέματα, διασφαλίζοντας υψηλή ποιότητα ζωής”, επισημαίνει ο Νί-
κος Μόσχος, διευθυντής Επιχειρησιακής Ανάπτυξης του Ομίλου Ι-
ατρικού Αθηνών. “Δέσμευσή μας στον Όμιλο Ιατρικού Αθηνών εί-
ναι να προάγουμε τη γνώση για τις κορυφαίες ιατρικές λύσεις που 
σήμερα έχουμε στα χέρια μας και να εκπαιδεύουμε διαρκώς το 
κοινό για την αξία του προληπτικού ελέγχου, μέσα από καμπάνιες 
ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης. Σε αυτό το πλαίσιο, είμαστε ι-
διαίτερα χαρούμενοι καθώς η AXA μας έδωσε τη δυνατότητα να 
συνεργαστούμε σε αυτήν την πρωτότυπη καμπάνια και να αναδεί-
ξουμε ποια είναι τα μικρά και καθημερινά λάθη που πρέπει να απο-
φεύγουμε για να δώσουμε στη ζωή μας την αξία που πρέ-
πει”,προσθέτει ο κ. Μόσχος.

Από την πλευρά της η πρόεδρος του Ινστιτούτου Οδικής Ασφά-
λειας (ΙΟΑΣ) «Πάνος Μυλωνάς» Βασιλική Δανέλλη- 
Μυλωνά χαρακτηρίζει το #AseTisVlakeies  
“αξιόλογη πρωτοβουλία της ΑΧΑ που υπο-
γραμμίζει με τρόπο ευρηματικό μια πάγια 
θέση του ΙΟΑΣ: το να υιοθετούμε υγιείς 
και υπεύθυνες συμπεριφορές δεν κά-
νει καλό μόνο σε εμάς αλλά και 
στους γύρω μας. Στο Ινστιτούτο Οδι-
κής Ασφάλειας «Πάνος Μυλωνάς» 
διαπιστώνουμε καθημερινά πόσο 

σημαντικός είναι ο ανθρώπινος 
παράγοντας στην πρόκληση δυ-
στυχημάτων, ειδικά όταν ο οδηγός 

είναι είτε αγχωμένος και κουρα-
σμένος, είτε υπερβολι-

κά χαλα-
ρός και α-
φηρημένος. Η σω-
στή οδηγική και οδική συ-

μπεριφορά είναι μία απόφαση. Ας 
την πάρουμε όλοι μας στα σοβα-

ρά”, σημειώνει η κα Βασι-
λική Δανέλλη-Μυλω-

νά.  
Η πρόεδρος του 

Μη Κερδοσκοπικού 
Οργανισμού «Αντιμε-

τώπιση Παιδικού Τραύ-
ματος», Natasha Clive-
Βρέκοσι, ανέφερε σχετι-
κά ότι “τα παιδιά από τη 

φύση τους είναι γεμάτα 
περιέργεια και δεν έχουν 

ανεπτυγμένη την αίσθηση 
του κινδύνου, γι' αυτό και 

είναι ιδιαίτερα επιρρεπή 
στα ατυχήματα. Δυστυ-
χώς όμως,  πολλά από 
τα ατυχήματα είναι σο-
βαρά και καταλήγουν 
σε μόνιμες αναπηρίες, 

ακόμα και σε θάνατο. Για 
το λόγο αυτό είναι πολύ 

σημαντικό να μάθουμε στα 
παιδιά μας από την πιο μικρή 

ηλικία να αναγνωρίζουν τους 
κινδύνους γύρω τους και να 

προστατεύονται από αυτούς. Είναι απο-
δεδειγμένο, ότι η σωστή και συστηματική πρόλη-

ψη μπορεί να μειώσει τον αριθμό και τη σοβαρότητα των παιδικών 
ατυχημάτων μέχρι και 50%”, αναφέρει η κα Natasha Clive-Βρέκοσι.

Από την πλευρά του ο Θωμάς Παπαπάσχος, ιδρυτής της ακαδημίας 
ασφαλούς, τεχνικής και οικονομικής οδήγησης, Driving Academy, 
τόνισε ότι “θεωρούμε την πρόληψη μέσα από την εκπαίδευση πολύ 
σημαντική. Η οδήγηση είναι η πιο επικίνδυνη καθημερινή δραστηρι-
ότητά μας και δυστυχώς το ξεχνάμε. Καθημερινά 3.500 άνθρωποι 
παγκοσμίως χάνουν τη ζωή τους από τροχαία ατυχήματα. Τα βασικά 
λάθη, οι "καθημερινές μικρές βλακείες" που σχετίζονται με την έλ-
λειψη προσοχής στην οδήγηση είναι ικανά να φέρουν την καταστρο-
φή. Σκοπός μας πρέπει να είναι να κινούμαστε με τη μέγιστη ασφά-
λεια και όχι με προτεραιότητα το πότε θα φτάσουμε.  Πρέπει να μην 
ξεχνάμε τον κίνδυνο που μπορεί να παραμονεύει παντού και ανά 
πάσα στιγμή. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που αποτελούμε μέρος της 
καμπάνιας της AXA, η οποία, με πρωτότυπο τρόπο αφυπνίζει και θυ-
μίζει τα αυτονόητα”, σημειώνει ο κ. Θωμάς Παπαπάσχος.

ΑΧΑ ΑΣΦΑΛΊΣΤΊΚΗ

#AseTisVlakeies και 
δώσε στη ζωή την 
αξία που πρέπει

Ανακάλυψε τις «βλακείες»  
που κάνεις κατά καιρούς 

στην υγεία, στη μετακίνηση, στο σπίτι 
και προσπάθησε να τις αφήσεις πίσω, 

μια για πάντα!
Σώσε τη ζωή σου, τη ζωή όσων αγαπάς 

και τη ζωή των γύρω σου.
Έίναι ό,τι πολυτιμότερο έχουμε.

Κάν' το και #AseTisVlakeies
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Σε πολλούς δήμους της χώρας  η εξεύρεση 
μιας θέσης στάθμευσης γίνεται εξαιρετικά δύ-
σκολη υπόθεση. Γείτονες, φίλοι, συγγενείς, του-
ρίστες, καταστηματάρχες, όταν έρθει η ώρα να 
παρκάρουν λησμονούν τις προσωπικές σχέσεις 
και αρχίζουν διεκδικήσεις και φωνές!

Πολλοί πυκνοκατοικημένοι δήμοι της χώρας, 
Αθηνών, Μεσσηνίας, Θεσσαλονίκης, Χανίων κ.ά., 
έχουν εφαρμόσει το σύστημα ελεγχόμενης στάθ-
μευσης ή και έχουν δημιουργήσει δημοτικά πάρ-
κινγκ προκειμένου να εξυπηρετήσουν τους δημό-
τες τους. Με αυτούς τους τρόπους και σε πολλές 
περιπτώσεις οι μόνιμοι κάτοικοι διασφαλίζουν 
δυο ή και περισσότερες θέσεις στάθμευσης στις 
περιοχές με ειδική σήμανση. Από την πληθώρα 
των οχημάτων οι εξαντλημένοι οδηγοί σταθμεύ-
ουν παράνομα ακόμα και μπροστά σε ιδιωτικούς 
χώρους στάθμευσης ή σε χώρους σήμανσης ατό-
μων με μειωμένη κινητικότητα.

Σύμφωνα με το εκτενές άρθρο 34 του κώδικα 
οδικής κυκλοφορίας καθορίζονται οι διατάξεις 
περί στάσης και στάθμευσης των οχημάτων, η πα-
ραβίαση των οποίων επιφέρει κυρώσεις. Πιο συ-
γκεκριμένα όλοι οι υποπαράγραφοι της παραγρά-
φου 2 επιφέρουν πρόστιμο 80 ευρώ. Οι υποπαρά-
γραφοι 2 ιστ’ και 2ιη’ επιφέρουν πρόστιμο 150 
ευρώ και 9 βαθμούς ποινής στο point system. Η 
παράγραφος 12 επιφέρει πρόστιμο 80 ευρώ, ενώ 
οι παράγραφοι 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 επιβάλ-
λουν πρόστιμο 40 ευρώ και αφαίρεση άδειας ο-
δήγησης και άδειας κυκλοφορίας 10 ημέρες.

Δείτε εδώ πιο συγκεκριμένα:

ΑΡΘΡΟ 34: Στάση και στάθμευση

1Η στάση και η στάθμευση επιτρέπονται, αν δεν 
δημιουργείται εξ αυτών κίνδυνος ή παρακώ-

λυση της κυκλοφορίας και αν δεν υπάρχουν σχε-
τικές απαγορευτικές πινακίδες ή διαγραμμίσεις.

2 Η στάση ή στάθμευση οχήματος απαγορεύε-
ται: α) Επάνω σε διαβάσεις πεζών ή ποδηλα-

τιστών και σε απόσταση μικρότερη από πέντε (5) 
μέτρα από αυτές. β) Σε απόσταση μικρότερη από 
δώδεκα (12) μέτρα από στάσεις αστικών, υπερα-
στικών, ηλεκτροκίνητων λεωφορείων και τροχι-
οδρομικών οχημάτων. γ) Σε εισόδους και εξό-
δους κόμβων και σε απόσταση μικρότερη από 
δέκα (10) μέτρα από τη νοητή προέκταση της πλη-
σιέστερης οριογραμμής του κάθετου οδοστρώ-
ματος. δ) Σε σιδηροδρομικές ή τροχιοδρομικές 
γραμμές ή πολύ πλησίον αυτών, ώστε να παρε-
μποδίζεται η κίνηση των σιδηροδρομικών ή τρο-
χιοδρομικών οχημάτων. ε) Σε πεζοδρόμια, πλα-
τείες, ειδικά ερείσματα που προορίζονται για πε-
ζούς ως και ποδηλατοδρόμους, εκτός αν επιτρέ-
πεται σε αυτούς η στάθμευση με ειδική σήμανση. 
στ) Πάνω και κάτω από τις γέφυρες, εκτός αν υ-

πάρχουν χώροι για στάθμευση ειδικά προορισμέ-
νοι. ζ) Πλησίον και πάνω σε κυρτές καμπύλες 
αλλαγής των κατά μήκος κλίσεων των οδών (ρά-
χεων) και σε στροφές ανεπαρκούς ορατότητας 
για προσπέρασμα. η) Σε οδοστρώματα που είναι 
χωρισμένα σε δύο λωρίδες κυκλοφορίας και αν 
το εναπομένον πλάτος της λωρίδας μεταξύ οχή-
ματος και απαγορευτικής γραμμής υπέρβασης 
είναι μικρότερο από τρία (3) μέτρα. θ) Σε απόστα-
ση μικρότερη από είκοσι (20) μέτρα από φωτει-
νούς σηματοδότες και δώδεκα (12) μέτρα από 
πινακίδες υποχρεωτικής διακοπής πορείας 
(STOΡ), ως και σε θέση, στην οποία το όχημα κρύ-
βει από τους χρήστες της οδού τη θέα των πινακί-

δων σήμανσης και σηματοδοτών. ι) Σε απόσταση 
πέντε (5) μέτρων από την τομή οικοδομικών 
γραμμών ή των νοητών προεκτάσεων αυτών. ια) 
Πάνω στις νησίδες ασφαλείας ως και στις διαχω-
ριστικές νησίδες. ιβ) Στους αυτοκινητόδρομους 
και τις οδούς ταχείας κυκλοφορίας, εκτός των 
χώρων στάθμευσης, που καθορίζονται με σήμαν-
ση. ιγ) Σε λωρίδες επιτάχυνσης και επιβράδυν-
σης. ιδ) Σε σήραγγες που υποδεικνύονται από ει-
δικές πινακίδες, εκτός από τους χώρους που υπο-
δεικνύονται ειδικά γι' αυτόν το σκοπό. ιε) Επί ση-
μασμένης βοηθητικής οδού, η οποία προορίζεται 
για οχήματα που μετακινούνται βραδέως. ιστ) Σε 
θέση όπου βρίσκεται κεκλιμένο επίπεδο (ράμπα) 

διάβασης ατόμων 
με μειωμένη κι-
νητικότητα. ιζ) Σε 
ειδικούς χώρους 
στάθμευσης οχη-
μάτων ατόμων με 
μειωμένη κινητι-
κότητα. ιη) Σε χώ-
ρους στάθμευσης 
αποκλειστικά για 
συγκεκριμένο ό-
χημα ατόμων με 
μειωμένη κινητι-
κότητα.

3Η στάθμευση 
οχήματος στο 

οδόστρωμα απα-
γορεύεται και: α) 
Σε απόσταση μι-
κρότερη από δε-
καπέντε (15) μέ-
τρα προ και μετά 

τις ισόπεδες σιδηροδρομικές διαβάσεις. β) 
Μπροστά από την είσοδο και έξοδο οχημάτων πα-
ραδίου ιδιοκτησίας ως και απέναντι από αυτήν, 
όταν η οδός είναι στενή και παρεμποδίζεται η εί-
σοδος - έξοδος οχημάτων εξ αυτής. γ) Σε θέση 
από την οποία παρεμποδίζεται όχημα που σταθ-
μεύει κανονικά να εξέλθει από το χώρο που έχει 
σταθμεύσει . δ) Αν το ελεύθερο μέρος της οδού 
που απομένει είναι ανεπαρκές για την κυκλοφο-
ρία των οχημάτων. ε) Παράπλευρα άλλου οχήμα-
τος, σε στάση ή στάθμευση, εκτός αν άλλως ορί-
ζεται με ειδική σήμανση. Κατ' εξαίρεση, τα δίτρο-
χα ποδήλατα, μοτοποδήλατα και μοτοσικλέτες 
χωρίς καλάθι, μπορούν να σταθμεύουν το ένα 
παράπλευρα με το άλλο σε διπλή σειρά. ζ) Σε από-
σταση μικρότερη από πέντε (5) μέτρα προ και μετά 
από πυροσβεστικό σημεία. η) Προ της εισόδου και 
εξόδου της προοριζόμενης για τη διακίνηση α-
σθενών προς και από νοσοκομεία, κλινικές και 
σταθμούς πρώτων βοηθειών γενικά. θ) Αν εμπο-
δίζει τη χρήση χώρων στάθμευσης που σημαίνε-
ται κατάλληλα. ι) Σε ειδικούς χώρους στάθμευ-
σης επιβατηγών αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης 
(ΤΑXI). ια) Στις εισόδους και εξόδους των πεζό-
δρομων ως και πάνω σ' αυτούς. ιβ) Επί του κε-
ντρικού οδοστρώματος οδών τριών οδοστρωμά-
των καθώς και εκτός κατοικημένων περιοχών, 
επί των οδοστρωμάτων οδών σεσημασμένων ως 
οδών προτεραιότητας με κατάλληλες πινακίδες.

4Εκτός κατοικημένων περιοχών, επιτρέπεται η 
στάση ή η στάθμευση μόνο στους χώρους που 

έχουν διατεθεί για το σκοπό αυτόν ή στα ερείσμα-
τα των οδών, αν δε δεν υπάρχουν τέτοια, όσο το 
δυνατόν πλησιέστερα στο δεξιό άκρο του οδο-

Γράφει ο ΜΕΝΤΏΡ ΔΊΆΜΕΣΟΛΆΒΗΤΗΣΧρήσιμα Ασφαλιστικά
KΏΔΙΚΑΣ ΟΔΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΕΣ

Πού επιτρέπεται η στάση ή στάθμευση  
του αυτοκινήτου χωρίς πρόστιμο

Πολλοί πυκνο-
κατοικημένοι δήμοι  
της χώρας,Αθηνών, 
Μεσσηνίας, 
Θεσσαλονίκης, Χανίων 
κ.ά.,έχουν εφαρμόσει το 
σύστημα ελεγχόμενης 
στάθμευσης ή έχουν 
δημιουργήσει δημοτικά 
πάρκινγκ προκειμένου 
να εξυπηρετήσουν τους 
δημότες τους
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στρώματος και παράλληλα προς τον άξονά του, 
εκτός αν απαγορεύεται αυτό.

5Μέσα στις κατοικημένες περιοχές, σε θέσεις 
όπου επιτρέπεται η στάση ή η στάθμευση, οι 

οδηγοί οχημάτων ή ζώων υποχρεούνται να θέ-
τουν αυτό όσο το δυνατόν πλησιέστερα στο δεξιό 
άκρο του οδοστρώματος. Στους μονόδρομους ε-
πιτρέπεται η στάση ή η στάθμευση και στην αρι-
στερή πλευρά. Αν δεν υπάρχει πεζοδρόμιο, οι ο-
δηγοί υποχρεούνται να αφήνουν ελεύθερο χώρο 
πλάτους ενός (1) μέτρου, τουλάχιστον, για τη διέ-
λευση των πεζών. Στις κατοικημένες περιοχές 
απαγορεύεται η στάθμευση φορτηγών αυτοκινή-
των μέγιστου επιτρεπόμενου βάρους πάνω από 
3,5 τόνους, λεωφορείων, μηχανημάτων έργων, 
αγροτικών μηχανημάτων, ρυμουλκούμενων, 
τροχόσπιτων και σκαφών, πέραν από 24 συνεχείς 
ώρες. Η στάθμευση αυτών μπορεί να πραγματο-
ποιείται σε κατάλληλους περιφραγμένους χώ-
ρους που ορίζονται από τους οικείους δήμους ή 
κοινότητες, οι οποίοι μεριμνούν και για τη φύλα-
ξή τους, ενώ με κοινή απόφαση των Υυπουργών 
Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέ-
ντρωσης, Μεταφορών και Επικοινωνιών, Δημό-
σιας Τάξης και Περιβάλλοντος, χωροταξίας και 
Δημόσιων 'Έργων καθορίζονται οι λεπτομέρειες 
εφαρμογής, στην οποία προβλέπονται και οι δα-
πάνες φύλαξης, συντήρησης κ.λπ.

6 Τα οχήματα που βρίσκονται σε στάση ή στάθ-
μευση, επιβάλλεται να τοποθετούνται παράλ-

ληλα με την οριογραμμή του οδοστρώματος και 
επί της αντιστοιχούσας γι' αυτούς προς την κα-
τεύθυνση της κυκλοφορίας πλευράς, εκτός αν ο-
ρίζεται με σήμανση διαφορετικά. Εντούτοις, η επί 
της άλλης πλευράς στάση ή στάθμευση επιτρέπε-
ται, όταν η στάση ή η στάθμευση επί της αντιστοι-
χούσας προς την κατεύθυνση της κυκλοφορίας 
πλευράς εμποδίζεται λόγω παρουσίας σιδηρο-
τροχιών. Δύναται να επιτρέπεται η στάση και η 
στάθμευση στο μέσον του οδοστρώματος, σε ειδι-
κά σημειούμενες θέσεις.

7Οι οδηγοί οχημάτων ή ζώων που σταθμεύουν 
δεν επιτρέπεται να απομακρύνονται από αυτά, 

εάν δεν λάβουν προηγουμένως τα κατάλληλα μέ-
τρα για την αποφυγή δυστυχήματος και, προκει-
μένου για μηχανοκίνητα οχήματα, για να εμποδι-
σθεί η χρησιμοποίηση αυτών χωρίς την άδεια των 
οδηγών τους.

8Τα αρμόδια αστυνομικά όργανα μπορούν να 
ακινητοποιούν τα οχήματα με ειδικούς μηχα-

νισμούς (τροχοσφιγκτήρες κ.λπ.), να ενεργούν τη 
μεταφορά οχήματος το οποίο σταθμεύει σε απα-
γορευμένη θέση ή την απομάκρυνση τροχόσπι-
των, σκαφών ή άλλων ογκωδών αντικειμένων, 
αν εξαιτίας της στάθμευσης των οχημάτων ή της 
εγκατάλειψης των τροχόσπιτων και σκαφών ως 
και των αντικειμένων αυτών παρεμποδίζεται η 
κυκλοφορία. Η μεταφορά των οχημάτων γίνεται 
με κατάλληλα τεχνικά μέσα -αποκλειόμενης της 
παραβίασης των θυρών του οχήματος- σε σταθμό 
αυτοκινήτων ή άλλο κατάλληλο χώρο, αφού λη-
φθούν μέτρα για την αποτροπή υλικών ζημιών. 
Για τη μεταφορά ειδοποιείται ο ιδιοκτήτης ή κάτο-
χος του οχήματος μέσα σε εύλογη προθεσμία. Τα 
έξοδα μεταφοράς, τα οποία καθορίζονται με από-
φαση του υπουργού Δημόσιας Τάξης, ως και τα 
φύλακτρα του οχήματος, βαρύνουν τον ιδιοκτήτη 
ή κάτοχο αυτού ή του σκάφους ή των άλλων αντι-
κειμένων, ο οποίος μπορεί να τα παραλάβει αμέ-
σως μετά την καταβολή των εξόδων αυτών. Με-
ταφορά οχήματος, έστω και αν τούτο σταθμεύει 

νόμιμα, μπορεί να πραγματο-
ποιηθεί σύμφωνα με τα παρα-
πάνω, χωρίς επιβολή διοικη-
τικών ποινών ή άλλων επιβα-
ρύνσεων, όταν υφίσταται κα-
τάσταση ανάγκης ή για λόγους 
ασφαλείας, ειδοποιημένου ό-
μως προς τούτο, με κάθε πρό-
σφορο μέσο, του ιδιοκτήτη ή 
κατόχου, μέσα σε εύλογη 
προθεσμία.

9Ο οδηγός μηχανοκίνητου 
οχήματος, εκτός των δί-

τροχων μοτοποδηλάτων και 
δίτροχων μοτοσικλετών χω-
ρίς καλάθι, αν υποχρεωθεί να 
σταθμεύσει σε οδόστρωμα σε 
θέση που απαγορεύεται η 
στάθμευση, είναι υποχρεωμέ-
νος να τοποθετήσει πινακίδα 
ή κατάλληλη συσκευή, σύμ-
φωνα με το άρθρο 81 του παρόντος Κώδικα, με 
τρόπο ώστε να ειδοποιούνται από απόσταση οι 
οδηγοί που πλησιάζουν. Η πινακίδα τοποθετείται 
στο οδόστρωμα και σε απόσταση μεγαλύτερη από 
είκοσι (20) μέτρα στις κατοικημένες περιοχές, πε-
νήντα (50) δε μέτρα εκτός κατοικημένων περιο-
χών, με την επιφύλαξη της παραγράφου 3 του 
άρθρου 29 του παρόντος. Η αυτή υποχρέωση υφί-
σταται και για τα ρυμουλκούμενα στην ως άνω 
περίπτωση.

10Αυτός που παραβαί-
νει τις διατάξεις της 

παραγράφου 2 του άρθρου 
αυτού τιμωρείται με διοικη-
τικό πρόστιμο ογδόντα 
(80,00) ευρώ, πλην των πε-
ριπτώσεων ιστ΄ και ιη΄, για 
την παράβαση των οποίων 
τιμωρείται με διοικητικό 
πρόστιμο εκατόν πενήντα 
(150,00) ευρώ και αυτός που 
παραβαίνει τις διατάξεις των 
λοιπών παραγράφων του 
άρθρου αυτού τιμωρείται με 
διοικητικό πρόστιμο σαρά-
ντα (40,00) ευρώ. Τα παρα-
πάνω διοικητικά πρόστιμα 
ορίζονται στο ήμισυ, όταν οι 
παραβάσεις αφορούν σε μο-
τοποδήλατα ή μοτοσικλέτες. 
Αν η παράνομη στάθμευση 

συνεχίζεται και πέραν των τριών (3) ωρών από τη 
βεβαίωση της παράβασης, βεβαιώνεται νέα πα-
ράβαση από το ίδιο ή άλλο όργανο και μετά την 
πάροδο του δεύτερου τρίωρου γίνεται μεταφορά 
του οχήματος, τροχόσπιτου, σκάφους ή των άλ-
λων ογκωδών αντικειμένων, κατά τα οριζόμενα 
στην παράγραφο 8 του άρθρου αυτού, εκτός αν 
παρεμποδίζεται η κυκλοφορία, οπότε η μεταφορά 
γίνεται αμέσως. Με κοινή απόφαση των υπουρ-
γών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Απο-

κέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών, Μετα-
φορών και Επικοινωνιών και Δημόσιας Τάξης 
ορίζονται τα ειδικότερα θέματα και οι λεπτομέ-
ρειες για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής.

11Ως παραβάτης των διατάξεων για τη στάθ-
μευση, ταυ παρόντος Κώδικα λογίζεται ο 

οδηγός του οχήματος που καταλαμβάνεται επ' 
αυτοφώρω και σε περίπτωση απουσίας του οδη-
γού ο κάτοχος αυτού.

12Απαγορεύεται η κατάληψη με οποιοδήποτε 
μέσο και για οποιονδήποτε λόγο μέρους ή 

ολόκληρου του οδοστρώματος των εθνικών, ε-
παρχιακών και δημοτικών ή κοινοτικών οδών δια 
των οποίων διεξάγεται η κυκλοφορία μηχανοκίνη-
των και μη οχημάτων. Αυτοί που παραβαίνουν με 
πρόθεση τη διάταξη του προηγούμενου εδαφίου 
τιμωρούνται με τις ποινές της παραγράφου 1 του 
άρθρου 292 του Ποινικού Κώδικα. Παράλληλα, και 
ανεξάρτητα της κατά το προηγούμενο εδάφιο ποι-
νής, με πράξη του οικείου νομάρχη, μετά προηγού-
μενη ακρόαση αυτού σε βάρος του οποίου λαμβά-
νεται το μέτρο, ανακαλείται για ένα (1) έτος και σε 
περίπτωση υποτροπής, οριστικά, αν πρόκειται για 
όχημα δημόσιας χρήσης, το δικαίωμα κυκλοφορί-
ας αυτού ως δημόσιας χρήσης, διατασσόμενης 
συγχρόνως της αφαίρεσης των στοιχείων κυκλο-
φορίας του οχήματος.

13Για τον καθορισμό στις κατοικημένες πε-
ριοχές των θέσεων στάσης, αφετηρίας ή 

στάθμευσης αστικών, υπεραστικών, ηλεκτροκί-
νητων λεωφορείων, τροχιοδρομικών οχημάτων 
ως και επιβατηγών αυτοκινήτων δημόσιας χρή-
σης (ΤΑΧΙ-ΑΓΟΡΑΙΩΝ), επιτρέπεται παρέκκλιση 
από τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του 
άρθρου αυτού. Στις περιπτώσεις αυτές ο καθορι-
σμός των θέσεων στάσης, αφετηρίας και στάθ-
μευσης γίνεται, προκειμένου μεν για την περιοχή 
αρμοδιότητας του ΟΑΣΑ, από αυτόν, ύστερα από 
ειδική μελέτη αυτού, προκειμένου δε για τις λοι-
πές περιοχές της χώρας από τον οικείο νομάρχη, 
ύστερα από ειδική μελέτη που καταρτίζεται από 
την αρμόδια υπηρεσία της νομαρχιακής αυτοδιοί-
κησης για τον καθορισμό τέτοιων θέσεων και με 
την οποία πρέπει να εξασφαλίζεται η ομαλή, α-
σφαλής και απρόσκοπτη διεξαγωγή της κυκλο-
φορίας στις θέσεις αυτές.

14Η στάθμευση οχημάτων σε χώρους ελεγχό-
μενης στάθμευσης επιτρέπεται για το χρονι-

κό διάστημα για το οποίο έχει καταβληθεί αποδε-
δειγμένα το τέλος στάθμευσης που καθορίζεται 
κάθε φορά από την αρμόδια αρχή. Αν η στάθμευση, 
χωρίς την καταβολή του καθορισμένου τέλους 
στάθμευσης, συνεχίζεται και πέραν των τριών (3) 
ωρών από τη βεβαίωση της παράβασης, βεβαιώνε-
ται νέα παράβαση από το ίδιο ή άλλο όργανο.

(Νόμος: 2696/23.03.1999 ΦΕΚ.57α και αναπροσαρμο-
γή νόμος: 3542/02.03.2007/ΦΕΚ.50α) (source ©: www.
kok.gr)

Τα οχήματα που 
βρίσκονται σε στάση ή 
στάθμευση, επιβάλλεται 
να τοποθετούνται 
παράλληλα με την 
οριογραμμή του 
οδοστρώματος και
προς την κατεύθυνση της 
πλευράς της 
κυκλοφορίας, εκτός αν 
ορίζεται  διαφορετικά με 
σήμανση
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Βραβείο στην κατηγορία Εκπαίδευση / 
Υποτροφίες για το έργο της Life 
Changer, απέσπασε η  MetLife στα 

Hellenic Responsible Business Awards 
2016,  μια από τις πιο σημαντικές εκδηλώ-
σεις  για την επιβράβευση δράσεων Εταιρει-
ών Κοινωνικής Ευθύνης. Όπως αναφέρει η 
εταιρεία, πρόκειται για πολύ σημαντική διά-
κριση, καθώς η MetLife, στο πλαίσιο του 
προγράμματος Eταιρικής Kοινωνικής Eυθύ-
νης, «We Care»,  έχει ξεκινήσει εδώ και 3 
χρόνια το πρόγραμμα «LifeChanger», το ο-
ποίο προωθεί ενεργά την ενημέρωση πάνω 
σε θέματα οικονομίας και οικονομικής δια-
χείρισης των νέων και στηρίζει ενεργά τη 
νεανική επιχειρηματικότητα. 

Μέσω του προγράμματος «Life Changer» 
στην Ελλάδα, πάνω από 250 εθελοντές της 
MetLife, εργαζόμενοι και ασφαλιστικοί σύμ-
βουλοι, έχουν πραγματοποιήσει μια σειρά ε-
πιμορφωτικών συναντήσεων και ενεργειών 
σε περισσότερους από 2.000 μαθητές όλων 
των εκπαιδευτικών βαθμίδων. Το συγκεκρι-
μένο βραβείο αποτελεί μεγάλη επιβράβευση 
για τις πρωτοβουλίες της εταιρείας να ενι-
σχύσει τις δυνατότητες ανάπτυξης και εξέλι-

ξης των νέων, καθώς αυτοί είναι που αποτε-
λούν τη συνέχεια και το μέλλον της χώρας. 
Στην Ελλάδα του σήμερα τέτοιες πρωτοβου-
λίες είναι που κάνουν τη διαφορά σε ποιοτικό 
επίπεδο, επηρεάζοντας σημαντικά την κοινω-
νία και τα μέλη της. “Οι νέοι είναι το μέλλον 
και η καλύτερη επένδυση για μια κοινωνία 
που έχει ανάγκη την καινοτομία και την αλλα-
γή”, τόνισε ο  κ. Σταύρος Μιχαηλίδης, διευθυ-
ντής επικοινωνίας της MetLife. “Θα  συνεχί-

σουμε και αυτή τη χρονιά μέσω του προγράμ-
ματος «LifeChanger» να προσφέρουμε μια 
διαφορετική οπτική στη ζωή των νέων και να 
βλέπουμε και να δημιουργούμε ευκαιρίες”, 
πρόσθεσε ο κ. Μιχαηλίδης.

Η MetLife, με ενεργή παρουσία στον α-
σφαλιστικό κλάδο, επιβεβαιώνει με τη διά-
κρισή της τις καινοτόμες πρακτικές της και 
δεσμεύεται για ακόμη μεγαλύτερη εξέλιξη 
και κοινωνική ανάπτυξη και αυτή τη χρονιά.

Με μια ματιά

Τα αρχαία ελληνικά είναι πλέον μία από γλώσσες του 
Facebook Έτσι πλέον οι λάτρεις της αρχαίας ελληνι-

κής γλώσσας, μπορούν να την επιλέξουν ακολουθώντας 
τα εξής βήματα: 1. «Ρυθμίσεις» 2. «Γλώσσα» 3. Αναζητή-
στε την επιλογή «Ελληνική αρχαία» και πατήστε «Αποθή-
κευση αλλαγών». Mόλις κάνετε τις συγκεκριμένες αλλα-
γές θα δείτε πως η αρχική σελίδα ονομάζεται «οίκος», τα 
μηνύματα ονομάζονται «αγγέλματα», το Facebook ρωτάει 
«Τί δοκείς;», ενώ, εάν θελήσετε να σχολιάσετε μια φωτο-
γραφία θα δείτε την ένδειξη: «Σχόλιον γράφειν». Ακολού-
θως, αν θέλετε να επιστρέψετε και πάλι στα τα Ελληνικά, 
πατήστε «Μεταβάλλειν» και κάντε την αλλαγή

Επεμβάσεις ακριβείας, μέσα στο φακό του ματιού, 
μπορεί να κάνει ένα νέο ρομπότ που κατασκευάστηκε 

στη Βρετανία με σκοπό να αφαιρεί τον καταρράκτη. Το 
Axsis είναι ένα χειρουργικό ρομπότ, που αναπτύχθηκε από 
την εταιρεία Cambridge Consultants.  Είναι μικρό, τηλε-
χειριζόμενο, με δύο «χέρια», και διαθέτει μεγαλύτερη α-
κρίβεια από έναν άνθρωπο χειρουργό. Κατά τη συγκεκρι-
μένη επέμβαση, ο γιατρός αντικαθιστά το θολωμένο τμήμα 
του φυσικού φακού του ματιού με ένα καθαρό πλαστικό 
φακό. 

Τη δημιουργία διεθνούς Κέντρου Συμβουλευτικών 
Υπηρεσιών Ασφαλείας στην Αθήνα ανακοίνωσε η  

Oracle. Το Κέντρο  λειτουργεί ως ένας κεντρικός κόμβος 
παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών ασφαλείας και ε-
ξειδικευμένων υπηρεσιών υλοποίησης σε αυτή τη διευ-
ρυμένη γεωγραφική περιοχή, καλύπτοντας το σύνολο του 
τεχνολογικού χαρτοφυλακίου της Oracle για Cloud, On-
premises και υβριδικές υλοποιήσεις. Σύμφωνα με την ε-
ταιρεία, αυτή η νέα επένδυση της Oracle στην Ελλάδα εν-
δυναμώνει και επεκτείνει τον τοπικό και περιφερειακό 
ρόλο του Oracle Consulting. 

Γιούνκερ:  Δωρεάν Wi-Fi  
στους δημόσιους χώρους 

ΔΩΡΈΑΝ Wi-Fi στους δη-
μόσιους χώρους μεταξύ των 
κρατών-μελών της Ευρω-
παϊκής Ένωσης σκοπεύει να 
παράσχει μέσα στα επόμενα 
4 χρόνια η Ευρωπαϊκή Επι-
τροπή, όπως  ανακοίνωσε ο  
πρόεδρος της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής, Ζαν Κλoντ Γι-
ούνκερ. Ο κ. Γιούνκερ τόνι-
σε το γεγονός ότι οι ψηφια-
κές τεχνολογίες «διαπερ-

νούν κάθε πτυχή της ζωής μας» και για το λόγο αυτόν ο 
κάθε πολίτης θα πρέπει να είναι σε θέση να συνδέεται στο 
Διαδίκτυο. “Εάν όλοι επωφελούνται από τη συνδεσιμότη-
τα, δεν θα πρέπει να έχει σημασία πού ζούμε ή πόσα χρή-
ματα κερδίζουμε”, τόνισε  χαρακτηριστικά, σημειώνοντας  
ότι  “για το λόγο αυτόν προτείνουμε τον εξοπλισμό κάθε 
ευρωπαϊκής πόλης και χωριού με δωρεάν ασύρματη πρό-
σβαση στο Ίντερνετ, γύρω από τα κύρια κέντρα της δημό-
σιας ζωής, έως το 2020”. Σύμφωνα με το σχέδιο 
«WiFi4EU» που προτείνει ο κ. Γιούνκερ αναφέρεται ότι 
αυτό θα εφαρμοστεί σε πάρκα, πλατείες, βιβλιοθήκες και 
δημόσια κτήρια. Επίσης, καθιστά σαφές πως η Επιτροπή 
σχεδιάζει να δαπανήσει το μέγιστο 120 εκατομμύρια ευ-
ρώ για την εγκατάσταση του απαραίτητου εξοπλισμού, 
ωστόσο οι τοπικοί φορείς θα πρέπει να καλύψουν το κό-
στος της συνδρομής, της συντήρησης του δικτύου και λοι-
πά έξοδα. 

MetLife Σημαντική διάκριση 
για το έργο της  LifeChanger

Ή κα Έλλη 
Νιχωρλή, ο κ. 
Ξενοφών 
Πετρόπουλος και 
ο  κ. Σταύρος 
Μιχαηλίδης

Το  89% των ατόμων που χρησιμοποι-
ούν το Facebook στην Ελλάδα είναι 
συνδεδεμένα με την εταιρική σελίδα 

τουλάχιστον μίας μικρής ή μικρομεσαίας 
επιχείρησης, σύμφωνα με τις στατιστικές. 

«Πρόκειται για μια διαδικασία εκδημο-
κρατισμού του marketing υπέρ των μικρο-
μεσαίων επιχειρήσεων, παρέχοντάς τους 
τα ίδια εργαλεία, ώστε να αναπτυχθούν 
εύκολα και αποτελεσματικά, ανεξαρτήτως 
του μεγέθους ή της τοποθεσίας τους, του 
κλάδου στον οποίο ανήκουν ή του επιπέ-
δου των δεξιοτήτων τους». 

Αυτό επισημάνθηκε από τους ομιλητές 
στην εκδήλωση του Facebook και του Ε-
μπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρί-
ου Αθηνών, σχετικά με την προστιθέμενη 
αξία που προσφέρουν οι ψηφιακές λύσεις 
στις ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις. 
Σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ε-
πιτροπής, η χρήση ψηφιακών εργαλείων 
από τις ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρή-
σεις παραμένει κάτω από τον ευρωπαϊκό 
μέσο όρο. 

Παρότι η δυναμική των social media στη 
χώρα βρίσκεται σε ευθυγράμμιση με τον 
ευρωπαϊκό μέσο όρο (18% στην Ελλάδα 
έναντι 18% κατά μέσο όρο στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση), οι διαδικτυακές πωλήσεις αγα-
θών και υπηρεσιών υπολείπονται σημαντι-

κά (6,1% στην Ελλάδα, 16% κατά μέσο όρο 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση). «Υπάρχουν πά-
νω από 60 εκατομμύρια μικρές και μικρο-
μεσαίες επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν 
ενεργά τις σελίδες του Facebook, επειδή 
παρέχονται δωρεάν, είναι εύχρηστες και 
έχουν καλή λειτουργία στα κινητά τηλέ-
φωνα. Γενικότερα, οι ιδιοκτήτες επιχειρή-
σεων ανακαλύπτουν το Facebook για την 
επιχείρησή τους, επειδή γνωρίζουν ήδη να 
το χρησιμοποιούν για προσωπικούς λό-
γους: η δημιουργία μιας σελίδας είναι εξί-
σου εύκολη με τη δημιουργία ενός προφίλ.

NN Hellas 

Μεταβαίνει  
στο cloud
Η ΔΊΈΥΘΥΝΣΗ Τεχνολογίας Πληροφο-
ριών της NN Hellas ασχολείται εντατι-
κά αυτήν την περίοδο με τη μετάβαση 
στο Office365, αποτελώντας, μάλιστα, 
το πρώτο business unit του ΝΝ Group - 
και πιλοτικό - που θα μεταβεί στο cloud. 
Στο πλαίσιο αυτό το προσωπικό της Δι-
εύθυνσης Πληροφορικής έχει ολοκλη-
ρώσει τις σχετικές εκπαιδεύσεις και έ-
χει αποκτήσει τις απαιτούμενες πιστο-
ποιήσεις. Στόχος της NN Hellas είναι να 
ολοκληρωθεί η μετάβαση στο Office 
365 σε όλο τον οργανισμό μέχρι το τέ-
λος του έτους. Εκτιμάται ότι μέχρι τον 
Οκτώβριο θα έχει ολοκληρωθεί η μετά-
πτωση για τους χρήστες των κεντρικών 
και μέχρι το Νοέμβριο για τους ασφαλι-
στικούς συμβούλους. Όσον αφορά στη 
συνολικότερη μετάπτωση των υποδο-
μών του οργανισμού στο cloud, αυτή θα 
γίνει σταδιακά με το σύστημα των 
«waves» υλοποίησης, διαχωρίζοντας 
την υποδομή σε συγγενικές ομάδες. Η 
μετάβαση θα ξεκινήσει τον Δεκέμβριο 
του 2016 και θα ολοκληρωθεί, αν όλα 
πάνε όλα, το Δεκέμβριο του 2017, σύμ-
φωνα με πληροφορίες του NetFAX.

Facebook Εννιά στους δέκα χρήστες 
είναι συνδεδεμένοι με επιχείρηση

Ο κ. Ζαν Κλoντ Γιούνκερ
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SAP: Στην  Αθήνα το πρώτο Data  
Science Delivery Hub στον κόσμο
Μήνυμα εμπιστοσύνης 

στους   Έλληνες επι-
στήμονες  είναι η επι-

λογή της SAP να δημιουρ-
γήσει στην Αθήνα το πρώτο 
παγκόσμιο κέντρο της για 
την ανάλυση και αξιοποίηση 
δεδομένων. To  πρώτο πα-
γκοσμίως Data Science 
Delivery Hub εγκαινιάστηκε 
από την  SAP, στο πλαίσιο 
ειδικής εκδήλωσης που 
πραγματοποιήθηκε στα κε-
ντρικά γραφεία της εταιρεί-
ας στην Αθήνα, παρουσία 
σημαντικών στελεχών της 
από την Ελλάδα και το εξω-
τερικό. Με στόχο να ενθαρ-
ρύνει την καινοτομία και να 
επενδύσει σε ταλαντούχους 
νέους επιστήμονες δίνοντάς 
τους μια ευκαιρία να σταδι-
οδρομήσουν στη χώρα τους, 
η SAP επέλεξε την Ελλάδα 
για τη δημιουργία ενός πα-
γκόσμιου κέντρου ανάλυ-
σης και αξιοποίησης δεδο-
μένων.

Παρά τις αντίξοες συνθή-
κες που επικρατούν στη χώ-
ρα, η Ελλάδα συνεχίζει να 
αναπτύσσει ένα πολύ αξιό-
λογο ανθρώπινο κεφάλαιο 
στους χώρους της μηχανι-
κής πληροφοριακών συστη-
μάτων και της ανάλυσης 
δεδομένων, τόνισε σχετικά 

με την επιλογή της Ελλάδας 
για την εγκατάσταση του 
Data Science Delivery Hub 
της SAP, ο κ. Ανδρέας Ξηρό-
κωστας, Country Manager, 
SAP Hellas, Cyprus, Malta. 
“Με την επιλογή μας αυτή, 
δηλώνουμε έμπρακτα την 
εμπιστοσύνη μας στους Έλ-
ληνες επιστήμονες και ελπί-
ζουμε να συμβάλουμε στην 
αντιμετώπιση του φαινομέ-
νου brain drain που παρατη-
ρείται τα τελευταία χρόνια, 
αλλά και στην υποστήριξη 
της ανάπτυξης της οικονο-
μίας της χώρας”, πρόσθεσε 

ο κ. Ανδρέας Ξηρόκωστας. 
Ο κ. Παύλος Παναγιωτίδης, 
Manager, Data Science 
EMEA/APJ/GCN Customer 
Innovation and Enterprise 
Platform SAP, ο οποίος η-
γείται του Hub μίλησε, στο 
πλαίσιο της εκδήλωσης, για 
το ρόλο που αναμένεται να 
παίξει το Data Science 
Delivery Hub. 

“Στη σημερινή ψηφιακή 
εποχή, παρατηρούμε μία 
πρωτόγνωρου μεγέθους 
παραγωγή δεδομένων. Ω-
στόσο, τα πολλά δεδομένα 
δεν μεταφράζονται άμεσα 

και σε χρήσιμη πληροφο-
ρία”, τόνισε  ο κ. Παναγιωτί-
δης. 

Όπως εξήγησε, το Data 
Science Delivery Hub της 
SAP αναλύει σε βάθος τη 
δομή και τα χαρακτηριστικά 
των Big Data με στόχο να 
δημιουργήσει προϊόντα και 
τεχνολογικές λύσεις που θα 
βοηθήσουν τις επιχειρήσεις 
να λειτουργούν πιο άμεσα 
και αποτελεσματικά.

Ο τομέας των Big Data α-
ποτελεί σήμερα μία από τις 
κυριότερες τάσεις της ψη-
φιακής τεχνολογίας, που α-

ναμένεται να διαμορφώσει 
τις εξελίξεις μέχρι το 2020. 
Ανταποκρινόμενη στις αυ-
ξημένες απαιτήσεις των ε-
πιχειρήσεων για την αποτε-
λεσματική διαχείριση μεγά-
λου όγκου δεδομένων στο 
πλαίσιο της Ψηφιακής Οι-
κονομίας, η SAP επενδύει 
στο Data Science Delivery 
Hub, αποσκοπώντας στο να 
παρέχει συνεχώς καλύτε-
ρες λύσεις για τους πελάτες 
και τους συνεργάτες της. Ε-
πιπλέον, το Data Science 
Delivery Hub φιλοδοξεί να 
αποτελέσει ένα κέντρο 
γνώσης και αξιοποίησης 
του τεράστιου όγκου πληρο-
φοριών (Big Data) που είναι 
διαθέσιμα στο ψηφιακό πε-
ριβάλλον, χρησιμοποιώ-
ντας τις πληροφορίες αυτές 
προς όφελος των εταιρειών 
στην πορεία τους προς τον 
ψηφιακό μετασχηματισμό. 
Μέσα από τη στρατηγική συ-
νεργασία με ακαδημαϊκούς 
και άλλους παραγωγικούς 
φορείς και με τη συμμετοχή 
Ελλήνων επιστημόνων, το 
Data Science Delivery Hub 
της SAP έχει ήδη ξεκινήσει 
τη λειτουργία του, ενώ ανα-
μένεται να αναπτυχθεί πε-
ραιτέρω με την πρόσληψη 
νέων στελεχών.

Υπουργείο Οικονομικών 

Φόρος έως 45%  
στα σπίτια που 
νοικιάζονται  
μέσω Airbnb 
ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ των εισοδημάτων 
που αποκτώνται από την ενοικίαση ακινή-
των, μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας τύ-
που Airbnb, σχεδιάζει να προχωρήσει το 
υπουργείο Οικονομικών, εκτιμώντας ότι 
από το  μέτρο αυτό μπορούν να ενισχυθούν 
τα δημόσια έσοδα κατά 250 εκατομμύρια 
ευρώ σε ετήσια βάση.

Σύμφωνα με το σχέδιο του υπουργείου 
Οικονομικών που παρέδωσε ο τέως ανα-
πληρωτής υπουργός Οικονομικών Τρύ-
φων Αλεξιάδης στην υφυπουργό Οικονο-
μικών Κατερίνα Παπανάτσιου το σχέδιο 
προβλέπει, μεταξύ άλλων:
• Την εγγραφή του κάθε υποψηφίου εκμι-
σθωτή φυσικού προσώπου σε ειδικό μη-
τρώο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων 
Εσόδων, το οποίο θα αποτελεί την ταυτό-
τητα του προς εκμίσθωσή ακινήτου και θα 
συνοδεύει κάθε συναλλαγή. Συγκεκριμένα 
θα υπάρχει Αριθμός Ταυτότητας Ακινήτου. 
Η μη συμμόρφωση θα επισύρει πρόστιμο 
ύψους 50.000 ευρώ.
• Τη θέσπιση ορίου στον αριθμό των εκμι-
σθούμενων ακινήτων ανά εκμεταλλευτή 
και στην ετήσια διάρκεια της μίσθωσης.
• Την επιβολή φόρου βραχυχρόνιας μίσθω-
σης ίσου με 5% επί της αξίας της διανυκτέ-
ρευσης, ο οποίος θα αποδίδεται στο ελληνι-
κό δημόσιο από οποιονδήποτε λειτουργεί 
ως ενδιάμεσος, κυρίως τις ηλεκτρονικές 
πλατφόρμες. Γι' αυτό και προβλέπεται η 
σύναψη συμφωνίας με επιμέρους ηλεκτρο-
νικές πλατφόρμες για την παροχή πληρο-
φοριών στη φορολογική διοίκηση ως προς 
τα εκμισθούμενα ακίνητα.
• Οι εκμεταλλευτές των ακινήτων, δεδο-
μένου ότι αποκτούν εισόδημα από ακίνητα 
και όχι από επιχειρηματική εκμετάλλευση, 
θα φορολογούνται με βάση ν κλίμακα φο-
ρολόγησης των ενοικίων. Έτσι θα φορο-
λογούνται με χαμηλό φορολογικό συντε-
λεστή 15% για εισοδήματα έως 12.000 
ευρώ, συντελεστή 35% για εισοδήματα α-
πό 12.001 ευρώ έως 35.000 ευρώ και 
45% για υψηλότερα.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στο 
σχέδιο, «η εμπειρία από τη λειτουργία της 
σκιώδους φιλοξενίας σε εθνικό και διε-
θνές επίπεδο αποδεικνύει ότι υφίσταται 
έντονη υποκατάσταση νόμιμων καταλυμά-
των από άτυπα. Ορισμένες μελέτες εκτι-
μούν το βαθμό υποκατάστασης στο 70%».
Το σχέδιο δράσης για την αντιμετώπιση 
της παραοικονομίας που συντελείται μέ-
σω αυτής της μορφής δραστηριότητας 
προβλέπει τη διενέργεια ελέγχων από μι-
κτά κλιμάκια των υπουργείων Οικονομι-
κών και Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρι-
σμού, με στόχο την εξασφάλιση της συμ-
μόρφωσης ως προς το δημιουργούμενο 
μητρώο.

ΤΊΣ ΠΟΡΤΈΣ της σε φοιτητές και απόφοιτους πανεπιστημίων ανοίγει την  
Τετάρτη  16 Νοεμβρίου η Microsoft Ελλάς για να περάσουν μια μέρα στα 
γραφεία της και να μάθουν περισσότερα για την κουλτούρα και το καινοτόμο 
εργασιακό περιβάλλον της, όπως  αναφέρεται  στην  πρόσκληση. 

Ειδικότερα, στο  “Open Day”, οι καλεσμένοι θα έχουν την ευκαιρία να ε-
νημερωθούν για τις τελευταίες εξελίξεις στον κόσμο της τεχνολογίας, να 
έρθουν σε επαφή με ηγετικά στελέχη, αλλά και να μάθουν περισσότερα σχε-

τικά με τις ευκαιρίες επαγγελματικής σταδιοδρομίας που παρέχει η 
Microsoft.

Επίσης οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν σχετικά 
με το πρόγραμμα Microsoft Academy for College Hires (MACH) και να συ-
νομιλήσουν με εργαζόμενους που συμμετέχουν στο πρόγραμμα αυτό, κα-
θώς και για το πρόγραμμα πρακτικής άσκησης της εταιρείας, το οποίο απευ-
θύνεται σε φοιτητές.

Microsoft Ενημέρωση για την απασχόληση

Nίκος Παππάς: H Ελλάδα να μπει 
στην  τεχνολογική επανάσταση
“Η ΧΩΡΑ μπορεί να μπει στο κύμα της τεχνολογικής επανάστασης”, τόνισε ο Νίκος Παππάς 
που ανέλαβε το νεοσύστατο υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέ-
ρωσης, παραλαμβάνοντας από τον Χρήστο Σπίρτζη. Όπως είπε ο κ. Παππάς,  “ο τομέας των 
τηλεπικοινωνιών μπορεί να γίνει η ατμομηχανή της νέας ανάπτυξης που να καταστήσει τη 
χώρα πρωταγωνιστή στον τομέα των τηλεπικοινωνιών και της ψηφιακής πολιτικής. Αν κα-
ταφέρουμε και ξεπεράσουμε τα εμπόδια, θα ανοίξουμε τις μεγάλες λεωφόρους της πληρο-
φορίας”, τόνισε χαρακτηριστικά. Αναφορικά με το  έργο που θέλει να κάνει στο νέο υπουρ-
γείο, σημείωσε πως “οι προηγούμενες κυβερνήσεις αμέλησαν να αφοσιωθούν στο να αξιο-
ποιήσει η χώρα το συγκριτικό της πλεονέκτημα, τη γεωγραφική της θέση και το αξιοθαύμα-
στο ανθρώπινο δυναμικό”Στιγμιότυπο από την παραλαβή-παράδοση
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Οι νέες αυτές τεχνολογίες, επιπρόσθετα υπο-
στηρίζουν τους οδηγούς για να αποφεύγουν 
αργά κινούμενα ή σταματημένα οχήματα που 

βρίσκονται στο δρόμο τους και τους προειδοποι-
ούν αν οδηγούν στο λάθος ρεύμα κυκλοφορίας. 

Ξεχάστε το στρες του παρκαρίσματος
Σύμφωνα με έρευνα που έγινε στη Μεγ. Βρετα-

νία το ένα στα τέσσερα ατυχήματα συμβαίνει σε 
σταθμούς πάρκινγκ. Ενώ εξίσου αξιοσημείωτο 
είναι το γεγονός πως ο ένας στους δύο οδηγούς 
προτιμά να διανύσει μεγαλύτερη απόσταση για να 
φτάσει στον προορισμό του από το να επιχειρήσει 
παράλληλο παρκάρισμα σε περιορισμένο χώρο. 
Εντυπωσιακό όμως είναι και το κόστος αυτών 
των επισκευών των μικροατυχημάτων το οποίο 
αγγίζει τα 800 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο, κό-
στος που σίγουρα επηρεάζει και τις ασφαλιστικές 
εταιρείες, μιας και οι περισσότερες των αποζημι-
ώσεων καταβάλλονται από αυτές. 

Σε αυτό το σημείο λοιπόν επεμβαίνει η Ford με 
το αναβαθμισμένο active park assist. 

Το σύστημα αυτό ελέγχει το τιμόνι, την επιλογή 
σχέσης στο κιβώτιο και την εμπρός/πίσω κίνηση 
για να διευκολύνει τη διαδικασία στάθμευσης μέ-
σω ενός μπουτόν. Το σύστημα μπορεί να κατευ-
θύνει το όχημα μέσα και έξω από έναν παράλληλο 
χώρο στάθμευσης και να το παρκάρει με όπισθεν 
σε κάθετο χώρο. Το αναβαθμισμένο Active Park 
Assist χρησιμοποιεί επίσης αισθητήρες για τον 
εντοπισμό κατάλληλων χώρων στάθμευσης.

Ακόμα μια λειτουργία που είναι σωτήρια είναι 
το Cross Traffic Alert με λειτουργία αυτόματου 
φρεναρίσματος, που χρησιμοποιεί αισθητήρες 
ραντάρ για να παρακολουθεί την περιοχή πίσω 
από το όχημα. Εάν ο οδηγός κάνει όπισθεν και δεν 
αντιδράσει στην αρχική προειδοποίηση, το σύστη-
μα είναι σχεδιασμένο για να ενεργοποιεί αυτόμα-

τα τα φρένα. Επίσης ανιχνεύει 
μοτοσικλέτες και ποδήλατα.

Έλιγμοί αποφυγής εμποδίου
H Ford εξελίσσει επίσης μία νέα 

τεχνολογία που βοηθά τους οδη-
γούς να αποφύγουν σταματημένα 
ή αργά κινούμενα οχήματα και το 
ενδεχόμενο σύγκρουσης.

Το σύστημα υποστήριξης ελιγ-
μών αποφυγής εμποδίου έχει 
σχεδιαστεί για να λειτουργεί με 
ταχύτητες πόλης και αυτοκινητό-
δρομου. Χρησιμοποιεί ραντάρ και 
μία κάμερα για να ανιχνεύει αργά 
κινούμενα και σταματημένα οχή-
ματα και μέσω την κατάλληλων 
ελιγμών επιτρέπει στους οδηγούς 
να αποφύγουν ένα όχημα και κατ’ 
επέκταση μία σύγκρουση. 

Το σύστημα ενεργοποιείται εάν 

δεν υπάρχει επαρκής χώρος για 
την αποφυγή μιας σύγκρουσης 
μόνο με φρενάρισμα και ο οδηγός 
αποφασίζει να κάνει έναν ελιγμό 
αποφυγής. 

Το Evasive steering assist βα-
σίζεται στην υπάρχουσα τεχνολο-
γία Forward Collision Warning, 
και Pre-Collision Assist, που μει-
ώνει τη σφοδρότητα συγκρούσε-
ων όπου εμπλέκονται οχήματα και 
πεζοί ή βοηθά τους οδηγούς να 
αποφύγουν τελείως τη σύγκρου-
ση.

Προειδοποίηση λάθους 
κατεύθυνσης στον 
αυτοκινητόδρομο

Οι συγκρούσεις λόγω οδήγη-
σης σε λάθος ρεύμα κυκλοφορίας 
είναι αιτίες για σοβαρούς και μοι-

ραίους τραυματισμούς συγκριτικά με άλλα είδη 
ατυχημάτων. Στη Γερμανία, το 3% των θανατηφό-
ρων τροχαίων ατυχημάτων στους αυτοκινητό-
δρομους είναι αποτέλεσμα οδήγησης σε λάθος 
ρεύμα κυκλοφορίας, με περίπου 20 θανατηφόρα 
τροχαία ατυχήματα κάθε χρόνο.

Το Wrong Way Alert χρησιμοποιεί μία κάμερα 
τοποθετημένη στο παρμπρίζ σε συνδυασμό με 
πληροφορίες από το σύστημα πλοήγησης για να 
προειδοποιήσει τους οδηγούς με οπτικά και α-
κουστικά σήματα όταν παραβιάζουν δύο απαγο-
ρευτικά σήματα (“No Entry”) εισόδου ή εξόδου σε 
αυτοκινητόδρομο. Το σύστημα -που αρχικά διατί-
θεται σε Γερμανία, Αυστρία και Ελβετία- βασίζε-
ται στο  Traffic Sign Recognition που χρησιμοποι-
εί μία εμπρόσθια κάμερα η οποία εντοπίζει οδικά 
σήματα και προειδοποιεί τον οδηγό για την πα-
ρουσία τους. 

Το Wrong Way Alert με τη συμβολή της κάμε-
ρας και του συστήματος πλοήγησης προειδοποιεί 
τους οδηγούς να σταματήσουν ή να στρίψουν.

Επάνω: Το Cross Traffic Alert με λειτουργία αυτόματου 
φρεναρίσματος χρησιμοποιεί αισθητήρες ραντάρ για να 
παρακολουθεί την περιοχή πίσω από το όχημα.
Αριστερά: Το Evasive steering assist βασίζεται στην 
υπάρχουσα τεχνολογία Collision Warning,  
και Pre-Collision Assist, που μειώνει τη σφοδρότητα 
συγκρούσεων όπου εμπλέκονται οχήματα και πεζοί  
ή βοηθά τους οδηγούς να αποφύγουν  
τελείως τη σύγκρουση.

Οι νέες  
τεχνολογίες 
υποστήριξης  
οδηγού από τη Ford

Η Ford επενδύει  
σε τεχνολογίες 
υποστήριξης των 
οδηγών, με νέες 
λειτουργίες που 
διευκολύνουν την 
καθημερινότητά 
τους, είτε κατά  
την κίνησή τους 
είτε κατά τη 
διάρκεια ελιγμών 
στάθμευσης

Το σύστημα αυτό ελέγχει το 
τιμόνι, την επιλογή σχέσης στο 
κιβώτιο και την εμπρός/πίσω 
κίνηση για να διευκολύνει τη 
διαδικασία στάθμευσης μέσω 

ενός μπουτόν.





Η MetLife καλύπτει αποτελεσµατικά µε ευέλικτα ατοµικά και οµαδικά Ασφαλιστικά 
Προγράµµατα τους κλάδους Ζωής, Προσωπικών Ατυχηµάτων, Υγείας, παρέχοντας 
ολοκληρωµένη προστασία σε εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους σε κάθε γωνιά της 
Ελλάδας. Επίσης, αναγνωρίζεται διαχρονικά για τη συνέπεια, την αποτελεσµατικότητα και τη 
φερεγγυότητά της προς όφελος των Ασφαλισµένων της.
 
Η MetLife αποτελεί µια παγκόσµια δύναµη στον κλάδο των Ασφαλειών Ζωής, των 
Συνταξιοδοτικών Προγραµµάτων και των Οµαδικών Ασφαλίσεων Προσωπικού. Kατέλαβε 
την πρώτη θέση στις εταιρείες ασφαλίσεων ζωής και υγείας στην ετήσια λίστα του 
περιοδικού Fortune για τις πιο «Πιο Αξιοθαύµαστες Εταιρείες στον Κόσµο».

Παγκόσµια Δύναµη στις Ασφάλειες Ζωής

Λεωφ. Κηφισίας 119, 151 24 Μαρούσι, Αθήνα, Τηλ.: 210 8787.000, Fax: 210 6123.722
e-mail: contact@metlife.gr, www.metlife.gr©
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Η επιλογή της 
Ασφαλιστικής Εταιρείας 

που θα εµπιστευθείτε 
την Ασφάλεια 

της Ζωής σας είναι 
µία κρίσιµη απόφαση.


