
www.nextdeal.gr
H No 1 ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΗ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΧΩΡΟ • Νο 372 • 9 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ  2016 • ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ 2 ΕΥΡΩ - ΚΩΔΙΚΟΣ: 5590

Σελίδες 11-12

ΟΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΠΎΡΟΎ &  
ΟΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΙΛΗΤΟΣ 
παρουσιάζουν το βιβλίο  
του Γιώργου Λογοθέτη

«Μίκης Θεοδωράκης  
Θρησκεία μου  
είναι η Ελλάδα»

| Σελίδα 4

ERGO

O Όμιλος στηρίζει   
την Ergo Ελλάδας

| Σελίδα 8

Allianz Ελλάδος
Ενισχύει διαχρονικά  
το μερίδιο στην αγορά

| Σελίδα 6

Interasco

Εκπλήξεις για  
το δίκτυο συνεργατών

 ΤΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΩΝ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΩΝ

Του ΛΆΜΠΡΟΥ ΚΆΡΆΓΕΏΡΓΟΥ

Η πλειονότητα όσων συμμετείχαν ως ομιλητές στο πολύ σημαντικό συνέ-
δριο και επιτυχημένο συνέδριο της Ένωσης Αναλογιστών Ελλάδος για το 
ασφαλιστικό, συμφώνησαν ότι οι μεγάλες αλλαγές είναι ακόμη μπροστά 

μας και πως σε δυο τρία χρόνια θα χρειασθεί μία νέα μεταρρύθμιση, προκειμέ-
νου να επιβιώσει τα σύστημα. Επίσης η πλειοψηφία συμφώνησε ότι ολοκληρω-
μένη λύση χωρίς τη «συμμετοχή» του κεφαλαιοποιητικού συστήματος και συ-
νεπώς της ιδιωτικής ασφάλισης δεν μπορεί να υπάρξει. Εντυπωσιακή η συμμε-

τοχή στο συνέδριο (κατάμεστο το Μέγαρο Μουσικής) αλλά κυρίως ουσιαστικές 
οι παρεμβάσεις των ομιλητών, έδωσαν την ευκαιρία να αναδειχθεί το επιστημο-
νικό υπόβαθρο που στηρίζει ένα ολόκληρο κλάδο-θεσμό όπως είναι ο θεσμός 
της ιδιωτικής ασφάλισης Το συνέδριο με θέμα: «Work in progress-Το συνταξι-
οδοτικό στην Ελλάδα του σήμερα» δικαίωσε με το αποτέλεσμά του την πρωτο-
βουλία του διοικητικού συμβουλίου της ΕΑΕ, καθώς δόθηκε η δυνατότητα να 
αναπτυχθεί σε πλήρη διάσταση το συνταξιοδοτικό πρόβλημα και οι λύσεις του 
χωρίς «κραυγές και ψίθυρους».

Συνέχεια στη σελ. 4 και ρεπορτάζ στις σελ. 2-3

| Σελίδα 8

Ανοίγει ο χορός των deals στις επιχειρήσεις 
Τρεις συμφωνίες ύψους 350 εκατ. ευρώ μέσα σε μερικές εβδομάδες 

Τα deals που κυοφορούνται σε τράπεζες, τουρισμό, ενέργεια, ακτοπλοϊα και βιομηχανία.

Συντάξεις: Οι αλλαγές 
είναι μπροστά μας

Αντώνης 
Χριστοφίλης

Η τεχνολογία της MetLife 
αλλάζει την επικοινωνία 
με τον πελάτη

| Σελίδα 29

N Ε Ο Σ  Μ Ε Τ Ο Χ Ο Σ  Σ Τ Η Ν  Α I G  Ε Λ Λ Α Σ

Π. Δημητρίου Ν. Φράγκος Μ. Νεκτάριος Γ. Παναγόπουλος Τ. Γιαννίτσης Τ. Πετρόπουλος Κ. Μπίτσιος Δ. Μαζαράκης

GENERALI 
Σημαντική αύξηση 
παραγωγής από το 
γραφείο στη Βόρεια 

Ελλάδα 
| Σελίδα 24

ΑΧΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ 
Έμφαση στη 

στρατηγική πολιτικής 
ανάληψης εμπορικών 

κινδύνων 
| Σελίδα 24

+υγεία

Τα καινοτόμα φάρμακα είναι πρωτότυπα φάρ-

μακα που αναπτύσσονται μετά από πολυετή 

εργαστηριακή και κλινική έρευνα υψηλού 

κόστους, με αποτέλεσμα  να  διατίθενται στους α-

σθενείς σε πολύ ακριβή τιμή, ενώ σύμφωνα με 

μελέτες  έχει αποδειχθεί  ότι σώζουν ζωές. 

Εκατομμύρια άνθρωποι με  HIV/AIDS, καρδιαγ-

γειακές και νευροψυχιατρικές παθήσεις και μορ-

φές καρκίνου απολαμβάνουν πλέον περισσότερη 

και καλύτερη ζωή. 

Ωστόσο οι   Έλληνες ασθενείς δεν έχουν πρό-

σβαση στα καινοτόμα φάρμακα και τις νέες θερα-

πείες και οι  δεσμεύσεις και οι υποσχέσεις της η-

γεσίας του υπουργείου Υγείας για την πρόσβαση 

των ασθενών σε αυτά είναι πολλές, χωρίς όμως 

να υλοποιούνται. 

ΑΤΛΑΝΤΙΚΉ ΈΝΩΣΉ:ΠΛΉΡΉΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΉ ΚΑΛΥΨΉ ΜΈ ΤΟ ATL AS PROTECTION

Η Ατλαντική Ένωση ξεχωρίζει για την πελατοκεντρική της φιλοσοφία, την οποία επιβεβαιώνει το πρόγραμμα ασφάλειας υγείας  

Atlas Protection, που  προσφέρει τα προνόμια μίας πλήρους ασφαλιστικής κάλυψης στην τιμή του απλού πακέτου.  

Μπες τώρα στο www.atlantiki.gr για να δεις πόσο εύκολα και οικονομικά θα χαίρεις Άτλας υγείας Σελ. 18

Αναλυτικό ρεπορτάζ στις σελίδες  16-17

ΠΑΡΑ ΤΙΣ ΥΠΟΣΧΈΣΈΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΈΣΜΈΥΣΈΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΈΙΟΥ ΥΓΈΙΑΣ

Οι  Έλληνες ασθενείς δεν έχουν 

πρόσβαση στα καινοτόμα φάρμακα

ΙΑΣΩ General Κέντρο 

Κέντρο αναφοράς 
βαλβιδοπάθειας καρδιάς

Όμιλος ΥΓΕΙΑ 

Αύξηση 47,1%  
στο EBITDA του 9μήνου

Όμιλος  
Ιατρικού Αθηνών

Δυναμική είσοδος στον 
ιατρικό τουρισμό

Σελ. 15

Σελ. 14

Σελ. 18

Οι Έλληνες 
ασθενείς δεν έχουν 
πρόσβαση στα 
καινοτόμα 
φάρμακα

| Σελίδες 13, 16-17

ΜΙΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ
ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΜΟΥ ΕΙΝΑΙ Η ΕΛΛΑΔΑ

ΣΠΥΡΟΥ
ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Υπό την Αιγίδα του Κέντρου Πολιτισμού & Επιστημών
της Πρεσβείας της Ρώσικης Ομοσπονδίας στην Ελλάδα

 Ο ΜΙΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ΣΤΗ ΡΩΣΙΑ - ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ

Микис Теодоракис
Моя религия – Греция

HEAD OF IT ΤΗΣ METLIFE

EAEE 
Συνολικά η παραγωγή 

ασφαλίστρων από 
ατομικές ασφαλίσεις 

και ομαδικές 
ανέρχεται στα 

1.486.647.803 ευρώ  
| Σελίδα 10

| Σελίδα 26
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Στην αναλυτική περιγραφή του υφι-
στάμενου συστήματος κοινωνικής 
ασφάλισης προχώρησε ο τέως γε-

νικός γραμματέας Κοινωνικών Ασφα-
λίσεων και νυν μέλος του διοικητικού 
συμβουλίου της Εθνικής Ασφαλιστικής 
και καθηγητής ασφαλιστικής επιστήμης 
στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 
Νίκος Φράγκος, μιλώντας στο συνέδριο 
της Ένωσης Αναλογιστών Ελλάδος. 

Ο κ. Φράγκος σημείωσε μεταξύ άλ-
λων:

Ασφαλιστική μεταρρύθμιση 
Ν.4387/2016  (Νόμος Κατρούγκαλου)
✔ Η μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτι-
κού συστήματος περιλαμβάνει τη συγ-
χώνευση όλων των ταμείων κύριας 
σύνταξης σε ένα ταμείο με ενιαίους 
κανόνες για όλους τους συνταξιού-
χους,  μέσω ενός νέου τρόπου υπολο-
γισμού των συντάξεων. 
✔ Το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης 
είναι τα 67 έτη με 15 έτη ασφάλισης ή 
τα 62 έτη με 40 έτη ασφάλισης.
✔ Το ποσό της εισφοράς για την κύρια 
σύνταξη είναι 20%:
• 13,33% για εργοδότη - 6,67% για ερ-
γαζόμενο επί της μισθοδοσίας για μι-
σθωτούς, με maximum 5.860 € το μήνα
• 20% επί των καθαρών εισοδημάτων 
για αυτοαπασχολούμενους, με min. 
586 € και max. 5.860 € το μήνα 
✔ Ελάχιστη εγγυημένη, κρατικά χρη-
ματοδοτούμενη μηνιαία σύνταξη: 384 
ευρώ «εθνική» σύνταξη για 20 έτη α-
σφάλισης και 345,6 ευρώ για 15 έτη 
ασφάλισης  
συν 
• το ανταποδοτικό μέρος των εισφο-
ρών κοινωνικής ασφάλισης, το οποίο 
θα προστίθεται στην «εθνική» σύνταξη.  

Ποσοστό αναπλήρωσης σε τι;
Μέσο όρο των αναπροσαρμοσμένων 

μισθών/εισοδημάτων που πληρώθη-
καν εισφορές από το 2002 και μετά

Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλι-
σης & Εφάπαξ Παροχών
✔ Η μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτι-
κού συστήματος περιλαμβάνει, επίσης, 
τη συγχώνευση όλων των ταμείων ε-
πικουρικής και εφάπαξ παροχής 
σε ένα.
✔ Το ποσό της εισφοράς εί-
ναι 6% για την επικουρική σύντα-
ξη [3% - 3% (3,5%-3,5%) για εργο-
δότη και εργαζόμενο αντίστοιχα]. 
✔ Το ποσοστό της εισφοράς είναι 
4% για την εφάπαξ παροχή. 

Ύπολογισμός σύνταξης
Η συνταξιοδοτική παροχή υπολο-

γίζεται ως το άθροισμα δύο μερών:

• Ένα μέρος Ορισμένων Παροχών με 
Συντελεστή Συσσώρευσης 0,45 ανά έ-
τος, για τα έτη ασφάλισης έως το 2015. 
• Ένα μέρος Ορισμένων Εισφορών για 
τα έτη ασφάλισης μετά το 2015.
• Ανάλογα θα ισχύσει για την Εφάπαξ 
Παροχή.

Το σύστημα θα είναι αυτο-χρηματο-
δοτούμενο.

Επόμενα βήματα
✔ Δημιουργία ΕΦΚΑ
✔ Αξιοποίηση Περιουσίας
• Εταιρεία Αξιοποίησης Κινητής Περι-
ουσίας
• Εταιρεία Αξιοποίησης Ακίνητης Περι-
ουσίας

Προσωπική μαρτυρία
Ο κ. Φράγκος κατέληξε με μία προ-

σωπική μαρτυρία. Όπως ανέφερε, από 
το 1995, με επιστολή στον τότε υφυ-
πουργό Κοινωνικών Ασφαλίσεων 
Φοίβο Ιωαννίδη, πρότεινε τη δημιουρ-
γία ενός ενιαίου φορέα κοινωνικής α-
σφάλισης για όλους τους Έλληνες. 
Χρειάσθηκε να περάσουν 20 χρόνια για 
να γίνει, όπως τόνισε χαρακτηριστικά.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ Η πρόταση Νίκου 
Φράγκου υλοποιήθηκε 20 χρόνια μετά!

  Αριθµός Συνταξιούχων (κύρια σύνταξη)  
ανά κατηγορία σύνταξης  

Έτη 2006-2015 

Έτος  
Συνταξιοδότησης 

Συνολικός  
Αριθµός  

Συνταξιούχων 

Μέση Κύρια Σύνταξη  
σε ευρώ  

(Νέοι Συνταξιούχοι) 

Μέση Ηλικία 
Συνταξιοδότησης  
(Νέοι Συνταξιούχοι) 

2006 2.526.829 
2007 2.568.234 
2008 2.601.045 
2009 2.638.412 
2010 2.649.293 839,47 59,56 
2011 2.686.094 817,63 60,22 
2012 2.695.389 779,93 60,32 
2013 2.636.929 847,02 59,33 
2014 2.608.339 802,81 59,41 
2015 2.628.677 656,77 62,51 

Αριθµός Συνταξιούχων (κύρια σύνταξη) ανά κατηγορία σύνταξης  Έτη 2006-2015	

Παραδείγµατα 

ΕΤΗ  
ΕΙΣΦΟΡΩΝ 

ΕΘΝΙΚΗ  
ΣΥΝΤΑΞΗ 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
ΣΥΣΣΩΡΕΥΣΗΣ 

ΜΕΣΟΣ  
ΜΙΣΘΟΣ 

ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ  
ΣΥΝΤΑΞΗ 

ΣΥΝΤΑΞΗ 
(ΣΥΝΟΛΟ) 

ΣΥΝΤΑΞΗ / 
ΕΙΣΟΔΗΜΑ 

20 384 15,87% 
1000 159 543 54% 
1500 238 622 41% 
2000 317 701 35% 

30 384 26,37% 
1000 264 648 65% 
1500 396 780 52% 
2000 527 911 46% 

40 384 42,80% 
1000 428 812 81% 
1500 642 1026 68% 
2000 856 1240 62% 

Παραδείγµατα	

Ποσοστά	Αναπλήρωσης	2007	
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Ο κ. Νίκος Φράγκος
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Στη συνέχεια παρουσιάζεται τμήμα 
της πρότασης των  κ.κ. Μιλτιάδη Νε-
κτάριου, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 

Πλάτωνα Τήνιου, Πανεπιστήμιο Πειραι-
ώς και Γιώργου Συμεωνίδη, υποψήφιου 
διδάκτορα, αναφορικά με το νέο ασφαλι-
στικό σύστημα.

Ένα νέο σύστημα συντάξεων  
για τις νέες γενιές

Τρεις πυλώνες για τις τρεις βασικές 
λειτουργίες: 
• Αναπλήρωση εισοδήματος, μέσω των 
κύριων και επικουρικών συντάξεων (υ-
ποχρεωτική ασφάλιση) 
• Κλαδική διαφοροποίηση, μέσω των 
Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης  
(προαιρετική ασφάλιση)
• Πρόνοια/ αποτροπή της φτώχειας μέσω 
της γενικευμένης εφαρμογής του Εγγυη-
μένου Εισοδήματος
✔ Ένα ταμείο κύριας ασφάλισης για όλο 
τον πληθυσμό: ΙΚΑ - ΕΦΚΑ  
✔ Το νέο σύστημα είναι διανεμητικό με 
καθορισμένες εισφορές (Pay-As-You-
Go Notional Defined Contributions).  Βα-
σίζεται στη λειτουργία Ατομικών Λογα-
ριασμών νοητής κεφαλαιοποίησης 
(Individual Notional Accounts).  Δηλαδή, 
οι κύριες συντάξεις είναι πλήρως αναλο-
γικές των εισφορών που καταβλήθηκαν. 
✔ Οι εισφορές υπολογίζονται επί του 
φορολογητέου εισοδήματος και εισπράτ-
τονται από τις οικονομικές υπηρεσίες του 
κράτους .  

Εισφορές: 10%  
(αντί του σημερινού 20%).
• Οι ασφαλιστικές εισφορές πιστώνονται 
κάθε χρόνο στους ατομικούς λογαρια-
σμούς και κεφαλαιοποιούνται με τη μέση 
ονομαστική αύξηση του ΑΕΠ. 
• Το συσσωρευόμενο κεφάλαιο είναι λο-
γιστικό μέγεθος. Αν και υπάρχουν ατομι-
κοί λογαριασμοί, δεν τηρούνται αποθε-
ματικά.
• Κάθε  χρόνο  όλοι οι ασφαλισμένοι   
λαμβάνουν  επίσημη  ενημέρωση  για το  
ποσό  του  συσσωρευμένου ασφαλιστι-
κού κεφαλαίου. 
• Παρόμοιο σύστημα περιγράφηκε στο 
πόρισμα της Επιτροπής Εμπειρογνωμό-
νων, Οκτώβριος 2015 

• Το ποσοστό αναπλήρωσης ανέρχεται 
περίπου στο 27-30%.
Το μοναδικό νέο ταμείο των επικουρικών 
συντάξεων είναι πλήρως κεφαλαιοποιη-
μένο. ΕΙΣΦΟΡΕΣ : 6% (όπως σήμερα). 
• Οι επικουρικές συντάξεις είναι «καθο-
ρισμένων εισφορών». Κάθε ασφαλισμέ-
νος  διαθέτει  Ατομικό Λογαριασμό στον 
οποίο συσσωρεύεται το ασφαλιστικό  
κεφάλαιο, για την εξέλιξη του οποίου ε-
νημερώνεται ετησίως. 
• Θα εκκινήσει εκ του μηδενός: η υπαγω-
γή στην ασφάλιση και η έναρξη της κεφα-
λαιοποίησης ξεκινούν με τη λειτουργία 
του επικουρικού ταμείου και θα καλύπτει 
όλους τους εργαζόμενους. 
• Τα συσσωρευμένα αποθεματικά την 
πρώτη δεκαετία θα είναι μεταξύ 45 και 48 
δισ. ευρώ ενώ το 2060 θα είναι μεταξύ 
520 και 650 δισ. (ανάλογα με την απόδο-
ση). Αυτά αποτελούν ποσοστό μεταξύ 
72% και 89% του ΑΕΠ το 2060!

-Η διαδικασία των επενδύσεων των 
αποθεματικών είναι καίριας σημασίας 
και ανατίθεται υποχρεωτικά στην ΑΕΔΑΚ 
Ασφαλιστικών Οργανισμών.
• Ποσοστό αναπλήρωσης : 26% 

Διαδικασία Contracting-out
Όσοι επιλέξουν να μην ενταχθούν στο 

παραπάνω επικουρικό ταμείο, θα πρέπει 
να συμμετέχουν υποχρεωτικά σε Ταμείο 
Επαγγελματικής Ασφάλισης (ΤΕΑ) το ο-
ποίο θα προσφέρει τουλάχιστον ισοδύνα-
μη κάλυψη με το υποχρεωτικό επικουρικό 
ταμείο (δηλαδή, εισφορά τουλάχιστον 6%).

 Θα υπάρχει η ευχέρεια στους πολίτες 
να επιστρέψουν, εάν το επιθυμούν, στο 
δημόσιο σύστημα, μεταφέροντας και τα 

αναλογούντα αποθεματικά (διευκολύ-
νουν οι Ατομικοί Λογαριασμοί). 

Τα Ταμεία Εφάπαξ μετατρέπονται 
υποχρεωτικά σε ΤΕΑ.
• Επειδή μεγάλος αριθμός εργαζομένων 
ανήκει σε μικρές ή μεσαίες επιχειρήσεις 
ή είναι αυτοαπασχολούμενοι, πρέπει να 
τους δοθεί η δυνατότητα να συμμετέχουν 
σε Ανοιχτά Ταμεία Επαγγελματικής Α-
σφάλισης. 
• Τα απαιτούμενα Ανοιχτά Ταμεία δεν θα 
υπερβαίνουν τα πέντε (5) και θα υπάρ-
χουν αυστηρές προδιαγραφές για τους 
φορείς που θα μπορούν να συστήνουν και 
να λειτουργούν τέτοια ταμεία. 

Σχεδιασμός προστασίας για τους α-
σφαλισμένους πριν από το 1992
• Η διάρκεια της μεταβατικής περιόδου 
θα διαρκέσει μέχρι το 2045.
• Η αποτελεσματική διαχείριση του καίρι-
ου αυτού θέματος απαιτεί την υλοποίηση 
των τριών παρακάτω προγραμμάτων: 

Συγχώνευση όλων των υφιστάμενων 
ταμείων κύριων και επικουρικών συντά-
ξεων στο ΙΚΑ.

Ομογενοποίηση των ρυθμίσεων υπο-
λογισμού των εισφορών και των  παρο-
χών για τους ασφαλισμένους όλων των 
συγχωνευόμενων ταμείων. Υλοποίηση 
των 2 προγραμμάτων: σε 6 μήνες.

Εκπόνηση ειδικού προγράμματος ε-
ξεύρεσης συμπληρωματικών πόρων για 
τη στοιχειώδη υποστήριξη των απερχό-
μενων γενεών, για την περίοδο 2016-
2045.

Συμπληρωματικοί πόροι για τις 
απερχόμενες γενιές
• Συμπληρωματικοί πόροι απαιτούνται 

αφού οι απερχόμενες γενεές έχουν πλη-
ρώσει υψηλότερες εισφορές. 
• Όπως αναμενόταν (με τη μείωση των 
εισφορών από το 20% στο 10% ), δημι-
ουργείται ένα έλλειμμα στα έσοδα του 
συστήματος της τάξης του 1,5% του ΑΕΠ
• Επομένως, πρέπει να ληφθεί απόφαση 
σχετικά με τις παροχές των απερχόμε-
νων γενεών στην περίοδο 2016-2045. 
Για τη μεταβατική περίοδο 2016-2045, 
θα μπορούσε να συμφωνηθεί ότι: 
(α) κανένας δεν συνταξιοδοτείται πριν α-
πό την ηλικία των 65 ετών, και 
(β) οι συνταξιούχοι ηλικίας άνω των 65 ετών 
διατηρούν τα επίπεδα παροχών που έχουν 
υπολογιστεί με το νόμο Κατρούγκαλου.    

Η χρηματοδότηση των συντάξεων αυ-
τών μπορεί να προέρχεται από τις εξής 
πηγές: 
• Για την πρώτη 5ετία: ΜΙΣΘΩΤΟΙ. Οι τρέ-
χουσες ασφαλιστικές εισφορές ΜΕΙΩ-
ΝΟΝΤΑΙ ΣΤΑΔΙΑΚΑ ΑΠΟ ΤΟ 20% ΣΤΟ 
10%, με ποσοστό μείωσης 2% κατ’ έτος. 
Οι εισφορές για την επικουρική ασφάλι-
ση (6%) κατατίθενται στο Νέο Ταμείο Επι-
κουρικής Ασφάλισης.  
• Για την πρώτη 5ετία: Ελεύθεροι επαγ-
γελματίες (ΟΑΕΕ) και  Αγρότες (ΟΓΑ). 
Προτείνεται το «πάγωμα» των εισφορών 
στο σημερινό επίπεδο και η μετάβαση στο 
ποσοστό του 10% επί του εισοδήματος 
στο τέλος της πρώτης 5ετίας. Οι εισφο-
ρές τους (6%) για την επικουρική ασφάλι-
ση κατατίθενται στο Νέο Ταμείο Επικου-
ρικής Ασφάλισης. 
• ΠΡΟΩΡΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ . Αφορούν σε 
περίπου 500.000 άτομα ηλικίας κάτω 
των 65 ετών (δεν περιλαμβάνονται οι συ-
ντάξεις επιζώντων και αναπηρίας). Το 

συνολικό ετήσιο κόστος ανέρχεται σε 6 
δισ. ευρώ [μέση σύνταξη 1.300 €,   ενώ οι 
συνταξιούχοι άνω των 65 ετών έχουν 
μέση σύνταξη  850 €]. Η  εξοικονόμηση 
πόρων από το συγκεκριμένο τομέα απαι-
τεί μια ευρύτερη πολιτική συναίνεση (και 
πιθανώς σταδιακή κατάργηση). 

Αποτελέσματα
• Με το νέο σύστημα, μεταξύ άλλων, ο 
μέσος πολίτης θα έχει πλήρη βεβαιότητα 
ότι μετά από 35 χρόνια εργασίας θα έχει 
ένα ποσοστό αναπλήρωσης 55% από το 
κρατικό σύστημα συντάξεων, με συνολι-
κές εισφορές 16%.
• Αυτό συνεπάγεται ότι με επιπλέον ει-
σφορές 4% σε ένα Ταμείο Επαγγελματι-
κής Ασφάλισης, εξασφαλίζει ένα ποσο-
στό αναπλήρωσης 75%.
• Αυτό το επίπεδο εγγυημένης κρατικής 
προστασίας πρέπει να συγκριθεί με τη 
σημερινή κατάσταση, όπου με εισφορές 
27% δεν υπάρχει καμία εγγύηση για ονο-
μαστικά ποσοστά αναπλήρωσης 56%   
• Το νέο σύστημα συντάξεων θα χρημα-
τοδοτείται από τους εργαζόμενους και  
τους εργοδότες, με μηδενική συμμετοχή 
του κρατικού προϋπολογισμού 
• Κρατική χρηματοδότηση θα χρειαστεί 
για την καταβολή των προνοιακών παρο-
χών του ΕΚΑΣ.
• Το καταλυτικό συμπέρασμα είναι ότι, με το 
προτεινόμενο ασφαλιστικό σύστημα, η κυ-
βέρνηση της χώρας  αποκτά σημαντικούς 
βαθμούς ελευθερίας, τόσο στη διαπραγμά-
τευση της επιμήκυνσης της διάρκειας του 
χρέους όσο και στην ουσιαστική εξυπηρέ-
τηση του επίσημου χρέους. Μετατροπή του 
εξωτερικού χρέους σε εσωτερικό. 

Το μοντέλο που 
εισηγούνται   
οι καθηγητές  
Μ. Νεκτάριος  
και Π. Τήνιος

Αποτελέσματα  
για Κύριες Συντάξεις
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Υπολογισμός	Ποσοστού	Αναπλήρωσης														
για	το	ΕΤΕΑ	με	40	χρόνια	και	μέσο																				

αρχικό	μισθό	21.500	το	2017	

Ετήσιες	Αποδοχές	 21500	
Αύξηση	μισθών	 0,5%	

Ωρίμανση	 0,5%	
Συνολικό	ποσοστό	εισφοράς	
(εργοδότης	και	εργαζόμενος)	

6,0%	

Κόστος	διαχείρισης	 0,5%	
Καθαρή	απόδοση	 3,5%	

Συνολικά	έτη	εργασίας	 40	

Τελικές	ετήσιες	αποδοχές	 			31.724				
Τελικό	Εφάπαξ	 		129.087	
Ετήσια	Ράντα	 					15,64	

Σύνταξη	Μηνιαία	 								687	
Σύνταξη	Ετήσια	 					8.253	

Ποσοστό	αναπλήρωσης	 26%	
Ετήσιο	ποσοστό	αναπλήρωσης	 1%	

Αποθεματικό	ΕΤΕΑ	για	όλο	τον	Ενεργό	Πληθυσμό		
από	εισφορές	σε	εκατ.	Ευρώ		

(αποθεματοποίηση	από	το	2013)	

Επιτόκιο	 2%	 3%	
Έτος	 Ετήσιο	 Συσσωρευμένο	 Ετήσιο	 Συσσωρευμένο	
2016	 					3.903				 													16.120				 					3.903				 											16.361				
2020	 					4.175				 													34.102				 					4.175				 											35.315				
2030	 					5.332				 													93.554				 					5.332				 									101.780				
2040	 					7.419				 											183.880				 					7.419				 									209.702				
2050	 			10.003				 											319.804				 			10.003				 									381.728				
2060	 			13.651				 											519.646				 			13.651				 									648.573				
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Ο αστροναύτης  
και ο... αναλογιστής
ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ το συνέδριο της Ένωσης 
Αναλογιστών Ελλάδος, άρχισαν οι συ-
γκρίσεις με την εκδήλωση της Ένωσης 
Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος στο 
Σύνταγμα την 11η Νοεμβρίου. Προφανώς 
πρόκειται για ανόμοια πράγματα αλλά οι 
συζητήσεις-συγκρίσεις αφορούσαν επί 
της ουσίας το μοντέλο εκδηλώσεων που 
θα πρέπει να επιλέγει η ελληνική ασφαλι-
στική αγορά για να επικοινωνεί τις θέσεις 

της. 
Εκδηλώσεις όπως του 
συνεδρίου της ΕΑΕ, 
σοβαρές, επιστημονι-
κές, ή events όπως 
του Συντάγματος; Η α-
πάντηση είναι μάλλον 
απλή και βρίσκεται στη 
γνωστή ρήση «Kαι 

τούτο ποιείν κακείνο μη αφιέναι».Η ασφά-
λιση είναι θεσμός και έχει μία πολύ σοβα-
ρή επιστημονική βάση, η οποία πρέπει να 
αναδεικνύεται κάθε φορά με συνέδρια, η-
μερίδες, κ.λπ. 
Η ασφάλιση όμως έχει λόγο ύπαρξης γιατί 
απευθύνεται στους πολλούς και όχι στους 
λίγους, στην ελίτ, είναι «λαϊκή υπόθεση». 
Προφανώς και η ιδιωτική ασφάλιση προ-
ϋποθέτει ένα ελάχιστο επίπεδο διαβίω-
σης, απευθύνεται κυρίως σε αυτό που λέ-
με μεσαία τάξη. Μία τάξη η οποία διακρίνε-
ται όμως και για τη «λαϊκότητά» της. Συνε-
πώς εκδηλώσεις πιο «λαϊκές» εκ μέρους 
του κλάδου δεν είναι άτοπες και άστοχες. 
Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι χρειαζόταν 
στο Σύνταγμα και ο «Αμερικανός αστρο-
ναύτης»  Άλλωστε, τι σχέση έχει ένας α-
στροναύτης με ένα μετεωρίτη, εκτός εάν 
ήταν ο Μπρους  Γιουίλις στον Αρμαγεδ-
δώνα….  
Υ.Γ.: Για όσους δεν γνωρίζουν, στην ται-
νία "Αρμαγεδδών" του 1998, ο ατρόμη-
τος Μπρους Γουίλις καταφέρνει να σώ-
σει τον πλανήτη από μια επερχόμενη 
καταστροφή, ανατινάζοντας με πυρηνικά 
έναν αστεροειδή που βρίσκεται σε τρο-
χιά πρόσκρουσης στη Γη.

 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
e-mail: info@nextdeal.gr
website: www.nextdeal.gr
Τα ενυπόγραφα άρθρα και σχόλια που στέλνονται στην εφημε-
ρίδα δεν εκφράζουν απαραιτήτως και τις απόψεις του εντύπου.

Του Λάμπρου  
Καραγεώργου

Την εκδήλωση άνοιξε ο ο γενικός γραμματέας 
της ΕΑΕ Κωνσταντίνος Πάντος, ο οποίος κάλεσε 
στο βήμα τον πρόεδρο της Ένωσης Πάνο Δημη-
τρίου, ο οποίος τόνισε ότι το συνταξιοδοτικό πρέ-
πει να βγει από το κάδρο της κομματικής αντιπα-
ράθεσης και συμπλήρωσε ότι πρέπει να αναζητη-
θεί ένα σύστημα σωστό και δίκαιο, εφικτό και 
βιώσιμο.

Στον χαιρετισμό του, ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ, κ. 
Γιάννης Παναγόπουλος, πρότεινε τη δημιουργία 
ενός Εθνικού Επαγγελματικού Ταμείου, που θα 
μπορεί να παράσχει επικουρική ασφάλιση.

Στη συνέχεια ο αντιπρόεδρος του Συνδέσμου 
Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ) κ. Κωνστα-
ντίνος Μπίτσιος  επεσήμανε ότι ο ΣΕΒ έχει προ-
τείνει ως λύση του συνταξιοδοτικού προβλήμα-
τος τη δημιουργία ενός συστήματος τριών πυλώ-
νων.

Ο κ. Βασίλης Αγγέλου (αναλογιστής, CEO 
LuxActuaries and Consultants) ανέφερε πως 
πρέπει να γίνει διασπορά του ρίσκου στον 2ο και 
3ο πυλώνα.

Ο κ. Γιώργος Ραουνάς (γεν. δ/ντής της KPMG) 
αναφέρθηκε στα επιτυχή παραδείγματα της Ολ-
λανδίας και της Φινλανδίας.

Ο κ. Νικόλαος Χοστελίδης (SeniorManager, επι-

κεφαλής Τμήματος Παροχής Συμβουλευτικών Υ-
πηρεσιών Ασφαλιστικού Κλάδου της PwC Ελλά-
δος) υπογράμμισε ότι με τη συμμετοχή του 2ου και 
3ου πυλώνα αντισταθμίζεται η μείωση του αναδι-
ανεμητικού μέρους της σύνταξης του 1ου πυλώνα.

Ο κ. Αλέξανδρος Ζυμπίδης (αναλογιστής, επί-
κουρος καθηγητής Αναλογιστικής Επιστήμης, Ο-
ΠΑ, επιστημονικός συνεργάτης Prudential) πρό-
τεινε το συνδυασμό αναδιανεμητικού και  κεφα-
λαιοποιητικού συστήματος.

Η κα Μαριάννα Ανυφαντή (αναλογιστής, Mana-
ging Director SANY Consulting) σημείωσε την 
ανάγκη επενδύσεων από ταμεία και ασφαλιστι-
κές εταιρείες σε ενεργειακά έργα και έργα υπο-
δομής.

Ο κ. Παναγιώτης Ζαμπέλης (αναλογιστής, CEO 
της ΑΟΝ Hewitt), υπογράμμισε ότι έχουμε ανάγκη 
και από τα δύο συστήματα, λέγοντας ότι δεν χρει-
άζεται να αυτοσχεδιάζουμε, αρκεί να δούμε την 
εμπειρία των άλλων.

Στην αρχιτεκτονική του νέου συνταξιοδοτικού 
συστήματος αναφέρθηκε ακολούθως ο κ. Νικό-
λαος Φράγκος, τέως γενικός γραμματέας Κοινω-
νικών Ασφαλίσεων Υπουργείου Εργασίας και 
καθηγητής Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Την «Εναλλακτική πρόταση για τη λύση του συ-
νταξιοδοτικού» κατέθεσαν οι κ.κ. Μιλτιάδης Νεκτά-
ριος, αναπληρωτής καθηγητής Πανεπιστημίου Πει-

ραιά, Πλάτων Τήνιος, επίκουρος καθηγητής Πανε-
πιστημίου Πειραιά και Γιώργος Συμεωνίδης, εκτε-
λεστικό μέλος Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής και 
υποψήφιος διδάκτορας Πανεπιστημίου Πειραιά.

Ο κ. Τάσος Γιαννίτσης (πρώην υπουργός, ομό-
τιμος καθηγητής ΕΚΠΑ, πρόεδρος της LAMDA 
Development)  υπογράμμισε ότι η χώρα μας είναι 
μακριά ακόμη από την οριστική λύση του προβλή-
ματος και προειδοποίησε ότι έχουμε καταστεί μία 
δημοκρατία συνταξιούχων.

Το συνέδριο ολοκληρώθηκε με το τελευταίο 
πάνελ, όπου υπό το συντονισμό του δημοσιογρά-
φου  κ. Αλέξη Παπαχελά, ο κ. Αναστάσιος Πετρό-
πουλος, υφυπουργός αρμόδιος για θέματα Κοι-
νωνικών Ασφαλίσεων του υπουργείου Εργασίας 
και Κοινωνικής Ασφάλισης και Αλληλεγγύης, η 
κα Άννα Διαμαντοπούλου, πρόεδρος του Δικτύου 
για τη Μεταρρύθμιση στην Ελλάδα και την Ευρώ-
πη, πρώην Επίτροπος Ε.Ε., και ο κ. Νίκος Πανα-
γιωτόπουλος, συντονιστής της ΟΔΕ Κοινωνικών 
Υποθέσεων της Νέας Δημοκρατίας, διασταύρω-
σαν τα ξίφη τους για το παρόν και το μέλλον του 
συνταξιοδοτικού. 

Τις εργασίες του συνεδρίου έκλεισε ο αντιπρό-
εδρος της Ένωσης Αναλογιστών Ελλάδος κ. Δη-
μήτρης Μαζαράκης, ο οποίος εκτίμησε ότι σε λίγα 
χρόνια μία νέα μεταρρύθμιση για το συνταξιοδο-
τικό θα απαιτηθεί.

Συντάξεις Οι αλλαγές είναι μπροστά μας
Συνέχεια από τη σελ. 1

ΜΙΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ
ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΜΟΥ ΕΙΝΑΙ Η ΕΛΛΑΔΑ

ΣΠΥΡΟΥ
ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Υπό την Αιγίδα του Κέντρου Πολιτισμού & Επιστημών
της Πρεσβείας της Ρώσικης Ομοσπονδίας στην Ελλάδα

 Ο ΜΙΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ΣΤΗ ΡΩΣΙΑ - ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ

Микис Теодоракис
Моя религия – Греция

Μίκης Θεοδωράκης  
Θρησκεία μου είναι η Ελλάδα

ΟΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΠΎΡΟΎ ΚΑΙ ΟΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΙΛΗΤΟΣ ΠΑΡΟΎΣΙΑΖΟΎΝ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΎ ΓΙΏΡΓΟΎ ΛΟΓΟΘΕΤΗ

ΟΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΠΎΡΟΎ ΚΑΙ ΟΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΙΛΗΤΟΣ παρουσι-
άζουν το Βιβλίο «Μίκης Θεοδωράκης, Θρησκεία μου είναι η Ελλά-
δα» του Γιώργου Λογοθέτη

Ένα σημαντικό βιβλίο για την ζωή και το έργο του παγκόσμιου 
Έλληνα Μίκη Θεοδωράκη με τίτλο «Μίκης Θεοδωράκης-ΘΡΗΣ-
ΚΕΙΑ ΜΟΥ ΕΙΝΑΙ Η ΕΛΛΑΔΑ» (Микис Теодоракис, «Моя 
религия – Греция») του Γιώργου Λογοθέτη που κυκλοφορεί 
στην ελληνική και ρωσική γλώσσα θα παρουσιασθεί σε ειδική εκ-
δήλωση τη Δευτέρα 19 Δεκεμβρίου 2016 στο Μουσείο Μπενάκη.

Στην εκδήλωση που διοργανώνουν οι Εκδόσεις Σπύρου και 
Εκδόσεις Μίλητος και πραγματοποιείται υπό την Αιγίδα του 
Κέντρου Πολιτισμού & Επιστημών της Πρεσβείας της Ρώσι-
κης Ομοσπονδίας στην Ελλάδα, θα χαιρετίσει ο Μίκης Θεοδω-
ράκης. Επίσης χαιρετισμό θα απευθύνουν εκπρόσωπος της 
ρωσικής Πρεσβείας, ο κ. Ιωάννης Τζεν, πρόεδρος του Ελληνο-
ρωσικού Συνδέσμου Φιλίας & Συνεργασίας και ο κ. Χριστό-
φορος Σαρδελής, Πρόεδρος της ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ, 
χορηγού της ρωσικής έκδοσης. Για την έκδοση θα μιλήσουν ο 
κ. Κώστας Γεωργουσόπουλος, ο κ. Αντώνης Ρουπακιώτης, η 
κα. Μαρία Φαραντούρη, και ο συγγραφέας Γιώργος Λογοθέ-
της. Το συντονισμό της εκδήλωσης θα έχει ο κ. Ευάγγελος 
Σπύρου, εκδότης-δημοσιογράφος. Στην διάρκεια της εκδήλω-
σης θα προβληθεί βίντεο-ντοκουμέντο με μαρτυρίες φίλων 
του Μίκη Θεοδωράκη από την Ελλάδα και άλλες χώρες. Η εκ-
δήλωση όπως προαναφέρθηκε, πραγματοποιείται την Δευτέ-
ρα 19 Δεκεμβρίου 2016 στο Μουσείο Μπενάκη, Κουμπάρη 1 
και Βασιλίσσης Σοφίας - Ώρα 19.30.Πληροφορίες: Εκδόσεις 
Ε. Σπύρου 210 3221525, εσωτ. 3 (κ. Γεωργία Καλτσώνη).
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Τους  συνεργάτες που τόλμησαν και πέτυχαν 
τους στόχους τους μέσα σε μία χρονιά προ-
κλήσεων, ραγδαίων και δυσμενών κοινωνι-

κοοικονομικών εξελίξεων και θεσμικών αλλα-
γών, επιβράβευσαν  τα διοικητικά στελέχη της  
Allianz Ελλάδος, στην  ετήσια εκδήλωση βραβεύ-
σεων του δικτύου πωλήσεων Agency, που πραγ-
ματοποιήθηκε  στο Μέγαρο Μουσικής. 

Οι συνεργάτες της Allianz Ελλάδος είχαν την 
ευκαιρία να ενημερωθούν από τη διευθύνουσα  
σύμβουλο κα Φιλίππα Μιχάλη, για τη διαχρονική 
πορεία της εταιρείας, την εικόνα του πρώτου εξα-
μήνου του 2016, τις αλλαγές που συντελούνται στο 
παγκόσμιο γίγνεσθαι αλλά κυρίως για τους στό-
χους της Allianz Ελλάδος στο προσεχές διάστημα 
και τη δική τους σημαντική θέση στο φιλόδοξο 
πλάνο της εταιρείας. “Συνεχίζουμε να ενισχύουμε 
διαχρονικά το μερίδιό μας στην αγορά, με σεβασμό 
στη χρηματοοικονομική κοινότητα μέσα στην οποία 
λειτουργούμε”, τόνισε η κα Μιχάλη, επισημαίνο-
ντας ειδικότερα ότι “σε ένα 2ο εξάμηνο του 2015 
πολύ διαφορετικό, καταφέραμε με τη δική σας ευ-
ελιξία και τα σωστά αντανακλαστικά, να ανακτή-
σουμε τις δυνάμεις μας και να κλείσουμε τη χρονιά 
κερδίζοντας μερίδιο αγοράς. 

Το 1ο εξάμηνο του 2016, βρήκε την Allianz Ελ-
λάδος κατά 0,9% πάνω από το μέσο όρο της αγοράς 
στη συνολική παραγωγή ασφαλίστρων, 2,6% πάνω 
από την αγορά στις  ασφαλίσεις  ζωής  και υγείας, 
ενώ στις γενικές ασφαλίσεις, παρά τον έντονο α-
νταγωνισμό που έχει παρασύρει σε πόλεμο τιμών 
τον ασφαλιστικό κλάδο, βρέθηκε μόλις κατά 0,6% 
κάτω από το μέσο όρο της αγοράς”, πρόσθεσε  η κα 
Φ. Μιχάλη.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε η κα Φ. Μιχάλη στους 
ποιοτικούς δείκτες με τους οποίους η Allianz Ελ-
λάδος αξιολογεί την αποτελεσματικότητα των ε-
νεργειών της και οι οποίοι θα συνεχίσουν να απο-
τελούν σημαντικό κριτήριο απόδοσης της εταιρεί-
ας και τα επόμενα χρόνια. “Μέσα σε ένα θεσμικό 
πλαίσιο ολοένα και πιο αυστηρό αλλά και διαφα-
νές προς τον καταναλωτή, καταφέραμε να ανεβά-
σουμε το Δείκτη Ικανοποίησης Πελατών στις γενι-
κές ασφαλίσεις, κατακτώντας επάξια τον τίτλο του 
ηγέτη στην πιστότητα των πελατών. Οι πελάτες α-
ναγνωρίζουν σε εμάς τη φερεγγυότητα και την αξι-
οπιστία. Είστε όμως εσείς, οι άνθρωποί της, που 
κάνετε τη διαφορά και διασφαλίζετε την εξαιρετι-
κή εμπειρία του καταναλωτή μαζί μας”, απευθύν-
θηκε προς τους  συνεργάτες η κα Φ. Μιχάλη.

Η κ. Φ. Μιχάλη έκλεισε την ομιλία της με ένα 
παρακινητικό μήνυμα αλλαγής προς τους συνερ-
γάτες της Allianz. Με παρακαταθήκη και κληρονο-
μιά τα όσα έχουμε, οφείλουμε να χτίσουμε πάνω σε 
αυτά τα γερά θεμέλια, ακόμα περισσότερα. 

Ο μοχλός ανάπτυξής μας σε αυτή την ανοδική 
πορεία αλλαγής, είστε εσείς, το Δυναμικό Πωλή-
σεων της Allianz Ελλάδος. Και είμαι βέβαιη ότι θα 
πετύχουμε. Γιατί επενδύουμε στην εξέλιξή σας, έ-
χοντας πάντα τη στήριξη ενός δυνατού παγκόσμιου 
ομίλου, πρόσβαση σε τεχνογνωσία και βέλτιστες 
πρακτικές, δυνατό brand name στην αγορά, το κα-
λύτερο ανθρώπινο δυναμικό και την εμπιστοσύνη 
των πελατών μας, των ανθρώπων μας και της κοι-
νωνίας, ανέφερε η κα Μιχάλη.

Τη σκυτάλη της εκδήλωσης πήρε ο επίσημος 
προσκεκλημένος ομιλητής της Allianz Ελλάδος, κ. 
Christian Danner, πρώην οδηγός της Formula 1, 
σχολιαστής των σημερινών αγώνων στη γερμανι-
κή τηλεόραση και ειδικός του ομίλου Allianz σε 
θέματα ασφαλούς οδήγησης. Ο κ. Danner με συμ-
μετοχή σε 47 Grand Prix και παγκόσμιες διακρίσεις 
σε πολλά πρωταθλήματα τη δεκαετία του ’80, μετέ-
φερε το κοινό στον κόσμο της Formula 1. 

Μέσα από τα προσωπικά του βιώματα και εύστο-
χους παραλληλισμούς με τον επαγγελματικό στί-
βο, μετέδωσε στους παρευρισκόμενους, τη σημα-
σία της ομαδικότητας, το πάθος για τον «αγώνα», 
τη συγκέντρωση στο στόχο και τη σπουδαιότητα 
της σωστής προετοιμασίας για τη νίκη.

Η κ. Θεοδώρα Σταθούρου, διευθύντρια πωλήσε-
ων της Allianz Ελλάδος, επικεντρώθηκε στoυς 
τρεις βασικούς άξονες στους οποίους η εταιρεία 

συνεχίζει να επενδύει: Προϊόντα, Πελάτες, Συνερ-
γάτες. 

H Allianz Ελλάδος βελτιώνει την ανταγωνιστι-
κότητα των προϊόντων Κατοικίας και Επιχείρησης, 
εμπλουτίζοντας τις παρεχόμενες καλύψεις, διαθέ-
τοντας νέα προϊόντα σε προσιτά ασφάλιστρα. Στην 
ασφάλιση Κατοικίας η κ. Θ. Σταθούρου ανακοίνω-
σε και την έναρξη ενεργειών cross selling οι οποί-
ες στοχεύουν στην επιβράβευση των πελατών που 
εμπιστεύονται την εταιρεία και στην κάλυψη πε-
ρισσότερων αναγκών του υφιστάμενου πελατολο-
γίου. Έμφαση δόθηκε και στους τομείς υγείας και 
προστασίας , όπου η εταιρεία διατηρεί σταθερά α-
νταγωνιστικές τιμές και σύνταξης και αποταμίευ-
σης, που βρίσκονται ξανά στο προσκήνιο με την ε-
παναδιάθεση του Unit Linked προγράμματος My 
Global Allianz. 

Τέλος, η κ. Θ. Σταθούρου αναφέρθηκε στις πρω-
τοβουλίες που υλοποιεί η εταιρεία προκειμένου να 
θωρακίσει με εφόδια και εργαλεία δουλειάς τους 
συνεργάτες της, εστιάζοντας στη συνεχή εκπαίδευ-
ση και επαναπιστοποίησή τους (3.070 επαναπιστο-
ποιήσεις το 2015) καθώς και στις ψηφιακές λύσεις 
της Allianz, που εξελίσσονται και κυριαρχούν στην 
καθημερινή τους επαφή με τους πελάτες τους.

Κλείνοντας, η κ. Σταθούρου απευθύνθηκε στο 
δίκτυο πωλήσεων της εταιρείας. Χωρίς τόλμη δεν 
υπάρχει νίκη. Αυτή άλλωστε είναι και η βάση της 
ασφαλιστικής βιομηχανίας. Είμαστε εδώ για να 
δίνουμε στους πελάτες μας τη σιγουριά που χρειά-
ζονται προκειμένου να μπορούν να τολμούν να 
εκπληρώσουν τα όνειρά τους ήταν το μήνυμα της κ. 
Σταθούρου.

Η κα Θεοδώρα Σταθούρου Ο κ. Christian Danner

Εταιρείες     |

Allianz Ελλάδος 
Ενισχύει 
διαχρονικά  
το μερίδιο 
στην αγορά

Η κα Φιλίππα Μιχάλη



Ασφαλιστικές λύσεις Ευθύνης Στελεχών 
∆ιοίκησης απο την AIG 
Σήµερα, περισσότερο από ποτέ, διευθυντικά και διοικητικά στελέχη αντιµετωπίζουν 
µεγαλύτερους κινδύνους λόγω της αυξηµένης πολυπλοκότητας και της διαρκώς 
αυστηρότερης εφαρµογής του κανονιστικού πλαισίου στο οποίο δραστηριοποιούνται 
και παίρνουν αποφάσεις. Η επαρκής ασφαλιστική κάλυψη καθίσταται απαραίτητη. Στην 
AIG προσφέρουµε πρωτοποριακές ασφαλιστικές λύσεις ειδικά προσαρµοσµένες στις 
προκλήσεις της ευθύνης των στελεχών διοίκησης του σήµερα και συνεχίζουµε να 
καινοτοµούµε για να ανταποκριθούµε στις προκλήσεις του αύριο. Μάθετε περισσότερα 
στο www.aig.com.gr/BusinessGuard ή επικοινωνήστε µε τον ασφαλιστικό σας σύµβουλο.

H ασφαλιστική κάλυψη παρέχεται απο την ασφαλιστική εταιρία AIG Europe Limited µε νόµιµο αντιπρόσωπο στην Ελλάδα την 
AIG ΕΛΛΑΣ ΑΕ. Η παρούσα καταχώρηση ειναι ενηµερωτική και δεν παρέχει καµία απολύτως ασφαλιστική κάλυψη.

Σιγουριά στις 
επιχειρηµατικές 
αποφάσεις
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Η Ελλάδα ήταν μία από τις πρώτες χώρες που επέλεξε να επι-
σκεφτεί ο Chief Operating Officer της ERGO International κ. 
Alexander Ankel λίγες ημέρες μετά την επίσημη ανάληψη των 

καθηκόντων του, επίσκεψη με ιδιαίτερη  σημασία, δεδομένου ότι 
είναι σε εξέλιξη το έργο της συνένωσης της ERGO και της ΑΤΕ Α-
σφαλιστικής. 

Κατά τη διάρκεια της διήμερης παραμονής του στην Αθήνα, ο κ. 
Ankel ενημερώθηκε για τις στρατηγικές προτεραιότητες της ERGO 
Ελλάδας, το σχεδιασμό και την υλοποίηση του έργου της συνένω-
σης και εξέφρασε την αισιοδοξία του για την επιτυχή ολοκλήρωσή 
του, καθώς και για τις προοπτικές του ομίλου στην ελληνική ασφα-
λιστική αγορά. Ο CEO   της Ergo Ελλάδας, κ. Θεόδωρος Κοκκάλας, 
καλωσόρισε τον κ. Ankel στην Αθήνα και ευχήθηκε κάθε επιτυχία 
στην αποστολή του ως επικεφαλής των διεθνών δραστηριοτήτων 
του Ομίλου Ergo. 

Εκφράζοντας την ικανοποίησή του για τη σταθερή και αμέριστη 
στήριξη της διοίκησης του Ομίλου προς την Ergo Ελλάδας, ο κ. Κοκ-

κάλας διαβεβαίωσε ότι αυτή, αξιοποιώντας την πολύ ισχυρή πλέον 
θέση της στις γενικές ασφαλίσεις, θα συνεχίσει αταλάντευτα την 
προσήλωσή της στην κερδοφόρο ανάπτυξη και την παροχή άριστων 
προϊόντων και υπηρεσιών σε ανταγωνιστικές τιμές. «Η επίσκεψή 
σας είναι τιμή για όλους μας, ιδιαίτερα αυτή την περίοδο κατά την 
οποία υλοποιούμε ένα πολύ απαιτη τικό έργο με σημαντικές προ-
κλήσεις. 

H ERGO εμπεδώνει τον πρωταγωνιστικό της ρόλο στην ελληνική 
αγορά προς όφελος των πελατών μας, των συνεργατών μας, των 

εργαζομένων μας, των μετόχων μας και του κοινωνικού συνόλου 
γενικότερα», σημείωσε ο κ. Κοκκάλας. Μετά το πέρας των συνα-
ντήσεων ο κ. Ankel ανέφερε ότι έμεινε ιδιαίτερα ικανοποιημένος 
από τη διαπίστωση ότι η πελατοκεντρική φιλοσοφία και πρακτική 
των στελεχών του Ομίλου στην Ελλάδα ταυτίζεται με τις θεμελιώ-
δεις αξίες της ERGO και τόνισε ότι ο Όμιλος, στο πλαίσιο της νέας 
στρατηγικής του για ανάπτυξη των διεθνών εργασιών, είναι απο-
φασισμένος να ενισχύσει δυναμικά την ηγετική παρουσία του στην 
Ελλάδα. 

Διπλές εκπλήξεις επεφύλασσε η  
Interasco  για τους συνεργάτες της. Έ-
τσι, ως πρώτη έκπληξη η Interasco, πι-

στή στη δέσμευσή της για παροχές υπηρεσι-
ών κορυφαίου επιπέδου, δημιούργησε τρία 
νέα Προγράμματα Κατοικιών με τη διακριτι-
κή επωνυμία «Προστασία Στέγης 1 – 2 & 3», 
των οποίων η έναρξη διάθεσής τους ξεκίνη-
σε  ήδη και τα βασικά χαρακτηριστικά τους 
είναι τα ακόλουθα:

Προσφέρονται μ’ ένα εξαιρετικά χαμηλό 
ασφάλιστρο, ενώ παρέχουν μια πλούσια γκά-
μα καλύψεων η οποία εύκολα προσαρμόζε-
ται ανάλογα με τις ανάγκες των πελατών

Ενσωματώνουν την κάλυψη σεισμού
Περιλαμβάνουν όλες τις απαραίτητες κα-

λύψεις που απαιτούνται από τα τραπεζικά ι-
δρύματα

Ισχύουν για μόνιμες κατοικίες με έτος κα-
τασκευής από το 1964 και έπειτα

Διατίθενται για κατοικίες σε όλη την ελλη-
νική επικράτεια, πλην των Ιονίων Νήσων

Προσφέρουν τη δυνατότητα κάλυψης του 
περιεχομένου, εφόσον καλύπτεται και το 
κτήριο

Παρέχονται με ιδιαίτερα ανταγωνιστικές 
αξίες ασφάλισης 900 €/m2 για κυρίως χώ-
ρους, 500 €/m2 για βοηθητικούς χώρους και 
360 €/m2 για το περιεχόμενο

Ως δεύτερη έκπληξη η Interasco ανέπτυξε 
τη νέα εφαρμογή «Interascopay», μέσω της 
οποίας οι συνεργάτες που χρησιμοποιούν κι-
νητά τηλέφωνα τύπου  i-phone ή Android 
καθώς και i-pad tablets ή Android tablets, 

έχουν πλέον τη δυνατότητα να εξοφλούν όλα 
τα ασφαλιστήρια συμβόλαια των ασφαλισμέ-
νων πελατών γρήγορα, απλά και με ασφά-
λεια. “Η Interasco συνεχίζει να αναζητά ολο-
ένα και πιο σύγχρονες τεχνολογικές μεθό-
δους, ακολουθεί τη ροή των εξελίξεων, 
πραγματοποιεί τις υποσχέσεις που δίνει στο 
δίκτυο συνεργατών της, για υπηρεσίες οι ο-
ποίες διευκολύνουν και απλοποιούν τις οι-
κονομικές συναλλαγές των συνεργατών, 
μέσω της νέας εφαρμογής Interascopay”, 
τόνισε ο διευθυντής πωλήσεων και 
marketing κ. Θεόδωρος Ζαχαρόπουλος. Πο-
λύ σύντομα η συγκεκριμένη εφαρμογή θα 
παρέχεται και στους ασφαλισμένους της ε-
ταιρείας, μαζί με μία σειρά από επιπλέον ξε-
χωριστά προνόμια.

Ανάπτυξη δραστηριοτήτων  
στη Βόρεια Ελλάδα

Tην ίδια ώρα η εταιρεία, στοχεύοντας στην 
περαιτέρω  ανάπτυξη των 
εργασιών της στη Βόρεια 
Ελλάδα, εμπλουτίζει το αν-
θρώπινο δυναμικό της μέ-
σω της ένταξης του κ. Παύ-
λου Τριανταφύλλου, με 
την ιδιότητα του διευθυντή 
υποκαταστήματος Βορείου 
Ελλάδος.

Η δραστηριότητα του υ-
ποκαταστήματος θα εστια-
στεί στην ανάπτυξη συνερ-
γειών πάντοτε μέσα από το 
δυναμικό των ανεξάρτη-

των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών.
Ο κ. Παύλος Τριανταφύλλου διαθέτει πο-

λυετή επαγγελματική εμπειρία στο  χώρο 
των ασφαλιστικών εργασιών, ενώ ταυτό-
χρονα είναι πτυχιούχος της Σχολής Νομικών 
& Πολιτικών Επιστημών του ΑΠΘ, καθώς και 
κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στη 
Διεθνή Χρηματοοικονομική Διοικητική του 
Liverpool  John Moores University. “Η 
Interasco ΑΕΓΑ επιστρέφει στις  ρίζες της 
θέλοντας να αναπτυχθεί ακόμα περισσότερο 
σ΄ ένα γνώριμο και εξαιρετικά φιλόξενο ε-
παγγελματικό χώρο, καλωσορίζοντας τον κ. 
Παύλο Τριανταφύλλου στο δυναμικό της ε-
ταιρείας, δεσμευόμενοι ότι θα στηρίζουμε 

στο έπακρο τις προσπάθειές 
του για την επίτευξη των φι-
λόδοξων παραγωγικών μας 
στόχων”, δήλωσε ο διευθύ-
νων σύμβουλος της Interasco 
ΑΕΓΑ,  κ. Κάρολος Σαϊας.Το 
υποκατάστημα θα στεγαστεί 
σε σύγχρονους επαγγελματι-
κούς χώρους επί της οδού 
Ανδριανουπόλεως, με περισ-
σότερες λεπτομέρειες να α-
νακοινώνονται τις αμέσως 
επόμενες εβδομάδες.

ERGO 
O Όμιλος στηρίζει  
την  Ergo Ελλάδας

Oι κ.κ. Ιορδάνης Χατζηιωσήφ, Δημήτριος Χατζηπαναγιώτου,  Ιωάννης Λινός, Θεόδωρος Κοκκάλας, Alexander Ankel

Interasco Εκπλήξεις για 
το δίκτυο συνεργατών

ΝΝ Hellas 

Δίπλα στα άτομα με αναπηρία 
ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ την Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπη-
ρία, η ΝΝ Hellas  αναλαμβάνει μία σημαντική πρωτοβου-
λία σε συνεργασία με τον παραολυμπιονίκη Μάκη Καλα-
ρά και τη Μη Κερδοσκοπική Οργάνωση για άτομα με κι-
νητικά προβλήματα «ΠΕΡΠΑΤΩ». Πιο συγκεκριμένα, 
πρόκειται για ένα διαγωνισμό που θα πραγματοποιηθεί 
μέσω της σελίδας του παραολυμπιονίκη στο Facebook 
και θα καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους να συμμετά-
σχουν. Δέκα από αυτούς θα κερδίσουν τη συμμετοχή τους 
σε ένα ολοκληρωμένο δεκαήμερο σεμινάριο στο Κέντρο 
Εκπαίδευσης Αυτόνομης Διαβίωσης της ΜΚΟ «ΠΕΡΠΑ-
ΤΩ», με στόχο να αποκτήσουν βασικές δεξιότητες που θα 
τους καταστήσουν πλήρως ανεξάρτητους στην καθημερι-
νότητά τους. Ο Μάκης Καλαράς, παραολυμπιονίκης θερι-
νών και χειμερινών αγώνων, συνεχίζει την ενασχόλησή 
του με μία πλειάδα αθλημάτων, ενώ ταυτόχρονα επισκέ-
πτεται σχολεία και πανεπιστήμια με σκοπό την παρακίνη-
ση μέσα από τις ομιλίες του. Είναι ένας άνθρωπος, ο ο-
ποίος μέσα από τα επιτεύγματά του αποδεικνύει καθημε-
ρινά την αγάπη του για τη ζωή. Ο ίδιος συνεργάζεται τα 
τελευταία χρόνια με το Σύλλογο Ατόμων με Κινητικά 
Προβλήματα και Φίλων Ν. Ροδόπης «ΠΕΡΠΑΤΩ», μία 
ΜΚΟ που δραστηριοποιείται από το 2002 με στόχο να 
προσφέρει λύσεις -μέσα από συντονισμένες ενέργειες- 
στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπη-
ρία στην καθημερινότητά τους. Το σεμινάριο, που θα χο-
ρηγηθεί από τη NN Hellas, θα περιλαμβάνει δράσεις, ό-
πως αθλητικές δραστηριότητες (γυμναστική, καταδύσεις, 
θεραπευτική ιππασία κ.τ.λ.) και εκπαίδευση για την πλήρη 
ανεξαρτητοποίηση των συμμετεχόντων τόσο κατά τις με-
τακινήσεις τους όσο και κατά τη συνολική καθημερινή 
τους διαβίωση. Το σεμινάριο θα διαρκέσει 10 ημέρες και 
θα πραγματοποιηθεί υπό την καθοδήγηση και το συντονι-
σμό του παραολυμπιονίκη Μάκη Καλαρά, στην Κομοτηνή, 
τον Απρίλιο του 2017.

Ο κ. Θεόδωρος Ζαχαρόπουλος

Ο κ. Παύλος Τριανταφύλλου



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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Στα 1.123.494.447  ευρώ ανήλθε  η συνολική παραγωγή ατομικών ασφαλίσεων 
ζωής στο 9μηνο του 2016, σύμφωνα με την έρευνα στατιστικών στοιχείων α-
σφαλίσεων ζωής  εννεάμηνου 2016 που πραγματοποίησε η Ένωση Ασφαλιστι-

κών Εταιρειών Ελλάδος. 
Ειδικότερα  στις ατομικές ασφαλίσεις, η παραγωγή Ζωής ανήλθε στα 542.449.866  

ευρώ, η παραγωγή  Υγείας – Συμπληρωματικές  στα 393.671.363 ευρώ και η  παρα-
γωγή  Ζωής συνδεδεμένες με επενδύσεις  στα 187.373.218. Στις ομαδικές ασφαλί-
σεις  το ίδιο διάστημα η παραγωγή  ανήλθε στα 363.153.356 ευρώ και επιμερίζεται  
στην παραγωγή δανειοληπτών σε 87.347.547 ευρώ, σε εργαζομένων 136.226.052 
ευρώ και συνταξιοδοτικά προγράμματα 139.579.757 ευρώ.

Συνολικά  η παραγωγή ασφαλίστρων από ατομικές ασφαλίσεις και ομαδικές  α-
νέρχεται στα  1.486.647.803 ευρώ. Επίσης, καταγράφηκε παραγωγή από αντασφα-
λίσεις ύψους 1,8 εκατ. ευρώ  (ατομικά 12,6%,ομαδικά 87,4%).

Κανάλια διανομής 
Στις ατομικές ασφαλίσεις - κατανομή της παραγωγής  
Για τους  ασφαλιστικούς  διαμεσολαβητές αποκλειστικής συνεργασίας η παρα-

γωγή ανέρχεται στο  51,5%, στο Bancassurance  36,0% και στα  Λοιπά κανάλια 
12,5%. 

Σημειώνεται ότι στην  ομάδα «Λοιπά κανάλια» των ατομικών ασφαλίσεων περι-
λαμβάνονται:

Ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές μη αποκλειστικοί συνεργασίας (11,3%), Άμεσες 
πωλήσεις (Call center, Direct mail) (0,9%), Άμεσες πωλήσεις (Corporate sales, Α-
σφαλιστικοί υπάλληλοι) (0,3%).

Σε ό,τι αφορά στις  ομαδικές ασφαλίσεις οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές απο-
κλειστικής συνεργασίας κατέχουν το  13,8%, οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές μη 
αποκλειστικής συνεργασίας  το 23,2%, στις άμεσες Πωλήσεις (Corporate Sales, 
Ασφαλιστικοί Υπάλληλοι) το 29,6%, στο Bancassurance το  26,0% και τα  Λοιπά 
κανάλια το 7,4%.

 Σημειώνεται ότι στην  ομάδα «Λοιπά κανάλια» των ομαδικών ασφαλίσεων περι-
λαμβάνονται:

Άμεσες πωλήσεις (Call center, Direct mail) (7,3%), Άμεσες πωλήσεις (Διαδίκτυο) 
(0,1%).

Αποζημιώσεις
Στις ατομικές ασφαλίσεις δόθηκαν αποζημιώσεις συνολικού ύψους 986.377.726 

ευρώ. Τα 346.009.412 ευρώ αφορούν σε ασφαλίσεις ζωής, τα 263.506.821 ευρώ 
ασφαλίσεις Υγείας – Συμπληρωματικές, τα 373.586.232 ευρώ Ζωής συνδεδεμένες 
με επενδύσεις και, τέλος, τα 3.275.261 ευρώ συντάξεις.

Στις ομαδικές ασφαλίσεις, το συνολικό ποσό αποζημιώσεων ανήλθε σε 
286.913.542 ευρώ, εκ των οποίων τα 59.749.079 ευρώ  αφορούσαν ασφαλίσεις 

ΕΑΕΕ  Στο 1,486 δισ. ευρώ η παραγωγή 
9μήνου στις ασφαλίσεις ζωής

Σημείωση: Στην ομάδα «Λοιπά κανάλια» των ατομικών ασφαλίσεων 
περιλαμβάνονται: Ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές μη αποκλειστικοί 
συνεργασία (11,3%). Άμεσες πωλήσεις (Call center, Direct mail) (0,9%), 
Άμεσες πωλήσεις (Corporate sales, Ασφαλιστικοί υπάλληλοι) (0,3%)

Δανειοληπτών, τα 119.482.024 ευρώ τις ασφαλίσεις Εργαζομέ-
νων, τα 91.862.198 ευρώ  συνταξιοδοτικά προγράμματα και 
15.820.241 ευρώ τις Συντάξεις.

Όπως αναφέρει η Ένωση Ασφαλιστικών  Εταιρειών διαμόρφω-
σε σχετικό ερωτηματολόγιο εστιάζοντας στην καταγραφή των με-
γεθών της παραγωγής και των αποζημιώσεων υπό το πρίσμα του 
αναλαμβανομένου κινδύνου. Συνεπώς, το ερωτηματολόγιο διαχω-
ρίζει τις ασφαλίσεις Ζωής σε ατομικές και ομαδικές, εξετάζει τις 
εργασίες της Ζωής με βάση τον κίνδυνο (ασφάλιση Ζωής, ασφάλι-

ση υγείας, ασφάλιση Ζωής συνδεδεμένη με επενδύσεις) και ανα-
λύει την παραγωγή ασφαλίστρων ανά κανάλι διανομής. Στην έρευ-
να περιλαμβάνονται τα στοιχεία 21 ασφαλιστικών επιχειρήσεων με 
καθεστώς εγκατάστασης, οι οποίες συγκέντρωσαν το 99,88% της 
παραγωγής ασφαλίστρων (συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμά-
των συμβολαίων) στις ασφαλίσεις Ζωής, σύμφωνα με τα πλήρη 
στοιχεία της ασφαλιστικής αγοράς που αφορούσαν το 2015. Από 
τις ανωτέρω επιχειρήσεις, οι 11 δραστηριοποιούνται μόνο στις α-
σφαλίσεις ζωής και 10 είναι μικτές.
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Μέχρι τα τέλη Δεκεμβρίου 2017 θα συνεχιστεί το πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Η  ΕΚΤ θα επεκτείνει μετά τη λήξη του 
προγράμματος τον Μάρτιο του 2017, τις αγορές ομολόγων ως το Δεκέμβριο της ίδιας χρονιάς, μειώνοντας όμως το μηνιαίο όριο των αγορών στα 60 δισ.

Του ΧΡΉΣΤΟΥ ΚΊΤΣΊΟΥ 

Τα πρώτα απτά δείγματα της μεταστροφής του 
κλίματος για την Ελλάδα, σε σχέση με την 
προσέλκυση ξένων επενδύσεων, γίνονται ο-

ρατά στην αγορά, εξέλιξη που αποτελεί θετικό οι-
ωνό για την επόμενη χρονιά, εφόσον φυσικά ολο-

κληρωθεί ομαλά η δεύτερη αξιολόγηση του ελλη-
νικού προγράμματος. 

Μέσα σε διάστημα μερικών ημερών ανακοινώ-
θηκαν τρεις συμφωνίες, συνολικού ύψους 350 ε-
κατ. ευρώ, για την εξαγορά επιχειρήσεων ή δανεί-
ων εγχώριων εταιρειών από ξένους επενδυτές ή 
από κοινοπραξίες ξένων επενδυτών και εγχώριων 

επιχειρήσεων. 
Η πώληση δανείου της MIG, με ανεξόφλητο υπό-

λοιπο 150 εκατ. ευρώ, από την Eurobank στο 
private equity fund Fortress, η συμφωνία εξαγο-
ράς των αιολικών πάρκων της γαλλικής EDF από 
το Libra Group του εφοπλιστή Λογοθέτη, και η α-
πόκτηση δύο ξενοδοχειακών μονάδων της “Ξενο-

δοχεία Χανδρής” στην Κέρκυρα από την Ikos 
Resort δίνουν, σύμφωνα με στελέχη επενδυτικών 
τραπεζών, το στίγμα της αλλαγής σελίδας. 

Το Fortress κατέβαλε περίπου 125 εκατ. ευρώ 
για να αποκτήσει το δάνειο της MIG. Πρόκειται για 

ΘΕΤΙΚΟΣ ΟΙΏΝΟΣ, ΕΦΟΣΟΝ ΟΛΟΚΛΗΡΏΘΕΙ Η ΔΕΎΤΕΡΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Συνέχεια στη σελ. 12

Ανοίγει ο χορός

              των deals  
στις επιχειρήσεις

► Τρεις συμφωνίες ύψους 
350 εκατ. ευρώ μέσα  
σε μερικές εβδομάδες 
► Τα deals που κυοφορούνται 
σε τράπεζες, τουρισμό, 
ενέργεια, ακτοπλοΐα  
και βιομηχανία
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την πρώτη μεγάλη πώληση μεμονωμένου επιχειρηματι-
κού δανείου και το γεγονός ότι το δάνειο πωλήθηκε στο 
83,6% της ονομαστικής του αξίας δείχνει ότι υπάρχει 
υψηλό ενδιαφέρον για επιχειρήσεις που διαθέτουν α-
ξία, ακόμη και αν απαιτείται μικρή αναδιάρθρωσή τους. 

Η Fortress αποκτά, έτσι,  προβάδισμα, όταν και εφό-
σον ανοίξουν οι πιστώτριες τράπεζες (κυρίαρχος ο ρό-
λος της Πειραιώς) το φάκελο αναδιάρθρωσης του ομί-
λου MIG, καθώς διαθέτει ως ενέχυρο το 51% των μετο-
χών της Attica Group, το 50% των μετοχών της Vivartia 
και το 38% του μετοχικού κεφαλαίου του Υγεία. 

Γι' αυτό το λόγο άλλωστε, το τίμημα που δόθηκε ήταν 
αρκετά υψηλό, με αποτέλεσμα η Eurobank να μη γράψει 
κεφαλαιακή ζημιά. Σημειώνεται ότι το δάνειο πέρασε 
στην Eurobank μαζί με το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο και 
είχε ήδη σχηματισμένες προβλέψεις. 

Η εξαγορά των μονάδων της “Ξενοδοχεία Χανδρής” 
στην Κέρκυρα από την Ikos Resort, έναντι τιμήματος πε-
ρίπου 60 εκατ. ευρώ, και η ανάληψη δανεισμού περίπου 
40 εκατ. ευρώ αποτελεί ψήφο εμπιστοσύνης στις προο-

πτικές του εγχώριου τουριστικού κλάδου. 
Η Ikos Resort, μικτή εταιρεία του private equity 

Oaktree και της οικογένειας Ανδρεάδη, συνεχίζει την 
υλοποίηση ενός μεγάλου επενδυτικού προγράμματος 
στον τουρισμό, το οποίο περιλαμβάνει νέα ξενοδοχεία, 
εξαγορές και αναβαθμίσεις μονάδων. 

Τέλος, η πώληση των αιολικών πάρκων της γαλλι-
κής EDF στην Ελλάδα αποτελεί ένα deal αξίας περίπου 
100 εκατ. ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του δανεισμού 
που αναλαμβάνει ο αγοραστής), το οποίο ολοκληρώθη-
κε μετά από μια περίπου τριετία αναζήτησης αγοραστή 
από πλευράς Γάλλων. Το timing της ολοκλήρωσης σχε-
τίζεται με την μείωση της αβεβαιότητας και την επιστρο-
φή της οικονομίας σε ρυθμούς επέκτασης. 

Είχαν προηγηθεί η πώληση του Hilton στην κοινο-
πραξία Temes- Dogus έναντι τιμήματος 75 εκατ. ευ-
ρώ, ενώ ο αγοραστής αναλαμβάνει και την εξόφλη-
ση δανείων 67 εκατ. ευρώ, καθώς και οι μεταβιβά-
σεις του 80% της Eurolife στην κοινοπραξία Fairfax- 
OMMERS, του 100% της ΑΤΕ Ασφαλιστική στην 
Ergo, και του 28% της Ευρωπαϊκής Πίστης στην 
EBRD και δύο μικρά ξένα funds.

Η  ΕΘΝΙΚΗ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΛΑΒΕΙ την Credit Suisse, ως σύμβουλο, για τις πωλή-
σεις των θυγατρικών της σε Βουλγαρία, Ρουμανία και Κύπρο. Ο διαγωνισμός 
για την UBB βρίσκεται, ήδη, σε εξέλιξη (έχουν κατατεθεί μη δεσμευτικές προ-
σφορές), ενώ προετοιμάζεται αντίστοιχη διαδικασία για την BCR ( Ρουμανία) και 
τη θυγατρική της Εθνικής στην Κύπρο. 

Επιπρόσθετα, η Εθνική προσέλαβε τις Goldman Sachs και Morgan Stanley, 
ως συμβούλους πώλησης, για το τουλάχιστον 75% του μετοχικού κεφαλαίου 
της Εθνικής Ασφαλιστικής, με το χρονοδιάγραμμα να προβλέπει υποβολή μη 
δεσμευτικών προσφορών ώς το τέλος του έτους. 

Η Πειραιώς έχει προσλάβει τη Lazard για το διαγωνισμό πώλησης της συμ-
μετοχής της στην ακτοπλοϊκή εταιρεία HSW. Ενδιαφέρον για την εξαγορά του 
ποσοστού της Πειραιώς στην HSW αναμένεται να επιδείξουν τόσο οι Μινωικές 
Γραμμές του ομίλου Γκριμάλντι όσο και η Attica Group.  

Στην αρχή της διαδικασίας πώλησης βρίσκεται η Πειραιώς για τη συμμετοχή 
της στην Avis. Όπως ανακοι-
νώθηκε, προσέλαβε ως 
σύμβουλο τη  Citigroup, η ο-
ποία θα τρέξει τη διαδικασία. 
Με δεδομένη την καλή πο-
ρεία του τουρισμού και τη 
βελτίωση των αποτελεσμά-
των της Avis, μετά την συ-
ντελεσθείσα αναδιάρθρωση, 
υπάρχει η αισιοδοξία για εκ-
δήλωση ικανοποιητικού εν-
διαφέροντος. 

Η Lazard ανέλαβε, επίσης, 
από τις τράπεζες, που έχουν 
πλέον τον έλεγχο  των Νη-
ρεύς και Σελόντα, την εκπό-
νηση master plan για τον 
καλύτερο τρόπο αποεπένδυ-
σης, σε συνεργασία με τις 
Alvarez and Marsal και PwC. 

Τα private equity funds 
AMERRA (έχει εξαγοράσει 
ήδη την Ανδρομέδα Ιχθυο-
καλλιέργειες) και Lone Star 
έχουν εκδηλώσει ενδιαφέ-
ρον στις τράπεζες, όπως και 
μια γαλλική και μια τουρκική 
εταιρεία. Εφόσον οι τράπε-
ζες αποφασίσουν να μη δια-

θέσουν πακέτο τις δύο εταιρείες, στο παιχνίδι θα μπουν και εγχώρια σχήματα 
που αποτελούνται από ιδιωτικά επιχειρηματικά κεφάλαια (DECA) και μικρές 
επιχειρήσεις του κλάδου.  

Σε φάση αναδιάρθρωσης του ισολογισμού της βρίσκεται η Frigoglass. Η ε-
ταιρεία έχει προσλάβει τη Morgan Stanley ως σύμβουλο και βρίσκεται ήδη σε 
συζητήσεις τόσο με τους ομολογιούχους όσο και με τις πιστώτριες τράπεζες 
προκειμένου να βρεθεί μια λύση εθελοντικής μετατροπής μέρους των υποχρε-
ώσεών της σε κεφάλαιο.  

Σε συζητήσεις με τις τράπεζες για την εξαγορά χαρτοφυλακίου επαγγελματι-
κών ακινήτων με λειτουργικές μισθώσεις βρίσκεται βρετανικό fund, που ειδι-
κεύεται σε τοποθετήσεις real estate, ενώ ενδιαφέρον, τόσο από το ίδιο παίκτη 
όσο και από private equity funds, εκδηλώνεται για υπερδανεισμένες εταιρείες, 
που έχουν στην ιδιοκτησία τους εμπορικά κέντρα. 

 Τέλος, σε εξέλιξη βρίσκεται η διαπραγμάτευση μεταξύ των πιστωτριών τρα-
πεζών και ρωσικού ομίλου για την είσοδο του τελευταίου ως στρατηγικού ε-
πενδυτή στη Mamidoil- Jetoil. Οι συζητήσεις αφορούν σε συμφωνία εξυγίαν-
σης της εταιρείας με μοντέλο Μαρινόπουλου. Την προκαταρκτική συμφωνία, 
δηλαδή, της πλειοψηφίας των πιστωτών επί συμφωνίας εξυγίανσης που θα 
μεταφέρει σε νέα εταιρεία με νέο ΑΦΜ τα βασικά περιουσιακά στοιχεία της 
Μamidoil. Ο επενδυτής θα καταβάλει το τίμημα που θα συμφωνηθεί για τα πα-
ραπάνω περιουσιακά στοιχεία και πιθανώς να αναλάβει και μικρό μέρος του 
δανεισμού.

 Ανοίγει ο χορός των deals στις επιχειρήσεις

Συνέχεια από τη σελ. 11

Τα deals που 
κυοφορούνται 

ΣΕ  23,1% ανήλθε τον Σεπτέμ-
βριο το διορθωμένο ποσοστό 
ανεργίας έναντι  24,7% τον Σε-
πτέμβριο του 2015 και του ανα-
θεωρημένου προς τα κάτω 
23,3% τον Αύγουστο του 2016, 
σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελ-
ληνικής Στατιστικής Αρχής. Το 
σύνολο των απασχολουμένων,  
εκτιμάται ότι ανήλθε σε 3.690.168 άτομα. 
Οι άνεργοι ανήλθαν σε 1.111.490 άτομα ενώ ο οικονο-
μικά μη ενεργός πληθυσμός ανήλθε σε 3.237.622 άτο-
μα.  Οι απασχολούμενοι αυξήθηκαν κατά 60.544 άτομα 
σε σχέση με τον Σεπτέμβριο του 2015 (αύξηση 1,7%) και 
κατά 5.256 άτομα σε σχέση με τον Αύγουστο του 2016 
(αύξηση 0,1%).  

Οι άνεργοι μειώθηκαν κατά 
81.013 άτομα σε σχέση με τον 
Σεπτέμβριο του 2015 (μείωση 
6,8%) και κατά 9.903 άτομα σε 
σχέση με τον Αύγουστο του 
2016 (μείωση 0,9%).  

Οι οικονομικά μη ενεργοί, δη-
λαδή τα άτομα που δεν εργάζο-
νται ούτε αναζητούν εργασία, 

μειώθηκαν κατά 17.556 άτομα σε σχέση με τον Σεπτέμ-
βριο του 2015 (μείωση 0,5%) και αυξήθηκαν κατά 1.571 
άτομα σε σχέση με τον Αύγουστο του 2016.Από το σύνο-
λο των ανέργων, το 19,8% ήταν άνδρες και το 27,3% 
γυναίκες, ενώ  πρωταθλήτριες περιφέρειες αναδείχθη-
καν η Ήπειρος - Δυτική Μακεδονία (26,1%) και η Θεσσα-
λία - Στερεά Ελλάδα (25,4%).

ΕΛΣΤΑΤ

Στο 23,1% η ανεργία το Σεπτέμβριο



+υγεία

Τα καινοτόμα φάρμακα είναι πρωτότυπα φάρ-
μακα που αναπτύσσονται μετά από πολυετή 
εργαστηριακή και κλινική έρευνα υψηλού 

κόστους, με αποτέλεσμα  να  διατίθενται στους α-
σθενείς σε πολύ ακριβή τιμή, ενώ σύμφωνα με 
μελέτες  έχει αποδειχθεί  ότι σώζουν ζωές. 

Εκατομμύρια άνθρωποι με  HIV/AIDS, καρδιαγ-
γειακές και νευροψυχιατρικές παθήσεις και μορ-
φές καρκίνου απολαμβάνουν πλέον περισσότερη 
και καλύτερη ζωή. 

Ωστόσο οι   Έλληνες ασθενείς δεν έχουν πρό-
σβαση στα καινοτόμα φάρμακα και τις νέες θερα-

πείες και οι  δεσμεύσεις και οι υποσχέσεις της η-
γεσίας του υπουργείου Υγείας για την πρόσβαση 
των ασθενών σε αυτά είναι πολλές, χωρίς όμως 
να υλοποιούνται. 

ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ:ΠΛΗΡΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΜΕ ΤΟ ATL AS PROTECTION
Η Ατλαντική Ένωση ξεχωρίζει για την πελατοκεντρική της φιλοσοφία, την οποία επιβεβαιώνει το πρόγραμμα ασφάλειας υγείας  

Atlas Protection, που  προσφέρει τα προνόμια μίας πλήρους ασφαλιστικής κάλυψης στην τιμή του απλού πακέτου.  
Μπες τώρα στο www.atlantiki.gr για να δεις πόσο εύκολα και οικονομικά θα χαίρεις Άτλας υγείας

Σελ. 18

Αναλυτικό ρεπορτάζ στις σελίδες  16-17

ΠΑΡΑ ΤΙΣ ΥΠΟΣΧΈΣΈΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΈΣΜΈΥΣΈΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΈΙΟΥ ΥΓΈΙΑΣ

Οι  Έλληνες ασθενείς δεν έχουν 
πρόσβαση στα καινοτόμα φάρμακα

ΙΑΣΩ General Κέντρο 
Κέντρο αναφοράς 
βαλβιδοπάθειας καρδιάς

Όμιλος ΥΓΕΙΑ 
Αύξηση 47,1%  
στο EBITDA του 9μήνου

Όμιλος  
Ιατρικού Αθηνών

Δυναμική είσοδος στον 
ιατρικό τουρισμό

Σελ. 15

Σελ. 14

Σελ. 18
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Το πρώτο οργανωμένο Κέντρο 
Αναφοράς Βαλβιδοπάθειας 
Καρδιάς στην Ελλάδα, για την 

πιο εξειδικευμένη και άριστη αντι-
μετώπιση ακόμα και του πιο σύν-
θετου περιστατικού βαλβιδοπάθει-
ας, με ιδιαίτερη έμφαση στη βαλβι-
δοπλαστική μιτροειδούς-αορτικής 
βαλβίδος και ανευρυσμάτων ανι-
ούσης αορτής-αορτικού τόξου, λει-
τουργεί στο  ΙΑΣΩ General. Διευθύ-
ντρια του κέντρου είναι η κα Μαρία 
Αρώνη, MD, FACS, FACC, FCCP, 
καρδιοχειρουργός, επίκουρος κα-
θηγήτρια Πανεπιστήμιου Cornell, 
διακεκριμένη για τα άριστα αποτε-
λέσματα των καρδιοχειρουργικών 
επεμβάσεών της στις ΗΠΑ βάσει 
των δημοσιευμένων στοιχείων του  
υπουργείου Υγείας της Νέας Υόρ-
κης. Το κέντρο στελεχώνεται από 
έμπειρους καρδιοχειρουργούς, 

καρδιοαναισθησιολόγους και χει-
ριστές εξωσωματικής κυκλοφορί-
ας. Η φιλοσοφία του Κέντρου Ανα-
φοράς Βαλβιδοπάθειας Καρδιάς, 
όπως και των μεγαλύτερων  καρ-
διοχειρουργικών κέντρων αναφο-
ράς του εξωτερικού, είναι ότι η επι-
διόρθωση (Βαλβιδοπλαστική) και 
διατήρηση της βαλβίδας της καρ-
διάς υπερέχει έναντι της αντικατά-
στασής της. Με αυτόν τον τρόπο 
πολλοί ασθενείς, κυρίως νέοι, μπο-
ρούν να επωφεληθούν το μέγιστο 
από μια επιδιόρθωση αντί για αντι-
κατάσταση της βαλβίδας με μια άλ-
λη προσθετική μεταλλική, αποφεύ-
γοντας μια εφ’ όρου ζωής αντιπη-
κτική φαρμακευτική αγωγή. 

Το Κέντρο εστιάζει στις παρακά-
τω επεμβάσεις, εφαρμόζοντας τις 
πλέον ενδεδειγμένες σύγχρονες 
τεχνικές: 

• Επιδιόρθωση (βαλβιδοπλαστική) 
της ανεπαρκούς μιτροειδούς βαλ-
βίδας  
• Βαλβιδοπλαστική της αορτικής 
βαλβίδας σε έδαφος ανεπάρκειας 
της βαλβίδας και σύνδρομο 
Marfans  (Ανευρυσματική διάταση 
της αορτικής ρίζας)
• Βαλβιδοπλαστική τριγλώχινος 
βαλβίδας
• Αντικατάσταση βαλβίδων σε έδα-
φος ασβεστοποίησης (αποτιτάνω-
ση-στένωση βαλβίδας)
• Αντικατάσταση ανευρυσμάτων 
ανιούσης  αορτής, αφού συνήθως 
συνυπάρχουν με παθήσεις της α-
ορτικής βαλβίδας (π.χ. δίπτυχη α-
ορτική βαλβίδα)
• Χειρουργική αντιμετώπιση ό-
γκων καρδιάς (μυξώματα) και με-
σοκολπικών επικοινωνιών («τρύ-
πα καρδιάς»)

Ιδιαίτερα ενθαρρυντικά αποτελέσματα για την αντιμετώπιση 
της σκλήρυνσης κατά πλάκας και τη νόσο κινητικού νευ-
ρώνα, προκύπτουν από διεθνείς κλινικές μελέτες που πα-

ρουσιάστηκαν στο Ερρίκος Ντυνάν Hospital Center, στο πλαί-
σιο ειδικών μεταπτυχιακών σεμιναρίων Νευρολογίας, που 
πραγματοποιούνται στη χώρα μας σε συνεργασία με το 
Cambridge University και το Iνστιτούτο Πρόληψης, Εκπαίδευ-
σης & Έρευνας Νευρολογικών Νοσημάτων.

Πρόκειται για ένα πρόγραμμα Intense course in Neurology, 
με εκπαιδευτές διεθνούς κύρους, το οποίο στοχεύει στην εκ-
παίδευση Ελλήνων νευρολόγων στα σύγχρονα θέματα της 
Νευρολογίας. Ο νέος κύκλος μεταπτυχιακών σεμιναρίων επι-
κεντρώθηκε στην ορθή κλινική πρακτική (good clinical practice) 
και είχε θεματολογία σχετική με τη σκλήρυνση κατά πλάκας και 
τη νόσο κινητικού νευρώνα.

Το υψηλού επιπέδου εκπαιδευτικό πρόγραμμα, το οποίο τελεί 
στη χώρα μας είναι υπό την γενική εποπτεία του προέδρου του 
Ινστιτούτου Πρόληψης, Εκπαίδευσης & Έρευνας Νευρολογικών 
Νοσημάτων, ομώτιμου καθηγητή Νευρολογίας κ. Αλέξανδρου 
Παπαδημητρίου, ενώ  όπως ανακοινώθηκε  τρία νέα φαρμακευ-

τικά σκευάσματα που βρίσκονται παγκοσμίως στην διαδικασία έ-
γκρισης από τους υπεύθυνους φορείς, δίνουν σημαντικά αποτελέ-
σματα και στις προοδευτικές μορφές της νόσου. Μέχρι τώρα για 
αυτές τις μορφές της νόσου δεν υπήρχαν διαθέσιμες θεραπείες.

Παράλληλα, στο πλαίσιο των μεταπτυχιακών σεμιναρίων, πα-
ρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα κλινικής μελέτης του Πανεπιστη-
μίου του Μιλάνο σε συνεργασία με το Columbia University της 
Νέας Υόρκης και την Ακαδημία Αθηνών, σύμφωνα με την οποία 
είναι εξαιρετικά θετική και η εικόνα των αποτελεσμάτων για ορι-
σμένες μορφές της νόσου κινητικού νευρώνα, όπως η νωτιαία 
μυική ατροφία. «Η νωτιαία μυική ατροφία εμφανίζεται στην παιδική 
ηλικία και έχει προοδευτική εξέλιξη. Η πιο βαριά μορφή εμφανίζε-
ται στη βρεφική ηλικία και είχε αρνητική πρόγνωση. Τα νοσήματα 
αυτά οφείλονται σε γονιδιακή μετάλλαξη και μέχρι τώρα δεν υπήρ-
χε καμία διαθέσιμη θεραπεία. Όπως προκύπτει από τη διεθνή κλι-
νική μελέτη που βρίσκεται σε εξέλιξη, με τη χρήση μικρών μορίων 
που “γεφυρώνουν” την ελλειμματική περιοχή των γονιδίων, κα-
θώς και άλλων γονιδιακών παρεμβάσεων, μπορούμε πλέον να 
έχουμε δυνατότητα επέμβασης και αναστροφής της κλινικής εικό-
νας», ανέφερε ο καθηγητής κ. Παπαδημητρίου.

Μεταπτυχιακά σεμινάρια του Cambridge στο «Έρρίκος Ντυνάν»

Ο καθηγητής Νευρολογίας κ. Αλέξανδρος Παπαδημητρίου με τον γενικό συντονιστή 
των μεταπτυχιακών σεμιναρίων του Cambridge University, καθηγητή κ. Stephen 

Kelleher 

ΠΕΔΥ 

Ηλεκτρονικό  
ραντεβού 
ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ δωρεάν «κλεισίμα-
τος» ραντεβού σε όλες τις μονάδες 
ΠΕΔΥ και στα περισσότερα Κέντρα Υ-
γείας θα έχουν από τα μέσα Δεκεμβρί-
ου οι πολίτες όλης της χώρας μέσω 
της νέας υπηρεσίας «Ηλεκτρονικών 
Ραντεβού – eRDV» της ΗΔΙΚΑ ΑΕ.

Η υπηρεσία eRDV ξεκίνησε ήδη  
δοκιμαστικά, ενώ η πλήρης παραγω-
γική της λειτουργία θα ξεκινήσει επι-
σήμως στις 15 Δεκεμβρίου.

Οι πολίτες, επισκεπτόμενοι την ηλε-
κτρονική σελίδα http://rdv.ehealthnet.
gr, θα έχουν τη δυνατότητα να επιλέ-
ξουν τη Μονάδα ΠΕΔΥ και ΚΥ, την ει-
δικότητα ή ακόμα και τον γιατρό και 
εντελώς δωρεάν να «κλείσουν» το 
ραντεβού τους. Με αυτό τον τρόπο 
μπορούν να εντοπίσουν το κοντινότε-
ρο σημείο φροντίδας και να επιλέξουν 
το χρονικά συντομότερο ραντεβού. Η 
ασφαλής πρόσβαση στην υπηρεσία 
πραγματοποιείται εύκολα με την εισα-
γωγή των κωδικών που χρησιμοποι-
ούνται στο taxisnet για την υποβολή 
της φορολογικής δήλωσης.

Το σύστημα τροφοδοτείται συνεχώς 
με τη διαθεσιμότητα των μονάδων 
ΠΕΔΥ και των ΚΥ, ενώ το αμέσως ε-
πόμενο χρονικό διάστημα οι πολίτες 
θα μπορούν να κλείνουν ραντεβού και 
στις υπόλοιπες Μονάδες Υγείας της 
ΠΦΥ. Επίσης, σύντομα, όλοι οι ιδιώτες 
γιατροί θα έχουν τη δυνατότητα να δη-
λώνουν τη διαθεσιμότητά τους στην 
πλατφόρμα των ηλεκτρονικών ραντε-
βού είτε για ιδιωτικό ραντεβού είτε για 
ραντεβού μέσω ΕΟΠΥΥ ώστε να εμ-
φανίζονται στις αναζητήσεις των πολι-
τών.

ΙΑΣΩ General Κέντρο  
αναφοράς βαλβιδοπάθειας καρδιάς

ΣΕ ΣΥΜΦΩΝΙΑ συνεργασίας με το Σύλλογο Ελλήνων Ολυμπιονικών προχώ-
ρησαν ο  Φιλοκτήτης, το ΙΑΣΩ, το ΙΑΣΩ Παίδων και το ΙΑΣΩ General, προσφέ-
ροντας μοναδικά προνόμια υγείας σε όλους τους ολυμπιονίκες καθώς και τα 
στελέχη του Συλλόγου. Όπως τονίζεται,ο όμιλος ΙΑΣΩ στη δύσκολη συγκυρία 
που βιώνουμε, δείχνει έμπρακτα τη στήριξή του προς τους ανθρώπους που 
συνεχίζουν να μας κάνουν ακόμη περήφανους διεθνώς. Ως απόρροια αυτής 
της συμφωνίας, οι ολυμπιονίκες μας και τα στελέχη του συλλόγου έχουν πλέ-
ον πρόσβαση σε υψηλής ποιότητας υπηρεσίες υγείας σε έναν από τους με-
γαλύτερους Ομίλους Υγείας στην Ελλάδα, προκειμένου να καλύψουν αποτε-
λεσματικά τις ανάγκες τους. Ο Σύλλογος Ελλήνων Ολυμπιονικών, στο πλαίσιο 
αυτής της νέας συνεργασίας, θα είναι αρωγός και συνδιοργανωτής με το 
πρόγραμμα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης του Ομίλου ΙΑΣΩ «δίπλα σας» για 
την πραγματοποίηση δράσεων προαγωγής της υγείας και κοινωνικής ευαι-
σθητοποίησης στο ευρύ κοινό. Στην υπογραφή της συμφωνίας έδωσαν το 

“παρών” ολυμπιονίκες από διάφορα αθλήματα: Εύη Μωραϊτίδου, αργυρή ο-
λυμπιονίκης Υδατοσφαίρισης, Βιργινία Κραβαριώτη, χάλκινη ολυμπιονίκης 
Ιστιοπλοΐας, Μαρία Βρυώνη, ολυμπιονίκης Πάλης, Αποστολία Ιωάννου, ολυ-
μπιονίκης Συγχρονισμένης Κολύμβησης, Σταυρούλα Αντωνάκου, ολυμπιο-
νίκης Υδατοσφαίρισης, Αρετή Αθανασοπούλου, ολυμπιονίκης TAE KWO DO, 
Σπύρος Γιάνναρος, Διονύσιος Αγγελόπουλος και Λευτέρης Κόνσολας, ολυ-
μπιονίκες Κωπηλασίας. “Νιώθουμε πολύ υπερήφανοι για την ιστορία μας, 
πολύ υπερήφανοι για τους ολυμπιονίκες μας, πολύ υπερήφανοι για εσάς, οι 
οποίοι συνεχίζετε να ενσαρκώνετε το ολυμπιακό ιδεώδες”, τόνισε μεταξύ 
άλλων ο δρ Γεώργιος Σταματίου, Μ/Γ, πρόεδρος του Δ.Σ. Ομίλου ΙΑΣΩ καλω-
σορίζοντας την κα Βούλα Κοζομπόλη, πρόεδρο του Συλλόγου Ελλήνων Ολυ-
μπιονικών καθώς και τους παρευρισκόμενους ολυμπιονίκες. “Θα είμαστε 
πάντα δίπλα σας, προσφέροντας, ως Όμιλος ΙΑΣΩ, αμέριστη στήριξη στο έργο 
σας”, πρόσθεσε ο κ. Σταματίου.

Ο Όμιλος ΙΑΣΩ αγκαλιάζει τους Ολυμπιονίκες
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Interamerican

H  Άμεση Ιατρική 
Βοήθεια κοντά  
στους πολίτες 
ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ που διαθέτει η Inter-
american για άμεση ιατρική βοήθεια, βασιζό-
μενες στο εκπαιδευμένο ανθρώπινο δυναμι-
κό υγειονομικής υποστήριξης και στις ιδιό-
κτητες υποδομές - το στόλο ασθενοφόρων, 
αποτελεί -όπως τονίζει η εταιρεία- τον πιο 
σταθερό πρεσβευτή κοινωνικής υπευθυνό-
τητας  εδώ και αρκετά χρόνια. Πρόσφατα, η 
Interamerican ασφάλισε δωρεάν όλους τους 
δρομείς-πολίτες που συμμετείχαν σε δύο μα-
ζικές αθλητικές εκδηλώσεις δρόμων υγείας. 
Η χορηγία ασφαλιστικής κάλυψης αφορούσε 
στο διεθνές “1ο Acropolis Night Run”, που 
οργανώθηκε στην Αθήνα με περισσότερους 
από 2.800 δρομείς από 14 χώρες, σε διαδρο-
μή 5.000 μέτρων. Ασφάλιση δρομέων προ-
σέφερε η εταιρεία και στο “Kallithea Night 
Run” με περισσότερες από 2.000 συμμετοχές, 
που οργάνωσε ο Φιλαθλητικός Σύλλογος 
Καλλιθέας σε διαδρομές 2,5 και 5 χιλιομέ-
τρων. Η Άμεση Ιατρική Βοήθεια ήταν παρού-
σα με ασθενοφόρα και εξειδικευμένο προ-
σωπικό φέτος και στους δρόμους Υγείας που 
οργάνωσε ο Σύλλογος Υγείας Δρομέων Αθή-
νας, 10 και 20 χιλιομέτρων, καθώς και σε εκ-
δηλώσεις δήμων και μη κερδοσκοπικών 
οργανισμών. Επίσης, διατέθηκαν δωρεάν α-
σθενοφόρα στο πλαίσιο της υποστήριξης 
πρωτοβουλιών για ηλικιωμένους  (“Γραμμή 
Ζωής” και Κοινωνική Μέριμνα Μοσχάτου).

ΜΕΛΕΤΗ

Οι καισαρικές 
δυσκολεύουν  
τους φυσικούς τοκετούς
Η  ΣΥΧΝΟΤΕΡΗ γέννηση παιδιών με καισα-
ρική μπορεί  να  έχει επίπτωση στην ανθρώ-
πινη εξέλιξη και δυσκολεύει ακόμη περισσό-
τερο τους φυσικούς τοκετούς, σύμφωνα με 
νέα  αυστριακή επιστημονική έρευνα. Οι ε-
ρευνητές, με επικεφαλής τον επίκουρο κα-
θηγητή Φίλιπ Μιτερέκερ του Τμήματος Θεω-
ρητικής Βιολογίας του Πανεπιστημίου της 
Βιέννης, που έκαναν τη σχετική δημοσίευση 
στο περιοδικό της Εθνικής Ακαδημίας Επι-
στημών των ΗΠΑ (PNAS), μελέτησαν στοι-
χεία για τις καισαρικές και κατέληξαν σε ένα 
μαθηματικό βιολογικό μοντέλο, σύμφωνα με 
το οποίο η εξέλιξη ευνοεί τα πιο μεγαλόσωμα 
μωρά, επειδή αυτά αρρωσταίνουν πιο σπά-
νια και έτσι επιβιώνουν πιο εύκολα. Όμως, 
από την άλλη, όσο συχνότερες είναι οι καισα-
ρικές, τόσο η γυναικεία λεκάνη παραμένει 
στενή. Οι ερευνητές εκτιμούν ότι οι περιπτώ-
σεις που το μωρό δεν χωράει να περάσει 
κατά τον τοκετό, έχουν αυξηθεί από 30 ανά 
1.000 γεννήσεις (3%) στη δεκαετία του 1960 σε 
36 ανά 1.000 σήμερα (3,6%). Η τάση αυτή ανα-
μένεται να συνεχισθεί, αν και όχι σε βαθμό 
που οι φυσικοί τοκετοί θα εξαφανιστούν.

Την αιμοδοσία που οργάνωσε ο σύλλογος υπαλλήλων της Interamerican 
(ΣΥΠΙΝ) στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας, σε συνεργασία με το Ιππο-
κράτειο Γενικό Νοσοκομείο, στήριξαν εργαζόμενοι και συνεργάτες της  

εταιρείας. 
Αντίστοιχη ενέργεια, το μήνα Νοέμβριο, πραγματοποιήθηκε και από το Γρα-

φείο Πωλήσεων της εταιρείας στα Χανιά, με συντονιστή τον Στάθη Λουραντά-
κη, σε συνεργασία με το Γενικό Νοσοκομείο Χανίων «Άγιος Γεώργιος», το 
Σύλλογο Αιμοδοτών «Άγιος Ιωάννης» και το Σύλλογο Εθελοντικής Προσφο-

ράς και Στήριξης «Ορίζοντας». Συνολικά συγκεντρώθηκαν 60 μονάδες αίμα-
τος. 

Επισημαίνεται ότι η αιμοδοσία  για την Interamercan αποτελεί βασική δρα-
στηριότητα εθελοντισμού των εργαζομένων και συνεργατών της. Είναι μια 
ενέργεια κοινωνικής συνεισφοράς της εταιρείας, στο πλαίσιο του προγράμ-
ματος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης “Πράξεις Ζωής”. Επισημαίνεται ότι ο 
σύλλογος διατηρεί τη δική του τράπεζα αίματος για τις ανάγκες των εργαζο-
μένων της εταιρείας - και όχι μόνο.

Interamerican Κατάθεση Ζωής   
από  εργαζόμενους και συνεργάτες

Από την αιμοδοσία των εργαζομένων στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας Στιγμιότυπο από την εθελοντική αιμοδοσία στα  Χανιά.

ΜΕ ΣΤΟΧΟ την ασφαλή διαγνωστική 
προσέγγιση των αναιμιών της παιδι-
κής ηλικίας, ξεκίνησε τη λειτουργία 
του στο Παίδων ΜΗΤΕΡΑ του Ομί-
λου ΥΓΕΙΑ, το  νέο τμήμα κληρονο-
μικών αιμολυτικών αναιμιών.

Το νέο τμήμα λειτουργεί σε συ-
νεργασία με τα κεντρικά εργαστήρια 
του ομίλου ΥΓΕΙΑ υπό την ευθύνη 
της κας Αλεξάνδρας Σταμουλακά-
του, βιοπαθολόγου, τέως συντονί-
στριας - διευθύντριας του αιματολο-
γικού εργαστηρίου του νοσοκομεί-
ου Παίδων «Η Αγία Σοφία». Οι αιμο-
σφαιρινοπάθειες, οι οποίες αποτε-

λούν το μεγαλύτερο τμήμα των 
κληρονομικών αιμολυτικών αναιμι-
ών και δεν αφορούν μόνο στην παι-
δική ηλικία αλλά και στους ενήλι-
κες, είναι διαταραχές της αιμοσφαι-
ρίνης και ταξινομούνται σε δυο με-
γάλες κατηγορίες: Τις θαλασσαιμίες 
ή μεσογειακά σύνδρομα, που ονο-
μάζονται έτσι από την αρχική παρα-
τήρηση ότι αυτά τα νοσήματα είναι 
αυξημένα σε χώρες που βρέχονται 
από τη Μεσόγειο θάλασσα και τις 
αναιμίες που οφείλονται σε ανώμα-
λη δομή της αιμοσφαιρίνης, όπως 
π.χ. δρεπανοκυτταρική αναιμία,  μι-

κροδρεπανοκυτταρική και άλλες 
πιο σπάνιες αιμοσφαιρινοπάθειες. 
Όπως τονίζει η υπεύθυνη του τμή-
ματος Κληρονομικών Αιμολυτικών 
Αναιμιών του Παίδων ΜΗΤΕΡΑ κα 
Αλεξάνδρα Σταμουλακάτου, τα  θα-
λασσαιμικά και δρεπανοκυτταρικά 
σύνδρομα αποτελούν τα συχνότερα 
μονογονιδιακά αιματολογικά νοσή-
ματα παγκοσμίως και επομένως η 
διάγνωση και η φροντίδα των πα-
σχόντων συνιστούν ένα σημαντικό 
κοινωνικό πρόβλημα δημόσιας υ-
γείας. Το πρόβλημα των αιμοσφαι-
ρινοπαθειών εντοπίζεται στην πρό-
ληψη, που σημαίνει έγκαιρη, ακριβή 
και αξιόπιστη διάγνωση των ετερο-
ζυγωτών (φορέων) και σωστή γενε-
τική καθοδήγηση ώστε να αποφεύ-
γεται η γέννηση παιδιών με νόσο. Σε 
χώρες, όπως η Ελλάδα, που τα νο-
σήματα αυτά παρουσιάζονται με εν-
δημική μορφή, η ασφαλής και αξιό-
πιστη διάγνωση των φορέων είναι 
περισσότερο από απαραίτητη, ση-
μειώνει η κα Αλεξάνδρα Σταμουλα-
κάτου.

Όμιλος ΥΓΈΙΑ: Αύξηση 47,1% 
στο EBITDA του 9μήνου
Στα  167,4 εκατ. ευρώ α-

νήλθε ο κύκλος εργασιών 
του ομίλου ΥΓΕΙΑ στο εν-

νεάμηνο του 2016, παρουσιά-
ζοντας αύξηση 1,2% σε σύ-
γκριση με το  αντίστοιχο διά-
στημα του 2015. 

Τα λειτουργικά κέρδη προ 
φόρων, τόκων και αποσβέσε-
ων (EBITDA) παρουσίασαν 
σημαντική αύξηση  κατά 47,1% 
και ανήλθαν στα 21,6 εκατ. ευ-
ρώ, έναντι κερδών 14,7 εκατ. 
ευρώ το 2015. 

Όπως διευκρινίζεται  σε 
σχετική ανακοίνωση, τα ενο-
ποιημένα αποτελέσματα των 
ενδιάμεσων περιόδων 2016 
και 2015 έχουν επηρεαστεί 
αρνητικά από τις μονομερείς 
κυβερνητικές αποφάσεις πε-
ρικοπών στην τιμολόγηση των 
νοσηλειών και των διαγνω-
στικών εξετάσεων των ασφα-
λισμένων του ΕΟΠΥΥ (rebate 
και claw-back)  κατά το άρθρο 
100 του Ν. 4172/2013(ΦΕΚ Α’ 
167), οι οποίες (αποφάσεις) τέ-
θηκαν σε εφαρμογή αναδρο-
μικά από 1.1.2013 και εξακο-
λουθούν να ισχύουν μέχρι 
31.12.2018.

Παίδων ΜΗΤΕΡΑ Νέο τμήμα  
κληρονομικών αιμολυτικών αναιμιών

ΠΟΥ

Το 7% του παγκόσμιου πληθυσμού  
είναι φορείς αιμοσφαιρινοπαθειών
ΣΥΜΦΩΝΑ με στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας  το 7% του παγκό-
σμιου πληθυσμού είναι φορείς διαφόρων αιμοσφαιρινοπαθειών, ενώ κάθε 
χρόνο διαγιγνώσκονται περίπου 500.000 νέες περιπτώσεις. Στην Ελλάδα υπο-
λογίζεται ότι το ποσοστό των φορέων α και β μεσογειακής αναιμίας είναι περί-
που 8%, ενώ κατά περιοχές το ποσοστό κυμαίνεται από 5 - 20%, το οποίο είναι 
ιδιαίτερα υψηλό για χώρα του δυτικού κόσμου.
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Του ΆΡΉ ΜΠΕΡΖΟΒΊΤΉ

Το 1971 ο νομπελίστας ποιητής Γ. Σεφέρης α-
πεβίωσε στο νοσοκομείο από επιπλοκές μιας 
εγχείρησης στην οποία υποβλήθηκε, λόγω 

έλκους δωδεκαδακτύλου. 
Μόλις 5 χρόνια αργότερα κυκλοφόρησε το 

πρώτο μιας μεγάλης σειράς επαναστατικών αντι-
ελκωτικών φαρμάκων και οι εγχειρήσεις έλκους 
πέρασαν στην ιστορία. Το κέρδος από την ποιότητα 
ζωής που απολαμβάνουν σήμερα εκατομμύρια 
άνθρωποι με έλκος είναι ανεκτίμητο.

«Τα καινοτόμα φάρμακα, σε όλη τη διάρκεια του 
20ού αιώνα, συνέβαλαν αποφασιστικά στην αντι-
μετώπιση πλήθους σοβαρών νοσημάτων», επι-
σημαίνει ο Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Επιχειρή-
σεων Ελλάδας (ΣΦΕΕ). Εκατομμύρια άνθρωποι 
με HIV/AIDS, καρδιαγγειακές και νευροψυχιατρι-
κές παθήσεις και μορφές καρκίνου απολαμβά-
νουν πλέον περισσότερη και καλύτερη ζωή. 

Παράλληλα η έρευνα συνεχίζεται και μάλιστα 
πιο πρόσφατα, επεκτάθηκε στην αντιμετώπιση σο-
βαρών και σπανίων παθήσεων, με τα λεγόμενα 
«ορφανά φάρμακα». 

Τα καινοτόμα φάρμακα είναι πρωτότυπα φάρ-
μακα που αναπτύσσονται μετά από πολυετή εργα-
στηριακή και κλινική έρευνα. Σε παγκόσμιο επίπε-
δο υπόκεινται σε αυστηρούς ρυθμιστικούς κανό-
νες για τη διασφάλιση της ποιότητας, της ασφάλει-
ας και της αποτελεσματικότητας. 

Το κόστος της φαρμακευτικής και βιοτεχνολογι-
κής έρευνας για την ανακάλυψή τους είναι ιδιαίτε-
ρα υψηλό, γι’ αυτό και καλύπτονται από δίπλωμα 
ευρεσιτεχνίας (πατέντα), από την ώρα που θα συ-
ντεθεί το μόριό τους και για τα επόμενα 20 χρόνια. 
Ωστόσο, το μεγαλύτερο διάστημα, 12-13 χρόνια, 
αναλώνεται στις απαραίτητες επιστημονικές και 
διοικητικές διαδικασίες (κλινικές μελέτες ασφά-
λειας και αποτελεσματικότητας, δοσολογία, άδεια 
κυκλοφορίας, τιμολόγηση, ασφαλι-
στική κάλυψη) μέχρις ότου το 
νέο φάρμακο γίνει προσβά-
σιμο σε όσους το έχουν ανά-
γκη.

Αυτοί είναι άλλωστε και οι 
λόγοι που τα καινοτόμα 
φάρμακα όταν κυκλοφο-
ρήσουν διατίθε-

νται σε πολύ ακριβή τιμή. Με χιλιάδες έρευνες 
παγκοσμίως (στην Ελλάδα έχουν γίνει δεκάδες 
από τη Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας και το Πα-
νεπιστήμιο Πελοποννήσου) έχει αποδειχθεί ότι 
σώζουν ζωές, δίνουν ποιότητα ζωής, μειώνουν τη 
συννοσηρότητα (δεν προκαλούνται επιπλοκές 
στους ασθενείς), μειώνουν τον αριθμό των αλλε-
πάλληλων διαγνωστικών εξετάσεων, καθώς και 
των εισαγωγών και τη διάρκεια παραμονής σε 
νοσοκομεία -το ΕΣΥ δηλαδή εξοικονομεί χιλιάδες 
ευρώ ανά ασθενή- αλλά μειώνουν και τις απουσί-
ες από την εργασία. 

Ωστόσο οι Έλληνες ασθενείς δεν έχουν πρόσβα-
ση στα καινοτόμα φάρμακα και τις νέες θεραπείες. 
Οι δεσμεύσεις και οι υποσχέσεις της ηγεσίας του 
υπουργείου Υγείας για την πρόσβαση των ασθε-
νών σε αυτά είναι πολλές, χωρίς όμως να υλοποι-
ούνται. «Η δυνατότητα πρόσβασης των ασθενών 
σε πραγματικά καινοτόμα φάρμακα με τεκμηριω-
μένo κλινικό όφελος και θε-
τική επίδραση στην εξέλιξη 
της νόσου και την ποιότητα 
ζωής, είναι κρίσιμη πολιτική 
προτεραιότητα. 

Στην Ελλάδα δίνουμε πλέον 
πολύ μεγάλη βαρύτητα στην 
έννοια της καθολικότητας και 
της ισότητας στην πρόσβαση 
σε ποιοτική δημόσια φροντίδα 
υγείας, χωρίς καταστροφικές 
οικονομικές επιπτώσεις 
στους πολίτες», έλεγε χαρα-
κτηριστικά ο υπουργός Υγείας 
Α. Ξανθός στην άτυπη σύνοδο 
υπουργών Υγείας της Ε.Ε. 
(Άμστερνταμ 18/4/2016).

Οι Επιστημονικές Ιατρικές 
Εταιρεί-
ες, κα-
θώς και 
οι Ενώ-
σεις Α-
σ θ ε -

νών καταδεικνύουν συνεχώς το 
πρόβλημα. Την τελευταία εβδομάδα 
η ομάδα εργασίας εμπειρογνωμό-
νων Hepaction έκανε έκκληση για 
άμεση πρόσβαση των ασθενών με 
Ηπατίτιδα C στις νέες αποτελεσματι-
κές θεραπείες.  

Δύο χρόνια μετά την έλευση των 
νέων θεραπειών στην Ελλάδα λιγό-
τεροι από 1.000 ασθενείς ετησίως 
ξεκινούν θεραπεία με αυτές. Εδώ 
θα πρέπει να αναφέρουμε ότι στην 
Ελλάδα εκτιμάται ότι 300.000 άν-
θρωποι πάσχουν από Ηπατίτιδα B 
και 167.000 από Ηπατίτιδα C, εκ των 

οποίων λιγότεροι από 20% είναι διαγνωσμένοι. Ε-
πιπλέον, τα νέα κρούσματα υπολογίζονται σε 3.500 
ετησίως. Τα μέλη της Hepaction επισημαίνουν ότι 
τα κριτήρια πρέπει να διευρυνθούν, τόσο σε επί-

πεδο σταδίου της νόσου 
όσο και σε ασθενείς με 

συνοδά νοσήμα-
τα, όπως αι-

μορροφιλία, θαλασσαιμία και δρεπανοκυτταρική 
νόσο, συλλοίμωξη με τον ιό HIV, κ.ά., οι οποίοι έ-
χουν συχνά αντένδειξη στη χορήγηση ιντερφερό-
νης-άλφα και/ή ριμπαβιρίνης, με αποτέλεσμα να 
μένουν χωρίς καμία θεραπευτική επιλογή.

Και εδώ υπήρξε ηχηρή η δέσμευση του υπουρ-
γού Υγείας Α. Ξανθού, για την ολοκλήρωση της 
διαδικασίας διαπραγμάτευσης με τις φαρμακευτι-
κές εταιρείες, με σκοπό τη μείωση των τιμών και 
τη διεύρυνση των κριτηρίων πρόσβασης των 
φαρμάκων για την αντιμετώπιση της ηπατίτιδας C. 

Δυστυχώς, από τις αρχές του 2014 μέχρι και σή-
μερα, δεν έχουν υλοποιηθεί οι δεσμεύσεις, με α-
ποτέλεσμα πρόσβαση στις καινούργιες θεραπείες 
να έχουν μόνο οι ασθενείς σταδίου ίνωσης F4 
(κίρρωση) και ασθενείς σταδίου ίνωσης F3, οι ο-
ποίοι έχουν ήδη λάβει παλιότερα θεραπευτικά 
σχήματα και έχουν αποτύχει.

Οι άνθρωποι που ζουν με ηπατίτιδα C αναμέ-
νουν τη διεύρυνση των κριτηρίων για να έχουν 
πρόσβαση στις νέες θεραπείες. 

Περαιτέρω αναμονή ενδέχεται να οδηγήσει σε 
επιδείνωση της  κατάστασης της υγείας  τους, με 
ό,τι αυτό συνεπάγεται για τις επιπλοκές που επιφέ-
ρει η νόσος στη ζωή των ασθενών: κίρρωση του 
ήπατος και ηπατοκυτταρικό καρκίνο. Προφανής 
είναι επίσης και η επιπλέον επιβάρυνση των α-
σφαλιστικών ταμείων, που θα κληθούν να τις απο-
ζημιώσουν.

Η λανθασμένη εκτίμηση του κλειστού προϋπο-
λογισμού για το νοσοκομειακό φάρμακο απειλεί 
την πρόσβαση των ασθενών σε καινοτόμες θερα-
πείες 

Στο μεταξύ, εκτός από τον τομέα της Ηπατίτιδας, 
η λανθασμένη εκτίμηση του κλειστού προϋπολο-
γισμού για το νοσοκομειακό φάρμακο αποτελεί 

Οι Έλληνες ασθενείς δεν έχουν πρόσβαση στα καινοτόμα φάρμακα

Την πρόσβαση 
των ασθενών 
σε καινοτόμες 
θεραπείες 
απειλεί και η 
λανθασμένη 
εκτίμηση του 
κλειστού 
προϋπολογισμού 
για το 
νοσοκομειακό 
φάρμακο
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τεράστια απειλή γενικότερα για την πρόσβαση των 
ασθενών σε καινοτόμες θεραπείες, αλλά και για τη 
βιωσιμότητα των παρόχων υγείας. Ειδική ενημε-
ρωτική εκδήλωση για το θέμα αυτό διοργάνωσε η 
Roche Hellas, στην οποία η διευθύνουσα Σύμβου-
λος της Roche Hellas, Anne Nijs, εξέφρασε την έ-
ντονη ανησυχία της για τη βιωσιμότητα του Εθνι-
κού Συστήματος Υγείας, καθώς 
-όπως είπε- «ένα σύστημα υγεί-
ας το οποίο δεν εγγυάται τη βιω-
σιμότητα των παρόχων του, θέ-
τει σε κίνδυνο την πρόσβαση 
των ασθενών σε καινοτόμες 
θεραπείες, οι οποίες βελτιώ-
νουν τον τρόπο αντιμετώπισης 
των νόσων». 

Για την πλήρη κάλυψη των α-
ναγκών των ασθενών, τώρα και 
στο μέλλον, η κα Nijs τόνισε ότι 
χρειάζεται να υιοθετηθούν μια 
σειρά από μέτρα – μεταξύ των 
οποίων η εξαίρεση φάρμακων 
όπως τα αντιρετροϊκά, οι αυξητι-
κές ορμόνες και οι αιμοποιητι-
κοί παράγοντες από το προϋπο-
λογισθέν όριο αποζημίωσης για 
νοσοκομειακά φάρμακα (570 ε-
κατ. ευρώ), καθώς ο νοσοκο-
μειακός προϋπολογισμός οφεί-
λει να περιλαμβάνει αμιγώς νο-
σοκομειακά φάρμακα και φάρ-
μακα για νοσηλευόμενους.

Η διευθύντρια Εταιρικών Υποθέσεων της Roche 
Hellas κα Ξένια Καπόρη επισήμανε ότι η λανθα-
σμένη εκτίμηση, οι περιορισμοί και η διαχείριση 
του κλειστού προϋπολογισμού είχαν ως αποτέλε-

σμα την εμφάνιση έντονων καθυστερήσεων στις 
θεραπείες των ασθενών και μεγάλη ταλαιπωρία 
για εκείνους και τους οικείους τους.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι συνυπολογίζο-
ντας το γεγονός ότι η βιωσιμότητα του φαρμακευ-
τικού κλάδου και κατ’ επέκταση η καινοτομία τίθε-
νται σε κίνδυνο, «είναι πολύ πιθανόν στο μέλλον οι 

ασθενείς στην Ελλάδα να μην 
έχουν πρόσβαση σε καινοτόμες 
θεραπείες που αλλάζουν τον 
τρόπο αντιμετώπισης των νό-
σων, βελτιώνουν την ποιότητα 
ζωής και αυξάνουν την επιβίω-
ση».

Η νοσοκομειακή φαρμακευ-
τική δαπάνη το 2015 ήταν 734 ε-
κατ. ευρώ,καλύπτοντας τη συ-
νολική και πραγματική ανάγκη 
του έτους. 

Το 2016 -αυθαίρετα και χωρίς 
κάποια τεκμηρίωση- ορίστηκε ο 
κλειστός προϋπολογισμός στα 
570 εκατ. ευρώ και  ως εκ τού-
του μειώθηκε κατά 22,3% (164 
εκατ.) από τη δαπάνη του 2015. 

Συνολικά για το 2016 εκτιμάται 
ότι η πραγματική δαπάνη θα α-
νέλθει σε περίπου 853 εκατ. ευ-
ρώ, δηλαδή 49,6% (283 εκατ.) υ-
ψηλότερα από το όριο του κλει-
στού προϋπολογισμού και 16,2% 

υψηλότερα από τη δαπάνη του 2015. 
Επιπλέον, η κα Καπόρη εστίασε σε μια σειρά α-

πό συγκεκριμένες διαρθρωτικές αλλαγές, οι οποί-
ες, εφόσον υιοθετηθούν, διασφαλίζουν ταυτόχρο-
να τόσο τον έλεγχο των δαπανών όσο και τη βιω-

σιμότητα του φαρμακευτικού κλάδου.  Σύμφωνα 
με την κα Καπόρη θα πρέπει, χωρίς περαιτέρω 
καθυστερήσεις:

Η υπέρβαση και το clawback να υπολογίζεται 
στο σύνολο της αποζημιούμενης και πραγματικής 
δαπάνης (570 και 853 εκατ. ευρώ αντίστοιχα) και 
όχι σε κάθε κανάλι διανομής χωριστά (νοσοκομεία 
και ΕΟΠΥΥ).

Να υπάρξει πρόβλεψη και δημιουργία χωρι-
στού και επιπρόσθετου προϋπολογισμού για τους 
πρόσφυγες και αύξηση του προϋπολογισμού για 
την κάλυψη των ανασφάλιστων πολιτών.

Να εξαιρεθεί η νοσοκομειακή δαπάνη από το 
καθεστώς ΦΠΑ, όπως έχει θεσπιστεί για το εξω-
νοσοκομειακό clawback και έχει αποφανθεί το 
ΣτΕ.

Ο καθηγητής του Τομέα Οργάνωσης και Διοί-
κησης Υπηρεσιών Υγείας της Εθνικής Σχολής 
Δημόσιας Υγείας  κ. Νίκος Μανιαδάκης, ενισχύο-
ντας τα επιχειρήματα της Roche Hellas, δήλωσε: 
“Υπήρξε και εξακολουθεί να υπάρχει επιτακτική 
ανάγκη εφαρμογής πολιτικών ελέγχου της χρή-
σης των φαρμάκων, με στόχο την καθολική και 
ισότιμη κάλυψη της υγειονομικής ανάγκης, τη 
μεγιστοποίηση της αποτελεσματικότητας και α-
ποδοτικότητας  και τον έλεγχο της φαρμακευτι-
κής δαπάνης”. 

Προς αυτήν την κατεύθυνση, θα συμβάλει η 
σταδιακή οριακή διαχρονική αύξηση του προϋ-
πολογισμού  της δημόσιας δαπάνης για ενδονο-
σοκομεικά και εξωνοσοκομειακά φάρμακα, με 
βάση τα δημογραφικά και λοιπά δεδομένα της 
Ελλάδας, σε συνδυασμό με την εφαρμογή δομι-
κών μεταρρυθμίσεων, οι οποίες θα πάψουν να 
έχουν μόνο δημοσιοοικονομικό προσανατολισμό 
και δεν θα είναι οριζόντιες, δημιουργώντας στρε-

βλώσεις και κινδύνους αναφορικά με την πρό-
σβαση των ασθενών, τόσο σε καινοτόμες όσο και 
σε φθηνές θεραπείες στο μέλλον και συνεπώς 
θέτοντας κινδύνους στο σύστημα. 

Αναφορικά με τα καινοτόμα, τα υψηλής συνο-
λικά δαπάνης φάρμακα που είτε θα έρθουν στον 
μέλλον είτε εισήχθησαν πρόσφατα στο σύστημα 
υγείας, πρέπει να εφαρμοστεί κατά τα διεθνή 
πρότυπα αξιολόγηση τεχνολογίας υγείας (health 
technology assessment) από φορέα που είναι 
σχετικά εύκολο να υλοποιηθεί, ώστε η αποζημί-
ωσή τους να βασίζεται στην «αξία» που αποφέ-
ρουν, όπως αυτή μετριέται συνάρτηση του οφέ-
λους για τον ασθενή, αλλά και ευρύτερα το σύ-
στημα υγείας και την κοινωνία. Επίσης πρέπει να 
δοθεί έμφαση στην επέκταση του συστήματος η-
λεκτρονικής συνταγογράφησης και στην εκπαί-
δευση του προσωπικού των δημόσιων φορέων 
(τα στελέχη των εταιρειών και η ακαδημαϊκή κοι-
νότητα είναι εκπαιδευμένα)  ώστε να συλλέγονται 
πραγματικά στοιχεία (real word evidence) συ-
γκριτικής αποτελεσματικότητας (relative 
effectiveness) και να είναι εφικτές  αποφάσεις 
και συμφωνίες ελεγχόμενης εισόδου φαρμάκων 
(managed entry agreements), επιμερισμού κιν-
δύνου (risk sharing), ελεγχόμενης  αποζημίωσης 
(adaptive or conditional reimbursement) και τι-
μής όγκου (price volume), αποζημίωσης με συλ-
λογή δεδομένων (reimbursement with evidence 
generation) και προγράμματα πρώιμης πρόσβα-
σης στην θεραπεία  (early access schemes).  Ε-
πίσης, το πλαίσιο της αξιολόγησης πρέπει να βα-
σίζεται σε καθορισμένα και πολλαπλά κριτήρια 
(multiple criteria decision analysis), καθόσον η 
σύγχρονη πραγματικότητα έχει γίνει πολύ ποιο 
σύνθετη σε σχέση με το παρελθόν. 

Οι Έλληνες ασθενείς δεν έχουν πρόσβαση στα καινοτόμα φάρμακα

Τα καινοτόμα 
φάρμακα, σε όλη τη 
διάρκεια του 20ού 
αιώνα, συνέβαλαν 
αποφασιστικά 
στην αντιμετώπιση 
πλήθους σοβαρών 
νοσημάτων», 
επι σημαίνει 
ο Σύνδεσμος 
Φαρμακευτικών 
Επιχειρή σεων 
Ελλάδας
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Έμφαση  στη στρατηγική ανάπτυξης 
του Ιατρικού Τουρισμού έδωσε  ο 
Όμιλος Ιατρικού Αθηνών που  συμ-

μετείχε ως χορηγός στην China 
International Travel Mart 2016, τη σημα-
ντικότερη έκθεση επαγγελματιών τουρι-
σμού στην Ασία, που πραγματοποιήθηκε 
στη Σαγκάη. 

Πρόκειται για μία διεθνώς αναγνωρι-
σμένη ετήσια διοργάνωση υπό την αιγίδα 
του Εθνικού Οργανισμού Τουρισμού της 
Κίνας, η οποία, από την έναρξή της το 
2007, συγκεντρώνει το ενδιαφέρον τόσο 
του κοινού όσο και επαγγελματιών όλων 
των τουριστικών κλάδων. 

Ο Όμιλος έδωσε δυναμικό παρόν σε 
συνεργασία με την Transel, στο κοινό πε-
ρίπτερο που είχαν στον εκθεσιακό χώρο. 
Η  παρουσία του Ομίλου σε μία από τις 
πλέον σημαντικές εκθέσεις του είδους 
εντάσσεται στο πλαίσιο της στρατηγικής 
της εξωστρέφειας και της δυναμικής που 
παρουσιάζει η κινεζική αγορά, την οποία 
ο Όμιλος προσεγγίζει με συντεταγμένες 
ενέργειες, που υλοποιούνται το τελευταίο 
χρονικό διάστημα, τόσο σε επιχειρηματι-
κό όσο και σε υπηρεσιακό επίπεδο. 

“Στοχεύοντας στην παροχή κορυφαίων 
ιατρικών υπηρεσιών διεθνώς αλλά και 
χτίζοντας στρατηγικές συμμαχίες σε με-
γάλες αγορές του εξωτερικού, ο Όμιλος 
Ιατρικού Αθηνών προχωρά δυναμικά 
στην υλοποίηση του στρατηγικού του 
πλάνου για τον Ιατρικό Τουρισμό”, δήλω-
σε, με  αφορμή τη συμμετοχή αυτή, ο δρ 
Βασίλης Αποστολόπουλος, διευθύνων 
σύμβουλος του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών. 

“Στην κατεύθυνση αυτή, με τη συμμε-
τοχή μας στην China International Travel 
Mart, διεισδύσαμε στην αγορά του ιατρι-
κού τουρισμού και στη  μεγαλύτερη χώ-
ρα του κόσμου”, πρόσθεσε ο κ. Αποστο-
λόπουλος.

Ατλαντική Ένωση  
Πλήρης ασφαλιστική κάλυψη 
με το Atlas Protection
Η αβεβαιότητα και η ανασφάλεια των καιρών έχει χτυπήσει 

την πόρτα ακόμη και των πιο αισιόδοξων. Όλοι ψάχνουμε 
έναν τρόπο να διασφαλίσουμε ένα μέλλον καλύτερο, πιο σί-

γουρο, πιο σταθερό. 
Με το μέλλον δεν μπορείς να παίζεις και η τύχη είναι ένας α-

στάθμητος παράγοντας που δεν μπορείς να υπολογίσεις. Γι’ αυτό, 
μην αφήνεις τίποτα στην τύχη. 

Η ασφαλιστική εταιρεία Ατλαντική Ένωση είναι δίπλα σου από 

το 1970 συνεχίζοντας τη διαρκώς ανοδική της πορεία και έχοντας 
ολοένα και περισσότερους ασφαλιζόμενους στο πλευρό της. 

Προχωρά χέρι χέρι με τους μεγαλύτερους ασφαλιστικούς ορ-
γανισμούς του εξωτερικού, όπως ο οργανισμός Basler, μέλος της 
κορυφαίας ελβετικής τραπεζοασφαλιστικής εταιρίας Baloise. 

Επιπλέον, αναδείχθηκε πρώτη στην Ελλάδα σύμφωνα με 
τον ευρωπαϊκό Δείκτη Φερεγγυότητας Solvecy II, συγκε-
ντρώνοντας ποσοστό 300,4%, τρεις φορές δηλαδή μεγαλύτε-

ρο από το απαιτούμενο.
Η Ατλαντική Ένωση ξεχωρίζει για την πελατοκεντρική της φιλο-

σοφία, την οποία επιβεβαιώνει το πρόγραμμα ασφάλειας υγείας 
Atlas Protection, που σου προσφέρει τα προνόμια μίας πλήρους 
ασφαλιστικής κάλυψης στην τιμή του απλού πακέτου. 

Τώρα, μην αφήνεις την υγεία σου στην τύχη, διασφάλισέ την με 
τη χαμηλότερη τιμή! Μπες τώρα στο www.atlantiki.gr για να δεις 
πόσο εύκολα και οικονομικά θα χαίρεις Άτλας υγείας!

Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης

Αφαίρεση όγκου στο νεφρό   
με ρομποτικό υπέρηχο 
ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ρομποτικής μερικής νεφρεκτο-
μής με την ειδική κεφαλή διεγχειρητικού (3D) υπερήχου 
πραγματοποίησε πρόσφατα, στο Ιατρικό Διαβαλκανικό 
Θεσσαλονίκης, η ομάδα των ουρολόγων χειρουργών, Αν-
δρέα Ανδρέου και Αθανάσιου Μπέκου. Όπως τόνισαν οι 
ιατροί, τα αποτελέσματα της επέμβασης είναι εξαιρετικά 
για τη χρήση της σε ενδοφυτικούς και μη όγκους νεφρού, 
καθώς παρέχουν σαφώς μεγαλύτερη ασφάλεια στην α-
ντιμετώπισή τους. Η συγκεκριμένη εύκαμπτη ρομποτική 
κεφαλή υπερήχων χρησιμοποιείται για ταυτόχρονη απει-
κόνιση υπερηχογραφικής και ενδοσκοπικής εικόνας στο 
πεδίο όρασης της κονσόλας του χειρουργού. Αυτό δίνει 
στον χειρουργό τη δυνατότητα εντοπισμού και καθορι-
σμού των ορίων του όγκου σε πραγματικό χειρουργικό 
χρόνο και την αφαίρεση στο σύνολό του, κατά την εξέλιξη 
της επέμβασης. Βοηθά επίσης στη διενέργεια υπερηχο-
γραφικά καθοδηγούμενης βιοψίας διεγχειρητικά.

ΟΟΣΑ 

Να περιοριστούν  
οι ανισότητες στην υγεία
ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ να υπάρχουν  μεγάλες ανισότητες όσον 
αφορά στην υγεία και στο προσδόκιμο επιβίωσης μεταξύ 
των ατόμων με υψηλότερα επίπεδα μόρφωσης και εισο-
δήματος και των λιγότερο προνομιούχων ατόμων στις 
χώρες της Ε.Ε., επισημαίνεται στην κοινή έκθεση ΟΟΣΑ 
και  της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Health at a Glance: 
Europe 2016» («Η υγεία με μια ματιά: Ευρώπη 2016»). Ει-
δικότερα, όπως αναφέρεται στην έκθεση, το προσδόκιμο 
επιβίωσης στα κράτη μέλη της Ε.Ε. έχει αυξηθεί κατά πε-
ρισσότερο από 6 έτη από το 1990 και μετά, από τα 74,2 έτη 
το 1990 στα 80,9 έτη το 2014, αλλά εξακολουθούν να υπάρ-
χουν ανισότητες μεταξύ και εντός των χωρών. Οι κάτοικοι 
των χωρών της δυτικής Ευρώπης με το μεγαλύτερο 
προσδόκιμο επιβίωσης συνεχίζουν να ζουν κατά μέσον 
όρο τουλάχιστον 8 χρόνια περισσότερο από τους κατοί-
κους των χωρών της κεντρικής και της ανατολικής Ευ-
ρώπης, με το χαμηλότερο προσδόκιμο επιβίωσης. Σύμ-
φωνα με την έκθεση, σταθερή βελτίωση της υγείας του 
πληθυσμού και μείωση των ανισοτήτων στον τομέα της 
υγείας μπορεί να επιτευχθεί με την εξασφάλιση καθολι-
κής πρόσβασης σε περίθαλψη υψηλής ποιότητας. 

 Όμιλος Ιατρικού Αθηνών 
Δυναμική είσοδος στον ιατρικό τουρισμό

 Ο όμιλος Ιατρικού 
Αθηνών έδωσε 
δυναμικό παρόν 
στην China 
International Travel 
Mart σε συνεργασία 
με την Transel, στο 
κοινό περίπτερο 
που είχαν στον 
εκθεσιακό χώρο.



Δύο μαζί,
παρέχουν περισσότερη
ασφάλεια.
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Μέχρι τα τέλη Δεκεμβρίου 
2017 θα συνεχιστεί το 
πρόγραμμα ποσοτικής χα-

λάρωσης της Ευρωπαϊκής Κε-
ντρικής Τράπεζας. Σύμφωνα με 
την ανακοίνωση, η ΕΚΤ θα επε-
κτείνει, μετά τη λήξη του προ-
γράμματος το Μάρτιο του 2017, 
τις αγορές ομολόγων ώς το Δε-
κέμβριο της ίδιας χρονιάς, μειώ-
νοντας όμως το μηνιαίο όριο των 
αγορών στα 60 δισ. ευρώ από 80 
δισ. ευρώ που είναι σήμερα. 

Το πρόγραμμα μπορεί να συ-
νεχιστεί και μετά το Δεκέμβριο 
του 2017 εάν χρειαστεί και σε 
κάθε περίπτωση, έως ότου το 
συμβούλιο της ΕΚΤ διαπιστώσει 
μια διατηρήσιμη προσαρμογή 
του πληθωρισμού που θα συνά-
δει με το στόχο της. Επίσης, η 
ΕΚΤ διατήρησε αμετάβλητα τα 
επιτόκια, στα ιστορικά χαμηλά 
του 0%, όπως αναμενόταν, ενώ 
αμετάβλητα παρέμειναν επίσης 
το επιτόκιο οριακής χρηματοδό-
τησης στο 0,25% και το επιτόκιο 
καταθέσεων στην ΕΚΤ από άλλα 
τραπεζικά ιδρύματα στο -0,4%.

ΤτΕ: Μείωση του  
ELA κατά 0,2 δισ. ευρώ

Εν τω μεταξύ τη μείωση του 
ανώτατου ορίου δανεισμού 

των ελληνικών τραπεζών μέ-
σω του μηχανισμού Εκτακτης 
Ρευστότητας (ELA) κατά 200 
εκατ. ευρω αποφάσισε το διοι-
κητικό συμβούλιο της Ευρω-
παϊκής Κεντρικής Τράπεζας. 

Έτσι το ανώτατο όριο δανει-
σμού των ελληνικών τραπε-
ζών διαμορφώνεται στα 50,7 
δισ. ευρω (από 50,9 δισ. ευρω 
που ήταν ώς σήμερα) μέχρι και 

την 11η Ιανουαρίου 2017. Ό-
πως επισημαίνει η Τράπεζα της 
Ελλάδος, η μετά από αίτημά 
της μείωση του ανώτατου ορί-
ου αντανακλά τη βελτίωση της 
ρευστότητας των ελληνικών 
τραπεζών, στο πλαίσιο της υ-
ποχώρησης της αβεβαιότητας 
και της σταθεροποίησης των 
ροών καταθέσεων του ιδιωτι-
κού τομέα.

ΤΡΑΠΕΖΑ της ΕΛΛΑΔΟΣ

Σχεδόν αμετάβλητα  
τα επιτόκια νέων 
καταθέσεων  
και δανείων  
τον Οκτώβριο
ΣΧΕΔΟΝ ΑΜΕΤΑΒΛΗΤΟ παρέμεινε, τον 
Οκτώβριο του 2016, το μέσο σταθμισμένο 
επιτόκιο του συνόλου των νέων καταθέ-
σεων, ενώ το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο 
των νέων δανείων αυξήθηκε. Το περιθώ-
ριο επιτοκίου  αυξήθηκε στις 4,64 εκατο-
στιαίες μονάδες, έναντι 4,35 μονάδων 
τον προηγούμενο μήνα.Το μέσο σταθμι-
σμένο επιτόκιο του συνόλου των νέων 
καταθέσεων παρέμεινε σχεδόν αμετά-
βλητο σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα 
και διαμορφώθηκε στο 0,37%. Ειδικότε-
ρα, τα μέσα επιτόκια των καταθέσεων μί-
ας ημέρας από νοικοκυριά και από επιχει-
ρήσεις παρέμειναν αμετάβλητα στο 0,12% 
και στο 0,18%, αντίστοιχα. 

Το μέσο επιτόκιο των καταθέσεων με 
συμφωνημένη διάρκεια έως 1 έτος από 
νοικοκυριά μειώθηκε κατά 3 μονάδες βά-
σης και διαμορφώθηκε στο 0,76%.Το μέ-
σο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου 
των νέων δανείων προς νοικοκυριά και 
επιχειρήσεις παρουσίασε αύξηση κατά 28 
μονάδες βάσης σε σχέση με τον προηγού-
μενο μήνα και διαμορφώθηκε στο 5,01%.
Ειδικότερα, το μέσο επιτόκιο των κατανα-
λωτικών δανείων χωρίς καθορισμένη 
διάρκεια αυξήθηκε κατά 5 μονάδες βάσης 
σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα και 
διαμορφώθηκε στο 14,47%. 

Το μέσο επιτόκιο των καταναλωτικών 
δανείων με κυμαινόμενο  επιτόκιο μειώ-
θηκε κατά 17 μονάδες βάσης και διαμορ-
φώθηκε στο 7,48%.Tο μέσο επιτόκιο των 
επιχειρηματικών δανείων χωρίς συγκε-
κριμένη διάρκεια μειώθηκε κατά 5 μονά-
δες βάσης σε σχέση με τον προηγούμενο 
μήνα και διαμορφώθηκε στο 5,76%. Το 
αντίστοιχο επιτόκιο των επαγγελματικών 
δανείων παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο 
σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα και 
διαμορφώθηκε στο 7,39%. 

Το μέσο επιτόκιο των επιχειρηματικών 
δανείων συγκεκριμένης διάρκειας και 
κυμαινόμενου επιτοκίου   αυξήθηκε κατά 
69 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 
4,98%. 

Αναλυτικότερα, το μέσο επιτόκιο για δά-
νεια μέχρι και 250.000 ευρώ αυξήθηκε 
κατά 23 μονάδες βάσης και διαμορφώθη-
κε στο 5,87%, για δάνεια άνω των 250.000 
μέχρι και 1 εκατ. ευρώ παρέμεινε σχεδόν 
αμετάβλητο έναντι του προηγούμενου μή-
να και διαμορφώθηκε στο 5,33%, ενώ για 
δάνεια άνω του 1 εκατ. ευρώ αυξήθηκε 
κατά 97 μονάδες βάσης και διαμορφώθη-
κε στο 4,91%. Τέλος, το μέσο επιτόκιο των 
στεγαστικών δανείων με κυμαινόμενο ε-
πιτόκιο  μειώθηκε κατά 6 μονάδες βάσης 
και διαμορφώθηκε στο 2,69%.

Μνημόνιο συνεργασίας για την 
υλοποίηση του τραπεζικού 
προϊόντος «Κάρτα του αγρότη/

Agro-carta» συνυπέγραψαν ο  υ-
πουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων Ευάγγελος Αποστόλου και 
ο διευθύνων σύμβουλος της Εθνικής 
Τράπεζας της Ελλάδος Λεωνίδας 
Φραγκιαδάκης. 

Η «Κάρτα του αγρότη/Agro-carta» 
δίνει δυνατότητα ανάληψης μετρητών 
μέχρι ποσοστού 10% του πιστωτικού 
ορίου του συνδεδεμένου με την κάρτα 
λογαριασμού, κατά τη διάρκεια ισχύος 
του εκάστοτε χορηγηθέντος πιστωτι-
κού ορίου. Θα  φέρει το λογότυπο του 
διεθνούς οργανισμού Visa 
International ή MasterCard 
Worldwide, θα διαθέτει μαγνητική πί-
στα και chip και θα έχει λειτουργικότη-
τα χρεωστικής ή πιστωτικής κάρτας 
πανελλαδικής ισχύος. 

Θα διατίθεται στους αγρότες (γε-

ωργούς και κτηνοτρόφους) - δικαιού-
χους Βασικής Ενίσχυσης, εφόσον το 
επιθυμούν, μόνο με την αίτηση του 
ενδιαφερομένου προς τη συνεργαζό-
μενη Τράπεζα, στην οποία και θα δη-
λώνεται ο τηρούμενος στην τράπεζα 
αυτή καταθετικός λογαριασμός στον 
οποίον και θα πιστωθεί η Βασική Ενί-
σχυση. 

Με «εγγύηση» της Βασικής Ενί-
σχυσης, η οποία θεμελιώνεται με την 
υποβολή της σχετικής δήλωσης δι-
καιωμάτων (Ενιαία Αίτηση Ενίσχυ-
σης) μέχρι τέλος Ιουνίου κάθε έτους, 
ο αγρότης-κάτοχος και χρήστης της 
«Κάρτας του Αγρότη» θα μπορεί, πριν 
ακόμα εισπράξει τη Βασική Ενίσχυση:

α) να κάνει αγορές από επιχειρήσεις 

στις οποίες γίνονται αποδεκτές κάρ-
τες πληρωμών με το σήμα Visa 
International ή MasterCard World-
wide μέσω POS

β) να εξοφλεί οφειλές του σε πιστο-
ποιημένους φορείς υποβολής δήλω-
σης ενιαίας ενίσχυσης.

γ) να εξοφλεί τρέχουσες οφειλές του 
έναντι ΕΛΓΑ, ΟΓΑ και Δημοσίου, δα-
πάνες έκδοσης και χρήσης εργοσή-
μου, καθώς και το κόστος αίτησης α-
γροτικών ενισχύσεων.

δ) να κάνει ανάληψη μετρητών μέχρι 
ποσοστού 10% του πιστωτικού ορίου 
του συνδεδεμένου με την κάρτα λο-
γαριασμού, κατά τη διάρκεια ισχύος 
του εκάστοτε χορηγηθέντος πιστωτι-
κού ορίου.

Το πιστωτικό όριο (όριο χρηματοδό-
τησης από την Τράπεζα) κάθε αγρότη θα 
ανέρχεται σε ποσοστό 80% επί της Βα-
σικής Ενίσχυσης που δικαιούται.

Ο κ. Ευάγγελος Αποστόλου και  ο κ. Λεωνίδας Φραγκιαδάκης με τη νέα κάρτα 

«Κάρτα αγρότη» από την Εθνική Τράπεζα

Morgan Stanley 

«Βλέπει» σταθεροποίηση 
της ελληνικής οικονομίας 
ΘΕΤΙΚΕΣ εκτιμήσεις για την ελληνική οικονομία 
διατυπώνει η  Morgan Stanley στην έκθεσή της 
για την ελληνική οικονομία το 2017. Ειδικότερα, 
για  το 2016 η Morgan Stanley εκτιμά ότι η ελλη-
νική οικονομία θα παρουσιάσει ανάπτυξη της τά-
ξης του 0,1%, ενώ για το 2017 εκτιμά πως η οικο-
νομία θα αναπτυχθεί με ρυθμό 1,8%. Το κλειδί για 
την ανάπτυξη βραχυπρόθεσμα είναι πως οι πρώ-
τες 10 ποσοστιαίες μονάδες αύξησης του ΑΕΠ θα 
προέλθουν από την άρση των περιορισμών, όπως 
οι έλεγχοι στην κίνηση κεφαλαίων, η λιτότητα, η 
έλλειψη χρηματοδότησης, η πολιτική αβεβαιότη-
τα. Ο διεθνής οργανισμός εκτιμά πως η οικονομία 
έχει αρχίσει να αφήνει πίσω της την ύφεση και το 
ΑΕΠ, επί της ουσίας θα παραμείνει στάσιμο σε γε-
νικές γραμμές το τρέχον έτος, διαψεύδοντας τις 
προηγούμενες προβλέψεις για συρρίκνωση 1%. 
Παρ' όλα αυτά η λιτότητα, αν και σταδιακά όλο και 
λιγότερη, και η πολιτική αστάθεια εξακολουθούν 
να επιβαρύνουν την οικονομία και να ανακόπτουν 
τη διαρκή ανάπτυξη, ή οποιοδήποτε αξιοπρεπή 
ρυθμό ανάπτυξης. Και όπως εκτιμά στο πλαίσιο 
της λιτότητας, θα χρειαστεί χρόνος πριν υπάρξει 
μια «αληθινή» εξομάλυνση. Το κλειδί για την ανά-
πτυξη βραχυπρόθεσμα είναι πως οι πρώτες 10 
ποσοστιαίες μονάδες αύξησης του ΑΕΠ θα προέλ-
θουν από την άρση των περιορισμών, όπως οι έ-
λεγχοι στην κίνηση κεφαλαίων, η λιτότητα, η έλ-
λειψη χρηματοδότησης, η πολιτική αβεβαιότητα.

ΕΎΡΏΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

Παράταση του προγράμματος 
ποσοτικής χαλάρωσης  
έως το Δεκέμβριο του 2017

Ο κ. Μάριο Ντράγκι
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Μείωση στα μη εξυπηρετούμενα δάνεια κατά 
58% και στα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα 
κατά 41% προβλέπουν οι επιχειρησιακοί 

στόχοι, που έχει υποβάλει στον SSM η Τράπεζα 
Πειραιώς, για το διάστημα από τον Ιούνιο της φε-
τινής χρονιάς ώς το τέλος του 2019. 

Τους στόχους αποκάλυψε η διοίκηση της Πει-
ραιώς, κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης, μια 
και τα «κόκκινα» δάνεια μονοπώλησαν το ενδια-
φέρον των αναλυτών. 

Όπως ανέφερε η διοίκηση της τράπεζας, στο 
τέλος του 2019 και εφόσον επιτευχθούν οι στόχοι 
τα δάνεια σε καθυστέρηση μεγαλύτερη των 90 
ημερών (Non Performing Loans – NPLs) θα υπο-
χωρήσουν από το επίπεδο των 24 δισ. ευρώ σε 
10,2 δισ. ευρώ. Αντίστοιχα, τα μη εξυπηρετούμε-
να ανοίγματα (Non Performing Exposures- NPEs) 
θα υποχωρήσουν στα 20,3 δισ. από 34 δισ.ευρώ. 

Πρόκειται για φιλόδοξους στόχους που η διοί-
κηση της Πειραιώς θεωρεί εφικτούς, τουλάχι-
στον όπως κλιμακώνονται. 

Ήδη, για τη φετινή χρονιά εκτιμάται ότι ο στό-
χος για μείωση των NPLs κατά 1 δισ. ευρώ θα 
ξεπεραστεί, καθώς στο 9μηνο τα δάνεια σε καθυ-
στέρηση μεγαλύτερη των 90 ημερών έχουν μει-
ωθεί κατά 800 εκατ. ευρώ.  

Η συντελεσθείσα μείωση κρίθηκε ως θετικό πι-
στωτικό γεγονός από τη Moodys. Οι οικονομολό-
γοι του οίκου αναφέρουν ότι η μείωση των μη εξυ-
πηρετούμενων ανοιγμάτων της τράπεζας φέτος 
αποτελεί ένα θετικό σημάδι για την περαιτέρω 

μείωσή τους στους επόμενους 12 με 18 μήνες. 
Η ολοκλήρωση της δομής του τομέα αναδιαρ-

θρώσεων (RBU) στις αρχές του 2017 θα συμβάλει 
επίσης στην επίτευξη των στόχων. Ο τομέας ανα-
διαρθρώσεων της Πειραιώς διαχειρίζεται χαρτο-
φυλάκιο δανείων περίπου 31 δισ. ευρώ, που ανή-
κει σε 420.000 πελάτες, με τη συμβολή και υπο-
στήριξη περίπου 2.500 υπαλλήλων πλήρους απα-
σχόλησης. 

Οι βασικοί τρόποι μείωσης των κόκκινων δα-
νείων είναι: Oι ρυθμίσεις μακροπρόθεσμου χαρα-
κτήρα, οι διαγραφές, οι ρευστοποιήσεις και οι ε-
πιλεκτικές πωλήσεις. Ώθηση στην προσπάθεια 
μείωσης των κόκκινων δανείων, κυρίως των ε-
πιχειρηματικών, αναμένεται να δώσουν οι αλλα-
γές που πρέπει να γίνουν στην εξωδικαστική δι-

ευθέτηση χρέους, την κάλυψη όσων υπογράφουν 
αναδιαρθρώσεις με διαγραφή μέρους της απαίτη-
σης και το πτωχευτικό δίκαιο. 

Η Πειραιώς αποκάλυψε ότι υπάρχουν 60 δια-
φορετικές δείκτες επίδοσης (KPIs) που παρακο-
λουθεί η εποπτική αρχή, ενώ η προσπάθεια θα 

συνεχισθεί πέραν του 2019. 
Το 2018 οι τράπεζες θα κληθούν να ανανεώ-

σουν το πλάνο τριετίας, δίνοντας στόχους και για 
το 2020. Αυτό θα συμβαίνει κάθε χρόνο, μέχρι το 
επίπεδο των NPEs στις εγχώριες τράπεζες να υ-
ποχωρήσει στο μέσο ευρωπαϊκό όρο.

ΤΙ ΑΛΛΑΖΕΙ ΑΠΟ ΤΟ 2018 ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΎΘΗΣΗ ΤΏΝ ΣΤΟΧΏΝ 

Πειραιώς Μείωση στα «κόκκινα» δάνεια κατά 58%!
► Οι επιχειρησιακοί στόχοι  
που υποβλήθηκαν στον SSM,  
για τα NPLs και NPEs  
ώς το τέλος του 2019

 ► Πόσο θα μειωθούν  
φέτος - οι εκτιμήσεις  
της διοίκησης για το 2017

► Τα πλάνα για καταθέσεις  
και cost of risk

Καταθέσεις
ΣΤΟ ΜΕΤΏΠΟ των καταθέσεων συνεχίζεται, όπως τόνισαν, η μικρή ροή καταθέσεων στο σύ-

στημα και σε αυτόν έχουν συμβάλει τόσο οι αλλαγές για το νέο χρήμα όσο και η σταθεροποίηση 
της ελληνικής οικονομίας και στην πληρωμή τμήματος των ληξιπρόθεσμων οφειλών από το 
Δημόσιο.

"Είμαστε κοντά στους πελάτες μας, τους ξέρουμε και προσπαθούμε να τους πείσουμε να φέ-
ρουν πίσω τα χρήματά τους", ανέφεραν. Η διοίκηση της Πειραιώς εκτίμησε ότι το 2017 θα βελ-
τιωθεί περαιτέρω το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο, κυρίως λόγω της περαιτέρω υποχώρησης 
του κόστους χρηματοδότησης. Το cost of risk προβλέπεται ότι θα υποχωρήσει στις 100 μονάδες 
βάσης, στόχος που -σύμφωνα με τους αναλυτές- είναι φιλόδοξος. 

ΙΟΒΕ: Πτωτικά  ο δείκτης οικονομικού   κλίµατος  το Νοέμβριο στην Ελλάδα
ΕΠΙΔΕΙΝΏΣΗ εμφάνισε τον Νοέμβριο το οι-
κονομικό κλίμα στην Ελλάδα, δεχόμενο πιέ-
σεις από την υποχώρηση της καταναλωτικής 
εμπιστοσύνης. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με 
στοιχεία του ΙΟΒΕ, ο δείκτης οικονομικού 
κλίματος διαμορφώθηκε στις 92,4 μονάδες 
έναντι 93,8 μονάδων τον Οκτώβριο και υψη-
λότερης έναντι της αντίστοιχης περυσινής 
(87,1 μονάδες). 

Πρόκειται για τον πρώτο μήνα επιδείνω-
σης, μετά από τρεις συναπτούς μήνες βελτίω-
σης. 

Το Ινστιτούτο Οικονομικών και Βιομηχανι-
κών Ερευνών εξηγεί πως η αλλαγή τάσης στο 
οικονομικό κλίμα προκύπτει ως αποτέλεσμα 
κυρίως της υποχώρησης της καταναλωτικής 
εμπιστοσύνης και δευτερευόντως της επιδεί-
νωσης των προσδοκιών στη Βιομηχανία. 

Αντίθετα, στις Υπηρεσίες, στο Λιανικό 
εμπόριο και στις Κατασκευές σημειώνεται 
βελτίωση των σχετικών εκτιμήσεων και προ-
βλέψεων. Η διόρθωση αυτή είναι μάλλον α-
ναμενόμενη, καθώς η σταθεροποίηση της οι-
κονομίας, επιτρέπει ηπιότερες αξιολογήσεις 

από πολίτες και επιχειρηματίες, ενώ παραμέ-
νει η αβεβαιότητα για τη μεσοπρόθεσμη πο-
ρεία της οικονομίας. 

Οι προβλέψεις πάντως των νοικοκυριών 
για την οικονομική τους κατάσταση και για την 
οικονομική κατάσταση της χώρας το επόμενο 
12-μηνο παραμένουν ιδιαίτερα απαισιόδοξες. 
Υπενθυμίζεται ότι η βελτίωση του δείκτη 
κλίματος των προηγούμενων μηνών, αποτυ-
πώθηκε στη συνέχεια και στον υψηλό ρυθμό 
ανάπτυξης του τρίτου τριμήνου όπως κατα-
γράφηκε στα επίσημα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ.
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ΤΗΝ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ του 
κ. Γιώργου Κώτσαλου στον εκσυγ-
χρονισμό και τη σταθεροποίηση της 
Interamerican  σε πορεία ανάπτυξης, 
τονίζει με δήλωσή του ο κ. Willem 
Van Duin, πρόεδρος της μητρικής 
Achmea, που παρευρέθηκε στην πρό-
σφατη εκδήλωση προς τιμήν του κ. 
Κώτσαλου. Ο πρόεδρος της Achmea  
εξαίρει την προσωπικότητα του Γιώρ-
γου Κώτσαλου και υπογραμμίζει τον 
ευρύτερο ρόλο που αυτός διαδραμάτι-
σε στην ασφαλιστική αγορά, ως πρόε-
δρος επί τρεις φορές της Ένωσης Α-
σφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος, 
αλλά και ως μέλος της επιτροπής 
Ιnsurance Europe δύο φορές. Επίσης, 
επισημαίνει την έντονη δραστηριοποί-
ησή του στην ελληνική επιχειρηματική 
κοινότητα μέσω θεσμικών φορέων 
-πρόεδρος του Ελληνοολλανδικού 
Εμπορικού και Βιομηχανικού Συνδέ-
σμου, μέλος του ΣΕΒ, μέλος του Δ.Σ. 
του Ελληνοαμερικανικού Επιμελητη-

ρίου κ.λπ.- δίνοντας, έτσι, μεγάλες 
διαστάσεις και στην ενεργό παρουσία 
της INTERAMERICAN στο επιχειρημα-
τικό γίγνεσθαι στη χώρα μας. «Ο 
Γιώργος οδήγησε την εταιρεία σε στα-

θερή πορεία κερδοφορίας επιτυγχά-
νοντας κάθε χρόνο επαναλαμβανόμε-
να κέρδη, παρά το εξαιρετικά δύσκολο 
οικονομικό περιβάλλον κατά τα τε-
λευταία χρόνια της κρίσης. Βελτίωσε 

τη θέση της Interamerican στην ελλη-
νική ασφαλιστική αγορά, ανεβάζοντάς 
την στη δεύτερη θέση με υψηλό μερί-
διο αγοράς. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό 
ότι πέτυχε να ισχυροποιήσει τον ισο-
λογισμό της εταιρείας με εύστοχες 
κινήσεις στις επενδύσεις, τα ακίνητα, 
την έγκαιρη προσαρμογή στο Solvency 
II. Πρόσθεσε σημαντικές ασφαλιστι-
κές συνεργασίες και διεύρυνε τη δια-
νομή με περισσότερα από ένα κανάλια 
πωλήσεων, πρωτοπορώντας στην 
Ελλάδα με την Anytime και ανοίγο-
ντας το δρόμο της διαδικτυακής πώ-
λησης» ανέφερε μεταξύ  άλλων ο  κ. 
Willem van Duin. Σημειώνεται ότι η 
Interamerican οργάνωσε μια ιδιαίτε-
ρη εκδήλωση, συγκινησιακά φορτι-
σμένη και με πολλές ευρηματικές “α-
ποκαλύψεις” που ανέδειξαν το μέγε-
θος της προσωπικότητάς του  Γιώρ-
γου Κώτσαλου, με αφορμή την ολο-
κλήρωση της ηγετικής παρουσίας του 
στην εταιρεία.

Brokers Union

Ενημέρωση  
του δικτύου
ΤΟΎΣ ΣΎΝΕΡΓΑΤΕΣ της Brokers Union ε-
νημέρωσε η  Interasco ασφαλιστική με την 
παρουσία του κ. Θεόδωρου Ζαχαρόπουλου, 
διευθυντή πωλήσεων και Marketing, της 
κας  Ν. Γιαννιού,  αναπληρώτριας διευθύ-
ντριας πωλήσεων και των υπευθύνων 
κλάδων περιουσίας και υγείας κ.κ. Γ. Κε-
φαλά και Α. Βασιλιάγκου αντίστοιχα. Την 
παρουσίαση παρακολούθησαν  επίσης συ-
νεργάτες της εταιρείας από τη Θεσσαλονί-
κη,  σε ζωντανή σύνδεση  από κεντρικό ξε-
νοδοχείο της συμπρωτεύουσας και από 
πολλά περιφερειακά γραφεία της Brokers 
Union. 

Κατά τη διάρκεια της συγκέντρωσης, η 
οποία διήρκησε 4 ώρες, παρουσιάστηκαν 
τα προγράμματα και προϊόντα της Interasco 
Ασφαλιστική  και τέθηκαν ενδιαφέρουσες 
ερωτήσεις από το δίκτυο συνεργατών.

ΕΝΑ ΑΛΗΣΜΟΝΗΤΟ ΤΑΞΙΔΙ  στην Αφρική ήταν το έπαθλο της διάκρισης των συνεργατών του δικτύου 
πωλήσεων Agency της Interamerican, στη βάση των αποτελεσμάτων παραγωγής του 2015. Στην αφρικα-
νική ήπειρο ταξίδεψαν συνολικά 49 συνεργάτες -συντονιστές και ασφαλιστικοί σύμβουλοι- και 10 συνο-
δοί, με επικεφαλής τον νέο διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας κ. Γιάννη Καντώρο και διοικητικά στελέ-
χη πωλήσεων. 

Η Τανζανία και η Ζανζιβάρη ήταν στο επίκεντρο του τουριστικού ενδιαφέροντος. Το εθνικό πάρκο Ταραν-
γκίρε, το τεράστιο, καταπράσινο βαθύπεδο του μεγαλύτερου κρατήρα ηφαιστείου στον πλανήτη, του Νγκο-
ρονγκόρο, μέσα στην ξερή σαβάνα, ένας επίγειος παράδεισος με τη μοναδική αφρικανική πανίδα, τροφο-
δότησαν την αποστολή με μοναδικές εμπειρίες επαφής με την άγρια φύση. Η Στόουν Τάουν στη Ζανζιβάρη 
έδωσε το στίγμα του σύγχρονου, αστικού αφρικανικού περιβάλλοντος με έντονο το αραβικό στοιχείο, ενώ 
η Ντόχα ήταν ο ενδιάμεσος σταθμός άφιξης και αναχώρησης της αποστολής της Interamerican.

Interamerican 

Στην Αφρική οι παραγωγικοί συνεργάτες

Η αποστολή   
στο αφρικανικό τοπίο

Όμιλος Talanx 

Αύξηση 30% στα 
κέρδη εννεαμήνου
ΙΣΧΎΡΑ αποτελέσματα εννεαμήνου 
κατέγραψε ο όμιλος Talanx, που εκ-
προσωπείται στη χώρα μας από το 
ελληνικό υποκατάστημα της HDI 
Global SE. Ειδικότερα, στις 30 Σε-
πτεμβρίου 2016 τα καθαρά κέρδη του 
Ομίλου εμφανίστηκαν αυξημένα κα-
τά 30,1% σε 635 εκ. ευρώ (από 488). 
Τα λειτουργικά κέρδη (ΕΒΙΤ) βελτιώ-
θηκαν σε 1.649 εκ. ευρώ (1.507). 

Σημειώνεται ότι κατά το αντίστοιχο 
διάστημα του προηγούμενου έτους 
είχε καταγραφεί αρνητική επίδραση 
στα καθαρά κέρδη και τα λειτουργικά 
κέρδη του Ομίλου από την απομείω-
ση υπεραξίας στις ασφαλίσεις ζωής 
Γερμανίας, συνολικού ύψους 155 εκ. 
ευρώ. Λόγω του θετικού αποτελέ-
σματος στο εννεάμηνο, ο Όμιλος 
Talanx αύξησε την πρόβλεψη για κα-
θαρά κέρδη από «κατά προσέγγιση» 
750 εκ. ευρώ σε «τουλάχιστον» 750 
εκ. ευρώ για το έτος 2016. Τα μικτά 
εγγεγραμμένα ασφάλιστρα παρέμει-
ναν αμετάβλητα (προσαρμοσμένα για 
συναλλαγματικές επιδράσεις). Ο Ό-
μιλος σημείωσε αύξηση ασφαλί-
στρων κυρίως στις διεθνείς αγορές 
(εκτός Γερμανίας) στους τομείς Βιο-
μηχανικών Ασφαλίσεων και Διε-
θνών Ασφαλίσεων Ιδιωτών, ενώ οι 
εργασίες στις Ασφαλίσεις Ιδιωτών 
Γερμανίας χαρακτηρίστηκαν από την 
προγραμματισμένη μείωση στα α-
σφάλιστρα του κλάδου ζωής. 

Για την οικονομική χρήση του 
2017 ο Όμιλος Talanx αναμένει εκ 
νέου καθαρά κέρδη τουλάχιστον 750 
εκ. Ευρώ. “Είμαστε εξαιρετικά ικανο-
ποιημένοι από την απόδοση των ερ-
γασιών μας μέχρι το τέλος του τρίτου 
τριμήνου και προσαρμόζουμε αντι-
στοίχως τις προβλέψεις μας για το 
2016. Εκτιμούμε πλέον ότι τα καθαρά 
κέρδη του Ομίλου θα διαμορφωθούν 
τουλάχιστον στα 750 εκ. ευρώ”, δή-
λωσε μεταξύ άλλων ο CEO της 
Talanx AG, Herbert. K. Haas. 

O κ Willem Van Duin Ο κ. Γιώργος Κώτσαλος

Willem van Duin Εύσημα για τον  Γιώργο  Κώτσαλο

PF mylifepartners

Ταξίδι στη Πράγα  
για τους  καλύτερους 
ΜΕ ΕΝΑ ΤΑΞΙΔΙ στη Πράγα επιβράβευ-
σε η PF mylifepartners ασφαλιστικοί 
διαμεσολαβητές, με διευθύνοντα σύμ-
βουλο τον κ. Περικλή Φαραό, τους συ-
νεργάτες της για τα παραγωγικά τους ε-
πιτεύγματα. Η ιστορική παλιά πόλη  γέμι-
σε τους εκδρομείς με έντονες εικόνες 
από τα ιστορικά κτήρια και τα αξιόλογα 
τουριστικά αξιοθέατα, όπως το Κάστρο 
της Πράγας, το Αστρονομικό ρολόι και τα 
πλακόστρωτα δρομάκια όλο εκπλήξεις, 
ενώ κανείς δεν θα ξεχάσει την επίσκεψη 
στη λουτρόπολη Κάρλοβι Βάρι, η οποία 
μοιάζει πραγματικά σαν να είναι βγαλμέ-
νη από ένα παραμύθι. Η ομάδα της MLP 
έχει επιστρέψει στη βάση της, δηλώνο-
ντας έτοιμη να ανταποκριθεί στις απαιτή-
σεις και τον έντονο ανταγωνισμό της 
ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς, για την 
κατάκτηση του επόμενου στόχου.Στιγμιότυπο από την Πράγα
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Συνάντηση με 40 μεσίτες και πράκτορες 
που δραστηριοποιούνται κυρίως στην 
ασφάλιση εμπορικών κινδύνων πραγ-

ματοποίησαν στελέχη της ΑΧΑ, προκειμέ-
νου να αναπτύξουν τη στρατηγική «Πολιτι-
κής Ανάληψης» εμπορικών και βιομηχανι-
κών κινδύνων της εταιρείας για το 2017 
και να αναλύσουν τις διεθνείς τάσεις στις 
αντασφαλίσεις και τις πωλήσεις. 

Μέσα από μια ολοκληρωμένη και ουσια-
στική δομή παρουσιάσεων, οι συμμετέχο-
ντες είχαν τη δυνατότητα στον πρώτο κύ-
κλο της συνάντησης να συζητήσουν με τα 
στελέχη της εταιρείας για μια σειρά θεμά-
των που αφορούσαν στη διεθνή αντασφα-
λιστική αγορά και στην πορεία της ελληνι-
κής ασφαλιστικής αγοράς. 

Ακολούθως η θεματολογία εστίασε στις 
στρατηγικές προτεραιότητες του Ομίλου 
ΑΧΑ για τους μεγάλους κινδύνους, την το-
πική πολιτική ανάληψης, την εξυπηρέτηση 
συνεργατών και τον κώδικα δεοντολογίας 
που ισχύει για την ΑΧΑ κατά την ανάληψη 

κινδύνων. 
Ακολούθως αναπτύχθηκε το πλάνο εξω-

στρέφειας της ΑΧΑ για το 2017 προς το α-
νεξάρτητο δίκτυο συνεργατών, με τις σχέ-
σεις εμπιστοσύνης μεταξύ της εταιρείας 
και στελεχών του δικτύου, κυρίως μελών 
του ΣΕΜΑ, να βρίσκονται στο επίκεντρο. 

Παράλληλα παρουσιάστηκαν τα παρα-
γωγικά στοιχεία της συνεργασίας για το 
2016, ενώ συζητήθηκε το νέο θεσμικό 
πλαίσιο για την προστασία καταναλωτών 
και η ανάγκη μετασχηματισμού των δικτύ-
ων με όχημα τις ψηφιακές υπηρεσίες.

Η συνάντηση αυτή πραγματοποιήθηκε 
λίγο διάστημα μετά την ευρεία συνάντηση 
με το ανεξάρτητο δίκτυο συνεργατών, στο 
ξενοδοχείο St. George Lycabettus, με την 
ΑΧΑ να ενισχύει έμπρακτα τις σχέσεις ε-
μπιστοσύνης με το δίκτυο μεσιτών και πρα-
κτόρων, ακούγοντας ενεργά τους προβλη-
ματισμούς και τις ιδέες τους για να ενισχύ-
εται από κοινού το αποτύπωμα των δύο 
πλευρών στην ελληνική αγορά.

ΟΡΙΖΩΝ Ασφαλιστική

Με τους συνεργάτες  
της  Δυτικής Ελλάδος
ΜΕ ΕΠΙΤΎΧΙΑ η η Ορίζων Ασφαλιστική 
διοργάνωσε  στην Πρέβεζα  Ημερίδα Συ-
νεργατών Δυτικής Ελλάδος. Οι συνεργά-
τες της εταιρείας είχαν την ευκαιρία να 
παρακολουθήσουν άκρως ενδιαφέρουσες 
παρουσιάσεις που είχαν ως σκοπό την ά-
μεση ενημέρωσή τους για τα νέα προϊόντα 
, καθώς και εκπαίδευση σε τεχνικές ασφα-
λίσεις, όπως αυτές του κλάδου Περιουσί-
ας & κλάδου Αστικής Ευθύνης. Η παρου-
σίαση έγινε από τον κ. Γεώργιο Τσακατού-
ρα,  διευθυντής Εκπαίδευσης & Ανάπτυ-
ξης, ο οποίος στην ομιλία του ενημέρωσε 
εκτενέστερα τους παρευρισκόμενους για 
τα νέα άκρως ανταγωνιστικά προγράμμα-
τα της εταιρείας και τους τρόπους προώ-
θησής τους στην αγορά, καλύπτοντας πά-
ντα τις ανάγκες των ασφαλιζομένων. Στην 
ημερίδα παρευρέθηκε η κα Μαρία  Ντούνη, 
επιθεωρητής πωλήσεων και ο κ. Δημή-
τρης  Θεοφίλου, επιθεωρητής πωλήσεων, 
οι οποίοι είναι πάντα δίπλα στις ανάγκες 
των συνεργατών της Ορίζων Ασφαλιστι-
κής. Όπως  τονίζεται σε σχετική ανακοί-
νωση, η  παρουσίαση έκλεισε με χαμόγελο 
και αισιοδοξία για μια νέα παραγωγική 
χρονιά, και με την υπόσχεση και από τα δύο 
μέρη, συνεργάτες και εταιρεία, ότι θα συ-
νεχίσουν να πορεύονται δυναμικά για την 
επίτευξη των κοινών τους στόχων.

Blue Aigaion  
Insurance Solutions 

Νέο στέλεχος στο  
ναυτιλιακό  τμήμα
ΣΤΗΝ ΕΝΔΎΝΑΜΏΣΗ του ναυτιλιακού 
τμήματος της Ελλάδας με την πρόσληψη 
του κ. Κωνσταντίνου Χαϊκάλη με καθήκο-
ντα Marine Underwriter, προχώρησε η  
Blue Aigaion Insurance Solutions. Ο κ. Κ. 
Χαϊκάλης είναι πτυχιούχος της Σχολής Δι-
οίκησης Επιχειρήσεων και κάτοχος μετα-
πτυχιακού τίτλου ναυτιλιακών σπουδών 
από το Πανεπιστήμιο Πειραιά, ξεκίνησε την 
καριέρα του σε έναν από τους μεγαλύτε-
ρους μεσιτικούς οίκους ασφαλειών στο 
Πειραιά παράλληλα με τις σπουδές του το 
2007, κερδίζοντας πρακτική εμπειρία και 
γνώση της αγοράς. Έχει διατελέσει Deputy 
Underwriter σε ναυτασφαλιστικούς οργα-
νισμούς και μέχρι πρόσφατα κατείχε τον 
τίτλο του Marine Insurance Broker στην 
Αon Risk Solutions GR. Η Blue Aigaion 
Insurance Solutions αποτελεί, όπως ανα-
φέρει σε σχετική ανακοίνωσή της, τον πιο 
δυναμικό φορέα ασφάλισης πλοίων, σκα-
φών αναψυχής, πληρωμάτων και τουρι-
στικών λιμένων στην Ελλάδα, σε απευθεί-
ας συνεργασία με συνδικάτα των Lloyd’s, 
μέσω των γραφείων που διατηρεί στο City 
του Λονδίνου.

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ αναπληρωτή γενικού διευθυντή 
στην Εθνική Ασφαλιστική ανέλαβε ο κ. Γεώργιος 
Μακρής (φωτό), έχοντας υπ’ ευθύνη του τις διευ-
θύνσεις Πυρός & Τεχνικών Ασφαλίσεων και Α-
σφαλίσεων Λοιπών Γενικών Κλάδων. Ο κ. Μακρής 

είναι κάτοχος πτυχίου Φυσικής από το Εθνικό & 
Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και μετα-
πτυχιακού διπλώματος στο ίδιο αντικείμενο, από το 
Πανεπιστήμιο Pierre et Marie Curie του Παρισιού. 
Μέχρι πρότινος κατείχε τη θέση του τεχνικού διευ-

θυντή της DAES London Market Insurance 
Brokers, ενώ έχει διατελέσει στέλεχος στον κλάδο 
των τεχνικών ασφαλίσεων σε Ergo, Κύπρου Α-
σφαλιστική, International Hellas, Eurogroup A.E., 
NN και σε άλλες εταιρείες.

Eθνική Ασφαλιστική Νέος  αναπληρωτής 
γενικός  διευθυντής ο  Γεώργιος Μακρής

Εξαιρετικά αποτελέσματα καταγράφει το γραφείο 
της Generali στη Βόρεια Ελλάδα την τελευταία τρι-
ετία, υλοποιώντας  με τον καλύτερο δυνατό τρόπο 

την έντονα εξωστρεφή και καινοτόμο αναπτυξιακή 
στρατηγική της Generali. 

Ειδικότερα,το  γραφείο της Βορείου Ελλάδος παρου-
σίασε για την περίοδο 2012-2015 σημαντική αύξηση 
παραγωγής κατά 104% στον κλάδο ζημιών, από τα 
7.545.007,008 ευρώ στα 15.369.838,79 ευρώ. Εξίσου 
σημαντική ήταν και η αύξηση παραγωγής που παρουσί-
ασε το ίδιο διάστημα  και ο κλάδος ζωής, η οποία έφθα-
σε το 106%, με την παραγωγή του 2015 να φθάνει τα 
2.950.000,00 ευρώ  έναντι 1.432.423,39 ευρώ το 2012. 
Επίσης, στις ασφαλίσεις υγείας τα νέα συμβόλαια αυξή-
θηκαν κατά 456%, την περίοδο 2012- 2015.

Σε ό,τι αφορά στα στοιχεία δεκαμήνου του τρέχοντος 
έτους, σε σύγκριση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα, 
η παραγωγή ασφαλίστρων της Generali στη Βόρεια Ελ-
λάδα, στις γενικές ασφαλίσεις παρουσίασε αύξηση κατά 
46% στα 17.370.582,85, ευρώ  ενώ στον κλάδο ζωής 
αυξήθηκε κατά 44% στα 3.174.249,62,ευρώ  τη στιγμή 
που η ελληνική ασφαλιστική αγορά, στο σύνολό της, κι-
νείται πτωτικά.

Generali Σημαντική αύξηση παραγωγής 
από το γραφείο στη Βόρεια Ελλάδα

Ο κ. Στέλιος Στυλιανίδης

Η σημαντική αυτή ανάπτυξη έγινε δυνατή χάρη και 
στην ενίσχυση του δικτύου πωλήσεων της εταιρείας 
στη Β. Ελλάδα, το οποίο αριθμεί σήμερα περισσότε-
ρους από 608 συνεργάτες. Όπως τονίζει ο κ. Στέλιος 
Στυλιανίδης, διευθυντής του γραφείου, “η δυναμική 
εξέλιξη της εταιρείας στη Βόρεια Ελλάδα είναι αναπό-
φευκτη, καθώς οι συνεργάτες μας αναγνωρίζουν την 
προστιθέμενη αξία της συνεργασίας τους με την 
Generali, η οποία καινοτομεί στη δημιουργία νέων 
σύγχρονων ασφαλιστικών προϊόντων που καλύπτουν 
απόλυτα τις σύγχρονες ανάγκες του καταναλωτή”. Πα-
ράλληλα, σημειώνει ότι η ανοδική αναπτυξιακή πορεία 
της Generali Βορείου Ελλάδας αποτυπώνεται και στην 
αύξηση του ανθρώπινου δυναμικού της κατά 31%, την 
περίοδο 2012-2015, συγκροτώντας έτσι μια ικανή ο-
μάδα που στηρίζει αποτελεσματικά το έργο των διαμε-
σολαβούντων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το Γραφείο Βορείου Ελλά-
δος κλείνει φέτος τα 35 χρόνια λειτουργίας. Ωστόσο, η 
ιστορική σχέση της Generali με τη Θεσσαλονίκη ξεκί-
νησε από τα τέλη του 19ου αιώνα, ως ένα από τα πρώ-
τα επιχειρηματικά κέντρα των Βαλκανίων όπου πρω-
τοδραστηριοποιήθηκε o Όμιλος στην Ελλάδα.

ΑΧΑ Έμφαση στη στρατηγική πολιτικής  
ανάληψης εμπορικών κινδύνων
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ΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΜΕ ΤΑ ΜΕΓΑΛΎΤΕΡΑ EBITDA

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΕΡΔΗ  EBITDA ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ EBITDA ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΚΕΡΔΗ 

ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ
ΙΔΙΑ

 ΚΕΦΑΛΑΙΑ
ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ  

ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

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

ΕΘΝΙΚΉ Ή Α.Ε.Γ.Α 76.664 105.043 13,10% 16,80% 587.257 627.034 76.664 105.043 671.865 567.427 12,40% 19,60% 786

ERGO ΖΉΜΙΩΝ 36.981 39.372 31,10% 50,30% 118.887 78.240 35.365 37.810 78.747 80.200 44,50% 51,60% 205

EUROLIFE ERB ΑΕΓΑ 36.160 33.693 58,80% 51,80% 61.526 65.076 35.681 33.396 78.249 75.983 46,30% 37,70% 117

EUROLIFE ERB ΑΕAZ 30.718 37.093 15,20% 14,20% 202.251 261.170 30.135 36.566 301.135 274.033 10,50% 15,40% 145

INTERAMERICAN 
ΖΉΜΙΩΝ 28.081 34.014 18,40% 19,40% 152.452 175.290 26.562 32.982 131.988 128.054 20,40% 34,30%

INTERAMERICAN ΖΩΉΣ 26.199 -37.556 13,70% -25,70% 191.584 145.911 23.479 -40.087 120.581 102.569 21% -35,50% 294

ΑΧΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΉ 25.352 26.308 19,30% 19,30% 131.042 136.624 19.981 22.409 139.903 128.937 14,90% 19,20%

ΑΓΡΟΤΙΚΉ 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΉ 22.815 21.027 16,60% 14,10% 137.657 148.855 21.723 19.891 112.734 88.852 21,60% 25,10% 172

ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ 
ΓΕΝ.ΑΣΦ. 20.492 17.343 18% 13,50% 113.750 128.797 19.404 16.315 80.995 68.792 25,90% 23,70% 600

ΕΥΡΩΠΑΙΚΉ ΠΙΣΤΉ 16.077 15.108 11,20% 10,70% 143.430 140.789 16.077 15.108 81.131 71.619 21,10% 23,10% 405

GENERALI HELLAS 12.219 7.453 9,50% 6,40% 128.401 116.577 11.450 6.833 57.703 40.868 23,20% 19,30% 257

ΑΛΛΙΑΝΖ ΕΛΛΑΔΟΣ 12.162 15.031 8,20% 10,30% 148.972 145.878 10.331 14.100 138.227 133.699 7,60% 11,70% 226

ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΉ 11.796 10.498 14,30% 10,20% 82.775 103.173 11.161 9.911 45.887 40.728 25,80% 24,30% 225

GROUPAMA 11.535 12.844 7,40% 7,60% 156.828 168.350 10.562 11.605 102.000 98.237 10,60% 11,80% 315

NP INSURANCE 8.218 9.192 31,70% 29,90% 25.905 29.389 8.046 8.784 39.526 35.572 21,50% 26,80% 77

INTERLIFE 7.685 7.998 19,0% 21,2% 40.492 37.815 7.316 7.613 47.854 43.204 16,10% 18,60% 120

ΑΤΛΑΝΤΙΚΉ ΕΝΩΣΉ 6.500 17.681 16,50% 41,10% 39.369 43.006 6.379 17.569 74.094 72.715 8,70% 25,90% 120

Γ. ΣΙΔΕΡΉΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ 4.656 6.529 60,40% 67,20% 7.713 9.709 4.625 6.498 14.397 15.470 31,00% 42,00% 12

CREDIT AGRICOLE 
ΖΩΉΣ 3.920 1.095 1,40% 2,10% 286.817 51.614 3.472 652 40.713 41.374 8,50% 1,60% 30

ΕΥΡΩΠΉ ΑΕΓΑ 3.352 3.953 51,10% 51,70% 6.564 7.645 3.344 3.946 9.444 10.527 32,70% 38,90% 31

ΙΝΤΕΡΑΜΕRICAN 
ΒΟΉΘΕΙΑΣ 3.330 3.305 12,40% 12,60% 26.810 26.136 3.330 3.305 15.786 16.105 20,90% 16,60% 281

ΠΉΓΉ: ICAP

ΔΙΟΡΘΩΣΗ
Στον πίνακα με τις 
ασφαλιστικές εταιρείες με 
τα μεγαλύτερα EBITDA 
που δημοσιεύσαμε στο 
προηγούμενο φύλο, η 
ICAP, από την οποία 
προέρχονται τα στοιχεία, 
μας επεσήμανε με 
επιστολή ότι είχαμε δυο 
λάθη και συγκεκριμένα 
την επωνυμία της «Εθνική 
Η Α.Ε.Γ.Α.» (αναφέρονταν 
ως Εθνική Ασφαλιστική) 
και τα περιθώρια EBITDA 
της Interlife Ασφαλιστικής 
(είναι 19,0% για το 2015 
και 21,2% για το 2014 και 
όχι 9,2% και 7,30% όπως 
λανθασμένα αναφέρονταν 
στον πίνακα).  
Δημοσιεύουμε και πάλι 
τον πίνακα με τα σωστά 
στοιχεία.

Α νακοίνωση για τις εξελίξεις στην AIG Ελλάς Α.Ε. εξέ-
δωσε  εχθές Πέμπτη 8 Δεκεμβρίου η εταιρεία.Όπως το-
νίζεται στην ανακοίνωση που υπογράφουν οι κ.κ. Παύ-

λος Κανελλόπουλος, Giuseppe Zorgno, η N. Κανελλόπουλος 
& Xρ. Αδαμαντιάδης A.E και  και η AIG αποφάσισαν να συνά-
ψουν μία συμφωνία με τον όμιλο EXIN, η οποία συμπεριλαμ-
βάνει την μεταβίβαση στον τελευταίο του ποσοστού συμμετο-
χής της AIG στην AIG Ελλάς Α.Ε. 

Η νέα αυτή συμφωνία είναι σε ισχύ από την 8η Δεκεμβρίου 
2016, η AIG Ελλάς Α.Ε. όμως συνεχίζει την πορεία της με το 
ίδιο όνομα, διατηρώντας παράλληλα τα ασφαλιστικά προϊό-
ντα και τη δυνατότητα ανάληψης κινδύνων που της παρέχει η 
AIG.

Διαβάστε αναλυτικά την ανακοίνωση
"Αγαπητοί Συνεργάτες,
Όπως ασφαλώς γνωρίζετε, η AIG λειτουργεί και αντιπρο-

σωπεύεται στην Ελλάδα εδώ και 65 χρόνια, αρχικά από την N. 
Κανελλόπουλος & Xρ. Αδαμαντιάδης Α.Ε. και στη συνέχεια 
από την AIG Ελλάς Α.Ε. Αντιπροσώπευσης Ασφαλιστικών Ε-
πιχειρήσεων, μία εταιρία κοινών συμφερόντων της AIG και 
της N. Κανελλόπουλος & Xρ. Αδαμαντιάδης Α.Ε., που λει-
τούργησε ως Managing Agent της ασφαλιστικής εταιρίας AIG 
EUROPE LIMITED στην Ελλάδα. 

Σε όλη αυτή τη διαδρομή εργαστήκαμε με όραμα, σχέδιο και 
πάθος για ν’ αναπτύξουμε την ασφαλιστική επιχειρηματική 
δραστηριότητα στη χώρα μας και να δώσουμε προστιθέμενη 
αξία και ουσιαστική εξυπηρέτηση στους πελάτες και τους συ-
νεργάτες μας.

Στο πλαίσιο, λοιπόν, αυτής της συνεργασίας μας, θέλουμε 

να σας ενημερώσουμε ότι ύστερα από προσεκτική μελέτη και 
σε βάθος ανάλυση των γενικότερων και ειδικότερων συνθη-
κών της αγοράς μας, η N. Κανελλόπουλος & Xρ. Αδαμαντιά-
δης A.E. και η AIG αποφάσισαν να συνάψουν μία συμφωνία με 
τον Όμιλο EXIN, η οποία συμπεριλαμβάνει την μεταβίβαση 
στον τελευταίο του ποσοστού συμμετοχής της AIG στην AIG 
Ελλάς Α.Ε. 

Η νέα αυτή συμφωνία είναι σε ισχύ από την 8η Δεκεμβρίου 
2016, η AIG Ελλάς Α.Ε. όμως συνεχίζει την πορεία της με το 
ίδιο όνομα, διατηρώντας παράλληλα τα ασφαλιστικά προϊό-
ντα και τη δυνατότητα ανάληψης κινδύνων που της παρέχει η 
AIG.

Στην EXIN, μετά από πολύμηνες διαβουλεύσεις, βρήκαμε 
έναν εξαιρετικό εταίρο, ένα νέο και δυναμικό Όμιλο χρηματο-
οικονομικών υπηρεσιών με διεθνείς βλέψεις, o οποίος δια-
θέτει δοκιμασμένη επιχειρηματική δομή, υψηλές δυνατότητες 
fintech (τεχνολογίας χρηματοοικονομικών υπηρεσιών) και 
έχει στο ενεργητικό του βαθειά ασφαλιστική και αντασφαλι-
στική τεχνογνωσία, συνδυασμένη με επιτυχημένη επιχειρη-
ματική προσέγγιση. 

Η επένδυση της EXIN στην AIG Ελλάς Α.Ε. αποτελεί ουσια-
στική κίνηση με την οποία επεκτείνει τις ασφαλιστικές δρα-
στηριότητες και τις εργασίες της, μέσω του θεσμού του 
Managing General Agent (MGA) ώστε να καταστεί βασικός 
παράγοντας στη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων, τόσο στις 
ασφαλίσεις ζημιών όσο και ζωής και συνταξιοδότησης, με 
έμφαση, σε πρώτη φάση, στην ίδρυση και ενοποίηση ασφαλι-
στικών επιχειρήσεων στην ηπειρωτική Ευρώπη. Για την υλο-
ποίηση του σχεδίου του αυτού, ο Όμιλος EXIN έχει εξασφαλί-

σει την υποστήριξη και συμμετοχή διεθνώς γνωστών Ελλη-
νοαμερικανικών επενδυτικών κεφαλαίων.

Να είστε σίγουροι λοιπόν, ότι θα συνεχίσετε να έχετε πρό-
σβαση στα προϊόντα και τις υπηρεσίες που είχατε μέχρι σήμε-
ρα, καθώς η ίδια ομάδα ανθρώπων θα συνεχίσει να ανταπο-
κρίνεται στο κάλεσμά σας, ενώ η AIG θα συνεχίσει να είναι ο 
φορέας υφισταμένων αλλά και νέων δραστηριοτήτων, χωρίς 
να υπάρξουν αλλαγές στις ασφαλιστικές καλύψεις ή τους ό-
ρους της συνεργασίας μας.

Και η AIG Ελλάς Α.Ε. κάτω από το νέο ιδιοκτησιακό καθε-
στώς, θα έχει το προνόμιο να συνδυάζει την πείρα και την ι-
στορία 80 χρόνων παρουσίας στην Ελληνική Αγορά, τη σύγ-
χρονη τεχνογνωσία των στελεχών της και τις επενδυτικές 
ευκαιρίες που προσφέρει ο Όμιλος της EXIN, με στόχο την 
ανάπτυξη στην Ελλάδα. Προτεραιότητα της νέας διοίκησης 
της AIG Ελλάς Α.Ε. είναι να επενδύσει σε τεχνολογία, να δι-
ευρύνει τις δραστηριότητές του στον ιδιωτικό και στον επαγ-
γελματικό χώρο και να διερευνήσει την προσέγγιση άλλων 
παρόχων προκειμένου να προσθέσει νέους κλάδους προϊό-
ντων για την κάλυψη των αυριανών αναγκών των πελατών 
σας.

Εκτιμούμε βαθειά την εμπιστοσύνη με την οποία μας έχετε 
περιβάλει στη διάρκεια αυτών των τελευταίων χρόνων και 
προσβλέπουμε στην ενδυνάμωση της σχέσης μας αυτής, συ-
νεχίζοντας με συνέπεια και κύρος να υποστηρίζουμε τα ασφα-
λιστικά συμφέροντά σας – σημερινά και μελλοντικά.

Με εκτίμηση,
Παύλος Κανελλόπουλος 

Giuseppe Zorgno"

Nέος μέτοχος στην ΑIG Ελλάς



Exclusive Representative in Greece: GLOBAL INSURANCE GROUP
Varis-Koropiou Ave. & Ifestou 2, 19400 Koropi, Greece
Tel: 210 9764307, email: info@glig.gr
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Interamerican Η τεχνολογία  θα περιορίσει  
δραστικά τα τροχαία δυστυχήματα 
Την εφαρμογή τεχνολογίας - 

τηλεματικής στα αυτοκίνητα  
για τον περιορισμό των τρο-

χαίων δυστυχημάτων υποστηρίζει 
η Interamerican  και υπενθυμίζει 
την ανάγκη της συμβολής όλων 
των σχετικών φορέων και ιδιαίτε-
ρα της ασφαλιστικής κοινότητας, 
σε μια κοινή και οργανωμένη προ-
σπάθεια περιορισμού των τραγι-
κών -κοινωνικών, δημογραφικών, 
οικονομικών κ.ά.- συνεπειών του 
«πολέμου της ασφάλτου». 

Η εταιρεία, με ηγετική δραστηρι-
ότητα στον κλάδο ασφάλισης αυτο-
κινήτων, όπως τονίζει, που ορίζε-
ται από ένα πελατολόγιο 570.000 
ασφαλισμένων στον κλάδο, από 
τους οποίους οι 289.000 προέρχο-
νται από την Anytime, προσεγγίζει 
μεθοδικά την ενίσχυση της οδικής 
ασφάλειας τόσο μέσω της ενημέ-
ρωσης όσο και ασφαλιστικά, στο 
πλαίσιο της ευρύτερης στρατηγι-
κής της για την ανάπτυξη της καινο-
τομίας. 

Η  εταιρεία  προσαρμόζει τα α-
σφαλιστικά προγράμματά της στην 
πρόληψη και αντιμετώπιση των 
αιτίων πρόκλησης δυστυχημάτων, 
τα οποία αφορούν σε παράγοντες 
που διαφοροποιούνται ταχύτατα 
κατά τα τελευταία χρόνια, ενώ αξι-
οποιεί με βέλτιστη χρήση τις υπο-

δομές της στον τομέα βοήθειας. 
Σημειώνεται ότι, με βάση τα οικο-
νομικά στοιχεία, κατά το 2015 η 
ΙΝΤERAMERICAN κατέβαλε 7,53 
εκατ. ευρώ για θανάτους και 15,41 
εκατ. για σωματικές βλάβες και α-
ναπηρίες από τροχαία δυστυχήμα-
τα. 

Συνολικά, πέρυσι η εταιρεία κα-
τέβαλε 22,94 εκατ. ευρώ σε αποζη-
μιώσεις θυμάτων από τροχαία δυ-
στυχήματα. Φέτος, κατά το δεκάμη-
νο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου οι α-
ντίστοιχες αποζημιώσεις προσεγ-

γίζουν τα 2 εκατ. για θανάτους και 
έχουν φθάσει τα 12,82 εκατ. για 
σωματικές βλάβες και αναπηρίες.

“Το ενδιαφέρον μας στρέφεται, 
κυρίως, στον έλεγχο της οδηγικής 
συμπεριφοράς και την αύξηση της 
οδικής ασφάλειας μέσω των ε-
φαρμογών τηλεματικής, σε πρώτη 
φάση με την ελκυστική διαφορο-
ποίηση της τιμολόγησης μέσω της 
οικονομικότερης χρήσης του αυτο-
κινήτου -όπως συμβαίνει με το 
πρόγραμμα “Buy the Mile”- ενώ σε 
επόμενη φάση, θα ακολουθήσει η 

παραμετροποίηση των τρόπων με 
τους οποίους οδηγεί κάποιος”, το-
νίζει σχετικά με την πρόληψη των 
τροχαίων δυστυχημάτων ο Γιάννης 
Ρούντος, διευθυντής δημοσίων 
σχέσεων και κοινωνικής υπευθυ-
νότητας της Ιnteramerican. “Είμα-
στε συνεχώς ανοιχτοί στις προκλή-
σεις της σύγχρονης ψηφιακής τε-
χνολογίας, όπως αυτή της τηλεκα-
τεύθυνσης και της αυτοκίνησης ο-
χημάτων, συμμετέχοντας σε σχετι-
κά πιλοτικά projects. Εκτιμάται ότι 
οι εφαρμογές της τεχνολογίας θα 
περιορίσουν δραστικά τα τροχαία 
δυστυχήματα, ιδιαίτερα στις αστι-
κές περιοχές. Παράλληλα, στο δύ-
σκολο επίπεδο της εκπαίδευσης 
και ενημέρωσης των πολιτών, που 
για να γίνει αποτελεσματική και να 
αποδώσει σε βάθος χρόνου με αλ-
λαγή της οδικής κουλτούρας, προ-
ϋποθέτει θεσμική εισαγωγή της 
τακτικής κυκλοφοριακής αγωγής 
τουλάχιστον στην πρωτοβάθμια 
εκπαίδευση, η εταιρεία μας έχει α-
ναλάβει υπεύθυνη, οργανωμένη 
ανάπτυξη πρωτοβουλιών εδώ και 
δεκαπέντε χρόνια. Πλέον, σε αυτό 
το επίπεδο εμείς εστιάζουμε στην 
ενημέρωση ομάδων υψηλού κιν-
δύνου, όπως π.χ. είναι οι δικυκλι-
στές”, σημειώνει μεταξύ  άλλων  ο 
κ. Γιάννης Ρούντος.

Τράπεζας   

Έτοιμες για  
την ψηφιακή εποχή 
ΠΑΡΟΎΣΙΑ περισσότερων από 250 τραπεζικών 
στελεχών και επαγγελματιών του ευρύτερου χρη-
ματοπιστωτικού τομέα πραγματοποιήθηκε, με α-
πόλυτη επιτυχία, το 14ο Bank Management 
Conference. Όπως αναφέρει το  NetFAX, οι πα-
ρουσιάσεις και εισηγήσεις των διακεκριμένων 
ομιλητών του συνεδρίου κατέδειξαν ότι οι ελλη-
νικές τράπεζες ενστερνίζονται τον ψηφιακό μετα-
σχηματισμό και πραγματοποιούν βήματα προς 
αυτόν, ακόμα και σε μακροοικονομικές συνθήκες, 
ιδιαίτερα απαιτητικές για τη λειτουργία τους.

Το FinTech σε σχέση με τους εδραιωμένους 
οργανισμούς ήταν το κεντρικό θέμα του εφετινού 
Bank Management Conference και, όπως τονί-
στηκε  στο συνέδριο, οι τραπεζικοί πελάτες εκτι-
μούν την πελατοκεντρική προσέγγιση των νεοφυ-
ών FinTech επιχειρήσεων, εντούτοις εμπιστεύο-
νται περισσότερο τους τραπεζικούς οργανισμούς 
για τη διαχείριση των προσωπικών και οικονομι-
κών τους δεδομένων, συνεπώς η συνεργασία 
μεταξύ των οργανισμών μπορεί να αποβεί ιδιαίτε-
ρα επωφελής για τον πελάτη, αλλά και για την 
κοινωνία. Στο 14ο Bank Management Conference 
συζητήθηκαν εκτενώς και οι επιπτώσεις της νέας 
ευρωπαϊκής οδηγίας για τις πληρωμές PSD-2, η 
οποία ανοίγει το δρόμο για είσοδο νέων εταιρει-
ών στις υπηρεσίες πληρωμών και θα εφαρμοστεί 
με εθνικό νόμο από τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης στις 13 Ιανουαρίου 2018. 

Μόνο ηλεκτρονική 
υπογραφή  στο Δημόσιο 
ΎΠΟΧΡΕΏΤΙΚΗ καθίσταται πλέον η ψηφιακή υ-
πογραφή και απαγορεύεται η χρήση χαρτιού για τη 
διακίνηση των διοικητικών εγγράφων στο Δημό-
σιο, σύμφωνα με το άρθρο 24 του νομοσχεδίου 
για την κινητικότητα στη δημοσία διοίκηση και την 
τοπική αυτοδιοίκηση, που ψηφίστηκε στη Βουλή. 
Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, το Δημόσιο αναμένε-
ται να εξοικονομήσει για τα έτη 2017-2018 περί-
που 800 εκατ. ευρώ από την ηλεκτρονική διαδι-
κασία έκδοσης και διακίνησης διοικητικών πρά-
ξεων και εγγράφων. 
Η ρύθμιση τίθεται σε εφαρμογή για το σύνολο των 
υπουργείων την 1η Ιουλίου 2017, με δυνατότητα 
παράτασης έως την 1η Ιανουαρίου 2018 μόνο για 
εξαιρετικές και ειδικά αιτιολογημένες περιπτώ-
σεις και με κοινή απόφαση του υπουργού Διοικη-
τικής Ανασυγκρότησης και του καθ΄ ύλην αρμόδι-
ου υπουργού.

Η νομοθετική ρύθμιση για τη  διαδικασία έκδο-
σης και διακίνησης διοικητικών πράξεων και άλ-
λων εγγράφων στο Δημόσιο αποκλειστικά μέσω 
Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας 
κρίνεται απαραίτητη λόγω της αναγκαιότητας μεί-
ωσης των γραφειοκρατικών δομών, της ανάγκης 
εξοικονόμησης κόστους και ανθρωποωρών ερ-
γασίας, του γενικού αιτήματος για διαφάνεια στη 
δημόσια διοίκηση και της ανάγκης να καταστεί η 
δημόσια διοίκηση πιο φιλική προς το περιβάλλον, 
λαμβανομένων υπόψη και των τεχνικών δυνατο-
τήτων υλοποίησης, τονίζεται χαρακτηριστικά στην 
αιτιολογική έκθεση του νομοσχεδίου.

Σημαντική είναι η συμβολή του προγράμμα-
τος τηλεϊατρικής Vodafone που υλοποιείται 
σε συνεργασία με το Ιατρικό Κέντρο Αθη-

νών σε 100 απομακρυσμένες περιοχές της Ελ-
λάδος. 

Όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα της 
στατιστικής αξιολόγησης του προγράμματος τη-
λεϊατρικής, οι εξεταζόμενοι στη συντριπτική 
τους πλειοψηφία θεωρούν ότι το Πρόγραμμα 
τηλεϊατρικής συμβάλλει στη βελτίωση της ποι-
ότητας ζωής τους (67,5%), βοηθάει στη βελτίω-
ση της υγείας τους από αρκετά έως πάρα πολύ 
(89%) και ότι θα πρέπει να λειτουργεί σε μόνιμη 
βάση στην περιοχή τους (98%). 

Σημαντική επίσης είναι η συμβολή του προ-
γράμματος στην ευαισθητοποίηση των εξεταζο-
μένων σε ό,τι αφορά στη συχνότερη πραγματο-
ποίηση εξετάσεων, καθώς μειώθηκε σε 35,41% 
(από 62,61%) ο πληθυσμός που δεν έκανε ποτέ 

σπιρομέτρηση και από 
40,73% σε 29,64% ο πλη-
θυσμός που δεν έκανε ποτέ 
οξυμετρία. 

Για τους ίδιους τους γενικούς/αγροτικούς ια-
τρούς τα σημαντικότερα οφέλη είναι η παροχή 
καλύτερης ποιότητας υπηρεσιών (90,24%) και η 
δυνατότητα λήψης δεύτερης γνώμης (63,41%). 
Το Πρόγραμμα τηλεϊατρικής της Vodafone αξιο-
ποιεί την τεχνολογία της κινητής επικοινωνίας 
και συγκεκριμένα το δυναμικά εξελισσόμενο 
δίκτυο της Vodafone για την κάλυψη σύγχρο-
νων αναγκών που αφορούν στον τομέα της υ-
γείας. Όπως τονίζεται, το Πρόγραμμα στηρίζει 
και βελτιώνει την καθημερινή ζωή περισσότε-
ρων από 500.000 ανθρώπων στις 100 απομα-
κρυσμένες περιοχές όπου λειτουργεί, ενισχύο-
ντας το αίσθημα ασφάλειας που νιώθουν οι κά-
τοικοι και καταργώντας τους γεωγραφικούς 

περιορισμούς 
στον τομέα της 
παροχής ειδικευ-
μένων υπηρεσιών υ-
γείας.

Τα αποτελέσματα της στα-
τιστικής αξιολόγησης του Προ-
γράμματος παρουσιάστηκαν κατά τη διάρκεια 
του «1ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Τεχνολογίας, 
Οικονομίας και Διοίκησης» που πραγματοποιή-
θηκε στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου στην 
Τρίπολη με την αιγίδα του υπουργείου Υγείας,ε-
νώ την αξιολόγηση ανέλαβε το Εργαστήριο Βιο-
ϊατρικής Τεχνολογίας του Ερευνητικού Πανεπι-
στημιακού Ινστιτούτου Συστημάτων Επικοινω-
νιών και Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου 
Πολυτεχνείου σε συνεργασία με ερευνητές του 
τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του 
Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Στηρίζει τους κατοίκους σε 100  
περιοχές της χώρας

ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ΤΗΛΕΪΑΤΡΙΚΗΣ VODAFONE ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΌ ΙΑΤΡΙΚΌ ΚΕΝΤΡΌ ΑΘΗΝΏΝ



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

29|     Τεχνολογία

Στρατηγικής σημασίας  για τη  
MetLife χαρακτηρίζει  

 ο Αντώνης Χριστοφίλης, Head 
of IT της εταιρείας,  

σε συνέντευξή του στο 
NextDeal, την  τεχνολογική 
ανάπτυξη και  τον  ψηφιακό 
τρόπο επικοινωνίας μεταξύ 

της εταιρείας με τους 
ασφαλισμένους αλλά και με 

τους ασφαλιστικούς 
συμβούλους. “Στόχος μας  

είναι, μέσα από την 
τεχνολογική μας εξέλιξη, να 

εξελίξουμε και την 
επικοινωνία μας με τους 

πελάτες μας και να 
εξασφαλίσουμε ότι  

θα είμαστε δίπλα τους ανά 
πάσα στιγμή”, τονίζει   

ο κ. Χριστοφίλης, 
σημειώνοντας ότι “στη  

MetLife χρησιμοποιούμε 
ψηφιακά εργαλεία για την 

αξιοποίηση και την 
κατανόηση των δεδομένων 

που θα βελτιώσουν την 
καθημερινότητα των 
ασφαλιζόμενων και 

παράλληλα  θα συμβάλουν 
στην παροχή σημαντικού 

ανταγωνιστικού 
πλεονεκτήματος".

Διαβάστε αναλυτικά την 
συνέντευξη του κ.Αντώνη 
Χριστοφίλη στο NextDeal

Πώς αξιοποιεί η Metlife την τεχνολογία  
για  τους πελάτες της και τους 
συνεργάτες της;

Για τη MetLife, η τεχνολογική 
ανάπτυξη και ο ψηφιακός τρόπος 
επικοινωνίας μεταξύ της εταιρεί-
ας με τους ασφαλισμένους αλλά 
και με τους ασφαλιστικούς συμ-
βούλους είναι στρατηγικής σημα-
σίας. Γι’ αυτό το λόγο επενδύουμε 
στην ανάπτυξη καινοτόμων εφαρ-
μογών και συστημάτων, αξιοποι-
ώντας νέες τεχνολογίες και διαδι-
κασίες, όπως οι πλατφόρμες e-
services και e-Claims αλλά και η 
χρήση προηγμένων Cloud υπηρε-
σιών. Αναφορικά στην επικοινω-
νία με τους συνεργάτες, η εφαρμο-
γή eAgency η οποία παρέχει End to 
End λύσεις για τη διαδικασία έκ-
δοσης προσφοράς/αίτησης/συμ-
βολαίου είναι βασικής σημασίας 
και αξιοποιείται στο μέγιστο από 
το δίκτυό μας.

Ποια είναι  τα οφέλη από την  
τεχνολογική αναβάθμιση της εταιρείας; 

Η τεχνολογική ανάπτυξη βρί-
σκεται στο επίκεντρο της επιχει-
ρηματικής δράσης της εταιρείας, 
με στόχο πάντα την ολοκληρωμέ-
νη εξυπηρέτηση του πελάτη. Στη 
MetLife χρησιμοποιούμε ψηφιακά 
εργαλεία για την αξιοποίηση και 
την κατανόηση των δεδομένων 
που θα βελτιώσουν την καθημερι-
νότητα των ασφαλιζόμενων και 
παράλληλα  θα συμβάλουν στην 
παροχή σημαντικού ανταγωνιστι-
κού πλεονεκτήματος. Ο ψηφιακός 
μετασχηματισμός μάς επιτρέπει να 
παρακολουθούμε στενά το 
customer journey, καθώς και να 
αξιοποιήσουμε την τεχνολογία, 
κατά τρόπο που προσφέρει άνεση 
και ευκολία στον πελάτη. Είμαστε 
ηγέτες όχι μόνο στον κλάδο (σε 
παγκόσμιο επίπεδο) αλλά και στη 
χρήση νέων τεχνολογιών. Τα ερ-
γαλεία μας τα παρουσιάζουμε ως 
πετυχημένα case studies σε δεκά-
δες συνέδρια σε ολόκληρο τον κό-
σμο. 

Στη MetLife έχουμε πρωταρχικό 
στόχο την ανταπόκριση των προσ-
δοκιών και απαιτήσεών του πελά-
τη για περισσότερη, ξεκάθαρη και 
αμεσότερη επικοινωνία, η οποία 
θα είναι καταλύτης στη σχέση του 
με την εταιρεία. 

Περιγράψτε μας τις ηλεκτρονικές 
πλατφόρμες  e-Services- e-Claims.

H πλατφόρμα e services παρέχει 
σε κάθε πελάτη μας ολική πληρο-

φόρηση για τα ασφαλιστικά του 
προϊόντα, ανεξαρτήτως κλάδου ή 
καναλιού πωλήσεων.  Λειτουργίες 
όπως το eBilling, ηλεκτρονική ε-
πικοινωνία μέσω email & SMS, η 
δυνατότητα upselling και η καθη-
μερινή ενημέρωση για τα επενδυ-
τικά προϊόντα κάνουν την υπηρε-
σία e services ιδιαίτερα πρωτοπο-
ριακή.  

Η εφαρμογή e Claims για τους 
ομαδικούς πελάτες μας αντικατο-
πτρίζει τον ψηφιακό μετασχηματι-
σμό της εταιρείας μας, που βάζει 
στο επίκεντρο της τον πελάτη, ο 
οποίος πλέον έχει τη δυνατότητα 
να αποζημιώνεται ηλεκτρονικά 
και να λαμβάνει τα χρήματα στον 
τραπεζικό του λογαριασμό εντός 2 
εργάσιμων ημερών. Η συγκεκρι-
μένη εφαρμογή αποτελεί το συ-
γκριτικό πλεονέκτημα της εταιρεί-
ας έναντι άλλων ασφαλιστικών 
εταιρειών. Δεν είναι τυχαίο άλλω-
στε ότι βραβεύτηκε ως το πιο επι-
τυχημένο εργαλείο ενώ η εταιρεία, 
σε συνεργασία με το Ελληνικό Ιν-
στιτούτο Εξυπηρέτησης Πελατών 
(ΕΙΕΠ), διοργάνωσε workshop στα 
γραφεία της, στο πλαίσιο της πα-
ρουσίασης των βέλτιστων πρακτι-
κών. Εκεί παρουσίασε το πετυχη-
μένο case study της στον τομέα 
της ψηφιακής επικοινωνίας και ε-
ξυπηρέτησης παρουσία στελεχών 
τόσο του ασφαλιστικού κλάδου ό-
σο και του τραπεζικού, του επιχει-
ρηματικού και του retail και ανα-

λύθηκε ο τρόπος με τον οποίο, μία 
σύγχρονη ασφαλιστική εταιρεία 
διεισδύει στον ψηφιακό κόσμο.

Εκτιμάτε πως η τεχνολογία θα επιφέρει 
αλλαγές -και με ποιο τρόπο- στη 
διανομή των ασφαλιστικών προϊόντων;

Οι νέες τεχνολογίες και η Πλη-
ροφορική συμβάλουν αποφασιστι-
κά στην ανάπτυξη νέων ασφαλι-
στικών προϊόντων και υπηρεσιών. 
Πλέον, ο χρόνος είναι χρήμα και 
είναι βασικό οι υπάρχοντες αλλά 
και οι μελλοντικοί μας πελάτες να 
λαμβάνουν την πληροφορία εύκο-
λα, απλά και κατανοητά. Η πρό-
σφατη εμπειρία και οι μελέτες δεί-
χνουν ότι οι υποψήφιοι πελάτες θα 
είναι πρόθυμοι να εμπιστεύονται 
όποιον τους προσφέρει την ευκο-
λία πρόσβασης, χρήσης, ασφάλεια 
και την καινοτομία και γι’ αυτό θα 
πρέπει να υπάρχει άμεση συσχέτι-
ση της επιχειρηματικής στρατηγι-
κής με τη χρήση των νέων και και-
νοτόμων τεχνολογιών η οποία 
προσφέρει πιο ξεκάθαρη και αμε-
σότερη επικοινωνία, και θα λει-
τουργήσει ως  καταλύτης στη σχέ-
ση της εταιρείας με τον πελάτη. 

Πώς μπορούν οι ασφαλιστικές 
εταιρείες να αξιοποιήσουν την 
τεχνολογία και η τεχνολογία δημιουργεί 
ευκαιρίες ανάπτυξης;

Οι ασφαλιστικές εταιρείες θα 
αντιμετωπίσουν πολυεπίπεδες ε-
ξελίξεις στο μέλλον με την εφαρ-
μογή της τεχνολογίας στους πε-
ρισσότερους κλάδους. Σχηματικά 

μπορούμε να τις αναφέρουμε τις 
εξής τεχνολογίες αλλά και τα οφέ-
λη τους προς αυτήν την κατεύθυν-
ση:
• Data Analytics/Big Data ώστε οι 
επιχειρηματικές αποφάσεις να εί-
ναι γρηγορότερες, ολοκληρωμέ-
νες και με μεγαλύτερη τεκμηρίω-
ση. 
• Social Media για άμεση επικοι-
νωνία με τον πελάτη  
• Εξορθολογισμός και βελτιστο-
ποίηση των διαδικασιών μέσω 
Business Process Management 
platform. 

Υποδομές Cloud & Server 
Virtualization για μείωση του κό-
στους των υποδομών, ευέλικτη δι-
αχείριση και αυξημένη ασφάλεια.  

Μελλοντικά θα έχουμε και τη 
χρήση των wearables, ώστε με τη 
χρήση των παραπάνω τεχνολογι-
ών θα δώσουν τη δυνατότητα στις 
εταιρείες να προσφέρουν προσω-
ποποιημένα προϊόντα ή και υπηρε-
σίες.

Η τεχνολογία ιδιαίτερα όταν γί-
νεται με στόχο την καλύτερη επι-
κοινωνία και εξυπηρέτηση του 
πελάτη, μόνο ανάπτυξη μπορεί να 
αποφέρει σε μια εταιρεία – ανε-
ξαρτήτως κλάδου. Στη MetLife 
στόχος μας είναι, μέσα από την τε-
χνολογική μας εξέλιξη, να εξελί-
ξουμε και την επικοινωνία μας με 
τους πελάτες μας και να εξασφα-
λίσουμε ότι θα είμαστε δίπλα τους 
ανά πάσα στιγμή. 

Ο κ. Ξενοφώντας  
Λιαπάκης

Αντώνης Χριστοφίλης Head of IT της MetLife

Η τεχνολογία της MetLife αλλάζει την επικοινωνία με τον πελάτη
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Γράφει Ο ΓΊΏΡΓΟΣ ΜΟΥΖΟΣ

Η Σειρά 1 της γερμανικής φίρμας διαθέτει πλέον μια ανανεωμένη εμφάνιση, 
κερδίζοντας έτσι ακόμα περισσότερους θαυμαστές, αλλά το μεγάλο νέο κρύ-
βεται κάτω από το καπό της. Εκεί πλέον η Σειρά 1 διαθέτει και 3κυλινδρα 

μηχανικά σύνολα (τόσο βενζίνης, όσο και πετρελαίου) τα οποία προσφέρουν ικα-
νοποιητικές επιδόσεις με οικονομική κατανάλωση καυσίμου.

Με τονισμένη εμφάνιση
Το compact μοντέλο της BMW διαθέτει ένα νέο ανασχεδιασμένο και δυναμικό-

τερο εμπρός μέρος, το οποίο ξεχωρίζει με τις πιο έντονες γωνίες του, ενώ στο ο-
πίσθιο μέρος του αμαξώματος διακρίνονται τα μεγαλύτερα φωτιστικά σώματα. 
Συνολικά η Σειρά 1 δεν ξεφεύγει πολύ σχεδιαστικά από την προηγούμενη παραμέ-
νοντας άμεσα αναγνωρίσιμη και ιδιαίτερη για τα δεδομένα της κατηγορίας.

Κι όμως… 3κυλινδρος!
Κάτω από το καπό της βασικής πετρελαιοκίνητης έκδοσης της BMW 116d, βρί-

σκεται ένα τρικύλινδρο μηχανικό σύνολο, το οποίο αποδίδει 116 ίππους και 270 
Nm ροπής, διαθέσιμα από τις μόλις 1.750 σ.α.λ. Η συνολική του χωρητικότητα 
αγγίζει τα 1.496 κ.εκ.  Ξεχωρίζει για την ελαστική του λειτουργία, προσφέροντας 
ικανοποιητικό τράβηγμα από το χαμηλό φάσμα στροφών, ενώ αρωγός των επιδό-
σεων είναι και το εξαιρετικό αυτόματο 8ταχυτο κιβώτιο Steptronic, το οποίο αλ-
λάζει τάχιστα σχέσεις φροντίζοντας πάντα ο κινητήρας να βρίσκεται στο ιδανικό 
εύρος λειτουργίας του. 

Η 116d όμως ικανοποιεί και στον τομέα της κατανάλωσης, μιας και η μικτή που 
ανακοινώνει η BMW ανέρχεται στα 3,6 λτ./100χλμ, ενώ οι εκπομπές ρύπων αγγί-
ζουν τα 97 γρ./χλμ. Τώρα στον τομέα των επιδόσεων τα πρώτα 100 χλμ/ώρα θα τα 
δείτε στο κοντέρ σε 10,3 δλ., ενώ η τελική ταχύτητα φτάνει τα 200 χλμ/ώρα. Στο 
πλαίσιο της τεχνολογίας EfficientDynamics, η 116d ενσωματώνει σύστημα ανά-
κτησης ενέργειας κατά το φρενάρισμα, σύστημα παύσης και εκκίνησης του κινητή-
ρα (start/stop), ένδειξη αλλαγής σχέσης και την πρακτική λειτουργία ECO PRO 
(μέρος του συστήματος Driving Experience Control) που ενημερώνει σε πραγματι-
κό χρόνο τον οδηγό για το πώς πρέπει να οδηγεί ώστε να επιτυγχάνει την εκάστο-
τε στιγμή την βέλτιστη οικονομία. 

Μικρές σχεδιαστικές αλλαγές στο ποιοτικό εσωτερικό
Στο εσωτερικό της ανανεωμένης BMW 116d, οι αλλαγές εστιάζονται στο ταμπλό 

και συγκεκριμένα στα νέα χειριστήρια της κεντρικής κονσόλας, συγκριτικά με το 
μοντέλο που αντικατέστησε. Η πολυτέλεια είναι διάχυτη εντός της καμπίνας, όπως 
ακριβώς θα περίμενε κανείς από ένα premium μοντέλο. Η θέση οδήγησης είναι πολύ 
καλή και θα βρείτε εύκολα τη θέση που σας ταιριάζει με το πλήρος ρυθμίσεων που 
διαθέτει, όπως και  η εργονομία τόσο από τους επιμέρους διακόπτες όσο και από το 
σύστημα πολυμέσων iDrive (με ελληνικό μενού). Οι χώροι είναι επαρκείς για 4 επι-
βάτες, με το χώρο αποσκευών να έχει όγκο 360 λίτρων. 

Σε ευχαριστεί στο δρόμο
Η BMW 116d μπορεί να μην βάζει φωτιά στην άσφαλτο με τις επιδόσεις της, αλλά 

χαίρεσαι να την οδηγείς. Είναι ευχάριστη οδηγικά σε κάθε είδους διαδρομή, με την 
ανάρτηση να κάνει εξαιρετική δουλειά. Προσφέρει πολύ καλό κράτημα, απορροφώ-
ντας τις όποιες ανωμαλίες του οδοστρώματος, αφήνοντας την καμπίνα ανέπαφη. Αν 
την πιέσετε, θα συμπεριφερθεί ουδέτερα, παρέχοντας ασφάλεια σε οδηγό κι επιβά-
τες. Μέσω του συστήματος Driving Experience Control, ο οδηγός μπορεί να επιλέξει 

ανάμεσα σε 3 διαφορετικά προγράμματα οδήγησης και να βρεί αυτό που ται-
ριάζει στην περίσταση. Στην Sport θέση, το τιμόνι γίνεται πιο άμεσο, το 

γκάζι έχει καλύτερη απόκριση στο πάτημα (σε σχέση με την 
Comfort), αποκτώντας ελαφρώς πιο σπορ συμπεριφορά. Αν πα-

τήσετε ακόμα μια φορά το κουμπί, θα μεταβείτε στο Sport+, με 
το σύστημα ελέγχου της ευστάθειας να μπορεί να απενεργο-

ποιηθεί πλήρως ή μερικώς. Το σύστημα διεύθυνσης είναι 
ακριβές, μεταφέροντας την απαιτούμενη πληροφόρηση 
στα χέρια του οδηγού. 

Εν κατακλείδι, η BMW 116d, θα σε μεταφέρει με άνεση 
κι ατσαλάκωτο από το σημείο Α στο σημείο Β, ενώ αν της 
απαιτηθεί θα προσφέρει και μικρές δόσεις σπορ οδήγη-
σης σε δρόμο με στροφές. Τηρουμένων πάντα των ανα-
λογιών του 3κυλινδρου μηχανικού συνόλου. 

Από 26.850 ευρώ
H Σειρά 1 συνεχίζει την επιτυχημένη πορεία της, όντας μια κο-

ρυφαία πρόταση στη premium μικρομεσαία κατηγορία. Η τιμή του 
πετρελαιοκίνητου 5θυρου μοντέλου με τον κινητήρα των 1.496 κ.εκ. ξε-

κινά από τα 26.850 ευρώ, με τον εξοπλισμό άνεσης κι ασφάλειας σε κάθε περί-
πτωση να είναι πλούσιος. 

Ενδεικτικό ετήσιο 
κόστος ασφάλισης 
για BMW 116d

Ενδεικτικά, την BMW 116d με τον 
3κυλινδρο κινητήρα των 1.496 κ.εκ. 
μπορείτε να την ασφαλίσετε με ετή-
σιο κόστος που ξεκινάει από τα 215 
ευρώ. Σαφώς και μιλάμε για τη βα-
σική κάλυψη, που περιλαμβάνει 
σωματικές βλάβες και υλικές ζη-
μιές, καθώς και ζημιές από ανα-
σφάλιστο όχημα. To συγκεκριμένο 

κόστος αφορά οδηγό που είναι 
κάτοικος Αθήνας και η-

λικίας 30 ετών, χω-
ρίς ζημιές στο ιστο-

ρικό του.

Δοκιμάζουμε  
τη BMW 116d! 
Στο Next Deal δεν καθόμαστε ήσυχοι και βάζουμε στο χέρι το πολυτελές 
μοντέλο της BMW, την 116d, η οποία εξοπλίζεται με έναν 3κυλινδρο  
κινητήρα πετρελαίου, με έμφαση στην οικονομία καυσίμου

Σπορ και ποιοτικό το εσωτερικό της Σειράς 1, ξεχωρίζει με την εργονομία του και το 
φινίρισμά του.

Ο 3κυλινδρος κινητήρας που κινεί την 
πολυτελή 116d, αποδίδει 116 ίππους 

και ξεχωρίζει με την ελαστικότητά του. 
Αρωγός των επιδόσεων είναι και το 

εξαιρετικό αυτόματο 8ταχυτο κιβώτιο 
Steptronic, το οποίο αλλάξει 

εντυπωσιακά γρήγορα σχέσεις.





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.


