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Τράπεζες Στο... σφυρί «κόκκινα» δάνεια άνω των 6,5 δισ. ευρώ 
Τις διαδικασίες για την πώληση προβληματικών δανείων, ονομαστικής αξίας άνω των 6,5 δισ. ευρώ, δρομολογούν ή ετοιμάζονται να δρομολογήσουν οι τράπεζες, 

προκειμένου να μπουν στην επόμενη κρίσιμη χρονιά με «μαξιλάρι» ασφαλείας, όσον αφορά την επίτευξη των στόχων μείωσης των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων τους

ΝΈΟ ΝΟΜΟΘΈΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΝΑΥΤΙΚΏΝ
  | Σελίδα 24

Του ΛΆΜΠΡΟΥ ΚΆΡΆΓΕΏΡΓΟΥ

Κατακλυσμιαίες θα είναι οι αλλαγές στον χώρο 
της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης τον αμέ-
σως επόμενο χρόνο. Ο ασφαλιστής έχει βρεθεί 

στο κέντρο μιας τέλειας καταιγίδας η οποία όταν 
περάσει θα έχει αφήσει πίσω της ένα τελείως νέο 
τοπίο στον χώρο της διαμεσολάβησης.

Τα αποτελέσματα περίπου 70 εταιρειών διαμεσο-
λάβησης που για τη χρήση 2015  που παρουσιάζει 
στο παρόν τεύχος το Nextdeal, είναι ενδεικτικά του 
τι πρόκειται να συμβεί. Η παραγωγή συγκεντρώνε-
ται σε όλο και λιγότερα σχήματα με μεγάλες πρωτα-
γωνίστριες τις τραπεζικές μεσιτικές  εταιρείες.

Παράλληλα σύμφωνα με πληροφορίες του 
Νextdeal,  νέες κινήσεις αναμένονται στον χώρο α-
πό μεσιτικές εταιρείες που ανήκουν σε μεγάλους 
πολυεθνικούς επενδυτικούς ομίλους, οι οποίες δια-
βλέπουν ευκαιρίες ανάπτυξης στη διαμεσολάβηση. 
Για τον σκοπό αυτό, ενδυναμώνονται με στελέχη και 
ετοιμάζονται να αναπτύξουν δίκτυα λιανικής, ενι-
σχύοντας περαιτέρω την τάση συγκέντρωσης στον 
κλάδο.

Ο παραδοσιακός ασφαλιστικός διαμεσολαβητής 
με την προσωπική εταιρεία πιέζεται από όλες τις 
πλευρές με αποτέλεσμα να είναι δεκάδες, αν όχι ε-
κατοντάδες, αυτοί που είναι έτοιμοι να πωλήσουν τα 
χαρτοφυλάκιά τους και να αποχωρήσουν από τον 
κλάδο ή να ενταχθούν σε ευρύτερα σχήματα. Όμως, 
όπως αναφέρουν παράγοντες της αγοράς,  η  περίο-

δος δεν ενδείκνυται για μια αποδοτική πώληση!
Οι παράγοντες που διαμορφώνουν το γεμάτο 

προκλήσεις περιβάλλον για την ελληνική ασφαλι-
στική διαμεσολάβηση είναι και ενδογενείς, απορρέ-
ουν δηλαδή από τον ίδιο τον κλάδο και εξωγενείς  
που προέρχονται από τη γενικότερη οικονομική,  

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΕΙ ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗ

ΜΙΝΕΤΤΑ Ασφαλιστική

Ταχύτατα η καταβολή  
των αποζημιώσεων
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ΕΦΚΑ
Άτοκη επιστροφή εισφορών 

στους ελεύθερους επαγγελματίες 
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Υψηλός δείκτης 
φερεγγυότητας  

και κέρδη

Ισχυρές επιδόσεις
στο εξάμηνο

Όμιλος ΑΧΑ

Achmea

Συνέχεια στη σελίδα 2

Εθνική ΑσφαλιστικήGenerali

| Σελίδες 13, 16-17

Interamerican
Ενσωματώνει πρόσθετες παροχές στα προ-
γράμματα Medisystem και Medihospital.Στο 
πλαίσιο αυτό μειώνει ή και μηδενίζει τη συμ-
μετοχή στα έξοδα νοσηλείας για τα προγράμ-
ματα Optimum και Benefit σε περίπτωση 
νοσηλείας ή χειρουργικής επέμβασης σε ε-
πιλεγμένα νοσηλευτικά ιδρύματα.

+υγεία
NN HELL AS  ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΜΕ ΤΟ  NN CARE FOR ALL  

Σε όλους, ανεξαρτήτως ηλικίας ή κατάστασης υγείας και χωρίς κανένα ιατρικό έλεγχο, απευθύνεται το πρωτοποριακό Πρόγραµµα Πρωτοβάθµιας Φροντίδας & Πρόληψης, το NN Care for 

All,που δηµιούργησε η  NN Hellas. Aξιοσηµείωτο είναι το απεριόριστο της αξίας και του πλήθους των εξετάσεων που µπορεί να πραγµατοποιήσει ο ασφαλισµένος ετησίως, καταβάλλοντας 

το 15% του κόστους των εξετάσεων,ενώ σε  περίπτωση προσκόµισης παραπεµπτικού του ΕΟΠΥΥ, η συµµετοχή µηδενίζεται. Σελ. 15

COSMOTE

Στη μάχη κατά της 
παιδικής παχυσαρκίας

Interamerican

Ασφαλιστική κάλυψη οχημάτων  

για Το Χαμόγελο του Παιδιού

Ικαρία

Το  μικρό νησί  αποτελεί μία από τις 5 

περιοχές του πλανήτη με τους

ΕΟΠΥΥ
Νέο σύστημα επισκέψεων 

στους γιατρούς

Σελ. 15
Σελ. 15
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ΨΗΦΙΑΚΗ-ΠΕΛΑΤΟΚΕΝΤΡΙΚΗ Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΙNTERAMERICAN ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ

Τις καλύψεις των ασφαλιστικών προγραµµάτων 

της στην Υγεία ενισχύει η Interamerican, ενσωµα-

τώνοντας πρόσθετες παροχές σηµαντικής αξίας για 

τους ασφαλισµένους της. Η εταιρεία προσεγγίζει µε 

βελτιωτικούς όρους τη συµµετοχή τους -δηλαδή, το 

ποσόν που καταβάλλει ο ασφαλισµένος- ενώ προ-

βλέπει και κάλυψη στοιχειωδών εξόδων για πρω-

τοβάθµια φροντίδα. Συγκεκριµένα, η Interamerican 

µειώνει ή και µηδενίζει τη συµµετοχή του ασφαλι-

σµένου στα έξοδα νοσηλείας για τα προγράµµατα 

"Optimum" και "Benefit", στις δύο κατηγορίες προ-

γραµµάτων Medisystem και Μedihospital, σε περί-

πτωση νοσηλείας ή χειρουργικής επέµβασης σε 

επιλεγµένα νοσηλευτικά ιδρύµατα. Η εταιρεία επι-

διώκει, µε συνεχείς βελτιώσεις, να ανταποκρίνεται 

στις ανάγκες των πελατών της - από την πρόληψη 

και την πρωτοβάθµια φροντίδα µέχρι τη νοσηλεία 

και τις χειρουργικές επεµβάσεις" τονίζει ο Γιώργος 

Βελιώτης, γενικός διευθυντής ασφαλίσεων Ζωής 

και Υγείας.Επισηµαίνεται ότι στον  τοµέα της υγείας, 

η Interamerican  στρατηγικά κινείται πάνω σε τρεις 

άξονες. Πρώτο  κατευθύνει-εξελίσσει τα ασφαλιστι-

κά προγράµµατά της, πλέον, στην απόλυτη ευελιξία 

σύνθεσης καλύψεων, που παρέχει απόλυτη ελευ-

θερία επιλογών στον πελάτη, αναδεικνύοντας και 

τον συµβουλευτικό ρόλο του ασφαλιστή. Δεύτερο 

ενισχύει τις ιδιόκτητες υποδοµές της στις υπηρεσίες 

υγείας, µε έµφαση στην πρόληψη (ετοιµάζει, ήδη, 

νέο πολυϊατρείο στα βόρεια προάστια της Αθήνας 

για παροχή υπηρεσιών πρωτοβάθµιας φροντίδας 

σε 24ωρη βάση) και τρίτο υιοθετεί, στο πλαίσιο του 

ψηφιακού µετασχηµατισµού της, την ψηφιακή τε-

χνολογία για την καλύτερη διαχείριση -από τα δεδο-

µένα και το underwriting µέχρι τον ιατροτεχνολογι-

κό εξοπλισµό των υποδοµών- των περιστατικών 

και του κόστους υγείας, προς όφελος των ασφαλι-

σµένων της.

Πρόσθετες παροχές 

σε Medisystem και Medihospital

Αναλυτικό ρεπορτάζ στις σελίδες 16-17

μακροβιότερους κατοίκους
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕΣΙΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ  ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ (ΣΕ ΕΥΡΩ)*

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΣΟΔΑ ΚΕΡΔΗ (ΖΗΜΙΕΣ)

2015 2014 2015 2014
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑΚΗ 38.377.783 26.223.975 30.124.443 24.052.516
ΝΕΚΙΟΥΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΣΦ. 14.693.046 2.561.113 1.249.612 279.318
MEGA  INSURANCE BROKERS 8.968.051 7.639.957 823.115 932.347
MATRIX ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ & ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε. 7.931.526 7.865.720 367.137 753.591
ΑΟΝ GREECE AE ΜΕΣΙΤΕΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 7.525.782 6.848.410 1.813.937 -490.182
ΗΛΙΟΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ A.E 7.214.805 1.551.289 1.099.086 -2.029
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΕΣΙΤΕΣ 7.056.669 9.615.854 6.025.461 4.678.830
MARSH ΕΠΕ 5.672.141 5.437.044 490.721 797.485
NN EΛΛΗΝΙΚΗ  AE MΕΣΙΤΕΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ  (ΠΡΩΗΝ ING) 5.438.571 6.167.407 230.937 393.536
ΙNFOTRUST 4.052.020 4.043.563 2.763 21.528
3P INSURANCE 3.617.586 284.090
GRAND ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 3.204.678 5.520.585 81.656 442.518
ΚΥΡΛΑΚΗΣ Γ. Α.Ε. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΗΣ 3.173.832 4.088.817 96.919 232.962
EXPERT ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 3.108.621 3,224.796 533.973 406.271
ERB ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΕΜΑ 3.022.106 2.790.532 1.140.606 1.106.384
EUROBROKERS 2.866.000 2.952.000 -1.231.000 -1.188.000
BRITISH PROVIDENCE ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 2.858.966 2.991.741 809.213 811.550
CURPENTER TERNER SA 2.706.729 2.776.127 266.790 156.697
BROKERS UNION 2.557.359 1.230.984 249.386 -87.615
CROMAR ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ 2.428.364 2.529.360 539.862 556.669
VESTER ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 1.948.751 1.834.028 65.296 -47.707
ΕΛΥΖΕ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ 1.867.423 2.012.726 -352.200 -588.047
GROUP ΜΕΡΙΜΝΑ -ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛ.ΕΤΑΙΡΙΩΝ 1.741.774 2.245.179 18.286 83.351
ICI A ΕΛΛΗΝ.ΕΤ.ΜΕΣΙΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 1.737.666 2.018.455 468.930 89.145
NATIONAL ΜΕΣΙΤΙΚΗ  ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 1.666.094 1.564.758 526.251 465.444
EXECUTIVE INSURANCE BROKERS 1.659.989 1.998.089 76.625 13.573
ΣΑΟΥΘΙΣΤΕΡΝ Ε.Π.Ε 1.504.294 2.771.008 -220.973 4.635
ΚΑΠΟΥΑΝΟ ΜΕΣΙΤΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 1.382.719 1.577.027 60.506 50.277
ΠΕΝΚΟ ΜΕΣ ΑΣΦ 1.350.223 1.369.794 18.704 210.852
ΚΑΡΑΒΙΑΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 1.235.364 338.016 100.064 -9.450
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥ ATTICA BANK 1.225.728 978.608 738.503 513.607
CONTRACT AN ET. ΑΣΦ. & ΧΡΗΜ YΠ 1.222.411 1.722.059 31.124 6.232
EUROMARE INSURANCE BROKER AE 1.176.042 1.227.361 182.615 283.545
ALPHA ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ 1.157.003 1.110.592 973.832 808.189
ΟΤΕ. Α.Ε. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΗΣ 1.054.631 1.103.381 165.597 286.806
ΆΜΥΝΑ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 960.653 813.202 499.090 344.493
ΝΤΑΛΙΑΝΗ ΜΕΣΙΤΕΣ 859.751 989.754 93.710 128.989

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕΣΙΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ  ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ (ΣΕ ΕΥΡΩ)*

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΣΟΔΑ ΚΕΡΔΗ (ΖΗΜΙΕΣ)

2015 2014 2015 2014
POST INSURANCE BROKERS 859.482 1.025.287 163.561 -24.358
ΜΑΡΤΕΝ ΑΣΦ. ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΗΣ 837.364 869.359 357.128 477.933
GLOBAL NET ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 807.717 847.301 -125.827 -265.286
ΜΠΙ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 788.370 572.119 -389.560 -113.775
ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΣΙΤΕΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 731.000 906.000 -452.000 -106.000
TETRUST ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 727.204 747.591 17.021 20.363
ΝΙΚ. ΚΑΤΣΙΜΠΕΡΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΜΕΣ. ΑΣΦ. 725.740 691.048 591.800 560.540
ΞΗΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΕΠΕ 696.274 663.989 245.140 168.790
COMERGON AE 672.963 703.503 183.479 213.948
INTERBROKERS ΑΕ 663.718 912.868 241.677 379.991
PRIMARY LINK MΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 618.688 447.588 182.975 86.704
ISO ΕΠΕ ΑΣΦΑΛ. ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΩΝ 593.537 595.992 89.946 109.936
ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΘΗΝΑΣ 584.138 690.221 31.857 35.390
CNP LAIKI ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑΚΗ 473.800 73.405 320.170 -456.298
ΣΙΓΜΑ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 385.092 293.451 143.330 39.537
ΕΛΠΑ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 382.148 733.389 32.321 130.616
ΩΜΕΓΑ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ & ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 375.148 419.864 -58.857 -74.399
ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΜΟΥΤΟΥΑΛ ΑΕ 363.905 430.769 20.340 46.428
ΜΥ ΝΕΤ ΕΠΕ 363.054 306.769 31.692 15.482
NBG MEΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε 293.848 503.681 31.047 216.951
ΌΜΙΚΡΟΝ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 292.099 456.252 68.454 157.395
ΜΕΡΚΙΟΥΡΙ ΜΕΣΙΤΕΣ 279.052 454.404 38.977 89.562
LANOVA ΑΕ ΜΕΣΙΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 252.712 290.959 -50.456 -72.768
ΚΟΥΤΙΝΑΣ Γ. ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 196.896 123.685 96.985 59.924
ΕΛΛΗΝΟΝΑΥΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΑΕ 176.156 166.243 97.218 127.317
ΛΑΜΠΡΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΑΕ 157.696 182.258 -257.610 75.368
U&M ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ 174.901 191.054 6.203 19.985
ΧΡ. ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ - ΙΩΑΝ. ΜΑΡΙΣΣΙΔΗΣ ΜΕΣ. ΑΣΦ. 158.428 106.467 7.959 8.921
ΜΙΣΙΡΛΗΣ ΓΡ. & ΥΙΟΙ 155.371 178.104 -1.673 -2.304
AUTOVISION SAFE 132.788 126.172 -53.557 -79.582
INSURANCE POOL AE 129.362 185.365 304 19.206
GRASS SAVOYE WILLIS NET TRUST ΜΕΣ. ΑΣΦ. 97.905 165.734 42.188 46.193
ΦΛΑΜΙΑΤΟΥ Μ&Φ 90.737 100.201 -614 9.206
ΔΕΚΑΘΛΟΝ ΑΕ 88.616 103.977 -16.916 3.983
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΓΕΝΚΑ 48.440 265.543 50.459 -96.264
*Περιλαμβάνονται εταιρείες που έχουν δημοσιεύσει ισολογισμούς για τη χρήση 2015

Η τέλεια καταιγίδα χτυπά τη διαμεσολάβηση
πολιτική και κοινωνική συγκυρία.

Ειδικότερα οι εξωγενείς παράγοντες που επη-
ρεάζουν  τη διαμεσολάβηση είναι:
• H κρίση χρέους της χώρας που έχει οδηγήσει 
την οικονομία σε βαθιά ύφεση και μαζί και τον 
κλάδο της ιδιωτικής ασφάλισης. Η συρρίκνωση 
της παραγωγής ασφαλίστρων φέρνει πτώση του 
εισοδήματος του διαμεσολαβητή.
• Η φορολογική πολιτική, η οποία εξανεμίζει το 
όποιο εισόδημα του ασφαλιστή, καθώς ο ίδιος 
δεν μπορεί να αποφύγει ούτε ένα ευρώ φόρου.
• Οι νέες ρυθμίσεις για τις ασφαλιστικές εισφο-
ρές, οι οποίες ήρθαν για να μείνουν και επιβαρύ-
νουν περαιτέρω το εισόδημα του ασφαλιστή, χω-
ρίς να λειτουργούν ανταποδοτικά αλλά ουσιαστι-
κά είναι ένα ακόμη φορολογικό χαράτσι.

Εκτός από τις οικονομικές εξελίξεις, το επάγ-
γελμα της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης επηρε-

άζεται και από τις αλλαγές που επιφέρει  στην 
κοινωνία από την έξαρση των τεχνολογικών επι-
τευγμάτων. Σε κάθε περίπτωση, οι νέες τεχνολο-
γίες δημιουργούν νέες δυνατότητες και κανάλια 
για πωλήσεις, καταργούν σύνορα και στερεότυπα 
και αλλάζουν τη συμπεριφορά του καταναλωτή. Ο 
ασφαλιστικός διαμεσολαβητής πρέπει στην περί-
πτωση αυτή να κινηθεί ταχύτατα  και να προσαρ-
μοσθεί  στα νέα δεδομένα,  αξιοποιώντας την τε-
χνολογία προς όφελός του και προς όφελος του 
ρόλου του και του επαγγέλματός του.

Στους ενδογενείς παράγοντες μπορούμε να κα-
τατάξουμε:
• Τις σημαντικές αλλαγές που φέρνει η νέα κοι-
νοτική οδηγία για τη διαμεσολάβηση, που γεμίζει 
τον ασφαλιστή με περισσότερα ακόμη οικονομικά 
και γραφειοκρατικά βάρη και υποχρεώσεις. Ό-
πως εκτιμάται,  οι απαιτήσεις  της νέας οδηγίας 
είναι πολλές και θα αυξήσει περαιτέρω το κόστος 
λειτουργίας μιας  εταιρείας διαμεσολάβησης. Α-

πό την άλλη πλευρά βέβαια, θα αφήσει χώρο για 
τους πραγματικούς  επαγγελματίες. Όπως  χώρο 
για τους πραγματικούς επαγγελματίες θα αφήσει 
και η δημιουργία του Μητρώου Ασφαλιστικών 
διαμεσολαβητών

• Την τάση των ασφαλιστικών εταιρειών να περι-
ορίζουν το κόστος λειτουργίας τους με διάφορα 
μέτρα, ένα εκ των οποίων είναι η «μετακύληση» 
τμήματος αυτού στον συνεργάτη τους διαμεσολα-
βητή. Όμως εδώ το μεγάλο θέμα λέγεται μείωση 
προμηθειών. Δεν είναι λίγοι αυτοί που πιστεύουν 
ότι την επόμενη χρονιά το θέμα που θα κυριαρχή-
σει στις σχέσεις διαμεσολάβησης και ασφαλιστι-
κής εταιρείας θα είναι οι προμήθειες και η μείωση 
τους. Βέβαια τα μεγαλύτερα σχήματα και χαρτο-
φυλάκια θα απολαμβάνουν το κάτι παραπάνω, 
αλλά η τάση θα είναι πτωτική.

Απέναντι σε όλη αυτή την κατάσταση, η απάντη-
ση του ασφαλιστή δεν μπορεί παρά να είναι μία: 
«η ισχύς εν τη ενώσει». Και για τον λόγο αυτό, νέα 
επιχειρηματικά σχήματα ξεπηδούν από τη συνέ-
νωση δύο και τριών επιχειρηματιών ενώ και οι 
συνεταιρισμοί γίνονται και πάλι της μόδας. Η κα-
τάσταση από εδώ και πέρα θα είναι αν μη τι άλλο 
ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα.

Συνέχεια από τη σελ. 1

Δύο μαζί,
παρέχουν περισσότερη
ασφάλεια.
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19 χρόνια Ύδρα
ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 20-22 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 
θα πραγματοποιηθεί φέτος το 19ο Διε-
θνές Ασφαλιστικό  και Αντασφαλιστικό 
Συνέδριο της Ύδρας και θα είναι απολύ-
τως επιτυχημένο όπως και τα προηγούμε-
να χρόνια χάρη στις άοκνες προσπάθειες  
των στελεχών της Ένωσης Ασφαλιστι-
κών Εταιρειών Ελλάδος που σηκώνουν 
και το κύριο βάρος της διοργάνωσης! Τα 
συγχαρητήρια λοιπόν προκαταβολικά σε 

όλα τα παιδιά, αγόρια 
και κορίτσια, στην ΕΑ-
ΕΕ!

Το συνέδριο της Ύ-
δρας θα συμπληρώσει 
του χρόνου 20 συνα-
πτά έτη παρουσίας 
στην ευρωπαϊκή α-

σφαλιστική αγορά. Μπαίνει πλέον σε μια 
πιο ώριμη φάση αφού έχει περάσει την 
εφηβεία και έχει ενηλικιωθεί. Εισέρχεται 
στην εποχή της ωριμότητας. Είναι λοιπόν 
η κατάλληλη περίοδος για μία επανεξέτα-
ση της όλης πορείας του, της επαναχάρα-
ξης της μορφής και του περιεχομένου.

Αυτό δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση 
αλλαγή στον τόπο διοργάνωσης. Άλλω-
στε το παράδειγμα είναι ζωντανό δίπλα 
μας είτε λέγεται Μόντε Κάρλο είτε Baden 
Baden. Η Ύδρα πρέπει να παραμείνει η έ-
δρα του Συνεδρίου. 

Με την επιμονή δημιουργούνται οι πα-
ραδόσεις! 

Όμως το όλο «προϊόν» μπορεί να ε-
μπλουτισθεί και κυρίως να ενδυναμωθεί 
ως προς το περιεχόμενό του! Το διοικητι-
κό συμβούλιο της Ένωσης Ασφαλιστικών 
Εταιρειών Ελλάδος και ο πρόεδρός του  
κ. Δημήτρης Μαζαράκης κάτι θα σχεδιά-
σουν προς αυτή την κατεύθυνση!

 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

You matter

Τώρα περισσότερο από ποτέ εμπιστεύομαι την ΝΝ. 
Γιατί στέκεται δίπλα μου και  στις μεγάλες και στις μικρές στιγμές. 
Γιατί αν έχει σημασία για εμένα, έχει σημασία και για την ΝΝ.

801 100 200 300        nnhellas.gr

Η ζωή είναι
Δεν υπάρχει μία μόνο μεγάλη στιγμή.

μια σειρά από στιγμές.
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Του ΧΡΉΣΤΟΥ ΚΊΤΣΊΟΥ   

Τα βλέμματα όλο και περισσότερων ξένων α-
σφαλιστικών ομίλων προσελκύει η εγχώρια 
αγορά επαγγελματικών ακινήτων, σε μια προ-

σπάθεια να εξασφαλίσουν μεσομακροπρόθεσμες 
αποδόσεις για λογαριασμό των ασφαλισμένων 
τους ή όσων κατέχουν μερίδια Αμοιβαίων Κεφα-
λαίων ή άλλων επενδυτικών προϊόντων. 

Μετά την ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγη-
σης, το πολιτικό ρίσκο της χώρας έχει μειωθεί 
σημαντικά. Οι ξένοι επενδυτές εκτιμούν ότι, αφού 
η παρούσα κυβέρνηση, παρά την προεκλογική ρη-
τορική της, εφάρμοσε τόσο επώδυνα δημοσιονο-
μικά μέτρα, ο κίνδυνος Grexit έχει μειωθεί σημα-
ντικά, όπως και το ρίσκο να σταματήσει η εφαρμο-
γή του προγράμματος. 

Υπό το παραπάνω πρίσμα, οι επενδύσεις στο 
real estate, μετά την πτώση των τιμών τα προη-
γούμενα χρόνια, καθίστανται ελκυστικές για ό-
σους διαθέτουν μακροπρόθεσμο επενδυτικό ορί-
ζοντα και μπορούν να τοποθετήσουν ένα μικρό 
μέρος των υπό διαχείριση κεφαλαίων τους στην 
Ελλάδα. 

Οι πρόσφατες εξελίξεις στις δύο μεγαλύτερες 
εταιρείες επενδύσεων ακίνητης περιουσίας (ΑΕΕ-
ΑΠ) είναι ενδεικτικές. Ασφαλιστικές εταιρείες και 
επενδυτικοί βραχίονες ασφαλιστικών ομίλων α-
πορρόφησαν την πρόσφατη διάθεση ποσοστού 
20% του μετοχικού κεφαλαίου της Grivalia ΑΕΕΑΠ 
από την Eurobank. 

Ειδικότερα, η PIMCO (Pacific Invenstment 
Management Company) που αποτελεί τον επενδυ-
τικό βραχίονα του ομίλου Allianz απέκτησε το 5% 

του μετοχικού κεφαλαίου της Grivalia ΑΕΕΑΠ μέ-
σω του Αμοιβαίου Κεφαλαίου PIMCO Global 
Credit Opportunity Master fund και της εταιρείας 
ειδικού σκοπού Lilium S.ar.l.

Στην Grivalia συμμετέχουν με σημαντικά ποσο-
στά και ασφαλιστικές θυγατρικές του ομίλου 
Fairfax. Η Odyssey Reinsurance Company κατέχει 
το 14,5% του μετοχικού κεφαλαίου της εγχώριας 
ΑΕΕΑΠ, ενώ η Clearwater Select Insurance 
Company το 5,49% της εταιρείας. 

Την ίδια στιγμή η M&G Investments βραχίονας 
του ασφαλιστικού ομίλου Prudential στη διαχείρι-
ση κεφαλαίων επένδυσε, μέσω αύξησης κεφαλαί-
ου, 60 εκατ. ευρώ στην Grivalia Hospitality, απο-
κτώντας το 50% του μετοχικού κεφαλαίου της ε-
ταιρείας και αποκτώντας τη διαχείριση της.  H 
Grivalia Hospitality επενδύει σε τουριστικές εγκα-
ταστάσεις και έχει ήδη ανακοινώσει τρεις επενδύ-
σεις σε Ελλάδα (2) και Παναμά (1).  

Μετά την απόκτηση ποσοστού 5% στο μετοχικό 
κεφάλαιο της Grivalia ΑΕΕΑΠ, η PIMCO είναι μετα-
ξύ των ενδιαφερομένων για να καταστεί απώτε-
ρος μέτοχος της Πανγαία ΑΕΕΑΠ. 

Σύμφωνα με διασταυρωμένες πληροφορίες, 
βρίσκεται σε εξέλιξη διαγωνισμός για την πώληση 
του ποσοστού, που κατέχει η Beny Steinmetz 
Group Real Estate, εταιρεία συμφερόντων της οι-
κογένειας Beny Steinmetz, στην εταιρεία συμμε-
τοχών, η οποία ελέγχει την ολλανδική INVEL Real 
Estate. Η τελευταία αποτελεί μέτοχο, κατά 65,49%, 

της Πανγαία ΑΕΕΑΠ. 
Η PIMCO συμπεριλαμβάνεται, μεταξύ αυτών 

που πέρασαν στο τελικό γύρο του διαγωνισμού, 
μετά την αξιολόγηση των μη δεσμευτικών προ-
σφορών.  Εφόσον πλειοδοτήσει, θα αποκτήσει την 
πλειοψηφία των μετοχών της εταιρείας holding 
και θα αποτελεί μεγαλομέτοχο της Invel Real 
Estate με την York Capital να κατέχει ισχυρό μει-
οψηφικό ποσοστό.

Η αλλαγή στη μετοχική σύνθεση της εταιρείας 
holding, που ελέγχει την Invel Real Estate, δεν αλ-
λάζει κάτι στην συμφωνία μετόχων με την Εθνική 
Τράπεζα. Η τελευταία παρ ότι κατέχει το 32,66% 
του μετοχικού κεφαλαίου της ΑΕΕΑΠ, ελέγχει τη 
διοίκησή της και την ενοποιεί, με βάση τη συμφω-
νία μετόχων, ως το τέλος του 2018 ή νωρίτερα, 
εφόσον το ποσοστό της υποχωρήσει κάτω από το 
20%. Σημειώνεται ότι η Pacific Investment 
Management Company (PIMCO) αποτελεί, ήδη, με-
γαλοπιστωτή της Πανγαία ΑΕΕΑΠ καθώς κάλυψε 
εξ ολοκλήρου, το 2014, την έκδοση από την εισηγ-
μένη πενταετούς ομολογιακού δανείου ύψους 238 
εκατ. ευρώ με επιτόκιο Euribor πλέον 485 μονάδες 
βάσης. 

Η PIMCO αποτελεί από το 2000 βραχίονα του 
γερμανικού ασφαλιστικού ομίλου Allianz στη δια-
χείριση κεφαλαίων. Έχει υπό διαχείριση κεφάλαια 
που ξεπερνούν τα 2 τρις δολάρια, κατέχοντας ηγε-
τική θέση στην παγκόσμια αγορά διαχείρισης κε-
φαλαίων  

ΨΑΧΝΟΥΝ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΓΧΏΡΙΟ REAL ESTATE 

Ξένοι ασφαλιστικοί κολοσσοί  
επενδύουν σε επαγγελματικά ακίνητα

Οι εξαγορές της PIMCO (όμιλος Allianz)  
και οι κινήσεις Prudential, Clearwater Select Insurance
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Εν τω μεταξύ, την καθιερωμένη, ε-
τήσια επίσκεψή του στην 
Interamerican πραγματοποίησε 

πρόσφατα  ο Willem van Duin. Ο πρόε-
δρος της ACHMEA, μητρικής της ελλη-
νικής εταιρείας, βρέθηκε στη χώρα μας 
για μια ενημερωτική συνάντηση με τα 
ηγετικά στελέχη της Interamerican, 
μαζί με τους Michel Lamie, νέο CFO και 
Robert Otto από το Δ.Σ. της Achmea, 
καθώς και τον Uco Vegther, επικεφα-
λής του διεθνούς τομέα και προέδρου 
της Interamerican.Τα στελέχη επισκό-
πησαν θέματα προτεραιότητας στον 
σχεδιασμό της επόμενης ημέρας και 
του μετασχηματισμού της εταιρείας,ε-
νώ ήταν η  πρώτη συνάντηση του προ-
έδρου και των στελεχών της Achmea 
με τη νέα ομάδα ηγεσίας της 
Interamerican,, που χαρακτηρίζεται α-
πό την παρουσία νέων προσώπων σε 
κομβικές θέσεις: του Γιάννη Καντώ-
ρου, διευθύνοντος συμβούλου, του 
Besim Jawad, γενικού διευθυντή α-
σφαλιστικών εργασιών και του Τάσου 
Ηλιακόπουλου, γενικού διευθυντή 
πωλήσεων και marketing. Oι θεματι-
κές παρουσιάσεις και συζητήσεις που 
αναπτύχθηκαν, αφορούσαν στο ελλη-

νικό οικονομικό τοπίο, την ελληνική 
ασφαλιστική αγορά και την 
Interamerican σήμερα,το νέο όραμα - 
τον προσανατολισμό και την επιχειρη-
σιακή στρατηγική της εταιρείας και το 
μέλλον στην πράξη με παρουσίαση, α-
πό τις ομάδες του Accelerator Program 
της εταιρείας, παραδειγμάτων ανάπτυ-
ξης και υλοποίησης καλών ιδεών, κα-
θώς και της εμπλοκής των ομάδων 
Agile, με γνώμονα την καινοτομία.

Οι συναντήσεις ολοκληρώθηκαν με 
συσκέψεις ομάδων για τους τομείς 
των ασφαλίσεων υγείας (W. van Duin, 
Γ. Καντώρος, Γ. Βελιώτης και η ομάδα 
υγείας) των γενικών ασφαλίσεων (R. 
Otto, Β. Jawad και η ομάδα των γενι-
κών) και των οικονομικών (M. Lamie, 
M. Hargas και η ομάδα της γενικής δι-
εύθυνσης οικονομικών). Καταληκτικά, 
ο Willem van Duin εξέφρασε και πάλι 
τη μακρόχρονη δέσμευση των μετόχων 
της Achmea για την υποστήριξη των 
δραστηριοτήτων της στην Ελλάδα και 
τη σταθερή εμπιστοσύνη, με την οποία 
η διοίκηση της μητρικής εταιρείας πε-
ριβάλλει τη διοίκηση της Interameri-
can, ενθαρρύνοντάς την στην προσπά-
θεια υλοποίησης της αποστολής της να 

δημιουργεί για το πελατειακό κοινό 
της προϋποθέσεις βελτίωσης της ποι-
ότητας ζωής, με περισσότερη ασφά-
λεια, διάρκεια και υψηλή φερεγγυότη-
τα.

Σύμφωνα με το επιχειρησιακό σχέ-
διο στον τομέα των εμπορικών δρα-
στηριοτήτων, η Interamerican φιλοδο-
ξεί έως και το 2022 να ξεπεράσει, σε 
ετήσια βάση, την παραγωγή των 500 
εκατ. σε μεικτά εγγεγραμμένα ασφάλι-

στρα, επιτυγχάνοντας αύξηση του μερι-
δίου αγοράς σε όλους τους τομείς α-
σφάλισης: στην υγεία, τη ζωή, τον κλά-
δο οχημάτων και τους λοιπούς κλά-
δους γενικών ασφαλίσεων. Επίσης, η 
εταιρεία στοχεύει εντός της πενταετίας 
να διπλασιάσει τους ενεργούς συνερ-
γάτες του δικτύου πωλήσεων tied 
agency, υλοποιώντας το σχέδιο ανά-
πτυξης “Genesis”.

Σε οικονομικό επίπεδο, η εταιρεία 

στοχεύει έως και το 2022 να επιτύχει 
σημαντική αύξηση κερδών προ φό-
ρων, βασιζόμενη κυρίως στο ποσοστό 
συνδυασμού κερδών των κλάδων α-
σφάλισης υγείας και οχημάτων, περιο-
ρίζοντας περισσότερο τα έξοδα διαχεί-
ρισης εκτός κλάδων ζωής και υγείας 
με περαιτέρω αξιοποίηση του ψηφια-
κού μετασχηματισμού και δημιουργώ-
ντας νέο επιχειρηματικό περιθώριο 
κέρδους στον κλάδο ζωής.

Achmea 
Υψηλός δείκτης 
φερεγγυότητας 
και κέρδη 

O κ. Willem van Duin, πρόεδρος 
του ομίλου Achmea

Bελτίωση των θεμελιωδών οικονομικών μεγεθών 
της παρουσιάζει  η Achmea, μητρική της Interameri-
can, σύμφωνα με τα αποτελέσματα του πρώτου ε-

ξαμήνου. 
Συγκεκριμένα, ο ολλανδικών συμφερόντων όμιλος 

παρουσιάζει λειτουργικό αποτέλεσμα 223 εκατ. ευρώ, 
με το καθαρό αποτέλεσμα μετά τους φόρους να φθάνει 
στα 171 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση,η 
κερδοφορία οφείλεται, κυρίως, στα σταθερά αποτελέ-
σματα των γενικών ασφαλίσεων (105 εκατ.) παρά τις υ-
ψηλότερες αποζημιώσεις και των ασφαλίσεων σύντα-
ξης και ζωής (102 εκατ.) στις Κάτω Χώρες. Είναι σημα-
ντικό ότι και στον κλάδο υγείας επετεύχθησαν αποτελέ-
σματα ισορροπημένα, ενώ ακόμη ο δείκτης φερεγγυότη-
τας (Solvency II, δείκτης μερικού εσωτερικού μοντέλου) 
βελτιώθηκε σε 185% από 181% κατά το αντίστοιχο πε-
ρυσινό εξάμηνο.Επίσης σημειώθηκε διαρθρωτική μείω-
ση κόστους, ύψους 8% σε επίπεδο ομίλου,μειώθηκαν οι 
λειτουργικές δαπάνες στην οργάνωση εξυπηρέτησης 

του κλάδου συντάξεων και ζωής και συνεχίστηκαν οι 
υψηλές επενδύσεις στις διαδικτυακές και καινοτόμους 
υπηρεσίες προς τους πελάτες.Όπως επισημαίνει ο 
Willem van Duin, πρόεδρος του διοικητικού συμβουλί-
ου, με τα αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου ενισχύε-
ται η πεποίθηση ότι η ACHMEA βρίσκεται στον σωστό 
δρόμο για την επίτευξη των μακροπρόθεσμων στόχων 
της, που είναι η περαιτέρω αύξηση της ικανοποίησης 
των πελατών, η βελτίωση των αποτελεσμάτων και η δι-
ατήρηση της ισχυρής χρηματοοικονομικής θέσης. Κατέ-
χοντας ηγετική θέση στις υπηρεσίες μέσω κινητού τηλε-
φώνου και διαδικτύου, πολλές από τις ασφαλιστικές ε-
ταιρείες του ομίλου δίνουν τον τόνο, υλοποιώντας την 
αρχή να παρέχουν στον ασφαλιστικό κλάδο αυτά που 
χρειάζεται η αγορά, συνεχίζοντας τις επενδύσεις στην 
καινοτομία. 

Επισημαίνεται ότι τα  μεικτά εγγεγραμμένα ασφάλι-
στρα της ACHMEA κινήθηκαν στα περυσινά επίπεδα, 
φθάνοντας συνολικά τα 16,947 δισ. ευρώ, με αύξηση 

του χαρτοφυλακίου πελατών στις γενικές ασφαλίσεις 
και στον κλάδο υγείας.Το μετοχικό κεφάλαιο της 
ACHMEA αυξήθηκε κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους 
κατά 117 εκατ. ευρώ, λόγω κυρίως των καθαρών κερ-
δών, φθάνοντας στα 9,899 δισ. ευρώ.Διεθνώς, τα μεικτά 
εγγεγραμμένα ασφάλιστρα από την δραστηριοποίηση 
στην Τουρκία, τη Σλοβακία, την Ελλάδα με την 
Interamerican, την Ιρλανδία και την Αυστραλία, έφθα-
σαν τα 615 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 2% σε σχέση με 
το πρώτο εξάμηνο του 2016. 

Η αξιοποίηση της τεχνογνωσίας για τη χρήση του δια-
δικτύου οδήγησε, κυρίως, σε αύξηση παραγωγής ασφα-
λίστρων στις θυγατρικές εκτός Κάτω Χωρών, ενώ τα 
λειτουργικά αποτελέσματα ήταν σταθερά, παρά τις συνε-
χιζόμενες επενδυτικές δαπάνες. Η Achmea  συνεχίζει να 
επενδύει σε χώρες στις οποίες μπορεί να επιτύχει αντα-
γωνιστικό πλεονέκτημα και κερδοφόρο ανάπτυξη του 
μεριδίου της στις τοπικές αγορές, με επικέντρωση στην 
ψηφιοποίηση των λειτουργιών. 

Ανανέωση της εμπιστοσύνης των μετόχων στην Interamerican

Στιγμιότυπα από την επίσκεψη των μετόχων 

Τα κεντρικά γραφεία της Achmea στο Zeist

1969: Αστρασφαλιστήριο
Tο πρώτο ασφαλιστήριο πληρώ-
ματος διαστημοπλοίου (Apollo 11)

1989:  Aμοιβαία Κεφάλαια
H πρώτη ιδιωτική εταιρεία διαχεί-
ρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων

Ιστορικά Πρωτοπόρος η INTERAMERICAN

1998:  Υπηρεσίες Υγείας
Η πρώτη ασφαλιστική εταιρεία
με ιδιόκτητη κλινική 

1998:  Μedisystem
Το πρώτο ιδιωτικό Σύστημα 
Ασφάλισης Υγείας με πρωτοβάθ-
μιες και δευτεροβάθμιες υπηρεσίες

2002:  Πολυϊατρείο Medifirst
Tο πρώτο ιδιωτικό πολυϊατρείο
στην Ελλάδα από ασφαλιστική
εταιρεία

2005: “askme”
To πρώτο digital γραφείο 
για όλους τους συνεργαζόμενους
ασφαλιστές και brokers  

2006: Anytime
H πρώτη direct ασφάλιση 
στην Ελλάδα

2006: e-sales
Tο πρώτο συμβόλαιο που 
εκδίδεται σε Γραφείο Πωλήσεων
(ψηφιακή διαδικασία)

2010: TEA INTERAMERICAN
Tο πρώτο Ταμείο Επαγγελματικής
Ασφάλισης για  τους εργαζομέ-
νους ασφαλιστικής εταιρείας

2011: “Capital”
Tο πρώτο σύστημα επένδυσης ανοι-
χτής αρχιτεκτονικής, με τους καλύ-
τερους διαχειριστές παγκοσμίως

2012: “CarPoint”
H πρώτη μονάδα αποζημίωσης
και επισκευής οχημάτων
στην Ελλάδα

2013: “Genius”
To πρώτο σύστημα 
tele-underwriting στην ασφάλιση
Υγείας

2013: Partnerships
H πρώτη συμφωνία πώλησης
ασφαλιστικών προϊόντων 
μέσω δικτύων λιανικής 

2015: Οχήματα χωρίς οδηγό
H πρώτη ασφάλιση οχήματος
χωρίς οδηγό στην Ευρώπη
(πιλοτικό πρόγραμμα CityMobil2)

Πρωτοπόρος και για την Κοινωνία - το Περιβάλλον 
2004 - “Πράξεις Ζωής”:τo πρώτο οργανωμένο σχέδιο Εταιρικής Υπευθυνότητας στην ασφαλιστική αγορά
2006 - UNEP FI: η πρώτη ελληνική ασφαλιστική εταιρεία μέλος του United Nations Environment Program Finance Initiative
2008 - Global Compact: η πρώτη ελληνική ασφαλιστική εταιρεία μέλος του Global Compact του ΟΗΕ (Οικομενικού Συμφώνου)
2012 - Αρχές Αειφόρου Ασφάλισης: η μοναδική ελληνική ασφαλιστική εταιρεία ιδρυτικό μέλος των PSI του UNEP FI
2015 - “Enterprise 2020”: υπογραφή της Ευρωπαϊκής Επιχειρηματικής Διακήρυξης για τη Νεολαία

”Sustainable Greece 2020”:  Η Interamerican Πρεσβευτής Βιωσιμότητας

1991-1992: Άμεση Ιατρική Βοήθεια και Οδική Βοήθεια
Oι πρώτες εταιρείες παροχής βοήθειας, με ιδιόκτητα μέσα 
και πανελλαδικό δίκτυο εξυπηρέτησης
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Της ΜΆΊΡΉΣ ΛΆΜΠΆΔΊΤΉ 

Τρεις « θεραπευτικές» παρεμβάσεις εισάγει 
το νομοσχέδιο του υπουργείου εργασίας για 
τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους 

αυτοαπασχολούμενους επιστήμονες που δίνουν 
μια μικρή ανάσα στην επιβάρυνση από τις εισφο-
ρές προς τον ΕΦΚΑ.

Άτοκη επιστροφή εισφορών : Για τους ελεύθε-
ρους επαγγελματίες και τους αυτοαπασχολούμε-
νους προβλέπεται η επιστροφή των αχρεωστή-
τως καταβληθεισών εισφορών, αφού προηγηθεί 
συμψηφισμός με οφειλές σε φορείς κοινωνικής 
ασφάλισης. Δηλαδή, επαγγελματίες που κατέ-
βαλλαν υψηλότερες εισφορές το 2017 με βάσει 
τα δηλωθέντα εισοδήματα του 2015 αναμένουν 
συμψηφισμό μετά την εκκαθάριση των δηλώσε-
ων του 2016 στις περιπτώσεις που το δηλωθέν 
εισόδημα είναι χαμηλότερο. Με την προωθούμε-
νη διάταξη τους παρέχονται δύο δυνατότητες. Να 
εισπράξουν τα  επιστρεφόμενα ποσά ή να αφή-
σουν τα χρήματα στον λογαριασμό τους ως «πι-
στωτικό υπόλοιπο» το οποίο θα χρησιμοποιείται 
για την πληρωμή μελλοντικών εισφορών.

Να σημειώσουμε ότι οι ελεύθεροι επαγγελμα-
τίες θα πρέπει να περιμένουν έως το τέλος Ο-
κτωβρίου η Νοεμβρίου  για να δουν  τα ειδοποιη-
τήρια με τις « διορθωμένες » εισφορές που θα 
λαμβάνουν υπόψη και τις εκκαθαρισμένες φορο-
λογικές δηλώσεις  του 2016. Αν και ο νόμος προ-
έβλεπε ότι ο συμψηφισμός θα άρχιζε από τον Ιού-
λιο , η παράταση στην υποβολή των δηλώσεων 
προκάλεσε αλυσιδωτές καθυστερήσεις.

Όπως υπολογίζουν οι ειδικοί ο ΕΦΚΑ θα  πρέ-
πει να επιστρέψει στους μη μισθωτούς  από 170 
ευρώ  έως και 10.000 ευρώ σε ακραίες περιπτώ-
σεις  καθώς ένα σημαντικό «κομμάτι» των εν 
λόγω ασφαλισμένων έχει ήδη προκαταβάλει α-
κόμη και τις ετήσιες εισφορές του 2017. 

Αναλυτικότερα , έως και τον Οκτώβριο  οι ει-
σφορές του ΕΦΚΑ  θα υπολογίζονται με βάση το 
καθαρό φορολογητέο εισόδημα του 2015. Εν συ-
νεχεία μπαίνουν στο σύστημα τα αντίστοιχα εκκα-
θαριστικά του 2016 που δείχνουν ότι οι μη μι-
σθωτοί εμφανίζουν αισθητά μειωμένο εισόδημα 
σε σχέση με το δηλωθέν εισόδημα του 2015.

Δεν είναι λίγες οι « κραυγαλέες» περιπτώσεις  
που έχουν εντοπίσει λογιστικά γραφεία , όπου τη 
μια χρονιά ο ασφαλισμένος έχει αυξημένα εισο-
δήματα από μερίσματα και λαμβάνει ειδοποιητή-
ρια που τον καλούν να πληρώσει 1598 ευρώ το 
μήνα ενώ την επόμενη χρονιά τα εισοδήματά του 
πέφτουν στο ναδίρ και καλείται να πληρώσει την 
κατώτατη εισφορά 167,95 ευρώ το μήνα.

Ας δούμε ένα ενδεικτικό παράδειγμα 
προκαταβολικού «καπέλου»  στις 
εισφορές του ΕΦΚΑ

1Ελεύθερος επαγγελματίας  δήλωσε το 2015 
καθαρό φορολογητέο εισόδημα  30.000 ευ-

ρώ . Το καθαρό φορολογητέο εισόδημα που δή-
λωσε για το 2016 είναι περίπου το 1/3  9.000 
ευρώ . Αυτό συνέβη είτε γιατί ο τζίρος του μειώ-

θηκε  δραματικά  είτε γιατί προτίμησε να φορο-
εισφοροδιαφύγει   για να αποφύγει την επιβά-
ρυνση. 

Έτσι, τους πρώτους 10 μήνες του 2017 κατέ-
βαλε 30.000Χ 26.95% = 8085 /12 =674 ευρώ το 
μήνα. Με το παλιό σύστημα , θα πλήρωνε 4024 
ευρώ ετησίως ,δηλαδή τα μισά . Αν το καθαρό 
φορολογητέο του 2016 είναι 9.000  ευρώ θα 
πρέπει να καταβάλει εισφορές ως εξής : 9.000 Χ 
26.95% = 2425 , δηλαδή τα μισά από ότι θα κατέ-
βαλε με το παλιό σύστημα. Εφόσον έχει πληρώ-
σει έναντι το πρώτο δεκάμηνο 6740 ευρώ , δεν 
έχει οφειλές . Τουναντίον πρέπει να του επιστρα-
φούν 4315 ευρώ τα οποία μπορεί να συμψηφίσει 
έναντι μελλοντικών οφειλών. Δηλαδή σ΄αυτή 
την περίπτωση ο ασφαλισμένος  βγαίνει χαμένος 
καθώς  έχει προπληρώσει το κράτος χωρίς να 
γνωρίζει πότε θα ολοκληρωθεί η διαδικασία του 
συμψηφισμού και πότε θα λάβει πίσω το «υπερ-
βάλλον» ποσό που έχει καταβάλει.

Οι ειδικοί της ασφάλισης εκτιμούν ότι η διαδι-
κασία του συμψηφισμού πολύ πιθανόν να ολο-
κληρωθεί το 2018 ενώ σε περιπτώσεις μεγάλων 
διαφορών μπορεί η διαδικασία να πάρει και 4-5 
χρόνια. Υπενθυμίζουμε πάντως  ότι το 2018 αλ-
λάζει  η  βάση υπολογισμού των εισφορών ( κα-
θαρό φορολογητέο αποτέλεσμα + καταβλητέες 
ασφαλιστικές εισφορές) με αποτέλεσμα να  δημι-
ουργούνται νέες επιβαρύνσεις στις εισφορές της 
τάξεως του 18% και 37% για το 2018 και 2019 
αντίστοιχα.

Ο νέος υπολογισμός θα μπλέξει  ακόμα περισ-
σότερο το «κουβάρι» του συμψηφισμού.

Ο νόμος πάντως προβλέπει ότι  ο ίδιος  μετα-
βατικός μηχανισμός θα εφαρμοστεί και για τα ε-
πόμενα έτη (π.χ. στην αρχή του 2018 με βάσει το 
εισόδημα του 2016 και ακολούθως το εισόδημα 
του 2017) έως ότου διαμορφωθεί μηχανισμός 
ακριβόχρονης δήλωσης και ελέγχου του εισοδή-
ματος ανά μήνα ή ανά δίμηνο.

2Πληρώνετε περισσότερα, παίρνετε περισσό-
τερα

Το σχέδιο νόμου δίνει τη δυνατότητα καταβο-
λής αυξημένων εισφορών με αντίστοιχη αύξηση 
της σύνταξης στους ελεύθερους επαγγελματίες 
που το επιθυμούν. Αξίζει να σχολιάσουμε σε αυτό 
το σημείο ότι οι δηλώσεις του αρμόδιου υφυ-
πουργού Τάσου Πετρόπουλου ότι οι έμποροι του 
ζητούν να αυξήσει τα ασφάλιστρα παρά τις επι-
κρίσεις που δέχτηκαν αποτύπωναν μέρος της 
πραγματικότητας. Δηλαδή όντως η ΓΣΕΒΕΕ ζήτη-
σε από τον κ.Πετρόπουλο να δοθεί η δυνατότητα 
σε μια μερίδα ασφαλισμένων που πλήρωναν για 
25 χρόνια υψηλές εισφορές ( 6η και 7η κλάση) 
και βρίσκονται κοντά στη σύνταξη , να καταβάλ-
λουν υψηλότερες εισφορές στον ΕΦΚΑ ώστε να 
«περισώσουν» τις συντάξεις τους οι οποίες με το 
νόμο Κατρούγκαλου θα «κατρακυλήσουν» στα 
τάρταρα. Σύμφωνα με στελέχη του Υπουργείου 
Εργασίας, το ίδιο το αίτημα των επαγγελματιών 
αποκαλύπτει ότι η αλλαγή του τρόπου υπολογι-
σμού των εισφορών έφερε χαμηλότερες επιβα-
ρύνσεις και ταυτόχρονα επιβεβαιώνει ότι κατα-
βάλλοντας μεγαλύτερη εισφορά (δηλαδή μη α-
ποκρύπτοντας το εισόδημα) ο ασφαλισμένος - ε-
λεύθερος επαγγελματίας λαμβάνει μεγαλύτερη 
σύνταξη.
• Αποδεσμεύεται επίσης η ασφάλιση από την ιδιό-
τητα στους κλάδους μηχανικών και νομικών, ώ-
στε να καταβάλλουν εισφορές μόνο κατά την ά-
σκηση επαγγελματικής δραστηριότητας. Δηλαδή 
οι συγκεκριμένοι αυτοαπασχολούμενοι επιστήμο-
νες δε θα καταβάλλουν εισφορές στον ΕΦΚΑ αν 
δεν έχουν εισόδημα.

Σύμφωνα με τον υφυπουργό κοινωνικών α-
σφαλίσεων κ. Τάσο Πετρόπουλο με τον νέο τρόπο 
υπολογισμού των εισφορών -στο πραγματικό ει-
σόδημα και όχι επί αυθαίρετων, εξωπραγματικών 
ασφαλιστικών κλάσεων  -το 80% των ελευθέρων 

επαγγελματιών και το 90% των αγροτών κατα-
βάλλει την κατώτατη εισφορά των 158 ευρώ και 
των 86 ευρώ αντίστοιχα. Αυτό σημαίνει ότι τα πο-
σοστά αυτών που πληρώνουν λιγότερο σε σχέση 
με το παρελθόν είναι ακόμα μεγαλύτερα αν σκε-
φτούμε  ότι η χαμηλότερη εισφορά για τον ασφα-
λισμένο στο πρώην ΟΑΕΕ ήταν 210 ευρώ.

Όσοι έχουν εισόδημα έως και 20,000 – επισή-
μανε σε δηλώσεις του ο αρμόδιος υφυπουργός 
- καταβάλλουν μικρότερες εισφορές ανάλογα με 
την επαγγελματική τους κατηγορία.

Επιπλέον ο κ. Πετρόπουλος άφησε να εννοη-
θεί ότι αν βοηθήσει η καλή πορεία των εσόδων 
θα εξεταστεί η ελάφρυνση εκείνων των ασφαλι-
σμένων των οποίων το καθαρό εισόδημα κυμαί-
νεται μέχρι και 70.000 ευρώ. (αφορά πληθυσμό 
μικρότερο του 10% των ασφαλισμένων.)

Παρά τα δημοσιεύματα για την κατάρρευση 
των εσόδων του ΕΦΚΑ εξαιτίας της εξοντωτικής 
επιβάρυνσης των μη μισθωτών , ο κ. Πετρόπου-
λος επισημαίνει  η ειπραξιμότητα των εισφορών 
των ελεύθερων επαγγελματιών προσεγγίζει το 
70%, όταν με το παλιό σύστημά εισφορών βρι-
σκόταν κοντά στο 50%.. Αντίστοιχα για το πρώτο 
εξάμηνο τα έσοδά από εισφορές μισθωτών ξε-
περνούν το 13% σε σχέση με το αντίστοιχο διά-
στημα πέρυσι. Συνεπώς σύμφωνα με το Υπουρ-
γείο Εργασίας στο πρώτο επτάμηνο του 2017, 
εμφανίζει ταμειακό πλεόνασμα άνω των 360 ε-
κατ. αντί προϋπολογισμένου ελλείμματος 440 
εκατ. ευρώ.

Αναμονή για τη ρύθμιση οφειλών προς τα 
ταμεία 

Παρότι η πλατφόρμα τους εξωδικαστικού συμ-
βιβασμού έχει ανοίξει από τις 3 Αυγούστου, η 
διάταξη για την ρύθμιση χρεών αποκλειστικά 
προς τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης φαίνε-
ται ότι θα καθυστερήσει καθώς όπως παραδέχε-
ται ο υφυπουργός κοινωνικής ασφάλισης κ. Τά-
σος Πετρόπουλος δεν έχουν βρεθεί ακόμα λύ-
σεις για τα εμπόδια που παρουσιάστηκαν .Η ρύθ-
μιση θα αφορά τους ελεύθερους επαγγελματίες 
με οφειλές έως 20.000 ευρώ, ενώ ο μέγιστος 
αριθμός δόσεων θα είναι 120 αναλόγως του οι-
κονομικού προφίλ του οφειλέτη.

Για παράδειγμα αναζητείται τρόπος α) να ρυθ-
μίσουν τα χρέη τους οι ελεύθεροι επαγγελματίες 
που έχουν διακόψει την δραστηριότητά τους και 
δε  μπορούν να τεκμηριώσουν με σχετική έκθεση 
τη βιωσιμότητα της επιχείρησης  και β) οι αυτοα-
πασχολούμενοι πχ μηχανικοί  που έχουν δημι-
ουργήσει χρέη προς τα ταμεία στην Ελλάδα αλλά 
τώρα δουλεύουν στο εξωτερικό και δεν είναι 
φορολογικά υπόχρεοι στην Ελλάδα.

Ένας από τους σημαντικούς στόχους της ρύθ-
μισης είναι να δώσει κίνητρο  επανένταξης στο 
σύστημα σε περίπου 250.000 μη ενεργούς  οφει-
λέτες  των ταμείων που έχουν διακόψει τη δρα-
στηριότητά τους από την αρχή της οικονομικής 
κρίσης  και εν πολλοίς  παραμένουν ανασφάλι-
στοι και χωρίς ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.

«ΘΕΡΑΠΕΥΟΝΤΑΙ» ΟΙ ΑΔΙΚΙΕΣ. ΕΛΑΦΡΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΖΕΙ Ο ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ 

Άτοκη επιστροφή εισφορών του ΕΦ  ΚΑ σε ελεύθερους επαγγελματίες

Ο κ. Τάσος  
Πετρόπουλος

Ορισμένα από τα προβλήματα που έχουν προκύψει και καθυστερούν το σχέδιο  
ταχείας έκδοσης των εκκρεμών συντάξεων προσπαθεί να λύσει το σχέδιο 
νόμου του υπουργείου Εργασίας . Ειδικότερα ,ο υπολογισμός των συντάξε-

ων με το νόμο Κατρούγκαλου γίνεται με βάση τις συντάξιμες αποδοχές μετά το 
2002. Σε αρκετές περιπτώσεις όμως είχαν παρουσιαστεί προβλήματα καθώς οι 
ασφαλισμένοι είχαν διακόψει τη δραστηριότητά τους , κυρίως λόγω της ανεργίας 
πριν από 2002 και είχαν μείνει στον «αέρα» χωρίς σύνταξη μετά από 25 χρόνια 
ασφάλισης. Με την προωθούμενη διάταξη σε περιπτώσεις ανεργίας θα αναζητού-
νται αποδοχές τουλάχιστον 5 ετών. Αν αυτές δεν συμπληρώνονται από το 2002 
και μετά, τότε η 5ετία θα μπορεί να συμπληρώνεται και με αποδοχές πριν από το 
2002. Από το 2021 και μετά θα αναζητούνται έως και 10 έτη.
• Νομοθετείται επίσης ενιαίος τρόπος υπολογισμού των επικουρικών συντάξε-
ων, με ενιαίο συντελεστή 0,45 ανεξάρτητα από το έτος κατάθεσης της αίτησης 
συνταξιοδότησης, Έτσι, ξεμπλοκάρεται η έκδοση συντάξεων ( αναμένεται μέσα 
στον Σεπτέμβριο να εκδοθούν οι πρώτες επικουρικές συντάξεις μετά από ενά-
μισι έτος στην ουρά) μετά το πρόβλημα που είχε με τον δημιουργηθεί με τον α-
νύπαρκτο» δείκτη της ΕΛΣΤΑΤ που προέβλεπε ο νόμος Κατρούγκαλου.
• Δίνεται ακόμη η δυνατότητα αναγνώρισης έως και 7 πλασματικών ετών στους 
αγρότες με χαμηλό αντίτιμο . Δηλαδή η εξαγορά θα γίνεται στο 20% επί του κα-
τώτατου ασφαλισταίου εισοδήματος, ήτοι το 70% του κατώτατου μισθού. Υπο-

λογίζεται ότι η εξαγορά των πλασματικών ετών θα στοιχίζει στους αγρότες πε-
ρίπου 83 ευρώ μηνιαίως.

Πάντως εκτός από τα προβλήματα που οφείλονται στον ίδιο το νόμο , η θερινή 
ραστώνη και οι ρυθμοί του δημοσίου « σαμπόταραν» το φιλόδοξο σχέδιο της 
εξπρές έκδοσης των εκκρεμών συντάξεων που είχε αποφασιστεί να ξεκινήσει 
την  1η Ιουλίου.

Ακόμα δεν έχει συσταθεί ούτε ένα από τα 100 κλιμάκια που προέβλεπε η υ-
πουργική απόφαση τα οποία θα  «τρέξουν» τις κατεπείγουσες διαδικασίες.

Επόμενο ήταν να μην τηρηθεί και ο αυστηρός όρος της περιορισμένης θερινής 
άδειας . Οι υπάλληλοι  μπορούσαν να λείψουν με άδεια το πολύ δύο εβδομάδες  
αν ήθελαν να πάρουν το μπόνους των 250 ευρώ μηνιαίως .

Οι εκπρόσωποι των εργαζόμενων στον ΕΦΚΑ( ΠΟΣΕ-ΙΚΑ ΠΟΠΚΟΠ ) ζήτησαν 
από τη διοίκηση του φορέα να μεταθέσει  χρονικά τους στόχους  καθώς όπως 
φαίνεται το σχέδιο δράσης βγήκε ήδη εκτός χρονοδιαγράμματος.

Μέχρι τις 15 Αυγούστου  η ανταπόκριση των υπαλλήλων  για τη στελέχωση 
των κλιμακίων ήταν απογοητευτική  ενώ στο τέλος Αυγούστου , σύμφωνα με τη 
διοίκηση του ΕΦΚΑ συμμετοχή δήλωσαν 2150 υπάλληλοι έναντι  2.500 που 
όριζε η υπουργική απόφαση.

Βάσει του σχεδίου δράσης οι υπάλληλοι ( εισηγητές ,ανακεφαλαιωτές , υπάλ-
ληλοι αναγνώρισης και ελεγκτές) θα έπρεπε να αποδυθούν σε θερινό αγώνα 

δρόμου με πρωινές και απογευματινές βάρδιες το διάστημα από 1/7/2017 έως 
30/9/2017.

Στόχος της υπερεντατικής προσπάθειας   είναι μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου να 
έχουν εκδοθεί 63.000 νέες συντάξεις, πλάνο μάλλον ανέφικτο αφού Ιούλιο και 
Αύγουστο υπολογίζεται ότι ολοκληρώθηκε η επεξεργασία  μόνο 20.000 αιτή-
σεων.

Το χρονοδιάγραμμα ορίζει ότι έως την 31/12/2017 οι εκκρεμείς συνταξιοδο-
τικές περιπτώσεις  που ανέρχονται σήμερα σε 139.000 πρέπει να μειωθούν  
κατά το ήμισυ και ο αριθμός του εναπομείναντος υπολοίπου να ανέρχεται σε 
70.000 περιπτώσεις. 

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΣΕ-ΙΚΑ κ. Βαγγέλη Θεοδωρίδη « ακόμα και 
αν συσταθούν τα κλιμάκια  οι υπάλληλοι δεν θα έχουν αντικείμενο εργασίας 
καθώς δεν έχουν εκδοθεί ακόμα οι εγκύκλιοι για την έκδοση συντάξεων πολυ-
πληθών ομάδων ασφαλισμένων όπως είναι οι ασφαλισμένοι με παράλληλη 
αλλά και  με διαδοχική ασφάλιση που αποτελούν το 60% του συνόλου των α-
σφαλισμένων. »

Μάλιστα , μόλις στις 22 Αυγούστου «άνοιξε» το λογισμικό για τον υπολογι-
σμό των νέων ψαλιδισμένων συντάξεων χηρείας με βάση το νόμο Κατρούγκα-
λου  οι οποίες περίμεναν στην ..ουρά εδώ και ενάμισι χρόνο.

Περίπου 15.000 δικαιούχοι των νέων ψαλιδισμένων συντάξεων χηρείας 

βρίσκονται σε αναμονή  οι οποίοι/ες μόλις το Νοέμβριο του 2016 έλαβαν προ-
σωρινές  συντάξεις ύψους 345 ευρώ μηνιαίως.  Μόνο στο υποκατάστημα του 
ΕΦΚΑ στην Αθήνα έχουν συσσωρευτεί 3.000 αιτήσεις συνταξιοδότησης που 
αφορούν θανάτους οι οποίοι έλαβαν χώρα μετά το Μάιο του 2016. ( εφαρμογή 
νόμου Κατρούγκαλου)

Το απίστευτο είναι ότι για να εκδοθεί η οριστική σύνταξη χηρείας πρέπει προ-
ηγουμένως να επαναυπολογιστεί η σύνταξη του θανόντος διαδικασία που δι-
πλασιάζει το χρόνο αναμονής.

Και δεν είναι μόνο αυτό. Σε πολλές περιπτώσεις ο νέος νόμος δίνει τόσο μι-
κρές συντάξεις ύψους 172 έως 242 ευρώ ,που θα χρειαστεί να «επιστραφούν» 
χρήματα μέσω συμψηφισμού έναντι των προσωρινών συντάξεων που έχουν 
καταβληθεί.

Οι παλιές συντάξεις χηρείας (πριν τις 13/5/2016) θα επανυπολογιστούν με το 
νέο τρόπο, με την εθνική και ανταποδοτική, αλλά η νέα σύνταξη θα αντιστοιχεί 
στο 70% της σύνταξης του θανόντος , όπως προέβλεπε το προηγούμενο καθε-
στώς .

Δηλαδή ακόμα και να μειωθεί η σύνταξη το 2019 έως 18% λόγω της προσω-
πικής διαφοράς ,  θα είναι υψηλότερη από τη νέα σύνταξη χηρείας που αντιστοι-
χεί στο 50% και σε πολλές περιπτώσεις χάνεται ολοσχερώς  εξαιτίας των ηλι-
κιακών κριτηρίων.

Εμπόδια στην ταχεία έκδοση συντάξεων 
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Τράπεζες Στο… 
σφυρί «κόκκινα» 
δάνεια άνω των  
6,5 δις ευρώ

► Στόχος να μπουν στο 2018 με 
«μαξιλάρι» ασφαλείας έναντι του 
στόχου μείωσης «κόκκινων» δανείων  
► Οι κινήσεις Eurobank, Εθνικής 
Alpha και Πειραιώς. 
► Ξεκινούν οι από κοινού πωλήσεις 
δανείων επιχειρήσεων 

Του ΧΡΉΣΤΟΥ ΚΊΤΣΊΟΥ 

Τις διαδικασίες για την πώληση προβληματικών δανείων, 
ονομαστικής αξίας άνω των 6,5 δις ευρώ, δρομολογούν ή 
ετοιμάζονται να δρομολογήσουν οι τράπεζες, προκειμένου 

να μπουν στην επόμενη κρίσιμη χρονιά με «μαξιλάρι» ασφαλεί-
ας, όσον αφορά στην επίτευξη των στόχων μείωσης των μη εξυ-
πηρετούμενων ανοιγμάτων τους. 

Oι τράπεζες καλούνται να εμφανίσουν, τους επόμενους πέντε 
με οκτώ μήνες, μείωση στα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα μεγα-
λύτερη από αυτή, που προβλέπουν οι στόχοι, που έχουν κατατε-

θεί στον SSM. Για να συμβεί αυτό, θα πρέπει να τρέξουν ταχύτερα 
πωλήσεις ή τιτλοποιήσεις χαρτοφυλακίων μη εξυπηρετούμε-
νων δανείων. 

Το χορό άνοιξε πρώτη η Eurobank, βγάζοντας προς πώληση 
220 χιλιάδες μη εξυπηρετούμενα δάνεια ( καταναλωτικά, ποσά 
από υπερανάληψη μετρητών και πιστωτικές κάρτες) που βρί-
σκονται σε καθυστέρηση επί σειρά ετών.  Πρόκειται για δάνεια 
αρχικού κεφαλαίου 1,52 δις ευρώ και συνολικής απαίτησης 2,8 
δις ευρώ. Ήδη έχουν κατατεθεί δεσμευτικές προσφορές και ανα-
μένεται η ανακήρυξη της προτιμητέας. 

Ακολουθεί η Πειραιώς, η οποία κάλεσε επενδυτές να εκδη-

λώσουν ενδιαφέρον για χαρτοφυλάκιο μη εξυπηρετούμενων 
δανείων καθώς για ιδιόκτητα ακίνητα.

Το χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνει μη εξυπηρετούμενα δάνεια 
περίπου 150 μικρομεσαίων ( σ.σ με βάση τα ευρωπαικά δεδομέ-
να) επιχειρήσεων, τα οποία έχουν στο σύνολό τους υποθήκες επί 
εμπορικών και ξενοδοχειακών ακινήτων. Επιπρόσθετα, στο 
προς πώληση χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνονται εμπορικά ή ξενο-
δοχειακά ακίνητα, τα οποία περιήλθαν στην ιδιοκτησία της τρά-
πεζας, ως αποτέλεσμα οριστικών διευθετήσεων ή πλειστηρια-
σμών. Η –ονομαστική- αξία του προς πώληση χαρτοφυλακίου 

Συνέχεια στη σελ. 12

Εθνική Ασφαλιστική Επιβράβευση 
για τους στόχους  Bancassurance

Την Αγία Πετρούπολη, επέλεξε η Εθνική Ασφα-
λιστική για να επιβραβεύσει τα στελέχη της Ε-
θνικής Τράπεζας για την επίτευξη των στόχων 

Bancassurance. Ένα ταξίδι γεμάτο εκπλήξεις, μια 
πραγματική «εμπειρία ζωής»,όπως τονίζεται, περί-
μενε τα 70 στελέχη της Εθνικής Τράπεζας που δια-
κρίθηκαν στις πωλήσεις τραπεζοασφαλιστικών 
προϊόντων για το έτος 2016.

Η  φιλοξενία στην Αγία Πετρούπολη ξεκίνησε με 
το παραδοσιακό καλωσόρισμα με «ψωμί κι αλάτι» 
υπό τους ήχους ρωσικής παραδοσιακής μουσικής 

μπαίνοντας έτσι κατευθείαν στο κλίμα της πόλης. Οι 
επιτυχόντες στον διαγωνισμό καθώς και οι εκπρό-
σωποι της Διοίκησης τόσο της Εθνικής Τράπεζας 
όσο και της Εθνικής Ασφαλιστικής, είχαν την ευκαι-
ρία να ξεναγηθούν στην πόλη της Αγίας Πετρούπο-
λης, στο  Hermitage, στα επιβλητικά παλάτια της 
Μεγάλης Αικατερίνης στο Tsarkoye Selo, στο 
Petterholff στα θερινά ανάκτορα του Μεγάλου Πέ-
τρου με τα επιβλητικά σιντριβάνια, να παρακολου-
θήσουν την μαγευτική παράσταση Λίμνη των Κύ-
κνων στον θέατρο Hermitage. Οι 70 επιτυχόντες 

«ταξίδεψαν» με ταχύπλοα σκάφη στα ποτάμια της 
πόλης παρακολουθώντας το φαντασμαγορικό θέα-
μα των γεφυρών που ανοίγουν για να περάσουν τα 
καράβια, στην πόλη που το καλοκαίρι η νύχτα είναι 
πολύ μικρή.

Το τελευταίο βράδυ η παρέα της Εθνικής παρα-
βρέθηκε στο επίσημο δείπνο στο ανάκτορο Grand 
Duke Vladimir, όπου κυριάρχησαν το κέφι, η χαρού-
μενη ατμόσφαιρα και δέσμευση από τις διοικήσεις 
και των δυο εταιρειών να συνεχίσουν την δυναμική 
ανάπτυξη, την συνεχή επίτευξη υψηλών στόχων και 

τα ποιοτικά κίνητρα επιβράβευσης. Τους επιτυχό-
ντες συνόδευσαν η γενική διευθύντρια Λιανικής 
Τραπεζικής Εθνικής Τράπεζας κα Νέλλη Τζάκου-
Λαμπροπούλου, ο επικεφαλής  NBG Bancassurance 
κ. Διονύσης Νοδάρος, καθώς και εκπρόσωποι της 
διοίκησης της Εθνικής Ασφαλιστικής, ο πρόεδρος κ. 
Χριστόφορος Σαρδελής, ο αναπληρωτής διευθύ-
νων σύμβουλος κ. Σταύρος Κωνσταντάς, ο διευθυ-
ντής Bancassurance, Marketing, διαφήμισης και 
λοιπών συνεργασιών κ. Ιωάννης Σηφάκης και η υ-
πεύθυνη εταιρικής επικοινωνίας κα Μαρία Κόρακα.

ΟΙ επιτυχόντες 
στον διαγωνισμό 
και οι εκπρόσωποι  
Εθνικής Τράπεζας 
και Εθνικής  
Ασφαλιστικής
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+υγεία
NN HELL AS  ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΜΕ ΤΟ  NN CARE FOR ALL  

Σε όλους, ανεξαρτήτως ηλικίας ή κατάστασης υγείας και χωρίς κανένα ιατρικό έλεγχο, απευθύνεται το πρωτοποριακό Πρόγραμμα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας & Πρόληψης, το NN Care for 
All,που δημιούργησε η  NN Hellas. Aξιοσημείωτο είναι το απεριόριστο της αξίας και του πλήθους των εξετάσεων που μπορεί να πραγματοποιήσει ο ασφαλισμένος ετησίως, καταβάλλοντας 

το 15% του κόστους των εξετάσεων,ενώ σε  περίπτωση προσκόμισης παραπεμπτικού του ΕΟΠΥΥ, η συμμετοχή μηδενίζεται.
Σελ. 15

COSMOTE

Στη μάχη κατά της 
παιδικής παχυσαρκίας

Interamerican
Ασφαλιστική κάλυψη οχημάτων  

για Το Χαμόγελο του Παιδιού

Ικαρία
Μία από τις 5 περιοχές του πλανήτη  
με τους μακροβιότερους κατοίκους

ΕΟΠΥΥ
Νέο σύστημα επισκέψεων  

στους γιατρούς
Σελ. 15 Σελ. 15 Σελ. 14 Σελ. 15

ΨΗΦΙΑΚΗ-ΠΕΛΑΤΟΚΕΝΤΡΙΚΗ Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΙNTERAMERICAN ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ

Τις καλύψεις των ασφαλιστικών προγραμμάτων 
της στην Υγεία ενισχύει η Interamerican, εν-
σωματώνοντας πρόσθετες παροχές σημαντι-

κής αξίας για τους ασφαλισμένους της. Η εταιρεία 
προσεγγίζει με βελτιωτικούς όρους τη συμμετοχή 
τους -δηλαδή, το ποσόν που καταβάλλει ο ασφαλι-
σμένος- ενώ προβλέπει και κάλυψη στοιχειωδών 
εξόδων για πρωτοβάθμια φροντίδα. Συγκεκριμένα, 
η Interamerican μειώνει ή και μηδενίζει τη συμμε-
τοχή του ασφαλισμένου στα έξοδα νοσηλείας για τα 
προγράμματα "Optimum" και "Benefit", στις δύο 
κατηγορίες προγραμμάτων Medisystem και 
Μedihospital, σε περίπτωση νοσηλείας ή χειρουρ-
γικής επέμβασης σε επιλεγμένα νοσηλευτικά ιδρύ-
ματα. Η εταιρεία επιδιώκει, με συνεχείς βελτιώσεις, 
να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των πελατών της - 
από την πρόληψη και την πρωτοβάθμια φροντίδα 
μέχρι τη νοσηλεία και τις χειρουργικές επεμβάσεις" 
τονίζει ο Γιώργος Βελιώτης, γενικός διευθυντής α-
σφαλίσεων Ζωής και Υγείας.Έπισημαίνεται ότι στον  
τομέα της υγείας, η Interamerican  στρατηγικά κι-
νείται πάνω σε τρεις άξονες. Πρώτο, κατευθύνει-
εξελίσσει τα ασφαλιστικά προγράμματά της, πλέον, 
στην απόλυτη ευελιξία σύνθεσης καλύψεων, που 
παρέχει απόλυτη ελευθερία επιλογών στον πελάτη, 
αναδεικνύοντας και τον συμβουλευτικό ρόλο του 
ασφαλιστή. Δεύτερο, ενισχύει τις ιδιόκτητες υποδο-
μές της στις υπηρεσίες υγείας, με έμφαση στην 
πρόληψη (ετοιμάζει, ήδη, νέο πολυϊατρείο στα βό-
ρεια προάστια της Αθήνας για παροχή υπηρεσιών 
πρωτοβάθμιας φροντίδας σε 24ωρη βάση) και τρίτο 
υιοθετεί, στο πλαίσιο του ψηφιακού μετασχηματι-
σμού της, την ψηφιακή τεχνολογία για την καλύτερη 
διαχείριση -από τα δεδομένα και το underwriting 
μέχρι τον ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό των υποδο-
μών- των περιστατικών και του κόστους υγείας, 
προς όφελος των ασφαλισμένων της.

Πρόσθετες παροχές  
σε Medisystem και Medihospital

Αναλυτικό ρεπορτάζ στις σελίδες 16-17

εκτιμάται μεταξύ 1 με 1,4 δις ευρώ. 
Ως σύμβουλος πώλησης λειτουργεί η UBS, ενώ 

η διαδικασία βρίσκεται στην υπογραφή συμβάσε-
ων εμπιστευτικότητας ( Non Disclosure Agreement 
– NDA) από τους ενδιαφερόμενους. Με βάση τις 
πρώτες εκτιμήσεις, μη δεσμευτικές προσφορές 
αναμένεται να κατατεθούν εντός του Φθινοπώρου 
και οι δεσμευτικές ως τα τέλη του έτους. 

Πρόκειται για την πρώτη μεγάλη πώληση χαρτο-
φυλακίου εγχώριων εμπορικών και ξενοδοχεια-
κών ακινήτων, που επιχειρείται από τράπεζα και 
ως εκ τούτου η αγορά αναμένει με ιδιαίτερο ενδι-
αφέρον να δει το που θα διαμορφωθούν οι τιμές. 
Με δεδομένη την καλή πορεία του τουρισμού, τα 
τελευταία χρόνια και τις ενδείξεις δειλής ανάκαμ-
ψης της ζήτησης για καλά εμπορικά ακίνητα υπάρ-
χουν προσδοκίες για ισχυρή εκδήλωση ενδιαφέ-
ροντος. 

Την πώληση χαρτοφυλακίου με μη εξυπηρετού-
μενα δάνεια, χωρίς εξασφαλίσεις, ετοιμάζει και η 
Εθνική. Η πώληση αναμένεται να τρέξει στο τελευ-
ταίο τρίμηνο του έτους και θα αφορά καταναλωτι-
κά δάνεια καθώς και επαγγελματικά ( σ.σ σε ελεύ-
θερους επαγγελματίες). Το ύψος του χαρτοφυλα-
κίου σε ονομαστική αξία δεν έχει γίνει γνωστό ε-
κτιμάται όμως ότι θα ξεπερνά το 1 δις. 

Προεργασία για την πώληση χαρτοφυλακίου με 
μη εξυπηρετούμενα δάνεια, χωρίς εξασφαλίσεις, 
ολοκληρώνει και η Alpha Bank. Πρόκειται για κα-
ταναλωτικά δάνεια, απαιτήσεις από κάρτες και πο-
σά υπεραναλήψεων καθώς και δάνεια προς ελεύ-
θερους επαγγελματίες χωρίς εξασφαλίσεις. 

Διαβάστε στη σελίδα 20  ρεπορτάζ  για τα μεγάλα 
ονόματα που προσελκύουν τα «κόκκινα» δάνεια

Τράπεζες Στο … σφυρί «κόκκινα» δάνεια άνω των 6,5 δισ. ευρώ
Συνέχεια απο τη σελ. 11

Πρωτογενές πλεόνασμα ύψους 
3,024 δισ. ευρώ  εμφάνισε ο προ-
ϋπολογισμός το επτάμηνο Ιανου-

αρίου-Ιουλίους 2017 έναντι πρωτογε-
νούς πλεονάσματος 2,715 δισ. ευρώ 
την αντίστοιχη περίοδο του 2016 και 
στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα 
2,098 δισ. ευρώ. 

Αυτό προκύπτει από τα στοιχεία για 
την πορεία εκτέλεσης του προϋπολογι-
σμού που δόθηκαν στη δημοσιότητα α-
πό το υπουργείο Οικονομικών. Σε ότι 
αφορά στο έλλειμμα της γενικής κυ-
βέρνησης το επτάμηνο μειώθηκε ένα-
ντι του στόχου και ανήλθε σε 1,351 δισ. 
ευρώ έναντι ελλείμματος 1,676 δισ. 
ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2016 
και στόχου για έλλειμμα 2,280 δισ. ευ-
ρώ.

Αναλυτικά σύμφωνα με τα στοιχεία 
του προϋπολογισμού:
✓ Το ύψος των καθαρών εσόδων του 
κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 
27,316 δισ. ευρώ παρουσιάζοντας μεί-
ωση κατά 636 εκατ. ευρώ ή 2,3% ένα-
ντι του στόχου. Τα καθαρά έσοδα του 

τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 
26,251 δισ. ευρώ, μειωμένα κατά 682 
εκατ. ευρώ ή 2,5% έναντι του στόχου.
✓ Ειδικότερα, την περίοδο Ιανουαρί-
ου-Ιουλίου 2017, αύξηση έναντι του 
στόχου παρατηρήθηκε κυρίως στις ε-
ξής κατηγορίες εσόδων:

◗ α) Φόροι στην περιουσία κατά 136 ε-
κατ. ευρώ ή 22,7%,
◗ β) Άμεσοι Φόροι Π.Ο.Ε. κατά 130 ε-
κατ. ευρώ ή 10,7%,
◗ γ) ΦΠΑ λοιπών κατά 234 εκατ. ευρώ 
ή 3,1%,
◗ δ) Λοιποί φόροι συναλλαγών κατά 30 
εκατ. ευρώ ή 10,5%,
◗ ε) Τέλος ταξινόμησης οχημάτων κατά 
25 εκατ. ευρώ ή 21,3%,
◗ στ) Έμμεσοι φόροι Π.Ο.Ε. κατά 106 
εκατ. ευρώ ή 17,9%,
◗ ζ) Έσοδα καταργηθέντων ειδικών λο-
γαριασμών κατά 20 εκατ. ευρώ ή 
13,1%,

Μειωμένα έναντι του στόχου την ί-
δια περίοδο ήταν τα έσοδα στις ακό-
λουθες βασικές κατηγορίες:

◗ α)Φόρος Εισοδήματος Φυσικών Προ-
σώπων κατά 338 εκατ. ευρώ ή 7,1%,
◗ β) Φόρος εισοδήματος νομικών προ-
σώπων κατά 47 εκατ. ευρώ ή 4,7%,
◗ γ) Λοιποί άμεσοι φόροι κατά 101 ε-
κατ. ευρώ ή 8,2%,
◗ δ) ΦΠΑ πετρελαιοειδών κατά 25 ε-
κατ. ευρώ ή 2,3%,
◗ ε) ΦΠΑ καπνού κατά 25 εκατ. ευρώ ή 
7,7%,
◗ στ) Λοιποί ΕΦΚ (καπνού, κλπ) κατά 
150 εκατ. ευρώ ή 9,8%,

◗ ζ) Έσοδα αποκρατικοποιήσεων κατά 
343 εκατ. ευρώ ή 26,2%.

Τα έσοδα του Προϋπολογισμού Δη-
μοσίων Επενδύσεων ανήλθαν σε 228 
εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 67 εκατ. 
ευρώ έναντι του στόχου, ενώ οι δαπά-
νες ανήλθαν στα 28.667 εκατ. ευρώ 
και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 
1.565 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου 
(30.232 εκατ. ευρώ).Ειδικότερα, οι δα-
πάνες του τακτικού προϋπολογισμού 
ανήλθαν σε 27.553 εκατ. ευρώ και εί-

ναι μειωμένες κατά 1.043 εκατ. ευρώ 
έναντι του στόχου. Μειωμένες έναντι 
του στόχου ήταν κυρίως οι επιχορηγή-
σεις νοσοκομείων, ΥΠΕ-ΠΕΔΥ κατά 
199 εκατ. ευρώ, το Κοινωνικό Εισόδη-
μα Αλληλεγγύης κατά 99 εκατ. ευρώ, 
τα επιδόματα πολυτέκνων κατά 60 ε-
κατ. ευρώ και οι αποδιδόμενοι πόροι 
κατά 302 εκατ. ευρώ.Οι δαπάνες του 
τακτικού προϋπολογισμού παρουσιά-
ζονται μειωμένες σε σχέση με την αντί-
στοιχη περίοδο του 2016 κατά 497 ε-
κατ. ευρώ. 

Έχουν καταβληθεί επιπλέον 234 ε-
κατ. ευρώ για το Κοινωνικό Εισόδημα 
Αλληλεγγύης, 89 εκατ. ευρώ για απο-
δόσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 42 ε-
κατ. ευρώ για επιδοτήσεις γεωργίας, 
42 εκατ. ευρώ για δαπάνες μετανα-
στευτικών ροών και 67 εκατ. ευρώ για 
εξοπλιστικά προγράμματα του Υπουρ-
γείου Εθνικής Αμύνης.

Οι δαπάνες του ΠΔΕ διαμορφώθη-
καν σε 1.114 εκατ. ευρώ παρουσιάζο-
ντας μείωση έναντι του στόχου κατά 
522 εκατ. ευρώ.

Υπουργείο Οικονομικών  Πρωτογενές πλεόνασμα 3,024 δισ. ευρώ το επτάμηνο

Την ίδια στιγμή οι τράπεζες βρίσκουν, έστω με δυσκολία και σημαντική 
καθυστέρηση, πεδίο συνεννόησης για την αντιμετώπιση υπερχρεωμένων 
μεγάλων επιχειρήσεων, στις οποίες διαθέτουν κοινή έκθεση. 

Η απόφαση για πώληση του 82,11% της Σελόντα και του 75,9% της Νηρεύς 
από τις Πειραιώς, Eurobank, Alpha Bank και Εθνική Τράπεζα είναι ενδεικτική. 
Παρά τη διαφορετική έκθεση και τα διαφορετικά συμφέροντα, οι τράπεζες 
συμφώνησαν να προχωρήσουν, απορρίπτοντας τη δελεαστική πρόταση της 
Pillarstone για ανάληψη της διαχείρισης των δύο εταιρειών. 

Η διαδικασία τρέχει με τις A&M και PwC να διενεργούν due diligence, ώστε 
εντός Σεπτεμβρίου να υποβληθούν μη δεσμευτικές προσφορές. Ο διαγωνι-
σμός εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί στους πρώτους μήνες του 2018. Σε περί-
πτωση επιτυχούς πώλησης, οι τράπεζες θα μειώσουν την έκθεσή τους σε 
ρυθμισμένα μη εξυπηρετούμενα δάνεια κατά περίπου 340 εκατ. ευρώ ( αθροι-
στικός δανεισμός στο τέλος του 2016). 

Οι ίδιες τράπεζες προωθούν διαγωνισμό πώλησης για τα δάνεια της 
Euromedica, έχοντας αναθέσει στην Deutsche Bank Λονδίνου τη διερεύνηση 
ενδιαφέροντος. Πρόκειται για δάνεια ονομαστικής αξίας περίπου 400 εκατ. 
ευρώ, τα οποία έχουν ως εξασφαλίσεις θυγατρικές, συμμετοχές, ακίνητα και 
απαιτήσεις έναντι Δημοσίου του ομίλου Euromedica. 

Από κοινού  
πωλήσεις δανείων 

υπερχρεωμένων 
ομίλων
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Ρεπορτάζ     | +υγεία

ΨΗΦΙΣΘΗΚΕ στο τέλος του Ιουλίου το νο-
μοσχέδιο για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα 
Υγείας (ΠΦΥ). Πρώτο το NEXTDEAL με 
συνέντευξη του προέδρου της Πανελλή-
νιας Ένωσης Ιδιωτικών Κλινικών, Γρηγό-
ρη Σαραφιανού,  είχε αναδείξει τα προ-
βλήματα που θα προκαλέσει η εφαρμογή 
του νέου συστήματος παροχής ΠΦΥ.

Έίναι γεγονός ότι η σημερινή κυβέρνη-
ση έχει αλλεργία(!) στην ιδιωτική πρωτο-
βουλία και επιχειρηματικότητα. Με το νό-
μο αυτό στην ουσία στόχος της είναι να 
μειωθεί η εξάρτηση των υπηρεσιών πε-
ρίθαλψης από τον ιδιωτικό τομέα και η 

στροφή του πολίτη στα 
δημόσια νοσοκομεία 
και τα κέντρα Υγείας. 

Ο νέος νόμος εισά-
γει το θεσμό του  
gatekeeping, σύμφω-
να με τον οποίο κάθε 
ασφαλισμένος του ΈΟ-
ΠΥΥ υποχρεωτικά θα 

έχει το δικό του οικογενειακό γιατρό. Σε 
περίπτωση ασθένειας αυτός θα κάνει τη 
διάγνωση και στη συνέχεια θα κατευθύνει 
–αν το θεωρεί απαραίτητο και έχει τις α-
παιτούμενες γνώσεις(!)-  τον ασφαλισμένο 
σε άλλον εξειδικευμένο γιατρό συμβεβλη-
μένο με τον ΈΟΠΥΥ ή για εξετάσεις και νο-
σηλεία σε δημόσιο νοσοκομείο ή κατά την 
κρίση του σε  ιδιωτικό θεραπευτήριο ή δι-
αγνωστικό κέντρο, χωρίς εξαιρέσεις για 
έκτακτα ή επείγοντα περιστατικά. Έτσι κα-
ταργείται το δικαίωμα που έχει ο ασθενής 
-από της ιδρύσεως των ασφαλιστικών τα-
μείων- για την ελεύθερη επιλογή γιατρού, 
διαγνωστικού κέντρου ή κλινικής.

Από τον καιρό που ξεκίνησε η κρίση έ-
χουν κλείσει περίπου 40 ιδιωτικές κλινι-
κές με περισσότερους από 2.000 εργαζό-
μενους να έχουν καταλήξει στην ανεργία. 
Πρόσφατα  στη Θεσσαλονίκη έκλεισε 
γνωστή Νευρολογική Κλινική, προσθέτο-
ντας άλλους 60 εργαζόμενους. Τα αλε-
πάλληλα rebate και  clawback, καθώς και 
τα συσσωρευμένα χρέη του ΈΟΠΥΥ δεν 
ήταν αρκετά, γι’ αυτό και το υπουργείο Υ-
γείας επιβάλλει και νέα μέτρα για την τελι-
κή εξόντωση του ιδιωτικού τομέα υγείας. 

Παράλληλα ο Έλληνας ασθενής θα χά-
νει πολύτιμο χρόνο για την υγεία του περι-
μένοντας για καιρό μέχρι να κλείσει το 
ραντεβού στον εξειδικευμένο γιατρό. Μο-
νόδρομος θα είναι η περίθαλψη του από 
τα δημόσια νοσοκομεία, τα οποία ήδη α-
δυνατούν να παρέχουν αξιοπρεπή περί-
θαλψη, αφού αντιμετωπίζουν τεράστιες 
ελλείψεις σε προσωπικό, αναλώσιμα και 
φάρμακα. 

Σε αυτή τη χώρα, λοιπόν, συνεχώς βλέ-
πουμε το δένδρο και χάνουμε το δάσος.   
Άλλωστε το είπε και ο πρωθυπουργός 
πρόσφατα ατενίζοντας τα καμένα της Αττι-
κής: «η καταστροφή δεν είναι τόσο μεγά-
λη!...».

Περί υγείας…ΔΗΚΤΙΚΑ

Του Άρη 
Μπερζοβίτη

Σε όλους, ανεξαρτήτως ηλικίας ή κατάστασης 
υγείας και χωρίς κανένα ιατρικό έλεγχο, απευ-
θύνεται το πρωτοποριακό Πρόγραμμα Πρωτο-

βάθμιας Φροντίδας & Πρόληψης, το NN Care for 
All,που δημιούργησε η  NN Hellas.

Το NN Care for All αποτελεί την ιδανική επιλογή 
για όσους δεν είχαν έως σήμερα τη δυνατότητα να 
ασφαλιστούν ή επιθυμούν να πραγματοποιήσουν 
εξετάσεις, οι οποίες δεν καλύπτονται από τον κρα-
τικό φορέα ασφάλισης. Πλέον η ΝΝ παρέχει σε ό-
λους ένα πρόγραμμα ασφάλισης με απεριόριστες 
διαγνωστικές εξετάσεις στον όμιλο ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ, 
σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Aξιοσημείωτο είναι το 

απεριόριστο της αξίας και του πλήθους των εξετά-
σεων που μπορεί να πραγματοποιήσει ο ασφαλι-
σμένος ετησίως, καταβάλλοντας το 15% του κό-
στους των εξετάσεων. Σε περίπτωση προσκόμι-
σης παραπεμπτικού του ΈΟΠΥΥ, η συμμετοχή μη-
δενίζεται. 

Για όσους επιθυμούν να αποκτήσουν το NN Care 
for All, η NN Hellas προσφέρει επιπλέον παροχές 
σε συνεργασία με τον όμιλο ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ:
• 50% έκπτωση σε οδοντιατρικές υπηρεσίες στα ιδι-
όκτητα οδοντιατρεία του ομίλου
• Δωρεάν μεταφορά με ασθενοφόρο σε περίπτωση 
επείγοντος περιστατικού σε κλινική του ομίλου

• Έκπτωση 25% στα έξοδα νοσηλείας σε κλινική του 
Ομίλου, εφόσον γίνει χρήση βιβλιαρίου ΈΟΠΠΥ.

Για την NN Hellas κάθε ασφαλισμένος είναι ο κα-
νόνας, χωρίς καμία εξαίρεση. Mε γνώμονα το τρί-
πτυχο των αξιών της «Νοιαζόμαστε, Έίμαστε ξεκά-
θαροι, Δεσμευόμαστε», η ΝΝ δημιούργησε το NN 
Care for All που στοχεύει στη φροντίδα των ευαί-
σθητων πληθυσμιακών ομάδων, αποδεικνύοντας 
έμπρακτα ότι βρίσκεται δίπλα τους με την προσφο-
ρά ουσιαστικών λύσεων για την ασφάλιση της υγεί-
ας τους, τόνισε η κα Μαριάννα Πολιτοπούλου, πρό-
εδρος Δ.Σ. και διευθύνουσα σύμβουλος της ΝΝ 
Hellas.

ΕΟΠΥΥ

Νέο σύστημα 
επισκέψεων 
στους γιατρούς 
ΑΛΛΑΖΕΙ από την 1η Οκτωβρίου 
το σύστημα για τους συμβεβλημέ-
νους με τον ΕΟΠΥΥ γιατρούς, ενώ 
από  όσα προβλέπονται για τη λει-
τουργία των συμβεβλημένων ια-
τρείων εξαιρούνται τα επείγοντα 
περιστατικά.Σύμφωνα με την νέα 
εγκύκλιο του προέδρου του ΕΟ-
ΠΥΥ, Σ. Μπερσίμη, ο μέσος ημε-
ρήσιος αριθμός επισκέψεων των 
ασφαλισμένων του ΕΟΠΥΥ στους 
συμβεβλημένους με τον Οργανι-
σμό γιατρούς, θα είναι 20 και ο 
χρόνος της κάθε μίας καθορίζε-
ται, σύμφωνα με τους κανόνες 
ορθής ιατρικής πρακτικής, στα 15 
λεπτά. Καθορίζεται επίσης ως μέ-
γιστος εβδομαδιαίος αριθμός ε-
πισκέψεων των ασφαλισμένων 
του ΕΟΠΥΥ στους συμβεβλημέ-
νους με τον Οργανισμό γιατρούς 
οι 100 επισκέψεις. Όλοι οι συμ-
βεβλημένοι με τον ΕΟΠΥΥ γιατροί 
καλούνται να δηλώσουν στο e-
ΔΑΠΥ το ωράριο λειτουργίας του 
ιατρείου τους κατά το οποίο θα ε-
ξυπηρετούνται οι ασφαλισμένοι 
ΕΟΠΥΥ.

Παράταση Προκήρυξης  για 
την πρόσληψη 2.868 ατόμων 
στις Τοπικές Ομάδες Υγείας 

Με  απόφαση του Υπουργού 
Υγείας παρατείνεται εν τω μεταξύ 
μέχρι την Παρασκευή 8/9/2017 η 
προκήρυξη για την πρόσληψη 
συνολικά 2.868 ατόμων που θα 
στελεχώσουν τις Τοπικές Ομάδες 
Υγείας (ΤΟΜΥ) των δημόσιων δο-
μών παροχής υπηρεσιών Πρω-
τοβάθμιας Φροντίδας Υγείας 
(ΠΦΥ).Η προκήρυξη διεξάγεται 
με τον πλέον διαφανή και αξιο-
κρατικό τρόπο, με κριτήρια και 
διαδικασία εγκεκριμένα από το 
ΑΣΈΠ. Αφορά συμβάσεις εργα-
σίας ιδιωτικού δικαίου ορισμέ-
νου χρόνου, πλήρους και απο-
κλειστικής απασχόλησης, διε-
τούς διάρκειας, οι οποίες δύνα-
νται να ανανεώνονται μέχρι τη 
λήξη του 4ετους προγράμματος. 
Μετά το 2021, υπάρχει πρόβλεψη 
για χρηματοδότηση των ΤΟΜΥ 
από εθνικούς πόρους έτσι ώστε 
να είναι διασφαλισμένη η συνέ-
χεια της λειτουργίας των νέων 
δομών την καθολική ανάπτυξη 
του νέου μοντέλου ΠΦΥ,τονίζει 
σε ανακοίνωση του το  Υπουρ-
γείο Υγείας.

ΣΤΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ BIGO (Big data against 
childhood Obesity), που θέτει τα big data στην υπη-
ρεσία της επιστήμης, με στόχο την πρόληψη και 
αντιμετώπιση της παιδικής και εφηβικής παχυ-
σαρκίας, συμμετέχει η COSMOTE. Για τον σκοπό 
αυτό, το BigΟ θα αναπτύξει μια καινοτόμο πλατ-
φόρμα που θα επιτρέπει την αξιολόγηση του κιν-
δύνου παχυσαρκίας, προκειμένου οι Αρμόδιες Υ-
πηρεσίες να δράσουν σε τοπικό επίπεδο, με βάση 
αντικειμενικά στοιχεία.

Οι σημερινές δράσεις εφαρμόζουν γενικευμέ-
νες πολιτικές με περιορισμένα αποτελέσματα, κα-
θώς απουσιάζει το κατάλληλο πλαίσιο παρατήρη-
σης και ποσοτικής αποτίμησης των παραγόντων 

που σε τοπικό και εθνικό επίπεδο ευνοούν την 
παχυσαρκία. Το BigO με την ενεργό συμμετοχή 
περισσότερων από 25.000 παιδιών σχολικής ηλι-
κίας (9-18 ετών), που θα βοηθήσουν στη συλλογή 
δεδομένων (Big Data) από smartphones, 
wearables και eHealth-συσκευές (wristbands, 
Mandometers, κλπ.), θα επιτρέψει τη δημιουργία 
ποσοτικοποιημένων μοντέλων συμπεριφοράς για 
την αντικειμενική αξιολόγηση και τον επαναπροσ-
διορισμό των δράσεων πρόληψης και αντιμετώπι-
σης της παιδικής και εφηβικής παχυσαρκίας σε 
τοπικό και τελικά, σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπε-
δο.Στο πλαίσιο του έργου, η COSMOTE συμμετέχει 
στον καθορισμό των περιπτώσεων χρήσης, των 

τεχνικών απαιτήσεων, των προδιαγραφών και το 
συνολικό σχεδιασμό του συστήματος. Έπιπλέον, η 
COSMOTE θα είναι υπεύθυνη για τη συλλογή των 
αρχικών δεδομένων (αισθητήρες, εξωτερικές πη-
γές), θα συμβάλει στην ανάπτυξη των εφαρμογών 
για κινητά, καθώς και στην αξιολόγηση της πλατ-
φόρμας BigO. 

Τέλος, η COSMOTE θα συμμετάσχει στις ενέρ-
γειες  διάδοσης και αξιοποίησης των αποτελεσμά-
των του έργου.Το έργο συγχρηματοδοτείται από 
την ΈΈ μέσω του πλαισίου Horizon 2020, συμμετέ-
χουν σε αυτό δεκατρείς  φορείς από πέντε  χώρες 
της Έυρώπης (Έλλάδα, Σουηδία, Ισπανία, Ολλανδία 
και Ιρλανδία) και έχει συνολική διάρκεια 4 χρόνια. 

COSMOTE Στη μάχη κατά της παιδικής παχυσαρκίας

Interamerican Ασφαλιστική κάλυψη 
οχημάτων  για Το Χαμόγελο του Παιδιού

Σημαντικής αξίας για "Το Χαμόγελο του Παιδιού", οικονομικά και λειτουρ-
γικά, είναι η παροχή ασφαλιστικής κάλυψης από την Interamerican του 
διαρκώς αυξανόμενου στόλου των οχημάτων του οργανισμού. 

Ήδη, τα ασφαλισμένα οχήματα έχουν φθάσει τα 99 και η εταιρεία, πέρα από 
τη χορηγία των ασφαλίστρων, έχει καλύψει και τις ζημιές αστικής ευθύνης 
που έχουν προκύψει κατά την πολυετή υποστηρικτική συνεργασία.Η ασφαλι-
στική κάλυψη οχημάτων αφορά, ειδικότερα, σε 10 ασθενοφόρα, 46 επιβατικά, 
21 φορτηγά, 9 λεωφορεία, 4 ρυμουλκά, 6 δίκυκλα και 3 ιδιαιτέρων χρήσεων: 
ειδικού τύπου, φορτηγού με ρυμουλκό και τρακτέρ με ρυμουλκό. Παράλληλα 

σε ετήσια βάση, η INTERAMERICAN αναλαμβάνει και άλλες πρωτοβουλίες 
υποστήριξης του οργανισμού "Το Χαμόγελο του Παιδιού" -ασφάλιση εκδηλώ-
σεων, φιλοξενία παζαριών- αναδεικνύοντας και την εθελοντική συνεισφορά 
των εργαζομένων της. 

Η εταιρεία εγγράφει την εν λόγω συνδρομή στο πλαίσιο του ευρύτερου, έ-
μπρακτου ενδιαφέροντος για τα Δικαιώματα του Παιδιού και των δεσμεύσε-
ων κοινωνικής υπευθυνότητας, ακολουθώντας σχετικές αρχές ( UN Global 
Compact), υιοθετώντας οικουμενικούς στόχους (SDGs) σε τοπικό επίπεδο και 
συνεργαζόμενη με φορείς αναγνωρισμένου κοινωνικού έργου.

NN HELLAS

Φροντίδα και πρόληψη για όλους με το NN Care for All
ΟΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΝΟΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΠΡΙΝ ΑΠΟ 400 ΧΡΟΝΙΑ

Τα μυστικά μακροζωίας 
των Ικαριωτών

Ο Αγιος Κήρυκος, πρωτεύουσα της Ικαρίας

Πιο επίκαιρες από ποτέ είναι σήμερα οι  παρατηρήσεις ενός Αρχιεπισκόπου πριν από 
400 χρόνια. Υγιεινή και λιτή διατροφή, καθημερινή άσκηση, λιγότερο άγχος, περισσό-
τερες κοινωνικές συναναστροφές, εξωστρέφεια, αναπτυγμένο αίσθημα αλληλεγγύης 

είναι μερικές από τις συμπεριφορές που πρέπει να υιοθετήσουμε αν θέλουμε να ζήσουμε 
περισσότερα και καλύτερα χρόνια. Αν μάλιστα μπορούμε να τις συνδυάσουμε με ένα φυ-
σικό περιβάλλον, όπως αυτό της Ικαρίας, τότε η μακροζωία θα πρέπει να θεωρείται δεδο-
μένη....

Τα τελευταία χρόνια υπήρξαν σημαντικές ανακοινώσεις σχετικά με τις περιοχές του πλα-
νήτη που κατέχουν τα υψηλότερα ποσοστά μακρόβιου πληθυσμού. Η Ικαρία (ή Νικαριά), 
το μικρό νησί των 8.423 κατοίκων στο βορειοανατολικό Αιγαίο, αποτελεί μία από τις 5 περι-
οχές του πλανήτη με τους μακροβιότερους κατοίκους, όπως επισημαίνει ο Καθηγητής 
Καρδιολογίας κ. Χριστόδουλος Στεφανάδης και προσθέτει:

«Με μεγάλη έκπληξη, αλλά συνάμα και ενθουσιασμό, υποδεχθήκαμε την σημαντική αυ-
τή είδηση για τον τόπο μας, πριν από περίπου 8 χρόνια. Ένθουσιασμός, που οδήγησε στην 
γέννηση της ιδέας για την διεξαγωγή επιδημιολογικής μελέτης στο νησί με κύριο σκοπό την 
διερεύνηση των ιδιαίτερων δημογραφικών, κοινωνικών, περιβαντολλογικών και γονιδια-
κών χαρακτηριστικών που δίνουν στους κατοίκους της Ικαρίας το πολυπόθητο προνόμιο 
της μακροζωίας. Πράγματι, η μελέτη «ΙΚΑΡΙΑ», που οργανώθηκε και διεξάγεται τα τελευ-
ταία χρόνια στο νησί έχει, ως τώρα, δώσει σημαντικές πληροφορίες για τον τρόπο ζωής, τις 
συνήθειες, τις ιδιαίτερες περιβαντολλογικές συνθήκες που επικρατούν στο νησί, καθώς και 
για τα ποσοστά εμφάνισης καρδιαγγειακών και άλλων νοσημάτων συναφών με την γήραν-
ση. Τα αποτελέσματα της μελέτης έτυχαν αναγνώρισης από το διεθνή τύπο και από μεγάλα 
έγκριτα επιστημονικά περιοδικά μέσα από πλήθος δημοσιεύσεων. Η μεσογειακή διατρο-
φή, πλούσια σε όσπρια, λαχανικά, φρούτα και ψάρια, η προτίμηση στην κατανάλωση ελλη-
νικού καφέ, η μέτρια κατανάλωση κρασιού, η καθημερινή άσκηση, τα μειωμένα επίπεδα 
άγχους, τα χαμηλά ποσοστά κατάθλιψης, η συντροφικότητα, η συμμετοχή σε κοινωνικές 
εκδηλώσεις, είναι μερικές από τις συμπεριφορές που είναι κοινές για νέους και ηλικιωμέ-
νους κατοίκους του νησιού και που σε συνδυασμό με τα ιδιαίτερα γεωφυσικά χαρακτηρι-
στικά του τόπου συμβάλουν στην επίτευξη της μακροζωίας».

Η δρ. Παναγιώτα Πιέτρη, καρδιολόγος, διευθύντρια Μονάδα Υπέρτασης στο Ιατρικό Κέ-
ντρο Αθηνών τονίζει πως «το πιο εντυπωσιακό εύρημα για το νησί της μακροζωίας είναι 
ότι όλα όσα παρατηρήσαμε για τους κατοίκους μέσα από την μελέτη «ΙΚΑΡΙΑ», τα είχε ήδη 
επισημάνει, σχεδόν 400 χρόνια πριν, ένας… Αρχιεπίσκοπος! Ο Ιωσήφ Γεωργιρήνης, Αρχι-
επίσκοπος Σάμου, στο βιβλίο του που εκδόθηκε το 1678 στο Λονδίνο, επιστρέφοντας από 
τη Σάμο, περιέγραψε την κατάσταση στα νησιά Σάμος, Νικαριά, Πάτμος και Όρος Άθω.

ΜΑΚΡΟΖΩΙΑ

Ένας ρεαλιστικός στόχος
 «ΤΑ ΠΛΕΟΝ ΑΞΙΟΣΗΜΕΙΩΤΑ πράγματα της νήσου 
αυτής είναι ο αήρ και το ύδωρ, τα οποία είναι τόσο υ-
γιεινά ώστε να καθιστούν τους κατοίκους πολύ μα-
κροβίους. Έίναι επομένως, πολύ συνηθισμένο το φαι-
νόμενον να συναντήσει κανείς εις αυτήν ανθρώπους 
εκατοντούτεις, πράγμα που είναι πολύ εκπληκτικό, 
όταν λάβει κανείς υπ’όψιν την σκληραγωγημένην ζω-
ήν που διάγουν...Προ της ορισμένης ώρας του φαγη-
τού, είναι αδύνατον να βρεθεί άρτος, σε όλην την νή-
σον. Ολίγον μόνον προ αυτής, λαμβάνουν την ανα-
γκαία ποσότητα σίτου, την αλέθουν εις τον χειρόμυ-
λον, ψήνουν την ζύμην εις μίαν πλακωτήν πέτραν, και 
αφού ψηθεί, ο αρχηγός της οικογένειας μοιράζει την 
ψημένην αυτήν ζύμην κατά ίσα μέρη εις τα μέλη της 
οικογενείας. Αν, δε, παρευρίσκεται κανείς ξένος, του 
προσφέρεται μερίδιον, που αφαιρείται από τους άλ-
λους κατ’αναλογίαν...Νερώνουν τον οίνον κατά το εν 
τρίτον....Η δίαιτα τους είναι πτωχή, όμως τα σώματα 
τους είναι εύρωστα και σκληραγωγημένα και οι άν-
θρωποι γενικώς είναι μακρόβιοι. Και ζουν ως να πι-
στεύουν ότι δεν πρόκειται να επιζήσουν μέχρι της ε-
πομένης ημέρας. Έυχαριστημένοι που κατορθώνουν 
να αντιμετωπίσουν τις στοιχειώδεις ανάγκες της ημέ-
ρας» ...και καταλήγει γράφοντας: «Αυτή είναι η εικόνα 
της μικράς νήσου, της πτωχότερης και όμως της ευ-
τυχέστερης από όλες τις άλλες του Αιγαίου Πελά-
γους».

Σημειώνεται ότι το σημαντικό αυτό εύρημα για τη 
μακροζωία στο νησί της Ικαρίας πριν από 400 περίπου 
χρόνια, δημοσιεύτηκε πρόσφατα στο πλέον έγκυρο 
επιστημονικό περιοδικό Nature (Pietri P, Papaioannou 
T, Stefanadis C. Environment: An old clue to the 
secret of longevity. Nature 2017;544(7651):416)

Τέλος, τα αποτελέσματα της μελέτης «ΙΚΑΡΙΑ» αλλά 
και πολλές ακόμα χρήσιμες πληροφορίες και νέες 
γνώσεις για τη μακροζωία θα παρουσιαστούν στο ερ-
χόμενο διεθνές συνέδριο για τη μακροζωία με τίτλο 
«Μακροζωία: Ένας ρεαλιστικός στόχος» που θα λάβει 
χώρα στην Αθήνα, στις 8-9 Σεπτέμβρη, στο ξενοδοχείο 
Hilton. Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό. 
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ΨΗΦΙΑΚΗ-ΠΕΛΑΤΟΚΕΝΤΡΙΚΗ Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΙNTERAMERICAN ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ

Πρόσθετες παροχές σε Medisystem και Medihospital 
Eνισχύει τις καλύψεις των ασφαλιστικών προγραμμάτων της στην Υγεία η 

Interamerican,ενσωματώνοντας πρόσθετες παροχές σημαντικής αξίας για 
τους ασφαλισμένους της. 

Στο πλαίσιο αυτό μειώνει ή και μηδενίζει τη συμμετοχή του ασφαλισμένου στα 
έξοδα νοσηλείας για τα προγράμματα "Optimum" και "Benefit", στις δύο κατηγο-
ρίες προγραμμάτων Medisystem και Μedihospital, σε περίπτωση νοσηλείας ή 
χειρουργικής επέμβασης σε επιλεγμένα νοσηλευτικά ιδρύματα. 

Η παροχή ισχύει σε χρήση των κλινικών Αθηναϊκή Mediclinic, Έυρωκλινική 
Παίδων στην Αθήνα και Γενική Κλινική Θεσσαλονίκης. 

Αν το περιστατικό δεν αντιμετωπίζεται στα εν λόγω νοσηλευτήρια, το πλεονέ-
κτημα διατηρείται και στις κλινικές Έυρωκλινική Αθηνών, Ιατρικό Κέντρο Αθη-
νών, Mediterraneo Hospital στην Αττική και Ιατρικό Διαβαλκανικό Κέντρο στη 
Θεσσαλονίκη.Ακόμη στην κατηγορία Medihospital, τόσο στα προγράμματα 
"Optimum" και "Benefit" όσο και στο υψηλότερου επιπέδου πρόγραμμα 
"Freedom", η INTERAMERICAN παρέχει επιπλέον την κάλυψη εξόδων που θα 
πραγματοποιηθούν για την αντιμετώπιση ατυχήματος σε εξωτερικά ιατρεία, μέχρι 
το ποσόν των 250 ευρώ. 

Το προνόμιο παρέχεται εφόσον ο ασφαλισμένος απευθυνθεί στις ιδιόκτητες 
μονάδες πρωτοβάθμιας φροντίδας Αθηναϊκή Mediclinic και πολυϊατρείο 
Medifirst, καθώς και στην Έυρωκλινική Παίδων (μέχρι 14 ετών) στην Αθήνα και 
τη Γενική Κλινική στη Θεσσαλονίκη. 

Τα έξοδα αυτά αφορούν μόνο σε ιατρικές εξετάσεις και πράξεις, διαγνωστικές 
εξετάσεις και φάρμακα ή υλικά που θα χρησιμοποιηθούν για την αντιμετώπιση 
περιστατικών που δεν θα χρειαστούν νοσηλεία. 

Σημειώνεται πως ο χάρτης ασφάλισης Υγείας της εταιρείας, πέρα από τις κατη-
γορίες προγραμμάτων Medisystem και Medihospital, περιλαμβάνει και τα επιδο-
ματικά προγράμματα Medicash. 

Με τις επιπλέον παροχές, η Interamerican υποστηρίζει τον στόχο της στον το-
μέα ασφάλισης της υγείας να επιτυγχάνει υπέρ των ασφαλισμένων της -μέσω 
των ειδικών συμφωνιών που συνάπτει με συνεργαζόμενες μονάδες υγείας- τον 
αποτελεσματικότερο έλεγχο της ποιότητας και του κόστους των καλύψεων, τονί-
ζει ο Γιώργος Βελιώτης, γενικός διευθυντής ασφαλίσεων Ζωής και Υγείας.

Η εταιρεία επιδιώκει, με συνεχείς βελτιώσεις, να ανταποκρίνεται στις ανάγκες 
των πελατών της - από την πρόληψη και την πρωτοβάθμια φροντίδα μέχρι τη 
νοσηλεία και τις χειρουργικές επεμβάσεις προσθέτει ο κ. Γιώργος Βελιώτης. 
Σύμφωνα με την εταιρεία,στο  μοναδικό, πρωτοποριακό στην Έλλάδα Σύστημα 
Υγείας Medisystem, που καλύπτει όλο το φάσμα των ανωτέρω αναγκών, "μοχλό" 
αποτελεί το πρότυπο, πανελλαδικό Δίκτυο Υγείας της εταιρείας. Σήμερα, το δίκτυο 
αριθμεί 1.436 συνεργαζόμενους ιατρούς όλων των ειδικοτήτων, 255 συνεργαζό-
μενα διαγνωστικά κέντρα και 32 κλινικές, σε όλη την επικράτεια. Έιδικότερα, στο 
δίκτυο ιατρών περιλαμβάνονται 552 χειρουργοί - ειδικοί συνεργάτες, που αμεί-
βονται απευθείας από την εταιρεία χωρίς την εμπλοκή του ασφαλισμένου.

Οι τρεις άξονες   
της Interamerican  
στον τομέα της υγείας 

• κατευθύνει-εξελίσσει τα ασφαλιστικά προ-
γράμματά της, πλέον, στην απόλυτη ευελιξία 
σύνθεσης καλύψεων, που παρέχει απόλυτη 
ελευθερία επιλογών στον πελάτη, αναδει-
κνύοντας και τον συμβουλευτικό ρόλο του 
ασφαλιστή,
• ενισχύει τις ιδιόκτητες υποδομές της στις 
υπηρεσίες υγείας, με έμφαση στην πρόληψη 
(ετοιμάζει, ήδη, νέο πολυϊατρείο στα βόρεια 
προάστια της Αθήνας για παροχή υπηρεσιών 
πρωτοβάθμιας φροντίδας σε 24ωρη βάση),
• υιοθετεί, στο πλαίσιο του ψηφιακού μετα-
σχηματισμού της, την ψηφιακή τεχνολογία 
για την καλύτερη διαχείριση -από τα δεδομέ-
να και το underwriting μέχρι τον ιατροτεχνο-
λογικό εξοπλισμό των υποδομών- των περι-
στατικών και του κόστους υγείας, προς όφε-
λος των ασφαλισμένων της.

Οι υποδοµές µας
Συντονιστικό κέντρο

Άµεση Βοήθεια

• 20 ασθενοφόρα

• 3 ελικόπτερα

• 4 αεροπλάνα

• 65 εξειδικευµένοι συνεργάτες

• 165 διεθνείς συνεργασίες

Δίκτυο Υγείας MEDISYSTEM
• Περισσότεροι από 1.390 

επιλεγµένοι γιατροί

• 515 χειρουργοί µε ειδική σχέση 
συνεργασίας

• 253 διαγνωστικά κέντρα

• Συµβεβληµένα νοσηλευτικά 
ιδρύµατα

Ιδιόκτητες ιατρικές µονάδες
• ΑΘΗΝΑϊΚΗ MEDICLINIC – Γενική 

Κλινική

• MEDIf IRST – Πολυϊατρείο

Τηλεφωνική  
Γραµµή Υγείας

Περιγραφή Επιλογές επιδόµατος

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ

Ηµερήσιο επίδοµα, το οποίο παρέχεται από την 1η 
µέρα νοσηλείας σε ιδιωτικό ή δηµόσιο νοσοκοµείο 

(µέχρι 180 µέρες νοσηλείας)

4 Επιλογές

Επίδοµα Α €80

Επίδοµα Β €120

Επίδοµα Γ €180

Επίδοµα Δ €250

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ
Εφάπαξ επίδοµα σε περίπτωση χειρουργικής 

επέµβασης σε ιδιωτικό ή δηµόσιο νοσοκοµείο, 
ανάλογα µε τη σοβαρότητα της επέµβασης

2 Επιλογές

Σχέδιο Α από €300 έως €3.600

Σχέδιο Β από €400 έως €4.800
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ

Συνδυασµός του Νοσοκοµειακού και του 
Χειρουργικού MEDICASH - Το επίδοµα  

παρέχεται σε περίπτωση νοσηλείας ή/και 
χειρουργικής επέµβασης

8 Επιλογές

8 συνδυασµοί Νοσοκοµειακού και Χειρουργικού MEDICASH 
(Νοσοκοµειακό Επίδοµα x Μέρες Νοσηλείας)  

+ Χειρουργικό Επίδοµα
ΦΥΛΑΚΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

Εφάπαξ επίδοµα σε περίπτωση εµφάνισης µιας 
σοβαρής ασθένειας (π.χ. καρκίνος, έµφραγµα, 

εγκεφαλικό, σκλήρυνση κατά πλάκας, τύφλωση κ.λπ.)

Το ύψος του επιδόµατος µπορεί να είναι έως €45.000.  
Το ακριβές ποσό επιλέγεται από τον ασφαλισµένο, ανάλογα  

µε το βαθµό προστασίας που επιθυµεί να εξασφαλίσει

Καλύψεις στις συνεργαζόµενες µονάδες υγείας

Ιατρικές επισκέψεις  
σε γιατρούς ειδικότητας γενικής ιατρικής

Απεριόριστες, 100% κάλυψη

Ιατρικές επισκέψεις  
σε γιατρούς άλλων ειδικοτήτων

Απεριόριστες, µε συµµετοχή €10

Ιατρικές πράξεις Απεριόριστες, χωρίς επιπλέον επιβάρυνση

Ιατρικές επισκέψεις σε γιατρούς ειδικοτήτων  
που δεν έχουν οι συνεργαζόµενες µονάδες υγείας

Καλύπτονται απολογιστικά, µε ειδικό παραπεµπτικό  
από τις συνεργαζόµενες µονάδες υγείας µέχρι €30 ανά επίσκεψη

Διαγνωστικές εξετάσεις*

Απεριόριστες, µε 100% κάλυψη. Αν µία εξέταση δεν µπορεί  
να πραγµατοποιηθεί στις συνεργαζόµενες µονάδες υγείας τότε 

καλύπτεται απευθείας σε συγκεκριµένα συµβεβληµένα διαγνωστικά 
κέντρα

Ιατρικές συµβουλές
24 ώρες το 24ωρο, 365 µέρες το χρόνο,  

στη Γραµµή Υγείας 1010

Δεύτερη ιατρική γνώµη  
από το παγκόσµιο δίκτυο Best Doctors

Όσες φορές και αν χρειαστεί

* Οι εξετάσεις που πραγµατοποιούνται σε νοσοκοµείο δεν καλύπτονται 

Ασφάλεια Υγείας από την Interamerican: Τα προγράμματα με μια ματιά
O κ. Γιώργος 

Βελιώτης
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Περισσότεροι από 10.000 υπάλ-
ληλοι της Allianz από 55 διαφο-
ρετικές χώρες, διένυσαν 1,37 

εκατομμύρια χιλιόμετρα σε 90 ημέρες 
ως μέρος του Allianz World Run, το 
οποίο ολοκληρώθηκε με επιτυχία για 
δεύτερη συνεχή χρονιά, διατηρώντας 
το παγκόσμιο ρεκόρ για τη "μεγαλύτε-
ρη απόσταση που διανύθηκε ομαδικά 
με τρέξιμο”.

Σε τοπικό επίπεδο, η ομάδα της 
Allianz Ελλάδος και της Euler Hermes 
Hellas, με 100 δρομείς γεμάτους θετι-
κή ενέργεια διένυσε 15.000χλμ, κατα-
κτώντας την 32η θέση στην παγκόσμια 
κατάταξη των ομάδων. Η φιλανθρωπι-
κή πρωτοβουλία Allianz World Run 
2017, παρακίνησε τους δρομείς της 
Allianz σε όλο τον κόσμο, να συγκε-
ντρώσουν με την αθλητική τους δρα-
στηριότητα, 500.000 Ευρώ τα οποία θα 
διατεθούν σε δωρεές για τη διεθνή 
οργάνωση Παιδικά Χωριά SOS. Την ι-
κανοποίηση του για την στήριξη του  
World Run,  εξέφρασε  ο Oliver Bäte, 
διευθύνων σύμβουλος του ομίλου 
Allianz. Ήταν εκπληκτικό να βλέπουμε 
τους ανθρώπους μας, να φορούν τα 
αθλητικά τους φεύγοντας από το γρα-

φείο και να πηγαίνουν για τρέξιμο μετά 
από τη δουλειά, μερικές φορές μόνοι 
τους, μερικές φορές μαζί σε ομάδες. 
Ήταν ευαισθητοποιημένοι και ήθελαν 
να εμπλακούν απευθείας οι ίδιοι. Η 
προστασία των Παιδικών Χωριών από 
κινδύνους, όπως οι συνέπειες της κλι-
ματικής αλλαγής, είναι κάτι που οι υ-
πάλληλοι της Allianz έχουν πάρει προ-
σωπικά,είπε ο κ. Oliver Bäte. 

Όπως τονίζεται, η δωρεά της Allianz 
στα Παιδικά Χωριά SOS ξεκινά με το 
πρόγραμμα «Ετοιμότητα σε καταστά-
σεις έκτακτης ανάγκης» στο πλαίσιο 
της ευρύτερης παγκόσμιας συνεργασί-
ας μεταξύ των δύο οργανισμών. Η κοι-
νή αυτή πρωτοβουλία στοχεύει στην 
παροχή προσαρμοσμένων πακέτων ε-
τοιμότητας έκτακτης ανάγκης (SOS) 
για παιδιά, κατόπιν ανάλυσης των δια-
φορετικών κινδύνων που μπορεί να 
απειλούν κάθε τοποθεσία. 

Τα πακέτα παρέχουν άμεση ιατρική 
βοήθεια και υποστήριξη σε όσους έ-
χουν πληγεί από καταστροφές. 

Εκτός από την δωρεά, στο έργο αυτό 
η Allianz προσέφερε και την υψηλή 
τεχνογνωσία της στην ανάλυση και δι-
αχείριση κινδύνων.

Eurolife ERB

Επενδύει στο 
μέλλον των 
συνεργατών 
ΤΗΝ ΠΡΏΤΗ ανοικτή ημερίδα εκ-
παίδευσης συνεργατών της, πραγ-
ματοποίησε η Eurolife ERB  σε συ-
νεργασία με το Πανεπιστήμιο Πει-
ραιώς, συνεχίζοντας την υλοποίηση 
του 6ου ετήσιου προγράμματος 
«Advanced Program in Manage-
ment for Insurance Executives». Η 
ημερίδα διεξήχθη στο Εκπαιδευτικό 
Κέντρο του Ομίλου, με συμμετοχή 
80 συνεργατών και στελεχών της 
Γενικής Διεύθυνσης Πωλήσεων και 
Εκπαίδευσης της Eurolife ERB Α-
σφαλιστικής.

Η ημερίδα με  θέμα: «Χρηματοοι-
κονομικές Εξελίξεις και Επενδυτι-
κές Αποφάσεις» είχε  εισηγητή τον 
κ. Μιχάλη Αργυρού, Αναπληρωτή 
Καθηγητή Οικονομικών  του Πανε-
πιστημίου του Cardiff και διευθυντή 
του διδακτορικού προγράμματος 
οικονομικών του συγκεκριμένου 
Πανεπιστημίου, ενώ παρευρέθηκε 
και ο κ. Δημήτριος Γεωργακέλλος, 
Καθηγητής και Επιστημονικός Υ-
πεύθυνος του προγράμματος.Στό-
χος της ημερίδας, ήταν να βοηθήσει 
τους συμμετέχοντες να κατανοή-
σουν τη διαχρονική εξέλιξη των ιδι-
ωτικών καταθέσεων, των αγορών 
κρατικών ομολόγων και της νομι-
σματικής πολιτικής στην Ευρωζώνη 
μέσα από την παρουσίαση οικονο-
μετρικών ευρημάτων αλλά και την 
ερμηνεία αποτελεσμάτων.

Η Eurolife ERB δίνει ιδιαίτερη έμ-
φαση στην εκπαίδευση, ως επένδυ-
ση για το μέλλον των συνεργατών 
της, καθώς λειτουργούν και ως 
πρεσβευτές των αξιών της, τόνισε ο 
γενικός διευθυντής πωλήσεων και 
εκπαίδευσης της Eurolife ERB, κ. 
Νίκος Δελένδας.Με δεδομένη την 
πολύ επιτυχημένη πρωτοβουλία του 
Ομίλου με το πρόγραμμα «Advanced 
Program in Management for 
Insurance Executives», που υλο-
ποιείται για έκτη συνεχόμενη χρο-
νιά, η εταιρεία συνεργάζεται με το 
Πανεπιστήμιο Πειραιώς και το Τμή-
μα Διοίκησης Επιχειρήσεων για τον 
αρτιότερο σχεδιασμό και λειτουργία 
του προγράμματος. Άλλωστε, για 
όλους εμάς στη Eurolife ERB η χά-
ραξη μιας μακροπρόθεσμης στρατη-
γικής αποτελεί συνάμα την ουσία 
της δράσης μας, καθώς, βασική 
προτεραιότητα μας είναι η ποιότητα 
των υπηρεσιών μας για τους ίδιους 
τους πελάτες μας, πρόσθεσε ο κ. Νί-
κος Δελένδας.

ΣΥΝΕΧΙΣΤΗΚΕ  το πρώτο εξάμηνο η  αύξηση στα έσο-
δα από ασφάλιστρα για την HDI Global SE.Στις 30 Ιου-
νίου 2017 τα μικτά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα ανήλ-
θαν σε 2,8 δισ. ευρώ, αύξηση που ισοδυναμεί με 3,3% 
(ενώ η μεταβολή σε τοπικά νομίσματα διαμορφώθηκε 
σε λίγο χαμηλότερα επίπεδα στο 2,6%). Η ανάπτυξη 
προήλθε κυρίως από τα υποκαταστήματα στη Γαλλία, 
το Βέλγιο και την Ιαπωνία. Τόσο το υποκατάστημα της 
Γαλλίας όσο και του Βελγίου σημείωσαν αύξηση α-
σφαλίστρων της τάξεως του 10%. Τα έσοδα από α-

σφάλιστρα στην Ιαπωνία αυξήθηκαν πάνω από 40%. 
Τα λειτουργικά αποτελέσματα της εταιρείας βιομηχα-
νικών ασφαλίσεων επωφελήθηκαν τόσο από την αύ-
ξηση των ασφαλίστρων, όσο και από τον περιορισμό 
των επιβαρύνσεων από μεγάλες ζημίες καθώς και α-
πό τα εν εξελίξει μέτρα βελτιστοποίησης του χαρτο-
φυλακίου: το λειτουργικό κέρδος (ΕΒΙΤ) ενισχύθηκε 
κατά 13,3% κατά το πρώτο εξάμηνο, σε 162 εκ. ευρώ. 
Τα καθαρά κέρδη αυξήθηκαν επίσης λόγω του χαμη-
λότερου δείκτη φορολογίας, και ανήλθαν σε 112 εκ. 

ευρώ, ενισχυμένα κατά 23,4%. Σημειώνευαι ότι η HDI 
Global SE ηγείται του τομέα Βιομηχανικών Ασφαλίσε-
ων του Ομίλου Talanx παγκοσμίως.Τα βήματα για 
περαιτέρω βελτιστοποίηση του χαρτοφυλακίου συνε-
χίζουν να αποδίδουν καρπούς και επιτύχαμε αξιοση-
μείωτη αύξηση στα έσοδα από ασφάλιστρα, κυρίως 
στις διεθνείς αγορές, σημείωσε μεταξύ άλλων  ο Dr 
Christian Hinsch, αναπληρωτής πρόεδρος του εκτελε-
στικού συμβουλίου της Talanx AG και CEO της HDI 
Global SE.

HDI Αύξησε τα έσοδα από ασφάλιστρα

Εξειδικευμένο πρόγραμμα Νομικής Προστασίας για τους ιδιοκτήτες, χειρι-
στές και εκμεταλλευόμενους ΣμηΕΑ (drones),δημιούργησε η  Arag.Όπως 
αναφέρει η εταιρία, τα sυστήματα μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών 

(drones) είναι μια σύγχρονη τεχνολογική εξέλιξη με εφαρμογές αλλά και κιν-
δύνους που διατρέχουν όσοι τα χρησιμοποιούν για επαγγελματικούς ή ερασι-
τεχνικούς λόγους.Τα drones είναι ένα χρήσιμο επαγγελματικό ή ψυχαγωγικό 
εργαλείο που μπορεί να προκαλέσει σε τρίτους υλικές ζημιές, σωματικές βλά-
βες ή ακόμη και θάνατο και εγκυμονεί κινδύνους για τους ιδιοκτήτες / χειριστές 
/ εκμεταλλευόμενους για παραπομπή στα ποινικά, διοικητικά δικαστήρια κα-
θώς επίσης για κλήσεις σε απολογίες – έγγραφες εξηγήσεις και πρόστιμα από 
Υ.Π.Α.Συνεπώς, η ασφαλιστική κάλυψη Νομικής Προστασίας και λοιπών ασφα-
λιστικών κινδύνων από την χρήση ΣμηΕΑ (drones) είναι απαραίτητη.
Νομική Προστασία ΣμηΕΑ και του Χειριστή αυτών

Τo πρόγραμμα παρέχει:
ΠΟΙΝΙΚΉ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΉ Για τη διεκδίκηση αξιώσεων αποζημίωσης, Πχ. πρό-
κληση υλικών ζημιών στο ασφαλισμένο drone από ευθύνη τρίτου
ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΉ ΣΕ ΠΟΙΝΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΉΡΙΑ Για την υπεράσπιση σε ποινικά δικα-
στήρια λόγω θανάτωσης ή τραυματισμού προσώπου , παράβασης κανόνων ε-
ναέριας κυκλοφορίας, κανόνων ασυρμάτου επικοινωνίας, ειδικών νόμων και 

κανονισμών της Υ.Π.Α. κλπ.

Επιπλέον το πρόγραμμα παρέχει κάλυψη:
• Για την ακρόαση, την υποβολή έγγραφων εξηγήσεων ή απολογητικών υπο-
μνημάτων στην Υ.Π.Α.
• Για προσφυγές στις αρμόδιες διοικητικές αρχές στην περίπτωση αφαίρεσης 
της άδειας χειριστή, της ειδικής άδειας πτήσης, ειδικού πιστοποιητικού αξιο-
πλοΐας.
• Σε περίπτωση διαφορών από ενοχικές συμβάσεις που είναι συναφείς με την 
ιδιότητα του ιδιοκτήτη / χειριστή / εκμεταλλευόμενου drones και αφορά την 
επισκευή, την συντήρηση ή την εγγύησή του.
• Σε περίπτωση διαφορών που απορρέουν από ασφαλιστήρια συμβόλαια του 
ασφαλισμένου drone.
• Για την προσεπίκληση της ασφαλίζουσας τον κίνδυνο της αστικής ευθύνης, 
ασφαλιστικής εταιρίας.

Έκταση ασφαλιστικής κάλυψης
Η ασφαλιστική κάλυψη ισχύει για πτήσεις στον ελληνικό εναέριο χώρο και 

υφίσταται αρμοδιότητα ελληνικών δικαστηρίων.
To όριο  ασφαλιστικής κάλυψης είναι 26.000 € ανά ασφαλιστική περίπτωση

ARAG Νομική Προστασία για χειριστή και ιδιοκτήτη Drone

Allianz Ελλάδος Στο  Allianz World Run 2017 
για τη στήριξη των Παιδικών Χωριών SOS

Η φιλανθρωπική 
πρωτοβουλία 
παρακίνησε τους 
δρομείς της Allianz σε 
όλο τον κόσμο, να 
συγκεντρώσουν με την 
αθλητική τους 
δραστηριότητα, 
500.000 ευρώ τα οποία 
θα διατεθούν σε 
δωρεές για τη διεθνή 
οργάνωση Παιδικά 
Χωριά SOS
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«Ήχηρά» ονόματα, μεταξύ ό-
σων δραστηριοποιούνται 
διεθνώς στη διαχείριση μη 

εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων, αλλά 
και στον τομέα των επενδύσεων, αρχί-
ζει να προσελκύει η εγχώρια δευτερο-
γενής αγορά «κόκκινων» δανείων, 
καθώς υπάρχει ανάγκη, εντός της διετί-
ας 2018-19, να μειωθούν τα μη εξυπη-
ρετούμενα ανοίγματα κατά 31,5 δις 
ευρώ (!).  

Η επιτυχής ολοκλήρωση της δεύτε-
ρης αξιολόγησης έφερε δύο σημαντι-
κές αλλαγές στην προσπάθεια δημι-
ουργίας μιας ικανής, σε αριθμό και βά-
θος, δευτερογενούς αγοράς «κόκκι-
νων» δανείων. 

Από τη μια απλοποιήθηκε η διαδικα-
σία αδειοδότησης και λειτουργίας, για 
όσες εταιρείες επιδιώκουν να δραστη-
ριοποιηθούν μόνο στη διαχείριση μη ε-
ξυπηρετούμενων ανοιγμάτων. Από την 
άλλη η ολοκλήρωση της αξιολόγησης, 
ήρε ένα μέρος των επιφυλάξεων της 
αγοράς για την πορεία της χώρας. 

Η μερική αποκατάσταση της εμπιστο-
σύνης, σε συνδυασμό με την απλοποίη-
ση των κριτηρίων αδειοδότησης και 
λειτουργίας, έφερε στην Ελλάδα ένα 
νέο κύμα ενδιαφερομένων να επενδύ-
σουν στη διαχείριση ή/και στην αναδι-
άρθρωση δανείων νοικοκυριών και ε-
πιχειρήσεων. 

Η τσεχική APS έχει, σύμφωνα με 
πληροφορίες, προχωρήσει σε συμφω-
νία με την χρηματιστηριακή εταιρεία 
Euroxx για τη σύσταση μικτής θυγατρι-
κής στην Ελλάδα, η οποία έχει καταθέ-
σει αίτηση λήψης άδειας διαχείρισης. 

Πρόκειται για μια από τις μεγαλύτε-
ρες εταιρείες στη διαχείριση προβλη-
ματικών δανείων καθώς δραστηριο-
ποιείται σε περισσότερες από 11 χώρες 
στην Ευρώπη, έχοντας υπό τη διαχείρι-

ση της περισσότερα από 500.000 δά-
νεια. Μεταξύ των πελατών της, περι-
λαμβάνονται μεγάλες τράπεζες, όπως 
Merrill Lunch, Bank of America, 
Unicredit, Deutsche Bank Bank κ.α

Πρόσφατα, προχώρησε  στη σύσταση 
μικτής εταιρείας διαχείρισης μη εξυπη-
ρετούμενων δανείων με την Ελληνική 
Τράπεζα Κύπρου. Η νέα εταιρεία, στην 
οποία η APS κατέχει το 51%, θα αναλά-
βει, σταδιακά, τη διαχείριση όλου του 

χαρτοφυλακίου «κόκκινων» δανείων 
της Ελληνικής, ονομαστικής αξίας πε-
ρίπου 2,4 δις καθώς και τα ακίνητα που 
περιήλθαν στην κατοχή της τράπεζας 
από ρυθμίσεις ή οριστικές διευθετή-
σεις χρέους.  

Η APS εξειδικεύεται στη διαχείριση 
μη εξυπηρετούμενων δανείων λιανι-
κής τραπεζικής (στεγαστικά, κατανα-
λωτικά), τομέας στον οποίο έχουν, ήδη, 
λάβει άδεια και δραστηριοποιούνται η 
Cepal Hellas ( διαχείριση μη εξυπηρε-
τούμενων δανείων λιανικής της Alpha) 
και η Eurobank FPS. 

Στο ίδιο asset class ενδιαφέρεται να 
δραστηριοποιηθεί και η ισπανική 
HipoGes, σε συνεργασία με την εγχώρια 
εταιρεία συλλογής απαιτήσεων Mellon. 
Η HipoGes Iberia ιδρύθηκε το 2008 και 
συμπεριλαμβάνεται μεταξύ των μεγα-
λύτερων servicers, καθώς έχει υπό τη 

διαχείρισή της δάνεια ονομαστικής αξί-
ας, άνω των 8 δις ευρώ. 

Αίτηση επέκτασης της άδειάς της έχει 
υποβάλει η Hellas Capital Leasing ( 
πρώην Εμπορική Leasing), η οποία ε-
λέγχεται από το private equity fund 
Sankaty.  Η Hellas Capital επιδιώκει να 
μετεξελιχθεί από εταιρεία χρηματοδοτι-
κών μισθώσεων σε «πλατφόρμα», που 
θα μπορεί, τόσο να αγοράζει απαιτήσεις 
από μη εξυπηρετούμενα δάνεια, όσο και 
να τις διαχειρίζεται, συμμετέχοντας και 
στην αναχρηματοδότηση τους. 

Την εγχώρια αγορά διερευνά και η 
DoBank, ιταλική θυγατρική της 
Fortress, η οποία αποτελεί το μεγαλύ-
τερο διαχειριστή μη εξυπηρετούμενων 
δανείων στη γειτονική χώρα. H Dobank 
εισήλθε πρόσφατα στο Χρηματιστήριο 
του Μιλάνου, αντλώντας 700 εκατ. ευ-
ρώ. 

Ενδεχόμενη αδειοδότηση της θα α-
ποτελέσει, σύμφωνα με την αγορά, ένα 
σημαντικό βήμα διεύρυνσης της δευτε-
ρογενούς αγοράς καθώς η τράπεζα, 
πέραν της διαχείρισης, έχει τη δυνατό-
τητα αναχρηματοδότησης δανεισμού ή 
χρηματοδότησης των ενδιαφερόμενων 
αγοραστών για δάνεια ή ενυπόθηκα πε-
ριουσιακά στοιχεία, τα οποία περιήλθαν 
στην κατοχή των πιστωτικών ιδρυμά-
των. Η ανεύρεση ρευστότητας για ανα-
διαρθρώσεις επιχειρήσεων αποτελεί 
ένα από τα μείζονα προβλήματα στην 
επίλυση του οποίου αναμένεται να συμ-
βάλει και η αδειοδότηση της Alvarez 
and Marsal (A&M). Στην διαχείριση με-
γάλων προβληματικών επιχειρήσεων 
δραστηριοποιείται, επίσης, η 
Pillarstone μέσω της θυγατρικής της 
Manco, με πενιχρά, προς το παρόν, απο-
τελέσματα.  

Τέλος, στην αγορά μπαίνει έμμεσα 
και η PIMCO. Ο αμερικανικός επενδυτι-
κός κολοσσός έχει συμφωνήσει με εγ-
χώρια εταιρεία να εισέλθει στο μετοχι-
κό της κεφάλαιο αποκτώντας υπολογί-
σιμο ποσοστό μειοψηφίας. Η παραπά-
νω στρατηγική συμμαχία θα επιτρέψει 
στην PIMCO να συμμετάσχει ευκολότε-
ρα στην αναχρηματοδότηση και αναδι-
άρθρωση μεγάλων επιχειρήσεων. 

Σημειώνεται ότι με βάση τους στό-
χους που κατέθεσαν στον Ενιαίο Επο-
πτικό Μηχανισμό οι τράπεζες καλού-
νται να μειώσουν φέτος τα μη εξυπηρε-
τούμενα ανοίγματά τους κατά 7,6 δις 
ευρώ, επίδοση που εκτιμάται ότι θα υ-
περκαλυφθεί μέσω διαγραφών και 
πωλήσεων. Τη διετία, όμως, 2018-19, 
οι τράπεζες θα πρέπει να μειώσουν α-
θροιστικά τα μη εξυπηρετούμενα α-
νοίγματά τους κατά 31,5 δις ευρώ ( 
κατά 14,9 δις το 2018 και κατά 16,6 δις 
το 2019). 

Αυξημένες κατά 946 εκατ. ευρώ ήταν οι κατα-
θέσεις τον Ιούλιο, σύμφωνα με  την μελέτη 
της Τράπεζας της Ελλάδος. Ειδικότερα,ο ε-

τήσιος ρυθμός μεταβολής του συνόλου των κατα-
θέσεων διατηρήθηκε αμετάβλητος στο 4,2% σε 
σχέση με τον προηγούμενο μήνα και η μηνιαία 
καθαρή ροή ήταν θετική κατά 946 εκατ. ευρώ, έ-
ναντι θετικής καθαρής ροής 950 εκατ. ευρώ τον 
Ιούνιο του 2017.Παράλληλα,ο ετήσιος ρυθμός 
μεταβολής της συνολικής χρηματοδότησης της 
οικονομίας διατηρήθηκε αμετάβλητος στο -1,8% 
σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα και η μηνιαία 
καθαρή ροή ήταν αρνητική κατά 693 εκατ. ευρώ, 
έναντι αρνητικής καθαρής ροής 1.319 εκατ. ευρώ 
τον προηγούμενο μήνα.

Η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησης 
προς τη γενική κυβέρνηση, ήταν αρνητική κατά 

258 εκατ. ευρώ, έναντι αρνητικής καθαρής ροής 
1.116 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Ο ετή-
σιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης της 
γενικής κυβέρνησης διαμορφώθηκε στο -5,2% 
από -4,6% τον προηγούμενο μήνα. 

Ο  ετήσιος ρυθμός μεταβολής της συνολικής 
χρηματοδότησης του ιδιωτικού τομέα διαμορφώ-
θηκε στο -1,2% από -1,3% τον προηγούμενο μήνα. 
Η μηνιαία καθαρή ροή της συνολικής χρηματοδό-
τησης προς τον ιδιωτικό τομέα ήταν αρνητική κα-
τά 435 εκατ. ευρώ, έναντι αρνητικής καθαρής 
ροής 203 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. 

Η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησης 
προς τις επιχειρήσεις, τον Ιούλιο του 2017, ήταν 
αρνητική κατά 266 εκατ. ευρώ, έναντι αρνητικής 
καθαρής ροής 95 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο 
μήνα, ενώ ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής διαμορ-

φώθηκε στο -0,1% από -0,3% τον προηγούμενο 
μήνα. Ειδικότερα, ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής 
της χρηματοδότησης των μη χρηματοπιστωτικών 
επιχειρήσεων διαμορφώθηκε στο -0,5% από 
-0,2% τον προηγούμενο μήνα και η μηνιαία καθα-
ρή ροή της χρηματοδότησής τους ήταν αρνητική 
κατά 532 εκατ. ευρώ, έναντι αρνητικής καθαρής 
ροής 148 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Ο 
ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης 
των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και των λοι-
πών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων διαμορφώ-
θηκε στο 4,7% από -1,1% τον προηγούμενο μήνα 
και η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησής 
τους ήταν θετική κατά 266 εκατ. ευρώ, έναντι θε-
τικής καθαρής ροής 53 εκατ. ευρώ τον προηγού-
μενο μήνα. 

Η  μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησης 

προς τους ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες 
και ατομικές επιχειρήσεις ήταν αρνητική κατά 7 
εκατ. ευρώ, έναντι θετικής καθαρής ροής 24 εκατ. 
ευρώ τον προηγούμενο μήνα, ενώ ο ετήσιος ρυθ-
μός μεταβολής διαμορφώθηκε στο -0,2% από 
-0,4% τον προηγούμενο μήνα. 

Αρνητική κατά 163 εκατ. ευρώ ήταν και η μηνι-
αία καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τους 
ιδιώτες και τα ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύμα-
τα, έναντι αρνητικής καθαρής ροής 132 εκατ. ευ-
ρώ τον προηγούμενο μήνα, ενώ ο ετήσιος ρυθμός 
μεταβολής διαμορφώθηκε στο -2,4% από -2,5% 
τον προηγούμενο μήνα. 

Τέλος αύξηση παρουσίασαν, οι καταθέσεις του 
ιδιωτικού τομέα,των επιχειρήσεων και οι  κατα-
θέσεις των νοικοκυριών και των ιδιωτικών μη 
κερδοσκοπικών ιδρυμάτων. 

ΤτΕ Κατά 946 εκατ.ευρώ αυξήθηκαν οι  καταθέσεις τον Ιούλιο

ΜΠΑΙΝΟΥΝ ΑΜΕΣΑ Η ΕΜΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

Μεγάλα ονόματα προσελκύουν τα «κόκκινα» δάνεια

Μετά τις CEPAL, 
Pillarstone, Alvarez 
and Marsal, έρχεται 
νέο κύμα 
αδειοδοτήσεων. Ο 
σχεδιασμός της 
τσεχικής APS και της 
ισπανικής HipoGes. 
Γιατί είναι σημαντική 
η επικείμενη είσοδος 
της DoBank, ιταλικού 
βραχίονα της Fortress. 
Πως μπαίνει στην 
αγορά η PIMCO

 Τι ισχύει με τις αναλήψεις μετρητών;

Η ανάληψη μετρητών από τους συναλλασσό-
μενους από τραπεζικό κατάστημα ή ΑΤΜ δεν μπο-
ρεί να υπερβαίνει ημερησίως το ποσό των 60 
ευρώ ανά καταθέτη, ανά τράπεζα. Ωστόσο, παρέ-
χεται η δυνατότητα μεταφοράς του ημερήσιου ο-
ρίου των 60 ευρώ σε επόμενη ημέρα ή ημέρες και 
πάντως το αργότερο στο τέλος κάθε μήνα, αρχής 
γενομένης από την 1η Σεπτεμβρίου 2017. Δηλα-
δή, από αύριο  ο δικαιούχος μπορεί να κάνει ανά-
ληψη έως του ποσού των χιλίων οκτακοσίων  
(1.800) ευρώ κατ’ ανώτατο όριο με μια ή περισσό-
τερες αναλήψεις τον μήνα. Επίσης, εξαιρούνται 
των απαγορεύσεων και περιοριστικών μέτρων οι 
αναλήψεις μετρητών έως του ποσοστού του 
100% συνολικά, από χρηματικά ποσά τα οποία κα-
τατίθενται σε τραπεζικούς λογαριασμούς των δι-
καιούχων νομικών και φυσικών προσώπων, σε 
μετρητά, τηρουμένων των διατάξεων της νομο-
θεσίας για την πρόληψη και καταστολή της νομι-
μοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηρι-
ότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατί-
ας.

Επιτρέπεται η ανάληψη μετρητών σε ξένο νόμισμα από 
τραπεζικό κατάστημα;

ΝΑΙ, μέχρι του ημερήσιου ορίου του ισόποσου 
των 60 ευρώ στο ξένο νόμισμα. 

Μπορώ να χρησιμοποιήσω τη χρεωστική μου κάρτα για 
αναλήψεις μετρητών στο εξωτερικό;

ΝΑΙ, σύμφωνα με το μέγιστο όριο ανάληψης 
ποσού που ισχύει και εντός Ελλάδος.

Μπορώ να χρησιμοποιήσω την πιστωτική ή 
προπληρωμένη μου κάρτα για αναλήψεις μετρητών στην 
Ελλάδα και στο εξωτερικό;

ΟΧΙ, η συγκεκριμένη συναλλαγή δεν επιτρέπε-
ται. 

Επιτρέπεται η κατάθεση επιταγής;

ΝΑΙ, επιτρέπεται η κατάθεση τραπεζικών και ι-
διωτικών επιταγών αποκλειστικά και μόνο σε 
πίστωση τραπεζικού λογαριασμού. 

Μπορώ να χρησιμοποιήσω την πιστωτική, χρεωστική ή/
και προπληρωμένη μου κάρτα για να κάνω αγορές στην 
Ελλάδα;

ΝΑΙ. Οι πιστωτικές, χρεωστικές και προπλη-
ρωμένες κάρτες μπορούν να χρησιμοποιούνται 
κανονικά για αγορές αγαθών και υπηρεσιών ε-

ντός Ελλάδος, μέχρι το όριο που προβλέπει η 
σύμβασή σας με την τράπεζα  εφόσον οι επιχειρή-
σεις από τις οποίες γίνεται η αγορά των αγαθών ή 
υπηρεσιών εκκαθαρίζουν τις συναλλαγές καρ-
τών σε  λογαριασμό που τηρούν σε τράπεζα που 
λειτουργεί στην Ελλάδα.

Μπορώ να χρησιμοποιήσω την πιστωτική, χρεωστική ή/
και προπληρωμένη μου κάρτα για να κάνω αγορές στο 
εξωτερικό ή από το internet;

ΝΑΙ, εφόσον βρίσκεστε στο εξωτερικό μπορεί-
τε να χρησιμοποιείτε τις κάρτες σας για αγορές 
αγαθών και υπηρεσιών:

• μέχρι το όριο που προβλέπει η σύμβασή σας 
με την τράπεζα, και

• εντός του ορίου ποσού το οποίο εγκρίνεται 
για κάθε τράπεζα ή ίδρυμα ηλεκτρονικού χρήμα-
τος ξεχωριστά από την Επιτροπή Εγκρίσεως Τρα-
πεζικών Συναλλαγών.

Για αγορές από το internet μπορείτε να χρησι-
μοποιείτε τις κάρτες σας, μέχρι το όριο που προ-
βλέπει η σύμβασή σας με την τράπεζα, χωρίς πε-
ριορισμούς εφόσον τα ηλεκτρονικά καταστήματα 
εκκαθαρίζουν τις συναλλαγές καρτών σε λογα-
ριασμό που τηρούν σε τράπεζα που λειτουργεί 
στην Ελλάδα.

Μπορώ να ανοίξω νέο λογαριασμό;

OXI, απαγορεύεται να ανοίγονται νέοι λογαρια-
σμοί όψεως ή καταθετικοί, εφόσον με το ως άνω 
άνοιγμα λογαριασμού δημιουργείται νέος κωδι-
κός πελάτη (Customer ID) στην τράπεζα. Απαγο-
ρεύεται επίσης η ενεργοποίηση αδρανών λογα-
ριασμών και αναστέλλεται η προθεσμία των άρ-
θρων 7 και 8 του Ν. 4151/2013.

Ωστόσο, επιτρέπεται σε εταιρείες που έχουν τη 
μορφή νομικού προσώπου και τηρούν απλογρα-
φικό ή διπλογραφικό λογιστικό σύστημα το ά-
νοιγμα λογαριασμού, όψεως ή καταθετικού, σε 
πιστωτικό ίδρυμα μέσω της δημιουργίας νέου 
κωδικού πελάτη (Customer ID), ανεξαρτήτως της 
ύπαρξης άλλου διαθέσιμου λογαριασμού του ο-
ποίου είναι δικαιούχοι.

Επιπλέον, επιτρέπεται το άνοιγμα λογαριασμού 
μέσω της δημιουργίας νέου κωδικού πελάτη 
(Customer ID) για συγκεκριμένες  συναλλαγές.

Μπορώ να προσθέσω συνδικαιούχο σε υφιστάμενο 
καταθετικό λογαριασμό μου;

ΟΧΙ, απαγορεύεται να προστίθενται συνδικαι-
ούχοι στους ήδη υφιστάμενους καταθετικούς λο-
γαριασμούς, εφόσον δημιουργείται νέος κωδικός 
πελάτη (Customer ID) στην τράπεζα.

Μπορώ να εξοφλήσω πρόωρα το δάνειό μου;

ΝΑΙ επιτρέπεται.

Μπορώ να ζητήσω την πρόωρη λήξη της προθεσμιακής 
μου κατάθεσης;

ΝΑΙ επιτρέπεται.

Είμαι επιχείρηση που επιθυμεί να αρχίσει να δέχεται 
συναλλαγές με πιστωτικές, χρεωστικές και 
προπληρωμένες κάρτες. Μπορώ να το κάνω;

ΝΑΙ, εφόσον καταρτίσετε σύμβαση με τράπεζα, 
ίδρυμα πληρωμών ή/και ίδρυμα ηλεκτρονικού 
χρήματος που λειτουργεί στην Ελλάδα. Σε αυτήν 
την περίπτωση, επιτρέπεται το άνοιγμα νέου λο-
γαριασμού για την εκκαθάριση συναλλαγών καρ-
τών με βάση τη νέα αυτή σύμβαση.

Είμαι επιχείρηση που δέχεται συναλλαγές με πιστωτικές, 
χρεωστικές και προπληρωμένες κάρτες. Πότε θα 
πιστώνεται ο λογαριασμός μου;

Η εκκαθάριση των συναλλαγών με κάρτες 
πληρωμών, ελληνικών και ξένων, θα γίνεται με 
πίστωση του λογαριασμού της επιχείρησης σύμ-
φωνα με τα προβλεπόμενα στη σχετική σύμβασή 
σας.

Μπορώ ως επιχείρηση που έχει τοποθετήσει POS να 
αρνηθώ συναλλαγές με κάρτες;

ΟΧΙ, διότι όποιος αρνείται την πληρωμή με πι-
στωτικές, χρεωστικές και προπληρωμένες κάρ-
τες τιμωρείται, με βαρύτατα πρόστιμα ή/και φυ-
λάκιση, κατά τις διατάξεις των σχετικών άρθρων.

Οι πιστωτικές, χρεωστικές ή/και προπληρωμένες κάρτες 
αλλοδαπών τραπεζών χρησιμοποιούνται κανονικά;

Χρησιμοποιούνται τόσο για αγορές αγαθών και 
υπηρεσιών όσο και για αναλήψεις μετρητών χω-
ρίς περιορισμούς, εντός των ορίων της σύμβασής 
σας με την εκδότρια τράπεζα.

Μπορούν να γίνονται μεταφορές κεφαλαίων από το 
εξωτερικό;

ΝΑΙ επιτρέπονται.

Επιτρέπεται η μεταφορά μετρητών εκτός Ελλάδος;

Επιτρέπεται  έως του ποσού των δύο χιλιάδων 
(2.000) ευρώ ή του ισόποσου σε ξένο νόμισμα ανά 
φυσικό πρόσωπο και ανά ταξίδι στο εξωτερικό. 

Οι μεταφορές κεφαλαίων στο εξωτερικό επιτρέπονται;

ΟΧΙ, εκτός αν εντάσσονται στις εξαιρέσεις που 
επεξεργάζονται οι Ειδικές Υποεπιτροπές των 
τραπεζών.

Τι γίνεται με τις συναλλαγές πληρωμών για εμπορικούς 
σκοπούς στο εξωτερικό (πληρωμή εισαγωγών);

Βλέπε αναλυτικά την Απόφαση υπ' αριθμ. 
6/27.7.2016 (ΦΕΚ Β΄ 2359) της Επιτροπής Έ-
γκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών.

Πώς γίνεται η πληρωμή νοσηλίων και ιατρικών εξόδων;

Γίνεται χωρίς τον περιορισμό έγκρισης από την 
Επιτροπή Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών υ-
πό  προϋποθέσεις.

Πώς γίνεται η πληρωμή διδάκτρων σε εκπαιδευτικό 
ίδρυμα του εξωτερικού;

Επίσης υπό προϋποθέσεις.

Ποσά που πιστώνονται στον τραπεζικό μου λογαριασμό 
από το εξωτερικό μπορούν να μεταφερθούν εκ νέου στο 
εξωτερικό;

ΝΑΙ, στο σύνολό τους. 
Επιτρέπεται η καταβολή χρηματικής απαίτησης 

κατασχεθείσας εις χείρας τράπεζας σε μετρητά;
ΟΧΙ, το ποσό είτε καταβάλλεται με έκδοση επι-

ταγής είτε πιστώνεται υποχρεωτικά σε τραπεζικό 
λογαριασμό του κατασχόντος που τηρείται στην 
ίδια ή σε άλλη τράπεζα.

Επιτρέπεται η πληρωμή βάσει εγγυητικών επιστολών;

ΝΑΙ, εφόσον το χρηματικό ποσό της πληρωμής 
κατατίθεται σε τραπεζικό λογαριασμό.

Επιτρέπεται η χορήγηση νέων χρηματοδοτήσεων;

ΝΑΙ, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που 
τίθενται από την κείμενη νομοθεσία και την επι-
χειρηματική πολιτική της τράπεζας.

Επιτρέπεται η αποπληρωμή / εξόφληση ανοιχτών 
δανείων και ορίων;

ΝΑΙ, επιτρέπεται σύμφωνα με τους όρους και 
προϋποθέσεις της σχετικής σύμβασής σας με την 
τράπεζά σας.

Πληρωμές μισθοδοσίας στο εξωτερικό για ερ-
γαζόμενους επιτρέπονται;

ΟΧΙ, εφόσον ο λογαριασμός που χρεώνεται για 
την πληρωμή μισθοδοσίας τηρείται σε τράπεζα 
που λειτουργεί στην Ελλάδα και οι λογαριασμοί 
που πιστώνονται τηρούνται σε τράπεζες του εξω-
τερικού.

Από την Παρασκευή  1η Σεπτεμβρίου θα τεθούν σε ισχύ οι νέες διατάξεις της Υπουργικής απόφασης για τους περιορισμούς κεφαλαίων  
τα λεγόμενα capital controls και οι καταθέτες θα μπορούν να κάνουν ανάληψη οποτεδήποτε μέσα στον μήνα και μέχρι τα ποσά των 

αναλήψεων να φτάσουν σωρευτικά το όριο των 1.800 ευρώ.Δηλαδή,ο δικαιούχος μπορεί να κάνει ανάληψη έως του ποσού των χιλίων 
οκτακοσίων κατ’ ανώτατο όριο με μια ή περισσότερες αναλήψεις τον μήνα. Διευκρινίσεις για την χαλάρωση των capital controlς  εξέδωσε 

η Ελληνική Ένωση Τραπεζών, υπό την μορφή  ερωτήσεων και απαντήσεων, μερικές εκ των οποίων δημοσιεύουμε στη συνέχεια

Τι αλλάζει  στα capital controls

1800 ΕΥΡΏ  
ΤΟ ΝΕΟ ΣΏΡΕΥΤΙΚΟ 

ΟΡΙΟ ΑΠΟ  
1ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
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Εξωτικό ταξίδι  
σε Τανζανία και Ζανζιβάρη

Μια ανεπανάληπτη εμπειρία, στην καρδιά της Αφρικανικής Ηπεί-
ρου, στην Τανζανία και τη Ζανζιβάρη  έζησαν οι κορυφαίοι συ-
νεργάτες της Generali, οι οποίοι επιβραβεύτηκαν με ένα ταξίδι 

στην εξωτικής ομορφιάς Ανατολική Αφρική, για τις σπουδαίες  επι-
δόσεις τους το 2016. Επιδόσεις που συνέβαλαν αποφασιστικά στην 
αναπτυξιακή πορεία της εταιρείας, κατατάσσοντάς της για τη χρονιά 
που πέρασε μεταξύ των έξι πρώτων ασφαλιστικών της χώρας, με 
μερίδιο αγοράς 5%.Ομάδα παντός καιρού, οι συνεργάτες της Generali  
ανταπεξήλθαν με απόλυτη επιτυχία στις δυσκολίες ενός συναρπαστι-
κού ταξιδιού, σε έναν αυθεντικό και ανόθευτο τουριστικά προορισμό. 
Οι συμμετέχοντες στο ταξίδι είχαν την ευκαιρία να θαυμάσουν το  φη-
μισμένο όρος Κιλιμάντζαρο, να πατήσουν στο κέντρο της Νγκορον-
γκόρο, της μεγαλύτερης καλντέρας του πλανήτη και μήτρα που έδωσε 
ζωή στην αφρικάνικη ήπειρο, να έρθουν σε επαφή με ξεχασμένες στο 
χρόνο φυλές όπως αυτή των Μασσάι, έναν εντυπωσιακό ποιμενικό 
λαό που διατηρεί μέχρι και σήμερα τις αρχαίες παραδόσεις του, και να 
ζήσουν πρωτόγνωρες εμπειρίες ζωής, από στεριά, αέρος και θαλάσ-
σης. Ξεχωριστή αναμφίβολα εμπειρία ήταν και η περιήγηση με αερό-
στατα πάνω από την αφρικανική σαβάνα τις πρώτες πρωινές ώρες, 
όταν η φύση ξυπνάει, ενώ οι πιο τολμηροί κατέγραψαν μοναδικές 
μνήμες από τον θαλάσσιο βυθό της Ζανζιβάρης, και συγκεκριμένα στο 
νησί Tumbatu, όπου σε ένα συγκλονιστικής ομορφιάς περιβάλλον, 
επιδόθηκαν σε καταδύσεις. 

Η ομάδα Generali επισκέφτηκε ακόμη τα ατμοσφαιρικά στενά της 
ιστορικής “Πέτρινης Πόλης”, Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κλη-
ρονομιάς της UNESCO, επιβιβάστηκαν σε παραδοσιακά ιστιοπλοϊκά 
σκάφη, τα λεγόμενα dhows, κατασκευασμένα στο χέρι από αφρικανι-
κό μαόνι και κολύμπησαν στα κρυστάλλινα νερά του Ινδικού Ωκεα-
νού. 

Ένα ακόμη μοναδικό ταξίδι έφθανε στο τέλος του, αλλά δεν ήταν 
παρά μόνο ένας σταθμός στην μακρά, κοινή διαδρομή που έχει χαρά-
ξει η Generali με τους επαγγελματίες ασφαλιστικούς διαμεσολαβη-
τές, όπως υπογραμμίζεται σχετικά. Σε αυτήν τη διαδρομή και τη στενή 
σχέση συνεργασίας, αναφέρθηκε κατά την διάρκεια της gala βραδιάς 
και ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, κ. Πάνος Δημητρίου. Η ε-
ταιρεία στηρίζει σταθερά και στηρίζεται συνειδητά στον επαγγελματία 
ασφαλιστικό σύμβουλο. Εργάζεται για αυτόν και φροντίζει να τον ε-
πιβραβεύει με πολλαπλούς τρόπους, ενισχύοντας την προσπάθεια 
του για υγιή επαγγελματική ανέλιξη αλλά και για την ουσιαστική ανά-
πτυξη της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς.Οι συνεργάτες της 
Generali ανανεώνουν το ραντεβού τους και ξεκινάει η προσπάθεια 
επίτευξής των νέων φιλόδοξων στόχων. Κίνητρό τους εξάλλου καθ’ 
όλη την αναπτυξιακή πορεία της επόμενης χρονιάς, θα αποτελεί ο κο-
σμοπολίτικος προορισμός της Florida και οι νοτιοανατολικές ακτές 
των Ηνωμένων Πολιτειών! 

Φωτογραφικό υλικό του κ. Ιάκωβου Διζικιρίκη

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

Είµαστε εσύ.

Περιουσία |  Υγεία |  Σύνταξη |  Επιχείρηση

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

Κεντρικά γραφεία: Λεωφ. Συγγρού 367, 175 64, Π. Φάληρο, Αθήνα
τηλ: 210 949 1280-299 | fax:  210 940 3148 | email: info@syneteristiki.gr
Yποκατάστηµα: Πολυτεχνείου 27-29, 546 26, Θεσσαλονίκη
τηλ: 2310 554 331, 2310 544 775 | fax: 2310 500 240 | www.syneteristiki.gr
       Syneteristiki Ins. Co 
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ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΏΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

Νέο νομοθετικό πλαίσιο για την  ασφάλιση ναυτικών
Υποχρεωτικό πλαίσιο του συστήματος χρηματο-

οικονομικής ασφάλειας για τον ναυτικό καθιε-
ρώνει η νομοθεσία με σκοπό τη διασφάλιση 

των ναυτικών σε περίπτωση εγκατάλειψής τους. 
Η παραπάνω πρόβλεψη περιλαμβάνεται στη 

«Σύμβαση Ναυτικής Εργασίας, 2006, της Διεθνούς 
Οργάνωσης Εργασίας» και έχει κυρωθεί από τη Χώ-
ρα μας με το Ν. 4078/2012 (Α΄ 179), ενώ τροποποι-
ήσεις έγιναν αποδεκτές από την Ελλάδα με το Π.Δ. 
3/2017 (Α΄ 6), συμπληρώνοντας ουσιαστικά τον 
κυρωτικό νόμο.

Το νομοθετικό πλαίσιο προστασία του ναυτικού 
που ενδιαφέρει άμεσα και τις ασφαλιστικές εταιρεί-
ες και ιδιαίτερα τον κλάδο ασφάλισης πληρωμάτων 
πλοίων προβλέπει ειδικότερα:

1Με το άρθρο 1 της υπ’ αριθμ. 2242.7-
2.1/5625/2017 Υπουργικής Απόφασης συμπλη-

ρώνεται στον Κανονισμό νέο άρθρο 10α, με το οποίο 
καθιερώνεται Σύστημα Υποχρεωτικής Χρηματοοι-
κονομικής Ασφάλειας με σκοπό τη διασφάλιση των 
ναυτικών σε περίπτωση εγκατάλειψής τους.

Από τις ρυθμίσεις του νέου άρθρου 10α του Κανο-
νισμού χρήζουν επισήμανσης οι ακόλουθες:
• Σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 10α, ένας ναυ-
τικός θεωρείται ότι έχει εγκαταλειφθεί όταν, κατά 
παράβαση των απαιτήσεων της ΣΝΕ, 2006 ή των ό-
ρων της σύμβασης ναυτολόγησής του, ο πλοιοκτή-
της:
α. αποτυγχάνει να καλύψει το κόστος της παλιννό-
στησης του ναυτικού, ή
β. έχει αφήσει τον ναυτικό χωρίς τα απαραίτητα μέ-
σα διαβίωσης και υποστήριξης, ή
γ. άλλως έχει μονομερώς διακόψει τους δεσμούς 
του με τον ναυτικό, συμπεριλαμβανομένης της απο-
τυχίας του να πληρώσει συμβατικούς μισθούς για 
χρονικό διάστημα τουλάχιστον δύο (02) μηνών.
• Αναφορικά με το υποχρεωτικό πλαίσιο του συστή-
ματος χρηματοοικονομικής ασφάλειας που καθιε-
ρώνεται, στο άρθρο 10α (παρ. 4, 8, 9 και 10) προβλέ-
πεται μεταξύ άλλων, ότι η κάλυψη / συνδρομή θα 
πρέπει να παρέχεται άμεσα στο ναυτικό, κατόπιν αι-
τιολογημένου αιτήματος αυτού ή του εκπροσώπου 
του, και για να είναι επαρκής θα πρέπει να καλύπτο-
νται τα ακόλουθα:
α. οφειλόμενοι μισθοί και άλλες δικαιούμενες αμοι-
βές που οφείλονται από τον πλοιοκτήτη στον ναυτι-
κό έως τεσσάρων μηνών.
β. όλα τα έξοδα που λελογισμένως πραγματοποιή-
θηκαν από τον ναυτικό, συμπεριλαμβανομένου του 
κόστους της παλιννόστησης, και
γ. ουσιώδεις ανάγκες του ναυτικού, όπως κατάλλη-
λη τροφή, ένδυση, ενδιαίτηση, προμήθειες πόσιμου 
ύδατος, καύσιμα που είναι απαραίτητα για επιβίωση 
επί του πλοίου, ιατρική μέριμνα κ.λ.π..
• Για την εφαρμογή του εν λόγω συστήματος χρημα-
τοοικονομικής ασφάλειας (άρθρο 10α παρ. 6), τα 
πλοία θα πρέπει να φέρουν επί αυτών πιστοποιητικό 
ή άλλη έγγραφη απόδειξη χρηματοοικονομικής α-
σφάλειας, όπως εγγυητική επιστολή τραπέζης ή άλ-
λου πιστωτικού ιδρύματος, σύμβαση ή/και πιστοποι-
ητικό που εκδίδεται από αλληλασφαλιστικό οργανι-
σμό, ιδίως μέλος της Διεθνούς Ομάδας Αλληλα-
σφαλιστικών Οργανισμών (International Group of Ρ 
& I Clubs) ή και άλλες αποτελεσματικές μορφές α-
σφάλισης.

Σύμφωνα με την ερμηνευτική Εγκύκλιο του Υπουργείου, ως πάροχοι 
χρηματοοικονομικής ασφάλειας νοούνται και οι ασφαλιστικές επιχει-

ρήσεις που δραστηριοποιούνται νόμιμα στη Χώρα σε οικείο κλάδο ασφα-
λίσεων και τελούν υπό την εποπτεία της Τράπεζας της Ελλάδος.
• Ορίζεται επιπλέον (άρθρο 10α παρ. 6 και 7) ότι το πιστοποιητικό ασφάλι-
σης ή άλλη έγγραφη απόδειξη χρηματοοικονομικής ασφάλειας θα πρέπει 
να περιλαμβάνει τις πληροφορίες που απαιτούνται στο Παράρτημα Η' του 
Κανονισμού και να είναι στην αγγλική γλώσσα ή να συνοδεύεται από με-
τάφραση στην αγγλική γλώσσα. Αντίγραφο του πιστοποιητικού θα πρέπει 
να αναρτάται σε εμφανές σημείο επί του πλοίου που είναι προσβάσιμο 
στους ναυτικούς.
• Προβλέπεται τέλος (άρθρο 10α παρ. 11), ότι η χρηματοοικονομική ασφά-
λεια δεν παύει πριν το τέλος της περιόδου ισχύος της, εκτός εάν ο πάροχος 
αυτής έχει ειδοποιήσει τουλάχιστον προ τριάντα (30) ημερών τις αρμόδιες 
σχετικά υπηρεσίες (όπως τη Διεύθυνση Ναυτικής Εργασίας κ.λ.π.).

2 Με το άρθρο 2 της υπ’ αριθμ. 2242.7-2.1/5625/2017 Υπουργικής Από-
φασης συμπληρώνεται και το υφιστάμενο άρθρο 28 του Κανονισμού, 

έτσι ώστε σύμφωνα και με την ερμηνευτική Εγκύκλιο του Υπουργείου, το 
ήδη προβλεπόμενο στο άρθρο 28 του Κανονισμού Σύστημα Χρηματοοικο-
νομικής Ασφάλειας που εξασφαλίζει αποζημίωση για συμβατικές αξιώ-
σεις των ναυτικών, να ικανοποιεί κατ' ελάχιστον συγκεκριμένες απαιτή-
σεις, όπως η καταβολή συμβατικής αποζημίωσης στο σύνολό της και χω-

ρίς καθυστέρηση, καθώς και πρόβλεψη για καταβολή προσωρινής πλη-
ρωμής, προκειμένου να αποφεύγεται αδικαιολόγητη ταλαιπωρία σε περί-
πτωση που η φύση της μακροχρόνιας αναπηρίας ναυτικού καθιστά δυσχε-
ρή την εκτίμηση της πλήρους αποζημίωσης την οποία δικαιούται.

Το άρθρο 28 του Κανονισμού συμπληρώνεται επιπλέον με νέες ρυθμί-
σεις, ανάλογες αυτών που προβλέφθηκαν στο νέο άρθρο 10α του Κανονι-
σμού, όπως είναι η δυνατότητα ευθείας αξίωσης του ναυτικού ή των εγγυ-
τέρων συγγενών του ή εκπροσώπου του έναντι του παρόχου της χρηματο-
οικονομικής ασφάλειας, η υποχρέωση ανάρτησης αντιγράφου του πιστο-
ποιητικού ασφάλισης, το οποίο θα πρέπει να περιλαμβάνει συγκεκριμένες 
πληροφορίες που ορίζονται στο Παράρτημα Θ' του Κανονισμού, σε εμφα-
νές σημείο επί του πλοίου που είναι προσβάσιμο στους ναυτικούς, κ.α..

3Αναφορικά με την εφαρμογή και τον έλεγχο της τήρησης των ανωτέρω 
νέων απαιτήσεων του Κανονισμού που τυπικά έχουν τεθεί σε ισχύ από 

τον Ιανουάριο του 2017, το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτι-
κής αναγνωρίζοντας ότι για την αποτελεσματική εφαρμογή των εν λόγω 
νέων απαιτήσεων του Κανονισμού θα πρέπει να αναληφθούν ενέργειες 
από πλευράς των υπόχρεων σε συμμόρφωση για ένα σημαντικό αριθμό 
πλοίων και λαμβάνοντας υπόψη την αναγκαιότητα ομαλής και εύρυθμης 
μετάβασης στις νέες συνθήκες, παρέχει στις Λιμενικές Αρχές την ευχέ-
ρεια, για ελέγχους που θα πραγματοποιούν έως την 31η Αυγούστου 2017, 
να δίνουν συστάσεις και να ενημερώνουν σχετικώς τους πλοιοκτήτες για 
την κάλυψη των ελλείψεων που διαπιστώνονται.

Πάροχοι και οι ασφαλιστικές εταιρείες
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ΣΤΟΝ ΜΚΟ «ΔΙΟΓΕΝΗΣ», που υπο-
στηρίζει την κοινωνική ένταξη των α-
στέγων με την καμπάνια “Γκολ στη 
Φτώχεια” και τη διανομή του περιοδι-
κού δρόμου “σχεδία”, αποδόθηκε  φέ-
τος το χρηματικό έπαθλο του 5ου τουρ-
νουά ποδοσφαίρου, που οργάνωσε ο 
Σύνδεσμος Εκπροσώπων και Στελε-
χών Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 
(ΣΕΣΑΕ). Ο “Διογένης” προτάθηκε από 
την INTERAMERICAN, της οποίας η πο-
δοσφαιρική ομάδα αναδείχθηκε πρω-
ταθλήτρια του τουρνουά. Ο ΣΕΣΑΕ, στο 
πλαίσιο του φιλανθρωπικού χαρακτήρα αυτής της ετήσιας αθλητι-
κής εκδήλωσης, έχει θεσμοθετήσει την οικονομική υποστήριξη ε-
νός μη κυβερνητικού οργανισμού, που επιλέγει η νικήτρια εταιρεία.
Να σημειωθεί ότι η Interamerican  έχει αναπτύξει σχέση διαρκείας 
με τον ΜΚΟ “Διογένης”, ασφαλίζοντας δωρεάν τα μέλη της αποστο-

λής της εθνικής ποδοσφαιρικής ομά-
δας αστέγων κάθε χρόνο, από το 2007, 
στα μεγάλα ταξίδια για τη συμμετοχή 
τους στο ετήσιο παγκόσμιο τουρνουά 
street soccer. Η εταιρεία φέτος κάλυ-
ψε ασφαλιστικά και την πρώτη συμμε-
τοχή της γυναικείας ομάδας αστέγων 
στο European Street Football 
Festival, που οργανώθηκε τον περα-
σμένο Μάιο στη Σόφια. Παράλληλα, η 
Interamerican υποστηρίζει κάθε μήνα, 
με διάθεση σημείου πώλησης στους 
εταιρικούς χώρους εργασίας, το περι-

οδικό “σχεδία” που ενισχύουν εθελοντικά οι εργαζόμενοί της. Το 
περιοδικό πωλείται από αστέγους-απόρους και αποτελεί μια πρότυ-
πη εφαρμογή κοινωνικής επιχειρηματικότητας για την αντιμετώπι-
ση της φτώχειας, εξασφαλίζοντας στοιχειώδεις πόρους επιβίωσης 
στους πωλητές και κεφάλαιο αγοράς αντιτύπων προς πώληση.

Στιγμιότυπο από την απονομή του κυπέλλου στην πρωταθλήτρια 
ομάδα της Interamerican

Από αριστερά, ο Γιάννης Ρούντος, διευθυντής δημοσίων σχέσεων & εταιρικής 
υπευθυνότητας της Interamerican, η Δώρα Μασλίντση, υπεύθυνη συνδρομών 
και δαπάνης του περιοδικού «σχεδία» και ο Ερρίκος Μοάτσος, πρόεδρος του 
ΣΕΣΑΕ, κατά την επίδοση της επιταγής στον «Διογένη».

Χρηματικό έπαθλο στον ΜΚΟ Διογένης

AXA 

Στηρίζει  τους πληγέντες 
του σεισμού στην Κω
Η ΣΤΙΓΜΗ της ζημιάς αποτελεί για τους ανθρώ-
πους της ΑΧΑ τη σημαντικότερη στιγμή στη σχέση 
της εταιρείας με τους πελάτες,γιατί όπως τονίζει 
η εταιρεία,μέσα από αυτήν ένας ασφαλιστικός ορ-
γανισμός αποδεικνύει έμπρακτα ότι και μπορεί και 
επιλέγει να τηρήσει τις δεσμεύσεις του, στηρίζο-
ντας όσους τoν εμπιστεύθηκαν.Η σεισμική δόνηση 
που έπληξε την Κω προκάλεσε σημαντικές ζημιές 
σε ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις και οικίες. Σε 
αυτό το πλαίσιο οι άνθρωποι της ΑΧΑ προχώρη-
σαν άμεσα κάθε απαραίτητη διαδικασία για να δώ-
σουν προκαταβολές αποζημιώσεων στους πελά-
τες που έχουν πληγεί και χρειάζονται βοήθεια για 
να καλύψουν τα πρώτα τους έξοδα. Συναισθανό-
μαστε τη δύσκολη κατάσταση που αντιμετωπίζουν 
οι πληγέντες και στεκόμαστε δίπλα τους με τον 
καλύτερο για εκείνους τρόπο, ανέφερε ο Λυκούρ-
γος Πέτροβας, διευθυντής λειτουργιών της ΑΧΑ 
στην Ελλάδα. Αποδεικνύουμε έμπρακτα ότι είμα-
στε στο ύψος της εμπιστοσύνης που μας έχουν 
δείξει και αφαιρούμε έγνοια από την έγνοια τους, 
καταβάλλοντας κάθε δυνατή προσπάθεια,πρό-
σθεσε ο κ Λυκούργος Πέτροβας.Η ΑΧΑ είναι συ-
νεπής στην επιλογή της να στηρίζει άμεσα τους 
ασφαλισμένους της. Αντίστοιχες ενέργειες άμε-
σης αποζημίωσης έχουν πραγματοποιηθεί μετά το 
σεισμό της Κεφαλονιάς τον Ιανουάριο του 2014 
και της Λευκάδας τον Νοέμβριο του 2015, τις 
πλημμύρες της Δυτικής Ελλάδας τον Σεπτέμβριο 
του 2016, καθώς και μετά τον παγετό του Ιανουα-
ρίου 2017 που έπληξε διάφορες περιοχές της 
χώρας, προστίθεται στην ανακοίνωση.

Ο κ. Λυκούργος Πέτροβας

Όμιλος ΑΧΑ  

Ισχυρές 
επιδόσεις   
στο εξάμηνο 
Αύξηση κατά 5% στα 1,26 ευρώ  σημείω-

σαν τα λειτουργικά κέρδη ανά μετοχή 
του ομίλου ΑΧΑ, σύμφωνα με τα οικο-

νομικά αποτελέσματα που ανακοίνωσε η ε-
ταιρεία. Παράλληλα τα προσαρμοσμένα κέρ-
δη ανά μετοχή κατέγραψαν άνοδο 4% στα 
1,39 ευρώ,ενώ ο  Δείκτης Φερεγγυότητας ΙΙ 
ανήλθε στο 201%, αύξηση 4 μονάδες από 31 
Δεκεμβρίου 2016. Για το πρώτο εξάμηνο του 
2017 η ΑΧΑ παρουσίασε για ακόμα μια φορά 
ισχυρές επιδόσεις, με τα λειτουργικά κέρδη 
ανά μετοχή να αυξάνονται 5%, αποδεικνύο-
ντας κατ’ αυτό τον τρόπο την ισχύ που έχουν 
οι θεμελιώδεις αρχές μας και την ανθεκτι-
κότητα του στρατηγικού μας πλάνου, Φιλο-
δοξία 2020, είπε ο Thomas Buberl,διευθύ-
νων σύμβουλος του ομίλου ΑΧΑ.

Διατηρήσαμε την πειθαρχία μας στην ανά-
ληψη επικερδών εργασιών, όπως τονίζεται 
από το ισχυρό μας περιθώριο κέρδους νέας 
παραγωγής στον τομέα Ζωής & Επενδύσε-
ων και από την ανάπτυξή μας σε πιο κερδο-
φόρες εργασίες Εμπορικών Κινδύνων Γενι-
κών Ασφαλίσεων, εκτός κλάδου αυτοκινή-
του. Οι ασφαλίσεις Υγείας και τα προϊόντα 
Unit – Linked παρουσίασαν μεγάλη δυναμι-
κή, με αύξηση εσόδων 6% και 11% αντίστοι-
χα, πρόσθεσε ο διευθύνων σύμβουλος του 
ομίλου..

Τόνισε ακόμη ότι παρουσιάσαμε σημαντι-
κή πρόοδο στη βελτίωση των τεχνικών απο-
τελεσμάτων στις γενικές ασφαλίσεις. Συνε-
χίσαμε να εφαρμόζουμε τη στρατηγική μας 
για ενίσχυση της αποδοτικότητας σε όλο τον 
Όμιλο και είμαστε σε καλό δρόμο για να επι-
τύχουμε τον στόχο μας για τη μείωση εξό-
δων. Η ισχύς του ισολογισμού της ΑΧΑ τονί-
στηκε μία ακόμα φορά από τον ισχυρό δείκτη 

ΚΎΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΣΕ ΕΚΑΤΟΜΜΎΡΙΑ ΕΎΡΏ, ΕΚΤΟΣ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ)

1Η16 
αναμορφωμένα* 1H17

Μεταβολή επί 
δημοσιευμένων 
αποτελεσμάτων

Μεταβολή  
σε συγκρίσιμη  

βάση
Σύνολο Εσόδων 54.035 54.283 +0,5% 0,0%
Zωή & Επενδύσεις (ετησιοποιημένα 
πρωτοετή ασφάλιστρα) 3.266 3.330 +1,9% +1,2%

Ζωή & Επενδύσεις περιθώριο κέρδους 
νέας Παραγωγής (%) 39,7% 40,1% +0,4 pts +0,2 pts

Γενικές ασφαλίσεις δείκτης ζημιών και 
εξόδων (all-year combined ratio) 96,4% 96.1% -0,3 pts -0,2 pts

1Η16 
αναμορφωμένα* 1H17

Μεταβολή επί 
δημοσιευμένων 
αποτελεσμάτων

Μεταβολή  
σε σταθερή  

ισοτιμία
Λειτουργικά Κέρδη 3,063 3.171 +4% +3%
Προσαρμοσμένα Κέρδη 3,364 3.478 +3% +3%
Καθαρά Κέρδη 3,207 3.268 +2% +1%
Απόδοση Ιδίων Κεφαλαίων  
(Adjusted ROE) (%) 14,6% 14,7% +0,1 pts

Φερεγγυότητας ΙΙ στο 201%.
Οι ομάδες και οι συνεργάτες μας παρέμει-

ναν δεσμευμένοι στο όραμά μας να δίνουμε 
δύναμη στους ανθρώπους να ζουν καλύτερα. 
Η ΑΧΑ απέδειξε για μία ακόμα φορά την ικανό-
τητά της να ανταποκριθεί σε μια βαθιά περι-

βαλλοντική και οικονομική αλλαγή, ιδιαίτερα, 
υποσχόμενη να χρησιμοποιεί 100% ανανεώσι-
μες πηγές ενέργειας για την ηλεκτροδότησή 
της και να προσφέρει καλύτερη προστασία σε 
ανεξάρτητους εργαζόμενους του ψηφιακού 
κλάδου, σημείωσε ο Thomas Buberl.

Ο κ.  
Thomas 
Buberl

FY16 1H17 Μεταβολή επί δημοσιευμένων 
αποτελεσμάτων

Ίδια Κεφάλαια  
(δισεκατομμύρια ευρώ) 70,6 68,0 -4%

Δείκτης δανειακής εξάρτησης 
(Debt gearing) (%) 26% 16% 0 pt

Δείκτης Φερεγγυότητας ΙΙ 
(Solvency II) 197% 201% +4pts

*Τα στοιχεία του 1ου Εξαμήνου 2016 (1H16) είναι αναμορφωμένα σε συνέχεια αναδιοργάνωσης του Διεθνούς Ασφαλιστικού τομέα. Η ΑΧΑ 
Corporate Solutions Life Reinsurance Company, η AXA Global Life και η AXA Liabilities Managers A&H αποτελούν πλέον μέρος του τομέα 
Ζωής & Επενδύσεων, ενώ η AXA Corporate Solutions Assurance, η AXA Assistance, η AXA Liabilities Managers και η AXA Global P&C 
αποτελούν τώρα μέρος του τομέα Γενικών Ασφαλίσεων. 
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Συνολικό πόσο αποζημιώ-
σεων ύψους 12,75 εκατ. 
ευρώ, κατέβαλε η ΜΙΝΕΤ-

ΤΑ ασφαλιστική για το 1ο εξά-
μηνο του 2017, διατηρώντας ό-
πως τονίζει διαχρονικά ως βα-
σική αρχή την άμεση και δίκαιη 
αποζημίωση.

Συγκεκριμένα, ο συνολικός 
αριθμός των ζημιών που πλη-
ρώθηκαν έφτασαν στις 12.024, 
εκ των οποίων οι 11.505 αφο-
ρούν  πληρωθείσες ζημιές του 
κλάδου αυτοκινήτου, ύψους 
11,22 εκατ. ευρώ, οι 364 αφο-
ρούν στον κλάδο Ζωής – Υγείας 
που δόθηκαν αποζημιώσεις ύ-
ψους 1 εκατ. ευρώ, ενώ για 
τους λοιπούς γενικούς κλάδους 
αποζημιώθηκαν 155 πελάτες 
με το ποσό των 530.000 ευρώ.

Η ΜΙΝΕΤΤΑ ασφαλιστική παραμένει προσηλωμένη στις εταιρικές της 
αξίες και διατηρεί την εταιρική της αξιοπιστία, διεκπεραιώνοντας άμεσα 
τις υποθέσεις των ασφαλισμένων και καταβάλλοντας ταχύτατα τις απο-

ζημιώσεις.  Πα-
ράλληλα, στηρι-
ζόμενη σε ένα ι-
σχυρό και αξιόπι-
στο δίκτυο συ-
νεργατών σε ο-
λόκληρη την Ελ-
λάδα, συνεχίζει 
τη δυναμική της 
πορεία στην α-
σφαλιστική αγο-
ρά. 

Τέλος, η ΜΙ-
ΝΕΤΤΑ ασφαλι-
στική αντιλαμβα-
νόμενη πλήρως 
τις αυξημένες α-
νάγκες των α-
σφαλισμένων, ε-
μπλουτίζει τα 
προϊόντα της με 

παροχές και προνόμια, όπως τον δωρεάν προληπτικό έλεγχο υγείας 
(check up), με όλα τα συμβόλαια οχήματος ή/και περιουσίας, δημιουργώ-
ντας προστιθέμενη αξία για αυτούς. 

Υδρόγειος Ασφαλιστική

Χορηγός της Stoiximan.gr 
Basket League 

Για έκτη συνεχόμενη χρονιά ανανέωσαν 
την χορηγική τους συνεργασία η Υδρόγειος 
Ασφαλιστική  και ο Ε.Σ.Α.Κ.Ε., διοργανώ-
τρια αρχή της STOIXIMAN.GR Basket 
League.Έτσι στο πλαίσιο της συμφωνίας, η 
Υδρόγειος Ασφαλιστική αποτελεί επίσημο 
χορηγό της STOIXIMAN.GR Basket League 
και για την αγωνιστική περίοδο 2017 – 
2018. 

Στην Υδρόγειο αισθανόμαστε ιδιαίτερα 
χαρούμενοι που για άλλη μια χρονιά συ-
μπορευόμαστε με έναν θεσμό τόσο υψηλού 
προφίλ, μία διοργάνωση υποδειγματική 
που αναδεικνύει το καλό πρόσωπο της Ελ-
λάδας δήλωσε σχετικά ο κ. Παύλος Κασκα-
ρέλης αντιπρόεδρος και διευθύνων σύμ-
βουλος της Υδρογείου Ασφαλιστικής.Ο 
χώρος του μπάσκετ και δη το Πρωτάθλημα 
της Α1 κατηγορίας, είναι ένας χώρος που 
εκπέμπει ποιότητα και πολιτισμό. Αυτά τα 
χαρακτηριστικά μας εκφράζουν σαν εται-
ρεία. 

Είμαστε  ιδιαίτερα υπερήφανοι που στη-
ρίζουμε το εθνικό άθλημα των Ελλήνων, 
ένα άθλημα που χαρίζει χαρά, χαμόγελο, 
ψυχαγωγία, κυρίως όμως ενώνει, ανυψώ-
νει και μεταλαμπαδεύει ουσιαστικές αξίες 
ζωής σε όλους τους ‘Έλληνες, μικρούς και 
μεγάλους, σημείωσε ο κ. Παύλος Κασκαρέ-
λης.Από την πλευρά του ο πρόεδρος του Ε-
ΣΑΚΕ, κ. Ευάγγελος Γαλατσόπουλος εξέ-
φρασε  την απόλυτη ικανοποίηση μας για 
την επέκταση της συνεργασίας μας με την 
Υδρόγειος Ασφαλιστική. Στόχος μας είναι 
να έχουμε συμμάχους μόνο τους καλύτε-
ρους, κάτι που αποδεικνύεται από την πα-
ρουσία στο πρωτάθλημα τα τελευταία πέντε 
χρόνια ενός ασφαλιστικού ομίλου τόσο 
δυνατού και αξιόπιστου όσο η Υδρόγει-
ος,είπε ο κ Γαλατσόπουλος.

Η ΕΛΒΕΤΙΑ φιλοξένησε τους συνεργάτες της ΑΤΕ Ασφαλιστικής που ανα-
δείχθηκαν στο πλαίσιο διαγωνισμού πωλήσεων της εταιρίας του ομίλου για 
το 2016.Στο ταξίδι επιβράβευσης  τους συνεργάτες από το εταιρικό δίκτυο 
και το δίκτυο ανεξάρτητων Συνεργατών της ΑΤΕ Ασφαλιστικής, συνόδευσαν 
οι εκπρόσωποι της διοίκησης κ.κ. Δημήτρης Χατζηπαναγιώτου, γενικός δι-
ευθυντής των εταιριών του ομίλου ERGO, Τριαντάφυλλος Λυσιμάχου, μέ-
λος του ΔΣ της ΑΤΕ Ασφαλιστικής, Στάθης Τσαούσης, διευθυντής Τομέα Ε-
μπορικών Λειτουργιών, Στέφανος Στεφανίδης, διευθυντής Τομέα Ασφαλι-
στικών Λειτουργιών Ασφαλίσεων Ζημιών, Δημήτρης Σπανός, διευθυντής 
Τομέα Ασφαλιστικών Λειτουργιών Ασφαλίσεων Ζωής & Υγείας, Τάσος 
Παπαδόπουλος, διευθυντής Πωλήσεων Δικτύου Ανεξάρτητων Συνεργατών 
και Γιάννης Παπουτσάς, διευθυντής Πωλήσεων Εταιρικού Δικτύου. Κατά τη 
διάρκεια του 6ήμερου ταξιδιού, οι συνεργάτες της ERGO επισκέφθηκαν τις 
σημαντικότερες πόλεις και τα διασημότερα θέρετρα της Ελβετίας, όπως η 
Ζυρίχη, το Ένγκελμπεργκ, η Λουκέρνη, η Βέρνη, η Γκριγιέρ, το Μοντρέ και 
απόλαυσαν την επιβλητική ηρεμία των Άλπεων. Ο γύρος της Ελβετίας έ-
κλεισε με τη μοναδική εμπειρία δραστηριοτήτων στο Γκστάαντ, το παγκοσμί-
ου φήμης θέρετρο διάσημο για τα κομψά σπίτια σε στιλ σαλέ, χτισμένα σε 
δρόμους χωρίς αυτοκίνητα.Το επίσημο αποχαιρετιστήριο δείπνο πραγματο-
ποιήθηκε στο εστιατόριο “La Coupole” στο Μοντρέ, όπου ο κ. Δημήτρης Χα-
τζηπαναγιώτου, εξήρε τις προσπάθειες των συνεργατών.Ααποδείξατε ότι οι 
προσδοκίες όλων μας από τη συνένωση της ERGO με την ΑΤΕ Ασφαλιστική, 

που είναι μία από τις μεγαλύτερες μέχρι σήμερα συγχωνεύσεις στο χώρο της 
ιδιωτικής ασφάλισης στην Ελλάδα, είναι απολύτως βάσιμες, αφού στηρίζο-
νται σε ανθρώπους, που χαρακτηρίζονται για τη συνέπειά τους, τον επαγγελ-
ματισμό τους, τις γνώσεις τους, την ισχυρή τους θέληση και την αφοσίωσή 
τους στους εκάστοτε εταιρικούς μας στόχους, είπε μεταξύ άλλων ο κ. Χατζη-
παναγιώτου.

Στιγμιότυπο από το ταξίδι των συνεργατών

Ergo Στην  Ελβετία το ταξίδι επιβράβευσης  
των συνεργατών της ΑΤΕ Ασφαλιστικής

ΜΙΝΕΤΤΑ Ασφαλιστική Ταχύτατα  
η καταβολή των αποζημιώσεων

Οι κ.κ. Γιώργος Μινέτας , Βασίλης Θεοχαράκης και. Κωνσταντίνος Μπερτσιάς
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Το Mini Clubman, είναι το πλέον ευρύχωρο MINI 
της αγοράς, ενώ εύκολα  χαρακτηρίζεται ως ένα 
premium μικρό οικογενειακό, που εύκολα μπο-

ρεί να χαρακτηριστεί από κάποιους, ως και το station 
wagon της φίρμας. Ας το γνωρίσουμε καλύτερα!

Πληθωρικές διαστάσεις, τονισμένη εμφάνιση
Σε θέμα εμφάνισης το ΜΙΝΙ Clubman είναι σαφώς 

μεγαλύτερο από το αντίστοιχο 5θυρό μοντέλο, κατά 
27 εκατοστά σε μήκος, 9 εκατοστά σε πλάτος, ενώ και 
το μεταξόνιο του είναι 10 πόντους μεγαλύτερο! Νού-
μερα που προσφέρουν ένα ευρύχωρο εσωτερικό για 
τους επιβάτες και τις αποσκευές τους. Ειδικά οι πίσω 
απολαμβάνουν επαρκή χώρο για τα πόδια και το κε-
φάλι τους, με το χώρο αποσκευών να αγγίζει τα 360 
λίτρα και ο οποίος σας αποκαλύπτεται μόλις ανοίξετε 
τις δυο πόρτες του. 

Ποιοτικό και εργονομικό εσωτερικό
Το εσωτερικό του Clubman προέρχεται από το 5θυ-

ρο ΜΙΝΙ, ακολουθώντας τη σχεδιαστική φιλοσοφία της 
μάρκας, με κύριο χαρακτηριστικό το μεγάλο στρογγυλό 
πολύ-όργανο στην κεντρική κονσόλα. Από αυτό παρέ-
χονται όλες οι χρήσιμες πληροφορίες που χρειάζεται ο 
οδηγός (από το infotainment μέχρι και η μέση κατανά-
λωση). Η ποιότητα και συναρμογή των υλικών είναι 
από τις κορυφαίες στην κατηγορία, με την πλειονότητα 
των πλαστικών που έχουν χρησιμοποιηθεί στο ταμπλό 
να είναι μαλακά και με ευχάριστη υφή. 

Σβέλτο κι ελαστικό μοτέρ
Κάτω απο το καπό του MINI Clubman One D, βρί-

σκεται ένας 3κυλινδρος πετρελαιοκινητήρας 1,5 λί-
τρων που αποδίδει 116 ίππους στις 4.000 rpm και 
270 Nm ροπής διαθέσιμα από τις 1.750 rpm. Παρά την 
3κύλινδρη αρχιτεκτονική έχει πολιτισμένη λειτουρ-
γία, στροφάρει με όρεξη και συνδυάζεται με 6άρι χει-
ροκίνητο κιβώτιο. Η διαδικασία του 0-100χλμ/ώρα 
ολοκληρώνεται σε 10, 4 δλ, ενώ η τελική ταχύτητα 
φτάνει τα 192 χλμ/ώρα. Η μέση κατανάλωση που ανα-
κοινώνει η ΜΙΝΙ ανέρχεται στα 3,8 λτ./100 χλμ!

Καρτάδικη αίσθηση στο δρόμο
Το Clubman έχει την τυπική οδική συμπεριφορά 

που διαθέτουν τα μοντέλα της ΜΙΝΙ. Αγνή, σπορτίφ 
συμπεριφορά, προβλέψιμο στο όριο, έχοντας μια… 
kartαδικη αίσθηση. Το τιμόνι μεταφέρει την απαιτού-
μενη πληροφόρηση στον οδηγό, ενώ το πίσω μέρος 
είναι αρκετά συμμετοχικό και βοηθάει τον οδηγό να 
τοποθετήσει το Clubman στις στροφές. Η ανάρτηση 
βέβαια ίσως να κουράσει τους… όχι και τόσο σκληρο-
πυρηνικούς, μιας και είναι ελαφρώς σκληρή. Για τις 
ανάγκες του κρατήματος βλέπετε. 

Εν κατακλείδι
Το MINI Clubman One D είναι ένα trendy μοντέλο 

που μπορεί και προσφέρει άνεση, ευρυχωρία, πρακτι-
κότητα, αλλά και χαμηλή κατανάλωση καυσίμου λό-
γω του πετρελαιοκινητήρα. Το καλύτερο όλων όμως 
είναι πως όλα τα παραπάνω συνδυάζονται άψογα με 
την σπορτίφ οδική συμπεριφορά που τα μοντέλα της 
ΜΙΝΙ έχουν την δυνατότητα να προσφέρουν. Μπορεί 
να κοστίζει ελαφρώς παραπάνω, αλλά αυτό που παίρ-
νετε πίσω αξίζει το κόπο. 
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Γράφει Ο ΓΊΏΡΓΟΣ ΜΟΥΖΟΣ

Στυλ και 
πρακτικότητα  
σε ένα!

Το MINI Clubman συνεχίζει την ιστορία της νέας γενιάς MINI λανσάροντας  
μία μοναδική φιλοσοφία στην premium compact κατηγορία. Μοναδικός συνδυασμός 

λειτουργικότητας, καθημερινής πρακτικότητας και καταλληλόλητας για μακρινά ταξίδια, 
πασπαλισμένα με οδηγική απόλαυση, που η MINI προσφέρει

MINI CLUBMAN ONE D

Ενδεικτικό ετήσιο κόστος ασφάλισης

Ενδεικτικά, το MINI Clubman One D, μπορείτε να τo α-

σφαλίσετε με ετήσιο κόστος που ξεκινάει από τα 208,86 

ευρώ. Σαφώς και μιλάμε για τη βασική κάλυψη, που περι-

λαμβάνει σωματικές βλάβες και υλικές ζημιές, καθώς και 

ζημιές από ανασφάλιστο όχημα. To συγκεκριμένο κόστος 

αφορά οδηγό που είναι κάτοικος Αθήνας και ηλικίας 30 

ετών, χωρίς ζημιές στο ιστορικό του.Το Clubman έχει την τυπική οδική 
συμπεριφορά που διαθέτουν τα 
μοντέλα της ΜΙΝΙ. Αγνή, σπορτίφ 
συμπεριφορά, προβλέψιμο στο 
όριο, έχοντας μια… kartαδικη 
αίσθηση

Η ποιότητα και συναρμογή 
των υλικών είναι από τις 

κορυφαίες στην 
κατηγορία, με την 

πλειονότητα των 
πλαστικών που έχουν 

χρησιμοποιηθεί στο 
ταμπλό να είναι μαλακά 

και με ευχάριστη υφή

Ο 3κυλινδρος πετρελαιο-
κινητήρας 1,5 λίτρων 

αποδίδει 116 ίππους στις 
4.000 rpm και 270 Nm ροπής

Το ΜΙΝΙ Clubman είναι 
σαφώς μεγαλύτερο από το 
αντίστοιχο 5θυρό μοντέλο, 

κατά 27 εκατοστά σε 
μήκος, 9 εκατοστά σε 

πλάτος, ενώ και το 
μεταξόνιο του είναι 10 

πόντους μεγαλύτερο.




