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Σελίδες 11-12

Τράπεζες Crash test τριών τριμήνων για «κόκκινα» δάνεια 
Σε αγώνα δρόμου θα πρέπει να επιδοθούν οι εγχώριες συστημικές τράπεζες τα επόμενα τρία τρίμηνα, προκειμένου να βελτιώσουν τις επιδόσεις τους  
στο μέτωπο των «κόκκινων» δανείων, στέλνοντας έμπρακτο μήνυμα σε επόπτη, ΔΝΤ και αγορές ότι δεν είναι απαραίτητη η υιοθέτηση ή/και η χρήση  

ακραία δυσμενών παραδοχών στο επικείμενο stress test

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
ΤΣΙΟΥΦΗΣ

Πώς θα «θωρακίσετε» 
την καρδιά σας

Πρόεδρος της Ελληνικής 
Καρδιολογικής Εταιρείας

| Σελίδες 13, 16-17

ΑΧΑ ΠΡΏΤΗ ΠΑΓΚΌΣΜΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΠΏΝΥΜΙΑ ΓΙΑ 9Η ΣΥΝΕΧΗ ΧΡΌΝΙΑΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

ΣΕ ΑΝΑΔΙΌΡΓΑΝΏΣΗ Ό ΚΛΑΔΌΣ ΤΏΝ ΙΔΙΏΤΙΚΏΝ ΚΛΙΝΙΚΏΝ

Κέρδη πάνω  
από τον στόχο  
και αύξηση 
παραγωγής

Στην Interamerican 
θέτουμε τα 
θεμέλια μιας  
νέας στρατηγικής

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

ΕθΝικΗ ΑΣφΑλιΣΤικΗ

ΓιΑΝΝΗΣ κΑΝΤώροΣ

Σελίδα 6

Σελίδα 22

Σελίδα 24

Του ΧΡΉΣΤΟΥ ΚΊΤΣΊΟΥ 

Σε ριζική αναδιάρθρωση αναμένεται να οδηγηθεί, την επόμενη διετία, ο 
κλάδος ιδιωτικών κλινικών, υπό το βάρος των υψηλών δανειακών του 
υποχρεώσεων, του χαμηλού βαθμού απασχόλησης της υφιστάμενης 

δυναμικότητας και των παρενεργειών, που προκαλεί η συνεχής αλλαγή κα-
νόνων ως προς το ύψος των περικοπών και των εκπτώσεων από πλευράς 
ΕΟΠΥΥ. 

Το πρώτο δείγμα της αλλαγής σελίδας έχει, ήδη, δοθεί. Η κλινική 
Metropolitan περνά υπό τον έλεγχο του fund CVC Capital Partners, με τη 

ΝΙΚΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ

Η ιδιωτική ασφάλιση  
στήριγμα της κοινωνίας  
κατά την περίοδο της κρίσης

Αναζητούνται 
αγοραστές  

για έξι ομίλους

Συνέχεια στη σελίδα 15

Για τον καθοριστικό ρόλο της ιδιωτικής ασφάλισης στην οικο-
νομία και τη συμπληρωματική της λειτουργία προς τη δημό-
σια μίλησε μεταξύ άλλων ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος 
και βουλευτής Β΄ Αθηνών της ΝΔ Νίκος Δένδιας, σε συνέ-
ντευξή του στην εφημερίδα Nextdeal και τον Χρήστο Παπανι-
κολάου                 | Σελίδα 2

► Μετά το Metropolitan άλλοι  έξι όμιλοι  
βαδίζουν προς πώληση με απόφαση  
των μετόχων τους ή των πιστωτριών τραπεζών 

► Το «πωλητήριο» στα δάνεια της Euromedica,  
η υποχρέωση πώλησης των Ντυνάν και Υγεία  
και οι εξελίξεις σε Ευρωκλινική, Ρέα και Ιασώ

Generali
Απλώνει 

παγκόσμιο  
δίχτυ 

προστασίας 
για τους 

ανθρώπους
| Σελίδα 4
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2 Συνέντευξη     |

Υπάρχουν σήμερα διαχωριστικές  γραμμές στην πολιτική 
και  ποιες είναι αυτές;

• Διαχωριστικές γραμμές στην πολιτική υπήρχαν, 
υπάρχουν και θα υπάρχουν. Αλλά ανάλογα με την 
εποχή και το διακύβευμα,  οι  συγκεκριμένες 
γραμμές μετατίθεται. Σήμερα στην χώρα μας δεν 
έχουμε την πολυτέλεια ενός ανούσιου διαχωρι-
σμού με βάση το χθες. Η κυρίαρχη γραμμή είναι 
μεταξύ των μεταρρυθμιστικών δυνάμεων, που 
πιστεύουν ότι η  Ελλάδα οφείλει να τρέξει για να  
καλύψει το χαμένο έδαφος από την πολυετή κρί-
ση, από την μία πλευρά, και τις δυνάμεις της οπι-
σθοδρόμησης από την άλλη,  που πιστεύουν ότι 
όλα γίνονται από και δια του κράτους. Αλλά η έ-
ξοδος από την κρίση δεν μπορεί να γίνει πράξη  
από μία κυβέρνηση που διακατέ-
χεται από ιδεοληψίες και με 
τα αποτυχημένα μοντέλα 
του παρελθόντος που 
ευαγγελίζεται ο ΣΥΡΙ-
ΖΑ. Ο τόπος χρειάζεται 
μία κυβέρνηση που θα 
είναι φιλική στο επι-
χειρείν, όπως θα είναι 
η κυβέρνηση της Νέας 
Δημοκρατίας, η οποία θα 
μπορέσει να 

προσελκύσει τις επενδύσεις άνω των 100 δις 
ευρώ  που είναι απαραίτητες  για την βιώσιμη α-
νάπτυξη, τη δημιουργία θέσεων  εργασίας και την 
επιστροφή των νέων μας από το εξωτερικό. Οι 
στόχοι αυτοί δεν επιτυγχάνονται 

Μπορεί στη χώρα μας  να υπάρξει μία κυβέρνηση 
«μεγάλου  συνασπισμού» και υπό ποιες  προϋποθέσεις;

• Αν εννοείτε μια κυβέρνηση στην οποία θα συμ-
μετέχει  η ΝΔ και ο ΣΥΡΙΖΑ υπό την συγκεκριμένη 
ηγεσία του,  δε νομίζω ότι στο ορατό μέλλον είναι 
πιθανό κάτι τέτοιο.  Αν υπάρξουν εξελίξεις και 
ανακατατάξεις μετά την επερχόμενη ήττα του συ-
γκεκριμένου κόμματος  στις επόμενες εκλογές 
και ο ΣΥΡΙΖΑ σε βάθος χρόνου  επανατοποθετη-
θεί στον χώρο της αποκαλούμενης «ανανεωτι-
κής Αριστεράς», μετά την περιπλάνησή του στον 
χώρο του λαϊκισμού και της ριζοσπαστικής Αρι-
στεράς, θα μπορούσε θεωρητικά να αποτελεί ένα 
ενδεχόμενο. Αλλά  αυτό δεν μπορεί να συμβεί 
στο εγγύς μέλλον και φυσικά δεν είμαι σε θέση 

να το προεξοφλήσω.             

Λαϊκισμός; Πιστεύετε ότι  συνιστά άμεση απειλή για 
την  Ενωμένη Ευρώπη;

• Ενδεχομένως να συνιστά σήμερα ο λαϊκι-
σμός την υπ’   αριθμόν 1 απειλή για την 

Ενωμένη Ευρώπη και τους 
λαούς της, όπως απο-

δείχθηκε περίτρανα 
στην περίπτωση του 
Brexit, αλλά και 
στην περιπέτεια  

που έχει μπει η  
περιφέρεια της 
Καταλονίας. Η 
ίδια μας η χώ-
ρα τολμώ να 
πω ότι υπέστη 
και συνεχίζει 
να υφίσταται 
τις συνέπει-
ες της ανό-
δου ενός 
λαϊκιστικού 

κινήματος - 
όπως μεταλ-

λάχθηκε ο ΣΥ-
ΡΙΖΑ - στην εξου-

σία, φτάνοντας μέ-
χρι τα πρόθυρα της ε-

ξόδου από το ευρώ. Ό-
πως έχω επισημάνει και 
άλλοτε όμως, τον 

λαϊκισμό οφείλουμε να τον καταπολεμούμε πα-
ντού, ακόμα και στο ίδιο μας το σπίτι.            

Ποιο είναι κατά τη  γνώμης σας το μεγαλύτερο 
«έγκλημα»  που έχει κάνει η τωρινή  κυβέρνηση;

• Πολλά είναι τα δεινά που επέφερε στην χώρα, 
ξεκινώντας από την οικονομία και την ανεύθυνη 
στάση με την οποία εξανεμίσθηκαν τα θετικά της 
περιόδου 2012-14 και φτάνοντας στην δημόσια 
ασφάλεια και τους πειραματισμούς στην Παιδεία. 
Αυτό το  οποίο μοιάζει πραγματικά ασυγχώρητο 
όμως σε μία νοσούσα πραγματική οικονομία, εί-
ναι η τεράστια αύξηση φορολογικών και ασφαλι-
στικών εισφορών, όπως και η εκχώρηση της 
δημόσιας περιουσίας στους δανειστές για 100 
χρόνια.          

Τις τελευταίες ημέρες η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός 
προσωπικά επισκέπτεται  επιχειρήσεις, σε μία 
προσπάθεια να υπογραμμίσει το ενδιαφέρον της 
κυβέρνησης για την επιχειρηματικότητα. Πως σχολιάζετε 
τις κινήσεις αυτές;

• Το ενδιαφέρον δεν το αποδεικνύουν οι περιο-
δείες, το αποδεικνύουν οι πράξεις. Και στη συ-
γκεκριμένη περίπτωση οι πράξεις δείχνουν εμ-
μονή κατά της επιχειρηματικότητας, με τους φο-
ρολογικούς συντελεστές στα ύψη, όπως και αρ-
νητική στάση απέναντι στις επενδύσεις. Η στάση 
της κυβέρνησης στην περίπτωση της Χαλκιδικής 
και του Ελληνικού απέδειξε περίτρανα  δυστυ-
χώς ότι το προσωπείο της δεν πείθει κανέναν, 
ειδικά αν θυμηθούμε τα «40 κύματα» από τα ο-
ποία πέρασαν και άλλες επενδύσεις (όπως της 
COSCO στο λιμάνι του Πειραιά)   αλλά και τα προ-
βλήματα που υπάρχουν στις σχέσεις του υπουρ-
γείου Υποδομών και Μεταφορών με την Fraport.      

Πρώτος στόχος και  του κόμματος σας είναι η 
διαμόρφωση συνθηκών για να περάσει η χώρα στην 
ανάπτυξη. Δεδομένου ότι έχετε διατελέσει και Υπουργός 
Ανάπτυξης ποια θεωρείτε ως βασική προϋπόθεση για 
αλλαγή πορείας της ελληνικής οικονομίας;

• Θα πρέπει κατ’ αρχήν να πείσουμε τους εταί-
ρους για την ανάγκη μείωσης του εξωφρενικού 
ποσοστού πλεονάσματος της τάξης του 3,5 %, ώ-
στε να μπορέσει να γίνει πράξη μία γενναία μείω-
ση των φορολογικών συντελεστών,  χάρη στην 
οποία θα μπορέσουν να προσελκυσθούν επενδύ-
σεις στην χώρα, αλλά και  να επιστρέψουν οι επι-
χειρήσεις οι οποίες μετέφεραν την έδρα τους στο 
εξωτερικό. Πρέπει επίσης να αντιμετωπισθεί με 
ρεαλιστικούς όρους το τεράστιο πρόβλημα του 
ιδιωτικού χρέους και των «κόκκινων δανείων», 
με τρόπο που να μην επιβρα- βεύονται μεν 

οι στρα-
τηγικοί 
κ α κ ο -
π λ η -
ρωτές, 

α λ λ ά 

και χωρίς να υποβαθμίζεται η σημερινή οικονομι-
κή πραγματικότητα. Μόνο τότε θα μπορέσει να 
παίξει εκ νέου  τον κρίσιμο ρόλο του ο τραπεζικός 
τομέας για την χρηματοδότηση της ανάπτυξης.  
Αυτό φυσικά δεν μπορεί να γίνει με λογικές τύπου 
«σεισάχθειας», αλλά με την χρήση εργαλείων 
που ήδη προβλέπονται και δεν εφαρμόζονται ου-
σιαστικά, όπως και με την υιοθέτηση καλών πρα-
κτικών από τις χώρες που αντιμετώπισαν με πα-
ρόμοιο πρόβλημα.                

Πιστεύετε ότι ο κλάδος  της ιδιωτικής ασφάλισης μπορεί 
να συμβάλει στην αναπτυξιακή πορεία της χώρας;

• Ο ρόλος της ιδιωτικής ασφάλισης είναι καθορι-
στικός στην οικονομία, όπως επίσης και ο κοινω-
νικός της ρόλος. Χωρίς την  συμπληρωματική 
λειτουργία της άλλωστε στις παροχές που προ-
σφέρονται από τους δημόσιους φορείς, εκτίθε-
νται σε κίνδυνο τόσο φυσικά πρόσωπα όσο και 
κεφάλαια, ενώ σημαντικός είναι ο ρόλος της και 
ως αποταμιευτικού μηχανισμού.  Είναι γεγονός 
ότι η  οικονομική κρίση  επηρέασε δυστυχώς και 
τον συγκεκριμένο κλάδο στην χώρα μας. Αλλά σε 
μία διαφορετική διακυβέρνηση από την σημερινή, 
όπως και με μία πολιτική φορολόγησης με ανα-
πτυξιακή και όχι τιμωρητική λογική, η ιδιωτική 
ασφάλιση θα μπορούσε να αξιοποιήσει ταχύτατα 
την έξοδο της χώρας από την πολυετή κρίση και 
την σημαντική αύξηση του Α.Ε.Π. στην οποία προ-
σβλέπουμε.            

Σας εμπνέει εμπιστοσύνη  ως πολίτη, ο κλάδος της 
ιδιωτικής  ασφάλισης τη χώρα μας;

• Είναι γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια, λόγω της  
οικονομικής κρίσης αλλά και όχι μόνο λόγω αυ-
τής, έχουν υπάρξει περιστατικά που έθεσαν σε 
δοκιμασία την εμπιστοσύνη των πολιτών στην ι-
διωτική ασφάλιση. Η διακοπή λειτουργίας ασφα-
λιστικών εταιριών, με κορυφαίο παράδειγμα αυ-
τό της «Ασπίς  Πρόνοια» (με τη δοκιμασία την ο-
ποία εξακολουθούν να υφίστανται δεκάδες χιλιά-
δες ασφαλισμένοι στη συγκεκριμένη εταιρεία), 
είναι το κορυφαίο παράδειγμα. Από την άλλη 
πλευρά, χάρη στην ιδιωτική ασφάλιση,  πολλοί  
συμπατριώτες μας που  είχαν μεγάλη απώλεια 
εισοδήματος τα χρόνια της κρίσης κατάφεραν να 
διατηρήσουν ένα ικανοποιητικό επίπεδο ιατρι-
κής-νοσοκομειακής περίθαλψης ή να αντισταθμί-
σουν οικονομικά  τις δραματικές μειώσεις στις 
συντάξεις τους. Σε κάθε περίπτωση, οι ασφαλι-
στικές επιχειρήσεις που άντεξαν τα χρόνια που 
προηγήθηκαν εκτιμώ ότι - στη μεγάλη τους  πλει-
οψηφία τουλάχιστον  - μπορούν να ατενίζουν με 
πολύ πιο ευνοϊκούς όρους το μέλλον και να δια-
δραματίσουν, με την εγγύηση των εντεταλμένων 
θεσμικών οργάνων της Πολιτείας,   τον σημαντικό 
ρόλο στον οποίο προαναφέρθηκα για την οικονο-
μία και τους ασφαλισμένους τους!

Νίκος Δένδιας Η ιδιωτική ασφάλιση στήριγμα 
της κοινωνίας κατά την περίοδο της κρίσης!

Για τον καθοριστικό ρόλο της ιδιωτικής ασφάλισης στην οικονο-
μία και τη συμπληρωματική της λειτουργία προς τη δημόσια μί-
λησε μεταξύ άλλων ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος και βου-

λευτής Β΄ Αθηνών της ΝΔ Νίκος Δένδιας, σε συνέντευξή του στην 
εφημερίδα Nextdeal και τον Χρήστο Παπανικολάου. Όπως αναφέρει, 
χάρη στην ιδιωτική ασφάλιση, ειδικά τα χρόνια της κρίσης, πολλοί 

συμπολίτες μας κατάφεραν να αντισταθμίσουν την απώλεια εισοδή-
ματος αλλά και να διατηρήσουν ένα ικανοποιητικό επίπεδο ιατρικής 
- νοσοκομειακής περίθαλψης. Ο κ. Δένδιας επισημαίνει ακόμη ότι  
προκειμένου η χώρα να μπεί σε αναπτυξιακή τροχιά θα πρέπει να 
πείσουμε τους εταίρους για την ανάγκη μείωσης του εξωφρενικού 
ποσοστού πλεονάσματος της τάξης του 3,5 %, ώστε να μπορέσει να 

γίνει πράξη μία γενναία μείωση των φορολογικών συντελεστών,  
χάρη στην οποία θα μπορέσουν να προσελκυσθούν επενδύσεις στην 
χώρα, αλλά και  να επιστρέψουν οι επιχειρήσεις οι οποίες μετέφεραν 
την έδρα τους στο εξωτερικό. Πρέπει ακόμη να αντιμετωπισθεί με 
ρεαλιστικούς όρους το τεράστιο πρόβλημα του ιδιωτικού χρέους και 
των «κόκκινων δανείων». Η συνέντευξη του κ. Δένδια έχει ως εξής: 



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.
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Δεν υπάρχει μία μόνο μεγάλη στιγμή.
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Τη νέα εμβληματική πρωτοβουλία του για τη δημι-
ουργία μιας παγκόσμιας κοινότητας, η οποία στο-
χεύει να υποστηρίξει ανθρώπους που έχουν ανά-

γκη, σε ολόκληρο τον κόσμο, παρουσίασε σε συνέ-
ντευξη τύπου προς τα ΜΜΕ, στην πλατεία του Αγίου 
Μάρκου στη Βενετία, ο Όμιλος Generali.Η πρωτοβου-
λία ονομάζεται "The Human Safety Net" και εντάσσε-
ται στην πολιτική βιωσιμότητας την οποία εφαρμόζει η 
Generali. Στη συνέντευξη τύπου έδωσαν το παρών 
150 περίπου δημοσιογράφοι από όλες τις χώρες στις 
οποίες δραστηριοποιείται η εταιρία, ανάμεσά τους και 
ο εκδότης του Nextdeal, Κωστής Σπύρου.

Όπως τονίζει η εταιρία, "το 2016 ξεκινήσαμε ένα 
ταξίδι με σκοπό τον επαναπροσδιορισμό των παρεμ-
βάσεών μας στην κοινωνία και επιδίωξη τα κεφάλαια, 
οι δεξιότητες και οι άνθρωποί μας να έχουν ευρύτερο 
αντίκτυπο ώστε να ενισχύσουμε περαιτέρω την αίσθη-
ση ότι όλοι ανήκουν στον Όμιλο".

Στην προσπάθειά της να αντιμετωπίσει ζητήματα 
που σχετίζονται περισσότερο με τη δημογραφική και 
κοινωνική αλλαγή, η Generali αποφάσισε να βασιστεί 
στην ποικολομορφία των απόψεων και των γνώσεων 
των υπαλλήλων της σε όλο τον κόσμο. Έτσι, αναπτύ-
χθηκε η πρωτοβουλία "The Human Safety Net", η ο-
ποία, όπως υποστηρίζει ο Philippe Donnet - CEO του 
Ομίλου Generali, "έχει τη δυνατότητα να γίνει σημαντι-
κή και μοναδική, τονίζοντας τη βαθιά ανθρώπινη ση-
μασία αυτού που κάνουμε. Μας δίνει την ευκαιρία να 
επιτύχουμε κάτι σημαντικό μαζί".

Σύμφωνα με την εταιρία, η πρωτοβουλία 
αποτελείται από 3 προγράμματα:
• The Human Safety Net για οικογένειες, το οποίο 
προωθεί τις ίσες ευκαιρίες για τα παιδιά που μεγαλώ-
νουν μέσα στη φτώχεια.
• The Human Safety Net για τη δημιουργία start-ups 
από πρόσφυγες, το οποίο στηρίζει την επιχειρηματικό-
τητα των προσφύγων.
• The Human Safety Net για μωρά, το οποίο μαζί με 
την ιατρική κοινότητα και τους γονείς έχει στόχο να 
βελτιώσει την πρόληψη και τη θεραπεία της βρεφικής 
ασφυξίας.

Το "Procuratie Vecchie" (το Παλιό Διοικητήριο), το 
σημείο όπου ιδρύθηκε το  πρώτο γραφείο της Generali 
στη Βενετία, θα αποτελέσει την καρδιά του Human 
Safety Net, ενώ θα φιλοξενεί τακτικά δημόσιες εκθέ-
σεις, εκδηλώσεις και συζητήσεις για τις μεγάλες ανά-
γκες που γεννούν οι δημογραφικές προκλήσεις, η 
φτώχεια και η μετανάστευση.

Η ατζέντα της παρουσίασης
Η συνέντευξη Τύπου αποτέλεσε μια αφορμή για να 

συζητηθούν τα τρέχοντα κοινωνικά, πολιτιστικά και 
δημογραφικά ζητήματα, τα οποία απασχολούν και τον 
Όμιλο Generali.

Ο διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου Generali, 
Philippe Donnet, παρουσίασε την αποστολή του 
Human Safety Net. "Πιστεύω πως ένας όμιλος, όπως 
ο δικός μας, δεν έχει μόνο εγκέφαλο αλλά έχει και 
καρδιά. Τον εγκέφαλο θα τον χρησιμοποιούμε για τις 
εργασίες μας και η καρδιά μας θα είναι αυτό το πρό-
γραμμα, το The Human Safety Net", τόνισε χαρακτηρι-
στικά και πρόσθεσε "στη Βενετία βρίσκεται και το σήμα 
της εταιρίας μας, το λιοντάρι του Αγίου Μάρκου. Το 

The Human Safety Net θα ειναι η καρδιά του λιοντα-
ριού!"

Ο όμιλος σύστησε στους καλεσμένους του αρχιτέ-
κτονες παγκοσμίου φήμης, οι οποίοι ηγούνται του έρ-
γου αποκατάστασης του “Procuratie”. Οι ίδιοι μοιρά-
στηκαν με το κοινό ενδιαφέροντα στοιχεία σχετικά με 
το έργο και το όραμα να αναβιώσει ένα από τα εμβλη-
ματικότερα μνημεία, τα οποία συνθέτουν το αρχιτεκτο-
νικό μεγαλείο της Βενετίας. Ειδικότερα, ο κ. David 
Chipperfield, ο οποίος είναι υπεύθυνος για την αποκα-
τάσταση του "Procuratie Vecchie" μίλησε για το όραμα 
του να μεταμορφώσει το κτήριο σε ένα πιο ενεργό και 
ζωντανό χώρο, που θα ενσωματώνει την παγκόσμια 
αποστολή της πρωτοβουλίας "The Human Safety Net" 
και ταυτόχρονα θα διατηρεί την ομορφιά και την ιστο-

ρία των κτηρίων.
Μεταξύ των ομιλητών βρέθηκαν κορυφαίοι δημό-

σιοι αξιωματούχοι, όπως ο Δήμαρχος της Βενετίας, 
Luigi Brugnaro ενώ βίντεο με τη δήλωσή του έστειλε 
και ο Ιταλός Υπουργός Πολιτιστικής Κληρονομιάς και 
Τουρισμού, Dario Franceschini. "Θέλω να ευχαριστή-
σω την Generali για τη πρωτοβουλία της The Human 
Safety Net. Θα κάνουμε ότι μπορούμε για να τη στηρί-
ξουμε", είπε ο υπουργός.

Μετά τη συνέντευξη Τύπου, οι εκπρόσωποι των 
ΜΜΕ είχαν τη μοναδική ευκαιρία να ξεναγηθούν στο 
ιστορικό κτήριο “Procuratie Vecchie” και στα δωμάτιά 
του, τα οποία είναι κλειστά για το κοινό σε ολόκληρη 
την ιστορία των 900 χρόνων του κτηρίου, καθώς και 
να δουν τα σχέδια αποκατάστασης.

Πώς αξιοποιείται  
ο «πλούτος» του 
ασφαλιστικού κλάδου;
ΧΡΌΝΙΑ ΤΏΡΑ σε συλλογικό επίπεδο ο κλάδος 
της ιδιωτικής ασφάλισης επιζητά την εξωστρέ-
φεια όπως συνηθίζουμε να αποκαλούμε την προ-
σπάθεια να γίνει πιο γνωστός ο κλάδος, τα προϊό-
ντα του, να ενισχυθεί εν γένει η ασφαλιστική συ-
νείδηση. Στο πλαίσιο εξυπηρέτησης αυτής της α-
νάγκης πάντοτε σε συλλογικό επίπεδο είτε από τον 

κατ΄ εξοχή   εκπρόσωπο 
του κλάδου  την Ένωση Α-
σφαλιστικών Εταιρειών 
Ελλάδος, είτε από άλλους 
φορείς όπως τον Σύνδε-
σμο  Εκπροσώπων & Στε-
λεχών Ασφαλιστικών Ε-
ταιριών (ΣΕΣΑΕ), είτε φο-
ρείς της διαμεσολάβησης, 

αναλαμβάνονται διάφορες πρωτοβουλίες ή και 
διοργανώνονται εκδηλώσεις με στόχο την προώ-
θηση της ιδέας της ασφάλισης.

Πολλές από τις πρωτοβουλίες αυτές είναι πε-
ρισσότερο επιτυχημένες άλλες λιγότερο, μερικές 
αμφισβητούνται ως προς το αποτέλεσμα. Όλες ό-
μως δίνουν την εντύπωση ότι «μήνυμα» του κλά-
δου δεν φθάνει στο πολύ κόσμο αλλά εξακολου-
θεί να κινείται εντός «συγκεκριμένων πλαισίων».

Και όμως υπάρχουν τομείς όπου δεν διαπιστώ-
νεται έλλειμμα «ασφαλιστικής συνείδησης». Για 
παράδειγμα στα μεγάλα έργα θεωρείται υποχρε-
ωτική η ασφάλιση τους αφού χωρίς ασφαλιστήρια 
συμβόλαια δεν υπογράφονται οι χρηματοδοτικές 
συμβάσεις! Εκεί δεν αμφισβητείται ο ρόλος του 
θεσμού της ιδιωτικής ασφάλισης  ως στήριγμα της 
επιχειρηματικότητας. Εκεί δεν αμφισβητείται ο 
πλούτος της τεχνογνωσίας και αναγκαιότητας ύ-
παρξης του θεσμού της ιδιωτικής ασφάλισης. Μή-
πως ο κλάδος θα πρέπει να σκεφτεί τρόπους να 
αξιοποιήσει το κύρος που του προσδίδει ο ρόλος 
του  σε αυτούς τους τομείς της επιχειρηματικής 
δραστηριότητας  έτσι ώστε να μεταλαμπαδεύσει 
αυτή τη θετική ενέργεια και σε άλλους χώρους;

 Θέσεις
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Του Λάμπρου  
Καραγεώργου

Generali Απλώνει παγκόσμιο  
δίχτυ προστασίας για τους ανθρώπους

Του 
απεσταλμένου μας  

στη Βενετία  
ΚΩΣΤΉ ΣΠΥΡΟΥ

Ο κ. Κωστής Σπύρου με 
τον Philippe Donnet, 
Διευθύνοντα Σύμβουλο 
Ομίλου Generali

Από αριστερά οι κ.κ. David Chipperfield, ιδρυτής της David Chipperfield 
Architects, Luigi Brugnaro, Δήμαρχος της Βενετίας, Philippe Donnet, 

Διευθύνων Σύμβουλος Ομίλου Generali και Simone Bemporad, 
Διευθυντής Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων Ομίλου Generali

Ο κ. Philippe Donnet, 
Διευθύνων Σύμβουλος 

Ομίλου Generali

Ο κ. Gabriele Galateri di Genola 
Πρόεδρος, Assicurazioni Generali

Ο κ. Κωστής 
Σπύρου με την 
Lucia Silva, 
επικεφαλής 
του τομέα 
Κοινωνικής 
Ευθύνης του 
Ομίλου 
Generali



Δύο μαζί,
παρέχουν περισσότερη
ασφάλεια.
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Υπέρβαση του στόχου κερδοφορίας  
και αύξηση της παραγωγής  σημείω-
σε το  πρώτο εξάμηνο  η Εθνική Α-

σφαλιστική. Ειδικότερα, σύμφωνα με 
σχετική ανακοίνωση, τα κέρδη προ φό-
ρων ανέρχονται σε 47,8 εκ. ευρώ, αυξη-
μένα κατά 53,0%  συγκριτικά με το πρώτο  
εξάμηνο του 2016 (€31,2 εκ.). Σημαντική 
συμβολή στην αύξηση της κερδοφορίας 
είχε η μεταβίβαση στη United Bulgarian 
Bank (“UBB”) των συμμετοχών της εταιρί-
ας στη Βουλγαρία, UBB Metlife Insurance 
Company AD και UBB Insurance Broker 
AD, στο πλαίσιο της πώλησης από την Ε-
θνική Τράπεζα της συμμετοχής της στην 
UBB προς τη βελγική τράπεζα KBC. Τα 
κέρδη προ φόρων από τη μεταβίβαση των 
ως άνω συμμετοχών ανήλθαν σε 9,4 εκ. 
ευρώ, επιβεβαιώνοντας την ικανότητα της 
εταιρίας να ασκεί κερδοφόρες διεθνείς 
δραστηριότητες. Tα  κέρδη προ φόρων της 
εταιρίας, χωρίς να ληφθεί υπόψη το πα-
ραπάνω όφελος, ανήλθαν σε 38,4 εκ. ευ-
ρώ, αυξημένα τόσο σε σχέση με την αντί-
στοιχη περίοδο του 2016, όσο και σε σχέ-
ση με το στόχο των 37,1 εκ. ευρώ του επι-
χειρησιακού σχεδίου της. Η συνεχιζόμενη 
υγιής κερδοφορία, σε συνδυασμό με τις 
θετικές αποτιμήσεις του χαρτοφυλακίου 
ομολόγων της εταιρίας και ειδικά των ο-
μολόγων εκδόσεως Ελληνικού Δημοσί-
ου, συνέβαλαν στη θεαματική βελτίωση 
του δείκτη κεφαλαιακής απαίτησης φε-
ρεγγυότητας, ο οποίος κατά την 
30.06.2017 ανήλθε σε 208% (31.12.2016: 
170%). Χωρίς τη χρήση μεταβατικών μέ-
τρων και προσαρμογής λόγω μεταβλητό-
τητας, ο δείκτης κεφαλαιακής απαίτησης 
φερεγγυότητας ανήλθε σε 128% 
(31.12.2016: 86%).

Επιπλέον της αύξησης της κερδοφορί-
ας και της περαιτέρω ενίσχυσης της κε-
φαλαιακής βάσης της (Φερεγγυότητα ΙΙ), η 
εταιρία κατά το πρώτο  εξάμηνο του 2017 
σημείωσε και άνοδο κατά 15,6%, της πα-
ραγωγής, η οποία συνολικά ανήλθε σε 
306,5 εκ. ευρώ (Α΄ εξάμηνο 2016: €265,2 
εκ.).

Ειδικότερα, τα εγγεγραμμένα ασφάλι-

στρα του κλάδου ζωής αυξήθηκαν κατά 
30,0% σε 223,4 εκ. ευρώ  (Α΄ εξάμηνο 
2016: €171,9 εκ.), ενισχυμένα κυρίως λό-
γω του νέου προϊόντος Ζωής εφάπαξ α-
σφαλίστρου «Εθνική Εφάπαξ +» αλλά και 
των επιτυχημένων ενεργειών των δικτύ-
ων πρόσκτησης εργασιών της εταιρίας. 

Τα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα του κλά-
δου γενικών ασφαλίσεων κατά το πρώτο 
εξάμηνο του 2017 ανήλθαν σε 83,1 εκ. 
ευρώ  (Α΄ εξάμηνο 2016: €93,3 εκ.), με τη 
μείωση κατά 10,9% να αποδίδεται στη μεί-

ωση του μέσου ασφαλίστρου κυρίως των 
κλάδων αυτοκινήτου και γενικής αστικής 
ευθύνης. 

Οι θετικές επιδόσεις καταδεικνύουν 
την προσήλωση του προσωπικού και των 
συνεργατών της εταιρίας στη διαρκή πα-
ροχή βέλτιστων υπηρεσιών στους ασφα-
λισμένους και στην επίτευξη των στόχων 
του επιχειρηματικού σχεδίου, η οποία πα-
ραμένει ανεπηρέαστη και ανεξάρτητη από 
τις διαδικασίες αλλαγής του βασικού με-
τόχου της εταιρίας. 

ΕΑΕΕ

Όι προοπτικές της ιδιωτικής 
ασφάλισης στη συνάντηση 
με τον υπουργό Όικονομίας  
Η ΌΙΚΌΝΌΜΙΑ, οι προοπτικές ανάπτυξης της χώρας,, η κοινωνία 
και ο ρόλος της Ιδιωτικής ασφάλισης, βρέθηκαν στο επίκεντρο  του 
γεύματος εργασίας που πραγματοποίησε η  Ένωση Ασφαλιστικών 
Εταιριών Ελλάδος, με προσκεκλημένο τον Υπουργό Οικονομίας και 
Ανάπτυξης, κ. Δημήτρη Παπαδημητρίου. Ο Υπουργός αναφέρθηκε 
στις προοπτικές ανάπτυξης της Ελλάδας και το σχεδιασμό της Κυ-
βέρνησης προς αυτή την κατεύθυνση, αναφέροντας πως προτεραι-
ότητα της Κυβέρνησης αποτελεί η προσέλκυση επενδύσεων, η χρη-
ματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και η μείωση του 
ποσοστού της ανεργίας. Αναγνώρισε το θετικό ρόλο που παίζει η Ι-
διωτική ασφάλιση στην οικονομία και την κοινωνία και το γεγονός 
ότι η ασφαλιστική αγορά μπορεί να συμβάλει στην ανάπτυξη της 
χώρας. Από την πλευρά της ΕΑΕΕ ο πρόεδρος, κ. Δημήτρης Μαζα-
ράκης τόνισε την σημαντική συμβολή της Ιδιωτικής Ασφάλισης στην 
ελληνική οικονομία και κοινωνία, αλλά και τις μεγάλες αναπτυξια-
κές της προοπτικές. Ο κ. Μαζαράκης ανάφερε πως η Ιδιωτική Ασφά-
λιση είναι ένας τομέας της οικονομίας που διατηρεί 13 δισ. σε επεν-
δύσεις και πάνω από 25.000 θέσεις εργασίας, νούμερα που μπο-
ρούν να πολλαπλασιαστούν εφόσον η ασφαλιστική αγορά αναπτυ-
χθεί περαιτέρω, γεγονός που προϋποθέτει μεταξύ άλλων διάλογο 
και συνεργασία με την Πολιτεία. Στη συνάντηση αυτή, που αποτελεί 
μέρος σειράς γευμάτων εργασίας που έχει θεσμοθετήσει η ΕΑΕΕ με 
ομιλητές κορυφαίες προσωπικότητες της πολιτικής, οικονομικής 
και κοινωνικής ζωής της χώρας, συμμετείχαν οι επικεφαλής των 
εταιριών μελών της ΕΑΕΕ.

ΕΛΠΕ

Αποζημίωση πάνω 40 εκατ. 
ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΌΓΡΑΦΗ των τελικών συμφωνητικών και την καταβο-
λή ποσού που υπερβαίνει τα 40 εκατ. ευρώ, ολοκληρώθηκε η διαδι-
κασία αποζημίωσης αναφορικά με ζημιές που συνέβησαν στην μο-
νάδα flexicoker των εγκαταστάσεων των ΕΛΠΕ, στα διυλιστήρια της 
Ελευσίνας. Ειδικότερα,σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, οι ζημίες 
καλύπτονταν από ασφαλιστήρια «κατά παντός κινδύνου υλικών ζη-
μιών, μηχανικών βλαβών & διακοπής εργασιών», με ασφαλιστικές 
εταιρείες την Εθνική Ασφαλιστική με ποσοστό 70% και την Αγροτική 
Ασφαλιστική (μέλος του Ασφαλιστικού Ομίλου ERGO) με ποσοστό 
30% και αντασφαλιστές που περιλαμβάνουν τις μεγαλύτερες ασφα-
λιστικές εταιρίες παγκοσμίως. Με την ενεργή συμμετοχή των εκ-
προσώπων των ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ Α.Ε., των μεσιτών 
MILLER Insurance Services LLP και των τοπικών τους συνεργατών 
EUROBROKERS Μεσίτες Ασφαλίσεων Α.Ε., των διεθνών αντασφα-
λιστών της αγοράς του Λονδίνου καθώς και των αρμόδιων στελε-
χών των δυο ασφαλιστικών εταιρειών, κατέστη δυνατή η ολοκλή-
ρωση της συμφωνίας. Σημειώνεται ότι η αποζημίωση αυτή αποτελεί 
μια από τις μεγαλύτερες που έχουν καταβληθεί τα τελευταία χρόνια 
στην Ελλάδα και αποτελεί έμπρακτη απόδειξη της συμβολής της ι-
διωτικής ασφάλισης στην διαχείριση λειτουργικών κινδύνων των 
επιχειρήσεων.

Οι κκ. Δ. Μαζαράκης,  
Δ. Παπαδημητρίου  

και Χ. Σαρδελής

Εθνική Ασφαλιστική Κέρδη πάνω  
από τον στόχο και αύξηση παραγωγής

Και με 
κοινωνική 
προσφορά
ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΣΧΥΡΕΣ 
ΌΙΚΌΝΌΜΙΚΕΣ ΕΠΙΔΌΣΕΙΣ, η ε-
ταιρία συνεχίζει εμπράκτως την 
κοινωνική συνεισφορά της, ενι-
σχύοντας οικονομικά μη κερδο-
σκοπικούς οργανισμούς όπως ο 
“Coeurs pour Τous Hellas”, ο οποί-
ος αναλαμβάνει τα νοσήλια για ά-
πορα και ανασφάλιστα παιδιά με 
συγγενή καρδιοπάθεια και παρέ-
χοντας συνεχή στήριξη στον πολι-
τισμό. Μεταξύ άλλων, η Εθνική Α-
σφαλιστική ανέλαβε τη χορηγία 
μιας πραγματικά ιστορικής συναυ-
λίας αφιερωμένη στον Μίκη Θεο-
δωράκη, με τίτλο «Όλη η Ελλάδα για τον Μίκη», τιμώντας με τον τρόπο αυτό έναν από 
τους κορυφαίους Έλληνες συνθέτες.

Στο πλαίσιο αυτό, η  Εθνική Ασφαλιστική συμμετείχε ως κύριος χορηγός στον 4ο 
φιλανθρωπικό Υπεραμαραθώνιο Θεσσαλονίκης, «Τρέξε Χωρίς Τερματισμό», ο οποίος 
εφέτος ξεπέρασε κάθε προσδοκία.Η επιτυχία του εφετινού  αγώνα – που ολοκληρώθη-
κε, έπειτα από 50 ώρες, το βράδυ του Σαββάτου 23 Σεπτεμβρίου στη Νέα Παραλία - ήταν 
πρωτοφανής, τόσο από πλευράς της συνολικής απόστασης που καλύφθηκε, όσο και των 
χρημάτων που συγκεντρώθηκαν.Χιλιάδες Θεσσαλονικείς και κάτοικοι της Βορείου Ελ-
λάδας ανταποκρίθηκαν με θέρμη στο κάλεσμα και περπάτησαν ή έτρεξαν, προσφέρο-
ντας χιλιάδες ευρώ σε φιλανθρωπικές δράσεις. Συνολικά καλύφθηκαν 30.721 χιλιό-
μετρα, ενώ συγκεντρώθηκε το ποσό των 15.360,5 ευρώ – αριθμοί σχεδόν διπλάσιοι σε 
σχέση με την περσινή διοργάνωση. Τα χρήματα πρόκειται να διατεθούν για την ενίσχυση 
των δύο παιδικών συλλόγων «Φίλων Μέριμνας», «Φίλων Θεαγένειου Αντικαρκινικού 
Νοσοκομείου, Αλέξανδρος Συμεωνίδης», αλλά και της εθελοντικής οργάνωσης «Όλοι 
Μαζί Μπορούμε». 



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

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

Σιγουριά στις 
επιχειρηµατικές 
αποφάσεις
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Της ΜΑΊΡΉΣ ΛΑΜΠΑΔΊΤΉ 

Πρόταση για μείωση των ασφαλι-
στικών εισφορών καθώς και των 
φορολογικών συντελεστών  των 

ελεύθερων επαγγελματιών, μεταξύ 
των οποίων και ασφαλιστές  επεξερ-
γάζεται το οικονομικό επιτελείο με 
στόχο η συνολική επιβάρυνση να επι-
τρέπει στον επαγγελματία να διατηρεί 
ένα αξιόλογο ποσοστό για επανεπέν-
δυση στη δουλειά του.

Η πρόταση προβλέπει μείωση από 
30% έως 50% των ασφαλιστικών ει-
σφορών σε όσους έχουν μηνιαίο εισό-
δημα πάνω από 5.860 ευρώ καθώς  και 
μείωση των φορολογικών συντελε-
στών από δύο έως τρεις μονάδες για 
ετήσια εισοδήματα από 20.000 ευρώ 
και άνω, από το 2019.

Σημειώνεται ωστόσο ότι για να ε-
πέλθει ισορροπία στο σύστημα κοινω-
νικής ασφάλισης εφόσον μειωθεί το 
ανώτατο πλαφόν για όσους έχουν υ-
ψηλά εισοδήματα, θα πρέπει να αυξη-
θεί το κατώτερο όριο των 586 ευρώ 
τουλάχιστον στα 700 ευρώ.

Για να προχωρήσει η επεξεργασία 
της πρότασης θα πρέπει να δοθεί το 
πράσινο φως από τους δανειστές με 
γνώμονα την πορεία των εσόδων.

Σε ότι αφορά τα έσοδα των ταμείων 
βέβαια η εικόνα είναι θετική. Ο ΕΦΚΑ 
εμφανίζεται πλεονασματικός  κυρίως 
λόγω της αιμοδοσίας από τη μισθωτή 
εργασία και τις ληξιπρόθεσμες οφει-
λές , εικόνα που αμφισβητεί η αξιωμα-
τική αντιπολίτευση κάνοντας λόγο για 
πλασματικό πλεόνασμα και λαθροχει-
ρία των στοιχείων.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον 
προϋπολογισμό του ΕΦΚΑ , το έλλειμ-

μα των ταμείων μειώνεται σημαντικά 
κατά το τρέχον έτος και μετατρέπεται 
σε πλεόνασμα, της τάξης των 689 εκατ. 
ευρώ, το 2018, έναντι ελλείμματος ύ-
ψους 634 εκατ. ευρώ βελτιωμένο μά-
λιστα κατά 1,3 δισ. ευρώ σε σχέση με 
τα όσα συμφωνούσαν κυβέρνηση και 
δανειστές, μόλις τον περασμένο Μάιο.

Όπως αναφέρει η αιτιολογική έκθε-
ση  που συνοδεύει την τροποποίηση 
του προϋπολογισμού για το 2017 , η  
σημαντική μείωση (σχεδόν εκμηδένι-
ση) του μέχρι τώρα προϋπολογιζόμε-
νου ελλείμματος οφείλεται στο αλα-
λούμ που επικρατούσε στα επιμέρους 
ταμεία που εντάχθηκαν στον ΕΦΚΑ. 
Δηλαδή επειδή ο αρχικός προϋπολογι-
σμός του ΕΦΚΑ,  καταρτίστηκε στα τέ-
λη του 2016 με δεδομένα των Ταμείων 
που καταργήθηκαν (τα οποία κρίνονται  
σήμερα ως αναξιόπιστα) είχαν προϋ-
πολογίσει μεγαλύτερη δαπάνη για τη 
πληρωμή των συντάξεων του δημοσί-
ου ,κάτι που τελικά αποδείχθηκε ότι 
δεν χρειαζότανε.

Μειώνουν λοιπόν το κονδύλι  για 
την πληρωμή των συντάξεων, κατά  
300 - 500 εκ.ευρώ. Στην  πραγματικό-
τητα, παραδέχονται έστω κι έμμεσα ότι 
το σχέδιο για εξπρές έκδοση των εκ-
κρεμών συντάξεων ..πάει περίπατο .

Ωστόσο ο  ΕΦΚΑ έχει ήδη προεξο-
φλήσει ότι το επόμενο διάστημα  οι ει-
σπράξεις από τον κλάδο των μη μι-
σθωτών θα είναι μειωμένες καθώς θα 
αρχίσουν να λαμβάνονται υπόψη τα 
εισοδήματα του 2016 που εμφανίζουν 
κάμψη 15%-20%.

Δηλαδή εάν οι ελεύθεροι επαγγελ-
ματίες συνεχίσουν να δηλώνουν χαμη-
λότερα εισοδήματα, μπορεί να ανατρα-
πούν οι προβλέψεις του Μεσοπρόθε-

σμου Πλαισίου 2018-2021, τόσο ως 
προς τον ρυθμό ανάπτυξης όσο και ως 
προς τα έσοδα και τις δαπάνες.

Σήμερα το ανώτατο όριο επί το οποί-
ου καθορίζονται οι ασφαλιστικές ει-
σφορές ενός ασφαλισμένου ανεξάρτη-
τα από το ύψος του μηνιαίου εισοδήμα-
τος του είναι 5.860 ευρώ, δηλαδή το 
δεκαπλάσιο του κατώτατου μισθού 
των 586 ευρώ. 

Η πρόταση  προβλέπει  
τα εξής δύο σενάρια:
II Το πρώτο προβλέπει τη μείωση του 
ανώτατου ορίου στο επταπλάσιο του 

κατώτατου μισθού, δηλαδή στα 4.102 
ευρώ.
II Το δεύτερο προβλέπει τη μείωση 
του στο πενταπλάσιο του κατώτατου 
μισθού, δηλαδή στα 2.930 ευρώ. Ουσι-
αστικά, οι εισφορές που θα πληρώνει ο 
ελεύθερος επαγγελματίας θα προκύ-
πτουν επί των 2.930 ευρώ.

Ότι και αν αποφασιστεί ωστόσο θα 
τεθεί σε εφαρμογή  από το 2019 και 
μετά, καθώς το υπουργείο Εργασίας 
θεωρεί ότι  η επιβάρυνση των επαγ-
γελματιών το 2018 θα είναι ήπια μετά 
την  εφαρμογή της μείωσης κατά 15% 
των εισοδημάτων επί των οποίων θα 

υπολογίζονται οι εισφορές.

«Κούρεμα» οφειλών  
υπό προϋποθέσεις

Οι ελαφρύνσεις που αναμένουν οι 
ελεύθεροι επαγγελματίες και οι αυτο-
απασχολούμενοι σχετίζονται άμεσα 
και με τη ρύθμιση οφειλών προς τα 
ταμεία.  Η πολυπόθητη υπουργική από-
φαση που θα δίνει τη δυνατότητα συνο-
λικής ρύθμισης οφειλών σε έως 120 
δόσεις έχει καθυστερήσει παρά τις υ-
ποσχέσεις  καθώς προσκρούει σε τε-
χνικά θέματα αλλά και στις ενστάσεις 
των δανειστών .

Μείωση εισφορών για τους επαγ  γελματίες μελετά η κυβέρνηση

Πλεόνασμα 81 εκ. ευρώ εμφανίζει για το 
2017  ο αναθεωρημένος προϋπολογισμός 
που ενέκρινε  ΔΣ του ΕΦΚΑ. Το έλλειμμα 

του υπέρ-Ταμείου, του ΕΦΚΑ, σύμφωνα με τον 
αρχικό προϋπολογισμό ανερχόταν σε 1,048 δισ. 
ευρώ ενώ κατά τη διάρκεια του έτους υπήρχε ι-
σχυρή πεποίθηση από την πλευρά του υπουργείου 
εργασίας ότι θα «κλείσει» τουλάχιστον ισοσκελι-
σμένος αν όχι πλεονασματικός. Η αντιπολίτευση 
κάνει λόγο για πλασματικό πλεόνασμα και αλχη-
μεία ενώ το υπουργείο επιμένει ότι η αλήθεια των 
αριθμών είναι η καλύτερη απάντηση σε όλους ό-
σοι, σταθερά και συνειδητά, υποσκάπτουν το φο-
ρέα.

Το έλλειμμα «συγκρατήθηκε» σύμφωνα με τη 
διοίκηση του φορέα για τους εξής λόγους:
• Εκτός από την ειδική κρατική επιχορήγηση , ο 
ΕΦΚΑ ενισχύθηκε με επιπλέον 350 εκατ. από 

τον... «κουμπαρά» του Ασφαλιστικού Κεφαλαίου 
Αλληλεγγύης Γενεών (ΑΚΑΓΕ). 
• Αυξήθηκαν τα έσοδα από τις εισφορές της μι-
σθωτής απασχόλησης και από τις ληξιπρόθεσμες 
οφειλές. Από την άλλη πλευρά μειώθηκαν οι δα-
πάνες λόγω της μείωσης των συντάξεων του δη-
μοσίου και της ορθότερης ταμειακής διαχείρη-
σης.
• Απέδωσε η αξιοποίηση των ακινήτων του φο-
ρέα εν

Πρέπει να ληφθεί υπόψη ωστόσο ότι ο ΕΦΚΑ 
οφείλει 11,7 δισ. ευρώ σε άλλους οργανισμούς, 
ενώ εκκρεμεί η καταβολή 139.000 κύριων συ-
ντάξεων (παλαιών και νέων).

Εντός στόχου, όχι όμως πολύ πάνω από το 
60%-65% κινείται και η εισπραξιμότητα των ει-
σφορών των ελεύθερων επαγγελματιών, αυτοα-
πασχολούμενων και αγροτών.

1,1 εκατ. συνταξιούχοι  
ζουν με κάτω από 500 ευρώ!

Την  ίδια ώρα πάνω από 1,1 εκ. συνταξιούχοι 
οδηγούνται σε φτωχοποίηση αφού προσπαθούν 
να επιβιώσουν με κάτω από 500 ευρώ κύρια σύ-
νταξη το μήνα, σύμφωνα με την τελευταία έκθε-
ση του συστήματος «ΗΛΙΟΣ» του Αυγούστους 
2017.

Οι δραματικές απώλειες είναι εμφανείς στις 
επικουρικές συντάξεις και τα μερίσματα. Σύμ-
φωνα με τον «ΗΛΙΟ» του Ιουλίου 2015 η μέση 
επικουρική ήταν 190 ευρώ ενώ με την πρόσφατη 
έκθεση, η μέση επικουρική κατέβηκε στα 171.34.

Αντίστοιχα το μέσο μέρισμα ήταν τον Ιούλιο 
του 2015 134,91 ευρώ ενώ σύμφωνα με τον «Η-
ΛΙΟ» του Δεκεμβρίου 2016 είναι 97 ευρώ.

Στους μισούς 236.513 συρρικνώθηκαν οι δι-
καιούχοι του ΕΚΑΣ που λαμβάνουν έως 120 ευ-

ρώ. Σε σχέση με την έκδοση των νέων συντάξε-
ων, 10.786 νέες συντάξεις εκδόθηκαν τον Αύ-
γουστο και 8.345 τον Ιούλιο, αριθμός που μπορεί 
να δικαιολογείται από τη θερινή ραστώνη αλλά 
είναι πολύ χαμηλότερος από το στόχο που έχει 
θέσει ο ΕΦΚΑ για έκδοση περίπου 70.000 συντά-
ξεων έως το τέλος του έτους.

Με βάση την τελευταία έκθεση, τον Αύγουστο 
του 2017 πληρώθηκαν συνολικά 4.513.764 συ-
ντάξεις, από τις οποίες οι 2.864.272 ήταν κύριες, 
οι 1.241.678 επικουρικές και 407.814 μερίσμα-
τα. Η μηνιαία δαπάνη που κατέβαλλαν τα ταμεία 
ανήλθε σε 2.324.844.234,34€ και περιλαμβάνει 
τις κρατήσεις φόρου, τις κρατήσεις υπέρ υγείας 
και ΑΚΑΓΕ ενώ δεν περιλαμβάνει την παροχή 
ΕΚΑΣ. Το πλήθος των συνταξιούχων ήταν 
2.600.107 και το μέσο εισόδημα από συντάξεις 
ανήλθε σε 894,13€.

 ΕΦΚΑ: Με πλεόνασμα 81 εκατ. «κλείνει» το 2017

Ποια σενάρια 
προωθούνται
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Έτσι,  ενώ η ηλεκτρονική πλατφόρμα 
του εξωδικαστικού συμβιβασμού έχει 
"ανοίξει" στην ιστοσελίδα της Ειδικής 
Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού 
Χρέους (ΕΓΔΙΧ) από τις 3 Αυγούστου, η 
αντίστοιχη πλατφόρμα στον Ενιαίο 
Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης  (ΕΦ-
ΚΑ) για τη ρύθμιση οφειλών από 
20.000 έως 50.000  με αυτοματοποιη-
μένη διαδικασία εκκρεμεί ακόμα.

Η ρύθμιση  όπως προβλέπεται στις 
διατάξεις του νόμου για τον εξωδικα-
στικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών θα 
αφορά  οφειλές  έως και 31.12.2016 
εφόσον δεν οφείλονται οφειλές το 

2017. θα προβλέπει επίσης κούρεμα  
των προσαυξήσεων και ενδεχομένως 
μέρους των βασικών ασφαλιστικών 
οφειλών ελεύθερων επαγγελματιών 
που δημιουργήθηκαν στα χρόνια της 
κρίσης  προκειμένου οι ασφαλισμένοι 
να επιστρέψουν στο δημόσιο σύστημα 
ασφάλισης.

Το «κούρεμα» των προσαυξήσεων 
αναμένεται να φτάνει έως και το 85% 
ενώ δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο να 
προβλεφθεί κατά περίπτωση και κού-
ρεμα βασικής οφειλής, τουλάχιστον 
όπου δεν δημιουργείται θέμα ασφαλι-
στικού χρόνου.

«Κλειδί» στην διαδικασία της «αλά 
καρτ» ρύθμισης αναμένεται να είναι το 
ύψος του καθαρού φορολογητέου α-
ποτελέσματος, του καλύτερου έτους 
της τελευταίας 3ετίας.

Οι θεσμοί επιμένουν ότι πρέπει να 
τεθούν κριτήρια για την αξιολόγηση 
των αναλύσεων βιωσιμότητας των ε-
πιχειρήσεων συμφωνώντας ωστόσο 
ότι τα κριτήρια πρέπει να είναι πιο α-

πλοποιημένα για τις μικρές επιχειρή-
σεις. Στα κριτήρια θα περιλαμβάνονται 
το εισόδημα , οι καταθέσεις και τα λοι-
πά περιουσιακά στοιχεία ακόμα και για 
οφειλές κάτω των 5.000 ευρώ.

Μείωση εισφορών για τους επαγ  γελματίες μελετά η κυβέρνηση

Τι ποσό  θα λαμβάνουν οι επιχειρήσεις που μετατρέπουν τα μπλοκάκια σε μισθωτή εργασία

«Ανοίγει» έως και 3.600  λογαριασμούς την ημέρα
Στο μεταξύ , καθώς οι οφειλές παραμένουν αρρύθμιστες  το ΚΕΑΟ (Κέντρο είσπραξης ανεξόφλητων οφειλών) όχι 

μόνο συνεχίζει τις κατασχέσεις λογαριασμών αλλά αυξάνει και τον αριθμό του σχετικού ημερήσιου ορίου.
Οι συστημικές  τράπεζες  συμφώνησαν ,μετά από αίτημα του ΚΕΑΟ, να αυξηθεί το όριο  των ηλεκτρονικών κατασχέ-

σεων ανά  πιστωτικό ίδρυμα από  600 που ήταν  σε 900 για κάθε ημέρα.
Αυτό σημαίνει ότι ο αριθμός των κατασχέσεων τραπεζικών λογαριασμών μπορεί να φτάσει και τις  3600 ημερησίως.
Στο στόχαστρο για ηλεκτρονικές κατασχέσεις μπαίνουν κατά προτεραιότητα οι εργοδότες  με ληξιπρόθεσμες οφειλές  

ακόμα και 5.000 ευρώ προς τον ΕΦΚΑ ενώ ακολουθούν οι ελεύθεροι επαγγελματίες  με χρέη άνω των 20.000 ευρώ. 
Από το ΚΕΑΟ αποσαφηνίστηκε ότι πρώτος στόχος παραμένουν τα «μεγάλα ψάρια» με χρέη πάνω από  1 εκ. ευρώ. Χα-
λαρότερη αντιμετώπιση επιφυλάσσουν στους οφειλέτες μηχανικούς και δικηγόρους ενώ δεν «κυνηγούν» επαγγελμα-
τίες με χρέη έως 20.000 οι οποίοι έχουν δικαίωμα να συμψηφίσουν την οφειλή έναντι μέρους της σύνταξής τους .

Πολλοί ελεύθεροι επαγγελματίες –οφειλέτες διαμαρτύρονται ότι δεν «αντέχουν» να πληρώνουν τις υπέρογκες τρέ-
χουσες εισφορές προκειμένου να μπουν σε ρύθμιση.

Ωστόσο τα μεγάλα χρέη γεννήθηκαν από επαγγελματίες «φεσατζήδες» που δεν έχουν πληρώσει ούτε ένα ευρώ εδώ 
και 20 χρόνια.

Σε αρκετές περιπτώσεις μάλιστα οι ηλεκτρονικές κατασχέσεις αποδεικνύονται τζίφος καθώς οι λογαριασμοί είναι 
μηδενικοί και τα λεφτά έχουν «πετάξει» στο εξωτερικό.

«Δεν είναι δυνατόν- σημειώνουν στελέχη του ΚΕΑΟ – να βρίσκουμε άδειους τους λογαριασμούς μεγάλων ξενοδο-
χειακών επιχειρήσεων  με πελατεία  και τζίρο. Ενδεχομένως τα χρήματα κατατίθενται σε λογαριασμούς πρακτορείων 
του εξωτερικού ώστε οι επιτήδειοι να συνεχίζουν ανενόχλητοι να κλέβουν τα ασφαλιστικά ταμεία.»

Αν δε βρεθούν χρήματα στους λογαριασμούς , το ΚΕΑΟ πιέζει  με τη φραγή των ηλεκτρονικών ΑΠΔ  που αποφέρει 
κάποια αποτελέσματα.

Τα χρέη ασφαλιστικών εισφορών στο ΚΕΑΟ, το δεύτερο τρίμηνο του έτους εκτοξεύτηκαν στα 23,3 δισ. ευρώ.
Από το σύνολο των οφειλών  ,εκτιμάται ότι μόλις το 30% μπορεί να διακανονιστεί και κατά συνέπεια να πληρωθεί.
Ως μέσο πίεσης χρησιμοποιείται και η δημοσιοποίηση των στοιχείων του οφειλέτη στο δικτυακό τόπο της Ανεξάρτη-

της Αρχής Δημοσίων Εσόδων.
Σύμφωνα με το ΚΕΑΟ έχουν ήδη αποσταλεί e- ραβασάκια με τα οποία ο οφειλέτης ειδοποιείται ότι θα ληφθούν ανα-

γκαστικά μέτρα ( κατασχέσεις λογαριασμών και ακινήτων, φραγή της ηλεκτρονικής ΑΠΔ) αν δεν εξοφλήσει το χρέος 
του η δεν ενταχθεί σε ρύθμιση.

Είναι γνωστό ότι για τους επιχειρηματίες και τους ελεύθερους επαγγελματίες δεν ισχύει  το "ακατάσχετο" των 1250 
ευρώ ,προνόμιο που διαθέτουν μισθωτοί και συνταξιούχοι. Αυτό σημαίνει ότι το ΚΕΑΟ μπορεί κάθε μέρα να κατασχέσει 
άγνωστο ποσό έναντι της οφειλής. Θυμίζουμε ότι πάγιο αίτημα της ΕΣΕΕ και ΓΣΕΒΕΕ είναι να ισχύσει ακατάσχετος επι-
χειρηματικός λογαριασμό για την καταβολή των μισθών και τη λειτουργία της επιχείρησης.

Την επιχορήγηση της εργοδοτικής εισφοράς, ως  
κίνητρο  για την  μετατροπή της σύμβασης παροχής 
ανεξάρτητων Υπηρεσιών σε σύμβαση εξαρτημέ-

νης εργασίας προβλέπει  η απόφαση για  περίπου 
40.000 αμειβόμενους  με Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών 
που πήρε ΦΕΚ. Προϋπόθεση για την επιδότηση των 
συγκεκριμένων θέσεων  είναι η διατήρηση  όλων των 
θέσεων εργασίας  της επιχείρησης όσο  χρονικό διά-
στημα  διαρκεί το πρόγραμμα, δηλαδή για δεκαοκτώ 
(18) μήνες εκ των οποίων οι δώδεκα (12) μήνες αφο-
ρούν σε επιχορήγηση και οι υπόλοιποι έξι (6) μήνες σε 
δέσμευση.

Το ανώτατο όριο της επιχορήγησης  είναι  τα 350 
ευρώ για κάθε μήνα πλήρους απασχόλησης.

Το ανώτατο όριο ποσού επιχορήγησης για το Δώρο 
Χριστουγέννων ορίζεται σε 350 ευρώ και για το Δώρο 
Πάσχα και το επίδομα αδείας σε 175 ευρώ.

Το πρόγραμμα θα βαρύνει το προϋπολογισμό με το 
ποσό των εκατό πενήντα έξι εκατομμυρίων οκτακοσί-

ων χιλιάδων ευρώ (156.800.000,00€)  του ΟΑΕΔ 
2018-2020.

Για το έτος 2018 το κόστος ανέρχεται σε  60.000.000 
ευρώ, για το έτος 2019 σε  60.000.000 ευρώ  και για το 
έτος 2020 σε 36.800.000 ευρώ.

Αντικείμενο προγράμματος
Σκοπός του προγράμματος Σκοπός του προγράμμα-

τος είναι η επιχορήγηση της ενίσχυσης της απασχόλη-
σης 40.000 αμειβόμενων με Δελτίο Παροχής Υπηρεσι-
ών, με μετατροπή της σύμβασης παροχής ανεξάρτητων 
Υπηρεσιών σε σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, σε επι-
χειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ιδιωτικές επιχειρή-
σεις, Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομί-
ας (Κ.ΑΛ.Ο) και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα 
που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα σε όλη 
τη χώρα και απασχολούν αμειβόμενους εργαζόμενους 
με Δελτία Παροχής Υπηρεσιών.
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Ρεπορτάζ      |

Το όραμα του για την Prime Insurance περιέγραψε ο πρόεδρος 
του ομίλου Demco κ. Δημήτρης Κοντομηνάς, στην  πρώτη φθι-
νοπωρινή συνάντηση της εταιρείας με τα στελέχη του δικτύου 

πωλήσεων του Νομού Αττικής. Σε μία κατάμεστη αίθουσα στην Αί-
γλη Ζαππείου, με περισσότερους από 300 συνεργάτες πωλήσεων ο 
κ. Κοντομηνάς παράλληλα  τόνισε την τεράστια σημασία της ιδιωτι-
κής ασφάλισης στον τομέα της υγείας, την εποχή που η χώρα μας 
βάλλεται από την σκληρή οικονομική και κοινωνική κρίση. Απο την 
πλευρά τους τα στελέχη της εταιρίας από Ελλάδα και Κύπρο,  ανέ-
πτυξαν τα στρατηγικά τους σχέδια και τις προοπτικές ανάπτυξης της 
εταιρίας, τα αμέσως επόμενα χρόνια .Στην συνάντηση παρουσιά-
στηκαν και τα νέα προϊόντα Υγείας, Prime VIP και Prime  BEST, που 
αποτελούν τις νέες δυναμικές προτάσεις της Εταιρίας προς το κα-
ταναλωτικό κοινό και οι οποίες με αυξημένες παροχές και προσιτά 
ασφάλιστρα,  αποτελούν την καλύτερη επιλογή για κάθε ελληνική 
οικογένεια. Όπως χαρακτηριστικά τονίζεται η  Prime Insurance και-

νοτομεί, πρωτοπορεί, πρωταγωνιστεί στις εξελίξεις και είναι πάντα 
δίπλα στον άνθρωπο και τις ανάγκες του.

ERGO- ΑΤΕ Ασφαλιστική 

Ασφαλώς μαζί και σε αθλητικά 
τουρνουά του oμίλου

Για πρώτη φορά εργαζόμενοι της ERGO και της ΑΤΕ Ασφαλιστικής, 
εκπροσωπώντας τον όμιλο της ERGO Ελλάδος, συμμετείχαν για πρώτη 
φορά ως μέλη της ίδιας ομάδας σε αθλητικούς αγώνες ποδοσφαίρου 
και ιστιοπλοΐας με το σύνθημα «Ασφαλώς Μαζί».

H ποδοσφαιρική ομάδα των εταιριών συμμετείχε στο διεθνές ποδο-
σφαιρικό τουρνουά ERGO CUP που φέτος διεξήχθη στη Νυρεμβέργη και 
η ιστιοπλοϊκή ομάδα στους 11ους αγώνες ERGO Sail Challenge που 
πραγματοποιήθηκαν στο φιορδ Φλένσμπουργκ της Βαλτικής Θάλασ-
σας. Οι εργαζόμενοι της ERGO και της ΑΤΕ Ασφαλιστική που συμμετεί-
χαν για πρώτη φορά στα συγκεκριμένα τουρνουά εκφράσθηκαν ,όπως 
τονίζεται  με ενθουσιασμό για τις διοργανώσεις αυτές δηλώνοντας ότι 
μέσα από αυτές τις αθλητικές  δράσεις τους δόθηκε η ευκαιρία να βιώ-
σουν μοναδικές 
στιγμές, δυνατές 
συγκινήσεις, να 
έρθουν σε επαφή 
με συναδέλφους 
τους από άλλες 
χώρες και να μοι-
ρασθούν με την ο-
μάδα τους ανεπα-
νάληπτες εμπειρί-
ες εκτός του εργα-
σιακού τους περι-
βάλλοντος. Στο δι-
εθνές ποδοσφαιρι-
κό τουρνουά ERGO CUP συμμετείχαν ομάδες από τις εταιρίες του Ομί-
λου ERGO στη Γερμανία, όπως το Αμβούργο, το Βερολίνο, η Κολωνία, 
το Μόναχο, το Ντίσελντορφ και η Νυρεμβέργη και από το εξωτερικό, 
όπως η Αυστρία, η Πολωνία, η Ρωσία, το Βέλγιο και η Ελλάδα. Η ελλη-
νική ομάδα συμμετείχε με ενθουσιασμό σε όλες τις δραστηριότητες του 
τουρνουά, προκρίθηκε ως 4η στον όμιλό της και τερμάτισε στην 8η θέση 
της συνολικής κατάταξης. Τόσο η διοργάνωση όσο και η ομάδα των 
Γερμανών συναδέλφων ήταν άψογες και προσέφεραν σε όλους τους 
συναδέλφους τους μία αξέχαστη εμπειρία. Η καλή διάθεση και το “ευ 
αγωνίζεσθαι” όλων των παικτών δημιούργησαν ένα εξαιρετικό κλίμα 
συναδελφικότητας και όλοι οι παίκτες επέστρεψαν έχοντας ζήσει αξέ-
χαστες στιγμές, δίνοντας ραντεβού για ρεβάνς τον Σεπτέμβριο του 2018 
στο Βερολίνο. 

Το δεύτερο αθλητικό γεγονός του Σεπτεμβρίου, ήταν οι 11οι Ιστιο-
πλοϊκοί Αγώνες ERGO Sail Challenge, που διεξήχθησαν στο φιόρδ 
Φλένσμπουργκ στη Βαλτική Θάλασσα. Οι ιστιοπλοϊκοί αγώνες προσέ-
φεραν μία συναρπαστική εμπειρία καθώς έδωσαν τη δυνατότητα τόσο 
σε έμπειρους όσο και σε αρχάριους ιστιοπλόους την ευκαιρία να ζήσουν 
ένα αξέχαστο Σαββατοκύριακο γεμάτο συγκινήσεις σε μία εξαιρετική 
τοποθεσία, σε ένα ζεστό, φιλικό και πολυεθνικό συναδελφικό κλίμα. Η 
ιστιοπλοϊκή ομάδα των εταιριών παρόλο που συμμετείχε πρώτη φορά 
ως ομάδα σε αγώνες ιστιοπλοΐας, κατάφερε να κατακτήσει την 8η θέση 
στους 16, αποδεικνύοντας ότι σε κάθε νέα εμπειρία μπορούμε να τα κα-
ταφέρουμε ως ομάδα καθώς διαθέτουμε ομαδικό πνεύμα και επιμονή 
για την επίτευξη του στόχου.

Με την ελληνική σημαία  στη  Νυρεμβέργη

 Η  ιστιοπλοϊκή ομάδα 
στη Βαλτική Θάλασσα

Βραβείο κατηγορίας GOLD για την προσή-
λωσή της στον τομέα Επιχειρηματικής 
Ηθικής και Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύ-

νης, παρέλαβε η Μινέττα Ασφαλιστική, από το 
Ελληνικό Ινστιτούτο Επιχειρηματικής Ηθικής 
–ΕΒΕΝ GR που εκπροσωπεί το Εuropean 
Business Ethics Network. Η βράβευση της ε-
ταιρείας πραγματοποιήθηκε σε ειδική εκδή-
λωση του EBEN GR παρουσία μελών της Διε-
θνούς Ακαδημαϊκής Κοινότητας.Η τιμητική 
αυτή διάκριση της εταιρείας αφορά πιστοποί-
ησή της βάσει του επιχειρηματικού μοντέλου 
Responsible Management Excellence (RME)  
το οποίο καλύπτει τα δύο, ίσως, πιο σημαντικά 
κομμάτια της σύγχρονης επιχειρηματικής ζω-
ής και Αριστείας, την Εταιρική διακυβέρνηση 
και την Εταιρική Κοινωνική Υπευθυνότητα. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι η εταιρεία για πρώ-
τη φορά φέτος έλαβε μέρος στη διαδικασία 
για την παραπάνω πιστοποίηση και είναι από 
τις ελάχιστες ασφαλιστικές εταιρείες που έ-
χουν πιστοποιηθεί με το μοντέλο RME.

Η Επιχειρηματική Ηθική και η Κοινωνική 
Υπευθυνότητα είναι δύο έννοιες απόλυτα 
συνδεδεμένες με τις σύγχρονες επιχειρήσεις 
και την βιώσιμη ανάπτυξή τους, τόνισε ο αντι-

πρόεδρος και αναπληρωτής διευθύνων σύμ-
βουλος της εταιρείας Γεώργιος Μινέτας, πα-
ραλαμβάνοντας το  βραβείο.

 Η Εταιρεία μας αποτυπώνοντας  την προ-
σπάθεια της  για συνεχή ανανέωση και βελτί-
ωση των παρεχόμενων υπηρεσιών της και με 
γνώμονα πάντα τον ανθρωποκεντρικό χαρα-
κτήρα που τη διέπει από την αρχή της λειτουρ-
γίας της εφαρμόζει συστήματα που συμβάλ-
λουν τόσο στην βιώσιμη ανάπτυξή της όσο και 
στην προσφορά της στην κοινωνία. Στόχος 
μας είναι η ενίσχυση των δραστηριοτήτων  της 

Εταιρείας στους παραπάνω τομείς με καινο-
τόμα προγράμματα και δράσεις κοινωνικού 
χαρακτήρα,πρόσθεσε ο κ.Μινέτας.

Η ΜΙΝΕΤΤΑ Ασφαλιστική συνεπής  εν τω 
μεταξύ στην προσπάθεια για προσφορά ποιο-
τικών υπηρεσιών, για μια ακόμη χρονιά συμ-
μετείχε στην «Εθνική Εβδομάδα Εξυπηρέτη-
σης Πελατών», η οποία διεξάγεται υπό την 
αιγίδα του Ελληνικού Ινστιτούτου Εξυπηρέτη-
σης Πελατών. Το σύνθημα της ΜΙΝΕΤΤΑ φέ-
τος  ήταν  “ Όλοι Μαζί Αποδίδουμε Δυνατά Α-
ποτελέσματα” Ο.Μ.Α.Δ.Α.  

Μινέττα Ασφαλιστική Χρυσό βραβείο  
για επιχειρηματική ηθική και ΕΚΕ

Ο πρόεδρος του 
ΕΒΕΝ Ελλάδας, 
κ. Αντώνης 
Γκορτζής και ο 
πρόεδρος του 
EBEN Ευρώπης, 
Prof Geert 
Demuijnck με 
τον αντιπρόεδρο 
και αναπληρωτή 
διευθύνοντα 
σύμβουλο της 
Μινέττα 
Ασφαλιστικής κ. 
Γεώργιο  Μινέτα

Prime Insurance Παρουσία Κοντομηνά  
η συνάντηση του δικτύου Πωλήσεων

Την ίδια ώρα η Prime Insurance είναι  
είναι αφοσιωμένη στην ενδυνάμωση 
της εταιρικής κουλτούρας και το απο-
δεικνύει με τη διοργάνωση εκδηλώσε-
ων αλλά και με την εισαγωγή κινήτρων, 
με στόχο την επιβράβευση του προσω-
πικού και των συνεργατών της. Στο 
πλαίσιο αυτό διοργανώθηκε από την ε-
ταιρεία καλοκαιρινό ταξίδι στην Ελλά-
δα, για μέλη του δικτύου πωλήσεων 
στην Κύπρο. Οι ασφαλιστικοί σύμβουλοι 
που διακρίθηκαν κατά το 1ο εξάμηνο του 
2017 με βάση την παραγωγή τους, είχαν την 
ευκαιρία να επισκεφθούν το όμορφο νησί 

της Κω. Σαράντα άτομα συμμετείχαν στο τα-
ξίδι – ασφαλιστικοί σύμβουλοι με τις οικογέ-

νειές τους - το οποίο περιλάμβανε ε-
ξορμήσεις σε διάφορα σημεία του νη-
σιού, ενώ υπήρξε πολύς χρόνος για 
διασκέδαση και ξεκούραση. Έχοντας 
κερδίσει σταθερά την εκτίμηση και την 
εμπιστοσύνη των πελατών της, η 
Prime Insurance διαδραματίζει πρω-
ταγωνιστικό ρόλο στα ασφαλιστικά 
δρώμενα της Κύπρου, ως μια από τις 
πλέον αξιόπιστες ασφαλιστικές εται-
ρείες, συνδυάζοντας απαράμιλλη ε-
μπειρία και ολοκληρωμένες λύσεις 

τόσο στον Κλάδο Ζωής, όσο και στον Γενικό 
Κλάδο, προστίθεται στην  ανακοίνωση

Οι ασφαλιστές στην Κω

Ταξίδι επιβράβευσης για τους κορυφαίους ασφαλιστές

Ο κ. Δημήτρης Κοντομηνάς
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Ως η εταιρεία με την «Καλύτερη Εταιρική Διακυβέρνηση – Ελλάδα» βραβεύθηκε για  δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, από τον διεθνώς 
αναγνωρισμένο φορέα Capital Finance International. Η βράβευση ήρθε σε συνέχεια εξέτασης από τον οργανισμό CFI.co των πρακτικών εταιρικής διακυβέρνησης τις 

οποίες η Εθνική Τράπεζα έχει υιοθετήσει.

ΣΕ ΑΓΏΝΑ  ΔΡΌΜΌΥ ΌΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Του ΧΡΉΣΤΟΥ ΚΊΤΣΊΟΥ 

Σε αγώνα δρόμου θα πρέπει να επιδοθούν οι 
εγχώριες συστημικές τράπεζες τα επόμενα 
τρία τρίμηνα, προκειμένου να βελτιώσουν τις 

επιδόσεις τους στο μέτωπο των «κόκκινων» δα-
νείων, στέλνοντας έμπρακτο μήνυμα σε επόπτη, 
ΔΝΤ και αγορές ότι δεν είναι απαραίτητη η υιοθέ-
τηση ή/και η χρήση ακραία δυσμενών παραδοχών 
στο επικείμενο stress test. 

Ο επί της αρχής συμβιβασμός μεταξύ Ευρωπα-
ϊκής Κεντρικής Τράπεζας ( ΕΚΤ) και Ενιαίου Επο-
πτικού Μηχανισμού (SSM) από τη μία και του Διε-
θνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ) από την άλλη 
προβλέπει το εξής σχήμα: 

Δεν θα διενεργηθεί αξιολόγηση ποιότητας 
στοιχείων ενεργητικού ( Asset Quality Review-
AQR) για τις ελληνικές τράπεζες, όπως ζητούσε, 
αρχικά το ΔΝΤ. Στον αντίποδα, θα υπάρξει λεπτο-
μερέστερος έλεγχος σε προκαθορισμένα «πεδία» 

( π.χ αξία των – ενυπόθηκων- ενεχύρων), είτε στο 
πλαίσιο της άσκησης προσομοίωσης ακραίων κα-
ταστάσεων (stress test), είτε πέρα απ αυτή. 

Πρακτικά, το ΔΝΤ πέτυχε να διενεργηθεί μια 
λεπτομερέστερη και επί της ουσίας αυστηρότερη 
άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων 
για τις εγχώριες τράπεζες. Έτσι, θα καταδειχθεί 
αν είναι επαρκώς κεφαλαιοποιημένες, πριν το 
τέλος του τρίτου προγράμματος και επομένως αν 
μπορούν να συμβάλουν στην αποκατάσταση της 

πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας και στην ε-
νίσχυση της ανάπτυξης.

Παρ ότι οι συζητήσεις σε τεχνικό επίπεδο, με-
ταξύ της ΕΚΤ και του ΔΝΤ δεν έχουν ολοκληρω-
θεί και σημαντικά μεθοδολογικά θέματα του 
stress test παραμένουν ανοικτά και υπό δυναμι-
κή διαπραγμάτευση, οι διοικήσεις των τραπεζών 
ξέρουν ότι έχουν μπροστά τους το εξής στοίχημα: 

Να βελτιώσουν, μέσα στα επόμενα τρία τρίμηνα 
Συνέχεια στη σελ. 12

Crash test τριών τριμήνων 
για «κόκκινα» δάνεια

► Στοίχημα η 
βελτίωση των 
επιδόσεων ώστε να 
σταλεί έμπρακτο 
μήνυμα σε ΔΝΤ ότι δεν 
χρειάζονται ακραία 
δυσμενείς παραδοχές 
στο stress test
► Τα νέα «πωλητήρια» 
σε χαρτοφυλάκια 
δανείων και  
η αξιοποίηση 
εξωδικαστικού  
και ηλεκτρονικών 
πλειστηριασμών
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( Q4 του 2017, Q1 και Q2 του 2018), τις 
επιδόσεις τους στο μέτωπο μείωσης 
των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμά-
των, ώστε να δημιουργήσουν ισχυρές 
αμφιβολίες για το αν έχει νόημα, αρχι-
κά, η υιοθέτηση και εν συνέχεια η χρή-
ση ακραία δυσμενών παραδοχών στο 
stress test.

Η δυσκολία του εγχειρήματος είναι 
μεγάλη καθώς οι τράπεζες ξεκινούν με 
την …πλάτη στον τοίχο. Η ως τώρα μεί-
ωση των «κόκκινων» δανείων ήρθε, 
κατά κύριο λόγο, από λογιστικές δια-
γραφές. Επιπρόσθετα, τα ποιοτικά 
στοιχεία της ανασκόπησης, που διε-
νεργεί ο SSM στα προβληματικά στοι-
χεία ενεργητικού, δεν επιτρέπουν στην 
ελληνική πλευρά και κυρίως στον επό-
πτη να αντιτάξει πειστικά επιχειρήμα-
τα, που να καθησυχάζουν το ΔΝΤ. 

Για να γίνει, για παράδειγμα, δεκτό 
το αίτημα της ελληνικής πλευράς να 
συνυπολογιστούν στο stress test οι 
στόχοι μείωσης των μη εξυπηρετούμε-
νων ανοιγμάτων ως και το 2019, θα 
πρέπει, τους επόμενους πέντε μήνες, 
οι τράπεζες να μειώσουν ταχύτερα του 
προβλεπόμενου τα μη εξυπηρετούμενα 
ανοίγματα.  Ταυτόχρονα, οι πωλήσεις 
να δείξουν ότι η αξία στην οποία αποτι-
μούν τα ενέχυρα επί ακινήτων είναι 
σωστές και δεν απαιτείται σημαντική 
αύξηση των προβλέψεων.   

Πωλήσεις δανείων άνω των 6,5 δις 
Οι διοικήσεις έχουν πάρει, ήδη, το 

μήνυμα και υπό την παραπάνω ανάγκη 
θα κατατεθούν οι λεπτομερείς τριμηνι-
αίοι στόχοι του 2018 για τη μείωση των 
μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων. Δεν 
είναι τυχαίο ότι δρομολογούν σειρά 
«πωλητηρίων» για χαρτοφυλάκια δα-
νείων, ονομαστικής αξίας άνω των 5,7 
δις ευρώ. 

Μετά την Eurobank, η οποία ολο-
κλήρωσε το διαγωνισμό πώλησης 
χαρτοφυλακίου καταγγελμένων δα-
νείων χωρίς εξασφαλίσεις, αρχικού 
κεφαλαίου 1,52 δις ευρώ, την σκυτάλη 
ετοιμάζονται να πάρουν Πειραιώς, 
Alpha Bank και Εθνική. 

Και οι τρεις θα βγάλουν προς πώλη-
ση δάνεια αντίστοιχων χαρακτηριστι-
κών με το «πακέτο» της Eurobank. Θα 
είναι, δηλαδή, απαιτήσεις, χωρίς εξα-

σφαλίσεις, σημαντικό μέρος των οποί-
ων έχει διαγραφεί λογιστικά, ενώ για 
το υπόλοιπο έχουν σχηματισθεί υψη-
λές προβλέψεις. Το προς πώληση χαρ-
τοφυλάκιο της Alpha θα είναι ονομα-
στικής αξίας 1 δις, της Πειραιώς περί-
που 0,5 δις, ενώ της Εθνικής δεν έχει 
οριστικοποιηθεί εκτιμάται όμως ότι θα 
ξεπερνά το 1 δις. 

Η Πειραιώς ετοιμάζεται να βγάλει 

προς πώληση χαρτοφυλάκιο μη εξυ-
πηρετούμενων δανείων μικρομεσαί-
ων επιχειρήσεων με ενέχυρο επαγγελ-
ματικά – κυρίως- ακίνητα, ονομαστι-
κής αξίας περίπου 1,5 δις. 

Η Εθνική, από την πλευρά της, εξετά-
ζει την πώληση χαρτοφυλακίου μη ε-
ξυπηρετούμενων δανείων του ξενοδο-
χειακού κλάδου, που έχουν ως ενέχυ-
ρα λειτουργούσες μονάδες.  Πρόκειται 

για επιχειρήσεις, στις οποίες η τράπεζα 
διαθέτει πάνω από το 50% των δανεια-
κών τους οφειλών. 

Τα δύο παραπάνω εγχειρήματα ανα-
μένονται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τόσο 
από την αγορά, όσο και από τις τράπε-
ζες και τον επόπτη. Και αυτό γιατί αν η 
Πειραιώς για παράδειγμα πιάσει το 
στόχο να εισπράξει περίπου το 30% της 
ονομαστικής αξίας του προς πώληση 

χαρτοφυλακίου θα πωλήσει χωρίς ση-
μαντική ζημιά. 

Τέλος οι τέσσερις τράπεζες έχουν 
ξεκινήσει ήδη διαγωνισμό πώλησης 
των Νηρεύς και Σελόντα που εφόσον 
είναι επιτυχής θα οδηγήσει σε μείωση 
των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων 
τους κατά 340 εκατ. ευρώ, ενώ έχουν 
δώσει εντολή στην Deutsche Bank να 
διερευνήσει το ενδιαφέρον επενδυτών 
για την αγορά δανείων της Euromedica, 
ύψους περίπου 400 εκατ. ευρώ. 

Στοχευμένη πίεση προς τους κακο-
πληρωτές 

Οι στοχευμένες πωλήσεις χαρτοφυ-
λακίων δανείων σε κλάδους, όπως ο 
τουρισμός και το real estate εξυπηρε-
τεί, μεταξύ άλλων, και την ανάγκη των 
τραπεζών να «αφυπνίσουν» μέρος 
των δανειοληπτών, ώστε να συνεργα-
στούν με τις τράπεζες για τη ρύθμιση 
των χρεών τους. 

Το ίδιο πρέπει να συμβεί, σύμφωνα 
με τραπεζικά στελέχη και με τους ηλε-
κτρονικούς πλειστηριασμούς που θα 
ξεκινήσουν από τα τέλη Νοεμβρίου. Να 
υπάρξουν, δηλαδή, πλειστηριασμοί α-
κινήτων δανειοληπτών, που κρίνουν οι 
τράπεζες ότι διαθέτουν οικονομική και 
περιουσιακή κατάσταση ικανή για να 
ρυθμίσουν τα μη εξυπηρετούμενα χρέη 
τους. 

«Όσο πιο στοχευμένοι είναι οι ηλε-
κτρονικοί πλειστηριασμοί ακινήτων 
και οι πωλήσεις δανείων, τόσο πιο α-
ποτελεσματικές θα γίνουν οι προτά-
σεις ρύθμισης μη εξυπηρετούμενων 
δανείων» αναφέρουν οι ίδιες πηγές.  

Crash test τριών τριμήνων για «κόκκινα» δάνεια
Συνέχεια απο τη σελ. 11

ΕΓΔΙΧ Δωρεάν νομικές υπηρεσίες για υπερχρεωμένα νοικοκυριά 

Δωρεάν νομικές και οικονομικές υπηρεσίες σε υπερχρεωμένους δανειολήπτες για την εξωδικαστική ρύθμιση των οφει-
λών τους, το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα των οποίων δεν υπερβαίνει τα δύο τρίτα των κατώτατων ετήσιων ατομικών 
αποδοχών που προβλέπει η Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, θα παρέχεται μέσω της Ειδικής Γραμματείας 

Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους. Αυτό προβλέπει το  σχέδιο νόμου του υπουργείου Οικονομίας με τίτλο «'Ασκηση Υπαίθριων 
Εμπορικών Δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας και άλλες Διατάξεις», που κατατέθηκε  στη 
Βουλή. Πάροχοι των συμβουλευτικών υπηρεσιών θα είναι, ως προς τις νομικές συμβουλευτικές υπηρεσίες, δικηγόροι, μέλη 
δικηγορικών συλλόγων της χώρας, και ως προς τις οικονομικές συμβουλευτικές υπηρεσίες, λογιστές Α' και Β' τάξης, ενώ η 
δαπάνη για την κάλυψη της αποζημίωσης των παρόχων θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης 
Ιδιωτικού Χρέους, στον οποίον και εγγράφεται προς τούτο κατ' έτος ειδική πίστωση.

Στο σφυρί γραφεία, καταστήματα  
και ξενοδοχεία σε Αθήνα και 
Θεσσαλονίκη 

Προς τα τέλη του τρέχοντος μήνα αναμένεται η UBS ως σύμβουλος 
πώλησης, να ξεκινήσει την παροχή των πρώτων αναλυτικών στοιχεί-
ων προς τους ενδιαφερόμενους επενδυτές για την πώληση από την 
Πειραιώς χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετούμενων δανείων, που έχουν 
εξασφαλίσεις επί ακινήτων. 

Το project AMOEBA, όπως ονομάζεται, περιλαμβάνει καταγγελμέ-
να και μη δάνεια, που έχει χορηγήσει η Πειραιώς σε περίπου 150 
μεσαίες και μικρές επιχειρήσεις. Η ονομαστική αξία του προς πώλη-
ση χαρτοφυλακίου εκτιμάται σε 1,5 δις ευρώ, εκ των οποίων περίπου 
το 1 δις ευρώ θα είναι καταγγελμένα δάνεια. 

Όπως αναφέρθηκε, όλα τα δάνεια έχουν εξασφαλίσεις επί ακινή-
των σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Πρόκειται κατά κύριο λόγο για κτή-
ρια γραφείων ( σ.σ δάνεια ονομαστικής αξίας 0.5 δις ευρώ) και δευ-
τερευόντως για καταστήματα, ξενοδοχεία, αποθηκευτικούς χώρους 
κά. Μικρό μέρος των δανείων ( σ.σ κάτω από το 10% του προς πώλη-
ση χαρτοφυλακίου) έχει εξασφαλίσεις επί κατοικιών, που ανήκουν 
στους επιχειρηματίες. Το data room αναμένεται να ανοίξει στα τέλη 
του μήνα. Αν ο παραπάνω στόχος επιτευχθεί, οι μη δεσμευτικές προ-
σφορές θα υποβληθούν εντός Νοεμβρίου.



+υγεία
ΓΙΏΡΓΌΣ  ΒΕΛΙΏΤΗΣ  ΕΦΙΚΤΗ Η ΣΥΜΠΡΑΞΗ  ΔΗΜΌΣΙΌΥ ΚΑΙ ΙΔΙΏΤΙΚΌΥ ΤΌΜΕΑ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ  

Θέση της Interamerican, αποτελεί η αναζήτηση συνεργασιών και συμπράξεων δημοσίου και ιδιωτικού τομέα που θα εξαλείψουν τις παθογένειες και θα ελέγξουν τα προβλήματα, ώστε να 
εξασφαλιστούν υπηρεσίες ποιότητας σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού και ακόμη, να επιτευχθεί η μεγαλύτερη απόδοση των χρημάτων που διατίθενται, Αυτό τόνισε  σε 

πρόσφατο συνέδριο ο κ.Γιώργος Βελιώτης, γενικός διευθυντής ασφαλίσεων Ζωής και Υγείας της Interamerican  και πρόεδρος  της ευρωπαϊκής κοινοπραξίας EURAPCO Health Group.
Σελ. 20

Όμιλος ΙΑΣΩ

Αύξηση κύκλου 
εργασιών και κερδών

Όμιλος Υγεία
Σημαντική αύξηση  

στα καθαρά κέρδη εξαμήνου

ARAG
Νομική προστασία   

επαγγελμάτων υγείας

ΕΑΕΕ
Δείκτης  για το κόστος  

των υπηρεσιών υγείας
Σελ. 14 Σελ. 18 Σελ. 19 Σελ. 19

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΟΥΦΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  

Σήμερα η καρδι-
αγγειακή νόσος 
ευθύνεται για το 

θάνατο 17,5 εκατομ-
μυρίων ανθρώπων 
το χρόνο, ενώ μέχρι 
το 2030 αυτός ο αριθ-
μός αναμένεται να 
αυξηθεί και να φθά-
σει τα 23 εκατομμύ-
ρια. Παγκοσμίως 1 
στους 10 ανθρώπους 
ηλικίας 30-70 ετών 
πεθαίνουν πρόωρα από καρδιαγγειακά νοσήματα, 
συμπεριλαμβανομένων καρδιακών παθήσεων και ε-
γκεφαλικών επεισοδίων. Στην Ελλάδα περίπου 
30.000 άτομα το χρόνο πεθαίνουν αιφνίδια από καρδι-
αγγειακές νόσους, ενώ χιλιάδες αναγκάζονται να πε-
ριορίσουν τις καθημερινές τους δραστηριότητες, λό-
γω παθήσεων της καρδιάς. Σύμφωνα με τους επιστή-
μονες  τουλάχιστον το 80% αυτών των πρόωρων θα-
νάτων θα μπορούσε να αποφευχθεί ή να αναβληθεί, 
εάν αλλάζαμε λίγο τον τρόπο που ζούμε καθημερινά. 

Για τους παράγοντες οι οποίοι αυξάνουν τον κίνδυνο 
καρδιαγγειακών παθήσεων, καθώς και για όσα πρέ-
πει να ξέρουμε για να προστατεύουμε καθημερινά την 
καρδιά μας, μιλά σε συνέντευξη του στο NEXTDEAL o 
αν. καθηγητής Καρδιολογίας στην Α΄ Πανεπιστημιακή 
Καρδιολογική Κλινική του Πανεπιστημίου Αθηνών 
(Νοσοκομείο Ιπποκράτειο) Κων/νος Τσιούφης, πρόε-
δρος της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας και 
πρόσφατα εκλεγμένος στη θέση του προέδρου της 
Ευρωπαϊκής Εταιρείας Υπέρτασης, μίας Εταιρείας με 
ισχυρή παράδοση και απήχηση στο διεθνή επιστημο-
νικό περιβάλλον.

Πώς θα «θωρακίσετε» την καρδιά σας

Συνέχεια στις σελίδες 16-17

Του ΑΡΗ ΜΠΕΡΖΟΒΊΤΗ
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ΟΤΑΝ ΤΟ 2009 ξέσπασε η επιδημία της γρί-
πης Η1Ν1, έβγαιναν δημόσια μέλη της Εθνι-
κής Επιτροπής Εμβολιασμών, καθώς και 
στελέχη του ΚΕΕΛΠΝΟ, και υποστήριζαν ότι 
το εμβόλιο για τη συγκεκριμένη γρίπη προ-
καλεί σοβαρές παρενέργειες, ακόμη και θά-
νατο. Δυστυχώς κάποιοι από αυτούς γενί-
κευαν το θέμα δηλώνοντας ότι όλα τα εμβό-
λια είναι επικίνδυνα. Υπήρχαν βέβαια και 
μετριοπαθείς φωνές, όπως αυτή του Ανδρέα 
Κωνσταντόπουλου, καθηγητή Παιδιατρικής, 
προέδρου της Ελληνικής Παιδιατρικής Εται-
ρείας και προέδρου τον καιρό εκείνο της Ε-
θνικής Επιτροπής Εμβολιασμών, που προ-

σπαθούσαν να συγκρα-
τήσουν την οργή κατά 
του συγκεκριμένου εμ-
βολίου, επισημαίνοντας 
ότι δεν πρέπει να υπάρ-
χει γενίκευση και να 
συσχετίζεται το νέο τότε 
εμβόλιο κατά της Η1Ν1 
με όλα τα υπόλοιπα που 

είναι δοκιμασμένα εδώ και χρόνια.
Ο σπόρος όμως είχε ήδη πέσει. Τη σκυτά-

λη πήραν αρκετά μέλη της ιατρικής και  κοι-
νότητας συνεχίζοντας την αντιεμβολιαστική 
οργή. Έτσι άρχισε να δυσπιστεί κατά των εμ-
βολίων σημαντική μερίδα πολιτών σε βαθμό 
που να μην  εμβολιάζουν τα παιδιά τους.  Πα-
ράλληλα παρουσιάστηκε και το φαινόμενο 
να εκδίδονται πλαστά πιστοποιητικά εμβολι-
ασμού προκειμένου να γίνει εγγραφή των 
μαθητών στα σχολεία.

Τα αποτελέσματα αυτού του αντιεμβολια-
στικού κινήματος φαίνονται τώρα με την επι-
δημία έξαρσης της ιλαράς, μιας ασθένειας 
που την είχαμε εντελώς ξεχάσει.  Στην Ελλά-
δα έχουν καταγραφεί περισσότερα από 170 
περιστατικά το τελευταίο τετράμηνο, κάποια 
με σοβαρές επιπλοκές χωρίς ευτυχώς κά-
ποιο θάνατο, όπως έχει συμβεί σε άλλες χώ-
ρες της Ε.Ε. Περίπου 350.000 παιδιά και ά-
γνωστος αριθμός ενηλίκων ατόμων που δεν 
έχει εμβολιαστεί από τη δεκαετία του ’70, εί-
ναι σήμερα χωρίς ασπίδα προστασίας από 
ιλαρά, κοκκύτη και μαγουλάδες. 

Η ιλαρά είναι μία ύπουλη και βαριά νόσος 
που παρουσιάζει επιπλοκές. Ύπουλη γιατί 
μεταδίδεται όχι μόνο όταν ο άρρωστος έχει 
πυρετό και εξάνθημα, αλλά και 3-4 μέρες 
πριν την εμφάνιση των συμπτωμάτων. Βα-
ριά γιατί 1 στους 3 νοσούντες θα παρουσιάσει 
κάποια επιπλοκή, από το αναπνευστικό ή το 
γαστρεντερικό σύστημα, εγκεφαλίτιδα και 
μερικές φορές μπορεί να προκαλέσει ακόμα 
και το θάνατο. Ιδιαίτερα για την περίπτωση 
όπου προκαλεί εγκεφαλίτιδα, αυτή μπορεί να 
εμφανιστεί ακόμα και 10 χρόνια μετά τη νό-
σηση του ατόμου από ιλαρά. 

Μήπως, λοιπόν, κάποιοι γονείς που άφη-
σαν τα παιδιά τους έρμαιο στη τύχη της κάθε 
ασθένειας πρέπει ξαναδούν το θέμα με με-
γαλύτερο προβληματισμό; Οι κίνδυνοι που 
καραδοκούν, όταν ένα παιδί δεν έχει κάνει 
όλα τα εμβόλια που χρειάζεται, είναι πολύ 
περισσότεροι από ότι όταν τα έχει κάνει.

Περί υγείας…ΔΗΚΤΙΚΑ

Του Άρη 
Μπερζοβίτη

Στα 61,42 εκατ. ευρώ ανήλθε ο κύκλος εργα-
σιών του ομίλου ΙΑΣΩ, μετά την επιβολή των 
μηχανισμών rebate και claw back, σημειώ-

νοντας αύξηση 4,04%, από 59,03 εκατ. ευρώ που 
ήταν το αντίστοιχο εξάμηνο του 2016. Ομοίως, ο 
κύκλος εργασιών της μητρικής εταιρείας ΙΑΣΩ 
διαμορφώθηκε στα 34,72 εκατ. ευρώ, από 34,18 
εκατ. ευρώ που ήταν το αντίστοιχο εξάμηνο του 
2016.

Στον όμιλο τα μικτά κέρδη μετά από την επιβο-
λή των μηχανισμών rebate και claw-back ανήλ-
θαν σε 15,12 εκατ. € σημειώνοντας αύξηση  
57,07% έναντι 9,62 εκατ. € που ήταν το αντίστοιχο 
εξάμηνο του 2016. Ομοίως, αύξηση κατά 27,87% 
παρουσίασε και η μητρική-εταιρεία, στα μικτά 
κέρδη να διαμορφώνονται στα 11,17 εκατ. € ενώ 
το αντίστοιχο εξάμηνο του 2016 ήταν 8,74 εκατ. €.

Τα  κέρδη προ τόκων, φόρων & αποσβέσεων 
(EBITDA) στον όμιλο ανήλθαν στα 16,33 εκατ. € 
σημειώνοντας αύξηση  44,68% έναντι 11,29 εκατ. 
€ που ήταν το αντίστοιχο εξάμηνο του 2016. Ομοί-
ως και η μητρική-εταιρεία παρουσίασε αύξηση 
κατά 24,07%, με τα κέρδη προ τόκων, φόρων & 
αποσβέσεων (EBITDA) να διαμορφώνονται στα 
12,36 εκατ. € ενώ το αντίστοιχο εξάμηνο του 2016 
ήταν 9,96 εκατ. €.

Τα κέρδη προ τόκων & φόρων (EBIT) στον όμι-
λο παρουσίασαν σημαντική αύξηση και ανήλθαν 
σε 11,46 εκατ. € έναντι κερδών 6,10 εκατ. € το 
2016, ενώ στην μητρική-εταιρεία, τα κέρδη προ 
τόκων & φόρων (EBIT) επίσης αυξήθηκαν και 
ανήλθαν σε 10,03 εκατ. € έναντι κερδών 7,58 ε-
κατ. € το 2016.

Τα οικονομικά αποτελέσματα των εταιρειών 
του ομίλου μας είναι ιδιαίτερα ικανοποιητικά, αν 
λάβουμε υπόψη μας τις συνθήκες υπό τις οποίες 
επιτεύχθηκαν και τις επιβαρύνσεις που υπέστη-
σαν από τις παρεμβάσεις και τις περικοπές του 
ΕΟΠΥΥ, υπογράμμισε ο πρόεδρος του ομίλου Δρ. 
Γεώργιος Σταματίου σχολιάζοντας τα αποτελέ-
σματα. Τα αποτελέσματα επιβεβαιώνουν την 
πληρότητα και την ορθότητα των στρατηγικών 
μας στόχων που είναι: α) η διατήρηση και επαύ-
ξηση του μεριδίου της αγοράς, σε τομείς με συ-
γκριτικό πλεονέκτημα και σε υπηρεσίες που εμ-
φανίζουν υψηλή ζήτηση, β) η αναζήτηση καινοτό-
μων υπηρεσιών, μέσω συνεργασιών με εταιρεί-
ες του εξωτερικού, που πρωτοπορούν και εξε-
λίσσουν την ιατρική επιστήμη και γ) η εξασφάλιση 
χαμηλότερων και ανταγωνιστικών τιμών, μέσω 
ενεργειών συρρίκνωσης του κόστους λειτουργί-
ας και μέσω συνεργειών με άλλους εξωτερικούς 
συνεργάτες. Σημαντικός πυλώνας της στρατηγι-
κής του ομίλου είναι η Εταιρική Κοινωνική Ευθύ-
νη. Για εμάς ύψιστη προτεραιότητα αποτελεί ο 
άνθρωπος ασθενής, καθώς και η προσφορά υ-

ψηλού επιπέδου υπηρεσιών υγείας. Στο πλαίσιο 
αυτό και στις δύσκολες μέρες που διανύουμε, η 
έννοια της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης έχει 
πάντα βαρύνουσα σημασία. Μέσα από το πρό-
γραμμα «δίπλα σας», κάτω από το οποίο εντάσ-
σουμε σημαντικές δράσεις, θα συνεχίσουμε να 

αγκαλιάζουμε όλους όσους το έχουν πραγματικά 
ανάγκη. Υπογραμμίζω την ευθύνη, το ενδιαφέρον 
και την προσφορά του Ομίλου μας για την κοινω-
νία, μέσα από την ασκούμενη περιβαλλοντική 
πολιτική,υπογράμμισε μεταξύ άλλων ο κ. Σταμα-
τίου.

Όμιλος ΙΑΣΩ 
Αύξηση κύκλου 

εργασιών και 
κερδών

Ο κ. Γεώργιος 
Σταματίου

Δυναμικά στη νέα ψηφιακή εποχή
ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΜΠΑΙΝΕΙ στη νέα ψηφιακή 
εποχή  ο όμιλος ΙΑΣΩ, επιλέγοντας τις λύ-
σεις COSMOTE e-health, που θα συμβάλ-
λουν στην ταχύτερη εξυπηρέτηση πελα-
τών και συνεργατών, την αναβάθμιση των 
παρεχόμενων υπηρεσιών και τη μείωση 
του λειτουργικού κόστους. Συγκεκριμένα, 
ο όμιλος  ΙΑΣΩ προχωρά στον ψηφιακό 
του μετασχηματισμό με την ψηφιοποίηση 
των φακέλων περιστατικών των ασθε-
νών του, τη δημιουργία ενός ενιαίου ψη-
φιακού συστήματος αρχειοθέτησης και 
διαχείρισης εγγράφων και την ηλεκτρονι-
κή έκδοση και διαχείριση παραστατικών. 
Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, μέσω 
των  λύσεων COSMOTE e-health ο Όμιλος 
ΙΑΣΩ αποκτά σύστημα κατηγοριοποίησης 
φακέλων με τα περιστατικά των ασθενών, 
σύστημα αρχειοθέτησης & διαχείρισης 
πληροφοριών, υτοματοποιημένη επεξερ-
γασία ψηφιακών παραστατικών και α-
σφαλή αποθήκευση και τήρηση των πλη-
ροφοριών σε πλατφόρμα αποθήκευσης 
δεδομένων με δυνατότητα υποδομής 
cloud (private, hybrid, public).Με τις λύ-
σεις COSMOTE, ο Όμιλος ΙΑΣΩ διασφαλί-

ζει τη ταχύτερη εύρεση και ανάκτηση πληροφοριών μέσω ενός ενιαίου αρχείου ασθενή, όπου 
ενσωματώνονται δεδομένα από διαφορετικές πηγές, στο οποίο έχουν άμεση πρόσβαση πολλα-
πλοί εξουσιοδοτημένοι χρήστες. Παράλληλα, ελαχιστοποιούνται οι δαπάνες και οι χρονοβόρες 
διαδικασίες, όπως παραλαβές, εγκρίσεις, εκτυπώσεις και αποστολές ξεχωριστών παραστατι-
κών, αλλά και η αποθήκευσή τους σε φυσικούς χώρους. Τέλος, βελτιώνεται σημαντικά, σε  
χρόνο και κόστος, η εξυπηρέτηση των πελατών και των συνεργαζόμενων φορέων, διασφαλί-
ζοντας παράλληλα την ακεραιότητα και την ασφάλεια των πληροφοριών.

Διάκριση στα Healthcare Business Awards
Το έργο ψηφιοποίησης και αρχειοθέτησης ιατρικών αρχείων ασθενών και ηλεκτρονικής τι-

μολόγησης για τον όμιλο ΙΑΣΩ, απέσπασε βραβείο Bronze στα Healthcare Business Awards 
2017, στην κατηγορία «Ψηφιακές εφαρμογές για τη διαχείριση/υποστήριξη μονάδων υγείας». 

Ψηφιακός μετασχηματισμός με COSMOTE Business IT Solutions
O όμιλος OTE, μέσα από την έντονη δραστηριοποίηση του στον τομέα του IT Integration και 

έχοντας συνάψει στρατηγικές συνεργασίες για την υλοποίηση σύνθετων ICT έργων, αποτελεί 
συνεργάτη επιλογής, καθώς με τις προηγμένες υπηρεσίες COSMOTE Business IT Solutions 
εξυπηρετεί τις εξειδικευμένες ανάγκες κάθε επιχείρησης. Ειδικά για τον ευαίσθητο χώρο της 
Υγείας, τα COSMOTE Business IT Solutions περιλαμβάνουν ψηφιακές λύσεις προστιθέμενης 
αξίας, με στόχο την εξασφάλιση της αποδοτικότερης λειτουργίας των νοσηλευτικών μονάδων, 
αλλά και τη βελτίωση του επιπέδου των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους νοσηλευόμενους.
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συμμετοχή στο σχήμα και κάποιων εκ των παλαιών 
μετόχων της (Θεοχαράκης, Σπυρίδης). Το παραπά-
νω deal αποτέλεσε το πρώτο καλό νέο, μετά από 
καιρό, για τον κλάδο παροχής υπηρεσιών υγείας 
από ιδιώτες.     

Η είσοδος της CVC Capital, αφενός αποτυπώνει το 
ενδιαφέρον των private equity funds να επενδύ-
σουν στην αναδιάρθρωση του κλάδου, αφετέρου 
βάζει μια τιμή αναφοράς στο τραπέζι, ως προς το 
που αποτιμάται η αξία των κλινικών, με βάση τις ε-
πιδόσεις λειτουργικής κερδοφορίας (κέρδη προ 
φόρων τόκων και αποσβέσεων – EBITDA). 

Πέραν της διατυπωμένης πρόθεσης της CVC 
Capital Partners να διευρύνει τη θέση της στην εγ-
χώρια αγορά, αγοράζοντας δεύτερη γενική κλινική 
στο κέντρο ή στα βόρεια προάστια, ενδιαφέρον εκ-
δηλώνεται από αρκετά επενδυτικά κεφάλαια για τον 
κλάδο της υγείας.

Το γεγονός ότι υπογράφηκαν συμβάσεις εμπι-
στευτικότητας ( ΝDAs) με περίπου 30 ενδιαφερομέ-
νους για το project πώλησης των δανείων της 
Euromedica, το οποίο ανέθεσαν στην Deutsche 
Bank οι τέσσερις μεγάλες τράπεζες, είναι ενδεικτικό 
της κινητικότητας, που υπάρχει.

Το κλειδί για τις βασικές εξελίξεις στον κλάδο 
κρατά η Τράπεζα Πειραιώς. Η τράπεζα δεσμεύεται 
από το πλάνο αναδιάρθρωσης, που έχει υπογράψει, 
να πουλήσει ως τα μέσα του 2018 το Ερρίκος Ντυ-
νάν, το οποίο είχε αποκτήσει προ τριετίας, μέσω 
πλειστηριασμού, με επισπεύδουσα την ίδια.

Η Πειραιώς αποφασίζει  
για την πώληση Ντυνάν και Υγεία

Ταυτόχρονα, η Πειραιώς, ως μέτοχος και μεγαλο-
πιστωτής του ομίλου MIG, θα αποφασίσει, πρακτικά, 
το χρόνο και τη «φόρμουλα», υπό την οποία η MIG 
θα προχωρήσει στην πώληση του ομίλου Υγεία.  
Καθοριστική θα είναι η στάση της συγκεκριμένης 
τράπεζας και για την επόμενη ημέρα της μαιευτικής 
κλινικής Ρέα, καθώς αποτελεί τον μοναδικό πιστω-
τή της.

Πρόσφατα, παρουσιάζοντας στη διοίκηση του ΤΧΣ 
τη στρατηγική της για τη MIG, η Πειραιώς ανέφερε 
ότι ως το τέλος του 2019 προγραμματίζεται η πώλη-
ση του συνόλου των θυγατρικών και συμμετοχών 
της. Ο όμιλος Υγεία ( σ.σ περιλαμβάνει επίσης τις 
μαιευτικές κλινικές Μητέρα και Λητώ καθώς και τη 
γενική κλινική Υγεία στα Τίρανα) θα βγει, επομένως, 
προς πώληση μέσα στην επόμενη διετία. 

Το ερώτημα είναι αν Πειραιώς και MIG επιλέξουν 
τακτική αντίστοιχη, με αυτή που προκρίθηκε στην 
περίπτωση των ακτοπλοικών Attica Group και 
Hellenic Sea Ways. Αν, δηλαδή, αποφασίσουν να 
πουλήσουν «πακέτο» τον όμιλο Υγεία με το Ερρίκος 
Ντυνάν. Πρόκειται για κίνηση που εξετάζεται, προς 
το παρόν, όμως, «σκοντάφτει» σε σειρά εμποδίων. 

…και το ενδεχόμενο  
να συμπεριληφθεί και η Ρέα 

Υπάρχει, τέλος, η μικρή πιθανότητα η Πειραιώς να 
επιλέξει να ομαδοποιήσει ένα μεγαλύτερο χαρτο-
φυλάκιο στον χώρο των κλινικών. Σε αυτή την περί-
πτωση ενδεχομένως η περίμετρος να περιλαμβάνει 
και την μαιευτική κλινική Ρέα η οποία ξεκίνησε την 

λειτουργία της, με το ξέσπασμα της κρίσης, με απο-
τέλεσμα να διαθέτει υψηλό δανεισμό αποκλειστικά 
σχεδόν από την Πειραιώς. 

Η Ρέα εμφάνιζε στο τέλος του 2016 καθαρό δανει-
σμό 55,6 εκατ. ευρώ, με EBITDA (σ.σ μετά την πρό-
βλεψη για clawback και rebate) 9,5 εκατ. ευρώ.  Η 
εταιρεία είχε πάρει ομολογιακό δάνειο ύψους 64 ε-
κατ. ευρώ από την Πειραιώς, το οποίο έχει μειωθεί 
στα 57 εκατ., ενώ πέρσι υπέγραψε με την τράπεζα 
τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος αποπληρω-
μής των υπολειπόμενων δόσεων. 

Πώληση της Ευρωκλινικής 
σε ορίζοντα διετίας 

Αποφάσεις για το μέλλον της Ευρωκλινικής κα-
λούνται να πάρουν οι επενδυτές, που έβαλαν κεφά-
λαια στο fund South Eastern European Fund (SEEF). 
Η διάρκεια του SEEF λήγει και αν δεν παραταθεί, 
όπως επιχειρείται, για μια διετία, η Global Finance, 
ως διαχειριστής, θα πρέπει να κινήσει τη διαδικασία 
πώλησης του ομίλου Ευρωκλινικής, καθώς και των 
υπόλοιπων συμμετοχών του (ICAP, Biofarma κά). 

Όπως αναφέρθηκε, βρίσκεται σε εξέλιξη προ-
σπάθεια να παραταθεί για μια διετία η «ζωή» του 
SEEF, εξέλιξη για την οποία, αφενός απαιτείται η συ-
ναίνεση τουλάχιστον του 75% των μεριδιούχων του, 
αφετέρου η συγκρότηση ομάδας νέων και παλαιών 
επενδυτών, που είναι διατεθειμένοι να βάλουν 
«φρέσκο» χρήμα, προκειμένου να εξαγοράσουν τα 
μερίδια όσων επιθυμούν να αποεπενδυθούν. 

Στόχος είναι η Ευρωκλινική να παραμείνει υπό 
τον έλεγχο του fund, ως ότου ολοκληρωθεί, όπως 
εκτιμάται, ένα σημαντικό μέρος της αναδιάρθρωσης 
του κλάδου υγείας στην Ελλάδα. Ακόμη και έτσι, ό-
μως, ο όμιλος Ευρωκλινική παραμένει προς πώλη-
ση καθώς το fund θα πρέπει να αποεπενδυθεί σε 
ορίζοντα διετίας. 

Αποφάσεις για θυγατρικές από την Ιασώ 
Αποφάσεις καλούνται να πάρουν και οι ιατροί – 

μέτοχοι του Ιασώ, με γνώμονα την προστασία της 
βασικής δραστηριότητας του ομίλου, που παραμένει 
σε όρους λειτουργικής κερδοφορίας η μαιευτική 
κλινική.   

Έχοντας επεκταθεί τα προηγούμενα χρόνια στις 
γενικές κλινικές (Ιασώ General), τις υπηρεσίες απο-
κατάστασης (Φιλοκτήτης) καθώς και στην επαρχία 
(Ιασώ Θεσσαλίας) ο όμιλος βαρύνεται από απαιτητι-
κό δανεισμό με μόνο τη μητρική να διατηρεί ικανο-
ποιητικό περιθώριο EBITDA. 

Υπό το παραπάνω πρίσμα είναι ιδιαίτερα πιθανόν 
να υπάρξουν πωλήσεις θυγατρικών εταιρειών, 
προκειμένου να μειωθεί ο δανεισμός και ο όμιλος 
να επικεντρωθεί στο σχεδιασμό προσέλκυσης ιατρι-
κού τουρισμού. Σύμφωνα με πληροφορίες ο όμιλος 
έχει μια τουλάχιστον δελεαστική πρόταση για την 
πώληση θυγατρικής του την οποία και εξετάζει. 

Τέλος, εντολή διερεύνησης αγοραστών έχει δο-
θεί, σύμφωνα με πληροφορίες, σε μεγάλη χρηματι-
στηριακή ( Axia) από ιδιοκτήτη εύρωστου οικονομι-
κά ομίλου υγείαςμ με μικρό δανεισμό και ζηλευτά 
επίπεδα ελεύθερων ταμειακών ροών. Η αγορά α-
ποδίδει την κίνηση στις νέες αποφάσεις του ΕΟΠΥΥ 
για περιορισμό του κόστους καθώς και στις διαφαι-
νόμενες αλλαγές, που επέρχονται σε όλο τον κλάδο.

ΣΕ ΑΝΑΔΙΌΡΓΑΝΏΣΗ Ό ΚΛΑΔΌΣ ΤΏΝ ΙΔΙΏΤΙΚΏΝ ΚΛΙΝΙΚΏΝ

Αναζητούνται αγοραστές για έξι ομίλους
Συνέχεια από τη σελίδα 1

Euromedica: Ξεκινά ο διαγωνισμός  
για πώληση δανείων 400 εκ. ευρώ 

Βάσει των μη δεσμευτικών προσφορών θα αποφασίσουν οι τράπεζες αν και πως συνεχί-
ζουν τη διαδικασία για την πώληση δανείων της Euromedica, αθροιστικής ονομαστικής 
αξίας περίπου 400 εκατ. ευρώ, κινεί η Deutsche Bank, κατόπιν σχετικής εντολής των 

Alpha Bank, Eurobank, Πειραιώς και Εθνικής. 
Στην αφετηρία του διαγωνισμού βρίσκονται περίπου 30 ενδιαφερόμενοι, -  κατά κύριο λόγο 

private equity funds - οι οποίοι έχουν υπογράψει συμβάσεις εμπιστευτικότητας. H Deutsche 
θα δεχθεί μη δεσμευτικές προσφορές, ξεχωριστά, για τα δάνεια κάθε μιας εκ των τεσσάρων 
τραπεζών. 

Με βάση τις ενδεικτικές προσφορές, η κάθε τράπεζα θα αποφασίσει, αν θα συνεχίσει τη 
διαδικασία, προχωρώντας στη φάση των δεσμευτικών προσφορών, ή αν θα κάνει πίσω. 

Η αγορά θεωρεί βέβαιο ότι Alpha Bank και Eurobank, αν πάρουν στοιχειωδώς καλές εν-
δεικτικές προσφορές, θα δώσουν εντολή για συνέχιση του διαγωνισμού. Στον αντίποδα, δεν 
είναι ξεκάθαρο τι θέση θα κρατήσουν η Εθνική, που μπήκε στη διαδικασία τελευταία, μετά 
από απόφαση του διευθύνοντος συμβούλου της, και η Πειραιώς.  

Το ύψος των ενδεικτικών προσφορών σε σχέση με τις ειδικές προβλέψεις, που έχουν 
σχηματίσει οι τράπεζες για τα δάνεια της Euromedica θα παίξει κομβικό ρόλο στο αν θα συ-
νεχισθεί και πως ο διαγωνισμός. Ρόλο αναμένεται να παίξει και η πίεση από πλευράς επόπτη 
προς τις τράπεζες για επιτάχυνση του ρυθμού μείωσης των «κόκκινων» δανείων.  

Εκτιμάται, πάντως, ότι οι προσφορές θα είναι χαμηλές καθώς τα δάνεια έχουν ως ενέχυρο 
μετοχές θυγατρικών και συμμετοχών, που με τη σειρά τους βαρύνονται από δικό τους δανει-
σμό, σε κάποιες, μάλιστα, περιπτώσεις ληξιπρόθεσμο. Κάποιες εξ αυτών διαθέτουν, επίσης, 
αρνητική καθαρή θέση. 

Ακόμη και υπό τις παραπάνω συνθήκες, είναι η πρώτη φορά που οι τράπεζες συντονίζουν 
τη δράση τους για πώληση δανειακών απαιτήσεων μιας εταιρείας. 

Ενδεχόμενη επιτυχής κατάληξη του διαγωνισμού, αφενός θα συμβάλει στην επίτευξη των 
στόχων μείωσης των «κόκκινων» δανείων, αφετέρου θα λειτουργήσει ως παράδειγμα για 
μερίδα επιχειρηματιών, που ενώ εκτιμάται ότι διαθέτουν την απαραίτητη οικονομική και πε-
ριουσιακή θέση για να στηρίξουν τις υπερχρεωμένες επιχειρήσεις τους, αποφεύγουν να το 
πράξουν. 

Στο τέλος του 2016 ο δανεισμός της Euromedica ανερχόταν σε 408 εκατ. ευρώ ( καθαρός 
δανεισμός 397,5 εκατ. ευρώ) με το ύψος των ληξιπρόθεσμων δανείων να ανέρχεται σε 354,7 
εκατ. ευρώ! Το σύνολο των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων ( σ.σ προς προμηθευτές, ασφαλι-
στικούς οργανισμούς, εφορία κά) κατά την ίδια ημερομηνία ανερχόταν σε 416,5 εκατ. ευρώ, 
με τον όμιλο να εμφανίζει  αρνητική καθαρή θέση 198.5 εκατ. ευρώ. 

Το σύνολο των βασικών περιουσιακών στοιχείων της Euromedica είναι ενεχυριασμένο για 
τα παραπάνω δάνεια. Μετοχές θυγατρικών και συμμετοχών (κλινικές, διαγνωστικά κέντρα, 
κέντρα αποκατάστασης, 10% του Ιασώ), ακίνητα και απαιτήσεις έναντι του Δημοσίου περιλαμ-
βάνονται στα ενέχυρα, που έχουν δοθεί στις τράπεζες.  

Όπως αναφέρει η Euromedica στις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2016, τον Μάιο του 
2015 υπέγραψε με το σύνολο των πιστωτριών τραπεζών συμφωνία αναστολής πληρωμών 
(Standstill Agreement) και ανέθεσε σε συνεργασία με αυτές σε διεθνείς ελεγκτικούς οίκους 
την εκπόνηση πενταετούς επιχειρηματικού σχεδίου (business plan). 

Το business plan είχε ολοκληρωθεί στο τέλος του 2016 και βάσει αυτού βρίσκονταν σε 
πλήρη εξέλιξη, όπως αναφέρεται, οι συζητήσεις για τη λειτουργική και κεφαλαιακή αναδιάρ-
θρωση της Euromedica. Παράλληλα, αναφέρεται ότι η Euromedica έλαβε από τις πιστώτριες 
τράπεζες, εντός των πρώτων μηνών της φετινής χρονιάς, το προσχέδιο των όρων σύμβασης 
(term sheet) για την αναδιάρθρωση σημαντικού μέρους του τραπεζικού δανεισμού των θυ-
γατρικών της.
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Κύριε Τσιούφη ποιοι είναι οι παράγοντες κινδύνου που 
μπορούν να προκαλέσουν προβλήματα στην καρδιά μας;

Οι κυριότεροι παράγοντες κινδύνου για καρδι-
αγγειακές παθήσεις είναι το κάπνισμα, η αρτηρια-
κή υπέρταση, η παχυσαρκία, η καθιστική ζωή και 
η κακή διατροφή, ενώ σημαντικότατο ρόλο παίζει 
και η κληρονομικότητα. Ειδικότερα:

Το κάπνισμα αποτελεί την κύρια τροποποιήσιμη 
αιτία θανάτου και σχετίζεται τόσο με τον αριθμό 
των τσιγάρων όσο και τη χρονική διάρκεια καπνί-
σματος. Να σημειωθεί ότι ο κίνδυνος για εμφάνι-
ση στεφανιαίας νόσου υπερδιπλασιάζεται στους 
καπνιστές σε σχέση με τους μη καπνιστές.
• Η παχυσαρκία επιδεινώνει πολλούς παράγο-
ντες καρδιαγγειακού κινδύνου (όπως την αρτηρι-
ακή υπέρταση και το σακχαρώδη διαβήτη) και α-
ποτελεί ανεξάρτητο παράγοντα κινδύνου πρόκλη-
σης εμφράγματος και αγγειακού εγκεφαλικού ε-
πεισοδίου.  
• Παράλληλα με την παχυσαρκία ακολουθεί και η 
καθιστική ζωή. Οι περισσότεροι  δεν ασκούνται, 
συμβάλλοντας έτσι στην αύξηση του βάρους τους.  
• Το είδος της διατροφής φαίνεται να σχετίζεται με 
τον καρδιαγγειακό κίνδυνο. Διατροφή με περισ-
σότερα φρούτα και λαχανικά μειώνει τον κίνδυνο 
εμφάνισης αγγειακών - εγκεφαλικών επεισοδί-
ων, καθώς και στεφανιαίας νόσου. 

Τη λέξη χοληστερίνη την έχουμε συνδυάσει με έναν εχθρό 
για την υγεία μας. Τι είναι όμως η χοληστερίνη ή 
σωστότερα η χοληστερόλη; 

Η χοληστερόλη είναι απαραίτητη για τη διατή-
ρηση καλής υγείας. Πολλές σύνθετες λειτουργίες 
του σώματος, όπως η δημιουργία των μεμβρα-
νών και η σύνθεση αρκετών ορμονών εξαρτώ-
νται από τη χοληστερόλη. Στην πραγματικότητα η 
παρουσία της χοληστερόλης είναι τόσο σημαντι-
κή, που αν δεν την προσλάβει ο οργανισμός μας 
από τη δίαιτα, θα τη δημιουργήσει μόνος του. Αλ-
λά εδώ τίθεται το ερώτημα: Αν η χοληστερόλη εί-
ναι τόσο απαραίτητη για τη διατήρηση της ζωής, 
τότε γιατί μπορεί να γίνει θανατηφόρα;  Η απάντη-
ση στην ερώτηση αυτή είναι ότι μόνο η περίσσεια 
χοληστερόλης εναποτίθεται στο αρτηριακό τοίχω-
μα, και έτσι οι αυξημένες τιμές ολικής χοληστερό-
λης αποτελούν έναν  από τους σημαντικότερους 
παράγοντες για την εμφάνιση θανατηφόρων ή μη 
καρδιοαγγειακών επεισοδίων. Αντίθετα μια μορ-
φή λιποπρωτεΐνης  που υπάρχει στο αίμα μας, η 
HDL λιποπρωτεΐνη δρα  ευεργετικά για τον οργα-
νισμό μας. Αυτό γιατί αποτελεί έναν από τους μη-
χανισμούς του οργανισμού μας για να αντιμετω-
πίσει την περίσσεια της χοληστερόλης απομακρύ-
νοντας την από την κυκλοφορία του αίματος.

Τι είναι τα τριγλυκερίδια και ποιος ο ρόλος τους στην 
αθηροσκλήρωση;

Όσον αφορά τα τριγλυκερίδια, είναι  μία μορφή 
λιπαρών ουσιών  που βρίσκονται στο σώμα μας. 
Δεν είναι τόσο «δημοφιλή» όσο η χοληστερόλη, 
καθώς δεν έχει ακόμα εξακριβωθεί τελείως ο 
ρόλος τους στην  πρόκληση και εξέλιξη  της στε-
φανιαίας νόσου. Συνήθως συνοδεύουν το αυξη-

Οι παθήσεις της καρδιάς περιλαμβάνονται μέσα στα συμ-
βόλαια υγείας όλων των εταιρειών και αποζημιώνουν από 
μια απλή επίσκεψη σε καρδιολόγο και συνήθεις εξετάσεις 
π.χ καρδιογράφημα, triplex, τεστ κοπώσεως κτλ, έως τα έ-
ξοδα νοσοκομειακής περίθαλψης όπως δωμάτιο και τροφή, 
εξετάσεις κατά την νοσηλεία, έξοδα τοποθέτησης υλικών 
π.χ βαλβίδας, βηματοδότη, stent κ.α,  δαπάνες αγοράς υλι-
κών, υγειονομικό υλικό, αμοιβή ιατρού, χειρουργού, αναι-
σθησιολόγου, βοηθού αναισθησιολόγου, φάρμακα εντός 
νοσοκομείου, την διακομιδή με ιδιωτικό ασθενοφόρο κ.α. 
ανάλογα τις παροχές και το συμβόλαιο. Η παροχή δίδεται για 
την εισαγωγή του ασθενούς σε Ιδιωτικό Θεραπευτήριο ή και 
σε  Δημόσιο Νοσοκομείο εάν το επιλέξει ενώ με ορισμένες 
προϋποθέσεις ο ασφαλισμένος καλύπτεται και για νοσηλεί-
ες σε Αμερική, Καναδά και Ευρώπη ανάλογα το συμβόλαιο. 

Οι σοβαρές παθήσεις της καρδιάς όπως καρδιακή προ-

σβολή, by-pass κ.α συνήθως περιλαμβάνονται και στα προ-
γράμματα σοβαρών ασθενειών και αποζημιώνουν τον α-
σφαλισμένο με ένα χρηματικό κεφαλαίο εφάπαξ ή σε δόσεις 
ανάλογα το συμβόλαιο. Οι συμπληρωματικές παροχές υγεί-
ας όπως η ασφάλιση σοβαρών ασθενειών, το χειρουργικό 
επίδομα, το νοσοκομειακό επίδομα, η απώλεια εισοδήματος 
λόγω πρόσκαιρης ανικανότητας για εργασία, η μόνιμη ολι-
κή/μερική ανικανότητα για εργασία κ.α μπορούν να υπο-
στηρίξουν οικονομικά τον ασφαλισμένο με παθήσεις καρ-
διάς και συνήθως δίνονται ως αυτόνομα συμβόλαια παρο-
χών με βασική ασφάλιση ζωής. Ιδιαίτερα σημαντικός είναι 
ο ρόλος του διαμεσολαβητή για την αναλυτική ενημέρωση 
του εύρους των παροχών και των επιλογών που έχει ο υπο-
ψήφιος αλλά και ο υφιστάμενος ασφαλισμένος.

Συνήθως οι προϋποθέσεις αποζημίωσης του ασφαλισμέ-
νου από παθήσεις της καρδιάς είναι η ασθένεια να μην προ-

ϋπάρχει της έναρξης της ασφάλισης, να έχει παρέλθει το 
χρονικό διάστημα αναμονής από την έναρξη του συμβολαί-
ου έως την εμφάνιση της ασθένειας π.χ 3, 6,12, 24 μήνες 
ανάλογα το συμβόλαιο και την εταιρεία,  να μην διαγνωσθεί 
ως εκ γενετής ασθένεια (πολύ ιδιαίτερο θέμα που χρειάζε-
ται προσοχή από του διαμεσολαβητές / ορισμένα συμβόλαια 
νέας γενιάς το συζητούν υπό όρους) κ.α. 

Όλες οι ασθένειες της καρδιάς δεν έχουν την ίδια βαρύ-
τητα ως επικινδυνότητα για την ανθρώπινη ζωή και ως δα-
πάνες/έξοδα  για την αντιμετώπιση τους. Οι εταιρείες έχουν 
ορίσει μια διαβάθμιση της βαρύτητας και των χειρουργικών 
εξόδων των ασθενειών της καρδιάς που απαιτούνται και 
αναγράφουν αναλυτικά τις ονομασίες και τον χαρακτηρισμό 
π.χ μεσαία, μεγάλη, βαρέα κτλ στους όρους των συμβολαί-
ων . Για παράδειγμα μια «Εκτομή Ανευρύσματος Περιφερει-
ακής Αρτηρίας» ορίζεται συνήθως ως μεγάλη επέμβαση 

Ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο υγείας μπορεί να σώσει μια «καρδιά» που κινδυνεύει 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΌΥ ΠΡΌΕΔΡΌΥ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΡΔΙΌΛΌΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  ΚΏΝΣΤΑΝΤΙΝΌΥ ΤΣΙΌΥΦΗ ΣΤΌΝ ΑΡΗ ΜΠΕΡΖΌΒΙΤΗ

Πώς θα «θωρακίσετε» την καρδιά σας
Συνέχεια από τη σελίδα 13
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μένο σωματικό βάρος και κυρίως την κοιλιακή 
παχυσαρκία ή διαταραχές στο μεταβολικό προ-
φίλ.  Οι  ασθενείς με υψηλά επίπεδα τριγλυκεριδί-
ων, χαμηλά επίπεδα HDL-χοληστερόλης και σακ-
χαρώδη διαβήτη έχουν σημαντικά αυξημένο 
κίνδυνο για την ανάπτυξη αθηροσκληρυντικής 
νόσου.

Πώς δρα η χοληστερόλη στην πρόοδο της 
αθηροσκλήρωσης;

Η δίαιτα πλούσια σε κορεσμένα λίπη (κακό λί-
πος) αυξάνει τον καρδιαγγειακό θάνατο, όπως 
φάνηκε στα 25 χρόνια παρακολούθησης 12763 
ανδρών μέσης ηλικίας από την μελέτη των Επτά 
Χωρών που συμπεριέλαβε και την Ελλάδα. Ιδιαί-
τερα η αύξηση των τιμών χοληστερόλης αίματος 
κατά 2mmol/lt μέσα σε 25 χρόνια παρακολούθη-
σης, λόγω αλλαγής των διατροφικών συνηθειών, 
οδήγησε σε σημαντική αύξηση του αριθμού των 
θανάτων οφειλόμενων στη στεφανιαία νόσο. Η  
αυξημένη LDL χοληστερόλη  διεισδύει στο αρτη-
ριακό τοίχωμα και σε συνδυασμό με την υποκλι-
νική φλεγμονή οδηγεί στη δημιουργία της αθη-
ρωματικής πλάκας.

Πώς μπορεί με μη φαρμακευτικούς τρόπους να 
τροποποιηθούν οι τιμές χοληστερόλης αίματος;

Η άσκηση σε συστηματική βάση, 150 τουλάχι-
στον λεπτά τη βδομάδα, οδηγεί σε αύξηση της 
καλής χοληστερόλης HDL αίματος και σε βελτίω-
ση των τιμών της κακής οξειδωμένης LDL χολη-
στερόλης. Η ολιγοθερμιδική δίαιτα  και η δίαιτα με 
τροφές χαμηλής περιεκτικότητας σε λιπαρά (δίαι-
τα πλούσια σε λαχανικά και ψάρι)  συνεισφέρουν 
στη βελτίωση των τιμών της χοληστερόλης μαζί 
με τη μείωση της κατανάλωσης αλκοόλ και τη  δι-
ακοπή του καπνίσματος.

Ποια είναι η ευεργετική άσκηση για την καρδιά μας;

Η ευεργετική άσκηση για το καρδιαγγειακό σύ-
στημα έχει αποδειχθεί ότι είναι η μέτριας ένταση 
αερόβια άσκηση (καρδιακή συχνότητα το 60% της 
μεγίστης προβλεπόμενης για την ηλικία του ατό-
μου),  που επιτελείται για  τουλάχιστον 150 λεπτά 
την εβδομάδα χωρισμένα σε συνεδρίες των 30-
60 λεπτών 3-5 φορές την εβδομάδα αντίστοιχα. Ι-
διαίτερα η βάδιση, που αποτελεί τον πιο φθηνό και 
εφικτό τρόπο άσκησης, συνιστάται να γίνεται με 
στόχο τη διάνυση 20 χιλιομέτρων την εβδομάδα 
με ρυθμό 3-4 χιλιόμετρα σε διάρκεια 20-30 λε-
πτών. 

Τι πρέπει να προσέξουμε όταν ξεκινάμε ένα πρόγραμμα 
άθλησης. 

Πριν ξεκινήσετε πρόγραμμα άσκησης πρέπει 
να σιγουρευτείτε ότι είστε υγιής για να αθληθείτε. 
Οι παρακάτω ερωτήσεις έχουν ως σκοπό να σας 
οδηγήσουν σε ένα ασφαλές και αποδοτικό πρό-
γραμμα άσκησης. Το μόνο που χρειάζεται είναι να 
αφιερώσετε χρόνο για να απαντήσετε όλες τις ε-
ρωτήσεις με ειλικρίνεια και να ακολουθήσετε τις 
υποδείξεις.  
• Σας έχει πει κανείς ιατρός ότι έχετε πρόβλημα 
καρδιάς; 
• Έχετε αισθανθεί ποτέ πόνο στο στήθος, ενώ α-
σκείστε;
• Τον τελευταίο μήνα είχατε στηθαγχικό άλγος κα-
τά τη διάρκεια σωματικής δραστηριότητας;
• Χάνετε την ισορροπία σας λόγω ζάλης ή έχετε 
ποτέ χάσει τις αισθήσεις σας;
• Έχετε οστικό άλγος ή πρόβλημα σε άρθρωση 
που μπορεί να χειροτερεύσει με αλλαγή στη δρα-
στηριότητα σας;
• Σας έχει πρόσφατα χορηγηθεί αγωγή για αρτη-
ριακή υπέρταση ή καρδιακό πρόβλημα;
• Γνωρίζετε κάποιο λόγο για τον οποίο δεν θα πρέ-
πει να ξεκινήσετε άθληση;
• Έχετε συγγενείς με καρδιακό πρόβλημα ή αιφ-
νίδιο θάνατο πριν την ηλικία των 60 ετών;
• Καπνίζετε;
• Ακολουθούσατε καθιστική ζωή για μεγάλο χρο-
νικό διάστημα;
• Είστε παχύσαρκος;
• Είστε διαβητικός;
• Είστε ηλικίας 40 ετών ή μεγαλύτερος;

Εάν απαντήσετε ΝΑΙ σε μία ή περισσότερες ε-
ρωτήσεις, συμβουλευθείτε το γιατρό σας πριν 
ξεκινήσετε οποιαδήποτε μορφή άσκησης. Εάν α-
παντήσετε ΟΧΙ ειλικρινά σε όλες τις παραπάνω 
ερωτήσεις μπορείτε να ξεκινήσετε σωματική ά-
σκηση. Όταν αρχίζετε άθληση, ξεκινήστε αργά και 
αυξήστε σταδιακά. Ποτέ μην βιάζεστε και μην υ-
περβάλλετε. Δώστε χρόνο στο σώμα σας να προ-
σαρμοστεί. 

Ποια είναι η σωστή διατροφή για την προστασία της 
καρδιάς;

Η Μεσογειακή διατροφή φαίνεται ότι μπορεί να 
προλάβει 14 από τα 100 στεφανιαία επεισόδια που 
οφείλονται σε αυξημένες τιμές χοληστερίνης, γε-
γονός που αποδίδεται σε μεγάλο βαθμό στην έ-
ντονη αντιοξειδωτική δράση των διατροφικών 
στοιχείων που περιέχει, αλλά και στον περιορισμό 
των προσλαμβανόμενων θερμίδων που οδηγεί 
σε καλύτερη ρύθμιση του σωματικού βάρους. 

Η παραδοσιακή μεσογειακή δίαιτα και ειδικά η 
ελληνική εκδοχή της, μπορεί να θεωρηθεί ότι έχει 
9 χαρακτηριστικά: υψηλή κατανάλωση ελαιόλα-
δου, οσπρίων, δημητριακών, φρούτων και λαχα-
νικών, μέτρια με υψηλή κατανάλωση ψαριού, 
μέτρια κατανάλωση κρασιού, γαλακτοκομικών, 
κυρίως τυριού και γιαουρτιού και χαμηλή κατα-
νάλωση κρέατος και παραγώγων του.  Το κρασί 
καταναλώνεται σε μέτρια ποσότητα και σχεδόν 
πάντα κατά τη διάρκεια των γευμάτων. Η δίαιτα 
αυτή είναι χαμηλή σε κορεσμένα λιπαρά (λιγότερο 
από περίπου 9% της ολικής ενέργειας) με την ολι-
κή πρόσληψη λίπους να κυμαίνεται από λιγότερο 
από 30% έως περισσότερο από 40% των συνολικά 
προσλαμβανόμενων θερμίδων. Οι φυτικές στε-
ρόλες έχουν επίσης ευεργετικό ρόλο στη μείωση 
των τιμών χοληστερόλης, καθώς εμποδίζουν την 
υπέρμετρη απορρόφηση της από το έντερο και 
βοηθούν την μεγαλύτερη αποβολή της περίσσει-
ας χοληστερόλης από το πεπτικό σύστημα. 

ϋπάρχει της έναρξης της ασφάλισης, να έχει παρέλθει το 
χρονικό διάστημα αναμονής από την έναρξη του συμβολαί-
ου έως την εμφάνιση της ασθένειας π.χ 3, 6,12, 24 μήνες 
ανάλογα το συμβόλαιο και την εταιρεία,  να μην διαγνωσθεί 
ως εκ γενετής ασθένεια (πολύ ιδιαίτερο θέμα που χρειάζε-
ται προσοχή από του διαμεσολαβητές / ορισμένα συμβόλαια 
νέας γενιάς το συζητούν υπό όρους) κ.α. 

Όλες οι ασθένειες της καρδιάς δεν έχουν την ίδια βαρύ-
τητα ως επικινδυνότητα για την ανθρώπινη ζωή και ως δα-
πάνες/έξοδα  για την αντιμετώπιση τους. Οι εταιρείες έχουν 
ορίσει μια διαβάθμιση της βαρύτητας και των χειρουργικών 
εξόδων των ασθενειών της καρδιάς που απαιτούνται και 
αναγράφουν αναλυτικά τις ονομασίες και τον χαρακτηρισμό 
π.χ μεσαία, μεγάλη, βαρέα κτλ στους όρους των συμβολαί-
ων . Για παράδειγμα μια «Εκτομή Ανευρύσματος Περιφερει-
ακής Αρτηρίας» ορίζεται συνήθως ως μεγάλη επέμβαση 

ενώ μια «Ανοικτή ή ενδαγγειακή επέμβαση για ανεπάρκεια 
ή απόφραξη εν τω βάθει φλεβικού δικτύου» ορίζεται ως 
βαρέα κ.ο.κ. 

Μια πάθηση της καρδιάς ιδιαίτερα όταν είναι επείγουσα 
όπως ένα οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου χρειάζεται άμεση 
αντιμετώπιση και χωρίς καθυστερήσεις. Υπάρχουν παρα-
δείγματα ασφαλισμένων με οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου 
σε εξέλιξη οι οποίοι διακομίστηκαν σε θεραπευτήριο με ιδι-
ωτικό ασθενοφόρο τεχνολογικά εξοπλισμένο και με κατάλ-
ληλο ιατρό, έγκαιρα και χωρίς καθυστερήσεις και σήμερα 
χαίρονται την ζωή και την οικογένειά τους. 

Ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο υγείας μπορεί να σώσει μια 
«καρδιά» που κινδυνεύει. Ενημερωθείτε σήμερα από τον 
διαμεσολαβητή σας.

©Μέντωρ Διαμεσολαβητής

Ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο υγείας μπορεί να σώσει μια «καρδιά» που κινδυνεύει 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΌΥ ΠΡΌΕΔΡΌΥ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΡΔΙΌΛΌΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  ΚΏΝΣΤΑΝΤΙΝΌΥ ΤΣΙΌΥΦΗ ΣΤΌΝ ΑΡΗ ΜΠΕΡΖΌΒΙΤΗ

Πώς θα «θωρακίσετε» την καρδιά σας
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Αυξημένα  παρουσιάστηκαν τα  ενοποιημένα κέρδη περιό-
δου μετά από φόρους και μη ελέγχουσες συμμετοχές του 
ομίλου Υγεία το εξάμηνο, σύμφωνα με τις ενοποιημένες 

οικονομικές καταστάσεις. Όπως τονίζεται στην ανακοίνωση, τα 
ενοποιημένα αποτελέσματα των περιόδων 30.06.2017 και 
30.06.2016 που ακολουθούν, έχουν επηρεαστεί αρνητικά από τις 
μονομερείς κυβερνητικές αποφάσεις περικοπών στην τιμολό-
γηση των νοσηλειών και των διαγνωστικών εξετάσεων των α-
σφαλισμένων του ΕΟΠΥΥ (rebate και claw-back)  οι οποίες  τέ-
θηκαν σε εφαρμογή αναδρομικά από 1.1.2013 και εξακολου-
θούν να ισχύουν μέχρι 31.12.2018. Ειδικότερα, ο ενοποιημένος 
κύκλος εργασιών της περιόδου, ανήλθε σε €119 εκ. σημειώνο-
ντας αύξηση 2% έναντι €116,7 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 
2016.

Τ α ενοποιημένα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων 
(EBITDA) παρουσίασαν αύξηση κατά 8% και ανήλθαν στα €19,7 
εκ. έναντι κερδών €18,3 εκ. το πρώτο εξάμηνο του 2016.

Τα ενοποιημένα κέρδη προ τόκων και φόρων παρουσίασαν 
σημαντική βελτίωση και ανήλθαν σε €10,8 εκ. έναντι κερδών 

€9,2 εκ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.
 Τα ενοποιημένα αποτελέσματα μετά από φόρους από συνεχι-

ζόμενες δραστηριότητες κατέγραψαν κέρδη €6,5 εκ. έναντι κερ-
δών €4,3 εκ. το αντίστοιχο εξάμηνο του 2016.

Ο ομιλος ΥΓΕΙΑ ακολουθώντας το πλάνο της μακροπρόθε-
σμης στρατηγικής του, συνεχίζει να επιδεικνύει αυξητικούς ρυθ-
μούς του κύκλου εργασιών και της λειτουργικής κερδοφορίας 
του επιβεβαιώνοντας την κυρίαρχη θέση που κατέχει στον κλά-
δο,τόνισε σχολιάζοντας τα αποτελέσματα, ο διευθύνων σύμβου-
λος του «Ομίλου ΥΓΕΙΑ» κος Ανδρέας Καρταπάνης.Βασικοί πυ-
λώνες των δράσεων μας εξακολουθούν να αποτελούν η έγκαι-
ρη αναγνώριση των κινδύνων, η εξασφάλιση επαρκούς ρευστό-
τητας, η κεφαλαιακή ισχυροποίηση και η συνεχής βελτίωση των 
κοστολογικών δομών.

Πρόσθεσε ακόμη μεταξύ άλλων, ότι επιπλέον στο πλαίσιο της 
αποστολής μας η έννοια της Εταιρικής υπευθυνότητας στην κοι-
νωνία, στους εργαζομένους μας, στο περιβάλλον και στην οικο-
νομία, αποτελεί για τον όμιλο μας βασική στόχευση, αναλαμβά-
νοντας συστηματικά πρωτοβουλίες και συντονισμένες δράσεις.

Παίδων ΜΗΤΕΡΑ Εξετάσεις για παιδιά σε προνομιακές τιμές
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ πακέτα ιατρικών εξετάσεων σε προνομι-
ακές τιμές προσφέρει το  Παίδων ΜΗΤΕΡΑ του ομίλου Υγεία 
με αφορμή την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς.Συγκεκρι-
μένα, παρέχει βασικό πακέτο άθλησης που περιλαμβάνει 
καρδιολογική εξέταση, ΗΚΓ, Triplex καρδιάς, οφθαλμολογι-
κή εξέταση και πλήρες πακέτο άθλησης που περιλαμβάνει 
καρδιολογική εξέταση, ΗΚΓ, Triplex καρδιάς, οφθαλμολογι-
κή εξέταση, εξετάσεις αίματος (γενική αίματος, γενική ού-
ρων, σίδηρος, φερριτίνη, σάκχαρο, χοληστερίνη, τριγλυκε-
ρίδια).

Με την επιλογή ενός από τα παραπάνω πακέτα εξετάσεων 

για τα παιδιά, παρέχεται δωρεάν εξέταση στο εξειδικευμένο 
ιατρείο Σπονδυλικής Στήλης Παίδων και Εφήβων.

Τα εξωτερικά ιατρεία του Παίδων ΜΗΤΕΡΑ  είναι στελε-
χώμένα με παιδιάτρους υψηλής επιστημονικής κατάρτισης 
και γιατρούς όλων των υποειδικοτήτων της παιδιατρικής, οι 
οποίοι σε συνεργασία με τους νοσηλευτές και το διοικητικό 
προσωπικό, φροντίζουν για την ταχύτερη δυνατή εξυπηρέ-
τηση των μικρών ασθενών. Επιπλέον υπάρχουν ειδικά δια-
μορφωμένα πακέτα για εκτίμηση ανάπτυξης και για έλεγχο 
παχυσαρκίας στο τμήμα αναπτυξιακής παιδιατρικής και στο 
τμήμα παιδικής και εφηβικής παχυσαρκίας αντίστοιχα. 

ΛΗΤΩ

Ό τοκετός στο νερό 18 χρόνια μετά 
ΠΑΝΩ ΑΠΟ 200 ΤΟΚΕΤΟΙ  στο νερό έχουν πραγματοποιηθεί στο  
ΛΗΤΩ, από το 1999 έως σήμερα 18 χρόνια μετά, επέτειος που τιμή-
θηκε κατά την διάρκεια  διήμερης εκδήλωσης, στην αίθουσα δια-
λέξεων «Επαμεινώνδας Μεγαπάνος».Όπως δήλωσε ο κ. Ιωάννης 
Μουζάλας, μαιευτήρας – γυναικολόγος ο φυσικός τοκετός και ο 
τοκετός στο νερό αποτελούν συνηθισμένες και αναγνωρισμένες 
επιστημονικά πρακτικές στις περισσότερες αναπτυγμένες χώρες. 
Στην Ελλάδα αυτό συνέβη πρώτη φορά στο ΛΗΤΩ, το οποίο δημι-
ούργησε τις απαραί-
τητες προϋποθέσεις 
και τις κατάλληλες 
συνθήκες, στα πλαίσια 
της υποστήριξης του 
φυσικού τοκετού, για 
την πραγματοποίηση 
τοκετού στο νερό, σε 
ειδικά διαμορφωμένη 
πισίνα, στο χώρο της 
Αίθουσας Τοκετών 
της Κλινικής, υπο-
γράμμισε ο κ. Μουζά-
λας. Από την πλευρά 
του ο διευθύνων σύμβουλος του ΛΗΤΩ μαιευτήρας - γυναικολό-
γος, κ. Λεωνίδας Παπαδόπουλος, επεσήμανε ότι  ΛΗΤΩ του ομίλου 
Υγεία  είναι το πρώτο μαιευτήριο στην Ελλάδα που έδωσε τη δυνα-
τότητα στις γυναίκες να πραγματοποιήσουν τοκετό στο νερό ενώ 
εξακολουθεί να προσφέρει τις ιδανικότερες συνθήκες στις μέλλου-
σες μητέρες για μια μοναδική και ασφαλή εμπειρία τόσο για τις ίδιες 
όσο και για το μωρό τους. Παράλληλα, με τη συμπλήρωση 48 χρό-
νων παροχής υπηρεσιών υγείας, στην Ελληνίδα  και στην ελληνική 
οικογένεια, το ΛΗΤΩ κρατάει ζωντανή τη συνεχή ανανέωση και 
βελτίωση των υπηρεσιών του και αυτό επισφραγίζεται με το νέο 
λογότυπο, εναρμονισμένο με τις μοντέρνες ανάγκες της εποχής. 

Όι παροχές  σε μητέρες και  μωρά 
Το ΛΗΤΩ παράλληλα έχει να προσφέρει υπηρεσίες αιχμής, όπως 

πλήρες υποστηρικτικό και συμβουλευτικό τμήμα μητρικού θηλα-
σμού, Rooming In με δυνατότητα συγκατοίκησης του βρέφους στο 
ίδιο δωμάτιο με τη μητέρα του από τη στιγμή της γέννησής του και 
για 24 ώρες το 24ωρο, μαθήματα προετοιμασίας τοκετού, όπου οι 
έμπειρες μαίες αποκτούν σχέσεις εμπιστοσύνης με τους γονείς βο-
ηθώντας τους να απολαύσουν όλη τη διαδικασία της κύησης αλλά 
και του τοκετού, χωρίς φόβους και ανησυχίες. Στη Μονάδα Εντατι-
κής Νοσηλείας του ΛΗΤΩ εφαρμόζεται η μέθοδος «καγκουρό», η 
οποία κάνει πράξη την άμεση επαφή (δέρμα με δέρμα) των γονέων, 
ακόμα και με τα πρόωρα ή τελειόμηνα νεογνά που νοσηλεύονται 
στη μονάδα. Παράλληλα, πραγματοποιούνται μαθήματα yoga για 
μέλλουσες μαμάδες ενώ η λειτουργία τμήματος  βελονισμού σκοπό 
έχει να βοηθήσει τη μέλλουσα μητέρα να αντιμετωπίσει με τη θερα-
πευτική μέθοδο του βελονισμού επώδυνες καταστάσεις που δημι-
ουργούνται ή επιτείνονται κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης.

Όμιλος Υγεία Σημαντική αύξηση 
στα καθαρά κέρδη εξαμήνου

Υπηρεσίες υψηλής ποιότητας με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας
ΒΕΛΤΙΩΝΕΙ ΑΚΟΜΗ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ την ποι-
ότητα των υπηρεσιών που παρέχει στους α-
σθενείς του το Υγεία,αναβαθμίζοντας τα ρο-
μποτικά συστήματα των χειρουργείων του, με 
την ολοκλήρωση της εγκατάστασης του υ-
περσύχρονου ρομποτικού συστήματος 
DaVinci Xi.

Το σύστημα ρομποτικής DaVinci Xi εξα-
σφαλίζει τη μικρότερη δυνατή τομή για τον 
ασθενή με επιπρόσθετα οφέλη την ελαχιστο-
ποίηση του μετεγχειρητικού πόνου και των 
επιπλοκών, τη σημαντική μείωση του χρόνου 
νοσηλείας διασφαλίζοντας πιο γρήγορη α-
νάρρωση και ένα άρτιο αισθητικό αποτέλε-
σμα. Με το Σύστημα Ρομποτικής Χειρουργι-
κής οι εγχειρήσεις πραγματοποιούνται από 
απόσταση με την ελάχιστη δυνατή επέμβαση 
στο σώμα του ασθενούς. Το da Vinci Xi διαθέ-
τει την υψηλότερη διαθέσιμη απεικόνιση χει-
ρουργικού πεδίου (Crystal Clear), ενώ οι 
βραχίονες του είναι μικρότεροι, πιο λεπτοί και έχουν ένα πιο ευρύ πεδίο κινήσεων από το προηγούμενο μοντέλο, δίνοντας τη 
δυνατότητα στους χειρουργούς να πραγματοποιούν πολύπλοκες χειρουργικές επεμβάσεις με ακόμα μεγαλύτερη ασφάλεια και 
λιγότερο επεμβατικά. Όπως τονίζεται, από το 2007 που εγκαταστάθηκε το πρώτο ρομποτικό σύστημα στο ΥΓΕΙΑ έχουν πραγμα-
τοποιηθεί πλήθος πρωτοποριακών ρομποτικών επεμβάσεων, πολλές εκ των οποίων για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Το  ΥΓΕΙΑ 
συνεχίζει το επενδυτικό του πρόγραμμα σε εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, παραμένοντας πιστό στην παροχή υπηρεσιών 
υψηλής ποιότητας και επιδεικνύοντας συνεχώς ευαισθησία για τον άνθρωπο και την κοινωνία,τόνισε σχολιάζοντας την εγκατά-
σταση του da Vinci Xi ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου κ. Ανδρέας Καρταπάνης.

Το ρομποτικό σύστημα  DaVinci Xi
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Η ασφάλιση της Νομικής Προστασίας είναι μία 
σοβαρή υπόθεση για τον καθένα αφού σχετίζε-
ται είτε με την διεκδίκηση νομίμων δικαιωμά-

των του ασφαλισμένου είτε με την ποινική του υπε-
ράσπιση και γενικά την διασφάλιση των συμφερό-
ντων του. Η υπόθεση γίνεται ακόμα πιο σοβαρή όταν 
πρόκειται για άτομα ή ομάδες που είναι πολύ περισ-
σότερο κάποιων άλλων εκτεθειμένα σε κινδύνους.

Τέτοια περίπτωση είναι οι γιατροί και όλα τα συνα-
φή επαγγέλματα υγείας, όπως π.χ. νοσηλευτές, φυσι-
οθεραπευτές, ιατρικά κέντρα, φαρμακοποιοί κλπ.

Ο γιατρός λόγω της επαγγελματικής του δραστηρι-
ότητας βρίσκεται καθημερινά εκτεθειμένος σε κινδύ-
νους ερχόμενος σε επαφή με ασθενείς, υποδεικνύο-
ντας εξετάσεις και θεραπευτικές αγωγές, διαγιγνώ-
σκοντας παθήσεις και προτείνοντας φαρμακευτικές ή 
άλλες θεραπείες ή ενεργώντας επεμβάσεις κάθε εί-
δους.

Ο κίνδυνος του επαγγελματικού σφάλματος ή του 
ατυχήματος όσο δυσάρεστος κι αν είναι, σίγουρο εί-
ναι πως είναι παρών και διαρκής.

Απέναντι σ’ αυτόν το κίνδυνο η ιδιωτική ασφάλιση 
μπορεί να βοηθήσει σε πάρα πολλά και κρίσιμα ζητήματα.

Με ασφαλιστικούς όρους η βοήθεια αυτή ονομάζεται: 
• Ασφάλιση Επαγγελματικής Ευθύνης
• Ασφάλιση Νομικής Προστασίας

Ο συνδυασμός αυτών των δύο προγραμμάτων ασφάλισης είναι 
άρρηκτος και ως τέτοιος πρέπει να αντιμετωπίζεται προκειμένου 
να μην υπάρχουν κενά, από την ύπαρξη των οποίων και ο ασφαλι-
σμένος γιατρός θα έχει έλλειμμα προστασίας και ο μεσολαβών α-
σφαλιστής δεν θα έχει κάνει καλά την δουλειά του.

Ενώ η ασφάλιση της επαγγελματικής ευθύνης προσφέρει στους 
παθόντες αποζημίωση, η ασφάλιση της Νομικής Προστασίας έρχε-
ται να καλύψει σχεδόν όλα τα υπόλοιπα θέματα που σχετίζονται με 
την άσκηση του ιατρικού λειτουργήματος και παρακολουθούν τη 
διαδικασία προσφοράς των ιατρικών υπηρεσιών σε όλες τις εκ-
φάνσεις της, όπως:
• Ποινική υπεράσπιση
• Υποβολή μήνυσης
• Στις εργασιακές διαφορές όταν ο γιατρός έχει εξαρτημένη σχέση 
εργασίας
• Πειθαρχική υπεράσπιση και συμπαράσταση σε όλα τα στάδια και 
όργανα της πειθαρχικής διαδικασίας
• Στις εργασιακές διαφορές όταν ο γιατρός απασχολεί τρίτους στο 
ιατρείο του
• Στις μισθωτικές διαφορές όταν πρόκειται για την επαγγελματική 

στέγη του ιατρείου
• Αποζημίωση για ζημιές στα μηχανήματα και 
τον εξοπλισμό του ιατρείου
• Στις διαφορές που προκύπτουν από ασφαλι-
στήρια συμβόλαια
• Την προσεπίκληση της ασφαλιζούσας τον 
κίνδυνο της επαγγελματικής ευθύνης εταιρί-
ας

Εάν θέλουμε να εμβαθύνουμε λίγο παρα-
πάνω στις περιπτώσεις που προαναφέρθη-
καν, θα δούμε πως κάθε μία χωριστά αλλά και 
όλες μαζί είναι μία ασπίδα προστασίας του ι-
ατρικού επαγγέλματος, τόσο από άποψη νομι-
κής προτεραιότητας όπως π.χ. είναι η ποινική 
υπεράσπιση του ασφαλισμένου γιατρού ενώ-
πιον ανακριτικών αρχών και δικαστηρίων, 
όσο και από άποψη αστικών δικαιωμάτων ό-
πως π.χ. είναι οι εργασιακές διαφορές είτε 
αφορούν τον γιατρό ως υπάλληλο σε ένα νο-
σοκομείο, είτε ως ελεύθερο επαγγελματία 
που με την ιδιότητα του εργοδότη απασχολεί 
τρίτους στο ιατρείο του, είτε με μικτή σχέση 

εργασίας.
Με την ασφάλιση της Νομικής Προστασίας ο ασφαλισμένος α-

παλλάσσεται από το άγχος και το βάρος του οικονομικού κόστους 
ενός δικαστικού αγώνα, επιλέγοντας ακόμα και τον δικηγόρο που 
θέλει να τον εκπροσωπήσει, και αφήνει στον ασφαλιστή της Νομι-
κής Προστασίας την ευθύνη κάλυψης την σχετικής δαπάνης
• είτε πρόκειται για αστικές διεκδικήσεις
• είτε πρόκειται για ποινικές υποθέσεις
• είτε πρόκειται για την νομική του άμυνα σε περίπτωση καταγγελί-
ας – ΕΔΕ -  πειθαρχικών κυρώσεων 
• είτε για να προσεπικαλέσει σε δίκη  την ασφαλιστική του εταιρία 
που ασφαλίζει την επαγγελματική του ευθύνη, αφού έχει δεχθεί 
αγωγή από τον παθόντα προς αποζημίωση και εναγόμενος είναι 
μόνον ο ίδιος.

Ένα όμως θέλει μεγάλη προσοχή.
Η επιλογή του ασφαλιστή Νομικής Προστασίας πρέπει να είναι 

τέτοια που με την τεχνογνωσία , την εξειδίκευση και την υποδομή 
του να εγγυάται την πληρότητα των υπηρεσιών με αξιοπιστία και 
διαφάνεια, χωρίς χάσματα και χωρίς κίνδυνο σύγκρουσης συμφε-
ρόντων.

Τέτοια περίπτωση σύγκρουσης συμφερόντων μπορεί π.χ. να 
προκύψει όταν ο ασφαλιστής επαγγελματικής ευθύνης και ο ασφα-

λιστής Νομικής Προστασίας συμπέσει να είναι ο ίδιος ασφαλιστι-
κός φορέας. Σε μια τέτοια περίπτωση επίσης δεν μπορούν να εξυ-
πηρετηθούν οι διαφορές που μπορούν να προκύψουν από ασφαλι-
στήρια συμβόλαια που έχει συνάψει ο ασφαλισμένος και δεν ικανο-
ποιείται από την ασφαλιστική του εταιρία.

Θέλει λοιπόν μεγάλη προσοχή η επιλογή του κατάλληλου εξειδι-
κευμένου ασφαλιστή Νομικής Προστασίας για τα συμφέροντα του 
ασφαλισμένου.

Στην αγορά μας υπάρχουν εξειδικευμένα ασφαλιστικά προγράμ-
ματα Νομικής Προστασίας για ιατρούς – όλων των κατηγοριών -  
από εξειδικευμένους ασφαλιστές όπως η ARAG, με τα οποία ο α-
σφαλισμένος απαλλάσσεται των δικηγορικών αμοιβών και εξό-
δων προκειμένου να βρει το δίκιο του. Η εξειδίκευση είναι γνώση 
και δύναμη αλλά και αποφυγή της σύγκρουσης συμφερόντων

Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και ασφαλισθείτε στην ARAG με α-
ξιοπιστία, σοβαρότητα και συνέπεια.

ΕΑΕΕ

Προχωρά στην κατάρτιση  δείκτη  
για το κόστος των υπηρεσιών υγείας
ΕΝΗΜΕΡΏΤΙΚΗ συνάντηση προς εκπροσώπους και στελέχη των εταιριών μελών της πραγματοποίησε η 
Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος, με στόχο να ενημερώσει για την πορεία της κατάρτισης δεικτών 
που θα αποτυπώνουν τη μεταβολή του κόστους των αποζημιώσεων των μακροχρόνιων νοσοκομειακών 
προγραμμάτων υγείας. Όπως τονίζεται, πρόκειται για μία σημαντική πρωτοβουλία που αφορά την ανάπτυξη 
εργαλείων τα οποία θα επιτρέπουν στον καταναλωτή να παρακολουθεί τη μεταβολή του κόστους των απο-
ζημιώσεων υγείας που πληρώνει η ασφαλιστική αγορά για τα μακροχρόνια ατομικά συμβόλαια υγείας, ε-
νισχύοντας έτσι τη διαφάνεια και την ενημέρωση των ασφαλισμένων στον ευαίσθητο αυτό κλάδο ασφάλι-
σης υγείας. Τα εργαλεία αυτά θα αναπτυχθούν από τον ανεξάρτητο, μη κερδοσκοπικό ερευνητικό οργανισμό 
ΙΟΒΕ ο οποίος έχει αναλάβει την επεξεργασία των στοιχείων των αποζημιώσεων των ασφαλιστικών επι-
χειρήσεων για την κατάρτιση δεικτών που στόχο έχουν τη σωστή αποτύπωση και παρακολούθηση της με-
ταβολής του κόστους αποζημιώσεων του συγκεκριμένου κλάδου της ιδιωτικής ασφάλισης υγείας.Η συλ-
λογή των στοιχείων από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις υπολογίζεται να ολοκληρωθεί περί τα τέλη του 
2017, ενώ τα πρώτα αποτελέσματα για τους δείκτες αναμένονται μέσα στο α΄ τρίμηνο του 2018.

Allianz Ελλάδος

Στήριξη στο Σωματείο  
«Αντιμετώπιση Παιδικού Τραύματος»
ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΌΣΤΗΡΙΞΗ της Allianz Ελλάδος και του Ιδρύματος Μποδοσάκη, το  Σωματείο 
«Αντιμετώπιση Παιδικού Τραύματος», στο πλαίσιο των προσπαθειών του για την αναβάθμι-
ση της νοσηλείας των παιδιών στη χώρα μας προσέφερε τα απαραίτητα μηχανήματα για τον 
εξοπλισμό των Παιδιατρικών Ιατρείων στο Κέντρο Υγείας Καρλοβασίου στη Σάμο και στο 
Κέντρο Υγείας Έμπωνας. Το Κέντρο Υγείας Καρλοβασίου και το Κέντρο Υγείας Έμπωνας έ-
χουν πλέον τη δυνατότητα να παρέχουν βελτιωμένες υπηρεσίες υγείας στον παιδικό πληθυ-
σμό της περιοχής τους, στα παιδιά των επισκεπτών, καθώς και στα παιδιά προσφύγων και 
μεταναστών που καταφεύγουν στα νησιά αυτά. Στο Κέντρο Υγείας Καρλοβασίου προσκομί-
ζονται ετησίως περίπου 3.500 παιδιά. Το Παιδιατρικό Τμήμα του Κέντρου Υγείας Έμπωνας 
ξεκίνησε να λειτουργεί τον Νοέμβριο 2016. Μέχρι σήμερα έχουν δεχθεί πολλά παιδιατρικά 
περιστατικά και αποτελεί το μοναδικό παιδιατρικό ιατρείο της ευρύτερης περιοχής σε ακτίνα 
45 χιλιομέτρων.

Νομική προστασία επαγγελμάτων υγείας

Του ΔΉΜΉΤΡΊΟΥ ΤΣΕΚΟΥΡΑ  
Γενικού Δ/ντου και Νομίμου 

Εκπροσώπου της ARAG στην Ελλάδα

Η επιλογή του ασφαλιστή Νομικής Προστασίας 
πρέπει να είναι τέτοια που με την 
τεχνογνωσία , την εξειδίκευση και την 
υποδομή του να εγγυάται την πληρότητα των 
υπηρεσιών με αξιοπιστία και διαφάνεια, 
χωρίς χάσματα και χωρίς κίνδυνο σύγκρουσης 
συμφερόντων. Τέτοια περίπτωση σύγκρουσης 
συμφερόντων μπορεί π.χ. να προκύψει όταν ο 
ασφαλιστής επαγγελματικής ευθύνης και ο 
ασφαλιστής Νομικής Προστασίας συμπέσει να 
είναι ο ίδιος ασφαλιστικός φορέας. Σε μια 
τέτοια περίπτωση επίσης δεν μπορούν να 
εξυπηρετηθούν οι διαφορές που μπορούν να 
προκύψουν από ασφαλιστήρια συμβόλαια 
που έχει συνάψει ο ασφαλισμένος και δεν 
ικανοποιείται από την ασφαλιστική του 
εταιρία
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Σαφείς είναι οι θέσεις του Γιώργου Βελιώτη, γενικού δι-
ευθυντή ασφαλίσεων Ζωής και Υγείας της 
Interamerican  και προέδρου της ευρωπαϊκής κοινο-

πραξίας EURAPCO Health Group, για τα σημαντικά ζητήμα-
τα που ταλανίζουν τον τομέα της Υγείας, όπως διατυπώθη-
καν και κατά τη διάρκεια 
πρόσφατου συνεδρίου. Το 
στέλεχος της Interamerican  
εντοπίζει τα βασικά αίτια ε-
πιδείνωσης των προβλη-
μάτων στον τομέα, στη βά-
ση της γήρανσης του πλη-
θυσμού και της αύξησης 
του κόστους της Υγείας.

Ο Γ. Βελιώτης επισημαί-
νει ότι στο διπολικό σύστη-
μα Υγείας στην Ελλάδα, το 
οποίο ο δημόσιος τομέας 
χρηματοδοτεί κατά 59,3% 
και ο ιδιωτικός -μέσω της 
ασφάλισης και των ιδιωτι-
κών πληρωμών- κατά 
40,7%, το κόστος αυξάνεται 
πολύ περισσότερο εξαιτίας 
της αδυναμίας να υπάρξει 
μια συνεργασία δημοσίου 
και ιδιωτικού τομέα και έ-
νας ενιαίος συντονισμός. 
Συγκεκριμένα, παρατηρεί 
πως δημόσιος και ιδιωτι-
κός τομέας παρέχουν κατά 
ένα μεγάλο μέρος τις ίδιες 
υπηρεσίες στον πολίτη, που συχνά πληρώνει δύο φορές για 
τις υπηρεσίες αυτές. Οι δύο τομείς δεν αλληλοσυμπληρώ-
νονται κατάλληλα, ώστε να συμβάλλουν στην αποτελεσμα-
τική διαχείριση των περιστατικών και τον περιορισμό του 
κόστους. 

Ταυτόχρονα, οι πόροι που διατίθενται για την Υγεία δεν 
κατανέμονται ορθολογικά, με αποτέλεσμα να δημιουργού-
νται ελλείψεις ή πλεονασμός σε υπηρεσίες σε επιμέρους 
τομείς αναγκών. Θέση της Interamerican, όπως τονίζει το 
στέλεχος της εταιρείας, αποτελεί η αναζήτηση συνεργασιών 
και συμπράξεων δημοσίου και ιδιωτικού τομέα που θα ε-
ξαλείψουν τις παθογένειες και θα ελέγξουν τα προβλήματα, 

ώστε να εξασφαλιστούν υπηρεσίες ποιότητας σε όσο το δυ-
νατόν μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού και ακόμη, να επι-
τευχθεί η μεγαλύτερη απόδοση των χρημάτων που διατίθε-
νται. 

Η αποτελεσματική σύμπραξη είναι εφικτή, κατά τον κ. Βε-
λιώτη -ο οποίος διαθέτει 
μεγάλη διεθνή εμπειρία και 
τεχνογνωσία στον σχεδια-
σμό συστημάτων Υγείας- αν 
εξασφαλιστεί σε σταθερή 
βάση ένας ανοικτός και ει-
λικρινής διάλογος μεταξύ 
δημοσίου και ιδιωτικού το-
μέα και αν διαμορφωθεί 
μια κοινή αντίληψη των 
προβλημάτων και ένας κοι-
νός προσανατολισμός, με 
κοινούς στόχους. 

Πρακτικά, υπογραμμίζε-
ται η αναγκαιότητα σχεδια-
σμού ενός βασικού πακέ-
του ασφαλιστικών καλύψε-
ων και υπηρεσιών που θα 
καθορίζει μια τέτοια σύ-
μπραξη. Θα χρειαστεί να 
δημιουργηθεί, επίσης, η 
κατάλληλη, σύγχρονη μη-
χανογραφική υποδομή που 
θα εξυπηρετεί τη σύμπρα-
ξη, ενώ θα πρέπει να με-
τρώνται τα αποτελέσματα 
σε σταθερή βάση και να γί-

νονται διορθωτικές κινήσεις σε περίπτωση απόκλισης από 
τους στόχους που θα τίθενται.     

Η ιδιωτική ασφάλιση της Υγείας στην Ελλάδα, από το 2012 
έως σήμερα, παρουσιάζει μικρές διακυμάνσεις, με ένα σύ-
νολο ασφαλισμένων περί το 1,65 εκατομμύριο πολιτών. Τ

ο 52,7% των ασφαλισμένων έχουν ατομικό συμβόλαιο 
και οι υπόλοιποι (47,3%) καλύπτονται από ομαδικό συμβό-
λαιο. Σε περίπτωση σύμπραξης δημοσίου και ιδιωτικού 
τομέα, ο έλεγχος του κόστους για τον ιδιωτικό τομέα υπηρε-
σιών Υγείας θα είναι αποτελεσματικότερος και θα οδηγήσει 
σε μείωση και του κόστους των ασφαλιστικών καλύψεων, 
με φθηνότερη ιδιωτική ασφάλιση Υγείας.

Χρυσό βραβείο ποιότητας και ασημένιο βραβείο καινοτομίας κέρδισε στα Healthcare Awards 2017,η  Ευρωκλινική Αθηνών, η πρώτη 
κλινική στην Ελλάδα και την Ευρώπη πιστοποιημένη ως «Φιλική προς τους ασθενείς» (Patients’Friendly Hospitals) με συνέπεια και 
προτεραιότητα στο τρίπτυχο Εμπιστοσύνη-Ασφάλεια-Φροντίδα.Στην τελετή απονομής των βραβείων, διακεκριμένοι εκπρόσωποι του 

κλάδου υγείας επιβράβευσαν την επιχειρηματική αριστεία, την καινοτομία, τις αναπτυξιακές πρωτοβουλίες και τις βέλτιστες πρακτικές των 
επιχειρήσεων, φορέων και οργανισμών του κλάδου. Σε αυτό το πλαίσιο και ειδικότερα στην κατηγορία Νοσοκομεία-Ιδιωτικές Κλινικές-Δι-
αγνωστικά Κέντρα, ο όμιλος Ευρωκλινικής ξεχώρισε και βραβεύτηκε με Χρυσό Βραβείο “Ποιότητας Υπηρεσιών” για την γενική ποιότητα υ-
πηρεσιών της Ευρωκλινικής Αθηνών. Επιπλέον έλαβε Ασημένιο βραβείο Καινοτομίας ως «η πρώτη Κλινική στην Ευρώπη» που πιστοποι-
ήθηκε ως “Patients’ Friendly Hospital” από την TUV Austria.

Ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου Ευρωκλινικής κ. Αντώνης Βουκλαρής παραλαμβάνοντας το χρυσό βραβείο ποιότητας ανέφερε με-
ταξύ άλλων ότι νιώθουμε ιδιαίτερη τιμή και υπερηφάνεια για τη βράβευση του ομίλου Ευρωκλινικής στα Healthcare Business Awards που 
πλέον έχουν γίνει θεσμός στον κλάδο υγείας. Τα βραβεία αυτά είναι η αναγνώριση της προσήλωσής μας για άριστες υπηρεσίες με κέντρο τον 
άνθρωπο και τις ανάγκες του. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στους ανθρώπους που αναγνώρισαν το έργο μας και σε όλους τους ιατρούς- συνερ-
γάτες μας και το προσωπικό μας που με γνώση και φιλότιμο ξέρουν και κάνουν τη διαφορά, υπογράμμισε ο κ. Βουκλαρής. Σημειώνεται ότι 
τα Healthcare Business Awards που αναδεικνύουν και τιμούν μέσα από συγκεκριμένα και αυστηρά κριτήρια τους παρόχους υγείας που 
ξεχωρίζουν καθώς και τις υπηρεσίες τους, διοργανώθηκαν για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά.

Ευρωκλινική Αθηνών Διπλή βράβευση στα Healthcare Awards

Γιώργος Βελιώτης Εφικτή η σύμπραξη 
δημόσιου και ιδιωτικού τομέα στην υγεία

ΜΕ 138 ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ, η Interamerican είχε παρουσία με-
γαλύτερη από κάθε προηγούμενη χρονιά στο φετινό, 9ο “Greece Race for the 
Cure”, που οργάνωσε ο Πανελλήνιος Σύλλογος Γυναικών με Καρκίνο του Μα-
στού “Άλμα Ζωής”. Παράλληλα, η εταιρεία υποστήριξε ως χορηγός τη μεγάλη 
εκδήλωση, που πραγματοποιήθηκε με συνοργανωτή τον Οργανισμό Πολιτι-
σμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων. Το  πλήθος πολιτών, που 
κινητοποιήθηκαν και έλαβαν μέρος στον δρόμο 5 χιλιομέτρων καθώς και στον 
περίπατο 2 χιλιομέτρων, στο κέντρο της Αθήνας με αφετηρία το Ζάππειο, αντα-
νακλά την ιδιαίτερη ευαισθησία του κοινού και των οργανισμών απέναντι στο 
θέμα της αντιμετώπισης του καρκίνου του μαστού. Η εκδήλωση-θεσμός πα-
γκοσμίως, στην Ελλάδα σημειώνει ιδιαίτερη επιτυχία και φέρνει σε συμμετοχές 
τη χώρα μας δεύτερη στην κατάταξη μεταξύ των χωρών στις οποίες οργανώ-
νεται το “Race of the Cure”. Η συμμετοχή των ανθρώπων της Interamerican και 
της Αθηναϊκής Mediclinic, νοσηλευτηρίου του ομίλου που υποστηρίζει πολλές 
κοινωνικές πρωτοβουλίες πρόληψης και φροντίδας στον τομέα της υγείας, υ-
ποστηρίχθηκε οικονομικά από την εταιρεία. Στον σχεδιασμό και την υλοποίηση 
καλών πρακτικών κοινωνικού οφέλους η INTERAMERICAN προτάσσει το εν-
διαφέρον της για την υγεία, σε συνάφεια με τη δραστηριότητα ασφαλίσεων υγεί-
ας, αξιοποιώντας τις ιδιόκτητες υποδομές και συμπράττοντας με οργανισμούς 
και φορείς αναγνωρισμένου έργου. Επισημαίνεται ότι στην Ελλάδα, σύμφωνα 
με τα στοιχεία του Συλλόγου “Άλμα Ζωής”, εντοπίζονται ετησίως περί τα 6.000 
νέα περιστατικά, ενώ παγκοσμίως διαγιγνώσκεται καρκίνος του μαστού σε 1,6 
δισεκατομμύριο γυναίκες. Στην Ευρώπη, σε ένα σύνολο 450.000 περίπου δια-
γνωσμένων περιπτώσεων, σε ποσοστό 31% χάνεται η μάχη για ζωή, με κύριες 
αιτίες την απουσία τακτικού ελέγχου και τη μη έγκαιρη διάγνωση, που σε μεγά-
λο βαθμό οφείλονται σε έλλειψη σχετικής ενημέρωσης. Η νόσος, αν διαγνωστεί 
σε πρώιμο στάδιο, μπορεί να αντιμετωπιστεί με επιτυχία.

Η interamerican έτρεξε για τον καρκίνου του μαστού

Στιγμιότυπο με ομάδα εργαζομένων της Interamerican που συμμετείχαν στο Greece Race 
for the Cure”

Ο κ.Γιώργος Βελιώτης
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Επενδύσεις 700 εκατ. Ευρώ από 
μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις 
σε όλη την Ελλάδα θα χρηματο-

δοτηθούν από την Τράπεζα Πειραιώς 
μετά τη συμφωνία με την Ευρωπαϊκή 
Τράπεζα Επενδύσεων , το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Επενδύσεων και την Ευρωπα-
ϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Α-
νάπτυξης για έκδοση καλυμμένου ο-
μολόγου που υπογράφηκε στα κεντρι-
κά γραφεία του ομίλου.

Η συμφωνία αφορά στην πρώτη έκ-
δοση καλυμμένου ομολόγου από την 
Τράπεζα Πειραιώς. Όπως αναφέρεται 
σε σχετική ανακοίνωση, πρόκειται για 
την πρώτη φορά από την έναρξη της 
οικονομικής κρίσης, που διεθνείς 
χρηματοοικονομικοί οργανισμοί ε-
πενδύουν σε καλυμμένα ομόλογα Ελ-
ληνικών τραπεζών. Συγκεκριμένα, η 
Τράπεζα Πειραιώς θα εκδώσει ένα 
νέο 5ετές καλυμμένο ομόλογο ύψους 
€500 εκατ. τον Οκτώβριο του 2017, το 
οποίο εντάσσεται στο Πρόγραμμα Κα-
λυμμένων Ομολόγων της Τράπεζας, 
ύψους €10 δισ. Ως ο μεγαλύτερος 
χρηματοδότης του επιχειρηματικού 
τομέα, η Τράπεζα εστιάζει ιδιαίτερα 
στη μικρή και μεσαία επιχείρηση, η ο-
ποία αποτελεί τη ραχοκοκαλιά της ελ-
ληνικής οικονομίας, δήλωσε μεταξύ  
άλλων ο διευθύνων σύμβουλος της 
Τράπεζας Πειραιώς κ. Χρήστος Μεγά-
λου .Από την πλευρά του ο Δρ. Werner 
Hoyer, Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής 
Τράπεζας Επενδύσεων, ανέφερε ότι 
πρόκειται για τη μεγαλύτερη στήριξη 
που έχει παράσχει διαχρονικά η ΕΤΕπ 
σε μικρές επιχειρήσεις στην Ελλάδα. 
Αυτή η συναλλαγή-ρεκόρ είναι έ-
μπρακτη απόδειξη της αυξημένης στή-
ριξης προς τις ελληνικές επιχειρήσεις 
που θέλουν να επεκτείνουν τη δρα-
στηριότητά τους,είπε ο κ. Hoyer,ενώ ο  
Nick Tesseyman, Managing Director, 
Financial Institutions της EBRD, μίλη-

σε για  ένα ακόμη σημαντικό βήμα για 
την ανάκαμψη του ελληνικού τραπεζι-
κού τομέα. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ε-
πενδύσεων θα χρηματοδοτήσει με 
€350 εκατ. στο πλαίσιο του Ευρωπαϊ-
κού Επενδυτικού Σχεδίου, ενώ το Ευ-
ρωπαϊκό Επενδυτικό Ταμείο θα παρά-
σχει επιπλέον €50 εκατ. προσφέρο-
ντας μακροχρόνια χρηματοδότηση 
στους πελάτες της Τράπεζας Πειραι-
ώς.

Το καλυμμένο ομόλογο θα διατεθεί 
πρωταρχικά σε διεθνείς οργανισμούς 
και συγκεκριμένα στην Ευρωπαϊκή 

Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ), το Ευ-
ρωπαϊκό Επενδυτικό Ταμείο (ΕΤαΕ) 
και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυ-
γκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD). Η 
Credit Suisse ενεργεί ως Διαχειρι-
στής της συναλλαγής.Η νέα έκδοση 
αποτελεί ένα καινοτόμο χρηματοδοτι-
κό εργαλείο, με το οποίο διεθνείς ορ-
γανισμοί επενδύουν για πρώτη φορά 
σε καλυμμένα ομόλογα ελληνικών 
τραπεζών. Η χρηματοδότηση που θα 
αντληθεί από την Τράπεζα Πειραιώς 
θα διοχετευθεί σε ελληνικές μικρές 
και μεσαίες επιχειρήσεις.

Τράπεζα της Ελλάδος

Όριακές μεταβολές στα τραπεζικά 
επιτόκια τον Αύγουστο
ΑΜΕΤΑΒΛΗΤΌ ΠΑΡΕΜΕΙΝΕ, τον Αύγουστο  το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο 
του συνόλου των νέων καταθέσεων, ενώ το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο των 
νέων δανείων αυξήθηκε. Το περιθώριο επιτοκίου αυξήθηκε στις 4,53 εκατο-
στιαίες μονάδες, έναντι 4,44 μονάδων τον προηγούμενο μήνα.Το μέσο σταθ-
μισμένο επιτόκιο του συνόλου των νέων καταθέσεων παρέμεινε αμετάβλητο 
στο 0,29% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Ειδικότερα, το μέσο επιτόκιο 
των καταθέσεων μίας ημέρας από νοικοκυριά παρέμεινε αμετάβλητο στο 
0,09% και το μέσο επιτόκιο των καταθέσεων μίας ημέρας από επιχειρήσεις 
παρέμεινε επίσης αμετάβλητο στο 0,14%. Το μέσο επιτόκιο των καταθέσεων 
με συμφωνημένη διάρκεια έως 1 έτος από νοικοκυριά παρέμεινε σχεδόν α-
μετάβλητο στο 0,62% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. 

Το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των νέων δανείων προς νοι-
κοκυριά και επιχειρήσεις αυξήθηκε κατά 9 μονάδες βάσης σε σχέση με τον 
προηγούμενο μήνα και διαμορφώθηκε στο 4,82%. 

Ειδικότερα, το μέσο επιτόκιο των καταναλωτικών δανείων χωρίς καθορι-
σμένη διάρκεια (κατηγορία που περιλαμβάνει τα δάνεια μέσω πιστωτικών 
καρτών, τα ανοικτά δάνεια και τις υπεραναλήψεις από τρεχούμενους λογα-
ριασμούς) παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 14,34%. Το μέσο επιτόκιο των 
καταναλωτικών δανείων συγκεκριμένης διάρκειας με κυμαινόμενο  επιτόκιο 
παρέμεινε επίσης σχεδόν αμετάβλητο και διαμορφώθηκε στο 8,52%. 

Tο μέσο επιτόκιο των επιχειρηματικών δανείων χωρίς καθορισμένη διάρ-
κεια μειώθηκε κατά 3 μονάδες βάσης στο 5,42%, έναντι 5,45% τον προηγού-
μενο μήνα. Το αντίστοιχο επιτόκιο των επαγγελματικών δανείων μειώθηκε 
επίσης κατά 3 μονάδες βάσης στο 7,06%, έναντι 7,09% τον προηγούμενο μήνα. 
Το μέσο επιτόκιο των επιχειρηματικών δανείων συγκεκριμένης διάρκειας και 
κυμαινόμενου επιτοκίου (1) παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο και διαμορφώθη-
κε στο 4,33%. Αναλυτικότερα, το μέσο επιτόκιο για δάνεια μέχρι και 250.000 
ευρώ αυξήθηκε κατά 6 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 5,33%, για δά-
νεια άνω των 250.000 μέχρι και 1 εκατ. ευρώ αυξήθηκε κατά 10 μονάδες 
βάσης στο 4,91%, ενώ για δάνεια άνω του 1 εκατ. ευρώ παρέμεινε αμετάβλη-
το στο 4,23%. Τέλος, το μέσο επιτόκιο των στεγαστικών δανείων με κυμαινό-
μενο επιτόκιο1 αυξήθηκε κατά 16 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 
2,81%. 

Σχεδόν αμετάβλητο παρέμεινε, το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο στα υφιστά-
μενα υπόλοιπα του συνόλου των καταθέσεων, ενώ το αντίστοιχο επιτόκιο των 
δανείων υποχώρησε. Το περιθώριο επιτοκίου διαμορφώθηκε στις 4,28 εκα-
τοστιαίες μονάδες, από 4,32 μονάδες τον προηγούμενο μήνα.

Ως η εταιρεία με την «Καλύτερη 
Εταιρική Διακυβέρνηση – Ελ-
λάδα» βραβεύθηκε για  δεύτε-

ρη συνεχόμενη χρονιά, η Εθνική Τρά-
πεζα της Ελλάδος, από τον διεθνώς 
αναγνωρισμένο φορέα Capital 
Finance International (CFI.co), η δρα-
στηριότητα του οποίου υποστηρίζεται 
από διεθνείς φορείς και οργανισμούς 
όπως ο Οργανισμός Οικονομικής Συ-
νεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), η 
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότη-
σης και Ανάπτυξης (EBRD) και η Διά-

σκεψη των Ηνωμένων Εθνών για το 
Εμπόριο και την Ανάπτυξη (UNCTAD).

Η βράβευση ήρθε σε συνέχεια εξέ-
τασης από τον οργανισμό CFI.co των 
πρακτικών εταιρικής διακυβέρνησης 
τις οποίες η Εθνική Τράπεζα έχει υι-
οθετήσει, με την Τράπεζα να λαμβά-
νει εξαιρετικές κριτικές από τον ορ-
γανισμό, ο οποίος έκανε ιδιαίτερη α-
ναφορά στο υγιές και αποτελεσματι-
κό πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησής 
της Εθνικής Τράπεζας. Η Εθνική 
Τράπεζα σε όλη τη διάρκεια των 176 

ετών της ιστορίας της, έχει αποδείξει 
ότι λειτουργεί με σεβασμό προς τους 
πελάτες της, τους μετόχους της και 
την κοινωνία, υιοθετώντας ένα επι-
χειρηματικό μοντέλο που εστιάζει 
στη διαφάνεια και τη μακροπρόθεσμη 
αξία,σημείωσε μεταξύ   άλλων ο δι-
ευθύνων σύμβουλος της Εθνικής 
Τράπεζας, κ. Λεωνίδας Φραγκιαδά-
κης.

Έμπρακτη αναγνώριση των ενερ-
γειών της Τράπεζας για τη διασφάλι-
ση ενός υγιούς και άρτιου πλαισίου 

εταιρικής διακυβέρνησης και απο-
δεικνύει τη βαρύτητα που αποδίδει η 
Τράπεζα στην καλή εταιρική διακυ-
βέρνηση και τους ισχυρούς μηχανι-
σμούς συμμόρφωσης και εσωτερι-
κού ελέγχου, ως βασικά στοιχεία για 
τη διατήρηση ενός μοντέλου βιώσι-
μης επιχειρηματικής ανάπτυξης, χα-
ρακτήρισε  το βραβείο ο γενικός δι-
ευθυντής Κανονιστικής Συμμόρφω-
σης και Εταιρικής Διακυβέρνησης 
του ομίλου της Εθνικής Τράπεζας, κ. 
Παναγιώτης Δασμάνογλου.

Εθνική Τράπεζα Διεθνές βραβείο καλύτερης εταιρικής Διακυβέρνησης

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΏΣ 

Στηρίζει με 700 εκατ.τις 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Ο  πρόεδρος της Τράπεζας 
Πειραιώς Γιώργος 
Χαντζηνικολάου και ο 
διευθύνων σύμβουλος 
Χρήστος Μεγάλου

Στιγμιότυπο απο την παρουσίαση
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Aύξησε   σημαντικά την κερδοφορία 
της η Interamerican  το πρώτο εξά-
μηνο του 2017, παρουσιάζοντας 

κέρδη προ φόρων 15,5 εκατ. ευρώ και 
λειτουργικά  κέρδη προ φόρων 10,1 εκατ. 
ευρώ, αυξημένα κατά 57,8% έναντι του 
αντίστοιχου περυσινού εξαμήνου (6,4 ε-
κατ.). Σε σημαντικό βαθμό, τα λειτουργικά 
κέρδη, όπως τονίζεται, οφείλονται στα α-
ποτελέσματα παραγωγής ασφαλίστρων, 
παρά τις δυσκολίες του οικονομικού περι-
βάλλοντος. Τα μεικτά εγγεγραμμένα α-
σφάλιστρα έφθασαν στα 177,2 εκατ. ευ-
ρώ, έναντι 167,3 εκατ. πέρυσι. 

Επίσης, ο όμιλος παρουσιάζει υψηλούς 
δείκτες φερεγγυότητας, κατά Solvency II, 
των τριών ασφαλιστικών εταιρειών του. 
Συγκεκριμένα, η φερεγγυότητα ανέρχεται 
στο 169% για την εταιρεία Ζωής, στο 
202% για την εταιρεία Γενικών Ασφαλί-
σεων με την εφαρμογή του Μερικού Ε-
σωτερικού Μοντέλου και στο 136% για 
την εταιρεία Βοήθειας. Το σύνολο των ιδί-
ων κεφαλαίων της εταιρείας  στο κλείσι-
μο Ιουνίου 2017, ανέρχεται σε 212,5 εκατ. 
ευρώ.

 Η αύξηση της παραγωγής κατά 5,9%, 
που υπερβαίνει τις 4 ποσοστιαίες μονάδες 
σε σχέση με την αύξηση που παρουσίασε 
αντιστοίχως η ελληνική ασφαλιστική α-
γορά, υπογραμμίζει τη δυναμική των α-
σφαλιστικών δραστηριοτήτων της 

Interamerican σε μια περίοδο κατά την ο-
ποία η διοίκησή της έχει δρομολογήσει 
σημαντικές αλλαγές, στη βάση ενός ευρύ-
τερου ανασχεδιασμού του εμπορικού το-
μέα και του επιχειρησιακού πλάνου για 
την προσεχή πενταετία. 

Πιο αναλυτικά, σημειώθηκε παραγωγή 
μεικτών εγγεγραμμένων ασφαλίστρων 
40 εκατ. ευρώ στον κλάδο Ζωής, συμπε-
ριλαμβανομένων των unit linked προϊό-
ντων (αύξηση 23% συγκριτικά με το πρώ-
το εξάμηνο 2016), 43,3 εκατ. στον κλάδο 
Υγείας (αύξηση 4,8%) και 93,9 εκατ. στις 

Γενικές Ασφαλίσεις, μαζί με τα ασφάλι-
στρα του τομέα Βοήθειας (αύξηση 0,4%). 
Στα αποτελέσματα αυτά συνεισέφεραν 
ουσιαστικά όλα τα δίκτυα διανομής: το ε-
ταιρικό δίκτυο Agency, το δίκτυο συνερ-
γαζομένων Brokers, οι απευθείας πωλή-
σεις-Anytime, οι τραπεζικές συνεργασίες 
και τα υπόλοιπα κανάλια. Η συνεισφορά 
τους δικαιώνει την πολυκαναλική πολιτι-
κή της εταιρείας στη διανομή με κάθε τρό-
πο που θα ήθελε ο πελάτης, με την εται-
ρεία να δίνει χώρο και περιθώρια εξειδι-
κευμένης προσέγγισης των ασφαλιστι-
κών αναγκών στους συνεργάτες πωλή-
σεων και με κατεύθυνση του δυναμικού 
του δικτύου Agency εστιασμένη στον α-
παιτητικό ρόλο του συμβούλου. Η εστίαση 
στην απόδοση αξίας στον πελάτη επιβε-
βαιώνεται σταθερά και από τις συνεχώς 
βελτιούμενες διαδικασίες πληρωμών και 

αποζημιώσεων σε δικαιούχους, που κατά 
το πρώτο εξάμηνο ανήλθαν σε 113,8 εκατ. 
ευρώ.

Ειδικότερα, η Interamerican κατά το 
πρώτο εξάμηνο έχει επανακάμψει απο-
φασιστικά στον κλάδο Ζωής, έχει βελτιώ-
σει την ισορροπία στο μείγμα των Γενι-
κών Ασφαλίσεων (κλάδος αυτοκινήτου 
έναντι λοιπών κλάδων) διατηρώντας τον 
ηγετικό ρόλο στην αγορά ασφάλισης αυ-
τοκινήτου και την αυξητική τάση του πε-
λατολογίου της Anytime. Η εταιρεία φιλο-
δοξεί να ξεπεράσει τα 500 εκατ. ευρώ σε 
παραγωγή έως και το 2022 και να αυξή-
σει σημαντικά το μερίδιο αγοράς, κυρίως 
στις ασφαλίσεις αυτοκινήτου και στην υ-
γεία, όπου θα αναλάβει ανατρεπτικές 
πρωτοβουλίες, με χρήση του μοντέλου 
δυναμικής τιμολόγησης και με σημαντικά 
κίνητρα και πολλαπλότητα επιλογών για 

τους πελάτες. 
H Interamerican  βρίσκεται σε σταθερή 

τροχιά εκσυγχρονισμού και ανταπόκρισης 
τόσο στα σημερινά δεδομένα όσο και τις 
μελλοντικές συνθήκες της αγοράς, διατη-
ρώντας σε ικανοποιητικό επίπεδο τα οι-
κονομικά αποτελέσματά της, υπογράμμι-
σε ο κ.Γιάννης Καντώρος, διευθύνων 
σύμβουλος του ομίλου. Η κερδοφορία ε-
πιτυγχάνεται με ταυτόχρονη διατήρηση 
υψηλής κεφαλαιοποίησης, δηλαδή της 
φερεγγυότητας και αξιοπιστίας της εται-
ρείας. Θέτουμε τα θεμέλια μιάς νέας επι-
χειρηματικής στρατηγικής, με ανανεωμέ-
νη την προσέγγιση των αναγκών και της 
σχέσης μας με τους πελάτες, που θα υπο-
στηριχθεί και από τον νέο τρόπο εργασίας 
τον οποίο σταδιακά εισάγουμε σε όλους 
τους τομείς της οργάνωσης, της διοίκη-
σης και των πωλήσεων, με ιδιαίτερη ε-
ντατικοποίηση της ανάπτυξης των δικτύ-
ων διαμεσολάβησης, αλλά και περαιτέρω 
ενίσχυση της διαδικτυακής πώλησης. Ε-
νισχύουμε την ανταγωνιστικότητά μας 
μέσω της καινοτομίας και της ψηφιοποίη-
σης και προχωρούμε, μέσω οικοσυστη-
μάτων, στην εκπλήρωση της αποστολής 
μας να υποστηρίζουμε την ποιότητα και τη 
διάρκεια ζωής των πελατών μας» τονίζει, 
δίνοντας ένα γενικό περίγραμμα στρατη-
γικού προσανατολισμού, σημείωσε ο κ. 
Καντώρος.

Μία σημαντική συνεργασία για την ασφαλι-
στική κάλυψη των Μεσσηνίων παραγω-
γών και της αγροτικής παραγωγής πα-

ρουσίασαν  η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών 
Μεσσηνίας και η Interamerican  σε εκδήλωση 
που οργανώθηκε στο Φιλοσοφικό Κέντρο Μεσ-
σήνης. Για την ασφάλιση, διαμεσολάβησε απο-
τελεσματικά η μεσιτική ασφαλιστική εταιρεία 
INFOTRUST. Το πρόγραμμα, καλύπτει τις ανά-
γκες των παραγωγών-μελών της Ε.Α.Σ. Μεσση-
νίας και έρχεται να καλύψει ένα μεγάλο κενό 
στην ασφάλιση της αγροτικής παραγωγής, που 
απειλείται από συνεχώς αυξανόμενους κινδύ-
νους. Παράλληλα, παρέχεται η δυνατότητα στους 
παραγωγούς, μέσω της Ένωσης Μεσσηνίας, να 
επιτύχουν προνομιακές τιμές ασφάλισης και για 
μία επιπλέον σειρά καλύψεων, επωφελούμενοι 
από την ομαδικότητα.

Κατά την εκδήλωση παρουσίασης του προ-
γράμματος, την οποία παρακολούθησαν πολλά 
μέλη της Ε.Α.Σ. Μεσσηνίας, ο Γιάννης Πάζιος, 
αναπληρωτής γενικός διευθυντής της Ένωσης, 
υπογράμμισε την εγγύηση της υψηλής τεχνο-
γνωσίας της INTERAMERICAN που συνοδεύει 

την ασφάλιση του πρωτογε-
νούς τομέα και ευχαρίστησε 
τους παρευρεθέντες εκπρο-
σώπους της INFOTRUST, Γιάν-
νη Τράντο, γενικό διευθυντή 
και Γιώργο Μακάρογλου, επι-
θεωρητή πωλήσεων, για τις 

άριστες υπηρεσίες διαμεσολάβησης στη συνερ-
γασία με την INTERAMERICAN. Την ασφαλιστική 
εταιρεία εκπροσώπησαν ο Αλέξανδρος Σαλα-

γκούδης, διευθυντής πωλήσεων πρακτορειακού 
δικτύου, η Έφη Κοκορέλη, επικεφαλής ανάπτυ-
ξης προϊόντων και πωλήσεων του αγροτικού 
τομέα, η Ισμήνη Βαρσάνη, υποδιευθύντρια ανά-
ληψης κινδύνων και η Γιώτα Τόγια, της υποστή-
ριξης ανάπτυξης προϊόντων και πωλήσεων του 
αγροτικού τομέα. Τα στελέχη της 
INTERAMERICAN παρουσίασαν τη σημερινή ει-
κόνα του αγροτικού τομέα της χώρας, τις αναδυ-
όμενες ανάγκες ασφαλιστικών καλύψεων, τη 

μεγάλη παράδοση στο πεδίο των αγροτικών α-
σφαλίσεων που μεταβολίζει στην εταιρεία η μη-
τρική ACHMEA, με σχετική εμπειρία δύο και πλέ-
ον αιώνων στις Κάτω Χώρες, καθώς και τα ση-
μαντικά πλεονεκτήματα της συνεργασίας της ε-
ταιρείας με την Ε.Α.Σ. Μεσσηνίας.Η Ένωση Α-
γροτικών Συνεταιρισμών Μεσσηνίας αριθμεί 
244 μέλη από πρωτοβάθμιους συνεταιρισμούς 
και 26.000 φυσικά μέλη. Είναι  πιστοποιημένη 
κατά το πρότυπο ISO 9001.

INTERAMERICAN - Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Μεσσηνίας 

Συνεργασία για ασφάλιση  παραγωγών και παραγωγής
Τι καλύπτουν οι αγροτικές ασφαλίσεις της Interamerican
• τις κτηριακές εγκαταστάσεις, τον εξοπλισμό, τις πρώτες ύλες και τα 

εμπορεύματα
• τη φυτική παραγωγή της υπαίθριας καλλιέργειας
• τα θερμοκήπια και τη φυτική παραγωγή εντός των θερμοκηπίων
• τα αγροτικά μηχανήματα υπαίθρου
• τα στεγασμένα μηχανήματα παραγωγής και συσκευασίας
• τα οχήματα: ΙΧΦ/αγροτικά, ΙΧΕ, ΙΓΔ, τρακτέρ, κλαρκ, μηχανήματα έρ-

γου
• το προσωπικό ατύχημα, ενώ παρέχεται και Άμεση Ιατρική (προσωπι-

κή) Βοήθεια από τις υπηρεσίες της εταιρείας.

Στιγμιότυπα από 
την παρουσίαση 
της συνεργασίας 
INTERAMERICAN 
- Ε.Α.Σ. 
Μεσσηνίας, στο 
Φιλοσοφικό 
Κέντρο Μεσσήνης

Γιάννης Καντώρος Στην Interamerican 
θέτουμε τα θεμέλια μιας νέας στρατηγικής

Ο κ.Γιάννης Καντώρος

Μέρισμα 10,05 εκατ. ευρώ στους μετόχους
Στη διανομή μερίσματος στους μετόχους της, για την χρήση του 2016, μετά από 

απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, προχωρά η Interamerican. Το σύνολο του με-
ρίσματος ανέρχεται σε 10,05 εκατ. ευρώ προ φόρου (0,082 ευρώ ανά μετοχή) και 
θα καταβάλλεται από τις 22 Σεπτεμβρίου και μετά. Η εταιρεία είχε κλείσει το 2016 
με λειτουργικά κέρδη 21,1 εκατ. Ευρώ .Θέλουμε να εμπνέουμε στους μετόχους μας 
το αίσθημα της ουσιαστικής και αποτελεσματικής εστίασης στον πελάτη και της ι-
κανότητας να εξελισσόμαστε και να προσαρμοζόμαστε, δημιουργώντας αξία ευρύ-
τερα για το σύνολο των ενδιαφερομένων μερών, υπογραμμίζει μεταξύ άλλων ο κ. 
Καντώρος. 



• με εντυπωσιακές διεθνείς συνεργασίες σε 
επίπεδο μετόχων και αντασφαλιστών [ο 
Όμιλος της κορυφαίας ελβετικής τραπεζο-
ασφαλιστικής εταιρίας Baloise είναι ένα από τα 
13 ιδρυτικά μέλη της Ένωσης Ασφαλιστικών 
Εταιριών Ελλάδος, το 1907] 

• με την ΠΡΩΤΗ θέση στον ελληνικό χώρο, στα 
πανευρωπαϊκά stress tests ασφαλιστικών 
εταιριών, με βάση το Solvency II (2014) 

• με την ΠΡΩΤΗ θέση σε Φερεγγυότητα, 
ασφαλιστική εταιρία στην Ελλάδα, βάσει των 
ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Διαθέτει, με 
αποτελέσματα της 31ης Δεκεμβρίου 2016,  
Δείκτη Φερεγγυότητας 267,40%, δηλαδή 
σχεδόν 3 φορές περισσότερο από το 
απαιτούμενο (ελάχιστο επίπεδο απαίτησης για 
κάθε ασφαλιστική εταιρία, ποσοστό 100%)

• με παράδοση συνεχούς κερδοφορίας 28 ετών 
και παράλληλη αύξηση Ιδίων Κεφαλαίων

• με πρωτοποριακές ασφαλιστικές παροχές και 
σύγχρονες μηχανογραφικές εφαρμογές

• με το να συμπεριλαμβάνεται στις 50 ταχύτερα 
ανερχόμενες ελληνικές επιχειρήσεις όλων των 
κλάδων της Οικονομίας [Fortune]

• με γρήγορες και απλές διαδικασίες 
αποζημιώσεων

• με διπλασιασμό της έκτασης των κεντρικών της 
γραφείων από τα 2.500 τ.μ. στα 5.000 τ.μ.

• με εξυπηρέτηση άνω των 300.000 πελατών 
[ιδιωτών & επιχειρήσεων]

• με συνεργάτες και σημεία εξυπηρέτησης σε 
όλη την Ελλάδα 

• με φιλική, προσωπική και αξιόπιστη 
προσέγγιση σε πελάτες και συνεργάτες! 
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Tην  ίδια ώρα στην Ελλάδα η ΑΧΑ 
αξιοποιώντας τη σημαντική ε-
μπειρία της στην ανάπτυξη αν-

θρώπων και συνεργατών και διατη-
ρώντας σταθερά ως γνώμονα την ευη-
μερία της εταιρείας, ολοκλήρωσε στο 
υποκατάστημα Θεσσαλονίκης το πρώ-
το στάδιο ενός φιλόδοξου και ουσια-
στικού έργου, τη δημιουργία ενός νέου 
εργασιακού περιβάλλοντος. 

Σύμφωνα με την εταιρεία, στο επίκε-
ντρο του έργου βρίσκονται η περαιτέ-
ρω αύξηση της παραγωγικότητας, η 
ταχύτερη ανάπτυξη μιας κουλτούρας 
καινοτομίας και η βέλτιστη χρήση των 
σύγχρονων εργαλείων εργασίας. Οι 
τρεις αυτοί άξονες θα αποτελέσουν ο-
δηγούς για την ΑΧΑ της νέας εποχής 
αυξάνοντας, μεταξύ άλλων, τη δέ-
σμευση εργαζομένων και συνεργατών, 
το wellbeing στην καθημερινότητα ό-
λων των ανθρώπων της εταιρείας. 
Παράλληλα θα εξισορροπίσουν ακόμα 
περισσότερο την επαγγελματική και 
προσωπική ζωή, με αιχμή του δόρατος 
την πρωτοβουλία «I am AXAually 
Home», η οποία έχει ανοίξει το δρόμο 
σε περισσότερους από 65% των αν-
θρώπων της ΑΧΑ να εργάζονται μία 
φορά την εβδομάδα από το σπίτι. 

Η εταιρεία που αξιολογήθηκε ως #1 
Best Workplace στην Ελλάδα (2016, 
κατηγορία άνω των 250 εργαζομέ-
νων), προχωρά από σήμερα ένα βήμα 

πιο μακριά σχεδιάζοντας νέα γραφεία, 
τα οποία θα συστεγάζουν το υποκατά-
στημα της ΑΧΑ στη Βόρεια Ελλάδα και 
τα δύο γραφεία αποκλειστικού δικτύου 
σύμφωνα με το πνεύμα ONE AXA.

Ολοκληρώσαμε το πρώτο βήμα ενός 
πολύ σημαντικού έργου, που οδηγεί 
την ΑΧΑ Ελλάδας στη νέα εποχή, ανέ-
φερε η κα Άννα Μανιάτη, διευθύντρια 
Ανθρώπινου Δυναμικού, ΑΧΑ Ελλά-
δας. Ξεκινώντας από τη Θεσσαλονίκη, 
επενδύουμε στη δημιουργία νέων γρα-
φείων και δείχνουμε έμπρακτα τη 
στρατηγική μας κατεύθυνση για ανά-
πτυξη, δέσμευση και ισορροπημένη 
ζωή των ανθρώπων μας. Απώτερος 

σκοπός όλων μας είναι να οδηγούμε 
την ΑΧΑ όλο και πιο ψηλά, πρόσθεσε η 
κα Μανιάτη.Αποτελώντας μία εταιρεία 
που έχει ως αποστολή να στηρίζει τους 
ανθρώπους να ζουν καλύτερα, ξεκινά-
με πάντα από τους δικούς μας ανθρώ-
πους, σημείωσε ο κ. Ερρίκος Μοάτσος, 
διευθύνων σύμβουλος της ΑΧΑ στην 
Ελλάδα. Η επένδυση σε νέες βέλτιστες 
πρακτικές εργασίας αποτελεί μέρος 
του στρατηγικού μας μετασχηματι-
σμού, ώστε να συνεχίσουμε να υπηρε-
τούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο 
τους εργαζόμενους της ΑΧΑ και κατ’ 
επέκταση τους πελάτες μας, είπε ο κ. 
Ερρίκος Μοάτσος. 

Με ένα ταξίδι έξι ημερών σε Βιέννη, Σάλτσμπουργκ και Μόνα-
χο, επιβράβευσε η ΑΧΑ τα κορυφαία στελέχη του αποκλει-
στικού της δικτύου.Οι πρώτες τρεις μέρες ήταν αφιερωμέ-

νες στην πρωτεύουσα της Αυστρίας, τη Βιέννη. Έχοντας ως βάση 
εξόρμησης το ξενοδοχείο “Le Meridien” επισκέφθηκαν το μοναδικό 
πάρκο Prater όπου, ανεβαίνοντας στο Giant Wheel, είχαν την ευκαι-
ρία να δουν την πόλη από ψηλά. Η κορυφαίας αισθητικής Όπερα της 
Βιέννης και ο μοναδικός αέρας στο κέντρο της πόλης φιλοξένησαν 
στιγμές χαλάρωσης, τόσο σε επίπεδο ξενάγησης όσο και σε επίπεδο 
ελεύθερου χρόνου. Οι τρεις μέρες στη Βιέννη χαρακτηρίστηκαν από 
δείπνα σε κορυφαία εστιατόρια της πόλης. Το πρόγραμμα της τρίτης 
μέρας στη Βιέννη περιλάμβανε την καθιερωμένη πλέον συνάντηση 
εργασίας των συνεργατών του αποκλειστικού δικτύου με τη διοικη-
τική ομάδα της ΑΧΑ, ενώ η τέταρτη μέρα ξεκίνησε με ένα οδικό τα-
ξίδι με προορισμό το Μόναχο και ενδιάμεση στάση την πόλη του 
Μότσαρτ, το Σάλτσμπουργκ. Εκεί οι συνεργάτες είχαν τη μέρα ελεύ-
θερη για να περπατήσουν στην αριστερή όχθη του ποταμού Σάλτσαχ, 
ανάμεσα στα γραφικά κτίρια και τις ζεστές γωνιές της πόλης. Στην 

κεντρική πλατεία θαύμασαν το σιντριβάνι που κατασκεύασε το 
Tomasso di Garona το 1661, ενώ φυσικά, η περιήγηση έκλεισε με 
επίσκεψη στο σπίτι του Μότσαρτ. Οι συνεργάτες κατέλυσαν στο υ-
περπολυτελές ξενοδοχείο “Kempiski” του Μονάχου. Η διαμονή 
στην πρωτεύουσα της Βαυαρίας περιλάμβανε επισκέψεις στο Μου-
σείο Τεχνολογίας και στο μοναδικό BMW World όπου οι λάτρεις 
του αυτοκινήτου, και μη, είχαν τη δυνατότητα να δουν εκθέματα από 
όλη την ιστορία της κορυφαίας εταιρείας. Έχοντας γευματίσει σε 
κορυφαία εστιατόρια και έχοντας λάβει την κορυφαία εξυπηρέτηση 
του “Seehaus” κατά το επίσημο δείπνο που τους παρέθεσε η ΑΧΑ, οι 
συνεργάτες επέστρεψαν με τις αποσκευές και τις σκέψεις τους γε-
μάτες.Τους κορυφαίους συνεργάτες της ΑΧΑ, συνόδευσαν από 
πλευράς της εταιρείας, ο Ερρίκος Μοάτσος  διευθύνων σύμβουλος, 
ο Νίκος Σακελλαρίου διευθυντής δικτύων διανομής, ο Ernesto Di 
Giorgio αναπληρωτής διευθυντής δικτύων διανομής, ο Στάθης Γκί-
τικας και ο Γιάννης Γεωργίου επιθεωρητές πωλήσεων, ο Βασίλης 
Αντύπας  υπεύθυνος εκπαίδευσης δικτύων διανομής και ο Γιώργος 
Φωκάς υποστήριξη και στρατηγική δικτύων διανομής.

Στο κέντρο της Ευρώπης  το ταξίδι επιβράβευσης του αποκλειστικού δικτύου

Οι συνεργάτες της ΑΧΑ

ΑΧΑ Πρώτη παγκόσμια ασφαλιστική επωνυμία για 9η συνεχή χρονιά
Επιβεβαιώνει η κατάταξη Best Global Brands τη συνεχιζόμενη θετική φήμη και αξία του ο-

νόματος της ΑΧΑ: 42η επωνυμία στον κόσμο, με άνοδο 4 θέσεων σε ένα χρόνο, 1η ασφαλι-
στική επωνυμία για 9η συνεχή χρονιά και 3η Eπωνυμία στον χρηματοοικονομικό κλάδο. Η 

αξία της επωνυμίας ΑΧΑ ξεπερνά πλέον τα 11 δισεκατομμύρια δολάρια. 
Είμαστε πολύ περήφανοι που αποτελούμε την κορυφαία ασφαλιστική Επωνυμία για 9 συνεχή 

χρόνια, θα ήθελα να ευχαριστήσω τα 107 εκατομμύρια πελάτες μας για τη συνεχιζόμενη εμπι-

στοσύνη τους, καθώς  επίσης  τους εργαζόμενους και τους ανθρώπους των δικτύων πωλήσεών 
μας που συνεισφέρουν το καλύτερο που μπορούν, κάθε μέρα, υπογράμμισε  μεταξύ  άλλων η  
Amélie Oudéa-Castera, Marketing and Digital Officer του Ομίλου ΑΧΑ. Από την πλευρά του ο 
Paul Bennett, Brand Director του ομίλου ΑΧΑ, αναφέρθηκε μεταξύ  άλλων  στις σημαντικές 
αλλαγές που πραγματοποιήθηκαν τον περασμένο χρόνο οι οποίες αναδεικνύουν μια πιο απλή, 
ανθρώπινη και μοντέρνα εταιρεία.

Η ΑΧΑ Ελλάδας στη νέα εποχή

Μέλη της ομάδας υποκαταστήματος Θεσσαλονίκης με την Άννα Μανιάτη και τον Ερρίκο 
Μοάτσο

Άποψη χώρου των γραφείων της Θεσσαλονίκης

Είσοδος γραφείων του υποκαταστήματος
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Στο νέο θεματικό πρόγραμμα 
«Thought For Food» της πρω-
τοβουλίας «Giving For Greece» 

του Ιδρύματος Μποδοσάκη, συμμε-
τέχει η  Allianz Ελλάδος. 

Το «Thought For Food»  έχει στό-
χο τη στήριξη της ελληνικής περιφέ-
ρειας και των ανθρώπων της ελλη-
νικής γης και υλοποιείται σε συνερ-
γασία με την Αμερικανική Γεωργική 
σχολή και το Εθνικό Κέντρο Έρευνας 
και Τεχνολογίας (ΕΚΕΤΑ).Συγκεκρι-
μένα η  Allianz Ελλάδος, με τη συμ-
μετοχή της στο πρόγραμμα ανέλαβε 
το κόστος εκπαιδευτικού προγράμ-
ματος που υλοποιεί η Aμερικανική 
Γεωργική Σχολή ειδικά για τον αγρο-
τικό κτηνοτροφικό συνεταιρισμό, 
«Βοσκός». 

Ο συνεταιρισμός δημιουργήθηκε 
από 10 νέους που ζουν σε ένα μικρό 
ορεινό χωριό του Ολύμπου και πα-

ράγει υψηλής ποιότητας γαλακτοκο-
μικά προϊόντα. Τα μέλη του «Βο-
σκού» έχουν τη δυνατότητα να εκ-
παιδευτούν και στη δική τους μονάδα 
παραγωγής, ακριβώς πάνω στο αντι-
κείμενο της εργασίας τους. 

Με την υλοποίηση του προγράμ-
ματος, η Allianz σε συνεργασία με το 
Ίδρυμα Μποδοσάκη παρέχει εφόδια 
σε 10 νέους ανθρώπους, που έχουν 
τις δυνατότητες να διαπρέψουν στον 
τομέα τους, προκειμένου να αντιμε-
τωπίσουν τις προκλήσεις της αύξη-
σης της παραγωγής τους και της οι-
κονομικής βιωσιμότητάς τους. Η 
«Ενδυνάμωση των Νέων Ανθρώ-

πων» είναι ένας βασικός πυλώνας 
του προγράμματος Εταιρικής Κοινω-
νικής Ευθύνης της Allianz σε τοπικό 
και παγκόσμιο επίπεδο. Η Allianz 
Ελλάδος με στοχευμένες δράσεις 

συμβάλλει στη δημιουργία ίσων ευ-
καιριών για όλους τους νέους, για να 
αναπτυχθούν με σιγουριά και να γί-
νουν φορείς μιας θετικής κοινωνι-
κής αλλαγής.

«Τρέξε, Γιόρτασε, Στήριξε»,ήταν το ήταν το μήνυμα  του 9ου Greece Race for the Cure, που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα.Με 
σημείο εκκίνησης το Ζάππειο Μέγαρο, η ομάδα της Generali ένωσε τη φωνή της με αυτή των 35.000 συμπολιτών μας, που 
έδωσαν και φέτος το «παρών», σε έναν αγώνα ζωής. Άνδρες, γυναίκες και παιδιά κάθε ηλικίας, περπάτησαν μαζί με χιλιάδες 

γυναίκες   “survivors” της νόσου, στέλνοντας ένα ηχηρό μήνυμα αισιοδοξίας και συμπαράστασης.Η διοργάνωση περιελάβανε αγώνα 5 
χιλιομέτρων, περίπατο στο κέντρο της Αθήνα καθώς και δεκάδες ενημερωτικές δράσεις, κατά τη διάρκεια των οποίων οι συμμετέχοντες 
είχαν τη δυνατότητα να ενημερωθούν για τα μέτρα πρόληψης κατά του καρκίνου του μαστού.

Τον αγώνα οργάνωσαν για άλλη μία χρονιά ο Πανελλήνιος Σύλλογος Γυναικών με Καρκίνο του Μαστού «Άλμα Ζωής» και η  Οργά-
νωση «Susan G. Komen Race for the Cure». Αξίζει να σημειωθεί ότι το “Race for the Cure”  είναι ο μεγαλύτερος θεσμός στον κόσμο, 
που ασχολείται με την ευαισθητοποίηση του κοινού για την πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση και αποτελεσματική αντιμετώπιση του καρκίνου 
του μαστού. Η πρωτοβουλία αυτή, γεννήθηκε το 1982, από τη Nancy Brinker, που ξεκίνησε αυτή την παγκόσμια κινητοποίηση, μετά από  
υπόσχεση που έδωσε στην αδερφή της, Susan G. Komen, να κάνει ό,τι ήταν δυνατό για να βρεθεί η θεραπεία της νόσου. O θεσμός πρω-
τοξεκίνησε στο Dallas του Texas και έφτασε να αποτελεί το κορυφαίο γεγονός ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του μαστού, με πα-
ρουσία σε 140 πόλεις και συμμετοχές που υπερβαίνουν το 1 εκατομμύριο παγκοσμίως.

Η Generali, εστιάζοντας σε θέματα πρόληψης και προαγωγής της υγείας, ενισχύει με την παρουσία της, αυτήν την παγκόσμια ανθρώ-
πινη αλυσίδα, που στοχεύει στην καταπολέμηση του καρκίνου του μαστού και στην αποτελεσματική ενημέρωση, που οδηγεί σε μια κα-
λύτερη ζωή, προστίθεται στην ανακοίνωση.

Μέλη της ομάδας της Generali στο 9ο Greece Race for the cure: A. Γραβάνη, Σ. 
Κόλλια, Α. Κυπριανού, Γ. Κατσάνης- διευθυντής πωλήσεων ομαδικών ζωής, Χ. 
Λιβά, Χ. Δουρούμη,  Μ. Καμπανέλλου, διευθύντρια ανθρώπινου δυναμικού, Α. 

Καλύβα, Α. Μπεφών- διευθυντής πωλήσεων, Α. Βάιζερ

Generali Μήνυμα ζωής από το  Greece Race for the Cure

Ορίζων 

Βήμα στον Πολιτισμό 
ΜΕ ΜΕΓΑ ΧΌΡΗΓΌ την «Ορίζων», πραγ-
ματοποιήθηκε στο  Τεχνολογικό-Πολιτιστι-
κό Πάρκο του Δήμου Λαυρεωτικής η συ-
ναυλία των Μουσικών Συνόλων της ΕΡΤ 
«Ταξίδι στ' όνειρο», με θέμα αγαπημένα 
τραγούδια από σπουδαίους Έλληνες καλλι-
τέχνες. Η Ορίζων, έδωσε το παρόν στηρίζο-
ντας στην πράξη το καλλιτεχνικό γίγνεσθαι, 
στο πλαίσιο των δράσεών της για τον πολι-
τισμό και όπως δήλωσε ο κ. Χρήστος Αχής, 
εκτελεστικός σύμβουλος της εταιρείας, σε 
μία περίοδο όπου ο πολιτισμός πλήττεται 
από τη γενικότερη οικονομική δυσφορία, η 
Ορίζων επιλέγει να στηρίξει τις τέχνες συμ-
μετέχοντας, ως χορηγός, σε πρωτοβουλίες 
όπως αυτή του Δήμου Λαυρεωτικής. Με 
τέτοιου είδους δράσεις στόχος μας είναι να 
αναδείξουμε το πλούσιο ελληνικό καλλιτε-
χνικό έργο, αλλά και να σταθούμε δίπλα σε 
αξιόλογους καλλιτέχνες, επισημαίνοντας 
τον καταλυτικό ρόλο της τέχνης σε περιό-
δους ύφεσης. Ευχαριστούμε όλους όσους 
μας τίμησαν με την παρουσία τους, πρόσθε-
σε ο κ.ο κ. Χρήστος Αχής. Σχετικά με τις ε-
πόμενες ενέργειες της Ορίζων στο πλαίσιο 
του σχεδίου δράσεων για τον πολιτισμό ο κ. 
Αχής ανέφερε ότι θα ακολουθήσουν κι άλ-
λες ενέργειες προς αυτή την κατεύθυνση. 
Ένας από τους βασικούς στόχους της εται-
ρείας μας ήταν και είναι η στήριξη και η α-
νάδειξη των γραμμάτων, των τεχνών και 
του αθλητικού ιδεώδους.Τη διεύθυνση της 
ορχήστρας υπέγραψε ο Γιώργος Παπαδό-
πουλος και τα τραγούδια της βραδιάς ερμή-
νευσε η Ρίτα Αντωνοπούλου, ο Βασίλης 
Γισδάκης και ο Γιάννης Καρυτινός.

Στη σύναψη στρατηγικής συνεργασίας με την εται-
ρεία FRISS, η οποία εξειδικεύεται στην εκτίμηση 
του κινδύνου και στον εντοπισμό της ασφαλιστι-

κής απάτης, προχώρησε η Eurolife ERB, στο πλαίσιο 
του αναπτυξιακού της πλάνου. Όπως τονίζεται με αυ-
τήν τη συνεργασία η Eurolife ERB επενδύει ουσιαστι-
κά στη βελτίωση της αξίας του χαρτοφυλακίου της και 
στη δημιουργία των σωστών προϋποθέσεων για την 
υγιή ανάπτυξή του.Συγκεκριμένα, η συνεργασία με την 
εταιρεία Friss περιλαμβάνει την αυτόματη ανίχνευση 
και αξιολόγηση των κινδύνων σε πραγματικό χρόνο 
κατά τη διάρκεια της διαδικασίας underwriting, δημι-
ουργώντας με αυτόν τον τρόπο μια ακόμα πιο σαφή 
εικόνα για τους πιθανούς νέους πελάτες. Επιπλέον, η 
Eurolife ERB μειώνει το δείκτη ζημιών μέσα από την 
αυτοματοποιημένη ανίχνευση περιστατικών με ένδει-
ξη απάτης κατά τη διαδικασία διεκδίκησης της αποζη-

μίωσης από ένα ατύχημα. Ειδικά στην Ελλάδα, η α-
σφαλιστική απάτη αποτελεί ένα πολύπλοκο ζήτημα 
κυρίως στο κλάδο της ασφάλισης αυτοκινήτου, με τις 
εξακριβωμένες περιπτώσεις απάτης να σημειώνουν 
αυξητική τάση, σύμφωνα με τα στοιχεία του κλάδου. Οι 
συνέπειες αυτού του φαινομένου είναι εξίσου σημα-
ντικές, κυρίως όσον αφορά την οικονομική επιβάρυν-
ση των ασφαλιστικών εταιρειών. Η συνεργασία μας 
με την FRISS εντάσσεται στο συνολικό στρατηγικό 
προσανατολισμό μας για διεύρυνση της δραστηριότη-
τάς μας στον κλάδο ασφάλισης αυτοκινήτου, τόνισε ο 
κ. Σωτήρης Ματσιούλας, αναπληρωτής γενικός διευ-
θυντής Εργασιών & Εξυπηρέτησης της Eurolife ERB. 
Η συγκεκριμένη συνεργασία αναμένουμε ότι θα υπο-
στηρίξει την Eurolife ERB στη δημιουργία ενός υγιούς 
χαρτοφυλακίου, ενώ θα μας δώσει τη δυνατότητα να 
αποφύγουμε την καταβολή αποζημιώσεων σε περι-

πτώσεις απάτης. Μέσα λοιπόν από αυτή την επένδυση 
στην πιο σύγχρονη τεχνολογία που έχει να επιδείξει ο 
κλάδος θα δώσουμε περαιτέρω ώθηση στη βελτίωση 
των επιχειρηματικών μας αποτελεσμάτων στο μέλ-
λον, πρόσθεσε ο κ. Ματσιούλας.Α πό την πλευρά του ο 
κ. Jeroen Morrenhof, CEO της FRISS, υπογράμμισε 
ότι η FRISS αποτελεί μια κορυφαία εταιρεία με σημα-
ντική παρουσία στον τομέα εντοπισμού και διαχείρι-
σης της απάτης, του ρίσκου και της συμμόρφωσης και 
παρουσία σε πάνω από 12 χώρες. Είμαστε ιδιαίτερα 
χαρούμενοι για την επέκταση της παρουσίας μας στην 
Ελληνική αγορά μέσω της συνεργασίας μας με τον 
κορυφαίο ασφαλιστικό Όμιλο Eurolife ERB και εκτι-
μούμε ότι θα είμαστε σε θέση να προσφέρουμε προ-
στιθέμενη αξία κυρίως στην έγκαιρη αναγνώριση των 
περιστατικών, προς όφελος φυσικά των υπόλοιπων 
ασφαλισμένων, είπε ο κ. κ. Jeroen Morrenhof.

Eurolife ERB-FRISS Συνεργασία για τον εντοπισμό της ασφαλιστικής απάτης

Allianz Ελλάδος Στηρίζει τους αγρότες  
μέσα από το πρόγραμμα «Thought for Food»
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Τη συμβολή της ασφαλιστικής αγοράς στην ανάπτυξη της 
ελληνικής οικονομίας και στη  δημιουργία πρόσθετης 
αξίας για τους πολίτες, την κοινωνία, και τη χώρα, επα-

ναβεβαίωσε  από τη  συνάντηση ασφαλιστών και αντασφα-
λιστών, που διοργάνωσε η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών 
Ελλάδος  στην Ύδρα, ο πρόεδρος της ΕΑΕΕ  κ. Δημήτρης 
Μαζαράκης.

Ο κ. Δημήτρης Μαζαράκης, άνοιξε το συνέδριο, αναφερό-
μενος στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ασφαλιστική α-
γορά, όπως είναι το περιβάλλον χαμηλών επιτοκίων, το νέο 
εποπτικό πλαίσιο, οι τεχνολογικές εξελίξεις καθώς και οι 
αυξημένες απαιτήσεις από μετόχους και πελάτες και επεσή-
μανε την άμεση προσαρμογή της ασφαλιστικής αγοράς στα 
νέα δεδομένα, γεγονός το οποίο αποδεικνύει ότι η ιδιωτική 
ασφάλιση αντέχει στις πιέσεις και αποτελεί έναν από τους 
πιο υγιείς κλάδους της ελληνικής οικονομίας.

Ταυτόχρονα, υπογράμμισε τη συνεισφορά του ασφαλιστι-
κού κλάδου στην εθνική οικονομία για το 2016, ο οποίος έ-
χει επιστρέψει περισσότερα από 2,5 δισ. σε αποζημιώσεις 
ετησίως, έχει 13 δισ. υπό διαχείριση κεφάλαια σε επενδύ-
σεις και κατέβαλε 500 εκατ. φόρους στο ελληνικό κράτος, 
ενώ παράλληλα διατηρεί 25.000 περίπου άμεσες και έμμε-
σες θέσεις εργασίας. Συγκεκριμένα ο κ. Μαζαράκης τόνισε 
χαρακτηριστικά ότι η ασφαλιστική αγορά μπορεί να συμβάλ-
λει σημαντικά στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας και 
στη δημιουργία πρόσθετης αξίας για τους πολίτες, την κοι-
νωνία, και εν τέλει τη χώρα. 

Τα περιθώρια περαιτέρω ανάπτυξης της, ώστε να προσεγ-
γίσει τους ευρωπαϊκούς μέσους όρους, είναι μεγάλα, και 
πέρα από τους τομείς της υγείας, της σύνταξης, των φυσι-
κών καταστροφών αλλά και σε καινούριους τομείς, όπως 
αυτόν που αποτελεί ένα από τα μεγάλα θέματα του φετινού 
μας συνεδρίου, δηλαδή της κάλυψης του cyber risk. Η τεχνο-
λογία δημιουργεί μεγάλες ευκαιρίες αλλά και νέους κινδύ-
νους. 

Εμείς οι ασφαλιστές έχουμε την ευθύνη να ενημερώνου-
με, να εκπαιδεύουμε και κυρίως να προετοιμάζουμε τις επι-
χειρήσεις ώστε να ορίσουν τις στρατηγικές πρόληψης, αλλά 
ταυτόχρονα να παίξουμε βασικό ρόλο στην κάλυψη πιθανών 
ζημιών που μπορεί να προκύψουν. Πρέπει να μάθουμε όλοι 
μας, να μιλάμε στον κόσμο απλά, να λέμε ξεκάθαρες κουβέ-
ντες και να αναζητούμε τις πιο δίκαιες λύσεις, υπογράμμισε 
χαρακτηριστικά ο κ. Μαζαράκης.

Τέλος, ο Πρόεδρος της ΕΑΕΕ αναφέρθηκε επιγραμματικά 
στις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει η ασφαλιστική αγορά 
και οι οποίες στοχεύουν στην ενίσχυση της διαφάνειας και 

της αξιοπιστίας της,  στην αναβάθμιση των υπηρεσιών προς τους 
ασφαλισμένους, στην καλλιέργεια της ασφαλιστικής συνείδησης, 
αλλά και στην απλούστευση του τρόπου επικοινωνίας των επαγ-
γελματιών της αγοράς με την κοινωνία. 

Η ενότητα της 20ης Σεπτεμβρίου ήταν αφιερωμένη σε ένα νέο 
σχετικά ασφαλιστικό κίνδυνο, το cyber risk. Στο θέμα αυτό τοποθε-
τήθηκαν οι κ.κ. Nicolas Jeanmart, Head of Personal Insurance, 
General Insurance & Macroeconomics, Insurance Europe, Jose 
Fidalgo, Regional Head of Risk Consulting Liability Central & 
Eastern Europe, Allianz Global Corporate Specialty SE και 
Matthew Norris, Underwriter, Beazley Insurance, Lloyds of 
London. Την ενότητα συντόνισε ο κ. Ερρίκος Μοάτσος, Πρόεδρος 
της Επιτροπής Περιουσίας της Ε.Α.Ε.Ε. και C.E.O. της A.X.A. 
Insurance S.A. 

Σε γενικές γραμμές, οι εισηγητές αυτής της ενότητας τόνισαν 
ότι, καθώς ο αριθμός των περιπτώσεων κυβερνοεπιθέσεων αυξά-
νεται συνεχώς, οι επιχειρήσεις ανατρέχουν όλο και περισσότερο 
στην αναζήτηση ασφαλιστικής κάλυψης. Επίσης, αναφέρθηκαν 
στους υπάρχοντες τύπους ασφαλιστικών προγραμμάτων που κα-
λύπτουν το cyber risk, στις περιπτώσεις που καλύπτονται, αλλά και 
σε συγκεκριμένα παραδείγματα. 

Τέλος, τόνισαν το γεγονός ότι από ασφαλιστική άποψη, το cyber 
risk κρύβει σημαντικές προκλήσεις για τις ασφαλιστικές επιχειρή-
σεις που έχουν να κάνουν με την ασφαλισιμότητα του κινδύνου, τη 
νομοθεσία για την προστασία προσωπικών δεδομένων και άλλα 
θέματα.

Η ενότητα της επόμενης ημέρας αφορούσε την αντασφάλιση ως 
εργαλείο για τη βελτιστοποίηση  της διαχείρισης των κεφαλαίων 
που απαιτεί το νέο ευρωπαϊκό, εποπτικό πλαίσιο Solvency II. Τις 
απόψεις τους πάνω στο θέμα κατέθεσαν οι κ.κ. Jürgen Brucker, 
Client Manager Greece, Cyprus & Turkey, Petra Reindl, Client 
Executive, Munich Re, Stefan Sperlich, Senior Underwriter & VP, 
Hannover Re και Βασιλική Κωστάκη, CFO, Groupama Insurance. 
Συντονίστρια ήταν η κ. Φιλίππα Μιχάλη, Πρόεδρος της Επιτροπής 
Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας της ΕΑΕΕ και CEO της 
Allianz Hellas S.A.

Στην ενότητα αυτή αναφέρθηκαν συγκεκριμένες στρατηγικές 
που επιτρέπουν στις ασφαλιστικές εταιρίες να κάνουν τη βέλτιστη 
διαχείριση των απαιτούμενων κεφαλαίων, εστιάζοντας στα οφέλη 
που μπορεί να φέρει η αντασφάλιση, τόσο από ποσοτική όσο και 
από ποιοτική άποψη.

Η συνάντηση ασφαλιστών και αντασφαλιστών, ολοκληρώθηκε 
για μια άλλη χρονιά με επιτυχία  και  την Ύδρα επισκέφθηκαν ασφα-
λιστές και αντασφαλιστές από την Ελλάδα και από πολλές χώρες 
του εξωτερικού για το ετήσιο, μεγάλο γεγονός της ασφαλιστική 
αγοράς.

19η  ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΏΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΏΝ ΣΤΗΝ ΥΔΡΑ 

Cyber Risk και βελτιστοποίηση 
κεφαλαίων στο επίκεντρο του συνεδρίου

Στο βήμα  
ο κ Δημήτρης 
Μαζαράκης



0

5

25

75

95

100

NEXTdeal - NAI  21X285 March 2015

� � � � � � � � 1� � � � � � � �  2015 2��9�5� � � �



N E X T D E A L  # 3 9 0  #  1 1  Ο Κ Τ Ω Β Ρ Ι Ο Υ  2 0 1 7

30

Είναι γεγονός ότι η BMW Σειρά 5, όπως και η E-
Class της Mercedes, είναι μοντέλα που τα έχουμε 
στο μυαλό μας, ως την επιτομή της χλίδας και της 

άνεσης! Και ορθώς, μιας και οι εταιρείες φροντίζουν να 
τα εξοπλίζουν με ότι καλύτερο διαθέτουν! Εμείς θα 
δούμε αρχικά την νέα Σειρά 5 της BMW, η οποία μπήκε 
στην 7η γενιά της, διαθέτοντας άκρως δυναμική εμφά-
νιση, αλλά και τεχνολογίες άνεσης και ασφάλειας που 
ξεπερνούν κάθε προσδοκία! 

Πολυτελής, αλλά και δυναμική εμφάνιση
Η νέα Σειρά 5 διαθέτει ένα δυναμικό παρουσιαστικό, 

το οποίο κάνει πολλά κεφάλια να γυρνούν στο πέρασμά 
της, ειδικά στους Αθηναϊκούς δρόμους!

Η νέα κωδική ονομασία του μοντέλου είναι G30, το 
οποίο και βασίζεται σε ένα νέο πλαίσιο, που το βάρος 
έχει διατηρηθεί σε χαμηλά επίπεδα, χάρη στην εκτετα-
μένη χρήση αλουμινίου και ατσαλιού υψηλής αντοχής, 
καθώς και μαγνησίου. Πέρα όμως από το ενισχυμένο 
πλαίσιο, η BMW 520d διαθέτει κι ένα υπέροχο παρου-
σιαστικό, με αρκετά μυώδεις γραμμές. Τα εμπρός και 
πίσω ανασχεδιασμένα φώτα πλέον είναι τεχνολογίας 
LED (ήδη από το βασικό εξοπλισμό), ενώ προαιρετικά 
μπορεί κανείς να επιλέξει προσαρμοζόμενους προβο-
λείς LED. 

Κινητήρας που πάει και δεν καίει!
Κάτω από το καπό της BMW, υπάρχει ένας 2λιτρος κινητήρας πε-

τρελαίου, ο οποίος αποδίδει 190 ίππους και 400 Nm ροπής, διαθέσιμα 
από τις μόλις 1.750 σ.α.λ. Το μοτέρ αυτό προσδίδει ικανοποιητικές ε-
πιδόσεις στο μεγάλο αμάξωμα της BMW, (0-100 χλμ/ώρα σε μόλις 7,5 
δλ. και τελική ταχύτητα 238 χλμ/ώρα) χωρίς να αποδεικνύεται λαίμαρ-
γος σε κατανάλωση καυσίμου, μιας και απαιτεί μόλις 4,1 λτ./100 χλμ 
(με το αυτόματο κιβώτιο 8 σχέσεων), με τις εκπομπές ρύπων να ανέρ-
χονται σε 108 γρ./χλμ! Το αυτόματο κιβώτιο με το οποίο ήταν εξοπλι-
σμένη η 520d της δοκιμής μας, φροντίζει για τις απροβλημάτιστες 
αλλαγές των σχέσεων, αλλά και για την αδιάκοπη μετάδοση της ροπής 
και της συνεχούς επιτάχυνσης όταν ο οδηγός σανιδώνει το δεξί πε-
ντάλ! 

Πολυτέλεια στο έπακρο
Η καμπίνα της BMW έχει όλα όσα ονειρεύεται ότι θα απολαμβάνει 

ένας υποψήφιος κάτοχος της. Όλοι ανεξαιρέτως οι επιβάτες μένουν 
έκθαμβοι από το πολυτελές, καλοσχεδιασμένο, αλλά και τεχνολογικά 

προηγμένο εσωτερικό! Τα περισσότερο μέρη της κα-
μπίνας είναι επενδυμένα με δέρμα και μαλακό πλα-
στικό, με άρτια και στιβαρή συναρμογή. Στο ανώτερο 
σημείο της κεντρικής κονσόλας υπάρχει η μεγάλη ο-
οθόνης 10,25 ιντσών που απεικονίζει όλες τις λει-
τουργίες του iDrive. Ο χειρισμός όλων των συστημά-
των άνεσης και ψυχαγωγίας είναι εύκολος και απο-
λαυστικός και πραγματοποιείται είτε από το περι-
στροφικό χειριστήριο του iDrive, είτε από τις οθόνες 
αφής, όπως αυτή του διζωνικού κλιματισμού. Επι-
πλέον η 520d, ανταποκρίνεται και με χειρονομίες, ό-
πως η μεγαλύτερη 7αρα.

Εξαιρετική στο δρόμο
Αυτό θα αναφωνήσετε από τα πρώτα κιόλας μέ-

τρα, πίσω από το βολάν της 520d. Η ανάρτηση κάνει 
εξαιρετική δουλειά, φροντίζοντας να λειαίνει κάθε 
ανωμαλία του δρόμου, αφήνοντας ανεπηρέαστη τη 
καμπίνα και τους επιβάτες. Αν αποφασίσετε να κινη-
θείτε εντός πόλης δεν θα το μετανιώσετε καθόλου, 
μιας και πάρα τον όγκο της η 5αρα είναι τρομερά 
ευέλικτη, χάρη στην ενεργητική τετραδιεύθυνση. Σε 
ταχύτητα ελιγμών, οι πίσω τροχοί στρίβουν αντίθετα 
από τους εμπρός, μειώνοντας σημαντικά τον κύκλο 

στροφής, ενώ στα πολλά χιλιόμετρα στρίβουν προς την ίδια κατεύ-
θυνση για μεγαλύτερη σταθερότητα. Όσο όμως ανεβαίνουν τα χιλιό-
μετρα, η 520d μένει καρφωμένη στο δρόμο, όσο άτσαλα κι αν φερθεί 
ο οδηγός της, προσφέροντας μεγάλα περιθώρια πρόσφυσης. 

Σύμβολο κύρους και prestige  
που προσφέρει και συγκινήσεις!

Πραγματικά η νέα BMW 520d έχει κατασκευαστεί για να προσφέ-
ρει ότι κι αν έχει στο μυαλό του ο ιδιοκτήτης της! Έχει τη δυνατότητα 
να προσφέρει ασφαλείς κι άνετες μετακινήσεις, (ακόμα και με απα-
γορευτικά χιλιόμετρα στο κοντέρ), ενώ το ίδιο άνετα θα χαρίσει στιγ-
μές οδηγικής απόλαυσης, χωρίς όμως να αποποιείται το «χλιδάτο» 
χαρακτήρα της. 

Ο εξοπλισμός ασφαλείας την μετατρέπει σε ένα κινούμενο φρούριο, 
αποτυπώνοντας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την εξέλιξη στην αυτο-
κίνηση, και αναμφίβολα οι ασφαλιστικές εταιρείες θα χαίρονται που την 
έχετε στην κατοχή σας, μιας και με τα εν λόγω συστήματα οι συγκρού-
σεις θα αποφεύγονται και κατά συνέπεια και οι αποζημιώσεις από αυτές! 
Αναμφίβολα η νέα Σειρά 5 ταράζει τα νερά για ακόμα μια φορά στην 
μεγάλη premium κατηγορία, ανεβάζοντας αρκετά ψηλά τον πήχη! 

auto
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Γράφει Ο ΓΊΩΡΓΟΣ ΜΟΥΖΟΣ

Η επιτομή της 
πολυτέλειας! 

Η νέα BMW Σειρά 5 
μας έρχεται 

καλύτερη από ποτέ, 
διαθέτοντας 

εμφάνιση, άνεση, 
αλλά και μοναδικές 

τεχνολογίες 
άνεσης και 

ασφάλειας που 
συναρπάζουν. 

Εξαιρετικός κι ο 
κινητήρας 

πετρελαίου των 
190 ίππων! 

TEST BMW 520D

Ενδεικτικό ετήσιο κόστος ασφάλισης

Ενδεικτικά, η BMW 520d, μπορείτε να την ασφαλίσετε 

με ετήσιο κόστος που ξεκινάει από τα 217,10 ευρώ. Σαφώς 

και μιλάμε για τη βασική κάλυψη, που περιλαμβάνει σωμα-

τικές βλάβες και υλικές ζημιές, καθώς και ζημιές από ανα-

σφάλιστο όχημα. To συγκεκριμένο κόστος αφορά οδηγό 

που είναι κάτοικος Αθήνας και ηλικίας 30 ετών, χωρίς 

ζημιές στο ιστορικό του.

Κάτω από το καπό της BMW, υπάρχει ένας 2λιτρος κινητήρας πετρελαίου, ο 
οποίος αποδίδει 190 ίππους και 400 Nm ροπής

Στο ανώτερο σημείο της κεντρικής κονσόλας υπάρχει η μεγάλη οθόνης 10,25 
ιντσών που απεικονίζει όλες τις λειτουργίες του iDrive, με το σύστημα να 

ανταποκρίνεται και με χειρονομίες, όπως η μεγαλύτερη 7αρα!

H BMW 520d διαθέτει κι ένα υπέροχο παρουσιαστικό,  
με αρκετά μυώδεις γραμμές. Τα εμπρός και πίσω 
ανασχεδιασμένα φώτα πλέον είναι τεχνολογίας LED  
(ήδη από το βασικό εξοπλισμό), ενώ προαιρετικά μπορεί 
κανείς να επιλέξει προσαρμοζόμενους προβολείς LED






