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Λύσεις με γενναίο «κούρεμα» για στεγαστικά δάνεια σε ελβετικό φράγκο
Το «όπλο» της διαγραφής μέρους της οφειλής για στεγαστικά δάνεια, που δόθηκαν σε ελβετικό φράγκο, χρησιμοποιούν, εδώ και μερικούς μήνες, οι τράπεζες, επιδιώκοντας να αντιμετωπίσουν 

το τεράστιο πρόβλημα, που δημιουργήθηκε στην εξυπηρέτηση των δανείων της υποκατηγορίας από τη βίαιη άνοδο του ελβετικού φράγκου, έναντι του ευρώ. Το πρόγραμμα εδράζεται  
στο μηχανισμό «split and freeze». Το δάνειο σε ελβετικό φράγκο μετατρέπεται σε ευρώ και το πληρωτέο μέρος επανεκτιμάται, με μοναδικό κριτήριο την τρέχουσα αξία του ακινήτου

Οι «κρυφοί» κίνδυνοι που οδηγούν 
τον κλάδο αυτοκινήτου στο γκρεμό!

Του ΛΆΜΠΡΟΥ ΚΆΡΆΓΕΏΡΓΟΥ

Εντυπωσιακά στοιχεία για την πορεία του 
κλάδου ασφάλισης αστικής ευθύνης ο-
χημάτων δημοσιοποίησε ο πρόεδρος 

της Επιτροπής Αυτοκινήτου της Ένωσης Α-
σφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος και πρόε-
δρος του συστήματος Φιλικού Διακανονι-
σμού Δημήτρης Ζορμπάς στην εκδήλωση με 
θέμα «Τεχνολογικές εξελίξεις και αυτοκίνη-
το» που πραγματοποιήθηκε χθες Τρίτη 13/2.

Ο στόλος των ασφαλισθέντων οχημάτων 
μειώθηκε στις αρχές του 2018 κατά 55.000 αυ-
τοκίνητα περίπου, σε σύγκριση με το τέλος του 
2017,  ενώ την κρίσιμη περίοδο που «έτρεχε» η 

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΉ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΉ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΚΑΡΤΑΠΑΝΉ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΥΓΕΙΑ
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Προστιθέμενη αξία 
στο Medisystem  
το νέο Medifirst

Αλλάζουμε τα 
δεδομένα στην 

ασφαλιστική 
αγορά

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ

INTERAMERICAN

►Δημήτρης Ζορμπάς:  
Ενώ το loss ratio του 
κλάδου (ασφαλιστικό 
έτος) από το 2012  
και μετά αυξήθηκε  
από το 44% στο 66% ,  
το ασφάλιστρο από  
το 2010 μέχρι το 2016 
μειώθηκε κατά 36,51%ΟΜΙΛΟΣ GENERALI

Συνάντηση κορυφής  
στην Αθήνα

| Σελίδα 10

Το 55% των επισκεπτών 
του Υγεία καλύπτονται 
από ασφαλιστικές εταιρείες

Του ΆΡΗ ΜΠΕΡΖΟΒΙΤΗ

Ναι στα θεραπευτικά πρωτόκολλα λέει ο διευθύ-
νων σύμβουλος του Ομίλου Υγεία κ. Ανδρέας 
Καρταπάνης σε αποκλειστική του συνέντευξη 

στο NextDeal ανοίγοντας τον δρόμο για ένα ουσια-
στικό διάλογο γύρω από το θέμα αυτό, με την 

συμμετοχή της πολιτείας των γιατρών των 
πανεπιστημίων και της Ένωσης 

Ασφαλιστικών Εταιρειών 
Ελλάδος. Παράλληλα ο 
κ. Καρταπάνης αποκα-
λύπτει ότι το 55% περί-

που των επισκεπτών του 

Ομίλου Υγεία είναι ασφαλισμένοι σε ιδιωτικές ασφαλιστικές 
εταιρείες με τις οποίες όπως τονίζει, ο όμιλος έχει εξαιρετική 
συνεργασία.

Τέλος στη συνέντευξη του ο κ. Καρταπάνης εκτιμά ότι θα 
υπάρξει περαιτέρω συγκέντρωση στον ιδιωτικό τομέα παρο-
χής υπηρεσιών υγείας. Ο χώρος πλέον, όπως σε όλους τους 
κλάδους, συγκεντρώνεται. Υπήρχε το φαινόμενο τα προηγού-
μενα χρόνια με τις πολλές μικρές μονά- δες διάσπαρτες, έτσι 
ώστε να έχουμε φτάσει σε σημείο να έχουμε 180 – 200 ιδιω-
τικές κλινικές στην Ελλάδα, ένα τεράστιο νούμερο για τον 
πληθυσμό της χώρας. Νομίζω ότι αυτό το status θα αλλάξει, 
σημειώνει ο κ. Καρταπάνης που ηγείται ενός ομίλου που προ-
σφέρει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες υγείας.

Συνέχεια στις σελίδες 13, 16-17

Συνέχεια στη σελ 2

ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ
Πού «στράβωσε» 

το deal με Calamos 
| Σελίδα 6

ΜΙΝΕΤΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ
Συνεργάζεται με κορυφαίες 

αντασφαλιστικές 
| Σελίδα 10

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ
Σταδιακά οι αιτήσεις 

των οφειλετών  
για τις 120 δόσεις 

| Σελίδες 8-9
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προσπάθεια σύλληψης των ανασφάλι-
στων από το Υπουργείο Οικονομικών και 
την ΑΑΔΕ, πέρυσι τον Ιούνιο,  είχε αυξη-
θεί κατά 600.000 αυτοκίνητα.

Επίσης ενώ το loss ratio του κλάδου 
(ασφαλιστικό έτος) από το 2012 και με-
τά αυξήθηκε από το 44% στο 66% , το 

ασφάλιστρο από το 2010 μέχρι το 2016 
μειώθηκε κατά 36,51%.

Ο κ. Ζορμπάς υπογράμμισε ότι η εξέ-
λιξη αυτή πρέπει να προβληματίσει το 
σύνολο  της αγοράς. Παρατηρείται ακό-
μη είπε ότι η πτώση του loss ratio στο 
43% στο οικονομικό έτος από 66% στο 
ασφαλιστικό γίνεται με την αξιοποίηση 

των αποθεμάτων τα οποία έχουν μειω-
θεί σημαντικά τα τρία τελευταία χρόνια. 
Ορισμένοι υποστηρίζουν συνέχισε ο κ. 
Ζορμπάς ότι αυτό είναι «λίπος». Επι-
τρέψτε με συμπλήρωσε να διαφωνήσω 
όμως ακόμη και λίπος να είναι κάποια 
στιγμή αυτό τελειώνει και θα πρέπει ό-
λοι να προβληματιστούμε και να ορί-
σουμε το ασφάλιστρο εκεί που πρέπει 
για να εξυπηρετήσουμε καλύτερα του 
πελάτες αυτής της χώρας.

Από την πλευρά του ο Πρόεδρος της 
ΕΑΕΕ κ. Δημήτρης Μαζαράκης ανακοί-
νωσε ότι η ΕΑΕΕ θα συνεχίσει τις ημερί-
δες με αντικείμενο την τεχνολογία και 
τις επιπτώσεις στην ασφάλιση με άλλα 
θέματα όπως τεχνολογία και υγεία, τε-
χνολογία και cyber risk, τεχνολογία και 
ανθρώπινο δυναμικό, τεχνολογία και 
διαμεσολαβητές, ενώ ανακοίνωσε ότι 
σύντομα θα ξεκινήσει νέα προσπάθεια 
ελέγχου για τα ανασφάλιστα οχήματα.

Συνέχεια από τη σελ. 1

   INFORMATION CENTER 
 

  PORTFOLIO 
DATE

 COUNT

31/12/2012 5.295.271

31/12/2013 5.592.530

31/12/2014 5.497.637

31/12/2015 5.482.994

31/12/2016 5.609.211

31/08/2017 6.261.874

30/09/2017 6.235.844

31/10/2017 6.128.574

30/11/2017 6.077.618

31/12/2017 6.008.757

2017-2016 399.546 
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ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΕΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ

Νομοί	 Τιμή	
Αιτωλοακαρνανίας	 1.920	
Αργολίδας	 2.153
Αρκαδίας	 2.022
Άρτας	 2.238
Aττικής	 1.642
Αχαΐας	 1.741
Βοιωτίας	 1.464	
Γρεβενών	 1.388
Δράμας	 1.232
Δωδεκανήσου	 1.927
Έβρου	 1.686
Ευβοίας		 1.746	
Ευρυτανίας		 2.426
Ζακύνθου		 1.877
Ηλείας		 2.346
Ημαθίας		 1.548
Ηρακλείου		 1.520
Θεσπρωτίας		 1.659
Θεσσαλονίκης		 1.561
Ιωαννίνων		 1.553
Καβάλας		 1.746
Καρδίτσας		 1.590
Καστοριάς		 1.221
Κέρκυρας		 1.827
Κεφαλληνίας		 1.477
Κιλκίς		 1.775
Κοζάνης		 1.575
Κορινθίας		 1.529
Κυκλάδων		 1.569
Λακωνίας		 1.539
Λάρισας		 1.457
Λασιθίου		 1.484
Λέσβου		 2.146
Λευκάδας	 2.201
Μαγνησίας	 1.750
Μεσσηνίας		 1.888
Ξάνθης		 1.271
Πέλλης		 1.729
Πιερίας		 1.754
Πρέβεζας		 2.192
Ρεθύμνης		 1.588
Ροδόπης		 1.550
Σάμου		 2.439
Σερρών		 1.693
Τρικάλων		 1.741
Φθιώτιδας		 1.849
Φλώρινας		 1.825
Φωκίδας		 1.615
Χαλκιδικής		 2.658
Χανίων		 1.785
Χίου		 1.638

Οι «κρυφοί» κίνδυνοι που οδηγούν τον κλάδο αυτοκινήτου στο γκρεμό!Ο κ. Δημήτρης 
Μαζαράκης

Στιγμιότυπο απο την εκδήλωση
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Η παραμετροποίηση  
του broker!
ΟΠΩΣ ΕΙΠΕ, μιλώντας χθες Τρίτη 13 Φε-
βρουαρίου, σε εκδήλωση της Ένωσης Α-
σφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος (ΕΑΕΕ) 
για το αυτοκίνητο και την τεχνολογία, ο 
πρόεδρός της κ. Δημήτρης Μαζαράκης πρέ-
πει άμεσα να ολοκληρωθούν οι πρωτοβου-
λίες που έχει ξεδιπλώσει η Ένωση στον 
τομέα αυτοκινήτου για ένα απλό λόγο. Γιατί 
έξι εκατομμύρια ασφαλισμένοι θα αντιλη-

φθούν άμεσα τα οφέλη 
αυτών των μεταρρυθ-
μίσεων και θα βελτιώ-
σουν την άποψή τους 
για τον θεσμό της ιδιω-
τικής ασφάλισης.
Ποιες είναι αυτές οι 
πρωτοβουλίες;

• η εξεύρεση λύσης στο επικουρικό κεφά-
λαιο
• η οριστική αντιμετώπιση του προβλήμα-
τος των ανασφάλιστων αυτοκινήτων
• η επέκταση του φιλικού διακανονισμού 
σε όλες τις εταιρείες και η
• κατάρτιση κώδικα δεοντολογίας και συ-
μπεριφοράς των εταιρειών οδικής βοήθει-
ας.

Ειδικά, οι δυο τελευταίες πρωτοβουλίες, 
μόνο οφέλη θα έχουν για την εικόνα του 
κλάδου και την  ενίσχυση της ασφαλιστικής 
συνείδησης, εάν ληφθεί  υπόψη ότι το 85% 
των καταναλωτών αντιμετωπίζουν θετικά 
τον φιλικό διακανονισμό.

Στην ίδια εκδήλωση όμως ιδιαίτερη αξία 
είχε και κάτι που είπε ο πρόεδρος της Επι-
τροπής Αυτοκινήτων της ΕΑΕΕ κ. Δημήτρης 
Ζορμπάς. Όπως ανέφερε, πολύ σωστό  το 
παραμετρικό τιμολόγιο στην ασφάλιση, αλ-
λά το να δίνει μία εταιρεία ειδικό τιμολόγιο 
σε έναν broker και αυτός να βγαίνει και να 
σαρώνει την αγορά δεν συνιστά παραμε-
τροποίηση του τιμολογίου και ο νοών νοεί-
τω!

 Θέσεις

Η Νο1 δεκαπενθήμερη έκδοση για την ασφαλιστική αγορά 
και τον χρηματοοικονομικό χώρο
ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ:
ΔΙΣΤΡΑΤΟ – ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΠΥΡΟΥ ΕΠΕ
e-mail: info@spiroueditions.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: Λάμπρος Καραγεώργος
Συντάσσεται από συντακτική ομάδα
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ, ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ VIDEO:  
Κωστής Ε. Σπύρου
ΣΚΙΤΣΟ: Ελπίδα Σπύρου
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ: Κώστας Παπαντωνόπουλος
ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ: Γεωργία Καλτσώνη
ΥΠΕΥΘ. ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ: Γεωργία Καλτσώνη
ΔΙΟΡΘΩΣΗ: Ορέστης Σχινάς
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ: Γιάννης Γ. Μπουκουβάλας
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: Γιάννης Γ. Μπουκουβάλας
ΕΚΤΥΠΩΣΗ: IRIS ΑΕΒΕ
ΔΙΑΝΟΜΗ: ΑΡΓΟΣ Α.Ε.
ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ: 2,00 ΕΥΡΩ
ΕΤΗΣΙΑ ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ: 50,00 ΕΥΡΩ
ΕΤΗΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ: 100,00 ΕΥΡΩ
ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ: Φιλελλήνων 3, Σύνταγμα, 105 57 Αθήνα
Τηλ.: 210 3229394, Fax: 210 3257074
Α.Φ.Μ. 095606935, Δ.Ο.Υ. Δ’ ΑΘΗΝΩΝ
e-mail: info@nextdeal.gr
website: www.nextdeal.gr
Τα ενυπόγραφα άρθρα και σχόλια που στέλνονται στην εφημε-
ρίδα δεν εκφράζουν απαραιτήτως και τις απόψεις του εντύπου.

Του Λάμπρου  
Καραγεώργου

ΕΤΕ- Εθνική Ασφαλιστική Ως την 
21η Φε-

βρουαρίου θα πρέπει η Exin 
να καταθέσει στην ΤτΕ πλή-
ρη φάκελο. Προς το παρόν 
συζητά με την Broadwell 
Capital για να μπει η τελευ-
ταία με CoCos στους 
management partners.
Αν τα καταφέρει και η ΤτΕ α-
ποδεχθεί τη δομή και τους 

τελικούς επενδυτές, τότε σώζει την παρτίδα, ανέλπιστα. Εξαι-
ρετικά δύσκολο...

ΕΤΕ- Fosun Δεν είναι σαφές, αν με τους όρους του 
υφιστάμενου διαγωνισμού η Εθνική 

μπορεί να στραφεί στη Fosun, ως τον επενδυτή με τη δεύτερη 
καλύτερη προσφορά.
Ακόμη και αν μπορεί, πως η διοίκηση της τράπεζας θα δικαι-
ολογήσει ότι πούλησε το 75% ως και 150 εκατ. ευρώ χαμηλό-
τερα από ό,τι είχε συμφωνήσει αρχικά;

Τσίπρας-J. Calamos Όταν ο πρωθυπουρ-
γός είδε, στο περι-

θώριο του Capital Link Invest in Greece, τον Ελληνοαμερικά-
νο επενδυτή, J. Calamos, ο τελευταίος είχε, ήδη, ανακοινώσει 
στην Exin την πρόθεσή του να αποσυρθεί από management 
partner.
Ενημερώθηκε για αυτό ο πρωθυπουργός; Στην Εθνική το 
γνώριζαν;

Τράπεζες Ι Μετά και τον καθορισμό των μακροοι-
κονομικών παραδοχών οι τραπεζίτες 

έχουν πλέον την αίσθηση ότι θα περάσουν το stress test, χω-
ρίς να χρειαστούν ΑΜΚ, και οι τέσσερις εγχώριες τράπεζες.

Τράπεζες ΙΙ Ακόμη και σε αυτό το πολύ καλό σενά-
ριο, όμως, είναι πιθανόν να αναγκα-

στούν να υποβάλουν νέα πλάνα μείωσης των κόκκινων δα-
νείων.
Τα πλάνα θα έχουν πολύ πιο απαιτητικούς στόχους ( π.χ μείω-
ση των NPEs κάτω του 20% ως το 2021) με προβλέψεις για 
επιθετικές πωλήσεις.
Άρα, οι τράπεζες θα έχουν τη δαμόκλειο σπάθη των ΑΜΚ πά-
νω από το κεφάλι τους.

Υγεία Το Θεραπευτήριο, σύμ-
φωνα με την αγορά, 

είναι μεταξύ των ωφελημένων από 
την κατανομή κονδυλίων του ΕΟ-
ΠΥΥ για το 2017.
Αν οι εκτιμήσεις ισχύουν οι κρατή-
σεις από rebate και clowback θα 
είναι χαμηλότερες και τα EBITDA 
της χρήσης υψηλότερα.

ΠανγαίαΛύση ενδιάμεσης χρηματοδότησης είναι η 
έκδοση εταιρικού ομολόγου ύψους 200 με 

250 εκατ. ευρώ.
Μόλις ολοκληρωθεί η μετοχική αλλαγή στην holding εταιρεία 
της Invel και η επαναδιαπραγμάτευση της συμφωνίας μετό-
χων μεταξύ ΕΤΕ - Invel, θα κινηθούν διαδικασίες για αύξηση 
κεφαλαίου.
Όλα αυτά πρέπει να γίνουν πριν το τέλος της χρονιάς.

Ιασώ Η Farallon θα ελέγχει το 
7,4% των μετοχών του 

Ιασώ, με την αγορά δανείων της 
Euromedica ονομαστικής αξίας 
182 εκατ. ευρώ περίπου στο 16% 
της ονομαστικής τους αξίας.
Μόνο οι μετοχές του Ιασώ αξίζουν 
σήμερα 8,7 εκατ. ευρώ.

Πειραιώς- Coco-mat Στις 21 Φεβρουα-
ρίου εκδικάζεται 

η κύρια αίτηση ανακοπής της Coco-mat στη διαταγή πληρω-
μής ύψους 6 εκατ. ευρώ από την Τράπεζα Πειραιώς.
Από τις 21 και έπειτα θα ξεκινήσει και το … χοντρό παζάρι. Στα 
υπέρ της τράπεζας η ύπαρξη αρκετών πρόθυμων στρατηγι-
κών επενδυτών.

ΑΕΠ- PwC Ενώ …κερδάμε κάποιοι επιμένουν να 
μας προσγειώνουν στην πραγματικότη-

τα. H PwC εκτιμά ότι η ανάπτυξη θα παραμείνει, πιθανότατα, 
αναιμική και φέτος με το ρυθμό αύξησης του ΑΕΠ να μην ξε-
περνά το 2%.
Υπενθυμίζεται ότι δικαιώθηκε πλήρως στη συντηρητική της 
πρόβλεψη περί ΑΕΠ για το 2017.

ΕπενδύσειςΤο ύψος τους εκτιμάται ότι θα κυμανθεί 
και φέτος στα 20 δις, ενώ χρειάζονται 

85 δις για να επανέλθει η χώρα στα επίπεδα του 2010.

Έκδοση 7ετούςΠρώτη καθαρή έξοδος μετά 
από τέσσερα χρόνια, με καλή 

τιμολόγηση και επταετής διάρκεια.
Η χώρα κτίζει ταμειακό απόθεμα για το 2019 και το γεγονός 
ότι δεν φοβήθηκε τη συγκυρία συνυπολογίζεται στα θετικά.

Quiz Βιβλίο για το πώς χάθηκε μια περιουσία, ύψους 300 
εκατ. ευρώ, γράφει, όπως μαθαίνουμε, ένας από 

τους πλέον σοβαρούς εγχώριους επενδυτές.
Το βιβλίο επικεντρώνεται στην περίοδο 2014-2017 και πραγ-
ματεύεται την κατά τον συγγραφέα κατάχρηση... Πίστης, μετα-
ξύ του ιδίου και τράπεζας, με την οποία συνεργαζόταν επί χρό-
νια.

Grivalia Α ί σ θ η σ η 
προκάλεσε 

στην αγορά το γεγονός ότι η 
Grivalia «μοίρασε» 4,03 ε-
κατ. ευρώ, το 2017, ως 
bonuses στο ανώτερο στε-
λεχιακό της δυναμικό.

Μεγάλο ποσό ακόμη και 
για τον «γαλαντόμο» Watsa, 
που, σύμφωνα με όσους 
τον γνωρίζουν, θεωρεί ότι τα στελέχη στην Ελλάδα λαμβάνουν 
αποδοχές πολύ χαμηλότερες, σε σχέση με τις ανεπτυγμένες 
αγορές.

Η εξήγηση για τα υψηλά bonuses κρύβεται στις αναδρομι-
κές καταβολές.

Αφορούν, δηλαδή, όχι μόνο τη χρήση 2017, αλλά και την πε-
ρίοδο, που η Grivalia ενοποιούνταν από την Eurobank (ως τα 
μέσα του 2017)

Στην παραπάνω περίοδο οι συνολικές ετήσιες αποδοχές 
των στελεχών δεν μπορούσαν να ξεπεράσουν αυτές του διοι-
κητή της ΤτΕ (σ.σ. ο παραπάνω περιορισμός αφορά τραπεζι-
κούς ομίλους που έλαβαν κρατική βοήθεια).

Για αυτό τα πήραν όλα μαζεμένα...
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Η ανεύρεση βασικών επενδυτών, οι οποίοι θα 
καλύψουν το σημαντικό χρηματοδοτικό κενό 
(σ.σ της τάξης των 400 εκατ. ευρώ) για την ολο-

κλήρωση της εξαγοράς του 75% της Εθνικής Ασφα-
λιστικής, έναντι 718,5 εκατ. ευρώ καθίσταται, πλέον, 
ζήτημα επιβίωσης για το νεοσύστατο σχήμα της Exin. 

Η κατάθεση από την Calamos Family Partners αί-
τησης ασφαλιστικών μέτρων, με την οποία ζητά από  
δικαστήριο της πολιτείας Ιλινόις να ορίσει προθε-
σμία, εντός της οποίας η Exin Financial θα της επι-
στρέψει 41 εκατ. δολάρια, συν τους τόκους, δεν βα-
θαίνει, απλά, το γνωστό ρήγμα στις σχέσεις, μεταξύ 
ενός εκ των βασικών χρηματοδοτών του σχήματος 
Exin με τους εναπομείναντες, αλλά απειλεί την ομα-
λή συνέχιση λειτουργίας της τελευταίας.  

Αν ο τρίτος της παρέας των συνιδρυτών και βασι-
κών χρηματοδοτών της Exin, M. Fairfield, καταφέρει 
ως τις 21 Φεβρουαρίου να βρει επενδυτές, που θα 
καλύψουν τα κεφάλαια για την εξαγορά της Εθνικής 
Ασφαλιστικής, η Exin Group θα σφραγίσει όχι μόνο 
το πρώτο μεγάλο deal από τη σύστασή της, αλλά πι-
θανότατα και την ομαλή συνέχιση της λειτουργίας 
της. 

Τυπικά το deal είναι ακόμη στην …εντατική, αλλά 
οι ελπίδες ανάκαμψης, μετά τις τελευταίες εξελίξεις, 
έχουν μειωθεί σημαντικά. 

«Ποιος επενδυτής και με τι ανταλλάγματα θα δε-
χθεί να βάλει τα λεφτά του σε μια εταιρεία, που πλει-
οδότησε για την εξαγορά της ασφαλιστικής και οκτώ 
μήνες μετά ένας εκ των βασικών χρηματοδοτών όχι 
μόνο υπαναχωρεί, αλλά ζητάει με επιθετικό τρόπο 
πίσω τα λεφτά που δάνεισε;” αναρωτιούνται στελέχη 
επενδυτικής τραπεζικής. 

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, υπήρχαν σοβαροί λό-
γοι για τους οποίους «στράβωσε» το deal της Εθνι-
κής Ασφαλιστικής και επακόλουθα το «στοίχημα» 
Exin Group για την πλευρά των J. Calamos και J. 
Koudounis. 

Οι δύο τους αποτελούσαν, μαζί με τον M. Fairfield, 
τους management partners της Exin Partners, της 
εταιρείας, δηλαδή, που θα ασκούσε το management 
των ασφαλιστικών δραστηριοτήτων καθώς και των 
εταιρειών διαχείρισης κεφαλαίων, τις οποίες ίδρυσε 
ή θα ίδρυε και θα εξαγόραζε η Exin Group στην Ευ-
ρώπη.  

Μάλιστα οι J. Calamos και J. Koudounis φέρονται 
να ήταν ένθερμοι θιασώτες, τόσο της διεκδίκησης 
από την Exin της Εθνικής Ασφαλιστικής, όσο και της 
άποψης να κατατεθεί σημαντικά βελτιωμένη προ-
σφορά, ώστε η Exin να ανακηρυχθεί πλειοδότης για 
το 75% της μεγαλύτερης ελληνικής ασφαλιστικής 

εταιρείας. 
Υπενθυμίζεται ότι η Exin Partners βελτίωσε σημα-

ντικά την προσφορά της, στην τελευταία φάση του 
διαγωνισμού, αποτιμώντας το 100% της ασφαλιστι-
κής μαζί με το bancassurance για 15 έτη στα 958 ε-
κατ. ευρώ. Ανέβασε, δηλαδή, την προσφορά της, κα-
τά τουλάχιστον 130 εκατ. ευρώ, σε σχέση με την δε-
σμευτική, που είχε καταθέσει. 

Οι αλλαγές στη δομή της εξαγοράς
Τι μεσολάβησε μεταξύ Ιουνίου και Οκτωβρίου, 

ώστε στις αρχές Νοεμβρίου η Calamos Family 
Partners να δηλώσει στην Exin ότι επιθυμεί να μην 
συγκαταλέγεται, πλέον, στους βασικούς χρηματοδό-
τες της επένδυσης για την εξαγορά της Εθνικής Α-
σφαλιστικής και να υποβαθμισθεί από management 
σε limited partner; 

Δύο είναι οι λόγοι, σύμφωνα με στελέχη της 
αγοράς, που γνωρίζουν το πώς δουλεύουν οι μη-

χανισμοί συγκέντρωσης κεφαλαίων για εξαγο-
ρές εταιρειών.  Ο πρώτος λόγος σχετίζεται με την 
αλλαγή δομής που επέβαλε η Τράπεζα της Ελλάδος. 
Η εποπτική αρχή ζήτησε από το σχήμα Exin να απλο-
ποιήσει το αρχικά προτεινόμενο σχήμα, ώστε να βλέ-
πει τους τελικούς επενδυτές στην εταιρεία κάτω από 
την οποία θα περνούσε το 75% της Εθνικής Ασφαλι-
στικής. Απαίτηση που δυσχέρανε όπως θα δούμε 
παρακάτω το εγχείρημα. 

…και η δυσκολία ανεύρεσης επενδυτών
Ο δεύτερος και βασικός λόγος για την υπαναχώ-

ρηση της Calamos Family Partners ήταν, σύμφωνα 
με τις ίδιες πηγές, η αδυναμία του σχήματος να συ-
γκεντρωθούν κεφάλαια από limited partners. Αδυ-
ναμία που πιθανώς θα υποχρέωνε την Calamos ως 
management partner να βάλει περισσότερα λεφτά 
από όσα υπολόγιζε για την εξαγορά της Εθνικής Α-
σφαλιστικής, με αποτέλεσμα να πέφτει και η επιδιω-
κόμενη απόδοση.  

Τα σχήματα συγκέντρωσης κεφαλαίων για εξαγο-
ρές δουλεύουν ως εξής: υπάρχει η ομάδα των βασι-
κών επενδυτών, που στην περίπτωση της Εθνικής 
Ασφαλιστικής ήταν οι J Calamos, J. Koudounis, Μ. 
Fairfield και πιθανώς κάποιοι άλλοι. Η ομάδα βασι-
κών επενδυτών δεσμεύεται ( σ.σ συνήθως με large 
letters) να καλύψει ένα σημαντικό ποσό για την εξα-
γορά. 

Οι management partners, όπως αποκαλούνται, 
ελέγχουν την πλειοψηφία της εταιρείας, που διαχει-
ρίζεται την επένδυση, εισπράττοντας σταθερή προ-
μήθεια, αλλά και προμήθειες (υπερ)απόδοσης. Στην 
συγκεκριμένη περίπτωση τον παραπάνω ρόλο παίζει 
η Exin Partners. 

Το ποσό με το οποίο χρηματοδοτούν, τελικά την 
εξαγορά, οι management partners είναι σε ευθεία 

συνάρτηση με τα κεφάλαια, τα οποία θα συγκεντρω-
θούν από δευτερεύοντες επενδυτές ( limited 
partners).  Στην περίπτωση της Εθνικής Ασφαλιστι-
κής το ποσό που συγκεντρώθηκε ως τον Οκτώβριο 
από δευτερεύοντες επενδυτές ήταν μικρότερο από 
όσο υπολόγιζαν οι J Calamos και J Koudounis. 

Αυτό θα είχε ως αποτέλεσμα να πρέπει να βάλουν 
ακόμη και το μέγιστο των χρημάτων για τα οποία εί-
χαν δεσμευτεί, ως βασικοί επενδυτές, εξέλιξη που 
μείωνε την απόδοση της επένδυσης. Το γεγονός, δε, 
ότι η ΤτΕ επέβαλε αλλαγές στη δομή του σχήματος 
υπό το οποίο θα διενεργούνταν η εξαγορά, τους ανά-
γκαζε να βάλουν ένα ελάχιστο ύψος κεφαλαίων και 
δεν είναι σαφές αν επιθυμούσαν να αναλάβουν ένα 
τέτοιο βάρος.     

Η απειλή της χρεοκοπίας 
Ενημέρωσαν έτσι, πριν από τρεις και πλέον μήνες, 

τους υπόλοιπους βασικούς επενδυτές της Exin 
Partners ότι αποχωρούν από το σχήμα των βασικών 
χρηματοδοτών, περιοριζόμενοι σε δευτερεύοντες 
επενδυτές. Ακολούθως, δε, ζήτησαν πίσω, με τα α-
σφαλιστικά μέτρα, την ενδιάμεση χρηματοδότηση, 
την οποία είχαν παράσχει στην Exin Financial ύψους 
41 εκατ. δολαρίων. 

Έτσι, προέκυψε το χρηματοδοτικό κενό για την ε-
ξαγορά που επιδιώκει ανεπιτυχώς ως τώρα να κλεί-
σει ο M. Fairfield και η απειλή χρεοκοπίας αν δεν ε-
πιστραφούν, στο χρόνο που θα ορίσει το δικαστήριο 
του Ιλινόις τα 41 εκατ. δολάρια. 

Αν ο Fairfield τα καταφέρει, τότε ο νέος επενδυτής 
ή επενδυτές θα πάρουν τη θέση των J. Calamos και 
J. Koudounis, ως management partners, η Exin θα 
αποκτήσει το 75% της Εθνικής Ασφαλιστικής και το 
σχήμα θα προχωρήσει, αλλάζοντας πιθανώς στό-
χους και στρατηγική.

Οι αλλαγές στη δομή  
της εξαγοράς, η δυσκολία 
ανεύρεσης επενδυτών  
και πώς μείωσαν την 
προσδοκώμενη απόδοση 
J. Calamos και J. Koudounis 
πρωταγωνίστησαν στο  
να αποτιμήσει η Exin το 75% 
της Εθνικής Ασφαλιστικής  
στα 718,5 εκατ. ευρώ

Πού «στράβωσε» το deal με Calamos 

Εθνική Ασφαλιστική

Το «κτύπημα» της Calamos Family Partners  ήρθε την ώρα που η Exin 
και οι σύμβουλοί της επιδιώκουν να βρουν, μέσω μιας σύνθετης δομής, 
τα απαραίτητα κεφάλαια για να κλείσουν το χρηματοδοτικό κενό. 

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι συζητήσεις με βρετανικό fund Broadwell 
Capital αφορούν στην είσοδο του τελευταίου, μέσω έκδοσης τίτλων τύ-
που CoCos, στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, που θα εξαγοράσει το 
75% της Εθνικής Ασφαλιστικής. Το βρετανικό fund με υπό διαχείριση 
κεφάλαια 1 δις ευρώ, εφόσον τα βρει με την Exin θα καλύψει, μέσω της 
παραπάνω δομής, ένα σημαντικό μέρος του υφιστάμενου χρηματοδοτι-
κού κενού για την εξαγορά του 75% της Εθνικής Ασφαλιστικής. 

Θα πρέπει, βέβαια, τόσο το σχήμα των βασικών επενδυτών, όσο και το 
γεγονός ότι ένα μέρος των κεφαλαίων θα καλυφθεί με έκδοση τίτλων, 
που δεν έχουν σταθερή απόδοση ούτε συγκεκριμένη λήξη, να εγκριθεί 
από την Τράπεζα της Ελλάδος. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ΤτΕ δεν είναι 
αρνητική έναντι  ενδεχόμενου κάλυψης μέρους των κεφαλαιακών ανα-
γκών με έκδοση προνομιούχων μετοχών. 

«Αρκεί οι τίτλοι να έχουν όλα τα χαρακτηριστικά ώστε να μπορούν να 
συνυπολογιστούν Common Equity Tier I» διευκρινίζουν κύκλοι της επο-
πτικής αρχής, σημειώνοντας ότι σε αυτή την περίπτωση οι εκδιδόμενοι 
τίτλοι μπορούν να απορροφούν και ζημιές. 

Τι συζητά με την Broadwell Capital η Exin 



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

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

Ιστορικά Πρωτοπόρος η INTERAMERICAN

1998:  Υπηρεσίες Υγείας
Η πρώτη ασφαλιστική εταιρεία
με ιδιόκτητη κλινική 

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

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

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

2006: Anytime
H πρώτη direct ασφάλιση 
στην Ελλάδα

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

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

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

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

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

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

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

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

”Sustainable Greece 2020”:  Η Interamerican Πρεσβευτής Βιωσιμότητας

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

Σταδιακά θα δίνεται η δυνατότητα 
στους οφειλέτες προς τα ταμεία 
και την εφορία να εντάσσονται 

στη ρύθμιση οφειλών σε έως και 120 
δόσεις μέσω της ηλεκτρονικής πλατ-
φόρμας της Ειδικής Γραμματείας Δια-
χείρισης Ιδιωτικού Χρέους που «άνοι-
ξε» στις  5 Φεβρουαρίου (http://www.
keyd.gov.gr/np_ocw_aithsh-link).  

Η αίτηση μπορεί να αφορά οφειλές 
έως 50.000 ευρώ προς την ΑΑΔΕ και 
επιπρόσθετα οφειλές έως 50.000 ευ-
ρώ προς τον ΕΦΚΑ (συνολικά έως 
100.000€). Υπενθυμίζεται πως το χρο-
νικό παράθυρο για υποβολή της αίτη-
σης κλείνει στις 31/12/2018.

  "Πολλοί θέλουν, αλλά λίγοι μπο-
ρούν να ενταχθούν στη ρύθμιση των 
120 δόσεων για οφειλές έως 50.000 
ευρώ στο δημόσιο και τα ασφαλιστικά 
ταμεία – σχολίασε ο πρόεδρος της Ε-
ΣΕΕ Βασίλης Κορκίδης με αφορμή  τη 
σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου Ερ-
γασίας που αναρτήθηκε  στη "Διαύ-
γεια» αλλά και την εγκύκλιο που  έ-
στειλε η συνομοσπονδία στα μέλη της 
-Η ανάλυση μας δείχνει ότι η ρύθμιση 
ενδιαφέρει περισσότερους από 1 ε-
κατ. οφειλέτες, αλλά δυστυχώς εκτι-
μάται ότι από τη πλατφόρμα θα απο-
κλειστούν τα 2/3 των μικρομεσαίων. 
Η ΕΣΕΕ θα συνεχίσει να διεκδικεί την 
άρση των περιορισμών και να ζητά την 
ένταξη όλων όσων επιθυμούν να ρυθ-
μίσουν τις οφειλές τους, χωρίς υπερ-
βολές και αποκλεισμούς"

1Τις πρώτες ημέρες λειτουργίας 
μπορούν να ρυθμίσουν χρέη α-

σφαλισμένοι του τ. ΟΑΕΕ οι οποίοι δεν 
έχουν πτωχευτική ικανότητα και χρω-
στούν μέχρι 50.000€ ή φυσικά και νο-
μικά πρόσωπα που  έχουν πτωχευτική 
ικανότητα, χρωστούν από 20.000€ έ-
ως 50.000€ και το 85% των χρεών 
τους συγκεντρώνεται σε χρέη προς το 
Δημόσιο. Προϋπόθεση είναι να έχουν 
κάνει έναρξη εργασιών, οι οφειλές 
προς τα Ταμεία να μην ξεπερνούν τις 
50.000 ευρώ και αυτές να έχουν δημι-
ουργηθεί έως τις 31/12/2016. Οι α-
σφαλιστικοί μεσολαβητές είναι συνή-
θως ελεύθεροι επαγγελματίες χωρίς 
πτωχευτική ικανότητα ενώ αν έχουν 
ιδρύσει εταιρία η κατηγορία στην ο-
ποία ανήκουν εξαρτάται από τη νομική 
μορφής της εταιρίας.

2Οι επιχειρήσεις, ασφαλισμένοι 
του τέως ΟΑΕΕ με πτωχευτική ι-

κανότητα (π.χ. έμποροι) και οφειλές 
προς ΕΦΚΑ ή και ΑΑΔΕ κάτω των 
20.000€ θα έχουν τη δυνατότητα υπα-
γωγής στη ρύθμιση εντός των επόμε-

νων μηνών.

3Οι αυτοαπασχολούμενοι – επιστή-
μονες, ασφαλισμένοι του τ. ΕΤΑΑ 

(δικηγόροι, μηχανικοί, γιατροί, φαρ-
μακοποιοί, συμβολαιογράφοι κλπ) θα 
έχουν τη δυνατότητα να ρυθμίσουν α-
πό τις 19 Μαρτίου 2018. Η καθυστέρη-
ση οφείλεται στην παράταση που δό-
θηκε  μέχρι 28/2/2018 για την εξό-
φληση ασφαλιστικών εισφορών του 
έτους 2016, προκειμένου να κατα-

στούν ληξιπρόθεσμες οι εισφορές  
τους 2016 στο σύνολό τους.

4Αντίστοιχα για τον ίδιο λόγο  οι α-
σφαλισμένοι του τέως ΟΓΑ θα 

μπορούν να ρυθμίσουν τις οφειλές 
τους από το Μάιο.

5Ευκαιρία να ρυθμίσουν τα χρέη 
του θα έχουν και οι ελεύθεροι ε-

παγγελματίες που έχουν διακόψει την 
δραστηριότητά τους. Ωστόσο για να ε-
νταχθούν στη ρύθμιση θα πρέπει να 

δηλώσουν επανέναρξη εργασιών 
στην εφορία με το ίδιο ΑΦΜ και να 
πληρώσουν το τέλος επιτηδεύματος.

6. Όπως ενημερώνει η Ειδική Γραμ-
ματεία, η  εφαρμογή της ΕΓΔΙΧ για τις 
αιτήσεις του Εξωδικαστικού Μηχανι-
σμού Ρύθμισης Οφειλών λειτουργεί 
από τις 3 Αυγούστου για τις επιχειρή-
σεις και όσους έχουν πτωχευτική ικα-
νότητα και χρωστούν από 20.000€ έ-
ως 50.000 ευρώ .  Ωστόσο τους επό-

μενους μήνες θα υπάρξει δυνα-
τότητα ρύθμισης και για όσους έχουν 
υψηλότερες οφειλές από 50.000€.

Όπως διευκρινίζει η σχετική 
εγκύκλιος:
• αίτηση για ρύθμιση μπορούν να υπο-
βάλουν και οι αγρότες καθώς και όσοι 
έχουν υποχρέωση καταβολής εισφο-
ρών ως αυτοαπασχολούμενοι, ανε-
ξαρτήτως αν θεωρείται ότι δεν α-
σκούν, κατά τα τυπικά κριτήρια, επιχει-
ρηματική δραστηριότητα (π.χ. ανταπο-
κριτές ξένου τύπου).
• στις οφειλές που θέλουν να ρυθμί-
σουν οι εργοδότες εντάσσονται  και τα 
πρόστιμα ( πχ πρόστιμο για αδήλωτη 
εργασία) των φορέων κοινωνικής α-
σφάλισης  που υπάγονται στην έννοια 
της Βασικής Οφειλής, σύμφωνα με τη 
νομοθεσία.
• η αίτηση υποβάλλεται μέσω της ι-
στοσελίδας της Ειδικής Γραμματείας 
Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους.
• Επιτρέπεται η ένταξη στη  ρύθμιση 
οφειλών που αμφισβητούνται δικα-
στικά από τον οφειλέτη. Με αυτό τον 
τρόπο οι οφειλέτες αποφεύγουν  επι-
πλέον επιβαρύνσεις.

Ποιοι μπορούν  
να ενταχθούν στη ρύθμιση

AΦυσικά πρόσωπα με πτωχευτική 
ικανότητα ή νομικά πρόσωπα που 

αποκτούν εισόδημα από επιχειρηματι-
κή δραστηριότητα, σύμφωνα με το 
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Σταδιακά οι αιτήσεις των οφει λετών για τις 120 δόσεις

ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ των ρυθμίσεων οφειλών του 
πρόσφατου παρελθόντος δεν αφήνουν πολ-
λά περιθώρια αισιοδοξίας για την επιτυχία 
της ρύθμισης των 120 δόσεων προς την ε-
φορία και τα ταμεία.

Αλλά και οι προηγούμενες ρυθμίσεις ό-
πως η πολύ ευνοϊκή των 100 δόσεων δεν 
κατάφεραν να «κρατήσουν» για μεγάλο διά-
στημα τους οφειλέτες. 

Έξι στους δέκα( 62,2%) , δηλαδή 162. 658 οφειλέτες 
επεντάχθηκαν καθώς δεν ήταν συνεπείς. Το 68% των ο-
φειλετών που έχασαν τη ρύθμιση όφειλε να πληρώνει 
μηνιαία δόση 50-300 ευρώ.

Σήμερα (τέλος Δεκεμβρίου 2017)εντός ρυθμίσεων βρί-
σκονται 71.048 οφειλέτες και το ρυθμισμένο ποσό ανέρ-
χεται σε 1.924.526.138 ευρώ.

Δηλαδή τα ποσά που βρίσκονται σε ρύθμιση είναι υπο-
τυπώδη σε σχέση με το ιλιγγιώδες ποσό των 31,2 δις 
ευρώ που οφείλεται στα ταμεία , με βάση την καταγραφή 
του Δεκεμβρίου 2017.

Κατά το τελευταίο τρίμηνο του 2017 σύμφωνα με την 4η 
τριμηνιαία Έκθεση του ΚΕΑΟ εντάχθηκαν 52.400 οφειλέ-

τες, με σύνολο οφειλών ύψους 388.382.831.
• Το 97,3% (30.434.870.671 ευρώ) των ο-
φειλών έχει δημιουργηθεί από παλαιούς 
οφειλέτες, με οφειλές μέχρι και τα τέλη του 
2014, και το υπόλοιπο 2,7% (ποσό 
850.535.437) δημιουργήθηκε από νέους ο-
φειλέτες, από τις αρχές του 2015 και μετά.

 Σύμφωνα με το ΚΕΑΟ, με τη λήξη της 
προθεσμίας ένταξης στη ρύθμιση των 100 

δόσεων παρατηρείται σταδιακή ένταξη περισσότερων ο-
φειλετών στην πάγια ρύθμιση των 12 δόσεων. Αυτό έχει 
σαν αποτέλεσμα την αύξηση των εισπράξεων από ρυθμί-
σεις, καθώς οι οφειλές ρυθμίζονται σε λιγότερες δόσεις, 
με υψηλότερο ποσό μηνιαίας δόσης.

Το 2017, το συνολικό ποσό των εισπράξεων του ΚΕΑΟ 
έφτασε στα 1.052.852.074 ευρώ, έναντι 333.290.851 ευ-
ρώ το 2014, ενισχύοντας καθοριστικά τα έσοδα του συ-
στήματος κοινωνικής ασφάλισης.

Το 89,25% των εισπράξεων στο τρίμηνο Οκτωβρίου-
Δεκεμβρίου και το 91,16% στις συνολικές εισπράξεις το 
2017 αφορούσαν βεβαιωμένες οφειλές από απλήρωτες 
εργοδοτικές εισφορές προς το πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Μόνο 4 στους  
10 οφειλέτες  
παραμένουν 

συνεπείς στις 
ρυθμίσεις 
οφειλών
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Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματο και 
έχουν φορολογική κατοικία στην Ελ-
λάδα και

1Οι συνολικές οφειλές προς το σύ-
νολο των πιστωτών δεν υπερβαί-

νουν το ποσό των είκοσι χιλιάδων 
(20.000) ευρώ ή / και

2Οι οφειλές προς του Φ.Κ.Α. υπερ-
βαίνουν το ογδόντα πέντε τοις ε-

κατό (85%) των συνολικών οφειλών 
τους (διμερής)

BΦυσικά πρόσωπα που αποκτούν 
εισόδημα από επιχειρηματική 

δραστηριότητα, σύμφωνα με τον Κώ-
δικα Φορολογίας Εισοδήματος  αλλά 
δεν έχουν πτωχευτική ικανότητα, υπό 
την προϋπόθεση ότι έχουν φορολογική 
κατοικία στην Ελλάδα, με οφειλές 
προς τους Φ.Κ.Α. έως 50.000 ευρώ.

Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται 
και τα πρόσωπα που έχουν οι ίδιοι την 
υποχρέωση καταβολής των ασφαλι-
στικών εισφορών.

Διευκρινίζεται ότι στο εισόδημα από 
επιχειρηματική δραστηριότητα εντάσ-
σεται και το εισόδημα από επιχειρημα-
τική αγροτική δραστηριότητα.

Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει:

1Να πληρούνται τα κριτήρια επιλε-
ξιμότητας κατά τα οποία, σε μια 

τουλάχιστον από τις τελευταίες τρεις 
(3) χρήσεις, πριν την υποβολή της αιτή-
σεως:
• Οφειλέτες που τηρούν απλογραφικό 
λογιστικό σύστημα έχουν θετικό καθα-

ρό αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και 
αποσβέσεων
• Οφειλέτες που τηρούν διπλογραφικό 
λογιστικό σύστημα έχουν θετικά απο-
τελέσματα προ τόκων, φόρων και απο-
σβέσεων ή θετική καθαρή θέση 
(equity).

Προϋπόθεση ένταξης στη 
σημερινή διαδικασία είναι:

Ο ελεύθερος επαγγελματίας να έχει 
επιτύχει κέρδη προ τόκων, φόρων και 
αποσβέσεων (EBITDA) μία φορά κατά 
την προηγούμενη τριετία (ακόμα και το 
φορολογικό έτος 2017, εφόσον επιθυ-
μεί)

Η οφειλή, μετά το «κούρεμα» προ-
στίμων και προσαυξήσεων να αξιολο-
γείται ως βιώσιμη και συγκεκριμένα 
είναι έως 8 φορές μεγαλύτερη του ε-
τησίου εισοδήματος του οφειλέτη (π.χ. 
για εισόδημα 5.000 ευρώ, η οφειλή 
μετά το «κούρεμα» να είναι μέχρι 
40.000 ευρώ)

Η συνολική αξία των περιουσιακών 
στοιχείων του οφειλέτη να είναι μι-
κρότερη από το 25πλασιο της οφειλής 
προς ρύθμιση (π.χ. για οφειλή προ 
«κουρέματος» 40.000 ευρώ, δεν πρέ-
πει τα περιουσιακά στοιχεία να υπερ-
βαίνουν το 1 εκατ. ευρώ).

2Να μη συντρέχουν οι εξαιρέσεις 
των παραγράφων 2 και 3 του άρ-

θρου 2 του ν.4469/2017, δηλαδή δε 
δύνανται να υποβάλλουν αίτημα βάσει 
των διατάξεων της παρούσας:

Πιστωτικά και χρηματοδοτικά ιδρύ-
ματα, καθώς και τα υποκαταστήματα 
αλλοδαπών τέτοιων ιδρυμάτων που 
λειτουργούν στην Ελλάδα

Πάροχοι επενδυτικών υπηρεσιών, 
καθώς και τα υποκαταστήματα αλλο-
δαπών τέτοιων παροχών που λειτουρ-
γούν στην Ελλάδα

Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσε-
ων σε Κινητές Αξίες, Οργανισμοί Ε-
ναλλακτικών Επενδύσεων και οι δια-
χειριστές αυτών

Ασφαλιστικές εταιρείες
• Φυσικά ή νομικά πρόσωπα εφόσον 
έχουν υποβάλλει αίτηση για υπαγωγή 
στις διατάξεις του Ν.4307/2014 ή του 
Ν.3588/2007 (Πτωχευτικός Κώδικας), 
εκτός εάν υπάρχει έγκυρη παραίτηση 
τους από τις εν λόγω διαδικασίες μέ-
χρι την υποβολή της αίτησης, ή για τα 
οποία έχει εκδοθεί οριστική απόφαση 
υπαγωγής τους σε μία από τις προανα-
φερόμενες διαδικασίες ή έχει συζητη-
θεί η αίτηση τους και εκκρεμεί η έκδο-
ση της δικαστικής απόφασης 
• Φυσικό πρόσωπο που έχει διακόψει 
την επιχειρηματική δραστηριότητα ή, 
για τα νομικά πρόσωπα, βρίσκεται σε 
διαδικασία λύσης και εκκαθάρισης, ε-
κτός εάν υποβληθεί δήλωση έναρξης 
εργασιών φυσικού προσώπου ή απο-
φασιστεί η αναβίωση του νομικού 
προσώπου πριν από την υποβολή της 
αίτησης
• φυσικό πρόσωπο ή, στην περίπτωση 
νομικών προσώπων, οι πρόεδροι και 
διευθύνοντες σύμβουλοι ή οι διαχειρι-
στές ή οι εταίροι ή και κάθε πρόσωπο 
εντεταλμένο είτε από ιδιωτική βούλη-
ση, είτε με δικαστική απόφαση είτε από 
το νόμο, που έχει καταδικαστεί με αμε-
τάκλητη απόφαση για φοροδιαφυγή, 
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 
δραστηριότητες, υπεξαίρεση, εκβίαση, 
πλαστογραφία, χρεοκοπία, απάτη κ.λπ. 

ΚΕΑΟ: Ποιες επιχειρήσεις έχουν 
υψηλό δείκτη αφερεγγυότητας

Το ΚΕΑΟ εντείνει τους ελέγχους 
των Κοινών Επιχειρήσεων που είναι 
οφειλέτες  των ταμείων προκειμένου 
να αποφασίσει για το δείκτη αφερεγ-
γυότητας μιας κοινής επιχείρησης. Για 
παράδειγμα αν μια επιχείρηση υποβά-
λει ΑΠΔ χωρίς να καταβάλει εισφορές 
η έχει υπεύθυνους ως προς το νόμο 
υπέργηρους, αλλοδαπούς (η αλλιώς 
αυτοφωράκηδες όπως συνηθίζεται να 
ονομάζονται) τότε  ο δείκτης αφερεγ-
γυότητά της βρίσκεται σε υψηλά επί-
πεδα. υψηλό  οφειλέτη Κ.Ε.Α.Ο.

Οι πατέντες που χρησιμοποιούν οι 
επιτήδειοι προκειμένου να «κλέ-

ψουν» τα ασφαλιστικά ταμεία και να 
αποφύγουν την καταβολή εισφορών, 
όπως τις έχει κωδικοποιήσει το ΚΕ-
ΑΟ, είναι:

1Δημιουργία οφειλών από επιχει-
ρήσεις με σημαντικό κύκλο εργα-

σιών που ανήκουν σε επιχειρηματίες 
χωρίς προσωπική περιουσία, τα δε 
περιουσιακά στοιχεία που αυτοί ή άλ-
λες επιχειρήσεις τους διέθεταν στο 
παρελθόν έχουν διοχετευθεί σε τρί-
τους.

2Δημιουργία οφειλών από εταιρεί-
ες χωρίς περιουσιακά στοιχεία με 

εικονικούς υπεύθυνους, που δηλώ-
νουν σαν έδρα κάποιο λογιστικό ή δι-
κηγορικό γραφείο, εμφανίζουν πολλά 
παραρτήματα, ασφαλίζουν προσωπι-
κό άλλων επιχειρήσεων και στο τέ-
λος πτωχεύουν.

3Δημιουργία οφειλών από εταιρεί-
ες με διαχειριστές, μέλη ή Διευ-

θύνοντες Σύμβουλους πρόσωπα χω-
ρίς περιουσιακά στοιχεία ή πρόσωπα 
κατά των οποίων δεν έχει νόημα η 
λήψη αναγκαστικών μέτρων είσπρα-
ξης. Τέτοια πρόσωπα είναι συνήθως: 
α) Υπερήλικοι, συνηθέστερα γονείς ή 
στενοί συγγενείς του επιχειρηματία, 
καθώς και άτομα πολύ νεαρής ηλικί-
ας, β) Οικονομικοί μετανάστες/αλλο-
δαποί, με κατοικία την έδρα της εται-
ρείας, γ) Κάτοικοι εξωτερικού χωρίς 
περιουσία στην Ελλάδα, δ) Υπάλληλοι 
της επιχείρησης, των οποίων η εμπει-
ρία/ προϋπηρεσία δεν δικαιολογεί την 
τοποθέτησή τους σε θέσεις ευθύνης.

4Δημιουργία νέας επιχείρησης με 
την ίδια έδρα, το ίδιο αντικείμενο 

εργασιών και τον ίδιο διακριτικό τίτ-
λο με επιχείρηση που δημιούργησε 
οφειλές και κατόπιν έπαψε να υπο-
βάλλει ΑΠΔ. Στη νέα αυτή επιχείρηση 
ασφαλίζεται και το προσωπικό της 
παλιάς.

5Δημιουργία οφειλών μεγάλου ύ-
ψους από επιχειρήσεις (συνηθέ-

στερα εταιρείες φύλαξης ή καθαριό-
τητας), που αναλαμβάνουν έργα σαν 
υπεργολάβοι και παρουσιάζουν μεγά-
λη αύξηση στον αριθμό των εργαζομέ-
νων. Πολλές φορές στις εταιρείες 
αυτές ασφαλίζεται και το προσωπικό 
του πραγματικού ανάδοχου του έργου.

Οι παραπάνω «πατέντες» εισφορο-
διαφυγής έχουν χρησιμοποιηθεί από 
δεκάδες επιχειρήσεις που μέχρι σή-
μερα έχει εντοπίσει το Κ.Ε.Α.Ο οι ο-
ποίες δραστηριοποιούνται στους το-
μείς τουρισμού, εστίασης, ψυχαγωγί-
ας-κέντρα διασκέδασης, παροχής υ-
πηρεσιών φύλαξης και καθαριότητας 
κλπ. και οι σχετικές οφειλές τους ξε-
περνούν τα 200 εκατ. ευρώ.
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Σταδιακά οι αιτήσεις των οφει λετών για τις 120 δόσεις
ΕΦΚΑ

Στα 360 ευρώ το 
κατώτατο όριο 
των συντάξεων 
χηρείας
ΩΣ ΚΑΤΩΤΑΤΟ όριο σύνταξης 
χηρείας ορίζεται το ποσό των 
360 ευρώ, όπως προβλέπει ε-
γκύκλιος του ΕΦΚΑ με οδηγίες 
για την έκδοση των νέων συ-
ντάξεων χηρείας κατ΄εφαρμο-
γή του Ν. 4387/2016 όπως συ-
μπληρώθηκε με τις διατάξεις 
του άρθρου 1 του Ν. 4499/2017.

Υπενθυμίζεται  ότι ο νόμος 
του 2017 όρισε ένα «πάτωμα» 
ασφαλείας ώστε να μην εκδί-
δονται πενιχρές συντάξεις χη-
ρείας ύψους ακόμα και 192 
ευρώ.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την 
εγκύκλιο,  το συνολικό ποσό 
της σύνταξης λόγω θανάτου 
του επιζώντος ή/και του δια-
ζευγμένου συζύγου, δεν μπορεί 
να υπολείπεται του ποσού της 
εθνικής σύνταξης του άρθρου 7 
που αντιστοιχεί σε 20 έτη α-
σφάλισης, δηλαδή των 
384,00€. Εάν ο χρόνος ασφά-
λισης του θανόντος είναι μι-
κρότερος των 20 ετών, το ως 
άνω ποσό βαίνει μειούμενο 
κατά 1,25% για κάθε έτος α-
σφάλισης που υπολείπεται των 
20 ετών και μέχρι τη συμπλή-
ρωση 15 ετών ασφάλισης. Για 
χρόνο ασφάλισης μικρότερο 
των 15 ετών, το ποσό της σύ-
νταξης λόγω θανάτου του επι-
ζώντος ή/και του διαζευγμένου 
συζύγου δεν μπορεί να υπολεί-
πεται του ποσού των τριακοσί-
ων 360,00€. Ο χρόνος ασφάλι-
σης που καθορίζει το κατώτατο 
ποσό σύνταξης λόγω θανάτου 
υπολογίζεται με βάση κάθε 
πλήρες έτος ασφάλισης που 
είχε πραγματοποιήσει ο θανών.

Συνεπώς, το κατώτατο ποσό 
σύνταξης λόγω θανάτου, ανά-
λογα με το χρόνο ασφάλισης, 
διαμορφώνεται ως εξής:
• Μέχρι και 15 πλήρη έτη α-
σφάλισης: 360,00€
• Μέχρι και 16 πλήρη έτη α-
σφάλισης:364,80€
• Μέχρι και 17 πλήρη έτη α-
σφάλισης:369,60€
• Μέχρι και 18 πλήρη έτη α-
σφάλισης: 374,40€
• Μέχρι και 19 πλήρη έτη α-
σφάλισης: 379,20€
• Από 20 πλήρη έτη ασφάλισης 
και άνω: 384,00€
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1. Λύση για το Επικουρικό Κεφαλαίο Αυτοκινήτου μέσα στο 2ο τρίμηνο του 
2018
2. Λύση για την Ασπίς μέχρι το τέλος του 2018
3. Συζήτηση με όλους τους θεσμικούς φορείς και προώθηση των θέσεων της  
ΕΑΕΕ για τη σύνταξη, την υγεία, και τις φυσικές καταστροφές 
4. Προώθηση της εφαρμογής των Ιατρικών Πρωτοκόλλων
5. Ενημέρωση του καταναλωτή για το νέο Μητρώο Ασφαλιστικών  Διαμεσο-
λαβητών και καταπολέμηση των μαύρων κωδικών
6. Κατάρτιση δέσμης δεικτών υγείας
7. Ενίσχυση του θεσμού της διαμεσολάβησης για την επίλυση διαφορών με 
τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις σε συνεργασία με τον ΟΠΕΜΕΔ
8. Επέκταση του επιτυχημένου θεσμού του Φιλικού Διακανονισμού
9. Σύνταξη Κώδικα Δεοντολογίας εταιρειών Οδικής Ασφάλισης
10. Συστηματική επικοινωνία με τους πολίτες. Διεύρυνση της χρήσης νέων 
μέσων και κοινωνικών δικτύων και περαιτέρω αξιοποίηση της Ημέρας Α-
σφάλισης και του Ετήσιου Συνεδρίου
11. Ανάπτυξη δράσεων Κοινωνικής Ευθύνης της ΕΑΕΕ

Τη βούληση της  ασφαλιστικής αγοράς να 
είναι αρωγός στα προβλήματα των  Ελ-
λήνων πολιτών, επαναβεβαίωσε   ο πρό-

εδρος της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών 
Ελλάδος κ. Δημήτρης Μαζαράκης, κατά την 
διάρκεια της  καθιερωμένης εορταστικής εκ-
δήλωσης για την κοπή της πρωτοχρονιάτικης 
πίτας των εταιριών μελών της, στην οποία 
παραβρέθηκαν εκπρόσωποι της ασφαλιστι-
κής αγοράς από τις εταιρίες – μέλη της ΕΑΕΕ, 
εκπρόσωποι φορέων και επιμελητηρίων, εκ-
πρόσωποι κλαδικών και πανελλαδικών ΜΜΕ. 

Το ξεκίνημα του 2018 βρίσκει την ελληνική 
ασφαλιστική αγορά περισσότερο έτοιμη από 
ποτέ να υλοποιήσει το όραμά της, που δεν εί-
ναι άλλο από το να δώσει τη δυνατότητα στους 
Έλληνες να ζήσουν με αξιοπρέπεια, τόνισε 
χαρακτηριστικά ο κ. Μαζαράκης. Εξειδικεύο-
ντας τόνισε ότι οι Έλληνες πολίτες  πρέπει να  
ζήσουν με αξιοπρέπεια την περίοδο της σύ-
νταξης, να  προστατέψουν με αξιοπρέπεια το 
πολυτιμότερο αγαθό της ζωής τους την υγεία 
τους και να  αντιμετωπίσουν με αξιοπρέπεια 
τις οικονομικές συνέπειες ενός καταστροφι-
κού γεγονότος στην περιουσία τους (σεισμός, 
πυρκαγιά, πλημμύρα).Ακόμη πρέπει να  ζήσει 
η οικογένεια τους με αξιοπρέπεια αν στη πο-
ρεία της ζωής συμβεί ένας ξαφνικός θάνατος, 
πρόσθεσε ο πρόεδρος της ΕΑΕΕ.  να το πετύ-
χουμε αυτό, θα δουλέψουμε εντατικά και με-
θοδικά για να ενισχύσουμε την εμπιστοσύνη 
των πολιτών προς τον θεσμό της ιδιωτικής 
ασφάλισης, να χτίσουμε την αξιοπιστία της α-
σφαλιστικής αγοράς, να καλλιεργήσουμε την 
ασφαλιστική συνείδηση του Έλληνα, και πάνω 
απ’ όλα να ξεκαθαρίσουμε με το παρελθόν, 
σημείωσε ο κ. Μαζαράκης , γνωστοποιώντας 
ότι το  2018, η ασφαλιστική αγορά παίρνει τη 
πρωτοβουλία των κινήσεων και με μία σειρά 
δράσεων, «αλλάζει τα δεδομένα»

Την Ελλάδα επέλεξε αυτή τη 
χρονιά η διοίκηση της Generali 

για τη διοργάνωση της ετήσιας 
συνάντησης των οικονομικών δι-
ευθυντών των ασφαλιστικών ε-
ταιρειών του ομίλου. Η διοργά-
νωση του Group CFO Inter-
national Community Meeting  

που φιλοξενήθηκε στα γραφεία της Generali στην Αθήνα, ε-
πιβεβαιώνει όπως τονίζει η εταιρεία  το ισχυρό ενδιαφέρον 
του ομίλου για τη χώρα μας και την ελληνική ασφαλιστική 
αγορά.

Κατά τη διάρκειά της συζητήθηκαν αναλυτικά επίκαιρα θέ-
ματα που επηρεάζουν τον ασφαλιστικό κλάδο διεθνώς, όπως 
η εικόνα της διεθνούς και ευρωπαϊκής οικονομίας και οι αλ-
λαγές στο ευρωπαϊκό ασφαλιστικό ρυθμιστικό πλαίσιο. Ανα-
λύθηκαν τα σενάρια και οι τάσεις που επικρατούν στον κλά-
δος της ιδιωτικής ασφάλισης στις χώρες της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και η συνεισφορά των ασφαλιστικών εταιρειών 
στην εξασφάλιση του πληθυσμού της Γηραιάς Ηπείρου. Οι 
συμμετέχοντες οικονομικοί διευθυντές είχαν ακόμη την ευ-
καιρία να εξετάσουν θέματα που αφορούν στους επιχειρημα-
τικούς στόχους της Generali, με έμφαση στις πολιτικές μείω-
σης του κόστους λειτουργίας, της βελτίωσης της ανταγωνι-
στικότητας και της αποτελεσματικότητας των εταιρειών του 
ομίλου.Με έκδηλο ενδιαφέρον παρακολούθησαν οι συμμε-
τέχοντες την παρουσίαση του διευθύνοντος συμβούλου της 
Generali Hellas κ. Πάνου Δημητρίου, η οποία ανέλυε τα επι-
τεύγματα που πέτυχε η εταιρεία σε ένα δύσκολο οικονομικό 
περιβάλλον, καταδεικνύοντας ότι η Generali Hellas τρέχει 
μπροστά από την αγορά. Τα εντυπωσιακά αποτελέσματα της 
εταιρείας, όπως: η κατά 50% αύξηση της παραγωγής ασφαλί-
στρων τα τελευταία οκτώ χρόνια, στη διάρκεια των οποίων η 
αγορά στο σύνολο της κινείται με αρνητικούς ρυθμούς και ο 
υπερδιπλασιασμός του μεριδίου της στην ελληνική αγορά, 
έγιναν δεκτά με ικανοποίηση από τους οικονομικούς διευθυ-
ντές, αφού δικαιώνουν την επιλογή του Ομίλου να επενδύσει 
στην Ελλάδα. Τα παραπάνω αποτελέσματα αποτελούν το επι-
στέγασμα μιας επιτυχημένης εφαρμογής στην ελληνική αγο-
ρά και τις ιδιαιτερότητές της, της στρατηγικής της Generali, η 
οποία στοχεύει στην βελτίωση της αποτελεσματικότητας της 
με μειωμένο λειτουργικό κόστος και την προώθηση απλών 
και έξυπνων ασφαλιστικών λύσεων.

Στη διάρκεια των δυο ημερών παραμονής τους στη χώρα 
μας, οι συμμετέχοντες στο “Group CFO International 
Community Meeting” είχαν την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή 
με τους πολιτιστικούς θησαυρούς που φιλοξενεί το Μουσείο 
Μπενάκη και να ξεναγηθούν στο επιβλητικό Μουσείο της Α-
κρόπολης. Η επιτυχημένη διοργάνωση έκλεισε σε θερμό κλί-
μα με όλες τις πλευρές να εκφράζουν την αμοιβαία τους ε-
μπιστοσύνη και τη σύμπνοια με τους στόχους του ομίλου.

Εθνική Ασφαλιστική 

Ευαισθησία για τα παιδιά 

Νέα τιμητική διάκριση, για μια ακόμη χρονιά, 
απονεμήθηκε στην Εθνική Ασφαλιστική από 

την Ένωση των 10 Σωματείων - Μελών «Μαζί 
για το Παιδί», σε ειδική εκδήλωση που πραγμα-
τοποιήθηκε στο Μουσείο Μπενάκη. Την τιμητι-
κή διάκριση, για λογαριασμό της Εθνικής Α-
σφαλιστικής, παρέλαβε η υπεύθυνη Εταιρικής 
Επικοινωνίας, κυρία Μαρία Κόρακα.

Ταυτόχρονα, στην ίδια εκδήλωση απονεμή-
θηκαν τα δυο βραβεία εθελοντισμού «Μαζί για 
το παιδί», συγκεκριμένα το «Έργο Ζωής» και 
«Μάθημα Ζωής», που απονέμονται σε ανθρώπους διαφόρων χώρων, οι οποίοι 
προσφέρουν σημαντικό εθελοντικό κοινωνικό έργο, βελτιώνοντας τις συνθή-
κες ζωής των συνανθρώπων τους. Την εκδήλωση παρουσίασε η δημοσιογρά-
φος Σία Κοσιώνη, ενώ μεταξύ των τιμώμενων ήταν και οι καλλιτέχνες Γιώργος 
Νταλάρας και Άλκηστις Πρωτοψάλτη.

Να σημειωθεί ότι η Εθνική Ασφαλιστική, στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνι-
κής της Ευθύνης, προβαίνει εδώ και χρόνια σε ασφαλιστική κάλυψη των εκδη-
λώσεων που διοργανώνει η Ένωση «Μαζί για το παιδί».

ΜΙΝΕΤΤΑ Ασφαλιστική 

Συνεργάζεται με κορυφαίες 
αντασφαλιστικές 

Και για το 2018  η  ΜΙΝΕΤΤΑ Ασφαλιστι-
κή εξασφάλισε συνεργασία με κορυφαίες 
αντασφαλιστικές εταιρείες. Όπως  ανακοί-
νωσε, έχει συνάψει συμβάσεις με τις εται-
ρείες SCOR, AMLIN, QBE, TOKIO 
MILLENNIUM, MAPFRE, KOREAN , DEVK, 
COVEA, NACIONAL RE, TRIGLAV , SAVA, 
GIC.Η συνεχής υποστήριξη από αξιόλογους 
αντασφαλιστές αποτελεί έναν από τους πα-
ράγοντες που, διαχρονικά, ενισχύουν την 
αξιοπιστία της ΜΙΝΕΤΤΑ Ασφαλιστικής, 
συμβάλλοντας ταυτόχρονα και στη δημι-
ουργία των απαραίτητων συνθηκών για α-
μεσότητα στην καταβολή των αποζημιώσε-
ων, προστίθεται στην ανακοίνωση.

Η κα Μαρία Κόρακα 
παραλαμβάνει τη διάκριση 

Δημήτρης Μαζαράκης  
Αλλάζουμε τα δεδομένα στην αγορά

Ο κ. Δημήτρης Μαζαράκης, 
η κα Μαργαρίτα Αντωνάκη 
και ο κ. Χριστόφορος  
Σαρδελής

Οι άξονες των δράσεων

Όμιλος Generali

Συνάντηση 
κορυφής  
στην Αθήνα
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Το «όπλο» της διαγραφής μέρους της οφειλής για 
στεγαστικά δάνεια, που δόθηκαν σε ελβετικό φρά-
γκο, χρησιμοποιούν, εδώ και μερικούς μήνες, οι 

τράπεζες, επιδιώκοντας να αντιμετωπίσουν το τεράστιο 
πρόβλημα, που δημιουργήθηκε στην εξυπηρέτηση των 
δανείων της υποκατηγορίας, από τη βίαιη άνοδο του 
ελβετικού φράγκου, έναντι του ευρώ. 

Μέσω τυποποιημένων προϊόντων ή εξατομικευμέ-
νων λύσεων, οι τράπεζες προτείνουν σε οφειλέτες στε-
γαστικών δανείων σε ελβετικό φράγκο να συνεργα-
στούν μαζί τους, ώστε το δάνειο να μετατραπεί σε ευρώ 

και το πληρωτέο ύψος του να (επαν)εκτιμηθεί, με βάση 
την τρέχουσα αξία του δανείου. 

Η Εθνική, για παράδειγμα, έχει δημιουργήσει πρό-
γραμμα, που προσφέρει σταδιακή διαγραφή σημαντι-
κού μέρους του ανεξόφλητου, σήμερα, υπολοίπου, ε-
φόσον ο δανειολήπτης εξυπηρετεί, ομαλά, το υπόλοιπο. 

Το πρόγραμμα εδράζεται στο μηχανισμό «split and 
freeze». Το δάνειο σε ελβετικό φράγκο μετατρέπεται 
σε ευρώ και το πληρωτέο μέρος επανεκτιμάται, με μο-
ναδικό κριτήριο την τρέχουσα αξία του ακινήτου. Η δι-
άρκεια του δανείου και το ύψος της δόσης καθορίζο-

νται, με κριτήρια την ηλικία του δανειολήπτη και το δια-
θέσιμο εισόδημά του. 

Το υπόλοιπο μέρος του δανείου «παγώνει», άτοκα, 
και διαγράφεται σταδιακά, εφόσον ο δανειολήπτης εξυ-
πηρετεί κανονικά τις υποχρεώσεις του. Το ύψος του 
δανείου, που «παγώνει», ξεπερνά συνήθως για χορη-
γήσεις σε ελβετικό φράγκο το 40% με 50% του ανεξό-
φλητου υπολοίπου, «θεραπεύοντας», έτσι, όλο το πρό-
βλημα που δημιούργησε η συναλλαγματική ισοτιμία. 

Για παράδειγμα στεγαστικό δάνειο σε ελβετικό φρά-

► Μετατροπή του 
δανείου σε ευρώ  
και αποπληρωμή 
μόνο του ποσού  
που αντιστοιχεί  
στην τρέχουσα  
αξία του ακινήτου

Γιάννης Στουρνάρας  Οι πέντε προκλήσεις της ελληνικής οικονομίας
σελ. 
18

Πέντε προκλήσεις για την ελληνική οικονομία που θα πρέπει να αντιμετωπιστούν σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα, προκειμένου η ελληνική οικονομία να επιστρέψει  
σε διατηρήσιμη ανάπτυξη, ανέδειξε ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος κ. Γιάννης Στουρνάρας, μιλώντας στο Ελληνοϊσραηλινό Επιμελητήριο Εμπορίου  

και Τεχνολογίας με θέμα το οικονομικό περιβάλλον και η πολύπλευρη συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών

ΠΩΣ  ΠΑΓΩΝΕΙ ΚΑΙ ΕΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΔΙΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ

Λύσεις με γενναίο «κούρεμα» για 
στεγαστικά δάνεια σε ελβετικό φράγκο

Συνέχεια στη σελ. 12
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γκο, το οποίο αν μετατραπεί σε ευρώ θα έχει ανε-
ξόφλητη αξία 300 χιλιάδων, σπάει, με βάση τον 
παραπάνω μηχανισμό, στα εξής δύο μέρη: το πρώ-
το αξίας 140 χιλιάδων αντιστοιχεί στην τρέχουσα 
αξία του ακινήτου και ρυθμίζεται για αποπληρωμή 
σε βάθος 15ετίας. 

Οι υπόλοιπες 160 χιλ. ευρώ «παγώνουν» άτοκα 
για 15 χρόνια. Κάθε χρόνο που ο δανειολήπτης θα 
εξυπηρετεί ομαλά τις δόσεις του πληρωτέου δα-
νείου θα διαγράφεται το 5% του «παγωμένου» 
τμήματος. Δηλαδή 8 χιλ ευρώ ετησίως. Εφόσον 
στην 15ετία ο δανειολήπτης αποπληρώσει το πλη-
ρωτέο μέρος των 140 χιλ. ευρώ θα έχει διαγράψει 
120 χιλ. ευρώ ( σ.σ το 75% του παγωμένου σκέ-
λους). 

Θα έχουν μείνει από το παγωμένο μέρος του 
δανείου 40 χιλ. ευρώ, που δεν θα έχουν διαγρα-
φεί. Ο μηχανισμός προβλέπει επανεκτίμηση της 
τρέχουσας αξίας του ακινήτου στη λήξη της 15ετί-
ας. Αν η αξία είναι μεγαλύτερη των 140 χιλ. ευρώ 
( π. χ 170 χιλ) ο δανειολήπτης θα κληθεί να πλη-
ρώσει άλλες 30 χιλ. ευρώ σε δόσεις, ενώ οι υπό-
λοιπες 10 χιλ. διαγράφονται. 

Σε αυτή την περίπτωση από αρχική οφειλή 300 

χιλ. ευρώ θα έχει καταβάλει τις 170 χιλ. και θα έ-
χει κερδίσει διαγραφή 130 χιλ. ευρώ. Επιπρόσθε-
τα, κερδίζει από το γεγονός ότι δεν καταβάλει τό-
κους για το τμήμα του δανείου που παγώνει. 

Η Εθνική εκτιμά ότι, μετά την παρέλευση της 
15ετίας, η εμπορική τιμή του ακινήτου θα είναι με-
γαλύτερη, επομένως θα έχει δημιουργηθεί θετική 
αξία για τον δανειολήπτη, που εξυπηρετεί κανονι-
κά το δάνειο.

Αντίστοιχο πρόγραμμα ετοιμάζει η Πειραιώς ε-
νώ Alpha και Eurobank προσφέρουν εξατομικευ-
μένες ρυθμίσεις με διαγραφή μέρους της απαίτη-
σης, ανάλογα με την εισοδηματική και περιουσια-
κή κατάσταση του συνεργάσιμου δανειολήπτη.

Πιο «επιθετικές» είναι οι ρυθμίσεις, που προ-
σφέρουν Πειραιώς και Eurobank, σε όσους από 
τους πελάτες της έχουν υποβάλει αίτηση υπαγω-
γής στο νόμο Κατσέλη για στεγαστικό δάνειο με 
ενέχυρο την πρώτη κατοικία.

Για όσους δανειολήπτες συνεργαστούν, παρέ-
χοντας τα απαραίτητα στοιχεία, που να αποδεικνύ-
ουν την αδυναμία τους να εξυπηρετήσουν το δά-
νειο, οι δύο τράπεζες προσφέρουν μερική διαγρα-
φή χρέους, αντίστοιχη με αυτή που επιδικάζουν τα 
δικαστήρια (40% με 60% επί του ανεξόφλητου υ-
πολοίπου).

Λύσεις με γενναίο «κούρεμα» για στεγαστικά δάνεια σε ελβετικό φράγκο
Συνέχεια απο τη σελ. 11

Στην ανάγκη αξιοποίησης των πλε-
ονεκτημάτων που διαθέτει η χώ-
ρα σε στρατηγικούς κλάδους ανα-

φέρθηκε  ο διευθύνων σύμβουλος της 
Eurobank, κ. Φωκίων Καραβίας, ανοί-
γοντας την εκδήλωση για την απονομή 
των βραβείων “Growth Awards”, η ο-
ποία πραγματοποιήθηκε  παρουσία του 
προέδρου της Νέας Δημοκρατίας, κ. 
Κυριάκου Μητσοτάκη, εκπροσώπων 
της πολιτικής και οικονομικής ζωής 
της χώρας, της ακαδημαϊκής και επι-
χειρηματικής κοινότητας. 

Όπως είπε ο κ. Καραβίας  οι ευρύτε-
ροι γεωπολιτικοί συσχετισμοί, οι τε-
χνολογικές εξελίξεις, η παράδοση και 
οι φυσικοί πόροι της χώρας μας δί-
νουν την ευκαιρία να πρωταγωνιστή-
σουμε, όχι μόνο για τα επόμενα χρόνια, 
αλλά για αρκετές δεκαετίες. 

Ειδικότερα, τα μεγάλα έργα στους 
κλάδους της ενέργειας, των logistics 
και του τουρισμού, μαζί με τα σχετιζό-
μενα έργα υποδομής μπορούν να προ-
σελκύσουν διεθνές ενδιαφέρον για 
επενδύσεις ύψους άνω των 20 δισε-
κατομμυρίων ευρώ. Σωρευτικά, θα 
προκαλέσουν τη δημιουργία επιπλέον 
ΑΕΠ περίπου €30 δισ. σε ορίζοντα δε-
καετίας και τουλάχιστον €60 δισ. σε 
ορίζοντα εικοσαετίας. Η τελική επί-
δραση μπορεί να είναι ακόμα μεγαλύ-
τερη, τόνισε ο κ. Καραβίας εξηγώντας 
ότι οι παραπάνω εκτιμήσεις έχουν κε-

ντρική θέση στον επιχειρηματικό σχε-
διασμό μας και στον καθορισμό των 
προτεραιοτήτων της Eurobank. Aνα-
φορικά με το θεσμό των “Growth 
Awards”, υπογράμμισε ότι η συνεργα-
σία της Τράπεζας με τη Grant Thornton 
επιβεβαιώνει την ανάγκη σύμπραξης, 
αντί των μεμονωμένων πρωτοβουλι-
ών. Την ανάγκη μακροπρόθεσμης δέ-
σμευσης, αντί για συγκυριακές κινή-
σεις. 

Ο πρόεδρος του διοικητικού συμ-
βουλίου της Eurobank, κ. Νικόλαος  
Καραμούζης και ο διευθύνων σύμβου-

λος της Grant Thornton, κ. Βασίλης 
Καζάς, οι οποίοι προεδρεύουν από 
κοινού στην Επιτροπή Βραβεύσεων 
των Growth Awards αναφέρθηκαν συ-
νοπτικά στη φιλοσοφία και τη σημασία 
του θεσμού των “Growth Awards”, 
στόχος του οποίου είναι να αναδείξει 
το σύγχρονο και υγιές ελληνικό επι-
χειρείν που μπορεί να πρωτοστατήσει 
στην εθνική προσπάθεια παραγωγικής 
και επενδυτικής ανασυγκρότησης και 
διατηρήσιμης ανάπτυξης. 

Κεντρικός μας στόχος οφείλει να 
είναι η στροφή προς μια οικονομία που 

θα παράγει προϊόντα και υπηρεσίες με 
υψηλή προστιθέμενη αξία, τα οποία θα 
μπορούν να σταθούν ανταγωνιστικά 
στις διεθνείς αγορές,σημείωσε στον  
χαιρετισμό που απέστειλε ο αναπλη-
ρωτής Υπουργός Εξωτερικών κ. Γε-
ώργιος Κατρούγκαλος,ενώ στην  το-
ποθέτησή του ο πρόεδρος της Νέας 
Δημοκρατίας, κ. Κυριάκος Μητσοτά-
κης, εστίασε στις δομικές αλλαγές που 
έχει ανάγκη η χώρα ώστε να απελευ-
θερωθούν οι δημιουργικές της δυνά-
μεις από τα δεσμά του κρατισμού. Τέ-
λος, παρουσιάστηκε έρευνα της Grant 

Thornton για 8.000 επιχειρήσεις από 
τους partners της εταιρίας, κ.κ. Μανό-
λη Μιχαλιό και Νίκο Ιωάννου, αποτυ-
πώνοντας τις τάσεις που διαμορφώ-
νονται και αναδεικνύοντας δυνάμεις 
αλλά και ανάγκες που αναπτύσσονται 
στις νέες συνθήκες, ρίχνοντας έτσι 
φως στο μέλλον της ελληνικής επιχει-
ρηματικότητας. 

Ο κ. Peter Bodin, global CEO της 
Grant Thornton, στην παρουσίαση του 
με θέμα “A new mindset for a new 
corporate world” μίλησε για τη ρα-
γδαία ταχύτητα με την οποία πραγμα-
τοποιούνται σήμερα οι αλλαγές στο 
επιχειρηματικό περιβάλλον και πώς 
αυτό οδηγεί στην υιοθέτηση ενός νέου 
τρόπου σκέψης, που θα αγκαλιάζει τις 
αλλαγές και θα δημιουργεί μια κουλ-
τούρα η οποία θα είναι ικανή να μετα-
τρέψει την κρίση σε όφελος.

Ο θεσμός των “Growth Awards”, 
που συνεχίζεται για 2η χρονιά, αναδει-
κνύει, ενθαρρύνει και επιβραβεύει 
ελληνικές επιχειρήσεις που διακρίθη-
καν, παρά την κρίση, συνδυάζοντας ι-
σχυρές οικονομικές επιδόσεις, ξεχω-
ρίζοντας για τη δυναμική και την εξω-
στρέφειά τους, ενώ συμβάλλουν ου-
σιαστικά στη διαμόρφωση ενός νέου 
επιχειρηματικού τοπίου, με υψηλό αί-
σθημα κοινωνικής ευθύνης, σεβόμε-
νες την πελατεία και το ανθρώπινο 
δυναμικό τους.

EUROBANK- GRANT THORNTON 

Σε 6 εταιρείες τα βραβεία Growth Awards

Οι  κ.κ. Φωκίων Καραβίας,Βασίλης Καζάς, Κυριάκος Μητσοτάκης Νικόλαος Καραμούζης 

Oι 6 εταιρίες  
που βραβεύτηκαν
• Λειτουργική / Επιχειρησιακή 
βελτίωση: DEMO A.B.E.E.
• Ανάπτυξη προϊόντος / Ανάπτυξη 
αγορών: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHT A.B. 
& E.E. ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓ. ΗΛΕΚΤΡ. 
& ΤΗΛΕΠ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
• Ανθρώπινο δυναμικό και εταιρική 
κουλτούρα: ΜΑΣΟΥΤΗΣ Δ. 
ΣΟΥΠΕΡΜΑΡΚΕΤ Α.Ε.
• Επενδύσεις: ΕΛΒΙΑΛ Α.Ε. 
• Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη: 
GENESIS PHARMA S.A. 
• Βραβείο Επιχειρηματικής Αριστείας: 
Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ
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Το νέο Medifirst  έχει τις εγκαταστάσεις του στον Παράδεισο Αμαρουσίου και συμπληρώνει το πρώτο πολυϊατρείο στα νότια προάστια καλύπτοντας  
ανάγκες για πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας των κατοίκων των βορείων προαστίων  της Αθήνας, καθώς και αυτών της Ανατολικής και Δυτικής Αττικής,  

δεδομένου ότι βρίσκεται σε σημείο εύκολης πρόσβασης από την Αττική Οδό και από τον άξονα της Λεωφόρου Κηφισίας
Σελ. 15

Εθνική Ασφαλιστική

Σημαντική αύξηση πωλήσεων  
για το πρόγραμμα υγείας Full

Έρευνα AXA

Ένα χαμόγελο μπορεί  
να μειώσει το άγχος

ANEC

Οι πολίτες  διστάζουν να αναζητήσουν  
ιατρική περίθαλψη σε χώρες της ΕΕ

Interamerican Βοήθειας

Παρείχε υπηρεσίες  σε 1.205 
πελάτες κατά μέσο όρο, ημερησίως

Σελ. 14 Σελ. 14 Σελ. 14 Σελ. 15

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΚΑΡΤΑΠΑΝΗ ΣΤΟ NEXTDEAL

Του ΆΡΗ ΜΠΕΡΖΟΒΊΤΗ

Πρωτοπορία, καινοτομία, ποιότητα είναι μερικά μόνον από τα 
στοιχεία που συνθέτουν την ανοδική πορεία του  oμίλου Υγεία 
και εμπνέουν εμπιστοσύνη στους ασθενείς. Ωστόσο προς την 

κατεύθυνση αυτή υπάρχουν πολλά εμπόδια που τα στελέχη του 
oμίλου μαζί με το ιατρικό, νοσηλευτικό και διοικητικό προσωπικό 

καλούνται καθημερινά να ξεπεράσουν.
Ο διευθύνων σύμβουλος του oμίλου ΥΓΕΙΑ Ανδρέας Καρταπά-

νης σε μια συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης  στο Nextdeal μιλάει ανά-
μεσα σε άλλα για:
• Το πως όμιλος Υγεία κατορθώνει να επιβιώνει στα χρόνια της 
κρίσης.
• Τα δύο «χαράτσια» clawback και rebate που έχουν στην κυριο-

λεξία «γονατίσει» τον ιδιωτικό τομέα Υγείας.
• Τις φήμες περί συνεργασίας του ομίλου με ξένα founds και το 
μετοχικό του μέλλον. 
• Τις προβλέψεις του για το μέλλον της ιδιωτικής υγείας στη χώρα 
μας.

Ο όμιλος ΥΓΕΙΑ 
επενδύει στην 

ποιότητα

Συνέχεια στις σελίδες 16-17

Το 55% των 
επισκεπτών του 
Υγεία καλύπτονται 
από ασφαλιστικές 
εταιρείες
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Το χαμόγελο μπορεί να αποτελέ-
σει ένα από τα πιο «φυσικά φάρ-
μακα» και να λειτουργήσει ευ-

εργετικά για το ανοσοποιητικό σύ-
στημα και την καρδιαγγειακή υγεία, 
σύμφωνα με τη νέα έρευνα που 
πραγματοποίησε για το Ταμείο Ερευ-
νών ΑΧΑ η Dr. Sarah Pressman, Α-
ναπληρώτρια Καθηγήτρια Ψυχολογί-
ας και Κοινωνικής Συμπεριφοράς 
του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνια 
στο Ιρβάιν. 

Συγκεκριμένα, η Dr. Sarah Pres-
sman εξέτασε κατά πόσο η συμπερι-
φορά και η υγεία μας βελτιώνονται 
όταν χαμογελάμε. Τα αποτελέσματα 
ήταν εντυπωσιακά. Αποδείχτηκε ότι 
όσοι χαμογελούν αναπτύσσουν «α-

ντισώματα», τις ορμόνες κορτιζόλη 
και κατεχολαμίνες, οι οποίες βοη-
θούν στην προληπτική αντιμετώπιση 
προβλημάτων υγείας, προστατεύουν 
το ανοσοποιητικό και καρδιαγγειακό 
σύστημα, ενισχύουν τις αντοχές μας 
και «διευρύνουν» τα όρια του πόνου. 

Στην ίδια έρευνα διαπιστώθηκε ότι 
το χαμόγελο έχει τις ίδιες ευεργετικές 
ιδιότητες, ακόμα και όταν δεν είναι 
αληθινό. 

Όταν προσποιούμαστε ότι χαμογε-
λάμε, στέλνουμε στον εγκέφαλό μας 
μηνύματα που έχουν ψυχολογικά ο-
φέλη, όπως ακριβώς συμβαίνει και 
με το «αληθινό» μας χαμόγελο. Και 
πώς ξεχωρίζουμε το αυθόρμητο και 
πραγματικό από το ψεύτικο χαμόγε-

λο; Η ερευνήτρια σημειώνει ότι όταν 
κάποιος χαμογελάει πραγματικά, δη-
μιουργούνται ρυτίδες γύρω από τα 
μάτια, ενώ όταν το χαμόγελο είναι 
ψεύτικο το μόνο που στην πραγματι-
κότητα κινείται είναι το στόμα. 

Έτσι κάθε φορά που χαμογελάμε, 
πρέπει να σκεφτόμαστε ότι αυτό μας 
κάνει λιγότερο αγχωμένους και πε-
ρισσότερο υγιείς. 

Αυτό συμβαίνει γιατί το χαμόγελο 
βελτιώνει τη διάθεσή μας, μας ανα-
κουφίζει και μας βοηθάει να αντιμε-
τωπίζουμε με μια πιο θετική και αισι-
όδοξη ματιά την καθημερινότητα. 
Μειώνει το άγχος, ενισχύει το ανοσο-
ποιητικό μας σύστημα, βοηθάει στην 
καλή λειτουργία της καρδιάς, τονώ-

νει τη ψυχολογική μας υγεία και έτσι 
είμαστε πιο αισιόδοξοι στις δυσκολί-
ες που προκύπτουν. Στο πρώτο επει-
σόδιο της σειράς “AXA Research 
Files” παρουσιάζεται νέα έρευνα που 
εξετάζει κατά πόσο οι άνθρωποι που 
χαμογελούν περισσότερο είναι πιο 
υγιείς και ευτυχισμένοι σε σχέση με 
αυτούς που χαμογελούν λιγότερο 
στην καθημερινότητά τους.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε στο 
πλαίσιο ενεργειών που διενεργεί το 
Ταμείο Ερευνών ΑΧΑ, την παγκόσμια 
πρωτοβουλία του ομίλου που υπο-
στηρίζει έρευνες με σημαντικά ευρή-
ματα για την ακαδημαϊκή κοινότητα 
και την κοινωνία των πολιτών, συμ-
βάλλοντας, παράλληλα, στην ανά-
πτυξη του διαλόγου μεταξύ της επι-
στήμης, του ιδιωτικού κλάδου και της 
κοινωνίας. 

Δείτε το σχετικό video για τις ευερ-
γετικές ιδιότητες του χαμόγελου στο : 
https://youtu.be/iaM5qhDFz48

Ευρωκλινική 
Αθηνών

Πιστοποιητικό 
«Centers of 
Excellence»
TO  ΠΡΏΤΟ  στην Ελλάδα πι-
στοποιητικό «Centers of 
Excellence», απονεμήθηκε 
στην Ευρωκλινική Αθηνών, 
από την TÜV AUSTRIA 
HELLAS.  Όπως τονίζεται η  
Ευρωκλινική Αθηνών και συ-
γκεκριμένα το Κέντρο Χει-
ρουργικής Θυρεοειδούς και 
Παραθυρεοειδών Αδένων 
του νοσοκομείου, με επικεφα-
λής τον εξειδικευμένο χει-
ρουργό κ. Ευάγγελο Καρβού-
νη, πιστοποιήθηκε για το υψη-
λό επίπεδο εξειδίκευσης και 
εμπειρίας των επιστημόνων 
Ιατρών, τη συμμόρφωση της 
κλινικής προς τα κριτήρια του 
Ιδιωτικού Πρωτοκόλλου BP02 
– Centers of Excellence, κα-
θώς και τη δυνατότητα να α-
ποτελέσει κέντρο αναφοράς 
σε πανευρωπαϊκό και διεθνές 
επίπεδο. 
Ο ιδιαίτερα μεγάλος αριθμός 
περιστατικών του κέντρου, τα 
εξαιρετικά χαμηλά ποσοστά 
επιπλοκών σε σύγκριση με τα 
διεθνή δεδομένα, η εφαρμογή 
καινοτόμων χειρουργικών τε-
χνικών, η ενθάρρυνση της 
συνεχούς εκπαίδευσης και ε-
πιμόρφωσης των μελών της 
ομάδας, αλλά και ο υψηλός 
δείκτης ασφαλείας του περι-
βάλλοντος στο οποίο φιλοξε-
νούνται και θεραπεύονται οι 
ασθενείς, είναι μόνο κάποια 
από τα χαρακτηριστικά που ο-
δήγησαν σε αυτή τη διεθνή α-
ναγνώριση.

Η διεθνής αυτή διάκριση 
μας κάνει υπερήφανους και 
ενισχύει τη δέσμευσή μας, με 
προσήλωση στις αξίες μας, 
στη διαρκή επιδίωξη και επί-
τευξη του «Αριστεύειν», τόνισε 
μεταξύ  άλλων ο κ.Ευάγγελος 
Καρβούνης δήλωσε, ενώ από 
την πλευτά του ο κος Αντώνης 
Βουκλαρής, διευθύνων σύμ-
βουλος της Ευρωκλινικής Α-
θηνών δήλωσε ότι με την ε-
φαρμογή του ιδιωτικού πρω-
τοκόλλου «Centers of 
Excellence», αποδεικνύεται 
για ακόμα μια φορά η σημασία 
που δίνουμε  στην πρωτοπο-
ρία και την καινοτομία στο χώ-
ρο της υγείας.

Εθνική Ασφαλιστική Σημαντική αύξηση πωλήσεων για το Full 
ΣΥΝΕΧΊΖΕΊ την επιτυχημένη πορεία του στην αγορά το πρόγραμμα ασφάλισης Υγείας Full 
[Health] της Εθνικής Ασφαλιστικής, σημειώνοντας αύξηση στις πωλήσεις για το  2017 ύψους 
17,5%.Το νέο, καινοτόμο πρόγραμμα ασφάλισης υγείας Full [Health] είναι πια σημείο αναφο-
ράς, καθώς αποτελεί το κορυφαίο προϊόν ασφάλισης για όποιον επιθυμεί να καλύψει την βα-
σική ανάγκη φροντίδας της υγείας του.

Όπως χαρακτηριστικά τονίζεται με το Full Health ο ασφαλισμένος έχει την ελευθερία επιλο-
γής εκείνης της ασφαλιστικής λύσης που θα του επιτρέψει να καλύψει τις προσωπικές και 
μεταβαλλόμενες ανάγκες του, ενώ μπορεί να ζει τη ζωή του όπως εκείνος σχεδιάζει, απολαμ-
βάνοντας την εμπιστοσύνη και τη σιγουριά που του προσφέρει η αξιοπιστία της Εθνικής Ασφα-
λιστικής. Παράλληλα, ενισχύοντας την προσπάθεια όλων μας για μια καλύτερη καθημερινότη-
τα και στο πλαίσιο της προώθησης του   Full [Health] διαδικτυακά, συνεχίζεται η ενημέρωση 
και ευαισθητοποίηση του κοινού για την υιοθέτηση ενός πιο υγιεινού τρόπου ζωής για να απο-
λαμβάνουμε όλοι τη ζωή Full από υγεία

Έρευνα AXA Ένα χαμόγελο 
μπορεί να μειώσει το άγχος

ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΕΊ να μην λειτουργεί αποτελεσματικά, 
παρ' όλο που είναι σε ισχύ εδώ και 5 χρόνια η  νο-
μοθεσία που δίνει στους πολίτες της ΕΕ το δικαίω-
μα στην δωρεάν προγραμματισμένη ή έκτακτη δια-
συνοριακή υγειονομική περίθαλψη και  προσφέρει 
πολλά πιθανά οφέλη, σύμφωνα με έρευνα της  Ευ-
ρωπαϊκής Οργάνωσης Καταναλωτών για την Τυ-
ποποίηση προϊόντων και υπηρεσιών (ANEC) στην 
οποία συμμετείχε η ΕΚΠΟΙΖΩ ως μέλος της.

Στην έρευνα , στην οποία έλαβαν μέρος 1.656 ευ-
ρωπαίοι καταναλωτές, μεταξύ των οποίων 142 Έλ-
ληνες, αποκαλύπτεται ότι  καταναλωτές διστάζουν 
να αναζητήσουν προγραμματισμένη ιατρική περί-
θαλψη σε άλλες χώρες της ΕΕ.

Βασικά εμπόδια γι' αυτό, αποτελούν η έλλειψη 

γνώσης σχετικά με τα δικαιώματα και τις επιλογές 
που έχουν. Λιγότεροι από τους μισούς (47%) γνώρι-
ζαν ότι μπορούν να ζητήσουν αποζημίωση από τον 
εθνικό ασφαλιστικό φορέα τους για μια προγραμ-
ματισμένη θεραπεία, με αποτέλεσμα οι περισσότε-
ροι να πληρώνουν μόνοι τους τα έξοδα.

Τρεις στους δέκα, αντιμετώπισαν προβλήματα 
σχετικά με την πρόσβαση, την αποζημίωση και την 
επίλυση των διαφορών τους. Ωστόσο η πλειοψηφία 
αυτών που έλαβαν προγραμματισμένη ή μη υγειο-
νομική περίθαλψη, ήταν πολύ ικανοποιημένη.

Σε ότι αφορά τους  Έλληνες, πιστεύουν ότι η η ια-
τρική περίθαλψη στο εξωτερικό είναι καλύτερης 
ποιότητας (51% των ερωτηθέντων),υπάρχει ελλι-
πής πληροφόρηση για το δικαίωμα να λάβει κά-

ποιος ιατρική περίθαλψη σε άλλη χώρα της ΕΕ (88% 
των ερωτηθέντων) και ότι δικαιούνται δωρεάν ια-
τρική περίθαλψη σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης 
κατά τη διάρκεια παραμονής στο εξωτερικό (71% 
των ερωτηθέντων).

Συμπερασματικά, η έρευνα αποκαλύπτει ότι υπάρ-
χει επείγουσα ανάγκη πληρέστερης ενημέρωσης για 
τα δικαιώματα τους, τις θεραπευτικές επιλογές και την 
δυνατότητα να αποζημιωθούν. Επίσης υπάρχει ανά-
γκη εναρμόνισης της λειτουργίας των Εθνικών Σημεί-
ων Επαφής για τη Διασυνοριακή Υγειονομική Περί-
θαλψη των κρατών-μελών και βελτίωση της μεταξύ 
τους επικοινωνίας, ανάγκη δημιουργίας ενιαίου ευ-
ρωπαϊκού προτύπου και ανάγκη ίσης πρόσβασης ό-
λων στην διασυνοριακή περίθαλψη.

ANEC Οι πολίτες διστάζουν να αναζητήσουν  ιατρική περίθαλψη σε χώρες της ΕΕ
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Την ολιστική προσέγγιση της Interamerican στον τομέα υγείας 
αναδεικνύει το νέο πολυϊατρείο Medifirst στο Μαρούσι που 
εγκαινιάστηκε πρόσφατα. Όπως  σημειώνεται  η  νέα μονάδα 

υπηρεσιών πρωτοβάθμιας υγείας ενισχύει το ανταγωνιστικό 
πλεονέκτημα των ιδιόκτητων υποδομών που διαθέτει η 
Interamerican, ως προστιθέμενη αξία στο μοναδικό σύστημα υ-
γείας Medisystem που η εταιρεία έχει αναπτύξει εδώ και είκοσι 
χρόνια. Το νέο Medifirst  έχει τις εγκαταστάσεις του στον Παράδει-
σο Αμαρουσίου και συμπληρώνει το πρώτο πολυϊατρείο στα νότια 
προάστια (Αργυρούπολη), καλύπτοντας ανάγκες για πρωτοβάθ-
μια φροντίδα υγείας των κατοίκων των βορείων προαστίων  της 
Αθήνας, καθώς και αυτών της Ανατολικής και Δυτικής Αττικής, 
δεδομένου ότι βρίσκεται σε σημείο εύκολης πρόσβασης από την 
Αττική Οδό και από τον άξονα της Λεωφόρου Κηφισίας. 

Το πρωτοποριακό πολυϊατρείο διαθέτει 15 ιατρικά τμήματα: γε-
νικής ιατρικής, γαστρεντερολογικό, γυναικολογικό, δερματολογι-
κό, ενδοκρινολογικό, καρδιολογικό, νευρολογικό, ορθοπεδικό, 
ουρολογικό, οφθαλμολογικό, παθολογικό, παιδιατρικό, πνευμο-
νολογικό, χειρουργικό και ωτορινολαρυγγολογικό. Επίσης, λει-
τουργεί σε διαγνωστικό επίπεδο ακτινολογικό τμήμα με ιατροτε-
χνολογικό εξοπλισμό τελευταίας γενιάς για μαγνητικές τομογρα-
φίες, ψηφιακές μαστογραφίες και ακτινογραφίες, ενώ λειτουρ-
γούν και τα τμήματα καρδιολογικό, μικροβιολογικό, υπερήχων 
και check-up. Ακόμη, διαθέτει οργανωμένη μονάδα αντιμετώπι-

σης εκτάκτων περιστατικών.To Medifirst, που λειτουργεί σε 24ω-
ρη βάση καθ’ όλες  τις ημέρες του έτους, έχει 47 επιστημονικούς 
συνεργάτες-ιατρούς όλων των ειδικοτήτων, με κυλιόμενο ωρά-
ριο απασχόλησης και υποστηρίζεται από την υπηρεσία Άμεσης 
Ιατρικής Βοήθειας της Interamerican, με ιδιόκτητα μέσα διακομι-
δής και συνεχή διαθεσιμότητα ασθενοφόρου. Ακολουθώντας τα 
πλέον σύγχρονα συστήματα λειτουργίας, το νέο πολυϊατρείο τηρεί 
ολοκληρωμένο ιατρικό ιστορικό σε κοινή πλατφόρμα με το πολυ-
ϊατρείο στα νότια προάστια και εφαρμόζει τα προηγμένα διεθνή 
συστήματα κωδικοποίησης ασθενειών και ιατρικών πράξεων 
(ICD-9, ICD-10 και CPT). 

Τις εγκαταστάσεις του Medifirst  εγκαινίασε ο Willem van Duin, 
πρόεδρος της Achmea, υπογραμμίζοντας με την παρουσία του τη 
σημασία αυτού του επιχειρησιακού βήματος της εταιρείας.Η ασφά-
λιση υγείας αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα για την Achmea, 
καθώς επίσης και για την Interamerican, διότι είναι η κάλυψη που 
προσελκύει περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη το ενδιαφέρον 
του πελάτη και δυναμώνει τον δεσμό του με την εταιρεία» τόνισε ο 
κ. van Duin. Αναφερόμενος στο Medifirst, επισήμανε ότι η πρωτο-
βάθμια φροντίδα της υγείας για την Ελλάδα είναι πολύ πιο σημαντι-
κή από ότι σε άλλες χώρες όπου δραστηριοποιείται η Achmea, και 
η παροχή των υπηρεσιών στις κατάλληλες εγκαταστάσεις με εξα-
σφαλισμένη την ποιότητα, ενισχύει και την αξία του brand της 
Interamerican. Ο πρόεδρος της Achmea  αναφέρθηκε και στο ολ-

λανδικό μοντέλο του συστήματος υγείας, λέγοντας ότι το προσιτό 
κόστος και η εύκολη πρόσβαση των πολιτών σε υπηρεσίες, το χα-
ρακτηρίζουν ως ένα καλό σύστημα. Για την Achmea  και την 
Ιnteramerican  θα ήταν ελκυστική η ιδέα να δημιουργεί στην Ελλά-
δα ένα σύστημα υγείας που θα έμοιαζε με το ολλανδικό, συμπλή-
ρωσε, παρατηρώντας πως η Ελλάδα αντιμετωπίζει έντονο δημο-
γραφικό πρόβλημα με γήρανση του πληθυσμού, που σημαίνει με-
γαλύτερη ανάγκη για διαχείριση χρονίων νόσων και για φροντίδα 
όπως αυτή που παρέχει το πολυϊατρείο. 

Ο Γιάννης Καντώρος, διευθύνων σύμβουλος και ο Γιώργος 
Βελιώτης, γενικός διευθυντής ασφαλίσεων ζωής και υγείας της 
Interamerican, μίλησαν για τις συνθήκες που διαμορφώνονται 
στην Ελλάδα για την υγεία, ασφαλιστικά και στις υπηρεσίες. Τα 
ηγετικά στελέχη της εταιρείας  αναφέρθηκαν στις καινοτόμες 
πρωτοβουλίες της εταιρείας για τον εκσυγχρονισμό της διαχείρι-
σης, την αυτοματοποίηση και τον εξορθολογισμό του κόστους της 
υγείας για τους ασφαλισμένους και τόνισαν την προοπτική για 
ποιοτική και αποτελεσματική φροντίδα της υγείας μέσα από την 
παρακολούθηση των τάσεων διεθνώς και την αξιοποίηση της 
τεχνολογίας, με έμφαση στην πρόληψη και στην ευρύτερη εμπει-
ρία του πελάτη, επισημαίνοντας ότι τα ιδιόκτητα πολυΪατρεία απο-
τελούν μια ενδιαφέρουσα επένδυση που αξίζει να υποστηριχθεί 
σε βάθους χρόνου. Την έναρξη των εργασιών του νέου Medifirst  
χαιρέτισε και ο Γιώργος Πατούλης.

Άυξημένη κατά 2,1% έναντι του 2016 ήταν η ζήτηση 
υπηρεσιών οδικής και άμεσης ιατρικής βοήθει-

ας από την Interamerican, κατά το 2017. Η εταιρεία 
ανταποκρίθηκε, συνολικά, σε 439.844 περιστατικά, 
παρέχοντας σχετικές υπηρεσίες σε 1.205 πελάτες, 
κατά μέσο όρο, ημερησίως. Η Interamerican,όπως 
υπογραμμίζεται  κατέχει ηγετική θέση στον κλάδο, 
με συνολικά μεικτά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα βοή-
θειας πέρυσι 31,1 εκατ. ευρώ έναντι 30,5 εκατ. το 
2016 (αύξηση παραγωγής 2%) και 1,4 εκατομμύριο 
πελάτες στους δύο τομείς, έχοντας κτίσει εμπειρία 
και τεχνογνωσία εικοσαετίας. Τόσο η οδική όσο και 
η άμεση ιατρική (προσωπική) βοήθεια αποτελούν 
προστιθέμενη αξία και ισχυρό ανταγωνιστικό πλεο-
νέκτημα ως προσαρτήματα στα ασφαλιστήρια συμ-
βόλαια αυτοκινήτου και υγείας, αντιστοίχως, της ε-
ταιρείας.

Η οργάνωση είναι υποδειγματική για την ταχύτητα 
εξυπηρέτησης, με μέσο όρο προσέγγισης των περι-
στατικών, που χρήζουν οδικής υποστήριξης και με 

ασθενοφόρο, τη μισή ώρα και των περιπτώσεων 
αεροδιακομιδής τις τρεισήμισυ ώρες, από τη στιγμή 
της κλήσης έως την παράδοση του μεταφερομένου 
ατόμου σε νοσηλευτήριο, επισημαίνει μεταξύ άλ-
λων ο Γιώργος Βαλαής, γενικός διευθυντής της 
Interamerican Βοήθειας.

Πιο αναλυτικά, στην οδική βοήθεια παρασχέθη-
καν πέρυσι επιτόπου υπηρεσίες αποκατάστασης 
βλάβης σε 111.293 περιπτώσεις, διαχείρισης ατυχή-
ματος (autohelp) σε 113.658, ρυμούλκησης σε 
141.884 και μεταφοράς στην έδρα σε 45.907 περι-
πτώσεις. Η εταιρεία έχει αναπτύξει αποκλειστικές 

συνεργασίες παροχής υπηρεσιών εντός των μεγά-
λων οδικών αξόνων με τη Νέα και Κεντρική Οδό και 
τον Αυτοκινητόδρομο Αιγαίου, καλύπτοντας πλή-
ρως τη διαδρομή Αθήνας-Θεσσαλονίκης, καθώς 
επίσης με την Ιονία Οδό και τη Γέφυρα Ρίου-Αντίρρι-
ου για τη Δυτική Ελλάδα. Η Interamerican διαθέτει 
ιδιόκτητο στόλο 218 οχημάτων κάθε τύπου και έχει 
συνάψει 65 συνεργασίες επιπλέον με παρόχους υ-
πηρεσιών, βρίσκεται σε 111 σημεία εξυπηρέτησης 
στην επικράτεια, ενώ παρέχει οδική βοήθεια και 
μέσω άλλων, συνεργαζομένων ασφαλιστικών εται-
ρειών.

Στην άμεση ιατρική βοήθεια, η εταιρεία ανταπο-
κρίθηκε κατά το 2017 σε 120 κλήσεις για διακομιδή 
σε κρίσιμα περιστατικά με ελικόπτερο και υγειονο-
μικό αεροπλάνο, σε 5.744 με ασθενοφόρο, διαχειρί-
στηκε 132 περιστατικά στο εξωτερικό, ενώ παρα-
σχέθηκαν τηλεφωνικά υπηρεσίες συμβουλευτικής 
σε 21.106 περιπτώσεις. 

ΠΕΡΊΣΤΑΤΊΚΑ ΤΡΊΕΤΊΑΣ 2015-2017 

ΤΟΜΕΙΣ 2015 2016 2017

Οδική Βοήθεια 302.865 406.091 412.742

Άμεση Ιατρική 
Βοήθεια

24.162  24.815  27.102

H Interamerican Βοήθειας παρείχε υπηρεσίες σε 1.205 πελάτες κατά μέσο όρο, ημερησίως

Ο κ. Γιώργος Βαλαής

Interamerican Προστιθέμενη  
αξία στο Medisystem το νέο Medifirst 

O κ. Willem van Duin με τον κ. Γιάννη Καντώρο, τον κ. Γιώργο Βελιώτη  και 
ιατρούς του πολυϊατρείου Medifirst

Προσωπικό του Medifirst και στελέχη της Interamerican 
με τον Willem van Duin στην είσοδο του πολυϊατρείου

Το νέο 
Medifirst  
στο Μαρούσι
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• Τη συνεργασία με τις ασφαλιστικές εται-
ρείες, την πρόταση της Ένωσης Ασφαλιστι-
κών Εταιρειών για την εφαρμογή των θε-
ραπευτικών πρωτοκόλλων, καθώς και για 
το ποσοστό επισκεπτών που αντιπροσω-
πεύουν οι ασφαλισμένοι με ιδιωτικά ασφα-
λιστικά προγράμματα ή κάρτες υγείας.
• Για τη μεταβίβαση των διαγνωστικών κέ-
ντρων στον Όμιλο Affidea Group. 
• Τα δεκάδες βραβεία και τις δράσεις εται-
ρικής υπευθυνότητας.    

Αναλυτικά η συνέντευξη έχει ως εξής:

Πάντα πρωτοπόρος, πάντα καινοτόμος, πάντα 
βραβευμένος ο όμιλος ΥΓΕΊΑ οπότε ας ξεκινήσουμε 
τη συνέντευξή μας με τα τελευταία βραβεία που 
έχει πάρει. Στις 20 πιο αξιοθαύμαστες επιχειρήσεις 
της χώρας ο όμιλος ΥΓΕΊΑ, ενώ το Νοσοκομείο 
ΥΓΕΊΑ έχει πάρει πρόσφατα το διεθνές βραβείο ως 
το καλύτερο νοσοκομείο της χώρας. Τι σημαίνουν 
για εσάς οι διακρίσεις αυτές;

Επενδύουμε πάρα πολύ στην ποιότητα, 
στην τεχνολογία, στις καινοτόμες θεραπείες 
και αυτή η προσπάθεια επιβραβεύεται και 
από τον κόσμο που μας εμπιστεύεται, αλλά 
και από το περιβάλλον που γνωρίζει και 
ξέρει τι σημαίνουν αυτά. Η διάκριση μας 
στις 20 καλύτερα αναπτυσσόμενες επιχει-
ρήσεις έχει να κάνει με την οικονομική μας 
ευρωστία, διότι μια επιχείρηση για να μπο-
ρέσει να είναι πρωτοπόρα στον τομέα της 
και να βραβεύεται πρέπει να είναι και εύ-
ρωστη οικονομικά.  

 Clawback και rebate, δύο θεσμοθετημένα 
χαράτσια που έχουν γονατίσει τον ιδιωτικό τομέα 
υγείας τα τελευταία χρόνια της κρίσης. Ποια είναι η 
κατάσταση σήμερα κύριε Καρταπάνη; 

Πιάνετε μια πολύ ευαίσθητη χορδή του 
ιδιωτικού τομέα που τον έχει ταλαιπωρήσει 
αφάνταστα τα τελευταία χρόνια και του έχει 
στοιχίσει πολλά εκατομμύρια. Το καλοκαίρι 
του 2013 ψηφίστηκε ο νόμος περί clawback 
με αναδρομική ισχύ. Προσπαθήσαμε να ε-
ξηγήσουμε στην τότε πολιτική ηγεσία, ότι 
δεν μπορείς να ζητάς να σου παρέχει τα 
πάντα μια κλινική και από την άλλη μεριά 
εσύ να πληρώνεις αν θέλεις, όποτε θέλεις, 
όταν θέλεις και ότι θέλεις. Αυτό είναι ανή-
κουστο. Και όμως ίσχυσε, και για τον όμιλο 
μας από την αρχή που ξεκίνησε μέχρι το 
φθινόπωρο του 2017 έχει κοστίσει περί τα 
110 εκατομμύρια ευρώ. Πολλές από τις μι-
κρότερες κλινικές, οι οποίες έχουν και με-
γαλύτερη εξάρτηση στα έσοδα τους από τον 
ΕΟΠΥΥ δεν άντεξαν και δεν αντέχουν και 
είναι στα πρόθυρα πλέον της διακοπής της 
λειτουργίας τους. Έχουμε προσφύγει φυσι-
κά στο Συμβούλιο Επικρατείας για αυτήν 
την πρακτική, όμως δεν είμαι πολύ αισιό-
δοξος. Οφείλω όμως να πω ότι τουλάχιστον 
τα δύο τελευταία χρόνια ο ΕΟΠΥΥ άρχισε να 
αντιμετωπίζει διαφορετικά την κατάσταση. 
Αρχίζει και ελέγχει όλους τους λογαρια-
σμούς που υποβάλλουμε και κάνει εκκα-

θάριση λογαριασμών. Οπότε όποιον θεω-
ρεί παραβάτη ή δεν υποβάλλει σωστούς 
λογαριασμούς, κάνει τις περικοπές που 
χρειάζονται από τότε και αυτό έχει και μια 
καλή απήχηση στους σωστά συνεργαζόμε-
νους με τον ΕΟΠΥΥ, που τους μειώνει και το 
clawback και όλα αυτά τα προβλήματα τα 
οποία δημιουργεί. Κατά καιρούς ακούμε 
«έκαναν, έκλεβαν…», δεν είμαστε όλοι 
κλέφτες. Η πολιτεία οφείλει αυτόν, ο οποίος 
παρανομεί, αυτόν που είναι παραβάτης να 
τον ανακαλύψει και να τον τιμωρήσει ανα-
λόγως. Όχι να καθυβρίζει έναν ολόκληρο 
κλάδο ότι είναι κλέφτης, ότι υπερχρεώνει. 
Αυτά είναι τραγικά πράγματα. 

 Πως καταφέρνει τελικά ο Όμιλος ΥΓΕΊΑ να 
επιβιώνει σε ένα τέτοιο δύσκολο για την ιδιωτική 
επιχειρηματικότητα περιβάλλον.

Είναι πάρα πολύ απλό.  Έχουμε μικρή ε-
ξάρτηση από τον ΕΟΠΥΥ που στο σύνολο 
των εσόδων μας  δεν ξεπερνάει το 15%. Τα 
κύρια έσοδα μας προέρχονται από τις α-
σφάλειες και από τους ιδιώτες απευθείας 
και τουλάχιστον με αυτό το κομμάτι ζούμε. 

 Είχατε πρόσφατα από τον Όμιλο του Ίατρικού 
πρόταση για εξαγορά μετοχών την οποία και 

αρνηθήκατε. Παράλληλα ακούγονται φήμες ότι 
είστε σε συζητήσεις για συνεργασία με ξένα funds. 
Πόσο κοντά στην πραγματικότητα είναι μια τέτοια 
εξέλιξη; 

 Δύο μέτοχοι προσέφεραν 1543 μετοχές 
στο Ιατρικό σε σύνολο 303 εκατομμυρίων 
μετοχών που υπάρχουν. Και εκεί τελείωσε 
νομίζω όλη αυτή η πρόταση την οποία έκα-
νε το Ιατρικό. Για το άλλο θέμα που μου λέ-
τε, δεν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο. Εμείς 
ανήκουμε σε έναν αμιγώς ελληνικό επεν-
δυτικό όμιλο, την MIG, περίπου κατά 70,3%. 
Επειδή ξέρω το μετοχολόγιο, το παρακο-
λουθώ καθημερινά και έχω τα στοιχεία των 
μετόχων, δεν έχουμε στο κεφάλαιό μας 
συμμετοχή ξένων funds.  

 Τι ήταν αυτό που σας οδήγησε στην πώληση των 
διαγνωστικών σας κέντρων στην AFFIDEA;

Εμείς αυτό που ξέρουμε να κάνουμε εί-
ναι να λειτουργούμε νοσοκομεία. Όταν αγο-
ράσαμε αυτά τα δύο διαγνωστικά το 2007 
ήταν άλλοι οι στόχοι, άλλα τα πλάνα και θε-
ωρήσαμε ότι θα μπορούσαμε να ανοιχτού-
με λίγο και στο χώρο της πρωτοβάθμιας 
παροχής υπηρεσιών υγείας. Ήρθε η κρίση, 
οι συνθήκες άλλαξαν, οπότε επειδή αυτές 

οι δύο μονάδες μας είχαν ελάχιστη συμμε-
τοχή στο επιχειρηματικό γίγνεσθαι έως κα-
θόλου, αποφασίσαμε να απεμπλακούμε 
και τα μεταβιβάσαμε στην AFFIDEA, έναν 
πανευρωπαϊκό όμιλο που αυτή τη στιγμή 
ξεκινάει και δραστηριοποιείται σε αυτόν τον 
συγκεκριμένο χώρο στην Ελλάδα. 

 Κύριε Καρταπάνη, επειδή γνωρίζουμε ότι είστε 
ένας άνθρωπος που κατά καιρούς οι εκτιμήσεις 
σας και οι προβλέψεις σας έχουν επιβεβαιωθεί, θα 
θέλαμε την πρόβλεψή σας σχετικά με το μέλλον της 
Ίδιωτικής Υγείας στην Ελλάδα.

Να σας πω, από τα ξένα funds τα οποία 
ακούγονται μόνο το ένα έχουμε δει, το CVC, 
που έκανε την εξαγορά του METROPOLITAN 
και του ΙΑΣΩ GENERAL. Προς το παρόν άλ-
λα funds τα οποία να έχουν αγοράσει νοσο-
κομεία ή οτιδήποτε άλλο στην Ελλάδα δεν 
έχω δει. Συζητήσεις, φήμες, διαδόσεις κα-
ταλαβαίνετε ότι δεν σημαίνουν τίποτα.

Από την άλλη μεριά βέβαια ο χώρος πλέ-
ον, όπως σε όλους τους κλάδους, συγκε-
ντρώνεται. Υπήρχε το φαινόμενο τα προη-
γούμενα χρόνια με τις πολλές μικρές μονά-
δες διάσπαρτες, έτσι ώστε να έχουμε φτά-
σει σε σημείο να έχουμε 180 – 200 ιδιωτι-

κές κλινικές στην Ελλάδα, ένα τεράστιο 
νούμερο για τον πληθυσμό της χώρας, πα-
ρόλο το προβληματικό ανάγλυφο της χώ-
ρας (δηλαδή νησιά κλπ.), βέβαια οι περισ-
σότερες είναι στα μεγάλα αστικά κέντρα. 
Νομίζω ότι αυτό το status θα αλλάξει. 

Ο ιδιωτικός χώρος θεωρώ ότι έχει μέλ-
λον, θεωρώ ότι μπορεί να προσφέρει κα-
λύτερες υπηρεσίες. Είναι ένας χώρος ο ο-
ποίος παράγει το 40% του όγκου των υπη-
ρεσιών που παρέχονται στην χώρα, αν 
βάλετε δηλαδή τα νοσοκομεία σαν δευτε-
ροβάθμια παροχή υπηρεσιών. Το μεγαλύ-
τερο μέρος των διαγνωστικών εξετάσεων 
εκτελούνται στον ιδιωτικό τομέα και τους 
ιδιώτες γιατρούς. Ο όγκος, λοιπόν, του 40%, 
ίσως και λίγο παραπάνω, παρέχεται από 
τον ιδιωτικό τομέα. Καθόλου αμελητέα πο-
σότητα. Θα πρέπει, λοιπόν, να καταλάβουν 
οι ιθύνοντες ότι εμείς δεν ανταγωνιζόμαστε 
το δημόσιο τομέα υγείας. Μπορώ να πω 
ότι είμαστε συμπληρωματικοί, συμπορευό-
μαστε. Ένας καλός κεντρικός, στρατηγικός 
σχεδιασμός θα μπορούσε να φέρει πολλά 
οφέλη και στην οικονομία και στους αν-
θρώπους που έχουν ανάγκη πρόσβασης 

Συνέχεια από τη σελ. 13

Η συνεργασία του ομίλου Υγεία 
με τις ασφαλιστικές εταιρείες 
θα έλεγα πως πάει εξαιρετικά. 
Εμείς τουλάχιστον σαν Όμιλος 
συνεργαζόμαστε με όλες τις 
ασφαλιστικές εταιρίες -τις 
σημαντικές ασφαλιστικές εταιρίες 
που υπάρχουν- και της Ελλάδας 
και του εξωτερικού

Ο όμιλος ΥΓΕΙΑ επενδύει στην ποιότητα
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κές κλινικές στην Ελλάδα, ένα τεράστιο 
νούμερο για τον πληθυσμό της χώρας, πα-
ρόλο το προβληματικό ανάγλυφο της χώ-
ρας (δηλαδή νησιά κλπ.), βέβαια οι περισ-
σότερες είναι στα μεγάλα αστικά κέντρα. 
Νομίζω ότι αυτό το status θα αλλάξει. 

Ο ιδιωτικός χώρος θεωρώ ότι έχει μέλ-
λον, θεωρώ ότι μπορεί να προσφέρει κα-
λύτερες υπηρεσίες. Είναι ένας χώρος ο ο-
ποίος παράγει το 40% του όγκου των υπη-
ρεσιών που παρέχονται στην χώρα, αν 
βάλετε δηλαδή τα νοσοκομεία σαν δευτε-
ροβάθμια παροχή υπηρεσιών. Το μεγαλύ-
τερο μέρος των διαγνωστικών εξετάσεων 
εκτελούνται στον ιδιωτικό τομέα και τους 
ιδιώτες γιατρούς. Ο όγκος, λοιπόν, του 40%, 
ίσως και λίγο παραπάνω, παρέχεται από 
τον ιδιωτικό τομέα. Καθόλου αμελητέα πο-
σότητα. Θα πρέπει, λοιπόν, να καταλάβουν 
οι ιθύνοντες ότι εμείς δεν ανταγωνιζόμαστε 
το δημόσιο τομέα υγείας. Μπορώ να πω 
ότι είμαστε συμπληρωματικοί, συμπορευό-
μαστε. Ένας καλός κεντρικός, στρατηγικός 
σχεδιασμός θα μπορούσε να φέρει πολλά 
οφέλη και στην οικονομία και στους αν-
θρώπους που έχουν ανάγκη πρόσβασης 

στο σύστημα υγείας. Διότι στην Ελλάδα έ-
χουμε μάθει, όταν μιλάμε για σύστημα υ-
γείας, να εννοούμε σύστημα νοσοκομείων. 
Δεν είναι όμως αυτό σύστημα υγείας. Το 
σύστημα υγείας είναι το σύνολο των εμπλε-
κομένων σε αυτόν τον τομέα, είτε είναι 
προερχόμενοι από το δημόσιο είτε από τον 
ιδιωτικό τομέα. Αυτό είναι που πρέπει να 
βάλουμε πάνω στο τραπέζι, αυτό είναι που 
πρέπει να συζητήσουμε και να οριοθετή-
σουμε τα πλαίσια πως και που κινείται ο 
καθένας. Δυστυχώς από την ίδρυση του 
ΕΣΥ μέχρι σήμερα έχουν περάσει 35 χρόνια 
και τα πράγματα δεν έχουν καλυτερεύσει.

 Πως πάει η συνεργασία σας με τις ασφαλιστικές 
επιχειρήσεις;

Εξαιρετικά θα έλεγα. Νομίζω πλέον ότι 
βρισκόμαστε σε ένα καλό δρόμο. Εμείς 
τουλάχιστον σαν Όμιλος συνεργαζόμαστε 
με όλες τις ασφαλιστικές εταιρίες -τις ση-
μαντικές ασφαλιστικές εταιρίες που υπάρ-
χουν- και της Ελλάδας και του εξωτερικού, 
γιατί πολλοί Έλληνες, αλλά και πολλοί ξένοι 
που έρχονται στην Ελλάδα ή μένουν και 
δουλεύουν στη χώρα μας είναι ασφαλισμέ-
νοι σε εταιρίες του εξωτερικού.  Έχει ξεκι-

νήσει εδώ και μερικά χρόνια -και αυτό ί-
σως είναι ένα αποτέλεσμα της κρίσης- μια 
καλή συνεργασία με τις ασφαλιστικές εται-
ρίες. 

 Σε τι ποσοστό ανέρχεται ο αριθμός των ασθενών 
που έρχεται με προγράμματα υγείας ιδιωτικής 
ασφάλισης ή κάρτες υγείας; 

Στην Ελλάδα ακόμη δεν είναι πολύ δια-
δεδομένο αυτό το φαινόμενο της ιδιωτικής 
ασφάλισης για λόγους υγείας. Θεωρώ ότι 
περίπου το 10% του πληθυσμού είναι α-
σφαλισμένο σε τέτοια προγράμματα. Εμείς 
έχουμε πολύ μεγάλη προσέλευση ασφαλι-
σμένων των ασφαλιστικών εταιριών που 
κάνουν χρήση των υπηρεσιών μας. Μπο-
ρώ να σας πω ότι ξεπερνάει το 50% - 55% 
του συνόλου των επισκεπτών μας. 

 Το τελευταίο διάστημα η Ένωση Ασφαλιστικών 
Εταιριών Ελλάδος έχει ξεκινήσει μια προσπάθεια 
για την εφαρμογή των ιατρικών θεραπευτικών 
πρωτοκόλλων. Πως το βλέπετε εσείς το θέμα αυτό;

Πολύ μεγάλο θέμα για όλη την Ελλάδα. 
Εγώ δεν διαφωνώ καθόλου, αλλά  αυτά 
πρέπει να έρθουν θεσμοθετημένα από την 
πολιτεία. Δεν μπορεί ο καθένας να ακολου-
θεί το δικό του θεραπευτικό πρωτόκολλο. 
Θα πρέπει να καθίσουν τα όργανα του Υ-
πουργείου, των Ιατρικών Συλλόγων, των 
Ασφαλιστικών Εταιριών, των Πανεπιστημί-
ων και να συμβάλλουν θετικά σε όλες αυ-
τές τις διαδικασίες. Θεωρώ ότι θα πρέπει 
από εκεί να καθοριστούν τα πρωτόκολλα. 
Εάν δεν είναι καθορισμένα έτσι, «ουαί κι 
αλίμονο» από τις δικαστικές αρχές. Ότι και 
να κάνουν οι ασφαλιστικές εταιρίες, αν κάτι 
δεν πάει καλά, ο Θεός να μας φυλάει από 
τους εισαγγελείς. Όχι ότι θα φταίνε οι άν-
θρωποι για τις προσφυγές που θα κάνουν 
οι δικηγόροι των οικογενειών, που εν πάση 
περιπτώσεις θα θεωρήσουν ότι έχουν θιγεί 
από την εφαρμογή ενός τέτοιου πρωτοκόλ-
λου. Δεν είναι τόσο απλά. Θεωρώ όμως ότι 
είναι στη σωστή κατεύθυνση. Όλος ο κό-
σμος δουλεύει με αυτόν τον τρόπο. Ας απο-
φασίσουμε και εμείς κάποια στιγμή να εκ-
συγχρονιστούμε.

 Κινείτε τα νήματα και στις ιατρικές εξελίξεις. 
Είχαμε πρόσφατα τη δημιουργία ενός 
ολοκληρωμένου κέντρου αντιμετώπισης 
καρδιοπαθών, καθώς και μονάδας 
υποβοηθούμενης αναπαραγωγής. Πως 
αποφασίζετε σε καιρό κρίσης  να κάνετε αυτές τις 
σημαντικές επενδύσεις;

Εάν δεν πρωτοπορήσεις, εάν δεν επεν-
δύσεις στο τέλος η αγορά θα σε πετάξει έ-
ξω. Eμείς θεωρούμε ότι πρέπει να είμαστε 
πάνω στο πλοίο των εξελίξεων και να ακο-
λουθούμε όλες τις σύγχρονες εξελίξεις στο 
χώρο της ιατρικής. Θεωρώ ότι ο Όμιλός 
μας παρέχει στον χώρο της καρδιάς τις πιο 
ολοκληρωμένες υπηρεσίες που μπορεί να 
υπάρξουν αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, διό-
τι έχουμε και παιδοκαριοχειρουργική και 
κέντρο συγγενών καρδιοπαθειών και εμ-
βρυακή καρδιολογία και κορυφαίους για-

τρούς. Βρισκόμαστε τώρα στη φάση που 
εξελίσσουμε ακόμη περισσότερο το χώρο 
της καρδιάς, προσθέτοντας και άλλα πράγ-
ματα και αντιμετωπίζοντας και πιο δύσκο-
λες και σύνθετες καρδιοπάθειες. Για να 
πάμε τώρα και στο ευχάριστο που είναι η 
αναπαραγωγή, έστω και τεχνητά υποβοη-
θούμενη αναπαραγωγή. Δυστυχώς στην 
εποχή μας πολλά ζευγάρια δεν μπορούν 
για διάφορους λόγους να κάνουν παιδιά. 
Άρα όλο και περισσότερα ζευγάρια προ-
σφεύγουν στην υποβοηθούμενη αναπαρα-
γωγή και για αυτόν τον λόγο σε συνεργασία 
με το Institute of Life ξεκινήσαμε τη μονάδα 
μας αυτή.  
 Και μια τελευταία ερώτηση παρά τα εμπόδια που 
συναντάτε για τη βιωσιμότητα και την ανάπτυξη των 
νοσοκομείων του ομίλου ΥΓΕΊΑ, βλέπουμε ότι δεν 
φείδεσθε εξόδων να είστε πάντα δίπλα σε 
ανθρώπους που χρειάζονται βοήθεια είτε είναι 
στην άγονη γραμμή είτε είναι εδώ δίπλα.

Νομίζω ότι ένα νοσοκομείο ιδιωτικό, εάν 
δεν έχει τέτοιου είδους συμπεριφορά το α-
ποβάλλει η κοινωνία. Υπάρχουν πάρα πολ-
λοί συνάνθρωποί μας που έχουν πολύ με-
γάλη ανάγκη από υπηρεσίες υγείας και δεν 
έχουν την οικονομική δυνατότητα να αντι-
μετωπίσουν το πρόβλημά τους. Το δόγμα 
μας είναι ότι έστω και μια ζωή να σώσουμε, 
είναι κέρδος για όλους μας με οποιοδήποτε 
κόστος. Αυτό κάνουμε. Έχουμε αγκαλιάσει 
πληθυσμούς συνανθρώπων μας με προ-
βλήματα που δεν έχουν τη δυνατότητα να τα 
αντιμετωπίσουν οικονομικά, έχουμε αγκα-
λιάσει ομάδες παιδιών με συγκεκριμένα 
προβλήματα. Έχουμε το παιδοογκολογικό 
μας τμήμα, έχουμε τη ΦΛΟΓΑ. Κάνουμε 
δύο φορές το χρόνο τις εξορμήσεις μας σε 
μικρά μέρη της χώρας μας κάνοντας εξετά-
σεις σε πολύ μεγάλο αριθμό κατοίκων που 
έρχονται. Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη 
είναι πολύ ανεπτυγμένη στον Όμιλό μας και 
βοηθούμε και σε άλλες περιπτώσεις. Δεν 
είναι γνωστά, αλλά βοηθούμε σχολεία, Δή-
μους που έχουν ανάγκη από ορισμένα 
πράγματα κ.ά.

 Επιτρέψτε μου την παρατήρηση κύριε Καρταπάνη, 
σε όλο αυτόν τον τομέα της Κοινωνικής Ευθύνης δε 
στέλνετε μόνο γιατρούς, αλλά είστε παρών και ο 
ίδιος και είμαι σίγουρος ότι αυτό δεν το κάνετε για 
προσωπικούς επικοινωνιακούς λόγους, γιατί δεν το 
έχετε ανάγκη, αλλά πιστεύω ότι είναι από μεράκι 
σας να είστε παρών και να προσφέρετε τη βοήθειά 
σας, γιατί σας έχω δει σε νησιά της άγονης 
γραμμής και σε πολλά άλλα σημεία δίπλα στους 
γιατρούς που εξετάζουν τους ασθενείς.

Νομίζω ότι η προσπάθεια είναι συλλογι-
κή. Οι γιατροί θέλουν υποστήριξη, θέλουν 
κι όλα τα άλλα μέσα που πρέπει να τους 
δώσεις για να μπορέσουν να κάνουν τη 
δουλειά τους. Έχουμε τύχει και το λέω έτσι 
και ανατριχιάζω, αν μου επιτρέπετε, τρεις 
– τέσσερις περιπτώσεις, ίσως και παραπά-
νω, που αντιμετωπίσαμε πολύ σοβαρά 
προβλήματα που πιθανόν, αν δεν ήμασταν 
εκεί, οι άνθρωποι αυτοί να είχαν αντιμετω-
πίσει ένα τεράστιο πρόβλημα. 

Κύριε Καρταπάνη σας ευχαριστούμε πολύ για τη 
συνέντευξη που μας δώσατε. Ελπίζουμε να μας 
δεχθείτε και σε μια επόμενη φάση, ώστε να 
μιλήσουμε για πιο εξειδικευμένα θέματα.

Χαρά μου, όποτε θέλετε. Ευχαριστώ πο-
λύ!

Ο όμιλος ΥΓΕΙΑ επενδύει στην ποιότητα
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Πέντε προκλήσεις για την ελ-
ληνική οικονομία που θα 
πρέπει να αντιμετωπιστούν 

σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα, προ-
κειμένου η ελληνική οικονομία να 
επιστρέψει σε διατηρήσιμη ανά-
πτυξη, ανέδειξε ο  διοικητής της 
Τράπεζας της Ελλάδος κ. Γιάννης 
Στουρνάρας, μιλώντας στο Ελλη-
νοϊσραηλινό Επιμελητήριο Εμπο-
ρίου και Τεχνολογίας με θέμα το 
οικονομικό περιβάλλον και η πο-
λύπλευρη συνεργασία μεταξύ των 
δύο χωρών.

Το πολύ υψηλό  
δημόσιο χρέος

Είναι απαραίτητο να αναπτυ-
χθούν αποφασιστικές και συγκε-
κριμένες δράσεις για τη διασφά-
λιση της βιωσιμότητας του ελλη-
νικού δημόσιου χρέους, στη βάση 
των αποφάσεων του Eurogroup 
του Ιουνίου του 2017. Η Τράπεζα 
της Ελλάδος έχει ήδη κάνει συ-
γκεκριμένες προτάσεις, π.χ. μετά-
θεση της μέσης σταθμικής διάρ-
κειας αποπληρωμής των τόκων 
των δανείων του EFSF κατά 8,5 
χρόνια τουλάχιστον. Αυτή η πρό-
ταση ήπιας αναδιάρθρωσης του 
χρέους είναι ζωτικής σημασίας 
για τη βιωσιμότητα του χρέους της 
Ελλάδας, ενώ για τους εταίρους 
της συνεπάγεται ελάχιστο μόνο 
κόστος. Μεταξύ άλλων, η διασφά-
λιση της βιωσιμότητας του δημό-
σιου χρέους θα ανοίξει το δρόμο 
για την ένταξη των ομολόγων του 
Ελληνικού Δημοσίου στο πρό-
γραμμα ποσοτικής χαλάρωσης της 
ΕΚΤ, στην κανονική περίοδο και 
στην περίοδο επανεπένδυσης, το 
οποίο με τη σειρά του θα διευκο-
λύνει τη διατηρήσιμη πρόσβαση 
στις αγορές και θα μειώσει το κό-
στος χρηματοδότησης. 

Το υψηλό απόθεμα μη εξυπηρε-
τούμενων δανείων και το πρόβλη-
μα των στρατηγικών κακοπληρω-
τών.

Ο στόχος μείωσης των μη εξυ-
πηρετούμενων ανοιγμάτων για τα 
δύο επόμενα έτη αυξάνεται σημα-
ντικά, με αποτέλεσμα να απαιτεί-
ται ενίσχυση των προσπαθειών 
των τραπεζών. Για το σκοπό αυτό 
θα πρέπει να αξιοποιηθούν στο έ-
πακρο το νέο θεσμικό πλαίσιο και 
όλα τα διαθέσιμα εργαλεία για την 
εξυγίανση του ιδιωτικού χρέους, 
δηλαδή ο εξωδικαστικός μηχανι-
σμός ρύθμισης οφειλών, η διε-
νέργεια των ηλεκτρονικών πλει-

στηριασμών ακινήτων και η μετα-
βίβαση μη εξυπηρετούμενων δα-
νείων στη δευτερογενή αγορά. Ε-
πιβάλλονται, επίσης, δραστικές 
αποφάσεις για τον εντοπισμό των 
στρατηγικών κακοπληρωτών, την 
αναδιάρθρωση των βιώσιμων ε-
πιχειρήσεων και την εφαρμογή ο-
ριστικής λύσης για τις μη βιώσι-
μες. 

Η υστέρηση των επενδύσεων
Μόνη οδός για να καλυφθεί το 

μεγάλο επενδυτικό κενό είναι η 
προσέλκυση ξένων άμεσων επεν-
δύσεων, με έμφαση στους πιο πα-
ραγωγικούς τομείς της οικονομί-
ας. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι 
η δημιουργία κατάλληλου πλαισί-
ου εντός του οποίου, η επιχειρη-
ματικότητα θα λειτουργεί αποτε-
λεσματικά. Παρά τη σημαντική 
πρόοδο σε διάφορους τομείς, με 
βάση ορισμένους ποιοτικούς δεί-
κτες που αντανακλούν το επιχει-
ρηματικό περιβάλλον, η Ελλάδα 
εξακολουθεί να κατατάσσεται χα-
μηλά σε σχέση με άλλες ευρωπα-
ϊκές χώρες. Επομένως, το κράτος 
θα πρέπει να συνεχίσει να δίνει 
έμφαση στη βελτίωση της διαρ-
θρωτικής ανταγωνιστικότητας και 
της αποτελεσματικότητας του δη-

μόσιου τομέα, καθώς και στη μεί-
ωση της γραφειοκρατίας. 

Η χαμηλή πιστοληπτική 
διαβάθμιση της χώρας

Η παραμονή σε χαμηλή πιστο-
ληπτική διαβάθμιση, μετά το πέ-
ρας του προγράμματος τον Αύγου-
στο του 2018, ενδέχεται να έχει 
ως αποτέλεσμα την απώλεια της 
δυνατότητας των ελληνικών ομο-
λόγων να χρησιμοποιούνται ως 
εξασφαλίσεις στις πράξεις νομι-
σματικής πολιτικής του Ευρωσυ-
στήματος (waiver). Σύμφωνα με 
την Τράπεζα της Ελλάδας, η εξα-
σφάλιση του waiver μετά τη λήξη 
του προγράμματος είναι σημαντι-
κή τόσο για το κόστος χρηματοδό-
τησης των ελληνικών τραπεζών, 
καθώς ακόμα και οι πράξεις repos 
επηρεάζονται θετικά από την ύ-
παρξη του waiver, όσο και για τη 
συμμετοχή των ελληνικών κρατι-
κών ομολόγων στο πρόγραμμα 
ποσοτικής χαλάρωσης της ΕΚΤ, 
στην κανονική περίοδο και στην 
περίοδο επανεπένδυσης. 

Οι περιορισμοί στην κίνηση 
κεφαλαίων

Η πλήρης άρση των περιορι-
σμών στην κίνηση κεφαλαίων και 

η επιστροφή στη χρηματοπιστωτι-
κή κανονικότητα είναι προαπαι-
τούμενα για τη διατηρήσιμη βελτί-
ωση του επενδυτικού κλίματος 
και θα βοηθήσουν στην προσέλκυ-
ση ξένων άμεσων επενδύσεων. 

Οι προκλήσεις αυτές πρέπει να 
αντιμετωπιστούν προκειμένου να 
διευκολυνθούν η χρηματοδότηση 
της ελληνικής οικονομίας, η επι-
χειρηματικότητα και η προσέλκυ-
ση ξένων άμεσων επενδύσεων, 
καθώς και να ενισχυθεί ο μεσομα-
κροπρόθεσμος δυνητικός ρυθμός 
ανάπτυξης της ελληνικής οικονο-
μίας. 

Εκτός όμως από τα παραπάνω, 
απαιτείται η Ελλάδα να διευρύνει 
τη βάση του συγκριτικού της πλε-
ονεκτήματος, σημείωσε ο κ. 
Στουρνάρας τονίζοντας ότι η πρό-
κληση σήμερα είναι η περαιτέρω 
άνοδος των παραγόμενων εγχω-
ρίως αγαθών και υπηρεσιών στην 
κλίμακα της τεχνολογικής εξειδί-
κευσης και η ένταξη των ελληνι-
κών επιχειρήσεων σε διεθνείς 
παραγωγικές αλυσίδες αξίας. 

Στόχος είναι η ανάδειξη εξω-
στρεφούς και ανταγωνιστικής ελ-
ληνικής οικονομίας, η οποία θα 
αναπτύσσεται με ταχείς ρυθμούς 
και θα αξιοποιεί τα ανταγωνιστικά 
της πλεονεκτήματα στις διεθνείς 
αγορές. 

Σε ότι αφορά την πορεία της ελ-
ληνικής οικονομίας ο διοικητής 
της ΤτΕ είπε ότι οι   προβλέψεις 
για την ελληνική οικονομία δεί-
χνουν ενίσχυση της ανάκαμψης 
της οικονομικής δραστηριότητας 
για τα επόμενα έτη. 

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με 
τις εκτιμήσεις της Τράπεζας της 
Ελλάδος ο ρυθμός ανάπτυξης το 
2017 ήταν 1,6%, ενώ θα επιταχυν-
θεί στο 2,4% και 2,5% το 2018 και 
2019 αντίστοιχα.Η κατανάλωση 
αναμένεται να σημειώσει ανάκαμ-
ψη, ωθούμενη από την ανοδική 
τάση της απασχόλησης, ενώ οι ε-
πενδύσεις προβλέπεται να αυξη-
θούν καθώς θα αποκαθίσταται η 
εμπιστοσύνη, θα βελτιώνονται οι 
συνθήκες χρηματοδότησης και θα 
επιταχύνονται οι ιδιωτικοποιή-
σεις. 

Οι εξαγωγές αναμένεται να συ-
νεχίσουν τη θετική τους πορεία, 
επωφελούμενες όχι μόνο από τις 
ευνοϊκές προοπτικές της παγκό-
σμιας οικονομίας αλλά και από τη 
βελτίωση της ανταγωνιστικότη-
τας κόστους, που έχει ήδη επιτευ-
χθεί. 

ICAP

Το 80% των επιχειρήσεων 
δεν έχουν ολοκληρωμένο 
σχέδιο για τον GDPR
ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ επαρκή γνώση του βαθμού συμμόρφω-
σης τους στο Νέο Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δε-
δομένων (GDPR) το 80 % των επιχειρήσεων, σύμφω-
να με πρωτογενή έρευνα σε 210 επιχειρήσεις, που 
διεξήγαγε o τομέας Management Consultants της 
ICAP Group, ενώ η έναρξη εφαρμογής του νέου κα-
νονιστικού πλαισίου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα 
τεθεί σε ισχύ από τις 25 Μαΐου 2018.Ειδικότερα,από 
τα αποτελέσματα της ηλεκτρονικής έρευνας φαίνεται 
ότι παρότι υπάρχει ένα καλό επίπεδο κατανόησης του 
κανονισμού στις εταιρείες που συμμετείχαν, το 80% 
δεν έχουν ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο και σχέδιο 
που θα διασφαλίσει την συμμόρφωση με τον κανονι-
σμό. Παρά την συνειδητοποίηση ότι απαιτούνται πολ-
λές εργασίες για να συμμορφωθούν, η πλειοψηφία 
των συμμετεχόντων στην έρευνα παρουσιάζει σημα-
ντικό ποσοστό αβεβαιότητας όσον αφορά την κατά-
σταση ετοιμότητας ή τα σχέδια συμμόρφωσης. Ομοί-
ως, σημειώνεται μια γκρίζα εικόνα όσον αφορά τον 
ρόλο του Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων (DPO) 
και την αναγκαιότητά του, καθώς και τις υποχρεώ-
σεις κοινοποίησης των παραβιάσεων δεδομένων.

Η Icap ως με τεράστια εμπειρία πλέον των 55 ε-
τών, στη διαχείριση πληροφοριών και δεδομένων 
και σε ένα πλαίσιο εποπτείας από τις εποπτεύουσες 
αρχές, ερχόμενη σε επαφή με τους πελάτες της διέ-
γνωσε την ανάγκη να προσφέρει συμβουλευτικές υ-
πηρεσίες και να μοιραστεί τις βέλτιστες πρακτικές, 
με τους πελάτες της, τόνισε μεταξύ άλλων ο Απόστο-
λος Τσούμπρης, εκτελεστικός διευθυντής της ετει-
ρείας. Η ICAP προσφέρει και υλοποιεί ήδη συμβου-
λευτικά έργα GDPR για αρκετές ελληνικές εταιρίες, 
πρόσθεσε ο κ. Τσούμπρης.

ΕΤΕ

Πούλησε  
την Banka NBG Albania
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ οριστικής συμφωνίας για την πώ-
ληση της κατά 100% θυγατρικής της, Banka NBG 
Albania Sh.A. (NBG Albania) στην American Bank of 
Investments, ανακοίνωσε η Εθνική Τράπεζα της Ελ-
λάδος.H συναλλαγή πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο 
του σχεδίου αναδιάρθρωσης της ΕΤΕ και σύμφωνα 
με τις σχετικές Δεσμεύσεις προς τη Γενική Διεύθυν-
ση Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Όπως 
ανακοίνωσε η ΕΤΕ, η συναλλαγή έχει θετική επίδρα-
ση στο δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας CET 1 της ΕΤΕ 
(με βάση το τρίτο τρίμηνο του 2017), ενώ υπόκειται 
στις συνήθεις κανονιστικές και λοιπές εγκρίσεις, συ-
μπεριλαμβανομένων εγκρίσεων από την Κεντρική 
Τράπεζα της Αλβανίας και την Επιτροπή Ανταγωνι-
σμού της Αλβανίας.

Γιάννης Στουρνάρας Οι προκλήσεις 
της ελληνικής οικονομίας

Ο κ. Γιάννης Στουρνάρας



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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Allianz Ελλάδος Στις Ελβετικές 
Άλπεις οι συνεργάτες της 

ΣΕΜΑ

30 χρόνια παρουσίας στα 
ασφαλιστικά δρώμενα

Άφιερωμένη στα μέλη του ήταν η πρώτη εκδήλωση της επετει-
ακής χρονιάς για τον ΣΕΜΑ. Η  εκδήλωση για την κοπή της 
πίτας πραγματοποιήθηκε σε ζεστή ατμόσφαιρα και τα μέλη 

του είχαν την ευκαιρία να ανταλλάξουν απόψεις, ιδέες και προτά-
σεις σχετικά με τις εξελίξεις στην ασφαλιστική αγορά και όχι μόνο, 
όπως τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση. 

Στο σύντομο χαιρετισμό του ο πρόεδρος κος Γιάννης Ξηρογιαν-
νόπουλος χαρακτήρισε το 2018 ως μια χρονιά προκλήσεων αυξη-
μένης έντασης στις διαδικασίες προσαρμογής στα νέα δεδομένα 
που φέρνουν οι οδηγίες IDD και GDPR αλλά και μια χρονιά γιορτής 
αφού ο ΣΕΜΑ συμπληρώνει 30 χρόνια παρουσίας στα ασφαλιστικά 
δρώμενα και κάθε εκδήλωση θα περιέχει το μήνυμα του εορτασμού 
και της πολύτιμης συνεισφοράς των μεσιτών ασφαλίσεων στην ε-
θνική οικονομία. Ο κ.  Ξηρογιαννόπουλος, τόνισε την ανάγκη ενί-
σχυσης της συλλογικής προσπάθειας του ΣΕΜΑ από το σύνολο των 
μελών του, ώστε άπαντες να συνδράμουν ενεργά και να στηρίξουν 
με όλες τις δυνάμεις τους κάθε πρωτοβουλία και εξέφρασε τη βε-
βαιότητά του ότι, η προσπάθειά αυτή θα ενταθεί στο διάστημα που 
ακολουθεί, με σκοπό την προάσπιση των επαγγελματικών συμφε-
ρόντων του κλάδου, αλλά και την ανάδειξη της σύγχρονης αντίλη-
ψης από την οποία διαπνέεται η διοίκηση του συνδέσμου.

Την 4η θέση, στον κλάδο των ασφαλιστικών ε-
ταιρειών, με παγκόσμια δραστηριότητα, κατέ-

λαβε η MetLife βελτιώνοντας κατά 3 θέσεις την 
κατάταξή της, σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή 
με  βάση την κατάταξη του περιοδικού Fortune.
Όπως αναφέρεται, εξαιρετικές ήταν οι επιδόσεις 
της εταιρείας και στη βαθμολογία στους επιμέ-

ρους τομείς, όπου κατέλαβε την 1η θέση στον τομέα διεθνούς ανταγωνιστικό-
τητας («global competitiveness»), τη 2η θέση για τις δράσεις της στον τομέα της 
εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, την 4η θέση για τη χρήση των εταιρικών διαθε-
σίμων («corporate assets»), την 5η θέση για την καινοτομία της, καθώς και τη 

διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού της, συγκεντρώνοντας συνολική βαθμο-
λογία 6,33.

Σημειώνεται ότι η φετινή κατάταξη με τις πιο αξιοθαύμαστες στον κόσμο 
εταιρείες, για τη φήμη και τις επιδόσεις τους, «The world’s most Admired 
companies», που πραγματοποιείται, σε ετήσια βάση, από το  Fortune,ανα-
κοινώθηκε πριν  λίγες ημέρες. Για την κατάρτιση της λίστας «The world’s 
most Admired companies» το περιοδικό  διενεργεί μεγάλης κλίμακας έ-
ρευνα, στην οποία συμμετείχαν περισσότερα από 3.900 στελέχη, ειδικοί, 
αναλυτές, από 680 εταιρείες, σε πάνω από 50 διαφορετικούς κλάδους της 
οικονομίας και σε 29 χώρες.Η ΜetLife είναι επίσης #42 εταιρεία, στη λί-
στα Fortune 500.

Στις πιο 
αξιοθαύμαστες 

εταιρείες  
η MetLife

Συνεχίζοντας δυναμικά την υλοποίηση έργων 
που δίνουν ώθηση στο ταξίδι που ξεκίνησε ο 
όμιλος στο πλαίσιο του ψηφιακού μετασχημα-

τισμού Eurolife 2.0,  η Eurolife ERB δημιούργησε 
το νέο portal των συνεργατών της με την ονομασία 
Eurolife Partners. 

Όπως τονίζεται, το Eurolife Partners αποτελεί 
έναν διαδικτυακό χώρο με μοναδικές δυνατότητες 
και πλεονεκτήματα που δημιουργήθηκε με βάση 
τις πραγματικές και σύγχρονες ανάγκες των συ-
νεργατών της Eurolife ERB. Πρόκειται για ένα νέο, 
σύγχρονο ψηφιακό εργαλείο για τη δημιουργία του 
οποίου αξιοποιήθηκαν οι πιο σύγχρονες τεχνολο-
γίες, εφαρμόστηκαν τα πιο υψηλά στάνταρ/ πρότυ-

πα ασφάλειας και ακολουθήθηκε πρωτότυπη με-
θοδολογία. Βασικός στόχος του portal είναι η πε-
ραιτέρω αναβάθμιση των υπηρεσιών και της ε-
μπειρίας εξυπηρέτησης των πελατών και των συ-
νεργατών του ομίλου. Σε αυτό το πλαίσιο, το portal 
προσφέρει στους χρήστες του μια σειρά από καινο-
τόμες λύσεις με γνώμονα την ευελιξία, την αποτε-
λεσματικότητα και την ταχύτητα στην αξιοποίηση 
των δεδομένων. Παράλληλα, η νέα αυτή έξυπνη 
εφαρμογή ασφάλισης παρέχει εύκολη πρόσβαση 
από διάφορες συσκευές, επιτυγχάνοντας γρήγορη 
και απρόσκοπτη διαδικασία ασφάλισης και εξυπη-
ρέτησης.

Ειδικότερα, οι βασικές λειτουργίες του portal 

περιλαμβάνουν σύνδεση με τους συνεργάτες από 
οπουδήποτε,ηλεκτρονική υπογραφή πελάτη και 
συνεργάτη και Quick Quotation (Γρήγορη Προσφο-
ρά). Προσφέρει ακόμη συντομεύσεις γρήγορης 
πρόσβασης, φόρτωση και μεταφόρτωση δικαιολο-
γητικών, εύκολη πλοήγηση και αποθήκευση εργα-
σιών προς επεξεργασία σε δεύτερο χρόνο, καθο-
δήγηση κατά την πρώτη χρήση και  Dashboard συ-
νεργατών.Παρέχει επίσης συνεχή βελτίωση των 
λειτουργιών μέσα από τα δεδομένα που εισάγονται 
στο σύστημα.Η πρώτη ενότητα του Eurolife 
Partners που τίθεται άμεσα σε λειτουργία αφορά 
την κατηγορία της ασφάλισης Υγείας, ενώ σταδια-
κά μέσα στο 2018 θα λανσάρονται και οι υπόλοιπες 

ενότητες και κατηγορίες του portal με επόμενη ε-
κείνη του αυτοκινήτου.

Το Εurolife Partners αποτελεί μια εφαρμογή με 
αμέτρητες δυνατότητες και τον πρώτο μεγάλο 
σταθμό του ψηφιακού μετασχηματισμού του ομί-
λου, τόνισε ο  κ. Σωτήριος Ματσιούλας, αναπλη-
ρωτής γενικός διευθυντής εργασιών και  εξυπηρέ-
τησης της Eurolife. Το ταξίδι της επιτυχίας είναι 
στο χέρι μας και αυτό είναι μόνο η αρχή. Καθώς 
συνεχίζουμε να οδηγούμε τις εξελίξεις στον κλά-
δο, προγραμματίζουμε να παρουσιάζουμε σταδια-
κά προϊόντα και υπηρεσίες που θα μας οδηγήσουν 
δυναμικά στη νέα εποχή και την περαιτέρω ανά-
πτυξη της Eurolife ERB,πρόσθεσε ο κ. Ματσιούλας.

Δύο από τους πιο δημοφιλείς και ξε-
χωριστούς προορισμούς στον κόσμο, 
είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν οι 

επιτυχόντες του διαγωνισμού πωλήσεων 
του δικτύου ανεξάρτητων συνεργατών της 
Allianz Ελλάδος.

Σύμφωνα με την εταιρεία, η επιτυχία 
στον διαγωνισμό, 8μηνης διάρκειας, βασι-
ζόταν σε κριτήρια παραγωγής από προϊό-
ντα προσωπικών και επαγγελματικών α-
σφαλίσεων αλλά και σε ποιοτικά κριτήρια 
όπως η διασταύρωση πωλήσεων,  η αξιο-
ποίηση ψηφιακών εργαλείων και η ψηφια-
κή επικοινωνία με τον πελάτη. 

Η δυναμική κινητοποίηση των συνεργα-
τών επιβραβεύθηκε με ένα ταξίδι στο κο-
σμοπολίτικο Μιλάνο και στο παραμυθένιο 
Zermatt, το «διαμάντι» των Άλπεων. Στο 
πλαίσιο  του ταξιδιού επιβράβευσης, πραγ-
ματοποιήθηκε συνάντηση εργασίας, των 
διακεκριμένων συνεργατών με διοικητικά 
στελέχη της εταιρείας. Εκεί, οι ασφαλιστι-
κοί σύμβουλοι της Allianz είχαν την ευκαι-
ρία να ενημερωθούν για την πορεία της ε-
ταιρείας το 2017 και για τους στρατηγικούς 
στόχους που έχουν τεθεί για το 2018.  Κύ-
ρια όμως θεματική ενότητα της συνάντη-
σης, ήταν η ένταξη του ασφαλιστικού δια-
μεσολαβητή στην ψηφιακή εποχή. Στα 
πλαίσια της ενότητας αυτής, καθορίστηκε ο 
ρόλος του στη νέα ψηφιακή κοινωνία και 
οι ενέργειες της Allianz που θα τον στηρί-
ξουν στη μετάβαση αυτή.  Οι επιτυχόντες 
συνεργάτες της Allianz Ελλάδος είχαν την 

ευκαιρία να μάθουν πώς μπορούν να αξιο-
ποιήσουν τη δύναμη των digital και social 
media για να προσεγγίσουν τους πελάτες 
τους.

Στη συνέχεια, μέσα από μία ωφέλιμη και 

ανοιχτή συζήτηση, αναδείχθηκαν ιδέες για 
τη βελτίωση διαδικασιών, την αύξηση της 
παραγωγικότητας και την επίτευξη της 
στοχοθεσίας,  που θα τους οδηγήσει σε έ-
ναν ακόμα ξεχωριστό προορισμό το 2018.

Στιγμιότυπο από την εκδήλωση

Eurolife ERB Έξυπνη εφαρμογή ασφάλισης το  Eurolife Partners

Οι συνεργάτες 
στις Άλπεις 
και το Μιλάνο
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Το δημοφιλέστερο σημείο συνάντησης χιλιάδων Αθη-
ναίων –και όχι μόνο– δίνει ραντεβού και φέτος την 
άνοιξη για 5η συνεχή χρονιά, με δωρεάν ξεναγήσεις 

σε δεκάδες κτίρια, δημόσια  και ιδιωτικά, κατοικίες, επαγ-
γελματικούς χώρους, χώρους πολιτισμού, ξενοδοχεία... 
Το πρόγραμμα του ΟΗΑ 2018, που θα πραγματοποιηθεί από 
τις 31 Μαρτίου έως την 1η Απριλίου 2018 έχει διευρυνθεί 
με ένα σύνολο παράλληλων δράσεων και διαγωνισμών.

Ο  θεσμός του  Open House
Το Open House είναι ένας από τους σημαντικότερους 

διεθνείς θεσμούς για την ανάδειξη και προώθηση της αρ-
χιτεκτονικής. Η ιδέα ξεκίνησε από το Λονδίνο το 1992 και 
μέχρι σήμερα έχει διαδοθεί σε περισσότερες από 30  πό-
λεις ανά την υφήλιο αποκτώντας συστηματικούς επισκέ-
πτες και υποστηρικτές. Η δράση Open House προσκαλεί 
το ευρύ κοινό να εξερευνήσει και να κατανοήσει την αξία 
της αρχιτεκτονικής και του δομημένου περιβάλλοντος.

Κάθε χρόνο για ένα διήμερο ανοίγουν τις πύλες τους 
στο κοινό δωρεάν δημόσια και ιδιωτικά κτίρια με αρχιτε-
κτονικό ενδιαφέρον και η πόλη μετατρέπεται σε ένα ανοι-
χτό μουσείο, με εκθέματα τα ίδια της τα κτίρια και την 
αρχιτεκτονική της.

Open House Greece
H  εταιρεία Open House Greece είναι μία Αστική Mη Κερ-

δοσκοπική Εταιρεία με σκοπό την προώθηση και προβολή 
της αρχιτεκτονικής και του πολιτισμού στην Ελλάδα και το 
εξωτερικό, μέσω των ετήσιων δράσεων Open House σε 
Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ιδρύθηκε το 2012 και ανήκει στην 
ευρύτερη οικογένεια του Open House Worldwide (http://
www.openhouseworldwide.org/), που μεριμνά για την πα-
γκόσμια προβολή κάθε εκδήλωσης Open House.

Open HouseAthens/ Thessaloniki
Η δράση Open House, που πραγματοποιείται κάθε φθι-

νόπωρο (από το 2012) στη Θεσσαλονίκη και κάθε άνοιξη 
(από το 2014) στην Αθήνα, χαίρει μεγάλης ανταπόκρισης 
από το ευρύ κοινό. Στο Open House Athens 2017 συμμε-
τείχαν 450 εθελοντές, οι οποίοι επιμελήθηκαν τις ξενα-
γήσεις σε 109 χώρους, στους οποίους σημειώθηκαν πε-
ρίπου 33.000 επισκέψεις μέσα σε ένα τριήμερο.

Τρείς τελειόφοιτους σπουδαστές της Ανώτατης 
Σχολής Καλών Τεχνών,  βράβευσε η Εθνική 

Ασφαλιστική, στο πλαίσιο του καλλιτεχνικού δια-
γωνισμού, τον οποίο συνδιοργάνωσε με την 
Α.Σ.Κ.Τ και  το Γραφείο Διασύνδεσης της σχολής, 
για δεύτερη συνεχή χρονιά.

Το πρώτο βραβείο απέσπασε η Σοφία – Ρόζα 

Κοσμίδου για το έργο «Η Ζωή μου». Η απονομή 
έγινε από την εικαστικό Δάφνη Αγγελίδου.

Το δεύτερο βραβείο απονεμήθηκε στον Γιάννη 
Ευθυμίου, για το έργο του «Πορτρέτο» και το τρί-
το βραβείο στην Έλενα Αντωνοπούλου για το έρ-
γο της χωρίς τίτλο. Την απονομή για τα δύο αυτά 
έργα έκανε ο ζωγράφος Παύλος Σάμιος.

Τα παραπάνω έργα θα παραμείνουν στη συλλο-
γή έργων τέχνης της Εθνικής Ασφαλιστικής, ενώ 
οι βραβευθέντες καλλιτέχνες θα λάβουν χρηματι-
κό έπαθλο.

Ο πρόεδρος της Εθνικής Ασφαλιστικής, κ. Χρι-
στόφορος Σαρδελής, σε χαιρετισμό του υπογράμ-
μισε μεταξύ άλλων, τη σημασία που δίνει η εται-

ρία στην τέχνη και ειδικότερα, στο κομμάτι της 
προσέγγισης νέων καλλιτεχνών.

Η βράβευση  πραγματοποιήθηκε τη βραδιά των 
εγκαινίων της σχετικής έκθεσης 25 έργων των 
φοιτητών της Α.Σ.Κ.Τ, η οποία θα διαρκέσει στο 
Χώρο Τέχνης της Εθνικής Ασφαλιστικής «ΣΤΟart 
ΚΟΡΑΗ» μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου 2018.

Εθνική Ασφαλιστική Βραβεύσεις σπουδαστών της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών

Για  5η συνεχή χρονιά δωρεάν ξεναγήσεις σε κτίρια,κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους, χώρους πολιτισμού, ξενοδοχεία

Το Open House Athens 2018 ετοιμάζεται! 

Οργανωτική Επιτροπή 
Open House Athens 2018
Τατιάνα Άναγνωστάρα υπεύθυνη marketing
Κατερίνα Δουδούμη υπεύθυνη δημιουργικού
Ρενάτα Δούμα υπεύθυνη επικοινωνίας
Λιλή Λουίζη υπεύθυνη εθελοντών
Ευγενία Τσαγκαράκη  
υπεύθυνη προγράμματος
Ματθαίος Δαμίγος  
υπεύθυνος Made in Athens
Βασίλης Καλαμπόγιας υπεύθυνος web media
Ειρήνη Παπαλού  
υπεύθυνη εκπαιδευτικού προγράμματος
Ελπίδα Σπύρου  
υπεύθυνη οπτικοακουστικού υλικού
Άμαλία Σκαμαγκούλη

Περισσότερες πληροφορίες:

info@openhouseathens.gr  
www.openhouseathens.gr

Facebook: Open House Athens
Twitter: @openhouseathens
Instagram: Openhouseathens
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Μια μοναδική και πρωτότυπη ε-
μπειρία βίωσαν οι προσκε-
κλημένοι της ΑΧΑ στην εκδή-

λωση μεσιτών και πρακτόρων της ε-
ταιρείας, στον βιομηχανικό χώρο του 
Art Factory ο οποίος είχε διαμορφω-
θεί για να αποπνέει, όπως τονίζεται  
την καλαισθησία και την ποιότητα 
που χαρακτηρίζει την εταιρεία. Σε ένα 
event που βασίστηκε σε μια θεατρική 
παράσταση, οι συμμετέχοντες έζησαν 
από κοντά τι σημαίνει για την ΑΧΑ, 
«Νέα εμπειρία». 

Μια εμπειρία που θέλει τον πελάτη 
να αντιμετωπίζεται ως άνθρωπος και 
όχι ως καταναλωτής. 

Κεντρικά πρόσωπα στη βιωματική 
βραδιά ήταν ο πλημμυρισμένος και ο 
σταχτιάς, δύο φανταστικοί χαρακτή-
ρες με ιστορίες που βασίζονται στην 
πραγματικότητα. Για τον πρώτο μια 
ζημιά στις σωληνώσεις του σπιτιού 
έχει ως αποτέλεσμα την κατάρρευση 
της διάθεσής του, ενώ για τον δεύτε-
ρο μια πυρκαγιά στην επιχείρησή του 
τον φέρνει σε σημείο να αμφισβητεί 
τις ικανότητές του. Στην εξέλιξη της 
παράστασης που εστίαζε στην ψυχο-
σύνθεση των δύο «πελατών ανθρώ-
πων» οι προσκεκλημένοι βίωσαν τη 
νευρικότητα, το άγχος, τον αρνητισμό 
που αρχικά κυρίευσε τους ήρωες και 
πώς αυτά τα αισθήματα έδωσαν τη 
θέση τους στην ηρεμία και τη γαλήνη 
όταν οι «ζημιές στιγμές της αλή-
θειας» αποκαταστάθηκαν. Ανάμεσα 
στους δύο ήρωες κινήθηκε κατά δια-

στήματα μια εταιρική διερμηνέας. 
Αυτή, στο πρώτο σκέλος έδειξε ένα 
πρόσωπο «ξύλινο», το οποίο είχε ως 
μοναδικό σκοπό να φιλτράρει αυτά 
που έλεγαν οι δύο χαρακτήρες και να 
μεταφέρει τα μηνύματα όπως η ίδια 
ήθελε στο κοινό. Το τέλος του έργου 
όμως, την έβρισκε να δεσμεύεται σε 
μία σχέση διαφάνειας με τους δύο α-
σφαλισμένους αναδεικνύοντας την 
ειλικρινή και ανθρώπινη σχέση εμπι-
στοσύνης που οφείλει να διατηρεί 
μια ασφαλιστική εταιρεία με όσους 
την εμπιστεύονται.

Περνάμε από την πελατοκεντρική 
προσέγγιση στην ανθρωποκεντρική, 
από το σημείο που λέγαμε “ζημιά”, σε 
αυτό που αντιλαμβανόμαστε ως 
“στιγμή της αλήθειας”, τόνισε ο  Ερρί-
κος Μοάτσος, διευθύνων σύμβουλος 
της ΑΧΑ Ελλάδας. Ο ρόλος μας δεν 
είναι να αποζημιώνουμε αλλά να 
προστατεύουμε, να είμαστε σύμμαχοι 
των ασφαλισμένων μας. Για να έχου-
με επιτυχία στην πορεία μας πλέον 
δίνουμε βήμα στους ανθρώπους που 
μας εμπιστεύονται για την ασφάλισή 
τους, να μας λένε δημόσια στην ιστο-
σελίδα της ΑΧΑ, τι πιστεύουν για τις 
υπηρεσίες μας χωρίς να μπορούμε να 
παρέμβουμε σε ό,τι γράφουν» ανέ-
φερε ο κ. Μοάτσος. 

Για όσα ανέφερε ο κ. Μοάτσος η 
ΑΧΑ Ελλάδας έχει ήδη προχωρήσει 
σε μια σειρά από ενέργειες. Όσον α-
φορά τη «στιγμή της αλήθειας» η ε-
ταιρεία έχει θεσπίσει την αυτόματη 

προκαταβολή, την πραγματογνωμο-
σύνη εξ’ αποστάσεως (μέχρι σήμερα 
μόνο για τα αυτοκίνητα αλλά τις επό-
μενες ημέρες θα υλοποιηθεί και για 
κατοικίες και μικρομεσαίες επιχειρή-
σεις), την εξόφληση σε 48 ώρες, την 
επισκευή με εγγύηση.

Σε επίπεδο Εταιρείας – Συμμάχου 
προς τους ασφαλισμένους, η ΑΧΑ έ-
χει δημιουργήσει το ΑΧΑ Driving 
Academy (για την εκπαίδευση νέων 
οδηγών με επακόλουθη μείωση α-
σφαλίστρων), το AXA Drive 2 (που 
στο επόμενο διάστημα θα αξιοποιη-
θεί και σε επίπεδο ασφάλισης) και 
βέβαια, το πρόγραμμα «Οδηγώ λίγο 
– Πληρώνω λίγο». 

Ο νέος ρόλος που επιθυμεί να έχει 
η ΑΧΑ ως προς τους ανθρώπους που 
την εμπιστεύονται, αναδεικνύεται α-
πό την υπηρεσία διαχείρισης ρίσκου, 
το εργαλείο ενημέρωσης ρίσκων για 
τις επιχειρήσεις και την προστατευ-
μένη επιχείρηση με συμβουλευτική 
από μηχανικούς της ΑΧΑ. 

Όλα τα παραπάνω βασίζονται σε 
ένα νέο σύστημα επικοινωνίας που η 
εταιρεία έχει ετοιμάσει τόσο για τους 
ασφαλισμένους όσο και για τους συ-
νεργάτες. 

Το νέο MyAXA αποτελεί χαρακτη-
ριστικό παράδειγμα ενώ κορυφαίο 
εργαλείο που καταδεικνύει τη θέλη-
ση της εταιρείας να έχει ανοικτή και 
διαφανή επικοινωνία προς το σύνολο 
των ασφαλισμένων (υπαρχόντων και 
δυνητικών) είναι το Transparent 

Customer Feedback με το οποίο οι 
άνθρωποι που είναι ασφαλισμένοι 
στην ΑΧΑ αξιολογούν δημόσια την 
εταιρεία χωρίς η ίδια να μπορεί να 
παρέμβει ή να φιλτράρει τα σχόλια 
και τις βαθμολογήσεις τους.

Κοινή συνισταμένη όσων βρισκό-
μαστε στην εκδήλωση είναι η δημι-
ουργία της καλύτερης δυνατής σχέ-
σης με τους ανθρώπους που μας ε-
μπιστεύονται για την ασφάλιση της 
υγείας και της περιουσίας τους, είπε 
ο Νίκος Σακελλαρίου, διευθυντής δι-
κτύων διανομής της ΑΧΑ στην Ελλά-
δα. Μια κακή στιγμή μπορεί να επηρε-
άσει σημαντικά έναν άνθρωπο. Τη 
ζωή του, την ψυχολογία του, τα όνει-
ρά του και τους στόχους του. Αυτή η 
στιγμή είναι που πρέπει από κοινού 
με τα δίκτυα διανομής μας να βρισκό-
μαστε δίπλα στους ανθρώπους αυ-
τούς και να τους επαναφέρουμε όσο 
πιο γρήγορα και απλά μπορούμε, 
στην πρότερη κατάσταση, πρόσθεσε ο 
κ. Σακελλαρίου.

Το δίκτυο Μεσιτών & Πρακτόρων 
αποτελεί δίκτυο αιχμής για την ΑΧΑ, 
ανέφερε ο κ.Δημήτρης Μελεξόπου-
λος, διευθυντής δικτύου μεσιτών και 
πρακτόρων στην ΑΧΑ Ελλάδας. 

 Μέσα από τη σημερινή εναλλακτι-
κή εκδήλωση θελήσαμε να διατηρή-
σουμε την τακτική επικοινωνία που 
έχουμε θεσπίσει με τους κορυφαίους 
συνεργάτες μας, να ανταλλάξουμε 
απόψεις και να δούμε όλοι μαζί, ποια 
κατεύθυνση πρέπει να ακολουθή-
σουμε για ένα καλύτερο αύριο στην 
αγορά μας. Η ΑΧΑ είναι μια εταιρεία 
που επιθυμεί να χτίζει μακροπρόθε-
σμες σχέσεις εμπιστοσύνης με τους 
ανθρώπους που συνεργάζεται και 
φυσικά με τους ανθρώπους που α-
σφαλίζονται σε αυτή, σημείωσε ο κ. 
Μελεξόπουλος.

• 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! 

Atlantikh diaf.indd   1 9/10/17   20:47

ΑΧΑ Δίνει βήμα στους 
ασφαλισμένους της

CNP Ζωής

Νέος γενικός 
διευθυντής
ΤΗΝ  ΕΝΑΡΞΗ συνεργασίας με τον 
κ. Γιώργο Μαυρέλη, που αναλαμ-
βάνει τη θέση του γενικού διευθυ-
ντή της εταιρίας του ομίλου, CNP 
Zωής, στην Ελλάδα, ανακοίνωσε η 
CNP Cyprus Insurance Holdings.
Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση ο  
κ. Μαυρέλης έχει διατρέξει μια μα-
κρά και καταξιωμένη επαγγελματι-
κή πορεία 33 ετών, στο χώρο της 
ασφαλιστικής βιομηχανίας. Μεταξύ 
άλλων, διετέλεσε διευθυντής πω-
λήσεων και εκπαίδευσης στον  
Φοίνικα Metrolife Εμπορική, γενι-
κός διευθυντής πωλήσεων και 
μάρκετινγκ και γενικός διευθυντής 
ασφαλιστικών εργασιών στην 
Interamerican. Καλωσορίζοντας 
τον κ. Μαυρέλη, ο διευθύνων σύμ-
βουλος του ομίλου CNP Cyprus 
Insurance Holdings  κ. Τάκης Φει-
δία, τόνισε πως με την εμπειρία και 
την τεχνογνωσία που διαθέτει θα 
συμβάλλει ουσιαστικά στη δυναμι-
κή υλοποίηση του αναπτυξιακού 
σχεδιασμού του ομίλου και ειδικό-
τερα της CNP Ζωής στην απαιτητική 
ελληνική ασφαλιστική αγορά.

DAT

Βραβείο  
καινοτόμας  
προσέγγισης
ΤΟ ΠΡΩΤΟ βραβείο Καινοτόμας 
Προσέγγισης / Ιnnovative Αppro-
ach για το 2017 απέσπασε η εται-
ρεία DAT Hellas στο διεθνές συνέ-
δριο πωλήσεων  της  εταιρείας DAT 
για το 2018,  που πραγματοποιήθη-
κε στην Palma de Mallorca της Ι-
σπανίας   με συμμετοχή 17 χωρών / 
εκπροσώπων. Η  DAT Hellas, εκ-
προσωπήθηκε από τους κ.κ. Σάββα 
Σιδηρόπουλο και Δημήτριο Βαλα-
βάνη , παρουσιάζοντας ένα πρωτο-
ποριακό project επάνω σε θέματα 
ηλεκτρονικής κοστολόγησης υλι-
κών ζημιών αυτοκινήτων. 
Είναι μία ηθική επιβράβευση των 
ανθρώπων της εταιρείας όπως επί-
σης και των πελατών της , διότι 
χωρίς την συνεργασία τους για την 
βελτίωση των προγραμμάτων δεν 
θα επιτύγχανε η εταιρεία την βρά-
βευση, όπως επισημαίνεται. Επίσης 
είναι και μία ικανοποίηση  και απο-
δεικνύει για άλλη μία φορά  ότι οι 
ελληνικές εταιρίες δεν είναι ουρα-
γοί στην διεθνή αγορά  αλλά πρω-
τοπόροι.  



• 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! 

Atlantikh diaf.indd   1 9/10/17   20:47
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Την έμπρακτη στήριξή της στο θε-
σμό του επαγγελματία ασφαλιστι-
κού διαμεσολαβητή έδειξε για μία 

ακόμη χρονιά η Generali, με τη διοργά-
νωση του 11ου Generali Academy,με 
τον διευθύνοντα σύμβουλο της εται-
ρείας  κ. Πάνο  Δημητρίου κατά την 
τελετή αποφοίτησης των συμμετεχό-
ντων , να στέλνει ισχυρό μήνυμα στή-
ριξης του ασφαλιστικού διαμεσολα-
βητή. Στη διάρκεια μιας ζωντανής συ-
ζήτησης, που κράτησε σχεδόν δύο ώ-
ρες, ο κ. Δημητρίου απάντησε σε πλή-
θος ερωτήσεων σχετικά με το μέλλον 
της ασφαλιστικής αγοράς, του θεσμού 
του ασφαλιστικού συμβούλου αλλά 
και την αναπτυξιακή στρατηγική της 
Generali, η οποία περιλαμβάνει συνε-
χείς επενδύσεις στην τεχνολογία, με 
στόχο την παροχή εργαλείων στον α-
σφαλιστή και λύσεων στον ασφαλι-
σμένο. Η δική μας δουλειά εξήγησε ο 
κ. Δημητρίου, είναι να σας βοηθήσου-
με να διατηρήσετε τους πελάτες σας 
και να αποκτήσετε νέους. Αυτόν τον 
σκοπό έχουν οι επενδύσεις μας στην 
τεχνολογία, που είναι επενδύσεις που 
τις κάνουμε εμείς για εσάς.  

Απαντώντας σε ερώτημα σχετικά με 
τις τάσεις της αγοράς για διαδικτυακή 
διάθεση των ασφαλιστικών προϊό-
ντων, ο κ. Δημητρίου τόνισε ότι η 
Generali δε θα συμμετάσχει στις ηλε-
κτρονικές πλατφόρμες διάθεσης α-
σφαλιστικών προϊόντων που δημι-
ουργούνται, γιατί στηρίζει τα χαρτο-
φυλάκια των ασφαλιστικών διαμεσο-
λαβητών. Παράλληλα, συμπλήρωσε 
ότι η ασφάλιση για να προωθηθεί θέ-
λει, εκτός από τεχνολογικά εργαλεία 
και ψυχή και αυτήν την έχει ο ασφαλι-
στικός διαμεσολαβητής. Για αυτό τον 
λόγο συμπλήρωσε η Generali πιστεύει 
ότι ο ασφαλιστικός διαμεσολαβητής 
είναι εκείνος που στην παρούσα φάση 
μπορεί να διευρύνει την ασφαλιστική 
πίτα, πείθοντας για την αναγκαιότητα 
και τα οφέλη της ασφαλιστικής κάλυ-
ψης. 

Αναφερόμενος στον μέλλον της ελ-
ληνικής ασφαλιστικής αγοράς, ο κ. 
Δημητρίου χαρακτήρισε το 2018 ως 
έτος που προσφέρει ευκαιρίες ανά-
πτυξης, καθώς οι ανάγκες για ασφαλι-

Στα 30 λεπτά  
η οδική βοήθεια  
σε Αθήνα και 
Θεσσαλονίκη
ΔΥΟ ΦΟΡΕΣ πιο γρήγορη, απ’ 
ό,τι ορίζει ο νόμος, αποδεικνύ-
εται, σύμφωνα με τα στοιχεία, η 
εξυπηρέτηση οδικής βοήθειας 
και φροντίδας ατυχήματος της 
Generali. 

Σύμφωνα με σχετική ανα-
κοίνωση η Generali ενώνοντας 
τις δυνάμεις της με μία από τις 
μεγαλύτερες δυνάμεις παγκο-
σμίως στις υπηρεσίες οδικής 
βοήθειας και φροντίδας ατυχή-
ματος, την Europ Assistance, η 
Generali κατάφερε να μειώσει 
σημαντικά τον ελάχιστο χρόνο 
ανταπόκρισης,  σε πανελλήνια 
κλίμακα.

Συγκεκριμένα, η Generali 
προχώρησε, ήδη, από το Νοέμ-
βριο του 2017 σε ειδική συμ-
φωνία (service level agre-
ement) με τη Europ Assistance, 
αναφορικά με το επίπεδο της 
εξυπηρέτησης, το οποίο θα δε-
σμεύει και τις δύο εταιρείες. 

Η εταιρεία έθεσε συγκεκρι-
μένους ποσοτικούς στόχους 
για κάθε νομό, καταφέρνοντας 
να μειώσει τους χρόνους αντα-
πόκρισης πολύ κάτω από το 
μέσο όρο της αγοράς, σε λιγό-
τερο από 50 λεπτά πανελλαδι-
κά. Ειδικότερα, ο ελάχιστος 
χρόνος εξυπηρέτησης στην Ατ-
τική και στη Θεσσαλονίκη, ό-
που καταγράφονται τα περισ-
σότερα περιστατικά αγγίζει, σε 
ποσοστό πάνω του 80%, τα 30 
λεπτά. Αντίστοιχα, στους υπό-
λοιπους δέκα μεγαλύτερους 
νομούς ο χρόνος εξυπηρέτη-
σης δεν ξεπερνά τα 45 λεπτά, 
στην πλειοψηφία των περι-
πτώσεων. 

Να σημειωθεί ότι ήδη, από 
τους πρώτους μήνες εφαρμο-
γής της συμφωνίας μεταξύ των 
δύο εταιρειών, καταγράφεται  
αύξηση των ευχαριστημένων 
πελατών, οι οποίοι εξυπηρε-
τούνται ταχύτερα και αποτελε-
σματικότερα. 

Η αναβάθμιση των παρεχό-
μενων υπηρεσιών της προς 
τους πελάτες και τους συνερ-
γάτες της αποτελεί στρατηγικό 
στόχο της Generali. Η ίδια και 
οι συνεργάτες της δεσμεύονται 
ότι θα συνεχίσουν να πρωτοπο-
ρούν, προωθώντας την ανά-
πτυξη του κλάδου και βελτιώ-
νοντας τη ζωή των χιλιάδων 
ασφαλισμένων, που την εμπι-
στεύονται καθημερινά.

Generali 
Στηρίζει τον 

επαγγελματία 
ασφαλιστή

στική κάλυψη, κυρίως στο τομέα της 
υγείας αλλά και της σύνταξης πληθαί-
νουν. Επίσης, εκτίμησε ότι θα ενταθεί 
η τάση περαιτέρω συγκέντρωσης του 
κλάδου γιατί αφενός απαιτούνται συ-
νεχείς επενδύσεις σε νέες τεχνολογί-
ες, αφετέρου αυξάνονται συνεχώς οι 
απαιτήσεις σε νέα κεφάλαια λόγω 
Solvency II. Θα επιβιώσουν οι κεφα-
λαιακά ισχυρές εταιρείες και αυτές 
που έχουν καθαρή στρατηγική, κατέ-
ληξε ο κ. Δημητρίου.

Νωρίτερα, τους συμμετέχοντες του 
11ου Generali Academy καλωσόρισε ο 
κ. Γαβριήλος Κατσάνος – διευθυντής 
πωλήσεων γενικών ασφαλίσεων ζωής 
ανεξαρτήτων δικτύων. Ο ίδιος έκανε 
ένα σύντομο απολογισμό του θεσμού, 
που ξεκίνησε το 2005 και υπογράμμισε 
τον επίκαιρο χαρακτήρα του εκπαιδευ-
τικού προγράμματος, που έχει σαν απο-
τέλεσμα ορισμένοι ασφαλιστικοί δια-
μεσολαβητές να έχουν συμμετάσχει και 
δεύτερη και τρίτη φορά.

Ο διευθυντής εκπαίδευσης- Κώ-
στας Χομόνδοζλης, αναφερόμενος 
στην αξία της συνεχούς εκπαίδευσης, 
ως μέσο για τη διατήρηση του επαγ-
γελματισμού σε υψηλό επίπεδο, υπο-
γράμμισε ότι η συμμετοχή του ασφαλι-
στικού διαμεσολαβητή στο Generali 
Academy είναι μία συνάντηση με το 
μέλλον του. Τέλος, ο Τάκης Βασιλό-
πουλος- Chief Technical Manager έ-
κανε ιδιαίτερη αναφορά στην ανάγκη 
στενής συνεργασίας των ανθρώπων 
της αγοράς με τους τεχνικούς. Πρέπει 
να μπαίνει ο ένας στα παπούτσια του 
άλλου είπε χαρακτηριστικά για την ε-
πίτευξη των κοινών μας στόχων και 
την ανταλλαγή τεχνογνωσίας, καθώς 
οι αλλαγές που επηρεάζουν τον κλάδο 
μας είναι ταχύτατες,υπογράμμισε ο κ. 
Βασιλόπουλος.

Επισημαίνεται ότι στο πλαίσιο του 
11 Generali Academy,επιλεγμένοι συ-
νεργάτες του ανεξάρτητου δικτύου 
πωλήσεων της εταιρείας, είχαν την 
ευκαιρία να παρακολουθήσουν πάνω 
από 30 ώρες εκπαιδευτικών σεμιναρί-
ων γύρω από θέματα, όπως το Project 
Management, τη Διαχείριση Κρίσεων, 
την Επιχειρηματικότητα και το 
Personal Branding.

Ο κ. Πάνος  Δημητρίου

Ο κ. Γαβριήλος Κατσάνος

Ο κ. Τάκης Βασιλόπουλος

Ο κ. Κώστας Χομόνδοζλης
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Ο ασφαλιστικός Όμιλος EUROINS δραστηριοποιείται σε Βουλγαρία, 
Ρουμανία, Ελλάδα, Σκόπια και Σερβία και έχει έντονη κινητικότητα 
σε αγορές όπως της Ισπανίας, Ιταλίας και Ουκρανίας. Ανήκει 

στους μεγάλους ασφαλιστικούς Ομίλους των Βαλκανίων. Είναι μέλος 
του Ομίλου EUROHOLD. Αντασφαλιστής τους η SWISS RE.

Η EUROINS κάλεσε το  Nextdeal  στην Πάτρα όπου έγιναν τα εγκαίνια 
του γραφείου Νοτιοδυτικής Ελλάδας με έδρα την Πάτρα και κοπή πίτας 
για το 2018, παρουσία των αρχών της πόλεως. 

Τίμησαν την εκδήλωση και άκουσαν για το κοινωνικό έργο της 
EUROINS ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδος κ. Απ. Κατσιφάρας, εκ-
πρόσωπος της Μητροπόλεως και βουλευτές του νομού Αχαΐας, ο κ. 
Φωτήλας Ιάσων της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Ν. Νικολόπουλος ανεξάρ-
τητος βουλευτής Αχαΐας, ο Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής Δυτικής 
Ελλάδος κ. Κ. Στεφανόπουλος .

Παρέστησαν και μίλησαν αντιπρόσωποι και αποδέκτες 
των κοινωνικών προσφορών της EUROINS από την Πε-
ριφέρεια, το Κέντρο ΑΜΕΑ ΜΕΡΙΜΝΑ, το Χαμόγελο του 
Παιδιού, το Άσυλο Ανιάτων, την εκκλησία, την αστυνομία, 
ο Τρ. Οικονόμου αντισυνταγματάρχης Αλεξιπτωτιστών 
για την βοήθεια εγκαταστάσεών τους και οι αθλητές Πα-
ναγιώτης Παρασκευόπουλος, 1ος Έλληνας οδηγός αγω-
νιστικού αυτοκινήτου με αναπηρία στα πόδια, οι πρωτα-
θλητές ποδηλασίας Χρήστος και Ζαφείρης Βολικάκης, η 
Ελένη Λόη, αθλήτρια TAE KWON DO Πάτρας.

Ο κ. Μάκαρης, διευθύνων σύμβουλος της EUROINSGR 
με τα προγράμματα κοινωνικής ευθύνης της εταιρίας του 

συλλέγει αξιοπρέπεια και φιλία από εκπροσώπους της Ελληνικής κοι-
νωνίας κάτι που θα μεγαλώσει ακόμα πιο πολύ και με άλλες κοινωνικές 

δράσεις και σημαντικές βοήθειες σε σχολεία της Ελλάδος 
(βοήθεια σε εγκαταστάσεις, παιχνίδια, γήπεδα, ηλεκτρονι-
κούς υπολογιστές κλ.π) πολύ σύντομα, μαζί με την έναρξη 
του υποκαταστήματος Ελλάδος.

Παράλληλα μεγαλώνουν οι ασφαλιστικές εργασίες με 
αύξηση σε αριθμό πελατών και σε αριθμό των συνεργατών 
της (πάνω από 1.000) όπως κατάλαβα από τις συζητήσεις 
μου με πολλούς φίλους και αναγνώστες του www.
nextdeal.gr αλλά και στελέχη όπως ο κ. Κ. Τσαπάρας (Ε-
μπορικός Διευθυντής), Μαρίνος Αλεξανδράκης (Διευθυ-
ντής Πωλήσεων) και ο Β. Ζαφειρόπουλος, νέος επικεφα-
λής των πωλήσεων γραφείων Νοτιοδυτικής Ελλάδος.

Interamerican Έμφαση στις προοπτικές 
του επιχειρείν στη Βόρεια Ελλάδα

Τον τόνο της σύγχρονης αντίληψης 
για την ανάπτυξη του επιχειρείν 
στη Βόρεια Ελλάδα, καθώς και της 

ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς, έδω-
σε η Inteamerican σε εκδήλωση στη 
Θεσσαλονίκη. Όπως είπε ο κ. Γιάννης 
Καντώρος, διευθύνων σύμβουλος της 
εταιρείας, οι αστάθμητες μεταβολές 
στο οικονομικό και κοινωνικό περι-
βάλλον προϋποθέτουν, για τη βιώσιμη 
ανάπτυξη των επιχειρήσεων, ταχύτητα 
αντιδράσεων και προσαρμογής στη βά-
ση της κατανόησης των σημερινών και 
της πρόβλεψης των μελλοντικών ανα-
γκών των πολιτών και των τάσεων της 
αγοράς. Ο επικεφαλής της Interame-
rican επισήμανε ότι οι συνεργασίες με-
ταξύ επιχειρήσεων και η εστίαση στην 
ποιότητα και το εύρος των υπηρεσιών, 
που διαμορφώνουν εμπειρία για τον πε-
λάτη, σε συνδυασμό με την προσέγγιση 
νέων αγορών και την αξιοποίηση της 
τεχνολογίας, θα ορίσουν τη νέα δυναμι-
κή στο επιχειρείν.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, η εται-
ρεία αναγνώρισε και φέτος την επιδί-
ωξη της επιχειρηματικής αριστείας στη 
Βόρεια Ελλάδα, τιμώντας δύο οργανι-
σμούς (εκτός πελατολογίου) που δια-
κρίνονται για τη δημιουργική δραστη-

ριότητά τους στον αγροδιατροφικό το-
μέα. Η ειδικότερη επιλογή των επιχει-
ρήσεων που τιμήθηκαν έγινε με κριτή-
ρια την οικονομική εικόνα, την καινο-
τομία, την ανάπτυξη και τις εξαγωγές. 
Επιδόθηκαν διακρίσεις στον Συνεται-
ρισμό Κροκοπαραγωγών Κοζάνης, ως 
πρότυπο συνεργασίας συνεταιριστών 
με τον ιδιωτικό τομέα (ΚΟΡΡΕΣ ΑΕ) για 
τα Προϊόντα Κρόκου Κοζάνης και την 

ανάδειξη ενός μοναδικού φυσικού 
προΐόντος, καθώς και στην εταιρεία Β. 
Χαλβατζής & Σια ΑΒΕΕ, ως πρότυπο 
βιοτεχνικής αριστείας (μάρκες προϊό-
ντων: Μακεδονική, Αγρόκηπος Χαλβα-
τζή, Οικογένεια Χαλβατζή, Αιγαίο, Top 
Fruit). Τις πλακέτες παρέλαβαν και μί-
λησαν για τις επιχειρήσεις τους, ο κ. 
Νίκος Πατσιούρας, πρόεδρος του Συ-
νεταιρισμού Κροκοπαραγωγών Κοζά-

νης και ο κ. Λεωνίδας Χαλβατζής, δι-
ευθύνων σύμβουλος της Β. Χαλβατζής 
& Σια ΑΒΕΕ.

Ο αγροδιατροφικός τομέας προσελ-
κύει το ενδιαφέρον της Interamerican 
ως μεγάλη πρόκληση για την ελληνική 
οικονομία, εφ' όσον ο πρωτογενής το-
μέας -που συνεισφέρει στο ΑΕΠ της 
χώρας περίπου το 4% του ΑΕΠ- μπορεί 
να εκτιναχθεί και να αποτελέσει κύριο 

μοχλό οικονομικής ανάπτυξης. Ειδικό-
τερα, η εταιρεία βασίζει την είσοδό της 
στις γεωργικές ασφαλίσεις από το 
2016 και στην τεχνογνωσία της μητρι-
κής Achmea , που στις Κάτω Χώρες έ-
χει ασφαλιστική παράδοση δύο αιώ-
νων στον τομέα πρωτογενούς παρα-
γωγής. Όσον αφορά στις εταιρικές 
δραστηριότητες στη Βόρεια Ελλάδα, η 
Interamerican ανασυγκροτεί την πα-
ρουσία της στη βάση του λειτουργικού 
εκσυγχρονισμού και της παραγωγικό-
τητας, ενισχύοντας την υποστήριξη του 
δικού της δικτύου πωλήσεων (agency) 
και του δικτύου συνεργαζομένων πρα-
κτόρων, ενώ διερευνά δυνατότητες 
περαιτέρω ανάπτυξης εργασιών και 
συνεργασιών στην περιοχή. Στην εκδή-
λωση παρευρέθηκε εκ μέρους της Πε-
ριφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ο κ. 
Χάρης Αηδονόπουλος, αντιπεριφερει-
άρχης κοινωνικής συνοχής και αλλη-
λεγγύης. Τον Δήμο Θεσσαλονίκης εκ-
προσώπησε η κ. Άννα Αγγελίδου-Πο-
λυχρονιάδου, αντιδήμαρχος οικονομι-
κών, ενώ παρευρέθηκαν ακόμη ο κ. 
Κυριάκος Ποζρικίδης, διευθύνων σύμ-
βουλος της ΔΕΘ-Helexpo, σημαντικοί 
πελάτες, συνεργάτες και διοικητικά 
στελέχη της Interamerican.

Ο κ.Γιάννης Καντώρος απονέμει τις τιμητικές διακρίσεις στον Νίκο Πατσιούρα, πρόεδρο του Συνεταιρισμού Κροκοπαραγωγών Κοζάνης 
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ΕΑΕΕ 

Ψηφιακή 
καμπάνια 

Ένα διαφορετικό τρόπο ε-
πικοινωνίας επέλεξε, για 

τη νέα χρονιά  η Ένωση Ασφα-
λιστικών Εταιρειών Ελλάδος 
για να ενημερώσει και να ευαι-
σθητοποιήσει τους πολίτες για 
την αξία της ασφάλισης και να 
συμβάλλει με αυτόν τον τρόπο 
στην ενίσχυση της ασφαλιστι-
κής συνείδησης. Πιστή στο κε-
ντρικό της μήνυμα «Ασφαλίζω 
σημαίνει φροντίζω» η ΕΑΕΕ 
δημιούργησε μία φρέσκια και 
ανάλαφρη ψηφιακή καμπάνια 
με 4 videos μικρής διάρκειας, 
τα οποία έχουν τίτλο «Σε μένα 
θα τύχει;» καυτηριάζοντας με 
χιουμοριστικό τρόπο την τάση 
που έχουμε οι περισσότεροι να 
πιστεύουμε ότι το απρόοπτο 
είναι απίθανο να τύχει σε εμάς 
τους ίδιους. 

Τα ζευγάρια, οι πρωταγωνι-
στές της ψηφιακής καμπάνιας 
της ΕΑΕΕ, η Κατερίνα Ζαρίφη 
με την Μαρία Μπεκατώρου, ο 
Λευτέρης Ελευθερίου με τον 
Θανάση Τσαλταμπάση, συνο-
μιλούν και διαφωνούν με 
χιουμοριστικό τρόπο για το εάν 
πρέπει να κάνουν ασφάλιση 
και τελικά ποια είναι η αξία της 
στη σημερινή εποχή. 

Η νέα καμπάνια της ΕΑΕΕ θα 
έχει διάρκεια 2 μήνες, και επι-
διώκει να προβληματίσει το 
κοινό για τις συνέπειες του ε-
φησυχασμού και του μη έγκαι-
ρου προγραμματισμού. Τα 4 
videos δείχνουν με ανθρώπι-
νο, συμβολικό, και απλό τρόπο 
ότι τα απρόοπτα μπορούν να 
τύχουν σε όλους και για αυτόν 
ακριβώς το λόγο η ιδιωτική 
ασφάλιση είναι ένας σημαντι-
κός σύμμαχος για κάθε μικρή ή 
μεγάλη ανατροπή της ζωής 
μας.

Εάν αναρωτιέστε και εσείς 
«Σε μένα θα τύχει;» μείνετε 
συντονισμένοι στην FB page 
της ΕΑΕΕ και στο You Tube 
Channel για να απολαύσετε ό-
λη τη σειρά των Videos. Και ί-
σως πειστείτε ότι η ιδιωτική 
ασφάλιση δεν είναι μία πολυ-
τέλεια. Είναι μία κίνηση φρο-
ντίδας για εσάς και την οικογέ-
νειά σας που μπορεί να λει-
τουργήσει συμπληρωματικά 
προς τις κρατικές παροχές α-
σφάλισης. Γιατί … «Ασφαλίζω 
σημαίνει φροντίζω».

Σε στρατηγική συνεργασία που ενοποιεί την 
ασφάλιση ,την  τεχνολογία και  τις υπηρεσί-
ες διαχείρισης κινδύνων, έναντι κυβερνο-

κίνδυνων, με σκοπό να ενισχύσει την άμυνα των 
επιχειρήσεων απέναντι στις διαδικτυακές απει-
λές, προχώρησαν οι εταιρείες  Cisco, Apple, 
Aon, Allianz. Ειδικότερα οι 4 εταιρείες ανακοί-
νωσαν μια νέα λύση διαχείρισης διαδικτυακών 
απειλών, η οποία περιλαμβάνει υπηρεσίες αξιο-
λόγησης κίνδυνων κυβερνοχώρου από την Aon, 
τεχνολογίες ασφάλειας έναντι δικτυακών απει-
λών από τη Cisco και την Apple, καθώς και την 
επιλογή ενός βελτιωμένου ασφαλιστικού προϊ-
όντος έναντι κυβερνοκίνδυνων από την Allianz.

Η νέα λύση έχει σχεδιαστεί με σκοπό να βοη-
θήσει ένα ευρύ φάσμα επιχειρήσεων να διαχει-
ριστούν καλύτερα μερικούς από τους πιο απει-
λητικούς κυβερνοκινδύνους, όπως το λυτρισμι-
κό (ransomware) αλλά και μια μεγάλη κατηγο-
ρία από συχνά εμφανιζόμενους κακόβουλους 
κώδικες.

Και όπως χαρακτηριστικά τονίζεται οι  κυβερ-
νοκίνδυνοι εντείνονται. Οι οικονομικές απώλει-
ες από τις απειλές στον κυβερνοχώρο υπερβαί-
νουν τις επενδύσεις που γίνονται σε θέματα α-
σφάλειας πληροφοριακών συστημάτων Το γε-
γονός αυτό, σε συνδυασμό με τη χαμηλή ζήτηση 
ασφαλιστικών λύσεων έναντι κυβερνοαπειλών, 
τους εξαιρετικά δραστήριους κυβερνοκακοποι-
ούς, την κατακερματισμένη αγορά τεχνολογιών 
προστασίας και την έλλειψη δεξιοτήτων ασφά-
λειας, εγείρει δυσκολίες για τις επιχειρήσεις 
στο να κατανοήσουν και κυρίως να διαχειρι-
στούν αποτελεσματικά τους κυβερνοκινδύνους. 

Cisco
Apple
Aon
Allianz

Ασφάλεια για τις 
διαδικτυακές απειλές 

Η νέα λύση έρχεται με σκοπό να προσφέρει ένα ολοκληρωμένο επίπεδο προστασίας για τις επιχειρήσεις. Τα βασικά 
στοιχεία της περιλαμβάνουν:

• Αξιολόγηση της Ανθεκτικότητας (resilience) που έχει μια επιχείρηση έναντι των κίνδυνων του Κυβερνοχώρου: Οι 
ειδικοί της Aon σε θέματα ασφάλειας κυβερνοχώρου θα αξιολογήσουν το προφίλ επικινδυνότητας μιας επιχείρησης 
και θα προτείνουν τρόπους για να βελτιώσουν την άμυνα της έναντι των κυβερνοκινδύνων.
• Ασφάλιση έναντι κυβερνοκινδύνων: Η Allianz, έπειτα από αξιολόγηση των επιπέδων ασφαλείας που προσφέρονται 

μέσα από τις τεχνολογίες της Cisco και της Apple, οδηγή-
θηκε στο συμπέρασμα ότι οι επιχειρήσεις που χρησιμοποι-
ούν το Cisco® Ransomware Defense ή/και ειδικά προϊόντα 
της Apple, μπορούν να είναι επιλέξιμες για να υιοθετήσουν 
ένα πρόγραμμα ασφάλισης κινδύνων κυβερνοχώρου με 
ενισχυμένη προστασία, λόγω των υψηλών επιπέδων α-
σφαλείας που διαθέτουν μέσω των τεχνολογιών της Cisco 
και της Apple. Η ωφέλεια που προκύπτει μέσω των βελτι-
ωμένων ασφαλιστικών καλύψεων μεγιστοποιείται από 

τις συμβουλευτικές υπηρεσίες αξιολόγησης κυβερνοκινδύνων που παρέχονται από την Aon. Οι αναβαθμισμένες 
παροχές του ασφαλιστικού προγράμματος περιλαμβάνουν μερικούς από τους πλέον ελκυστικούς όρους κάλυψης, 
όπως τις πολύ χαμηλές ή, σε ορισμένες περιπτώσεις, μηδενικές απαλλαγές. Η προσφερόμενη ασφαλιστική κάλυψη 
έναντι κινδύνων κυβερνοχώρου, παρέχεται από την Allianz Global Corporate & Specialty (AGCS).
• Το Cisco Ransomware Defense αποτελεί μέρος του ολοκληρωμένου πακέτου ασφαλείας της Cisco και στηρίζεται 
στην κορυφαία τεχνολογία αντιμετώπισης διαδικτυακών κινδύνων από τη Cisco Talos η οποία εντοπίζει διάφορες 
κυβερνοαπειλές, αποκόπτοντάς τες εξ ολοκλήρου. Η λύση περιλαμβάνει προηγμένη ασφάλεια ηλεκτρονικού ταχυ-
δρομείου, προστασία τελικού σημείου επόμενης γενιάς και μπλοκάρισμα ανεπιθύμητων ιστότοπων, με σκοπό την 
προστασία μιας επιχείρησης από κακόβουλο λογισμικό (malware), λυτρισμικό (ransomware) και άλλες κυβερνοαπει-
λές.
• Προϊόντα Apple: iPhone, iPad και Mac προσφέρουν στους εργαζόμενους τις καλύτερες εμπειρίες, με τα υψηλά επί-
πεδα ασφαλείας που χρειάζονται οι επιχειρήσεις. Η άριστη συνύπαρξη υλισμικού, λογισμικού και μιας σειράς υπηρε-
σιών μέσα στις συσκευές iOS, διασφαλίζει ότι κάθε στοιχείο του συστήματος είναι αξιόπιστο, από την αρχική εκκίνη-
ση μέχρι την εγκατάσταση εφαρμογών τρίτων κατασκευαστών. Οι χρήστες επωφελούνται από την συνεχόμενη κρυ-
πτογράφηση υλικού, καθώς και από την υποστήριξη για ασφαλή πρωτόκολλα δικτύωσης, όπως το Transport Layer 
Security (TLS) και το VPN.
• Υπηρεσίες Αντιμετώπισης Περιστατικών διαδικτυακών επιθέσεων: Οι επιχειρήσεις θα έχουν πρόσβαση στις Υπη-
ρεσίες Αντιμετώπισης Περιστατικών διαδικτυακών επιθέσεων της Cisco και της Aon, σε περίπτωση επίθεσης από 
κακόβουλο λογισμικό (malware).

Ολοκληρωμένη 

προστασία για 

τις επιχειρήσεις 
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Γράφει Ο ΓΙΏΡΓΟΣ ΜΟΥΖΟΣ

Η Bridget Driscoll το μακρινό 1896, ήταν 
το πρώτο θύμα το οποίο σκοτώθηκε από 
ένα αυτοκίνητο. Όπως αναφέρουν τα γε-

γονότα η Bridget εντυπωσιάστηκε όταν είδε το 
αυτοκίνητο την ώρα που ο οδηγός του πραγμα-
τοποιούσε δοκιμαστική οδήγηση, με αποτέλε-
σμα να διστάσει να διασχίσει το δρόμο και να 
χτυπηθεί από το αυτοκίνητο. Παρόλο που το 
αυτοκίνητο κινείτο με τρομερά χαμηλή ταχύτη-
τα (μόλις 6,4 χλμ/ώρα) η Bridget πέθανε από 
τα τραύματά της. Στον οδηγό του αυτοκινήτου, 
στον οποίο δεν είχαν δοθεί οδηγίες σε ποια 
μεριά του δρόμου να οδηγεί, ο δικαστής του 
καταλόγισε την κατηγορία του τυχαίου θανά-
του.  Η ιστορία βέβαια δεν καταγράφει αν το 
αυτοκίνητο που χτύπησε την άτυχη Bridget ή-
ταν ασφαλισμένο, πράγμα όμως διόλου απί-
θανο. Βλέπετε τα πρώτα ασφαλιστήρια συμβό-
λαια για το «κλάδο του αυτοκινήτου» παρείχαν 
καλύψεις για ατυχήματα με… άλογα!

Κανείς εκείνη την εποχή δεν θα μπορούσε 
να φανταστεί πως το αυτοκίνητο θα έμπαινε 
τόσο πολύ στη ζωή μας, καθώς και τι αντίκτυ-
πο θα είχε. Όπως άλλωστε είχε δηλώσει κι ο 
Γερμανός αυτοκράτορας Wilhelm II, «Τα αυτο-
κίνητο είναι ένα παροδικό φαινόμενο»! Ωστό-
σο έμεινε πιστός σε αυτή του την άποψη έως 
και το 1905, όπου τότε γράφτηκε στο Imperial 
Automobile Club (KAV), το οποίο διοργάνωνε 
μηχανοκίνητους αγώνες για πλούσιους άν-
δρες. 

Όσο τα χρόνια περνούσαν, στη Γερμανία, υ-
πήρχαν μόνο λίγα αυτοκίνητα στο δρόμο, οπό-
τε οι θάνατοι και οι τραυματισμοί που προκλή-
θηκαν από τα αυτοκίνητα ήταν ένα μικρό, αλλά 
αυξανόμενο στατιστικό στοιχείο. Οι περισσό-
τεροι θάνατοι εκείνη την εποχή είχαν σημειω-
θεί από άμαξες και τρένα! Το 1912, μόνο 320 
από τους 2.917 θανάτους που προκλήθηκαν 
από συγκρούσεις οχημάτων αποδόθηκαν σε 
αυτοκίνητα. Περίπου 1.114 σκοτώθηκαν σε 
ατυχήματα που σχετίζονται με τρένα, 1.006 με 
άλογο και 56 με ποδήλατα. Από το 1918 κι έ-
πειτα, ο αριθμός των αυτοκινήτων που κυκλο-
φορούσαν στους γερμανικούς δρόμους είχε 
αυξηθεί σε 60.000, μαζί με 22.500 μοτοσικλέ-
τες. Φυσικά, ο αριθμός των τροχαίων συνε-
χώς αυξανόταν. Στη Γερμανία, η ασφάλιση 
αυτοκινήτων (με κάλυψη αστικής ευθύνης 

κ.α.) προσφέρθηκε για πρώτη φορά το 1899 
από το Stuttgarter Verein (που αργότερα ανα-
λήφθηκε από την Allianz).

Πάντα δίπλα στις εξελίξεις η Allianz
O ασφαλιστικός κολοσσός, Allianz, παρα-

κολουθούσε από κοντά τις εξελίξεις των 
πραγμάτων. Η εταιρεία είχε αρχίσει να ασφα-
λίζει μηχανές το 1900 και είχε ασφαλίσει πο-
δήλατα πριν από αυτό, αλλά καθώς ο κλάδος 
του αυτοκινήτου γνώριζε μεγάλη άνθηση, η 
αυτοκινητοβιομηχανία προσέφερε μια ανα-
πτυσσόμενη αγορά στο κλάδο της ασφάλισης. 
Τον Απρίλιο του 1918, μαζί με την KAC και την 
Munich Re, η Allianz δημιούργησε την Kraft 
Insurance, η οποία γρήγορα έγινε ο μεγαλύτε-
ρος ασφαλιστικός όμιλος στη γερμανική αγο-
ρά. Το 1919, τα ασφάλιστρα ανήλθαν σε 2,5 
εκατ., ενώ το 1922 η Kraft ενσωματώθηκε 
πλήρως στην Allianz. Η συνεχής ανάπτυξη της 
Allianz, σύμφωνα με τον Christian Stadler, 
Professor of Strategic Management του 
Warwick Business School, οφείλεται στο θάρ-
ρος και στην προνοητικότητα που επιδεικνύει 
σε όλες τις περιστάσεις. Και σύμφωνα με το 
βιβλίο που εξέδωσε «What We Can Learn 
from the History of Outstanding Companies» 
αναφέρει ως τρανό παράδειγμα την Allianz, η 

οποία εκμεταλλεύτηκε τις περιστάσεις όταν κι 
όπως έπρεπε.

Τα χρόνια περνούσαν όμως και μέχρι το 
1930, ο αριθμός των αυτοκινήτων στους ευ-
ρωπαϊκούς δρόμους είχε αγγίξει τα 6 εκατομ-
μύρια, γεγονός που ώθησε τις κυβερνήσεις να 
καταστήσουν υποχρεωτική την ασφάλιση α-
στικής ευθύνης, ενώ θέσπισαν και τη χορήγη-
ση αδειών ικανότητας στους οδηγούς. 

Η μεταπολεμική εποχή!
Μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, η 

Allianz είδε μεγάλη ανάκαμψη στον ασφαλι-
στικό κλάδο και κατά συνέπεια στην εταιρεία. 
Μεταξύ του 1949 και του 1970, ο αριθμός των 
αυτοκινήτων στους δρόμους της Δυτικής Γερ-
μανίας αυξήθηκε σε 13 εκατομμύρια από 
370.000 που ήταν και όλοι έπρεπε να είναι α-
σφαλισμένοι. Σύμφωνα με τα δεδομένα από τα 
αρχεία της Allianz, μέχρι το 1970, περίπου τα 
μισά από τα ασφαλιστήρια συμβόλαια της εται-
ρείας, συνδέονταν με αυτοκίνητα με κάποιο 
τρόπο.

Κατά τη διάρκεια των ετών του 
Wirtschaftswunder (οικονομικό θαύμα), το 
Beetle της Volkswagen ήταν το σύμβολο της 
αναγέννησης και του δυναμισμού, με την 
Allianz να συμμετέχει ενεργά και να επωφε-

λείται από αυτό. Όντας σε άμεση συνεργασία 
με τους αντιπρόσωπους της Volkswagen, η 
Allianz πρωτοστάτησε στην πώληση ασφαλι-
στικών υπηρεσιών σε νέους αγοραστές αυτο-
κινήτων, έτσι ώστε να καλύπτονται πλήρως 
από τη στιγμή που θα βρεθούν στο δρόμο. Για 
πολλούς πελάτες, αυτή ήταν η πρώτη εμπειρία 
τους με την ασφάλιση και αυτό άνοιξε νέους 
ορίζοντες για τις περισσότερες επιχειρήσεις 
στην εταιρεία. 

Περισσότερα αυτοκίνητα,  
περισσότερα ατυχήματα!

Το 1970, τα ατυχήματα στους δρόμους της 
Γερμανίας ήταν τρομερά πολλά. Περίπου 
20.000 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους εκείνη 
τη χρονιά σε τροχαία. Η γερμανική κυβέρνηση, 
θέλοντας να βελτιώσει την κατάσταση, θέσπι-
σε ένα νέο όριο ταχύτητας της τάξεως των 100 
χλμ/ώρα σε επαρχιακούς δρόμους και ένα 
χρόνο αργότερα ένα μέγιστο επίπεδο αλκοόλ 
αίματος, 0,8. Από τότε ο αριθμός των νεκρών 
έχει μειωθεί κατά πολύ. Στις αρχές της δεκαε-
τίας του 1970, ο ασφαλιστικός κλάδος αυτοκι-
νήτων αντιμετώπισε κρίση. Ο αυξανόμενος α-
ριθμός των αυτοκινήτων και των ατυχημάτων 
είχε οδηγήσει την ισορροπία μεταξύ εισοδή-
ματος και εξόδων με τις περισσότερες ασφα-
λιστικές εταιρείες να σημειώνουν ζημιές. Για 
την Allianz, τόσο ο αριθμός των ατυχημάτων 
όσο και ο αριθμός και το ποσό των απαιτήσεων 
έσπασε όλα τα ρεκόρ. Η Allianz έχασε 154 ε-
κατομμύρια δολάρια το 1970 και οι συνολικές 
δαπάνες όλων των γερμανικών ασφαλιστών 
ήταν 4,4 δισεκατομμύρια μάρκα, εκ των οποί-
ων το 58% αφορούσε έξοδα επισκευής. Η 
Allianz ανταποκρίθηκε με τη δημιουργία μιας 
νέας μονάδας Allianz Center for Technology 
(AZT) για την έρευνα ζημιών στην αυτοκινητο-
βιομηχανία, αλλά και θέσπιση νέων μέτρων 
για την ελαχιστοποίηση των τροχαίων

Οι δοκιμές και η έρευνα που έχει αναλάβει 
το Allianz Center for Technology (AZT), με την 
πάροδο των ετών περιλαμβάνουν την επίδρα-
ση του σχεδιασμού του παρμπρίζ στον κίνδυνο 
τραυματισμού, τις απαιτήσεις για την αντικατά-
σταση των ζωνών ασφαλείας μετά από ατυχή-
ματα και την ανάπτυξη παιδικών καθισμάτων.
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100 χρόνια στο… δρόμο!
Η μεγάλη ασφαλιστική εταιρεία γιορτάζει 
έναν αιώνα προσφοράς στο κλάδο ασφάλισης 
αυτοκινήτου και μας εξιστορεί πως αυτό το όμορφο 
ταξίδι ξεκίνησε, αλλά και που θα καταλήξει!

Το μέλλον της οδήγησης
Σήμερα υπάρχουν 45,8 εκατομμύρια αυτοκίνητα στους δρόμους της Γερμανίας και η 

Allianz παραμένει ένας από τους μεγαλύτερους ασφαλιστικούς ομίλους. Παγκοσμίως, η ε-
ταιρεία προσφέρει απευθείας ασφάλιση αυτοκινήτων σε 38 χώρες και σε επτά χώρες μέσω 
συνεργατών. Ήδη η εταιρεία προετοιμάζεται για το μέλλον της κινητικότητας, το οποίο αφο-
ρά τα αυτόνομα και ηλεκτρικά αυτοκίνητα.

«Περιμένουμε ότι η ασφάλιση αυτοκινήτων θα παραμείνει δυνατή για περίπου 50 χρόνια 
ακόμα, επομένως και εμείς θα προσαρμόσουμε τα ασφαλιστικά μας προϊόντα σύμφωνα με 
το μέλλον της αυτοκίνησης», δήλωσε ο Joachim Mueller, μέλος του διοικητικού συμβουλί-
ου της Allianz Γερμανίας. «Ανεξάρτητα από το αν ο οδηγός ή η αυτόνομη τεχνολογία ευθύ-
νεται για το ατύχημα, το ασφαλιστικό πλαίσιο θα προστατεύσει τον παθόντα»!






