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ΔΕΝ ΕΙΣΑΙ ΜΟΝΟΣ

Σε έναν κόσμο γεμάτο ανασφάλεια νιώθεις σιγουριά.
Γιατί ςέρεις όn κάθε σnγμή έχεις στη διάθεσή σου
μια μοναδική υποδομή

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Σύγχρονες ιατρικές μονάδες

17 ιδιόκτητα ασθενοφόρα
3 ελικόπτερα και 1 υγειονομικό

αεροπλάνο

Συνεργάτες ιατρούς όλων των ειδικοτήτων
Ε~ειδικευμέvο νοσηλευτικό και διοικητικό προσωmκό
24ωρη Γραμμή Υyεiας 1010
280 οχήματα οδικής βοήθειας
140 σταθμούς οδικής βοήθειας πανελλαδικά
24ωρη Γραμμή Οδικής ~υπηρέτησης 1158
Το mo εκτεταμένο δίκτυο ασφαλιστικών συμβούλων

Γιατί ςέρεις όn έχεις όλες nς επιλογές για να είσαι
πάντα εςασφαλισμέvος

•
•
•

Ασφάλειες Ζωής και Προγράμματα Υyεiας

Ασφάλεια Εισοδήματος και Προγράμματα Σύvτα~ης
Προγράμματα γενικής αποταμiευσης και χρηματοδότησης
σπουδών για τα παιδιά

•
•
•
•

'Οταν ο κόσμος παγώνει
η Εθνική, Ασφαλιστική
,

Προγράμματα Επένδυσης και Αμοιβαiα Κεφάλαια
Ασφάλιση Αυτοκινήτου , Κατοικίας, Σκαφών
Προγράμματα Ιατρικής και Οδικής Βοήθειας

Ασφάλιση Αvθρώmvου Δυναμικού,

Risk Management,

ασφάλιση

περιουσιακών στοιχεiωv, αστικής ευθύνης, μεταφορών και οικονομικών
απωλειών για τις ειτιχειρήσεις

•

Χρηματοδοτικές λύσεις για κάθε σας ανάγκη

προχωραειμπροστα

Στην σημερινή εποχή χρειαζόμαστε κάποιον να στηριχθούμε, κάποιον που
μπορεί να μας εξασφαλίσει το παρόν και το μέλλον μας. Γι αυτό εμπιστευόμαστε

την Εθνική Ασφαλιστική. Την εταιρεία με το ισχυρότερο δίκτυο πωλήσεων και την
1η θέση στην ασφαλιστική αγορά. Τον κορυφαίο ασφαλιστικό οργανισμό της
χώρας που καλύπτει κάθε μας ανάγκη και προχωράει μπροστά και σταθερά.

ΕΘΝΙΚΗ
Η ΠΡΩΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ
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Εμείς στην ΑΧΑ,
με

96.000.000 πελάτες παγκοσμίως,

128.000 εργαζόμενους και παρουσία
σε

56 χώρες και στις 5 ηπείρους,

είμαστε δίπλα σας και σας καλύπτουμε
ό,τι κι αν συμβεί.

801111 222 333 από σταθερό με αστικn χρέωσπ
210 726 8000 από κινnτό & σταθερό
24 ΩΡΕΣ το 24ΩΡΟ, 7 ΗΜΕΡΕΣ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ
www.axa-insurance.gr

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ
αλλάζουμε / τα δεδομένα

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ

Πωλήσεις
52 Μήπως ο διευθυντής
πωλήσεων έχει μυωπία ;

54

Οι γυναίκες κάνουν κλικ

στα γυναικεία

ΠΕΡιΟΔιΚΟ ΕΠιΚΟιΝΩΝιΑΣ

www . aslalisli~o nai . gr

56

portals

Γιατί δεν πάει η παραγωγή

Φάκελος
64 Κύπρος: επιμένει

ανοδικά
Ν-ΠΕΣ ΠΟΥ ΝΑ ΓW'AfOYN. Λιγόστεψαν οι

η ασφαλιστική αγορά

φόvοι καριtpος, 10 άτομα ολλό/bυv γρη 
γορότερο , μετακινούνται εu κολόrερσ, σε

nolnon των σνογκών των nελστώv. Ιuνι'! θωι;οιrnοηο)JοlbωνιΑJ41iσΚΟΙδε:νf,)ί-

Συνέδριο
68 Alico
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Βγεiτε από τον
« κουβά » κα1
ανο1χτεiτε στ1ς

θάλασσες!

εγιιστaλdnουv νωρΙτ,φο ον tα σvνοnσεις.
ΔΙΕΥθΥΝΣΗΠΩΛΗΣΕΩΝΚΑΙ ΔΙ ΕΥθΥΝΣΗ

MARKET1NG αριfλουν να σvνrργοοθοίrν

Συνέντευξη
74 Μανώλης Βαμβακάρης
80 Αντώνης Γερονικολάου
94 Δημήτρης Κωνσταντίνου
Άποψη
32 Προσέξτε το

όνομα της

εταιρείας

Πορουσίοση
88 Όμιλος ΥΓΕΙΑ
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Εταιρείες
86 Generali
98 ING
96 lnteramerican
100 Victoria
104 ΑΧΑ Ασφαλιστική
104 Ευρώπη ΑΕΓΑ
106 lnterlife Κύπρου
108 Chartis
11 Ο ΑΤΕ Ασφαλιστική
112 Εθνική Ασφαλιστκή

Μόνιμες στήλες
1 Ο Γράμμα εκδότη

Επικουρικό Κεφόλαιο

Με νέα διοίκnσn κα ι νέεs ιδέεs
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Πρότασn Σάλλο γιο
οuνδuοσμένn εςογορά ΑΤΕ και Π

111 ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ

_ _ _ ΕΝΩΣΗ

χρόν1α
συνδέουμε την
πορεία μας
,

40

με την επιτυχια σας

Η ασφάλιση σήμερα
Η οικογένε ι α, η υγεία, η περιουσία, η ζωή μας ...

Γι α όλα όσα θεωρείτε ξεχωριστά και τελικά ορίζουν τη
ζωή σας , υπάρχε ι η ΑΤΕΑσφαλ ι στική . Για να καλύπτει κάθε
ανάγκη σας για ασφάλεια, κάθε στιγμή .

Από το

1970

Γιατί όταν έχετε προνοήσει γιο το ούρ ι ο, μπορείτε να

δίπλα στους συνεργάτες μας.

χα μ ογελάτε κα ι να απολαμβάνετε ξέγνοιαστοι τη ζωή και
όλα όσα αγαπάτε .

Η Ατλαννκn Ένωσn ιδρύθnκε το

1970

από μfα ομάδα κορυφαfων οικονομικών παραγόντων και

Μ ε σ ιγουριά κα ι αξιοπι στία, με την εμπι στοσύνη της

ypnyopa

ξεχώρισε στον ασφαλ1στ~κό χώρο γ~α τn φερεγγυότnτά τnς, τn σταθερn δ1οf κnσn, τ~ς σταθερές αρχές και τn

κα ι

σταθερn φ1λοσοφf α που δ1ατnρεf έως τ~ς μέρες μας. Καλύπτοντας όλο το φάσμα των ασφαλ1στ~κών

προϊόντων των κλάδων Γεν~κών Ασφαλfσεων κ01 Ζωnς (Υγεfα

-

1.600 σ ημ ε ία εξυπηρέτησ η ς σε όλη την Ελλάδα

μπο ρείτε να

Σύνταξπ), π Ατλαννκn Ένωσn αποτελεί το

πρότυπο στον τομέα του δ1ακανον1σμού q~μ1ών. Γ1 ' αυτό άλλωστε επ1λέχθπκε ως σύμμαχος από ασφαλ1στ~κές

ATEbank

... χαίρεστε την κάθε στιγμή, κάθε μέρα!

Η ασφάλιση σήμερα

εταφfες δ1εθνούς καταξfωσπς, κύρους κα1 αξ1οπ1στiας.

Αν λο1πόν κα1 εσεiς θέλετε, όχι ακόμα μiα ασφαλ1 στ~κn εταφiα, αλλά ένα συνεργάτn που συνδέει τnν πορεfα
του με τn δικn σας επ1τυχiα, τότε επιλέξτε τnν αξιοπιστία κα1 τn σοβαρότnτα τnς Ατλαννκnς Ένωσης.

Λ. Μεσογεiων

71 , 115 26 Αθfινα
Τnλ.: 210 7454000, Fax: 210 7794446
www .at1antiki.gr

ΕΤΑ1ΡΙΑ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

GROUP

Deutscher Ring ~
~ La Baloise

210 93 79 100
www.ateinsurance.gr

ΑΤΕΑσa,αλιστική

ΕΤΑΙΡΙΑ

ΟΜΙΛΟΥ

ΑΤΕΒΑΝΚ

Κοντά σας, ό,τι κι αν τύχει.

* Γράφει ο Ευάγγελος Γ. ~
Σπύρου, εκδότης του «ΝΑΙ» •

Η ασφαλιστικn
,

σου εταιρεια

.,,1/ί

n

ερiποu πρ1ν από δέκα μnνες δ1άβασα μ1α 1στο
ρfα σ' ένα περ1οδ1κό κα1 θέλπσα να τπ μοφα

στώ μαζi σας καλοκαφ1άτ1κα: «Έξω από ένα

γuμναστ1Ίρ10 σε πόλπ τπς Γαλλfας τοποθετn

θπκε μ1α μεγάλπ αφiσα με μ1α νέα, όμορφπ, αδύνατπ
κοπέλα, σχεδόν nμiγuμvn, με τn λεζάντα: " Φέτος το

καλοκαfρ1 θέλεις να εiσαι γοργόνα 1Ί φάλαινα; " Μ10
κupia μέσnς nλικfας, που δεν εlχε προφανώς παρό
μοια χαρακτnριστ1κά, απάντnσε στnν εν λόγω αφfσα
δnμοσfως, με δικlΊ τnς αφfσα, λέγοντας: " Οι φάλα1νες

είναι γοργόνα

rl φάλαινα;
«Μεγάilα φτερά του φορέσανε·
δεν μπορεί πια να nερnατfισει
ούτε να πετάξει
και, το χειρότερο, ούτε να
κilείσει τα μάτια του».
(Γιάννns Ρίτσοs)

περιτριγuρfζονται από φfλοuς (δελφfν1α , 1ππόκαμποuς,

θαλάσσ1οuς ελέφαντες κα1 περfεργοuς ανθρώπους).
Έχουν ενεργlΊ σεξοuαλ1κ1Ί ζωlΊ, μένουν έγκυες κα1
γεννάνε αξιολάτρευτα φαλαινάκ1α. Κάνουν ωραfα πα

λύτερα προϊόντα και τους καλύτερους

ρέα με τα δελφfν1α, τρώγοντας σαρδέλες κα1 γαρfδες

ασφαλ1στές που έχουν uποστεf « ψnφ1ακ1Ί

Ένα άλλο όργιο εfναι στnν παραπλάνn

φfες έχουν uποστεf επεξεργασiα κα1 εfνα1

και παfζοντας στις θάλασσες, ταξιδεύοντας σε εξωτι

επεξεργασία με στόχο να αλλάξουν τnν

σn των αποτελεσμάτων. Εκεf τα ποσοστά

καλλπεχνικές. Η γαλλfδα βοuλεuτnς Valerie

κά μέρn όπως

πραγματικότnτα » .

έχουν συγκεκριμένο στόχο, που όμως αλ

Boyer του κόμματος Σαρκο~ ζι'ιτnσε να επι

και

n Παταγονfα,

τα στενά του Μπέρινγκ

01 κοραλλιογενεfς ύφαλο1 τnς Πολuνnσfας. Τρα

n πραγματικότnτα

δείχνει άλλα.

λοιώνε1 τnν πραγματ1κότnτα. Τ όσn αύξn

βλnθεf στους παραβάτες πρόστιμο. Η προ

έκλει-

σn (σε ποσοστό) σε σχέσn με το δfμnνο, με

σπάθε1α μεγαλώνει γ1α να επ1κρατ1Ίσε1

εχθρούς (εκτός απ' τον άνθρωπο) και εfναι αγαπnτές,

σαν, ασφαλιστές πε1νάνε, ασφαλ1στές δ1ώ-

το μnνα, με το χρόνο, με ό,τι ... βολεύει σlΊ-

πραγματ1κότnτα ...

σεβαστές και υπό τnν προστασfα πολλών οργανώσε

κονται, ασφαλιστές και πελάτες τρέχουν

μερα, αρκεi να κάνουμε εντύπωσn. Αλλού

Μια εθελούσια συμφωνία των uψnλό-

ων. Οι γοργόνες δεν υπάρχουν! Και εάν uπnpxav θα

στα δ1καστ1Ίρια, ασφαλ~στές εfναι απο-

γοργόνα, αλλού φάλαινα. Μετά, οι βάσεις

βαθμων στελεχών των εταιρειών για προ-

έκαναν ουρές έξω από τα γραφεfα των ψυχαναλυτών,

γοnτεuμένοι , ασφαλ1στές χάνουν χαρτο

δεδομένων: άκυρα, νέα παραγωγlΊ , χαρ

ώθnσn υγιέστερων κανόνων ανταγωνι

πάσχοντας από κρfσn ταuτότnτας: 'Τ1 εfμαι, ψάρ11Ί άν

φuλάκ1α, ασφαλιστές ζουν σε ανασφάλεια,

τοφυλάκ10, καθαρlΊ παραγωγlΊ , επαναφο

σμού fσως να βοnθούσε στnν εξuγfανσn

θρωπος; '

πελάτες χάνουν τα χρnματά τους ...

ρές, παραγωγlΊ νέων, διατnρnσιμότnτα.

τnς αγοράς. Ο Σύλλογος Εκπροσώπων θα

γουδούν θαυμάσια όλn μέρα, ζουν ελεύθερα, χωρfς

01 γοργόνες δεν μπορούν να κάνουν σεξ ,
n μuθολογfα) πεθαfνε1 όπο1 -

Εταφεfες κλεiνοuν, πάνω από

διότ1 (όπως uποστnρfζε1

Γενικώς

01

50

π10 πολλοf κινούντα1 μεταξύ

Μετά,

01

κλάδο1: πρώτοι εδώ, πρώτο1 εκεf,

ος άνδρας τις πλnσ1άσε1. Τους λεfπε1 ο κατάλλnλος

μύθου και πραγματικότnτας. Όλοι ξέρουν

καλύτεροι στις γεν1κές, στο αuτοκίνnτο,

εξοπλ1σμός γ1α σεξ (με τnν ουρά ψαριού που διαθέ 

ότι λiγοι εiνα1

στnν οδ1κ1Ί βο1Ίθε1α, στα πυρός, στα δά

01

πραγματ1κοf ασφαλ1στές,

τουν). Χωρfς σεξ ούτε πα1δ1ά μπορούν να κάνουν και

αλλά οι σύλλογο1 δ1αμεσολαβούντων ου

νεια. Στόχος,

πο1ος θα nθελε να κάνε1 παρέα με μια κοπέλα που θα

δέποτε έκαναν έστω μία δ1αμαρτuρfα γ1α

χυσn σε σχέσn με τn σuνολ1κ1Ί εικόνα.

μύριζε ψαρfλα; Με βάσn τα παραπάνω,

n επ1λογ1Ί μου

το πόσους πραγματ~κούς ασφαλιστές έχουν

« Γοργόνες και μάγκες » ...

εfνα1 ξεκάθαρn! Ναι, θέλω να εjμα1 φάλα1να! "»

01 εταιρεfες. Άλλος δnλώνει 1.000, άλλος

(Marketing Week, Κατερfνα Βαλλογ1άννn, « Οι γορ

2.000, άλλος 3.000, άλλος 7.000 .. . Αu

γόνες δεν υπάρχουν πια »

τlΊ

19-10-2009.)

n παραπλάνnσn

πώς περνά απαρατlΊ

n παραπλάνnσn

Είνα1 π1α καιρός

και

n σύγ

(όπως

n μόδα

ρnτn; Έχουν κωδικούς , έχουν « δικούς »

κουλτούρα του

n

μπορούσε να πάρε1 πάνω του μια τέτο1α

πρωτοβοuλfα.
Οι θάλασσες έχουν αλnθ1νά ψάρια ... χω
ρf ς γοργόνες. Καλό καλοκαlρι!

Κα1 όπως δεfχνε1 το εξώφυλλό μας ...
Βγεfτε από τον «κουβά » και ανοιχτεfτε στ1ς

n ασφαλ1στικ1Ί

αγορά

θάλασσες!

να δεfξε1 τον πραγματικό τnς εαυτό και

Οι διαφnμfσε1ς κα1 τα δελτfα Τ ύποu όλων των ασφα 

Εuάγγ.Γ. Σπύροu

προσπαθεf να βγε1 απ ' τnν

«size zero » με τα

αποστε

• Ο Ευάγγελος Γ.

Σπύρου, εκδότης του «Α

λιστικών εταιρειών μού θuμfζοuν λίγο τn γοργόνα του

τους 1Ί «μοιρασμένους » , έχουν ολ1κ1Ίς απα

ωμένο-άχαρα μοντέλα) να βγε1 απ ' τn μά

γuμναστnρfοu, εκτός από μ1α διαφnμ~σn τnς ΑΧΑ που

σχόλnσnς, έχουν μερικnς, έχουν δnμόσι

χn των εντυπώσεων. Ήδn στn Γαλλfα, όπου

ου Πανεπιστημίου Πολιπκών Επιστημών, πw

έλεγε περfποu ότι ο κόσμος δεν είνα1 και τόσο καλός

οuς uπαλλnλοuς, έχουν άλλους που φαf

κuρfως νέο1 άνθρωποι στn μόδα δεν ξεχω

χιούχος Νομικής Πανεπιστημίου Αθηνών, μέ

όπως φαfνετα1 στις δ10φnμίσε1ς ...

νοντα1 κ1 άλλους που δουλεύουν κα1 γ1ατί

ρίζουν το εικονικό απ' το πραγματ1κό, βου

λος του Δ.Σ. Ενιαίου Ταμείου Προσωπικού

στα φυλλάδια σuνεδρfων υπάρχουν «κε-

λευτές ζlΊτnσαν από τα περ10δ1κά κα1 τ1ς

Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (ΕΤΑΠ-ΜΜΕ).

Όλα καλά κ1 όλα ωραfα στ1ς δ10φnμίσε1ς με τα κα-

10

Όμως

εφnμερlδες να γράφουν ποιες φωτογρα

νά » στ1ς φωτογραφfες;

σφαλιστικού ΝΑ/ », είναι πτυχιούχος Παντεί

ΙΝΑJΙ

11

Ανδρο μοι

έννεπε, μούσα,
πολύτροπον,

α τρfα χαρακτnριστικά ονόματα

τισμό. Παfξτε μαζf τους όnως πετάτε βό

φορές, ξενοδοχεfα, ΚρτΊτn, Ρόδος, Κέρκυ

nροσδιορfζουν τον Ελλnνα

Εκεf στ1ς παραλfες μας

ρα, Κεφαλονιά, Μύκονος, Αιγαfο, εσπατό

αφτΊστε το νου να ταξ1δέψε1 λίγο στn σn

ρια, ταβέρνες, κρασf, διασκέδασn, μαρfνες,

μασfα των λέξεων. Κάπου

72.000.000

κότερα, σκάφn αναψuχτΊς, αλιεfα, λιμάνια

nou

αnοθnσαυρ1σμένοι λεκτικοf ελλnνικοf τύ

εiναι λέξεις που κρύβουν και τα έσοδα του

- γάιος-γράιος-γραι

ποι καταγράφnκαν ώς τους Βυζαντινούς

Νεοέλλnνα από τn θάλασσα.

Γραικός) και από τn θάλασσα που

χρόνους και εν συνεχεία n ελλnVΙκτΊ γλώσ

Ας θυμnθούμε ακόμα λέξεις που κρύ

= Πελασ

σα τΊταν αυττΊ που «γονψοnοfnσε » τον πα

βουν πολλά, αλλά και χρτΊμα: Πλοfο, εκ του

γκόσμιο λόγο για ν ' ανοfξουν μυαλά και

πλέω, νους, σκάφος (σκαnτό σε ξύλο), κα

201 Ο επέλε

στόματα πολλών λαών ... Τα στοιχεfα που

ράβι (από το έντομο κάραβος) καϊκι (από

ξα, μai'J με τnν εuχτΊ να βρεθεfτε κοντά σπς

αναφέρω εfναι απ ' τn δουλειά τnς Αννας

το αϊκτΊ=ορμrΊ), γαλέρα (=από τον γαλέο,

ελλnνικές θάλασσες, να σας θυμfσω ότ1

Τζιροπούλου-Ευσταθfοu, στο βιβλfο εκ

ψάρι επιθετικό), μπομπάρδα (βομβαρδι

πλούτου

δόσεων Γεωργιάδn « Ο ΕΝ ΤΗ ΛΕΞΕΙ

σπκό, εκ του βόμβος), το κανό των Γάλλων

τ

έχουν γεννnθεf αnό τον Ηλιο

nou

μας δfνει θερμότnτα, ζωτΊ, φως:
Ελλnν, σαλ-σnλ-σελΕλλnν, από τn Γn
μας εγέννnσε (γαfα

ος μόλο πολλά

κός

πλόγχθη ...

γός).

(Ομηρος)

nou

-

μας περιβάλλει (nέλαγος+άγω

Γi ' αυτό το καλοκαfρ1 του

n θάλασσα

τΊταν πάντα

n πnγτΊ

του Ελλnνα. Η λύσn στnν 01κονομ1κτΊ κρf-

IHA~

ΛΟΓΟΣ».

θα παραθέσω λέξεις

Πολιτισμός, νnσιά, θάλασσα, τοuρι-

ποu παραπέμπουν σε οδnγfες για πλου-

σμός, ναuτιλfα, εμπορικός στόλος, μετα-

σn εfναι

12

τσαλα στο νερό ...

n θάλασσα.

Κά λυμνος . Γiα αιώνες οι θα λασσινοl τρυγούν
τα καρποφόρα λιβάδια τnς Μεσογεlου.

Ίος, Κολιτσάνοι.

«Κύπρος. Ω και να nμouv στnν Κύπρο σου,

Αφροδίτη,

σ1ά, κακή nολ~τ1κfι στnν αλ1εία, κακή πολ1τ~κfι σε υποδομές κα1 ανάπτυξn των νnσ1ών

/

στ' όμορφο νnσί, που εκεί με τους

ανθρώπους / ζούνε

Έρωτες,

01

01

μάγοι τnς. /

Ω, να nnyaιva στnν Πάφο, εκεί nοτάμ1
εκατόστομο, βαρβαρ1κό κυλάε1,

/

/

κα1 το χώμα τnς

χωρίς νερό καρnfζε1 ».

μας.

Πάραλος κ01 Σαλαμ1νfα ήταν 01 1ερές τρ1fι

Eupιniδn, « Βάκχες » , στ.

401-406

(μετάφραση

Θρασύβουλος Σταύρου)

ρε1ς των θαλασσοκρατούντων Αθnναfων
κα1 των Ελλήνων, που ήταν λαός αλ1τρε
φfις.

τnς, ελατρεύς, λατρεία, έλευσ1ς, ελαύνω,

Η απεραντοσύνn τnς θάλασσας δfνε1 λέ
ξε1ς όπως άλnς=περ~πλάνnσ1ς, αλfιτnς, nλί
θ1ος, πανάθλ1ος αλαζών, αλάνnς, άμαλα,
αλών1 ...

n συ

στροφή δfνουν λέξε1ς όnως κύλ1σ1ς, κυλ1ό

[πο(ω)λέω=τριγυρίζω]

(Ο

μηρος

)

εκ του κάνεον=κάν1στρο, το γ10τ το αγγλ1-

τον κόσμο. Αυτοί που εμποδfζουν τον εμπο

κό εκ του

ρ1κό στόλο εfνα1 άφρονες. Ο Πfνδαρος έλε

jaceo κα1 αυτό εκ του fnμ1, το φέ

ρ1-μποτ εκ του φέρω κ01 boat=nλoίo.
Νέω=πλέω. Δ1ά νοήσεως ύω=nορεύο

γε «Ελλάς αλ1ερκfις». Η Ελλάδα έχε1 αμυ
ντfιρ10 τn θάλασσα. Κ01 ο Σοφοκλής ότ1

01

μα1. Από εκεί, ο ναύτnς, ο νfικτnς=κολυμ

Ελλnνες είνα1 «ενάλ1ος λεώς» (=λαός), θα

βnτfις.

λασσ1νός λαός. Η πολ1ηκfι των κυβερνή

Κυβερνfιτnς εfνα1 αυτός που θέτε1 χείρας

σεων των τελευταίων

50 χρόνων ήταν ενα

κ01 νουν να δ101κfισε1. Κύβn σnμαίνε1 κε

ντίον του θαλασσ1νού λαού μας, εναντfον

φαλή (κυβέρνnσn=γκουβέρνο, ~ταλ1κfι). Με

τnς ύπαρξής μας. Κακή πολ1τ1κfι στ1ς θα

το νου κα1 τα πλοία

λάσσ1ες μεταφορές, κακή πολ1τ1κfι στα

01 Ελλnνες κυβέρνnσαν

vn-

στόλος ...
Αλέγω=προσέχω (στο νου). Σφ-άλλω,
Αλέγω, λέγω=ομ1λώ, λέγω=σκέπτομα1, δ10-

Το αε1κfνnτον τnς θάλασσας κα1

(Αχιλλεύς) ... ούτε ποτε εις αγορόν πωλέσκετο

ελευθερfα, έρωτας, τελλώ, στέλλω, στολή,

λέγομα1, λέγω λέξε1ς, λέγω=λόγος.
Συλλογή ...

μενες, βώλος, βολβός (κυλίω}, κύω=φου

Από το συνnθρο~σμένον τnς θάλασσας

n μεγαλύτερn αλ

καλός κα1 το κ-αλόν που γοnτεύε1, ευχα

σκώνω, κύμα, τρ1κυμία, άλμα, άλσ1ς, άλσn

νερό (τnς αλός ύδωρ) βγαίνουν το άλες=το

φfι ή αλφά (κέρδος, τψfι εύρεσ1ς, πολύη

ρ1στεf. Η καλύβn σκεπάζε1, καλύπτε1. Σχε

(λόγω υγρασfας,

μο τψαλφές) γ1α τον Ελλnνα υπήρξε το

τ1κό το κέλυφος εκ του κfιλε1ος, ο κλ1ός, ο

τ~ς γραμμές του άρθρου},

κfιπο1 άλλοντ01, αυξά

αθρόον, το συναθρο1σμένο. Αλfζω=συνα

νοντα1, άλσο, άλτο, σάλτο, άνθος (άνω αυ

θροfζω. Αλ1αία-Ηλ1αfα, το μέγ1στο δ1κα

ΑΛΦΑ-ΒΗΤΟΝ. Κα1 ονόμασε το πρώτο

χλ1ός, ο χλωρός,

n xλafvn

ξάνετα1), ελίσσω, ελ1γμός, ίλ1γγος, εfλεος,

στfιρ10 με μέγ1στn συγκέντρωσn πλήθους.

γράμμα Αλφα («το φύσε1 εκ των έναρθρων

μαίνε1 κα1

Εκ του καλός το κάλλος,

όμ1λος, ουλαμός, άμ1λλα (άμα+ίλλω), αγέ

Αλ1ς-Ολος-φ1άλn, αλ1είς (ψαράδες). Η αλς,

προσφερόμενων δ~' απλού ανοfγματος του

λn (άγω+ε1λέω), 1λύς (λάσπn), nλακάτn (ρό

όμως, εfνα1 κα1 συναθρο1στ1κfι πλούτου.

στόματος κα1 εκnνοfις»).

n καλλονή, τα κάλλn, τα άνθn κα1 από τnν
αλέα n ελαία κα1 n θαλπωρή κα1 το θέρος

01

κα) ως στρίβουσα μαλλf, Αfολος, θύελλα,
απε1λfι, αλλά, αλλάζω, αλέθω ...

-

Αλφαίνω σnμαίνε1 φέρω, ευρίσκω, απο

Από τn θάλασσα βγήκε κα1 ο Ηλ10ς ως

n χλ1δfι.

που μας θερ

κα1 ο κελα1νός (ο μαύρος, εnε1δfι ο fιλ10ς

κτώ μετά κόnου . Από εκεf ο αλφnστfις, επί

συναθρο~σμένο πυρ. Γl' αυτό κα1 το όνομα

Η θάλασσα εfνα1 κα1 απαστράπτουσα: αλς

θετο ναυτ1λλομένων κ01 εμnορευομένων.

του θεού Ηλίου, Απόλλων, βγήκε από τον

Ακόμn είνα1 το ΜΜΥΡΟΝ ΥΔΩΡ. Η λέξn

αλός, φ-αλός, φάλαρος, φαλακρός (λευ

Αλφfι είνα1 το κέρδος,

Αnέλλων, Απεfλλων, ο άπω ελ~σσόμενος.

μύρα εfνα1 κα1 αυτή αρχέγονn ρίζα γ1α το

n κτfισ1ς,

εξ ου κα1

μαυρίζε1).

κός, ασπρfζων), Φάλnρον, αλφός=λευκός,

τψαλφfι. Αφνε10ς είνα1 ο πλούσ1ος, δ1ότ1

Από εκεί

n nλ1κία

υγρό στο1χείο. Αλμύρα εfνα1 το αλάτ~ τnς μύ

αστράπτων, πολύτψος, στίλβων, ύαλος,

«μέσα από τα πλοία απέκτnσε πλούτο».

που περ1έχε1 κωδ1κοπο1nμένο το nλ1οκε

ρας. Πλnμμύρα εfνα1 πολλή μύρα, πολύ νε

ντρ1κό σύστnμα. Ηλ1κία είν01 ο αρ1θμός πε

ρό. Το μορμύρω εfνα1 ο ήχος ομαλά ρέο

ρ1στροφών γύρω από τον Ηλ10. Η nλ1ακfι

ντος νερού. Από τn μύρα παράγοντα1

θερμότnτα είνα1 αλέα. Από εκεί

ξε1ς Αμαρύσ1ον (Μαρούσ1 σήμερα), Μυρτώ

λούω, λούζομα1, λάμπω. Κάλπn, κόλπος

Ομως, όπως σnμε1ώνε1 στο β1βλίο «Ο ΕΝ

(στοργ1κfι αγκαλ1ά τnς θάλασσας), κέλλω,

ΤΗ ΛΕΕΙ ΛΟΓΟΣ»

κελευστής, κελεύω, καλώ, κλέος, κωπ-nλά-

ροπούλου

-

n συγγραφέας Αννα Τi)

Ευσταθfου (πnγfι μας γ1' αυτές

n έλ1ξ κα1

από το fιλ1κα

n καλέα, το

01 λέ

(νύμφn με υδρfας), μυρfκ1α=αλμυρfκ1α, μα
ρούλ1 (υδατοχαρές φυτό). Από τnν fδ1α ρf
ζα κ01

n Mafpa

(όνομα Nnpnfδaς κ01 από

εκεf το εβραϊκό Μυρ1άμ) και το όνομα

pfa

Ma-

που οι Ελλnνες το ξαναμετέτρεψαν σε

« Mafpn »= Mύpa και Σεfριος. Από τn «λαο

Κέρκυρα. Η εκκλnσlα τnς Βλαχέpνας (17ος οι.)
στο ομώνυμο νnσί , nου ανιΊκει σε γυνα1κείο

μοναστιΊp1, και το ΠοντικονιΊσι. Ανάμεσα στα

δέντρα διακp lνετα1

n εκκλnσfα του Παντοκράτορα

ιΊ Μεταμόpφωσn του Χp1στού, nου έχε1 χτ1στεf από
σnάν10 για τα Ιόν10 νnσιά τρίκογχο τύπο κα1
χ ρονολογείται τον

l lo

με

120

αιώνα .

θάλασσα» (ανθρωποθάλασσα) γεννnθnκαν
οι μύριοι και τα ... εκατομμύρια, και μύρια

σάλος, σαλς. Οπως και ο καθρέπτnς,

=μiλλια κα1 το χiλ1α=μiλε κai τα ξενόγλωσ

ROR, από τn μύρα, τn θάλασσα, πρώτο κα
θρέπτn των ανθρώπων ... Από τn μύρα και 01
ναύαρχο1 AMIRAL, ADMIRAL και το ανατο
λi11κο εμiρnς ... Από το μύρα και n λέξn μai
pn κα1 το μαρμαiρω και το μαρμαiρε1ν=λά
μπε1 κα1 το μάρμαρο (αστράφτει) ...

σα

MARE, LA MER, IL MARE, EL MAR κ.λn.
Η λέξn SEA εiναι από τnν ελλnν1κn ρiζα σεiω,
Πέρασμα

-

Πόρος. ΣκnνιΊ από τnν καθnμεp1νιΊ

ζωιΊ στον υδpοβ1ότοnο του Δέλτα nου

σχnματίζουν

01

nοταμοl Αξ1ός, Λουδίας κα1

Αλιάκμονας. « Τώρα το 'χε1 δαμάσε1 ολότελα

MIR-

Μψούμενn τον nλαταγ1σμό του νερού

n

ατέλε1ωτn μέρα του ελλnν1κού καλοκαφ1ού , αυτός
ο κατακόρυφος ιΊλιος. Και μόλις nου αναδεύετα1

n

ρiζα πλ- κ01 τn βοn του πλου (Φλοiσβος)
έβγαλε τn λέξn πέλαγος. Το πέλαγος εiνα1

μουδιασμένο , βpαδυnοpώντας npoς τn θάλασσα,

ανο1κτn θάλασσα που άγε1 μακρ1ά απ ' τn

τn θάλασσα του npοαιώνιου μύθου. Το κοηάζω

στερ1ά κα1 εfναι συνεχώς σε nεριπλάνnσn.

καθώς χάνεται nέpa, με τα κατσίκια του , με τα

Ετσι οι προnάτορές μας Πελασγοi εiναι μο

npόβατά του, με τnν nυpnολnμένn του χλόn , κ '
είναι βαρύς ο στοχασμός nου nεpnaτεl στnν

καρδιά μου »

(1 . Μ . Παναγιωτόnουλος).

νiμως σε κiνnσn μακριά απ ' τnν ακτn και

γfνονται « αλιnλανεiς και αλfπλαγκτοι και

twl

11

θράκπ. Σαμοθράκn, κfονες του Ιερού · εδώ
γινόταν

n μύnσn

του δευτέρου βαθμού ,

«εποπτεfα »,

325- 150

n

π.Χ.

Μέσα στο φως, τα σμιλεμένα μάρμαρα
καταυγάζουνε φως και τα σεβάστnκαν οι αιώνες.

Κατfνα Βέικου

-

Σεραμέτn, « Επιμύθιο » .

νω=κάνω κάτι λεiον. Εχουμε κα1 λεiα θά

λασσα κα1 λάες πέτρες (λαξευμένες

an' το

νερό). Αnό εκεί το λαξεύω κα1 το λατομείο
κα1 τα βότσαλα λαλάρ1α (κα1 nερ1οχή στn
Σκ1άθο). Αnό το λας κα1 ο λαός (αnό τ~ς λά
ες πέτρες). Ο μύθος λέε1 όη ο Ζευς nαρήγ

γε1λε στον Δευκαλίωνα κα1 τnν Πύρρα να
ρίξουν niσω τους πέτρες λάες μετά τον κα

τακλυσμό κα1 θα φυτρώσουν άνθρωnο1, ο
Λαός, nου nροέρχετα1 αnό λάες πέτρες. Ο
Ήπ ε ιρος, Αμβρακικός κόλπο ς (Νiκο ς Δεσύλλας

-

Ήπ ειρος ) .

μα1=αγοράζω. Αnό εκεi κα1

n nόρνn

nου

πωλεί εαυτήν .

Ο έμπορος γίνεται έτσι έμπειρος, με nεί

Αραχθος, 1ναχος, Αχελώος ... Τα νερά αυτά

Ζευς δ1έταξε να γίνουν άνθρωnο1

01

λάες,

έχουν μέσα τους τn ρ i ζα Δον nου σn μαίνε1

ο θαλασσινός λαός κα1 ο τόπος τους εiνα1

νερό με δόνnσn .

n ΕΛΛΑΣ

01 Ελλnνες (an' το νερό Δον,

αnό το ΣΕΛΛΑΣ, ο αnαστράnτων

nλάνnτες με πλοία nλnpn, δnλαδπ γεμάτα

ραν. Αnειρος εiνα1 αυτός nου δεν τολμά τα

Δων, Δον) έλεγαν το θεό των υδάτων «Πο 

τόπος, όπως

άνδρες, τα nλnρώματα nου nλnρώνοντα1

ξίδια κα1 δεν περνά

40 ... κύματα. Κα1 01 λn

τε1δάν» κα1 τους ποταμούς Δώδων, Νέδων,

ο τόπος του φωτός, το nυρ τnς γνώσεως,

(γεμίζουν) κα1 παίρνουν αμο1βές, δnλαδή

στές λέγονται nεφαταί στn θάλασσα . Το ε

Ροδανός , 1άρδανος , Δούναβ1ς , Άδανο ς .. .

n Ελλάς, n Αλ1στέφανος ...

nλnρώνοντα1 σε άλλn σnμασfα ...

μπόρευμα nου μεταφέρεται λέγεται «nόρ

Δον και Ταν ήταν και ο Ζευς ο Υέτ~ος. Η μn 

Αξίζε1 στο τέλος να θυμiσουμε ακόμα ότ1 :

τος» και μετά «φόρτος » . Η nώλnσις είναι=

τέρα του Περσέα nου γονψοnο1ήθnκε

Τα πρώτα επώνυμα σκάφn του ελλnν1-

θαλασσ1νοf

nράσ1ς=nράξις αnό το nιnράσκω=nωλώ.

τον Δία είνα1

δρόμοι Η θάλασσα είνα1 ευρύnορος. Ο στε

Πρατήριον. Οσοι κάνουν πράξεις είνα1 πρά

τον Δαναό nώς να φτ~άξε1 nεντnκόντορον ,

να κάτσουν στα κουn1ά

Η θάλασσα είνα1 κα1 πόρος με nοντοnό
ρα nλofa. Πόρο1 αλός εfνα1

01

0001 κάνουν nωλήσε1ς εfνα1 nωλn

n Δανάn κα1 n Αθnνά

an'

εδίδα ξε

κού ναυηκού ήταν n ΔΑΝΑΊΣ,

κτορες.

τές. Η θάλασσα έχε1 κα1 ταραχές, κλυδων1-

nου αναλαμβάνει δια-nεραίωσn ανθρώ

σμούς αnό το ρήμα κλύζω=ορμώ και σκε

Το Αιγαίο πέλαγος ετυμολογεiται αnό το

Δαναοί είνα1 κα1 αυτοί λαός τnς θάλασσας.

n ΑΡΓΩ κα1 n

ΘΗΣΗΙΣ.

01 50 ΔαναΊδες ... 01

νός πόρος είνα1 ο πορθμός. Πορεία είνα1 το
ταξίδ1. Πεφα1εύς ή Πορθμεύς είνα1 αυτός

n μαρμαίρουσα θάλασσά του,

Στα λψάν1α υπήρχε 01κολογ1κή εn 1γρα

Παλαμήδnς εφεύρε το υ ς φάρους να υσ 1 -

θα γίνετε π10 ΠΛΟΥΣΙ ΟΙ κα1 κυρίως, αν

πρωτίστως να δ1δάσκοντα1 να πλέουν , να

το δωρίσετε στα πα1δ1ά σας, θα ν1ώθετε ότ1

κολυμβούν κα1 να γράφουν .

φή: «ΜΟΝ ΣΕΒΟΥ».

Το πρώτο σωσίβ10 τnς Ιστορίας το έδω

Αnό ης εκδόσε1ς Γεωργ1άδnς μπορείτε να

πων κα1 πραγμάτων. Αnό τον nόρο κατά

πάζω με κύματα. Το θορυβώδες νερό nου

ρήμα αίσσω , nου σnμαiνε1 κ1νούμα1 ταχέ

σε

γετα1 ο έμπορος, αυτός nου με πλοίο ανα

nέφτε1 έχε1 άχα, αχή, αχώ, nχώ. ΓΙ ' αυτό κα1

ως . Σχετ~κά με τnν ορμή των κυμάτων είνα1

346).

χωρεί στn βαθύnλουτn θάλασσα για να γί

οι Αχαιοί εiνα1 λαός θαλασσινός.

τα ονόματα Α1γεύς, Αίγιον, α1ξ ...

νε1 εύπορος και έμπορος, αφού φέρνε1 αγα

nοτάμιο1 κοντά στα νερά εiνα1 Χάονες και οι

Αυτό το λ τnς αλός με τnν αέναn κiνnσή

τn χαρτογράφnσε. Ο Ξεναγόρας μέτρnσε

ανάγνωσn των 809 σελίδων του αn ό όπου

θά nου τα nωλεi. Πέρνnμι=nωλώ,

nοταμοi έχουν μέσα nχώ , αχώ , αχή: Αχέρων,

του γέννnσε και το ρήμα λειώνω κα1 λε1αί -

ύψος ορεών κα1 βάθος θαλασσών. Ο Ελλnν

και εγώ άντλnσα αυτά τα σπουδαία γ1 α να

18

npia-

01

nαρα

n ΝnρnΤς Λευκοθέα

στον Οδυσσέα (ε,

Ο Ερατοσθένnς μέτρnσε πρώτος τn Γn κα1

τα μοφαστώ μαζί σας.

nλ0Τας. Ο Σόλων νομοθέτnσε τα n α1 δ 1 ά

01 έννο1ες αυτών των λέξεων είνα1 τα καλύ
τερα Τ1ΜΜΦΗ γ1α το μέλλον μας.

αγοράσετε το β1βλiο Ο ΕΝ ΤΗ ΛΕΕΙ ΛΟ ΓΟΣ

Καλό καλοκαίρ1 κα1, κυρίως,

τnς Αννας Τζιροnούλου-Ευστα θiου κα1 να

ακολουθήστε το μήνυμα του εξωφύλλου

συνεχίσετε αυτό το καλοκαίρ1 τn μελέτn κα1

μας. Βγείτε σε ανο1χτές θάλασσες!
Ευάγγ. Γ. Σπύρου

Ιούν10ς

2010 -

Μ ελίσσ1α Απ1κής
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Τον καθnγnττΊ Συ

νταγματικού Δικαίου

Γiώργο Κασιμάτn και επί
Γράφει ο Ευάγγελοs Γ. Σπύρου

πολλά χρόνια νομικό
σύμβουλο του Ανδρ.
Παπανδρέου τον είχα
καθnγnτn, εκεί γύρω στο

1975, στn

ΝομικτΊ Αθnνών. θυμάμαι τnν

nρεμία και σύνεσn του και τnν ποιότnτα συ
μπεριφοράς έναντι των φοιτnτών, σε αντi

θεσn με άλλους που για δικές τους προβο
λές uποτ~μούσαν τΊ ειρωνεύονταν τους φοι
τnτές τους με « εξυπνάδες » και «εuφuολο
γτΊματα » τΊ πρωτόγνωρες πρακτικές. Είχα

καθnγnτn και τον Κώστα Μπέn, κα1 τον Κ.
Ρόκα, και τον Α. Κατσαντώνn , και τον Σ. Δε

Marketing
Μήπως ξέρετε κότι
γ ι ο την ΗΘΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ;
Το nθικό

marketing είναι

μια τάσn που μέσα στnν οικονομικτΊ κρfσn μπορεf να κραττΊ

σει ψnλά το όνομα μιας εταιρεfας και να προσθέσει ένα nλεονέκτnμα στον ανταγωνισμό

που βιώνουν άπαντες. Οι καταναλωτές είναι επιφυλακτικοί στ~ς κιντΊσεις των εταιρειών,
αλλά « μετράνε » το τι κάνουν τελικά. Οι πελάτες ζnτάνε και ψάχνουν να βρουν «πράξεις

εuθύνnς » των εταιρειών. Το περιβάλλον, τα πράσινα αγαθά και προϊόντα, οι uποστnρι
κτές τους,
όπου

n εταιρικτΊ unεuθuνότnτα, n εnιλογτΊ νέων ανθρώπων και ταλέντων εiναι σnμεfα
δείχνουν το «παρών» n nθικτΊ κατανάλωσn και οι καταναλωτές ... Τα προϊόντα «δί

καιου εμπορίου » είναι αναγνωρfσιμα σε μεγάλα ποσοστά σε Γαλλfα

(98%), Βρετανfα (97%).

Στnν Ελλάδα ένα

χουν περιθώρια για πρωταγωνιστές

-

32%

(96%),

Φινλανδfα

δnλώνει γνώσn, που σnμαfνει ότι υπάρ

ασφ. εταιρείες ... Και, φυσικά, όποιοι κοροϊδεύουν

θα το βρούνε μπροστά τους. Η «αγορά» ξέρει τα πάντα.. .

Ε.Σ.

λnκωστόποuλο ... Ο καθnγnτnς, λοιπόν,

Γiώργος Κασιμάτnς nγεiται στΊμερα μιας ομά

~
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δας νομικών που θα τεκμnριώσοuν προ
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σφυγές και ομαδικές αγωγές που θα κατα

.

τεθούν στn Δικαιοσύνn και στο Στρασβούρ
γο για το μνnμόνιο. Προαναγγέλλει σε σu
νέντεuξτΊ του στnν « ΕΛΕΥΘΕΡΟΊΥΠΙΑ » ομα

δικές αγωγές στα διοικπτ~κά δικαστnρια, αι

Γuμνασiοu, έτρεχα κι εγώ Κυριακές τΊ Σάβ

ττΊσεις ακύρωσnς στο ΣτΕ και τελικτΊ προ

Ε1δτΊσε1ς, εφnμερiδες, περιοδ1κά,

βατα στο «Ελλnνiς», στο «Πάνθεον » , στο « Ριάλτο » , στο «Απι

σφuγτΊ στα δικασττΊρια τnς ΕuρωπαϊκτΊς

τnλεοράσε1ς στάζουν μ1α «φοβiα» κα1, το χειρότερο, ελάχ1στο1

κόν», να δω τον Σταuρiδn, τον Βέγγο, τον Αuλωνiτn, τον Φρα

Ένωσnς . Υπάρχουν κραυγαλέες αντισυ

έχουν να πουν «κάτ1». Κα1

ΕΠΑΝΜΗΨΕ1Σ κακτΊς

γκiσκο Μανέλn, τον Τζέρι Λιούις, τον Τζον Γουέιν, τον Κούρκοu

νταγματικότnτες , λέει ο κ . Κασιμάτnς, που

ποιότnτας. Σκέφτομαι τα νέα παιδιά, αυτά που τελειώνουν δnμο

λο, τn Λάσκαρn, τον Βουτσά, τn Μάρθα Καραγιάννn, τον Ντiνο

τον κάλεσε ο Δικnγορικός Σύλλογος Αθn

τικό

Ηλιόπουλο , τnν «Γκόλφω», τn Μέμα Σταθοπούλοu, τον Καμnα

νών και

νέλλn, τnν Μnεάτα Ασnμακοπούλοu, τn Γεωργία Βασιλειάδου, τον

τις ενέργειες .. . Δυστυχώς, πολύ « άτσαλα »

κάποιοι να «ρnμάξοuν» τα πάντα; Από αθnναϊκά μπαρ και καφε

Ορέστn ΜακρτΊ ... Ψάξτε να βρείτε καλοκαιρινά σινεμά

και στnν

και με ύποπτn βιασύνn προχώρnσε το ΠΑΣΟΚ

τέριες, σε επαρχιακά μπαρ και καφετέριες ίδιου τύπου θα πάνε

εnαρχiα υπάρχουν αρκετά. Ανακαλύψτε τα . Άλλο μικρτΊ κι άλλο

στα μέτρα για τnν οικονομία .. . Και με λυπεί

τα πα1δ1ά μας. Κάπου κάπου θα δουν και καμιά ελλnνικτΊ ταινία

μεγάλn οθόνn. ΚΛΕ1ΣΤΕ ΤΗΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΥΤΟ ΤΟ ΚΜΟΚΑΙΡΙ.

το γεγονός ότι οι «λαλίστατοι » βουλευτές

του

Η ζωτΊ σας δεν επαναλαμβάνεται. Ζnστε τnν και θuμτΊθείτε ότι

του « εσ1ώπnσαν » .. . Σαν « Πόντιο~ Π1λάτο1 »

υπάρχει και

έδωσαν τον ... «λαόν ίνα σταυρωθfι! » .

Με δύσκολες μέρες και «μαuρiλα» σαν ασπρόμαuρn τα1νiα

μπτΊκε το καλοκαiρ1 του

-

201 Ο.

01 τnλεοράσεις;

γυμνάσιο και το τι έχουν να κάνουν μέρες καλοκαιριού. Τι

έχει να τους προσφέρει αuττΊ

ττΊ

'60, να

n Ελλάδα,

στnν

onoia

φροντiζοuν

ξεσκάσοuν γελώντας. ΕπαναλτΊψεις παντού και αu

n ιστορία με κάποιους

«προοδευτικούς», όπως ο Λαζόποuλος

και ο Φιλιππίδnς, που «ξεσnκώνοuν» παλιά έργα για να πλοuτi
σοuν, δεν μ' αρέσει. Πώς να επαναλnφθεi ο ΧατζnχρτΊστος; Ο

του

1960, μαθnττΊς

n άλλn

-

Ελλάδα, των υπέροχων ΕλλτΊνων και των νέ

n ΑΔΕ.Δ Υ να προχωρτΊσει

σ' αυτές

Κρίμα . Πολλοί από αυτούς τΊταν παρό

ων δnμιοuργών και εφευρετών.
Ε.Σ.

ντες στn σuνεδρίασn τnς ΒοuλτΊς το

1982,

Βέγγος; Ο Σταuρίδnς; Η Ρένα Βλαχοπούλοu; Παρακαλώ,

όταν ο υπουργός τους Συντονισμού « έπαι

αφτΊστε τους «αυθεντικούς» μπακαλόγατους ... ΑφτΊστε τους

Cf-» με

να διδάσκουν «τΊθος» στα παιδιά μας και στα εγγόνια μας

κοποίnσn, εθνικοποίnσn, κρατικός έλεγ

στις ασπρόμαυρες ταινίες ... Οι παλιοi θα θυμούνται τα κα

χος, εποπτικά συμβούλια ... και αποφάσι

λοκαιρινά σινεμά, τις ταινfες, τα καλοκαιρινά nοuκαμισά

ζαν να ρnμάξοuν στnν κυριολεξία κάθε το

κια, τις οικογένειες που κάθονταν στn σειρά

(7 -8 θέσεις),

μέα ανάπτuξnς ... Κρίμα, γιατf πολλοf άν

τις παρέες, τον πασατέμπο, τις καζούρες και το κλάμα,

θρωποι έχασαν κάθε ιδέα για τους πολιτι

ανάλογα αν τΊταν δράμα τΊ κωμωδiα ... Κάπου εκεi αρχές

κούς ...
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τ~ς λέξεις κρατικοποίnσn , κοινωνι

«Μίκης Θεοδωράκης: συνθέτης, πολιτικός, στοχαστής»

Έκθεση γιο τον κορυφαίο μουσικοσυνθέτη

στην Πύλη Αμμοχώστου
« Σε όλn τn διάρκεια τnς πολυτάραχnς ζωnς μου

n Κύπρος

δεν έφυγε ούτε στιγμn από τn

σκέψn μου » αναφέρει ο έλλnνας μοuσικοσuνθέτnς Μίκnς θεοδωράκnς, σε μτΊνuμά του που

διαβάστnκε στα εγκαfνια έκθεσnς του Ιδρύματος τnς Βουλnς των ΕλλτΊνων για τον κοινο
βουλευτισμό και τn Δnμοκρατfα, με θέμα «Μfκnς θεοδωράκnς: συνθέτnς, πολιτικός, στο
χαστnς » . Τα εγκαfνια τnς έκθεσnς έγιναν στnν Πύλn Αμμοχώστου , στις

19 Φεβρουαρfου, σε

συνεργασία με τn ΒουλτΊ των Αντιπροσώπων και παρουσία του Προέδρου τnς Δnμοκρατfας

ΔnμτΊτρn Χριστόφια και του Προέδρου τnς ΒοuλτΊς Μάριου Καρογιάν.

Αεσίφρονες Γενικοί
Αεσίφρων στο Ομnρικό Λεξικό των Ελλnνων είναι εκεfνος που είναι ασύνετος, φρενοβλαβnς,
μωρός, απερίσκεπτος . Η λέξn παράγεται από το αέσαι και φρnν και σnμαίνει τον κοιμισμένο νου.
Υπάρχει και

n εκδοχn από το αάω (βλάπτω) κα, φρnν . Αεσfφρονες εfνα,

αυτοί που δέχοντα1 στ~ς

εταιρείες τους αλόγιστα, ασύνετα , απερίσκεπτα διάφορους διαμεσολαβούντες με βεβαρnμένο
παρελθόν, με δ1ώξε1ς, με 1στορ1κό παρακράτnσnς χρnμάτων και συμπράξεις σε q~μ1ές .

Αεσίφρονες είνα, αυτοί που δέχοντα1 μεταφορές συμβολαfων από άλλες εταιρεfες σε βάρος συμ

φερόντων πελατών. Αεσfφρονες εfναι αυτοf που με διάφορα «κόλπα » εκδόσεων νέων προϊό
ντων « καταργούν » παλαιά με το σύστnμα νέας έναρξnς nμερομnνfας ισχύος και νέους όρους.

Αεσfφρονες εfναι όλοι auτof που έχουν «τάσn» ανταγωνισμού των ιδίων τους συνεργατών χά
ριν αποκτnσεως νέων ... Αεσίφρονες είναι όλοι αυτοί που εκδίδουν συμβόλαια και τα αποσύρουν
χωρίς συγκατάθεσn των πελατών τους

nπου αυξάνοντας δραματικά τ~ς ανανεώσεις εξαναγκά

ζουν σε αλλαγές. Και για άλλους λόγους είναι αεσίφρονες, αλλά ας μείνουμε εδώ για να δώ

σουμε δουλειά στους συλλόγους να ψάξουν κα, να βρουν τρόπους στο πώς θα εκδιώξουν απ'
τον κλάδο τέτο,α πρόσωπα ... Για να τους διευκολύνω, κάποιοι πέρασαν από ΕθΝΙΚΗ,

INTERAMERICAN, INTERNATIONAL LIFE, ΦΟΙΝΙΚΑ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ, ΑΓΡΟΤΙΚΗ, ΑΣΠΙΔΑ
κ. λπ ... Η ανακύκλωσn δεν κάνει πάντα καλό .

Ε.Σ.
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Στ1ς δ1αφnμίσε1ς τους

εκεί στο

ING

γράφουν ότ1

ακούνε τ1ς ανάγκες κα1 τα

« θέλω » . Ομως, ο κ. Χεφά
κnς μάλλο ν δεν ακούε1

11

λένε στnν αγο ρ ά . Κα1 είνα1
κρfμ α ,

nou

είνα1 νέος άν

θ ρωπος κ α1 θ α ' π ρεπε να
« ακούε1 » τα μnνύματα πα
νταχόθεν ... Το

ING έχε1 με

γαλύτερες δuνατότnτες κα1
αξ1όλογο δuναμ1κό που δεν
αξ10π ο1 είτα1 σωστά ...

Ε. ΣΠΥΡΟΥ:ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΩΝ

*

Μ1α φωτ1ά στο δάσος του μ1κρού χωρ1ού

να πλένουν

01 γυναίκες.

Εγώ δ1άβαζα στο παρά

μου εfχε κατάλnξn να καούν τα καλύβ1α μας

θυρο δίπλα από τnν πόρτα. Ήταν χαμnλό κ1 α

μαq με τα ζωντανά έναν Δεκαπενταύγουστο στα

κουμπούσα τα β1βλία στο περβάq . Λόγω φασα

μέσα του

ρίας κα1 πολλών πα1δ1ών στn γε11ον1ά θuμάμ01

1950 κα1 το β1ος μας,

κα1 να αναγκα

στούμε να πάρουμε το δρόμο τnς ξεν111άς όλn

εφταμελnς 01κογένε1ά μου. Ήμουν

n

10 χρονών.

ό11 αργότερα , στο τελεfωμα του Γυμνασίου (δεν
είχαμε τότε Λύκε10, αλλά

6 τάξε1ς Γuμνασfοu), έ 

Ο πατέρας έλε1πε τότε που π1άσαμε φωτ1ά · nταν

παφνα ένα ποδnλατο κα1 πnγα1να στα χωράφ10,

στnν Κεφαλον1ά κ1 έχτ1 ζε σπf11α μετά τους σε1-

στα λ1οστάσ10, στου Γαλανn , κάτω απ' 11ς ελ1ές κα1

σμούς τού

Κάπου στο Λnξούρ1, στnν ανn 

τους ίσκ1οuς του δάσους, κα1 δ1άβαζα ... Τ' απο

φόρα προς τnν Αγfα Θέκλα ρώτnσα , σε δ1ακο 

γεύματα πnγα1να στnν Παπαστράτε10 81βλ1οθn

πές

κn, εκεί κάπου στα

nou

'53.

έκανα, αν nξεραν κάτ1 γ1α τον μάστορα

15-17 χρόνω μου.

fϊώργο Σπύρου. Γέροντες μου έδε1ξαν κάπο1α

Όταν έπ10σα δοuλε1ά σ' ένα κουρείο δ1άβαζα

* ΚΟΒΟΥΝ

όμορφα χρωμα11σμένα σπfτ1α. Αυτά πρέπε1 να

στον καναπέ. Ήμουν καλός μαθnτnς, αν κα1 δ1ά

ΤΙΣ ΕΛΑΦΡΥΝΣΕΙΣ

τα ' φτ1 αξε ο π ατέρας σου, μου 'παν. Ήταν δύο ,

βαζα πάντα λίγο, χωρfς φροντ1στnρ1α κα1 πάντα

ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ

παρέα με τον θεfο Φώντα Τροuβά . Όταν nρθε

βωστ1κά , αφού ... εργαζόμουν από

στο χωρ1ό έφερε ένα γραμμόφωνο με πλάκες

μέχρ1 ... σnμερα ανελλ1πώς. Από όλες τ1ς δοuλε1-

στροφών. θυμάμαι ακόμα τα τραγούδ1α : «Ο

ές συνέλεξα αρκετές εμπεφίες, τόσες που, τώρα

πλάτανος », «Λεμον1ά ζnτώ λεμόν1 ένα », « Μες

που άσπρ1σα, κατάλαβα ό11 ο μεγαλύτερος

ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ
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Έπε11α από κο1νn από
φασn τnς πανελλnν1 ας ο

στου A1γafou τα νnσ1ά » ,

μοσπονδίας

Κανακάpn » ... « Μωρέ fϊώργο » , του εfπε

στών

αuτοκ1νn11-

uπεραστ1κών

σu

« Γε10 σου Αντώνn

n μάνα

10

χρόνων

«πλούτος » μου nταν n... φτώχε1α που με «ξύπνn

σε » να ζnσω κα1 να μάθω τα «παιχνfδ1α » τnς.

μου, «nαντελόν1 τρύπ10 έχε1ς, τα τραγούδ10 μάς

Εκεfνα τα δύσκολα χρόνω δούλεψα κα1 στnν

γκο1νων1ών κα1 τnς πα

έλε1ψαν; »

κοδομn . Περfποu

νελλαδ1 κnς ομο σπονδίας

αυτός . «Λάpωσε (σώπα) και μn μου σnκώνε1ς

01κοδόμος, εργάτnς, κτfστnς , «πελεκnτnς πέ

αστ1κών

αfρεσn... θα φύγουμε, θα πάμε Αγρίν10, έχε1

τρας » , μ1κροεργολάβος, εμπεφοτεχνfτnς, μερε

δοuλε1ές» .

μετάς, καλοuπατζnς κ01 το ... λουρί τnς μάνας, γ1α

το

σuγκο1νων1ών,

δ1καίωμα

δωρεάν

με1ωμένοu κατά

n

50% ε1σ1-

τnρίοu γ10 τους επ 1 βάτες

«Εfναι τα πα1δ1ά καλά ;» τnς εfπε

Κα1 φύγαμε. Εφτά νομάτο1, σ' ένα δωμάτ10 στα
«Κοτρωτσέ1κα »

στnν

Αγία

Τρ1άδα,

περ1οχn

3 χρόνω.

01-

Ο πατέρας μου nταν

να τα βγάλουμε πέρα. «Έγραψα » κα1 μόνος μου
μεροκάματα, καθάρ1ζα τάβλες, έβγαζα πρόκες

των ΚΤΕΛ με avaπnpia α

«Ντούτσαγα », στα Πλατάν1α . Τα πέντε πα1δ1ά ,

4

κα1 τ1ς fσ1ωνα, κοuβάλnσα τούβλα κα1 ... τενεκέ

πό

αγόρ1α κ1 ένα κορίτσ1 , κοψόμασταν στο πάτωμα

τσψέντο όταν «pfχναμε πλάκα » . Έν1ωθα μεγάλn

σκεπασμένα με μ1α κόκκ1νn « φλοκ1αστn ».

01 γο

ξεκούρασn κα1 ψυχ1κn 1κανοποfnσn τα Σάββατα

νεiς μου σ ' ένα κρεβάτι διπλό, αυτά με τα στρογ 

που μαζευόμασταν στα καφενεία τnς πλατεiας

γυλά αλοuμίν10 -νίκελ. Ήταν

10 τε

Στρατού, στου Αρκοuμάνn και σ' ένα δfπλα στα

τραγων1κά. Όλα εκεi . fϊα κοuqνα εiχαμε έναν νε

«χαuτεfα » του Σκορδόποuλοu γω να πλnρω

ροχύτn-μωσαϊκό έξω απ ' τnν πόρτα. Ψuγεiο δεν

θούμε το βδομαδ1ά11κο . Μου άρεσε κα1 όταν

είχαμε, ούτε θέρμ ανσn . Το χεψώνα κρυώναμε κ1

κοuβεννάζαμε στο κολατσ1ό

1nς

Ιουλίου έπαυσε να

10χύε1.

01

δύο ομοσπονδfες

1-

σχuρίζοντα1 ότ1 το υπουρ

γείο Υγείας κα1 Κο1νων1-

κnς Αλλnλεγγύnς δεν έχε1
εξοφλnσε1 τα οφε1λόμενα

του

2009 έως τ1ς 30 louvfou 2010.
«Η

εθν1κn

συνομο

σπονδία ΑμεΑ καλεί όλους
τους πολίτες με αναπnρία
«να επ1δείξοuν ανuπακοn
εάν κα1 όταν τους ζnτnθεί
από τα ΚΤΕΛ να καταβά
λουν πλnρες αντίτψο ε101τnρίοu ».
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-

δεν nταν

γία nταν μεγάλο σχολείο εναντfον του

πολύ βfα1α), γίναμε φuσ1ολογ1κοf άν

περ1πού, εναντfον τnς αuθάδε10ς, ενα

θρωπο~, οπότε ας ζnσοuμε τnν πραγμα

ντfον τnς απλnστfας. Όλο1 ξέραμε απ' έ

τ1κότnτα σαν ώρψο1 ενnλ1κες κα1 όχ1 σαν

σκος » άνθρωπος. Δεν τον άκουσα ποτέ

ξω κ1 ανακατωτά

έφnβο1 » δnλωσε σ' ένα marketfστ1κo

να βλαστnμάε1. Ποτέ δεν έμε1νε από

nμών τον επ1ούσ1ον » .

Ήταν μεγάλn

n σuλλογn

εμπεφ1ών ε

κεfνn τnν εποχn!

Ο πατέρας μου nτανε κα1 εfναι «θpn

11

σnμαίνε1 «τον άρτον

περιοδικό ένας δ1αφnμ1στnς πρόσφατα.

Ευτυχώς γ1α μένα, τον σuλλέκτn εμπε1-

το

δοuλε1ά . Έκανε το σταυρό του κ1 έβγα1-

Όλο1 ξέραμε να ζnτάμε το «σnμεpα » ,

ανάβαμε ένα στρογγυλό μαγκάλ1 με κάρβουνα

πρωί. Έπλενα σταφύλ1α στο λάστ1χο τnς βρύσnς,

νε στο καφενεfο που σύχναζαν όσο1 έ

αφού το «αύp10 » φάνταζε πολuτέλε1α ά

ρ1ών,

nou καίγονταν πρώτα στnν auλn και μετά του βά 

αγόραζα σuνnθως τυρί φέτα κα1 ζεστό ψωμf και

ψαχναν κα1 όσο1 έδ1ναν δοuλε1ά.

χρnστn. Auτn

νnλ1ξ» . Ώρψος. Ακρ1βώς αυτό πουλάνε

-

γύρω 011ς

1Ο

n απλοποfnσn τnς ζωnς σε

πωλnτές. Maθafvouv τους πελάτες να

ζαμε λεμονόκουπες να μn λ1ποθuμnσοuμε. Η

σε μ10ν άκρn αστε1εuόμασταν ... «Ρε fϊώργο » , έ

πλάτn μας κρύα, τα πόδ1α μας γεμάτα κοκκ1νά

λεγε ένας 01κοδόμος, προς ΚΚΕ μερ1ά, πεφάζο

κ1 εγώ, στο γέλ10 τnς 1κανοποfnσnς κα1

από αυτό το λίγο. Το αύρ10 θα το φρό

είνα1 ώρψο1, ενnλ1κες, υπεύθυνο~ μπρο

δ10 κάτω απ' το γόνατο που σκέπαζαν τα κοντά

ντας τον πατέρα μου: «Π1άσε μ10 μπfρα να πάνε

αuτάρκε1ας του «μεροκάματου » . Εκεf

ντιζε το «ένσnμο » του ΙΚΑ. Έτσ1 λέγαμε

στά στ1ς κακές 011γμές τnς ζωnς. Μ10 α

παντελονάκ10 μας. Δ10βάζαμε σuνnθως μέρα μ ε

τα φαρμάκ1α κάτω, γ1ατf τnν είδα τn μοfρα μου.

λέξn « ολ1γαρκnς » είχε γραμμές οξείες

πρ1ν ανακαλυφθούν το ΠΑΣΟΚ κα1

σφάλ1σn (αποτέλεσμα σuλλογnς πολλών

nλ10 κα1 σπάν10 το βράδυ με λάμπα πετρελαίου με

Δεν αλλάζει Ούτε έχε1 ο θεός γ10 μας παράδε1-

κα1 γωνίες, τελεfες κα1 παύλες. Όχ1 πολ

Ν .Δ. και ο Α. Λοβέρδος, ο π10 αξ10-

εμπεφ1ών) εfνα1

λαμπόγuαλο. Ηλεκτρ1κό ρεύμα δεν είχε το δω 

σο . Στnν κόλασn θα πάμε όλο1.

01 πλούσιο~ γ1α 11ς

λά λόγω, ένα τσ~γαράκ1 με καύτρα-στά

λύπnτος πολ111κός. Ίσως έρθε1 μ1α μέρα

σn τnς κρίσnς. Όμως, αυτό το καταλα

αδ1κfες θα μπούνε στα καζάν10 κ1 εμεfς, πάλ1 ερ

χτn , ασ1δέρωτο παντελόν1 , καθαρό μέ 

να λέμε, αντί «ά1 στο δ1άολο » , «άντε στο

βαfνοuν « ΕΝΗΛ1ΚΕΣ » ...

γάτες, θα κουβαλάμε ξύλα γ1α τn φωτ1ά ... Άσ' τα

τωπο , nλ1οψnμένο πρόσωπο, ρuτfδες

ΠΑΣΟΚ , στον Λοβέρδο! » . «Η κρίσn μάς

μπαρμπα-fϊώργο ... άντε, γεω μας! »

γραμμένες με «χοντρό στυλό » . Η ανερ-

έφερε στον πραγμα11κό κόσμο (έστω κα1

μάτ1ό μας, όπως κα1 τα δ1πλανά μας

12 δωμάτ1α.
Εfχαμε 3 κο1νές τουαλέτες γ10 30-40 άτομα (12

01κογένε1ες) . Κ1 ένα κο1νό πλuσταρ1ό στnν auλn,

01

μ' έμαθε να είμα1 πάντα «ε

Εκεf εfδα πολλά . Εκεf γνώρ1σα τn ζωn

n

μάθαινε να «κρατάς κάτ1 κα1 γ10 αύp10»

n ζωn

n

n καλύτερn

αντψετώπ1-

Ε.Σπύροu
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Στην Ένωση έκαναν εξετάσεις

Ο ι ωλεσίκαρπες

και της λείπει. ..

συμβάσεις ασφ. εταιρειών

lobbying

Όλοι το έχουν αντιλnφθεi ότι το

lobbying

Ωλεσfκαρπος εiναι εκεiνος του

εiναι μια αρκετά

ξεφεύει από τα παρασκήνια και γiνεται άνθρωπος τnς σκnνής ...
Ο κλαδικός ασφαλιστικός χώρος έχει ... έλλειψn βιταμινών

δου. Στον κλάδο μας έχουμε ανθρώπους παρασκnνiων και

κλειστές παρέες. Δεν έχουμε λομπiστες του κλάδου που να «ε

*

ξεκάθαρες θέσεις ως προς τα συμφέροντα του κλάδου ...

εκλεκτή τής καρδιάς τnς και επi πολλά χρόνια σύντροφο τnς ζω

Η πρωθυπουργός τnς Ισλανδiας παντρεύτnκε πρόσφατα τnν

ής τnς.

τά τn λήξn τον αγώνα! Και, βέβαια, κάποιοι δεν το κάνουν με
το αζnμiωτο!

Η ΕΠΕΙΑ, οι επίκλοποι , οι πελότες ΑΣΠΙΣ κ.λπ.
Επiκλοπος κατά τον Όμnρο εiναι ο προσκεiμενο ς στnν κλο
πή, ο πανούργος, ο δόλιος.
Αρμοδιότnτα τnς ΕΠΕΙΑ εiναι και

n ανακάλuψn

και απομά

προσκεiμενοι στις διάφορες παρανομiες των αφεντικών . Συνή

δουλειά) με ξεκάθαρες κινήσεις τι εκπροσωπούν. Και πρέπει

θως, auτof όλοι εiναι έμπειροι και δεξιοτέχνες. Στα ποιήματα του

να ενπμερώσοuν πρεσβεiες, σωματεiα, εταιρεiες, κλαδικούς

Ομήρου « Ιλιάδα » και « Οδύσσεια » ο « επiκλοπος τόξων » ι'lταν ο

φορεiς και οργανώσεις. Οι εταιρεiες Συμβούλων Επικοινωνiας

δεξιός , ο έμπειρος στα τόξα.

Δnμοσiων Σχέσεων εiναι οι πιο αποτελεσματικοi συνεργάτες.

Πολλά « βέλn » εξαπέλυσαν όλοι auτoi οι προσκεiμενοι ενα

Οι αθέμιτες πρακτικές και τα ανήθικα ανταλλάγματα πάντα

ντiον ασφαλιστών, υπαλλήλων και πελατών . Και καλά οι ασφα

θα υπάρχουν, αλλά όλα αυτά σχετiζονται και με προβλήματα

λιστές και uπάλλnλοι, ας πούμε ότι ήταν στον κλάδο , ότι ... ότι ...

δnμόσιας ρευστής διοiκnσnς και προσωρινά αποτελέσματα.

ότι ... Οι πελάτες; Τι έφταιγαν auτof που ακούμπnσαν τα λε

lobbying από τους ειδικούς εiναι:

φτουδάκια τους στο σύστnμα ιδιωτικής ασφάλισnς;

να εiστε ξεκάθαροι και διαφανεiς στο τι εκπροσωπεiτε, να εi

Γνώμn μας εfναι ότι πρέπει ΑΜΕΣΩΣ να αποζnμιωθούν άπα

στε δnμιοuργικοi, κάπου κάπου να ξέρετε και από συμβιβα

ντες στο ακέραιο ... Όχι παζάρια, όχ1 ποσοστά! Κύριοι τnς κu

σμούς, να χρnσιμοποιεiτε όλα τα κανάλια επικοινωνiας, χτiστε

βέρνnσnς , ΕΙΣΤΕ ΥΠΕΥθΥΝΟΙ να τους αποζnμιώσετε. Εiχατε

συμμάχους, κάντε σuμμαχiες με κοινά συμφέροντα (uγεiα

πολλές παραλεfψεις ... Και

ζεται να γiνει επαφή, εντοπiστε το κοινό που απευθύνεστε και

n καθuστέρnσn ενεργειών να γfνει
προς τnν κατεύθuνσn των επικλόπων ... Στnν ΑΣΠΙΣ εiχαμε και
αντασφαλιστές, τnν ΑΟΝ ΤΕΡΝΕΡ, τnν ARAG, τn NASCO, τnν

θέστε στόχους, μελετήστε τις νομοθετικές διαδικασiες και ιδι

ΜΟΒ. Εiχαμε και Δ.Σ., στο οποiο εκτός του Π. Ψωμιάδn υπήρ

αιτερότnτες για να επέμβετε έγκαιρα, λάβετε υπ ' όψιν και τnν

χαν ο κ. Λαμπαδάριος, ο κ. Σ . Φλέγγας, ο κ. Χασσiδ, ο κ. Φιλiπ

Ευρωπαϊκή Ένωσn ...

ποu , ο κ. Τάννες, ο κ. Καρατζάς κ.ά . Ήταν πολύς κόσμος που

-

τράπεζες), κάντε κατάλογο ανθρώπων με τους οποiοuς χρειά

μακροπρόθεσμn uπόθεσn πέρα

« ανακυκλώνεται » στnν οικονομiα τnς χώρας και περιμένουμε

από πρόσωπα και κuρiως δεν εiναι ερασιτεχνική πάρεργn απα

τn γνώμn τους για το τι πρέπει να γfνει ... Κάποια δικαστήρια σu

σχόλnσn! Μαζi με τα άλλα ... φάρμακα, θέλει και περπάτnμα!

νεχiζονται ακόμα και κάποιοι επiκλοποι εfναι Γενικοf σε ασφα

Η ιστορiα του

lobbying εiναι

Εuάγγ. Γ. Σπύρου

24

καν ωλεσfκαρπες και εκεf που πήγαν να κά

τnν κρiσn οι εταιρεfες να γfνοuν μnτέρες που γεννούν καλούς ασφαλιστές . Βο
λεύει

n εποχή, n ανεργiα,

οι χαμnλοf μισθοi.

Εiναι καλή στιγμή να μπουν κανόνες, να γiνοuν επιλογές, να βγουν «νέα πα

ρα θα αποδεαθούν σiγοuρα ωλεσfκαρπες, α

κέτα στρατολόγnσnς » και « νέα προϊόντα » πιο απλά, πιο φθnνά, πιο απαραiτnτα.

φού οι συμβάσεις που έκαναν για να δεfξοuν

Η κρfσn φέρνει και εuκαιρiες.

Το

marketing να

βγάλει τα μαύρα κοστουμάκια και τις γραβάτες και να φορέ

σει « αθλnτικά » για τρέξιμο .
Βγεfτε στις αγορές για ασφαλιστές και πελάτες!

τα « βλαβερά » έντομα « μεταφέρθnκαν » r'lδn

Ε.Σ.

από τnν παλαιά εταιρεfα στn «νέα », τnν οποfα

και προσβάλλουν και στο υπόλοιπο σώμα τnς,

σnψιρριζiες , τn βερτισιλλiωσn, τnν τζελατfνα,
τnν καπνιά , το γλοιοσπόριο, τnν ξεροβούλα .. .
Ασθένειες που μεταφέρονται και προσβάλ
λουν τους « καρπούς » στις ασφ. εταιρεfες εi

κρuνσn από τον κλάδο όλων αυτών των επικλόπων που ήταν

Οι προτάσεις για ένα καλό

Σήμερα, που πολλά έσβnσαν κι έφτασαν στο μnδέν, εiναι μια εuκαιρiα μαζi με

ελιάς με τn φuματiωσn, το κuκλοκόνιο, τις

Οι λομπiστες του κλάδου πρέπει να κοινοποιήσουν (θέλει

-

Πολλές ασφαλιστικές εταιρεiες αποδεfχθn

το υγιές. Ρωτήστε τι τραβάνε οι καλλιεργnτές

και γενικόλογες αναφορές περi ανέμων και υδάτων, «λομni

μορφωτή, σαν τις αθλnτικές εφnμερiδες που περιγράφουν με

λικάρια.

προβλήματα και αρρώστιες. Οι ασθένειες και

και συμφέροντα. Δεν έχουμε σοβαρότnτα, επαγγελματισμό και

ποτα, χωρiς ουσιαστική προσφορά, παiζοuν το ρόλο του δια

τός που τρέφει κούρους και αγαθή κοuροτρόφος εfναι αυτή που γεννά καλά πα

ανθοφορfα στnν παραγωγή κρύβουν πολλά

πnρεάζουν» αποφάσεις. Δεν έχουμε λομπiστες που να κάνουν

«10 εταιρεiες στο κόκκινο(!) » και παρασκήνια του τi

νει νεάζω. Κουρήτες ήταν οι νεανiες, οι νέοι πολεμιστές. Κοuροτρόφος εfναι αυ

Πολλές ακόμα από τις εταιρεfες τού σήμε

χουν στενές επαφές με διαμορφωτές κοινής γνώμnς του κλά

του τύπου

ο

νουν κάτι έσβnσαν.

lobbying. Οι διαμορφωτές κοινής γνώμnς στnν Ελλάδα δεν έ

στες » οι iδιοι συμφερόντων ... Για χρόνια τώρα κάποιοι άσχετοι

onoiou

βάλλων, ο απορρiπτων τον καρπό.

τοπικού, κλαδικού ή εθνικού και ότι ο « λομniστας » σιγά σιγά

Έγιναν « διαμορφωτές » γνώμnς κάποιοι με «εκθέσεις ιδεών »

Κούρος στα ελλnνικά σnμαfνει νέος, παλικάρι και υιός, γιος. Κοuρfζω σnμαf

καρπός πέφτει πριν ωριμάσει, εfναι ο απο

θετική και anapaiτnτn διαδικασiα για ανάδειξn ενός θέματος

μια δήλωσn και να «ταρακουνήσουν » διαμορφωτές γνώμnς

Εταιρείες κουροτρόφοι!

λιστικές και τράπεζες. Τουλάχιστον, ας εiναι πιο σεμνοf. ..

ναι

n μεταφορά

(ξανά) χαρτοφuλακfοu, οι ζn

μιές, οι uψnλές προμήθειες,

01

ακάλυπτες ε

πιταγές, οι σuμπαιγνiες, τα ρήγματα στnν πο

λιτική των πωλήσεων,

n ρεuστότnτα

κ.ά.

Για μια τελεuταfα αρρώστια στο σύστnμα θα
αναφέρω ότι ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ

(ναι,

κupfa

ΕΠΕΙΑ μου) οι διαμεσολαβούντες να κάνουν
σuμβάσε1ς με άλλn ασφαλιστική εταιρεiα εάν

πρώτα δεν καταβάλουν τα ασφάλιστρα που
οφεiλοuν στnν ασφαλιστική εταιρεiα τnς ο
ποfας ανακλήθnκε
σοuν σχετική

n άδεια κα1 δεν προσκομf
βεβαfωσn του εκκαθαριστή ...

Μέσα σ ' ένα μήνα από τnν ανάκλnσn αδεfας

υποχρεούνται να καταβάλουν στον εκκαθαρι
στή τα προκύπτονται από τα βιβλiα χρεωστι

κά υπόλοιπα. Ο κ. Δούκας Παλαιολόγος, ο κ.
Γεωργακόποuλος , ο κ. Μπράβος, ο κ. Βελλιά
δnς και όσοι άλλοι έκαναν συμβάσεις όφει
λαν μια ενnμέρωσn, ότι auτof που πήραν στις
εταιρεfες τους εiχαν τακτοπο1ήσει τις εκκρε

μότnτές τους . Οι πελάτες δεν εiναι κορόιδα,
να βλέπουν τους καρπούς του μόχθου τους
να εiναι ωλεσfκαρποι ...

Ε.Σ.

*

Ο Ότο Ρεχάγκελ χάρισε ωραfες στιγμές στους Έλλnνες. Του οφεfλοuμε μια εu

γνωμοσύνn και ένα μεγάλο «ευχαριστώ » . Και οι Γερμανοi έχουν τις εξαιρέσεις τους.
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*

ΦΕΡΤΕ ΠΙΣΩ ΤΑ ΛΕΦΤΑ και τα θρέπτρα!

Ποιος αναλογ~στnς υπέγραψε εκ μέ

*

Στα «απόνερα» του Ασφαλ1στ1κού ακούγοντα1 πάρα πολλά κα1 για τα νοσοκο

ρους τnς ΑΣΠΙΣ-ΠΡΟΝΟΙΑ (αν υπέγραψε)

μεiα κα1 τ1ς απάτες τους σε βάρος ταμείων. Πολλά τα 1ατροφαρμακευ11κά κυκλώ

γ1α τα σuμβόλ01α

ματα, πολλές

n-

φάπαξ, π1στωτ1κές κάρτες, αποζnμ1ώσε1ς, μετοχές, βiλες, κότε

γεσία με χαμnλούς τόνους κα1 εn1δ1ώξε1ς. Σε τέτο1ες εποχές ό

ρα, θέσε1ς με παχυλούς μ~σθούς έγ1ναν πολλά λεφτά από αυτά

ASPIS BOND - MEGA
ASSET, ASPIS PLUS κα1 πο1ος δnμόσ1ος

μως θα 'πρεπε να αλλάξε1 πολιτ1κn ή να παραιτnθεί, αν υπήρχε

που κοuβάλnσαν

uπάλλnλος έδωσε (αν έδωσε) έγκρ1σn;

εn1στροφn χρnμάτων, γ10 κανένα σuμψnφ~σμό, γ10 καμ1ά έκπτωσn; Μήπως θα 'πρε

μ1α εναλλακ11κn nρότασn μ' ένα σuμβούλ10 δuναμ1κό, που να το

μεταγραφάρες κα1 συγχωνεύσε1ς κα1 στn νέα τους θέσn έγ1ναν

πε να γίνε1 κάτ1;

έτρεμαν

«πατροκτόνο1» .. . Με προβλnματίζε1 ακόμn κα1

*

Δυστυχώς, το Δ101κnτ1κό Σuμβούλ10 των Σuντον1στών έχε1

πάντες κ01 κυρίως αυτοί που πήραν τα λεφτά κα1 τα

01

01

ασφαλ~στές του

Agency.

Κάπο101 κέρδ1σαν

n

σuμnερ1φορά

σκόρπ~σαν με λάθος επ1λογές. Ο Σύλλογος Σuντον~στών θα

τnς ΕΑΕΕ, που δεν ξέρω σε «πο1ους» εκχωρήθnκε

' πρεπε να είνα1 πρωταγων1στnς, αφού αυτός ο σύλλογος κ01 τα

δ1ότnτα να μnν ασχολούντ01 με το

μέλn του έφεραν το περ~σσότερο χρήμα στ1ς εταιρεiες,

οποi

του, αλλά να έχουν χρόνο να «υπnρετούν» δίνοντας το «όνο

ες στο σύνολό τους ΔΕΝ το δ1αχειρίστnκαν σωστά. Ένα άλλο

μα» τnς ΕΑΕΕ σε συμnόσ1α κ01 σuνέδρ1α αμφ1βόλοu αποτελε

θέμα γ1α το οποiο ο ΠΣΣΑΣ έχε1 εuθύνn εiνα1 τα θΡΕΠΤΡΑ! θρέ

σματ1κότnτας ... Μήπως κάπο1οι στnν Ένωσn πέρασαν τα «ε

πτρα στnν

σκαμμένα»;

θρέφω,

01

apxaia Ελλάδα μας είνα1 τα τροφεία (από το ρήμα
τρέφω), n αμο1βή των τέκνων προς τους γονείς γ1α τnν

Όμως,

n 1στορiα

κα1

n αγορά

κα1

ανατροφή τους. Η αμο1βή αυτή εκδnλωνόταν από τα τέκνα με

χνουν κα1 θα λένε ότ1 αυτοί μεταξύ

τnν αγάπn κα1 τn φροντίδα που έδε1χναν γ1α τους γονείς τους

κα1ολογήτως ...

Agency

01

κα1 τnν προσφορά

ασφαλ~στές θα τους δεί

1990-2010 πλούτ~σαν αδ1-

στα γεράματα. «Τiμα τον πατέρα σου κα1 τn μnτέρα σου» εiπαν

Στον ύπνο τους nάντα θα ακούνε μ1α κραυγή:

αργότερα

«Φέρτε πίσω τα λεφτά κα1 τα θρέnτρα!» ...

Χρ~στ1ανοί. Πολλοί μεγαλοnράκτορες κα1 μεσίτες

01

συχνά αναφέροντα1 στ1ς εταιρείες του
καν». Όλn

n

Agency

απ ' όπου «βγή

αγορά κ01 αρκετές εταιρείες έχουν τέτο1ες περ1-

πτώσε1ς.

πε υπάλλnλος ότ1 «είνα1 μ1α νέα φ1λοσοφία που έχε1 απ ' όλα ... Αλλά περ1σσότερα

υπογράφουν «Πολιτ1κn καταλλnλότnτας»

ξέρε1 ο κ. Χειράκnς, που όμως είνα1 σuνέχε10 σε σuσκέψε1ς κα1 δεν εiνα1 εύκολο να

κα1 «Έκθεσn αξ1ολόγnσnς» γ1α τα «υπεύ

μ1λnσετε». Περψένοuμε.

Marketing του ING 11

είνα1 ο πορτοκαλί μ~σθός και μας εi

θυνα πρόσωπα», όπως π.χ. ο αναλογ1στnς,

ο υπεύθυνος εσωτερ1κού ελέγχου, ο υπεύ
θυνος αναφοράς συναλλαγών που θεω
ρούνται ύποπτες κ.λπ., θα θέλαμε μ1α απά
ντηση από τnν ΕΠΕΙΑ για το πο1ος δnμό

σ1ος uπάλλnλος υπέγραψε τnν έγκρ1σn

στnν aiτnσn γ1α πωλnσε1ς των συμβολαi
ων τnς ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ,

σύλλογο1.
Ε.Σ.

ASPIS BOND MEGA ASSET, ASPIS PLUS (αν uπάρχε1
υπογραφή έγκρ1σnς) κ01 πο1οu αναλογ1-

τί το θέμα έχε1

έβγαλαν δ1κούς τους α-

01 χρο

n nλnροφορία, γ1α
μεγάλn ... ουρά κα1 αφορά

πολλά πρόσωπα, κ01 κυρίως ασφαλ1στές

αλλά

κα1 καταναλωτές. Κα1 ε1δ1κά εnε1δn εκεi

«σuνεργάζοντα1» με

νες τις εποχές είχαμε πάρε1 μια απάντnσn

ανεξάρτnτοuς. Να1,

ξάρτnτο1

01 εταιρείες να

χρnσψn θα ήταν αυτή

το ζήσαμε κ1 αυτό) δεν

01

δ1αβούλεuσn κα1 προβλέπε1

Ρωτήσαμε στn Δ/σn

νολογίες, αλλά έστω κα1 εκ των υστέρων

κόψουν τ1ς συνδρομές!

αλλά αυτοί

*

ρους της ΑΣΠΙΣ. Εiναι δ1αφορεοκές

μnν τ1ς αναφέρω κα1 μου

σφαλ~στές,

01

ΕΠΕΙΑ που δόθnκε στn δnμοσιότnτα γ1α

στn υπήρχε υπογραφή (αν υπάρχε1) εκ μέ

Πολλές εταιρείες (ας

-

Μακάρ1 να το φωνάζουν κα1

(;) n αρμο

Με τnν εuκαιρiα σχεδiοu απόφασnς τnς

01 απάτες κα1 κλοπές των Ταμεiων κα1 των ασφ. εταιρε1ών. Σiγοuρα,

ασφαλ~στ1κές εταιρείες πλήρωσαν αρκετά. Πρόκειτα1 να γίνε1 τίποτα για καμιά

01

από κορυφαίο στέλεχος τnς ΑΣΠΙΣ ότ1 σε

ανε-

άλλες αγορές αυτά είναι νόμψα κα1 στnν

οφείλουν

* Ντμίτρ1 Μεντβέντεφ κα1 Μπαρόκ Ομπάμα απολαμβάνουν σε φαστ φουντ στο Αρλ1γκτον το μπέργκερ τους. Ε1κόνα αδ10νόnτn πρ1ν από

*

Γίνετα1 μ10 προσnάθε1α να μειωθούν

20 χρόνια ...

01 προμnθε1ες που

σπαταλούν

01

ασφ. ετα1-

ρείες σε δ1αμεσολαβούντες.
Είνα1 γεγονός ότ1 το παρόν σύστnμα εiνα1 αμαρτωλό κα1 μέσα σ ' αυτό συγκα

«παρθενογένεσn» που βγήκαν

Ατλάντα των ΗΠΑ, περίπου

1984, στnν
600 ανώτατα

Agency, καλοί κα1 κακοί πράκτορες κα1 μεσίτες, αλλά
κυρίως καλές κα1 κακές εταιρείες που εκτρέφουν παράνομα κυκλώματα .. . Υπάρ
χουν καλοί και κακοί δ/ντές, σύμβοuλο1 κα1 κάτω απ' αυτούς καλοί και κακοi πρόθuμο1 να υλοnο1nσοuν παρανομίες ...
Ξέρω μια εταιρεiα για τnν onoia λένε ότι γίνετ01 το εξής: επε1δn n εταιρεία δεν έ
χε1 εν1αία τψολογιακn πολιτ1κn, δίνε1 δnλαδn μ1κρn προμnθε1α στο Agency, μεγα

μόνο1 τους, φύτρωσαν, δεν κοu

στελέχn ασφαλιστικών εταιρε1ών απ' όλο

λύτερn σε μ1κροnράκτορες κα1 ακόμα μεγαλύτερn σε μεγαλοπράκτορες-μεσίτες,

ράστnκε κανένας γ1' αυτούς! Έχουν

τον κόσμο ομόφωνα εξέλεξαν τον Δnμ.

πολλοί με μ1κρn προμnθε1α μεταφέρουν τnν παραγωγή απ ' το

Ελλάδα δεν uπάρχε1 νόμος που τα απα

κάπο1α «θρέπτρα», έ

γορεύε1 ...

στω κα1 εuγνωμοσύνnς,
στους

«γονείς»

Υπάρχουν

κα1

Ε.Σ.

τους ...

κάπο101

*

με

Πρ1ν από

26 χρόνω,

το

το1κούν καλοί κα1 κακοi του

Agency

στους με

Κοντομnνά μέλος του Διο1κn11κού Συμβου

γαλοπράκτορες. Κάποια άλλn εταιρεία, που είχε μόνο

γούν τnν έχθρα με τους γεννήτορες, α

λίου του Δ1εθνούς Οργαν~σμού

11 βρήκε λύσn να συνεργαστεί με πράκτορες κα1 μεσίτες, ξαφν1κά δ1απiστωσε ότ1

φού πάντα υπάρχουν nλίθ101 που δεν βλέπουν

που πρόσφατα το

LIMRA,
ΕΙΑΣ τον ανακάλυψε (!)

όχ1 μόνο κέρδ~σε σε κόστος, αλλά τnς ήρθαν και τα πρώτα φέσ10 κα1 παρατρά

ότ1 θα πάθουν τα iδ10 ...

και έκανε μία συμφωνία για εκπα1δεuτ1κn

γουδα που τnς στοίχ1σαν διπλά ... Και άλλn εταιρεία έχει διπλές σuμβάσε1ς σε iδια

χάρn που

01

παραπάνω τούς καλλ1ερ

Agency

κα1 τώρα νόμισε ό-

συνεργασία. Το αναφέρουμε επε1δn έχου

πρόσωπα ... Αλαλούμ! Το μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνnς σ' αυτήν τnν nεp1oxn το έ

nθ1κοί κανόνες υπάρχουν, κα1 τα «θρέπτρα» οφεί-

με πολύν καιρό να δούμε στελέχn Έλλn

χουν

λοντα1 ... Κα1 σας πλnροφορώ ότ1 κανένας αγνώμων δεν «πρό-

νες σε παγκόσμ1α δρώμενα τέτο10u είδους

Σύντομα θα πούμε περισσότερες λεπτομέρειες, έτσ1, γ10 να δε1 κα1

κοψε » ... Βεγγαλ1κά χωρίς εκτiμnσn έγ1ναν ... Μ~σθοi,

και όχ1 εταιρ1κά.

νετα1

Το «πα1χν1δάκ1» είν01 παλ1ό κα1 «π1άνε1» ...
Όμως,

26

01

ιt1111

bonus,

ε-

01

εταιρείες ... όπως κα1 τnν εuθύνn γ10 μεταφορές συμβολαίων κα1 ζωής ...

n ΕΠΕΙΑ

τι γί

...
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ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ

[Δ] !!ι;!!! ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ

Ο ΟΠΑΠ ...
φιλανθρωπικό
ίδρυμα!
*

Αρχίζουν οι διαδικασίες

για να δώσει και να πάρει

Μέσα στα άλλα αλλοπρόσαλλα των πο

λη1κών κα1 ε1δ1κότερα βουλευτών του

λεφτά ο εκκαθαριστής

ΠΑΣΟΚ που ι'ηαν στα πράγματα τέλος

1900 αρχές 2000 κα1

ψrΊφ1ζαν νόμους,

όπως αυτούς που αφορούσαν τον ΟΠΑΠ

Ν. 2733/1999, Ν. 2328 /1995, Ν.
2429/1996, Ν. 2844/2000, Ν.
2483/2000, θα πρέπε1 γ1α πρώτπ φορά

Ο εκκαθαρ~στrΊς των ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ κα1

COMMERCIAL

κα1

C/V.

Τέλος του μrΊνα ο κ.

1.

Παντελiδnς θα στεiλε1 μ1α

ζrΊτnσε με ανακοiνωσrΊ του, πρώτον, από όσους έ

πω αναλυτ1κrΊ κα1 π10 ουσ1αστ1κrΊ έκθεσn στο υπουργεfο

χουν απα1τrΊσε1ς γ1α να ε~σπράξουν χρrΊματα να κάνουν με

κα1 στnν ΕΠΕΙΑ γ1α τα ζnτrΊματα που προέκυψαν κα1 προ

να αναφέρουμε ότ1 ο ΟΠΑΠ κατά πλάσμα

κάθε νόμψο μέσο τnν αναγγελiα τους κα1, δεύτερον, από

κύπτουν.

δ1καiου εiχε εξομο1ωθεi με μπ κερδοσκο

όσους οφείλουν λεφτά στο ταμεiο τnς ΑΣΠΙΣ να τα καταθέ

π1κό οργαν~σμό κα1 παρακάμπτοντας κα

σουν.

VALUE

Ο κ. Παντελίδnς

(8-7-201 Ο)

είχε συνάντnσn με τnν κ.

Σ1δέρn κα1 τον κ. Χάρn Πετρfδn, εκπροσώπους συλλόγων

νόνες ανταγων~σμού κα1 1σότπτας εiχε

ΑυτrΊν τnν εποχrΊ έγ1νε ένα έργο αξ1ολόγnσnς των δ1κο

εξαφεθεi από υποχρεώσε1ς αγγελ1οσrΊ

γράφων κα1 δ1αφόρων εγγράφων που αφορούν τ1ς δοσο

μου κα1 σχετ1κών επ1βαρύνσεων. Φ1λαν

λnψiες τnς ΑΣΠΙΣ κα1 επf τόπου επfσκεψn στnν Ελβετfα γ1α

γfνε1 θα γίνε~ μετά τnν ανάλnψn τnς εποπτείας από τnν

θρωπ1κό iδρυμα, λο1πόν, κα1 ο ΟΠΑΠ του

ενnμέρωσn πάνω σε συμφωνfες κ01 τραπεζ1κά χρεόγρα-

Τράπεζα τnς Ελλάδος κα1 σfγουρα τότε θα εfνα1 περ1σσό-

στυγνού κερδοσκοπ1κού χρπματ~στπρί

φα .. . 01 επ~σκέψε1ς περ1λαμβάνουν Ρουμανfα, Σουnδία κα1

τερο1 ενδ1αφερόμενο1 από έναν. Με το νέον έτος!

ου ... Ο κ. Λοβέρδος κα1 ο κ. Σόμπολος ας

Κύπρο . Εξετάσθnκαν ζnμ1ές Γεν1κών κα1 ζnμ1ές ΖωrΊς ΑΣΠΙΣ

πελατών κα1 ασφαλ~στών.
Πα τnν πώλnσn τnς

Commercial

rΊ τnς ΑΣΠΙΣ ό,τ1 έχε1 να

Ε.Σ.

ξαναδούν λίγο uς οφε1λές του ΟΠΑΠ προς
το Τ αμεiο των δπμοσ1ογράφων ... Περi
Ασφαλ1σηκού ο λόγος. Περψένουμε μiα
απάντπσπ.

*

Μπλα-μπλα-μπλα

τό κα1 μας άρεσε

01 π10 πολλοί , γ1' αυ
n νέα εμπορ1κrΊ πολπ1-

κrΊ του Ν. Μακρόπουλου

-

Ευρώπn. Τέσ

σερα πακετάκ1α γ1α ασφάλ1σn αυτοκ1νrΊ

Ιούνιος
01

1953. Ο Αρχιεπίσκοπος του Canterbury σε μιο τελετή

εξουσίες συνεργάζοντα1 κ01 ο λαός αρέσκετ01 στα χεφοκροτrΊματα κα1 ης επευ

του, ξεκάθαρα, γ1α δ1άφορες ανάγκες κα1

φnμίες ... Στο π01χνiδ1 κα1

με nλεκτρον1κrΊ τψολόγnσn ... Είνα1 κύ

εξουσiα πάνω στο « ποiμν10 » ... Επiδε1ξn, χρυσά άμφ1α, στέμματα, μίτρες, χρυσές ρά

ρ1ος ο άνθρωπος κα1 σuς δοσολnψίες του.

βδο~ επ~σκοπ1κές, σύμβολα γνωστά σε λiγους, παρασκrΊν1α, συμμαχίες .. .

*

γούν να πάρουν είδnσn τ1 συμβαiνε1. ΣυνrΊθως καλούντ01 να πολεμrΊσουν κα1 να δώ

Με β1βλία β' κατnγορίας 01 ασφαλ1σuκοi

σύμβουλο~ από
μnνο

1/7/2010. Στο

α ' εξά

2010 iσχυε ο νόμος nεpi μn τrΊρn

σnς β1βλίων ... Ωραία χώρα γ1α επαγγελ
ματίες!

*

Όλο~ μ1λάνε γ1α όλα κα1

n «συσχnματ~σμένn τω

α1ών1 τούτω » Εκκλnσiα, με τn δ1κrΊ τnς

01

λαοi αρ

σουν το αiμα τους. Ποταμοi αίματος κύλnσαν γ1α τα «χρ1στ1αν1κά 1δαν1κά » . Μυρ1άδες
άγ101 στn θυσία ... Κ01 πάντα προδοσiες ... Κάπο101, από « υπnρέτες του θεού » , γiνανε
«αντ1πρόσωnο1 του θεού » . Κα1 γ1α ίδ1ον όφελος συμπερ1φέροντα1 όχ1 ως « ανηπρό

σωπο1 » απλώς, αλλά ως « θεοί », ανώτερο~, σκλnρότερο1, «δυνατότερο~ ». Τυχαίο; Δεν
νομiζω! Τους βόλευε το « αντ1πρόσωπο1 » κα1 όχ1 το « υπnρέτες » ... Ίσως καλοκαφ1άτ1-

01 πελάτες τnς

κα βρεiτε σε κάνα νnσάκ1 rΊ χωρ10υδάκ1 φτωχούς υπnρέτες του θεού που «τρέμουν »

ΑΣΠΙΣ τα ακούνε βερεσέ ... Λεφτά δεν βλέ

μπροστά στnν Αγία Τράπεζα ... Σκύψτε κα1 φ1λrΊστε τους το χέρ1 που κρατά το Άγω Πο

πουν, δ1αδ1κασiες κα1 νομοσχέδ1α ένα σω

τrΊρ10

ρό ... Τα λεφτά μας, ρε ...

Βελγiου τnς Καθολ1κrΊς Εκκλnσίας.

28

!im

-

Σώμα Χρ~στού ... Κ01 μακρ1ά από κάπο10υς « συναδέλφους » των παπάδων του

29

* Ένας βουδ1στnς κάπου στον πλανnτπ, το 1963, καf-

*

γετα1 (αυτοπυρπολούμενος) γ10 τις ιδέες του ... Ενας πα-

λnλο1 nγέτες να αξ1οπο11Ίσουν τn δύναμn

Μονρόε με τον άντρα τnς Αρ

ρατnρεf, ένας τnς εξουσfας ανάβει τσιγάρο .. .

των ασφ. εταιρειών, γ1 ' αυτό και το αποτέ

θουρ Μfλερ κοντά στο Λονδf

Υπάρχουν και καλά πα1δ1ά στnν κο1νωνfα μέσα, αλ

λεσμα εiν01 το υπέρογκο κόστος του κλά

νο. Χαμόγελα και φρεσκάδα ...

λά ... ανnκουν αλλού ... Στnν ελλnν1κn κο1νωνfα σnμερα,

δου Υγεfας. Ποιος καλός δ1πλωμάτnς-πω

που κρύβουν άλλες 1στορfες,

2010, έχουμε φύγει μακριά από τα μηνύματα πράξεων

λnτnς θα κάνει μια καλn συμφωνiα με τα

με τn Μαφiα, τους Κένεντι, τα

αυτοθυσfας και αλλnλεγγύnς. Ζούμε για «πάρτn μας» ...

νοσοκομεfα;

ναρκωτικά, τις κρυφές πολ1-

* Efv01 n

κατάλλnλn στ1γμn να παραηn

τ1κές τnς εξουσfας του προέ

σύλλογο1-σφραγiδες και τα γρα

δρου Κένεντι και των αδελ

01

πολη1κοf παραέγ1ναν ψεύτες. Το υπουργεfο Πα1-

δεfας βγάζει στρατό και υπαλλnλους ... Τόσοι υπάλλnλο1
εκεf, τόσοι εκεf, τόσοι εκεf ... Τ1 μας νο1άζουν

Τ1 μας νο1άζε1

n Ιστορfα.

Τ1 μας νο1άζουν

01

θούν

βάσεις!

01 Έλληνες που

θυσ1άστnκαν κατά εκατοντάδες χ1λ1άδες για κάποια 1δα
ν1κά ... Πόσοι ξέρουν ότι τον Γ1άννn Δασκαλογ1άννπ (το
όνομά του φέρει το αεροδρόμιο Χανfων)

01 Τ ούρκο1 τον

*

Το αfτιο εiνα1 ότι δεν υπάρχουν κατάλ

01

Ιούλιος

1956:

Η Μέρ1λ1ν

φεiα δnμοσfων σχέσεων, εταιρικών, προ

φών του, τις σχέσε1ς του με

σωπ1κών κομματικών, συνδ1καλ1στ1κών,

τον υπόκοσμο και τα 1δαν1κά

και να προχωρnσουμε σε πραγματικούς

τnς Νέας Αμερ1κnς. Το

1963,

συλλόγους ... Περιμένω ακόμα μια φορά να

όταν σκοτώθnκε ο Κένεντι, δεν

μας στεiλουν

κάναμε σχολεiο και

01

σύλλογοι τα ταμε10κώς

n εποχn

έγδαραν ζωντανό! Πού διαβάζουν τα πα1δ1ά μας για το

εντάξει μέλn τους και τn σχέσn τους με το

μας τότε εfχε ταυτfσε1 τnν Αμε

σούβλισμα του Αθαν. Διάκου. Πού μαθαfνουν για τό

σύνολο ... Τ1 εκπροσωπούν;

ρ1κn με τnν ... Αγfα Ελευθερiα.

σους Έλληνες που έκαψαν ζωντανούς 01 Γερμανοi; Τα f610 έκαναν και 01 Άγγλοι στnν Κύπρο ... Και nρθαν τώρα
ο Δρούτσας, και n Δραγώνα, και n Ρεπούσn, και n Δ10-

*

Πfσω απ ' τις προπαγάνδες, αi

Μετά τnν ανάλnψn τnς εποπτεiας από τnν

Τράπεζα τnς Ελλάδος βλέπω εξελfξε1ς στον
κλάδο. Καλά Χριστούγεννα. Ευτυχές το νέ

μαντοπούλου να δ1αχεφ1στούν τα «άγ1ά μας των αγfων».

ον έτος. Και αυτό επε1δn

Αλfμονο στnν Ελλάδα και στα πα1δ1ά τnς τα χωρfς ... 1δα
ν1κά ... Αντιγράφουμε ξένους λαούς που δεν έχουν ού
τε nρωες ούτε αγfους ...

Ε.Σ.

Μάθημα στο σχολείο η
κυκλοφοριακή αγωγή
Η ένταξn τnς κυκλοφορ10κnς αγωγnς στα

του κομμουν1σμού, αφού έ

από τον κλάδο ... Κατά τα άλλα, όλοι ευτυ

βαλαν τους λαούς κάτω από

χ1σμένο1 περψένονταςτους ... «βαρβάρους».

τnν «μπότα και αλυσfδα», φ1-

*

2010 το

από το νnπ10γωγεfο μέχρι και το λύκε10, απο

τ1στnρ1ακnς αξfας.

ποτα ...

*

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
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σκόρπισαν εργάτες στις χώρες του καπηαλ1σμού,

Ο νέος πρόεδρος

του Επ1κουρ1κού α

του υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δι

ναλαμβάνει τn δ1οf

κτύων, Δnμnτρn Ρέππα, και με τn συμμετοχn

κnσn του σε δύ

τnς υφυπουργού Πα1δεfας Εύnς Χρ1στοφ1λο

σκολες εποχές γ10

πούλου και άλλων παραγόντων.

τον κλάδο . Εκεf στα

01

01 λαοi τους, που
01 γυναfκες «πλn-

άνδρες κ01

ρωμα» κυκλωμάτων πορνεfας ... 01 λαοf πρέπει να προσέχουν όλες τις εξουσfες, αλ-

λά αυτό εfνα1 θέμα Πα1δεiας ... και όχι δ10δnλώσεων του ΠΑΜΕ και τnς Παπαρnγα.

παρασκnν10 παiζε
τ01 «χοντρό ΠOIXVf
L . __

_j

61» για πολλούς και

800 ολοnμερα π1λοτ1κά δnμο

πολλά. Ένας Ζορμπάς καλεfτα1 να φανεi α

τ1κά, σnματοδοτεi τις προθέσεις του ΥΠΕΠΘ

ντάξιος του μύθου του ονόματος ... Μόνο

ως προς τn δ1αμόρφωσn του προγράμματος

έτσι, iσως, βελτ1ωθεf λiγο και

n φnμn του

όλο και πε

κλάδου. Δ1πλωματiες δεν ταιριάζουν στον

ρισσότερο σε αυτό των 1δ1ωτικών (όλων των

Ζορμπά τον Έλλnνα κ01 ο Δnμ. Ζορμπάς

βαθμfδων).

μπορεf να γράψει καλn 1στορfα ...

onofo nροσ1δ1άζε1

Χόνεκερ) και χαiρο

δεν θέλουν να θυμούνται τi

ευρώ σε όρους χρnμα

τροπnς Οδ1κnς Ασφάλε10ς, υπό τnν προεδρfα

στα σχολεiα, το

-

κτό σοσ1αλ1σμό» ... Σnμερα

νοντας 35% σε επiπεδο γενικού δεfκτn και

28 610.

Τα «συντρόφια»

νταν τον ανύπαρκτο «υπαρ

ελλnν1κό χρnματιστnρ10, χά

ρ1ακnς αγωγnς στο πλαiσ10 του μαθnματος

ΑΓΩΓΗΣ

νιεφ

ως «έκοψε το νnμα» του πρώτου εξαμnνου

του

1979:

λ1όνταν στο στόμα (Μπρέζ

Με τις μεγαλύτερες απώλειες παγκοσμf

Η συστnματ1κn δ1δασκαλiα τnς κυκλοφο

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ

01 nγέτες του κλά

λού ... 01 εξελfξε1ς έρχονται από αλλού, όχι

φασiστnκε σε συνεδρfασn τnς Εθν1κnς Επ1-

ΟΔΗΓΟΣ

nροδοσiες, πετρέλα10, χρnμα, ετα1-

*

πάνω από

πτέμβριο, στα

CIA,

ρεiες όπλων, πόλεμοι, δ1κτατορiες, πυρnν1κά ... Ο Ιούδας φιλούσε υπέροχα ...

δου «εκχώρησαν» τα δ1κ01ώματά τους αλ

νέα αναλυτικά προγράμματα των σχολεfων,

τnς Αγωγnς Υγεfας, από τον ερχόμενο Σε

μα, αiμα, αfμα, δολοφονfες, δολοπλοκfες,
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Προσέξτε

το όνομα τns εταιρείαs !
1περ1σσότερες επ1χεφnσε1ς εν μέσω κρίσπς

ο

ακροβατούν καθnμερ1νά μεταξύ κόστους κα1
εσόδων γ1α να περάσουν το «ποτάμ1 » κα1 να

σώσουν το όνομα που εκπροσωπούν. Πολλοί βλέ
πουν με μυωπία το κόστος κα1 όχ1 τα έσοδα.

Γράφει ο Ε. Σπύρου

01 λο

01

καταναλωτές, κ01 όχ1 μόνο τα στελέχn τnς

εταφείας. Όσο1 από τους

CEOs σκέφτοντ01 n είνα1

καταφέρνουν καλύτερα κα1 εστ1ά

marketers, τα

κρίσεως γίνοντα1 «εκνευρ1στ1κοί» με τnν επ1θυμία

ζοντα1 καλύτερα στ1ς ευκαφίες, παρά στα προβλn

γ1α «αδυνάτ~σμα» εξόδων ... Τέτο1ες εποχές γίνο

ματα . Εκ του αποτελέσματος όλα μετρώντα1 στο

ντα1 κα1 πολλά «pnγματα» στο όνομα τnς επ1χεί

marketing κα1

brand

«υποφέρε1» σε πολλούς τομείς

κ01 μάχετα1 να μnν κατέβε1 στn μετρ1ότnτα. Γi ' αυτό κα1

01 δ1ευθύνοντες σύμβουλο1 χάνουν τον ύπνο

τους μ' αυτόν τον αντίπαλο. Πώς θα κρατnθεί το
όνομα στnν κορυφn; Πώς θα το εμπ1στεύοντα1

01

καταναλωτές κα1 συνεργάτες; Πώς θα κρατnθούν

01

πελάτες κα1 δεν θα φύγουν στον ανταγων1σμό;

Πο10

marketing να εφαρμοσθεί αυτn τnν εποχn; 01

αρ1θμοί του λογ1στnρίου ευθύνοντα1 γ1α τnν άνο
δο

n τnν πτώσn n, μnπως, μn μετρnσιμες αξίες που

Στο στρατό όσο1 υπnρετnσαμε μάθαμε ότ1 το

ΗθΙΚΟΝ είνα1 ανώτερο απ' τα όπλα που κρατάς.

01

λογ1στές σ' αυτές τ~ς εποχές πρέπε1 να προσεγγί

κυρίως είνα1 εύκολο να μετρnσε1ς

ποτέ « σκοτώνουν» το

brand 01

καταναλωτές. Αυ-

τό μετρ1έτα1 με το ανέβασμα του ανταγων1στn στnν
αγορά κα1 τnν πτώσn τn δ1κn σου .
Λένε ότ1 το μόνο μέρος όπου

01

πελάτες συνα-

ντάνε το « όνομα » είνα1 το σnμείο πώλnσnς. Σ' αυτnν τn συνάντnσn ο

CEO πρέπει

να τα παίζει « όλα

γ1α όλα » , γ1α να ικανοποιnθεί ο πελάτnς. Εκεί γί
νετα1 και

n σύγκρουσn του με τους λογιστές γ1α τn

σωτnρία του ονόματος.

θέλε1 μεγάλn προσοχn, μn μείνουν « πετσί κα1
κόκαλο »

«μετρούν» αποτελέσματα;

01 πωλnσε1ς.

Ο μεγάλος αντίπαλος, το ό

νομα, που πρέπει να διαφυλάξουν

01

δ/ντες σύμβουλο1 των εταφε1ών, εiνα1 κ01 το κό
στος αυτnς τnς φύλαξnς

-

ενώ ταυτόχρονα και

πnγn εσόδων γ1α β1ωσιμότnτα. Γiα να δ1αφυλάξε1ς
το όνομα είνα1 μεγάλος μπελάς ταυτόχρονα, όμως,

ρεία κ01 στο όνομά τnς, εμπ1στοσύνn πελατών, ο

κα1 μεγάλn τιμn. Το πολύ « αδυνάτ1σμα » δεν πάε1

πελάτnς κεντρ1κό πρόσωπο, 1κανοποίnσn πελατών

σ ' αυτά τα ονόματα κόβοντας, κόβοντας, κόβο

από προϊόντα, όλα μαζί πρέπε1 να γίνουν πωλn-

ντας. Αλλά κα1 τα παραπανίσ1α κ1λά βλάπτουν τnν

σεις.

υγεία ... Το 1δαν1κό βάρος εξαρτάται απ ' τnν καλn

λnσε1ς. Γiα να τα καταφέρουν, πρέπε1 να βρουν κα1
έναν αρ1θμό

10-15 μετρnσιμων δε1κτών, γ~α να

συμπεριφορά των

Κα1 στ1ς επ1χεφnσε1ς, το όνομα είνα1

01

άνθρωποί

τους ... Ο εαυτός τους. Σε εμπόλεμn « φάσn » δεν

μn μετρnσιμες αξίες δnμ1ουργούν τα κενά

περ1ορίζεις κυρίως το στρατό. Αντίθετα, καλείς κα1

01

στnν κρiσn κ01 γ1' αυτό

01

δ1ευθύνοντες πρέπε1 να

«ο σμίζοντ01 » τα κενά κα1 να απαπούν μοντέλα μέ
τρnσnς κοντά στnν πραγματ1κότnτα, τnν κατάλλn-

e 1ca

Μοναδικn φροντίδα για τnν υγεία σας

CEOs. Στnν κρίσn, όπως κα1 στ1ς

ασθένειες, φροντiζε1ς περ1σσότερο τον εαυτό σου.

έχουν «ε1κόνα» γ1α τnν επ1χεiρnσn κα1 τnν πορεία

τnς.

•

n

marketing. Δ1άφορα

01 marketers δnμ1ούργουν τn ζτΊτnσn κα1 τ~ς πω-

Κάποια πράγματα γεννιούνται μοναδικά.

φίλοι μας

στο1χεία, όπως nθ1κό πωλnτών, πίστn στnν ετ01-

σουν τον τρόπο σκέψnς του

ΝΑ

αρ1θμών » ... Στ~ς μετρnσε1ς πρέπε1 να έχουν λόγο
κα1

γ1στές των επ1κεφαλnς επ1χεφnσεων σε περ1όδους

ρnσnς. Το

32

λn στ1γμn, κα1 ανάλυσn μετρnσεων « πέραν των

τ1ς «εφεδρίες » !

Κάποια πράγματα γεννιούνται μοναδικά. Χωρίς όμοιό τους . Το

Medical Guarantee

είναι ένα απ· αυτά . Ένα νέο πρό

γραμμα υγείας χωρίς ταίρι. Ασύγκριτο. Ένα πρόγραμμα υγείας που κάνει τα πάντα. Που καλύπτει κάθε περίπτωσn
και ισχύει σε κάθε περίπτωσn . Χωρίς περιορισμούς. Από τnν πρώτn στιγμri. Με ευελιξία πρωτοφανri. Με ισόβια δι

άρκεια. Σε συνεργασία με ένα από τα καλύτερα νοσnλευτικά ιδρύματα τnς χώρας. Ένα πρόγραμμα υγείας που φτιά
χτnκε για να είναι και είναι μοναδικό.

Προσέξτε τnν υγεία σας!
Ε.Σ.

www.generali.gr

~GENERALI
Η ΕΛΕΥθΕΡΙΑ ΤΟΥ ΝΑ ΕΙΣΑΙ ΑΣΦΑΛΗΣ
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ΝΑΙ
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Το αίσθημα της απομόνωσης από

Οι ερωτήσεις είναι κοινές για όλους τους ασφαλιστές.

τα κέντρα των αποφάσεων, η

ΕΘΝΙΚΗ
Η ΠΡΩΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ

αδυναμία άμεσης επικοινωνίας
με τα κεντρικά υποκαταστήματα

λόγω της απόστασης, η δυσκολία
στην πώληση των αμοιβαίων

κεφαλαίων λόγω έλλειψης

1 - Ποιες είναι οι δυσχέρειες που
αντιμετωπίζει ο οσφολιστής των άγονων

περιοχών;

τραπεζών (καθώς σε πολλές
περιοχές, όπως η Αμοργός,
~r

υπάρχει μόνο η Αγροτική
Τράπεζα) είναι μερικά από τα

2 - Ποιο προγρόμμοτο ζητούν αυτήν την

προβλήματα που καταγράφουν οι

εποχή οι κοτονολωτές κοι τι θο

ασφαλιστές σε νησιά των άγονων

συστήνοτε εσείς στους πελότες σος;

Μιχάλης Γεpακιός,

Κάλυμνος

γραμμών, νησιά που το χειμώνα

είναι απομονωμένα, συχνά και
αποκλεισμένα, και περιμένουν το

·

καλοκαίρι τους τουρίστες για να

3 - Ποιο είναι το μήνυμα που θο στέλνατε

ζωντανέψουν. Δεν ξεχνάνε ότι ο

στην ΕΑΕΕ κοι στην Πολιτεία;

Ο κόσμοs σuνει δnτοποιεί
την ανάγκη τηs ιδιωτικfιs ασφόλισηs

ασφαλιστής είναι από τους
ΑΠ-1 Απαντώντας κυρίως ως ομαδάρ

ντnθεf σχεδόν ποτέ), με συνέπεια τnν

υπερβολικά δαπανnρές, με αποτέλεσμα

χης και έπεηα ως ασφαλ1στ1κός σύμ

έλλειψη επαρκούς προσωπ1κriς επαφriς

το συγκρ111κό τους κόστος να είναι δυ

τηλεφώνημα για ιατρική βοήθεια

βουλος, θα προσπαθriσω να εκθέσω τό

με τους ασφαλιστές. Αυτό συνεπάγεται

σβάσταχτο . Για να σας δώσω ένα παρά

από τον συντοπίτη του και -παρά

σο τις προσωπικές δυσκολίες ενός ma-

δυσκολία άμεσης επiλυσnς τοπικών προ

δειγμα,

nager σε ακριτικri nεp1oxri, αλλά και εκεf
νες που αντιμετωπίζουν 01 συνεργάτες

βλημάτων και εκκρεμοτriτων, ενώ είναι

την Κάλυμνο μόνο αεροπορικώς και μό

επiσnς αδύνατη

μου .

vri

πρώτους που δέχεται

τα προβλήματα- κοιτάζουν το

μέλλον με αισιοδοξία, γιατί πάνω

απ' όλα τους αρέσει η δουλειά
τους και αγαπάνε τον τόπο τους.

Το «Ασφαλιστικό ΝΑΙ» ταξίδεψε

.νοερά στα καταγάλανα νερά του

ιγαίοu, μίλησε με ασφαλιστές
που επέλεξαν να παραμείνουν

4 - Τι θο λέγατε στον κόσμο γιο το νησιά
των άγονων γραμμών του Αιγαίου, ώστε

vo προσελκύσετε επισκέπτες
στην περιοχή σος;

n πολυriμερn

n Ικαρiα

είναι επισκέψιμη από

napaμo

νο μέσω Αθηνών, ενώ π xpriσn ενός

σε κάθε νnσί για εκπαίδευση, στρα

1δ1όκτnτου πλεούμενου που έχω είναι
πλέον σχεδόν απαγορευτικri, καθώς (εν

Έχοντας ασφαλιστές και πελάτες σε

τολόγnσn νέων ασφαλιστών, παρακο

όλο το βόρειο συγκρότημα τnς Δωδε

λούθnσn του έργου του κάθε γραφείου

δεικτικά) π Κως στοιχίζει

κανriσου (Κάλυμνος, Κως, Λέρος, Λει

κτλ. Τnv όλn κατάσταση δυσχεραίνει και

νη, ο Λειψός nεpinou
ρiα

50€ σε βενζί
80€, ενώ n Ικα

ψοί, Πάτμος) και τnν Ικαρfα, το μεγα

n ακαμψία -

λύτερο και συχνά αξεπέραστο πρόβλη

Εθν1κriς Ασφαλιστ1κriς να μας επ1σκέ

nriς με τον προϊστάμενο του γραφείου

μα εfνα1

πτετα1 και να βλέπει τα προβλriματά μας

βρισκόμαστε στnν Κω τουλάχιστον

n αδυναμfα επίσκεψης των γρα

φείων των νησιών.

δυσκολία της δ1οίκπσπς της

300€.

Παρ' όλα αυτά, εκ nεpnpo

2

καιρικές συνθri

από κοντά, καθώς 011δ1αηερότnτες τnς

φορές τnν εβδομάδα και στα υπόλοιπα

κες ιδίως το χειμώνα, αλλά κυρίως n έλ

περ10χriς μας δεν μοιάζουν ίσως με κα

νπσ1ά όσο συχνότερα μπορούμε.

01

στον τόπο καταγωγής τους και

λειψη επαρκούς θαλάσσιας συγκοινω

μία nεp1oxri τnς Ελλάδας. Αξίζει να σπ

νίας αποτελούν ένα αξεπέραστο εμπό

με1ώσω ότι τελευταiα φορά που κάποιο

λιστών είνaι

μεταφέρει τη φωνή τους

διο που έχει ως αποτέλεσμα τnν αδυνα

δ101κn11κό στέλεχος επ1σκέφθπκε τnν

νωνiας με τα κεντρικά,

μία τακτικών συγκεντρώσεων τπς ομά

Κω riτav πριν από

στασn από το υποκατάστημα της Ρόδου,

δας (στο σύνολό τnς δεν έχουμε συνα-

Επιπρόσθετα,

3 χρόνια.

01

μετακ1νriσε1ς είναι

Το μεγαλύτερο πρόβλημα των ασφα

n αδυναμία άμεσης επ1κο1n μεγάλη από-

το οποίο έχει επωμ1στεi μεγάλο αριθμό

Jrm
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ασφαλ~στών μετά το κλεfσιμο πολλών

μερ1νές επενδύσε1ς εfνα1 σε σωστά κα1

ον στροφrΊ του κόσμου στnν 1δ1ωτ1κrΊ

νομfες του, ενώ εξυπακούετα1 όη η α

κρογραφfα τnς Ρόδου -χωρfς να υστε

αρχηεκτον1κrΊς που τnν κάνε~ ξεχωρ1-

περ1φερε1ακών υποκαταστημάτων τnς

ολοκληρωμένα προγράμματα υγεfας,

ασφάλ~σn π~στεύουμε όη στόχος τόσο

νοχrΊ έχε1 φθάσε~ πλέον σε μηδεν1κό

ρεf σε τfποτα από αυτrΊ.

στrΊ, ενώ τα τελευταfα χρόνω γfνετ01

Εθν1κrΊς, γεγονός που μας προκαλεf

καθώς ό,τ~ κ1 αν χctζουμε μπορεί να κα-

τnς ποληείας, τnς ΕΑΕΕ, αλλά κα1 τnς

επfπεδο· το βλέπουμε κα1 το β1ώνουμε

αποτελούν ναυαρχfδες του ελλnν1κού

μ1α γεν1κrΊ δυσλεηουργία αρκετές φο-

ταστραφεf rΊ να ξεπουλnθεf σε μ10 κα-

νέας δ1οfκnσnς τnς εταφείας μας ως

όλο1 καθημερ1νά.

οργανωμένου τουρ1σμού.

ρές. Δυστυχώς υπάρχε1 το αίσθημα τnς

τάστασn έκτακτης ανάγκης.

nγέτ1δας δύναμης στnν αγορά, πρέπε1

απομόνωσης από τα κέντρα των απο

σφατες εξελίξε1ς έφεραν ένα μ1κρό

φάσεων.

μούδ10σμα στnν αγορά· ωστόσο ο κό

Η κατοχύρωση κα1 δ1ασφάλ~ση του

σμος ολοένα κα1 συνε1δnτοπο1εί τnν

ασφαλ1στ1κού συμβούλου επαγγελμα

n αυτοεκπαίδευσn εfνα~ ο μό

ανάγκη τnς 1δ1ωτ~κrΊς ασφάλ1σnς. Ορό

τ1κά κα1 πο10τ~κά, 1δ1αfτερα στο ageηcy.

να το συνε1δητοπο1rΊσε1 άμεσα.

νος τρόπος να παραμένε1 κάπο10ς α

λος μας εfνα1 να του υποδεfξουμε όη

Το γρrΊγορο κ01 ορθό ξεκαθάρ~σμα

νταγων~στ~κός. Σε όλα αυτά, εάν προ

καλύτερο σε σχέσn με τ1ς 01κονομ1κές

των ασφαλ~στ1κών εταφε1ών με ορ1-

έλεύθερος επαγγελματlας

σθέσουμε κα1 το σχετ1κά περ1ορ~σμέ

του δυνατότητες, ώστε να μn βρεθεί

σμό κα~ εφαρμογrΊ κανόνων που εξα

χρόνο στnν κο1νων1κrΊ ασφάλ~ση κα1

01

μορφο vnσf γ1α όλες ης εποχές, το

νο πελατολόγ10 ενός νnσ1ού με μερ1-

στn δυσάρεστη θέσn να το δ1ακόψε1

σφαλίζουν τn φερεγγυότητά τους, ώστε

παροχές που έχω να ~σούντα1 με ρά

οποfο εκπλrΊσσε1 κα1 τους π10 απ01τn

κές χ1λ1άδες κατοίκους,

στnν πρώτn 01κονομ1κrΊ δυσχέρε1α.

να αποκτηθεί ξανά

εμπ1στο

ντζο σε δ1άδρομο νοσοκομείου (αν υ

τ1κούς επ~σκέπτες.

σύνn του κόσμου στον ασφαλ~σηκό

πάρχε1 νοσοκομείο, φυσ1κά, μ10 κα1 μ1-

Η Λέρος, με το περfφnμο σχέδ10 πό

μού, το ακρη1κό Καστελόρ1ζο, τnν ΤrΊ

κλάδο.

λάμε γ1α τη Δωδεκάνησο), ραντεβού

λεως των Ιταλών, καθαρrΊ κα1 φ1λόξε

λο κα1 τn Χάλκn, τnν Κάσο, το Λε1ψό,

Δεν γίνοντα~ σεμ1νάρ1α στα νnσ1ά

μας, ενώ

n δουλε1ά μας

01

πρό

να είνα~:

n χαμένη

01

δύο τους

ολοένα κα1 π10 δnμοφ1λrΊς.
Η Κάρπαθος, με τn μοναδ1κrΊ Όλυ

Η εξυγfανση του ασφαλ1στ1κού εfνα1

Η Κάλυμνος εfνα1 ένα γνrΊσ10 01γα1-

μπο, γνrΊσ10 ομορφ1ά φύσnς κα1 αν

ένα πρώτο βrΊμα εξομάλυνσης των κο1-

οπελαγfηκο νnσί με πολλά νnσάκ1α γύ

θρώπων που δεν δέχοντα1 τnν επφροrΊ

νων1κών ανωμαλ1ών κα1 αν1σοτrΊτων

ρω τnς, δεύτερος αναρρ1χnτ1κός προ~

των «αγα θών » του πολη1σμού.

κα1

ορ1σμός παγκοσμfως μετά τnν Ταϊλάν

n σnμερ1νrΊ

κυβέρνηση θα πρέπε1

Δεν είνα1 δυνατόν να πληρώνω ως

5.500 € το

Η Σύμn αποτελεf έναν συνδυασμό

δn, γεμάτη ζωντανά rΊθn κ01 έθιμα. Πα

κλασ1κών αρχοντ1κών (που μαρτυρούν

ραμένε1 γραφ1κrΊ κα~ αυθενηκrΊ όπως

τnν αfγλn των καπεταναfων) κ01 θρn

άνθρωποι τnς κα1 εfνα1 ένα πανέ

σκευτ1κότnτας, με τnν περfφnμn μονrΊ

01

του Πανορμfτn.
Επfσnς ο επ1σκέπτnς θα ξετρελαθεf
να επ~σκεφτεί τα μ1κρονrΊσ10 του νο

γfνετα1 αρκετά δύσκολη. Τέλος, πάνω

ΑυτrΊ τnν περίοδο έχουν ανέβε1 πε

απ ' όλα έχουμε να ανηπαλέψουμε το

ρ~σσότερο τα συνταξ10δοηκά προ

κακό όνομα του επαγγέλματός μας λό

γράμματα, ενώ σε γεν1κές γραμμές ο

Η νομοθεηκrΊ εξασφάλ~σn που θα

γ1α εξέταση με αναμονrΊ μnνών, ελά

νn, αποτελεf 1δ1αfτερο τόπο γ1α ξεκού

τους Αρκ10ύς κα1 το ΑγαθονrΊσ1. Όλα

γω έλλε1ψnς επαγγελματ~σμού από κά

κλάδος ζωrΊς κ1νεfτα1 με 01κονομ1κά

επηρέπε1 μόνο τον υγ1rΊ ανταγων~σμό

χ1στn νοσοκομε1ακrΊ κάλυψη κα1 βασ1-

ραση κα1 όχ1 μόνο.

περ~στο1χίζοντα1 από δεκάδες μ1κρά ξε

πο1ους συναδέλφους κα1 λαθών του

πακέτα συμπλnρωματ1κών καλύψεων,

των εταφε1ών.

κrΊ σύνταξη

παρελθόντος, τα οποfα σε μ1κρές κο1-

καθώς επ1κρατεί μ10 αγωνία κα1 μ10 α

Συνεργασία κράτους κα1 ΕΑΕΕ στο

νωνίες δεν περνούν απαρατrΊρnτα.

νασφάλε1α γ1α το πού οδεύε1 το σύ

σχεδ1ασμό τού υπό συζrΊτησn νέου

στημα κο1νων1κrΊς ασφάλ~σnς.

ασφαλ1στ~κού νόμου, ώστε να εfνα1 νο

Ωστόσο, κοηάμε το μέλλον με α1-

360€ στα 67 μου.
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Η Πάτμος, το νησf τnς Αποκάλυψης

ρονrΊσ10 με τφκουάζνερά κα1 απόμε

χρονών κα1 πληρώνω το ταμείο μου

με τους ανεκτfμnτους θησαυρούς τnς

ρες παραλfες, που μετατρέπουν τn Δω

rΊδn

χωρίς πραγμαηκά να

μονrΊς του Αγ. Ιωάννη του θεολόγου

δεκάνησο σε ελλnν1κrΊ Πολυνnσfα.

1Ο χρόνω,

Είμα~

ξέρω η δ1κα1ούμα1 rΊ η θα δ1κα1ούμ01

κα1 με τα κάτασπρα σπηάκ1α τnς, έχε1

Είνα1 ένας τόπος που αναμφίβολα θα

Επίσης, λόγω έναρξης τnς καλοκα1-

μοθεηκά δυνατrΊ η συνεργασία δnμό

στο μέλλον.

το μεγαλύτερο θρnσκευτ1κό τουρ~σμό

τον λατρέψε1 ακόμα κα1 ο π10 δύσκο

αγαπάμε τον

ρ1νrΊς σεζόν τουρ1σμού, έχουμε αυξn

σ1ας κα11δ1ωτ1κrΊς ασφάλ1σης. Αυτό θα

ρfζουν ΊΙς αντiστο1χες παροχές από ένα

στnν Ελλάδα.

λος επ1σκέπτnς, καθώς συνδυάζε1 τα

τόπο μας. Παρά τα προβλrΊματα κα1 τα

μένn κίνnσn σε ασφαλίσε1ς ξενοδοχεί

λεηουργrΊσε1 προς όφελος τόσο των

τέτο10 κόστος στην 1δ1ωηκrΊ ασφάλ1σn

Η Νfσυρος, γραφ1κrΊ κα1 αυτrΊ, με το

παράπονα που κατά καφούς έχουμε,

ων, επ1χεφrΊσεων κα1 σκαφών, χωρίς

ασφαλ1σμένων (πο1οηκά κα1 01κονο

κ01 το η θα είχαν αν αυτά τα χρrΊματα

μοναδ1κό σε θέαμα ενεργό nφαfστε10.

κάνε~ να μένουμε στα νnσ1ά μας, αλλά

το όνομα τnς Εθν1κrΊς Ασφαλ~σηκrΊς

ωστόσο να υστερούν τα αυτοκfνnτα.

01

μ1κά), αλλά κα1 του κράτους (λ1γότερες

τα πλrΊρωναν σε 1δ1ωτ1κές εταφεfες,

Η Αστυπάλα1α ξεχωρfζε1 από ένα κρά

κα1 να επ~στρέφουμε σ' αυτά με κάθε

μας προσδlδε1 επαγγελματ1κrΊ σ1γου

ανακλrΊσε1ς αδε1ών εταφε1ών στρέ

περ1πές δαπάνες γ1α το σύστημα τnς

ασφαλώς υποθέτω όη αναγνωρfζουν

μα δωδεκανnσ1ακrΊς κα1 κυκλαδfτ1κnς

ρ1ά κα1 περnφάν10, ενώ εν μέσω κρf

φουν εδώ κα1 καφό τον κόσμο σε ετα~

κο1νων1κrΊς ασφάλ~σης) .

λόγ10 που κ01

σnς αποτελεf πραγματ~κό σωσfβ10 στnν

ρεfες σαν τnν Εθν1κrΊ, στ1ς οποfες α1-

ασφαλ~σηκrΊ αγορά.

σθάνοντα1 σ1γουρ1ά .

σ10δοξlα, γ1ατf -π άνω απ ' όλα- μας
αρέσε1

n δουλε1ά μας κα1

Υπάρχουν παραδείγματα επηυχημέ

01

συνάδελφο~ που γνω

σηγμrΊ.

ΓεννrΊθnκε, μεγάλωσε κα1

νnς συνεργασfας σε πολλά κράτη τnς

ζε1 μόνιμα στην Κάλυμνο.

Μ 1 χάλnς Γερακ1ός

MPhil in Environment

ευρωζώνnς, καθώς κάθε ασφαλ1στrΊς

ΑΠ-4 Το κο1νό χαρακτnρ1στ~κό των νη

Efva1

Φε

κός, σωστrΊ ενnμέρωσn κα1 επ1λογrΊ

που σέβετα1 τον εαυτό του δεν θέλε~

σ1ών τnς ΔωδεκανrΊσου είνα1 το βαθύ

ματος Δ1εθνών

n επ1κείμενn κατάργnσn του

προγραμμάτων, αλλά κα1 μεγαλύτερη

τnν κατάρρευση του συστrΊματος

γαλάζ10 τnς πεντακάθαρης θάλασσάς

κών Ο1κονομ1κών κα1 Πο

τελευταfου προγράμματος πραγματ1κά

εμπ1στοσύνn στο θεσμό τnς 1δ1ωτ1κrΊς

κο1νων1κrΊς ασφάλ1σης, αλλά ούτε δέ

τους,

n μακροχρόν1α, πο1κfλn κα1 ενδ1α

λ1τ1κών Σπουδών του Πα

απερ1όρ1στnς κάλυψης σε όλο τον κό

ασφάλ1σnς, καθώς το σύστημα τnς κο1-

χετα1 τnν 01κονομ1κrΊ αφαίμαξη των α

φέρουσα ~στορfα τους, τα πανέμορφα

νεπ~στnμfου Μακεδονίας,

σμο που είχε τόσο καφό

Α

νων1κrΊς ασφάλ1σnς δ1έρχετα1 μ1α με

σφαλ1σμένων με μnδαμ1νές παροχές.

λιμανάκ1α κα1

σφαλ1στ1κrΊ μάς έφερε προ ενός μεγά

ταβατ1κrΊ περίοδο, από τnν οποfα όλο~

Γεν1κότερα, στnν Πολ1τεfα θα rΊθελα

Έχουν φυσ1κά κα1 1δ1αηερότnτες που

μελnτnρfου κα1 κάτοχος με

λου απροόπτου. ΥπrΊρξε μ1α ζrΊτnσn του

ελπίζουμε να βγε1 π10 σταθερό κα1 υγ1ές.

να πω ότ1 ο κόσμος εfνα1 εξαγρ1ωμέ

αποτελούν χωρ~στrΊ ταυτότητα γ1α το

ταπτυχ10κού τfτλου σπου

συγκεκριμένου προγράμματος υγείας

Δεν είνα1 αυτοσκοπός

νος κα1 καταρρακωμένος,

καθένα.

σε υπερβολ1κά υψnλό επfπεδο, με απο

λά

τέλεσμα να επηύχουμε παραγωγ1κά

γκών των πελατών μας.

δών MPhil in Environment & Sustainable Development από το Glasgow
University.

βρουάρ10

-

n Εθν1κrΊ

n 1κανοποfnσn

n πώλnσn,

αλ

πραγματ1κών ανα

στο1χεία που άλλες χρον1ές κάναμε στο

n αδ1κfα βρf

ευκαφfα.

01 fδ101 έχουν πε1 κάπο1α

Η δ1κrΊ μου πρόταση εfνα1 όχ1 παν1-

ΑΠ-2 Το τετράμηνο Νοέμβρ10

πάντα. Αυτός εfνα1 κα1 ο λόγος που μας

01

κρυφοf όρμο~ τους.

σκετα1 παντού κα1 σε κάθε βαθμίδα του

Η Ρόδος, το π10 μεγάλο, πρωτεύου

δnμόσ1ου κα1 επ1χεφημαηκού βfου κα1

σα του νομού, συνδυάζε1 Ιστορfα (κά

η συνέχε1α προμηνύετα1 δύσκολη. Ο

στρα, αρχαfες πόλε1ς), πο1κfλn φύσn

απόφοηος του τμrΊ

& Ευρωπαϊ

μέλος του Ο1κονομ1κού Επ1-

& Sustainable
Development, Unit
Manager, Εθν1κn
Ασφαλ~στικn,

Γραφείο Ιωάννn
Γερακ1οίι, Εnιθεώρnσn
Γεωργίου Σφυράκn.

Εχε1 nαρακολουθrΊσε1 σεφά από εκ

10μnνο rΊ το χρόνο. Το συμπέρασμα

ΑΠ-3 Με δεδομένη σrΊμερα τnν 01κο

Έλληνας απα1τεf την ξεκάθαρη κα~ κα

(βουνά, πnγές,δάσn,θάλασσα),αλλά

nα1δευηκά σεμ1νάρ1α, μ1λά

εlνα1 όη ο κόσμος καταλαβαfνε1 όη

νομ1κrΊ κα1 ασφαλ~σηκrΊ αβεβα1ότnτα

τnγορηματ1κrΊ απόδοση ευθυνών σε

κα1 τnν οργανωμένη φ1λοξενfα τnς.

(αγγλ1κά

πραγματ1κά μfα από τ1ς καλύτερες σn-

στnν Ελλάδα κα1 τnν επ1βεβλnμένn πλέ-

όλους όσο1 κατασπατάλησαν ης 01κο-

-

2 γλώσσες

γαλλ1κά), εργάστηκε δε ως

ερευνητrΊς στο Πανεn~στrΊ
μ10 τnς

Ljubljana

στn Σλο

βενf α κα1 ως σύμβουλος
εn1χεφrΊσεων στnν ΑθrΊνα

κα1 τnν Κάλυμνο.

Efva1 πα

ντρεμένος με τnν Ευαγγε

λf α Μαν1ά. Στnν Εθν1κrΊ
Ασφαλ1σηκrΊ ακολούθησε
τα βrΊματα του προϊσταμέ

νου κα1 πατέρα του κ . Γlάν

νn Γερακ1ού κα1 εfνα1 νέος Unit

Manager

από τον Ιανουάρ10 του
δα του έχε1 αυτrΊν τn

2009. Στnν ομά
στ1γμrΊ 13 ασφα

λ1στ1κούς συμβούλους, δ1άσπαρτους σε

όλα τα νησ1ά του βορείου συγκροτrΊ

..

ματος ΔωδεκανrΊσου κα1 στnν Ικαρfα.

Η γενέτεφα του Ιπποκράτη Κως, μ1-

ijij)
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φ INTERAMERICAN
Μεγάλη και Σίγουρη

ΑΠ-4 Η Αμοργός βρίσκεται νοτιοανα-

έθιμα που διατηρούν ακόμα και σnμε-

κανεfς το ~στορικό μοναστnρι τnς Πα

τολικά στο σύμπλεγμα των Κυκλάδων.

ρο οι νέοι με άσβεστο πάθος για τπν πα-

ναγιάς τnς Χοζοβιώτισσας, να περπα

Πόσα λόγια να πω σε λfγες γραμμές

ράδοσn που κλπρονόμnσαν από τους

τnσει και να ξεναγηθεί στον βυζαντινό

ώστε να περικλεfσω τις ομορφιές του

προγόνους τους, αν θέλει κανείς να τn

οικισμό τπς Χώρας, αλλά και πολλά άλ

νησιού; Έχει ξεχωριστό ενδιαφέρον από

γνωρίσει σε βάθος πρέπει να τπν περ-

λα.

τ' άλλα νnσιά λόγω τπς ιδιομορφfας και

πατnσει. Εκεί θα γνωρίσει τπ μαγεία και

τπς γεωλογικnς τπς μορφι'lς. Εκτός από

τπν ομορφιά που κρύβει το vnσi. Γiα τον-

Ο Νικόλαος Μενδρινός είναι ασφαλι

τις παραλfες με τα καθαρά νερά, τα πα-

σκοπό αυτόν υπάρχουν χαρτογραφn-

στικός σύμβουλος Γραφείου Πωλήσε

ραδοσιακά χωριά με τα καλντερfμια, τα

μένα μονοπάτια. Αξfζει να επισκεφθεf

ων

lnteramerican Αμοργού.

liGENERALI
Νικόλαος Μενδρινός,
Αμοργός

Να στnpίξει nΠολιτεία
το επαγγελμα του ασφαλιστή
ΑΠ-1 Απο μόνπ τπς n λέξn δπλώνει πολ-

λιστnς είναι από τους πρώτους που δέ-

εταιρεία , όπως το

Family life, το Mediplan

λές δυσκολίες. Πρώτα απ ' όλα ο ρόλος

χονται τnλεφώνnμα για τπν άμεσn υλο

και το

του ασφαλιστn είναι πολύπλοκος και πο

ποίπσn τπς Άμεσης Ιατρικnς Βοnθειας.

στn νέα εποχn και στις δυσκολίες που

λύπλευρος από του ασφαλιστn τnς πό

Στον κόσμο τπς μικρnς κοινωνίας το πρό

αντιμετωπiζουμε όλοι μας.

λεως, αφού δεν περιορίζεται μόνο στnν

σωπο του ασφαλιστn απεικονίζει όλn τπν

πώλnσn και στις πολύ καλές γνώσεις, αλ

εικόνα μ1ας μεγάλης εταιρείας που είναι

ΑΠ - 3 -Το επάγγελμα του ασφαλιστn εf

λά πρέπει να λαμβάνει υπόψn του τις ιδι

πάντα κοντά τους.

ναι λειτούργημα και πρέπει να στπριχθεf

αιτερότnτες που έχει μια μικρn κοινωνία.

Απευθύνεται σε πολύ μικρό πληθυσμό, κι

Άλλες δυσκολίες στις οποίες μπορώ να
αναφερθώ είναι

Business,

που ανταποκρίνονται

από τπν Πολιτεία, διότι μ ' αυτόν τον τρό

n μn δυνατότητα εφαρ

πο συμβάλλε1 στnν ανάπτυξη τnς οικο

αυτό έχει αποτέλεσμα καθημερινώς να

μογnς όλων των προγραμμάτων καθότι

νομίας. Πρέπει να δώσει κίνητρα στους

δiνει εξετάσεις για το nθος του, τον τρό

εiναι δύσκολο να υλοποιηθούν (π.χ.

ME-

πολίτες να συνάψουν ασφάλειες και τα

πο συμπεριφοράς του, τις εξειδικευμέ

01 SYSTEM).

Επiσnς,

στnν

ασφάλιστρα να εκπίπτουν από τπ φορο

νες γνώσεις του σε ό,τι πρόγραμμα εν

πώλnσn των αμο1βαίων κεφαλαίων λό

λογικn δnλωσn. Αυτό οδηγεί στnν εξα

διαφέρει τον πελάτη, προβλέποντας το

γω έλλειψης λειτουργίας τραπεζών, τn

σφάλιση των πολιτών και κατ' επέκταση

μετά, και για τnν άμεσπ αποτελεσματικό

στιγμn που στο vnσi υπάρχει μόνο

μειώνονται τα έξοδα του κράτους αφού

τπτα των υποσχέσεών του, αφού κρίνε

γροτικn Τράπεζα .

n δυσκολία

n Α

οι ασφαλ1στικές εταιρείες αναλαμβάνουν
να αποζnμιώσουν τις ζημιές που προκύ

ται συνεχώς απο τον κόσμο.

Ιϊα κάθε έκτακτο περιστατικό τπς υγεί

ΑΠ-2 Οι πελάτες επικεντρώνουν το εν

πτουν. Ενισχύονται τα έσοδα των ταμεί

ας του πρέπει κυριολεκτικά να βρίσκεται

διαφέρον τους περισσότερο σε θέματα

ων και μειώνεται

δ1πλα στον πελάτη όσες ώρες χρειαστεί,

υγείας και αερομεταφοράς. Παρ ' όλα αυ

νονται τακτικότεροι έλεγχοι στις ασφα

νύχτα

αποκλεισμένος

τά, εμείς δεν παραλείπουμε να ενημερώ

λιστικές εταιρείες για τnν προστασία των

σε μέρος χωρίς νοσοκομείο με εξειδι

νουμε κα1 να προτείνουμε προγράμματα

πολιτών και να ενισχυθεί το επικουρικό

κευμένους γιατρούς, αλλά με τn μόνn

συνταξ1οδότnσnς και ειδικότερα τα νέα

κεφάλαιο για όλους τους κλάδους ασφά

βοnθεια του αγροτικού γιατρού . Ο ασφα-

προγράμματα που έχει δnμιουργι'lσει π

λισης.

ΑΙ

n μέρα, αφού είναι

n ανεργία. Πρέπει να γί

Γιάννης Γιαννοίιρnς,
Κως

Με ρωτάyε και για τn
,
βιωσιμοτητα των εταιρειων
ΑΠ-1 Εξαρτάται από το vnσf στο οποίο

τα ανεκτίμητα για κάποιον που ζει και ερ

εκτυπώνονται έγγραφα και συμβόλαια

δραστnριοποιεfται. Στα Δωδεκάνησα

γάζεται εδώ. Κι ακόμα θεωρώ ευκαιρία,

σε πολλές περιπτώσεις ακόμα και τπν ίδια

-

vn-

το ότι σε μια μικρn περιοχn οι περισσό

nμέρα που το ζnτά ο ασφαλισμένος και

σf σε νnσί, όπως στπν έκταση, τον πλη

τεροι γνωρfζουν -κι αν δεν γνωρfζουν,

έτσι δεν αισθανόμαστε τόσο απομακρυ

θυσμό, τπν ανάπτυξη κ.λπ. Σε ό,τι με αφο

μαθαίνουν εύκολα -το ποιος και πόσο

σμένοι .

υπάρχουν σημαντικές διαφορές από

ρά δεν μπορώ να πω πως αντιμετωπίζω

επαγγελματίας εfναι ο ασφαλιστnς που

δυσχέρειες εργαζόμενος στπν Κω. Η Κως

θα συνεργαστούν και το πώς ανταπο

ΑΠ-2 Όπως διαμορφώνεται σnμερα

είναι ένα μικρό, αλλά ιδιαfτερα ανεπτυγ

κρίνετα1

αντιπροσωπεύει

κατάσταση στnν κοινωνικn ασφάλιση,

μένο τουριστικά νnσί. Είναι αλnθεια πως

τπν ώρα τπς αποζnμίωσnς. Όσον αφο

είναι εύλογο οι καταναλωτές να ζητούν

n ακτογραμμn του νησιού

ρά τις μεταφορές και επικοινωνίες,

n

όλο και περισσότερο προγράμματα που

περιορίζει σε

n εταιρεfα που

n

μεγάλο ποσοστό τπν « ακτίνα δράσης » ,

Generali

έχει συνδέσει το γραφεfο μας

θα τους δfνουν λύσεις σε θέματα ασφά

όμως

n ευκολία στις μετακινnσεις στο
n ομορφιά του τοπίου, n ζωn σε πιο

με εσωτερικές τπλεφωνικές γραμμές για

λισης τπς υγεfας τους. Ιδιαίτερο ενδια

άμεσn επικοινωνία με τα κεντρικά, αλλά

φέρον υπάρχει για το νέο νοσοκομεια

χαμηλούς ρυθμούς είναι πλεονεκτnμα-

και με συστnματα υπολογιστών, όπου

κό προϊόν τnς

vnσf ,

Generali, Medical

iij

..
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Guarantee, το οποίο δεν έχε1 καμ1ά εξαi

έρχοντα1 μόνο από τ~ς άγονες γραμμές,

ΑΠ-4 Η Κως κ01 όλα τα Δωδεκάνnσα εί 

πράξεων, στnν άμεσn εξυπnρέτnσn στ~ς

καταναλωτές το τελευταiο δ1άστnμα εiνα1

υγεία του κα1 τnν περ1ουσiα του και μετά

ρεσn κα1 καλύnτε1 ακόμα κα1 προϋπάρ

αλλά κα1 από τα πολυσύχναστα κέντρα.

να1 προ1κ1σμένα τόσο από τn φύσn όσο

ζnμ1ές κα1 στnν καταβολή των αποζnμ1ώ

το απαραίτnτο κα1 το υποχρεωτ1κό κα1 φυ

να σκεφτεί τnν επένδυσn. Η καλύτερn ε

σεων σε σύντομο χρον1κό δ1άστnμα.

σ1κά ό,τ1 π10 01κονομ1κό. Υπολογίζουν τα

πένδυσn είνα1

πάντα μέχρ1 κα1 το τελευταίο ευρώ. Αυτό

πρέπε1 πρώτα να δ1αφυλάξε1 γ10 να κάνε~

n ίδ1α του n ζωn, τnν οποία

χουσες ασθένε1ες χωρίς 10τρ1κές εξετά

Τελευταία, στ~ς κλασ1κές αντ~ρρnσε1ς των

κα1 από τnν Ιστορiα. Πολλά χ1λ1όμετρα

σε1ς. Ακόμα ζnτούν συμβόλα1α που να

πελατών προστέθnκαν κα1 αυτές που έ

αμμουδ1άς , παραδοσ1ακοί 01κ1σμοί , κά 

αναφέρουν τnν ακρ1βn nμερομnνία τnς

χουν να κάνουν με τn β1ωσψότnτα των

στρα χτ~σμένα πρ1ν από πολλούς 01ώνες ,

σε μ1κρότερα νnσ1ά τnς περ1οχnς μου, τα

φυσ1κά έχε1 να κάνε~ κα1 με τnν αξ1οπ1στία

εκ των υστέρων κα1 επενδύσε1ς υλ1κές.

δεν έχουν κα1 τον ανάλογο όγκο

τnς κάθε εταιρείας κα1 τnν ανασφάλε1α που

ΑΠ-4 θα πρότεινα επίσκεψn στnν Παλιά

Αυτό, φυσ1κά, δεν μπορεί να συμβαίνε1

συνταξ1οδότnσnς τους, αλλά κα1 το ακρ1-

ασφαλ1στ1κών ετα1ρε1ών, με τn μn πλn

αλλά κα1 υπερσύχρονες ξενοδοχειακές

onoia

βές ποσό τnς σύνταξnς που θα πάρουν,

ρωμn αποζnμ1ώσεων, με τnν αδ1κα1ολό

μονάδες πολλών αστέρων είνα1 στn δ1ά

εργασ1ών, αλλά νομίζω πως -με λίγn κα

α10θάνετα1 ο πελάτnς ύστερα απ' όσα έχουν

Πόλn με το Μεσα1ων1κό Κάστρο, στο Μου

θέμα στο οποίο επίσnς χωλαfνε1

γnτn καθυστέρnσn πλnρωμών, αλλά κα1

θεσn του επ1σκέπτn.

λή θέλnσn από όλους τους εμπλεκομέ

συμβεί τελευταiα στ1ς ασφαλ1στ1κές ετα1-

σείο, στnν Πlνακοθήκn,στnν Αρχαία Λίν

νους- μπορούν κα1

ρεiες.

δο, στnν Αρχαiα Κάμειρο, στις Πεταλού

ΑΠ-3 Η Πολ1τεία θα έπρεπε να είνα1 π10

δες, στn Φ1λέρnμο, στ1ς Επτά Πnγές, στο

n κο1νω

01 συνεργάτες των μ1-

ν1κn ασφάλ1σn. Από τnν πλευρά μου, δεν

με τn σnμαννκn δ1αφορά στα ασφάλ1στρα

Ήλ1ος κ01 καθαρές ακτές , ασφάλε1α ,

παύω να προτείνω στους πελάτες μου

από ετα~ρεία σε ετα~ρεία κυρίως στον κλά

καλό φαγnτό, πολ1τ1στ1κές εκδnλώσε1ς,

κρότερων περ1οχών να εξυπnρετούντα1 με

(ανάλογα με το δ1αθέσψο ε1σόδnμά τους)

δο του αυτοκ1νfπου. Αντιρρnσε1ς εύλο

νυχτερ1νn δ1ασκέδασn , αρκετά θρnσκευ 

τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

προσεκτ1κn στο θεσμό τnς ασφάλ1σnς στn

Ενυδρείο και στις καθαρές παραλiες τnς

χώρα μας κ01 να ελέγχε1 καλύτερα, ώστε

Ρόδου. Επfσnς, ο επ1σκέπτnς που θα έρ

να επενδύσουν στnν π10 σίγουρn κα1 έξυ

γες, που υπονομεύουν όσους υγ1ώς ε

τ~κά κα1 1στορ1κά μνnμεία, αλλά κα1 εύ

Αυτό που ζnτάω ως ασφαλ1στ1κός σύμ

πνn επένδυσn, που δεν είνα1 άλλn από τnν

μπλέκοντα1 με τnν 1δ1ωτ~κn ασφάλ1σn, εί

κολn πρόσβασn στn γεπον1κn Τουρκία εί 

βουλος από τ~ς ετα~ρείες είνα1 να υπάρχε1

να μn φτάσουμε στο σnμείο να κλείσουν

θε1 στα Δωδεκάνnσα μπορεί να επ1σκε

αρκετές ετα~ρείες το τελευταίο δ1άστnμα,

φθεί κα1 τα υπόλο1πα νnσ1ά, που έχουν

αφnνοντας αρκετό κόσμο ανασφάλ10το

10τορικές αναφορές σε κάστρα, μουσεlα,

ασφάλ1σn τnς ζωnς κα1 τnς 1κανότnτας γ1α

τε εiνα1 δ1αμεσολαβnτές είτε ασφαλ1στ1-

να1

01 λόγο~ γ1α τους onoiouς επ1σκέπτο 

συνεχnς επψόρφωσn στα νέα ασφαλ1στ1-

εργασία του ατόμου που εργάζετα1 κα1

κές ετα~ρείες. θεωρώ πως είνα1 άμεσn

ντα1 τα νπσ1ά μας κάθε χρόνο χ1λ1άδες

κά προγράμματα κα1 να παραμένε1 αμεί

στnρίζε1 01κονομ1κά το παρόν κα1 το μέλ

προτερα1ότnτα

τουρίστες από τnν Ελλάδα αλλά και από

ωτο το ενδ1αφέρον προς τους συνεργά

κα1 δnμ1ουργώντας στον κάθε καταναλω

καθαρές θάλασσες κα1

τnν υπόλο1πn Ευρώπn.

τες τnς περ1φέρε1ας που μοχθούν δ1πλά.

τή ανασφάλε1α κα1 δυσπ1στία.

αυτά αφήνε1 γνώσn κα1 ευχάρ1στες ανα

λον τnς 01κογένε1ας.

τ~κn εποπτεία γ1α τnν ορθή λε1τουργiα τnς

ΑΠ-3 Μ1λήσαμε προnγουμένως γ1α δυ
σχέρε1ες. Δυστυχώς,

n συνεχής κα1 ενεργn κρα

01

δυσχέρε1ες δεν

ΑΠ-2 θεωρώ πώς

n κρίσn που υπάρχει

Αυτό που πρότεινα όλα αυτά τα χρόνια

n επίσκεψn του

σ'

μνήσεις.

ασφαλ1στ1κής αγοράς, που θα έχε1 άμε

Προγραμματίστε τ1ς δ10κοπές σας κα1

σn συνέπε1α τnν δ1ασφάλ1σn του κατα

ελάτε στα Δωδεκάνnσα. Σίγουρα θα πε 

στn χώρα μας τον τελευταίο κα~ρό δεν

κα1 αυτό που προτείνω στον κάθε πελάτn

ράσετε υπέροχα!

μπορούσε να μnν έχε1 αντίκτυπο κα1 στον

είνα1 να καταλάβε1 πόσο σnμαντ1κό εiνα1

Ο Γεώργιος Διακοφιλιππής εργάζεται ως

ασφαλ1σ11κό κλάδο. Αυτό που ζnτούν

γ1α τον ίδ10 να ασφαλiσε1 τn ζωή του, τnν

ασφαλιστικός σύμβουλος στη Ρόδο.

ναλωτn.

~:~ ΙΝΤΕΙ>-ΣΑλΟΝΙΚΑ
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Μ1χάλnς Μπ1λ1άς,
Ρόδος

Γεώργ1ος Δ1ακοφ1λ1ππής,

Ρόδος

Η καλύτερn επένδuσn είναι η ίδια η zωή

Οι πελά1εs τώρα znτάνε νοσοκομειακό
προγραμματα

ΑΠ-1 Κατά τn γνώμn μου, πρώτον,

μας χωρiζουν από τα κεντρ1κά γραφεία

πnρέτnσnς κα1 μπορεί έτσ1 να προσφέ -

εξαρτάτο~ με πο1α ετα~ρεία συνεργάζε

τnς κάθε ετα~ρείας κα1 καθ1στούν δύ

ρε1 στον κάθε συνεργάτn τnς υπnρεσίες

ΑΠ-1 Το μεγαλύτερο πρόβλnμα που αντ~

ουργούντα1 κυρίως από τnν περ~ρρέουσα

τερο με τn μείωσn του ε1σοδnματος, τnν

τα1 ο κάθε ασφαλ1στής κα1, δεύτερον,

σκολn τn μετάβασή μας σε σχέσn με άλ

ανάλογες με αυτές που προσφέρε1 κα1

μετωπίζουμε καθnμερινά είνα1

ατμόσφα~ρα, δεν ανταποκρίνετα1 στnν

αύξnσn τnς ανεργίας κ.λπ. ε1δ1κά στnν

σε πο10 vnσf τnς Δωδεκανnσου δρα

λες περ10χές τnς Ελλάδος. Ευτυχώς,

στnν έδρα τnς. Ενδε1κ11κά μπορώ να

ρευστότnτας. Το καταναλωτικό κοινό, εί

αγορά ασφάλ1σnς ζωής με τnν ίδ1α ευκο

ακρ111κή νnσ1ωτ~κή περ1οχn μας, τnς οποί 

στnρ1οπο1εiτα1. Βασ1κό πρόβλnμα γ1α

όμως,

στnν περ10χή

αναφερθώ στnν εππόπου έκδοσn ασφα 

τε απ ό πραγματ~κn 01κονομ1κn δυσκολία

λία που γινόταν αυτό στο παρελθόν. Αυ

ας

μας εiνα1

μου λε1τουργεί με κάθετn μονάδα εξυ-

λ1στnρiων συμβολαiων κα1 πρόσθετων

είτε γ1α ψυχολογ1κούς λόγους που δnμ1-

τό το πρόβλnμα θα επ1δε1νωθεί περ1σσό-

εnοχ1ακn δραστnρ1ότnτα του τουρ1σμού .

n απόστασn κα1 n θάλασσα που

n Ιντερσαλόν1κα

n έλλειψn

n 01κονομία επnρεάζετα1 άμεσα από τnν
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n δυσαρέσκεια

Επίσnς,

Απόφασn ζωrls !

και π αγωνία των

ασφαλισμένων, στις εταιρείες των οποί
ων

n άδεια

λειτουργίας ανακλήθnκε, δn

μιοuργεί σοβαρό πλήγμα στο θεσμό τnς

ιδιωτικής ασφάλισnς και κατ' επέκτασn

Η συνεργασία σαs με τnν Ασφαλ1στ1κn Εταιρία

στnν α ξι ο πιστία των εταιρειών που λει
τουργο ύν με φερεγγuότnτα, όπως

που θα στnρίξε1 τnν επαγγελματικn σαs σταδιοδρομία

n ΑΤΕ

είνα1 απόφασn ζωns .

Ασφαλισnκή . Στn δική μας περιοχή το πρό
βλnμα γίνεται εντονότερο λόγω τπς κλει

Εάν έχετε τn φ1λοδοξία να χτίσετε τn δ1κn σαs καριέρα χωρίs όρια

στή ς κο1νωνiας κα1 τnς σnμασiας που έχε1

στn δουλειά μας

n δ1απροσωπική

κα1 να γ ίνετε μέλοs τns πιο αξιόπιστns και καταξιωμένns ομάδαs

επαφή .

Ασφαλ1στικών Συμβούλων τns αγοράs, τώρα είνα1

n στελέχωσn

ΑΠ-2 Εξαιτίας των τελευταίων εξελίξεων

κ.λπ.), καθώς επίσnς κα1 προγράμματα

σn του ΑΕΠ. Τέλος, επειδή

' στnν ασφ αλ1στ1κή αγορά δεν εκδnλώνε-

ασφάλισnς Σκαφών Αναψυχής. Τέλος, δ10-

των εταιρε1ών με νέους επαγγελματiες έχε1

τα1 μεγάλο ενδι αφέρον για σuνταξ1οδοτ1-

θέτουμε και πλήθος προγραμμάτων ασφά

γίνε~ πολύ δύσκολn, θα πρέπε1 να επιμεί

κά προγρ άμματα. Το καταναλωτ~κό κοινό

λ~σnς Αuτοκ1νήτων, όπως κα1 το πρωτο

νε1

στρέφετα1 κυρίως στα νοσοκομειακά προ

πορ1ακό πρόγραμμα

γράμματα . Το πρόγραμμα που τελ1κά nρο

ECO ECO»,

n στιγμn

να συνδέσετε το μέλλον σαs με τουs 1σχυρούs!

n ΕΑΕΕ στπν πρότασή τnς γ1α διεύρuν

«SUPER AUTO PLAN

σn του χρόνου παραμονής των νέων

το οποίο αnεuθύνετα1 σε κα

ασφαλιστ~κών συμβούλων στnν ε~σαγω

τεfνετα1 πρ οκύnτε1 μετά από τn δ1αδ1κασία

τόχους uβρ1δικών αuτοκ1νήτων με σnμα

γική βαθμίδα του Δόκιμου Ασφαλ1στ1κού

δ1ερεύνnσnς αναγκών του πελάτn. Η ΑΤΕ

ντ1κές εκnτώσε1ς.

Συμβούλου.

Ασφαλ1στ1 κή μάς δίνε~ τnν δυνατότητα να

προτείνο υμ ε συνδυασμούς από μεγάλο

ΑΠ-3 Όπως αnοδείχτnκε εκ των υστέρων

ΑΠ-4 Υπάρχουν περ1σσότεροι από

nou απεuθύνοντα1

στnν nράξn, έχει μεγάλn σημασία γ1α τnν

γο~ γ1α να ταξ1δέψε1 κάπο1ος στα Δωδε 

εύρος πρ ογραμμάτων,

12 λό

σε όλου ς τους καταναλωτές ανεξαρτήτως

αξ1οπ10τία του θεσμού

σuστn

κάνnσα. Πρόκεηα1 γ1α μ1α πολuνnσ1ακή

:mς αγοραστ1 κής τους δύναμnς. Γlα nαρά

ματ~κής εποπτείας των ασφαλιστ1κών ετα1-

ακριτική nερ1οχή στο νοτ1οδuτ~κό άκρο του

ε1γμα , στ1ς ασφαλίσε1ς Ζωής nροτεiνοu

ρε1ών. Ανεξάρτnτα από τον φορέα που θα

Αιγαίου πελάγους,

ΥΓΕΙΑ», τα

έχει τnν ευθύνη τnς άσκnσnς τnς εποπτεί

τα

ε τα προγρ άμματα

«SUPER

n ύπαρξn

n οποία αποτελείται

από

12 κύρ1α νnσ1ά και πολλά μικρότερα.

Ο

οποία παρ έχουν τn δuνατότnτα εn1λογής

ας,

αυτή εν~σχύει το κύρος

ταξ1διώτnς θα βρει ό,τ~ επ1θuμήσε1, από

του πελάτn γ1α nλήρn κάλuψn ή κάλuψn

του θεσμού κα1 κυρίως λεηοuργεί προς

ήσυχες δ1ακοπές στn Χάλκn κα1 στnν Τή 

με συμμετοχή του στ1ς δαπάνες νοσnλεί

τnν κατεύθυνση τnς αποφυγής λαθών του

λο, άγρ1α ομορφ1ά τnς φύσnς στnν Κάλυ 

ας ή ακό μ α κ αι 01κονομ1κότερες εn1λογές

παρελθόντος. Η προβολή των φερέγγυων

μνο, τn Νίσυρο κα1 τnν Κάλυμνο , γραφι

σε περίπτωσn που κάνει χρήσn του ασφα

ασφαλ1στ1κών εταιρειών με βάσn αντικε1-

κούς παραδοσ1ακούς 01κισμούς στnν

λιστ1κού του ταμείου. Στους επαγγελμα

μεν1κά κριτήρια, όπως τα αποθεματικά κα1

Αστυπάλαια, τn Λέρο, τn Σύμn, το Καστε

τiες προτείνο υμε προγράμματα των κλά

01κονομ1κά τους στοαεiα, θα βοnθούσε

λόρ1ζο κα1 το ιερό νnσί τnς Πάτμου, κοσμο

«SUPER
το
nou αφορά τnν

τον καταναλωτή να έχε1 μ10 καλύτερn ε1-

πολfτ1 κn ατμόσφα~ρα στnν Κω κα1 ο

κόνα γ1α τnν Ασφαλ1στ1κή Αγορά. Επi πλέ

πωσδήποτε στn Ρόδο, το μεγαλύτερο

προστασία τnς επ1χείρnσής του από πλή

ον, ε1δικά στnν παρούσα 01κονομ1κή συ

σi του συμπλέγματος. Το κάθε vnσi έχε1 τn

θος κ1νδύνων, κα1 το «ΔΙΟΝΥΣΟΣ», που

γκυρία, ίσως είναι μ1α ευκαιρία γ1α δ1εύ

δ1κή του ~στορία και όλα μαζί έχουν έντο

αφορά τnν α σφάλ~σn ξενοδοχειακών μο

ρuνσn των φορολογικών κ1νήτρων κα1 επί

να στο1χεία τόσο από τον αρχαίο ελλnν1-

νάδων. En f σnς, δ1αθέτοuμε πλήθος προ

σnς τn συμμετοχή τnς 1διωτικής ασφάλ1-

κό πολιτ1σμό, αλλά και επιρροές από τnν

γραμμάτω ν Α στ1κής Ευθύνnς γ1α 10τρούς,

σnς στπν εuρύτερn κο1νων1κή ασφάλ~σn.

Ενετοκρατία τnς Μεσα1ωνικής περιόδου .

n αγο

Δίκα1α σήμερα τα Δωδεκάνnσα αποτελούν

δων

Πυρ ός,

όπως

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙ ΚΗ ΠΕΓΗ»,

φαρι;σ~{οπο1ούς κα1

25 ακόμα κατnγορίες

n δ1αδικασfα

Με αυτόν τον τρόπο, ίσως θα είχε

vn-

εnaγγελματ~ ών. Στους 1 δ1ώτες καταναλω

ρά τn δuνατότnτα να μπε1 π10 γρήγορα σε

δnμοφιλείς τουρ1στικούς προορ~σμούς.

εξειδ1κεuμένα προ

τροχ1ά ανάπτuξnς κα1 να προσεγγίσει τον

Ο Μιχάλης Μπίλιας είναι διακεκριμένος

γράμματα α σφάλ~σnς κατο1κίας,

μέσο κοινοτ~κό όρο στn συμμετοχή τnς

ασφαλιστικός σύμβουλος,

RιSKS ,

παραγωγής ασφαλίστρων στn δ1αμόρφω-

Γραφείο Πωλήσεων Ρόδου.

τές προτε ί νο υμε
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Επικουρικό Κεφάλαιο

Απολογισμός
Σύμφωνα με τον απολογ~σμό που παρου 

Με νέα διοίκnσn και νέεs ιδέεs
Ν

2009 παρου
σίασε έλλεψμα 317 .280.697,63 ευρώ κα1

το συνολ1κό έλλεψμα του λογαρ1ασμού τnν

φάλα10 αυτοκ1ν1Ίτων φ1λοδοξεi να ε1-

31.12.2009 ανέρχετα1 στο ποσό των
608.880.007,61 ευρώ . Τα έσοδα από ε1-

μflτρnς Ζορμπάς κα1 το νέο δ101κηοκό συμ

14 Ιουλi 
2010.
01 στόχο1 του κ. Ζορμπά κα1 του νέου δ1-

ου

-Η μεταφορά του Κέντρου Πλnροφο

γνωρiστnκε απο όλους. Το έργο αυτό έχει

δε1γμα, αναφέρθnκε από τn δ10iκnσn του

πολύ μεγαλύτερn αξiα αν συνυπολογ1σθεi

Επικουρικού, όη από τις

16,76%στα 69.339.913,87 ευ

24,91 %,

προσαυξ1Ίσε1ς επί των

μεiωσnς των επιτοκiων κα1 του με1ωμένου

Δnμ ιΊτρn ς

το κράτος. Σnμε1ώνετα1 ότ1

Ζορμ n ός.

Ένωσn (Ε . Ε.), στο πλαiσ10 τnς προστασiας

δρος Ερρ iκος Μοάτσος , γενικός γραμματέας Σπύ ρος Ντεϊμ εντές, αναπληρωτής

γραμματέας Εύα Λαμπρ1νούδn , ταμίας Thomas

Brinkmann κα1

μέλn Μάγδα Κρά

λn , Χάρn ς Δαμάσκος κα1 Στέλ1ος Ι ορδ ανό π ου λος.

auτfl τnν οδnγiα , το πρόσωπο που ζnμ1ώ

έκυψε από τα στοιχεfα που παρέθεσε τόσο

φέρθnκε ότ1 πολλές φορές κα1 λiγο πριν μiα

ο πρόεδρος τnς διαχεφιστικnς επιτροπflς

υπόθεσn παραγραφεi, ως δ1ά μαγεiας πα

το γεγονός ότ1 κα1 το αντ1κεiμενο τnς εργα

Σπύρος Λευθεριώτnς όσο κα1 ο γεν1κός δ1-

ρέμβα1νε νομ1κn εταιρεία με απαιτnσεις. Γε

ευθυντflς Χρflστος Καρακiτσος. Μόνο το

VΙκότερα οι δ1κnγόροι εiχαν τnν τψηοκfl τους

2009-2010

ανακλflθnκαν οι άδειες λε1-

κεφαλαiου που είχε κατατεθεi σε προθε
σμ1ακό λογαρ1ασμό κατά τn μεγαλύτερn

01

δ1άρκε1α του έτους. Το συνολ1κό ποσό των

νω από

ανflλθε στο ποσό των

Πρόεδρος Δnμ flτρnς Ζορμπ άς, αντιπρόεδρος Ι ωάννnς Π ολiτn ς, β ' αντιπρόε

σiας του σχεδόν τρ1πλασ1άσθnκε, όπως προ

36.000 εκκρεμεfς
ζnμfες που εiχε n General Union, οι περiπου
19.000 flτav στα δ1καστ1Ίρια. Επiσnς, ανα

τουργiας επτά εταφε1ών, ενώ από το

επανε1σπραχθε1σών ζnμ1ών από Ε.Κ. κα1 Λ.Α.

Το νέο Δ.Σ. του Επικουρικού Κεφαλαίου

ματα που συμβαiνουν σε κράτn μέλn δ10-

99,84 %.

Τα έσοδα επενδύσεων με1ώθnκαν λόγω τnς

τ1ς ασφαλ~στ1κές κα1 επ1πλέον έσοδα γ1α

n Ευρωπαϊκfl

στα

Ο νέος π ρόεδρος

Κεφολοfου

Οδnγiα Αυτοκ1ν1Ίτων. Σύμφωνα με

καν κατά

του Επ ι κο υρικού

κού, στnν πρόσκτnσn νέων εργασ1ών γ1α

εiνα1 γνωστfl

στάλnσαν οι άδειες λειτουργiας. Γlα παρά

ε1σφορών παρουσ1άζουν αύξnσn

στnν αύξnσn των εσόδων του Επ1κουρ1-

n onoia

έργο στο Επ1κουρ1κό, γεγονός που ανα

11 .179.448,21. 01

ντοπ~σμό των ανασφάλ1στων οχnμάτων,

Ε.Ε. 2000 / 26 / ΕΚ,

έσοδα τnς προnγουμένnς χρnσnς, αυξflθn

έσοδα με1ώθnκαν κατά

φάλα10, γεγονός που θα συμβάλε1 στον ε

κfας του θύματος , εξέδωσε τnν Οδnγiα τnς

αφορούσαν τ1ς εταιρεiες των οποfων ανε

ευθύνnς χερσαiων αυτοκ1νnτων. Τα λο1πά

ρ1ών από τnν ΕΠΕΙΑ στο Επ1κουρ1κό Κε

φορετ1κά από το κράτος μέλος τnς κατο1-

προnγούμενn πενταετiα έγ1νε πολύ σοβαρό

καθαρών ασφαλiστρων του κλάδου αστ~κflς

να1 μεταξύ άλλων:

των θυμάτων από αυτοκ1νnησηκά ατυχfl

Αποκαλυπηκά flτav ορισμένα στοιχεiα που

ρώ , γεγονός που οφεiλετα1 στnν αύξnσn των

01κnτ1κού συμβουλiου του Επ1κουρ1κού εi

''

Το πλέον σnμαντ~κό στο1χεfο εiναι ότ1 τnν

σφορές μελών, σε σχέσn με τα αντiστο1χα

βούλ10 που εξελέγn τnν Τετάρτn

4n

σμός δ1αχεiρ1σnς τnς xpflσnς

έα flθn κα1 έθψα στο Επ1κουρ1κό Κε
σαγάγε1 ο νέος πρόεδρός του κ . Δn

ως

σiασε n απερχόμενn δ1οiκnσn υπό τnν προ
εδρiα του κ. Σπύρου Λευθερ1ώτn ο λογαρ1α

Η ασφαλιστική αγορά πρέπει να δώσει ακόμη
περ ι σσότερη βαρύτητα στη λειτουργία του
Επικουρικού Κεφαλαίου, καθώς είναι ένας
φορέας με έντονο τον κοινωνικό χαρακτήρα .

2.981.516,10 ευρώ

γ1α το έτος

2009 κα1 στο ποσό των
4.642.509,16 ευρώ γ1α το έτος 2008, δn
λαδn παρουσiασε μεiωσn 35,79 %.
Οι πληρωθείσες ζημιές

01 αποζnμ1ώσε~ς που πλnρώθnκαν, σε σχέ

άδε1ες λειτουργiας

2005
13 εταφε1ών (!). Πά

247 .000 ζnμfες έφερε σε πέρας το
2005 μέχρ1 το 2010.
Αυτn n σnμαντ~κfl αύξnσn των εργασ1ών

Επικουρικό από το

στn συνέλευσn, καθώς φαiνεται όη

01 δ1κα

στ~κές δ1αμάχες εκκρεμών υποθέσεων του
Επ1κουρ1κού τούς δiνουν όχ1 μόνο ψωμί, αλ
λά και « παντεσπάνι » .

Η πρότασπ που υιοθετnθnκε από τnν απερ
χόμενn δ10iκnσn για εξωδ1καστ1κό συμβ1-

flτav κα1 το κύρ10 επ1χεiρnμα που χρnσψο

βασμό απεδεiχθn πολύ ουσ1αστ~κfl , αφού σε

ποinσε ο απερχόμενος πρόεδρος γ~α να απα

συνδυασμό με τnν ένταξn του Επικουρικού

ντflσε1 στnν napaτnpnσn του εκπροσώπου

Κεφαλαiου στο σύστnμα φιλ1κού δ1ακανο

τnς ΑΤΕ Ασφαλ1στ1κ1Ίς κ. Σπύρου Ντεϊμεντέ

ν1σμού είχε ως αποτέλεσμα να με1ωθεi το μέ

για ης αθρόες προσλ1Ίψε1 ς των τελευταiων

σο κόστος ζnμ1άς από

χρόνων, που εiχαν ως αποτέλεσμα το προ

6.106 ευρώ.

7.747,66

ευρώ στα

θnκε σε ατύχnμα στο εξωτερ1κό μπορεi να

τponfl Εποπτεiας Ιδ1ωτ1κ1Ίς Ασφάλ~σπς

ρύθμ1σn αυτού του εfδους θα ορθολογ1-

σn

αξ1 ώ σε1 αποζnμiωσn γ1α υλ1κές ζnμiες 1Ί

(ΕΠ.Ε.Ι.Α.) Ν.Π.Δ . Δ. , σύμφωνα με το άρ 

κοπο11Ίσε1 τα έξοδα του Επ1κουρ1κού Κε

77 .320.159,29, από 91.321.758,21

ευ

Ο iδιος έκανε κα1 άλλες παρατnρflσεις, μέ

σωματ1κές βλάβες με βάσn τn νομοθεσiα

θρο 27β του κ.ν.

φαλαiου.

ρώ τnν προnγούμενn χρον1ά. Το μέσο κό

χρι και ερώτnσn στnν κ. Χρύσα Σαλαβράκου,

έκλεισαν,

στος ζnμιάς παρουσ1άζει μεiωσn λόγω

απερχόμενn γενικfl γραμματέα τnς δ1αχει 

flτav ανύπαρκτες.

ψε1 στον τόπο τnς μόνψnς κατο1κiας του,

489/ 76 όπως 1σχύε1 με
τά τnν κωδ1κοποinσf1 του από το Π.Δ. 237 /
1986, ο οποiος ρυθμiζε1 θέματα ασφάλ1-

ρ1πτώσε1ς εκκαθάρ~σnς εταφε1ών που έ

τnς προσπάθειας που γiνεται στους εξώδ1-

ριστ~κnς επιτροπflς, εάν ως δ1κnγόρος έπαιρ

στn γλώσσα του κα1 με δ1αδ1κασiες στ1ς

σnς αυτοκ1ν1Ίτων.

κλε1σαν κα1 θα επαναπροσδ1ορ1σθεi ο χρό 

κους συμβ1βασμούς και

νε δουλειές από το Επ1κουρικό Κεφάλαιο,

τn συνέλευσn εiναι όη

νος κα1 ο τρόπος εκκαθάρ~σnς .

ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ στον Φ1λικό Δια

αλλά τελικά ψflφ~σε τον απολογ1σμό.

ρά πρέπει να δώσε1 ακόμn περισσότερn βα 

τnς χώρας του ατυχflματος, όταν επ~στρέ

οποiες εiνα1 εξο1κε1ωμένο.

Ουσ1αστ1κά , λο1πόν, το Κέντρο Πλnρο

Σύμφωνα με τnν οδnγiα, τα κράτn μέλn

τnς Ε.Ε. από

φορ1ών εiνα1 μiα βάσn δεδομένων ασφα

-

-

Ο 01κονομ1κός έλεγχος σε όλες τ1ς πε 

Η δnμ1ουργiα μnχαν1σμού ελέγχου των

προnγούμενn

xpflσn,

(1)

(2) τnς ένταξnς του

κανονισμό.

σωπ1κό σχεδόν να διπλασιασθεf.

Επiσnς, συζflτnσn έγ1νε κα1 για ης αντα

σφαλιστ1κές συμβάσε1ς των εταιρε1ών που

01

οποiες σε πολλές περιπτώσε1ς

Βασικό συμπέρασμα που προέκυψε από

n ασφαλ1στ~κf1

αγο 

ρύτnτα στn λε1τουργiα του Επ1κουρ1κού Κε

n απολογιστ~κn γεν1κn συ

στ~κ1Ίς Ασφαλιστ~κnς κ. Δnμflτρnς Ζορμπάς

φαλαfου, καθώς εiναι ένας φορέας με έντο

νέλευσn του Επ1κουρικού Κεφαλαiου γ1α

τόν1σε από τnν πλευρά του όη το Επ1κουρι

νο τον κοινων1κό χαρακτnρα. Το Επικουρι

ο ορ~σμός μέσω επ1τροπnς των δ1κn

όσους δnμοσ1ογράφους του κλαδ1κού Τύ

κό Κεφάλαιο έχει κάνει σnμαντικά βflματα

κό Κεφάλα10 με τn σωστfl λειτουργiα του και

προόδου στn λειτουργiα του, ενώ υπογράμ

ο Φ1λ1κός Δ1ακανον1σμός εiνα1 δύο θεσμοi

λ1σμένων αυτοκ1ν1Ίτων, το οποίο μπορεi να

αποζnμ1ώσεων που φθάνουν στον τελ1κό

δnμ1ουργ1Ίσουν έναν Οργαν1σμό Αποζn

δ1ασταυρώσε1 τα στο1χεiα κυκλοφορiας αυ

napaλflnτn κα1 , τέλος ,

μf ωσnς κα1 ένα Κέντρο Πλnροφορ1ών.

τοκ1νflτων με αυτά του υπουργεiου Μετα

-

τnν

Ο διευθύνων σύμβουλος τnς Συνεταιρ1-

20/ 01 / 2003 θα έπρεπε να
Tnv

με

Ενδιαφέρουσα

1Ο νέα μέλn από
01 / 05 / 2004 κα1 01 Βουλγαρiα κα1 Ρου
μανiα από 1/ 8/ 2007. Από 1/ 1/ 2008 το

φορών κα1 να εντοπ~σθούν τα ανασφάλ1-

γόρων με βάσn τnν αξ10λόγnσn των απ ο

που παρέστnσαν έστω κα1 για λiγο . Πολλά

στα οχflματα.

τελεσμάτων τους κα1 του κόστους του ς.

τα θέματα που ετέθπσαν από τnν απερχόμε

μ~σε όη πολλά μπορούν να γiνουν ακόμn,

που μπορούν κα1 σώζουν τnν αξ1οπρέπεια

νn διοiκnσn τnς διαχεφιστ1κnς επιτροπnς,

αλλά ποτέ το Επ1κουρ1κό δεν μπορεi να ανα

τnς ασφαλ1στ~κ1Ίς αγοράς ακόμn και στ~ς π10

Κέντρο Πλnροφορ1ών συνεστflθn στnν Επ1 -

ματ~κών βλαβών γ1α το Επ1κουρ1κό .

αλλά και εκπροσώπους των εταφε1ών.

λάβε1 το ρόλο τnς Εποπηκflς Αρχnς.

δύσκολες συνθnκες.

iδ1α υποχρέωσn έχουν τα

46

ΑΙ

-

Η αντ1κεψεν1κοποinσn των ζnμ1ών σω

Mia

- Η συνεργασi α με όλους τους κλαδ1 κούς κα1 κρατ1κούς φορεiς .

47

Προσφυγή στην Ε.Ε. για τnν αναδρομικn ισχύ του εγγunτικού κεφαλαίου
σθn στο θέμα τnς αναδρομικότnτας και του

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ:

ύψους τnς εισφοράς . Η λύσn που εnελέ

γn, εκτιμά ο κ. Μωυσιiς, δεν βασfζεται σε

Μ iνος Μωυσής, πρόεδρος ΕΑΕΕ

τεχνοκρατικά δεδομένα· βασfζεται κυρfως

Στον Λάμπρο Καραγεώργο

σε πολιτικές επιλογές.

Πάντως, υnογραμμfζει,

Προσφυγή στη Δικαιοσύνη και στην

πολλές εταιρείες γιο την οvόληψη

, ,

των συμβολαίων της Ασπίς ΑΕΓΑ».

λιστικών Εταιρειών εiνα1 υnοχρεωμένn να

Ευρωπαϊ κή Ένωση για την αλλαγή της

συνεχίσε1 τις nροσnάθε1ές τnς προκειμέ

ρύθμισης που αφορά στην

νου να αλλάξει

αναδρομικότητα της κάλυψης από το

εγγυητικό κεφάλαιο των
ασφαλιστηρίων ζωής των εταιρειών

που έκλεισαν εξετάζει

n Ένωσn Ασφα

«Ο ι τελικές ρυθμίσεις του σχεδίου νόμου δίνουν τη
δυvοτότητο vo υπάρξει δυνητικό ενδιαφέρον οπό

n Ένωση

n συγκεκριμένn

ρύθμισn.

κεφάλαιο εfνα1 μαχnτό, μnορεf να τροnο-

ότ1 ασφαλ1στικές εταιρεfες και τράπεζες έ-

nοιnθεf εφόσον

χουν διαφορετικά χαρακτnριστικά στn

λειτουργfα τους και αυτό θα πρέπει να α

ριiσουμε σε περαιτέρω νομικές ενέργειες.

από ενδελεχιi μελέτn και αφού έχει τα δε-

ποτυπωθεί και στn δ1αδ1κασία τnς εnο

Μελετάμε ακόμn κα1 τnν nροσφυγιi στα
όργανα τnς Ευρωnαϊκιiς Ένωσnς. Είμα-

δομένα, διαπιστώσει ότι το συγκεκριμένο
όριο είναι πολύ υψnλό.

αστεί, προαναγγέλλει..

όπως δηλώνει με τον πλέον επίσημο

τnς Ελλάδος

ως εποπτεύουσα apxιi που θα είναι, μετά

στε υποχρεωμένοι να πράξουμε ότι χρει-

Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος,

n Τράπεζα

Μετά τnν ψιiφισn του νόμου θα nροχω-

Πάντως, ο fδιος εμφανfζεται θετικός

nτεiας. θεωρεί ότι αυτό μnορεi να εξα
σφαλιστεί με τn συγκρότnσn ειδικιiς δι
εύθυνσnς στnν Τράπεζα τnς Ελλάδος, ό
πως προβλέπεται από το σχέδιο νόμου.

Enfσnς, ο κ. Μωυσιiς εκτιμά ότι το όριο

στn μεταφορά των αρμοδ1οτιiτων στnν
Τράπεζα τnς Ελλάδος, εκφράζοντας μία

του 1,5% για τnν εισφορά στο εγγυnτικό

πιο nροσωnικιi άnοψn. Σnμειώνει, όμως,

των διαδικασιών για τn μεταφορά των α-

τρόπο στο « Ασφαλιστικό ΝΑΙ » ο

Σε ό,τι αφορά πάντως τnν ολοκλιiρωσn

πρόεδρος της Ένωσης κ. Μίνος

ΕΒvικιί ΑοφιιΛιοιικιί: Πpώιq επιΛονιί ο πεΛόιqς

Μωυσής. Επίσης, ο κ. Μωυσής στη

συνέντευξή του εκτιμά ότι είναι θετική

Η συζιiτnσn με τον διευθύνοντα σύμβουλο τnς Εθνικιiς Α

εξέλιξη να μεταφερθεί ο έλεγχος της

σφαλιστικιiς εnεκτάθnκε και στα τεκταινόμενα τnς εταιρεiας.

Εποπτε ί ας στην Τράπεζα της Ελλάδος,

εκτιμά ότι το σχέδιο νόμου δίνει το

onofo n εταιρεfα

μας έχει σnμαντικό

Δnλώνει, όμως, ότι δεν εfναι ακόμn έτοιμος να nροχωριiσει σε

μερίδιο, είναι γνωστό ότι κάνουμε προσεκτικά κα1 μελετnμέ

μiα συνολικn anoτlμnσn για τnν nopεfa τnς,

να βιiματα. Κάναμε π ι ο α υ στn ρό το ει σπρακτικό κα θεστώς .

np1v μάλιστα

και

τnν έκδοσn των αποτελεσμάτων εξαμnνου.

Enfσnς, σε αντf θεσn με ό,τι εκτιμού σε

n αγορά, δεν nροχωριi
σε νέες αυξιiσε1ς ασφαλίστρων γ1ατf n Εθν1 κn θεωρεf ό

περιθώρι ο σε ασφαλιστικές εταιρείες

Τον ρωτιiσαμε, όμως, για το εnfσnς εnfκαιρο θέμα των nρο

να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για τα

μnθειών. Ο κ. Μωυσιiς καταθέτει μiα ενδιαφέρουσα άnοψn

τι στn συγκεκρ ιμ ένn δύσκολn περ ίοδο που βιώνε1 ο μέσος κα

και απαντά εμμέσως nλnv σαφώς στις «κατnγορίες» που δέ

ταναλωτnς δεν εiνα1 σωστό να εnιβαρυνθεi κα1 με εn1nλέον

ασφαλιστήρια συμβόλα ι α ζωής τής

χεται

n Εθνικιi Ασφαλιστικιi για τnν nρομnθειακn

σαμε

ενώ,

nολιτικιi του

κόστος στnν ασφάλ1σn του. Η εταιρεfα nροτί θετα1 να αντιμε

παρελθόντος. Ο πράκτορας ασφαλειών, σnμειώνει, εiναι μiα

τωnfσε1 το ενδεχόμενο αυξnμένο κόστος παρεμβαίνοντας σε

τέλος, δηλώνει ότι πρόθεσή του είναι

από τις συνιστώσες τnς αγοράς με τον δικό του διακριτικό ρό

όλους τους συντελεστές κόστους (λειτουργικό, n ρομnθε1ών

να ασκήσει μία δίκαιη προεδρία στην

λο. Με τnν έννοια αυτιiν και οι nρακτορειακές εnιχειριiσεις

κ.λn.) κα1 όχι στο ασφάλ~στρο».

Ασπίς ΑΕΓΑ και

Commercial,

λειτουργούν αποτελεσματικά όταν συγκεντρώνουν ορισμένα

ΕΑΕΕ προς όφελος όλης της αγοράς.

Η

συζnτπσn με τον κ. Μωυσn ξεκfνn

μεfα. Το πρώτο εfναι

n αναδρομικότnτα τnς

τnν Ένωσn. Οι πόρτες ιiταν πάντα ανοι

σε μ_ε το εnfκαφο θέμα :ου για τnν

ισχύος του εγγυnτικού κεφαλαlου. Ανα

κτές, λέει και ορισμένες επιμέρους τρο

καταργnσn τnς εποπτειας και τnν

γνωρfζει, σε αντiθεσn με ό,τι πιστεύεται γε

nοnοιιiσεις έγιναν δεκτές . Εξ αυτού του

fδρυσn εγγυnτικού κεφαλαfου. Ο κ. Μω

νικότερα, ότι ο υφυπουργός Οικονομικών

λόγου καθυστέρnσε

υσιiς εστ~άζει τnν nροσοχιi του σε δύο σn-

κ. Φfλιnnος Σαχινfδnς έκανε διάλογο με

δfου νόμου. Δυστυχώς , συνεχfζε1, δεν εnεf-
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«Αν φέρουμε για nαράδε1γμα τον κλάδο α υτοκινιiτου, τον
μεγαλύτερο κλάδο στον

rm

n κατάθεσn του

σχε

Τέλος, α ν αφερόμεν ος γενικότερα στnν πορεία τnς εταιρεί

χαρακτnριστ~κά, όπως πειθαρχία, σωστιi οργάνωσn, αξιοnι-

ας, αρκεfτα1 προς το παρόν να δnλώσε1 ότι

στfα, nοιοτικn προσφορά υnnρεσ1ών. Πρέnε1 να γfνει συνεfδn-

στ~κn έχε~ ένα πολύ μεγάλο κα11στορικό όνομα, εfνα1 μία

σn ότι τα πράγματα έχουν αλλάξε1 σε σύγκρ~σn με τnν

λύ μεγάλn εταιρεiα, αξ1όn1στn κα ι φερέγγυα. Σε καιρούς σαν

npon-

n Εθν1κn

Ασφαλι-

no-

γούμενn δεκαετiα. Σε ό,τι αφορά τnν Εθν1κn Ασφαλ1στ~κn έ

αυτούς nου ζούμε, τονiζε1, όλα αυτά τα χαρακτnριστι κά τnς ε

δωσε nδn τα πρώτα δεlγματα γραφnς τnς nολιτικnς που nρο

ταιρεfας εfνα1 ένα παράθυρο ευκαιρ1ών, το

τiθεται να ακολουθnσε1 κα1 θα δώσει κ01 άλλα στο μέλλον. Κα1

εfνα1 γ1α πάντα ανο1κτό, εάν δεν γfνει συνεfδnσn σε όλους μας

τότε θα δούμε εάν

ότι nρώτn εnιλογn πρέπει να εfναι ο nελάτnς.

n αγορά

εlνα1 ώριμn να τα ακολουθnσε1.

onofo όμως δεν θα
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σφαλ1στnρfων συμβολαfων ζωής των ε

ταφε1ών που έκλε1σαν εκτψά ότ1 θα χρε1-

ασθεf χρόνος . Η Τράπεζα τnς Ελλάδος ως
εποπτεύουσα αρχή μετά τnν ψήφ1σn του

νόμου θα αρχfσε1 τ1ς δ1αδ1κασfες. '1σως

«Η λύση που επελέγη δεν βασίζεται σε τεχνοκρατικό

δεδομένο». - «Θα επιδιώξω η προεδρία μου

να είναι μία δίκαιη προεδρία».

' '

χρε1ασθεf κα1 ένα έτος.

Efva1

θετ~κό, όμως, προσθέτε1, που

01
« Η Ένωσn » υnοστnρiζε1 «nρέnε1 να έχε~

τελ1κές ρυθμiσε1ς του σχεδiου νόμου δf

πραγματ~κό ενδ1αφέρον κα1 δεν αnοκλεf

νουν τn δυνατότnτα να υπάρξε1 δυνnτ1κά

ε1 να υπάρξε1 ενδ1αφέρον κα1 από τnν Ε

μiα ελάχ1στn κο1νή θέσn γ1α όλα τα θέμα 

ενδ1αφέρον από πολλές εταφεfες γ1α τnν

θν1κή Ασφαλ1στ1κή. Η κάθε εταφεiα , λέε1

τα .

ανάλnψn των συμβολαiων τnς Ασπfς

χαρακτnρ1στ1κά, θα σταθμfσε1 τα δεδομέ 

φορές κα1 αντ~τ1θέμενων συμφερόντων .

ΑΕΓΑ. Με τον τρόπο αυτόν ο πρόεδρος

να κα1 θα αποφασiσε1 εάν εiνα1 συμφέ

Αυτό πρέπε1 να γiνε1 κατανοnτό από ό 

τnς ΕΑΕΕ ξεκαθαρiζε1 ότ1 δεν υπάρχουν

ρουσα

λους μας.

n προσφορά από τnν Τ.τ.Ε.

Mfa θέσn, προϊόν σύνθεσnς πολλές

Eiva1 αναγκαiο να αφήνουμε ε 

Επ1κεντρώνοντας τn συζήτnσn στα θε

κτός τnς ΕΑΕΕ το « εταφ1κό καπέλο ». Εγώ

νος. Υπάρχε1 μfα δ1αδ1κασfα που θα ακο

σμ1κά θέματα . ήταν λογ1κό να ερωτnθεi ο

από τnν πλευρά μου αυτό που έχω ξεκα 

λουθnθεf κα1 το ενδ10φέρον από τ1ς ετα1-

κ. Μωυσής κα1 γ1α το ρόλο του στnν προ

θαρiσε1 με τον εαυτό μου εfνα1 ότ1 θα εn1 -

ρεfες θα εκφρασθεf όταν

εδρiα τnς Ένωσnς κα1 τ1ς πρώτες εμπε1 -

δ1ώξω

ρiες από τn θέσn αυτήν.

προεδρfα » .

«δύο » lΊ «τpε1ς » lΊ κανένας ενδ1αφερόμε

n Τ . τ. Ε.

προχω

ρήσε1 στnν προσφορά. Τότε θα φανεf το

so

ιm

n προεδρiα μου να εiνα1 μfα δfκα1n

Ο\ι-ιιeιe

Άλλο βγαίνω «κuvtlyι » στο δάσοs,
άλλο «καλλιεργώ» για να φάω ...
Λ

ίγο1 δ1ευθυντές Πωλnσεων έχουν
υπομονlΊ κα1 γνώσε1ς να εκπα1δεύ

σουν τους πωλητές τους στο να ορ

γανώσουν πελατε1ακές βάσε1ς, α
φ1ερώνοντας χρόνο στο να « καλλ1εργ1Ί

,

διευθ

σουν » συγκεκρψένες αγορές με απόκτn

σn πολλών χρnσψων πλnροφορ1ών-δε

ns ,

,

ν εχει

δομένων. Έτσ1, άλλο είνα1

λο το προσωπο1nμένο

κάς κα1 άλλο να βγε1ς οργανωμένος lΊ, αν
θέλε1ς αμέσως φαγητό, να κατέβε1ς γ1α

«δnμnτρ1ακά» στον κnπο ...

Το

τ

e-mail. Άλλο να

βγε1ς «κυν1Ίγ1 » κα1 ό,τ1 περάσε1 το ντουφε

ωπια;

ο κυρ1ότερο προσόν του δ1ευθυντn

εταφείες δεν ψάχνουν «καλά πα1δ1ά » ούτε

01κογενε1ακ1Ί κατάσταση,

Πωλnσεων μ1ας εταφείας είνα1 να

νεαρούς γ1άππδες με μέλλον. Ψάχνουν ΠΩ

το σπίτ1 ,

n ατομ1κ1Ί

n «μαζ1κ1Ί απο

στολn» προτάσεων γ1α ασφάλ~σn κα1 άλ

n απόσταση

internet

είνα1 ένα βοnθnτ1κό εργα

από

λείο γ1α πωλ1Ίσε1ς εξ αποστάσεως, που μπο

1Ί ομαδ1κ1Ί εργασία (ευ

ρεί να καλύψε1 ένα μ1κρό ποσοστό πωλn

βλέπε~ πώς μέσω τπς 1κανοποίπσπς

ΛΗΤΕΣ ΠΟΥ ΝΑ ΠΑΡΑΓΟΥΝ. Λ1γόστεψαν

01

θύνες). Σταθερές αποδοχές επ1θυμούν 01 γυ

σεων, όχ1 όμως κα1 τπν κύρ1α εργασία ενός

των αναγκών των πωλπτών του θα

χρόνο~ καρ1έρας, τα άτομα αλλάζουν γρπ

ναίκες π10 πολύ από τους άνδρες. Άτομα με

ασφαλ1στ1Ί. Μπορεί το

μπορεί ταυτόχρονα να βλέπε~ κα1 τπν 1κανο

γορότερα, μετακ1νούντα1 ευκολότερα, σε

εγω1σμό κα1 αλαζονεία θέλουν ευέλ1κτα ωρά

σε1 όλες τ1ς φάσε1ς τnς εργασίας των πω

ποίπσπ των αναγκών των πελατών. ΣυνlΊ

εγκαταλείπουν νωρίτερα αν τα αγνο1Ίσε1ς.

ρ1α.

λnσεων. Λίγες εταφεiες έχουν « ανακαλύ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

θως 01 π10 πολλοί έχουν μυωπία κα1 δεν βλέ

πουν καλά γύρω τους κα1, δυστυχώς, δεν

MARKETING

Έτσ1, με όλα τα παραπάνω,

01

προτάσε1ς

ψε1 » το

internet κα1 το

internet να βοnθ1Ί

«μέγεθός » του στπν

οφείλουν να συνεργασθούν

του δ1ευθυντ1Ί Πωλnσεων μπορούν να εστ~ά

εξέλ1ξn των ανθρώπων τους.
κ1Ί

Eiva1

τραγ1-

βλέπουν κα1 τον δ1ευθυντn Marketiπg γ1α να

κα1 να τυποπο11Ίσουν προτάσε1ς συγκεκρ1-

ζοντα1 στο παρόν κ01 τ~ς άμεσες επ1δ1ώξε1ς,

του εξπγnσουν αυτnν τπ σχέσπ. Έτσ1, πολ

μένες, λαμβάνοντας υπ' όψ1ν ότ~ τα προϊό

ενώ ταυτόχρονα να βλέπουν το μέλλον. Μπο

λείου γ1α πωλ1Ίσε1ς εξ αποστάσεως κα1 γ1α

λές φορές βγαίνουν προϊόντα γ1α να που

ντα δεν πουλ1ούντα1 εάν δεν έχε1ς πωλπτές

ρούν να λύνουν προβλnματα άμεσα, με ελά

τον βοnθnτ1κό του ρόλο στο

n συμπερ1φορά έναντ1 αυτού του εργα
service, στnν

λπθούν με στόχο τπν αύξπσπ Νέας Παρα

01

80-90%

χ1στο σταθερό ε1σόδnμα κα1 να δίνουν προ

ενnμέρωσn, στ~ς προτάσε1ς κ.λπ . ΦΟΒΟΥ

γωγnς 1Ί αύξπσπ Κερδών, τα οποία «δεν που

εξαρτπμένπ-μ1σθωτ1Ί εργασία, επ1θυμούν

οπτ~κlΊ βελτίωσης στο μέλλον. Το πλάνο αυ

ΝΤ ΑΙ

λ1ούντα1», είτε επε1δ1Ί δεν «του πάε1 » του πω

κατά

50-60% σταθερό πακέτο αμο1βών χω
80% δεν τους νο1ά

τό αποφεύγε1 κα1 τους αυτοσχεδ1ασμούς 610-

προς το μέλλον.

λπτn να τα πουλ1Ίσε1 είτε δ1ότ1 δεν εξυππρε

ρίς δ1ακυμάνσε1ς, κατά

τούν τους πελάτες.

Φ π ευελ1ξiα κ1ν1Ίσεων, ΎΙΟ πολλούς π μ1σθω

Η εποχn άλλαξε δεν μπορούμε να δου

τ1Ί εργασiα είνα1 προϋπόθεσπ -γ~α επ1λογ1Ί κα

θυντές Marketiπg επεξεργάζοντα1 δ1αφπμί

ρ1έρας (μόνο ένα

σε1ς γ1α προσέλκυσπ νέων συνεργατών

01

οποίο~ σnμερα επ1θυμούν κατά

01 π10 πολλές εταφείες να

« ανοίξουν »

ασφαλ1στές θέλουν βο1Ίθε1α κα1 υπο

περί καλού serνice κ.λn. είνα1 κοροϊδία α

στ1Ίρ 1ξn γ1α να ξεφύγουν από τον κύκλο

σφαλ1στών κα1 εταφε1ών ... Ανοργανωσ1ά

θείτε γ1α τ1ς νομοθετ1κές ρυθμίσε1ς, συ

λεύουμε με στο1χεία τού χθες που άλλαξαν.

των φίλων κα1 συγγενών. Μέσω

υπάρχε1. Άλλωστε, το νεαρό nλ1κ1ακό

νεργασθεiτε με τους πελάτες σας σε ανταλ

Αν χθες

ε~σροnς-εκροnς »

ανοίγοντα1 κα1 γεωγραφ1κά σ' όλο τον κό

γκρουπ

ανθρώπ1νου δυναμ1κού nταν μεγάλη, σnμε

σμο. Είνα1 πολύ πίσω αρκετοί που ακόμα

18-28 ετών δεν το
«δρόμο » ... Στο internet, να1.

λαγn χρnσψων προσφορών, πλnροφορ1ών

ρε1). Ένα άλλο στο1χεiο που άλλαξε τα δεδο

Αφnστε, λο1-

κα1 δ1αφπμiσεων στο πελατολόγ1ό σας. Κ01,

οποίες είνα1 ΕΚΤΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Πα

μένα κα1 μπερδεύε1 τους «στρατολόγους» εί

ρα θα αυξηθεί ακόμα περ1σσότερο. Η συ

κρατάνε « σύνορα » , «γεωγραφ1κά όρ10» κα1

πόν, τα κυν1Ίγ1α (άλλωστε, καnκανε τα «δά

προς θεού, μnν « κατnγορ1οπο1είτε » άλλο

να αναπτύξε1ς νέους πωλπτές πρέπε1 να λά

να1 π πλ1κία. Άτομα νεαρά

νεργασία δ1ευθυντών Marketing

«μnτροπόλε1ς» κάπο1ων «εξερευνητών»

βε1ς υπ' όψ1ν παράγοντες που δεν 1σχύουν

κυρίως άτομα

Επί τπ ευκαφία, να πούμε ότ~ πολλοί δ1ευ

σnμερα , π1θανόν όμως να ίσχυαν χθες.
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lt!i•Ι

01

10-15% δεν το ενδ1αφέ

25-35 ετών κα1

35-45 ετών θέλουν σταθερn
εργασία κα1 μ~σθό. Το ωράρ10 παίζε~ ρόλο, n

φορών στελεχών.

n «κ1νnτ1κότπτα

01

- Πωλnσε

ων επείγε1 να αναθεωρnθεί.
Ευάγγ. Γ.Σπίιρου

internet

βρίσκε1ς στο

αηερότnτες των αγορών σας, ενημερω

σn » ) κα1 κάντε εξατομ1κευμένn προσέγγ1-

τους ανθρώπους σας κα1 μn βάζετε δ1αγω

απόψε1ς τού «πρώ

σn, εκπα1δεύστε τον πελάτn με τ1ς συνεχείς

ν1σμούς γ1α το πο1ος δ1κα10ύτα1 το ο 1Ί το

τος nρθα εδώ » τελείωσαν ... Κα1 αυτά τα

πληροφορίες σας, προσαρμοστείτε στ~ς 161-

β εργαλείο που αυξάνε1 πωλ1Ίσε1ς.

του παρελθόντος.

01
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Οι γυναίκεs είναι πιστέs και κάνουν. • •

κλικ στα γυναικεία

portals
Γ

ια πάνω από το

50% των nλικιών 17 -34
internet είναι καθnμε

(στις γυναίκες) το

ρινι'ι αnασχόλnσn. Είναι μια διαnίστωσn πια
ότι οι γυναίκες μnι'ικαν στn νέα τεχνολογία

και ότι εκτός από τις αγορές τις απασχολεί και
αnλι'ι θεματολογία. Εκτός από τα γενικά γυναι

κεία

sites με πολύ ευρύ κοινό στόχευσnς,

υπάρ

χουν και παραδείγματα στοχευμένου κοινού ... Το
γεγονός αυτό, ότ~

n γυναίκα έβαλε το internet στn

ζωι'ι τnς, σnμαίνει ότι αλλάζουν πολλά στις nω
λnσεις και στn διαφr'ψισn. Αυτές οι εξελίξεις
είναι και ένα δείγμα για το πού βρίσκεται

ο ασφαλ. κλάδος. Κυρίως αν δείτε και
τα

sites των εταιρειών και διαμεσολαβούντων θα δι
α n ι στ ώ σ ετε

τn

« φτώχεια » διοίκn
σnς εταιρειών και

Δ.Σ. συλλόγων .

Άσε που κάποιοι
ΔΕΝ έχουν ακόμα ούτε

ένα δικό τους

site.

Η

γυναίκα είναι δύσκολο να
προσεγγιστεί μαζικά απ ' τn
φύσn τnς, γι ' αυτό και
τομικευμένn

n εξα 

nροσέγγισn

θέλει αρκετές γνώσεις .. . Η

σοβαρότnτα,

n

εξειδiκευσn,

Γιατί δεν πάει η παραγωγή;
Ασφαλιστέs που «κοu~αλάνε νερό με το
δίχτυ και το κόσκινο» σε nnγάδια δίχωs πάτο!

το καλό περιεχόμενο θα βοn
θι'ισουν πολλούς να επιβιώ

Γράφει ο Ευάγγ. Γ. Σπύρου*

σουν σ' αυτόν τον ανταγωνισμό ...

τες. Εδώ

n έννοια

« ασφαλιστής » είναι «εν

ευρεία εννοiα » , όπως τnν αντιλαμβάνο

χουν και

n Ένωσn μάλλον αποφεύγει

σαν

τον διάβολο το λιβάνι να συλλέξει στοιχεία

να κερδίσετε τn γυναίκα και να

Όλοι έχουν αντιλnφθεi ότι για χρόνια

νται οι πελάτες. Εάν δεν είχαμε τις αnοζn

για τnν τύχn των συμβολαίων με συμμε

σας μείνει « nιστι'ι » , πρέπει να τn σε

πολλά οι διαμεσολαβούντες (και κυρίως

μιώσεις που σώζουν τnν αξιοπρέπεια του

τοχι'ι στα κέρδn και τnν nαραnλάνnσn του

κοινού από τα συμβόλαια του Δ. Κοντο

fia

οι άνθρωποι του

κουβαλάνε νε

κλάδου, τότε ελάχιστοι θα ι'ιταν nερι'ιφα

n γυναίκα

ρό με το κόσκινο στις εταιρείες τους . Οι

νοι για τn διαχεiρισn των χρnμάτων που

μnνά , που έδινε

είναι μια «nύλn» να μπείτε στον προϋπολο

πελάτες δίνουν το «νεράκι » τους, τις οι

κατέθεσαν οι πελάτες ασφαλ. εταιρε1ών με

τα συμβόλαια τnς τότε Ν-Ν του

βαστείτε και να τnς δώσετε αυτά που α
ξίζει ...

fia

τις ασφαλ. εταιρείες

γισμό του σπιτιού και στις « οικονομίες » του

άνδρα. Κάντε τnς ένα .. . κλικ!

Ε.Σ.

Agency)

6.000.000 στο

ένα, από

ING

που

κονομίες τους, τον ιδρώτα τους , αλλά λί

προσδοκία εnιστροφι'ις τους σε κάποια λο

είχε

γο « μένει » στις εταιρείες και σχεδόν κα

γικά επίπεδα ...

λαια και αnοθεματ~κά για σιγουριά των Ελ

θόλου δεν αποταμιεύεται για τους nελά-

Δυστυχώς , τέτοια στοιχεία δεν υnάρ-

2, 1 τρισεκατομμύρια δραχμές κεφά

λnνων και

n ALCO

είχε

7 δισεκατομμύρια

~
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Το μεγαλύτερο ρίσκο
μnν
να
το
ι
είνα
ν
όλω
,
,

n ALLIANZ με 60 610. κεφά
λα1α κα1 επενδύσε1ς 900 610. κα1 παρα
γωγn 350 δισ. (έξω) και n METROLIFE
δολάρ1α κ01

επέλεγε τον Φοiν1κα για σ1γουρ1ά και ο Μ.
Νεκτάριος nταν σύμβουλος του υφυπουρ
γού θ. Πάγκαλου (Εμπορiου) και

n ΑΣΠΙΣ

Occidental Life

έβαλαν

Πρόνοια με τnν

5.000.000

δολάρια για ανάπτυξn κλά

δου ζωnς και

n Ελλnνοβρεπανικn

κανειs τι ποτα

ΑΕΓΑ

ρωτούσε αν «αντέχετε να γiνετε Χρυσός

Αετός » , δnλαδn ασφαλιστής με μnνιαίο

μ1σθό, προμfιθε1α, ασφάλ1σn και σύντα

κα1 μεσiτες. Όμως, τώρα του πρωτο

εμφανiσθnκαν και

ο Βογιατζάκnς του Φοίνικα δήλωνε ότι

ρiσκο που iσως το πλnρώσει ακριβά

στα κέρδn», γι ' αυτό και δ1αφfιμ1ζε τnν

n εταιρεiα

«Κερδασφάλισn». Η «ΕθΝΙΚΗ» συνιστού

λάθος

λ10μό του με τ1ς τράπεζες μέσω του

θρώπους και ότι έχει κάνει τέτοια συμβό

cassurance κ01 των εν γένει

ο ασφαλ. κλάδος από τον άγρ10 εναγκα

Ένα δείγμα είναι και

Πειρα1ώς με Ευρωπαϊκn Πiστn και τα όσα

σχέσεων του

ακούγονται γι ' αυτήν τn σχέσn. Στο Δ.Σ.

λαια (έξω) προ πολλού ... Ήταν μ10 εποχή

κλάδου με μετοχές, ομόλογα και άλλες

τnς Ευρωπαϊκnς Πίστnς είναι κα1 ο κ. Τ ρ .

« κακή» για τnν ιστορία του ανταγων1σμού

συνεργασίες με τ1ς τράπεζες. Πολλοί α

Λυσιμάχου, που γ1α λογαριασμό τnς Πε1-

στον κλάδο και μια χρυσή εποχή ε1σροnς

σφαλ1στές δεν κατάλαβαν ότι, όταν

01 πε

ρα1ώς «κινείται » στον « Ορίζοντα » , στο

«χρήματος» που ελάχιστοι γνωρίζουν πού

λάτες επιλέγουν τnν πόρτα μιας ασφαλ1-

JNG, στn Victoria και ανάλογα

πnγε ... Τα iδια συνέβnσαν κα1 με τους «τiτ

011κnς εταιρείας, επ1λέγουν λύσε1ς με προ

ραγωγrΊ εδώ κ1 εκεi κα1 « ανταγωνiζεται »

λους κεφαλ01οπο1nσεων» που αμφιβάλ

τεραιότnτα τnν ασφάλ1σn κ01 δεν επιλέ

αρκετές εταιρεiες των οποίων είναι « πρώ

σnμερινοi ασφαλι

γουν τράπεζα για τραπεζοεπενδυτικn λύ

nν» στέλεχος και γνωρiζει - με τις φιλiες

στές τι είνα1. Τα iδ1α κα1 χειρότερα με τα

σn. Αντί να αξ10πο1nσουν τα χρήματα του

του στον κλάδο - να ενισχύει ή όχι. Ρω

αμοιβαία κεφάλαια . «Χρήμα με ουρά»

πελάτn σε «ασφαλιστικές λύσεις», επιλέ

τnστε τον κ. Χρ . Γεωργακόπουλο, που

σκορπiστnκε μέσω αμο1βαiων και ομολό

γουν «τραπεζικές λύσεις».

μετοχή του απ ' τα

γων σε πnγάδια δίχως πάτο. Στnν πρώτn

Όμως, είναι γνωστό ότι αναμένεται κύ

άλλα

μα αλλαγών και συγχωνεύσεων στις τρά

2000-2010 χάθnκαν κι

χρnματα, με τnν οικονομικn κρίσn που ξε

κfνnσε κα1 με τnν AJG, με τις εξαγορές, με

πεζες τnς Ελλάδος κα1 τnς Ε.Ε.

3, 7 ευρώ

άσουν δυσμενώς τα χαρτοφυλάκια και τn

στnμών και Νομ1κfις Σχολής Πανεπι

ρή καρπαζ1ά » σε όλο τον κλάδο κα1 στις

ρευστότnτα των τραπεζών κα1 κατ' επέ

στnμiου Αθnνών. Εiναι μέλος του Δ.Σ .

Δυστυ

κτασn τις θυγατρικές τους ασφαλιστικές

Εν10ίου Ταμείου Ασφάλ1σnς Προσω

χώς, φnμολογείται (για πολλούς είναι σi

και τα χαρτοφυλάκια των ασφαλιστικών

π1κού Μέσων Μαζικnς Ενnμέρωσnς

γουρο) ότ1 ένα ακόμn πλήγμα θα υποστεί

εταιρειών που συνεργάζονται μαζί τους.

(ΕΤΑΠ-ΜΜΕ).

οικονομίες χ1λ1άδων
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Ι ~~

ντιγράφει τους ανταγωνιστές του ...

Δυστυχώς,

θα

φτάσουν

πρώτοι

στους πελάτες του και όταν πάε1 δεν
θα έχει θέσn να κάτσει ...

Ρiσκο εiναι να μnν έχε1ς πρόσβασn στο μέλλον κ01 μέλλον είναι
γενιά, το κο1νό

15-25,

n νέα

αλλά και τα

νέα «στέκια» των μεγαλύτερων στο

Facebook, στα ανδρικά και γυναικεία
portals. Οι ασφαλιστικές εταιρεiες

0,50 €, μεταξύ
.
2010
το
όλο
0,47 και 0,54
* Ο Ευ. Σπύρου έχει θnτεία 37 χρό

Το φα1νόμενο «ΑΣΠΙΣ» έδωσε μια «γε

πελατών ...

άμυνα .. . Ένα άλλο ρiσκο εiναι να α

«αγκομαχά» γύρω στο

χος Παντεiου Σχολής Πολ111κών Επι

01

τους στρατιώτες του σε απραξiα και

προ τριετίας

φορολογiες θα επnρε

χωνεύσεις κα1

n

σκο γ1α έναν nγέτn εiναι να κρατά

n

νων στον ασφ. κλάδο . Είνα1 πτυχ1ού

σταματήσει

«βροχή». Όμως, το μεγαλύτερο ρi

«δίνει » πα

Οι αλλαγές αυτές, τα κλε1σiματα, οι συγ

τις δ1ακοπές, με τα «τοξ1κά » ομόλογα ...

και περιμένουν να

n σχέσn Τράπεζας

Ban-

δεκαετiα

management του .

Κάποιοι άλλοι δεν κάνουν τiποτα

11.393.946 και σε 30
χρόν10 22.689.584 ... Η ΑGFμιλούσε ότι
από το ... 1817 καλύπτει εκατομμύρια αν
εκατομμύρ10 έδινε

01

του κ01 όχι αυτός , που θα

βρει κάπου αλλού να συνεχiσει το

πελάτες τα «ψ1λά

γράμματα» και να δουν ότι αυτn στο ένα

λω αν γνωρίζουν

01 απάτες και 01

συμπαιγνίες με πελάτες . Πnρε ένα

«είναι δίκα10 ο ασφαλ1σμένος να μετέχει

01

αυτόν τον καιρό μαζεύτnκαν. Κάποι-

Agency κ01 ανοiχθnκε σε πράκτορες

στο ένα εκατομ

μύρ10 (έναντ1 των έξι του Κοντομnνά) και

σε να διαβάσουν

μούν συνnθως κερδίζουν. Κάποιο~

λά τα δiκτυα. Κάποιος περιόρισε το

αντιπλnθωρ1στ1κό πρόγραμμα, αποδίδο

10.400.000 δρχ .

Ο καινοτόμος νικά. Αυτοί που τολ

01 άλλο~ περιόρισαν όχι τα έξοδα, αλ

ξn και δ1αφnμ1ζε τότε τον «ΠΑΚΤΩΛΟ»,

ντας

...

δεν έκαναν ακόμα ούτε τα πρώτα

~-

τους δειλά βήματα και οι nγέτες τους
καταγράφονται στο ... « δεν κάνουν
τίποτα » για το μέλλον.

Ε.Σ.

r

11

::;

Η

IIGENERALI
Οι ασφαλιστικέs
εταιρείεs μοχλόs
εξόδου από τη

δnμοσιονομικtl
,

κρισn

Το ρόλο των ασφαλ1στ1κών
ετα1ρε1ών στην εποχή της

δnμοσιονομ1κfις κρίσης που
βιώνε1 σταδ1ακά όλη

n

Ευρώπη,

όλος ο πλανήτης, αναζητά ο

δ1ευθύνων σύμβουλος του Ομίλου

Generali,

κ.

Perissinotto,

Giovanni
σε μία οuσ1αστικfι

ομ1λία του στο

Advantage

Financial conference «Global

υπερβολ1κ11 εμπ1στοσύνπ στnν ανά

τους ρυθμούς παραγωγnς, ε1 δ1κά στις μ1-

σμό του χρέους κα1 συμπερ1λαμβάνε1 εν

πτυξπ: αναπτύχθπκε στπν προ κρf

κρές κα1 μεσαίου μεγέθους επ1χεφnσε1ς.

δεχόμενες υποχρεώσε1ς που απορρέουν

σπς εποχn τπς

«Great Modera-

Πλπρώνουμε το τίμnμα τπς επ1κίνδυνnς

από τn γnρανσn του πλnθυσμού των χω

tion ». Mfa περfοδο επεκτατ~κnς δn

μεταφοράς χρέους κα 1 π1στωτ1 κού κ1νδύ

ρών αυτών, καταδε1κνύοντας ότ~ το χρέ

μοσ10νομ1κnς πολ111κnς, συνεχούς ~σχυ

νου από τον 1δ1ωτ1κό τομέα στον δnμό

ος θα φτάσε1 στα αστρονομ1κά επfπεδα των

ρnς ανάπτυξnς, μ1ας συνεχ1ζόμενnς αύξn

σ10 ... Πλnρώνουμε το τfμnμα με τα δnμο

200%

που

πραγματοπο1fιθnκε στο Μ1λάνο

σης

17

ΜαΤου, με τίτλο:

«Financial crisis, debt, savings

σ1ονομ1κά κόστπ που δεν μπορούν πλέον

αντ1δράσουν θέτοντας υψπλά ασφάλ1στρα

να παραταθούν κα1 τα έξοδα των τόκων

έναντι χρεωστ1κών κινδύνων. Η δnμοσιο

χρέn: των νο1κοκυρ1ών, των εταφε1ών, των

του χρέους που επέβαλε π κρfσπ στ1ς κυ

νομ1κ11 προσαρμογn που απαηείτα1 γ10 τπν

τραπεζών κα1 τα χρέn του δnμοσfου τομέα.

βερνnσε1ς κα1 των δύο πλευρών του Ατλα

αντψετώπισn του «σπφάλ» του χρέους εf

01 κ01νοτόμες μορφές χρnματοδότnσnς σε

ντικού. Πλπρώνουμε το τίμπμα των πλn

ναι δύσκολn και θα έχει αρνnτ1κές επ1πτώ

μεγάλο βαθμό κερδοσκοπ1κού χαρακτn

θωρ1σ11κών π1έσεων κα1 το «νέο μοντέλο

σεις στnν ανάπτυξn και τις προοπτικές των

ρα: το

-

«originate and distribute»

μοντέ

λο του ομ1χλώδους τραπεζ1κού μοντέλου

δnμ1ούργnσε έναν ανούσ10 όγκο από χαρ

Dιευθύνων συμβουλος και
τnς

Generali

χωρών αυτών.

Οι συγγραφεfς τnς μελέτnς αυτnς υπεν

Είμα1 σίγουρος ότ~ ο

Dr. Cottare11i του
καθnγπτnς Balcerowicz θα μ1-

τ~ά κα1 δ1εύρυνε το χάσμα μεταξύ των

ΔΝΤ κα1 ο

προσδοκώμενων κερδών, τnν πραγματι

λnσουν με λεπτομέρε1ες γ1α τn σπ μ ερ1ν11

θυμίζουν ότι

01

χώρες που έδε1ξαν

avoxn

στο ύψος των χρεών αντιμετώπισαν υψπ

λό πλnθωρ1σμό, απλώς γιατί το κράτος δεν

κn πο1ότnτα των κεφαλαfων κα1 τις nραγ
ματ~κές ανάγκες των επενδυτών.

Κα1 όλο αυτό δnμ1ουργnθnκε π1θανώς

Το ξέσπασμα της κρίσης αυτής οφείλεται στο γεγονός

από τnν έλλε1ψn επαρκών εποπτ1κών κα1

ότι καταπατήθηκαν δεοντολογίες και χάθηκε η

ελεγκτικών αρχών, από τους ανεπαρκεfς

εμπιστοσύνη στην αγορά, βασικές προϋποθέσεις στην

νου

n ακόμα κα1

από τnν έλλε1ψn σωστnς

που έγ1ναν γνωστά από ορ1σμένους 01κο

ομαλή λειτουργία της ελεύθερης αγοράς οπό την

εποχή του Άνταμ Σμιθ.

'

'

νομ1κούς οργαν1σμούς.

nρθε στnν επιφάνε10

nταν πρόθυμο να πλnρώσει τους τόκους

τα1 στο γεγονός ότ1 καταπατnθnκαν δεο

με το ξέσπασμα τnς 01κονομ1κnς κρί σnς

που απορρέουν αnό τα χρέn κα1 γ1ατf δεν

ντολογίες κα1 χάθπκε π εμπ1στοσύνπ στnν

στnν Ελλάδα. Και ελπfζω ότ1 θα αναφέρουν

κατάφερε να χεφ~στεί αποτελεσματικά τnν

αγορά, βασ1κές προϋποθέσε1ς στπν ομα

και τ1ς nροκλnσε1ς

παράτασn καταβολnς συντάξεων, όσο αυ

Το ξέσπασμα τπς κρfσπς αυτnς οφεfλε

κατάστασπ,

n onofa

nou θα

έχουν να αντι

λn λε1τουργία τnς ελεύθερπς αγοράς από

μετωπfσοuν οι νομισματικές και δnμοσι ο

central role of insurers».

νομ1κές αρχές στα nροσεχn χρόνω γ1α να

Το παράδειγμα τπς Γερμανίας μεταξύ των

κατορθώσουν να ξεπεράσουν τ1ς δnμο

δύο παγκοσμίων πολέμων αποτελεί μια κα

Το «Ασφαλιστικό ΝΑΙ»

Το κόστος της κρίσης, η δημοσιο

ελεύθερη μετάφραση), εκτψώντας

νομική πολιτική κοι οι δανεισμοί

ενάντιο στο μέλλον

ξάνονται τα όρ10 ζωnς των ανθρώπων.

σιονομικές αν~σότnτες και τα υπέρογκα

λn nλnροφορfα, αλλά ο χρόνος που και άλ

χρέn. Enfσnς, κα1 τ1ς δυσκολίες που έχουν

λες ευρωπαϊκές χώρες διόρθωσαν τα επι

01 εn ι χεφnματίες και 01

τόκιά τους και εκπλnθώρισαν το χρέος τους

να αντιμετωπfσουν

αποταμιευτές στις χώρες μας .

κα1, κατά σuνέnε1α, βfωσαν υψnλό πλn

Στ1ς μέρες μας πλnρώνουμε το κόστος

θα nθελα να παρουσιάσω μια ενδι αφέ-

τnς αποχαλίνωσnς και τnς υπέρ το δέον

ροuσα μελέτn, n onofa δnμοσ1εύτnκε από

Ένα άλλο γεγονός που δεν πρέπει να α-

ότι θέτε1 σοβαρά ζητήματα για το

αφοσfωσnς κα1 nfστnς στις τακτικές του

μια ομάδα οικονομολόγων από τπν Τράπε-

ψnφnσουμε εfναι οι nθ1κές διαστάσε1ς του

ρόλο του θεσμού της ιδιωτικής

παρελθόντος . Το τfμnμα που nλnρώνοuμε

ζα Δ1εθνών Διεuθετnσεων (Bank for Jnternational Settlements) των Cecchetti, Μοhanty and ZampoHi, 2010, για το χρέος

φα1νομένοu κα1 το κόστος απονομnς δ1-

εfνα1 n nαγκόσμ1α κρfσn τnς nραγματ1κnς
οικονομίας, n οποία επέφερε τεράστια ανεργfα κα1 nτώσn τπς κατανάλωσπς κα1 τπς

των β1ομnχανικών χωρών κα1 τα δυνάμει

γωνισμό λόγω τnς δ1άσωσnς 01κονομ1κών

αγοραστικnς δύναμnς, ενώ έχε 1 με 1 ώσει

κόστn. Η ανάλυσn επεκτείνετ01 στον ορ1-

οργαν1σμών είναι 1διαίτερnς σnμασίας γ10

Group CEO

ασφάλ1σnς στις ταραγμένες
εποχές που έρχονται.
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κανον1κnς» στάσψnς μεσοπρόθεσμπς

ανάπτυξπς.

τnν εποχn του Ανταμ Σμ1θ.

παροuσ1άζε1 την ομ1λία του (σε

Giovanni Perissinotto

ΑΕΠ. Οι αγορές θα

σnς τnς αξfας των ακ1νnτων, μετοχών κα1

κατανόnσπς τπς φύσnς των nροβλnμάτων

Soundness»

300% του

χαμnλού πλnθωρ1σμού. Τα υπερ β ολ1κά

ελέγχους των οfκων αξ1ολόγnσπς κ1νδύ

Economic Outlook & Fiscal

και

θωρισμό.

καιοσύνnς. Από nθικnς πλευράς, τα προβλnματα που δnμ1οuργούνται στον αντα-
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να αφεθούν στnν τύχn τους, στnν «ιδιωτι

γκnς, διασφαλίζοντας έτσι και ενισχύοντας

νων. Δ1αχεφίζοντα1 τους κινδύνους ή με

Ασφαλιστικών Ερευνών τnς Γενεύης και

ενός αποταμ1εuτ1κού μοντέλου υπό τnν

σ1κό στοιχείο τnς σuμπλnρωματ1κής σύ

κοποίnσn του κέρδους» και στnν «κοινω

τn ρευστότητα.

ταφέρουν ένα κομμάτι των κινδύνων αυ

τον ΟΟΣΑ γ1α τον αντίκτυπο τnς κρίσnς

προσοχή ιδιωτικών παρόχων και τnς κu

νταξης, δεν έχε1 αναπτuχθεf στnν Ιταλfα.

τών στους αντασφαλ~στές κα1 στ1ς αγορές

στnν ασφαλ~στικtι β10μnχανία επιβεβαίω

βέρνnσnς. Γiα να ενισχύσουμε τnν αποτα

κεφαλαίων.

νικοποίnσn κόστους» τnς κρίσnς.

Και όχι μόνο πρέπει να επιβάλουμε πιο

Όλα αυτά τα φαινόμενα τροφοδοτούν

αυστηρούς όρους διακuβέρνnσnς στους

τnν κοινωνική δυσαρέσκεια και οδηγούν

οργανισμούς μας, αλλά θα πρέπει να επα

σε επεισοδιακές διαμάχες . Τα τελευταία ε

πεισόδια που διαδραματίστnκαν στnν Αθή

Μ1α πρόσφατη μελέτn τnς

Prometeia /

σε τnν άποψn αυτή και έδειξε, με μερικές

μίεuσn και να εξασφαλίσουμε τnν αποτε

Eurisko

απωτήσεις που προκύπτουν γ1α τον

μόνο εξαιρέσε1ς, ότ1 ο σuστπμ1κός κίνδυ

λεσματική κατανομή του 1δ1ωτ1κού πλού

αποταμίεuσn στnν Ιταλία και μάλιστα αυτή

νεξετάσουμε και να κάνουμε πιο αυστη

ασφαλιστικό κλάδο είνα1 γεν1κά μακρο

νος που παροuσ1άστnκε στn βιομnχανία

του σε μακροπρόθεσμο ορfζοντα, λαμβά

δείχνει να αuξάνετα1, αλλά επίσnς

ρούς τους όρους του παιχνιδιού. Γiα πάνω

πρόθεσμες. Αυτός είναι κα1 ο λόγος που

είναι περ1ορ1σμένος . Πρώτα απ' όλα

01 τρά

νοντας uπόψn τις σταδιακές περ1κοπές

τη uποδε1-

να, όπου άνθρωποι έχασαν τn ζωή τους,

από έναν χρόνο οι ειδικοί διεξάγουν συ

ασφαλιστές δ1αχεφίζοντα1 επενδύσεις με

ασφαλ1στικές εταιρείες διαδρ

κο1νων1κών παροχών που γfνονται από τα

αποτελούν παράδειγμα.

01

01

πεζες και

01

ζητήσεις για επ1βολή κανόνων σε οργανι

γάλου ύψους, ώστε να μπορέσουν να α

μάτισαν διαφορετικό ρόλο σε όλn τn διάρ

κράτn, χρειάζεται να εφαρμοστούν συγκρο

Τα γεγονότα των nροnγούμενων ημε

σμούς με σuστnμ1κές επιπτώσε1ς, γ1α το

νταποκρ1θούν στις μελλοντικές απαιτήσεις

κεια τnς κρίσnς, όπως άλλωστε γίνεται γε

τημένες και δομικές αλλαγές. Στα 01κονο

ρών, με τις αρμόδιες αρχές των οικονομι

διαχωρισμό των χρnματοπ1στωτικών 1δρu

των πελατών τους. Εκ φύσεως του αντι

ν1κά σε κάθε κρfσn. Οι ασφαλιστικές ετα1-

μ1κά τnς lταλfας

n φορολογfα κα1

ο δυσα

κά εύρωστων ευρωπαϊκών χωρών να προ

μάτων σε επενδυτικά κα1 μn επενδυτικά,

κειμένου, λοιπόν, οι ασφαλιστές σκοπό έ

ρεfες δεν αποτέλεσαν τπ γενεσ1οuργό αι

νάλογος ρόλος του δημοσίου τομέα και

σπαθούν να συναινέσουν προκειμένου να

γ1α τnν απα1τούμενn δ1αφάνεια των επο

χουν να παρέχουν εγγυήσεις συνεχούς

1-

τία τnς κρfσnς, ούτε και βfωσαν τις μεγα

των κοινων1κών παροχών σuνεχfζοuν να

στηρίξουν τnν Ελλάδα, το απειλούμενο ευ

πτικών αρχών και έλεγχο που ασκούν στ1ς

σορροπίας μεταξύ περιοuσ1ακών στο1χεί

λύτερες απώλειες.

αποτελούν ισχυρό αντ1κίνnτρο για τnν α

ρώ και τnν υπόσταση τnς Ε.Ε., αποτελούν

χρnματοο1κονομικές συναλλαγές, για με

ων και απαηήσεων και είναι

01 μακροπρό

Υπήρξε διαφορετική έκθεσn στον κfν

σnμείο ενδιαφέροντος.

γαλύτερη επαγρύπνnσn και συνεργασία

θεσμο1 επενδυτές που σuνε1σφέροuν στn

δuνο μεταξύ ασφαλιστικών εταιρειών και

Το κράτος θα πρέπει να στραφεf στn δ1α

μεταξύ ρυθμιστικών αρχών, μετατρέπο-

χρnματοο1κονομ1κή δ1αμεσολάβnσn, στnν

τραπεζικών ιδρυμάτων.. θέτοντας εκτός

φάνε1α, να εφεύρε1 τρόπους σωστής και

προστασία και τnν κ1νnτ1κότnτα των απο

τους μεγάλους ασφαλ1στ1κούς ομfλοuς που

αξ1όπ1στnς ενnμέρωσnς των επενδυτών κα1

ταμ1εύσεων κα1 τn συσσώρευση κεφαλαί

προσέφεραν εγγυημένες χρnματοο1κονο

να αυξήσει τn δ1αθεσιμότnτα των μακρο

ου.

μ1κές uπnρεσfες,

Είναι ζωτικής σημασίας ότι τα κράτn τnς

Ο ρόλος του ΔΝΤ είναι να παρέχει οικονομική στήριξη
σε περιπτώσεις εκτάκτου ανάγκης, διασφαλίζοvτας

έτσι και ενισχύοντας την ρευστότητα.

του πυρήνα

πρόθεσμων «αυτόματων» αποταμ1εuτ1κών

των ασφαλιστικών εταιρε1ών κόστισε για

μnχαν1σμών προστασfας, πιθανόν με το να

γραμμάτων παρέχουν κίνητρα επενδύσε

το κράτος κάτι λιγότερο από

επανεξετάσε1 κάπο1α κίνητρα προκειμένου

ων και αποτελούν το κλειδί για τn σταθε

λάρια, εν αντιθέσει με τ1ς τράπεζες που

ρότnτα του οικονομικού μοντέλου.

διάσωσή τους ξεπέρασε το

Ως οργανισμοί αποταμ1εuτικών προ

' '

Όσο υψηλότερα είναι τα αποθεματικά

εuρωζώνnς κατέληξαν σε μια κοινή από-

ντας τις μn οργανωμένες αγορές σε αγο-

φασn και πάνω σ' αυτή δούλεψαν για να

ρές μετοχών· έχει γίνει, ακόμα, λόγος να

των ασφαλιστών

ολοκλnρωθεf ο μnχαν1σμός διάσωσης. Τα

μειωθούν τα κίνητρα των συναλλαγών, κά

αποταμ1εuτικά τόσο ευκολότερα

-

10

δισ. δο

n

1 τρ1σ.

να ενθαρρύνει τnν επιλογή των μακρο
πρόθεσμων επενδύσεων.

Με δυο λόγια, ο ασφαλιστικός κλάδος

Επfσnς, το κράτος θα πρέπε1

-

δ10κuβερνάται από ένα υγιές επIχειρnμα

να μεταφέρει τ1ς καλύψεις

ασφα

τ1κό μοντέλο. Ο ασφαλιστικός κλάδος δεν

των κινδύνων

τα σuνταξ1οδοτικά

01

n δ1άσωσn

σφαλιστ1κή β1ομnχανfα.

(hedging

κράτn ενώθηκαν, έδειξαν αποφασ~στ1κό

τι που θέτε1 το σύστημα σε κίνδυνο. Πο

λιστικές θα έχουν τn δuνατότnτα να αντε

αποτέλεσε τnν αιτfα τnς κρfσnς. Και δεν

capacity)

τnτα κα1 πραγματική ομοψυχία προκειμέ

λύς λόγος

πεξέλθουν και να αντιμετωπίσουν μ1α χρn

παροuσ1άζει σuστnμ1κό κίνδυνο. Από τn

ασφαλ~στές. Για παρά

νου να εξασφαλίσουν τn σταθερότnτα τnς

για αποφάσεις.

ματοπιστωτική κρίσn. Τα αποθεματικά κε

φύσn του αντικειμένου των εργασιών του

δε1γμα, ανεβάζοντας

φάλα1α που επενδύονται από τις ασφαλι-

στnρίζε1 τnν ανάπτuξn και τn σταθερότnτα.

τους μακροπρόθε

-

λίγn δράσn. Έχει φτάσε1

n ώρα

εuρωζώνnς και το μέλλον τnς Ε.Ε.

Σε επίπεδο χωρών, στnν Ιταλία σuγκεκρ1μένα,

01 αναγκαίες δομικές αναδ1αρθρώσε1ς

Η ασφαλιστική βιομηχανία και η κρίση

στ~κές είνα1 κατά κύριο λόγο ασφαλή, αποτελούν επενδύσεις uψnλής π1στότnτας που

Ο κεντρικός ρόλος της αποταμί

προϊόντων

ευσης

εξετάζοντας τn

λιστική β10μnχανία, το ρόλο τnς ως έναν

θα πρέπει να ληφθούν μέτρα με στόχο τnν

ενδιάμεσο, μεσολαβnτ1κό

αξ1ολόγnσή τους.

ανασuγκρότnσn των 01κονομ1κών του δη

οργανισμό και τn θέσn τnς στn διάρκεια

μοσίου τομέα, προκειμένου να δοθούν κί
νητρα για ανάπτuξn και εργασία.
Γiα μήνες δ1εξάγονται σuζnτήσε1ς σχετ1-

σμους δεfκτες των

θα ήθελα να πω δύο λόγ10 για τnν ασφα

έχουν λάβει uψnλούς βαθμούς κατά τnν

θα πρέπει να εγκριθούν κω να εφαρμοστούν,

αποταμιευτικό

Και μfα ακόμα τελεuταfα παρατήρnσn εf

-

Ασφάλιση και πολιτική

Κατά τnν άποψn μου, θα μπορέσουμε να
αντεπεξέλθουμε στnν κρίσn εάν αποκατα

προκειμένου

τnς κρίσnς. Κα1 αυτό όχι επε1δή εκπροσω

να1 ότι

στήσουμε τον βασικό ρόλο του αποταμ1-

να παρέχει

πώ έναν από τους μεγαλύτερους ασφαλι

Eupώnn πήρε το μάθnμά τnς στn διάρκεια

εuτικού μοντέλου. Στnν Ιταλία

n μεγάλn

εγγυημένα

στικούς ομίλους, όσο γ1ατf εκτιμώ ότι

τnς κρfσnς του

2001-2002, ενισχύοντας

τάσn για αποταμίεuσn και το σχετικά χα

προϊόντα.

μηλό επίπεδο χρέους των 1δ1ωτών βοήθη

Δεν είναι

n

n ασφαλιστ1κή β10μnχανfα και στnν

ασφαλ~στική β1ομnχανία κατέχει σnμαντ1-

τα αποθεματικά τnς και βελτ1ώνοντας τnν

οικονομ1κού ελέγχου, για τους νέους ρό

κό ρόλο στnν ανάκαμψη κα1 ενδuνάμωσn

έκθεσή τnς στον κfνδuνο. Δύο στοιχεfα που

σε τn χώρα να με1ώσε1 τα σuνολ1κά χρέn

καθόλου

λους στο ΔΝΤ, τους νέους ρόλους τnς πα

τnς ανάπτυξης κα1 στn σταθεροnοίnσn του

συνέβαλαν στο να αντισταθεf στnν κρfσn .

τnς στnν οικονομία και να μας κάνει να πα

συμπτω

Αυτά αποδεικνύουν ότι ήταν τα βασ1κά

τtισοuμε στα πόδια μας. Αυτό όμως δεν εί

ματικό ότι

να1 αρκετό!.

n

συμβουλίου 01κονομ1κής σταθερότητας . Ο
ρόλος του ΔΝΤ είναι να παρέχε1 01κονομι
κή στήριξη σε περιπτώσεις εκτάκτου ανά-
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ΑΙ

οικονομικού κλίματος.
ασφαλιστικές παρέχουν προστασία

χαρακτnριστ1κά τnς ασφαλ1στ1κής βιομn

στους κατόχους 1δ1ωτ1κών ή εταιρικών α

χανίας κατά τn διάρκεια τnς κρίσnς. Πρό

Στο μέλλον θα έχουμε ανάγκn τις απο

σφαλιστηρίων συμβολαίων έναντι κινδύ-

σφατη έρευνα που έγ1νε από τnν Ένωσn

ταμ1εύσε1ς, θα χρε1αστούμε τnν ύπαρξn κω

01

κα1

νομοθεσfα,

κά με τn δnμ1οuργία ενός νέου μοντέλου

γκόσμιας τράπεζας και του οικονομ1κού

προς τους

αγορά

περ1οδ1κών
καταβολών, βα-

δείχνει ότι υπάρχει τάσn προς τnν

n μελέ

κνύε1 ότ1

01

επενδυτές ψάχνουν να βρουν

αποδόσε1ς που παρέχουν περ~σσότερες εγ
γυτΊσε1ς, καλά προϊόντα κα1 σωστές συμ

βουλευτ1κές υπnρεσiες.
Στnν Ιταλiα

n δ1αχεiρ1σn

κεφαλαfων (ε1-

δ1κά τα θεσμ1κά) βρiσκετα1 στα χαμηλότε

ρα επiπεδα των δυτ1κών 01κονομ1ών.

01

επενδυτές προτψούν να επενδύουν κατευ
θεiαν, επ1λέγοντας αυτοi το μέγεθος των
αποδόσεων κα1 αυτό γ1α λόγους προφύ
λαξης .

Ωστόσο, όλες

01

έρευνες καταδε1κνύουν

Δεν ε ί αι τα γραφε ία, ούτε τα μnχανnματα.

τnν επ1θυμfα των επενδυτών γ1α μεγαλύτε
ρη δ1αφοροποfnσn κα1 βοτΊθε1α στο χτiσ1-

μο ενός χαρτοφυλακiου.
Αυτό αποτελεi αντανάκλασn ενός συν

δυασμού στο1χεiων:

-

ώρεs

εργασίαs,

ούτε

Δεν

είναι

Δεν

οι

συστήματα

πλnροφορικns.

το

τnλεφωνικό κέντρο, ούτε τα συμβόλαια.

Ανεπαρκών 1Ί κα1 νοθευμένων ρυθμ1-

στ1κών κανόνων κα1 κ1ν1Ίτρων , όπως δεί
χνεl

n σύγκρ 1 σn τnς φορολογiας των pen-

sion fund σε ευρωπαϊκό επiπεδο.
- ΑνεπαρκlΊ 01κονομ1κ1Ί κουλτούρα

Ομ fλοu Generaιi)

κα1

υψnλό βαθμό αβεβα1ότnτας.

-

Έλλε1ψn κατάλληλων προϊόντων κα1

ανεπάρκε1α σωστών συμβουλευηκών υπn
ρεσ1ών.

Π1στεύω όη αυτlΊ εiνα1 μ1α τεράστ1α ευ

καφfα να επαναφέρουμε τnν 01κονομ1κ1Ί

Perissinotto δ1εuθύνων σuμβοuλος κα1 Group CE0 , Cesare Geronzi (πρόεδρος
Sergio Baιbiπ ot δ1 ε θuύνων σύμβ ο υ λος

Είναι οι άνθρωποι.

Από αρ1στερα Giavaπni

Οι ασφαλιστικές παρέχουν προστασία στο υς κατόχο υ ς
ιδιωτικών ή εταιρικών ασφαλιστηρίων συμβολα ίων
έναντι κινδύνων. Διαχειρίζονται τους κινδ ύνους ή
μεταφέρουν ένα κομμάτι των κινδύνων αυτών στους

τns και οδηyεί στην

αντασφαλιστές και στις αγορές κεφαλα ίων.

Great Place to Work.

Εδώ

' '

n

λέξn ομάδα βρίσκει το νόnμά
4n

διάκριση σαν

σταθερότητα κα1 να φτ1άξουμε ένα αποδοηκό επενδυτ1κό κα1 αποταμ1ευτ1κό σύστη-

λύσn γ1α να απομακρυν-

ρόλο του πελάτn, το σχεδ1ασμό των νέων

ψn. Χρε1αζόμαστε καθορ1στ1κές επενδύσε1ς

θούμε από τnν εποχτΊ του εύκολου χρέους

αποταμ1ευτ1κών προϊόντων κα1 προϊόντων

στnν επ1κο1νωνiα, στn δ1αφάνε1α κα1 ση ς

μα .

Efva1 n μόνn

μακροπρόθεσμης φροντiδας, καθώς κα1

συμβουλευτ1κές υπnρεσiες. Πρέπε1 να κα1 -

του 1δ1ωηκού

τnν πο1ότnτα των υπnρεσ1ών που προσφέ

νοτομτΊσουμε στα προϊόντα σε σχέσn με

κα1 του δnμοσiου τομέα. Το πλαiσ10 αυτό

ρουμε. ΥποχρέωστΊ μας στο μέλλον γ1α τn

τους πελάτες μας.

πρέπε1 να συμπερ1λαμβάνε1 ένα δiκα10 σύ

δ1κ1Ί μας εππυχiα, να συνεχiσουμε να βελη

Αυτό εiνα1 κα1 βασ1κό στο1χεiο ώστε να

στημα φορολόγnσnς των προϊόντων κα1

ώνουμε ης παρεχόμενες υπnρεσiες μας, να

εν1σχυθούν τα αποταμ1ευτ1κά προγράμμα 

τnν έκδοσn μακροπρόθεσμων χρεογρά

εξασφαλiσουμε τn δ1αφάνε1α στ1ς σχέσε1ς

τα. Εiμα1 πεπε1σμένος όη

φων, που στόχο θα έχε1 τnν έκδοσn χρn

με τους πελάτες μας κα1 στnν περ1γραφτΊ

β1ομnχανiα κα1

ματοοικονομ1κών προϊόντων μακροχρό

προϊόντων.

λαίων γεν1κά μπορούν κα1 πρέπει να παί

κα1 των εύκολων κερδών.
Χρε1άζετα1

n συνεργασiα

ν1ας απόδοσης, όπως

01 περ1οδ1κές κατα-

βολές κα1 τα συνταξ1οδοτ1κά ταμεiα.
Χωρiς αυτnν τn συνεργασfα ,

n επ1τυχiα

Η επαναφορά τnς αξ1οπ1στiας του κλά-

n ασφαλ1στ1κ1Ί

n θεσμ1κ1Ί δ1αχεiρ1σn κεφα 

ξουν πρωταγων1σηκό ρόλο

-

INSTITUTE
S:

Γιατί με τ ι s πράξειs μαs προσφέρουμε στον Άνθρωπο. στnν Οικογένεια , στnν
Επιχείρnσn .

Όσοι μαs εμπιστεύονται γνωρίζουν τιs αξίεs τns Φιλικότnταs . τns Ευελιξίαs. τns
Ταχύτnταs και τns Πρωτοπορ ίαs με τ ι s οποίεs εργαζόμαστε .
Η Πιστοποίnσn Διασφάλισns Ποιότnταs κατά

IS09001 :2008.

γ ι α το σύνολο των

υπnρεσιών μαs αναγνωρίζε ι τnν οργάνωσn κα ι το έργο τns Ομάδαs μαs .
Εδώ δnμιουργούμε!

ε1δ1κά στnν

δου κα1 τnς ε1κόνας του αποτελεi κλε1δi κα1
συγκρπ1κό πλεονέκτnμα γ1α το μέλλον.

ρών. Κα1 αυτό, γ1α να εξασφαλlσουμε απο 

ασφάλε1ες κα1 τα επενδυτ1κά προϊόντα δεν

δοτ1κτΊ κατανομτΊ των αποταμ1εύσεων,

Ως εταφεiα, ως κλάδος τnς β1ομnχανiας,

εiνα1 εύκολο να γiνουν κατανοnτά· έτσ1 κα1

οποiα αποτελεi το κλε1δi τnς ανάπτυξης κα1

έχουμε κάνε1 επf μακρόν συζnτ1Ίσε1ς γ1α το

το κο1νό δύσκολα μπορεi να εκφέρε1 άπο-

τnς 01κονομ1κτΊς σταθερότnτας.

εiνα1 αδύνατn .

w orkplaces

Η Ε ι ιΑ

Ιταλiα που υπολεiπετα1 των υπολοiπων χω 

01

BEST

Αισθανόμαστε περnφανοι για τn δουλειά κα ι τnν εταιρε ία μαs .

n

1 ernational
Life Για καλύτερη zωή
Ασφάλειεs Ζωήs και Περιουσίαs
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7 και Νεαπόλεως 2. Μαρούσι.
e-mail, inlife@inlife.gr.www.inlife.gr

Κnφισίας
Τ.

21 Ο 8119000.

Ouι1111@■ιliMMDVi!Bid
Η αναπτυξιακιΊ πορεία τπς αγοράς

Επι ένει ανοδικά

η

υπριακή Αγορά

αναχαιτίστπκε, ωστόσο όχι και τόσο

αρνπτικά με τπν εξάπλωσπ τπς οικονο
μικnς ύφεσπς στις αγορές, αποτυπώ
νοντας στο πέρασμα τπς τπν πραγμα

ασφάλιστρα στα

€410,7

εκατ.

€434, 1 εκατ.,
το 2008.

έναντι

3,3

μονάδες, αντανα

κλώντας τnν δυσμενιΊ οικονομικιΊ κα
τάστασn που επικράτnσε

Ο ι επ ι μέρους κλάδοι
Αύξnσn

αυξι'lθnκε κατά

αποφέροντας ζnμιές

13,5%, κατέγραψε ο κλάδος

τικιΊ εικόνα των οικονομικών τπς ασφα

ατυχnμάτων και υγείας, με συνολικά

λιστικnς αγοράς στους δείκτες των κλά

ασφάλιστρα

8,9

2009,

και

εκ., μειώνο

ντας τα τεχνικά αποτελέσματα του συ
νολικού γενικού κλάδου σnμαντικά.

δεν χαρακτnρίζει αποκλειστικά και μό

€89,4 εκατ. , έναντι €78,7
εκατ. το 2008.
Παράλλnλα, θετ1κιΊ μεταβολιΊ 6,3%

επίπεδα, πλnν του δείκτn πρόσκτnσnς

νο τnν συγκεκριμένn αγορά, αλλά και

κατέγραψε ο κλάδος περιουσίας με συ

εργασιών που αυξάνεται κατά

πολλούς άλλους τομείς επιχειρnματι

νολικιΊ παραγωγιΊ ασφαλiστρων στα

κnς δραστnριότπτας τπς εγχώριας αγο

€108,3.

δων τnς. Μια εικόνα, να τονιστεί, που

Με ικανοποιnτικούς ρυθμούς κινιΊ-

ράς.

Η αγορά με νού μ ερο
Αναλυτικά, στο σύνολο τnς

Αξίζει να σnμειωθεί ότι σύμφωνα με

Ενώ σοβαρές ζnμιές κατέγραψε ο

σn στις γενικές ασφαλίσε1ς σε ό,τι αφο

δυντικά κα1 το προnγούμενο έτος. Συ

ξnς σε σχέσn με

γκεκριμένα, ο κλάδος παρουσίασε μια

φωνα με στοιχεία

ανεπαίσθnτn αύξnσn τnς τάξnς του

στnριότnτας εμφάνισε ο κλάδος γενι-

ζωής
τα επίσnμα στοιχεία τnς Ένωσnς Κυ-

και επιβράδυνσn του ρυθμού ανάπτυ

Ειδικά, μειωμένους ρυθμούς δρα-

Απώλειες γιο τον κλάδο

θnκε και ο κλάδος αστικnς ευθύνnς το

πει να τονισθεί ότι είχε κινnθεί επιβρα-

2008, καθώς σύμ
n αύξnσn που σnμει
ώθnκε το 2008 έναντι του 2007 nταν
τnς τάξnς του 8,4%, επιβράδυνσn δn
λαδιΊ 3,7%για το 2009.

0,5%.

2009, παρουσιάζοντας αύξnσn 7,8%,
στα €38 εκατ.

n παρα2009 κατέγραψε αύξnσn 4,7%, στα €787,3 εκατ.,
έναντι €752 εκατ., αλλά συγχρόνως
γωγιΊ ασφαλίστρων το

Οι διάφοροι άλλοι οικονομικοί δεί
κτες συγκρατούνται περίπου στα ίδ1α

κλάδος αυτοκινnτου, ο οποίος θα πρέ-

στα

€182

2%

εκατ., έναντι και πάλι χαμn

λι'lς ανάπτυξnς

7% το 2008.

70%, ενώ

1,8%,

ρά το μερfδιο τπς αγοράς κατέχει

n Laiki
lnsurance με μερίδιο διείσδυσnς περi
που 15,4%, και συνολικιΊ μεικτιΊ nαρα
γωγιΊ ασφαλίστρων για το 2009
€66.941,788,
έναντι
€63.990,896, ενώ δεύτερn
στπ σειρά έρχεται

Ο μεικτός δείκτnς ζnμιών του κλά-

δου παρουσίασε μείωσn

πριακών Ασφαλιστικών τnν πρώτn θέ

στο

n GIC με μερiδω
12% και

ο καθαρός δείκτnς ζnμιών

κών ασφαλειών με ρυθμό αύξnσnς μόλις
για το

5,7% έναντι 9,7%
2008, τα συνολικά

Η παγκόσμια χρηματοπιστωτική ύφεση που ξεκίνησε στα τέλη του

2008,

απόρροια των τοξικών ομολόγων χαμηλής πιστοληπτικής

ικανότητας στεγαστικών δανείων στις ΗΠΑ και της χρεοκοπίας της

Lehman Brothers,

είχε μεταξύ άλλων σοβαρό αντίκτυπο και στην

ασφαλιστική βιομηχανία της Κύπρου, της οποίας τα ετήσια συνολικά
ασφάλιστρα εκπροσωπούν περίπου το

4,6%

του ακαθάριστου

εγχώριου προϊόντος, ενώ οι επενδύσεις μέχρι τότε υπερέβαιναν τα

2.000 εκατ., προσφέροντας
από 4.000 εργαζόμενους.
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με1κτrΊ παραγωγrΊ ασφαλfστρων

€

ρfπου

7,97%

52.114,991, έναντ1 € 50.652,666,

παραγωγrΊ

κα1 τρfτn

33,454,520.

n Pancyprian

με μερfδ10 πε-

κα1 με συνολ1κrΊ με1κτrΊ

μοιράζετα1 μεταξύ των

30

υπόλο1πων

ένανη

ασφαλιστ1κών εταιρειών τnς χώρας.

Το υπόλο1πο τnς αγορά

Αντlθετα, με 11ς γεν1κές ασφάλε1ες απώ-

€34.613,820

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΟΧΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ /
ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΠΕΝΔ ΥΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΖΩΗΣ

TABLE OF INVESTMENT UNITS OF ΤΗΕ INVESTMENT FUNDS OF LIFE INSURANCE COMPANIES ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΟΧΙΚΩΝ
Τιμή Μετοχικιis

Μονόδαs (€) /
lnvestment Unit Price (€)
Εταιρεία

/ Company

1

Ταμείο / Fund

Αξία Τα μείοu

/

Αποδόσειs
Τιμή
Προσφορόs

Τιμή
Αύξπσπ/Μείωσπ (%)
/ Εξαργύρωσπs - lncrease/Decrease (%)

Ημερ. Έναρξπs

/
Date of
commencement

ALPHA INSURANCE
ALPHA INSURANCE
ALPHA INSURANCE
ALPHA INSURANCE
ALPHA INSURANCE
AMERICAN LIFE
AMERICAN LIFE
LIBERTY LIFE
LIBERTY LIFE
LIBERTY LIFE
LIBERTY LIFE
LIBERTY LIFE

Optima Fund
Alpha Επιλογέs - Διεθνέs
Alpha Επιλογέs - Εαωτερικού
Alpha Επιλογέs - Επιλέκτων
Alpha Επιλογέs - Σταθερό
Alico Balanced Fund
Alico Dynamic Fund
Flexible lnvestment Fund
Conservative lnvestment Fund
Aspis lnvestment Fund
Smart lnvestment Fund
Secure lnvestment Fund

ΕθΝΙΚΗ

Επενδυτικό Ταμείο Εθνικήs

ΕθΝΙΚΗ

Guaranteed Return Fund
Active Cash Fund
Μικτό - Balanced Fund
Manulife lnvestment fund
GIC lnvestors Fund
Δυναμικό - Growth Fund
Εισοδηματικό - lncome Fund
Εγγυημένο - Guaranteed Fund

ΕθΝΙΚΗ

EUROLIFE
EUROLIFE
EUROLIFE
EUROLIFE
EUROLIFE
EUROLIFE
EUROLIFE
HELLENIC ALICO
HELLENIC ALICO
HELLENIC ALICO
INTERLIFE
INTERLIFE
INTERLIFE
INTERLIFE
LAIKI CYPRIALIFE
LΑΙΚΙ CYPRIALIFE
LAIKI CYPRIALIFE
LAIKI CYPRIALIFE
LAIKI CYPRIALIFE
LAIKI CYPRIALIFE
LAIKI CYPRIALIFE
LAIKI CYPRIALIFE
LAIKI CYPRIALIFE
LAIKI CYPRIALIFE
LAIKI CYPRIALIFE
LAIKI CYPRIALIFE
LAIKI CYPRIALIFE
LAIKI CYPRIALIFE
MINERVA
MINERVA
MINERVA
MINERVA
MINERVA
MINERVA
UNIVERSAL LIFE
UNIVERSAL LIFE
UNIVERSAL LIFE
UNIVERSAL LIFE
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ΑΙ

Aνantage

Future Plus Basic
Future Plus Balanced
Future Plus Dynamic
Επενδυτικό Ταμείο lnterbalanced
Επενδυτικό Ταμείο lnterdisciplined
Επενδυτικό Ταμείο lnteraggressive
Επενδυτικό Ταμείο lntersafety
Cyprialife
Δυναμικό

Πανευρωπαϊκό

Mega
Star
Equity
lnternational
Pioneer
Blue Chip
Balanced
Secure
Extra
Pensions Managed Fund
Cash Fund
Ω
Δ

Dynamic
Protector
Guaranteed Return
Secure
Growth Fund
Property Fund
Security Fund
Guaranteed Fund

30/09/1993
01/07/2003
01/07/2003
01/07/2003
01/07/2003
01/02/2000
01/02/2000
01/08/1994
01/08/1994
08/04/1997
15/10/2000
31/05/2005
31/03/1995
01/05/2001
30/07/2004
01/07/1989
01/04/1983
01/10/1987
01/11/2002
01/11/2002
01/11/2002
21/12/2007
01/12/2002
01/12/2002
01/12/2002
30/04/1997
01/06/2003
01/06/2003
01/06/2003
01/10/1995
02/10/1992
31/12/1988
30/09/1992
01/01/1980
30/05/1992
01/06/2001
01/06/2001
01/06/2001
01/06/2001
01/06/2001
01/11/2002
01/05/2004
01/12/2004
01/07/1991
01/07/1991
31/03/2002
31/03/2002
31/03/2002
01/08/2007
01/12/1971
01/01/1995
01/01/1997
01/01/2005

/ Returns

Fund Value

Offer Price

Bid Price

(κατά τous τελεuταίοus
12 μιiνεs)

από την έναρξη)

31/01/2010

31/01/2010

31/01/2010

(over the last
12 months)

(Annualised mean return
from commencement)

16.194.447
252.280
233.127
W1.385.552
5.556.834
1.840.449
24.080.691
7.026.656
14.761.128
6.611.377
1.648.524
1.533.718
14.080.533
2.782.152
295.708
373.921.572
17.965.185
4.137.924
10.241.108
6.984.369
14.019.999
1.954.186
6.932.348
2.515.354
940.946
42.855.516
437.135
442.288
7.867.740
128.368.109
52.878.798
5.616.621
29.273.072
21.194.691
2.813.285
2.243.281
4.000.247
8.047.381
24.443.155
43.422.145
4.085.157
1.210.167
113.745
4.273.370
1.698.813
56.294
96.831
2.449.292
695
119.289.395
114.011 .993
33.794.077
1.562.766

4,15
1,28
2,83
3,06
2,42
2,914
1,952
2,438
6,124
6,215
1,523
2,189
5,640
2,479
1,561
7,282
15,108
8,205
3,359
2,436
2,416

4,15
1,22
2,69
2,91
2,30
2,801
1,876
2,316
5,818
5,904
1,447
2,080
5,371
2,361
1,486
6,918
14,353
7,795
3,192
2,315
2,296
1,5318
10,583
11,414
12,637
4,569
2,677
2,767
2,225
3,1106
5,9960
5,3090
4,2216
132, 1654
2,6613
1,7598
2,2563
2,5592
2,5799
2,4955
2,5098
2,1604
2,0483
1,510
3,950
1,419
2,226
2,348
1,924
22,24
8,45
7,80
1,92023

4,53%
14,29%
75,78%
21,43%
5,22%
5,66%
15,37%
1,04%
1,86%
-9,52%
5,98%
3,99%
2,88%
3,16%
2,03%
17,38%
17,65%
16,73%
22,10%
13,99%
3,29%
2,34%
5,43%
7,72%
14,71%
5,86%
10,73%
11,06%
4,14%
7,87%
7,56%
9,71%
8,70%
6,77%
7,85%
6,03%
5,59%
7,28%
8,73%
4,87%
8,95%
6,64%
4,06%
33,39%
7,59%
30,70%
2,68%
4,36%
5,25%
17,79%
11,00%
9,77%
4,17%

5,51 %
-4,16%
7,71%
8,96%
5,26%
5,19%
2,29%
2,01%
8,26%
10,58%
-1 ,77 %
4,41%
8,38%
3,77%
-2,46%
7,29%
8,46%
7,28%
8,84%
4,14%
4,02%
-5,06%
3,16%
4,25%
5,66%
8,42%
6,96%
7,49 %
4,04%
4,67%
7,74%
5,91%
5,38%
15,60%
2,55%
0,95 %
3,91%
5,45%
5,55%
5,14%
6,27%
5,17%
4,68%
-1,07%
4,68%
-2,34%
3,43%
4,14%
4,85%
7,09 %
11,55%
12,74%
3,31%

Ν/Α

11,011
11,875
13,148
4,798
2,811
2,905
2,336
3,2743
6,1860
5,7072
4,2216
132,1654
2,6613
1,8524
2,3750
2,6938
2,7156
2,6268
2,6418
2,2741
2,1561
1,400
4,250
1,497
2,348
2,548
1,924
23,37
8,88
8,20
2,01625

(Μέση ετήσια

Οικονομικό έτοs

: 1/1/09 - 31/12/09

Νόμιμα : ΕΥΡΩ
Μικτά Ασφάλιστρα Γενικών Ασφαλειών

2009

Αυτοκινήτου

ALPHA
AlllANZ GENERAL ιNSURANCE
AllCO
ASPιS llBERTY
AMERιCAN ΗΟΜΕ
ATLANTιC

COMM. GENERAL
COSM0S
DEMCO
ΕΤΗΝιΚι GENERAL ιNSURANCE
ΕΤΗΝιΚι ιNSURANCE

Κλάδοs

Ναυτοσφαλίσειs,

και Σπιτιού

.
Α υτοκινητου

αεροπλοϊα και

Πuρόs

Απαιτήσειs

4.012.114

4.090.893

216.818

4.431.703

2.031.056

Μεταφορέs

ΠΙΠΩΣΕΙΣ

HYDRA
ιNTERllfE

μηνών

Μερiδιο

Αyοράs

Αγαρόs

2009

Σύνολο 12

% Μεταβολή

2009

2008

2009

14.857.335

-0,50%

3,41%

3,62%

539.847

μηνών

177.828

1.695.275

129.611

7.229.268

426.014

9.657.996

8.746.836

10,42%

2,22%

2,13%

2.260.077

11.602.851

Ο

ο

ο

ο

11 .602.851

10.224.659

13,48%

2,67%

2,49%

85.804

3.338.351

ο

ο

3.338.351

3.166.944

5,41%

0,77%

0,77 %

234.023

#Ν/Α

20.424.243

#Ν/Α

4,93%

4,97%

22.146.777

6.102

74.938
235.015

15.293.589

21.053.261
15.356.595

5,19%
-0,41%

5,10%
3,52%

5.13%
3,74%

737.588
787.657

ο

14.271

26.894.633

28.675.Β38

-6,21%

6.20%

6,98%

1.959.298

4.952.080

3.094.508

60,03%

1,14%

0,75%

489.906

581.941

8.879.397

10.070. 196

-11,82%

2,05%

2,45%

524.994

ο

3.159.015

2.520.487

25,33%

0,73%

0,61%

60.259

62.960

8.829.961

8.376.190

5,42%

2,03%

2,04%

410.873

9.023. 525

7.268.723

24, 14%

2,08%

1,77%

2.273.598

52.114.991

50.652.666

2,89 %

11.137.236

11.117.871

0,17%

12,00%
2,57%

12,33%
2,71%

1.727.007
983.435
336.218

#ΝΙΑ

5.384.342

364.602

8.119.625

6.531.047

4.050.681

11.493.199
9.515.143

5.1 47.157
3.902.658

745.377
1.375.912

15.225

129.906

620.200
128.853

3.17Β.345

20.269.885

208.371

2.368.357

855.404

134.491

3.904.831

53.002

507 .058

352.698

33.837

4.891.871

133.230

2.372.872

865.646

652.134

GιC

12

14.782.584

3,159.015

EUR0SURE
EUR0llFE

Διάφορα

Σύνολο

Μεριδια

2008

4.704.572

110.534

1.729.198

1.570.563

9.023.525

Ο

ο

ο

ο

3.324.399
654.344

12.537.003
8.905.451

1.324.760
5.987

25.508.518
1.129.669

7.049.851
441.785

#Ν/Α

#Ν/Α

#Ν/Α

ο

ο

ο

91.751

#Ν/Α

#Ν/Α

LΑιΚι CYPRιALιFE

12.963.855

Ο

LΑιΚι ιNSURANCE

96.862

#Ν/Α

#Ν/Α

8.816.106

#Ν/Α

2,30%

2,15%

12.963.855

9.409.868

37,77%

2,99%

2,29%

1.666.438

30.537.787

1.387.443

22.801.738

6.414.493

4.042.138

66.941 .788

63.990.896

4,61%

15,42%

15,58%

2.449.496

MιNERVA

915.934

14.259.654

47.473

1.115.321

1.104.524

21.896

17.464.802

17.210.434

1,48%

4,02%

4,19%

819.186

OLYMPιC

#Ν/Α

3.454.832

36.637

343.245

225.665

169.436

#Ν/Α

1.594.893

#Ν/Α

1,00%

0,39%

249.916

PANCYPRιAN

608.618

17.407.671

790.882

11.929.015

3.529.719

347.915

34.613.820

33.454.520

3,47%

7,97%

8,15%

1.276.124

R0YALCR0WN

62.612
347.611
55.960

5.359.877
4.791 .278
2.777.137

257.099
50.885
113.806

3.834.448
2.217.907
1.140.973

1.179.264
1.255.977
507.005

1.039.063

11.303.783

3,79%

280.435
887.415

27.218

1,09%

165.341

23.717.848

Ο

ο

ο

ό

ο

23.717.84Β

1,57%
3,94%
10,29%

2,70%
2,00%
1,07%

2,75 %

8.529.592
4.471.847
21.504.929

2,08%

25.819

11 .732.363
8.663.658
4.647.918

5,46%

5,24%

364.259

290,532

25,38%

0,08%

0,07%

1.034.647

539.884

252.848

5.651.456

5.070.822

11,45%

1,30%

1,23%

3.25Β.356

3.135.000

3,93%

0,75%

0,76%

6.192.157

5.988.886

3,39%

1,43%

1,46%

340.175

296.327

14,80%

0,08%

0,07%

410.674.785

#Ν/Α

YDR0Gι0S
PR0GRESSιVE
UNιVERSAL LιFE

HELLENιC

AllCO

ΚΕΝΤRιΚΙ

BUPA

364.259

ο

343.301

3.268.152

212.624

ο

3.258.356

ΗιRΕ RιSK P00L
0SEDA
TRUST ιNSURANCE
Συνολικά ασφάλιστρα

6.192.157
340.175
2009 •

Συνολικά Ασφάλιστρα 2008

Ετήσιο

% Μετσβσή 200Β - 2009

Ετήσιο

% Μεταβολή 2007 - 2008

1.227. 207

42

255.441

78.012

#Ν/Α

#Ν/Α

#Ν/Α

#ΝΙΑ

#Ν/Α

78.762.377

17Β . 170.225

7.515.510

101 .861.473

35.577.957

235.759
298.002

51.611

1.612.312

#Ν/Α

#Ν/Α

8.489.240

410.674.785

#ΝΙΑ

#Ν/Α

#Ν/Α

#Ν/Α

#Ν/Α

-20,89%

#Ν/Α

#Ν/Α

14,41%

7,02%

4,41%

10,50%

9.75%

12,30%

22,10%

9,67%

292.466

99.075
17.422.419

* Ή Ασφαλιστικn Trust lnsurance6έν πεpιλαμβόνετα1. Τα στοιχεία τηs Trust lnsurance είναι διαθέσιμα μόνο για το έτοs 2009
Σπμεlωσn ;Οι συνολικέs κατανομέs ασφαλlστpων έγιναν από τnν

Cyprus Hire

Τα στοιχεία προέρχονται από τα αποτελέσματα εταιρειών που κατέχούν το
01

Rίsk

Pool & Ο

98, 1% τns αγοράs στο κλάδο
εταφείεs που δεν συμμετείχαν: GAN DIRECT, COMMERCIAL VALUE, LLOYD'S UNDERWRITERS

γενικών ασφαλειών.
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Οικονομικό έτοs:

1/1/09 - 31/12/09

Νόμιμα : ΕΥΡΩ
Μικτά Ασφάλιστρα Ζωήs

Μερίδιο

Μερίδιο

Αγοράs

Αγοράs

% Change

2008

2009

3,91%

4,25%

Ετήσια

2009

2008

ALLIANZ GENERAL INSURANCE

14.995.035 13.345.332

12,36%

ALPHA

11.279.042 10.038.938

12,35%

2,94%

3,19%

ALICO

27.748.251 28.1 92.065

-1,57%

8,26%

7,86%

ASPIS LIBERTY

8.344.253

8.655.678

-3,60%

2,54%

2,36%

LAIKI CYPRIALIFE

92.186.816 88.913.425

3,68%

26,05%

26, 10%

EUROLIFE

101.376.800 96.635.762

4,91%

28,31%

28,70%

#Ν/Α

6,37%

6,59%

0,63%

15,81%

15,38%

#Ν/Α

INTERLIFE
UNIVERSAL LIFE

#Ν/Α

54.324.157 53.983.588
6.344.136

6.016.595

5,44%

1,76%

1,80%

MINERVA

3.101.743

3.667.272

-15,42%

1,07%

0,88%

HELLENIC ALICO

10.243.387 10.154.253

0,88%

2,97%

2,90%

#Ν/Α

100%

100,00%

ΕΤΗΝΙΚΙ

INSURANCE

Σύνολο

#Ν/Α

Ετήσια

% μεταβολή 2008-2009

3,48%

Ετήσια

% μεταβολή 2007-2008

6,36%

#Ν/Α

Σnμειωσn: τα στοιχεία προέρχονται από αποτελέσματα εταιρείων που εκπροσωπούν το

'

100%

τns αγοράs ασφαλειών ζωns

3,5% έναντ1 6,4% το 2008 στα
€353,2 εκατ. έναντ1 €341,3 εκατ. το
2008. Σπμε1ώνετα1 ότ1 ο αρ1θμός νέ

13.910 συμβόλ01α έναντ111.342 το
2008, με τα τεχν1κά αποθεματ1κά στα
€1.798 εκατ. το 2009, έναντ1 €1.645
εκατ. το 2008, αύξnσn 9,3%.
θετ1κfl n πορεία των επενδύσεων με

ων ασφαλ1στnρiων επενδυτ1κών σχε

καλές αποδόσε1ς

λε1ες εμφάν1σε ο Κλάδος ΖωrΊς όπου π
παραγωγrΊ ασφαλiστρων κατέγραψε

μεiωσπ

δf ων με1ώθnκε κατά

18,2 %, στα
19.074 συμβόλα1α το 2009 έναντ~
23.329 το 2008, όμως n μεfωσn στα
ασφάλ10τρα rΊταν μόνο 11, 9%, από

€41,3

εκατ. το

Ωστόσο,

€36,4 εκατ.
σnμε1ώθnκε αύξnσn 22,6%
2008

στα

στ1ς εξαγορές ασφαλ1στnρfων, στα
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itTAJI

4,2%

στα
το

€2.600 εκατ., έναντ1 €2.495 εκατ.
2008. 01 αποδόσε1ς από τ1ς επεν

δύσε1ς στον κλάδο ζωrΊς παρουσfασαν
σnμαντ1κrΊ βελτfωσn στα

έναντ1 ζnμ1ών

rance,

Link πως n Alpha lnsu-

με τnν απόδοσn

πρόγραμμα

Alpha

€192,6 εκατ.,
€255,3 εκατ. το 2008.

από το

Επ1λογrΊ Εσωτερ1κού

να φτάνε1 γ1α το δ1άστnμα των

λευταiων μnνών στο

θεηκά κ1νrΊθnκε ο τομέας των επεν
δύσεων, παρουσ1άζοντας αύξnσn

Να σnμε1ωθεi σε ό,τ1 αφορά τ1ς απο
δόσε1ς των Unit

12 τε
112 ,21 %, βρf

σκετα1 μακράν μπροστά σε σχέσn με
ης άλλες ασφαλ1στ1κές.

Σnμε1ώνετ01 τέλος ότ1 αύξnσn

κατέγραψαν

στα

01

10,5%
2009
σε σύγκρ~σn με €410

αποζnμ1ώσε1ς το

€453 εκατ.
εκατ. το 2008 που
αύξnσn 6,2%.

αντ1στο1χούσε σε

Jllico®
Πυλώναs
ανάπτυξns

Ο πρόεδρος τπς περ1φέρε1ας Κε
ντρ1κής κα1 Ανατολ1κής Εuρώπnς τnς

κ. Α. Βασ1λεiοu, τiμnσε με τnν

Alico,

παροuσfα του το σuνέδρ10 κα1 τnν τε

λετή απονομής βραβεiων, επ1κεφαλής
των στελεχών τnς εταφεfας.

θρωπο~ τnς

01

άν

Alico αξωπο1ούν τnν υπο

δομή, τnν τεχνογνωσiα κα1 τnν εμπε1-

ρία που δ1αθέτε1

n εταφεία, unnρετώ

ντας με θέρμn το θεσμό τnς 1δ1ωτ~κής
ασφάλ1σnς. Με αφοσίωσn στους στό
χους τους κα1 τnν εταφ1κή φ1λοσοφία,

παραμένουν ανο1χτοi σε νέες nροκλή

το

Agency

σε1ς κα1 φροντfζοuν με σεβασμό κα1

uψnλό επίπεδο επαγγελματ~σμού τ~ς
nραγματ~κές ανάγκες των ασφαλ1-

01 onofo1 γ1α το λόγο
άλλωστε, τψούν τnν Alico με

σμένων τους,
αυτόν,

τnν εμπ1στοσύνn τους γ1α τnν κάλuψn

Και φέτος η

Alico τίμησε τους

κορυφαίους συνεργάτες του

παραγωγικού συστήματος οι οποίοι
διακρίθηκαν με τις επιδόσεις τους τη

χρονιά που πέρασε. Η εταιρεία, η
οποία εδώ και

46 χρόνια έφερε το

θεσμό της ασφάλειας Ζωής στην

τους πραγματ1κούς επαγγελματiες α

ναφέρθnκε στnν ομ1λία του ο κ. Δ.

Μαζαράκnς,

Chief Sales & Marketing
Officer τnς Alico, ο onofoς μεταξύ άλ
λων τόν~σε τα εξής:

«01

πρόσφατες εξελfξε1ς σε εnfπεδο

01κονομίας, nαγκόσμ1ας κα1 ελλnν1-

για τον πρωταγωνιστικό ρόλο που

κής, σε επίπεδο ασφαλ1στ1κής αγοράς,

αλλά κα1 μέσα στn δ1κή μας ΟΙκογέ

διαδραματίζει στην εξέλιξή του,

νε1α, δnμ1οuργούν ένα nερ1βάλλον

βράβευσε στις αρχές Ιουνίου τους

γεμάτο nροκλήσε1ς.

εκδηλώσεις που πραγματοποιήθη

Efva1 στο δ1κό
μας χέρ1 να αnοδε1χθούμε n10 δuνατοf
από τnν κάθε δυσκολία κα1 να μετα

τρέψουμε αυτές τ~ς nροκλήσε1ς σε εu

καν -στις οποίες συγκεντρώθηκαν οι

καφfες. Η εταφεία, στnρ1ζόμενn σε ό

επαγγελματίες ασφαλιστικοί

λες εκείνες τ~ς αρχές που ανέδε1ξαν

σύμβουλοι της εταιρείας από

iwJ

Στ~ς σnμερ1νές εξελiξε1ς, αλλά κα1
στ~ς προοπτ~κές που ανοίγοντα1 γ1α

Ελλάδα και διακρίνεται διαχρονικά

πρώτους των πρώτων και στις

70

των ασφαλ1στ1κών τους αναγκών.

τnν

Alico σε nγέτn τnς ασφαλ1στ~κή(

αγοράς Ζωής στnν Ελλάδα, θα σuνε

ολόκληρη την Ελλάδα, καθώς και τα

χίσε1 να uποσ-τnρfζε1 κα1 να ενδuνα

στελέχη της δύναμης πωλήσεων- η

μώνε1 κάθε τnς περ1οχή με στόχο τnν
προστασία κα1 το συμφέρον όλων αυ

αποφασιστικότητα και η αισιοδοξία

τών που συνθέτουν τnν εταφεfα: α

ήταν παραπάνω από εμφανείς.

σφαλ1σμένων, ασφαλ1στών, nροσω-

πικού, μετόχων, αλλά και τπς iδιας τnς
ελλnνικtις κοινωνiας, μέσα στπν οποiα
λειτουργεi κα1 αναπτύσσετα1.

»Το σύστπμα

Agency τπς Alico θα

συνεχiσε1 να αποτελεi τον βασ1κό ά

ξονα ανάπτυξnς τnς εταφεiας, ενώ
κύρΙΟς στόχος μας παραμένε1 π πε

ραιτέρω ενδυνάμωσπ του συστtιμα

τος, n ανάπτυξn νέων ~κανών ασφαλ1στών, ασφαλ~στών που επ1θυμεi κα1

χρε1άζετα1
όλα

n αγορά μας, και πάνω από

n ευnμερiα του κάθε συνεργάτπ

«Η αγορά έχει ανάγκη
τη στήριξη που μπορεί

να προσφέρει η
ιδιωτική ασφάλιση»
τόνισε ο πρόεδρος της
περιφέρειας Κεντρικής
και Ανατολικής
Ευρώπης της Alico,
κ. Α. Βασιλείου.

μας.

»Για να ανταποκρ1θεi με επιτυχiα

στις προκλtισε1ς τnς εποχtις, κάθε μέ

λος του Ageπcy θα πρέπει, αξ1οποιώ
ντας τις ικανότπτές του κα1 το ταλέντο
του, να προσαρμοσθεi στις νέες συν

θtικες, δουλεύοντας π10 πε1θαρχπμέ

να και συστπματικά, κάνοντας καθπ
μερινά τn δουλε1ά του σωστά.
» Η σnμερινtι συγκυρiα κάνει επiσπς

ακόμn πΙΟ επιτακτικtι τnν ανάγκn γ1α

επαρκtι ασφαλιστικtι κάλυψn απένα
ντι στο απροσδόκnτο, αλλά και επ1-

βάλλε1 τον σωστό προγραμματισμό
γ1α το μέλλον, ακόμn κα1 το ΠΙΟ μα
κρ1νό.

»Σtιμερα, και παρά το πεν1χρό των

συντάξεων του κρατ1κού ασφαλ~στι
κού συστtιματος, το σύστnμα δεν κρi
νεται βιώσιμο και εiναι πολύ δύσκολο
για τον κάθε πολiτn κα1 ιδιαiτερα γ1α

τους νέους να απαντtισουν στα εξtις
ερωτtιματα: " θα πάρω σύνταξn; " , " Πό
τε; " , " Πόσα θα πάρω; "
»Η πρόνοια του καθενός για μ1α ε

παρκtι σύνταξn,

n

οποiα θα του επι

τρέπει να δ1ατnρtισε1 το επiπεδο δια
βiωσnς που επιθυμεi, εiνα1 σtιμερα μια

από τ1ς σnμαντικότερες αποφάσε1ς
στn ζωtι του. Η απόφασn εiναι τελικά

του κάθε ανθρώπου, n ευθύνn όμως
εiνα1 και δ1κtι μας».

ο κ. Α. Βασιλεiου στπν ομιλiα του συ

νεχάρn τους συνεργάτες τού Παραγωγ1-

κού Συστtιματος

01

οποiοι δ1ακρiθnκαν

με τ~ς επιτυχiες τους τπ χρον1ά που πέ

ρασε όχ1 μόνον στπν Ελλάδα, αλλά κα1

σε ευρωπαϊκό κα1 παγκόσμιο επiπεδο.
Ακόμn ευχαρiστπσε θερμά όλους τους

συνεργάτες γ1α τnν ουσ1αστ~κtι συμβο
λtι τους στπν πορεία τnς εταιρείας .
Αναφερόμενος στn σnμερινtι 01κο

νομ1κtι συγκυρiα κα1 στα χρόνια που

έρχοντα1 , ο κ. Α . Βασ1λεiου τόν~σε ότ1
« π αγορά έχε~ ανάγκn τn στtιριξn που

μπορεί να προσφέρει π 1διωτ1κtι α
σφάλισπ. Η

Alico

μπορεi να προσφέ

ρε1 τις πολύτιμες υπnρεσiες τnς κα1 να

ανταποκρ1θεi κατά τον καλύτερο τρό
πο στις προσδοκiες των ασφαλισμέ

νων τnς. Οσο για το Παραγωγικό Σύ
στnμα, θα πρέπε1 να εργασθεi ακόμn

π10 συστnματ1κά, έτσ1 ώστε να αξ10πο1tισε1 τις μεγάλες δυνατότnτες που

του παρέχε1

n εταιρεiα, n οποiα

ξεχω

ρiζε1 για τον επαγγελματ1σμό κα1 τnν

οικονομικtι τnς ευρωστiα.

»Στο σnμερ1νό περιβάλλον, π

Alico

θα σταθεί στο πλευρό όλων των αν
θρώπων τnς , οι οποiο1 έχουν τnν α

ποφασ1στικότnτα να ανταποκρ1θούν
στο χρέος τους απέναντι στους ασφα

λ~σμένους, αλλά κα1 στον εαυτό τους
κα1 τπν 01κογένειά τους » δ1αβεβαiωσε
ο πρόεδρος τnς περ1φέρε1ας Κεντρ1κtι ς και Ανατολ1κtις Ευρώπnς τnς

co,

κ. Α . Βασιλείου .

Ali-

Υπάρχουν κενό στn νομοθεσίογια τον εσωτερικό έλεγχο
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

αποφάσε1ς (Α.

υποβολιΊ έκθεσης τέτο1ων πλnροφοριών.

2002)

Στον Λάμ προ Καpαγεώ pγο

νομοθεσ ί α σχετικά με τον εσωτερικό έλεγχο »
τονίζει σε συνέντευξή του στο «Ασφαλιστικό ΝΑΙ »

ο Μανώλης Βαμβακάρης, διευθυντής Εσωτερικού

χουν ορfσε1 υπεύθυνο τnς υπnρεσfας εσω 
τερ1κού ελέγχου και κατ' επέκταση δεν έ

των καθ1ερωμένων συστημάτων, γ1α εξα-

τουργfας υπnρεσ1ών εσωτερικού ελέγχου

χουν δnμιουργιΊσει αντiστοιχες υπnρεσiες

σφάλισn τnς συμμόρφωσης στις πολη1-

εiχαν μόνο οι εισηγμένες στο ΧΜ ασφα-

εσωτερικού ελέγχου.

κές, στα προγράμματα, στις διαδικασfες,

λιστ~κές εταιρεfες .

μέχρι τον

Π ιστεύετε ότι υπάρχουν κάποια κενά

Ο τελευταfος, όμως, νόμος

37 46/ 2009,

στn νομοθεσ ί α σχετικά με τον εσωτε

οι οποiες θα μπορούσαν να έχουν σnμα

ο οποiος τροποποinσε τον ιΊδn υπάρχο

ρικό έλεγχο και, εάν ναι, ποια είναι

ντ1κό αντiκτυπο σε λειτουργiες και να υπο

ντα νόμο

αυτά;

βάλλουν εκθέσεις με τις οποiες να προσ

εσωτερικό έλεγχο των ασφαλιστ1κών εται

δ1ορiζετα1 εάν

ρειών, αναφέρε1 ρnτά στο άρθρο

•

της Επιτροπής Ελέγχου και Φερεγγυότητας της

σμένες ασφαλιστ1κές εταιρεiες που δεν έ -

όρ1ζαν ότι υποχρέωση ύπαρξης και λε1-

n επ1χεfρnσn

έχε~ συμμορ

400/ 1970 , όσον

αφορά τον
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ότι

όλες ανεξαιρέτως οι ασφαλιστικές επ1χε1-

φωθεf.

Ελέγχου τ ης εταιρείας Ασφάλειαι Μινέπα, μέλος

Ν.

(fo11ow up)

Να διενεργούν επανέλεγχο

στους νόμους κα1 στις διατάξεις εκεfνες,

«Υπάρχουν, υπήρχαν και θα υπάρχουν κενά στη

5/ 204/ 2000,

3016/
Φεβρουάριο του 2009

•

Μανώλnς Βαμβακάρnς

Να διενεργούν επανέλεγχο του τρόπου

ριΊσεις (ελληνικές κα1 πολυεθν1κές, μει-

Κενά στn νομοθεσiα σχετικά με τον εσω
τερικό έλεγχο υπιΊρχαν και υπάρχουν μέ 
χρι και σιΊμερα.

Ορισμένα από αυτά τα έχουμε επισnμά-

δ1ασφάλ~σnς των περ1ουσ10κών στοιχεi

ΕΑΕΕ και εισηγητής του ΕΙΑΣ σε θέματα

ων κα1, επ1πλέον, όπως προβλέπεται , να

Εσωτε ρι κού Ελέγχου και προϋπολογισμού των

επαληθεύουν τnν ύπαρξη τέτο1ων περιου

ασφαλι στικών εταιρειών. Το σημαντικότερο κενό ,

σιακών στοιχεf ων.

σύμφωνα μ ε τον κ . Βαμβακάpn, είναι ότι τόσο στις

•

Να απσομούν τnν οικονομfα και τnν απο

τελεσματικότητα με τις οποiες χρnσιμο

π αλαιές αποφάσεις και νομοθεσίες που

ποιούνται οι πόρο~.

α φορούσαν τις αρμοδιότητες του εσωτερικού

•

ελέγχου και το έργο του ελεγκτή για τις

Ο εσωτερικός έλεγχος είναι μια ανεξάρτητη,
αντικειμενική και συμβουλευτική δραστηριότητα,

σχεδιασμένη να προσθέτει αξία και να βελτιώνει τις

λειτουργίες μιας επιχείρησης ή ενός οργανισμού. '

'

Να δ1ενεργούν επανέλεγχο λεπουργιών

ιΊ προγραμμάτων, για εξακρiβωσn τnς λο

ει σ ηγμένες εταιρείες όσο και τώρα με τον νέο

νόμο

τnν εξακρiβωσn, μέτρnσn, ταξινόμnσn και

γικιΊς ακολουθiας των αποτελεσμάτων με

που αφορά το σύνολο των

τους καθιερωμένους αντ1κειμεν1κούς σκο

κτές, ζωής , γεν1κών κ.λπ.) που λειτουρ

α σφαλιστικών εταιρειών δεν διευκρινίζονται/ απο

πούς και επιδιώξεις και τnς εφαρμογιΊς των

γούν στnν χώρα μας υποχρεούνται να ορi

επιστολές μας μέσω τnς ΕπιτροπrΊς Εσω 

σαφηνίζονται πλήρως κα ι αναλυτικά ο σκοπός της

λειτουργιών ιΊ των προγραμμάτων σύμφω

σουν τον αρμόδιο εσωτερικό ελεγκτrΊ και

τερικού Ελέγχου τnς οποiας ήμουν πρ όε

να με τον προγραμματισμό τους.

να ενημερώσουν τις εποπτικές αρχές

δρος και λειτουργούσε αυτόνομn μ έχρι το

(ΕΠΕΙΑ) με τα στοιχεiα του.

τέλος του

3746/2009

λειτουργ ί ας και οι αρμοδιότητες της Υπηρεσίας

•

Εσωτερικού Ελέγχου, καθώς και ο ρόλος των
εσωτερικών ελεγκτών.
Πείτε μας τι είναι εσωτερικός έλεγχος

pnσn να εκπλnρώσε1 τους σκοπούς τnς ,

2008.

ελέγχους μετά από εντολές τnς Διοiκnσnς ,

Αυτό σιΊμαινε ότι όλες οι ασφαλιστικές

τnς ΕλεγκτικιΊς ΕπιτροπιΊς και του Δ101κn

επιχειρrΊσεις όφειλαν να δnμιουργrΊσουν

σωπικιΊ μου εκτiμπσn εiναι ότι, τόσο στι ς

τ1κού Συμβουλiου.

και να λειτουργιΊσουν αντiστοιχες υπnρε

παλα1ές αποφάσεις και νομοθεσiες που

Τι οpίζε1

n νομοθεσία

Το σnμαντ1κότερο κενό κατά τnν πρ ο 

σχετ1κά με τον

σiες εσωτερικού ελέγχου , με τnν εφαρμο

αφορούσαν στις αρμοδιότητες του εσωτε 
ρικού ελέγχου κα1 στο έργο του ελεγκτrΊ

για τις εισηγμένες εταιρεiες όσο και τώ ρ α

και ποιο το πλα ί σιο λειτουργ ί ας του

nρασφέροντάς τnς μια συστnματικιΊ αυ

λεσματικότητας του ΣυστιΊματος Εσωτερι

εσωτερικό έλεγχο των ασφαλιστικών

γrΊ τnς συγκεκριμένης τpononoinσnς του

εσωτερικού ελέγχου;

στnριΊ nροσέγγ1σn, αποτιμώντας κα1 βελ

κού Ελέγχου τnς Επιχεiρnσnς και τnς ποι

εταιρειών; Από τnν επαγγελματική σας

νόμου

Ο εσωτερικός έλεγχος, όπως ορiζεται

τιώνοντας τnν αποτελεσματικότητα τnς δια

ότητας τnς εργασιακιΊς απόδοσης κατά τnν

εμπειρία και τn συμμετοχή σας σε επι

Όσον αφορά το δεύτερο σκέλος τnς ε

τροπές ελέγχου τnς ΕΑΕΕ, μήπως γνω

ρώτnσιΊς σας, βασιζόμενος στnν πλnροφό

στο σύνολο των ασφαλ~στικών εταιρειών ,

Οι εσωτεp1κοί ελεγκτές πpέπε1:

ρίζετε εάν όλες οι ασφαλιστικές εται

ρnσn που έχω από τα αποτελέσματα μιας

δεν διευκρ1νiζοντα1 / αποσαφnνiζονται πλrΊ 

Να δ1ενεργούν επανέλεγχο

ρείες στn χώρα μας έχουν προσαρμο

έρευνας που έγινε από τnν επιτροπιΊ ελέγ

ρως και αναλυτικά ο σκοπός τnς λειτουρ

τnς αξιοπιστiας και αρτ1ότnτας των 01κο

σθεί στις αποφάσεις αυτές;

χου τnς ΕΑΕΕ στο τέλος του

2008 κα1 στnν

γiας και οι αρμοδιότnτες τnς Υπnρεσία ς

νομ1κών και λεπουργ1κών πλnροφοριών

Οι εποπτικές αρχές των ασφαλιστικών

επικοινωνiα με στελέχη τnς αγοράς, εκτι

Εσωτερ1κού Ελέγχου , καθώς κα1 ο ρόλος

κα1 των μέσων που χρnσιμοπο1ούντα1 γ10

εταιρειών, με τους υπάρχοντες νόμους και

μώ ότι υπάρχουν ακόμn και σιΊμερα ορι-

των εσωτερ1κών ελεγκτών .

στα διεθνιΊ πρότυπα

dards), εiναι

(lnternational Stan-

μια ανεξάρτnτn, αντικειμενι

χεiρ1σnς των κ1νδύνων (risk management),
των εσωτερικών ελέγχων

(controls) και
(corporate

κιΊ και συμβουλευτ1κιΊ δραστnρ1ότnτα σχε

των διαδικασιών διοiκnσnς

διασμένη να προσθέτει αξiα κα1 να βελ

governance).

τιώνει τ1ς λεηουργiες μιας επιχεiρnσnς ιΊ

Το πλαiσ10 εργασiας του εσωτερ1κού

οργαν1σμού. Επiσnς να βοnθά τnν εnιχεf-

ελέγχου πρέπε1 να περικλείε1 τnν εξέταση

74

και αξιολόγnσn τnς επάρκε1ας κ01 αποτε

Να διενεργούν ειδικούς και έκτακτους

νει προς τις εκάστοτε εποπτικές αρχές μ ε

εππέλεσn των ανατεθειμένων καθηκόντων.

•

(fo11ow up)

3746/ 2009.

με τον νέο νόμο

37 46/ 2009 που αφορά
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Σε άλλες περιπτώσεις, όμως, nαρατnρού

κατάσταση, εfτε λόγω άγνοιας του αντι

στην ασφαλ1στ1κfl επιχεiρnσn και κυ

συνεργασία με τα στελέχη τnς διοfκnσnς

όσον αφορά τις

κειμένου και του ρόλου τους, εfτε λόγω

ρiως n1στεύετε ότι σπμαiνει κάτ~ γ1α

και τους εξωτερικούς ελεγκτές.

υπnρεσfες Εσωτερ1κού Ελέγχου των τρα

φοβfας μnν απομακρυνθούν από τn θέσn

τον καταναλωτή ασφαλιστικών υπη

πεζών. Εκεf υπάρχουν, πέρα από τn βασι

τους, εfτε λόγω του ότι

κή απόφαση του Δ101κnτfι τnς ΤτΕ, και μια

ορiσει ένα θεσμικό

σειρά συμπλnρωματ1κών δ1ευκρ1νιστικών

nλαiσιο με τα ακριβή

εσωτερικού ελεγκτή εf

ες έχουν φροντiσει, σε συνεργασfα με τους

εγκυκλiων τnς ΤτΕ, βάσε1 των οnοfων απο

καθήκοντά τους και με

ναι σnμαντικfι, ιδfως δε

ελεγχόμενους, να συνοδεύονται και με τις

σαφnνίζοντα1 και δ1ευκρινfζονται σε μεγά

τις αρμοδιότητές τους.

σε nεριnτώσε1ς που

πλέον κατάλληλες από πλευράς κόστους

λο βαθμό θέματα που αφορούν στο ρόλο,

Στο μεγαλύτερο πο

τυγχάνε1 να συνυπάρ

κα1 αnοτελεσματικότnτας λύσεις όλων των

στ~ς αρμοδιότητες και στο έργο τόσο των

σοστό, όμως, εκτ1μώ

n απο

λειτουργικών, 01κονομικών και δ101κnτι

Υπnρεσ1ών Ελέγχου όσο κα1 των εσωτερ1-

κα1 n1στεύω ότ1

με το αντiθετο, όπως

n.x.

n Πολιτεfα δεν έχει

ρεσιών

n ύπαρξή

του;

Η

Με τnν υποβολή έγκαιρων, αντικειμενι

κών και τεκμnρ1ωμένων εκθέσεων ελέγ
του

προσφορά

χουν μαζf τόσο

χου προς τις εκάστοτε διοικήσεις,

01

οnοf

01 δ101-

δοχή κα1 στfιρ1ξn τnς

κfισε1ς των ασφαλ1στ1-

διοfκnσnς στο έργο του

Όσον αφορά το δεύτερο σκέλος τnς ε

nοσαφnνfσεις έχουν ως αποτέλεσμα να γf

κών εταιρε1ών σήμερα

όσο κα1

n ποιότητα των

ρώτnσfις σας, εκτιμώ ότι για τον κάθε κα

νεται το έργο των υπnρεσ1ών ελέγχου και

πλέον αντιμετωnfζουν

γνώσεων και τnς nρο

ταναλωτή που εfναι fι επιθυμεf να γfνει nε

των ελεγκτών σαφώς πιο αξ1όn~στο,

n10

θετικά τους εσωτερι

σωnικότnτας των ελε

λάτnς μιας ασφαλιστ~κfις εnιχεiρnσnς fι γε

αnοτελεσματ1κό και περ~σσότερο αξ1ολο

κούς ελεγκτές, που

γκτών που αnαρτfζουν

νικότερα μιας εnιχεfρnσnς παροχής υnnρε

γfισιμο .

δ1αθέτουν φυσ1κά τnν

τnν κάθε οργανωμένη

σιών fι nώλnσnς προϊόντων,

κατάλλnλn τεχνογνω-

unnpεσfa εσωτερικού

χάνει να δ1αθέτε1 μια καλά οργανωμένn,

κών ελεγκτών. Αυτές

01

δ1ευκρ1νfσε1ς/α

Γεν1κότερα πώς π1στεύετε ότ1 αντιμε

κών προβλημάτων.

n onofa τυγ

δ1οικfισεις των εταιρειών

αποδεκτή και στελεχωμένη unnpεσfa εσω

τον εσωτερικό ελεγκτή, από τn στιγ

τερικού ελέγχου, αnοτελεf ένα πρόσθετο

τωπiζουν

01

μή που οι iδ1ες τον πληρώνουν;
Η αντιμετώπιση του εσωτερ1κού ελεγκτή,
ανεξαρτήτως του γεγονότος ότι

n αμοιβή

του καταβάλλεται από τον iδιο τον εργοδό
τη του, που εiναι και ο ελεγχόμενος, έχει
να κάνει αφενός με τον τρόπο λειτουργfας

Στο μεγαλύτερο ποσοστό οι διοικήσεις των
ασφαλιστικών εταιρειών σήμερα πλέον
αντιμετωπίζουν θετικό τους εσωτερικούς ελεγκτές·

κυρίως, εφαρμόζουν όλες τις προτάσεις τους. '

λον πελάτης τnς

/

Τελειώνοντας, θα ήθελα να σας θέσω

τους και κυρfως εφαρμόζουν όλες τις nρο

βελ

βραβεύθηκε μέσω της συγκεκριμένης
έρευνας;

Επιπλέον, τα στελέχη αυτά, για να κατα

λήξουν στα αποτελέσματά τους, έλαβαν
υnόψn τους και αξ1ολόγnσαν από όλες τ1ς

γνωστό ότι εργαστfικατε στην ΑΣΠ1Σ

γάλη ειλικρfνε1α, γ1ατf δεν θα ήθελα, αφε

τον Σεπτέμ

νός, να εκλnφθεf από εσάς και τους ανα

κών και nραγματ1κών δεδομένων (όπως

2009 απώλεσε την άδεια

γνώστες σας ότ1 θέλω fι έχω λόγους να τnν

γνώσn του αντικειμένου, τfιρnσn και εφαρ

λεπουργiας τnς, με αποτέλεσμα μια

αποφύγω κα1, αφετέρου, γιατf μου δiνεται

μογή του κώδικα δεοντολογίας, τfιρnσn

του έργου

σειρά σοβαρών επ1nτώσεων σε ασφα

μέσα από τnν ερώτησή σας και ευκαιρfα να

των διεθνών προτύπων, τfιρnσn των νο

του εσωτερικού ελέγχου έχε1 να κάνει με:

λισμένους, σε εργαζόμενους και σε άλ

πω και δύο λόγια όσον αφορά το συγκε

μοθεσιών που διέπουν τις ασφαλιστικές

κριμένο θέμα.

εταιρείες, ύnapξn-τfιpnσn και εφαρμογή

και μια προσωπική ερώτηση. Εiναι

ΠΡΟΝΟ1Α ΑΕΓΑ
σfα και αποδέχονται το έργο και το ρόλο

ασφαλισμένος τnς .

υπnρεσiες ελέγχου μια σειρά αντικειμενι

με τnν ποιότnτα των γνώσεων και τnν προ

Υπάρχουν, όντως, ορισμένες διοικήσεις

να εξακολουθεf να παραμένει και στο μέλ

θα απαντήσω στnν ερώτησή σας με με

'

των fδ1ων των δ101κfισεων και αφετέρου

σωnικότnτα των εσωτερικών ελεγκτών.

αντικειμενικό κριτήριο για να γfνει κα1 για

βριο του
ελέγχου.

Συγκεκριμένα,

n προσφορά

n onoia

επιχειρήσεων που n1θανώς να μn βοηθούν

τάσε1ς τους με σκοπό να επιλυθούν

και υnοστnρfζουν το έργο των υπηρεσιών

τιωθούν

εσωτερικού ελέγχου και να μn δfνουν κα1

νομ1κά και δ101κnτ1κά προβλήματα που εnι

τn δέουσα βαρύτnτα στις nαρατnρfισεις που

σnμαfνονται στ~ς εκθέσεις ελέγχων τους .

τουργικών διαδικασιών στnν κάθε επ1χεf

αναφέρονται στις υποβαλλόμενες εκθέ

Με αυτό τον τρόπο οι δ101κfισεις των ετα1-

ρnσn.

σεις ελέγχων από τους εσωτερικούς ελε

ρε1ών επιτυγχάνουν αφενός τn βελτfωσn

γκτές. Αυτό έχε1 ως αποτέλεσμα το έργο

τnς λειτουργiας κα1 τnς αποδοτ~κότnτας τnς

δικασfα παρακολούθnσnς συγκεκριμένων

ξύ των εισηγμένων εταιρειών στο ΧΑΑ,

άρ10 του

του εσωτερικού ελέγχου να μnν έχει τα α

εταιρεfας τους και αφετέρου τnν αναβάθ

σημαντικών οικονομικών δεδομένων και

βάσει των αποτελεσμάτων έρευνας που

2009,

ναμενόμενα αποτελέσματα και τα όποια

μιση του έργου των υnnρεσιών εσωτερι

στοιχεfων.

τέλεσε Οικονομικό Πανεπιστήμιο της

διοfκnσfι τnς, και n onofa στn συνέχε1α

σης των εκθέσεων ελέγχου, καταγραφή

nροβλι'ιματα να μn βελτιώνονται fι να μnν

κού ελέγχου και των εσωτερικών ελεγκτών,

συστnματ1κfι διαδικασfα nαρακο

Αθήνας σε συνεργασία με στελέχη με-

απώλεσε τον Σεnτέμβρ10 του

εξαλεfφονται.

μέσα από τnν αξ1ολόγnσn και τnν αξιοnοf

λούθnσnς και καταγραφής πιθανών δ101-

γάλnς πολυεθνικής ελεγκτικής εταιρεί-

άδεια λειτουργfας τπς, εκτιμώ ότ~ ήταν αnο-

αποτελεσματικότητα τnς υnnρεσJας κ.λn.).

nσn των ευρημάτων που αναφέροντα1 στις

κnτικών δυσλειτουργιών, όσον αφορά θέ

ας. Τελικά, μήπως εσείς και οι συνερ-

λύτως αντικειμεν1κfι γιατf έγ1νε από εξει-

Τέλος, θα ήθελα να σας γνωρίσω ότι τα

εκθέσεις των εσωτερ1κών ελεγκτών.

ματα εταιρικής δ1ακυβέρνnσnς

(corporate

γάτες σας δεν κάνατε πολύ καλά τη

δικευμένα, έμπειρα κα1 nιστοnο1nμένα στε-

αποτελέσματα τnς συγκεκριμένης έρευνας

governance) κα1 προβλήματα διοJκnσnς.
- Τnν τακτ1κfι αξιολόγnσn του υπάρχο

δουλειά σας και ο εσωτερικός έλεγ-

λέχn στον εσωτερ1κό έλεγχο, τόσο του Πα-

και τα εργαλεία που χρnσιμοnοιfιθnκαν έ

χος ήταν «για τα μάτια του κόσμου» fl

νεnιστnμfου όσο και μιας από τις μεγαλύ-

χουν υnοβλnθεi και παρουσιασθεί σε nμε

ντος Συστήματος Εσωτερ1κού Ελέγχου σε

πιστεύετε ότ1 n υπηρεσία ορθώς επι-

τερες πολυεθνικές ελεγκτικές εταιρεfες .

ρfδες, τόσο στnν Ελλάδα όσο και στnν

Όμως,

n αιτfα αυτού του

αποτελέσματος

δεν έχε1 να κάνει μόνο με τις διοικήσεις,
αλλά σε ορισμένες περιπτώσεις έχει άμε
ση σχέσn με τους fδ10υς τους εσωτερ1κούς
ελεγκτές οι onofoι αποδέχονται αυτή τnν
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lrW

-

-

εξαλε1φθούν λειτουργικά, 01κο

Εν κατακλεiδ1, ποια εκτιμάτε ότι εiναι

n προσφορά

του εσωτερικού ελέγχου

- Tn

συστnματ1κfι και συνεχή διαδικα

σfα nαρακολούθnσnς και ελέγχου των λει

- Tn συστnματ1κfι και τεκμnρ1ωμένn δια

- Tn

λα πρόσωπα. Παράλληλα,

n υπηρεσία

2007 τnς

των ετnσfων προγραμμάτων ελέγχου μας,

νης εταιρείας, της οποίας διατελέσα

υπnρεσfας εσωτερ1κού ελέγχου τnς συγκε

τακτ~κfι ενnμέρωσn τnς επιτροπής ελέγχου

τε επικεφαλής, είχε βραβευθεί το

κριμένης ασφαλιστικής εταιρεfας, τnς

και του Δ.Σ. τnς εταιρεiας, υποβολή έγκαι

εσωτερικού ελέγχου τnς συγκεκριμέ

2007

ως μία από τις καλύτερες πέντε μετα

Όσον αφορά τn βράβευση του

onof-

aς διετέλεσα επικεφαλής από τον Ιανου

ρων και αποδεκτών από τους ελεγχόμε

μέχρι κα1 τον Μάρτ10 του

νους ως προς το περιεχόμενό τους εκθέ

οπότε και απομακρύνθηκα από τn

σεων ελέγχου, τεκμnρfωσn τnς παράδο

2001

2009

τnν

και έλεγχο όλων των

High Risk περιοχών,

ΑΙ
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Αγγλία, από τους υπευθύνους που τnν

πραγματοποίησαν κα1 εfνα1 στn δ1άθεσn
κάθε ενδ1αφερόμενου.

Όσον αφορά το άλλο σκέλος του ερω

τn διοfκnσn, τnν επιτροπή ελέγχου κα1 τους

Διοικητικό Συμβούλιο τnς εταιρείας.

Τα παραπάνω, επιπροσθέτως, τεκμαfρο

ελεγχόμενους, εfμαι βέβαιος ότι θα μπο

νται και από τις ετήσιες αξ1ολογήσεις τnς

ρούσαν να έχουν μια σαφή και ξεκάθαρη

υπηρεσίας εσωτερικού ελέγχου, που είχαν

εικόνα, αφενός, για το εάν εγώ και οι συ

τι'ψατός σας, εάν εγώ ως επικεφαλrΊς κα1

συντάξει και υπέγραφαν

νεργάτες μου κάναμε σωστά τn δουλε1ά

n επιτροπή ελέγ

οι εσωτερικοί ελεγκτές που στελέχωναν

χου και ο επικεφαλrΊς τnς εταιρείας, στις

μας και, αφετέρου, για το εάν

τnν unnρεσfa ελέγχου τnς ΑΣΠlΣ ΠΡΟΝΟlΑ

οποfες αναφέρεται ότ~ το έργο μας για οκτώ

μένη υπnρεσfα εσωτερικού ελέγχου ήταν

ΑΕΓΑ κάναμε καλά τn δουλειά μας και εάν

συνεχή έτn δεν ήταν ς~πλώς καλό, αλλά ε

ή όχι για τα «μάτ~α του κόσμου » , όπως ανα

ο εσωτερικός έλεγχος ήταν για τα «μάτια

ξpιρετικό .

ρωτnθήκατε.

n συγκεκρι

του κόσμου » , θα σας απαντήσω πολύ ξε

Επfσnς, ένα άλλο στο1χεfο που κρίνεται

Το ίδιο ακριβώς γfνεται και σε κάθε υπη 

κάθαρα ότι τόσο εγώ όσο και οι συνεργά

n αποδοτικότητα κα1 n πο1ότnτα του έργου

ρεσία εσωτερικού ελέγχου, είτε πρόκειται

τες μου κάναμε το καλύτερο δυνατόν ώστε

τnς συγκεκρψένnς υπηρεσίας εσωτερ1κού

για υππρεσfα ελέγχου ασφαλιστικής είτε

n υπηρεσία μας να λειτουργεί σωστά, αντι

ελέγχου εfνα1 τα αποτέλεσμα, τα προβλrΊ

για άλλου είδους επιχεfρπσπ. Δηλαδή , ο

κεψενικά, τηρώντας και εφαρμόζοντας τα

ματα, οι δυσλειτουργίες και οι προτεινό

μόνος ενδεδειγμένος τρόπος να φανεί και

διεθνή πρότυπα για τον εσωτερικό έλεγ

μενες λύσεις βελτίωσης ή εξάλειψής τους,

να τεκμηριωθεί εάν το έργο τnς είναι σω

χο, τn νομοθεσία που διέπει τ~ς ασφαλιστι

όπως αυτά αναφέρονται/καταγράφονται

στό, αντικεψενικό και αξιόπιστο είναι να

κές εταιρείες, υλοποιώντας τα ετήσια προ

στις υποβαλλόμενες εκθέσεις ελέγχων προς

ανατρέξει κάθε ενδιαφερόμενος στα υπο

γράμματα ελέγχων, πραγματοποιώντας σε

τn δ1οfκnσn κα1 το εποπτικό όργανο τnς

βαλλόμενα αποτελέσματα των ελέγχων τnς,

τακτά χρονικά διαστήματα επανελέγχους

υπnρεσiας, τnν επιτροπή ελέγχου.

όπως αυτά καταγράφονται στις επίσημες

των ελεγχόμενων περιοχών,

Επειδή όλα αυτά είναι απόρρητα/ εμπι

καταγράφοντας αντικεψενικά και τεκμη

στευτικά και οφεfλουμε να τηρήσουμε τον

Λυπάμαι πραγματικά που δεν αναφέρο

ριωμένα όλα τα προβλήματα που παρατn

κώδ1κα δεοντολογfας των εσωτερικών ελε

μαι σε περισσότερες λεπτομέρειες, δ1ότ1

ρήθnκαν σε κάθε ελεγχόμενη περιοχή και,

γκτών, αντιλαμβάνεστε ότ1 δεν μπορώ να

ούτε το συνηθίζω ούτε μου το επιτρέπει ο

τέλος, ενημερώνοντας άμεσα με το πέρας

αναφερθώ έστω κα1 συνοπτ1κώς.

κώδικας δεοντολογίας και

(follow up)

~κθέσεις ελέγχων.

n θέσn μου, αλ

Όλο~, όμως, οι ενδιαφερόμενοι/ εμπλε

λά θέλω να πιστεύω ότι οι απαντήσεις μου

διοίκnσn και σε τακτά χρονικά διαστήμα

κόμενοι, αν ανατρέξουν στα αποτελέσμα

θα σας καλύψουν κατά το δυνατόν και εσάς

τα (ανά τρfμnνο, ως όριζε

τα των υποβαλλόμενων εκθέσεών μας προς

και τους αναγνώστες σας.

κάθε ελέγχου τnν επιτροπή ελέγχου και τn

n νομοθεσiα) το
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50 χρόνια,
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ΟΜΙΛΟΣ

ΙΑΤΡΙΚΟΥΑΘΗΝΩΝ Πόλεμοs για τα μερίδια αγοράs στnν uγεια
Σήμερα περισσότερο από ποτέ ο ιδιωτικός ασφαλιστικός κλάδος
οφείλει να σταθεί δίπλα στις ανάγκες του καταναλωτή, παρέχοντάς του
την ορθότερη συμβουλή και τn μεγαλύτερ η στήριξη, τονίζει σε

συνέντευξή του στο «Ασφαλιστικό ΝΑΙ » ο Αντώνης Γερονικολάου,
γενικός διευθυντής Πρωτοβάθμιας Φροντίδας στον Όμιλο Ιατρικού

Αθηνών. «Και ενώ n ασφαλιστική αγορά διανύει μία περίοδο ραγδαίων
ανακατατάξεων, στον κλάδο υγείας τα δεδομένα έχουν λάβει νέες
διαστάσεις- έχει διαμορφωθεί μία πολεμική κατάσταση που οδηγεί σε
σύγκρουση για τn διεύρυνση του μεριδίου αγοράς που n καθεμία

n απουσiα

μηχανισμών συντονισμού των

φορέων παροχής υπηρεσιών υγείας,

01 ελ

λ1πεiς υποδομές των δημόσιων φορέων

υγείας,

n άνοδος του βιοτικού επιπέδου
των πολιτών , n εισαγωγn νέων τεχνολο
γιών κα1 κυρiως n αυξπμένn ευ01σθπτο
ποiπσn του πληθυσμού σε θέματα υγεiας
και προλππτ1κf1ς 10τρ1κής δnμ1ούργnσε ένα

πλαiσ10 ανάπτυξης των 1δ1ωτ1κών υπnρε

κατέχει » τονίζει ο κ. Γερονικολάου, ενώ για τn δημόσια υγεία εκτιμά

σ1ών πρωτοβάθμ1ας κα1 δευτεροβάθμιας

πως πρέπει να γίνουν παρεμβάσεις στον οργανωτικό και διοικητικό

υγείας . Η αυξανόμενπ εμπ1στοσύνn των

εκσυγχρονισμό των νοσοκομείων με το διορισμό έμπειρων

managers.

πολιτών σ11ς υπnρεσiες 1δ1ωτ1κής υγεiας
τα τελευταiα χρόνια δnμ1ουργεί μία συνε
χή αναπτυξιακή πορεiα του κλάδου.

Όπως δήλωσε και η ynουργός Υγεί

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ: Στn Βιβn Σεβαστάκn

ας και Πρόνοιας Μ. Ξενογιαννακο

nούλου στο 9ο Συνέδριο

Αντώνnς Γερονικολάου,

Health-

world του Ελληνοαμερικανικού Επι

γενικός δ ι ευ θυντnς Πρωτοβάθμ1ας Φροντiδας στον Όμιλο Ιατρικού Αθnνών

μελητηρίου, «Η αλήθεια, λοιπόν, εί
ναι ότι το Εθνικό Σύστημα Υγείας εί
ναι μια μεγάλη κατάκτηση, αλλά ταυ

Πού ευρίσκεται το επίπεδο της δημό

τόχρονα είναι ένα σύστημα το οποίο

σιας υγείας στη χώρα μας σήμερα και

έχει διαχρονικά προβλήματα, προ

ποια είναι η ζήτηση για υπηρεσίες

βλήματα που με το χρόνο συνεχώς

ιδιωτικής υγείας.

διογκώνονται».
Η ζnτnσn για 1δ1ωτ1κή υγεiα είχε ως απο

Η Υγεiα αποτελεi θεμελιώδες ανθρώ
πινο δικαίωμα και π επίτευξπ του υψπ

λότερου δυνατού επ1πέδου υγειονομι
κής περiθαλψπς αποτελεi καθήκον τnς
πολιτεiας. Το

το

1983 το ελλnν1κό κράτος

10%των Ελλnνων έχουν 1δ1ω11κf1 ασφά
λ1σπ υγεiας, καθώς επίσης ό11 7 στους 10

αρχές τπς δωρεάν κα1 ισότιμπς περίθαλψnς των

πολίτες θα ήθελαν να έχουν ασφαλιστικό

πολιτών. Εν τούτοις, όμως, το δπμόσ10 σύστπ 

πρόγραμμα υγείας, αλλά δεν μπορούν να

μα υγεiας δεν επέτυχε το στόχο του , καθώς ανε

ανταποκριθούν λόγω του κόστους. Λαμ

δεiχθπ σε ένα αναποτελεσματ1κό σύστnμα υγεi 

βάνοντας υπόψn τα αποτελέσματα ερευ 

ας. Η συνεχ1ζόμενπ προβλπματ1κή κατάστασπ

νών,

στα νοσοκομεiα ανέδε1ξε τπ σπουδα1ότπτα τn ς

νέα ασφαλιστ1κά προγράμματα πρωτο 

ιδ1ωτ1κής υγεiας στπν υγειονομικn φροντiδα του

βάθμιας και δευτεροβάθμιας φροντίδας

ελλnν1κού λαού . Επiσnς , n γήρανση του πληθυ 

χαμηλότερου κόστους. Επiσnς σχεδiασαν

σμού,

προγράμματα πρωτοβάθμιας φροντiδας

n έλλε1ψn επαρκούς εξε1δ1κευμ ένου πρ ο 

σωπ1κού σε θέματα διοίκnσnς μονάδων υγεiας,

ΑΙ

λ1σnς και κυρiως των προγραμμάτων υγεί 

ας. Έρευνες αγοράς κατέδειξαν ότ1 μόνον

θεμελiωσε το Εθνικό Σύστnμα Υγεiας στις

80

τέλεσμα τnν ενίσχυσπ τnς 1δ1ωτ1κf1ς ασφά

01

ασφαλιστικές εταφείε, σχεδiασαν

υγεiας προσιτά στον πολiτn , προωθώντας

Η ζήτηση για ιδιωτική υγεία είχε ως αποτέλεσμα

την ενίσχυση της ιδιωτικής ασφάλισης
και κυρίως των προγραμμάτων υγείας.
τα προγράμματα αυτά στα πελατολόγι α των

, ,

«Το ΕΣΥ καρκ1νοβατεi, γ1ατi πάνω απ' όλα

τραπεζών , αναπτύσσοντας με αυτόν τον

υποχρnματοδοτεiτα1, κακοδ101κεiτα1 και εi

τρόπο το

να1 άναρχα οργανωμένο » δήλωσε ό κα

banca ssurance. Τα προγρά μ μα

τα αυτά έχουν μεγαλύτερπ δ1εiσδυσn στο

θnγπτής κύρ ι ος

ευρύτερο κο1νων1κό σύνολο, λόγω του χα

ρο πρόβλημα του δημόσιου συστήματος

μηλού ασφαλiστρου και εξασφαλiζουν πρό

υγεiας εiνα1

1. Τούντας.

n μέτρια

Το μεγαλύτε

αποτελεσματ1κότnτα

σβαση σε υψnλnς πο1ότnτας 10τρ1κές υπn

στnν αντψετώπισn των καθημερινών προ

ρεσiες σε μεγάλους πλπθυσμούς.

βλπμάτων που παρουσ1άζοντα1, λόγω τnς

Ε1δ1κότερα, έχουν εισαχθεi και δ1αδiδο
ντα1 ταχύτατα

έλλειψης επαρκούς και εξε1δ1κευμένου

01 συνεργασiες μεταξύ ασφα

προσωπικού σε θέματα δ1 οiκπσnς κα1 ορ

λ1στ1κών εταιρε1ών και 1δ1ωτ1κών φορέων

γάνωσης υπηρεσιών υγεiας και τnς αδυ

υγεiας με σκοπό τnν έναντι ασφαλiστρου

ναμiας τnς δημόσιας διοiκnσnς για υιοθέ

παραγωγή και διανομή των αναγκαiων 1α

τπσn νέων αντ1λnψεων κα1 δομών. Δ1απ1-

τρ1κών υπnρεσ1ών με χαμηλότερο κόστος.

στώνετα1 ότ1

n αδυναμiα ανταπόκρισης του

Πρόκειται για τπν εφαρμογn και στπ χώρα

συστήματος υγεiας απέναντ1 στ1ς προσδο

μας των προγραμμάτων πρωτοβάθμ1ας

κiες των πολιτών εiνα1 αυξανόμενη και κα

φροντiδας υγεiας, με προκαθορ1σμένn ετf1-

ταγράφεται ένα σταθερά υψnλό ποσοστό

σ1α αμο1βf1 του 1δ1ωτ1κού φορέα κατά κε

δυσαρέσκειας. Η Πολιτεία θα πρέπει να

(capitation) για τnν παροχή ιατρικών

εφαρμόσει μ ι α σειρά από παρεμβάσεις τό

φαλn

υπηρεσιών προς τους ασφαλισμένους. Στ~ς

σο πολ1τ1κές όσο κα1 επ1χειρnσ1ακές. Απα1-

Η.Π.Α. τα προγράμματα αυτά άρχισαν να

τεiτα1 στρατηγ ι κή αναδ1 άρθρωσn κα1 εξυ

εφαρμόζονται από τn δεκαετiα του

γiανσn των δ101κnτ1κών κα1 ο ι κονομ1κών

τα ονομάζουν managed care

1970,

programs κα1

λε1τουργ1ών αλλά κα1 αναδιοργάνωσn τnς

λειτουργούν μ έσω των οργανισμών υγεί

διοiκnσnς στι ς δομές και στις δραστnριό

ας Η.Μ . Ο.

(Health Maintenance Organiza-

τnτες τnς. Δnμ 1 ουργiα βασικών υποδομών

Στnν Ελλάδα τα προγράμματα αυτά

γ10 τnν ποι ότητα κα1 τnν ασφάλε1α στο νέο

άρχισαν να προσφέρονται από τις ασφα

περ1βάλλον τnς nλεκτρον1κής δ1ακυβέρ

λ1στ1κές εταιρεiες από το

1997 με 1δ1αiτε

νnσnς κα1 τnς nλεκτρον1κής υγεiας εiνα1

Εiνα1 γνωστό σε όλου ς μα ς ότ1 το

γνώμονα τnν προστασiα τnς υγεiας του πο

ΕΣΥ δεν ανταποκρiνετα1 απόλυτα στ1ς

λiτn, θα πρέπε1 να προχωρήσε1 με αποφα

tion).

ρn επιτυχiα .

αναγκαiα. Η nγεσiα του υπουργεiου, με

αυξnμένες ανάγκες των π ολ11ών .

σιστικότητα στο σχεδ1ασμό και στnν υλο

Πο10 εiνα1 το μεγαλύτε ρο πρόβλημα

ποinσn ουσ1αστικής μεταρρύθμ1σnς του

του σuστnματος u γ εi α ς κ α 1 11 θα

υγε1ονομ1κού συστήματος με ευρεiας κλi

προτεiνατε γ1α τnν επiλuσn του ;

μακας παρεμβάσεις σε όλους τους τομεiς

81

κα1 τα επίπεδα τπς περίθαλψπς. Παρεμβά

σε1ς στον οργανωτ1κό κα1 δ101κnτικό εκ
συγχρον~σμό των νοσοκομείων με τον δ10-

ρ10μό έμπεφων managers από τον κλάδο
τnς δ1οίκnσnς δnμόσ1ων ή 1δ1ωτ1κών μο

δ1αχείρ1σn των αποθεμαηκών των Επαγ

Οι εξελίξεις στην ελληνική οικονομία
αναπόφευκτα επηρέασαν και τον κλάδο
της ιδιωτικής υγείας .

γελμαηκών Ταμεlων.

''

νάδων υγεlας κα1 τn λειτουργlα ε1δικών

Βλέπετε μείωση τιμολογίων στον
ιδιωτικ6 τομέα υγείας; Μήnως και

οι γιατροί nρέnει να περιορίσουν

Τα τελευταία δύο χρόνια ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών
έχει συνάψει συμβάσεις συνεργασίας με τις

περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες.

' '

τις απαιτήσεις τους;

τμημάτων που δnμ1ουργούν ένα ευνοϊκό

01 εξελlξεις στnν ελλnν1κή 01κονομία ανα

εταφεfες πρέπε1 να δώσουν βαρύτητα στnν

01 νέες τεχνολογίες, μέθοδο1 θεραπεf

περ1βάλλον αποτελεσματ1κής δ10Ικnσnς.

πόφευκτα επnρέασαν κα1 τον κλάδο τnς

επαρκή εταφ1κή τους φερεγγυότητα κα1

ας κα1 τεχν1κές παρέχουν τεράστ1ες δυ

Η κάλυψη των σημαντικών ελλείψεων σε

1δ1ωτ1κής υγείας. Η υποχώρnσn τnς γεν1-

τnν καλύτερη δ1αχεiρ~σn κ1νδύνων. Όσον

νατότητες γ10 τn βελτfωσn τnς υγε10νο

υποδομές νοσηλείας, καθώς κα1 σε υπο

n χρήσn ενός νέου πολυτομ1κού

κότερnς 01κονομ1κής δραστnρ1ότnτας επ1-

αφορά τn φερεγγυότnτα, π1στεύετα1 ότ1

01

μ1κής περίθαλψnς. Η αυξnμένn ευαισθπ

κού τομογράφου γ1α τnν εφαρμογή τnς

νο1 που νοσnλεύτnκαν. Συνεπώς, κα1

δομές αποκατάστασης κα1 επανένταξης

δεiνωσε τn χρnματοο1κονομ1κή κατάστασn

περισσότερες ασφαλ1στ1κές εταφείες πλn

τοποίnσn των ενnμερωμένων κα1 απαι

αξον1κής στεφαν1ογραφίας αξ1όπ1στα,

τρε1ς πλευρές (ασφαλ1στ1κές, ασφαλι

των ασθενών συνιστά πρόκλnσn γ1α το

των νο1κοκυρ1ών, ενώ

n επίδραση τnς αβε

ρούν τ1ς προϋποθέσε1ς των κεφολ01ακών

υγε10νομ1κό μας σύστnμα. Πρέπε1 να γl

β01ότnτας κα1 τnς ύφεσnς επnρεάζε1 κα1 τn

απαιτήσεων που επιτάσσουν

νουν βελτ1ω11κές παρεμβάσεις σε τομείς

n χρήσn μαγνn
3 Tesla με πολλα

ζήτnσn των 1δ1ω11κών 10τρ1κών uπnρεσιών.

τnς αγοράς.

όπως είνα1

01

υποδομές,

μnχανοργάνωσn ,
δευσn κα1

εξοπλ1σμοί,

n

Ποιες πιστεύετε 6τι είναι οι τάσεις

n δ1αχείρισn, n εκπαl

01

n συνεχής κατάρησn των επαγ

01

κανόνες

τnτ1κών

πλέον ποληών -

ασθενών, αυ

/CT με εκπομπή ποζ1τρο

που προσήλθε κα1 εξυπηρετήσαμε στα

νiων για πρώψο εντοπ~σμό νεοπλασ1ών,

νοσοκομεία μας κα1 το υψnλό επίπεδο

γράψου ΡΕΤ

αξον1-

υπnρεσ1ών που έλαβαν

01

ασφαλ~σμέ

01

έγκυρα κα1 αναίμακτα,

σμένο1, Ιατρ1κό Αθηνών) ωφελήθnσαν

ξάνε1 τn ζήτnσn γ~α υψnλού επ1πέδου υγε1-

τ1κού τομογράφου

από τις συνεργασίες αυτές. Όπως προ

ονομ1κή περίθαλψη. Το προσδόκψο επ1-

πλάσ1α ευκρίνε1α κα1 πολλά άλλα.

ανέφερα, έχουν γίνε1 κ01 συνεχίζουν να

ασφαλ1σηκές εταφείες καλούντα1 να

βίωσnς έχε1 σnμε1ώσε1 μεγάλn αύξnσn τα

Όσον αφορά τ1ς αμο1βές των 10τρών,

γίνοντα1 σnμαντ1κές επενδύσε1ς στα νο

και οι nροοnτικές της ασφαλιστικής

αντψετωπίσοuν νέες προκλήσε1ς, όπως το

τελευταία χρόνω, με αποτέλεσμα τn δn

έχουμε τnν τιμή να συνεργαζόμαστε με

σοκομεfα μας, με αποτέλεσμα το αυξn

αγοράς;

πρόβλημα αποτfμnσnς των ελλnν1κών ομο

01

μογραφ1κή γήρανσn κα1 τnν αύξnσn ζή

γελμαηών υγε1ας. Η απουσία ουσιαστ1κής

τους πλέον έγκρ1τους 10τρούς του κλά

μένο κόστος λειτουργίας. Επ' ουδενί λό

Η ασφαλ1στ1κή αγορά δ1ανύε1 μία πε

λόγων που κατέχουν μετά τn μείωσn τnς

τnσnς 10τρ1κών υπnρεσ1ών πρωτοβάθ

μnχανογράφnσnς των νοσοκομεlων, αλ

δου. 0110τροi είνα1 ελεύθερο1 επαγγελ

γω δεν θα κάνουμε οπο1αδήποτε έκ

ρίοδο ραγδαίων ανακατατάξεων. Στον κλά.

αξίας τους κα1 γεν1κότερα τnς απώλειας

μ1ας κα1 δευτεροβάθμ1ας περίθαλψης.

n έλλε1ψn λε1τουργiας ενός εθν1κού

ματlες κα1 καθορίζουν ο καθένας τ1ς α

πτωσn στο υψnλό επίπεδο των παρεχο

δο υγείας τα δεδομένα έχουν λάβε1 νέες

που uφfσταντα1

κρατ1κοί τίτλο1, ως στο1-

Το κόστος των 10τρ1κών υπnρεσ1ών

φορέα εξωτερ1κής αξ1ολόγπσnς των μο

μο1βές τ1ς οποίες ε~σπράπουν από τους

μένων υπnρεσ1ών μας, ε1δ1κά τώρα που

δ1αστάσε1ς. Έχε1 δ1αμορφωθεί μlα πολε

χεiο περ1θωρίου φερεγγυότητας. Επίσnς,

νάδων υγεfας δεν παρέχε1 τnν δυνατότη

είν01 απόρρο1α των επενδύσεων που γί

ασθενείς κα1 σης οποίες δεν μπορούμε

λόγω του περ1ορ1σμού του προϋπολο

μ1κή κατάσταση που οδnγεi σε σύγκρου

μfα νέα πρόκλnσn εiνα1 κ01 το σχέδ10 νό

νοντα1 σε 10τρ1κό κα1 τεχνολογ1κό ε

να παρέμβουμε.

γ~σμού των δnμόσ1ων νοσοκομείων

τα στο1χείων γ1α τnν πο1ότnτα των ιατρ1-

ση γ1α τn δ1εύρυνσn του μερ1δfου αγοράς

μου γ1α τnν υπαγωγή τnς ΕΠΕΙΑ στnν Τρά

ξοπλ1σμό, καθώς επίσnς κα1 του επ1πέ

ασφαλ1στ1κές ετα1-

δου των παρεχόμενων υπnρεσ1ών. Ο

τnν ανεξάρτnτn δ1εθνή έρευνα

λά κα1

κών υπηρεσιών.

01 παρεμβάσε1ς αυτές στα

που

01

πεζα τnς Ελλάδος.

n καθεμία κατέχε1.

01

Πρέπε1 να αναφερθεί όη, σύμφωνα με

n

πο1ότnτα των υπnρεσ1ών τους θα επn

GLOBAL

ρεασθεί. Η πρόσβασn των ασθενών μας

ο Όμ1λος Ιατρικού Αθn

σε υπηρεσίες 10τρ1κής περίθαλψnς μέ

n εταφεία με τnν

τρ10ς πο1ότnτας δεν είνα1 επ1θυμnτή από

καλύτερn φήμn στον κλάδο των 10τρ1-

κανέναν· εξασφαλίζουμε ότ1 μόνον θε

δ1ακά θα επιφέρουν μία πο1οτ1κή αναβάθ

Η στρατnγ1κή τnν οποία ακολούθnσαν

01

ρείες έχουν να αντψετωπίσουν τ1ς αυξn

Όμ1λος Ιατρ1κού Αθnνών έχε1 καταξ1ω

μ1σπ των παρεχόμενων υππρεσ1ών. Η εύ

PULSE 2009,

ασφαλ1στ1κές εταφεfες με τnν ανεξέλεγκτη

μένες απαιτήσε1ς κα1 προσδοκίες των α

κολη κα1 απρόσκοπτn πρόσβαση των πο

θεi στn συνείδnσn του κόσμου, κάτ1 που

νών ανακπρύχθnκε ως

χρήσn των καρτών νοσηλείας δnμ1ούργn

σφαλ1σμένων, καθώς κ01 τn μεiωσn τnς α

λιτών στις υπηρεσίες υγείας θα πρέπε1 να

έχε1 επηευχθεί από τ1ς υψnλού επ1πέδου

σε ζnμ1ογόνα προϊόντα. Μετά από συζπτή

γοραστικής δύναμης των καταναλωτών

αποτελεί πρωτεύοντα στόχο κάθε πολιτ1-

παρεχόμενες υπηρεσίες, μέσω δ1αρκών

κών υπnρεσ1ών στnν Ελλάδα. Το

ραπευτ1κές μέθοδο1 υψnλής κα1 αποδε

σεις κα1 δ1απραγματεύσε1ς μεταξύ των

υποψήφ1ων πελατών τους.

επενδύσεων σε υπερσύγχρονο 10τρ1κό

GLOBAL PULSE εiνα1 μ1α έρευνα που
δ1εξήχθn σε 32 χώρες τον Φεβρουάρ10

δε1γμένnς αξίας εφαρμόζοντα1 σης νο

2009 από τον δ1εθνούς κύρους ορ
γαν~σμό Reputation lnstitute.

κού Αθnνών.

01

κής υγείας γ1α τn χώρα μας.

Τι πιστεύετε για την κρίση

nou

έχει

ασφαλ1σηκών εταφε1ών κα1 του Ομίλου Ια

Πρόσφατα ξεκίνnσε κα1 στnν Ελλάδα

n

εξοπλ1σμό κα1 επάνδρωσnς με άρτ1ας

τρ1κού Αθnνών επήλθαν συμφωνίες με τ1ς

προσπάθε1α αξ10ποίnσnς των αποθεμαη

επ~στnμον1κής κατάρησnς 10τρ1κό, νο

ασφαλ1στ1κές περ1όρ1σαν τ1ς ζn

κών των ασφαλ1στ1κών ταμεlων. Εν1σχύο

σnλευτ1κό κα1 δ101κn11κό προσωπ1κό.

ενσκήψει και nως επηρεάζεται η

οποίες

ιδιωτική υγεία;

01

μ1ές τους, αλλά (το σπουδα1ότερο) έδωσαν

ντα1

01 φωνές που μ1λάνε γ1α τnν αναγκα1ό

Η ελλnν1κή 01κονομία βρfσκετα1 εν μέσω

επτά υπερσύγχρονες νοσnλευηκές μο

Εκτιμάτε nως θα υπάρξει περαιτέ

Ο κ. Αντώνης Γερονικολάου είναι γενικός

πρόσβαση στους ασφαλ1σμένους τους σε

τnτα προσαρμογής κα1 του δεύτερου πυ

n δ1ε

νάδες του Ομίλου δ1αθέτουν 10τρ1κό εξο

ρω συζήτηση με τις ασφαλιστικές

διευθυντής Πρωτοβάθμιας Φροντίδας στον

υπηρεσίες υψnλού επ1πέδου, κάτ1 που 1κα

λώνα κο1νων1κής ασφάλισnς στις διεθνείς

πλ~σμό τελευταίας γενιάς, καθότ1 επεν

εταιρείες, προκειμένου να μειω

Όμιλο Ιατρικού Αθηνών. Είναι ευρύτερα

νοποίnσε τα εμπορ1κά τους δίκτυα.

τάσε1ς κα1 επιταγές. Το θεσμ1κό πλαlσ10

δύουμε σε τεχνολογία αΙΧμής με σκοπό

θεί το κ6στος των υπηρεσιών nρος

γνωστός και καθιερωμένος ως

μ1ας βαθ1άς κρίσης. Όσο χεφοτερεύει
θνής συγκυρία,

01

μακροο1κονομ1κές αν1-

σορροπίες κα1 τα δ1αρθρω11κά προβλήι.ωτα

Σήμερα, περ1σσότερο από ποτέ, ο 1δ1ω-

που δnμ1ουργήθnκε δfνε1 τn δυνατότnτα

τnν παροχή προς τους ασθενείς των τε

n αντψετώπ~σή τους

11κός ασφαλ1σηκός κλάδος οφείλε1 να στα

ενίσχυσnς του θεσμού τnς δnμόσ1ας κο1-

λε1ότερων κα1 πλέον αξ1όπ1στων μεθό

θα γίνετα1 δυσχερέστερn. Όσον αφορά τnν

θεί δίπλα στ1ς ανάγκες του καταναλωτή,

νων1κής ασφάλ1σnς μέσω των Επαγγελ

δων δ1άγνωσnς κα1 θεραπείας.

αποτελεσματικότητα των μέτρων που ελή

παρέχοντάς του τnν ορθότερη συμβουλή

ματ1κών Ταμείων. Ο κύρ10ς Πλασκοβlτnς

φθnσαν πρόσφατα, θα παρέλθει αρκετό

κα1 τn μεγαλύτερn στήρ1ξn.

θα δ1ογκώνοντα1 και

χρον1κό δ1άστnμα μέχρ1 να αφομο1ωθούν
κα1 να καταγραφούν

01

κρόχρονnς αβελτηρίας.
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του

σnλευηκές μονάδες του Ομίλου Ιατρι

συνέπε1ες τnς μα

manager

υπηρεσιών υγείας, με σπουδές στο

6φελος 6λων;

Τα τελευταία δύο χρόν10 ο Όμ1λος Ια

management και στο marketing.

Έχει ερ

τρ1κού Αθnνών έχε1 συνάψε1 συμβάσε1ς

γασιακή εμnεφία

Κα1νοτόμο1 κλάδο1 νέας τεχνολογίας

συνεργασlας με ης περ1σσότερες ασφα

ων έξι έτη στην Αμερική, καθώς εnίσης και

n ρομποτ1κή, χε1-

λ1στ1κές εταφείες. Αποτέλεσμα αυτών

σε πολυεθνικές εταφείες. Στον ευρύτερο

30 ετών,

εκ των οποί

αναφέρθηκε στο συνταξ10δοτ1κό, τοποθε

αναπτύσσονται, όπως

Λόγω τnς κρίσης τnν οποία δ1ανύουμε

τούμενος θετ1κά στο ενδεχόμενο συμμε

ρουργ1κές επεμβάσε1ς με το νέο πρω

των συμφων1ών ήταν

οποfες

τοχής των ασφαλ~στικών εταφε1ών στον

τοπορ1ακό σύστημα

Da Vivci Si HD, n

ώσεων προς ης ασφαλ1στ1κές εταφεί

nτοντας με επιτυχία ανώτερες στελεχικές

ασφαλ~στικές

δεύτερο πυλώνα ασφάλ1σnς κα1 άρα στn

ογκολογία με τn χρήσn αξον1κού τομο-

ες, ο μεγαλύτερος πληθυσμός ασθενών

θέσεις.

κα1 των 01κονομ1κών συνθnκών
επ1κρατούν στnν αγορά,

01

01

n μείωσn των χρε

χώρο της υγείας εργάζεται

16 έτη,

καλύ
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Χρειάστηκαν πολλές ~ενιές ~ια να ~ίνει
αυτός ο χώρος μοναδικός και ανεκτίμητος.

Πρότασn Σάλλα για
σuνδuασμένn εξαγορά ΑΤΕ και ΤΤ
Α

νοίγε1 ο δρόμος γ1α αλλαγές στον τρα

στο 98%χωρίς δάνε1α που αuτοχρnματοδο 

πεqκό χάρτn τπς χώρας με τπν nρότα

τούντα1.

Ο υπουργός Ο1κονομ1κών δtιλωσε ότ~ πα

σπ του προέδρου τπς Τράπεζας Πεφα1ώς Μ1χάλπ Σάλλα γ1α ταυτόχρονn σuνδυα

ρέλαβε επ1στολtι του κ. Σάλλα, τπν οποία εξε

σμένπ εξαγορά ποσοστού

τάζε1 με γνώμονα το δnμόσ10 συμφέρον ·

τ~κnς Τράπεζας κα1

77,31 %τπς Αγρο
33,04%του Ταχuδρομ1-

στπν ίδ1α γραμμtι κ1νnθnκε κα1

κού Ταμ1εuτnρίοu Ελλάδος που κατέχε1 το ελ

ΚΚΕ κα1 ΣΥΝ εξέφρασαν τnν αντiθεσtι τους.

λnν1κό δπμόσ10. Το τiμnμα τnς εξαγοράς κα1

Να δ1ασφαλίζοντα1 απολύτως τα συμφέρο

γ1α τ~ς δυο συμμετοχές ανέρχετα1 στα

701

ντα του Δnμοσίου, των εργαζομένων στ1ς

εκατ. ευρώ . Η σuναλλαγn θα πραγματοπο1-

τράπεζες, αλλά και ολόκλπρπς τπς κοινω 

nθεί με μετρnτά, ενώ n Τράπεζα Πεφα1ώς θα
nροσφέρε1

0,53 ευρώ

γ1α κάθε μετοχn τnς

Ο πρόεδρος της Τράπεζας Πειραιώς Μιχάλης Σάλλα ς.

ΑΤΕ κα13,5 ευρώ γ1α κάθε μετοχn του Π. Ο

n nρότασn τύχε1 τπς απο

λοu θα αποβεί σε όφελος των μετόχων των

δοχnς του 01κονομ1κού εππελείου τπς κu

τρ1ών τραπεζών λόγω του μεγέθους που δn

βέρνnσnς, θα εiνα1 από πλευράς μερ1δίοu

μ1οuργείτα1 κα1 των 01κονομ1ών κλίμακας που

αγοράς δανείων κα1 καταθέσεων ο μεγαλύ

θα εππεuχθούν σε δ1άστπμα τρ1ετiας κα1 εκυ

τερος τραπεqκός όμ1λος στπν Ελλάδα κα1 ο

μώντα1 σε

δεύτερος μεγαλύτερος ελλαδ1κός όμ1λος στπν
ευρύτερn περ1οχn, όπως τόν1σε σε σuνέντεuξn

220 εκατ. ευρώ από εξο1κονόμnσn δαπανών
κα1 80-100 εκατ. ευρώ από σuνέργε1ες εσό

Τύπου ο κ . Σάλλας. Μετά τnν ενοποίnσn των

δων). Μετά τπ σuνδυασμένn auτnv εξαγορά,

τρ1ών τραπεζών ο νέος τραπεqκός όμ1λος θα

ο δείκτnς κεφαλα1ακtις επάρκε1ας του νέου

νέος όμ1λος , εάν

έχε1

69

δ~σ. ευρώ καθαρές χορnγnσε1ς κα1

64 δ1σ. ευρώ καταθέσε1ς. Συνεχiζοντας, ο κ.
Σάλλας είπε ότ~ n δnμ1οuργία του νέου ομί-

300

εκατ. ευρώ ετnσίως

ομίλου δ1αμορφώνετα1 περίπου στο

(200-

9% κα1

n Ν.Δ.,

ενώ

νίας qπά π ΓΙΕΕ, που υποστπρίφ κα1 συμπο

ρεύετα1 με τ1ς θέσε1ς κα1 τ1ς απόψε1ς τπς

ΟΤΟΕ, όπως αναφέρε1 σε ανακοίνωσtι τnς.

01

εργαζόμενο1 του Π κα1 τnς Αγροτ~κtις

Τράπεζας, ανυδρώντας στπν nρότασn εξα
γοράς , nραγματοποίnσαν 24ωρn απεργία

στ~ς

16 Ιουλίου,

ενώ σε ανακοίνωσtι τπς

n

ΟΤΟΕ αναφέρε1 ότ~ θα παρακολοuθtισε1 πο 
λύ στενά μaij με τους συλλόγοuς-μέλn τnς

τ~ς εξελίξεις κα1 θα παρέμβε1 άμεσα κα1 απο
φασ1στ~κά γ1α τnν uπεράσπ~σn των δ1κα1ω 
μάτων όλων των εργαζομένων στ~ς τράπε

01 δείκτες ρευστότnτας εν1σχύοντα1 σnμανυ-

~ς, αλλά κα1 των συμφερόντων τnς ελλnν1-

κά . Ο δείκτnς χορnγtισεων προς καταθέσε1ς

κtις κο1νωνfας γεν1κότερα.

θετική αντίδραση των διεθνών αναλυτών
θmκές fιταν οι πρώτες αντιδράσεις από τους διεθνεfς

Ελλάδα, οι τράπεζες θα κοπάξουν τώρα να σταθεροποιή

αναλυτές. Το πρακτορεfο Ρόιτερς εκτιμά πως •αυτfι η εξέ

σουν τους ισολογισμούς τους. Μια τέτοια κfνηση θα εξα

λιξη εfναι η απαρχfι μιας σειράς συγχωνεύσεων στον εγ

σφάλιζε και στην ελληνικfι κυβέρνηση

χώριο τραπεζικό τομέα, που έχει στιγματιστεf από τη βα

δεν παραλεf πει την επισήμανση ότι οι ευρωπαtκές ρυθμι

θιά ύφεση στην Ελλάδα, αλλά και από την κρfση χρέους

στικές και ελεγκτικές αρχές τεστάρουν συνολικά

που επηρέασε τα ελληνικό ομόλογα».

πεζες, σε μια προσπάθεια Μοnισμού τού αν και κατό πό

Σύμφωνα με το πρακτορεfο Μπλούμπεργκ, το
πικαλεfται τον Ντάραγκ Κουfν, αναλυτfι στο

Holdings

onofo ε
Nomura

στο Λονδfνο, «δεδομένων των συνθηκών στην

1 δισ.

ευρώ», ενώ
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τρά

σον μπορούν να απορροφούν τις απώλειες, με τα πρώτα
αποτελέσματα αυτών των στρες-τεστ να αναμένονται στις

23

Ιουλfου.

Χρειαζόμαστε

μόνο λί~ες ώρες ~ια να σας αποζημιώσουμε.
Το σπίτι σας δεν είναι απλά μια κατοικία. Είναι η ιστορία σας . Οι αναμνήσεις σας. Ο χώρος στέγασης των
αγαπημένων σας και των πολύτιμων αποκτημάτων μιας ζωής . Για εσάς, το πληρέστερο επίπεδο
ασφάλισης αποτελεί επιτακτική ανάγκη.

Εμείς στην Chaήis , μέσω του Private Cιient Group, δεσμευόμαστε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη
κάλυψη κατά παντός κινδύνου, με παγκόσμια ισχύ , ώστε να είστε ήσυχοι πως ό,τι και αν συμβεί, το
σπίτι σας θα έχει τη σωστή προστασία που του αρμόζει.

Βασικά στοιχεία της φιλοσοφίας μας είναι η εχεμύθεια , η άμεση διεκπεραίωση των υποθέσεών σας
και ένα τηλεφωνικό κέντρο το οποίο είναι στη διάθεσή σας 24 ώρες την ημέρα, 7 ημέρες την
εβδομάδα. Για να βρισκόμαστε κοντά σας κάθε στιγμή που μας χρειάζεστε .
-
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liGENERALI

ρ1οχή με τπ

Wall Street κα1 το Southstreet Seaport, καθώς κα1 το Σnμεiο
Μnδέν, όπου κάποτε στέκονταν

01

δi

δυμο1 πύργο1. Απογευμαηνός προο

ρ1σμός το δ1άσnμο κτήρ10 του

efeller,

Rock-

όπου στον 70ό όροφο βρi

σκετα1 το περiφnμο

Top of the Rock,

το παρατnρnτήρ10 με τnν καλύτερη,

πανοραμ1κή θέα στn πόλn, όπου
κορυφαίο1 τnς

01
Generali είχαν τnν ευ

καφiα να δουν τπ Νέα Υόρκn από ψn

λά λiγο πρ1ν νυχτώσει Κορυφαία σnγ
μή, αναμφίβολα,

n άποψn

τnς nόλnς

από ελ1κόπτερο, το οποίο πέταξε μό
νο γ1' αυτούς .

01 επ1βάτες του απόλαυ

σαν μ1α θέα που κόβε1 τnν ανάσα, σε

όσους βέβα1α δεν εiνα1 συνnθ1σμένο1

τ

n Νέα

Υόρκn ή το Μεγάλο Μή

λο, τnν πόλn-~ρωτεύουσα τ~υ
σύγχρονου κοσμου, επ1σκε

φθnκαν

01

κορυφαίο1 ασφαλ1-

στ1κοί σύμβουλο1 τnς

Generali

σε ένα

ταξίδ1 σταθμό στnν πορεία προς τπν κο
ρυφή τnς επ1τυχίας . Επτά nμέρες

σφαλ~στ1κοί σύμβουλο1 τnς

01

α

Generali έ

ν1ωσαν τον παλμό μ1ας πόλnς που δεν
κοψάτα1 πότε, μ10ς nόλnς των έντονων
αντ~θέσεων, τπς Wall

Street κα1 του Σό

χο, του Μανχάταν κα1 του Μπρονξ, τnς

παγκόσμ1ας κουλτούρας αλλά κα1 τnς
κενής νοήματος εκκεντρ1κότnτας .

Έχοντας ως βάσn εξόρμnσnς το θρυ
λ1κό

The Plaza Hotel, αnέναντ1 από το
Central Park, 01 ασφαλ1στ1κοf σύμβου
λο1 τnς Generali γνώρ~σαν μοναδ1κές
εμπεφίες επ~σκεnτόμενο1 όλα τα ονομα
στά «στέκ10» κα1 μουσεία τnς

n10 κ1νn

ματογραφnμένnς πόλnς του κόσμου.

Tnv ονομαστή Times Square, το Broadway με τα πολυάρ1θμα θέατρό του, το
Μουσείο Φυσ1κής Ιστορίας, το θρυλ1κό

Harlem,

το

Museums Mile, τnν 5n Λε
ωφόρο, αλλά κ01 το Metropolitan Museum of Art, το κτήρ10 των Ηνωμένων
Εθνών, το Σόχο κα1 τn Μ1κρή Ιταλία, το

Greenwich Village, τnν 01κονομ1κή πε-

να βλέπουν τον κόσμο από ψnλά

πως

01

-

ό

κορυφαiο1 ασφαλ~στ1κοi σύμ

βουλο1 τnς

Generali. Κα1

από τον αέ

ρα , στο ... νερό. Μετά το ελ1κόπτερο,

01 συνεργάτες του ομίλου απόλαυσαν
μία prive κρουαζ1έρα. θαύμασαν τn
Νέα Υόρκn κα1 τ1ς μεγάλες γέφυρες

από τα ποτάμ1α κα1 επ1σκέφθnκαν το
vnσi Έλ1ς κα1 το Άγαλμα τnς Ελευθε
ρίας.

01 εκnλήξε1ς, όμως, δεν σταμάτπ

σαν εκεi. Μετά από μία μαγ1κή βραδ1ά

στο θέατρο

Winter Garden,

όπου

nαρακολούθnσαν το πασίγνωστο μ1ούqκαλ

«Mama Mia», ακολούθnσε μfα
Woodbury Commons,

« σπουδή » στο

ένα από τα μεγαλύτερα εμπορ1κά κέ

ντρα τnς nόλnς . Η γυμναστ1κή με πο
δήλατο στο

Central Park ήταν εnfσnς
στο πρόγραμμα, αφού n Generali φρο
ντίζε1 να κρατά τους συνεργάτες τnς

πάντα σε φόρμα . Γεμάτο1 ενέργε1α, δεν

είνα1 τυχαίο ότ1 τn μεγάλn βραδ1ά στο
αnοχαφετ1στήρ10 δείπνο, στn μεγα

λε1ώδn αίθουσα

«Terrace Room» του
ξενοδοχείου The Plaza, επέλεξαν ως
επόμενο ταξίδ1 γ1α τους πρώτους των

πρώτων ένα σαφάρ1 στnν Αφρ1κή, δί
νοντας υπόσχεση όη θα είνα1 κα1 πά

λ1 παρόντες ...

Ελλάδα
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...,-

ο ΥΓΕΙΑ εfνα1 το μοναδ1κό νοσοκο

νεfς, εξεταζόμενους, συνοδούς, επισκέ

μεf ο στnν Ελλάδα το οποfο διαn1-

πτες και εργαζομένους, παρακολούθnσn

βάρυνσn των ασθενών. Επiσnς, προω

στεύτπκε κατά

JCI, τπν κορυφαfα δ10κόσμο, n εφαρμογή του

τnς αποδοτ1κότnτας μέσω δε1κτών ποιό

θούντα1 οικονομ1κά πακέτα γ1α ασθενεfς

τπτας με συνεχή ενσωμάτωση νέων για τπν

με περ1ορ1σμένες οικονομικές δυνατότη

οποfου αναβαθμiζε1 τnν πο1ότnτα των πα

κάλυψn του συνόλου των υπηρεσιών και

τες.

ρεχόμενων υnnρεσ1ών νοσnλεiας, καθώς

εκπαiδευσn ασθενών και οικογένειας, ώστε

Υnενθυμiζεται ότι το ΥΓΕlΑ παρέχε1 δω

εξασφαλiζε1 εφαρμογή ασθενοκεντρ1κού

να γνωρiζουν και να συμμετέχουν στn

ρεάν ακτινοθεραπεfα, καθώς και τις εξε

συστήματος nο1ότnτας με έμφασn στ1ς α

φροντiδα.

τάσεις που απαιτούνται στα παιδιά του Συλ

τ

nfστευσn στον

νάγκες κάθε ασθενούς, συμμόρφωση με

Σnμε1ώνετα1 ότι τους τελευταiους μήνες

λόγου Γονέων Παιδιών με Νεοπλασματι

τους Δ1εθνεfς Στόχους Ασφάλειας Ασθε

έχει ενισχυθεf περαιτέρω το επfπεδο τπς

κfι Νόσο «Φλόγα», ενώ έχε1 υ1οθετfισει τα

νών κα1 καταγραφή των πλnροφορ1ών που

υποδομής, αλλά και π οργάνωση των νο

1δρύματα

«01 Φfλοι του Παιδιού » και

« Μα

αφορούν στον ασθενή σε ένα κο1νό σn

σοκομεiων, προκειμένου να ανταποκρi

ζi για το Πα1δf», που περιλαμβάνε1 τn δω

μεiο, εξασφαλiζοντας έτσ1 nρόσβασn σε

νοντα1 σε υψnλές απαιτfισε1ς, ενώ οι ση

ρεάν μεταφορά και αντψετώπισn στα εξω

όλους τους εnαγγελματfες υγεiας, ώστε

μαντικότερες από τις νέες πρωτοβουλfες

τερ1κά ιατρεfα του Παiδων ΜΗΤΕΡΑ των

να παρέχουν έγκαφn και εξε1δ1κευμένn

που έχουν εκλnφθεf αφορούν σε εξοπλ1-

nαιδ1ών των Ιδρυμάτων που έχουν ανά

φροντiδα. Εξασφαλiζε1 εnfσnς τnν υ10θέ

σμό, κέντρα αναφοράς, μnχανοργάνωσn,

γκn. Προσφέρε1 ακόμn δωρεάν νοσnλεfα

εξυπnρέτnσn ασθενών κα1 επιστημονικό

κα1 εξετάσεις σε άτομα με κο1νωνικά προ

έργο. Παράλληλα

βλήματα κα1 αδυναμfα αντψετώπ1σfις τους

τπσn διεθνών πρωτοκόλλων κλιν1κfις πρα
κτ1κfις και συνεχή ενσωμάτωση νέων για
τnν κάλυψn του συνόλου των υnnρεσι
ών,ανάπτυξn κουλτούρας συνεχούς εκ
nαiδευσnς, εκπόνnσn πλάνων αντψετώ
n~σnς εκτάκτων καταστάσεων για τnν πα
ροχή ασφαλούς περιβάλλοντος για ασθε-

n δ10iκnσn

του ομfλου

αποφάσ1σε τπν απορρόφnσn του συνόλου

από δnμόσια νοσοκομεfα.

του ΦΠΑ

Η παρουσία του στη νοτιανατολική

(11 %) που επ1βλfιθnκε για πρώ

τn φορά στnν Ελλάδα στnν παροχή υπn
ρεσ1ών υγεfας, ώστε να μnν υπάρξε1 επ1-

Ευρώπη
Ο Όμ1λος ΥΓΕΙΑ έχε1 παρουσfα σε

ρες τnς ΝΑ.

4 χώ
Ευρώπnς, κατέχοντας 9 ιδ1ω

;

Ελλάδα
ΛΗΤΩ Α . Ε .

Ελλάδα

Ιf LOGΙ~ED

Y-LOGIMED S.A.

~
ΑΧΙΜΕΙΟΝ

Κύπρος
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ

εξωτερικοf ασθενεfς προσέγγισαν τις

σfως, αντιπροσωπεύει πάνω από το

865.000.

τnς ιδιωτ1κfις μαιευτικής δραστnριότnτας

Τι περιλαμβάνει ο Όμιλος Υγεία
στην Ελλάδα

στnν Απικfι.

•

• Tnv Τράπεζα Βλαστοκυπάρων STEMHEALΤΗ HELLAS
Το ΥΓΕΙΑ, από κοινού με το ΜΗΤΕΡΑ,

2003 λειτουργεf σε αυτόνομο

fδρυσε τnν πρώτn Τράπεζα Βλαστοκυπά

Το Νοσοκομεfο ΥΓΕΙΑ:

κτfιρ10 δfπλα στο Μαιευτήριο ΜΗΤΕΡΑ το

ρων του Ομiλου, τn

Το Νοσοκομεfο ΥΓΕΙΑ διαθέτει άδεια λε1-

παιδ1ατρ1κό νοσοκομεfο Παiδων ΜΗΤΕΡΑ,

LAS, που

το οποfο με 24ωρn κάλυψn εξωτερικών

ΥΓΕΙΑ, με πρωταρχ1κό στόχο τnν κάλυψn

ιατρεfων, σε εφnμερfα

των αναγκών των δύο Μ01ευτnρfων του

τουργfας

440

κλ1νών και

17

χειρουργι

κές αfθουσες, όπου διενεργούνται

14,000

επεμβάσεις ετnσfως. Διαθέτει επfσnς:

•

Από το

50%

Το μοναδικό στnν Ελλάδα Τμήμα Ακτι

νοχειρουργικfις Εγκεφάλου

FE PERFEXION.
• Τρiα νέα Συστήματα

GAMMA- KNI-

365 nμέρες το χρό

νο και

115 κλfνες νοσnλεiας όλων των κα
τηγοριών που εκτεfνονται σε 4 νοσηλευ

STEM-HEALTH HEL-

εδρεύει εντός του νοσοκομεfου

Ομiλου. Από το

τικούς ορόφους, παρέχει υπnρεσfες πρω

2009 λειτουργεf στο Βου
κουρέστι (Ρουμανfα) n STEM-HEALTH
UNIREA S.A.

τοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και τριτοβάθ

•

προϊόντων

Τnν εταιρεfα εμπορfας φαρμακευτικών

Γραμμικών Επιτα

μιας περfθαλψnς, καλύπτοντας με τους συ

χυντών, τα πρώτα στπν Ευρώπn, που εγκα

νεργαζόμενους παιδιάτρους όλες τις υπο

ταστάθηκαν στο π10 σύγχρονο και μεγα

ειδικότnτες τnς Κλ1νικfις Πα1δ1ατρικfις. Το

φαρμακευτικών προϊόντων στnν ελλnνι

λύτερο -σε όγκο ασθενών- Κέντρο Ακτι

καλοκαfρι του

2008 εγκαινιάστηκε n παι
δοκαρδιοχειρουργ1κfι Κλινική ΜΗΤΕΡΑ, n

κfι αγορά,

νοθεραπευτικfις και Ογκολογfας.

Y-PHARMA.
Y-PHARMA εfναι n εμπορfα

Στόχος τnς

n φυσική διανομή προς ιδιωτι

κές νοσοκομειακές μονάδες και φαρμα

• Το πρώτο PET-CT τμήμα που λειτούρ

πρώτn στπν Ελλάδα που λειτουργεf σε ιδιω

κεfα με πλfιρn κάλυψn των αυξανόμενων

τικά νοσοκομεfα σε Ελλάδα , Τουρκfα κ01

γησε στn χώρα μας.

τικό παιδιατρικό νοσοκομεfο.

απαιτήσεών τους,

Κύπρο, τα οποfα διαθέτουν άδειες συνο

• Το Σύστnμα Ρομποτικής Χειρουργικής
da Vinci ® S.
• Tn Γενικfι-Γυν01κολογικfι Κλινική ΜΗ

• Το Κέντρο ΛΗΤΩ με το κέντρο Μορια
Lab.
Το Μαιευτήριο ΛΗΤΩ με 40 χρόνια στnν

θητικών δραστnριοτfιτων με τις μεγαλύ

κής 810λογfας Άλφα

λικής δυναμικότητας

χειρουργικές

1.668 κλινών με 71
αfθουσες, 42 αiθουσες το

κετών και

πεfας με

22 Μονάδες Εντατικής θερα
148 κλfνες . Με τnν ολοκλfιρωσn

του νοσοκομεfου στnν Αλβανfα, ο Όμιλος
θα διαθέτει

ΤΕΡΑ και τnν Κλινική Παfδων ΜΗΤΕΡΑ.

υπnρεσfα τnς σύγχρονnςγυναfκας, παρέ

n δ1αμόρφωσn

τερες ελληνικές και πολυεθνικές φαρμα
κοβιομnχανfες και

n παροχή

υπηρεσιών

ευτfιρ10 ΜΗΤΕΡΑ προσφέρει ολοκληρω

ας με έμφασn στn Μα1ευτ1κfι- Γυναικολο

θνικές φαρμακοβιομnχανfες.

μένες υπnρεσfες Υγεfας στn Γυναfκα, το

γfα. Εχοντας επιδiωξn και όραμά του τnν

•

και Ειδ1κού Υλικού

30 χρόνω λειτουργfας του, το

Μαι

υπηρεσιών

828 Marketing και έρευνας, καθώς κα1
3PL σε ελληνικές κα1 πολυε

χει ολοκλnρωμένο φάσμα υπηρεσιών υγεf

Στα

προω

1Ο νοσοκομεfα, στα οποfα θα
απασχολούντα1 περfπου 4.500 εργαζόμε
νοι κα1 περ1σσότερο1 από 4.000 συνερ

Παιδi, τnν Οικογένεια. Η συνένωση του

πρωτοπορfα, τn συνεχή βελτiωσn και εξέ

ΛΗΤΩ με το ΜΗΤΕΡΑ δnμιούργnσε τον με

λ1ξn των παρεχόμενων υπηρεσιών σε ένα

γάτες ιατροf.

γαλύτερο όμ1λο μαιευτικών-γυναικολο

άρτ10 περιβάλλον υψnλών προδιαγραφών

γωγής, εμπορfας κα1 διακfνnσnς 1ατροτε

γικών περιστατικών στnν Ελλάδα, ο οποf

για το χώρο τnς υγεfας, το ΛΗΤΩ πρωτο

χνολογ1κών προϊόντων και διαχεφiζεται

ος, με

πόρησε με τn δnμιουργfα του Κέντρου Μο

εξ ολοκλήρου τnν εφοδιαστική αλυσiδα

Το

2009 nραγματοποιfιθnκαν στονΌμ1λο ΥΓΕΙΑ 61.500 επεμβάσεις, γεννfιθn
καν περfπου 19.500 βρέφn, νοσnλεύτn
καν 100.000 εσωτερ1κοf ασθενεfς, ενώ 01

430 κλfνες, 16.500 τοκετούς και
1.000.000 διαγνωστικές εξετάσεις ετn-

ριακής Βιολογfας

Άλφα

Lab.

& Κυτταρογενετικfις

Τnν Εταιρεfα Προμήθειας Υγειονομικού

Η

Y-LOGIMED.
Y-Logimed Α.Ε. εfνα1 εταφεfα εισα

των νοσοκομεfων του Ομiλου ΥΓΕΙΑ. Λει
τουργώντας ως ο Κεντρικός Προμnθευ-

~
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NAVIGATOR

τ1κός Οργαν1σμός του Ομίλου

Logimed προσφέρει

(GPO), n Υ-

αξ1όπ1στες υπηρεσίες

•

του Ομίλου

Λεμεσό.

προμήθε1ας, αποθήκευσης, δ1ανομής και

Η συμφωνία γ1α τnν εξαγορά του

Το Γεν1κό Νοσοκομείο ΑΧΙΛΛΕΙΟΝ στn
Η εξαγορά του Γενικού Νοσοκομείου Α-

2008, στn Λεμε-

Safak στnν Τουρκία

50%

αποτέλε

σε ένα ακόμn βήμα του Ομίλου ΥΓΕΙΑ γ10

επέκταση στα Βαλκάν1α. Ο Όμ1λος

Safak

δ1αχείρ~σnς γ1α όλο το φάσμα των χρnσ1-

ΧΙΜΕΙΟΝ, τον Ιούλιο του

μοπο1ούμενων 1ατρ1κών αναλωσίμων, εμ-

σό τnς Κύπρου, αποτελεί το πρώτο βασ1κό

δ10θέτε1 τέσσερα νοσοκομεία στnν ευρύ

φυτεύσιμων υλ1κών κα1 πάγ1ου εξοπλ1-

σημείο αναφοράς του Ομίλου γ1α τnν πε-

τερη περ10χή τnς Κωνσταντ1νούπολnς με

σμού.

ραηέρω επέκτασή του στn ΝΑ. Μεσόγε10

470 κλίνες συνολικά που καλύπτουν όλες

κα1

τ1ς 10τρ1κές ε1δ1κότnτες.

•

Το Δ1αγνωστ1κό Κέντρο

8I0-CHECK

στο κέντρο τnς Αθήνας.

•

Ως ένα από τα πρώτα οργανωμένα 1α
τρ1κά δ1αγνωστ1κά κέντρα με δ1εθνή πρό

Στnν Αλβανία:

το Γεν1κό Νοσοκομείο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ

•

στnν Πάφο.

Το

HYGEIA HOSPITAL TIRANA.

Πρόκεηα1 γ1α ένα υπερσύγχρονο γεν1-

Με τnν εξαγορά κα1 δεύτερου νοσοκο

220

τυπα στnν Ελλάδα, το

Bio-Check lnterna-

μείου στnν Κύπρο, του 1διωτικού νοσοκο

κό νοσοκομείο

tional Α.Ε. λε1τουργεί

στο κέντρο τnς Αθή

μείου ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ στnν Πάφο, ο Όμ1-

μένο στn συμβολή των κεντρικότερων αρ
τnρ1ών των Τφάνων.

νας από το

κα1 προσφέρε1 αξ1όπ1-

λος ΥΓΕΙΑ αποκτά κυρίαρχη θέσn στο χώ

στες υπηρεσίες για τn σωστή δ1άγνωσn κα1

ρο των υπnρεσ1ών 1δ1ωτ1κής υγείας στn

πρόλnψn των προβλημάτων υγείας.

Μεγαλόνησο.

1972

Η δ1εθνής παρουσία του Ομίλου ΥΓΕΙΑ
περ1λαμβάνε1:

•

Στnν Κύπρο:

ΝΟΜΙΚJ-,Ι ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

κλ1νών, εγκατεστη

Το νοσοκομείο είνα1 εξοπλ1σμένο με τους
δύο πρώτους γραμμ1κούς επηαχυντές στn

Στnν Τουρκία:

χώρα κα1 τnν ευρύτερη περ10χή, ενώ θα

ΤονΌμ1λο

δ1αθέτε1, επίσης, Μα1ευηκή κα1 Πα1δ1ατρ1-

SAFAK, με 4 νοσοκομεία στnν

κή Κλ1ν1κή.

Κωνσταντινούπολn.

Ι

Ίσο uε 40 Siemens ιο οκόνδοΛο oιnv uνείο
Tnv

ας αναθέσε1ς προμnθε1ών νοσοκομείων, όταν

παρέμβαση του πρωθυπουργού γ1α να

μnν καταρρεύσε1

n δημόσια

n nολ1τική

υγεία κ01 να εξο1δ~σ. ζnτnσε ο α

θεί σε όργ10 υπερτιμολογήσεων. Αναφερόμε

νηπρόεδρος του Ομίλου Υγεfα Ανδρέας Βγενό

νος στnν κ. Ξενογ1αννακοnούλου, είπε ότ1 εi

πουλος σε συνέντευξη που παραχώρησε γ1α τ1ς

ν01 μία υπουργός με ήθος, όμως δεν μπορεί να

κονομnθούν τουλάχ1στον

2,5

εξελiξε1ς στο χώρο. Ο κ. Βγενόπουλος κάλεσε

προχωρήσε1 στο έργο τnς. «Δεν αμφ1σβnτώ το

τον Γϊώργο Παπανδρέου να παρέμβε1 στο χώρο

πολη1κό τnς ήθος, αλλά αυτήν τn δουλε1ά δεν

τnς υγείας, ώστε να δρομολογπθούν τρία απλά

μπορεί να τnν κάνε~. Ας δ1ευκολύνε1 τον πρω

πράγματα: πρώτον, να κληθούν

θυπουργό» είπε χαρακτnρ~στικά.

01 ελεγκτικές ε

ταφεfες να εξετάσουν τα 01κονομικά των νο

Αναφερόμενος στn ρύθμ~σn των χρεών των

σοκομείων, δεύτερον, να υπάρξε1 μnχανογρα

νοσοκομείων, τόν1σε ότ1 επ1βραβεύοντα1 γ1α

φ1κό σύστημα σε όλα τα νοσοκομεία κα1, τρί

άλλn μ1α φορά

τον, σε συνεργασία με το υπουργείο Ανάπτυ

τονίζοντας ότ1 υπάρχουν δύο ε1δών προμηθευ

ξης να θεσπ1στεί nλεκτρον1κό πρόγραμμα, ώστε να γίνοντα1

01

δ1αγων1σμοί nλεκτρον1κά. Αν αυτό ξεκ1νήσε1 σήμερα, σε έ

ξ1 μήνες

n κατάσταση θα έχε~

ομαλοπο1nθεί κα1

01

δ1αγων~σμοί

γ1α προμήθε1ες θα μπορούν να γίνοντ01 nλεκτρον1κά, είπε ο
κ. Βγενόπουλος, χαρακτηρίζοντας τα όσα γίνοντα1 στn δn

01

αναθέσε1ς κα1 περ1θώρ1α κέρδους

800-1.200%

που έnαφναν μέρος σε με1οδοτ1κούς δ1αγων1σμούς με περ1θώρ10 κέρδους

3-5%.

Τώρα, με τn ρύθμ1σn των χρεών των νοσοκομείων με μ10

Ελλάδα. «Είνα1 έως κα1

40

φορές μεγαλύτερο σκάνδαλο από

κε γ1ατl δεν έχουν παραπεμφθεί στnν ε~σαγγελiα

01

απευθεi-

& ΕΞΟ

κα1 άλλο1

έκπτωση, εξομο1ώνοντα1

ανέφερε χαρακτnρ~στικά κα1 δ1ερωτήθn

ΑΜΟΙΒΩΙ\j

τές. Υπάρχουν αυτοί που έπαφναν τις δουλε1ές με απευθείας

προμήθευσαν με απευθείας αναθέσε1ς κάνουν πάρτ1 με τn

Siemens»

ΔΙΚΗFΟRΙΚΩΝ

απατεώνες έναντ1 των τιμίων,

μόσ1α υγεία το μεγαλύτερο σκάνδαλο όλων των εποχών στnν

αυτό τnς

ΚΑΛΥΨΗ

ηγεσία πολλές φορές έχε1 αναφερ

ρύθμ1σn, ενώ

01

01 δυο αυτές κατηγορίες. «Όσο1

υnόλο1πο1 κ1νδυνεύουν να κλείσουν» πρό

σθεσε ο κ. Βγενόnουλος.

~ΘΗΝΑ: ΦΕΙΔΙΓΙΠΙΔΟΥ
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Η εκτεταμένη εμπειρία μας στη διαχείριση αποζημιώσεων

Ανοίξτε το

8
8

Η ταχύτατη εξυπηρέτηση των συνεργατών μας

lap top

σας και επιλέξτε το συγκεκριμένο πρόγραμμα

Καταγράψτε τα βασικά στοιχεία των πελατών σας που ζnτούνται από το πρόγραμμα

Επιλέξτε από ένα εύρος πολλών δυνατών καλύψεων και ακόμα περισσότερων δυνατών
συνδυασμών. το είδος και το ύψος των καλύψεων που εξυπnρετούν καλύτερα τις ασφα
λιστικές τους ανάγκες

Η άμεση. εξατομικευμένη και ανθρώπινη εξυπηρέτηση των
ασφαλισμένων μας

Η εμπειρία μας στην ασφάλιση εξειδικευμένων κινδύνων . π.χ.

8

Διαμορφώστε μαζί τους αυτόματα το τελικό αποδεκτό κόστος. βλέποντας τις δαφοροποι
nσεις ανάλογα με εναλλακτικούς συνδυασμούς

Αυτό είναι το

FLEXI HEALTH

αθλητές

-

Η δυνατότητα παροχής προγραμμάτων υγείας χωρίς υποχρεω
τική ασφάλιση ζωής.

Η στήριξή μας από τις υπηρεσίες των Νοσοκομείων του
'ΌΜΙΛΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ"

Γιατί οι ανάγκες σε θέματα Υγείας
πρέπει να λύνονται με τον ιδανικότερο τρόπο .

Για περισσότερες πλnροφορίες τnλεφωνnστε στο

n επικοινωνnστε

μέσω

e-maH στο

210-62 34 330

ιavie @ gahoιdings . gr

Διευκολύνουμε τnν καθnμερι νότnτα των πελατών .μαs
Ανάγκες που δεν συνδέοντα~ μόνο με τnν παροχή επείγουσας

δεύεις, να τους δίνε1ς όραμα, να τους πα-

Δημήτρης Κωνσταντiνου,

βοήθε1ας, αλλά αφορούν τnν καθnμερ1νότnτα των πελατών τnς

ρακ1νεfς. Ενώ, ταυτόχρονα, οφεfλε1ς να

δ1ευθύνων σύμβουλος

καλύπτε1 πλέον

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ:

τnς

lnter Partner Assistance

n lnter Partner Assistance. Όπως τονίζε1 ο κ.

Δnμήτρnς Κωνσταντίνου, δ1ευθύνων σύμβουλος τnς
εταφείας του ομίλου ΑΧΑ,

Assistance,

n τεχν1κή

lnter Partner

βοήθε1α,

lifestyle

παροχές, όπως κρατήσε1ς εστ1ατορίων, καλλ~τεχν1κών εκδηλώ
σεων σε όλο τον κόσμο, κάλυψη καθυστέρnσnς πτήσεων, απώ

των εταιρειών βοnθεfας παγκοσμίως .

Στnν Ελλάδα, πέραν των παραπάνω γε-

γονάτων, πρέπε1 να προστεθούν

εργασίας που τους εμπνέε1 κα1 τους δfνει

γκαία κα1 επ1βαλλόμενn διαδικασfα εξυ-

τn δυνατότnτα εξέλ1ξnς.

γfανσnς τnς ασφαλιστ1κιiς αγοράς που θα

Η αμφfβολn νομψότnτα των δ1ατάξεων

τnς 01κονο

συνεχ1στεί έως τnν εναρμόν1σn των ασφα

του νόμου από πλευράς κο1νοτικnς νομο

μικιiς κρίσnς στον επ1χειρnματικό

λ1στικών εταιρειών με τ1ς απαιτιiσε1ς του

θεσf ας έγινε πλέον διαπfστωσn, αφού

n εniδρασn

γώντας σύγχυσn και περισσότερες αντ~
φάσε1ς κατά τnν εφαρμογιi του.

n

κλάδο τnς βοιiθε1ας ανά τον κόσμο

Solvency 11,

δnμιουργώντας ανακατανο

Ευρωπαϊκιi Επιτροπιi έχει nδn κινιiσει επ1-

κα1 1δ1αiτερα στnν Ελλάδα;

μές στο πελατολόγιο των εταιρειών βοn

σιiμως κατά τnς Ελλάδας διαδικασfα επf

λε1α αποσκευών, δ1αχείρ1σn 1ατρ1κών ζnμ1ών κα1 ζnμ1ών αυτο

Η κρίσn επnρέασε το περιβάλλον στο onofo δραστnριοποιούνται οι εταιρεfες βοn

θεfας κ01 το νομοθετ1κό πλαfσιο που διέ

παραβάσει . Αναμένουμε οι αρμόδιοι φο

πε1 τnν παροχιi τnς οδικιiς βοιiθειας που

ρεfς να τnριiσουν το λόγο τους κα1 να απο

κ1νήτου, υπηρεσίες σε άτομα τρίτης nλ1κίας, είνα1 μερ1κά μόνο

θεfας. Η μεfωσn τnς αγοραστ1κιiς 1κανό

αυξάνει σnμαντ1κά το επιχειρnσ1ακό κό

καταστιiσουν αυτιi τnν αδικfα σε βάρος των

παραδείγματα.

τnτας και τnς αγοραστικιiς δ1άθεσnς των

στος αυτιiς.

επ1χεφιiσεων οδικιiς βοιiθειας. θα πρό

σας με τον

των υπαρχόντων προϊόντων μας στους το

n πτώσn του τουρισμού κα1
των μετακινιiσεων, n πτώσn των πωλιiσε

Κλάδο Βοήθειας και ποιες είναι οι

μεfς Αυτοκfνnτο, Ταξfδι, Υγεfα και Κατοι

ων αυτοκινιiτου εfναι μερ1κοf παράγοντες

Πολλά έχουν γραφεf για τον νόμο μόρ

nροτερα16τnτές σας ως νέου διευ

κfα, εστιάζεται στnν προώθnσn νέων προϊ

που έχουν αντfκτυπο στn δραστnρ1ότnτα

φωμα και γ1α τ~ς διορθώσεις και διευκρι-

Ποια είναι

καταναλωτών,

n εμnειρία

επαγγελματι

νικές αλλαγές, ακολουθούν τις τάσεις τnς

κιiς εμπειρfας στον κλάδο, εκ των οποfων

εποχιiς μας κα1 διαφοροποιούν τnν εται

τα

ρεfα μας από τις άλλες.

9 στn

19 χρόνια

θέσn του τεχνικού δ/ντιi. Η θn

τεfα μου στnν εταιρεfα μου επιτρέπει να πω

Στρατnγικιi μας αποτελεf

ξέλ1ξn του ν.

n ε

3651/08;

κειται για πράξn συνέπειας λόγων, υπο

σχέσεων και πράξεων. Συνέπεια που τόσο
χρειάζεται σιiμερα το πολιτικό και οικονο
μικο-κοινωνικό μας σύστnμα.

n Ι.Ρ . Α. να κα

ότι το περ1βάλλον εfναι απαιτnτικό και οι

λύπτε1 ανάγκες που δεν συνδέονται μόνο

προκλιiσεις έντονες και συνεχεfς.

με τnν παροχιi επεfγουσας βοιiθειας αλλά

Τρεις εfναι οι άξονες που έχω καθορf-

αφορούν τnν καθnμερινότnτα των πελα
τών μας. Η τεχνικιi βοιiθεια,

σει για τον νέο μου ρόλο:

lifestyle πα

Δnμιουργία

ροχές, όπως κρατιiσεις εστιατορfων, καλ

εταιρικιiς κουλτούρας με

λιτεχνικών εκδnλώσεων σε όλο τον κό

αναπτυγμένn αfσθnσn

σμο, κάλυψn καθυστέρnσnς πτιiσεων,

Ανάπτυξη

Πο1α είνα1 κατά τn γνώμn σας

όντων που λαμβάνουν υπόψn τις κοινω

θύνοντος συμβούλου;
Μετράω ιiδn

-

- Άνθρωποι.

απώλεια αποσκευών, διαχεfρισn ιατρικών

Η ανάπτυξn, πέραν

ζnμιών και ζnμ1ών αυτοκινιiτου, υπnρεσfες

κινδύνου

από τnν ενfσχυσn
και

τον

εμπλουτι
σ

μ

ό

σε άτομα τρfτnς nλικfας, εfναι μερ1κά μό

(

νο παραδείγματα.
Η δnμ1ουργία κουλτούρας αίσθnσnς κ1ν

δύνου εfνα1

n βάσπ

Προγράμματα Ο

τnς προστασfας τnς

εταιρείας, σε συνδυασμό με δ1αδ1κασfες
κα1 ελέγχους. Πρέπε1 να ξέρε1ς πώς κάνε1ς
κα1 γιατί κάνεις κάτ1.

01

άνθρωπο, παραμένουν το σnμαντ~

κότερο κεφάλαιο κα1 παράγοντα επιτυχfας.

Πρέπε1 να τους δ1ατnρείς, να τους εκπα1-

94

πολύπλοκο κα1 μn λειτουργ1κό, δnμ1ουρ

δ1ασφαλίσε1ς γ1 ' αυτούς ένα περ1βάλλον

Πο1α εiνα1

n ανα-

νfσεις που κατέστησαν το νόμο ακόμn π10

•

ASSISTANCE

φ INTERAMERICAN
Μ ε γ άλη κ α ι Σίγ ο υρη

171 εκατ. ευρώ σε αποzη μ ιώσειs
Ε

π1βεβαιώνει τnν αξ,ιοπιστία τnς,_ παρά
τnν

οικονομικn

lnteramerican,

συγκυρια

n

με τις αποζnμιώσεις

• Περιουσίας • Διακοπής Εργασιών • Μεταφορών

ημέρα της

• Τεχνικών έργων & Αστικής Ευθύνης Εργων

lnteramerican

του έτου ς. Συνολικά,

θεμελιώνεται

170,6 εκατ. ευρώ

των ασφαλιστικών δραστnριοττΊτων τnς.

πόvω στη
φερεγγυότητα ,

Ειδ1κότερα , κατά το διάστnμα Ιανουαρίου

στην αξιοπιστία

- Ιουν ί ου στον κλάδο ΖωτΊς κατέβαλε
78,46 εκατ . σε 32 .398 περιπτώσεις. Σε

της και στην

σεις πελατών τnς σε όλους τους κλάδους

λτΊ ξεις συμβολαίων, που συμπερ1λαμβά

εμπιστοσύνη

νονται και οι συντάξεις , το ποσόν έφθασε

των πελατών

τα

21,4 εκατ .

ευρώ . Στον κλάδο Υγεfας

εταιρε i α κάλυψε

75.086

της , τόνισε ο κ .
Γιώργος

n

περιπτώσεις

ασφαλισμένων , nλnρώνοντας

37 ,92 εκατ.

προγραμμάτων

Κώτσαλος ,

Medisyst em, συσττΊματος υγείας με ανε

διευθύνων

πτυγμένο πανελλαδικά δίκτυο ιατρών, δια

σύμβουλος

Για

τα

συμβόλαια

γνωστικών κέντρων και νοσnλεfας, το πο
σόν έφθασε τα

15,3 εκατ.

του ομίλου .

Ειδικότερα , τα

και

n ΑθnναϊκτΊ,

• Κατά παντός κινδύνου Η/Υ • Σκαφών
• Διαφόρων

κινδύνων . Προσωπικών Ατυχημάτων • Αυτοκινήτων

Συνεχίζοντας Δυναμικά με:
• Γενικές Αστικές

Ευθύνες

• Εργοδοτικές Αστικές Ευθύνες
• Επαγγελματικές Αστικές Ευθύνες
• Αστική Ευθύνη Προϊόντος

&. Τραπεζικά Δάνεια/Προϊόντα
Το επίπεδο τεχνογνωσίας των στελεχών μας
και η ευκολία διείσδυσής μας σε όλες τις αγορές,
εξασφαλίζει μοναδικές ευκαιρίες ασφαλιστικών προϊόντων

Tailor Made
Για τους συνεργάτες μας μεσολαβούμε
σε όλες τις αγορές

&

nολυϊατρεiα που αντΊκουν στον όμιλο , το

Medifirst

Δραστηριοποιούμαστε στους Κλάδους:

Η επόμενη

που κατέβαλε και κατά το πρώτο εξάμnνο

n εταιρεία πλτΊρωσε
σε 178.949 περ ι πτώ 

Κάνουμε τέχνη την ασφάλεια ...

σε προιόντα Κλάδου Ζωής

εξυnnρέτnσαν

με υπnρεσίες πρωτοβάθμιας περίθαλψnς

22.410 περιστατικά.
Στις γεν1κές ασφάλειες αnοζnμιώθnκαν

49 .353

περιπτώσε1ς με

90% των

41,99

εκατ. Το

αποζnμιώσεων αφορούσε τον

κλάδο αυτοκινι'ιτου.
Στον αναπτυσσόμενο κλάδο ομαδικών
ασφαλi σ εων ,

σε

n lnteramerican

πλτΊρωσε

22 .112 περιπτώσεις ασφαλισμένων μέ

σω ομαδικών συμβολαiων ΖωτΊς και Ζn
μιών ,

Medisystem

και Συνταξιοδοτικών

12,23 εκατ. ευρώ.
Επισnμαίνεται ότι

n εταιρεία ,

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ Α' ΕΙΑΜΗΝΟΥ
ΚΛΑΔΟΣ

2010

ΠΛΗΘΟΣ

ΠΟΣΟΝ

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΖΩΗΣ

32 .398

78,46

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

75 .086

37,92

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ

49 .353

41,99

ΟΜΑΔΙΚΕ Σ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ

22 .112

12,23

178.949

170,6

ΣΥΝΟΛΟ

με αιχμτΊ τn

σύγχρονn τεχνολογία, έχει ολοκλnρώσε1 ,

σnς, για τn βελτiωσn τnς εξυπnρέτnσnς πε-

στΊ μας στους ασφαλισμ ένου ς μα ς και θέ

για τnν nλτΊρn εικόνα των ασφαλισμένων

λατών από τους κλάδους, του οποίου n

τουμε σε απόλυτn nροτεραιότnτα τnν 1κα 

τn ς και τnν αποτελεσματικότερn εξυnnρέ-

εφαρμογτΊ έχει αποφέρει σnμαντικτΊ μείω-

νοποίnστΊ του ς, που υnερβα l νει σnμαντ1 -

τnστΊ τnς , τnν α ' φάσn του nελατοκεντρι -

σn του χρόνου εξυnnρέτnσnς .

κά τον μέσο όρο ικανοnοinσn ς στο σύνο 

κο ύ project Cosmos, ενώ από το 2009

«Σε αυττΊν τn φάσn τnς δοκιμασίας των

λο τnς ασφαλιστικτΊς αγορά ς» τόνισε ο κ .

έχει θέσει σε εφαρμογτΊ ένα σύγχρονο σύ-

αγορών και των καταναλωτών , εντεfνου-

Γ. Κώτσαλος , δ1ευθύνων σύ μβουλος του

στnμα διαχείρισnς παραπόνων και δέσμευ-

μ ε -με μια σειρά εφαρμογών- τnν εστfα -

ομίλου .
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Extra Μισθόs
Η

ING Ai)

ING, έπε1:α από μελέ:ες σχετ1κά

Ο Πορτοκαλf Μι σθός εfνα 1

με τον τροπο αντψετωπ~σπς των

τnν

onofa έχει

δf κτυ ο των

προκλnσεων που δπμ1ουργεf το

n φ ι λοσοφfα

αγκαλι ό σει απόλυτα το

1.300

α σφ α λι στι κών

συμβούλων τn ς ιΝ G, δnλωσε

περ1βάλλον στο χρnματοο1κονο

n κ.

Σοφfα

Ρατσι άτο υ , γεν ικιΊ δι ευθύντρια Π ωλnσεων

μ1κό μέλλον του έλλnνα noλfτn κα1 τn δn

τn ς ιΝ G Ελλάδος .

μ1ουργfα λύσεων που θα τον βοnθnσουν
να διαχεφιστεf σωστά και να ενισχύσει

λυτο έλεγχο τnς διαχεfρ1σnς

εfτε το άμεσο εfτε το μελλοντ~κό του ε1-

των οικονομικών του , αφού

σόδnμα, δnμ1ούργnσε κα1 λανσάρει στnν
ελλnν1κn αγορά το νέο προϊόν « ΙΝG

δεν επnρεάζετα1 από παράγο

Extra

ντες του εξωτερ1κού περιβάλ 

Μ~σθός » . Το προϊόν εντάσσεται στn φι

λοντος που δεν είναι ελεγχό

λοσοφfα κα1 τnν ομπρέλα του «Πορτοκα

μενο~. Απευθύνετα1 σε όσους

λf Μ1σθού » , σύμφωνα με τον οποίο δίνε

τα1

nροτψούν τn σταθερότnτα έ

n δυνατότnτα στον πελάτn να έχε1 τον

χοντας

απόλυτο έλεγχο τnς δ1αχείρισnς τnς οι

που

κονομικών του, αφού δεν επnρεάζετα1

παγκόσμ1α

από παράγοντες του εξωτερικού περι

να1

πευθύνεται σε όσους nροτψούν τn στα

γκόσμια τεχνογνωσία τnς
σεται στn νέα

ING, κα1 εντάσ
στρατnγικn marketing τnς

ING, n οποία έρχεται να αντψετωπίσει τις
εν~σχυμένες ανάγκες τnς ελλnνικnς κοι
νωνfας.

Όπως υποδnλώνει και
προϊόντος

ING Extra

n ονομασία του

Μισθός, πρόκειται

για έναν μnχανισμό, βάσε1 του οποfου ο

πελάτnς θα λαμβάνει για συγκεκρψένn

περfοδο τnς ζωnς του ένα επ1πλέον ει
σόδnμα, έχοντας στn δ1άθεσn του ένα
προϊόν το οποfο είναι απολύτως ευέλ1κτο

επ1λογές ,
από

τnν

τεχνογνωσlα

τnς

ΙΝG . « Ο Πορτοκαλί Μ~σθός εl 

βάλλοντος που δεν εfναι ελεγχόμενοι. Α

θερότnτα , που υπογράφοντα~ από τnν πα

πολλαπλές

υπογράφοντα~

n νέα

φιλοσοφlα,

n

οποία

στόχο έχε1 να επανατοποθετn

σε1 τnν έννοια τnς ασφάλ1σnς σε θέματα

προστασίας και αποταμlευσnς, δlνοντας

φάπαξ ποσού στnν αρχn του προγράμ

μια νέα δ1άστασn στnν αντfλnψn αυτών

ματος , προσφέρεται

των προϊόντων στnν αγορά κα1 απευθυ

ψnς ενός

n δυνατότnτα λτΊ
εγγυnμένου Extra Μ~σθού εf

νόμαστε στο κομμάτ1 τnς ελλnν1κnς κο1-

Στη Συνετα ιριστι κή Ασφα λιστι κή , σχεδιάζουμε,εργαζόμαστε και επιχειρούμε, γνωρίζοντας

τε αμέσως μετά τον πρώτο μnνα του

νωνlας που θέλει να έχει τον έλεγχο του

καλό ότι ο ι εποχές αλλά ζουν. Ότι η επιχε ιρη μ ατικότητα δεν βασ ίζετα ι

προγράμματος εfτε μετά από όποιο χρο

χρnματοο1κονομ1κού

μέλλοντος »

στο «Κέρδος» - μ ε οποιοδήποτε κόστος- αλλά στην κερδοφορία. Η

νικό διάστnμα επιλέξει, λειτουργώντας

δnλωσε σχετικά ο κ. Μάνος Χειράκnς,

Εμπιστοσύνη .η κοινωνική ευαισθησία. η εντι μότητα και η επ ι κο ινωνία ,

ως σύμμαχος γ1α τnν κάλυψn των ανα

γεν1κός δ1ευθυντnς

γκών του πελάτn και τn διαχείρ1σn των

Ελλάδος.

01κονομ1κών του.

αγκαλιάσε1

Πορτοκαλί Μισθός

«Tn

του

Marketing

τnς

αποτελούν τους βασι κούς πυλώνες, στην προσπάθειά μας να δημιουργήσουμ ε ένα

νέα αυτn φιλοσοφfα έχε1

νέο Ασφαλιστικό πολιτισμό. Διαφέρουμε, γιατί τον πιστεύουμε αλλά και γιατί

απόλυτα

το

δfκτυο

των

ένα ευέλικτο σύστnμα, ιδανικό για τις ι

τnν πολυετn εμπειρία κα1 το σεβασμό

Μ1σθού είνα1 αποτέλεσμα

διαίτερες κα1 απα11nτ1κές οικονομικές

στον πελάτn παρέχουν επαγγελματ1κn

σωστού σχεδ1ασμού, ο onofoς προκύπτει

συνθnκες, καθώς προσαρμόζεται στις α

συμβουλτΊ γ1α τn διαχεlρισn του 01κογε

μέσα από τnν επαγγελματικn συμβουλτΊ

παηnσεις του κάθε ενδιαφερόμενου κα1

νε1ακού

των ασφαλ1στ1κών συμβούλων τnς

καλύπτε1 τ1ς 01κονομ1κές του ανάγκες.

μ1κού μέλλοντος » δnλωσε

βάσε1 των προσωπ1κών αναγκών κα1

Με τον Πορτοκαλf Μισθό δίνετα1

Ρατσ1άτου, γεν1κn δ1ευθύντρ1α Πωλnσε

στόχων του κάθε πελάτn.

νατότnτα στον πελάτn να έχει τον από-

Extra

ING

n

δυ

ων τnς

λε ιτο υργού μ ε μα ζί του.

ασφαλ~στικών συμβούλων τnς

1.300

n πρό

τασn του

άνθρωπο!

ING

ING, οι οποίο~ με τnν άρτια τεχνογνωσί α ,

κάθε ενδ1αφερόμενου. Άλλωστε,

αυξάνεται, αν δεν επενδύσουμε πρώτα στον

ρετικά απλός: με τnν καταβολτΊ ενός ε

Ο Πορτοκαλί Μισθός αντιπροσωπεύει

και προσαρμόζετα1 στις απαηnσεις του

... δεν

Ο τρόπος λεηουργίας του εfναι εξα1-

n και

ING
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lllι VICTORIA

«ΑνοικτΟΝ » για επαγγελμ ατίεs
ο

λοκλnρωμένn ασφάλισn στον εnαγ

ντων του

γελματiα και τnς εnιχείρnσής του σε

τρίτων.

σοκομει ακού Επ ιδόμ ατο ς και των Ι ατρ ο

(n.x., του nροσωnικού του) έναντ~

φαρμακεuτ~κών Εξόδων φροντiζοuν για τnν

τέσσερα διαφορετ~κά εnίnεδα προ

Η κάλuψn αφορά τnν εuθύνn τnς εnιχεί

οικονομική αnοκατάστασn του ατυχήματος.

n Victoria με το
«ΑνοικτΟΝ » , το onofo δn

ρnσnς γ1α σωματικές βλάβες, ή και υλικές

Το πρόγραμμ α του ομαδικού nροσωnικού

nou τυχόν συμβούν σε τρίτους αnό

ατυχήματος βοnθά στnν ανάnτuξn καλού ερ

μιοuργεί το ιδανικό nερ1βάλλον προστασίας,

τn χρήσn κα1 τn λειτουργία των χώρων και

γασιακού κλίματος, λειτουργεί nαράλλnλα με

nou n σ1γοuρ1ά είνα1 το κυ
ρίαρχο q~τούμενο .. Το νέο πρόγραμμα ασφά
λ1σnς καταστήματος «ΑνοικτΟΝ » είνα1 n ζω
ντανή αnόδε1ξn αυτής τnς φ1λοσοφίας κα1 n

εγκαταστάσεων τnς εnιχείρnσnς του ασφα

το οnοιοδήnοτε σύστnμα κινήτρων και εν

λισμένου.

δuνάμωσnς των σχέσεων του nροσωnικού

έμnρακτn εφαρμογή τnς ασφάλισnς μιας εn1-

στασίας προσφέρει

νέο πρόγραμμα

σε μia εnοχή

χείρnσnς σε τέσσερα διαφορετικά εnίnεδα .

Η Ασφάλ1σπ της

lo επfπεδο προστασfας -

q~μίες,

Τα nέντε διαφορετ~κά προγράμματα ασφά

με τnν εnιχείρnσn και προσθέτει στα συν τnς

λισnς του «ΑνοικτΟΝ » nροβλέnοuν κεφά

κάθε εnιχείρnσnς ένα ακόμn, ώστε να προ

λαια για μικρές, μεσαίες και μεγάλες εnχει

σελκύσει ικανά στελέχn.

ρnσεις. Προαιρετ~κά,

4ο επfπεδο προστασfας

n Γενική Αστική Εuθύ

-

Η Επαγγελμα

τική Νομική Προστασία

νn μπορεί να επεκταθεί με δύο συμnλnρω

Το τέταρτο nεδίο κάλuψnς του «ΑνοικτΟΝ »

περιουσfας

ματ~κές παροχές:

(36 εν
σωματωμένες στο πρόγραμμα και 4 προαι

• Τnv Αστική

εργαζομένων του.

γελματiα και τnς εnιχείρnσnς αnό τnν D.A.S. -

ρετικές) nροβλέnοuν κάθε πιθανό σενάριο

• Tnv Τροφική Δnλnτnρίασn, nou αφορά κυ

He11as, θuγατρικn εnίσnς του ομίλου ERGO.

nou μπορεί να απειλήσει τα περιουσιακά στοι

ρίως εnιχειρnσεις εστiασnς .

χεία τnς εnιχείρnσnς.

3ο επfπεδο προστασfας - Το Ομαδικό Προ

εn1χειρnσεων nλnρώνει τα δι καστ~κά έξοδα

σωπικό Ατυχnμα

και τ~ς αμοιβές δικnγόρων και προσφέρει:

Σαράντα ασφαλιστ~κές καλύψεις

Όλες οι παροχές όχι μόνο nροσαρμόστn
καν στnν ελλnνική nραγματ~κότnτα , αλλά και

Εuθύνn εργοδότn έναντι των

Τα ατυχήματα

αφορά τn Ν ομική Προστασία του εnαγ

Η Νομική Προστασία επ αγγελματι ών κα1

nou τυχόν συμβούν στον

• Νομική προστασία αnοζnμιώσεων.
• Ποινική νομική προστασία.

σχεδιάστnκαν με βάσn τnν εμπειρία nou αnο

ιδιοκτήτn ή στο unαλλnλικό nροσωnικό τnς

κτήθnκε αnό τnν καταγραφή επικίνδυνων

εnιχείρnσnς κατά τn διάρκεια τnς εργασίας

γεγονότων . Ιδ~aίτερn προσοχή δόθnκε στα

τους είναι το τρίτο nεδίο στο

όρια των καλύψεων, έτσι ώστε οι πιθανές

γραμμα «ΑνοικτΟΝ » στοχεύει. Οι καλύψεις

κλάδο τnς και το όνομά τnς σε πολλές χώ

q~μίες να καλύπτονται πλήρως και όχι μερι

τnς Απώλειας Ζωής , τnς Μόνιμnς Ολικής και

ρες είναι συνώνυμο με τnν έννοια τnς εξει

κώς . Τα « ψιλά γράμματα » των όρων,

Μερικής Ανικανότnτας, του Ημερήσιου Νο-

δικεuμένnς Νομικής Προστασίας.

nou

onofo το πρό

Νομ1κή προστασία εnαγγελματ~κής στέγnς

Η

νίας, αnλοnοιnθnκαν και

κτnσnς τnς ασφαλ1στικής κάλuψnς αnό το
nρώτο ευρώ χωρίς καμία αnαλλαγn τn στ~γ 

μή τnς αnοq~μίωσnς , κάνει τnν επιλογή του
«ΑνοικτΟΝ » ακόμn nιο δελεαστ~κή και συμ 
φέρουσα. Η εγγύnσn και

Victoria

και του Ομίλου

ΑΓΓΕΛΙΑ

n δuνατότnτα αnό

n τεχνογνωσία τnς
ERGO σφραγίζουν

τn νέα ασφαλιστική nρότασn με ακόμn με
γαλύτερn λειτοuργικότnτα.
2ο επfπεδο προστασfας

-

Η κάλυψη της

Γεν~κfις Αστικής Ευθυνnς

Το δεύτερο nεδίο ασφαλιστικής δράσnς
του «ΑνοικτΟΝ » αφορά τn γενικn αστ~κή εu

θύνn του εnιχειρnματiα και των nροστεθέ-

Η εταιρεία

ήματος

Κρατήστε την τ,

η της επιχείρησης στα χέρια σας!

Victoria "

νοικτ ΟΝ"

Η ολοκληρωμένη ασφάλιση του επαγγελματία σε τέσσερα διαφορετικά επίπεδα είναι γεγονός .
Το νέο πρόγραμμα της Victoria 'ΆνοικτΟΝ" δημιουργεί το ιδανικό περιβάλλον προστασίας ,
σε μια εποχή που η σιγουριά είναι το κύριο ζητούμενο .

D.A.S. είναι ο nγέτnςτnς Ευρώnnς στον

ανέκαθεν δnμιοuργούσαν εμπόδιο στnν nλή

ρn κατανόnσn τnς ασφαλιστικής συμφω 

Ασφάλιση κατα

SAFETY LTD

επιθυμεί να προσλάβει χρηματοοικονομικού ς συμβο ύλο υς,

φιλόδοξους και ικανούς να στελεχώσουν νευ ραλγικές θέσεις
εργασίας επιχειρηματικής μονάδας στην Απική.

Οι κατάλληλοι υποψήφιοι θα έχουν κατά περίπτωση ση μαντικές

Σε έν αν κόσμο που διαρκώς αλλάζει, η καινοτομία
α π οκτ ά ο λ ο έν α και μ εγαλύτερη σ η μασία στη
δημιουργ ί α ν έω ν προϊόντων . Το ασφαλιστικό
marketing της Victoria έχει πρ ωταρχι κό στόχο να
προσδ ώ σ ει έ να δυναμικό χαρακ τ ήρα στα
ασφαλ ι στικ ά προϊ όντα κάθε κλάδου . Το ν έ ο
πρόγραμμα ασφάλισης καταστήματος 'ΆνοικτΟΝ "
είναι η έ μπρακτη απόδειξη αυτής της φιλοσοφίας που
φροντίζει για τη ν προστασία μιας επιχείρησης σε
τ έσσ ερα διαφορ ετικά ε πίπεδα :

Ασφάλιση της περιουσίας.
Σαράντα ασφαλιστι κές καλύψεις προβλέπουν κάθε
πιθανό σενάριο που μπορεί να απειλήσ ει
περιουσιακά στοιχεία της επιχε ί ρησης .

τα

Κάλυψη Γενικής Αστικής Ευθύνης
Το δεύτερο επ ίπεδο ασφαλιστική ς δράσης
'Ά νοικτΟΝ " αφορά τη γενική αστι κή ευθύνη

επιχειρηματία και τω ν προστιθέντω ν του ( π . χ . του

προσωπικού του ) έναντι τρί τω ν .

Ομαδικό Προσωπικό Ατύχημα
Τα ατυχήματα που τυχόν συμβούν στον ιδιο κ τή τη ή
στο υπαλληλικό προσωπικό της επιχ είρησης κατ ά τη
διάρκεια της εργασίας τους , καλύπτονται στο τρίτο
επίπεδο του προγράμματος " Α νοι κ τΟΝ " .

Επαγγελματική Νομική Προστασία
Το τ έταρτο επίπεδο κάλυψης του " ΑνοικτΟΝ " αφορά
τη Νομική Προστασία του επαγγελματία κα ι της
επιχείρησης από την D.A.S .-Hellas , θυγατρική επ ίσης
του ομίλου ERGO.

www.victoria.gr

ευκαιρίες σταδιοδρομίας και εξέλιξης στους το μείς
των πωλήσεων ,

του
του

financial planning, management.

Η εταιρεία προσφέρει ανταγωνιστικό πακέτο πα ροχών
και

bonus .

Αποστολή βιογραφικών στη διεύθυνση

info@safety.com.gr
Fax: 210 7794444

e-mail

. . VICTORIA
Εταιρία του ασφαλιστικού
ομίλου

ERGO.

Η Αξιόπιστη Ασφαλιστική Δύναμη!
100
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lnter Paήner
Assistance
Groupama Φοίνιξ

Ολοκληρωμένη
κάλυψη
Σεφά πολύτιμω ν 1ατρ1κών

κα1 ταξ1δ1ωτ1κών
παροχών, με σκο π ό τπν

ολοκλπρωμένπ κάλυψπ
των ασφαλ1σμένων τnς με
τα σχετικά προγράμματα

(Π31 κα1 Π20) προσφέρε1

n lnter Partner
Assistance σε συνεργασiα
με τnν Groupama Φοiν1ξ
Ασφαλ1 στ1κn. Στο πλαlσ10
τω ν προγραμμάτων

αυτών, εξυπnρετnθnκε

εντός το υ Ιουνίου
ασφαλ1σ μένος τnς

Groupama Φοiν1ξ
Ασφαλ1 στ1κ1Ί , με τnν

napoxfl

του υγειονομ1κού

επ ανα π ατρισμού συνεπεfα
οξέο ς στεφαν1αf ου

lnteramerican - S&B
Νέο συνταξιοδοτικό πρόγραμμα

Σ

τn δnμ10υργία νέου αμο1βαfου κεφαλαίου

νους τnς στπν Ελλάδα, έχει παγκόσμιο προσανατο

S&B Συνταξ10δοτ1κό Global Fund of Funds
Μετοχ1κό, με δ1αχειριστlΊ τnν Alpha Trust
f.f.ΔAK, προχώρnσε n S&B 81ομnχαν1κά Ορυ

λισμό και επενδύει κατά κύριο λόγο σε επιλεγμένα

κτά σε συνεργασfα με τnν

lnteramerican, υπεύθυ

νn γ~α τπν επένδυσn μέρους των ασφαλισ~υκών απο
θεμάτων τnς

S&B.

Η δnμ1oupyfa του πρωτοπόρου

μετοχ1κά αμοιβαfα κεφάλαια εξειδικευμένων οfκων
του εξωτερικού, με τnν αξιοπιστfα, τnν πολυετlΊ εμπει 

ρf α κα1 τnν τεχνογνωσfα που διαθέτει

TRUST.

Η συνολικn λύσn του συνταξιοδουκού προ

γράμματος που προσφέρει

νους τnς, μέρος του οποίου συνιστά το νέο αμοι

βέλυστπς δ1αχείρ1σnς του ομαδ1κού συνταξ1οδο11-

βαίο κεφάλαιο, είναι εναρμονισμένn με τα πλέον

κού προγράμματος των εργαζομένων τπς S&B στπν

σύγχρονα εταιρικά συνταξ1οδοτικά προγράμματα

Το S&B Συνταξιοδουκό

Global Fund of Funds Με

κληρωμένο Σύστπμα Ανθρώπινου Δυναμικού, που

τοχικό είναι προσαρμοσμένο στ~ς απαιτnσεις και τα

n εταιρεfα έχει αναπτύξει τα τελευταία χρόνια σε όλες

ε1δικά χαρακτnριστικά του συνταξιοδοτικού προ

τ~ς χώρες διεθνώς, όπου κυρfως δραστπρ1οπο1είτα1

γράμματος που nροσφέρε1

κα1 αναπτύσσεται

n S&B στους εργαζομέ-

~:~ ΙΝΤΕΙ>Σ:.ΑλΟΝΙΚ.Α

Ασφάλισε τα αυτοκίνητα των ΕΛΤΑ
Τnν ασφάλ~σn των υπnρε

ο α σφαλ1 σμένος , ο οποfος

σ1ακών τους αυτοκ1ν1Ίτων ανέ

βρ1σκόταν στο vnσf τnς

θεσαν στnν Ιντερσαλόνικα, με

Μπλου γι α δ1α κοπές,

τά από διαγων1σμό , τα Ελλnνι

υπέστπ ο ξύ στεφανιαfο

κά Ταχυδρομεiα.

ρεfες εiναι ... έμμεσες!

Ασφάλισε κοι το

Επιμελητήριο Γρεβενών
Τnν Ιντερσαλόνικα Ζωnς επέ

n εταφεiα, n

λεξε το Εnιμελnτnριο Γρεβενών

σχετικlΊ απόφασn των ΕΛ.Τ Α.

για τnν ασφαλιστικlΊ κάλυψn των

κολυμπού σε.

έχει ιδιαiτερn αξiα και σnμασiα

μελών του.

Μεταφέρθnκε αρχικά στο

για τn λειτουργiα του ελεύθε

1ατρ 1κό κέντρο Μπλου κ01

ρου ανταγωνισμού στnν Ελλά

εκδnλώ θnκε με πόνο ενώ

από εκεi, χάρn στις

Οπως αναφέρει

δα και τα οικονομικά οφέλn

Με τnν Κάρτα Υγείας τnς Ιν
τερσαλόνικα προσφέρονται στα

Ο κ . Κώστας Γιαννιώτης.

μέλn του επιμελnτnρiου και τις
οικογένειές τους απερ1όριστες

άμεσες υ πnρε σiες 1ατρικnς

που προκύπτουν από αυτόν,

β ο1Ί θε1 ας τnς

δεδομένου ότι έως σnμερα νοθευόταν με

ιατρικές επισκέψεις και εξετάσεις στα

Partner Assi stance,

αμαρτωλά -τύπου « Σύστnμα Αμέσου Πλnρω

ντρα ιατρικnς βοnθειας του ομiλου, παροχn

δ1ακομ fστnκε με σύγχρονο

μnς » - εφευρnματα, που εξυπnρετούν οργα

συμβουλών στnν τnλεφωνικlΊ γραμμn σωτn

υγε1ονομ1κό αεροπλάνο

νωμένα εμπορικά συμφέροντα συγκεκριμένnς

ρίας όλο το 24ωρο,

σε εξε1δικευμ ένο

ομάδας επιχειρnσεων και σωματεiου τους,

αλλά και σnμαντικές εκπτώσεις, ακόμn και

νοσnλευτι κό Ιδρυμα στnν

αφnνοντας να εννοnθεi, προς βλάβn των α

δωρεάν παροχές στα συμβεβλnμένα ιδιωτικά

Αθ nνα.

σφαλιζομένων, ότι οι αποζnμιώσεις που κα

διαγνωστικά κέντρα και κλινικές σε όλn τnν

ταβάλλονται από ανταγωνιστικές τους εται-

Ελλάδα.

lnter

Υπο_yρσφ"'-'ή_:_ I_N
_G
-=---~~ =--------

που λειτουργούν στο εξωτερικό και ενισχύει το Ολο

Ελλάδα .

επε1σοδiου . Συγκεκρψένα,

επεισόδιο που

Ποσό:

n S&B στους εργαζομέ 

συνταξ1οδοτ1κού προγράμματος έγ1νε στο πλαίσ10

_ extra ι,.ιισθός,_ _
' Πορτοkαλl •

n ALPHA

365

70 κέ

nμέρες το χρόνο ,

ING
www.lng.gr

Πορτοκαλί ®
Μισθός
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11 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ
αλλάζουμε / τα δεδομένα

Και στιs διακοπέs
Η

ΑΧΑ Ασφαλ1στ1κτΊ βρiσκετα1 δiπλα στους ασφαλ~σμένους τnς ακό

μn κα1 κατά τn δ1άρκε1α των καλοκαφ1νών δ1ακοπών, προσφέρο
ντάς τους ένα προνομ1ακό πακέτο καλοκαφ1ντΊς προστασiας. Λαμ
βάνοντας υπόψn τ1ς ανάγκες γ1α προστασiα που προκύπτουν στ1ς

καλοκαφ1νές σας δ1ακοπές, π ΑΧΑ Ασφαλ10τ1κτΊ εξασφαλiζε1 γ1α όλους εκ
πτώσε1ς στα προγράμματα κατο1κiας κα1 αυτοκ1ντΊτου.

Με το πακέτο καλοκαφ1ντΊς προστασiας τnς ΑΧΑ ο ασφαλ1σμένος απο
λαμβάνε1 με ασφάλε1α κα1 πρεμiα τ1ς δ1ακοπές του, εξασφαλlζοντας το σπi
τ1 του με

10%έκπτωση ,

συμπερ1λαμβανομένnς κα1 τnς κάλυψnς από σε1-

σμό .

Επ1πλέον, κερδiζε1
νέα προγράμματα

5%έκπτωσn στπν ασφάλ1σπ του αυτοκ1ντΊτου του στα
Classic, Extra, Premium, γ1α να ταξ1δέψε1 με σ1γουρ1ά.

Ο κάτοχος οπο10υδτΊποτε ασφαλ1στ1κού προγράμματος τnς ΑΧΑ έχε1 εξα

σφαλiσε1 τΊδn τnν έκπτωσn

5%

στα παραπάνω νέα προγράμματα ασφάλ1-

σnς αυτοκ1ντΊτου.

ΕΥΡΩπa ΑΕ.Γ.Α 4 προγρόμμοτο γιο το αυτοκίνητο
τ

έσσερα νέα « πακέτα » ασφάλ1σnς

λύψε1ς τ1ς οποiες απαραiτnτα θα πρέπε1 να

του κλάδου αυτοκ1ντΊτων προωθεi

έχε1 ένα ασφαλ~σμένο όχnμα: αστ1κτΊ ευ

τΊδn στnν αγορά από τnν

1n Jouvi-

θύνn εντός φυλασσόμενων χώρων, αστ1-

νεπεiα πυρκαγ1άς, ολ1κτΊ

Α.Ε.Γ.Α., συγγεντΊς

κτΊ ευθύνn μεταφερομένου οχτΊματος, αση

φυσ1κά φα1νόμενα, ενώ προαφετ1κά πα

ou n Ευρώnn

λlζε1 επ1πλέον τ1ς ζπμ1ές από:
Πυρκαγ1ά, τρομοκρατ1κές ενέργε1ες συ

-

μερ1κτΊ κλοπτΊ,

εταφεiα τnς Εθν1κτΊς Ασφαλ1στ1κτΊς, με στό

κτΊ ευθύνη συνεπεiα πυρκαγ1άς , φροντiδα

ρέχε1 στον ασφαλ~σμένο τn δυνατότητα ε

χο τnν ολοκλnρωμένn προστασία κα1 δ10-

ατυχτΊματος, προστασiα

κάλυψn

νο1κiασnς αυτοκ1ντΊτου σε περiπτωσn κλο

σφάλ10n των πελατών τnς . Οπως αναφέ

υλ1κών ζnμ1ών από ανασφάλ~στο όχnμα,

πτΊς τΊ σε περiπτωσπ καταστροφτΊς του οχτΊ

ρε1

νομ1κτΊ προστασiα.

ματος από πυρκαγ1ά.

EURO 2 PLUS

EURO 4 V.I.P.

n εταφεiα,

εiνα1 σύγχρονα , ευέλ1κτα ,

εύκολα στnν τψολόγnσn κα1 θα βοnθτΊ

Bonus,

σn των οδnγών/1δ1οκτnτών αυτοκ1ντΊτων,

λύψεων του

«Euro2», πέραν των κα
«Euro 1», παρέχε1 στον ασφα

ον επ1θυμεi πλτΊρn κάλυψη, τόσο γ1α το αυ

ενώ από τnν

θα παρέχετα1 κα1

λ1σμένο κα1 μ1α σεφά έξτρα παροχών, ό

τοκiνπτό του όσο κα1 γ1α τον iδ10 προσω

nλεκτρον1κτΊς ημολόγnσnς

πως προσωπ1κό ατύχnμα οδnγού, θραύ

π1κά.

σουν στn σωσττΊ ενnμέρωσn κα1 ασφάλ1-

1n Ιουλiου

n δυνατότnτα

Το πρόγραμμα

των προϊόντων .

σn υαλοκρυστάλλων .

EURO 1

EURO 3 SUPER PLUS

Τέλος, το

«Euro 4» απευθύνετα1 σε όπο1-

Το εν λόγω πρόγραμμα, πέραν όλων των

προαναφερόμενων παροχών του

προσφέρε1 κάλυψη 1δίων ζnμ1ών με απαλ

στους 1δ10κττΊτες 1.Χ. που επ1θυμούν τ1ς

«Euro 3 » απευθύνετα1
στους 1δ1οκττΊτες αυτοκ1ντΊτων 01 οποiο1 ε

υποχρεωτ1κές από το νόμο κα

π1θυμούν , πέραν τnς ασηκτΊς ευθύνnς ένα

από κακόβουλες πράξε1ς κα1 προαφετ1κά

ντ1 τρiτων, να ασφαλiσουν κα1 τα iδ1α τα

παρέχε1 στον ασφαλ1ζόμενο τn δυνατότn-

οχτΊματά τους ως περ1ουσ1ακό στο1χεiο.

τα ενο1κiασπς αυτοκ1ντΊτου σε περiπτωσn

Το πρόγραμμα

minimum

«Euro 1 » απευθύνετα1

λύψε1ς (υλ1κές ζnμ1ές

€ 500.000 ανά ατύ-

χπμα- σωματ1κές βλάβες€

500.000 ανά

άτομο), αλλά κα1 τ1ς κάτωθ1 επ1πλέον κα-
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Το πρόγραμμα

«Euro 3»,

Με τ1ς καλύψε1ς του το

«Euro 3» ασφα-

λαγτΊ (με1κττΊ ασφάλ~σπ), κάλυψη ζnμ1ών

1δiων ζπμ1ών του οχτΊματός του.

φ INTERAMERICAN
Μεγάλη και Σίγουρη

Bsa
Μεσιτι κn εταιρεfα έγινε

n Bsa, μέ
lnternational Life, n

λο ς του ομfλου

onofa λειτουργούσε

έως σnμερα ως

π ρ ακτορειακn εταιρεiα υπό τnν επω

νυμiα «ΑΣΦΑ- ΛΙΠΙΚΟΙ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ
ΜΠΙ Α.Ε. » . Η

Bsa

Δίνει αξία στον πελάτn
Σ

λειτουργεf από το

1938 κα1 με τnν πάροδο του χρόνου

σε

ε εφαρμογn το καινοτόμο για τnν ελ

πρώτο έλεγχο των δεδομένων αλλnλογρα

λnνικn ασφαλιστικn αγορά έργο

φfας, σύμφωνα με τον

«Cosmos», που αφορά σn δnμιουρ

και ακρfβε1α των στοιχεiων δ1ευθύνσεων

γfα μιας εν1αfας ε1κόνας πελάτη, έθε

μετά τnν ολοκλnρωσn του έργου αγγfζε1 το

n 1nteramerican,

με στόχο να αποδώ

έχε ι καλύψει όλους τους τομεfς

σε1 περ1σσότερn αξfα στους πελάτες τnς

ασφαλε1ών στnν Ελλάδα . Στον Όμι

και να αυξnσε1 τnν 1κανοποfnσ11 τους σε

λο

κάθε επαφn που έχουν με τnν εταιρεfα.

lnterna-tional Life

εντάχθnκε το

2004.
Π ε p~σσότερ α στο

ΕΙΑΣ
Παρουσfα κορυφαfων στελεχών τnς
ασφαλ1στ1κnς αγοράς πραγματοποι

nθnκε στο Ε1ΑΣ

n απονομn των πτυ

χ f ων στους αποφο fτους των ετnσfων

π ρογραμμάτων του
Περ ισσότερα στο

2009.

n onofa εfναι

διαθέσι

μn στο διοικnτικό δυναμικό τnς εταιρεfας

δ1αχειρfζετα111ς εταιρ1κές σχέσεις μai'J τους .

αντfλnψn , στις κοινές ανεξαρτnτως κλά

Το

δου διαδ1κασfες του

λέσε1 το «όχnμα » για τnν ανάπτυξn τnς πε

«Cosmos»κα1 στ~ς νέ

ες μnχανογραφ1κές εφαρμογές.

Στο εν1αfο πελατολόγιο υφfσταται ολο
κλnρωμένn εικόνα κάθε πελάτn,

ενnμερώνεται

n onofa
διαρκώς από τα nnyafa συ

10 επψέρους κλάδων, ενώ εφαρ

πελάτn.

Στn β ' κατnγορfα βιβλiων ε

Στο πλαfσ10 του έργου δnμιουργnθnκε

μια νέα εφαρμογn,

στn νέα πελατοκεντρ1κ11

μόζετα1 μfα εν1αfα πολιτικn που αφορά τον

Ασφαλιστές

(98%).

που εξυπnρετεf τους ασφαλισμένους και

στnματα

nextdeal.gr

απόλυτο

Ήδn έχουν εκπαιδευτεf οι άνθρωπο~ τnς

1nteramerican

nextdeal.gr

onofo n πλnρότnτα

«Cosmos» σε δεύτερn φάσn θα αποτε 

λατοκεντρικnς στρατnγικnς τnς εταιρεfας
στον τομέα τnς κάλυψnς των σύγχρονων
ασφαλιστ1κών αναγκών.

Από τnν εφαρμογn του συνολ1κού έρ

γου προσδοκάται

n σnμαντ1κ11 βελτfωσn
n περαιτέρω αύξn

τnς εξυπnρέτnσnς κα1

σn τnς ικανοποfnσnς του πελάτn, που σn

Η συνολικn εφαρμογn εfναι προς τnν κα

μερα βρfσκεται γ1α τnν

1nteramerican αρ
(80%) από τον μέσο όρο

τεύθυνσn των υψnλών απαιτnσεων διαχεi

κετά υψnλότερα

ρ1σnς και εξυπnρέτnσnς πελατών που θέ

τnς ασφαλιστικnς αγοράς , σύμφωνα με τα

εφαρμογn του νέου φορολογικού κα

τε1 το

αποτελέσματα έρευνας που δ1ενnργnσε

θεστώτος.

σματικότnτά τnς επιβεβαιώνεται από έναν

ντάσσονται πλέον από τnν πρώτη

λf ou

01

1ou-

ασφαλ10τ1κοi σύμβουλο~ σε

Π εp~σσότεpα στο

Victoria

n

εταιρεfα.

nextdeal.gr

Ιnterlife Κύπρου Βράβευσε το δ ίκτυο

Victoria
Η

So1vency 11, ενώ n πο10τικ11 αποτελε

nταν χορnγός στο Δ1ε

θνές Συμπόσιο , που οργάνωσε

n«

Εταιρεfα γ1α το Κτnριο τnς Όπερας και
τnς Ακαδnμfας Λυρικnς Τέχνnς "Μα
ρfα Κάλλας"» , με θέμα «Στn Δfvn τnς

Τέχνnς: Όπερα

- Τάσεις & Ανατρο

πές ».
Π ερισσότερα στο

nextdeal.gr

ΑΙGΑΙΟΝ

Αφιερωμένn

στο

δfκτυο πωλnσεων
ταν

n

11-

βραδ1ά βρα

βεύσεων που πραγ
ματοποfnσε στα τέλn

Η

louvfou n ασφαλιστι
κn εταιρεfα

lnter1ife.

Ένας γαλαξfας όλο
αστέρια nταν συνυ

Η κ. 1ωάννα Καρυτ~νού εντάχθnκε

ρεfα nθελε να προσδώσε1 στnν όλn εκδn

λοντος, μέλn από τn Βουλn των Αντιπρο

λαβε

λωσn.

σώπων ,

nextdeal.gr

Tn

n εται

πάνω από

1 15

1890.

χρόνια εξ-ασφαλίζουμε με συνέπεια, εντιμότητα και

φαντασμαγορικn εκδnλωσn τf

n Έφορος Ασφαλfσεων και

οικο

μnσαν με τnν παρουσfα τους ο υπουργός

νομ1κοf παράγοντες από Κύπρο και Ελλά

Γεωργfας, Φυσ1κών Πόρων και Περ1βάλ-

δα.

σήμερα σαν μέλος του ομίλου

κύκλο

εργασιών,

Harel που έχει Ι ,Sεκ. πελάτες,
400.000.000€ ίδια κεφάλαια και 1 1,2€

Ι, Ι

δις

επενδυμένα κεφάλαια είμαστε δυνατοί περισσότερο από ποτέ.

interasco

Ασφαλιστική

Εταιρε(α

Κηφισίας

188 & Νlστορος 1, 152 31 Χαλάνδρι,
+302106776111 , Fax: + 302106776035,

www.interasco.gr, e-ιnαi1:info@ in1erasco . gr

m

... γιατί

δις

Τηλ. :

106

είμαστε στον ασφαλιστικό χώρο από το

... γιατί

ευθύνn του κλάδου μεταφορών ανέ

Πεp1σσότεpα στο

. .. γιατί

φασμένος με το χα

στο δυναμ1κό τnς εταιρεfας, ενώ τnν

Βασιλειάδου.

εξ-ασφάλιση .... εγγυάται.

σιγουριά χιλιάδες πελάτες μας.

ρακτnρα που

n κ. Έλλn

lnterasco

Πάνω από όλα όμως λογαριάζουμε εσάς που μας εμπιστεύεστε την υγεία
σας, την περιουσία σας, το μέλλον και την ευτυχία σας.

Αυτή

την

εμπιστοσύνη

μετατρέπουμε

σε

σίγουρη

δύναμη

για

δημιουργείτε απερίσπαστοι και να προοδεύετε.
Έτσι, γιατί ασφάλεια σημαίνει σ{γουρα. γρήγορα ... απλά

lnterasco!

να

COBA EUROPE

®

CHARTIS(,.
ο κόσμος σας, με ασφάλεια

Διατnρεί τουs υψnλούs ρυθμούs
Υ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ

ψnλή αύξnσn παραγωγής κατέ

tioπs συνέχ1σαν τnν υψnλή ανάπτυξπ πα

γραψαν

01 εταφεfες τnς Chartis
Greece το nρώτο εξάμnνο του έ

ραγωγής, εππυγχάνοντας δ1nλασ1ασμό τnς

τους. Η συνολ1κή παραγωγή ξεπέ

το

παραγωγής ασφαλfστρων σε σύγκρισn με

2009,

χωρfς να εππρεαστεf π κερδο

ρασε τα €50 εκατ. σnμε1ώνοντας αύξnσπ
66, 7% σε σχέσn με τnν αντfστο1χn περfο
δο του 2009. Όπως σπμε1ώνε1 n εταιρεfα,

φορfα στον Κλάδο Αυτοκ1νήτου . Στn δ1άρ

τπν εξαιρετ1κή ε1κόνα των μεγεθών πλαι

σεις, με το συνολικό ποσό αποζπμιώσεων

σ1 ώνουν κα1

να ξεπερνά τα

01

κεια του πρώτου εξαμήνου
αποζnμfωσε

επψέρους τεχνικοf δεfκτες,

Η βασική σύνθεσπ του χαρτοφυλακfου

εκατ. «Τα θετ1κά απο

κ.

Chartis Greece,

Giuseppe Zorgno.

υψnλών ρυθμών ανάnτυξnς τnς
σε όλο το

2010 » τόνισε

Chartis

μεταξύ άλλων ο

ας, ενώ πολύ υψπλή ήταν, επfσπς, κα1 π

δ1ευθύνων σύμβουλος τπς

τον αναπτυξιακό σχεδιασμό τnς εταιρεfας,

αύξnσπ των νέων εργασ1ών. Σnμαντ~κό με

κ.

με τον τομέα των εμπορικών και β1ομnχα

ρfδιο στπν αναπτυξιακή πορεfα τnς εται

νικών ασφαλlσεων να απαρτiζε1 το

ρεfας κατέχουν τα

για δεύτερπ συνεχή χρονιά, ως ο κορυφαf

του χαρτοφυλακfου και τον τομέα των προ

tioπs -οι

ος ασφαλιστ1κός φορέας παγκοσμfως

σωπ1κών ασφαλfσεων να αποτελεf το

για αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις- που κι

βάσει τnς ετήσιας έρευνας που διενεργεf

Εfναι χαρακτπρ~στικό ότ1

νήθπκαν με ποσοστά αύξnσπς παραγωγής

γ1α τον ασφαλ1στ~κό κλάδο το διεθνώς δ10-

εξελf σσετα1 ισορροπnμένα , σύμφωνα με

τnτα ξεπέρασε το

35%

65%.
n δ1ατnρnσιμό

95% για το

σύνολο των

επ1χειρπματικών ασφαλfσεων τπς εταιρεf-

Smart Business Soluασφαλ1στ1κές λύσε1ς τπς Chartis

υψnλότερα του

20%. Στον τομέα των προ
Personal Solu-

σωn1κών ασφαλfσεων, τα

Σύνδεσμος Συνεργαζόμενων με Μεσίτες Λλουδ'ς

Στο πλευρό της ελληνικής ναυτιλίας
Διαβεβαιώσε1ς ότ~ ο Σύνδεσμος των Συνεργαζόμενων με Μεσfτες
Λλουδ'ς στnν Ελλάδα θα εlναι πάντα στο πλευρό τπς ελλnνικής ναυ
τιλiας, ώστε στα Ποσε1δώνια του

2012

να έχουμε όλο1 να μεταδώ

σουμε ένα ισχυρότερο μήνυμα α1σιοδοξiας nαρεfχε ο πρόεδρος του

Συνδέσμου κ. Παναγ1ώτnς Μnαρτσιώκας, μ1λώντας σε εκδήλωσn,
που πραγματοποιήθnκε στο Μουσεfο Μnενάκn στο πλαfσ10 των Πο
σε1δωνfων. Πρ1ν από τn δεξfωσn προnγήθnκε ξενάγnσπ του μου
σεlου με σκοπό τnν nολιτιστ~κή προβολή τnς Ελλάδος στους περfnου

250 nροσκεκλnμένους συνεργάτες του Συνδέσμου που ήρθαν από
το Λονδiνο και άλλα ναυτιλ1ακά κα1 ασφαλιστ~κά κέντρα του κόσμου.
Με αυτό τον τρόπο ο Σύνδεσμος έδωσε το στfγμα τnς συμμετοχής
του στα Ποσειδώνεια, το οποfο πnγάζε1 από τπν εμn1στοσύνn του στον
ελλnνικό πολ1τισμό κα1 τπ μεγάλn παράδοσn τπς ελλnν1κής ναυτ~λfας.

Chartis Greece,

Giuseppe Zorgno.
Σπμειώνεται ότι n Chartis

αναδεfχθnκε,

κεκριμένο οικονομικό περιοδικό

«Euro-

money».

Executive lnsurance Brokers

Αυξήθηκε ο κύκλος εργασιών
Αύξnσn κατά

41 % παρουσfασε το πρώτο τρfμnνο του έτους
Executive lnsurance Brokers σε σχέ
αντfστο1χn περfοδο του 2009. Στnν αύξnσn των

ο κύκλος εργασιών τnς

σn με τπν

retail εργασιών 1διαfτερα συνέβαλαν οι πρωτοποριακές υπn
ρεσfες τnς Executive lnsurance Brokers, όπως το Executive
Webroker.
Ιδιαfτερα σnμαντικό εfναι ότι οι συνολικές απαιτήσεις τnς

εταιρεfας,

01 οποfες τπν 31.03.2010 ανήλθαν σε€ 6.275 χ1λ.
παρουσίασαν μεfωσn κατά 13% σε σχέσπ με τ1ς € 7.17 6 χ1λ.
τnς

31 .03 .2009, ως αποτέλεσμα τnς αναδ1άρθρωσπς των ει 
σπρακτ1κών δ1αδ1κασ1ών που σχεδfασε και εφάρμοσε n εται
ρεfα στο πλαίσ10 τnς οικονομικής πολιτικής και των στόχων

που εfχαν τεθεί από τn διοίκnσn του ομίλου γ10 τn μείωσn των

συνολ1κών απαιτήσεων προς τις εταιρεfες του ομfλου.
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Η ΛΥΣΗ ΣΤΗΝ ΚΡΙΣΗ
ΜΕΙΩΣΕ ΚΑΤΑ

ΑΥΙΗΣΕ

50% το

Υ Π ΟΣΤ Η ΡΙΙ Η:

CENTURY 21 Shop in a Shop
BLUE ΒΥΤΕ lnsurance Works
SMART LOANS Banking Systems

ΚΟΣΤΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ

100% ΤΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ & ΤΑ

ΚΕΡΔΗ ΣΟΥ

1δ1ώτες και επαειρή

αfτερα αισιόδοξους για τn διατήρnσn των
Ο δι ευθύνων σύμβουλο ς τn ς

75%.

€16,1

- ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΑ

ΜΕ Τ Η Ν ΣΥΝΕΡ ΓΑΣΙΑ

2010, n Chartis

τελέσματα στο α' εξάμπνο μας κάνουν ιδ1-

όπου χαρακτnριστικά ο Μεικτός Δεfκτnς

Ζnμιών κα1 Εξόδων προς Ασφάλιστρα δ10μορφώθπκε χαμnλότερα του

9.400

FRANCHISE

Γίνε μέλοs τπs επιχειρηματικήs οικογένειαs του Ομίλου

COBA,

μιαs οικογένειαs που θα σε προστατεύει και θα αναπτύσσεσαι μαl';ί τπs.

Επένδυσε στο παρόν και στο μέλλον σου!

AUTOonline
The νaιue Experts
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Υπεραξία σε συνεργάτεs και πελάτεs
n πμε

νεργάτες μας, αναδεικνύοντας τις δuνατότnτες αλ

ρiδα πωλnσεων του δικτύου ανεξάρτnτων συνερ

λά και τ~ς αρετές μας» τόνισε μεταξύ άλλων ο δι

γατών τπς ΑΤΕ Ασφαλι στικnς στο εκπαι δευτικό κέ

ευθύνων σύμβουλος τnς ΑΤΕ Ασφαλιστικnς κ. Ιορ

Με ιδιαiτερα επιτuχiα πραγματοποιnθnκε

ντρο τnς

δάνnς Χατζnιωσnφ. Από τnν πλευρά του ο διεuθu

πάνω από

ATEBank στο Καστρi, όπου σuμμετεiχαν
140 συνεργάτες πράκτορες και μεσiτες

ντnς πωλnσεων του δικτύου ανεξάρτnτων αuνερ

ασφαλίσεων τnς Απικnς. Οι συνεργάτες ενnμερώ

γατών κ . Τάσος Παπαδόπουλος έδωσε έμφασn

θnκαν για τn νέα εμπορικn πολιτικn, τους νέους

στnν ποιοτικn ανάπτuξn των πωλnσεων με τn σu

τρόπους εiσπραξnς ασφαλίστρων, τις νέες π λε

νεχn βελτiωσn τnς σύνθεσnς παραγωγnς και του

κτρονικές uπnρεσiες, το πρόγραμμα ασφάλισnς

Δείκτn Ζnμιών ανά κλάδο ασφάλισnς.

«Πpοστασiα Υγεiας», αλλά και για τα νέα δεδομένα

Ο διευθύνων σύμβουλος τnς ΑΤΕ

τελεί για εμάς ευκαιρία να βρεθούμε ακόμα πιο κοντά στους συ-

Πετρούπολn επέλεξε

n

ΑΧΑ Ασφαλιστικn, για να ταξιδέψει
τους διακεκριμένους ασφαλι στι
κούς τnς συνεργάτες, 01 οποfοι εf 

χαν τnν εuκαιρlα να επισκεφθούν

τα αξιοθέατα και τα μνnμεiα τnς αρ
χοντι κnς πόλnς. Τους ασφαλιστι

κούς συνεργάτες συνόδευσαν οι

κ.κ.

Eric Kleijnen, CEO ΑΧΑ Ελλά
δας, Θωμάς Πουφινάς, Offer
Director, Mapfa Γκιώνn , διευθύ
ντρια Οικονομικών Υπnρεσιών, Κο
σμάς Σμπιλnς, διεuθuντnς Πωλn

σεων

Agency System, Ernesto di
Giorgio, διεuθuντnς ασφαλiσεων
Ζωnς και n Eιpnvn Νικολοπούλοu
από τn διεύθuνσn Επικοινωνiας.
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m

επιβραβεύει

-

ρακτnριστικά και δiνει ιδιαiτερα κivnτpa για τn δn

μιοuργία ισχυρών Χαρτοφυλακίων Λοιπών Κλά-

δων Ζnμιών. Η καθιέρωσn νέου χρονικού ορίου απόδοσnς των
ασφαλiστρων (εντός διμnνοu) εiναι

ον εφαρμόζει

n σnμαντικn αλλαγn που πλέ-

3000

n ΑΤΕ Ασφαλιστικn.

Τριπλασίασε τον κύκλο JllicoΘ
εργασιών την τελευταία δεκαετία

ΑΧΑ Ασφαλιστική

Tnv Αγiα

2010

ανταμείβει τους συνεργάτες με τα παραπάνω χα

που δnμιοuργεί το 2ο πλαίσιο φερεγγuότnτας Ασφσλιστικnς, κ. Jορδάνnς

(«Solvency 11»). «Βάσn τnς στρατnγικnς μας είναι Χστζnιωσnφ .
n napoxn συνεχούς uπεραξiας σε συνεργάτες και
πελάτες, ενώ n ενίσχuσn τnς φεpεγγuότnτας και τn ς αξιοπιστiας
του ασφαλιστικού κλάδου με τnν έλεuσn του Solvency 11, απο-

Η Νέα Εμπορικn Πολιτικn

Σ

τα

296,2 46 εκατομμύρια ευρώ έναντι
29 4,572 εκατ . ευρώ κατά το προn

ύψος των

γούμ εν ο έτος ανnλθε ο κύκλος εργα

εκατ. το προnγούμενο έτος, λόγω συναλλαγ

σιών τnς Alico Ελλάδος. Το συνολικό ει

ματικών διαφορών που προέκυψαν από τnν

7,774 εκατ.

ευρώ έναντι

αποτiμnσn των δολαριακών επενδυτικών ερ
γαλεiων που κατέχει

μερiδι ο αγοράς, φθάνοντας στα επiπεδα του

12,28%, έναντι 11 ,86% κατά το 2008. Τα λει
το υργικά απ οτελέσμ ατα γι α τn xpnσn 2009
σnμεiωσαν εντυπωσιακn αύξnσn κατά 59,5%,
έναντι

n εταιρεiα στnν ελεύθερn

περιοuσiα τnς.

Το Σύνολο Ενεργnτικού και τα Ίδια Κεφά

λαια ανnλθαν σε

1,45 δισ.

ευρώ και

162,27

εκατ. ευρώ αντiστοιχα, ενώ ο δεiκτnς φερεγ

γuότnτας διαμορφώθnκε στο

ευρώ,

300%.
«Tnv τελεuταiα δεκαετiα n εταιρεiα, n onoia

7,890 εκατ. κατά το προnγούμενο έτος.

παρουσιάζει κάθε χρόνο κερδοφόρα αποτε

φθάνοντας το ποσό των

Η επiδοσn

12,455 εκατ.

aum εiναι αποτέλεσμα τόσο τnς
18,5% των τεχνι κών αποτελε

λέσματα, έχει καταφέρει να τριπλασιάσει τον

αύξnσnς κατά

κύκλο εργασιών και το σύνολο του ενεργnτι

σμάτων το υ κλάδο υ Ζωnς, τα οποία ανnλθαν

κού τnς, διατnρώντας ταυτόχρονα τnν κopu

σε

φaia θέσn στnν αγορά σε φερεγγuότnτα , με

19,929 εκατ. το 2009 έναντι 16,796 εκατ.
το 2008 όσο και τnς δραστικnς μεiωσnς των
εξόδων δι οι κnτικnς λειτοuργiας κατά 12,94%
από 16,141 σε 14,052 εκατ. ευρώ.

τα την ημ 'ρο!
••
••••••
••
••••

17,093

ξεπέρασε τα

ράλλnλα διεuρύνθnκε ακόμn περισσότερο το

••
••••

οχημ,

Τέλος, τα κέρδn προ φόρων ανnλθαν στο

σό δnμα τnς εταιρεi ας κατά το ίδιο διάστnμα

425 εκατομμύρια ευρώ, ενώ πα

••••••••

,

τον σχετικό δεiκτn να είναι διαχρονικά στnν
περιοχn του

300%» σχολiασε ο κ. Δnμnτρnς
Μαζαράκnς, Chief Sales & Marketing Officer.

Ας περάσουμε κατευθείαν στο γραφείο σας. Σας προσφέρουμε ένα πλήθος οχημάτων που txouv uποστεl τροχαία
ατυχr'ιματα και μεταχειρισμένων οχημάτων, που πρώτη φορά τίθενται σε εμπορία από μας-για την ακρίβεια

s.ooo οχr'ιματα ετησίως, αποκλειστικό στην Ελλάδα. Στην AUTOonllne, τn μεγαλύτερη διaδικτuaκr'ι πλατφόρμα

στην Ευρώπn για οχr'ιματa που έχουν υποστεl τροχαία aτυχr'ιμaτa και μεταχειρισμένα οχr'ιμaτα μπορείτε, με tva
κλικ από το γραφείο σας, να συμμετάσχετε σε πλειστηριασμό των οχημάτων αυτών r'ι να πουλήσετε τα αυτοκίνητά
σας. Οι επιτυχείς αγοροπωλησίες οχnμότων δεν r'ιταν ποτέ ευκολότερες! Δεν μας γνωρίζετε ακόμη; Τότε μn χάνετε
καιρό: Κόντε εγγραφr'ι ως εξουσιοδοτημένος έμπορος για να συμμετέχετε με επιτuχla στους πλειστηριασμούς και
τις αγοροπωλησίες. θα r'ιταν εuχαρίστnσr'ι μας να σας βοnθr'ισοuμε. Επισκεφθεlτε μας στο διαδ!κτuο. Αρκεί ένα
τnλεφώνnμα. Επικοινωνία: AUTOontlne Value Expertι Hellιι Ltd. Λιωφ. Συyyρού 137 •Τ.Κ. 17121 •Αθήνα, 2ος 6ροφος
Τηλ.: (+30) 210 9311804 •www.autoonllne.com.ιr
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ΕΘΝΙΚΗ
Η ΠΡΩΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ

CROMAR

Επαγγελματικn
Αστικn Εuθύνn Λογιστών

INSURANCE BROKERS LTD

Η

Επαγγελματ~κιi Acrnκιi Ευθύνη Λο
γ1στών καλύπτε1: αξ1ώσε1ς τpiτων
που προκύπτουν από αμελή άσκn

σn του επαγγέλματός τους, πο1νές

Νέο προϊόν ασφάλισης

στους

Lloyd's μέσω της
Cromar

κα1 πpόστψα, έξοδα υπεpάσπ1σnς κα1 απ1-

στiα υπαλλήλων, αποζnμiωσn γ1α αξ1ώσε1ς
τpiτων που προκύπτουν από τnν αμελή ά

ρώ.
Δυνατότnτα αναδρομ1κιiς 1σχύος από τnν

&

nμεpoμnvia έναρξης τnς επ1χεiρnσnς (με

έξοδα υπεράσn1σnς εn1nροσθέτως του ορi

τnν προϋπόθεση αδ1άλε1πτnς ασφάλ~σnς).

ου κάλυψης, απώλε1α εγγράφων & απ1στiα

Κάλυψη προστiμων κα1 πο1νών των πελα

σκnσn του επαγγέλματός τους, δαπάνες

ων, 1σχύουν επ1προσθέτως

01 κάτωθ1:

Δεν καλύnτοντα1 υπnρεσiες που παρέχο

Στο Βερολίνο το δίκτυο πωλΠσεων
Το Βερολiνο, τnν πρωτεύουσα τnς Γερ

μανiας, πόλn με 10τορ1κό βάρος, δ1α

Ταμείων Ασφάλ1σnς σε κάθε κράτος μέλος, με

χη των δ1κτύων πωλήσεων τnς Εθν1κιiς

στόχο τnν ενίσχυση τnς nροστασiας των κατα

Ασφαλ1στ1κιiς.Πρόκε1τα1 γ1α τους εnηu

ναλωτών κα1 τnς εμπ1στοσύνnς τους στnν α

47

χόντες στο δ1αγων10μό του

2009

κτuο

προς εταφεiες ε1σnγμένες στο Χρnματ~στιi

ακό.

Στο ταξiδ1 σuμμετεiχαν από τnν πλευ

κα1 υπnρεσiες που αφορούν συγχωνεύσε1ς

ρά τnς εταφiας, ο αναπλnρωτιiς γεν1-

εξαγορές κα1 nτωχεύσε1ς.

κός δ1εuθuντιiς κ. fϊάννnς Βασ1λάτος κα1

Πρόστψα κα1 πο1νές που επ1βάλλοντα1

ο προϊστάμενος τnς uποδ1εύθuνσnς τρα
nεζ1κών προϊόντων κ. Νiκος Γuφτόnοu

τών του ασφαλ1ζομένου, γ1α τα

Πού απευθύνεται:

σφαλ1ζόμενος εiνα1 υπεύθυνος.

συνδυάζοντα1 με τnν πρότυπη εξυnnρέτn

Απαραίτmα στοιχεία για την υποβολή προ

σn κα1 το υψnλό επiπεδο τεχνογνωσiας τnς

στnν οποiα ο κ . Βασ1λάτος αναφέpθnκε

σφοράς:

CROMAR, τότε το προϊόν αποκτά πολύ με

στ1ς δuσκολiες που υπάρχουν σήμερα

γάλο ενδ1αφέρον!

στπ σuγκεκρψένπ αγορά των τραnεζ1-

Target group, τόσο 011δ1ώτες λογ1στές /
ελεύθερο~ επαγγελματiες όσο κα1 τα μ1κρά

Συμnλιiρωσn πρότασης ασφάλ1σnς. Πα

λογ1cmκά γpαφεiα.

ρακαλούμε επ1σκεφθεiτε τnν 1στοσελiδα μας.

Σημεία υπεροχής:

Δυνατότnτα παροχής υψηλών opiωv ευ

θύνης μέχρ1 του ποσού των

1.000.000 ευ-

Τι δεν καλύπτεται:

Η

Cromar ενεργεi

Lloyd's.

Πέραν των συνήθων γεν1κών εξαφέσε-

προδ1αγραφές παροχών

λος. Στο nλαiσ10 τnς εniσκεψnς έγ1νε κα1

n

καθ1ερωμένn σuνάντnσn εργασiας

www.cromar.gr

ΕΙΑΣ -LIMRA Νέο σελίδα στην εκπαίδευση των ασφαλιστών
Δύο καταξ1ωμένο1 μn κερδοσκοπ1κοi οpγαν1σμοi του ασφαλ1στ1-

ΕλλfJ~ΙΚΟ

νομ1κά δεσμευτ1κού nλα1σiου με ελάχ1στα κο1νά χαpακτnρ1cmκά γ1α τnν προστασiα των α

κών προϊόντων, τόν1σε, ωστόσο, τn δύ

σφαλ~σμένων. Όπως αναφέρε1

ναμη τnς Εθν1κιiς Τράπεζας

βλος,

n οποiα ήταν

n Λευκή Βi
n λε1τοuργlα των Εγγunτ~κών Ταμεiων δε

πάντοτε παρούσα. Ο κ. Βασ1λάτος επε

θα πρέπε1 να νοθεύε1 τον uγ1ιi ανταγων1σμό

σήμανε, επiσnς,

μεταξύ εγχώρ1ων ασφαλ1cmκών εn1χεφιiσεων

ότ~ κάτω από τ1ς σn

μερ1νές συνθήκες, εiνα1 anapaiτnτn

n

κα1 ασφαλ1στ1κών εn1χεφιiσεων των άλλων

σωστή αξ1ολόγnσn των πελατών από τους

κρατών- μελών που δραστnρ1οπο1ούντα1 μέ

δ1αμεσολαβούντες.

Το iδ10 βράδυ πραγ

ματοnο1ιiθnκε με επηυχiα το

στο

gala dinner

Opernpalais.

σω uποκαταστnμάτων ή με το καθεστώς ελεύ
θερης παροχής uπnpεσ1ών. Σnμε1ώνε1, ακόμn,

ότ~ τα εγγυnτ1κά ταμεία πρέπε1 να αποτελούν
μnχαν1σμούς έσχατης λύσnς γ1α τnν nροστα

σiα των καταναλωτών σmν nεpiπτωσn αφε

Επιθεώρηση Αναστασίου

Σεμινάριο γιο την οσφόλιση

ρεγγυότητας ασφαλ1στ1κιiς εn1xεlpnσnς κα1

πpοτεiνε1 να υπάρχουν όp10 crnς αnοζnμ1ώσε1ς

κα1 με1ώσε1ς στ1ς παροχές.Επ1πλέον uποστn

Ασφαλ1σ11κές πωλιiσε1ς σε nεpioδo

ρiζε1 ότ~

n λεποuργiα των εγγυnτ~κών ταμεiων
ex-ante χρnματο

θα πpέπε1 να βασiζετα1 σmν

που πραγματοποinσε στn θεσσαλονiκn

δότnσn από ε1σφορές των ασφαλ1στ1κών εn1-

Επ1θεώρnσn τnς Εθν1κιiς Ασφαλ1σ11-

χεφιiσεων. Η Λευκή Βiβλος npοτεiνε1 ετιiσ1ες

n

κα1 ο δ1εθνιiς οργαν1σμός LIMRA lntemational, προχωρούν σε μ1α

οδnγiας

κράτn- μέλn με στόχο τnν καθ1έρωσn ενός

κρiσnς ήταν το θέμα του σεμ1ναρiου

κού χώρου, το ΕΙΑΣ (Ελλnν1κό Ινστ1τούτο Ασφαλ1στ1κών Σπουδών)

n έκδοση

τουpγία εγγunτ1κών ταμεiων ασφάλ1σnς στα

ως ανταποκρ1τιiς των

Περ1σσότερες nλπροφορiες στο

n Κομ1σ1όν.

ελάχ1στnς εναρμόν1σnς γ10 τnν iδpuσn κα1 λε1-

(agency) καθώς κα1 το πρακτορε1-

ριο κα1 υπnρεσiες ορκωτού ελεγκτή, καθώς

01

Σuγκεκρψένα nροτεiνετα1

τραπεζ1κά προϊόντα (στεγαστ1κά κα1 κα

σμούς (τράπεζες, ασφ/κές εn1χεφιiσε1ς),

Όταν αυτές

σφαλ1στ1κιi αγορά δnμ1ούpγnσε

γ1α

υπαλλήλων.

onoia ο α

ίδpuσn Εγγunτ1κών

εniλεκτα στελέ

ρόν, εn1σκέφθnκαν

ταναλωτ1κά δάνε1α) από το εταφ1κό δi

απευθεiας στον ασφαλ1ζόμενο.

Εγγυητικό τομείο
στο κράτη μέλη
Λευκή Βίβλο γ1α τnν

χρον1κά αξ1οθέατα αλλά κ01 έντονο πα

ντα1 προς χρnματοο1κονομ1κούς οργαν1-

/

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

κιiς του κου Αναστασiου Δnμιiτρn, με

ε1σφορές

ουσ1αστ~κιi συνεργασiα, φ1λοδοξώντας να ανοiξουν νέα σελiδα στnν

ε~σnγnτιi τον Παναγ1ώτn Γ. Ρεγκούκο,

γραμμένων ασφαλίστρων προκεψένου σε μια

εκπαlδευσn των δ1κτύων πωλήσεων τnς ελλnν1κιiς ασφαλ1στ1κιiς

σύμβουλο Οργάνωσης Επ~χεφιiσεων.

δεκαετiα να έχουν φθάσε~ κεφάλα10 που θα α

Σuμμετεiχαν

ντ1στο1χεi στο

αγοράς.

Κο1νός στόχος αυτιiςτnς nροσπάθε1ας εiνα1 -σε μ1α δύσκολη πε

01

συνεργάτες κα1 από τ~ς

πόλε1ς που δραστnρ1οnο1εiτα1

ρiοδο, όπως αυτή- να προσφερθούν ουσ1αcmκά εκπα1δευτ~κά προ

7

Ο εντεταλμένος σύμβουλος του ΕΙΑΣ, κ . Σπύρος Λευθεp1ώτπς , κα1 ο

Καβάλα, τπ Λάρ1σα, τnν Ξάνθn, το Βόλο

πεp1φεpε1ακός εκτελεστ1κός σύμβουλος Μεσογείου κα1 Μέσnς Ανατολnς τn ς

κα1 τn Δράμα. Ο ε1σnγnτιiς, τόν1σε τnν

λους) κα1 θα συμβάλουν στnν καλύτερη εξυnnρέτnσn του έλλnνα

LIMRA,

ασφαλ~σμένου.

LIMRA γ1α δ1εξαγωγιi του

προγράμματος
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n Λευκή

Βi

προσπάθε1ες τnς ΕΑΕΕ που έχουν στόχο τnν

τnς ασφάλ1σnς σ' αυτούς τους δύσκο

εn1κεντρώνετα1 στnν παραγωγ1κότnτα, στnν εδραiωσn των υγ1ών

εξήγησε εκτενώς τnν ψuχολογiα των

λους καφούς που δ1ανύουμε κα1 βοή

n συμφωνiα μεταξύ ΕΙΑΣ

δεύτερου επ1nέδοu του σύγχρονου

PDS (Producer's Development Series), το onoio

ακαθάρ1στων εγγε

βλος έρχετα1 να δ1κα1ώσε1 κα1 να εν1σχύσε1 τ~ς

σnμασiα αντψετώn1σnς τnς κρiσnς κα1

Μέσα σε αυτό το πλαiσ10 εντάσσετα1 κα1
κα1

κ . Μανώλnς Κυριάκου.

1.2% των

Ενωσn Ασφαλ1στ1κών Εταφ1ών

ρnσn, τn θεσσαλονiκn, τα Τρiκαλα, τnν

μής των πωλήσεων (δ1αμεσολαβnτές κα1 ασφαλ1cmκούς συμβού

επi των ακαθάρ1στων εγγε

γραμμένων ασφαλiστρων. Όπως σnμε1ώνε1 π

n Εn1θεώ

γράμματα που θα εν1σχύσουν τους ανθρώπους τnς πρώτης γραμ

0,12%

επαγγελματ~κών πρακτ1κών κα1 στnν εν γένε1 ανάπτυξη των αν

ποψnφiων πελατών κα1

uuπέδε1ξε τον, 1-

θησε τους ασφαλ1011κούς συμβούλους

θρώπων που εiνα1 εντεταλμένο1 να προσφέρουν uπnρεσiες στον

δ1αiτερο πλέον, τρόπο εξunnρέτnσnς

με φρέσκ1ες 1δέες γ1α τnν npοσέγγ1σn

καταναλωτή.

τους. Έδωσε βαρύτητα στnν σnμασiα

πελατών.

καθ1έpωσn ενός ποσοστού ε1σφοράς υπέρ του

Εγγunτ1κού Κεφαλαiου σmν Ελλάδα το οποiο
θα εiνα1 πολύ χαμnλότερο από αυτό που οpi

ζε1 ως ανώτατο όριο

(1,5%)

το σχέδ10 νόμου

του Υnοuργεiου Ο1κονομ1κών.
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Σύντοξn

Σύνταξη
ΟΤΑΝ και ΟΠΩΣ τη θέiιετε

Δεν είχα

Το πρόγραμμα «Οδόs Αnοτομίευσns-Σύντοξn» σnμαίνει

Εγγυnμένn Ισόβιο Σύντοξn, γνωστn από τn στιγμn τns ασφάλισns.

αμυνθώ κ

με το μέγιστο δυνατό βαθμό ελευθερίαs και με το μεγαλύτερο

τεχνικό επιτόκιο

(3.35%).

Εσείs επιλέγετε το ποσό τns σύντοξήs σοs σύμφωνα με τnν
οικονομικn σαs δυνατότnτα και τnν επιθυμία σαs για μελλοντικό

εισόδnμα, καθώs και τnν nλικίο συνταξιοδότnσήs σαs και

Groupama

n

Φοίνιξ καλύπτει κάθε ανασφάλειά σαs για το μέλλον.

Εγγυnμένα!

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ
ΔΙΜΗΝΙΑΙΟ

ΕΠΙΠΗΜΟΝΙΚΟ
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΟΥ
ΑΣΦΑΛΙΠΗ

ΓΕΩΡΠΟΣ

-

-

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΕΥΑΓΓ. ΣΠΥΡΟΥ

Ε. ΣΠΥΡΟΥ Ο.Ε. ΕΚΔΟΣΕΙΣ

ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ

3 - ΑθΗΝΑ τ.κ. 105 57
ΑΦΜ: 999368058 - ΔΟΥ: ΔΔ ΑθΗΝΩΝ
ΤΗΛ. : 210-3229.394 - FAX: 210-3257.074

ΓΡΑΦΕΙΑ: ΟΘΩΝΟΣ & ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ
ΤΗΛ.:

3, 105 57 ΑθΗΝΑ
210-3221.525, 210-3229.394, FAX:210-3257.074
E-MAIL: info@asfalistikonai.gr
www.asfalistikonai.gr

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ,
Η ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΟΛΙΚΗ, ΜΕΡΙΚΗ Ή ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ

Ή ΚΑΤΑ ΠΑΡΑΦΡΑΣΗ Ή ΔΙΑΣΚΕΥΗ

/

•• ,,.,,rn~

ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΟΥ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΜΕ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ
ΤΡΟΠΟ, ΜΗΧΑΝΙΚΟ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ, ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ ,
ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΗΣ Ή ΑΜΟΝ,

ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΓΡΑΠΤΗ ΑΔΕΙΑ ΤΟΥ ΕΚΔΟΤΗ .

CALLCENTER

800 11 93800

Groupama φοίνιξ
Ασφαλιστική

ΝΟΜΟΣ 2121/1993 ΠΗΝ ΕΛΜΔΑ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ

ΔΙΕθΝΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΠΗΝ ΕΛΜΔΑ.
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Κεντρικά γραφείο: Ομnρου 2. 105 64 Αθnνο

..,..iιιι-..www.groupama-phoenix.com, e-maiι:

info@groupama-phoenix.com

Σίγουρα δίπnα σαs

STEADY WINDS

IΑ

CLEAR HORIZON

I

ΝΟ

MORE MEETINGS

The course was set a long time ago.
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Allianz
Allianz is a registered trademark of Allianz SE, Germany. Allianz SE is the parent company of entities around the world.
The range of services ίπ different markets may vary.

