
 Διαβάστε:

Την εκτίμηση ότι οι επιπτώσεις του πρόσφατου σεισμού στην Κεφαλονιά θα είναι απολύ-
τως διαχειρίσιμες στα ασφαλιστικά χαρτοφυλάκια και εντός των πλαισίων των τεχνι-
κών προβλέψεων,διατυπώνει με συνέντευξη στο NextDeal και το Λάμπρο Καραγεώρ-

γο ο κ.Νότης Βαγιακάκος Πρόεδρος  της Επιτροπής Περιουσίας,Αντασφαλίσεων Μεταφο-
ρών  και Σκαφών της ΕΑΕΕ και Διευθύνων Σύμβουλος HDI -Gerling Hellas. 

Ο κ.Βαγιακάκος δίνοντας ωστόσο μια πρώτη εικόνα των ζημιών γνωστοποιεί ότι η συνο-
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Eurolife ERB Ασφαλιστική 

Άνοιξε φτερά  
για τη νέα 
χρονιά

Με τίτλο ‘Ανοίγουμε φτερά για το 2014’ η Eurolife ERB Ασφαλιστική 
διοργάνωσε το ετήσιο συνέδριο πωλήσεων .Οι εργασίες του εστιάστη-
καν  στο νέο περιβάλλον που διαμορφώνεται από το 2014 στον ασφαλι-
στικό κλάδο.            Σελίδα 6

ΤτΕ: Διευκρινίσεις επί των πράξεων 30 & 31 Σελίδα 10-11

EAEE

Στην Αθήνα ο  
Gabriel Bernardino  

Σελιδα 12

ARAG

Εκπτώσεις στα 
ασφάλιστρα 

Σελιδα 12 

Ευρώπη ΑΕΓΑ

Ασφάλισε  την 
ομάδα στο Σότσι 

Σελιδα 12 

Allianz

Βαρόμετρο 
Κινδύνου  

Σελιδα 15 

Matrix 

Τιμήθηκε από τον  
πρίγκιπα Ριφάτ

Σελιδα 6 

KPMG

Μηδενικές 
αυξήσεις το 2014   

Σελίδα 5 

Τράπεζες

 Καίει  
ο φάκελος 
ιχθυοκαλλιέργειες 

Σελίδες 7-8

Πάνος Δημητρίου

Η Generali  
αυξάνει το  
μερίδιο αγοράς

Γιώργος Κώτσαλος 

Nέες προοπτικές 
ανάπτυξης το 2014 για 
την  Interamerican

Σελίδα 2

 Διαβάστε:
Σελίδα 2

►Σεισμοί Κεφαλονιάς.  Ανασφάλιστα τα κτίρια

Συνέχεια στη σελίδα 14

Στα 4 εκατ. ευρώ  
η ζημιά για την αγορά

Capital  
Invest

Σελίδα 7

Aποταμίευση  
και επένδυση

►Μόλις δυο τσιγάρα την ημέρα το 
κόστος ασφάλισης από σεισμό 
τονίζει σε συνέντευξη στο 
NextDeal ο κ.Νότης Βαγιακάκος 
Πρόεδρος της Επιτροπής 
Περιουσίας της ΕΑΕΕ

	  
Η	  μοναδική	  ανοιχτή	  πλατφόρμα	  
αποταμίευσης	  και	  επένδυσης	  

	  

!  Συνολικό	  Ενεργητικό	  πάνω	  από	  €630	  εκ.	  	  

UNIT	  LINKED:	  Capital,	  το	  πιο	  σύγχρονο	  σύστημα	  επένδυσης	  

Ο	  ηγέτης	  της	  ασφαλιστικής	  αγοράς	  
στα	  Unit	  Linked!	  	  

Capital 
CLASSIC 

Capital 
PENSION Capital INVEST 

Δηµιουργεί 
ένα κεφάλαιο 
για το µέλλον 

Συµπληρώνει 
αποτελεσµατικ
ά τη σύνταξη 

Απογειώνει τις 
προοπτικές των 
χρηµάτων σας – 
«Τα σύγχρονα Α/

Κ» 

AXA-Glassdrive

Νέα συνεργασία

Inter Partner Assistance

Σε θετική τροχιά

ERGO Χορηγός στο 
Ελληνογερμανικό Επιμελητήριο

Σελίδα 13

Σελίδα 13

Σελίδα 6
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Interamerican: Nέες προοπτικές ανάπτυξης το 2014

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η τελετή απο-
φοίτησης των διαμεσολαβούντων που συμμε-
τείχαν στα σεμινάρια της Generali Academy, 

μίας εκπαιδευτικής πρωτοβουλίας της Generali, που 
έχει βάλει, όπως αναφέρει η εταιρία,  την σφραγίδα 
της στην ελληνική ασφαλιστική αγορά. Στην Generali 
Academy οι συμμετέχοντες παρακολουθούν έναν 
κύκλο μαθημάτων που αφορούν στην οργάνωση της 
ασφαλιστικής αγοράς, την αντασφάλιση σε πρακτικό 
επίπεδο και πώς επιδρά στους διαμεσολαβούντες, 
στο underwriting, στις ζημιές, στις πωλήσεις, στο 
management, στις αρχές της πειθούς, το 
management για μεσίτες και την επικοινωνία. Μιλώ-
ντας στην τελετή αποφοίτησης ο διευθυντής εκπαί-
δευσης της Generali κος Κώστας Χομόνδοζλης, τόνι-
σε ότι στόχος των σεμιναρίων είναι να αποκτούν οι 
διαμεσολαβούντες μία γενικότερη γνώση για την 
λειτουργία της ασφαλιστικής αγοράς, ενώ ο Γαβριήλ 
Κατσάνος διευθυντής πωλήσεων Ζωής Ανεξάρτη-
των Δικτύων, υπογράμμισε ότι η Generali Academy 
είναι μία πρωτοβουλία της Generali που έχει γίνει 
πλέον θεσμός. Ο διευθυντής πωλήσεων της Generali 
κ. Μιχάλης Σωτηράκος, προανήγγειλε την κυκλοφο-
ρία νέων καινοτόμων ασφαλιστικών προϊόντων ζω-
ής, υγείας και περιουσίας το αμέσως επόμενο διά-
στημα από την Generali. Ο κ. Τάκης Βασιλόπουλος 
Chief Technical Manager της Generali, σημείωσε α-

πό την πλευρά του ότι τα τεχνικά τμήματα και οι πω-
λήσεις της εταιρίας αποτελούν μία σφιχτά δεμένη ο-
μάδα, η οποία έχει κοινό στόχο την στρατηγική ανά-
πτυξη της εταιρείας αλλά και την συνεχόμενη ανα-
βάθμιση και εξέλιξη του κλάδου. Κλείνοντας την εκ-
δήλωση, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Generali κ. 
Πάνος Δημητρίου, αναφέρθηκε στην πορεία της 
Generali στην ελληνική ασφαλιστική αγορά εστιάζο-
ντας στο γεγονός ότι παρά την κρίση η εταιρία συνε-
χίζει σταθερά να αυξάνει το μερίδιο αγοράς της και 
παρέμεινε κερδοφόρα. 

«Η ελληνική ασφαλιστική αγορά επλήγη από την 
οικονομική κρίση, όμως θα εξακολουθήσει να υπάρ-
χει γιατί η αξία της είναι αναμφισβήτητη. Τώρα πε-

ρισσότερο από ποτέ ο έλληνας καταναλωτής την έχει 
ανάγκη, και δεν μπορεί να μείνει ανασφάλιστος», συ-
μπλήρωσε ο κ. Δημητρίου. Εκτίμησε ωστόσο ότι λό-
γω Solvency II η αγορά θα υποστεί σημαντικές αλλα-
γές καθώς θα υπάρξουν και εταιρίες που δεν θα μπο-
ρέσουν να αντεπεξέλθουν και να ανταποκριθούν στις 
απαιτήσεις της νέας οδηγίας.

Το 2014 συμπλήρωσε, θα είναι μία ακόμη δύσκο-
λη χρονιά όμως από το 2015 θα αρχίσει η ανάπτυξη, 
υπογράμμισε ο κ. Δημητρίου και ζήτησε από τους δι-
αμεσολαβούντες να κατακτήσουν το ρόλο που τους 
αξίζει στην ασφαλιστική αγορά. Το εκπαιδευτικό 
πρόγραμμα του Generali Academy, με το συντονισμό 
των κ.κ. Κώστα Χομόνδοζλη, Γαβριήλ Κατσάνου 
πλαισιώθηκε και στηρίχθηκε από τα στελέχη της ε-
ταιρίας, κ.κ. Νίκο Μπλάνα, Ελένη Μάνου, Γιάννη Σί-
νο, καθώς επίσης και από τους εισηγητές κ. Σπύρο 
Καράγγιανη και κ. Σίσσυ Σακελλαρίδου. Στο 7ο εκ-
παιδευτικό πρόγραμμα συμμετείχαν οι κ.κ.: Άγγελος 
Σάββας, Άγγελος Γιαννουδάκος, Ανάργυρος Γαλά-
της, Γιάννης Φελέσκουρας, Δημήτρης Ζης, Αντώνης 
Αραβαντινός, Κώστας Σταυρόπουλος, Χρήστος Γε-
ωργιόπουλος, Όλγα Μαγγοπούλου, Βρεττός Πολί-
της, Κική Αντωνοπούλου, Νίκος Παναγιώτου, Δημή-
τρης Μπαρδάνης, Γιάννης Κιούκας, Νίκος Λογοθέ-
της, Κατερίνα Αϊβαζίδου, Φιλιώ Φράγκου, Σίσσυ Σα-
κελλαρίδου, Αλέξανδρος Κορλέτης.

Generali Academy: Πρωτοβουλία  που έχει γίνει πλέον θεσμός

Οι κ.κ Χ. Λακαφώσης, Γ. Κατσάνος, Μ. Σωτηράκος,  
Κ. Χομόνδοζλης, Σ. Σακελλαρίδου, Ν. Μπλάνας

Ο κ Π. Δημητρίου

Η εικόνα της  
Interamerican

Ο γενικός διευθυντής 
πωλήσεων και μάρκε-
τινγκ Γιάννης Καντώρος, 
παρουσιάζοντας την εικό-
να της Interamerican πε-
ριέγραψε τα νέα χαρα-
κτηριστικά των διαμεσο-
λαβούντων, αναφέρθηκε 
στις μοναδικές καινοτομί-
ες που έχει εισαγάγει η ε-
ταιρία, οι οποίες την καθι-
στούν διακριτή στο σύνο-
λο της αγοράς, με σαφή 
"ταυτότητα", καθώς και 
στη συνεχή διεύρυνση των συνεργασιών και την προσθήκη νέ-
ων συνεργατών τόσο στο δίκτυο agency που αριθμεί 1.300 ε-
παγγελματίες όσο και στο δίκτυο συνεργαζομένων με ποιοτικά 
κριτήρια 1.100 πρακτόρων και μεσιτών. Ο κ. Καντώρος παρου-
σίασε στοιχεία των τακτικών ερευνών για την ικανοποίηση πε-
λατών και δικτύων, που είναι εντυπωσιακού βαθμού - 91% και 
92% αντίστοιχα - και ολοκλήρωσε με τα αποκαλυπτήρια των 
στρατηγικών στόχων στις πωλήσεις για το 2014 και των νέων 
προϊοντικών προτάσεων και λειτουργικών "όπλων" που τίθε-
νται στη διάθεση των συνεργατών στους κλάδους ζωής, υγείας 
και γενικών ασφαλίσεων. Ακόμη, ο επικεφαλής των πωλήσεων 
της εταιρείας τόνισε την αύξηση μεριδίου αγοράς που έχει επι-
τύχει η Interamerican, το οποίο έφθασε στο 10,2%, τη βελτίωση 
της δραστηριότητας με σημαντική μείωση ακυρώσεων παρά τις 
δυσμενείς οικονομικές συνθήκες, την αύξηση πρόσκτησης νέ-
ων πελατών στην υγεία (20% περισσότερα νέα συμβόλαια) και 
το αυτοκίνητο (300.000 νέοι πελάτες), καθώς και στη Ζωή, με 
κατά 80% περισσότερες πωλήσεις προϊόντων προστασίας σε 
σχέση με το 2012, όπως και σειρά άλλων επιτευγμάτων που κα-
ταδεικνύουν μια συγκροτημένη πολιτική πωλήσεων, τόσο στην 
προώθηση εργασιών όσο και διαχειριστικά. 

Το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών 
αποτέλεσε και πάλι σημείο 
αναφοράς για την εκκίνηση 

μιας ιδιαίτερα σημαντικής χρο-
νιάς για την Interamerican, που 
κρατά, όπως τονίζει  σταθερή 
γραμμή πορείας με μακρόπνοο 
σχέδιο και στρατηγική μέσα σε έ-
να ταραγμένο και αβέβαιο περι-
βάλλον, αναδεικνύοντας τις επι-
χειρησιακές αρετές της αλλά και 
την αξία του αγαθού της ιδιωτικής 
ασφάλισης, που σήμερα είναι α-
ναγκαία όσο ποτέ άλλοτε.

Αυτό, άλλωστε, ήταν και το μή-
νυμα της εισαγωγικής ομιλίας του 
διευθύνοντος συμβούλου του ομί-
λου Γιώργου Κώτσαλου, ο οποίος 
τόνισε πως η Interamerican και ι-
διαίτερα οι άνθρωποί της στις πω-
λήσεις, που βρίσκονται καθημερι-
νά αντιμέτωποι με τις ανάγκες των 
πολιτών, μπορούν να κάνουν πρά-
ξη τον ισχυρισμό της αναγκαιότη-
τας της ιδιωτικής ασφάλισης. "Σή-
μερα, με όσα συμβαίνουν στην κοι-
νωνία και στην οικονομία και με 
τον αρνητικό αντίκτυπο που έχει η 
κρίση στην κοινωνική πρόνοια και 
τη λειτουργία του δημοσίου συ-
στήματος στην υγεία και στις συ-
ντάξεις, οι περισσότεροι θεωρούν 
την ιδιωτική ασφάλιση αναγκαίο 
κακό. Εμείς στην Interamerican  έ-
χουμε τη ριζικά αντίθετη άποψη 
για την αξία της ιδιωτικής ασφάλι-
σης, τη θεωρούμε ως αναγκαίο 

καλό, υπογράμμισε ο διευθύνων 
σύμβουλος της εταιρείας, επιση-
μαίνοντας τον καθοριστικό ρόλο 
των διαμεσολαβούντων συνεργα-
τών της για την εμπέδωση αυτής 
της ιδέας στην κοινή γνώμη, με δε-
δομένη τη χαμηλή ασφαλιστική 
συνείδηση στην Ελλάδα. Ο Γιώρ-
γος Κώτσαλος εστίασε στις μεγά-
λες αλλαγές που συντελέστηκαν 
και εξελίσσονται στην εταιρία, 
προλαμβάνοντας τις συνέπειες 
της κρίσης και προετοιμάζοντας 
την επόμενη ημέρα μέσα σε ένα το-
πίο που θα είναι πολύ διαφορετικό 
για τις ασφαλιστικές δραστηριότη-
τες. Όπως τόνισε ο ηγέτης της ε-
ταιρείας, για τη βιωσιμότητα και α-
νάπτυξη των ασφαλιστικών δρα-
στηριοτήτων όλα πλέον ορίζονται 
από το τί χρειάζεται και θέλει ο πε-
λάτης και βέβαια, από τη δύναμη 
του "νήματος" εμπιστοσύνης που 

τον συνδέει με την ασφαλιστική ε-
πιχείρηση. Γι' αυτό τον λόγο, στα-
θερό πρόταγμα της Interamerican 
στη σχέση της με τον πελάτη, απο-
τελεί η συνεχής επιβεβαίωση και 
ενδυνάμωση της αξιοπιστίας, ως 
προϋπόθεση για την εδραίωση της 
εμπιστοσύνης. "Αυτό κάνουμε ε-
μείς" επεσήμανε ο κ. Κώτσαλος, " 
έχοντας αναπτύξει και υποστηρί-
ζοντας κάθε τρόπο διανομής προϊ-
όντων και υπηρεσιών και φυσικά 
πρωτοπορώντας και στη διαδικτυ-
ακή διανομή, που έχει το δικό της 
κοινό, όμως επενδύοντας παράλ-
ληλα και συνεχώς στα δίκτυα των 
συνεργατών". Ο διευθύνων σύμ-
βουλος του ομίλου αναφέρθηκε 
και στη μεγάλη πρόκληση του τε-
χνολογικού εκσυγχρονισμού, στην 
οποία η εταιρεία έχει ανταποκριθεί 
με σημαντικές επενδύσεις και ει-
σαγωγή συστημάτων στις λει-

τουργικές εφαρμογές, που  αλλά-
ζουν επαναστατικά τον τρόπο της 
ασφαλιστικής δουλειάς, μέσα από 
την απλοποίηση και την ταχύτητα 
εξυπηρέτησης και τη συνολική δι-
αχείριση, δημιουργώντας νέες 
συνθήκες και για την πώληση ό-
που τα περισσότερα διαδικαστικά, 
πλέον, μεταφέρονται στην "μπρο-
στινή γραμμή" και στον ασφαλιστή.

Αξίζει να σημειωθεί η εντυπω-
σιακή ομιλία του Θεοδόση Π. Τάσι-
ου, ομότιμου καθηγητή Εθνικού 
Μετσόβιου Πολυτεχνείου, ο οποί-
ος ανέπτυξε με τον δικό του τρόπο 
την φιλοσοφική προσέγγισή του ε-
πί του θέματος της δημιουργίας 
του πλούτου στη βάση της Ηθικής 
και της Εμπιστοσύνης. Μία προ-
σέγγιση που έβαλε σε τάξη κοινω-
νικών αξιών την έννοια του πλού-
του, όπως την αντιλαμβάνεται επι-
χειρησιακά και η Interamerican, 
με τη στρατηγική και συνέπειά της 
στο μεγάλο θέμα της κοινωνικής 
υπευθυνότητας που χαρακτηρίζει 
κάθε εταιρική της δραστηριότητα. 
Κατά την εκδήλωση, η εταιρεία τί-
μησε τον κ. Γιάννο Γραμματίδη, 
που έκλεισε πέρυσι τη θητεία του 
ως πρόεδρος του Ελληνοαμερικα-
νικού Επιμελητηρίου, ενώ ήταν ι-
διαίτερη η στιγμή της επίδοσης του 
Βραβείου "Αλέξανδρος Ταμπου-
ράς" στον γιό του προσφάτως ε-
κλιπόντος Κώστα Αναγνόπουλου, 
τον Ζαφείρη Αναγνόπουλο.

Ο κ.Γιάννης Καντώρος

Ο κ. 
Γιώργος 

Κώτσαλος
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ΕΑΑΕ 

Αρωγή στην 
Κεφαλονιά 

Tη συμπαράσταση των ασφαλι-
στικών εταιριών και των εργαζομέ-
νων προς τους κατοίκους της Κε-
φαλονιάς στη δοκιμασία που περ-
νούν λόγω των πρόσφατων σει-
σμών, εκφράζει  με ανακοίνωση 
της η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρι-
ών. Στο πλαίσιο αυτό, μεταφέρουμε 
τη δέσμευση των ασφαλιστικών 
εταιριών-μελών της ΕΑΕΕ να θέ-
σουν σε προτεραιότητα τα αιτήματα 
των ασφαλισμένων της Κεφαλο-
νιάς και να κάνουν κάθε δυνατή 
προσπάθεια για να αποζημιωθούν 
οι δικαιούχοι το συντομότερο δυνα-
τόν για τις ζημιές που προκλήθηκαν 
στις περιουσίες τους, τονίζεται στην 
ανακοίνωση  της ΕΑΕΕ. Παράλληλα 
κινητοποιήθηκαν και οι ασφαλιστι-
κές εταιρίες.

Eθνική Ασφαλιστική 
Η Εθνική Ασφαλιστική, ανταπο-

κρινόμενη άμεσα στην ανάγκη στή-
ριξης των πληγέντων στα νησιά Κε-
φαλονιάς και Ιθάκης, ανακοίνωσε 
σειρά ενεργειών ανακούφισης των  
κατοίκων της περιοχής: ειδικότερα, 
θα δοθεί απόλυτη προτεραιότητα α-
πό  την εταιρία στην καταβολή απο-
ζημιώσεων  που αφορούν σε ζημιές 
στις πληγείσες περιοχές. Τα ασφά-
λιστρα των εν ισχύ συμβολαίων, ό-
λων των κλάδων, που αφορούν μό-
νιμους κατοίκους Κεφαλονιάς και 
Ιθάκης ή κατοικίες και επιχειρήσεις 
με έδρα τις εν λόγω περιοχές και τα 
οποία πρέπει να καταβληθούν από 
26/01/2014 έως 31/03/2014, μπο-
ρούν να εξοφληθούν έως 
30/05/2014 χωρίς καμία επιβάρυν-
ση ή οποιαδήποτε κύρωση και α-
σφαλώς με απόλυτη ισχύ των συμ-
βολαίων για το διάστημα αυτό. Επί-
σης δημιουργείται  ειδική γραμμή 
επικοινωνίας 210-9099500 για την 
εξυπηρέτηση των ανωτέρω περι-
πτώσεων 24 ώρες το 24ωρο. 

Interamerican 
Kλιμάκιο πεπειραμένων στελε-

χών της εταιρείας γενικών ασφαλί-
σεων βρέθηκε από την πρώτη ημέ-
ρα μετά τον σεισμό στην Κεφαλονιά 
και σε συνεργασία με τους πραγμα-
τογνώμονες και τον τοπικό συνερ-
γάτη  πωλήσεων, εξετάζει όλες τις 
αναγγελίες ζημιών, προχωρώντας 
σε γρήγορη διεκπεραίωση των α-
ποζημιωτικών υποχρεώσεων. Ήδη, 
η Interamerican έχει καταβάλει τις 
πρώτες αποζημιώσεις σε ασφαλι-
σμένους της. Είναι χαρακτηριστικό 
ότι η πρώτη επιταγή αποζημίωσης 
εκδόθηκε 46 ώρες μετά τον σεισμό.

Ε Ι Δ Η Σ Ε Ι Σ
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Τι πρέπει να γίνει λοιπόν σε ποιες πίτες να πάμε 
διαμεσολαβητές μου Μήπως στην πίτα της ΠΟΑΔ 
που από πανελλήνια έγινε μάλλον παναθηναϊκή, 
λόγω των διαγραφών μεγάλων πρωτοβάθμιων 
σωματείων ή της «εικονικής ΕΑΔΕ» που για αλλού 
ξεκίνησε και αλλού κατέληξε? Μήπως του ΠΣΑΣ 
των 150  ασφαλιστικών συμβούλων και των 25 
ψηφοφόρων που θα είναι και οι μόνοι που θα παρα-
στούν και στην πίτα τους ή των ελάχιστων συντονι-
στο-πρακτόρων που απέμειναν, από την καταιγίδα 
των αλλαγών της τελευταίας 10ετίας? Μήπως 
πρέπει να πάμε στην πίτα του ΣΕΜΑ, εφόσον  βέβαια 
ο πρόεδρος του τελειώσει με τις ανανεώσεις των 
ασφαλιστηρίων αστικής ευθύνης του 2014, όλων 
των διαμεσολαβούντων. Τα περισσότερα  ασφαλι-
στήρια αστικής ευθύνης δεν εξέδωσε ο πρόεδρος 
του ΣΕΜΑ μέσω των LLOYDS  τα τελευταία χρόνια 

στα πλαίσια της ανιδιοτελούς προσφοράς του στο 
συνδικαλιστικό κίνημα. Μήπως πρέπει να παρα-
στούμε στην πίτα  ενός από τα παλαιότερα σωμα-
τεία διαμεσολαβούντων της Ένωσης Επαγγελματι-
ών Ελλάδας που έχει καταντήσει μία θλιβερή πα-
ρέα άσπονδων φίλων? Γι αυτό σας λέω διαμεσο-
λαβητές μου επιλέξτε που θα πάμε  Ίσως  θα πρέπει 
να πάμε στις πίτες εκείνων των ελάχιστων ασφαλι-
στικών εταιριών που εκτιμούν χρόνια τους συνερ-
γάτες τους και το δείχνουν έμπρακτα, στηρίζοντας 
και δίνοντας πρακτικές λύσεις στα προβλήματά 
τους που ωφελούν ασφαλώς και τα δύο μέρη. Ξέ-
ρετε ποιες είναι αυτές οι εταιρίες που πράγματι σας 
στηρίζουν και σας εμπιστεύονται και εκεί πράγματι 
πρέπει να πάτε, γιατί αξίζει να τιμήσετε αυτούς που 
τις διοικούν και πουθενά αλλού .Αφήστε τις υπό-
λοιπες να αναρωτιούνται τι φταίει και δεν τις τι-

μούν όπως πρέπει στις πίτες, αλλά και στην παρα-
γωγή, αλλά και τι θα πάθουν στην συνέχεια με τις 
παράλογες πολιτικές τους που οδηγούν στον αφα-
νισμό μας. Όσο για μένα αποφάσισα εφέτος αν και 
αντισυμβατικός και αγνωστικιστής στο θρήσκευμα,  
να κόψω την παραδοσιακή πίτα μας μόνον με τους 
υπαλλήλους και τους συνεργάτες, που στήριξαν και 
στηρίζουν για χρόνια το γραφείο. Κομμάτι της πίτας 
δεν θα υπάρξει ή δεν θα φυλαχθεί για κανέναν, πα-
ρά μόνον για λόγους ίσως ιστορικούς ένα κομμάτι 
για τον Χριστό,  κι ένα για τον Σωκράτη που πίστευ-
αν σε έναν άλλον αλληλέγγυο και δίκαιο κόσμο, 
αλλά ένας  άλλος αχόρταγος και άδικος κόσμος 
προέκυψε, με την ανοχή ασφαλώς όλων μας.

Να πάτε στις εταιρίες που σας στηρίζουν και σας εμπιστεύονται

Α Π Ο Ψ Ε Ι Σ

Ασφάλιση σεισμού:

Μήπως οι ασφαλιστές 
πρέπει να βγουν 
μπροστά;

Πολλά γράφτηκαν για τους σεισμούς της Κεφαλονιάς και το δράμα 
των κατοίκων εκεί. Υπάρχει όμως κάτι που κανείς δεν ομολογεί φωναχτά. 
Ποιο είναι αυτό; Ότι αν  πριν ένα χρόνο περίπου  το Υπουργείο Οικονομικών 
είχε προχωρήσει θαρραλέα στην αλλαγή του θεσμικού πλαισίου και είχε 

καταστήσει υποχρεωτική την ασφάλιση 
σεισμού τώρα όλοι οι πληγέντες θα είχαν 
αποζημιωθεί, στο ακέραιο και θα άρχιζαν 
να επισκευάζουν τα σπίτια τους.

Αυτό θα ήταν εφικτό εάν η κυβέρνηση 
δεν έκανε πίσω απέναντι στο πολιτικό κό-
στος, όπως ειπώθηκε τότε. Ποιο πολιτικό 
κόστος. Ο κάτοικος της Κεφαλονιάς θα εί-

χε  δώσει 150 ευρώ για ένα χρόνο και θα έπαιρνε σήμερα 100.000 ευρώ 
αποζημίωση για να φτιάξει πάλι το σπίτι του. Τόσο απλό είναι!

Ωστόσο τελικά η ρύθμιση δεν προχώρησε γιατί το Υπουργείο Οικονο-
μικών, η κυβέρνηση γενικότερα ασχολείται με την «μεγάλη πολιτική» και 
είχε άλλες προτεραιότητες όπως π.χ. να βάλει νέους φόρους στο ακίνητο 
για δημοσιονομικούς λόγους.

Και όμως το «σεισμόσημο» όπως το αποκάλεσαν υποτιμητικά τότε 
«έγκριτα» μέσα μαζικής ενημέρωσης ίσως είναι  η μοναδική επιβάρυνση 
που πιάνει τόπο. Όπως τώρα στην περίπτωση της Κεφαλονιάς.

Αν λοιπόν σκέφτονταν και σκέφτονται το καλό του τόπου ας μειώσουν 
ένα άλλο φόρο και να επιβάλλουν το ασφάλιστρο σεισμού.  Λύσεις υπάρ-
χουν, οι προτεραιότητες όμως μοιάζουν να είναι και εδώ άλλες.

Ενώ λοιπόν επιβάρυναν τον μέσο έλληνα με ένα σωρό χαράτσια που 
πάνε στο βαρέλι χωρίς πάτο που λέγεται χρέος ή μάλλον αδιέξοδη πολιτι-
κή διαχείρισης του χρέους , η σημερινή κυβέρνηση αρνήθηκε το μόνο 
«φόρο» που ήταν για τον καλό των πολιτών. Τι να πει κανείς…

Η ασφαλιστική αγορά πάντως θα πρέπει να υπενθυμίσει την πρόταση 
της . Το έχει χρέος απέναντι  στους  πολίτες τους οποίους θέλει να προστα-
τέψει. Ο πρόεδρος της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος κ. Αλέ-
ξανδρος Σαρρηγεωργίου και το διοικητικό  συμβούλιο πρέπει να βγουν 
μπροστά και να εξηγήσουν ΤΩΡΑ την πρόταση τους. Μία πρόταση που με 
παραλλαγές  υλοποιείται σχεδόν σε όλη την Ευρώπη και εξετάζεται ακό-
μη και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΤΩΡΑ πρέπει να εξηγήσει γιατί ο θεσμός της ιδιωτικής ασφάλισης μπο-
ρεί να ανακουφίζει από καταστροφές. Όχι μετά. Ας "βγάλουν" τους κατοί-
κους που αποζημιώθηκαν ήδη στην Κεφαλονιά από ασφαλιστικές εταιρεί-
ες, να μιλήσουν… Αυτοί ξέρουν καλύτερα!

Θέσεις

Η Νο1 δεκαπενθήμερη έκδοση για την ασφαλιστική αγορά 
και τον χρηματοοικονομικό χώρο
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Παραδοσιακά με το ξεκίνημα της καινούργιας χρο-
νιάς έρχονταν πάντοτε οι προσκλήσεις των ασφα-
λιστικών εταιριών, των σωματείων των διαμεσο-

λαβούντων, των ενώσεων των ασφαλιστών, των επι-
μελητηρίων, ακόμα  των συλλόγων του χωριού, όποιων 
από εμάς μένουν στις άθλιες πια μεγαλουπόλεις, για το 
παραδοσιακό κόψιμο της πίτας του έτους.

Εκεί ως γνωστόν όλοι μας υπομένουμε όπως πά-
ντα  τις γνωστές αόριστες δηλώσεις και τις ευχές των 
κάθε λογής προέδρων και εκπροσώπων. Έτσι και ε-
φέτος το γραφείο μου γέμισε με προσκλήσεις κάθε εί-
δους για το φετινό κόψιμο της πίτας νέας χρονιάς. Ο-
μολογώ ότι βαριόμουν πάντα αυτό έθιμο και απέφευ-
γα  να παραστώ στις περισσότερες εκδηλώσεις, εκτός 
αυτών που έπρεπε να γίνουν για επαγγελματικούς λό-
γους που πήγαινα πάντα με βαριά καρδιά. Ειδικά τώ-
ρα και με τόσα προβλήματα που απασχολούν τους δι-
αμεσολαβούντες και τον ελληνικό λαό, πολλοί από ε-
μάς φαντάζομαι ότι επίσης δεν έχουν την διάθεση να 
ντυθούν επίσημα και να δώσουν το παρόν σε αυτήν 
την καρμπόν χλιδάτη και ανούσια τελετουργία, σαν να 
μην συμβαίνει τίποτε γύρω τους.  Γνωρίζετε διαμεσο-
λαβητές μου ότι πράγματι μας συμβαίνουν πολλά, για-
τί συμβαίνουν στο πετσί μας, στις οικογένειες μας, 
στον επαγγελματικό μας χώρο, στους πελάτες μας, 
που έχουν κι αυτοί οικογένειες με χιλιάδες προβλή-
ματα. Αποφάσισα λοιπόν, πάρω δεν πάρω πρόσκλη-
ση, να είμαι λίγο επιλεκτικός σε αυτά ξεκινώντας από 
την άρνησή μου να πάω εφέτος στην κοπή της πίτας 
της ΕΑΕΕ Αρκετά χρόνια τώρα η ΕΑΕΕ δεν λειτουργεί 
πλέον σαν ανεξάρτητος επαγγελματικός φορέας, ό-
πως οφείλει για να προοδεύσει ο θεσμός,  αλλά υπα-
κούοντας αναντίρρητα στα κελεύσματα της εκάστοτε 
πολιτικής και εποπτικής ηγεσίας, έχει καταντήσει την 
αγορά  αναξιόπιστη και προβληματική. Τι να πρωτο-
θυμηθώ; Την αιμορραγούσα υπόθεση της Ασπίδας, 
που όταν προέκυψε το πρόβλημα  έσπευσαν όλες οι ε-
ταιρίες με επικεφαλής τον πρόεδρό της, να δώσουν 

κίνητρα στο αλαφιασμένο δίκτυό της, προκειμένου να 
το προσαρτήσουν  και να  μεταφέρουν το πελατολόγιο 
με τα γερά άλογα (δηλώσεις του προέδρου στον Σκάϊ) 
στις εταιρίες τους, αφήνοντας τα άρρωστα άλογα να 
πεθάνουν, αντί να προστατεύσουν τον θεσμό στο σύ-
νολό του; Την υπόθεση του PSI και την αιμορραγία που 
προέκυψε από το κούρεμα, με αποτέλεσμα να δε-
χθούν επίθεση οι διαμεσολαβούντες μηδενός εξαιρε-
μένου, ότι παρακρατούν ασφάλιστρα, για να μαζέ-
ψουν ρευστό πρώτα με την δημιουργία του Τειρεσία 
και έπειτα με την Διοικητική πράξη της ΤΤΕ που επέ-
βαλε την χωρίς μεταβατική περίοδο μείωση των πι-
στωτικών ορίων εις βάρος των ασφαλισμένων και 
του συνόλου της διαμεσολάβησης, που λόγω της κρί-
σης οδηγείται στον αφανισμό? Την παντελή έλλειψη 
επιθετικής πολιτικής εκφρασμένης μέσα από μία σύγ-
χρονη, προγραμματισμένη  και συντονισμένη εκπαί-
δευση και μετεκπαίδευση  υπαλλήλων και διαμεσο-
λαβούντων μέσω του ΕΙΑΣ;. Την αδιαφορία της προς 
την  άσχετη στην εκπαιδευτική διαδικασία ΤτΕ, να  πα-
ρεμβαίνει και να πιστοποιεί διαμεσολαβούντες και υ-
παλλήλους με το σύστημα  ΠΡΟΠΟ;  Τις εκατοντάδες 
απολύσεις και προσλήψεις φθηνών νοικιασμένων α-
σφαλιστικών υπαλλήλων και στελεχών που προβαί-
νουν ορισμένα  μέλη της αλλά και χρησιμοποιώντας 
το κόλπο των άμισθων δήθεν συμβούλων που ήδη 
συνταξιοδοτούνται, κατά παράβαση του νόμου και 
των κλαδικών συλλογικών συμβάσεων;  Την ανοχή 
της στην εξάπλωση των μαύρων κωδικών, μέσω ε-
νός κεντρικού νόμιμου κωδικού, που αναπαράγει σε 
δίκτυο παράνομους δενδρικούς υποκωδικούς εις βά-
ρος των νομίμων διαμεσολαβούντων; Την διαρκή 
πτώση της παραγωγής, που ένα μέρος της οφείλεται 
στις ανόητες αποφάσεις της πολιτικής ηγεσίας και του 
υπουργείου οικονομικών  για το επικουρικό; Την κα-
τάργηση των κινήτρων των φοροαπαλλαγών στην α-
σφάλιση και τις πρόσφατες απορρυθμίσεις(όχι ρυθμί-
σεις) της ΤτΕ αντί σταδιακής προσαρμογής ή την γρα-

φειοκρατία που επέβαλλε στο σύνολο της αγοράς; 
Την άγνοιά της στις πρόσφατες ρυθμίσεις του φορο-
λογικού νόμου που υποχρεώνει από 1/1/2014 τα μέ-
λη της, να παρακρατούν μηνιαίως φόρο στα φυσικά 
πρόσωπα ανεξαρτήτως ιδιότητας και χωρίς να έχει 
ληφθεί υπόψη, ότι οι περισσότεροι από αυτούς είναι 
σε ρύθμιση για τον διακανονισμό των παλαιών τους 
οφειλών και θα στραγγαλιστούν περαιτέρω οικονο-
μικά λόγω έλλειψης ρευστότητας; Αντί αυτής της πί-
τας μήπως  θα ήταν καλύτερα να πηγαίναμε στην πίτα 
του ΕΕΑ, που για πρώτη φορά στην ιστορία  θα είναι 
πρόεδρος  ο «δικός μας Γιάννης»; Μα θα μου πείτε εί-
ναι το ίδιο, με την εποχή που πρόεδρος ήταν αυτός που 
διέγραψε αυθαίρετα 1.500 διαμεσολαβούντες, χωρίς 
να εξετάσει την νομιμότητα της περίπτωσης και δεν έ-
κανε απολύτως τίποτε για κανέναν επαγγελματία; Όχι 
βέβαια το ΕΕΑ έχει κάνει αρκετά βήματα εκσυγχρονι-
σμού και δυναμικών παρεμβάσεων, από τότε που α-
νέλαβε ο Γιάννης Χατζηθεοδοσίου , αλλά υπάρχουν 
πολλά «αλλά» στην μετέπειτα  πορεία του ΕΕΑ, σε ό-
τι αφορά τους διαμεσολαβούντες με αποκορύφωμα 
την περίφημη συνάντηση του Μεγάρου. Τι έμεινε από 
αυτήν την πράγματι μεγάλη και πολυπρόσωπη εκπρο-
σώπηση που θύμισε τηλεοπτική παράσταση? Τι κέρδι-
σαν από αυτήν οι διαμεσολαβούντες; Τι συμφωνήθηκε 
μεταξύ των εκπροσώπων των διαμεσολαβούντων και 
των εκπροσώπων της ΕΑΕΕ, παρουσία όλου του κό-
σμου της διαμεσολάβησης; Ποιο ήταν το κέρδος για την 
διαμεσολάβηση από όλη αυτήν την παρωδία; Πολλές 
αλήθειες ειπώθηκαν, πολλές φωτογραφίες πάρθηκαν, 
πολλά χαμόγελα ανταλλάχθηκαν  αλλά αποτέλεσμα 
μηδέν,  γιατί τα προβλήματα παρέμειναν και πολλαπλα-
σιάστηκαν. Άσε που σ αυτήν την πίτα έχουμε  κι άλλους 
λόγους να μην πάμε, διότι λόγω των επικείμενων ε-
κλογών, θα προσέλθει ο κάθε πικραμένος και αποτυ-
χημένος πολιτικός ή πολιτικάντης, της κάθε παράταξης, 
για να προσελκύσει την ψήφο μας την οποία αργότερα 
θα πετάξει όπως πάντα στα σκουπίδια. 

Μικρά διαμεσολαβητικά 

Σας αρέσουν οι πίτες;
Γι αυτό σας λέω διαμεσολαβητές μου επιλέξτε που θα πάμε, 
Ίσως θα πρέπει να πάμε στις πίτες εκείνων των ελάχιστων  
ασφαλιστικών εταιριών που εκτιμούν χρόνια τους συνεργάτες τους  
και το δείχνουν έμπρακτα, στηρίζοντας και δίνοντας πρακτικές λύσεις  
στα προβλήματά τους που ωφελούν ασφαλώς και τα δύο μέρη

Του Γιώργου Νικολάκου*

O Γιώργος Νικολάκος είναι  διευθύνων σύμβουλος της Fasmagroup.

Του Λάμπρου  
Καραγεώργου
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Ε Ι Δ Η Σ Ε Ι Σ

KPMG

Μηδενικές 
αυξήσεις  
το 2014   

Μια στις δυο ασφαλιστικές εται-
ρείες στην Ελλάδα προβλέπει μηδε-
νικές αυξήσεις για τους εργαζόμε-
νους το 2014, σύμφωνα με την έ-
ρευνα αποδοχών και παροχών για 
τον ασφαλιστικό κλάδο για το 2013 
της KPMG. Όπως  αναφέρει η KPMG 
η  έρευνα για τον Ασφαλιστικό Κλά-
δο, αποτελεί μία εκ των έξι ετήσιων 
ερευνών που διεξάγει τα τελευταία 
20 χρόνια η KPMG σε συνεργασία με 
ελληνικές και πολυεθνικές επιχει-
ρήσεις από όλους τους κλάδους της 
ελληνικής αγοράς και αποτελεί ση-
μαντικό εργαλείο για τον καθορισμό 
των αποδοχών και παροχών μέσα 
στις επιχειρήσεις. Σύμφωνα με τα α-
ποτελέσματα της έρευνας, η οποία 
βασίζεται σε δείγμα 15 εταιρειών 
και 2.314 κατόχων θέσεων εργασί-
ας στην ελληνική αγορά: 
• Το 14% των εταιρειών του δείγμα-
τος έδωσε μηδενικές αυξήσεις το 
2013 σε όλες τις κατηγορίες των ερ-
γαζομένων. Το μέσο ποσοστό της 
αύξησης για το σύνολο του δείγμα-
τος (συμπεριλαμβανομένων των 
μηδενικών αυξήσεων) ανέρχεται σε 
1%, ενώ η διάμεσος σε 0.5%.
• Το 57% των εταιρειών του δείγμα-
τος προβλέπει μηδενικές αυξήσεις 
για το 2014.
• Το ποσό που πληρώθηκε ως πριμ 
απόδοσης μέσα στο οικονομικό έτος 
2012 για τα αποτελέσματα του 2011 
ανήλθε στο 7.6% των ετήσιων βασι-
κών αποδοχών, ελάχιστα μειωμένο 
σε σχέση με αυτό που πληρώθηκε το 
2011 για τα αποτελέσματα του 2010.
• Μόνο 2 εταιρείες από το σύνολο 
του δείγματος προχώρησαν μέσα 
στο 2012 ή το 2013 σε μείωση θέσε-
ων εργασίας, με στόχο κυρίως τη 
μείωση δαπανών.

Σημειώνεται ότι επιπλέον της  έ-
ρευνας αποδοχών και παροχών για 
τον ασφαλιστικό κλάδο, η KPMG 
πραγματοποιεί μια Γενική Έρευνα 
και 4 Κλαδικές Έρευνες που επικε-
ντρώνονται σε συγκεκριμένους το-
μείς της ελληνικής αγοράς, παρέχο-
ντας εξειδικευμένα στοιχεία αποδο-
χών και παροχών για τους εξής 
κλάδους: Καταναλωτικών Προϊό-
ντων, Λιανεμπορίου, Υψηλής Τεχνο-
λογίας και Φαρμακευτικό & Αγρο-
χημικό. 

Παράλληλα, για ενδέκατη συνε-
χή χρονιά πραγματοποιείται εξειδι-
κευμένη έρευνα αποκλειστικά για 
τα ανώτατα στελέχη της ελληνικής 
αγοράς.
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ERGO 

Χορηγός στο  
Ελληνογερμανικό  
Επιμελητήριο 

Στο βήμα ο πρωθυπουργός κ. Αντώνης Σαμαράς 

Η   ERGO υποστήριξε και φέτος, με την ιδιότητα του 
βασικού χορηγού, το Πρωτοχρονιάτικο δείπνο του Ελ-
ληνογερμανικού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμε-
λητηρίου, το οποίο πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα με 
κεντρικό ομιλητή τον Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά, 
στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων για τη συ-
μπλήρωση 90 χρόνων από την ίδρυση του.Με την 
πρωτοβουλία της αυτή η ERGO υποστηρίζει μια εκδή-
λωση που παραδοσιακά απευθύνεται στον επιχειρη-
ματικό κόσμο, στοχεύει στην αναβάθμιση των συνερ-
γασιών που αναπτύσσονται μεταξύ επιχειρήσεων που 
δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και τη Γερμανία και 
συμβάλλει ουσιαστικά στη σύσφιξη των εμπορικών 
σχέσεων των δύο χωρών. Ταυτόχρονα, με τον τρόπο 
αυτό η ERGO σηματοδοτεί το ουσιαστικό ενδιαφέρον 
της για τον επιχειρηματικό χώρο, προς τον οποίο πα-
ρέχει εξειδικευμένες ασφαλιστικές υπηρεσίες και 
προϊόντα υψηλού επιπέδου, μέσα από ένα ευρύ φά-
σμα έμπειρων και καταξιωμένων ασφαλιστικών δια-
μεσολαβητών με τους οποίους συνεργάζεται. Στην 
εκδήλωση παρέστησαν, ως προσκεκλημένοι του CEO 
της ERGO κυρίου Θεόδωρου Κοκκάλα, ανώτερα διοι-
κητικά στελέχη της ERGO και της Τράπεζας Πειραιώς, 
στρατηγικού συνεργάτη της ERGO στο χώρο του 
Bancassurance.

Ιnterasco  Α.Ε.Γ.Α

Η  κ.Ν. Γιαννιού  
αναπληρώτρια 
διευθύντρια 
πωλήσεων

Την  έναρξη συνεργασίας  με την Κα Ναταλία Γιαν-
νιού, από τη θέση της αναπληρώτριας διευθύντριας 
Πωλήσεων, ανακοίνωσε η  Ιnterasco  Α.Ε.Γ.Α..Οπως 
τονίζεται ως  αναπληρώτρια  διευθύντρια πωλήσεων, η 
Κα Γιαννιού πρόκειται να συμβάλλει καθοριστικά στην 
περαιτέρω ενίσχυση και ενδυνάμωση του δυναμικού 
της εταιρείας. Σχολιάζοντας την έναρξη της συνεργασί-
ας ο διευθύνων σύμβουλος της Interasco  Α.Ε.Γ.Α. κ. 
Κάρολος Σαϊας δήλωσε ότι, «ξεκινάμε την συνεργασία 
με την Κα Ναταλία Γιαννιού, στοχεύοντας στη δημιουρ-
γία ενός κορυφαίου επιπέδου ανθρώπινου δυναμικού 
πωλήσεων, για τη δημιουργία του οποίου θα έχουμε την 
ευκαιρία να αξιοποιήσουμε την πολύτιμη γνώση και ε-
μπειρία που διαθέτει». Σημειώνεται ότι η κ. Κα Γιαννιού 
έχει διατελέσει για πάνω από δεκαοκτώ χρόνια, κορυ-
φαίο στέλεχος πωλήσεων, στην ασφαλιστική αγορά.

Ρ Ε Π Ο Ρ Τ Α Ζ

Τις εγκαταστάσεις του ιδρύματος ΠΑΙΔΟΠΟΛΗ στην Καβάλα επισκέφθηκε στα  
τέλη Ιανουαρίου ο Αιγύπτιος πρίγκιπας Οσμάν Ριφάτ Ιμπραχήμ, απόγονος του 
Μοχάμεντ Άλι. Κατά την διάρκεια της επίσκεψής του συναντήθηκε με τον CEO 

της MATRIX κ. Δημήτρη Τσεσμετζόγλου, στον οποίο και απένειμε τιμητική πλακέ-
τα και το αναμνηστικό μετάλλιο του Βασιλικού Ινστιτούτου του Μοχάμεντ Άλι 
(Royal Institute Mohamed Ali) για το αμείωτο ενδιαφέρον και την οικονομική συ-
μπαράσταση που διασφαλίζουν την εύρυθμη λειτουργία του ιδρύματος. 

Ο πρίγκιπας ξεναγήθηκε στις εγκαταστάσεις του ιδρύματος και πέρασε αρκετή 
ώρα με τα παιδιά, ενώ είχε την ευκαιρία να συζητήσει με τους εργαζόμενους και 
την πρόεδρο του Δ.Σ. της ΠΑΙΔΟΠΟΛΗΣ κα Μαρίνα Φιλιππίδου για την λειτουργία, 
αλλά και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει το ίδρυμα στην αντίξοη αυτή περίοδο για 
την ελληνική οικονομία.

Σε σύντομη δήλωσή του ο πρίγκιπας Οσμάν Ριφάτ Ιμπραχήμ υπογράμμισε το με-
γάλο του ενδιαφέρον για τα ιδρύματα που ασχολούνται με τα παιδιά και ειδικότε-
ρα για αυτά που βρίσκονται στην περιοχή καταγωγής του προγόνου του Μοχάμεντ 
Άλι. 

Απο την πλευρά του ο κ. Τσεσμετζόγλου,τόνισε μεταξύ άλλων ότι  θεωρούμε υ-
ποχρέωσή μας να αφυπνίσουμε και να ευαισθητοποιήσουμε όλους όσους είναι σε 
θέση, με μικρότερα ή μεγαλύτερα ποσά, να εγγυηθούν το μέλλον αυτής της ανοι-
χτής αγκαλιάς και στην ουσία, το μέλλον όλων μας, που είναι τα παιδιά.

Matrix 

Τιμήθηκε από τον πρίγκιπα Οσμάν Ριφάτ

Ο κ. Δημήτρης Τσεσμετζόγλου με τον κ. Οσμάν Ριφάτ Ιμπραχήμ

Με τίτλο ‘Ανοίγουμε φτερά για το 2014’ η Eurolife 
ERB Ασφαλιστική διοργάνωσε το ετήσιο συνέ-
δριο πωλήσεων της στο Metropolitan Expo, στο 

αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος.
Το φετινό συνέδριο εστίασε στο νέο περιβάλλον που 

διαμορφώνεται από το 2014 στον ασφαλιστικό κλάδο 
και κάλυψε θέματα ιδιαίτερου ενδιαφέροντος για τους 
ανθρώπους του χώρου. Η αγορά, οι 
νέες συνθήκες εργασίας και οι ευ-
καιρίες που δημιουργούνται από 
αυτές,  αποτέλεσαν την πρώτη ενό-
τητα του συνεδρίου. Στη συνέχεια, η 
Εταιρία, έδωσε βήμα στην κα Αγνή 
Μαριακάκη, ερευνήτρια, ψυχολόγο 
και Διευθύνουσα Σύμβουλο της 
Mindsearch, η οποία και παρουσία-
σε τα βασικά ευρήματα από πρό-
σφατη έρευνα της εταιρίας της, με 
θέμα «Η οπτική του Πελάτη». Η η-
μέρα αυτή αποτέλεσε μια καλή α-
φορμή για συζήτηση των απόψεων 
και των προτάσεων των συνεργα-

τών της Eurolife ERB Ασφαλιστικής,  αφού παρουσιά-
στηκαν τα πολύ ενδιαφέροντα αποτελέσματα της έρευ-
νας Ικανοποίησης Συνεργατών που διεξάγει η εταιρία 
σε ετήσια βάση, σε συνεργασία με την εταιρία ερευνών 
TNS ICAP.Η Eurolife ERB Ασφαλιστική αποδεικνύει έ-
μπρακτα πως αναγνωρίζει και λαμβάνει υπόψη της όλα 
όσα χρειάζονται οι συνεργάτες της και απαιτούνται από 

την αγορά, παρουσιάζοντας τις 
κύριες δράσεις της για το 2014, 
τόσο σε νέα που αφορούν προϊό-
ντα, παροχές και μεθόδους προ-
ώθησης (που πραγματοποιούνται 
από κοινού με συνεργάτες), όσο 
και σε θέματα λειτουργίας της ί-
διας της εταιρίας.Το συνέδριο ο-
λοκληρώθηκε με τις βραβεύσεις 
των εταιριών-συνεργατών που 
διακρίθηκαν το 2013 καθώς και 
την παράδοση εταιρικών αυτοκι-
νήτων στους επιτυχόντες του δια-
γωνισμού πωλήσεων  και την κο-
πή της πρωτοχρονιάτικης πίτας.

Eurolife ERB Ασφαλιστική 

Άνοιξε φτερά για τη νέα χρονιά

Ο Αλέξανδρος Σαρρηγεωργίου με τον 
εκδότη Ευάγγελο Σπύρου

Στην εκτίμηση ότι η ελληνική ασφαλιστική αγορά 
έχει απολέσει περίπου 2 δισ. ευρώ  κατά  την πε-

ρίοδο της κρίσης, προέβη ο Πρόεδρος και Διευθύνων 
Σύμβουλος της Eurolife Ασφαλιστικής κ. Αλέξανδρος 
Σαρρηγεωργίου μιλώντας από το βήμα  του συνεδρί-
ου.

Από τα 5,5 δισ. Ευρώ, που ήταν το ιστορικό ρεκόρ 
παραγωγής ασφαλίστρων της ελληνικής ασφαλιστι-
κής αγοράς το 2009, εκτιμάται ότι έπεσε το 2013 στα 
3,5 δισ. ευρώ, είπε ο Πρόεδρος της Ένωσης Ασφαλι-
στικών Εταιριών Ελλάδος. Για το 2013, γνωστοποίη-
σε  ότι η συνολική παραγωγή μειώθηκε κατά 10% πε-
ρίπου σε σύγκριση με το 2012,σημειώνοντας  ωστό-
σο  ότι η αγορά βρίσκεται κοντά στο χειρότερό της ση-
μείο και αρχίζει να φαίνεται ένα φως στο βάθος του 
τούνελ.

Απευθυνόμενος στους συνεργάτες της εταιρίας, ο 
κ. Σαρρηγεωργίου τους κάλεσε να συνεχίσουν το τα-
ξίδι στην ελληνική ασφαλιστική αγορά με τη 
Eurolife Ασφαλιστική. 

Όπως είπε  η ελληνική ασφαλιστική αγορά έχει 
ζωή πάνω από 100 χρόνια, όμως πιο συναρπαστική 
περίοδος είναι αυτή που ξεκινάει τώρα και η Eurolife 
θέλει να τη ζήσει μαζί με τους ασφαλιστές συνεργά-
τες της.

Μπορεί το 2000, όταν ξεκίνησε η εταιρία, να δρα-
στηριοποιούταν αποκλειστικά στο Bancassurance, 
σήμερα όμως το 40% της παραγωγής της έρχεται από 
τους διαμεσολαβούντες συνεργάτες της, πρόσθεσε ο 
κ. Αλέξανδρος Σαρρηγεωργίου, σημειώνοντας  ακό-
μα ότι η ασφαλιστική αγορά το επόμενο διάστημα θα 
έχει αναταράξεις λόγω των πράξεων του Διοικητή της 
Τράπεζας της Ελλάδος και της προετοιμασίας για την 
εφαρμογή της Οδηγίας SolvencyII. 

Εκτίμησε ότι μετά την 1/1/2016 η αγορά θα είναι 
διαφορετική και όσοι δεν είναι σωστοί επαγγελματίες 
(ασφαλιστικές εταιρίες και ασφαλιστές) θα απουσιά-
ζουν από αυτή. 

O κ. Αλέξανδρος Σαρρηγεωργίου



P E ¶ O P T A Z

Tην πλατφόρμα αποταμίευσης και ε-
πένδυσης Capital της Intera-
merican, συμπληρώνει  το  Capital 

Invest, το νέο  unit linked προϊόν που 
προωθεί η εταιρία.Το Capital Invest, 
σχεδιασμένο στη λογική του private 
banking για τον επενδυτή, αποτελεί,ό-
πως αναφέρει η εταιρία, επιλογή ιδιαίτε-
ρα υψηλού επιπέδου που υποστηρίζεται 
διαχειριστικά από τέσσερις από τους πιο 
αξιόπιστους διεθνείς οίκους και συγκε-
κριμένα τη BlackRock, τη J.P. Morgan, 
την Pictet και την Pioneer, ενώ από την 
Ελλάδα έχει τη διαχειριστική συμμετοχή 

της AlphaTrust. 
Πρόκειται για προϊόν που ανταποκρί-

νεται στις απαιτήσεις πιο έμπειρων ε-
πενδυτών, παρέχοντας ευελιξία μέσα α-
πό 29 συνολικά επιλογές Αμοιβαίων Κε-
φαλαίων με έμφαση στις επενδυτικές 
ευκαιρίες και αγορές του εξωτερικού, 
χωρίς ωστόσο να αποκλείει οποιονδή-
ποτε θα ήθελε να έχει μία αξιόπιστη ε-
πενδυτική επιλογή στην ελληνική αγορά. 
Σημειώνεται ότι η διαπραγματευτική δύ-
ναμη των τεσσάρων διεθνών οίκων 
φθάνει τα 4,5 τρισ. ευρώ, μέγεθος 25 
φορές μεγαλύτερο του ελληνικού ΑΕΠ. 

Το Capital Invest λειτουργεί ως επενδυ-
τικό προϊόν εφάπαξ καταβολής, με ελά-
χιστο ποσόν επένδυσης τα 2.000 ευρώ. Η 
σύνθεση του χαρτοφυλακίου, που μπο-
ρεί να δημιουργήσει ο επενδυτής, περι-
λαμβάνει Αμοιβαία Κεφάλαια Διαθεσί-
μων, Ομολογιακά και Μεικτά-Μετοχικά. 

Για απευθείας επένδυση σε έτοιμο 
χαρτοφυλάκιο, η INTERAMERICAN με το 
Capital Invest προσφέρει την εναλλακτι-
κή λύση του AlphaTrust Eclectic Fund of 
Funds - Balanced. 

Τονίζεται ακόμη, ότι η Interamerican  
με το Capital Invest προσθέτει μία δυνα-

μική επιλογή στο σύστημα Capital, δίπλα 
στο προϊόν Classic που δημιουργεί κε-
φάλαιο και στο Pension που συμπληρώ-

νει τη σύνταξη. Το συνολικό ενεργητικό 
των επενδυτικών προϊόντων της εται-
ρείας ξεπερνά τα 730 εκατ. ευρώ. 

Του Χρήστου Κίτσιου

Να παραδώσουν οικειοθελώς τα …κλειδιά των εταιρειών τους, διευκολύνο-
ντας τις διαδικασίες ριζικής αναδιάρθρωσης του κλάδου, ζητούν  οι πιστώ-
τριες τράπεζες από τους βασικούς μετόχους των μεγάλων ομίλων ιχθυοκαλ-

λιέργειας, σηματοδοτώντας την έναρξη των διαδικασιών επιθετικής διαχείρισης 
των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Πειραιώς, Εθνική, Alpha και Eurobank αποφά-
σισαν να σκληρύνουν την γραμμή τους απέναντι στους βασικούς μετόχους των Δί-
ας, Σελόντα και Νηρεύς, καθώς θεωρούν ότι παρά τις προειδοποιήσεις δεν έκαναν 
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Alpha Bank
Aγοράζει  
την λιανική  
τραπεζική  
της Citibank            Σελ. 8

Υπόθεση ΤΤ
Ελεύθερος  
με εγγύηση  
ο Άγγελος Φιλιππίδης

Σελ. 9

ΣτΕ
Aντισυνταγματικά  
ΕΤΑΚ και έκτακτη  
εισφορά

Σελ.8

Capital Invest για αποταμίευση και επένδυση 

ETE

Μονάδα Εταιρικών 
Πιστοδοτήσεων 
Ειδικής Διαχείρισης 

Νέα Μονάδα Εταιρικών Πιστοδοτήσεων Ειδικής Διαχείρι-
σης συστήνει η Εθνική Τράπεζα, σύμφωνα με ανακοί-

νωση της Τράπεζας. Σκοπός της νέας μονάδας, ο σχεδιασμός 
της οποίας έγινε με τη στήριξη εξειδικευμένων συμβούλων 
από την εταιρεία McKinsey & Company, είναι η βέλτιστη δια-
χείριση δανείων που χρήζουν ειδικής αντιμετώπισης, σύμ-
φωνα με τα πρότυπα και τις πρακτικές αντίστοιχων Μονάδων 
που λειτουργούν με επιτυχία σε μεγάλους τραπεζικούς Ομί-
λους της Ευρώπης. Όπως αναφέρει η ανακοίνωση, η μακρά 
και βαθειά ύφεση που έχει πλήξει την οικονομία επιτάσσει μια 
διαφορετική προσέγγιση, ώστε να ενισχυθεί η εύρυθμη λει-
τουργία του επιχειρηματικού κλάδου. Σε αυτό το απαιτητικό 
περιβάλλον τόσο οι τράπεζες όσο και οι επιχειρήσεις πρέπει 
να εφαρμόσουν καινοτόμες στρατηγικές στην επίλυση των 
προβλημάτων. Η νέα μονάδα θα στοχεύσει, μέσω της συνερ-
γασίας τράπεζας και επιχειρήσεων, στην υλοποίηση αποτε-
λεσματικών προγραμμάτων αναδιάρθρωσης που να συμ-
βάλλουν στη βιωσιμότητα των ίδιων των επιχειρήσεων.Η 
Μονάδα Εταιρικών Πιστοδοτήσεων Ειδικής Διαχείρισης θα ε-
πικεντρωθεί, σε πρώτη φάση, σε μεσαίες και μικρομεσαίες ε-
πιχειρήσεις και σε επιλεγμένα χαρτοφυλάκια μεγάλων επι-
χειρήσεων. Η ως άνω μονάδα θα πλαισιωθεί με επιλεγμένα 
στελέχη, με βάση τις γνώσεις, την εμπειρία και την εξειδίκευ-
σή τους στη διαχείριση ειδικών και πολύπλοκων δανείων.Ε-
πικεφαλής της νέας μονάδας ορίζεται ο Γενικός Διευθυντής κ. 
Πέτρος Φουρτούνης, ο οποίος θα αναφέρεται στο μέλος της 
Εκτελεστικής Επιτροπής, Γενικό Διευθυντή Διαχείρισης Κιν-
δύνων του Ομίλου ΕΤΕ, κ. Παύλο Μυλωνά. Συνέχεια στη σελ. 8

Σκληραίνουν γραμμή οι τράπεζες

Καίει ο φάκελος 
ιχθυοκαλλιέργειες

►Απειλούν με διαχειριστικό έλεγχο  
μετά την αποτίμηση των αποθεμάτων  
οι τράπεζες

►Το τελεσίγραφο στις διοικήσεις  
να παραδώσουν τα κλειδιά και  
η στρατηγική για την επόμενη ημέρα

	  
Η	  μοναδική	  ανοιχτή	  πλατφόρμα	  
αποταμίευσης	  και	  επένδυσης	  

	  

!  Συνολικό	  Ενεργητικό	  πάνω	  από	  €630	  εκ.	  	  

UNIT	  LINKED:	  Capital,	  το	  πιο	  σύγχρονο	  σύστημα	  επένδυσης	  

Ο	  ηγέτης	  της	  ασφαλιστικής	  αγοράς	  
στα	  Unit	  Linked!	  	  

Capital 
CLASSIC 

Capital 
PENSION Capital INVEST 

Δηµιουργεί 
ένα κεφάλαιο 
για το µέλλον 

Συµπληρώνει 
αποτελεσµατικ
ά τη σύνταξη 

Απογειώνει τις 
προοπτικές των 
χρηµάτων σας – 
«Τα σύγχρονα Α/

Κ» 
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τίποτε για να ενισχύσουν κεφαλαιακά 
τις εταιρείες τους. Στόχος των πιστω-
τριών τραπεζών είναι να αποκτήσουν 
ταυτόχρονα τον έλεγχο των τριών με-
γάλων του κλάδου των ιχθυοκαλλιερ-
γειών, και εν συνεχεία να αναζητήσουν 
στρατηγικούς επενδυτές, με δέλεαρ 
την μετοχοποίηση μέρους των δανεί-
ων. Στο μεσοδιάστημα η διοίκηση των 
ομίλων θα ασκείται, έναντι προμήθει-
ας ( management fee) από μικρότερες 
εταιρείες του κλάδου, με νοικοκυρε-
μένα μεγέθη οι οποίες σε δεύτερο χρό-
νο  θα έχουν την δυνατότητα να προ-
χωρήσουν και σε management buy 
out. Να βρουν δηλαδή επενδυτικά κε-
φάλαια που θα δεχθούν να βάλουν 
φρέσκο χρήμα με τους ίδιους να α-
σκούν τη διοίκηση, και εφόσον οι πι-
στώτριες τράπεζες μετοχοποιήσουν 
σημαντικό μέρος του υφιστάμενου δα-
νεισμού. Η απόφαση των τραπεζών να 
επισπεύσουν τις διαδικασίες ζητώντας 
από τους βασικούς μετόχους να παρα-
δώσουν οικειοθελώς τον έλεγχο των 
εταιρειών τους ήρθε μετά και την ολο-
κλήρωση του ελέγχου αποτίμησης α-
ποθεμάτων που διενήργησε νορβηγι-
κή εταιρεία για λογαριασμό τράπεζας. 
Παρ ότι τραπεζικά στελέχη αρνούνται 
να σχολιάσουν τα ευρήματα του ελέγ-
χου,  οι τράπεζες ενδέχεται να απο-
κτούν σε κάποιες περιπτώσεις  ένα ι-
σχυρό χαρτί για να πετύχουν τον στόχο 
τους που είναι η απόκτηση του ελέγχου 
των εταιρειών. Ο έλεγχος των αποθε-
μάτων ξεκίνησε πριν από περίπου δύο 
μήνες, ενώ η απόφαση είχε ληφθεί και 
κοινοποιηθεί στις εταιρείες ήδη από το 
καλοκαίρι. Δεν είναι τυχαίο ότι στα α-
ποτελέσματα 9μηνου κάποιες εταιρεί-
ες προχώρησαν στο σχηματισμό υψη-
λών προβλέψεων απομείωσης απο-
θεμάτων διευρύνοντας τις ζημιές χρή-
σης. Στην αγορά ακούγεται μάλιστα ότι 
οι τράπεζες ενδέχεται να ζητήσουν δι-
αχειριστικό και οικονομικό έλεγχο σε 
κάποιες περιπτώσεις εταιρειών. «Εί-
ναι ένα από τα όπλα που έχουν στην 
φαρέτρα τους πάντα οι μεγάλοι πιστω-
τές θεωρώ όμως ότι δεν υπάρχει στην 
προκειμένη περίπτωση λόγος για να 
χρησιμοποιηθεί» αναφέρει στο Next 
Deal τραπεζικό στέλεχος. 

Καθαρές λύσεις ζητούν οι 
ενδιαφερόμενοι επενδυτές 

Το ερώτημα της αγοράς είναι αν οι 
τράπεζες είναι διατεθειμένες να υιο-
θετήσουν «καθαρές» λύσεις ή απλά ε-
πιδιώκουν να «κλωτσήσουν το τενε-
κεδάκι», μεταθέτοντας το πρόβλημα 
για ένα, δύο χρόνια. Σύμφωνα με στε-
λέχη private equity funds για να προ-
χωρήσουν αποτελεσματικές αναδιαρ-
θρώσεις θα πρέπει οι τράπεζες να κε-
φαλαιοποιήσουν ένα μεγάλο μέρος 
των δανείων και να βρουν λύση για το 
κεφάλαιο κίνησης που θα χρειασθούν 
οι εταιρείες, είτε με κάλυψή του από 
στρατηγικό επενδυτή είτε από τις ίδιες. 
Η πρόσφατη κεφαλαιοποίηση και δια-
γραφή μέρους των δανείων της Infote 
με ταυτόχρονη καταβολή μετρητών, 
μέσω ΑΜΚ, ύψους 15 εκατ. ευρώ από 
το βασικό μέτοχο αποτελεί σύμφωνα 
με τους ίδιους καλό οδηγό. 

Γιατί πρέπει να τρέξουν 
ταυτόχρονα οι διαδικασίες 

Σε κλάδους, όμως, όπως οι ιχθυο-
καλλιέργειες οι τράπεζες ίσως χρεια-
σθεί να βάλουν – και- οι ίδιες φρέσκο 

χρήμα,  προκειμένου να μην υπάρξει 
πρόβλημα στην παραγωγή εφόσον θέ-
λουν να τρέξουν εκ παραλλήλου δια-
δικασίες αναδιάρθρωσης στους τρεις 
μεγάλους ομίλους ( Νηρεύς, Σελόντα, 
Δίας).«Κανείς επενδυτής δεν θα βάλει 
τα λεφτά του σε μια από τις τρεις εται-
ρείες, αν στις άλλες δύο δεν ελεγχθεί 
η κατάσταση» σημειώνει παράγοντας 
της αγοράς που ενδιαφέρεται για τον 
κλάδο, τονίζοντας ότι από πέρσι το 
Μάιο ως σήμερα χάθηκαν πολλά λε-
φτά λόγω των πωλήσεων κάτω του 
κόστους. « Κάποιοι έφθασαν να πω-
λούν ακόμη και 0,50 ευρώ χαμηλότε-
ρα από το κόστος» αναφέρει χαρακτη-
ριστικά ο ίδιος. 

Η ταυτόχρονη απόκτηση του ελέγ-
χου σε Νηρέα, Δία και Σελόντα με την 
οποία απειλούν οι τράπεζες επιχειρεί 
να αντιμετωπίσει το παραπάνω πρό-
βλημα και να στείλει ένα θετικό μήνυ-
μα στους επενδυτές. 

Το plan B της εκχώρησης του 
management σε τρίτους 

Το καυτό ερώτημα είναι αν οι τράπε-
ζες αποδεχθούν να κεφαλαιοποιήσουν 
το μεγαλύτερο μέρος των δανείων και 

να δώσουν κεφάλαιο κίνησης εφόσον 
βρεθούν αξιόπιστοι στρατηγικοί επεν-
δυτές ή καταφύγουν σε μικρής έκτα-
σης ρύθμιση δανείων και εκχώρηση 
του management σε άλλη εταιρεία του 
κλάδου. Οι διαθέσεις τους θα φανούν 
σύντομα καθώς σύμφωνα με πληρο-
φορίες, η Νηρεύς εξουσιοδότησε αξι-
όπιστο ξένο οίκο να επεξεργασθεί 
business plan και να βρει στρατηγικό 
επενδυτή, και κάποια private equity 
funds έχουν επιδείξει ήδη ενδιαφέρον. 
‘Αυτή τη στιγμή οι τράπεζες εξετάζουν 
κυρίως τη λύση μιας μικρής κεφαλαι-
οποίησης δανείων και εκχώρησης του 
management μεγάλων ομίλων της ι-
χθυοκαλλιέργειας σε ανταγωνιστικές 
εταιρείες» παραδέχονται τραπεζικά 
στελέχη, σημειώνοντας ότι και σε αυτή 
την περίπτωση υπάρχουν δυσκολίες 

Και οι δυσκολίες μετοχοποίησης 
δανείων 

Με δεδομένο ότι η διαδικασία μετο-
χοποίησης δανείων χωρίς τη συναίνε-
ση των υφιστάμενων μετόχων ενδέχε-
ται να αποδειχθεί χρονοβόρος και κο-
στοβόρος οι τράπεζες πιέζουν την κυ-
βέρνηση να προχωρήσει σε αλλαγές 
στην προ- πτωχευτική διαδικασία που 
θα επιτρέπουν στις τράπεζες να οδη-
γούν την υπερδανεισμένη επιχείρηση 
σε αύξηση κεφαλαίου χωρίς την προη-
γούμενη συναίνεση του βασικού της 
μετόχου.  «Αν μια επιχείρηση έχει λη-
ξιπρόθεσμες οφειλές πάνω από 180 
ημέρες θα πρέπει να κινείται άμεσα η 
διαδικασία αύξησης κεφαλαίου με 
πρωτοβουλία της πλειοψηφίας των 
πιστωτών της» ανέφερε χαρακτηρι-
στικά υψηλόβαθμο τραπεζικό στέλε-
χος στο  Nextdeal. Στο θέμα αναφέρ-
θηκε και ο πρόεδρος της Πειραιώς κ. 
Μιχ. Σάλλας ο οποίος μιλώντας στην 
ημερίδα του ΣΕΒ σημείωσε ότι το υφι-
στάμενο θεσμικό πλαίσιο δεν είναι ε-
παρκές για να δοθούν λύσεις σε επι-
χειρήσεις που μπορούν και πρέπει να 
επιβιώσουν. Ειδικότερα πρότεινε να 
θεσμοθετηθούν σύγχρονες διαδικασί-
ες και μέθοδοι αναδιάρθρωσης/εξυγί-
ανσης μεγάλων και μεσαίων κυρίως 
επιχειρήσεων με πρωτοβουλία των 
τραπεζών σε περίπτωση ληξιπρόθε-
σμων οφειλών μακράς περιόδου.  

Θ Ε Μ Α

Συνέχεια από τη σελ. 7

Καίει ο φάκελος ιχθυοκαλλιέργειες

Αντισυνταγματικό   έκρινε η Ολομέλεια  του Συμβουλίου της Επικρα-
τείας το ΕΤΑΚ και την έκτακτη εισφορά ακίνητης περιουσίας όταν 

αυτά επιβάλλονται σε δεσμευμένα ακίνητα, λόγω απαλλοτρίωσης. 
Συγκεκριμένα,  η Ολομέλεια του ΣτΕ  έκρινε αντισυνταγματι-

κή και αντίθετη στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Αν-
θρώπου την επιβολή Ενιαίου Τέλους Ακινήτων (ΕΤΑΚ), όπως και 
την επιβολή της έκτακτης  εισφοράς ακίνητης περιουσίας, επί 
των ακινήτων τα οποία έχουν αναγκαστικά απαλλοτριωθεί, α-
νεξάρτητα αν η απαλλοτρίωση έχει ολοκληρωθεί ή όχι.Ειδικό-

τερα, το ΣτΕ έκρινε  ότι η επιβολή ΕΤΑΚ σε ακίνητα που «βρίσκο-
νται υπό ειδικές συνθήκες από άποψη πολεοδομικών βαρών 
και περιορισμών, όπως είναι εκείνα που έχουν απαλλοτριωθεί, 
λόγω ρυμοτομίας χωρίς να έχει συντελεσθεί η απαλλοτρίωση, 
θα έπρεπε να χρησιμοποιηθούν συντελεστές τέτοιοι που να α-
ποδίδουν, κατά το δυνατόν, την πραγματική επίδραση που έχει 
η απαλλοτρίωση στην αξία του ακινήτου κατά τα χρόνο της φο-
ρολογίας».

Παράλληλα, στις αποφάσεις του ΣτΕ επισημαίνεται ότι η «υ-

παγωγή ενός τέτοιου ακινήτου σε φόρο ακίνητης περιουσίας, ό-
πως είναι το ένδικο ενιαίο τέλος ακινήτων, αφ΄ ενός μεν θα συ-
νιστούσε υπέρμετρη επιβάρυνση της ιδιοκτησίας κατά παράβα-
ση του άρθρου 17 του Συντάγματος  και του Πρώτου Πρόσθετου 
Πρωτόκολλου  της ΕΣΔΑ,  και αφ΄  ετέρου θα ερχόταν σε αντίθε-
ση με το άρθρο 4 του Συντάγματος, αφού υπό τις συνθήκες αυ-
τές, η κυριότητα του ακινήτου, ως αντικείμενο του φόρου, δεν 
θα αποτελούσε,  για τον ιδιοκτήτη ένδειξη αντίστοιχης φοροδο-
τικής ικανότητας, όπως θα έπρεπε δηλαδή, τη φορολόγησή του, 

ανάλογα με τις δυνάμεις του». Κατόπιν αυτών, κρίθηκε από το 
ΣτΕ ότι η απόφαση του υπουργού Οικονομίας που προβλέπει για 
την εν λόγω κατηγορία ακινήτων συντελεστής 0,80 επί της αξί-
ας του ακινήτου, είναι ανίσχυρη, «με συνέπεια τα εν λόγω ακί-
νητα να εξαιρούνται από το ενιαίο τέλος του νόμου 3634/2008 
(ΕΤΑΚ)» και «η εξαίρεση αυτή καταλαμβάνει και την έκτακτη ει-
σφορά του νόμου 3808/2009, αφού και για την εισφορά αυτή ε-
φαρμόζονται οι διατάξεις περί φορολογητέας αξίας που ισχύουν 
για το ενιαίο τέλος».

ΣτΕ: Aντισυνταγματικά ΕΤΑΚ και έκτακτη εισφορά 

Με μια ματιά
Η Alpha Bank ανακοινώνει στο 

επενδυτικό κοινό ότι η εταιρία του 
Ομίλου της Alpha Asset 
Management ΑΕΔΑΚ, αναλαμβά-
νει τη διαχείριση των αμοιβαίων 
κεφαλαίων ΕΡΜΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟ 
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ, ΕΡΜΗΣ 
ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ (ΕΥΡΩ) 
και ΕΡΜΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕ-
ΣΙΜΩΝ, μετά από την επίτευξη 
συμφωνίας με την Amundi Hellas 
ΑΕΔΑΚ και σχετική απόφαση της 
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.Το συ-
νολικό ενεργητικό των ανωτέρω 
αμοιβαίων κεφαλαίων ανήρχετο 
σε Ευρώ 98 εκατ., την 31.12.2013. 
Την ίδια ημερομηνία το ενεργητικό 
των αμοιβαίων κεφαλαίων της 
Alpha Asset Management ΑΕΔΑΚ 
είχε φθάσει τα Ευρώ 1.082 εκατ.
Σημειώνεται ότι, η Alpha Bank έ-
χει υπογράψει με την Amundi 
Hellas ΑΕΔΑΚ, σύμβαση διαθέσε-
ως μεριδίων διεθνών οργανι-
σμών συλλογικών επενδύσεων 
που διαχειρίζεται η Amundi S.A., 
μία από τις δέκα μεγαλύτερες ε-
ταιρίες διαχειρίσεως κεφαλαίων 
στον κόσμο.

• H Citi διοργανώνει για τρίτη φορά 
στην Ελλάδα το «Βραβείο Δημοσιογραφι-
κής Αριστείας». Πρόκειται για έναν παγκό-
σμιο θεσμό της Citi με ιστορία 32 χρόνων.
Το ετήσιο «Βραβείο Δημοσιογραφικής Αρι-
στείας» της Citi αποσκοπεί στην ενίσχυση 
της ποιοτικής δημοσιογραφίας ως μια από 
τις αναγκαίες συνθήκες για σωστά ενημε-
ρωμένο κοινό, καλύτερα οργανωμένες α-
γορές και τελικώς, για ένα καλύτερο επι-
χειρηματικό κλίμα. Ο διαγωνισμός απευ-
θύνεται σε δημοσιογράφους του οικονομι-
κού, τραπεζικού, επιχειρηματικού και διε-
θνούς οικονομικού ρεπορτάζ. Οι ενδιαφε-
ρόμενοι πρέπει να υποβάλλουν έως την 
Τρίτη 4 Μαρτίου 2014 ένα κείμενο οικονο-
μικού περιεχομένου δημοσιευμένο εντός 
του έτους 2013.Ο δημοσιογράφος, το κεί-
μενο του οποίου θα επιλεγεί, θα λάβει το 
«Βραβείο Δημοσιογραφικής Αριστείας», 
ήτοι ένα σεμινάριο επιχειρηματικής και οι-
κονομικής δημοσιογραφίας 8 ημερών στο 
Cοlumbia Graduate School of Journalism 
της Νέας Υόρκης, με τη χορηγία της Citi, 
που θα πραγματοποιηθεί 2-11 Ιουνίου 
2014.

Το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο δεν είναι επαρκές τόνισε  ο κ. Μιχ. Σάλλας
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Ε Ι Δ Η Σ Ε Ι Σ

Η ικανοποίηση
δεν είναι μόνο συναίσθημα.

Είναι πράξεις.

Για άλλη μια χρονιά διατηρήσαμε σε υψηλά επίπεδα
τον δείκτη ικανοποίησης των πελατών μας

Μέσα στο 2012:
• Αποζημιώσαμε το 98,8% των περιστατικών ζωής, ατυχημάτων και ιατρικών περιπτώσεων που

υποβλήθηκαν

• Ικανοποιήσαμε το 93% των αποζημιώσεων ζωής μέσα σε 10 ημέρες από την υποβολή των
δικαιολογητικών

• Πληρώσαμε €25,8 εκατ. σε αποζημιώσεις ζωής και υγείας

• Πληρώσαμε €21,1 εκατ. σε αποζημιώσεις αυτοκινήτων, πυρός και λοιπών κλάδων

• Δημιουργήσαμε καινοτόμα και πρωτοποριακά προϊόντα

• Εφαρμόσαμε διεθνείς πρακτικές στην οργάνωση του Ομίλου σε συνεργασία με κορυφαίους
διεθνείς συμβούλους

• Επιτελέσαμε σημαντικό έργο με το πρόγραμμα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης «Ανταπόδοση
Ζωής» σε συνεργασία με το Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο Δεσμός

• Συνεχίσαμε τη συνεργασία μας με τους κορυφαίους αντασφαλιστές διεθνούς κύρους

• Συμπληρώσαμε 57 χρόνια στην ελληνική ασφαλιστική αγορά

BEST
workplaces
2005, 2006,
2007, 2010

Λ. Κηφισίας 7 & Νεαπόλεως 2, 151 23 Μαρούσι
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Alpha Bank

Aγοράζει  
την λιανική 
τραπεζική  
της Citibank 

Σε συζητήσεις βρίσκεται σύμ-
φωνα με πληροφορίες η διοίκη-
ση της Citibank Ελλάδος με την 
Alpha Bank  για την πώληση του 
δικτύου και των καρτών. Σύμ-
φωνα με τις ίδιες πληροφορίες  
οι συζητήσεις της διοίκησης  της 
Citibank Ελλάδος βρίσκεται σε 
προχωρημένο στάδιο συζητήσε-
ων, με τον όμιλο της Alpha 
Bank, με στόχο την πώληση του 
δικτύου των 21 καταστημάτων 
και ενδεχομένως και του χαρτο-
φυλακίου των πιστωτικών καρ-
τών. Στην περίπτωση όπου αυτή 
έχει θετική κατάληξη, η Citibank 
Ελλάδος μετά από περίπου τρεις 
δεκαετίες, καθώς επέκτεινε τις 
εργασίες της στη λιανική τραπε-
ζική τη δεκαετία του '80, θα στα-
ματήσει να παρέχει υπηρεσίες 
και συναλλαγές στο retail 
banking. Στόχος της αμερικανι-
κής τράπεζας για την Ελλάδα εί-
ναι, με βάση τη στρατηγική που 
εφαρμόζει τα τελευταία έτη, με-
τά την κατάρρευση της Lehman 
Brothers, η διατήρηση του ναυ-
τιλιακού τμήματος (shipping) και 
των εργασιών του corporate 
banking (επιχειρηματικά δάνεια 
προς μεγάλες επιχειρήσεις).

Υπόθεση ΤΤ

Ελεύθερος  
με εγγύηση ο 
Α.Φιλιππίδης

Ελεύθερος με την επιβολή 
χρηματικής εγγύησης 2.000.000 
ευρώ και τους περιοριστικούς ό-
ρους της απαγόρευσης εξόδου 
από τη χώρα και της υποχρεωτι-
κής εμφάνισης ανά τακτά χρονι-
κά διαστήματα σε αστυνομικό 
τμήμα, αφέθηκε μετά την πολύ-
ωρη απολογία του ο πρώην επι-
κεφαλής του ΤΤ, Άγγελος Φιλιπ-
πίδης.Ο κατηγορούμενος για α-
πιστία και απάτη, ξεκίνησε να α-
πολογείται περίπου στις 10 το 
πρωί έχοντας παραδώσει στον 
ανακριτή της υπόθεσης υπόμνη-
μα 300 σελίδων, με το οποίο αρ-
νείται τις κατηγορίες και υπο-
στηρίζει ότι για τη χορήγηση των 
επίμαχων δανείων η Τράπεζα εί-
χε εγγυήσεις και εξασφαλίσεις.
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α/α Διάταξη Ερώτηση Απάντηση

1 ΠΕΕ 30 
&31

Οι ΠΕΕ 30 & 31 θα εφαρμο-
στούν από 1.1.2014 ή υπάρχει 
ενδεχόμενο να γίνει αποδεκτό 
κάποιο μεταβατικό χρονικό δι-
άστημα μέχρι να προσαρμο-
στούν τα συστήματα της εται-
ρείας;

Οι ΠΕΕ 30 & 31 θα εφαρμοστούν από 1.1.2014.
Δεν προβλέπεται μεταβατικό χρονικό διάστημα, εκτός από τις 
περιπτώσεις που αναφέρονται στις δύο πράξεις.

2 αρθρ. 9  
ΠΕΕ30

Στο άρθρο 9 της ΠΕΕ 30 ανα-
φέρεται ότι οι εταιρείες θα πρέ-
πει να παρακολουθούν σε συ-
νεχή βάση την παραγωγή και 
να ενημερώνουν σχετικά τους 
διαμεσολαβούντες. 
Στην περίπτωση που η εταιρεία 
μας έχει δρομολογήσει και α-
ναπτύσσει τις κατάλληλες μη-
χανογραφικές εφαρμογές για 
την υποστήριξη της ανωτέρω 
παρακολούθησης και ενημέ-
ρωσης αλλά δεν θα έχει ολο-
κληρώσει αυτές έως την 
1.1.2014 αλλά μετά από κά-
ποιο διάστημα, αυτό θα ήταν 
αποδεκτό από την Εποπτική 
Αρχή;

Τονίζεται ότι και για την εν λόγω διάταξη ισχύει ο γενικός κανό-
νας έναρξης ισχύος την 1.1.2014, κάθε δε σχετική υπέρβαση 
του χρόνου αυτού κρίνεται κατά περίπτωση (ad hoc).

Επί της από 29-11-2013 επιστολής της ΕΑΕΕ

1 Σελ. 4  
σημείο 3

Αν η ενσωμάτωση του Κανονι-
σμού Πωλήσεων στη σύμβα-
ση συνεργασίας με το δίκτυο 
πρόσκτησης εργασιών αποστε-
ρεί την ασφαλιστική επιχείρη-
ση από την ευελιξία να τροπο-
ποιεί συχνά τον Κανονισμό.

Η ασφαλιστική επιχείρηση μπορεί να βρει πρόσφορους και μη 
γραφειοκρατικούς τρόπους, με τους οποίους θα διασφαλίσει 
ότι το δίκτυο ενημερώνεται πλήρως και λεπτομερώς και συναι-
νεί τόσο με τον αρχικό Κανονισμό Πωλήσεων όσο και με κά-
θε μεταγενέστερη τροποποίηση του.

Επί του συνημμένου στην ως άνω επιστολή ερωτηματολογίου για την Πράξη 30/2013

1 Άρθρο 3 
Ορισμοί

Α. Αν αποτελεί πρόθεση της 
ΤτΕ η εφαρμογή όλης της Πρά-
ξης και στο «έμμεσο» δίκτυο 
συνεργατών.

Α. Υπάρχουν συγκεκριμένα σημεία της ΠΕΕ 30/2013 που είναι 
δεκτικά εφαρμογής και επί των «έμμεσων» συνεργατών, όπως 
ενδεικτικά στο άρ. 8 παρ. 3 εδάφιο γ’ (υπεξουσιοδότηση για 
είσπραξη ασφαλίστρου), στο άρ. 13 παρ. 3 (διανομή εντύπων 
στον πελάτη) και το άρ. 6 παρ. 1 α (τα κριτήρια καταλληλότη-
τας του άμεσου συνεργάτη καταλαμβάνουν και τον τρόπο συ-
νεργασίας του με το έμμεσο δίκτυο).

Β. Ποιοι θεωρούνται «υπάλ-
ληλοι»; 

Β. Υπάλληλοι θεωρούνται όλοι οι εργαζόμενοι με σύμβαση ε-
ξαρτημένης εργασίας και ανεξαρτήτως του ύψους της «παρα-
γωγής» τους

Γ. Τι θεωρείται υπερπρομή-
θεια;

Γ. Ο ορισμός της υπερπρομήθειας δίδεται στο άρ. 3 παρ. 10 
της ΠΕΕ 30/2013.

2

Άρθρο 5 
Εμπορι-

κή  
Πολιτική

Α. Ποιες οι συνέπειες σε περί-
πτωση που η εταιρεία διαφο-
ροποιηθεί των στόχων της;

Α. Η διαφοροποίηση των στόχων δεν θεμελιώνει από μόνη 
της την επιβολή διοικητικών κυρώσεων. Αντίθετα, οι αποκλί-
σεις είναι αναμενόμενες και θα αξιολογούνται σε συνδυασμό 
με τις ενέργειες της διοίκησης για την αντιμετώπιση τους ή τον 
επανακαθορισμό των στόχων (όπου είναι αναγκαίο). Τονίζεται 
η υποχρέωση ενημέρωσης της Εποπτικής Αρχής στην περί-
πτωση τροποποίησης της Εμπορικής Πολιτικής κατά την παρ. 
2 του άρ. 5 της ΠΕΕ 30/2014.

Β. Η διαδικασία «μετακίνησης» 
ενός συμβούλου καθίσταται 
πολύπλοκη και δυσλειτουργι-
κή.

Β. Η διαδικασία δεν είναι πολύπλοκη. Κάθε ενδιαφερόμενος 
μπορεί να θέσει ειδικό ερώτημα. Σε κάθε περίπτωση, η διάτα-
ξη είναι αναγκαία για την προστασία των ασφαλισμένων και 
την εύρυθμη λειτουργία της ασφαλιστικής αγοράς.

2

Άρθρο 5 
Εμπορι-

κή  
Πολιτική

Γ. Η Εμπορική Πολιτική να υ-
ποβάλλεται σε 10 εργάσιμες η-
μέρες.

Γ. Εφόσον η διάταξη εφαρμόζεται μόνο σε περίπτωση μεταβο-
λής της πολιτικής και αναφέρει τη συνοπτική αποστολή των 
αλλαγών που αυτονόητα ήδη γνωρίζει η εταιρεία, δεν την επι-
φορτίζει ιδιαίτερα ώστε οι 10 ημέρες προθεσμίας να είναι ερ-
γάσιμες.

Δ. Ζητείται η διαγραφή της α-
νάλυσης ανά προϊόν και κάλυ-
ψη.

Δ. Η διάταξη αυτή αποσκοπεί στο να περιγράψει η εταιρεία το 
είδος των προϊόντων με τα οποία προτίθεται να δραστηριοποι-
είται και όχι να αναλύσει, και να κατονομάσει ξεχωριστά, κάθε 
προσφερόμενο ασφαλιστικό προϊόν. Δύναται να αναφέρεται 
απλώς η κατηγορία των προϊόντων (π.χ. προϊόντα unit linked 
χωρίς ή με χρηματοοικονομικές εγγυήσεις). Κατά τον τρόπο 
αυτόν είναι αναγκαία διάταξη.

3

Άρθρο 6 
-

Κανονι-
σμός

Πωλήσε-
ων

Α. Επισημαίνεται η δυσκολία 
να αποτελεί αναπόσπαστο τμή-
μα της ατομικής σύμβασης κά-
θε διαμεσολαβητή.

Α. Ο Κανονισμός Πωλήσεων περιέχει στοιχεία και όρους που 
αφορούν εξίσου όλο το δίκτυο. Είναι διατυπωμένος με απρό-
σωπο και γενικό τρόπο. Συνεπώς η σύνδεση του με τα ατομι-
κά στοιχεία κάθε διαμεσολαβητή ξεχωριστά δεν είναι βάσιμη. 
Ο Κανονισμός Πωλήσεων, βάσει της παρ.3 του άρ. 6 της Πρά-
ξης, αποτελεί περιεχόμενο της σύμβασης και ως τέτοιο πρέπει 
να αντιμετωπιστεί.

Β. Μπορούν οι εταιρείες να κα-
ταρτίζουν ειδικές συμφωνίες με 
ορισμένους συνεργάτες π.χ. ως 
προς το ύψος της προμήθειας;

Β. Οι εταιρείες θα πρέπει να προβλέπουν, με τρόπο γενικό και 
απρόσωπο, συγκεκριμένα κριτήρια-στόχους που, αν επιτευ-
χθούν από οποιοδήποτε μέλος του δικτύου πρόσκτησης εργα-
σιών, θα έχουν συγκεκριμένες παροχές/ διευκολύνσεις κλπ.
Διαφοροποίηση που δεν προκύπτει από συγκεκριμένα προδι-
ατυπωμένα και αντικειμενικά κριτήρια καταρχήν δεν επιτρέπε-
ται.

4

Άρθρο 7 
Ετήσιο  
Πρό-

γραμμα 
Παραγω-

γής  
Ασφαλί-
στρων

Α. Η διάταξη δεν είναι εφαρμό-
σιμη λόγω της υπερβολικής 
λεπτομέρειας της.

Α. Η διάταξη είναι εφαρμόσιμη και αποσκοπεί στη μέγιστη δυ-
νατή ανάλυση της προβλεπόμενης παραγωγής, προκειμένου 
να μπορεί η εταιρεία να παρακολουθεί την εν γένει πορεία της 
και να εντοπίζει τις περιοχές που πρέπει να ενεργήσει για να 
θωρακίσει την ασφαλή και φερέγγυα επιχειρηματική της πο-
ρεία. Η διάταξη είναι αναγκαία για την επίτευξη των στόχων 
αυτών. Για παράδειγμα, είναι συνήθης η πρακτική της ομαδο-
ποίησης των ασφαλίσεων σε διοικητικούς κλάδους που δεν 
ταυτίζονται κατ’ανάγκη με τους κλάδους του άρ. 13 ν.δ. 
400/70. Στις περιπτώσεις αυτές, η εταιρεία, στο πλαίσιο του 
άρ. 7, μπορεί να αναγάγει τις προβλέψεις της στους κλάδους 
του άρ. 13 ν.δ. 400/70.

Β. Να δοθεί παράταση για την 
πρώτη υποβολή (31-01-
2014).

Β. Ισχύει ό/π προβλέπεται στην Πράξη.

5
Άρθρο 8 
ΠΟΔΙ-
ΠΕΑ

Α. Το άρθρο αφορά σε σημα-
ντικές εσωτερικές πληροφορίες 
που δεν θα έπρεπε να υποβάλ-
λονται στην Εποπτική Αρχή.

Α. Η Εποπτική Αρχή έχει πρόσβαση στο σύνολο των εγγρά-
φων και των πληροφοριών της εποπτευόμενης εταιρείας, σύμ-
φωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο (ν.δ. 400/1970). Διάφο-
ρο τυγχάνει το ζήτημα σύγχρονης εφαρμογής της διάταξης του 
άρθρου 115 του ν.δ. 400/1970.

Β. Αν η υπό ρύθμιση προεί-
σπραξη αφορά και στις πρό-
σθετες πράξεις του κλάδου ζω-
ής.

Β. Ναι.

Γ. Σε ποια ημερομηνία θα εγ-
γραφεί λογιστικά το ασφάλι-
στρο, όταν υπάρχει χρονική α-
πόσταση από την καταβολή 
του πελάτη ως την πραγματική 
είσπραξη από την εταιρεία;

Γ. Με βάση τους λογιστικούς κανόνες και τις οικείες διατάξεις 
για τους λογαριασμούς. Τονίζεται ότι δεν θεωρείται είσπραξη 
ασφαλίστρου από την Εταιρεία η παραλαβή μεταχρονολογη-
μένης επιταγής, εκδόσεως ή μεταβιβαζόμενης δι’ οπισθογρα-
φήσεως από τον ασφαλιστικό διαμεσολαβητή.

Δ. Το ίδιο ως άνω ερώτημα, ό-
ταν η πληρωμή γίνεται με πι-
στωτική κάρτα.

Δ. Ως ανωτέρω. Επιπλέον, βάσει συμφωνίας μεταξύ πιστωτι-
κού ιδρύματος και ασφαλιστικής εταιρείας.

5
Άρθρο 8 
ΠΟΔΙ-
ΠΕΑ

Ε. Αν στο εδάφιο 2 της παρ. 2 
η κάθε εταιρεία μπορεί ελεύ-
θερα να ορίζει τις εξαιρέσεις 
του κανόνα.

Ε. Συνιστάται η αιτιολογημένη και εξαιρετικά περιορισμένη, 
ποσοτικά και ποιοτικά, εφαρμογή του 2°° εδαφίου, ως προκύ-
πτει από το ίδιο το κείμενο της διατάξεως.

ΣΤ. Αν η αυτοτελής αξιολόγη-
ση του έμμεσου συνεργάτη 
προϋποθέτει και συμβατική 
σχέση μαζί του.

Στ. Όχι, δεν προϋποθέτει.

6

Αρθρο 9 
Οργάνω-

ση  
διαχείρι-

σης  
και πα-

ραγωγής 
ασφαλί-
στρου

Επισημαίνεται η αδυναμία των 
εταιρειών να ανταποκριθούν 
στην απαίτηση.

Οι εταιρείες οφείλουν να προβούν στις απαραίτητες διοικητι-
κές, οργανωτικές και λοιπές ενέργειες, προκειμένου να εξα-
σφαλίσουν την εφαρμογή των διατάξεων. Οι προβλεπόμενες 
υποδομές και τρόποι οργάνωσης συμβάλλουν στον εξορθο-
λογισμό της διαχείρισης της παραγωγής και στην καλύτερη 
πληροφόρηση τόσο της Διοίκησης, όσο και των συνεργατών-
διαμεσολαβητών.

7

Άρθρο 
10 - Λοι-
πά μέσα 
οργάνω-

σης

Α. Εάν είναι σύννομη η κατα-
χώρηση πριν την έκδοση του 
συμβολαίου.

Α. Είναι σύννομη η καταχώρηση αίτησης πριν την έναρξη της 
κάλυψης, τυπικά και ουσιαστικά, και ανεξάρτητα από το πότε 
εκδόθηκε (εκτυπώθηκε) το συμβόλαιο.

Β. Ερωτάται εάν όλες οι αιτή-
σεις που θα παραλαμβάνονται 
μαζικά εντάσσονται στην εξαί-
ρεση.

Β. Όχι, δεν εντάσσεται στην εξαίρεση η μαζική υποβολή των 
αιτήσεων. Συνιστάται στις εταιρείες να επιδιώκουν την ελαχι-
στοποίηση του χρόνου μεταξύ της υπογραφής της αίτησης α-
πό τον πελάτη και της καταχώρησης αυτής από τις υπηρεσίες 
της ασφαλιστικής εταιρείας. Τούτο προκύπτει από την ίδια την 
διάταξη.

ΤτΕ: Διευκρινίσεις επί των    πράξεων 30 & 31
Διευκρινίσεις σε όλες της ερωτήσεις που απέστειλε η ΕΕΑΕ στην ΤτΕ σχετικά με τις Πράξεις  
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8

Άρθρο 
11 - Αρ-

χείο
δικτύου

πρό-
σκτησης

Α. Αν επιτρέπεται η τήρηση του 
μόνον σε ηλεκτρονική μορφή.

Α. Η διάταξη προβλέπει την τήρηση αρχείου και σε έντυπη 
μορφή. Η τήρηση και σε έντυπη μορφή είναι αναγκαία καθ’ ό-
σον εξυπηρετεί την αποδεικτική διαδικασία, ιδίως ενώπιον των 
Δικαστικών Αρχών, αλλά και την ταυτοποίηση των στοιχείων 
που έχουν καταχωρηθεί ηλεκτρονικά.

Β. Αν η υποχρέωση καταλαμ-
βάνει παλαιές και νέες συμβά-
σεις.

Β. Καταλαμβάνει και τις παλαιές για όσα δικαιολογητικά προ-
σκομίζονται στις εταιρείες από την έναρξη ισχύος της Πράξης 
και μετά.

9

Άρθρο 
13 

Κανόνες  
προσυμ-
βατικής 
δεοντο-
λογίας

Α. Ποιες διατάξεις του Κώδικα 
Δεοντολογίας θα εφαρμο-
στούν και στο απευθείας δί-
κτυο πρόσκτησης;

Α. Όποιες προσήκουν στη διαδικασία της πώλησης.
Προφανώς η εφαρμογή (μέρους) του άρ. 11 π.δ. 190/06, που 
αφορά στην ενημέρωση για το επαγγελματικό επιμελητήριο 
που έχει την έδρα του ο ασφαλιστικός διαμεσολαβητής, δεν 
μπορεί να εφαρμοστεί στον υπάλληλο ασφαλιστικής επιχείρη-
σης που διενεργεί απευθείας πωλήσεις.

Β. Αν στην παρ. 5 εμπίπτουν οι 
κάθε είδους αποδείξεις εξό-
φλησης ασφαλίστρου.

Β. Ναι, εμπίπτουν.

Γ. Δεν είναι κατανοητή η σκοπι-
μότητα να ελέγχει η εταιρεία 
την τήρηση των σχετικών υπο-
χρεώσεων των ασφαλιστικών 
διαμεσολαβητών.

Γ. Η σκοπιμότητα είναι η εξής: να αποφευχθεί ή περιοριστεί ο 
κίνδυνος να υποχρεωθεί η εταιρεία ενδεχομένως σε καταβολή 
αποζημίωσης για κακή πώληση, επειδή ο διαμεσολαβητής εί-
ναι προστηθείς της.

10

Άρθρο 
14 - Λοι-

ποί
Κανόνες
Δεοντο-
λογίας

Για την παρ. 4, τι θα ισχύσει:
Α. Πώς η Εποπτική Αρχή απα-
γορεύει την παρέμβαση στη 
σχέση διαμεσολαβητή -πελά-
τη, όταν είναι υπεύθυνη για τις 
πράξεις/παραλείψεις των α-
σφαλιστικών διαμεσολαβη-
τών;

Α. Η διάταξη σκοπό έχει την αντιμετώπιση ακραίων και κατα-
χρηστικών πρακτικών. Για την περίπτωση ευθύνης της ίδιας της 
εταιρείας ισχύουν οι λοιπές διατάξεις της εν λόγω ΠΕΕ 
30/2013, ενώ εφαρμόζεται και η διαδικασία της ΠΕΕ 3/2013.

Β. Τι θα ισχύσει στις περιπτώ-
σεις πελατών που στρέφονται 
εναντίον διαμεσολαβητών και 
ζητούν την αλλαγή τους;

Β. Θα πρέπει η αιτίαση να υποβληθεί στην εταιρεία και να αξι-
ολογηθεί στο πλαίσιο της ΠΕΕ 3/2013. Εφόσον η εταιρεία τεκ-
μηριωμένα μπορεί να υποστηρίξει την πλημμελή εξυπηρέτη-
ση του πελάτη, τότε προφανώς το αίτημα του πελάτη υπερτε-
ρεί.

Επί του συνημμένου στην ως άνω επιστολή ερωτηματολογίου για την Πράξη 31/2013

1 Άρθρο 4 Ποια μέλη Δ.Σ. καταλαμβάνει 
η παρ. 3; Εφαρμόζονται οι γενικές διατάξεις περί ευθύνης μελών Δ.Σ.

2 Άρθρο 5  
παρ. 3,4

Αν αφορούν στον λήπτη της α-
σφάλισης ή/και στον ασφαλι-
σμένο.

Στον λήπτη της ασφάλισης.

3 Άρθρο 5  
παρ. 4

Α. Αν επιβάλλεται το έντυπο α-
ναγκών και στις ασφαλίσεις αυ-
τοκινήτου.

Α. Το έντυπο αναγκών αποτελεί κοινοτική επιταγή, έχει ενσω-
ματωθεί με το άρθρο 11 π.δ. 190/06, και η κοινοτική ρύθμιση 
δεν διακρίνει σε κλάδους δραστηριότητας. Επισημαίνεται δε ό-
τι οι ασφαλισμένοι για αστική ευθύνη από την κυκλοφορία αυ-
τοκινήτου ζητούν και άλλες προαιρετικές καλύψεις.

Β. Να αποσαφηνιστεί αν θα 
πρέπει η εταιρεία να έχει λάβει 
επί αποδείξει και το έντυπο α-
ναγκών πελάτη.

Β. Δεν είναι απαραίτητο, καθώς η υποχρέωση αυτή βαρύνει 
κατ’ αρχάς τους διαμεσολαβητές (άρ. 11 π.δ. 190/06).

4 Αρθρο 5  
παρ. 7

Αν τα σχετικά έντυπα ενημέρω-
σης είναι όσα ήδη προβλέπο-
νται στην κείμενη νομοθεσία.

Ναι, όσα ήδη προβλέπονται.

5
Άρθρο 5  
παρ. 8 
περ. δ

Δεν πρόκειται νια νέα έντυπα 
(όπ.π.). Ναι, δεν πρόκειται για νέα έντυπα.

6
Αρθρο 5  
παρ. 9 
περ. στ

Τι σημαίνει «διακρίσεις μεταξύ 
ασφαλίστρων που έχουν τις ί-
διες προϋποθέσεις ασφάλι-
σης»;

Εννοείται η διάκριση μεταξύ ασφαλισμένων για το ίδιο προϊόν 
και τιμολόγιο.

7 Άρθρο 6

Τα στοιχεία της παρ. 2 στοιχ. α, 
β και γ μπορούν να διαβιβάζο-
νται στον διαμεσολαβητή ηλε-
κτρονικά;

Ναι, μπορούν. Πρέπει ωστόσο αυτό να ρυθμίζεται ειδικότερα 
με τη σύμβαση συνεργασίας (πχ ποιος φέρει το κόστος της ε-
κτύπωσης ενημερωτικού υλικού).

8 Άρθρο 8

Α. Οι ήδη υπάρχουσες συμβά-
σεις πώς αντιμετωπίζονται;
Β. Είναι νομικά ισχυρή η κατάρ-
γηση του π.δ. 298/86;

Α. Απαιτούνται νέες συμβάσεις με όλο το δίκτυο.
Β. Σύμφωνα με το άρθρο 21 του Ν. 1569/95, από την έναρξη 
ισχύος της ΠΕΕ 31/2013 αυτοδικαίως καταργείται το εν λόγω 
π.δ., η
διάταξη είναι διαπιστωτική.

9 Άρθρο 9

Αν η εφαρμογή του άρ. 33 
παρ. 2 ν.δ. 400/70 καταλαμ-
βάνει και τα ασφάλιστρα που 
οφείλονται ήδη κατά την έναρ-
ξη ισχύος της Πράξης;

Όχι, μόνο τις ανανεώσεις και νέες ασφαλίσεις που οι οφειλές 
τους εμπίπτουν από και μετά την 1.1.2014.
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Πρόσθε-
τες διευ-
κρινίσεις 

για το 
άρθρο 9

1. Αν ένας πελάτης καταθέσει 
στον τραπεζικό λογαριασμό 
του διαμεσολαβητή, υποχρε-
ούται ο διαμεσολαβητής να 
του στείλει απόδειξη;

1. Όχι, διότι το καταθετήριο αποτελεί απόδειξη σύμφωνα με 
το άρ. 9 παρ.1.

2. Αν ένας πελάτης καταθέσει 
στον τραπεζικό λογαριασμό 
της εταιρείας ή στα ΕΛΤΑ, υπο-
χρεούται ο διαμεσολαβητής να 
του στείλει απόδειξη; Αν ο δια-
μεσολαβητής στείλει με αντι-
καταβολή μέσω ΕΛΤΑ στον πε-
λάτη του το ασφαλιστήριο, υ-
ποχρεούται να του στείλει μαζί 
και απόδειξη (της εταιρείας ή 
δική του);

2. Όχι, για τον ίδιο με τον ανωτέρω λόγο.

3. Θα στέλνει ο διαμεσολαβη-
τής την απόδειξη είσπραξης α-
σφαλίστρου μαζί με το προς εί-
σπραξη ασφαλιστήριο ή μετά;

3. Όχι, για τον ανωτέρω λόγο. Ωστόσο επισημαίνεται ότι οι α-
σφαλιστικές εταιρείες οφείλουν να τηρούν απαρέγκλιτα την 
αρχή της προκαταβολής του ασφαλίστρου και να ελαχιστοποι-
ούν τη χρονική απόσταση μεταξύ καταβολής του ασφαλί-
στρου και παράδοσης του ασφαλιστηρίου συμβολαίου (π.χ. 
παράδοση χέρι με χέρι). Πρακτικές ως οι ερωτώμενες δεν συ-
νάδουν με την αρχή αυτή και πρέπει να αποφεύγονται. Τούτο 
προκύπτει από την ίδια τη διάταξη. Δεν επιτρέπεται να αποστα-
λεί απόδειξη, εάν δεν έχει πραγματικά εισπραχθεί το  ασφάλι-
στρο (Βλ. και απάντηση υπ’ αριθμ. 3.).

4. Αν ένας διαμεσολαβητής 
χρησιμοποιεί για την είσπραξη 
courier ή ΕΛΤΑ, πρέπει να το 
δηλώσει ως «Συνεργάτη του» 
στην εταιρεία στο πλαίσιο του 
άρ. 9 και να λάβει σχετική έ-
γκριση;

4. Ναι, πρέπει.

5. Αν ένας διαμεσολαβητής 
χρησιμοποιεί (νόμιμα) για την 
είσπραξη courier ή ΕΛΤΑ, 
ποιος πρέπει να δίνει απόδειξη 
είσπραξης στον πελάτη και με 
ποια ημερομηνία;

Σε κάθε περίπτωση, ο ταχυδρομικός φορέας (courier ή ΕΛΤΑ) 
δίνει απόδειξη με την πραγματική ημερομηνία είσπραξης από 
τον πελάτη. Τότε ξεκινά η προθεσμία του άρ. 33 ν.δ. 400/70, 
τόσο για τον courier ή τον ΕΛΤΑ ή διαμεσολαβητή άλλης κα-
τηγορίας που εμπλέκεται στην είσπραξη όσο και για τον διαμε-
σολαβητή-άμεσο συνεργάτη της εταιρείας.

6. Πολλές εταιρείες courier κα-
ταθέτουν αυθημερόν τις ει-
σπράξεις τους σε τραπεζικό λο-
γαριασμό του διαμεσολαβητή. 
Απαλλάσσει το σχετικό κατα-
θέτη ριο τον ασφαλιστικό δια-
μεσολαβητή από την αποστο-
λή απόδειξης;

6.  Βλ. απάντηση υπ’ αρ. 3.

7. Είναι διπλότυπες οι αποδεί-
ξεις που εκδίδει ο διαμεσολα-
βητής (ώστε το ένα απόκομμα 
να τηρείται στο Αρχείο του άρ. 
6 παρ. 2δ);

7. Οπωσδήποτε.

8. Ποια ημερομηνία φέρουν οι 
αποδείξεις, εκείνη της αποστο-
λής της απόδειξης στον πελάτη 
ή την πραγματικής είσπραξης 
του ασφαλίστρου;

8. Η ερώτηση παρέλκει. Βλ. απάντηση στην ερώτηση 3 και 6 
ανωτέρω.

9. Τι σημαίνει «ενυπόγραφη α-
πόδειξη»;

9. Φέρει τις υπογραφές και  αυτού που πληρώνει και αυτού 
που εισπράττει.

ΤτΕ: Διευκρινίσεις επί των    πράξεων 30 & 31
30 & 31 δημοσιοποίησε η ΤτΕ σε σχετική εγκύκλιό της και παρουσιάζει το NextDeal.
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EAEE: 

O κ. Gabriel Bernardino στην εκδήλωση για την εποπτεία  
Ειδική εκδήλωση  με θέμα  η  «Η Εποπτεία Εγγυητής της Αξιοπιστίας της Ασφαλιστικής Αγοράς», διοργα-

νώνει την προσεχή Παρασκευή 14 Φεβρουαρίου η  Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος , με την ευκαι-
ρία της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσής της. Τις απόψεις τους θα αναπτύξουν οι κ. Κυριάκος Μητσοτά-
κης, Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Γιώργος Σταθάκης, Βουλευτής 
και Αλέξανδρος Σαρρηγεωργίου, Πρόεδρος της ΕΑΕΕ. Κεντρικός ομιλητής της εκδήλωσης θα είναι ο κ. 
Gabriel Bernardino  Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ασφαλίσεων & Επαγγελματικών Συντάξεων 
(EIOPA). Η EIOPA είναι η ευρωπαϊκή εποπτική αρχή του ασφαλιστικού κλάδου με ρυθμιστικά & εποπτικά κα-
θήκοντα και αρμοδιότητες και στόχο την προστασία των καταναλωτών, τη χρηματοοικονομική σταθερότητα, 
τη διαμόρφωση κοινής εποπτικής νοοτροπίας και την πρόληψη και διαχείριση κρίσεων. Η εκδήλωση θα διε-
ξαχθεί  στις 10.15 π.μ. στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών (Αίθουσα «Δημήτρης Μητρόπουλος»).Ο κ. Gabriel Bernardino

Η ARAG – Νομική Προστασία επιβραβεύο-
ντας τους παλιούς ασφαλισμένους της 
προσφέρει έκπτωση στον κλάδο Ν.Π. ΙΧΕ 

Οχήματος / Δικύκλου : Συγκεκριμένα, όπως ανα-
κοίνωσε η εταιρία, όσοι πελάτες έχουν ήδη ένα 
ασφαλισμένο ΙΧΕ όχημα ή δίκυκλο στην εταιρία 
(με αυτοτελές ασφαλιστήριο και όχι μέσω μι-
κτού συμβολαίου) με συμβόλαιο ισχύος πάνω α-
πό ένα χρόνο χωρίς έκπτωση, μπορούν να α-
σφαλίσουν το δεύτερο μη ασφαλισμένο ΙΧΕ όχη-
μα τους ή δίκυκλο με έκπτωση 20% επί του κα-
νονικού τιμολογίου 2014.

Όσοι πελάτες έχουν δύο ασφαλισμένα ΙΧΕ ή 
δίκυκλα στην εταιρία (με αυτοτελή ασφαλιστή-
ρια και όχι μέσω μικτού συμβολαίου) με συμβό-
λαια ισχύος πάνω από ένα χρόνο χωρίς έκπτω-
ση, τότε για το τρίτο μη ασφαλισμένο ΙΧΕ όχημα 
ή δίκυκλο που προτίθενται να ασφαλίσουν θα 
τυγχάνουν έκπτωσης 30% επί του κανονικού τι-
μολογίου 2014. Το ίδιο ισχύει και για όσους έ-
χουν 3 ασφαλιστήρια ΙΧΕ οχήματος ή δικύκλου. 
Για πάνω από 3 οχήματα / δίκυκλα ισχύει η τιμο-
λογιακή έκπτωση. Έκπτωση 20% για την ασφά-
λιση ΙΧΕ οχήματος ή δικύκλου προσφέρεται σε 
όσους πελάτες έχουν πάνω από ένα χρόνο συμ-

βόλαιο ARAG χωρίς έκπτωση στους κλάδους 
Ν.Π. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ – ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ Ν.Π. – 
ΣΚΑΦΩΝ – Ν.Π. ΑΚΙΝΗΤΩΝ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ 
ΠΟΛ/ΚΙΑΣ – ΛΟΓΙΣΤΩΝ – ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΜΕ-
ΣΟΛΑΒΗΤΗ & ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΝΑ

Σημειώνεται ότι οι εκπτώσεις στις περιπτώ-
σεις 1,2,3 αφορούν νέα ασφάλιση ΙΧΕ οχήματος 
/ δικύκλου όταν αυτή συνάπτεται αυτοτελώς και 
όχι μέσω μικτού συμβολαίου, στο οποίο η έκ-
πτωση εμπεριέχεται.
• Πελάτες οιουδήποτε συμβολαίου ARAG με ι-
σχύ πάνω από ένα χρόνο θα τυγχάνουν έκπτω-
σης 20% στην επομένη ανανέωση του ασφαλι-
στηρίου τους (εάν υπάρχουν περισσότερα του ε-
νός, η έκπτωση θα αφορά ένα ασφαλιστήριο της 
επιλογής τους), εφόσον συστήσουν στην εταιρία 
ένα νέο πελάτη στα προγράμματα Ν.Π.  ΟΧΗΜΑ-
ΤΟΣ /ΔΙΚΥΚΛΟΥ–ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ–ΝΠ ΜΙΚΤΗΣ 
ΚΑΛΥΨΗΣ–ΝΠ ΑΚΙΝΗΤΩΝ–ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΠΟ-
ΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ – ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ/ΕΠΙΧΕΙΡΗ-
ΣΕΩΝ ετήσιας διάρκειας και κανονικού τιμολο-
γίου και εφόσον η ασφάλιση αυτή ολοκληρωθεί. 
Το ασφαλιστήριο που θα ελαφρύνεται με την έκ-
πτωση θα πρέπει να είναι κανονικού τιμολογίου, 
δηλαδή χωρίς άλλη προηγούμενη έκπτωση.    

International Life

Στη Λέσχη 
προέδρου  
o Phillip 
Richards

O Ph. Richards με την ομάδα της 
International Life.

Τον διακεκριμένο εισηγητή της 
GAMA, κ. Phillip Richards καλωσό-
ρισε στην Αθήνα ως επίσημο προ-
σκεκλημένο και ομιλητή, η 
International Life. Ο κ. Richards, ως 
εκπρόσωπος της GAMA 
International, βρέθηκε στην Ελλάδα 
στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής ημε-
ρίδας που διοργάνωσε ο ΠΣΣΑΣ και 
συναντήθηκε με τις εταιρείες - μέλη 
της GAMA στην Ελλάδα, προκειμένου 
να  μεταδώσει πρακτικές εμπειρίες 
και απόψεις που έχει ο ίδιος αποκο-
μίσει μέσα από την πολύχρονη πείρα 
του στον διεθνή εκπαιδευτικό οργα-
νισμό. Ο κ. Phillip Richards είναι 
πρόεδρος Δ.Σ. και CEO του North Star 
Resource Group και  ομιλητής της 
GAMA για θέματα που αφορούν στο 
στρατηγικό σχεδιασμό, ηγεσία και ε-
ναλλακτικά συστήματα διανομής 
στον κλάδο ασφαλειών και χρηματο-
οικονομικών υπηρεσιών του 21ου 
αιώνα. Έχει διατελέσει πρόεδρος της 
GAMA International και σήμερα η 
North Star κατατάσσεται μεταξύ των 
3 μεγαλύτερων επιχειρήσεων του εί-
δους της στον κόσμο σύμφωνα με 
την GAMA International. Όπως τονί-
ζεται, ο κύκλος των συναντήσεων 
της Λέσχης Προέδρου της 
International Life «άνοιξε» δυναμι-
κά με την παρουσία του κ. Richards, 
ο οποίος επικεντρώθηκε σε θέματα 
καθημερινής οργάνωσης και λει-
τουργίας των Ασφαλιστικών Διαμε-
σολαβητών, καθώς και σε σύγχρο-
νους τρόπους ανάπτυξης του χαρτο-
φυλακίου, λειτουργώντας ως πηγή 
έμπνευσης και γνώσης για τους συ-
νεργάτες της εταιρίας. Η παρουσία 
του κ. Richards στη συνάντηση της 
Λέσχης Προέδρου, είναι απόδειξη ότι 
στην International Life, έχοντας ως 
πρότυπο τους κορυφαίους επαγγελ-
ματίες της παγκόσμιας ασφαλιστικής 
βιομηχανίας, ανεβάζουμε τον πήχη 
ακόμα πιο ψηλά, σχολίασε μεταξύ 
άλλων ο  Αν. Γενικός Διευθυντής Ε-
μπορικού Τομέα, Διευθυντής Agency 
System & Εκπαίδευσης κ. Κλέαρχος 
Πεφάνιος.

Η ARAG – Νομική Προστασία, στο πλαίσιο της εταιρι-
κής κοινωνικής ευθύνης και την συμπαράσταση και συ-
μπαράταξη των συνεργατών της δικηγόρων, ξεπερνώ-
ντας τα όρια των πελατειακών της υποχρεώσεων και α-
ναλογιζόμενη τις συνθήκες που επικρατούν στην κοινω-
νία σήμερα και ιδιαίτερα στην αγορά εργασίας, αποφά-
σισε την παρακάτω κοινωνική προσφορά – δράση:

Μία ημέρα κάθε μήνα και για συγκεκριμένες ώρες θα 
προσφέρονται δωρεάν τηλεφωνικές νομικές συμβου-
λές για τα εργασιακά δικαιώματα ανθρώπων που απο-
λύθηκαν ή κινδυνεύουν να απολυθούν στον ιδιωτικό το-
μέα εργασίας. Η ημερομηνία κάθε μηνός, οι ώρες επι-
κοινωνίας, τα ονόματα των συνεργατών δικηγόρων, τα 
τηλέφωνα επικοινωνίας, θα αναρτώνται στις αρχές κά-
θε μηνός στην ιστοσελίδα της ARAG www.ARAG.GR.   

Η προσφορά μας αυτή θα ισχύσει κατ’ αρχήν πιλοτικά 
για κάποιους μήνες, με την παραπάνω σχεδίαση και ανά-
λογα με την ανταπόκριση θα εξελιχθεί. 

Η παροχή θα γίνεται σε Αθήνα, Θεσ/νίκη και Πάτρα.
Για τον μήνα Φεβρουάριο 2014 η παροχή των δωρε-

άν νομικών συμβουλών, θα γίνει την Παρασκευή 
21.02.14 
• για την Αθήνα, μεταξύ των ωρών 16:00–18:00 στα τη-
λέφωνα 210.7490917, 210.7490913 & 210.7490910 
• για την Θεσ/νίκη μεταξύ των ωρών 12:00–14:00 στο 
τηλέφωνο 2310.520720
• για την Πάτρα μεταξύ των ωρών 12:00–14:00 στο τη-
λέφωνο 2610.275211 

ARAG: Εκπτώσεις στα ασφάλιστρα

Στην Ευρώπη ΑΕΓΑ εμπιστεύθηκε η 
Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή την 
ασφάλιση της ομάδας που εκπρο-

σωπεί την Ελλάδα στους ΧΧΙΙ Χειμερι-
νούς Ολυμπιακούς Αγώνες «SOCHI 
2014», που είναι σε εξέλιξη στη Ρωσία. 

Το ασφαλιστήριο  συμβόλαιο, όπως 
γνωστοποίησε η εταιρία, παρέχει κάλυ-
ψη στα  μέλη της Εθνικής Αντιπροσω-
πείας, έχει διάρκεια από τις 1/2/2014 έ-
ως τις 26/2/2014, ενώ στις παροχές 
του περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την 
ασφάλιση των αθλητών και συνοδών 
για κινδύνους όπως Θάνατο από ατύχη-
μα, Μόνιμη Ολική /Μερική Ανικανότητα 
από ατύχημα, Ιατροφαρμακευτικά και 
Νοσοκομειακά έξοδα από ατύχημα. Ση-
μειώνεται ότι, δεν είναι η πρώτη φορά 
που η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή ε-
μπιστεύεται την Ευρώπη ΑΕΓΑ για τη 

σύναψη ασφαλιστηρίου συμβολαίου. 
Τον περασμένο Σεπτέμβριο η Ευρώπη 
ΑΕΓΑ ανέλαβε την ασφάλιση της ομά-
δας που συνόδευσε την Ολυμπιακή 
Φλόγα, κατά τη διάρκεια της λαμπαδη-
δρομίας για τους φετινούς Χειμερινούς 
Ολυμπιακούς Αγώνες. Στην Ευρώπη Α-
ΕΓΑ είναι επίσης ασφαλισμένα τα περι-
ουσιακά στοιχεία της Ελληνικής Ολυ-
μπιακής Επιτροπής, στα οποία συμπερι-
λαμβάνονται το Παναθηναϊκό Στάδιο, το 
Ολυμπιακό κολυμβητήριο, οι εγκατα-
στάσεις στην Αρχαία Ολυμπία και το 
Μουσείο Σύγχρονων Ολυμπιακών α-
γώνων. Η συνεχής εμπιστοσύνη που ε-
πιδεικνύει η Ελληνική Ολυμπιακή Επι-
τροπή στην Ευρώπη ΑΕΓΑ, αποτελεί την 
καλύτερη αναγνώριση του κύρους και 
της φερεγγυότητας που χαρακτηρίζουν 
την εταιρεία, ενώ επιβεβαιώνει και, κα-

τά μια έννοια, επιβραβεύει την υγιή α-
νάπτυξή της στο χώρο της ιδιωτικής α-
σφάλισης, υπογράμμισε ο πρόεδρος και 
διευθύνων σύμβουλος της Ευρώπη Α-
ΕΓΑ, κ. Νικόλαος Μακρόπουλος.

Ευρώπη ΑΕΓΑ

Ασφάλισε  την ομάδα στους Ολυμπιακούς στο Σότσι 

Η ελληνική αποστολή 
στην έναρξη των 
Χειμερινών 
Ολυμπιακών Αγώνων 
στο Σότσι.
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AXA-Glassdrive

Νέα συνεργασία 
Συνεργασία στον τομέα της αντικατά-

στασης και επισκευής κρυστάλλων αυ-
τοκινήτου, ανακοίνωσαν η  Glassdrive 
® και η AXA Ασφαλιστική. Με τη συνερ-
γασία αυτή, οι πελάτες της AXA Ασφαλι-
στικής θα έχουν τη δυνατότητα να εξυ-
πηρετούνται με ένα απλό τηλεφώνημα 
από το πανελλαδικό δίκτυο της  
Glassdrive®, το οποίο αποτελείται από 
39 επίσημους σταθμούς, 15 κινητές μο-
νάδες και πάνω από 80 συνεργάτες, α-
πολαμβάνοντας μοναδικές υπηρεσίες, 
όπως άμεση εξυπηρέτηση εντός 24 ω-
ρών για επισκευή και αντικατάσταση 
των κρυστάλλων τους, δυνατότητα εξυ-
πηρέτησης μέσω κινητής μονάδας στον 
χώρο που επιθυμούν, πιστοποίηση της 
γνησιότητας των κρυστάλλων και εγγύ-
ηση εργασίας «εφ’ όρου ζωής»

Inter Partner 
Assistance

Σε θετική τροχιά 
Σημαντική σε μέγεθος ανάπτυξη νέ-

ων εργασιών παρουσίασε, όπως ανα-
φέρει  η  Inter Partner Assistance, κα-
τά την περίοδο 2010-2013 με το μέσο 
ετήσιο ποσοστό αύξησης να ανέρχεται 
σε 27% ενώ παράλληλα ο κύκλος ερ-
γασιών της εταιρίας παρουσίασε αύξη-
ση της τάξεως του 12%. Η ανάπτυξη αυ-
τή η οποία συνδέεται με την ανάληψη 
των καθηκόντων του κ. Δημήτρη Κων-
σταντίνου ως διευθύνων σύμβουλος  
της εταιρίας το 2010, οφείλεται τόσο 
στον τομέα της Οδικής Βοήθειας και 
Φροντίδας Ατυχήματος αλλά και στον 
τομέα της Ιατρικής-Ταξιδιωτικής Βοή-
θειας, αφού οι μεγαλύτεροι τραπεζικοί 
οργανισμοί όπως ΑΜΕΧ, Lloyds και Τα-
ξιδιωτικοί πράκτορες όπως η ΤUI 
THOMSON εμπιστεύονται τις υπηρεσίες 
μας.

Ας σημειωθεί ότι σύμφωνα με έρευ-
να ικανοποίησης του προσωπικού των 
υποκαταστημάτων της Inter Partner 
Assistance, ανά τον κόσμο που πραγ-
ματοποιήθηκε τον Νοέμβριο του 2013, 
το υποκατάστημα της Αθήνας κατέκτη-
σε την πρώτη θέση με το ποσοστό ικα-
νοποίησης του προσωπικού να ανέρχε-
ται σε 94%. Όπως υπογραμμίζει ο Δ/
νων Σύμβουλος της εταιρίας, Δημήτρης 
Κωνσταντίνου, «η εταιρία μας  παρα-
κολουθεί  προσεκτικά έναν κόσμο που 
αλλάζει και προσπαθεί πάντα να παρέ-
χει καινοτόμες αποτελεσματικές υπη-
ρεσίες που καλύπτουν τόσο τις επεί-
γουσες όσο και τις καθημερινές ανά-
γκες των τελικών πελατών μας, ενώ 
παράλληλα προσφέρουν επιπρόσθετη 
αξία στα προϊόντα και υπηρεσίες των ε-
ταιρικών μας  πελατών». 
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λική ασφαλισμένη ζημία δείχνει να εί-
ναι της τάξεως των €3,5 με €4,0 εκατ. 
για την ασφαλιστική αγορά. Προτείνει  
ως ενδεδειγμένη λύση εκ μέρους της 
Πολιτείας τη θέσπιση της υποχρεωτι-
κότητας της ασφάλισης έναντι σεισμού 
(τουλάχιστον για κατοικίες και δημόσια 
κτίρια και υποδομές) και την ανάθεση 
της ανάληψης του κινδύνου στην ιδιω-
τική ασφαλιστική αγορά, κατά το μο-
ντέλο της Αστικής Ευθύνης Αυτοκινή-
των με κόστος όπως τονίζει, λιγότερο 
από το κόστος …δύο τσιγάρων ημερη-
σίως. Θεωρώ, ότι το κόστος ασφάλι-
σης είναι από τα πιο καλά ξοδεμένα ευ-
ρώ κάθε ενδιαφερόμενου,τονίζει ο 
κ.Βαγιακάκος. Αυτό που πραγματικά 
λείπει και χρειάζεται, είναι η πραγματι-
κή συνεργασία του Δημόσιου και του Ι-
διωτικού τομέα, με διάθεση όχι επιβο-
λής αλλά συμβιβαστικής και συντονι-
σμένης επίλυσης των επιμέρους θεμά-
των με αμοιβαίο γνώμονα το κοινό –
πραγματικά- συμφέρον και όχι τα κα-
κώς εννοούμενα κλαδικά επιμέρους 
συμφέροντα και επιδιώξεις,σημειώνει  
ο πρόεδρος  της Επιτροπής Περιουσίας  
της ΕΑΕΕ.

Υπάρχει από πλευράς της Ένωσης 
Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος κάποια 
εικόνα για τα τραγικά αποτελέσματα του 
σεισμού  στην Κεφαλονιά;

Όπως ξέρετε, ο σεισμός είναι ένα 
ζημιογόνο συμβάν που η διάρκειά του 
και οι επιπτώσεις δεν είναι στιγμιαίες, 
αλλά εκτείνεται για κάποιο χρονικό δι-
άστημα. Δεν έχουμε ακόμα, σαν EAEE, 
εικόνα –ούτε κι οι ίδιες Ασφαλιστικές 
εταιρίες ακόμη, λεπτομερή και πλήρη– 
για την επίπτωσή του στις ασφαλιστι-
κές εργασίες. Σαν Ένωση έχουμε βέ-
βαια ήδη αποστείλει προς τις εταιρί-
ες-μέλη μας σχετικό ερωτηματολόγιο, 
ζητώντας σχετική αναλυτική ενημέρω-
ση με ορίζοντα την 17/2. Οι εκτιμήσεις 
πάντως είναι ότι η επίπτωσή του συμ-
βάντος στα ασφαλιστικά χαρτοφυλά-
κια θα είναι απολύτως διαχειρίσιμη, ε-
ντός των πλαισίων των τεχνικών προ-
βλέψεων. Το σίγουρο είναι ότι οι συ-
νολικές οικονομικές ζημίες (ιδιωτικής 
περιουσίας, δημόσιας, καθώς και υπο-
δομών) σε σχέση με τις ασφαλιστικές 
ζημίες θα είναι πολύ μεγαλύτερες, υπό 
το σκεπτικό της μικρής ασφαλιστικής 
διείσδυσης κατά σεισμού στο νησί και 
στην αγορά λαμβανομένης υπόψη και 
της μεγάλης έντασης και διάρκειας του 
συγκεκριμένου φαινομένου.

Οι ασφαλιστικές εταιρείες παρακολουθούν 
από κοντά το φαινόμενο του σεισμού. Έχουν 
δικές τους βάσεις δεδομένων; Πόσα σπίτια 
είναι ασφαλισμένα για σεισμό; Πόσο 
επηρεάζει την πολιτική τους (τιμολογιακή, 
εμπορική, κ.λ.π.) η έλευση του κινδύνου;

Η κάθε εταιρία έχει βέβαια την δική 
της βάση δεδομένων που καταγράφο-

νται οι ασφαλισμένοι από αυτήν κίνδυ-
νοι. Πέραν τούτου, υπάρχουν τα κατα-
γεγραμμένα ακίνητα και χρήσεις τους 
όπως καταγράφονται στις διενεργού-
μενες απογραφές της Πολιτείας. Δεν 
υπάρχει κάτι πιο συγκεκριμένο ή εξει-
δικευμένο στην διάθεση των Ασφαλι-
στικών Εταιριών. Βάσει εσωτερικής α-
νεπίσημης έρευνάς μας, οι μέχρι τώρα 
γενικές πληροφορίες από ένα σημαντι-
κό μέρος των δραστηριοποιούμενων 
εταιριών στον κλάδο Περιουσίας ανα-
φέρουν μέχρι σήμερα περίπου 250 – 
260 αναγγελίες ζημιών στην Κεφαλ-
λονιά (επί περίπου 2.500 ασφαλισμέ-
νων κινδύνων/ακινήτων) επί συνόλου 
απογεγραμμένων κτισμάτων περίπου 
25.000 στο νησί (συμπ/νων των δημο-
σίων κτιρίων). Υπολογίζουμε να έχου-
με καθαρότερη εικόνα, με εκτιμήσεις 
αποζημιώσεων κλπ στο επόμενο διά-
στημα –με την πρόοδο των εργασιών 
εκτίμησης/αποτίμησης των ακινήτων, 
αλλά η πρώτη (με μεγάλη επιφύλαξη) 
εκτίμηση, δείχνει μια συνολική ασφα-
λισμένη ζημία της τάξεως των €3,5 με 
€4,0 εκατ. για την ασφαλιστική αγορά. 

Δεν αναμένεται να επηρεαστεί η πο-
λιτική ανάληψης κινδύνων των εταιρι-
ών εξαιτίας του εν λόγω περιστατικού 
σεισμού (παρά μόνο πρόσκαιρα, ενώ α-
κόμη το φαινόμενο είναι υπό εξέλιξη 
–θα ήταν σαν να ασφαλίζαμε ένα σπίτι 
για φωτιά ενώ ήδη αυτό καίγεται), κα-
θώς μέχρι σήμερα εμφανίζεται το φαι-
νόμενο να έχει περιορισμένη επίπτωση 
στα χαρτοφυλάκιά μας. Εκεί που ανα-
μένονται μεγαλύτερες επιπτώσεις/ζη-
μιές είναι στις υποδομές (δρόμοι, λιμά-
νια, δίκτυα κλπ), όπου όμως το βάρος 
αποκατάστασης πέφτει για μια ακόμη 
φορά στον Δημόσιο προϋπολογισμό 
(καθώς στη συντριπτική τους πλειονό-
τητα οι δημόσιες εγκαταστάσεις δεν α-
σφαλίζονται μέσω ασφαλιστηρίων 
συμβολαίων).

Πρόσφατα είχε ανοίξει μία συζήτηση για την 
υποχρεωτική ασφάλιση του σεισμού, η οποία 
«διακόπηκε» απότομα. Μήπως το τραγικό 
γεγονός της Κεφαλονιάς καθιστά επίκαιρη 
και πάλι την όλη συζήτηση;

Το ζήτημα της συγκροτημένης και εκ 
των προτέρων πρόβλεψης αντιμετώ-
πισης των φυσικών καταστροφών εί-
ναι πάντα –για μας– επίκαιρο. Μόνο η 
Πολιτεία δείχνει να το «ξεχνάει» κάθε 
τόσο. Μέχρι τώρα δεν έχει συγκροτη-
μένα αντιμετωπιστεί από την Πολιτεία 
με ένα σχέδιο, πλην των ad hoc επιδο-
τήσεων και των εγγυήσεων «χαμηλό-
τοκων» δανείων. Αυτά όμως έχουν ε-
πίπτωση την μη προαγωγή της ασφαλι-
στικής συνείδησης. 

Η Ασφαλιστική αγορά εγείρει επανει-
λημμένα το θέμα προς τις Αρχές ήδη α-
πό 20ετίας. Για να είμαστε δίκαιοι ό-
μως, όλα τα κράτη του κόσμου που έ-
χουν σε ισχύ πλάνα/μηχανισμούς εκ 

των προτέρων χρηματοδότησης του 
κινδύνου Φυσικών Καταστροφών 
(πλημμύρες/τυφώνες/σεισμοί κλπ), ως 
αφορμή για την σχετική αντιμετώπιση 
είχαν μεγάλα καταστροφικά περιστατι-
κά. Οπότε μπορεί να ξανα-ξεκινήσει η 
συζήτηση εκ νέου. Το εύχομαι, παρόλο 
που προσωπική μου εκτίμηση είναι ό-
τι… η τρέχουσα πολιτική συγκυρία σε 
σχέση με άλλες επείγουσες προτεραιό-
τητες το καθιστά ..μη πιθανό, τουλάχι-
στον μέχρι τις Ευρωεκλογές.

Βεβαίως, οποιοσδήποτε (κρατικός ή 
ημι-κρατικός) μηχανισμός-ταμείο για 
την εκ των προτέρων «χρηματοδότη-
ση» ή αποθεματοποίηση ενόψει μελ-
λοντικών καταστροφών απαιτεί βάθος 
χρόνου για να μαζέψει τα απαιτούμενα 
κεφάλαια. Ενδεδειγμένη λύση –εφό-
σον η μέχρι σήμερα ασφαλιστική διείσ-
δυση είναι τόσο χαμηλή (περίπου 
10%)– θα ήταν η εκ μέρους της Πολι-
τείας θέσπιση της υποχρεωτικότητας 
της ασφάλισης έναντι σεισμού (τουλά-
χιστον για κατοικίες και δημόσια κτίρια 
και υποδομές) και η ανάθεση της ανά-
ληψης του κινδύνου στην ιδιωτική α-
σφαλιστική αγορά, κατά το μοντέλο της 
Αστικής Ευθύνης Αυτοκινήτων. Έτσι 
θα υπήρχαν διαθέσιμα τα απαιτούμενα 
κεφάλαια από την «επόμενη στιγμή» 
(μέσω της ιδίας κρατήσεως των εται-
ριών και του μηχανισμού της αντασφά-
λισης). Αυτό θα έπρεπε και θα μπορού-
σε άμεσα κατά την γνώμη μου να θε-
σπιστεί καθώς η χρηματική επιβάρυν-
ση για το μέσο ακίνητο-κατοικία δεν θα 
ήταν μεγαλύτερη από περίπου 100 ευ-
ρώ το χρόνο ανά σπίτι-διαμέρισμα. Δη-
λαδή, λιγότερο από το κόστος …δύο 
τσιγάρων ημερησίως.

Πως θα λειτουργούσε ένα υποχρεωτικό 
μοντέλο ασφάλισης στην περίπτωση του 
τωρινού σεισμού;

Αν είχαν αναλάβει οι Ιδιωτικές εταιρί-
ες την ασφάλιση των ακινήτων-
κατοικιών, υποχρεωτικά, απλά θα απο-
ζημίωναν κάθε αναγγελλόμενη ζημία και 
μάλιστα σε κόστος αντικατάστασης ως 
καινούργιο. Εν συνεχεία μέσω του μηχα-
νισμού της αντασφάλισης, όπου η δια-
σπορά του κινδύνου είναι πολύ «πλατιά» 
θα μετέφεραν ένα μέρος της συνολικής 
επιβάρυνσης, στους αντασφαλιστές και 
στους μετόχους τους. Επίσης, επικουρι-
κά, μέσω ειδικών χρηματοοικονομικών 
εργαλείων –όπως τα «ομόλογα κατα-
στροφικών κινδύνων»- θα μπορούσε έ-
να μέρος να πληρωθεί από τις –πολύ 
γνωστές μας– «αγορές». Το ίδιο θα συ-
νέβαινε και με το κόστος αποκατάστασης 
των δημόσιων και κοινωφελών υποδο-
μών, αν είχε υποχρέωση να ασφαλίζει ο 
κάθε φορέας τα περιουσιακά στοιχεία 
που τον αφορούσαν. Τότε το κόστος α-
σφάλισης (που μετράται σε χιλιοστά της 
αξίας της περιουσίας που προστατεύεται) 
θα αποτελούσε πάγιο λειτουργικό κό-
στος του εν λόγω φορέα. Θεωρώ, ότι το 
κόστος ασφάλισης είναι από τα πιο καλά 
ξοδεμένα ευρώ κάθε ενδιαφερόμενου. 
Είναι πράξη πρόνοιας, η διαφορά μεταξύ 
«άσπρου-μαύρου», όταν επέλθει η κατα-
στροφή. Η πολιτεία και οι υπεύθυνες υ-
πηρεσίες της, θα έπαιζαν συντονιστικό 
και εποπτικό ρόλο σε ένα τέτοιο λειτουρ-
γικό σενάριο της «a priori» ρύθμισης-
πρόβλεψης για την αντιμετώπιση των α-
ναμενόμενων φυσικών καταστροφών.

Λόγω  της σεισμικότητας της περιοχής, οι 
ασφαλιστικές εταιρείες  θα ασφάλιζαν τα 
σπίτια του νησιού;

Βέβαια θα τα ασφάλιζαν. Λόγω της 
ποικίλης επιμέρους σεισμικότητας του 
Ελλαδικού χώρου (σεισμικές ζώνες Ι, 
ΙΙ, ΙΙΙ, ΙV) θα υπήρχε μεν διαφοροποιη-
μένο κόστος ασφάλισης βάσει επικιν-
δυνότητας (άρα και εδαφικής περιο-
χής, τρόπου κατασκευής του κτιρίου, 
συντήρησής του κλπ), αλλά αν ήταν υ-
ποχρεωτική η ασφάλιση δεν θα μπο-
ρούσε κανείς να αρνηθεί κάποιον με-
μονωμένο κίνδυνο-σπίτι. 

Το μυστικό είναι η ισόμετρη και κατ’ 
αναλογία γεωγραφική διασπορά. Εξ 
άλλου θα ήταν δίκαιο και για τους αντί-
στοιχους κατοίκους των επιμέρους γε-
ωγραφικών περιοχών. Π.χ. Τα Ιόνια 
νησιά είναι σεισμικά πολύ πιο επικίν-
δυνα απ’ ότι η Θράκη κλπ. 

Αν όμως ασφαλίζονταν όλοι, σε επί-
πεδο χώρας δεν θα υπήρχε αυτό που 
λέμε «αντεπιλογή», δηλαδή να ασφα-
λίζονται μόνο αυτοί που κινδυνεύουν 
περισσότερο. Επίσης, λόγω της δια-
σποράς, το μέσο κόστος ασφάλισης θα 
ήταν μικρότερο απ’ ότι σήμερα, βοη-
θούντος και του ανταγωνισμού.

Περιγράψτε μας  με λίγα λόγια το μοντέλο 
ασφάλισης που προτείνει η Ένωση 
Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος.

Νομίζω το ανέφερα σε αδρές γραμ-
μές παραπάνω. Δεν έχει ακόμη δια-
μορφωθεί σε πολλές λεπτομέρειές 
του ακόμη, γιατί υπάρχουν πολλές πα-
ράμετροι που επηρεάζουν και καθορί-
ζουν τις επιμέρους ρυθμίσεις-
προτάσεις. 

Υπάρχουν πολλά ειδικά θέματα πε-
ραιτέρω προς διευκρίνιση και ρύθμι-
ση, όπως το «σχέδιο αντιμετώπισης 
και διεκπεραίωσης των ζημιών» όταν 
επέλθει η ζημιά σε συνεργασία με τις 
δημόσιες αρχές, η εξασφάλιση του επι-
πέδου της οικονομικής ποιότητας φε-
ρεγγυότητας των χρησιμοποιούμενων 
αντασφαλιστών, ή ο με τεχνικά κριτή-
ρια καθορισμός του ασφαλίστρου ανά 
σεισμική περιοχή, ή εξασφάλιση υγι-
ούς ανταγωνισμού, η εγγύηση προς 
τον ασφαλισμένο προκειμένου περί ε-
τοιμότητας και επάρκειας καταβολής 
αποζημίωσης, ο έλεγχος της φερεγγυ-
ότητας υπό συνθήκες μαζικού, σωρευ-
τικά, περιστατικού κλπ. 

Αλλά για όλα αυτά, αφ’ ενός υπάρ-
χουν ήδη μηχανισμοί και κανόνες επο-
πτείας και εξασφάλισης ορθής λει-
τουργίας και φερεγγυότητας (π.χ. 
solvency II). Αυτό που πραγματικά λεί-
πει και χρειάζεται, είναι η πραγματική 
συνεργασία του Δημόσιου και του Ιδι-
ωτικού τομέα, με διάθεση όχι επιβολής 
αλλά συμβιβαστικής και συντονισμέ-
νης επίλυσης των επιμέρους θεμάτων 
με αμοιβαίο γνώμονα το κοινό –πραγ-
ματικά- συμφέρον και όχι τα κακώς εν-
νοούμενα κλαδικά επιμέρους συμφέ-
ροντα και επιδιώξεις.

Ο Νότης Μ. Βαγιακάκος, Πρόεδρος  της Επιτροπής Περιουσίας,Αντασφαλίσεων Μεταφορών  
και Σκαφών της ΕΑΕΕ και Διευθύνων Σύμβουλος HDI -Gerling Hellas

Στα 4 εκατ. ευρώ η ζημιά για την ασφαλιστική αγορά
Συνέχεια από τη σελ. 1
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Ε Ι Δ Η Σ Ε Ι Σ

Allianz

Βαρόμετρο 
Κινδύνου  

Τo τρίτο της ετήσιο Βαρόμε-
τρο Κινδύνου εξέδωσε η 
Allianz, αφού πρώτα διενήργη-
σε έρευνα μεταξύ 557 εμπειρο-
γνωμόνων-στελεχών ασφαλι-
στικών εταιρειών από 33 χώρες 
του κόσμου. Στην κορυφή για το 
2014 βρίσκονται η διακοπή επι-
χειρηματικής δραστηριότητας 
και εφοδιαστικής αλυσίδας (κυ-
ρίως για τις μεγάλες εταιρείες), 
οι φυσικές καταστροφές και η 
εκδήλωση πυρκαγιάς / έκρηξη 
(για τις μικρότερες). Σημαντική 
άνοδο όσον αφορά την ανησυχία 
που προκαλούν σημειώνουν οι 
κίνδυνοι του κυβερνοχώρου και 
η απώλεια κύρους (ιδίως στις 
ΗΠΑ), ενώ αναδεικνύεται η ολο-
ένα μεγαλύτερη σημασία και πε-
ριπλοκότητα των αλληλοεξαρ-
τώμενων κινδύνων. 

«Η αναγνώριση των επιπτώ-
σεων της διασυνδεσιμότητας 
μεταξύ διαφορετικών κινδύνων 
αποτελεί πρώτη προτεραιότητα 
για τους διαχειριστές κινδύνου. 
Για παράδειγμα, μια φυσική κα-
ταστροφή μπορεί να οδηγήσει 
σε διακοπή δραστηριότητας, κα-
τάρρευση πληροφοριακών συ-
στημάτων και ενεργειακά μπλα-
κάουτ, μεταξύ άλλων» εξηγεί ο 
Axel Theis, CEO της Allianz 
Global Corporate & Specialty 
SE. Ως λύση προτείνεται ο τακτι-
κός εσωτερικός έλεγχος, η ολι-
στική θεώρηση των κινδύνων 
και ενδεχομένως η κυβερνοα-
σφάλιση. 

Στην παρούσα οικονομική συ-
γκυρία, οι εταιρείες ανησυχούν, 
φυσικά, και για τη στασιμότητα / 
πτώση των αγορών, ενώ ειδικά 
στις αναπτυσσόμενες χώρες για 
την έλλειψη ταλέντων. Αβεβαι-
ότητα γεννούν και οι αλλαγές 
στους κανονισμούς και στη νο-
μοθεσία – οι γερμανικές εται-
ρείες, π.χ., προβληματίζονται 
για τις αλλαγές που θα φέρει η 
μετάβαση στις ανανεώσιμες πη-
γές ενέργειας, παρότι η Γερμα-
νία μπορεί κάλλιστα να επωφε-
ληθεί ως οδηγός των εξελίξε-
ων. 

Η Γηραιά Ήπειρος στο σύνολό 
της δείχνει φέτος πιο σίγουρη 
για το μέλλον της ευρωζώνης, 
αν και οι χώρες του Νότου –εύ-
λογα– εξακολουθούν να ανησυ-
χούν για τις επιπτώσεις της λι-
τότητας.




