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Mε στόχους για νέα θετικά αποτελέσματα και με παρα-
καταθήκη την εξαιρετική διαχείριση της κρίσης από τον 
κορωνοϊό κατά το πρώτο εξάμηνο τους έτους, ξεκινά σε 
λίγες ημέρες η ‘τελική ευθεία’ για το τέλος της χρήσης 
του 2020 για την NP Ασφαλιστική. Μίας χρονιάς που σε 
παγκόσμιο επίπεδο ήταν η χειρότερη για οικονομίες και 
επιχειρηματικότητα λόγω της πανδημίας του Covid 19.  

 Η NP Ασφαλιστική, για το τελευταίο και πιο παραγωγικό 
διάστημα του χρόνου (Σεπτέμβριο - Δεκέμβριο) έχει θέσει 
ως στόχο να διατηρήσει πάνω από το 250% το Δείκτη 
Φερεγγυότητας (SCR), γεγονός που θα πιστοποιήσει την 
ευρωστία και υψηλή κεφαλαιακή επάρκεια που έχει η 
Εταιρία, ακόμα και εν μέσω κρίσης. Αξίζει να σημειωθεί ότι 
η NP Ασφαλιστική λειτούργησε ταχύτατα στις πρόσφατες 
ζημιές από τις καταστροφικές πλημμύρες στην Εύβοια, 
στο διάστημα 3-9 Αυγούστου 2020, επιβεβαιώνοντας την 
ασφαλιστική ετοιμότητα και την απαρέγκλιτη τήρηση των 
αρχών που έχει για ταχύτατη και άμεση εξυπηρέτηση των 
ασφαλισμένων της. 

Στήριξη των συνεργατών της στις δύσκολες 
εποχές 

Αυτονόητο για την διοίκηση της «NP Ασφαλιστική» είναι 
ότι  θα συνεχίζει να στηρίζει το δίκτυο συνεργατών της 
δίνοντας κίνητρα για να συνεχίσουν και να αυξήσουν 
την παραγωγή τους, όχι μόνο στις ασφαλίσεις αυτοκινή-
του αλλά στο σύνολο των προϊόντων της Εταιρίας.  
Η φιλοσοφία της Εταιρίας ότι: «είμαστε δίπλα σας σε όλες 
τις καταστάσεις» αποτελεί για μία ακόμη φορά στήριξη 
στην ασφαλιστική διαμεσολάβηση σε χαλεπούς καιρούς.  
Τα στελέχη πωλήσεων της Εταιρίας βρίσκονται κοντά σε 
κάθε συνεργάτη προκειμένου να τον βοηθήσουν και να 
τον καθοδηγήσουν για να επιτυγχάνει κάθε χρόνο αύξηση 
στις πωλήσεις του.
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Πρωτοπορία στην ασφάλιση 
επιχειρήσεων και στήριξη στην 
εξέλιξη των ασφαλιστικών γραφείων
τοποθετήσεις του κ. Νίκου Ζάχου στο site του Επαγγελματικού  
Επιμελητηρίου Αθηνών insurance-eea.gr  

Την ετοιμότητα της ‘’NP Ασφαλιστική’’ να στηρίξει την 
επιχειρηματική ανάπτυξη όπως και την προσήλωση 
της στην άμεση εξυπηρέτηση των συνεργατών και των 
ασφαλισμένων τους αναδεικνύει ο  Διευθυντής Διοικητι-
κών & Οικονομικών  Υπηρεσιών της Εταιρίας κ. Νίκος 
Ζάχος μιλώντας στο insurance-eea. 

Τονίζει την υψηλή προσαρμογή της Εταιρίας στην ψηφιακή 
εποχή η οποία παρέχει στους συνεργάτες κάθε απαραίτητο 
τεχνολογικό «εργαλείο» και  εκπαίδευση και εκτιμά ότι 
μέσα από την καθημερινή οργάνωση του γραφείου «οι 
προοπτικές και το φάσμα εργασιών ενός Ασφαλιστικού 
Διαμεσολαβητή είναι χωρίς ταβάνι».

Πρωτοπορία στην ασφάλιση επιχειρήσεων 

Μιλώντας για το σύγχρονο επιχειρείν και τις απαιτήσεις 
του σε ασφάλιση ο κ. Ζάχος καταγράφει ότι «όπως και 
στις ασφαλίσεις φυσικών προσώπων, έτσι και στην 
ασφάλιση και την εξυπηρέτηση των επιχειρήσεων θέλου-
με και μεριμνούμε να είμαστε πρωτοπόροι. Έχουμε 
υψηλή τεχνογνωσία και εκπαιδεύουμε τους συνεργάτες 
μας ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές με στοχευμένα και 
προηγμένα εκπαιδευτικά σεμινάρια, ώστε να μπορούν 
να αντιμετωπίζουν με μεγάλη ευχέρεια όλες τις επιχει-
ρηματικές ασφαλίσεις που ανοίγονται μπροστά τους.

Ψηφιακή Προσαρμογή 

«Οι συνεργάτες μας μπορούν από το γραφείο τους ή 
την φορητή τους συσκευή, να πραγματοποιήσουν κάθε 
ασφαλιστική εργασία που επιθυμούν και ως εκ τούτου 

να ανταποκριθούν στις εκάστοτε ανάγκες των πελα- 
τών τους. Με ό,τι αφορά τους ασφαλισμένους μας, 
τους παρέχονται όλες οι δυνατότητες ενημέρωσης των 
ασφαλιστικών προϊόντων που διαθέτει η Εταιρία μας, 
ενημερώνονται με ηλεκτρονικά και σταθερά μέσα για 
την λήξη των συμβολαίων τους και έχουν όλες τις επιλο-
γές ηλεκτρονικών πληρωμών και παραλαβής των συμ-
βολαίων τους».

Οργάνωση ασφαλιστικών γραφείων 

«Χωρίς την κατάλληλη οργάνωση της ημερήσιας εργα-
σιακής συνήθειας που θα πρέπει ο κάθε διαμεσολαβη-
τής να δημιουργήσει για την επιχείρηση του, όλα τα 
σύνθετα τεχνολογικά εργαλεία που υπάρχουν στην αγο-
ρά, περισσότερο αποπροσανατολίζουν και αποσπούν την 
προσοχή από το κύριο έργο μας. Στόχος μας είναι, μέσα 
από την πολύ έντονη εκπαιδευτική δραστηριότητα που 
ασκούμε με τους συνεργάτες μας, να βρεθεί αυτή η χρυσή 
τομή, που θα αγκαλιάσει την σύγχρονη τεχνολογία με 
την ανθρώπινη ενσυναίσθηση και συνεργασία. Παρόλα 
αυτά, σήμερα παρέχουμε στους Συνεργάτες μας πληθώρα 
τεχνολογικών εργαλείων που είναι απολύτως χρήσιμα στην 
εργασιακή τους καθημερινότητα και τους γλιτώνουν χρόνο 
προκειμένου να γίνουν πολύ περισσότερο παραγωγικοί.  

Εμείς εστιάζουμε στο να δίνουμε ό,τι πιο χρήσιμο για 
την εργασία ενός  ασφαλιστικού γραφείου, ό,τι πιο ου-
σιαστικό στην καθημερινότητα του κάθε επαγγελματία και 
χωρίς να αυξάνουμε τα λειτουργικά κόστη που είναι πολύ 
σημαντικό».

Νίκος Ζάχος
Δ/ντής Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών
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Έναρξη νέου κύκλου σεμιναρίων 
επανεκπαίδευσης για τον  
Τομέα Α΄2020 μέσω webinars

H NP Ασφαλιστική, στρατηγικά επικεντρωμένη στη 
διαδικασία της  επανεκπαίδευσης των επαγγελματιών 
της ασφάλισης, ξεκινά τον Σεπτέμβριο το πρόγραμμα 
Επανεκπαίδευσης & Επαναπιστοποίησης Ασφαλιστικών 
Διαμεσολαβητών για τον Τομέα Α’ του 2020, με θέμα 
«Κλάδος Περιουσίας / Προγράμματα Κατοικίας» και 
«Κλάδος Γενικής Αστικής Ευθύνης / Προγράμματα 
Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης».

Η διαδικασία της επανεκπαίδευσης θα γίνει με εξ’ 
αποστάσεως εκπαίδευση λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών 
της πανδημίας μέσω της ηλεκτρονικής εκπαιδευτικής 
πλατφόρμας WebEx, η οποία χρησιμοποιήθηκε ήδη για 
τα σεμινάρια επανεκπαίδευσης του Ιουνίου με ιδιαίτερα 
μεγάλη επιτυχία από εκατοντάδες στελέχη της ασφαλιστικής 
αγοράς που παρακολούθησαν τα σεμινάρια της Εταιρίας. 

Επιπλέον, η όλη διαχείριση του σεμιναρίου, από την 
εγγραφή σε αυτό μέχρι την συμπλήρωση του τεστ 
κατανόησης και την εκτύπωση της επιτυχούς βεβαίωσης 
παρακολούθησης του σεμιναρίου, θα γίνει μέσω της 
εταιρικής ιστοσελίδας της Εταιρίας και της ειδικής 
πλατφόρμας εκπαίδευσης «e-Asfalistiki Academia». 

Θα πραγματοποιηθούν εννέα (9) εκπαιδευτικά σεμινάρια 
για τον Τομέα Α’ 2020, με έναρξη την Τετάρτη 23/9/2020 
και ολοκλήρωση τους την Δευτέρα 12/10/2020. 

Για το ακριβές πρόγραμμα των σεμιναρίων, οι 
ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν μέσα από την 
ιστοσελίδα της Εταιρίας στο www.np-asfalistiki.gr ή να 
επικοινωνήσουν απευθείας με τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης. 
Στα σεμινάρια συμμετέχουν συνεργάτες της Εταιρίας και 
είναι απολύτως δωρεάν για όλους τους εκπαιδευόμενους.



Είσοδος στη νέα εποχή με ψηφιοποίηση    
ασφαλιστικών εργασιών 

Οι τεχνολογικές εξελίξεις στην ασφάλιση δεν θα 
μπορούσαν να μην επηρεάσουν την NP Ασφαλιστική. 
Όμως για εμάς, οι ψηφιακές εφαρμογές αποτελούν μία 
συνειδητή στρατηγική βοήθειας και ανάπτυξης των 
εργασιών των συνεργατών μας. Η ανάπτυξη της ψηφιακής 
οικονομίας από την Εταιρία, τόσο σε επίπεδο διοικη- 
τικών εργασιών, όσο και σε επίπεδο πωλήσεων και  
marketing έχει επιφέρει σημαντική μείωση του λειτου- 
ργικού κόστους και μεγάλη αύξηση της ταχύτητας των 
εργασιών σε όλα τα επίπεδα.  

Κατ’ αρχήν σε επίπεδο back office οι ψηφιακές 
εφαρμογές μας βοηθούν στην ταχύτατη εκτέλεση 
εσωτερικών και διοικητικών εργασιών. Στο επίπεδο 
αυτό, περιλαμβάνονται όλες οι εργασίες που γίνονται 
εσωτερικά και υποστηρικτικά ως προς την ασφαλιστική 
δραστηριότητα. H Εταιρία έχει υϊοθετήσει ‘‘ψηφιακά 
εργαλεία’’ που διευκολύνουν ιδιαίτερα τις λογιστικές και 
χρηματοοικονομικές εργασίες, έτσι ώστε οι ασκούντες 
διοίκηση να γνωρίζουν ανά πάσα στιγμή την ρευστότητα, 
τις ζημιές, τις επενδύσεις, τις αποζημιώσεις και οτιδήποτε 
άλλο απαιτείται για την άμεση και γρήγορη λειτουργία 
της. Η ψηφιακή τεχνολογία που έχουμε υιοθετήσει, μας  
επιτρέπει, το άμεσο underwriting και την ταχύτερη 
τιμολόγηση οποιουδήποτε εκ των 140 ασφαλιστικών  
προϊόντων που διαθέτουμε. Στο τμήμα ζημιών, υπάρχουν 
ψηφιακές εφαρμογές έτσι ώστε να καταγράφονται άμεσα 
οι ζημιές, να σχηματίζεται αμέσως ολοκληρωμένος 
ηλεκτρονικός φάκελος ζημιάς και να προωθείται ταχύτερα 
η διαδικασία της αποζημίωσης προς όφελος του πελάτη.  

Σε επίπεδο front office υπάρχει το NP Portal, με το 
οποίο οι συνεργάτες μας έχουν άμεση πρόσβαση στο  

χαρτοφυλάκιό τους, αναλαμβάνουν και δημιουργούν οι 
ίδιοι τα συμβόλαια τους, γνωρίζουν τις πληρωμές τους 
και τις εισπράξεις τους, παρακολουθούν τον μηνιαίο 
απολογισμό των πωλήσεών τους και διορθώνουν τα 
όποια προβλήματα έχουν ανακύψει.  

Το web site της ‘’NP Ασφαλιστική’’ ανανεώθηκε το 2018 
και αποτελεί ένα από τα καλύτερα και ‘φιλικότερα’ για τους 
χρήστες ασφαλιστικά site της αγοράς, που απευθύνεται 
τόσο προς τους ενδιαφερόμενους πελάτες της όσο και 
προς τους συνεργάτες της. 

Η NP Ασφαλιστική έχει αναπτύξει ιδιαίτερα τα τελευταία 
χρόνια τους ηλεκτρονικούς τρόπους πληρωμής, οι 
οποίοι δοκιμάστηκαν με μεγάλη επιτυχία σε όλες τις 
δύσκολες περιόδους των πρόσφατων ετών (πχ καλοκαίρι 
2015, lockdown 2020). Επίσης, η Εταιρία σε επίπεδο front 
office  έχει αναπτύξει και την asfalistiki e-academia που 
περιλαμβάνει τις ψηφιακές διαδικασίες επανεκπαίδευσης 
και επαναπιστοποίησης των συνεργατών της.   

Για την Εταιρία, τα πιο ενδιαφέροντα ψηφιακά εργαλεία 
αποτελούν οι διαδικτυακές εφαρμογές (web applications). 
Μέσω των εφαρμογών αυτών, γίνεται η τιμολόγηση των 
προϊόντων, οι προσφορές, η αίτηση συμβολαίου, το  
underwriting του ασφαλιστηρίου και η εκτύπωση.  

Η NP Ασφαλιστική δίνει έμφαση στην τεχνολογική πρόοδο 
ως βοηθό στην ανάπτυξη των συνεργατών μας προ-
κειμένου να εξελιχθούν επαγγελματικά και να αναδείξουν 
ταυτόχρονα τα προϊόντα και την ίδια την Εταιρία.
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Ανοδική η πορεία της ‘’NP Ασφαλιστική’’  
και στο Α’ εξάμηνο 2020 

Με ανοδικούς ρυθμούς σε σχέση με το αντίστοιχο περυσινό εξάμηνο κινήθηκαν τα μεγέθη της ‘’NP Ασφαλιστική’’ 
κατά το Α’ εξάμηνο 2020. Η αύξηση μεγεθών παίρνει ιδιαίτερη αξία καθώς πραγματοποιήθηκε εν μέσω του 
lockdown της περιόδου 16 Μαρτίου - 4 Μαΐου και των μεγάλων οικονομικών αναταραχών που επέφερε στην 
ελληνική οικονομία και στους Έλληνες πολίτες. Η παραγωγή A’ εξαμήνου 2020 διαμορφώθηκε στα 15,420 
εκατ. Ευρώ καταγράφοντας αύξηση 4,04%.  

Το τεχνικό αποτέλεσμα (λειτουργική κερδοφορία) στις 30/6  διαμορφώθηκε στα 8,303 εκατ. Ευρώ αυξημένο 
κατά 29,25%. Η μεγάλη αύξηση του τεχνικού αποτελέσματος  αποδίδεται αφ’ ενός στο πολύ χαμηλό loss  
ratio που είχε η Εταιρία στον Κλάδο Αυτοκινήτου. Ιδιαίτερα αυξημένα έναντι Α’ εξαμήνου 2019 για τους ίδιους 
λόγους αναμένονταν και τα κέρδη προ φόρων παρά το γεγονός ότι η κρίση στις αγορές κεφαλαίων λόγω του 
Covid - 19 περιόρισαν τα έσοδα κεφαλαίου.     

Με τα αποτελέσματα Α’ εξαμήνου 2020, η NP Ασφαλιστική αποδεικνύει για μία ακόμη χρονιά γιατί παραμένει 
μία από τις πλέον δυναμικές ελληνικές επιχειρήσεις που ανταποκρίνεται επιτυχώς κάτω από οποιεσδήποτε 
συνθήκες. 

FAMILYNEWS
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Συνέπεια και στην επανεκπαίδευση-  
επαναπιστοποίηση των επαγγελματιών της ασφάλισης 

H NP Ασφαλιστική επιβεβαίωσε κατά το Α’ εξάμηνο 2020 την πρωτοπορία της σε θέματα επανεκπαίδευσης και 
επαναπιστοποίησης καθώς ολοκλήρωσε με απόλυτη επιτυχία 43 σεμινάρια με 1.935 συμμετοχές. 

Πρόκειται για νέο ρεκόρ συμμετοχών για την εκπαιδευτική προσπάθεια της Εταιρίας  σε μία εξαιρετικά δύσκολη 
συγκυρία.  Για πρώτη φορά η NP Ασφαλιστική διοργάνωσε σεμινάρια και ‘δια ζώσης’ και με ψηφιακή μορφή  
(webinars). Κατά το Α’ τρίμηνο, ολοκληρώθηκαν τα 11 σεμινάρια επανεκπαίδευσης και επαναπιστοποίησης του 
τομέα Γ΄ Πώληση Ασφαλιστικών Προϊόντων με εφαρμογή του Ν.4583/2018 με ζωντανές παρουσιάσεις  τις οποίες 
παρακολούθησαν 725 άτομα.  

Η διακοπή των ‘δια ζώσης’ σεμιναρίων λόγω του lockdown μετά τις 16 Μαρτίου, οδήγησε την NP Ασφαλιστική να 
υϊοθετήσει τις καλύτερες ψηφιακές επιλογές προκειμένου να πραγματοποιήσει τον κύκλο 18 σεμιναρίων του τομέα 
Β με θέμα τα “GDPR” μέσω webinars. Τα 18 σεμινάρια παρακολούθησαν 860 άτομα (συμμετοχές) και η Εταιρία 
‘κέρδισε το στοίχημα’ με το μέλλον της ψηφιακής και εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης.  

Η Εταιρία τέλος, βοήθησε με τον καλύτερο τρόπο τους επαγγελματίες που ήθελαν να προσθέσουν ώρες επανεκ-
παίδευσης και να προχωρήσουν στην επαναπιστοποίηση, διοργανώνοντας από το τέλος Ιουνίου 14 επαναληπτικά 
σεμινάρια περιόδου 2015-2019 με 350 άτομα  που πραγματοποιήθηκαν και αυτά μέσω διαδικτυακών εφαρμογών 
(Webinars)  λόγω υγειονομικής προστασίας.  Με τον τρόπο αυτό βοήθησε πολλούς επαγγελματίες της ασφάλισης να 
προλάβουν να επαναπιστοποιηθούν.  

Θα πρέπει να τονιστεί ότι η NP Ασφαλιστική συνεπής απέναντι στους επαγγελματίες συνεργάτες της είχε διοργανώσει  
επαναληπτικά σεμινάρια για την περίοδο 2015-2019 και τον Νοέμβριο 2019.  

Επαναληπτικά Σεμινάρια 2015 - 2019 
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Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης Τρίτων 
από την κυκλοφορία Ποδηλάτων & 
Ελαφρών Προσωπικών Ηλεκτρικών  
Οχημάτων/ΕΠΗΟ 

ΝΕΟ
προϊόν

Ορισμοί 

Ποδήλατο (άρθρο 2 ΚΟΚ) είναι: Το όχημα δύο τουλάχιστον τροχών το 
οποίο κινείται με τη μυϊκή δύναμη εκείνων που επιβαίνουν και μπορεί 
να υποβοηθείται με βοηθητικό ηλεκτροκινητήρα μέγιστης συνεχούς 
ονοματικής ισχύος 0,25 KW και η ισχύς του οποίου μειώνεται σταδιακά και 
τελικά μηδενίζεται όταν η ταχύτητα του οχήματος φθάσει τα 25 χλμ/ώρα ή 
νωρίτερα, εάν σταματήσει η ποδηλάτηση. 

Ελαφρά Προσωπικά Ηλεκτρικά Οχήματα (ΕΠΗΟ) είναι όσα οχήματα 
κινούνται με ηλεκτροκινητήρα και δεν υπάγονται στον ΚΟΚ. Πρόκειται για 
κινούμενα με ηλεκτροκινητήρα πατίνια, πατίνια ισορροπίας (hoverboards) 
και τροχοσανίδες (skate board). Τα ΕΠΗΟ κατηγοριοποιούνται ανάλογα με 
την ταχύτητα κατασκευής τους σε εκείνα με μέγιστη ταχύτητα τα 6 χλμ/ώρα 
(θεωρούνται ως πεζοί και μπορούν να κινηθούν ελεύθερα στους χώρους 
όπου κυκλοφορούν οι πεζοί), εκείνα με μέγιστη ταχύτητα μεταξύ 6 χλμ/ώρα 
και 25 χλμ/ώρα (θεωρούνται ποδήλατα και επιτρέπεται να κυκλοφορούν 
σε οδούς και χώρους του άρθρου 1 του ν.2696/99 (ΦΕΚ 57/Α’) «Κύρωση 
του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ)» που κυκλοφορούν τα ποδήλατα) 
και σε εκείνα που υπερβαίνουν τα 25 χλμ/ώρα. 

Κάλυψη 

Το πρόγραμμα, καλύπτει την εκ του νόμου Αστική Ευθύνη του 
ασφαλιζόμενου και των προστιθέντων από την οδήγηση ποδηλάτου 
/ ΕΠΗΟ, σύμφωνα με τα άρθρα 914-932 του Α.Κ. για ζημιές (σωματικές 
βλάβες / θάνατο / ή υλικές ζημιές), που πιθανόν προξενηθούν σε τρίτους 
συμπεριλαμβανομένης της ηθικής βλάβης και ψυχικής οδύνης και οι 
οποίες μπορούν να συμβούν εντός της περιόδου ισχύος της ασφαλιστικής 
κάλυψης. 

Αθανάσιος Κυράνας
Δ/ντής Πωλήσεων  
Ανάπτυξης Δικτύου

Γεώργιος Στάθης
Δ/ντής Πωλήσεων Direct Δικτύου
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NP Ασφαλιστική:  
Μεγάλη χορηγός στον 1ο Αυθεντικό Μαραθώνιο 
Κολύμβησης 2020 στο Πευκί στη Β. Εύβοια  

Η NP Ασφαλιστική ήταν υπερήφανος μεγάλος χορηγός στον 1ο Αυθεντικό 
Μαραθώνιο Κολύμβησης 2020 (The Authentic Marathon Swim, Skyllias 
& Hydna) που διοργανώθηκε στην Εύβοια το Σάββατο 5/9 και την Κυριακή 
6/9/2020 στο Πευκί του Δήμου Ιστιαίας - Αιδηψού στη Βόρεια Εύβοια. 

Η διαδρομή περιλάμβανε αγώνες κολύμβησης ανοιχτής θαλάσσης  
10 χλμ., 3 χλμ. και 1,5 χλμ. και  διεξήχθη στα στενά του Αρτεμισίου, 
από την Στερεά Ελλάδα έως την Θεσσαλία, αναβιώνοντας την αυθεντική 
μαραθώνια κολυμβητική διαδρομή που πραγματοποίησε το 480 π.Χ.  
ο Σκυλλίας και η κόρη του Ύδνα, βοηθώντας τις ελληνικές δυνάμεις στην 
ιστορική ναυμαχία του Αρτεμισίου εναντίον του περσικού στόλου. Στη 
διοργάνωση συμμετείχαν εκατοντάδες αθλητές και αθλούμενοι από την 
Ελλάδα και το εξωτερικό, μεταξύ των οποίων ολυμπιονίκες, πρωταθλητές 
Ευρώπης και Ελλάδας, καθώς και κορυφαίοι στον κόσμο κολυμβητές 
υπερ-αποστάσεων. 

Την σπουδαία αυτή αθλητική διοργάνωση τίμησαν με την  παρουσία 
τους ο Υφυπουργός Αθλητισμού  κ. Λευτέρης Αυγενάκης, η Προέδρος 
του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού κα. Άντζελα Γκερέκου, ο  
Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας & Εύβοιας κ. Φάνης Σπανός, ο 
Δήμαρχος Ιστιαίας-Αιδηψού κ. Γιάννης Κοντζιάς καθώς και ο Ολυμπιονίκης 
Πρωταθλητής μας κ. Σπύρος Γιαννιώτης. Νικητής του Αυθεντικού 
Μαραθωνίου Κολύμβησης ήταν ο Βούλγαρος Ολυμπιονίκης Petar  
Stoychev. 

Μέσα από αυτή τη δράση, η  
NP Ασφαλιστική συμβάλει 

στην προβολή της περιοχής ως 
ένας εξαιρετικός τουριστικός 

προορισμός και αναδεικνύει τις 
ιστορικές καταβολές μίας αθλητικής 

διοργάνωσης με ιστορία σχεδόν 
2.500 ετών. Στην εκδήλωση 
παρευρέθηκε ο Πρόεδρος & 
Διευθύνων Σύμβουλος της  

«NP  Ασφαλιστική» κ. Γιώργος Ζάχος 
και ο Διευθυντής Οικονομικών  

& Διοικητικών Υπηρεσιών  
κ. Νίκος Ζάχος.
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Για τους περισσότερους από εμάς οι καλοκαιρινές δια-
κοπές πλέον αποτελούν παρελθόν. Ωστόσο, μετά από 
περιηγήσεις σε βουνά και παραλίες οφείλουμε να φρο-
ντίσουμε το όχημα μας που μας συντρόφευσε και υπέ-
στη μία ταλαιπωρία δεδομένου ακραίων πολλές φορές 
συνθηκών όπως: υπερβολική έκθεση στον ήλιο, αρμύρα 
από τη θάλασσα, σκόνη, άμμος , λάσπες, κλπ. 

   Πολύ σημαντικό μετά τις διακοπές μας είναι να φρο-
ντίσουμε να το πλύνουμε πολύ καλά εξωτερικά είτε 
μόνοι μας, είτε σε κάποιο εξειδικευμένο πλυντήριο 
αυτοκινήτων. Το πλύσιμο να περιλαμβάνει τόσο το 
αμάξωμα όσο και το κάτω μέρος του, θόλους και μο-
τέρ. Η σκόνη αλλά και η αρμύρα θα πρέπει οπωσδή-
ποτε να φύγουν από πάνω του και από κάτω του. Ιδα-
νικά, θα πρέπει να το περάσουμε και με ένα ειδικό κερί, 
προκειμένου να θωρακίσουμε το χρώμα του για το 
δύσκολο χειμώνα που έρχεται.

   Μετά το εξωτερικό πλύσιμο ακολουθεί το εσωτερικό, 
αυτό της καμπίνας του. Καλό θα είναι να βγάλουμε όλες 
τις μοκέτες από την καμπίνα αλλά και από τον χώρο 
αποσκευών και να τις πλύνουμε και φυσικά να βάλουμε 
και σκούπα για να απομακρύνουμε τα σκουπίδια, τη 
σκόνη και την άμμο. Φροντίζουμε με ειδικά προϊόντα 
τις πλαστικές επιφάνειες του εσωτερικού, που έχουν 
ταλαιπωρηθεί από τον ήλιο.

   Στη συνέχεια, καλό είναι να κάνουμε έναν οπτικό έλεγχο 
του αυτοκινήτου περιμετρικά για τυχόν μικροχτυπήματα 
που δεν είχαν υποπέσει στην αντίληψή μας. Επίσης 
καλό είναι να ελέγξουμε τα ελαστικά για γδαρσίματα, τα 
φώτα του αν λειτουργούν όλα σωστά, να κάνουμε μία 
επιθεώρηση στα υγρά του και στο ψυκτικό του κινητήρα 
και τέλος να καθαρίσουμε ή να αλλάξουμε το φίλτρο 
καμπίνας το οποίο πιθανότατα είναι γεμάτο σκόνη, αν 
έχουμε κινηθεί πολύ εκτός δρόμου.

   Αν έχουν γίνει πολλές εκατοντάδες χιλιόμετρα τότε καλό 
είναι να πάμε στο συνεργείο για να γίνει ένας γρήγορος 
έλεγχος της κατάστασης του αυτοκινήτου, προκειμένου 
να έχουμε μια πλήρη εικόνα της κατάστασής του. 
Σε περίπτωση που έχετε κάνει λίγα χιλιόμετρα, τότε 
καλό είναι να δείτε μόνοι σας τη στάθμη του λαδιού. Σε 
περίπτωση που ο κινητήρας έχει «κάψει» λάδια πρέπει 
να τα αναπληρώσετε μέχρι την στάθμη που ορίζει ο 
κατασκευαστής.

   Ελέγχουμε επίσης την στάθμη των υγρών στο ψυγείο 
του αυτοκινήτου, αλλά και του νερού στο δοχείο του 
παρμπρίζ. Σε περίπτωση που είναι κάτω από την επι-
θυμητή στάθμη φροντίζουμε να συμπληρώσουμε με τα 
ανάλογα υγρά.

   Με δεδομένο ότι κάθε 1.000-1.500 χιλιόμετρα θα πρέ-
πει να ελέγχουμε τα ελαστικά μας, οφείλουμε να φρο-
ντίσουμε να έχουν την επιθυμητή πίεση σύμφωνα με 
τον κατασκευαστή και τα τέσσερα ελαστικά, ενώ αν 
είναι φθαρμένα, καλό είναι να προγραμματίσουμε να τα 
αλλάξουμε το συντομότερο δυνατόν.

   Αν υπάρχει κάποια λάμπα καμένη, φροντίζουμε να 
επισκεφτούμε ένα συνεργείο για να μας την αντικατα-
στήσουν. Τόσο οι μπροστινοί προβολείς όσο και τα 
πίσω φώτα παίζουν καθοριστικό ρόλο στην οδηγική 
ασφάλεια.

Αναμφίβολα η φροντίδα του αυτοκινήτου είναι το ση-
μαντικότερο πράγμα που έχει να κάνει ο οδηγός. Μπορεί 
να απαιτεί λίγο χρόνο και χρήματα, όμως θα πρέπει να 
γίνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα ώστε να έχουμε ένα 
ασφαλές όχημα έτοιμο να μας προσφέρει τις υπηρεσίες 
του όπου και όταν χρειάζεται.

Ποιους ελέγχους πρέπει  
να κάνουμε στο ΙΧ μας  
μετά το τέλος των  
διακοπών 
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‘‘Δε χρειάζεται να λες τι ξέρεις, 
αλλά να ξέρεις τι λες’’

Σωκράτης  
Έλληνας φιλόσοφος

‘‘Στη φύση δεν επιβιώνει το ισχυρότερο είδος, 
ούτε το πιο έξυπνο, αλλά εκείνο που μπορεί να 

προσαρμοστεί καλύτερα στις αλλαγές’’

Κάρολος Δαρβίνος 
Θεμελιωτής της Θεωρίας της Εξέλιξης

‘‘Ελεύθερος είναι εκείνος που μπορεί  
να ζει χωρίς να λέει ψέμματα’’

Αλμπέρ Καμύ  
Γάλλος φιλόσοφος - συγγραφέας

ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Λεωφ. Κηφισίας 81-83, 151 24 Μαρούσι
Τηλ.: 210 4173 300
E-mail: info@np-asfalistiki.gr

www.np-asfalistiki.gr


