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Περισσότερη
φροντίδα τώρα,

περισσότερη
αξία αύριο

Αγαπητοί Φίλοι,

Την ώρα που γράφεται αυτό το μήνυμα, το νέο κύμα του 

κορωνοϊού είναι σε πλήρη εξέλιξη και η χώρα μας, όπως 

και πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες, βρίσκεται για δεύ-

τερη φορά σε καθεστώς γενικευμένου απαγορευτικού με 

ελάχιστο χρονικό ορίζοντα εξόδου τον Δεκέμβριο. 

Εάν και ο προβληματισμός είναι μεγάλος και η συνε-

χιζόμενη πίεση στην κοινωνία και την οικονομία ανα-

πόφευκτη, γίνεται αντιληπτό ότι, μέχρι τη στιγμή που η 

επιστήμη θα μπορέσει να δώσει τη δραστική λύση που 

όλοι περιμένουμε, η υπευθυνότητα και η αλληλεγγύη 

εξακολουθούν να είναι τα ισχυρότερα όπλα μας απέναντι 

στην απειλή.

Μέσα στις ιδιαίτερες αυτές ο συνθήκες, ο ασφαλιστικός 

κλάδος παραμένει ενεργός και επίκαιρος. Προσαρμοσμέ-

νος σε σύγχρονα πρότυπα λειτουργίας, ο κλάδος μας έχει 

ως σήμερα επιδείξει ανθεκτικότητα και έχει ανταποκριθεί 

με υπευθυνότητα. Ή επόμενη μέρα δεν θα είναι εύκολη 

και καθώς οι μακροπρόθεσμες συνέπειες από τα συνε-

χιζόμενα περιοριστικά μέτρα θα γίνονται αντιληπτές, η 

ασφαλιστική αγορά καλείται να ανασυντάξει τις δυνάμεις 

της. Τόσο η πανδημία, όσο και άλλα ευρείας κλίμακας 

γεγονότα όπως οι πρόσφατες φυσικές καταστροφές που 

έπληξαν τη χώρα μας (Μεσογειακός κυκλώνας «Ιανός», 

σεισμός Σάμου) αναδεικνύουν ακόμη περισσότερο τον 

κρίσιμο ρόλο της ασφάλισης για την προστασία των πολι-

τών και τη στήριξη της οικονομικής ανάκαμψης. 

Στην Υδρόγειο Ασφαλιστική, παραμένουμε απολύ-

τως προσηλωμένοι στην αποστολή μας. 

Με το σύγχρονο, διεθνώς πιστοποιημένο σύστημα 

επιχειρησιακής συνέχειας σε πλήρη εφαρμογή, 

από την πρώτη στιγμή της κρίσης, και με τις ενω-

μένες δυνάμεις των ανθρώπων μας, εργαζομένων 

και συνεργατών, βρισκόμαστε δίπλα στους ασφα-

λισμένους μας με κάθε τρόπο. 

Ή εταιρεία παραμένει ισχυρή, όπως πιστοποιούν 

και οι οικονομικές επιδόσεις στο εννεάμηνο που 

δημοσιεύονται σ' αυτό το τεύχος. Ταυτόχρονα συ-

νεχίζουμε να κοιτάμε στο μέλλον, επενδύοντας σε 

νέα προϊόντα και εμπλουτίζοντας συνεχώς τις υπη-

ρεσίες μας για να προσφέρουμε μεγαλύτερη αξία 

στους ασφαλισμένους μας.

Αντιλαμβανόμενοι ότι οι δεσμεύσεις μας αποκτούν, 

μέσα στη δύσκολη αυτή κατάσταση, ακόμη μεγα-

λύτερη βαρύτητα, προτάσσουμε για άλλη μια φορά 

την ποιότητα, την φερεγγυότητα και το ανθρώπινο 

πρόσωπο της εταιρείας μας!

Φιλικά και με ευχές για υγεία και δύναμη,

Παύλος Κασκαρέλης

Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

03Μήνυμα Διοίκησης
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Ισχυρές οικονομικές επιδόσεις 
στο εννεάμηνο

Οικονομικά Στοιχεία

Καθώς οδεύουμε προς το τέλος 

του έτους, η πανδημία συνεχίζει να 

προκαλεί σοβαρές αναταραχές στην 

κοινωνία και την οικονομία. 

Μέσα στο ιδιαίτερα απαιτητικό πε-

ριβάλλον που διαμορφώνεται και 

στη χώρα μας, η Υδρόγειος Ασφα-

λιστική, έχοντας επιδείξει, από την 

πρώτη στιγμή της κρίσης, υψηλή 

ετοιμότητα ανταπόκρισης στα νέα 

δεδομένα, συνεχίζει να κινείται με 

σταθερότητα και δυναμική, κάτι 

που αποτυπώνεται και στη συνεχή 

ενίσχυση των οικονομικών της με-

γεθών. 

Κατά την 30.09.2020, τα βασικά 

οικονομικά μεγέθη της Εταιρείας 

διαμορφώνονται ενισχυμένα σε 

σχέση με την 31.12.2019. Ή κερ-

δοφορία παραμένει υψηλή, με τα 

κέρδη προ φόρων να ανέρχονται 

στα €10,2 εκ., ενισχύοντας τα ίδια 

κεφάλαια της Εταιρείας.

Οι επιδόσεις αυτές πιστοποιούν τις 

ισχυρές βάσεις και τις θετικές προο-

πτικές της Εταιρείας. Με συνετή δια-

χείριση, υψηλού επιπέδου υπηρεσίες 

και αδιαπραγμάτευτη αξία το προ-

σωπικό και τους συνεργάτες της, η 

Υδρόγειος Ασφαλιστική συνεχίζει να 

υλοποιεί με επιτυχία τους στρατηγι-

κούς και οικονομικούς της στόχους. 

Πρώτιστο μέλημά μας παραμένει η 

φροντίδα και στήριξη των ασφαλι-

σμένων μας, με ακόμη μεγαλύτερη 

έμφαση και ευαισθησία, εν μέσω 

της ιδιαίτερης αυτής συγκυρίας. 

Οικονομικά Στοιχεία 
30.09.2020 - Σύμφωνα
με τα Διεθνή Λογιστικά
Πρότυπα

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Το σύνολο του ενεργητικού διαμορ-

φώνεται στα €236,2 εκ., ενισχυμέ-

νο σε σχέση με την 31.12.2019

(€223,9 εκ.).

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
Το σύνολο των επενδύσεων και 

των ενσώματων περιουσιακών 

στοιχείων ανέρχεται σε €200,2 

εκ. (€158,8 εκ. σε χρεώγραφα και 

€41,4 εκ. σε ακίνητα) από €186,8 

εκ. κατά την 31.12.2019. 

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Τα ίδια κεφάλαια της Εταιρείας εμ-

φανίζονται ενισχυμένα και διαμορ-

φώνονται στα €73,2 εκ. έναντι

€67,2 εκ. κατά την 31.12.2019.

SCR RATIO
Ο δείκτης επιλέξιμων ιδίων κεφα-

λαίων προς κεφαλαιακή απαίτηση 

φερεγγυότητας (SCR Ratio) δια-

τηρείται στο 162,0 %.

ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ
Τα αποθέματα της Εταιρείας ανέρ-

χονται στα €148,7 εκ. έναντι 

€143,4 εκ. κατά την 31.12.2019.

ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑ
Τα κέρδη προ φόρων της Εταιρείας 

ανέρχονται σε €10,2 εκ.

ΠΑΡΑΓΩΓΗ
Ή παραγωγή ασφαλίστρων ανήλθε 

σε €63,6 εκ. έναντι €64,8 εκ. κατά 

την αντίστοιχη περσινή περίοδο 

(30.09.2019). 

§ του Λουκά Κορομπίλη, Γενικού Διευθυντή
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223,9

236,2

31/12/2019

30/09/2020

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (σε εκ. €)

67,231/12/2019

30/09/2020 73,2

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (σε εκ. €)

30/09/2020

186,831/12/2019

200,2

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΑ
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (σε εκ. €)

143,431/12/2019

30/09/2020 148,7

ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ (σε εκ. €)

63,630/09/2020

64,830/09/2019

ΠΑΡΑΓΩΓΗ (σε εκ. €)

162,0%31/12/2019

30/09/2020 161,9%

SCR RATIO

*Σύμφωνα με τα Δ.Λ.Π.
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Οι Executive Partners του 
«Υδρόγειος Club - Διακεκριμένων 
Συνεργατών» μας συστήνονται
*Η παρουσίαση των συνεργατών μας γίνεται με αλφαβητική σειρά και θα συνεχισθεί στα επόμενα τεύχη του περιοδικού μας

ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ - 
ΚΑΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 
- ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ 
ΓΡΑΦΕΙΟ
Μιχάλης Παπαδάτος

Ή πρώτη μου ερασιτε-

χνική επαφή στον ασφα-

λιστικό χώρο ξεκίνησε 

τη δεκαετία του 1980, η 

αποστολή των Προτάσε-

ων Ασφάλισης γινόταν τότε μέσω ΕΛΤΑ. 

Το 1998 οριστικοποιήθηκε μέσα μου η απόφαση της επαγ-

γελματικής δραστηριοποίησης στον συγκεκριμένο χώρο με 

τη λειτουργία ασφαλιστικού γραφείου στο Αργοστόλι Κεφα-

λονιάς, έχοντας ως βασικό άξονα τον κλάδο οχημάτων. 

Από τότε έως σήμερα και με στενό συνεργάτη την Υδρόγειο 

Ασφαλιστική, η δραστηριότητά μας έχει επεκταθεί σε όλα τα 

πεδία της ιδιωτικής ασφάλισης, εμμένοντας σταθερά στις 

πρωταρχικές μας αξίες, υλοποιώντας όμως ταυτόχρονα 

νέες ιδέες και οράματα. Διαθέτοντας πλέον τη γνώση και 

την εμπειρία, επιδιώκουμε καθημερινά να ανανεώνουμε τη 

σχέση αμοιβαίας εμπιστοσύνης και αρμονικής συνεργασίας 

με τους πελάτες μας, έχοντας ως κύριο μέλημα τη δίκαιη και 

σωστή παροχή του ασφαλιστικού αγαθού. Νιώθουμε ικα-

νοποιημένοι που η προσπάθειά μας έχει ανταπόκριση και η 

διατήρηση αυτής της ουσιαστικής σχέσης με τον πελάτη απο-

τελεί για εμάς προτεραιότητα υψίστης σημασίας.

Ή στήριξη της Υδρογείου Ασφαλιστικής μας ωθεί να συνεχί-

σουμε με την ίδια ορμή και θέληση και στο μέλλον. Ή άριστη 

επαγγελματική σχέση που διατηρεί με τους διαμεσολαβητές 

της, ο σεβασμός στον καθημερινό και επίπονο αγώνα των 

διαμεσολαβητών, η αμεσότατη ανταπόκρισή της σε οποιοδή-

ποτε πιθανό πρόβλημα προκύπτει, η ειλικρινής πρόθεση επί-

λυσης θεμάτων αλλά και το βαθιά ανθρώπινο πρόσωπο που 

επιδεικνύει σε κάθε επαφή μας, έχουν καταφέρει να δώσουν 

υπόσταση στα οράματά μας. Ευελπιστούμε ο δεσμός αυτός 

να συνεχίσει να μεστώνει μέρα με τη μέρα, χρόνο με το χρό-

νο, και εμείς, με αρωγό την Υδρόγειο Ασφαλιστική, να εξα-

κολουθούμε να προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλής ευθύνης 

και ασφάλειας στον άνθρωπο του σήμερα.

Μέρος Γ’
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 «PRONOMION 
- Ε. ΣΙΔΕΡΗΣ & 
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε.»
Ευστάθιος Σίδερης

Ή «Pronomion» δραστη-

ριοποιείται στον ασφα-

λιστικό κλάδο από το 

1992 με έδρα τη Σάμο. 

Από τότε έως και σήμερα, 

αναπτύσσει αξιόπιστη 

ασφαλιστική δραστηριότητα σε όλους τους ασφαλιστικούς 

κλάδους. 

Τα στελέχη και οι συνεργάτες της «Pronomion» διαθέτουν 

άριστη γνώση της ασφαλιστικής αγοράς. Έχοντας εμπειρία 

και ικανότητα, εντοπίζουμε τις ανάγκες κάθε ασφαλιζόμενου 

ξεχωριστά, ερευνούμε τις πλέον εύρωστες ελληνικές και 

διεθνείς εταιρείες, αναλύουμε και προτείνουμε στον πελάτη 

μας την καλύτερη ασφαλιστική επιλογή. Το πιο σημαντικό: δι-

ατηρούμε μαζί του προσωπική επαφή και δείχνουμε αληθινό 

ενδιαφέρον ώστε να τον στηρίζουμε κάθε στιγμή με λύσεις 

και υπηρεσίες που βελτιώνουν ουσιαστικά τη ζωή του. 

Παράλληλα, καινοτομούμε και αξιοποιούμε τη σύγχρονη τε-

χνολογία, με πλήρη μηχανοργάνωση και τα πλέον εξελιγμένα 

προγράμματα λογισμικού και ασφαλιστικής διαχείρισης ώστε 

να είμαστε σε θέση να προσφέρουμε στο πελατολόγιό μας 

τις πιο σύγχρονες ασφαλιστικές υπηρεσίες. 

Ή συνεργασία μας με την Υδρόγειο Ασφαλιστική ξεκίνησε το 

1998.

Πρόκειται για μια άριστη συνεργασία που στηρίζεται στην 

αμοιβαία εμπιστοσύνη και υποστήριξη. Έχοντας πάντα στο 

πλευρό μας τον οραματιστή Πρόεδρο της Εταιρείας, Αναστά-

σιο Κασκαρέλη και το εξαιρετικό ανθρώπινο δυναμικό της, 

συνεχίζουμε με σιγουριά για το μέλλον, παρέχοντας καινοτό-

μες υπηρεσίες και άριστη εξυπηρέτηση των πελατών. 

Ή Υδρόγειος Ασφαλιστική διαθέτει τα καλύτερα προγράμμα-

τα ασφάλισης, εξαιρετική μηχανοργάνωση, εξειδικευμένο 

προσωπικό, άμεση επικοινωνία, ταχύτατες και ουσιαστικές 

λύσεις σε όλα τα επίπεδα. Είναι μεγάλη μας χαρά και τιμή να 

είμαστε μέλη αυτής της οικογένειας που στηρίζεται στον σε-

βασμό, την υπευθυνότητα, τις αξίες και τη διαχρονική φιλία.

07Παρουσίαση
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«ΣΙΑΝΤΣΗΣ Π. & Σ. 
& ΣΙΑ Ο.Ε.»
Στέφανος Σιάντσης

Ή εταιρεία μας με έδρα 

την Καστοριά (Πλατεία 

Δαβάκη 2 & Αγίου Αθα-

νασίου 5) ιδρύθηκε το 

1993 και δραστηριοποι-

είται στην ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας, απα-

σχολώντας σήμερα 6 άτομα ως μόνιμο προσωπικό. 

Ή ενασχόληση με το επάγγελμα του ασφαλιστή ξεκίνησε το 

1970 από τον πατέρα, Παύλο Σιάντση και συνεχίστηκε από 

τους υιούς, Στέφανο και Παντελή Σιάντση. 

Διαθέτοντας εμπειρία 50 χρόνων στον ασφαλιστικό κλάδο 

και βαθιά γνώση της τοπικής αγοράς, η εταιρεία μας παρέχει 

ασφαλιστικές υπηρεσίες που ανταποκρίνονται στις ιδιαίτερες 

ανάγκες των 3.000 πελατών μας, ιδιωτών και επιχειρή-

σεων. Δραστηριοποιούμαστε σε όλους τους κλάδους των 

ασφαλειών, με μεγαλύτερο όγκο παραγωγής στους γενικούς 

κλάδους (ασφαλίσεις οχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύ-

νης, μεταφορών) και τον κλάδο υγείας. Υπάρχει επίσης εξει-

δίκευση στην ασφάλιση γουναρικών. 

Όλα αυτά τα χρόνια, επίκεντρο όλων όσων κάνουμε είναι για 

εμάς ο πελάτης. Συνδυάζοντας τη μακρόχρονη εμπειρία και 

βαθιά γνώση του ασφαλιστικού επαγγέλματος με το αληθινό 

και ανθρώπινο ενδιαφέρον απέναντι σε κάθε πελάτη μας, 

φροντίζουμε ώστε αυτός να απολαμβάνει υψηλού επιπέ-

δου ασφαλιστικές υπηρεσίες και άμεση ανταπόκριση στις 

ανάγκες του. Στις δύσκολες μάλιστα ημέρες που βιώνουμε 

τους τελευταίους μήνες, λόγω του COVID-19, παραμένουμε 

ακόμη πιο προσηλωμένοι στο έργο μας για να στηρίζουμε με 

ευαισθησία και αμεσότητα τους πελάτες μας. Με τον τρόπο 

αυτό έχουμε καταφέρει να χτίσουμε την εμπιστοσύνη τους 

και το καλό όνομα του γραφείου μας.

Όσον αφορά τη συνεργασία μας με την Υδρόγειο Ασφαλι-

στική, αυτή ξεκίνησε το 2000 μετά από μια συνάντηση του 

πατέρα μας, Παύλου Σιάντση με τον Πρόεδρο, κ. Αναστάσιο 

Κασκαρέλη. Μετρώντας ήδη 20 χρόνια, η συνεργασία αυτή 

παραμένει σήμερα ουσιαστική και δυνατή!

ΤΖΟΓΙΑΣ ΛΟΥΚΑΣ 
- ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ 
ΓΡΑΦΕΙΟ
Λουκάς Τζόγιας

Το γραφείο μας βρίσκεται 
στο Καρλόβασι της Σάμου. 
Εδώ και 21 χρόνια, έχο-
ντας ως πρώτιστο μέλημά 

μας τη σωστή εξυπηρέτηση, την ειλικρίνεια και το σεβασμό 
προς τον ασφαλιζόμενο, προσφέρουμε ολοκληρωμένες ασφα-
λιστικές υπηρεσίες σε όλους τους κλάδους ασφάλισης. Σήμερα 
κατέχουμε ένα σημαντικό μερίδιο στην αγορά της Σάμου και σε 
άλλες περιοχές της Ελλάδας.
Ή επιτυχία αυτή οφείλεται επίσης στη σωστή οργάνωση, τη 
σύγχρονη μηχανογράφηση καθώς και την έγκυρη και έγκαιρη 
ενημέρωσή μας και την ευελιξία απέναντι στις όποιες αλλαγές της 
εξελισσόμενης αγοράς. Κάτι τέτοιο επιτυγχάνεται με συνεχή παρα-
κολούθηση των τάσεων στον ασφαλιστικό, και όχι μόνο, τομέα.
Σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες είμα-
στε σε θέση να προσφέρουμε στους πελάτες μας τις λύσεις που 
ανταποκρίνονται στις ιδιαίτερες ανάγκες τους, με τις καλύτερες 

καλύψεις και το αντίστοιχο ασφάλιστρο. 
Ο ανθρωποκεντρικός χαρακτήρας του γραφείου μας αποτελεί 
για εμάς την καλύτερη επένδυση! Οι άνθρωποί μας γνωρίζουν 
καλά ότι η ασφάλιση, στις διάφορες μορφές της, είναι ένα 
αγαθό που συμβάλλει ουσιαστικά στην ποιότητα της ζωής, προ-
σφέροντας προστασία και εξασφάλιση, όπου υπάρχει αβεβαιό-
τητα. Γι’ αυτό και σταθερή προσπάθειά μας είναι να κάνουμε τη 
δουλειά μας με όλη την φροντίδα, την ευαισθησία, τη ζεστασιά 
αλλά και τη σαφήνεια που επιζητά ο κάθε ασφαλιζόμενος από 
έναν σύμβουλο - επαγγελματία που καλείται να του παράσχει το 
πλέον ενδεδειγμένο πλαίσιο για την προστασία των σημαντικών 
της ζωής του - την οικογένεια, την υγεία, το σπίτι, την επιχείρη-
ση, το όχημα. 
Ή Υδρόγειος Ασφαλιστική αποτελεί την κύρια συνεργαζόμενη 
εταιρεία του γραφείου μας εδώ και πολλά χρόνια, κατέχοντας το 
99% της παραγωγής μας. Πρόκειται για μια υγιή συνεργασία, 
γεγονός το οποίο οφείλεται, κατά μεγάλο ποσοστό, στην ιδιαί-
τερη σχέση που συνδέει την εταιρεία με εμάς τους συνεργάτες 
της. Οι άνθρωποι της εταιρείας, πάντα πλήρως ενημερωμένοι 
και φιλικοί, φροντίζουν με αμεσότητα να δίνουν λύσεις και υπο-
στήριξη στο καθημερινό μας έργο. Ταυτόχρονα με την δυναμική 
γκάμα των προϊόντων της και την υψηλών ταχυτήτων ευελιξία 
της, η Υδρόγειος Ασφαλιστική δημιουργεί ένα σίγουρο περιβάλ-
λον συνεργασίας και ανάπτυξης για τους συνεργάτες της. 
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«TZORTZIS SA 
INSURANCE AGENTS»
Γιάννης Τζώρτζης, 
Πρόεδρος & 
Διευθύνων Σύμβουλος

Ή «Tzortzis Insurance 
Agents», λειτουργεί ως 
ανεξάρτητη εταιρεία δι-
αμεσολάβησης από το 
2011.
Ή διαρκώς εξελισσόμενη 

πορεία της, έχει δημιουργήσει ένα ισχυρό δίκτυο πανελλαδι-
κά, διαθέτοντας ήδη γραφεία στην Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λά-
ρισα, Λαμία, Χαλκίδα και Κυπαρισσία, εξυπηρετώντας πάνω 
από 300 ανεξάρτητους συνεργάτες σε όλη την Ελλάδα.
Δραστηριοποιούμαστε σε όλους τους τομείς της ασφαλιστι-
κής αγοράς, με έμφαση στη διαχείριση κινδύνων για λογα-
ριασμό των συνεργατών μας.
Τα στελέχη που πλαισιώνουν την Tzortzis S.A , από την πρώ-
τη μέρα της λειτουργίας της, οραματίζονται μέσα από τη δι-
αρκή εκπαίδευση, την εξέλιξη και ανάπτυξη του δικτύου της, 

τη δημιουργία ενός ιδανικού περιβάλλοντος εργασίας για 
το προσωπικό της καθώς και για τους συνεργάτες της, πε-
τυχαίνοντας έτσι, την αύξηση της αποδοτικότητας σε όλους 
τους τομείς της δραστηριότητάς της, μέσω των καινοτόμων 
διαδικασιών που προσφέρουμε στο δίκτυό μας, με γνώμονα 
πάντα την αξιοπιστία και την άμεση εξυπηρέτηση των συνερ-
γατών μας.
Ή στρατηγική της εταιρεία μας, εστιάζεται σε δύο βασικούς 
άξονες:
•  Την ανάπτυξη του δικτύου μας με νέα υποκαταστήματα, τα 

οποία θα έχουν τη δυνατότητα ‘’In House’’ συνεργατών, πε-
τυχαίνοντας με αυτόν τον τρόπο, τη μέγιστη ολοκληρωμένη 
εξυπηρέτηση του συνεργάτη στον τομέα του Back Office 
καθώς και την παροχή όλων των διαθέσιμων μέσων υπο-
στήριξης εσωτερικών συνεργατών.

• Τη διεύρυνση ανεξάρτητων συνεργατών, προσφέροντας όλα 
τα μέσα που είναι απαραίτητα για την αύξηση του χαρτοφυλα-
κίου τους καλύπτοντας τις ανάγκες των πελατών τους. 

Για όλα τα παραπάνω, τα τελευταία χρόνια, η Υδρόγειος 
Ασφαλιστική αποτελεί στρατηγικής σημασίας συνεργαζόμενη 
εταιρεία με την Tzortzis S.A, η οποία χάρη στην πληθώρα 
ασφαλιστικών προϊόντων και την εξυπηρέτησή της, στηρίζει 
την ανάπτυξη των εργασιών μας, δίνοντας πάντα λύση σε 
κάθε αίτημα των συνεργατών μας.

Παρουσίαση

CLUB
∆ΙΑΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ
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01010
«ΦΛΩΡΟΥΣ 
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
& ΣΙΑ Ε.Ε.»
Μανόλης Φλωρούς

Ή εταιρεία «Φλωρούς 

Εμμανουήλ & ΣΙΑ» δραστη-

ριοποιείται στο Νομό της 

Σάμου παρέχοντας μία 

ολοκληρωμένη σειρά ασφαλιστικών υπηρεσιών σε όλους 

τους κλάδους ασφάλισης. Ή εταιρεία διαθέτει δύο γραφεία, 

ένα στους Μυτιληνιούς της Σάμου και ένα δεύτερο, ιδιόκτητο 

γραφείο στο κέντρο της πόλης της Σάμου, το οποίο αποτελεί 

και την έδρα της.

Ή σταδιοδρομία μας στον χώρο των ασφαλειών ξεκίνησε 

το 1993. Έχοντας διαγράψει ήδη μία πορεία σχεδόν τριών 

δεκαετιών στο χώρο, συνεχίζουμε να υπηρετούμε την επιλο-

γή αυτή με αμείωτο μεράκι. Σε έναν κλάδο που αλλάζει και 

εξελίσσεται, σταθερή προσπάθειά μας είναι η συνεχής βελ-

τίωση, η ανάπτυξη της ασφαλιστικής γνώσης και ο εκσυγ-

χρονισμός των υπηρεσιών μας προς όφελος των ασφαλι-

σμένων. Οι αρχές της υπευθυνότητας, της συνέπειας και της 

άμεσης και ουσιαστικής σχέσης με τον πελάτη παραμένουν 

διαχρονικά βασικοί οδηγοί μας. Το ασφαλιστικό μας γραφείο 

προσπαθεί να κάνει καθημερινά πράξη αυτές τις δεσμεύ-

σεις, και ιδιαίτερα μέσα στην ιδιαίτερη δύσκολη περίοδο 

που διανύουμε, παρέχοντας τις εξειδικευμένες λύσεις, την 

υποστήριξη, την συμβουλή και την άμεση εξυπηρέτηση που 

κάθε ασφαλισμένος χρειάζεται, ώστε να γίνεται μέτοχος των 

πλεονεκτημάτων που του προσφέρει η ασφάλιση.

Ή Υδρόγειος Ασφαλιστική αποτελεί τη βασική επιλογή του 

πρακτορείου μας, αφού μας παρέχει μια μεγάλη γκάμα 

ασφαλιστικών προϊόντων, ικανών να καλύπτουν τις ανάγκες 

των πελατών μας, ενώ παράλληλα ξεχωρίζει για το ανθρώ-

πινό της πρόσωπο. Φιλική και εξυπηρετική, από τον κάθε 

υπάλληλο έως τη Διοίκηση και τον ίδιο τον Πρόεδρό της, η 

Εταιρεία στέκεται δίπλα στον συνεργάτη της. Είναι ιδιαίτερα 

σημαντικό ότι, στον βασικό της στόχο - την προσφορά της 

ασφάλισης στην κοινωνία και την άμεση σχέση με τους ασφα-

λισμένους της - η Εταιρεία έχει, ως αποκλειστικό της μέσο, το 

ανθρώπινο δίκτυο των ασφαλιστικών της διαμεσολαβητών.

ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ - 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ 
ΓΡΑΦΕΙΟ

Με μεγάλη εμπειρία και 
τεχνογνωσία στις ασφά-
λειες, το ασφαλιστικό 
γραφείο Ιωάννη Χουζού-

ρη λειτουργεί με έδρα τον Ασπρόπυργο Αττικής, προσφέ-
ροντας ολοκληρωμένες υπηρεσίες σε όλο το φάσμα των 
σύγχρονων ασφαλιστικών κλάδων.

Το ασφαλιστικό επάγγελμα ουσιαστικά «κυλάει στο αίμα» 
της οικογένειά μας. Ο πατέρας μου διατηρούσε το δικό του 
ασφαλιστικό γραφείο στην περιοχή από το 1978. Κληρο-
νομώντας την ιδιαίτερη αγάπη του για τις ασφάλειες και με 
στόχο να επεκτείνω και να εμπλουτίσω την οικογενειακή 
παράδοση, εισήλθα στο χώρο τον ασφαλειών το 2006. Από 
τότε ως σήμερα υπηρετώ με συνέπεια και υπευθυνότητα ένα 
επάγγελμα, το οποίο θεωρώ ως ένα από τα ωραιότερα και 
σημαντικότερα για τον σύγχρονο άνθρωπο.

Όλα αυτά τα χρόνια, το γραφείο μας έχει καταφέρει να 
εδραιωθεί ως ένας από τους πλέον αξιόπιστους ασφαλιστι-
κούς παρόχους στην ευρύτερη περιοχή μας. Ή προσπάθεια 
να βρισκόμαστε δίπλα στους ασφαλισμένους μας με κάθε 
τρόπο, με συνεχή στήριξη, συμβουλές, βοήθεια και αληθι-
νή, ανθρώπινη επαφή είναι αυτό που - πιστεύω - μας έχει 
ξεχωρίσει. Όπως επίσης και η εξειδικευμένη γνώση αλλά 
και η άρτια οργάνωση που μας επιτρέπει να προσφέρουμε 
στους πελάτες μας ό,τι πιο σύγχρονο σε λύσεις και υπηρεσί-
ες. Ή μεγαλύτερη ανταπόδοση για εμάς είναι η εμπιστοσύνη 
που εισπράττουμε από τους πελάτες μας και η χαρά του να 
συνεχίζουμε, μέσα από καθημερινό αγώνα, σε μια ιδιαίτερη 
περιοχή του λεκανοπεδίου, να μεταδίδουμε την αξία και τα 
πλεονεκτήματα της ασφάλισης στους συνανθρώπους μας.

Στην προσπάθειά μας αυτή, έχουμε δίπλα μας την Υδρόγειο 
Ασφαλιστική. Πρόκειται για μια ιδιαίτερα ξεχωριστή για 
εμένα συνεργασία. Παρέχοντάς μου όλα τα εργαλεία και 
τις γνώσεις που χρειάζομαι για να επιτελώ το έργο μου με 
επιτυχία, με συνεχή υποστήριξη, με άμεση και ανθρώπινη 
ανταπόκριση σε κάθε θέμα, η εταιρεία και οι άνθρωποί της 
αποτελούν για εμάς τους συνεργάτες της μια πραγματική οι-
κογένεια, με την οποία μπορούμε να πορευόμαστε με σιγου-
ριά και περισσότερη ελπίδα για το μέλλον!

Παρουσίαση
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 «ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ 
ΜΕΣΙΤΕΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Ε.Π.Ε.»
Δημήτρης 
Χριστόφορος

Ή πορεία μας στον ασφα-
λιστικό χώρο ξεκίνησε το 
1987. Με τη δεύτερη γενιά 
της οικογένειας, το 2004, 
προχωρήσαμε στην ίδρυση 
της εταιρείας ΧΡΙΣΤΟΦΟ-
ΡΟΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕ-

ΩΝ ΕΠΕ, με έδρα την Πάρο, έχοντας ως πρωταρχικό σκοπό την 
παροχή υψηλής ποιότητας ασφαλιστικών υπηρεσιών σε όλα το 
φάσμα των ασφαλίσεων - Ζωής, Υγείας, Περιουσίας, Αστικής 
Ευθύνης και Οχημάτων. Έχουμε τη δυνατότητα, συγκρίνοντας 
μεταξύ πολλών φερέγγυων ασφαλιστικών εταιρειών, να προ-
τείνουμε στους πελάτες μας τις πιο ενδεδειγμένες λύσεις για 
όλες τις ασφαλιστικές τους ανάγκες, λαμβάνοντας υπόψη τις 
ευρύτερες εξελίξεις της σύγχρονης εποχής.Ή οικονομική κρίση, 
ο ανταγωνισμός, ο Covid-19 και οι απαιτήσεις που μοιραία 
αλλάζουν, μας ωθούν να επενδύουμε συνεχώς στη σύγχρονη 

τεχνολογία με εξειδικευμένα αλλά και σύγχρονα προγράμματα 
ασφάλισης, εξασφαλίζοντας έτσι την άμεση κάλυψη των πελα-
τών μας ακόμα και από απόσταση.
Στόχος μας είναι η σωστή, ποιοτική, οικονομική και φιλική εξυ-
πηρέτηση! Ή υψηλή ικανοποίηση των πελατών μας αποτελεί 
για εμάς τον υψηλότερο στόχο, απόδειξη της αξιοπιστίας των 
υπηρεσιών μας και απόρροια της υπευθυνότητας και της συ-
νέπειας απέναντι στο θεσμό της ασφάλισης που υπηρετούμε. 
Έχοντας συνεργαστεί με πολλές αξιόλογες εταιρείες, μπορούμε 
με σιγουριά να πούμε ότι η Υδρόγειος Ασφαλιστική αποτελεί μια 
εταιρεία - πρότυπο στην ασφαλιστική αγορά τόσο για την εξυ-
πηρέτηση και την ταχύτητα στην απόδοση της αποζημίωσης όσο 
και για τη στήριξη που απολαμβάνουμε εμείς, οι συνεργάτες 
της. Υπό την ηγεσία του Προέδρου της, κ. Αναστάσιου Κασκα-
ρέλη και του Διευθύνοντος Συμβούλου, κ. Παύλου Κασκαρέλη, 
η εταιρεία παραμένει μεταξύ των κορυφαίων στην ελληνική 
ασφαλιστική αγορά, κάτι που μας γεμίζει μεγάλη σιγουριά για το 
μέλλον. Την ίδια στιγμή, η πόρτα και των δύο παραμένει πάντοτε 
ανοιχτή για να μας δεχθεί, για μία συζήτηση ή και φιλική επαφή, 
κάτι μοναδικό που δεν έχουμε συναντήσει σε άλλη εταιρεία. Για 
εμάς η Υδρόγειος Ασφαλιστική είναι μια εταιρεία ανθρώπινη, 
ζεστή, που, με σωστή μελέτη, προγραμματισμό και συνεχή πα-
ρακολούθηση των αναγκών της αγοράς, φροντίζει ΠΑΝΤΑ να 
βρίσκει λύση στα μικρά και τα μεγάλα ζητήματα των συνεργα-
τών της.

Παρουσίαση

CLUB
∆ΙΑΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ
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Νέα προγράμματα
ασφάλισης ηλεκτροκίνητων 

οχημάτων

12Αφιέρωμα:
Στον δρόμο προς την ηλεκτροκίνηση

Η Υδρόγειος Ασφαλιστική ενίσχυσε το χαρτοφυλάκιο των προϊόντων της στον κλάδο οχημάτων 
δημιουργώντας μια νέα, ολοκληρωμένη σειρά προγραμμάτων ασφάλισης για αμιγώς ηλεκτροκίνητα οχήματα 

Η Υδρόγειος Ασφαλιστική επενδύει στο μέλλον

Κατά 

τον τρόπο αυτό 

τα νέα προγράμ-

ματα καλύπτουν δι-

αφορετικές ανάγκες 

των καταναλωτών ενώ 

προσφέρουν ένα σημα-

ντικό πλεονέκτημα κόστους 

σε σχέση με την ασφάλιση των 

συμβατικών οχημάτων. Επιπλέ-

ον, όπως όλα τα προγράμματα 

ασφάλισης οχημάτων, πλαι-

σιώνονται από τις ήδη γνω-

στές υπηρεσίες και παροχές 

της εταιρείας, οι οποίες 

προσφέρουν μεγαλύτερη 

προστασία και διευκόλυν-

ση στον ασφαλισμένο. 

Ή αγορά των ηλεκτροκίνητων οχη-

μάτων διευρύνεται και στην Ελλάδα 

καθώς όλο και περισσότερα μοντέλα 

διαφόρων κατασκευαστών γίνονται διαθέ-

σιμα και το ενδιαφέρον των καταναλωτών 

στρέφεται προς αυτά, λόγω των σημαντικών 

περιβαλλοντικών και οικονομικών πλεονεκτημάτων 

που προσφέρουν αλλά και των επιδοτήσεων που παρέ-

χονται από την πολιτεία. Ή Υδρόγειος Ασφαλιστική ανταπο-

κρινόμενη στην αυξανόμενη ανάγκη ασφάλισης αυτών των 

οχημάτων διαθέτει πλέον μια εξειδικευμένη σειρά ασφαλι-

στικών προγραμμάτων για αμιγώς ηλεκτροκίνητα οχήματα 

(Battery Electric Vehicle - BEV).

Τα προγράμματα αφορούν τόσο τα αμιγώς ηλεκτροκίνητα 

επιβατικά οχήματα όσο και τις αμιγώς ηλεκτροκίνητες μο-

τοσυκλέτες και μοτοποδήλατα και προσαρμόζονται στα 

ήδη επιτυχημένα προγράμματα της εταιρείας, τα οποία 

αντιστοιχούν στις κατηγορίες αυτές (ECO / BASIC 

/ AUTO EXTRA PLUS / PREMIUM AUTO και 

MOTO). 



υδρόγειος # ασφαλής δύναμη!

13

Στον δρόμο προς
την ηλεκτροκίνηση:

13Αφιέρωμα:
Στον δρόμο προς την ηλεκτροκίνηση

§ του Σεραφείμ Αίσωπου, Διευθυντή Ανάληψης Κινδύνων

νέα εποχή της ηλεκτρο-

κίνησης είναι ήδη εδώ, 

αποτελώντας, μαζί με τα αυ-

τόνομα οχήματα, τις δύο πιο 

σημαντικές εξελίξεις που 

διαμορφώνουν το μέλλον 

των μετακινήσεων.

Ή χρήση των ηλεκτροκίνητων 

οχημάτων συνεπάγεται σημαντικά 

οικονομικά και περιβαλλοντικά 

πλεονεκτήματα, ωστόσο η ταχύτητα 

διείσδυσης των νέων μοντέλων 

επηρεάζεται από διάφορους παρά-

γοντες. Καθοριστικό ρόλο διαδρα-

ματίζουν οι πολιτικές που υιοθε-

τούνται παγκοσμίως για τη μείωση 

των εκπομπών ρύπων στα νέα 

αυτοκίνητα ενώ βασικός κινητήριος 

μοχλός της όλης αλλαγής παραμέ-

νει η τεχνολογική εξέλιξη. 

Εκτιμήσεις δείχνουν ότι ο αριθμός 

των ηλεκτρικών οχημάτων όλων 

των τύπων ενδέχεται να φτάσει τα 

100 εκατομμύρια από το 2030 και 

μετά - από 7 εκατομμύρια σήμερα 

- καθώς το κόστος τους μειώνεται 

σταδιακά, η διαθεσιμότητα των 

νέων μοντέλων αυξάνεται, η αυτο-

νομία τους βελτιώνεται και οι κατα-

ναλωτές στρέφονται προς νέους, 

φιλικότερους προς το περιβάλλον, 

τρόπους μετακίνησης.

Πολιτικές και κίνητρα για 
την ηλεκτροκίνηση
Οι στόχοι για το περιβάλλον και 

τη βιωσιμότητα καθοδηγούν τις 

πολιτικές που υιοθετούνται για την 

ηλεκτροκίνηση σε παγκόσμιο επί-

πεδο και ειδικά στην Κίνα και την 

Ευρώπη. H Ευρωπαϊκή Ένωση έχει 

από το 2019 θέσει πιο αυστηρά 

πρότυπα για τη μείωση των εκπο-

μπών του CO
2
 στα νέα αυτοκίνητα 

έως το 2030. Στο πλαίσιο αυτό οι 

περισσότερες χώρες - μέλη της Ευ-

ρωπαϊκής Ένωσης προωθούν σθε-

ναρά την ηλεκτροκίνηση μέσω της 

θέσπισης σημαντικών οικονομικών 

κινήτρων για την αγορά οχημάτων 

με μηδενικές ή χαμηλές εκπομπές 

ρύπων καθώς και φοροαπαλλαγές. 

Στην Ελλάδα, το σχέδιο προώθησης 

της ηλεκτροκίνησης έγινε νόμος 

του κράτους τον περασμένο Ιούλιο, 

με τον πρωθυπουργό να δηλώνει 

ότι ο εθνικός στόχος είναι ένα στα 

τρία αυτοκίνητα που τίθενται σε κυ-

κλοφορία να είναι ηλεκτρικό μέχρι 

το 2030. Το πρόγραμμα «Κινούμε 

ηλεκτρικά» του Υπουργείου Περι-

βάλλοντος και Ενέργειας, με αρχικό 

προϋπολογισμό τα 100 εκατ. ευρώ, 

περιλαμβάνει ένα πακέτο κινήτρων 

- επιδοτήσεων για αγορά ηλεκτρο-

κίνητων αυτοκινήτων, δικύκλων και 

τρικύκλων, ποδηλάτων, οικιακών 

φορτιστών και άλλα κίνητρα για ιδι-

ώτες και επιχειρήσεις. Ή επιδότηση 

ενός ηλεκτροκίνητου αυτοκινήτου 

μπορεί να φτάσει έως τα €6.000 με 

επιπλέον επιδότηση €1.000 για την 

απόσυρση παλαιού οχήματος και 

€500 για τον απαιτούμενο σταθμό 

φόρτισης. 

Προοπτικές και προκλήσεις
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υπερβαίνουν τα 780.000 οχήματα. Τα απλά υβριδικά αύξησαν τις πωλήσεις 

τους κατά 46% ενώ τα plug-in υβριδικά κατά 153%. Ως ενδεικτικό στοιχείο της 

εμπορικής ανόδου των εν λόγω οχημάτων αξίζει να αναφέρουμε ότι τέσσερα 

χρόνια νωρίτερα, στο πρώτο εξάμηνο του 2015, οι αντίστοιχες πωλήσεις των 

BEVs ήταν 107.000. Παρομοίως στην Ευρώπη, οι ταξινομήσεις των BEVs στο 

πρώτο εξάμηνο του 2019 ανήλθαν στα 173.200 οχήματα (84% αύξηση από 

την αντίστοιχη περίοδο του 2018). Τα αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα ήταν μία 

ισχυρή τάση στην ευρωπαϊκή αγορά μέχρι και το πρώτο δίμηνο του 2020, πριν 

δηλαδή την πανδημία του κορωνοϊού. Οι πωλήσεις τους το Φεβρουάριο ήταν 

κατά 92% υψηλότερες (135.000 οχήματα) από αυτές του αντίστοιχου μήνα το 

2019 (75.400). Και ενώ η συνολική αγορά υποχώρησε, τα «πράσινα αυτοκίνη-

τα» αύξησαν το μερίδιό τους αντιπροσωπεύοντας πλέον το 13% της αγοράς σε 

σχέση με τα βενζινοκίνητα (54%) και τα κινούμενα με ντίζελ (31%).

 

Πηγή Jato Dynamics

Η ελληνική πραγματικότητα
Ή ελληνική αγορά αυτοκινήτου δείχνει να μην εμπιστεύεται ακόμη τα ηλεκτρικά 

αυτοκίνητα και οι πωλήσεις τους παραμένουν στα σπάργανα, παρά την παρου-

σία σημαντικών μοντέλων (ηλεκτρικών αλλά και plug - in υβριδικών) στη χώρα 

μας. 

Κι ενώ, το 2019, οι πωλήσεις των υβριδικών μοντέλων στη χώρα μας αναρ-

ριχήθηκαν στο 5,8% (σε σχέση με 3,5% το 2018), οι πωλήσεις των αμιγώς 

ηλεκτρικών αυτοκινήτων δεν ξεπέρασαν το «ανεμικό» μερίδιο του 0.4% επί 

του συνόλου των πωλήσεων στα καινούρια αυτοκίνητα. Σε αριθμούς, πέρσι, 

πρωτοκυκλοφόρησαν στην ελληνική αγορά 200 νέα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, την 

στιγμή που το 2019 οι πωλήσεις νέων οχημάτων βενζίνης και ντίζελ άγγιξαν 

τα 110.000 οχήματα. Σήμερα στη χώρα μας, οι επίσημες αντιπροσωπείες προ-

σφέρουν στους καταναλωτές πολλά μοντέλα ηλεκτρικών αυτοκινήτων, με τα 

περισσότερα από αυτά να προέρχονται από τις ευρωπαϊκές αυτοκινητοβιομηχα-

νίες. Σε αυτά προστίθενται όσα ταξινομούνται από το εξωτερικό και δεν διατίθε-

νται στην Ελλάδα.

ΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ
z��Αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα (BEV): 

διαθέτουν ηλεκτροκινητήρα και 

κινούνται 100% με ηλεκτρική 

ενέργεια από συσσωρευτές 

(μπαταρίες), οι οποίοι φορτίζονται 

με σύνδεση σε πρίζα ή σταθμό 

φόρτισης. 

z��Plug -in υβριδικά (PHEV): δια-

θέτουν κινητήρα εσωτερικής 

καύσης και ηλεκτροκινητήρα και 

επαναφορτίζονται από εξωτερική 

πηγή φόρτισης. Τα οχήματα αυτά 

επιτυγχάνουν ένα σημαντικό μέ-

ρος ή και το σύνολο της κίνησης 

τους ως ηλεκτρικά.

z��Υβριδικά: συνδυάζουν βενζινο-

κινητήρα και ηλεκτροκινητήρα, 

ωστόσο δεν επαναφορτίζονται 

από εξωτερική πηγή αλλά χρησι-

μοποιούν μια έξυπνη λειτουργία 

(«αναγεννητική πέδηση») που 

μετατρέπει την κινητική ενέργεια 

κατά το φρενάρισμα σε ηλεκτρική 

κατά την οδήγηση.

Η παγκόσμια αγορά 
ηλεκτροκίνητων οχημάτων
Ή δυναμική άνοδος των ηλεκτροκί-
νητων οχημάτων είναι μία παγκό-
σμια πραγματικότητα. Σύμφωνα 
με στοιχεία της Jato Dynamics 
- εταιρείας ερευνών, κατά το πρώτο 
εξάμηνο του 2019, οι παγκόσμιες 
πωλήσεις των αμιγώς ηλεκτροκί-
νητων αυτοκινήτων (BEV) στις 41 
πιο σημαντικές αγορές του πλανήτη 
αυξήθηκαν κατά 92% σε σχέση με 
την αντίστοιχη περίοδο του 2018, 
φτάνοντας τα 765.000 οχήματα. 
Αντίστοιχα, σε ολόκληρο τον κό-
σμο, οι ταξινομήσεις των BEVs για 
το ίδιο διάστημα υπολογίζονται ότι 

υδρόγειος # νοέμβριος 2020

Η Κίνα είναι η μεγαλύτερη αγορά ηλεκτρικών οχημάτων στον κόσμο, αντι-

προσωπεύοντας περίπου το 45%. Το 24% ανήκει στην Ευρώπη και το 

22% στις ΗΠΑ.

Αφιέρωμα:
Στον δρόμο προς την ηλεκτροκίνηση



Σταθμός Φόρτισης Ηλεκτρικών
Οχημάτων στην Υδρόγειο Ασφαλιστική

Η Υδρόγειος Ασφαλιστική έχει εγκαταστήσει έναν σύγχρονο σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων στα κεντρικά της 

γραφεία στην Αθήνα, τον οποίο διαθέτει για τους εργαζομένους και επισκέπτες της. Ο σταθμός παρέχει τη δυνατότητα 

φόρτισης έως 22 kW με ελεύθερη πρόσβαση και τις υψηλότερες προδιαγραφές ασφάλειας και λειτουργικότητας. 

Εκτιμήσεις για τις επιπτώσεις της πανδημίας
Με βάση τα στοιχεία πωλήσεων αυτοκινήτων από τον Ιανουάριο έως τον Απρίλιο του 2020, ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας 

(International Energy Agency) εκτιμά ότι οι πωλήσεις ηλεκτρικών οχημάτων (επιβατικών και επαγγελματικών ελαφρών οχημάτων) 

θα παραμείνουν σε γενικές γραμμές στα επίπεδα του 2019, την ίδια στιγμή που η συνολική αγορά επιβατικών αυτοκινήτων θα 

συρρικνωθεί κατά 15% σε σχέση με το 2019. Τα επόμενα κύματα της πανδημίας και η βραδύτερη από την αναμενόμενη οικονομι-

κή ανάκαμψη θα μπορούσαν να επηρεάσουν σε διαφορετικό βαθμό την αγορά καθώς και τις στρατηγικές των αυτοκινητοβιομηχανι-

ών που αφορούν τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις των κανονιστικών προτύπων. H γενική εκτίμηση είναι ότι το μερίδιο των πωλή-

σεων ηλεκτρικών αυτοκινήτων, στο σύνολο των παγκόσμιων πωλήσεων αυτοκινήτων για το 2020, θα ανέλθει περίπου στο 3%.

Προοπτικές για το μέλλον
Παρά το μικρό της μερίδιο και τα εμπόδια που θέτει η πανδημία, η αγορά της ηλεκτροκίνησης κινείται με γρήγορους ανοδι-

κούς ρυθμούς και το ίδιο συμβαίνει και με τις εξελίξεις - ενίσχυση περιβαλλοντικών πολιτικών και κυβερνητικών κινήτρων 

απόκτησης ηλεκτροκίνητων οχημάτων, βελτίωση των τεχνικών χαρακτηριστικών των οχημάτων και των υποδομών φόρτι-

σης κ.α. - που πρόκειται να καθορίσουν το μέλλον της. Από πλευράς του ιδιώτη - καταναλωτή ο σημαντικότερος ίσως ανα-

σχετικός παράγοντας για την απόκτηση ενός ηλεκτρικού οχήματος εξακολουθεί να είναι η τιμή αγοράς των περισσότερων 

μοντέλων που παραμένει υψηλότερη σε σχέση με τα συμβατικά. Επιπλέον, σημαντικό ρόλο στην απόφαση αγοράς παίζουν 

και οι απαιτήσεις που αφορούν την κατοχή και χρήση των ηλεκτρικών οχημάτων όπως η θέση στάθμευσης για εγκατάσταση 

φορτιστή, ο βαθμός αυτονομίας τους, η ταχύτητα φόρτισης σε συνδυασμό και με τις υπάρχουσες υποδομές φόρτισης που 

παραμένουν σε εμβρυϊκό στάδιο, τουλάχιστον στη χώρα μας. Τέλος, η διαθεσιμότητα των ηλεκτρικών μοντέλων καθορίζει σε 

μεγάλο βαθμό τις πωλήσεις τους. Όσο οι μεγάλες αυτοκινητοβιομηχανίες θέτουν σε διάθεση περισσότερα μοντέλα ηλεκτρι-

κών οχημάτων αλλά και αυξάνουν τις προωθητικές ενέργειες και τη διαφήμισή τους, τόσο πιο προσβάσιμο και κατανοητό 

προϊόν θα γίνεται το ηλεκτρικό όχημα για τον μέσο καταναλωτή.  

Πηγές: International Energy Agency, Jato Dynamics
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Λιγότερη ατμοσφαιρική ρύπανση
Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό 

Υγείας, η ατμοσφαιρική ρύπανση είναι ο με-

γαλύτερος περιβαλλοντικός κίνδυνος για την 

υγεία των ανθρώπων στην Ευρωπαϊκή Ένω-

ση. Ένα από τα πιο σημαντικά πλεονεκτήματα των ηλεκτρικών 

οχημάτων είναι ότι αυτά δεν παράγουν τους επιβλαβείς ατμο-

σφαιρικούς ρύπους της εξάτμισης των συμβατικών οχημάτων, 

όπως οξείδια του αζώτου και μικροσωματίδια. Εξακολουθούν 

να παράγονται σωματίδια από την πέδηση και από τη φθορά 

των ελαστικών, αλλά συνολικά είναι λιγότερα σε σύγκριση με 

το βενζινοκίνητο ή πετρελαιοκίνητο αυτοκίνητο. Με απλά λόγια, 

τη ηλεκτροκίνητα οχήματα συμβάλλουν στην βελτίωση της ποι-

ότητας της ατμόσφαιρας, ειδικά στις πόλεις, και κάνουν καλό 

στο περιβάλλον και την υγεία μας. 

Λιγότερος θόρυβος
Στοιχεία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού 

Περιβάλλοντος δείχνουν ότι το 20% των 

Ευρωπαίων εκτίθενται σε υψηλά επίπεδα 

κυκλοφοριακού θορύβου κατά τη διάρκεια 

της ημέρας και περισσότερο από 15% κατά τη διάρκεια της 

νύχτας, με σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία. Τα 

ηλεκτρικά οχήματα συμβάλλουν στη μείωση της επιβαρυντικής 

ηχορύπανσης καθώς, ειδικά σε χαμηλότερες ταχύτητες, παρά-

γουν λιγότερο θόρυβο από τα συμβατικά.

Περιβαλλοντικό αποτύπωμα
Παρά τις όποιες αβεβαιότητες τυχόν δια-

τυπώνονται, η επιστήμη μας δείχνει ότι τα 

ηλεκτρικά οχήματα έχουν σαφή οφέλη για το 

περιβάλλον και το κλίμα σε σχέση με τα συμ-

βατικά. Θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι το συνολικό αποτύπωμα 

ενός ηλεκτρικού οχήματος (εκπομπές αερίων του θερμοκη-

πίου) προέρχεται αποκλειστικά από τις πηγές ενέργειας που 

χρησιμοποιεί και από τη διαδικασία παραγωγής (κατά την κίνη-

σή του έχει μηδενικούς ρύπους). Σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό 

Οργανισμό Περιβάλλοντος, ακόμη και αν η ηλεκτρική ενέργεια 

που χρησιμοποιείται τόσο για την παραγωγή του όσο και για 

την κίνησή του, προέρχεται από ορυκτά καύσιμα, ένα ηλεκτρικό 

αυτοκίνητο είναι συνολικά - καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του 

- πολύ πιο φιλικό για το περιβάλλον από ένα μικρό βενζινοκί-

νητο ή πετρελαιοκίνητο αυτοκίνητο. Στο μέλλον, καθώς όλο και 

περισσότερο θα αξιοποιούνται οι ανανεώσιμες πηγές ενέρ-

γειας στην παραγωγή ηλεκτρισμού αλλά και θα βελτιώνεται 

η ανακύκλωση των ηλεκτρικών αυτοκινήτων, τα οφέλη αυτά 

αναμένεται να αυξηθούν. Επιπλέον, οι ηλεκτροκινητήρες είναι 

πιο αποδοτικοί από τους κινητήρες εσωτερικής καύσης, οπότε 

μεγαλύτερο μέρος της ενέργειας της μπαταρίας του ηλεκτρικού 

οχήματος καταλήγει να χρησιμοποιείται για να κινηθεί αυτό. 

Ειδικά μέσα στην πόλη, τα ηλεκτρικά οχήματα σπαταλούν λιγό-

τερη ενέργεια.   

16
Από το blog μας:

Τα πλεονεκτήματα των 
ηλεκτρικών οχημάτων
Είστε έτοιμοι για την μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση; Αποτελούν
τα ηλεκτρικά οχήματα όντως μια έξυπνη «πράσινη» επιλογή;
Ποια επιπλέον πλεονεκτήματα συνεπάγονται για τον καταναλωτή;
Ας δούμε ορισμένα βασικά δεδομένα.

Αφιέρωμα:
Στον δρόμο προς την ηλεκτροκίνηση
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Και τα μειονεκτήματα;
Είναι αλήθεια ότι, στην παρούσα φάση, τα 

ηλεκτρικά οχήματα παραμένουν ακριβότε-

ρα από τα συμβατικά. Επιπλέον, υπάρχουν 

ενδοιασμοί που προκύπτουν από, π.χ., τη 

μικρότερη εμβέλεια οδήγησης αυτών των οχημάτων και τον 

χρόνο που απαιτείται για την φόρτισή τους. Τα διαθέσιμα ση-

μεία φόρτισης παραμένουν επίσης προς τα παρόν περιορισμέ-

να. Πολλά από τα παραπάνω αναμένεται να αλλάξουν, καθώς 

η τεχνολογία εξελίσσεται, οι υποδομές βελτιώνονται και όλο 

και περισσότεροι κατασκευαστές μπαίνουν στο παιχνίδι της 

ηλεκτροκίνησης παρουσιάζοντας νέα μοντέλα, ειδικά στις 

πιο εμπορικές κατηγορίες οχημάτων, σε χαμηλότερο κόστος. 

Μεγαλύτερη έμφαση στην παραγωγή ενέργειας από ανανεώ-

σιμες πηγές σημαίνει επίσης ότι στο μέλλον θα δούμε τα πε-

ριβαλλοντικά οφέλη της ηλεκτροκίνησης να αξιοποιούνται σε 

μεγαλύτερο βαθμό, για το καλό όλων!  

Πηγές: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος, International 
Environment Agency, Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας

Βελτιωμένη ασφάλεια
Πρόσφατες έρευνες έχουν δείξει ότι, ως προς 

ορισμένα χαρακτηριστικά τους, τα ηλεκτρικά 

οχήματα είναι ασφαλέστερα σε σχέση με τα 

συμβατικά. Τα ηλεκτρικά οχήματα τείνουν να 

έχουν χαμηλότερο κέντρο βάρους που μειώνει τις πιθανότη-

τες μίας ανατροπής. Επίσης, οι μπαταρίες ιόντων λιθίου που 

χρησιμοποιούν ενέχουν πολύ χαμηλότερο κίνδυνο πυρκαγιάς 

ή έκρηξης σε σύγκριση με τους βενζινοκινητήρες ενώ τα κατα-

σκευαστικά χαρακτηριστικά του αμαξώματος τα καθιστούν ανθε-

κτικότερα και ασφαλέστερα σε περίπτωση μίας σύγκρουσης. 

Μικρότερο κόστος χρήσης
και συντήρησης
Ή χρήση ενός ηλεκτρικού οχήματος μπορεί να 

επιβαρύνει τον λογαριασμό του ηλεκτρισμού 

σας ελάχιστα, ωστόσο, το κόστος είναι ση-

μαντικά μικρότερο από αυτό που απαιτείται για τα καύσιμα ενός 

βενζινοκίνητου ή πετρελαιοκίνητου αυτοκινήτου. Το πιο σημαντικό: 

το κόστος συντήρησης ενός ηλεκτρικού οχήματος είναι κατά πολύ 

χαμηλότερο καθώς αυτό περιέχει πολύ λιγότερα ανταλλακτικά 

τα οποία χρειάζονται συντήρηση / ανανέωση (π.χ. δεν απαιτείται 

αλλαγή λαδιών, φίλτρων, μπουζί), ενώ η έλλειψη μηχανικών ση-

μείων τριβής σε έναν ηλεκτροκινητήρα τον καθιστά πιο αξιόπιστο 

και ανθεκτικό από έναν κινητήρα εσωτερικής καύσης. 

17Αφιέρωμα:
Στον δρόμο προς την ηλεκτροκίνηση
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Η σχετική ασφαλιστική κάλυψη έχει θεσπιστεί ως υποχρεωτική με βάση το άρθρο 85 του 
πρόσφατου Νόμου 4685/2020 και το Π.Δ. 148/2009 και τέθηκε σε ισχύ στις 7 Οκτωβρίου του 2020

Νέο πρόγραμμα:
Αστική Ευθύνη

από τη Συλλογή και Μεταφορά 
Μη Επικίνδυνων Αποβλήτων

το πλαίσιο αυτό, η 

Υδρόγειος Ασφαλιστική 

δημιούργησε το νέο πρό-

γραμμα το οποίο απευθύ-

νεται σε οργανισμούς και 

επιχειρήσεις που εκτελούν 

εργασίες συλλογής και μεταφοράς 

μη επικίνδυνων αποβλήτων όπως 

αυτά αναφέρονται στον Ευρωπαϊκό 

Κατάλογο Αποβλήτων (ΕΚΑ) και για 

τους οποίους απαιτείται εγγραφή 

και καταχώρηση στο Ήλεκτρονικό 

Μητρώο Αποβλήτων (ΉΜΑ). 

Καλύπτεται η εκ του νόμου αστική 

ευθύνη για υλικές ζημιές ή σωμα-

τικές βλάβες σε τρίτους, οι οποίες 

προέρχονται από αιφνίδια και 

απρόβλεπτη ατυχηματική ρύπανση 

Προγράμματα και Υπηρεσίες

ή μόλυνση του περιβάλλοντος 

οποιασδήποτε μορφής, καθώς και 

η επαναφορά του περιβάλλοντος 

στην πρότερη κατάσταση. Επίσης 

καλύπτονται δαπάνες και έξοδα, 

περιλαμβανομένων και των 

δικαστικών, που είναι αναγκαία και 

σχετίζονται με τον ασφαλιζόμενο 

κίνδυνο. 

ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΟΡΙΟ ΚΑΛΥΨΗΣ

Σωματικές Βλάβες /Θάνατος €100.000

Υλικές Ζημιές €100.000

Επαναφορά Περιβάλλοντος σε Πρότερη Κατάσταση €100.000

Ανώτατο όριο ευθύνης για όλη την ασφαλιστική περίοδο €100.000
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Αναβάθμιση της υπηρεσίας 
Επείγουσας Τεχνικής Βοήθειας
για κατοικίες και
επαγγελματικούς χώρους

Περισσότερες χρήσιμες καλύψεις 

και βοήθεια για τα επείγοντα - και 

όχι μόνο - περιστατικά στο σπίτι 

και τον επαγγελματικό τους χώρο 

μπορούν πλέον να απολαμβάνουν 

οι ασφαλισμένοι της Υδρογείου 

Ασφαλιστικής.

Ή 24ωρη Επείγουσα Τεχνική Βο-

ήθεια, η οποία παρέχεται χωρίς 

χρέωση με κάθε ασφαλιστήριο 

19

κατοικίας ή επαγγελματικού χώρου 

αναβαθμίσθηκε με νέες καλύψεις 

και υπηρεσίες.

z��Νέο υψηλότερο όριο κάλυψης - 

€100 ανά περίπτωση - για όλες τις 

υπηρεσίες επείγουσας βοήθειας.

z��Νέα κάλυψη επείγουσας βοήθει-

ας και για εγκαταστάσεις φυσικού 

αερίου. 

z��Νέα κάλυψη εργασιών αντικατά-

στασης boiler.

z��Νέα κάλυψη εργασιών αντικα-

τάστασης θερμοσίφωνα από 

υδραυλικό και ηλεκτρολόγο - με 

διπλό όριο κάλυψης.

z��Υπηρεσίες φύλαξης χωρίς χρη-

ματικό όριο κάλυψης.

υδρόγειος # ασφαλής δύναμη!

Προγράμματα και Υπηρεσίες
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ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΠΟΥ ΧΡΗΖΟΥΝ ΑΜΕΣΗΣ 
ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΦΟΡΟΥΝ:

Ζημιές στις σταθερές υδραυλικές εγκαταστά-

σεις της ασφαλισμένης κατοικίας / επαγγελμα-

τικού χώρου.

 Βλάβες / ζημιές στη σταθερή ηλεκτρολογική 

εγκατάσταση της ασφαλισμένης κατοικίας / 

επαγγελματικού χώρου που οδηγεί σε διακοπή 

της παροχής ηλεκτρικής ενέργειας.

 Απώλεια ή κλοπή κλειδιών ή αδυναμία λει-

τουργίας ή αχρήστευση της κλειδαριάς της 

κυρίας εισόδου της ασφαλισμένης κατοικίας 

/ επαγγελματικού χώρου. Απεγκλωβισμός 

προσώπου.

 Θραύση κρυστάλλων - υαλοπινάκων σε εξω-

τερικές πόρτες ή παράθυρα, συνεπεία οποιου-

δήποτε τυχαίου γεγονότος.

Εγκαταστάσεις Φυσικού Αερίου: Διαρροή ύδατος 

συστήματος θέρμανσης, βλάβη λέβητα και βλάβη 

καυστήρα έως 500kW που έχει ως αποτέλεσμα 

την πλήρη έλλειψη θέρμανσης / ζεστού νερού 

στην κατοικία ή τον επαγγελματικό χώρο.

z��Καλύπτεται το κόστος μετακίνησης του τεχνικού, της εργασίας του και 

των υλικών που θα χρησιμοποιηθούν μέχρι το ποσό των 100 Ευρώ, 

με ανώτατο όριο τις τρεις (3) περιπτώσεις ανά ετήσια ασφαλιστική 

περίοδο για την κάθε περίπτωση.

z��Σε περίπτωση απεγκλωβισμού προσώπου από την ασφαλισμένη 

κατοικία ή τον επαγγελματικό χώρο λόγω απώλειας/κλοπής κλειδιών 

ή προβλήματος στην κλειδαριά, το ανώτατο όριο αποκατάστασης των 

ζημιών ανέρχεται στα 550 Ευρώ ανά περίπτωση.

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ:
 

Εργασίες αντικατάστασης boiler για δυ-

σλειτουργίες, οι οποίες δεν δύναται να 

αποκατασταθούν και έχουν ως συνέπεια τη 

μη λειτουργία του boiler ή για οποιαδήποτε 

θραύση/ρωγμή στο σώμα της συσκευής που 

έχει ως συνέπεια διαρροή υδάτων.

 Εργασίες αντικατάστασης οικιακού, μικρού 

ή μεγάλου, θερμοσίφωνα (όχι ηλιακού) για 

δυσλειτουργίες, οι οποίες δεν δύναται να απο-

κατασταθούν και έχουν ως συνέπεια τη μη 

λειτουργία του θερμοσίφωνα, ή για οποιαδή-

ποτε θραύση/ρωγμή στο σώμα της συσκευής 

που έχει ως συνέπεια διαρροή υδάτων.

z  Οι καλύψεις εργασιών αντικατάστασης boiler και οικιακού θερμοσίφω-

να παρέχονται μια (1) φορά ανά ετήσια ασφαλιστική περίοδο με όριο 

κάλυψης το ποσό των 100 Ευρώ. Στην περίπτωση του θερμοσίφωνα 

ενεργοποιούνται δύο ειδικότητες (ηλεκτρολόγος με όριο κάλυψης 100 

Ευρώ και υδραυλικός με όριο κάλυψης 100 Ευρώ). 

ΤΙ ΚΑΛΥΠΤΟΥΜΕ - ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ
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Η  χρήση της επείγουσας τεχνικής βοήθειας για όλες τις παραπά-

νω περιπτώσεις μπορεί να γίνει αθροιστικά έως πέντε (5) φορές 

το χρόνο.

Προγράμματα και Υπηρεσίες
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ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΑΝΑΓΚΗΣ:

z�Φύλαξη του ασφαλισμένου χώ-
ρου από εξειδικευμένο προσω-
πικό έως 72 ώρες, εφόσον ο 
χώρος έχει καταστεί επισφαλής 
προς κατοίκηση / χρήση μετά από 
θραύση σωληνώσεων, πυρκαγιά, 
κλοπή με διάρρηξη.
z�Αντικατάσταση συσκευής τη-

λεόρασης ή DVD για διάστημα 
έως 15 ημέρες, σε περίπτωση 
βλάβης ή κλοπής αυτών μετά από 
θραύση σωληνώσεων, πυρκαγιά, 
κλοπή με διάρρηξη στην ασφαλι-
σμένη κατοικία.

z�Υπηρεσίες αποκομιδής ερειπίων από εξειδικευμένο προσωπικό, σε περίπτω-

ση θραύσης σωληνώσεων ή πυρκαγιάς, που καθιστά ακατοίκητο ή ακατάλλη-

λο για χρήση τον ασφαλισμένο χώρο.

z�Μεταφορά επίπλων σε ακτίνα έως 50 χιλιόμετρα από την ασφαλισμένη κατοι-

κία σε περίπτωση θραύσης σωληνώσεων, πυρκαγιάς, κλοπής με διάρρηξη, 

που καθιστά ακατοίκητη την κατοικία. Επίσης αποθήκευση - φύλαξη των επί-

πλων της κατοικίας έως και 7 ημέρες.

z�Διαμονή σε ξενοδοχείο έως και 2 διανυκτερεύσεις για έως και 5 άτομα σε 

περίπτωση θραύσης σωληνώσεων, πυρκαγιάς, κλοπής με διάρρηξη, που κα-

θιστά ακατοίκητη την ασφαλισμένη κατοικία.

z�Επείγουσα επιστροφή του ασφαλισμένου στην κατοικία/επαγγελματικό του χώρο σε 

περίπτωση θραύσης σωληνώσεων, πυρκαγιάς, κλοπής με διάρρηξη, εφόσον αυτός 

βρίσκεται σε απόσταση μεγαλύτερη των 200 χλμ. από τον ασφαλισμένο χώρο και 

δεν μπορεί να επιστρέψει με τα αρχικώς προβλεπόμενα μέσα μεταφοράς.

z�Ανάκτηση του οχήματος του ασφαλισμένου - έξοδα μεταφοράς του στον τόπο 

όπου βρίσκονταν αυτός όταν επήλθε το επείγον περιστατικό- , εφόσον αυτός 

αναγκάστηκε να αφήσει το όχημα εκεί κάνοντας χρήση της υπηρεσίας επεί-

γουσας επιστροφής στην κατοικία που περιγράφεται παραπάνω.

z�Παροχή πληροφοριών επείγουσας ανάγκης όπως αριθμούς τηλεφώνων 

αστυνομίας ή άλλων επίσημων δημόσιων αρχών, νοσοκομείων, φαρμακείων 

ξενοδοχείων, σε περίπτωση θραύσης σωληνώσεων, πυρκαγιάς, κλοπής με 

διάρρηξη στον ασφαλισμένο χώρο.

z�Μεταβίβαση επειγόντων μηνυμάτων προς ένα ή παραπάνω άτομα που θα υπο-

δείξει ο ασφαλισμένος σε οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδας ή του εξωτερικού, 

εφόσον ο ίδιος αδυνατεί να επικοινωνήσει μαζί τους, σε περίπτωση θραύσης 

σωληνώσεων, πυρκαγιάς, κλοπής με διάρρηξη στον ασφαλισμένο χώρο.

ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΗ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΑΝΑΓΚΗΣ
z�Σύσταση εξειδικευμένων τεχνικών διαφόρων ειδικοτήτων για μη επείγοντα 

περιστατικά στην ασφαλισμένη κατοικία ή τον επαγγελματικό χώρο, ενδεικτι-

κά: υδραυλικών, ηλεκτρολόγων, κλειδαράδων, ειδικών συστημάτων ασφαλεί-

ας, επισκευαστών κρυστάλλων, πλακάδων, μαρμαράδων, ελαιοχρωματιστών, 

ξυλουργών, ψυκτικών, υπηρεσιών ασφαλείας, τεχνικών για απολυμάνσεις, 

σιδηροκατασκευές, τέντες, μονώσεις, αποφράξεις, κ.α.

Η υπηρεσία επείγουσας τεχνικής βοήθειας παρέχεται σε όλη την Ελλάδα μέσα 
από ευρύ δίκτυο εξειδικευμένων τεχνικών, με όλα τα προγράμματα ασφάλισης 
κατοικίας και επιχείρησης (γραφείου ή καταστήματος έως 150 τ.μ. και με έως 
10 εργαζομένους). Σε περίπτωση που δεν είναι εφικτή η αποστολή συμβεβλη-
μένου τεχνικού η κάλυψη παρέχεται απολογιστικά. Η υπηρεσία παρέχεται σε 
συνεργασία με την InterPartner Assistance. Για περισσότερες πληροφορίες 
και τους όρους των καλύψεων ενημερωθείτε στο www.ydrogios.gr

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - ΚΑΛΥΨΕΙΣ

21Προγράμματα και Υπηρεσίες
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Νέα και Δράσεις

Μεσογειακός κυκλώνας 
«Ιανός»
Στα τέλη Σεπτεμβρίου ο μεσογει-

ακός κυκλώνας Ιανός έπληξε τη 

χώρα μας, προκαλώντας σοβαρές 

καταστροφές σε περιοχές της Δυ-

τικής Ελλάδος, στην Καρδίτσα, το 

Ήράκλειο και αλλού. 

Ή Υδρόγειος Ασφαλιστική έδρασε 

άμεσα για την στήριξη των ασφαλι-

σμένων της και την κάλυψη των ζη-

μιών που προκλήθηκαν. Ή εταιρεία, 

μέσω των τοπικών συνεργατών 

της, βρέθηκε από την πρώτη στιγμή 

δίπλα στους ασφαλισμένους της, 

με συμβουλές αλλά και με πρώτη 

εκτίμηση των ζημιών. Με απόφαση 

της Διοίκησης, απλοποιήθηκε η 

διαδικασία αποζημίωσης ώστε οι 

ασφαλισμένοι μας να μπορέσουν 

σε σύντομο χρονικό διάστημα να 

αποκαταστήσουν τις ζημιές που 

υπέστησαν. 

Σ΄ αυτό το πλαίσιο, 

ολοκληρώθηκαν ταχύτατα οι 

απαραίτητες διαδικασίες και 

προχώρησε άμεσα η καταβολή 

των αποζημιώσεων εντός μίας 

εβδομάδας από το συμβάν ενώ, 

για τη μεγαλύτερη διευκόλυνση 

των ασφαλισμένων με ζημιές 

περιουσίας έως €3.000, η 

καταβολή της αποζημίωσης 

έγινε με βάση την έκθεση του 

πραγματογνώμονα και με τη 

σύμφωνη γνώμη του πελάτη, 

χωρίς την προσκόμιση επιπλέον 

δικαιολογητικών.

Για τη διευκόλυνση των πληγέντων 

ασφαλισμένων στον κλάδο 

οχημάτων στο Νομό Καρδίτσας, 

δόθηκε η δυνατότητα - χωρίς 

καμία απολύτως χρέωση - 

επιπλέον μεταφοράς του οχήματός 

τους σε άλλο συνεργείο για τις 

περιπτώσεις που δε μπορούσαν 

να εξυπηρετηθούν από το 

υπάρχον συνεργείο. Τα οχήματα 

μεταφέρονταν σε συνεργεία, 

άνευ χρέωσης, ακόμα και για 

την περίπτωση που χρειάζονταν 

προηγουμένως να μεταφερθούν για 

βιολογικό καθαρισμό.

Επιπλέον, η Υδρόγειος 

Ασφαλιστική, σε συνεργασία με 

τοπικούς φορείς και ασφαλιστικούς 

συλλόγους προχώρησε στη χορηγία 

ειδών πρώτης ανάγκης για τους 

πλημμυροπαθείς του Νομού.  

Σεισμός Σάμου
Από τις πρώτες στιγμές, λίγο μετά 

την εκδήλωση του ισχυρού σεισμού 

που έπληξε τη Σάμο στις 30 Οκτω-

βρίου, η Υδρόγειος Ασφαλιστική 

βρέθηκε σε άμεση επικοινωνία με 

τους συνεργάτες της στο νησί για 

να ενημερωθεί για την κατάσταση 

των ιδίων και των ασφαλισμένων 

της και να παράσχει συμβουλές 

και υποστήριξη. Άμεσα δόθηκε 

εντολή στους πραγματογνώμονες 

της εταιρείας για την εκτίμηση και 

καταγραφή των ζημιών και καθώς 

γράφονται αυτές οι γραμμές, η 

εταιρεία έχει ήδη προχωρήσει κατά 

προτεραιότητα με τις διαδικασίες 

για την έναρξη καταβολής των απο-

ζημιώσεων για την ανακούφιση των 

ασφαλισμένων της ενώ, σε συνερ-

γασία με τους τοπικούς της συνερ-

γάτες, εξετάζει επιπλέον τρόπους 

στήριξης της τοπικής κοινωνίας.

Μέτρα και δράσεις στήριξης 
ασφαλισμένων σε πληγείσες περιοχές
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Διεθνής πιστοποίηση για 
το Σύστημα Επιχειρησια-
κής Συνέχειας κατά ISO 
22301:2019
Ή Υδρόγειος Ασφαλιστική έλαβε διεθνή πιστοποίηση για 

το ολοκληρωμένο Σύστημα Επιχειρησιακής Συνέχειας που 

έχει εκπονήσει και εφαρμόζει, με στόχο την απρόσκοπτη 

λειτουργία της και την παροχή υψηλού επιπέδου 

ασφαλιστικών υπηρεσιών υπό οποιεσδήποτε συνθήκες.

Οι σχετικές διαδικασίες υλοποιήθηκαν εσωτερικά από στελέχη της εταιρείας, η δε αξιολόγηση έγινε από τον ανεξάρτητο, 

διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης ISONIKE Ltd. και η Υδρόγειος Ασφαλιστική  πιστοποιήθηκε σύμφωνα με το ISO 

22301:2019, το πλέον αναγνωρισμένο διεθνές πρότυπο συστημάτων διαχείρισης επιχειρησιακής συνέχειας.

Ή πιστοποίηση αποτελεί αναγνώριση της διαχρονικής επένδυσης της εταιρείας στον κρίσιμο αυτό τομέα και της 

αποτελεσματικότητας του σχεδίου επιχειρησιακής συνέχειας που έχει αναπτύξει και εφαρμόζει. Το σχέδιο εστιάζει 

στην προληπτική θωράκιση της ανθεκτικότητας της εταιρείας απέναντι σε κάθε είδους έκτακτα γεγονότα που ενδέχεται 

να επηρεάσουν τη λειτουργία της και υλοποιείται μέσα από ένα πλέγμα κατάλληλων πολιτικών και διαδικασιών, συνεχούς 

εκπαίδευσης του προσωπικού, τακτικών επιχειρησιακών ασκήσεων καθώς και σημαντικών επενδύσεων σε τεχνολογία 

και σύγχρονα συστήματα ανάκαμψης. Το σχέδιο αξιοποιήθηκε με απόλυτη επιτυχία και κατά την τρέχουσα συγκυρία του 

Covid-19.  

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Υδρογείου Ασφαλιστικής, κ. Παύλος Κασκαρέλης, συνεχάρη και ευχαρίστησε τα 

στελέχη της εταιρείας που έφεραν σε πέρας το έργο. «Με την εφαρμογή του διεθνώς πλέον πιστοποιημένου συστήματος 

επιχειρησιακής συνέχειας, η Υδρόγειος Ασφαλιστική συνεχίζει να κάνει πράξη την ασφαλιστική της αποστολή, 

διασφαλίζοντας, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, την αδιάλειπτη παροχή των υπηρεσιών της προς τους ασφαλισμένους και 

συνεργάτες της και την ασφάλεια των ανθρώπων της» δήλωσε σχετικά.

Νέα και Δράσεις



«Μια ανάσα»

www.ydrogios.gr

τα σχέδια και τα όνειρά σου!

Είναι στιγµές που µια ανάσα 
αποκτά την πιο µεγάλη αξία.

Για να δίνουµε ανάσα στις στιγµές,

Γι’ αυτό είµαστε εδώ:

∆ΕΣ ΤΗΝ NEA
ΨΗΦΙΑΚΗ 
ΚΑΜΠΑΝΙΑ


