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NP Ασφαλιστική:
Με αντοχή και συνέπεια μέσα στη κρίση

Η NP Ασφαλιστική παραμένει ισχυρή και φερέγγυα σε 
κάθε οικονομική συγκυρία παρέχοντας ασφάλεια για την 
περιουσία του Έλληνα πολίτη. Στην οικονομική χρήση 
2019, οι επιδόσεις ήταν εξαιρετικές και μάλιστα από τις 
καλύτερες μέσα στο διάστημα αυτών των 16 χρόνων. 
Η Εταιρία παρουσίασε σημαντική αύξηση σε όλα τα 
θεμελιώδη μεγέθη της, όπως το ενεργητικό, η παραγωγή, 
η κερδοφορία, οι επενδύσεις, τα αποθέματα, η ρευστότητα, 
τα ίδια κεφάλαια και φυσικά η φερεγγυότητα που είναι από 
τις ισχυρότερες στην ελληνική ασφαλιστική αγορά.

To 2020 θα είναι μία εξαιρετικά δύσκολη χρονιά 
για ολόκληρη την ασφαλιστική αγορά. Σε επίπεδο 
επενδύσεων, η NP Ασφαλιστική  διαμόρφωσε ένα  
ευέλικτο και συντηρητικό επενδυτικό χαρτοφυλάκιο 
με στόχο τις μικρότερες δυνατόν απώλειες,  ενώ σε 
οργανωτικό επίπεδο κατάφερε μέσα στο Α’ τρίμηνο να έχει 
μία πολύ υψηλή διατηρησιμότητα συμβολαίων (90%). 
Με ό,τι αφορά τους Δείκτες Φερεγγυότητας, παραμένουν 
με το κλείσιμο του Α΄ Τριμήνου στα ίδια πολύ υψηλά 
επίπεδα με αυτά του 2019, το οποίο αποτελεί εγγύηση 
συνεχούς και συνεπούς λειτουργίας, ακόμη και στις πιο 
δύσκολες συνθήκες. 

Η NP Ασφαλιστική καθ’ όλη τη διάρκεια της κρίσης και της 
«κοινωνικής απόστασης» (social distancing), παραμένει 

πιστή απέναντι στους πελάτες της , τους συνεργάτες της και 

τα στελέχη της, τηρώντας απαρέγκλιτα τις δημόσιες επιταγές 

για υγειονομική προστασία αλλά και τις επαγγελματικές της 

αρχές όπως έχουν διαμορφωθεί στα χρόνια λειτουργίας 

της. 

Εισπράξεις 
Για τις εισπράξεις ασφαλίστρων η Εταιρία έχει ενεργοποιήσει 

όλα τα μέσα που έχει στη διάθεσή της προκειμένου να 

διευκολύνει τους πελάτες της να ανανεώνουν έγκαιρα 

τα ασφαλιστήρια συμβόλαιά τους με χρήση όλων των 

ηλεκτρονικών τρόπων πληρωμής.

Προϊόντα - Underwriting - Αποζημιώσεις 
Η Εταιρία δημιουργεί και εξελίσσει την γκάμα των 

προϊόντων της και στο διάστημα της κρίσιμης περιόδου 

που διανύουμε, καθώς παρουσιάζονται νέες ανάγκες των 

ασφαλισμένων της για σύγχρονες ασφαλιστικές καλύψεις.

Κεφαλαιακή επάρκεια 
Η προσεκτική επενδυτική πολιτική της ‘’NP Ασφαλιστική’’ 

και οι υψηλοί Δείκτες Φερεγγυότητας αποτελούν σημαντική 

εγγύηση για την οικονομική υγεία και κεφαλαιακή επάρκεια 

της Εταιρίας ανεξαρτήτως των οικονομικών συνθηκών που 

επικρατούν στην αγορά.

Όπως αποτυπώνονται και στην «Έκθεση Φερεγγυότητας 

και Χρηματοοικονομικής Κατάστασης Έτους 2019», 

σημειώθηκε Αύξηση του Ενεργητικού με βάση τα Διεθνή 

Λογιστικά Πρότυπα κατά 13,6%, Αύξηση των προ φόρων 

κερδών κατά 115%, Αύξηση των Ιδίων Κεφαλαίων κατά 

22,6% και ο Δείκτης Φερεγγυότητας (SCR) για το 2019 

διαμορφώθηκε στο 252,3% από 206,6% το 2018, ενώ ο 

Δείκτης Ελάχιστης Φερεγγυότητας (MCR) για το 2019 

ανήλθε στο 1.009,3% από 801,6% κατά τη προηγούμενη 

χρήση.
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Η κρίση του Covid-19  
και η ασφαλιστική αγορά 
Τοποθετήσεις του κ. Νίκου Ζάχου στο  
webinar που διοργάνωσε η AON Hewitt

Kρίσιμα σημεία στην πορεία της ιδιωτικής ασφάλισης εν 
μέσω κορωνοιού επισήμανε ο Διευθυντής Οικονομικών και 
Διοικητικων υπηρεσιών της «NP Ασφαλιστική» κ. Ν. Ζάχος 
στο webinar που διοργάνωσε η εταιρία αναλογιστικών 
μελετών AON Hewitt στα μέσα Απριλίου. 

Ο κ. Ζάχος μιλώντας για τις επιπτώσεις της κρίσης, επεσήμανε 
ότι είναι «άγνωστο το μέγεθος της κρίσης και ουδείς μπορεί 
να προβλέψει πως θα εξελιχθεί η επέλαση του κορωνοιού 
από υγειονομικής πλευράς. Το βέβαιο είναι ότι η κρίση 
δεν θα τελειώσει άμεσα». Οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις 
οφείλουν και μπορούν να ανταποκριθούν στις ανάγκες 
των πελατών, των συνεργατών τους, των εργαζομένων 
και των μετόχων τους. «Οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις θα 
πρέπει να κινούνται καθ’ όλη τη διάρκεια του κορωνοϊού, 
με βραχυπρόθεσμα βήματα ελέγχοντας όλες τις εξελίξεις 
και τις παραμέτρους. Προβλέψεις και στρατηγικές σε 
μακροπρόθεσμο ορίζοντα είναι δύσκολο να γίνουν υπό 
αυτές τις συνθήκες. Πρέπει να είμαστε κοντά στους πελάτες 
μας και να τους ενημερώνουμε σχετικά με τις προσωπικές 
τους ανάγκες που θα προκύψουν κατά την διάρκεια και 
μετά τον κορωνοιό. Οι επιτυχημένοι ασφαλιστές και οι 
εταιρίες, πρέπει να βλέπουμε την επιδημία αυτή ως μία 
αφετηρία για να βρεθούμε περισσότερο κοντά στους 
ασφαλισμένους μας».

Αναφερόμενος στο θέμα των ζημιών κατά τη διάρκεια 
του lockdown, τόνισε ότι «γίνονται ζημιές τόσο στον 

Κλάδο Αυτοκινήτου όσο και από φυσικά φαινόμενα.  
Οι ασφαλιστικές που θα υποτιμήσουν το θέμα θεωρώντας 
ότι λόγω του περιορισμού της κυκλοφορίας δεν θα 
υπάρξουν ατυχήματα, θα αντιμετωπίσουν προβλήματα 
στο μέλλον με τις αποζημιώσεις τους, την ταμειακή 
ρευστότητα και τα κεφαλαιακά τους αποθέματα».  

Στην ερώτηση εάν πρέπει οι ασφαλιστικές να προχωρήσουν 
σε μειώσεις ή εκπτώσεις στα ασφάλιστρα, ο κ. Ζάχος 
ήταν κάθετος: «H λύση του προβλήματος δεν είναι η 
έκπτωση στα ασφάλιστρα. Ο πολίτης θέλει ασφάλεια 
και ενημέρωση. Οι υπηρεσίες που θα προσφέρει η κάθε 
ασφαλιστική είναι το ζητούμενο. Τα ασφάλιστρα σε όλα 
τα προϊόντα των Γενικών Ασφαλίσεων είναι σε πολύ 
οικονομικές τιμές. Ιδιαίτερα στον Κλάδο Αυτοκινήτων, οι 
ασφαλισμένοι μας απολαμβάνουν άμεση εξυπηρέτηση, 
αυθημερόν αποζημείωση της ζημιάς τους και το κόστος 
που πληρώνουν σήμερα είναι σχεδόν 30% - 40% 
μειωμένο σε σχέση με πριν 5 χρόνια».

Καταλήγοντας για την κατάσταση στην ασφαλιστική αγορά 
και πως θα διαμορφωθεί μεσοπρόθεσμα, ο κ. Ν. Ζάχος 
δήλωσε: «Το βασικότερο θέμα για μία ασφαλιστική, 
ιδιαίτερα σ’ αυτή την περίοδο, είναι η ρευστότητα. Όταν 
υπάρχει, μπορεί η εταιρία να σχεδιάσει καλύτερα την 
‘άμυνά’ της στην κρίση αλλά και τις νέες προκλήσεις που 
θα παρουσιασθούν».

Νίκος Ζάχος
Δ/ντής Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών
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Είσοδος στη νέα εποχή με διαδικτυακά 
εκπαιδευτικά σεμινάρια 

Προσαρμοζόμενη στις νέες εξελίξεις και στη «νέα κανονικότητα» κι έχοντας προτεραιότητα την Υγεία και την 
Ασφάλεια των συνεργατών της, η NP Ασφαλιστική ξεκίνησε στις 25 Μαΐου 2020 το πρόγραμμα επανεκπαίδευσης 
και επαναπιστοποίησης τομέα Β΄ 2020 με θέμα την προστασία προσωπικών δεδομένων (GDPR), διεξάγοντας 
εκπαιδευτικά σεμινάρια με τη μέθοδο της σύγχρονης εξ ’αποστάσεως εκπαίδευσης (webinars). 

Η Εταιρία προκειμένου να προστατέψει τους συνεργάτες της από τον κίνδυνο του COVID-19 τηρώντας τις 
υγειονομικές προδιαγραφές, πήρε την πρωτοβουλία να αξιοποιήσει τις τεχνικές δυνατότητές της τόσο στην 
εκπαίδευση (webinars) όσο και στην διαδικασία της επαναπιστοποίησης με τον ίδιο αποτελεσματικό τρόπο 
όπως ήταν μέχρι το πρόσφατο παρελθόν η «δια ζώσης» διαδικασία. Οι συνεργάτες μας χωρίς να μετακινηθούν 
από τα γραφεία τους μπορούν να έχουν την ίδια ποιότητα εκπαίδευσης και επιτυχούς επαναπιστοποίησης όπως 
εάν γίνονταν τα σεμινάρια με φυσική παρουσία στους χώρους της Εταιρίας ή στα διάφορα εκπαιδευτικά κέντρα 
της περιοχής τους.  

Η διαδικασία είναι δωρεάν για τους συνεργάτες της Εταιρίας και θα είναι ηλεκτρονική μέσα από την πλατφόρμα 
e-learning της Εταιρίας, που καλύπτει όλο το φάσμα διεξαγωγής και οργάνωσης των σεμιναρίων.

Επιπλέον, η Εταιρία έχει λάβει έγκριση από την Τράπεζα της Ελλάδος (ΔΕΙΑ) για τη διεξαγωγή των 
επαναληπτικών σεμιναρίων  επανεκπαίδευσης της πενταετίας 2015-2019, τα οποία θα πραγμα-
τοποιηθούν μέχρι  τις 30/06/2020 που λήγει η παράταση για την προσκόμιση των απαραίτητων 
βεβαιώσεων για την ανανέωση των αδειών στα κατά τόπους επιμελητήρια. Τα επαναληπτικά σεμινάρια 
αφορούν όσους θέλουν να συμπληρώσουν τις ώρες των προηγούμενων κύκλων εκπαίδευσης της 
τελευταίας πενταετίας, με σκοπό την ανανέωση της άδειας τους. Θα διεξαχθούν ηλεκτρονικά και θα 
είναι δωρεάν για όλους.

FAMILYNEWS
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Οι τάσεις και το μέλλον της 
Αστικής Επαγγελματικής Ευθύνης
Συνέντευξη στο Ασφαλιστικό Marketing  
Μάϊου 2020

Κυράνας Αθανάσιος
Δ/ντής Πωλήσεων Ανάπτυξης Δικτύου

Σε αγορές του εξωτερικού η ασφάλιση της Επαγ-
γελματικής Ευθύνης είναι υποχρεωτική από το νόμο σε 
αρκετούς κλάδους. Θεωρείτε ότι στην Ελλάδα πρέπει 
να υπάρξει επέκταση του νόμου και σε περισσότερες 
κατηγορίες επαγγελματιών; 

Η Επαγγελματική Αστική Ευθύνη στην Ελλάδα είναι ήδη 
υποχρεωτική κάλυψη για ορισμένες επαγγελματικές 
ομάδες όμως στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, είναι απαραίτητη η θεσμοθέτηση Υποχρεωτικής 
Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης σε περισσότερες 
κατηγορίες Επαγγελματιών. Οι σύγχρονες εξελίξεις 
επιβάλλουν την ασφάλιση της Επαγγελματικής Ευθύνης 
ως αντικειμενικό τεκμήριο αξιοπιστίας και εγγύησης των 
παρεχόμενων υπηρεσιών. 

Ο νόμος  3844/2010 «Προσαρμογή της ελληνικής 
νομοθεσίας στην Οδηγία 2006/123 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις υπηρεσίες 
στην εσωτερική αγορά και άλλες διατάξεις», στο άρθρο 24, 
προβλέπει την υποχρεωτική Ασφάλιση Επαγγελματικής 
Ευθύνης όσων προσφέρουν υπηρεσίες που ενέχουν άμεσο 
και συγκεκριμένο κίνδυνο για την υγεία ή την ασφάλεια 
του αποδέκτη. Ωστόσο, παραμένει ανενεργός, καθώς η 
υλοποίηση της ασφάλισης προϋποθέτει την έκδοση μια 
κοινής υπουργικής απόφασης, η οποία δεν έχει εκδοθεί 
έως τώρα. 

Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι υπάρχουν πάνω από 40 
υποχρεωτικές ασφαλίσεις όπου δεν εφαρμόζεται ο νόμος. 

Ποιες είναι οι τάσεις που καταγράφονται στις 
Επαγγελματικές Ασφαλίσεις; 

Αν και η Ασφάλιση Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης 
για τους γιατρούς δεν είναι υποχρεωτική στη χώρα μας, 
τα τελευταία χρόνια παρατηρείται αξιοσημείωτη αύξηση 
του ποσοστού των γιατρών που προβαίνουν σε σύναψη 
ασφαλιστικών συμβάσεων κάλυψης της Επαγγελματικής 
τους Ευθύνης. 

Αναμφισβήτητα σημαντικό κίνητρο για τη σύναψη 
συμβάσεων ασφάλισης ευθύνης αποτελεί ο διαρκής 

αυξανόμενος αριθμός των δικαστικών αποφάσεων που 
κρίνουν ζητήματα ευθύνης ιατρών λόγω σφαλμάτων. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΑΕΕ τα ασφαλιστήρια 
συμβόλαια που αφορούν την Επαγγελματική Αστική 
Ευθύνη, αφορούν κυρίως σε ιατρούς (55,1%) και 
ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές (19,4%). 

Λαμβάνοντας υπόψη σας τη ζήτηση στον Κλάδο 
θεωρείτε ότι θα αναπτυχθεί τα επόμενα χρόνια; 

Οι Ασφαλίσεις Επαγγελματικής Ευθύνης αποτελούν 
έναν εξαιρετικά ανερχόμενο κλάδο ασφαλιστικής 
δραστηριότητας, τόσο στη Ελλάδα όσο και Διεθνώς. Οι 
νομοθετικές εξελίξεις και οι προαναφερόμενες τάσεις 
αναδεικνύουν την Ασφάλιση της Επαγγελματικής Ευθύνης 
σε πολλά υποσχόμενη και με λαμπρό μέλλον. 

Ειδικά σήμερα σε ένα τόσο μεταβαλλόμενο οικονομικό 
περιβάλλον, οι Επαγγελματίες έχουν ανάγκη την 
εξειδικευμένη γνώση, την αξιοπιστία, τη συνέπεια, τον 
επαγγελματισμό και τη διαφάνεια, ώστε επιλέγοντας 
την κατάλληλη Ασφάλιση της Επαγγελματικής τους 
Ευθύνης να αντιμετωπίσουν απρόβλεπτες ακόμα και 
ακραίες καταστάσεις, με σιγουριά, αισιοδοξία και σταθερό 
προσανατολισμό στην επίτευξη των στόχων τους. 

Η NP Ασφαλιστική έχει αναπτύξει ένα ευρύ φάσμα 
προγραμμάτων για την ασφάλιση Επαγγελματικής Αστικής 
Ευθύνης που ανταποκρίνονται πλήρως στις ανάγκες του 
σύγχρονου Επαγγελματία με ιδιαίτερα ανταγωνιστικές 
τιμές. Συγκεκριμένα στην προϊοντική της γκάμα προσφέρει 
ειδικά σχεδιασμένα προγράμματα Επαγγελματικής Αστικής 
Ευθύνης όπως ενδεικτικά: Ιατρών, Φαρμακοποιών, 
Φυσιοθεραπευτών, Λογιστών, Δικηγόρων, Μηχανικών, 
Τεχνικών Ασφάλειας, Tour Operator, Διαμεσολαβητών, 
Κτηνιάτρων, Συμβολαιογράφων, Διαχειριστών 
Φερεγγυότητας, Γεωπόνων, που δίνουν τη δυνατότητα 
να επιλέξει ο Επαγγελματίας το εύρος των ασφαλίσιμων 
απαιτήσεων που επιθυμεί σε συνδυασμό με το κόστος. 
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Αναθεώρηση των Υποχρεωτικών Ελάχιστων  
Ορίων Ασφάλισης  Επαγγελματικής Αστικής 

Ευθύνης των Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών
Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2019/1935, αναθεωρούνται από 11/06/2020 τα ελάχιστα ποσά για την 
ασφάλιση Επαγγελματικής Ευθύνης των Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών.

Ειδικότερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε τον παρόντα Κανονισμό ο οποίος δημοσιεύτηκε στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 22.11.2019, λαμβάνοντας υπόψη την Οδηγία (ΕΕ) 2016/97 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων και ειδικά το 
άρθρο 10 παράγραφος 7 της Οδηγίας που προβλέπει ότι η Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών 
Συντάξεων (Ε.Α.Α.Ε.Σ.) υποχρεούται να αναθεωρεί τακτικά τα βασικά ποσά για την ασφάλιση επαγγελματικής 
ευθύνης και τη χρηματοοικονομική ικανότητα των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών, προκειμένου να λαμβάνεται 
υπόψη η εξέλιξη του ευρωπαϊκού δείκτη τιμών καταναλωτή, όπως δημοσιεύεται από την Eurostat. 

Κατά την πρώτη αυτή αναθεώρηση, ελήφθη υπόψη η περίοδος μεταξύ 1ης Ιανουαρίου 2013 και 31ης 
Δεκεμβρίου 2017, κατά την οποία ο ευρωπαϊκός δείκτης τιμών καταναλωτή που καταρτίστηκε από την Eurostat 
για την Ευρωπαϊκή Ένωση αυξήθηκε κατά 4,03%. Ως εκ τούτου, σύμφωνα με τον ανωτέρω Κανονισμό τα 
ελάχιστα όρια της υποχρεωτικής ασφάλισης της επαγγελματικής ευθύνης των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών 
αναθεωρούνται ως ακολούθως: 

Ελάχιστο Όριο ανά Απαίτηση: Νέο όριο 1.300.380 € από 1.250.618 €. 
Ελάχιστο Όριο Συνολικά κατ’ Έτος για όλες τις Απαιτήσεις: Νέο όριο 1.924.560 € από  1.875.927 €.
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Αστική Ευθύνη για τη Συλλογή και τη Μεταφορά 
ΜΗ επικίνδυνων αποβλήτων

Άλλη μια Αστική Ευθύνη γίνεται υποχρεωτική και 
συγκεκριμένα η Αστική Ευθύνη για τη Συλλογή και 
Μεταφορά Μη Επικίνδυνων Αποβλήτων σύμφωνα με 
τον Ν.4685/2020, άρθρο 85 και απαιτείται εις το εξής 
ασφαλιστήριο συμβόλαιο. 

Συγκεκριμένα για τους υποψήφιους ασφαλισμένους 
(φορτηγά ΔΧ, επιχειρήσεις κλπ.) που εκτελούν εργασίες 
συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων αποβλήτων σε 
επαγγελματική βάση, απαιτείται εγγραφή και καταχώριση 
στο ηλεκτρονικό μητρώο αποβλήτων (ΗΜΑ) του 
άρθρου 42 του ν. 4042/2012, όπως ισχύει. Απαραίτητη 
προϋπόθεση για την εκτέλεση των εργασιών συλλογής 
μεταφοράς είναι ο συλλέκτης μεταφορέας να διαθέτει 
ασφαλιστήριο συμβόλαιο το οποίο θα αναγράφει ότι η 
ασφαλιστική κάλυψη αφορά τρίτους και ότι καλύπτεται η 
επαναφορά του περιβάλλοντος στην πρότερη κατάσταση 
σε περίπτωση ζημιάς, με υποχρεωτικό ασφαλισμένο 
κεφάλαιο κατ’ ελάχιστο εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ 
ετησίως και το οποίο υποχρεούται να διαθέτει εντός πέντε 
(5) μηνών από την έναρξη ισχύος του προαναφερόμενου 
νόμου, δηλαδή μέχρι τις 7/10/2020.

Σύμφωνα με την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
2014/955/ΕΕ, έχει δημοσιευτεί κατάλογος με τους 

εξαψήφιους κωδικούς αποβλήτων, που θα μεταφέρουν οι 
ανωτέρω υποψήφιοι πελάτες (κωδικοί ΕΚΑ - Ευρωπαϊκός 
Κατάλογος Αποβλήτων που αναγράφονται στο ΗΜΑ με 
την εγγραφή της επιχείρησης).

Η Εταιρία μας, για την ανωτέρω υποχρεωτική ασφάλιση, 
έχει ήδη δημιουργήσει σχετικό προϊόν Αστικής Ευθύνης 
για τη Συλλογή και Μεταφορά ΜΗ Επικίνδυνων 
Αποβλήτων.

Οι Κατηγορίες Αποβλήτων σύμφωνα με την απόφαση της Ε.Ε. είναι 20 και ενδεικτικά αναφέρονται:

  Απόβλητα από Κατασκευές και Κατεδαφίσεις 

   Δημοτικά Απόβλητα (Οικιακά Απόβλητα και Παρόμοια Απόβλητα από Εμπορικές Δραστηριότητες, Βιομηχανίες 
και Ιδρύματα)

   Απόβλητα Μετάλλων και Πλαστικών

   Απόβλητα από την Υγειονομική Περίθαλψη Ανθρώπων ή Ζώων

   Απόβλητα Υγρών Καυσίμων (Πετρέλαιο κλπ) και Ελαίων

   Απόβλητα Χρωμάτων, Βερνικιών, Κολλών και Τυπογραφικών Μελάνων

   Απόβλητα από την Κατεργασία Ξύλου, την Παραγωγή Ταμπλάδων και Επίπλων, Χαρτιού και Χαρτονιού

   Απόβλητα από Προετοιμασία και Επεξεργασία Τροφίμων 

   Απόβλητα από Γεωργία, Κηπευτική, Υδατοκαλλιέργεια, Δασοκομία, Θήρα Και Αλιεία, κ.λπ.
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COVID-2019 
Ατομική Υγιεινή και Προστασία

Η νέα απειλή της ανθρωπότητας που ονομάζεται κορωνοϊός (COVID-2019) αποτελεί ένα καινούργιο στέλεχος κορωνοϊού, 
που δεν είχε ανιχνευθεί πριν από την πρόσφατη επιδημία στην περιοχή Wuhan στην Κίνα, το Δεκέμβριο του 2019.  
Ο COVID-2019 ανήκει στην ίδια οικογένεια ιών όπως ο ιός που προκαλεί Σοβαρό Οξύ Αναπνευστικό Σύνδρομο  
(SARS-nCoV), αλλά δεν είναι ο ίδιος ιός.

Η χώρα μας ανταποκρίθηκε αρκετά αποτελεσματικά στην απειλή του κορωνοϊού λαμβάνοντας έγκαιρα μέτρα όταν ο 
αριθμός των κρουσμάτων ήταν ακόμα περιορισμένος. Ωστόσο η απειλή υφίσταται ακόμα, γι’ αυτό και κρίνεται αναγκαία 
η συστηματική εφαρμογή όλων των μέτρων, τόσο για την προστασία του εαυτού μας, όσο και για την πρόληψη της 
μετάδοσης και διασποράς του νέου κορωνοϊού.

Οι βασικές προφυλάξεις περιλαμβάνουν την υγιεινή των χεριών και την αναπνευστική υγιεινή, τη χρήση εξοπλισμού 
ατομικής προστασίας ανάλογα με τον εκτιμώμενο κίνδυνο, την ορθή διαχείριση αιχμηρών αντικειμένων, την αποκομιδή 
μολυσματικών υλικών, την καθαριότητα και την απολύμανση επιφανειών.

  Ο καθαρισμός και η απολύμανση των επιφανειών με απορρυπαντικό και νερό καθώς και η χρήση των κοινών 
απολυμαντικών (π.χ. διάλυμα υποχλωριώδους νατρίου) είναι επαρκής. 
  Πλένουμε συχνά και σχολαστικά τα χέρια μας με σαπούνι και νερό ή αλκοολούχο διάλυμα και αποφεύγουμε την 
επαφή των χεριών με το πρόσωπο (μάτια, μύτη, στόμα).
  Όταν βήχουμε ή φταρνιζόμαστε, καλύπτουμε το στόμα και τη μύτη μας με τον αγκώνα ή ένα χαρτομάντηλο και 
πλένουμε αμέσως μετά τα χέρια μας. Απορρίπτουμε το χαρτομάντηλο, αμέσως μετά τη χρήση, σε κλειστό κάδο. 
  Αποφεύγουμε τις κοντινές επαφές όταν παρουσιάζουμε συμπτώματα κρυολογήματος (όπως βήχα, πυρετό, 
καταρροή, πονόλαιμο) ή με άτομα που παρουσιάζουν αυτά τα συμπτώματα.
  Πλένουμε τα χέρια μας: όταν μαγειρεύουμε, όταν φροντίζουμε ασθενείς, όταν ερχόμαστε σε επαφή με ζώα.
  Η χρήση ιατρικής μάσκας μπορεί να βοηθήσει στον έλεγχο της εξάπλωσης ορισμένων αναπνευστικών νοσημάτων. 
Ωστόσο, η χρήση μάσκας από μόνη της δεν διασφαλίζει πλήρη προστασία και θα πρέπει να συνδυάζεται με 
τη λήψη και άλλων προστατευτικών μέτρων όπως είναι η σωστή υγιεινή των χεριών και η αποφυγή στενών 
επαφών. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, η χρήση μάσκας συνιστάται σε άτομα που εμφανίζουν 
αναπνευστικά συμπτώματα (βήχα ή φτέρνισμα) ή σε ασθενείς με ήπια συμπτώματα και υποψία λοίμωξης με COV-
ID-2019 ή σε άτομα που φροντίζουν ασθενείς για τους οποίους υπάρχει η υποψία λοίμωξης με COVID-2019.
  Να αποφεύγονται χώροι συγχρωτισμού, κοινωνικών συναναστροφών μαζικού χαρακτήρα και εκδηλώσεις.
  Να αποφεύγονται όλα τα μη απαραίτητα ταξίδια, ιδιαίτερα σε περιοχές ή χώρες με επιβεβαιωμένη μετάδοση του 
ιού στην κοινότητα.
  Να επικοινωνούμε άμεσα με τον θεράποντα ιατρό σε περίπτωση εμφάνισης συμπτωμάτων λοίμωξης του 
αναπνευστικού συστήματος και επιμένουνμε σε ιατρική αξιολόγηση.
  Αποφεύγουμε επισκέψεις σε χώρους υπηρεσιών υγείας χωρίς σοβαρό λόγο.

Πιο συγκεκριμένα σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας και τον ΕΟΔΥ:
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Προληπτικά Μέτρα από την NP Ασφαλιστική
Ανταποκρινόμενη άμεσα στις νέες συνθήκες που δημιού-
ργησε στην εργασιακή καθημερινότητα όλων η πανδημία 
του coronavirus (Covid-19), η NP Ασφαλιστική έλαβε και 
τηρεί  μια σειρά μέτρων προκειμένου να μην μείνει κανένας 
εκτεθειμένος στον κορωνοϊό (CΟVID-19) και να συμβάλλει 
έτσι στο μέτρο των δυνατοτήτων της στην απομόνωσή του 
και στην προστασία των εργαζομένων της, των συνεργατών 
της και όσων συναλλάσσονται μαζί της. 

Συγκεκριμένα:
  Πραγματοποιήθηκαν ειδικές απολυμάνσεις των Κεντρικών 
Γραφείων στο Μαρούσι (Λεωφ. Κηφισίας 81-83) καθώς 
και όλων των Καταστημάτων.

  Ενημέρωση του προσωπικού της Εταιρίας από τον Ιατρό 
Εργασίας, για τα προληπτικά μέτρα κατά της διασποράς 
του ιού και για τις απαραίτητες ενέργειες αντιμετώπισης 
ύποπτου περιστατικού για λοίμωξη από τον CΟVID-19.

  Αναστολή κάθε προγραμματισμένης ομαδικής συνά-
ντησης με το δίκτυο συνεργατών.

  Αναβολή ταξιδιών, περιοδειών και λοιπών συναντήσεων, 
οι οποίες γίνονται μέσω τηλεδιασκέψεων.

  Τήρηση της ελάχιστης απόστασης των 2 μέτρων ασφαλείας 
μεταξύ των θέσεων εργασίας του προσωπικού.

  Πραγματοποιήθηκε εργασία μέσω απομακρυσμένης 
πρόσβασης  για το 50% του προσωπικού κατά τη διάρκεια 
της καραντίνας.

  Ταυτόχρονα, η Εταιρία παρείχε άδεια ειδικού σκοπού σε 
εργαζόμενους που για λόγους υγείας, ανήλικων τέκνων ή 
μεγάλης απόστασης  θα έπρεπε να μείνουν στο σπίτι τους. 

  Επιπλέον, τοποθετήθηκαν απολυμαντικά υγρά για τα 
χέρια σε όλες τις τουαλέτες και τους κοινόχρηστους 
χώρους των κεντρικών γραφείων και των καταστημάτων 
της Εταιρίας. 

  Τέλος, στα πλαίσια της προφύλαξης των στελεχών και 
των συνεργατών της από την έκθεση στον κορωνοϊό η 
NP Ασφαλιστική ανέστειλε από την αρχή της κρίσης, τα 
Σεμινάρια επανεκπαίδευσης δια ζώσης και τις συναντήσεις 
αλλά και τα επαγγελματικά ταξίδια. 

Όλα τα ανωτέρω προληπτικά μέτρα που πολύ έγκαιρα 
έλαβε η Εταιρία, στοχεύουν στην απρόσκοπτη συνέχιση 
των εργασιών της και των συνεργατών της και στην 
καλύτερη εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων της.

Όλες οι υπηρεσίες της ‘’NP Ασφαλιστική’’ προς το δίκτυο 
συνεργατών της και τους ασφαλισμένους της συνεχίζουν 
να παρέχονται απρόσκοπτα.

Τέλος, με ό,τι αφορά όλες τις οικονομικές συναλλαγές 
με την Εταιρία, συμπεριλαμβανομένων των πληρωμών 
ασφαλίστρων και των αποζημιώσεων, μπορούν να 
πραγματοποιηθούν με όλα τα ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής 
που υπάρχουν στη διάθεση των συνεργατών και των 
πελατών από την Εταιρία (POS, χρήση του 20 ψήφιου 
μοναδικού κωδικού πληρωμής ΔΙΑΣ για πληρωμές 
πελατών και συνεργατών, μέσω του LivePay (Eurobank), 
μεταφορά μέσω e-banking σε λογαριασμό της Εταιρίας).
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‘‘Τα τρία Τ της επιτυχίας:  
Ταλέντο, Τόλμη, Τύχη’’

Οδυσσέας Ελύτης  
Ποιητής

‘‘Κανένας δεν μπορεί να σας κάνει  
να νιώσετε κατώτερος χωρίς  

τη δική σας συγκατάθεση’’

Eleanor Roosevelt  
Πρώην Πρώτη Κυριά των ΗΠΑ

‘‘Η πίστη είναι απαραίτητη στον άνθρωπο.  
Αλίμονο σ’ αυτόν που δεν πιστεύει  
σε τίποτα’’

Βίκτωρ Ουγκώ,  
Γάλλος 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


