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EDITORIAL

Tο 2022 ξεκίνησε με την ελπίδα να γραφτεί επιτέλους ο 
επίλογος της περιπέτειας που βιώνουμε τα τελευταία δύο 
χρόνια της πανδημίας. Ο νέος χρόνος έφερε μαζί του νέες 
προκλήσεις αλλά και νέες ευκαιρίες για την οικονομία και 
την ασφαλιστική αγορά. 

Η κακοκαιρία Ελπίς ωστόσο, κατάφερε να αναδιαμορφώσει 
το σκηνικό, υπενθυμίζοντάς μας ότι τα μέτωπα που παρα-
μένουν ανοιχτά είναι πολλά και ποικίλα, γεγονός που αναμ-
φίβολα πρέπει να μας καθιστά σε εγρήγορση για ό,τι πρόκει-
ται να ακολουθήσει το επόμενο διάστημα. 

Για την Insurance Innovation το 2022 προβλέπεται να εί-
ναι μία πολύ σημαντική χρονιά. Έπειτα από 2 χρόνια απου-
σίας λόγω των υγειονομικών συνθηκών, το Thessaloniki 
Insurance Conference (THINC) επανέρχεται δυναμικά, 
αποτελώντας το πρώτο συνέδριο για τον ασφαλιστικό κλάδο 
που πραγματοποιείται δια ζώσης στη μετά-Covid εποχή.

Όσοι έχουν παρευρεθεί στα συνέδρια της Insurance 
Innovation γνωρίζουν καλά ότι είναι εμβληματικά για τον 
κλάδο και αποτελούν σημεία αναφοράς για την Ελληνική 
Ασφαλιστική αγορά. Το κλειδί στην επιτυχίας τους είναι ότι 
δημιουργούν τις κατάλληλες συνθήκες διεπαφής και αλλη-
λεπίδρασης εκατοντάδων ασφαλιστικών διαμεσολαβητών 
αλλά και στελεχών ασφαλιστικών εταιρειών με τις νέες τά-
σεις στην ασφάλιση και με πλήθος επαγγελματιών που επι-
θυμούν να ενημερωθούν για τα τεκταινόμενα του κλάδου. 

Το 34th Thessaloniki Insurance Conference (THINC) 
«Η Επόμενη Ημέρα στην Ασφαλιστική Διαμεσολά-
βηση» θα πραγματοποιηθεί στις 11 Μαρτίου του 2022 
στο Grand Hotel Palace, με ελεύθερη είσοδο για όλους 
τους επαγγελματίες. Το “The Insurer”, όπως και τα υπό-
λοιπα μέσα της Insurance Innovation, θα είναι εκεί και 
θα εξασφαλίσει αποκλειστικό ρεπορτάζ, αλλά και συνεντεύ-
ξεις από τους παρευρισκόμενους αλλά και τους ομιλητές του 
συνεδρίου.

Ημέρα της Γυναίκας, μία ξεχωριστή ημέρα

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας στις 
8 Μαρτίου το όγδοο τεύχος του “The Insurer” είναι αφι-
ερωμένο στις πρωταγωνίστριες του κλάδου, φιλοξενώντας 
γυναίκες που έχουν αφήσει τη δική τους σφραγίδα στην ελ-
ληνική ασφαλιστική αγορά. 

Στο τεύχος Μαρτίου υποδεχόμαστε την κα Μυρτώ Χα-
μπάκη Partner, Advisory Services Experto Crede 

Consultants, μια πολύπλευρη επαγγελματία με αξιοσέβα-
στη επαγγελματική διαδρομή στην ασφαλιστική αγορά. Ένα 
ανήσυχο πνεύμα που κατάφερε, μεταξύ πολλών άλλων, το 
2019 να ιδρύσει το δικό της «επαγγελματικό παιδί» την 
Experto Crede, μια δυναμικά αναπτυσσόμενη εταιρεία πα-
ροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών με μεγάλη εξειδίκευση 
στις κανονιστικές ιδιαιτερότητες του ασφαλιστικού κλάδου. 

Η γυναικεία εκπροσώπηση στο “The Insurer” ωστόσο δεν 
σταματά εκεί. Στις επόμενες σελίδες, έξι κυρίες της ασφα-
λιστικής αγοράς - προερχόμενες από διαφορετικές θέσεις 
στον κλάδο - ανοίγουν τα χαρτιά τους και μοιράζονται μαζί 
μας τις εμπειρίες και τα βιώματά τους από την πολυετή 
επαγγελματική τους πορεία στον ασφαλιστικό κλάδο. Εί-
ναι η ασφαλιστική αγορά ένας ανδροκρατούμενος κλάδος; 
Ποιες δυσκολίες αντιμετωπίζει μια σύγχρονη εργαζόμενη 
που δραστηριοποιείται στον ασφαλιστικό τομέα;

Πραγματογνώμονας, ένα ιδιαίτερα σημαντικό επάγ-
γελμα για τον κλάδο

Η συμβολή του πραγματογνώμονα στη διαχείριση και 
τη τελική αποτίμηση των ζημιών είναι εξαιρετικά σημαντι-
κή για την ολοκλήρωση της διαδικασίας της ασφαλιστικής 
αποζημίωσης. Διακεκριμένοι επαγγελματίες μας μιλούν για 
το ρόλο του πραγματογνώμονα, τη συνεργασία του με τις 
ασφαλιστικές εταιρείες και τη χρήση των νέων τεχνολογιών 
στην έκβαση των τελικών πορισμάτων.

Το “The Insurer” έχοντας ως σημείο αναφοράς του τον 
ασφαλιστικό διαμεσολαβητή, καθιστά έναν δίαυλο επικοι-
νωνίας για τους επαγγελματίες του κλάδου, αναδεικνύοντας 
τους προβληματισμούς αλλά και τις σκέψεις των ανθρώπων 
της διαμεσολάβησης. Αυτός είναι και ο στόχος μας για το 
34th Thessaloniki Insurance Conference! Σας περιμέ-
νουμε! 

Καλή ανάγνωση!

Αριστείδης Βασιλειάδης 
Γενικός Διευθυντής 

Insurance Innovation

Η ελληνική 
ασφαλιστική αγορά 
στην meta-Covid εποχή
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Αρχισυνταξία
Σωτηρία Γιαννακοπούλου 

Επιμέλεια - Διόρθωση
Σωτηρία Γιαννακοπούλου 

Υπεύθυνη Διαφήμισης και Επικοινωνίας
Σοφία Κουμαρά

Υπεύθυνη Συνδρομών 
και Κυκλοφορίας
Νατάσα Μπουγέλη

Δημιουργικό
Kitchen.was 

Επιμέλεια Έκδοσης - Εκτύπωσης
Kitchen.was
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FORUM.GR40
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ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ 
ΑΓΟΡΑΣ
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Νίκος Παπαστεργίου: 
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Risk Assesment) - Η νέα 

ασφαλιστική πρόκληση

Γίνε 
συνδρομητής 
του The Insurer:

insuranceforum.gr
Επισκεφτείτε τον διαδικτυακό 
τόπο για συνεχή, σφαιρική 
και έγκυρη ενημέρωση!

Μητροπόλεως 14, 54624 
Θεσσαλονίκη  
Τ: 2312201003, 2315311282
F: 2315312558 
E: info@insuranceinnovation.gr
www.insuranceinnovation.gr

Απαγορεύεται αυστηρά η 
αναδημοσίευση ύλης ή μέρος 
αυτής και η καθ΄ οιονδήποτε 
τρόπο εκμετάλλευσή της χωρίς 
την έγγραφη άδεια του εκδότη.

Γίνε συνδρομητής στο Τhe Insurer, 
στο πρώτο περιοδικό που απευθύνεται 
αποκλειστικά στον Ασφαλιστικό 
Διαμεσολαβητή, μόνο με 20€ το χρόνο!
Στοιχεία Λογαριασμού: 
Alpha Bank 409.00.2002002737 - 
IBAN: GR71-0140-4090-4090-0200-
2002-737 (Δικαιούχος: Αριστείδης 
Βασιλειάδης).
Στοιχεία επικοινωνίας: 2312201003, 
info@insuranceinnovation.gr,
www.theinsurer.gr
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Ο αιφνιδιασμός 
της Allianz με την 
Ευρωπαϊκή Πίστη 
αναδιαμορφώνει 
το ασφαλιστικό τοπίο
Το πρώτο μεγάλο deal στην ελληνική ασφαλιστική αγορά 
για το 2022 είναι πλέον γεγονός. Η εξαγορά της Ευρωπαϊ-
κής Πίστης από την Allianz, αποδεικνύει ότι ο γερμανικός 
όμιλος επιθυμεί όχι μόνο να ισχυροποιήσει την παρουσία 
του στην ελληνική αγορά αλλά και να αποτελέσει έναν από 
τους βασικούς της παράγοντες, ιδιαιτέρως στον Κλάδο των 
Γενικών Ασφαλίσεων. 

Τα περιθώρια άλλωστε αρχίζουν να στενεύουν για τις ασφα-
λιστικές εταιρείες. Ήδη με την εξαγορά της ΑΧΑ από την 
Generali, της Eθνικής Ασφαλιστικής από τον όμιλο CVC, 
αλλά και την πρόσφατη πώληση της MetLife στο ΝΝ Group, 
η συγκέντρωση της παραγωγής στα χέρια συγκεκριμένων 
παικτών έχει αρχίσει να πιέζει τις ασφαλιστικές εταιρείες, 
ενισχύοντας το ενδιαφέρον τους για νέες συγχωνεύσεις. 

Η συνολική αξία της εξαγοράς υπολογίζεται στα 207 εκατ. 
ευρώ, με την Allianz να υποβάλει πρόταση για το σύνολο 
των μετοχών της εταιρείας, έναντι προσφερόμενου ανταλ-
λάγματος που ανέρχεται σε 7,8€ ανά μετοχή. Αξίζει να ση-
μειωθεί, ότι η πώληση πραγματοποιείται με 30% premium 
σε σχέση με την καθαρή θέση, γεγονός το οποίο θεωρήθηκε 
μια μεγάλη επιτυχία της Διοίκησης της Ευρωπαϊκής Πίστης 
αλλά και του κ. Γεωργακόπουλου προσωπικά. Η συναλλαγή 
πρόκειται να ολοκληρωθεί το 3ο τρίμηνο του 2022.

Οι στόχοι της Allianz και η θέση των ασφαλιστικών 
διαμεσολαβητών

Η επιλογή της Ευρωπαϊκής Πίστης από τον γερμανικό 
όμιλο ασφαλώς δεν ήταν τυχαία. Η Ευρωπαϊκή Πίστη δι-
αθέτει ισχυρή παραγωγή στον Κλάδο των Γενικών Ασφα-
λίσεων, στον οποίο η Allianz επενδύει εδώ και χρόνια. Η 
σύμπλευση των δύο εταιρειών πρόκειται να εκτοξεύσει τον 
γερμανικό όμιλο στην πρώτη θέση στον Κλάδο των Γενι-
κών Ασφαλίσεων στην Ελλάδα, ενισχύοντας παράλληλα το 
δίκτυο διαμεσολάβησης της εταιρείας. Η Ευρωπαϊκή Πίστη 
διαθέτει 110 καταστήματα και 5.667 συνεργάτες, τους οποί-
ους η Allianz προφανώς και θα αξιοποιήσει για την ανά-
πτυξη της παραγωγής της. Μάλιστα, σε ανακοίνωση προς 
το δίκτυό της, η διοίκηση της εταιρείας υπογραμμίζει ότι η 
επιλογή της αυτή αντανακλά τη βαθιά δέσμευσή της προς 
τους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές, διαβεβαιώνοντάς τους 
ότι δεν θα επηρεαστεί η συνεργασία με το δίκτυό της και 
φυσικά ούτε οι τιμές των ασφαλίστρων της.

Η συζήτηση που έχει ξεκινήσει τις τελευταίες ημέρες στην 

αγορά είναι εάν η εν λόγω 
πώληση θα σημάνει και 
τη συγχώνευση των δύο 
εταιρειών. Όπως ξεκα-
θαρίζει η διοίκηση της 
Allianz, οι δύο εταιρείες 
θα παραμείνουν δύο ξε-
χωριστές οντότητες και 
θα λειτουργούν εντελώς 
ανεξάρτητα τουλάχιστον 
έως και την ολοκλήρωση 
της συναλλαγής, ενώ και 
η εναρμόνιση των εμπο-
ρικών σημάτων τους θα 
πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια μιας μεταβατικής περι-
όδου.

Αναφορικά με τις αλλαγές στην διοίκηση των δύο εταιρει-
ών, η Allianz καθιστά σαφές ότι ο κ. Γεωργακόπουλος θα 
παραμείνει Διευθύνων Σύμβουλος της Ευρωπαϊκής Πίστης 
ΑΕΓΑ, ενώ και η κα Μιχάλη θα διατηρήσει τη θέση της στην 
εταιρεία, έχοντας υπό την επίβλεψή της όλες τις διαδικασίες 
και την προετοιμασία για την ενοποίηση των δύο εταιρειών 
μέχρι και το κλείσιμο της συναλλαγής.

Αλλαγή σκηνικού στην ασφαλιστική αγορά

Οι αλλεπάλληλες συγχωνεύσεις ασφαλιστικών εταιρειών 
τους τελευταίους μήνες έχουν προκαλέσει σημαντικές ανα-
κατατάξεις στην αγορά, αναδιαμορφώνοντας το «ασφαλιστι-
κό τοπίο». Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία για το 2020, 
μετά την εξαγορά της MetLife, η ΝΝ πρωτοστατεί στη συ-
νολική παραγωγή με το άθροισμα της παραγωγής των δύο 
εταιρειών να ξεπερνά τα 755 εκατ. ευρώ, αποκαθηλώνοντας 
την Εθνική Ασφαλιστική από την πρώτη θέση με 669,0 
εκατ. ευρώ συνολικά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα. Τη τρίτη 
θέση καταλαμβάνει η Eurolife FFH με συνολική παραγωγή 
448,65 εκατ. ευρώ, ενώ ενδιαφέρουσες προοπτικές παρου-
σιάζει και η Generali, έπειτα από την εξαγορά της ΑΧΑ, με 
τη συνολική παραγωγή τους να ανέρχεται στα 405,5 εκατ. 
ευρώ. Μάχη προβλέπεται για την πέμπτη θέση, καθώς 
έπειτα από την εξαγορά της Ευρωπαϊκής Πίστης από την 
Allianz, το άθροισμα της παραγωγής τους διαμορφώνεται 
στα 378 εκατ. ευρώ, σφίγγοντας τον κλοιό για την παρουσία 
της Interamerican στις «Big Five», της οποίας η συνολική 
παραγωγή το 2020 ανήλθε στα 372 εκατ. ευρώ.

Της Σωτηρίας Γιαννακοπούλου, 
Αρχισυντάκτρια insuranceforum.gr, 
Δημοσιογράφος- Επικοινωνιολόγος

Ρωτήστε σήμερα τον ασφαλιστικό σας σύμβουλο

•	Δαπάνες Νοσηλείας έως 2.000€
•	Ιατρικές Δαπάνες έως 500€
•	Απώλεια Ζωής Κατοικίδιου 250€ εφάπαξ
•	Αστική Ευθύνη Ιδιοκτήτη έως 10.000€
•	Νομική Προστασία Ιδιοκτήτη έως 5.000€

Κάλυψη για Ατυχήματα ή/και Ασθένειες

Γιατί όταν αγαπώ... προσφέρω, φροντίζω, προνοώ!
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Όλα γύρω μας 
αλλάζουν! 
Εμείς;
Οι ασφαλιστικές εταιρείες δεν είναι γνωστές για το κυνήγι 
των νεωτεριστικών τάσεων. Και ίσως για έναν κλάδο όπου 
οι πελάτες εξυπηρετούνται καλύτερα από τη νηφάλια εκτί-
μηση του κινδύνου, υπάρχει κάτι το χαλαρωτικό σε μια 
καλή και σταθερή πορεία που δεν επηρεάζεται από τα από-
νερα της FinTech εποχής.

Αλλά οι δυνάμεις αλλαγής του σκηνικού στον ασφαλιστικό 
χώρο είναι εκεί ψάχνοντας για μια διέξοδο. Βρίσκονται στη 
τεχνολογία που αφαιρεί το ανθρώπινο στοιχείο από τον κίν-
δυνο. Εμφανίζονται κατά μήκος της αλυσίδας παραγωγής 
της ασφάλισης, με νέες προσεγγίσεις στα ασφάλιστρα και 
ολοκαίνουργια προϊόντα. Βρίσκονται σε παρακείμενους το-
μείς, όπου οι aggregator πλατφόρμες, η direct ασφάλιση και 
το pay-per-click, απειλούν τις προμήθειες των διαμεσολα-
βητών και οι πελάτες καλούνται να ασφαλίσουν περιουσια-
κά στοιχεία που, πολλές φορές, δεν τους ανήκουν και άλλες 
τόσες δεν καταλαβαίνουν. 

Οι γενικές ασφαλίσεις, προς μεγάλη έκπληξη…. είναι ένα 
κλάδος που θέλει να αποφεύγει τον κίνδυνο και την αβεβαι-
ότητα. Η υστέρηση στην καινοτομία έχει οδηγήσει σε ένα 
αυξανόμενο χάσμα μεταξύ των προσδοκιών των πελατών 
και της ικανότητας των ασφαλιστικών εταιρειών να τις εκ-
πληρώσουν. Ο κλάδος είναι πλέον ώριμος για…. Αναστάτω-
ση! 

Σε σύγκριση με άλλες χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, το 
μέλλον των γενικών ασφαλίσεων είναι πιο αβέβαιο, επειδή 
διαμορφώνεται από δυνάμεις εντός και εκτός του κλάδου. 

Εντός του κλάδου έχουν εμφανιστεί πολλοί νεοεισερχόμε-
νοι παίκτες, από ασφαλιστικές εταιρείες διανομής επόμενης 
γενιάς έως ασφαλιστικές εταιρείες που δουλεύουν με το σύ-
στημα peer-to-peer και πλατφόρμες εναλλακτικών μεθόδων 
κάλυψης κινδύνων (A.R.T.). Οι παγκόσμιες ασφαλιστικές και 
χρηματιστηριακές εταιρείες έχουν ξεκινήσει προγράμματα 
καινοτομίας και έχουν γίνει από τους πιο ενεργούς επενδυ-
τές του InsurTech.

Εκτός του κλάδου, μετασχηματιστικές δυνάμεις όπως τα αυ-
τοκινούμενα αυτοκίνητα και το car time sharing, το pooling 
κτλ. έχουν σημειώσει συγκλονιστική πρόοδο το περασμένο 
έτος. Θα αλλάξουν τον τρόπο με τον οποίο κινούμαστε, πως 
μας ανήκει αλλά και πως χρησιμοποιείται η περιουσία μας. 

Όλα αυτά είναι έτοιμα να αλλάξουν τον τρόπο με τον οποίο 

δομείται, καταναλώ-
νεται και παρέχεται η 
ασφάλιση στο μέλλον.

Παραδοσιακά, οι εται-
ρείες γενικών ασφα-
λίσεων κατείχαν το 
μεγαλύτερο μέρος της 
αλυσίδας αξίας των 
ασφαλίσεων, εκτός 
από τη διανομή (που 
ανήκει κυρίως στους 
διαμεσολαβητές) και 
ένα μικρό μέρος του κεφαλαίου κινδύνου (που παραχωρεί-
ται στους αντασφαλιστές). Είναι γεγονός ότι κατά την τε-
λευταία δεκαετία, οι διαμεσολαβητές ψάχνουν να βρουν τον 
ρόλο τους στην αλυσίδα αυτή.

Σιγά σιγά οι διαμεσολαβητές σταματάνε να είναι απλοί 
πωλητές προϊόντων και γίνονται πια δημιουργοί που ανα-
ζητούν την ασφαλιστική εταιρεία που θα αγοράσει το δη-
μιούργημά τους. Η διεθνοποίηση και η μερική κατάργηση 
των συνόρων εντός της ΕΕ έδωσαν την εξαιρετική δυνα-
τότητα να αναζητήσουν «ευήκοα ώτα» και σε άλλες αγορές 
που μπορεί να είναι πιο δεκτικές στις ιδέες τους. Η ελεύθερη 
παροχή υπηρεσιών (ΕΠΥ) δίνει τις δυνατότητες να τοποθε-
τηθούν κίνδυνοι οπουδήποτε βρεθεί ασφαλιστική εταιρεία 
να υποστηρίξει το εγχείρημα.

Η μεγάλη εξειδίκευση στον χώρο της ασφάλισης, καθώς και 
οι τεράστιες απαιτήσεις γνωστικού επιπέδου στον χώρο της 
διαμεσολάβησης δίνουν την δυνατότητα στους διαμεσολα-
βητές να επιλέξουν το αντικείμενο ενασχόλησης τους και να 
παράξουν ουσιαστική δουλειά, πέραν της απλής πώλησης 
και παραγγελειοληψίας ασφαλιστικών προϊόντων.

Η οργάνωση, ο ψηφιακός μετασχηματισμός, ο θεσμικός 
επαγγελματισμός και η εκτενής κανονιστική συμμόρφωση 
των μονάδων διαμεσολαβητών είναι τα εχέγγυα λειτουργίας 
στην νέα αυτή εποχή που ζούμε. 

Αλλά κανένας δεν μπορεί να τα καταφέρει μόνος του. Χρειά-
ζονται ισχυρές σχέσεις με όλο το οικοσύστημα καινοτομίας 
που οδηγεί τις αλλαγές αυτές όπως και συμμαχίες που θα 
οδηγήσουν τις εξελίξεις της ασφαλιστικής αγοράς.

Του Νικήτα Κουτσουράη, 
PhD, FAIQ - CII, CILA, CICI, 
Director & CUO NGN Group

Ασφάλιση με ...ηλεκτρικό dna!
νέα προγράμματα ασφάλισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων

Για αμιγώς ηλεκτρικά & plug-in υβριδικά οχήματα.
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ΟΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

Μια νέα έρευνα που μόλις κυκλοφόρησε από έναν εξειδικευ-
μένο ιστότοπο επιβεβαίωσε ότι οι επιθέσεις phishing παρα-
μένουν η μεγαλύτερη απειλή για την ασφάλεια των επιχειρή-
σεων στο κυβερνοχώρο.

Το ηλεκτρονικό ψάρεμα (Phishing) είναι όταν ένας «χάκερ» 
στέλνει ένα email, προσποιούμενος ότι είναι από κάποιον 
άλλο. Μπορεί, για παράδειγμα, να προσποιηθούν ότι σας 
στέλνουν email από την τράπεζά σας.

Έτσι, όταν κάνετε κλικ στον σύνδεσμο του email, μεταφέρε-
στε σε μια σελίδα που μοιάζει με τη σελίδα της τράπεζάς σας.

Αλλά δεν είναι! 

Είναι μια πλαστή σελίδα που έχει δημιουργηθεί για να κλέψει 
τις πληροφορίες σας. Οι εγκληματίες ελπίζουν ότι θα εισαγά-
γετε τα στοιχεία σύνδεσης σας, ώστε να αποκτήσουν πρόσβα-
ση στους τραπεζικούς λογαριασμούς της επιχείρησής σας.

Άλλες απειλές από μηνύματα Phishing είναι τα πλαστά PDF – 

με ονόματα όπως «τιμολόγιο». Συχνά, κάνοντας κλικ σε αυτά 
μπορεί να επιτραπεί στον χάκερ να εγκαταστήσει κακόβουλο 
λογισμικό, γνωστό ως ransomware, στον υπολογιστή σας.

Από έρευνα που πραγματοποιήθηκε το 2021, προέκυψε ότι 
το 53% των επιχειρήσεων που ανέφεραν παραβίαση το 2021 
- δήλωσαν ότι αυτό συνέβη κυρίως λόγω επίθεσης phishing.

Το 41%   δήλωσε πως το κακόβουλο λογισμικό έπαιξε ρόλο 
στην παραβίασή τους.

Και το 17% αντιμετώπισε κάτι που ονομάζεται Denial of 
service attack (DOS). Πρακτικά, οι χάκερ στέλνουν σωρεία 
μηνυμάτων (ή/και δικτυακών πακέτων) σε ένα δίκτυο ή ένα 
web site, με σκοπό να το «ρίξουν». 

Αυτό που είναι ση-
μαντικό να θυμάστε: 
Καμία από αυτές τις 
επιθέσεις δεν στόχευε 
ειδικά τις επιχειρήσεις 
των θυμάτων. Καθημε-
ρινά, οι χάκερ στέλνουν 
phishing emails σε χι-
λιάδες άτομα, περιμέ-
νοντας να δουν ποιος 
ανοίγει και κάνει κλικ 
σε αυτά.

Γι’ αυτό, η πρωταρχική μέριμνα κατά του phishing είναι η 
εκπαίδευση του προσωπικού μιας επιχείρησης. Το λογισμικό 
βοηθάει, αλλά όχι τόσο όσο η εκπαίδευση.

Αντιλαμβάνομαι ότι τέτοιου είδους εκπαιδεύσεις είναι αδι-
άφορες ως βαρετές για τους περισσότερους ανθρώπους. Για 
αυτό, ένας μοντέρνος τρόπος είναι μέσω προσομοίωσης. 
Πρακτικά, ένας εξειδικευμένος συνεργάτης στέλνει (καλόβου-
λα) Phishing emails με σκοπό να εκτιμήσει την ετοιμότητα 
του προσωπικού. 

Σε περίπτωση που υπάλληλος ανοίξει το Phishing email: 
οδηγείται σε ιστοσελίδα με το κατάλληλο εκπαιδευτικό υλικό 
– συνήθως βίντεο.

Έτσι, μαθαίνει να αναγνωρίζει τέτοια μηνύματα, ενώ ο επι-
χειρηματίας, με τα κατάλληλα reports, γνωρίζει το ρίσκο του.

Αν το δει κάποιος στρατηγικά: θα πρέπει να έχει τη κατάλ-
ληλη τεχνολογία για να περιορίζει τον κίνδυνο από τέτοιου 
είδους μηνύματα και εκπαιδευμένο προσωπικό για να ανα-
γνωρίζει αυτά που «ξεφεύγουν». 

Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις πασχίζουν να αντιμετωπίσουν το 
χαμό που προκύπτει από την ανεπαρκή διαχείριση του ΙΤ. Με την 
ολιστική διαχείριση της Giant Stride βάζετε το ΙΤ σε μια τάξη για 
να έχετε το κεφάλι σας ήσυχο! Για περισσότερες πληροφορίες επι-
σκεφτείτε την ιστοσελίδα της Giant Stride www.giantstride.gr, ή 
επικοινωνήστε στο lkarafilis@giantstride.gr.

To Phishing παραμένει 
ο πρωταρχικός λόγος 
που «Χακάρονται» 
οι επιχειρήσεις Του Λευτέρη Καραφίλη, 

Executive director -
Giant Stride IT Support



Ο Retirement Income Certified Professional® Nί-
κος Παπαστεργίου, πρωτοπόρος Ασφαλιστικός Πράκτο-
ρας και Front Line Manager, μιλά στο “The Insurer” 
και μοιράζεται μαζί μας τη γνώση και την εμπειρία του για 
ένα πρότυπο ασφαλιστικό εργαλείο που θα κάνει το «τα-
ξίδι» των πελατών μας προς τη συνταξιοδότηση όσο το δυ-
νατόν πιο ασφαλές!

Κύριε Παπαστεργίου, τι είναι το RIRA;

Είναι το ακρώνυμο του Retirement Income Risk 
Assessment. Είναι μια χρηστική μεταφορά της γνώ-
σης που αποκτήθηκε μέσω της πιστοποίησης RICP® σε 
μια μορφή η οποία θα είναι χρήσιμη για τους ασφαλιστές 
και απαραίτητη για τους πελάτες. Γνώ-
ση ξεκάθαρη και εύληπτη, έτσι ώστε να 
είναι εργαλείο δουλειάς και όχι απλά 
μια θεωρητική γνώση που καλό είναι να 
την έχουμε, αλλά δεν μπορούμε να την 
χρησιμοποιήσουμε.

Είναι το RIRA η νέα ασφαλιστική πρό-
κληση;

Είναι όντως πρόκληση, γιατί μέχρι τώρα 
ο ασφαλιστής επικοινωνούσε με τον πε-
λάτη, προχωρούσε σε συνάντηση και 
προσπαθούσε να ανακαλύψει τις ανά-
γκες του και να προσφέρει την ασφα-
λιστική λύση που του ταιριάζει. Τώρα 
το RIRA προχωρά αρκετά βήματα 
μπροστά. Λαμβάνει υπ’όψιν όλη τη 
δουλειά που έχει κάνει ο πελάτης για 
την αξιοποίηση του ανθρώπινου κεφα-
λαίου του: των γνώσεων, της εργασίας 
του, της περιουσίας του και προσπαθεί 
να προστατέψει το αυριανό συνταξιοδο-
τικό του εισόδημα από τους κινδύνους 
που θα αντιμετωπίσει στη μακρά πορεία 
προς την συνταξιοδότηση.
Παράδειγμα: Κάποιος βασίζει το συντα-
ξιοδοτικό του εισόδημα σε τρία διαμερί-
σματα που θα νοικιάζει. Αυτό πριν από 
λίγα χρόνια ήταν απλό: Θα έπαιρνε 500 
ευρώ από κάθε ενοίκιο, όλα ξεκάθαρα 

κι ωραία. Τώρα όμως έχουμε νέα δεδομένα και κινδύνους: 
Μπορεί τα διαμερίσματα να είναι σε μια περιοχή που πλέον 
δύσκολα νοικιάζεται, μπορεί να απαιτηθούν ανακαινίσεις, 
μπορεί ένας ενοικιαστής να προκαλέσει ζημιές, ή όλα τα 
γύρω διαμερίσματα να είναι βραχυχρόνιας μίσθωσης και να 
μη μπορεί να νοικιαστεί όπως το είχε στο μυαλό του κάποτε 
ο ιδιοκτήτης του. Ο άνθρωπος λοιπόν ο οποίος θα στήριζε 
το συνταξιοδοτικό του εισόδημα πάνω στα ενοίκια αν δεν 
βρει ένα τρόπο να αντιμετωπίσει ασφαλιστικά, εγκαίρως 
και με επιτυχία, αυτά τα ρίσκα μπορεί να αστοχήσει στα ει-
σοδήματα του σε μια ηλικία που θα είναι πια μεγάλος και 
δεν θα μπορεί να αντιδράσει.

Νίκος Παπαστεργίου: 
RIRA (Retirement Income 
Risk Assesment) - Η νέα 
ασφαλιστική πρόκληση

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
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Έρχεται, λοιπόν το RIRA και τι προτείνει;

Δεν του προτείνει, τουλάχιστον όχι αμέσως και όχι χω-
ρίς σοβαρή μελέτη. Αυτό που κάνει το RIRA είναι το ότι 
συλλέγει πολλά δεδομένα ανώνυμα, δεν μας ενδιαφέρει να 
ξέρουμε την ταυτότητα του ενδιαφερόμενου, αυτό κάποια 
στιγμή θα μας το αποκαλύψει ο ίδιος εάν το θέλει και 
εάν η εφαρμοσμένη γνώση μας τον κερδίσει. Μας εν-
διαφέρουν τα ανώνυμα δεδομένα γιατί σε αυτά θα στηρι-
χτούν άρθρα, μελέτες και πρόσθετη επιστημονική δουλειά 
που παρόμοια της δεν έχει ξαναγίνει.

Τα δεδομένα είναι προσωπικά;

Ναι, είναι προσωπικά, αλλά ταυτόχρονα είναι κι απρό-
σωπα! Θα συνεισφέρουν σε μια κοινή ερευνητική προ-
σπάθεια, χωρίς αυτό να σημαίνει τίποτα ακόμα για τον 
ασφαλιστή. Όταν θα χρησιμοποιήσει το RIRA ο ενδιαφε-
ρόμενος, είτε με προτροπή του ασφαλιστή του είτε μπαί-
νοντας σε ένα website, θα αρχίσει το σύστημα να συλλέγει 
δεδομένα και θα αρχίσουν να γίνονται εκτιμήσεις κινδύνου 
(Risk Assessments) για την πορεία του ενδιαφερόμενου 
προς την συνταξιοδότηση.
Παράδειγμα: Αν κάποιος πελάτης στηρίζει όλη την ιδιωτι-
κή σύνταξη του σε μετοχές, αμοιβαία και ομόλογα, θα αντι-
μετωπίσει κινδύνους. Αν όλη του η οικογένεια στηρίζεται 
οικονομικά σε αυτόν αντιμετωπίζει κινδύνους. Υπάρχουν 
καταγεγραμμένοι, τουλάχιστον 18 κίνδυνοι (και μελε-
τώνται κάποιοι καθαρά «Ελληνικοί») που απειλούν το 
συνταξιοδοτικό εισόδημα κι ο σκοπός του RIRA είναι να 
προτείνει στον πελάτη ασφαλιστικές λύσεις, οι οποίες με 
επιτυχία και σιγουριά θα τον φτάσουν στο επιθυμητό απο-
τέλεσμα.

Θα μπορούσαμε να δούμε το RIRA σαν μια παρτίδα σκάκι 
ανάμεσα σε ασφαλιστή και ασφαλιζόμενο;

Όχι. Δεν είναι παρτίδα κανενός παιχνιδιού. Απλά, υπάρ-
χει κάποιος που έχει κάνει οικονομικές ενέργειες χωρίς να 
υποψιάζεται πως αυτές ενέχουν ρίσκο και έρχεται ο ασφαλι-
στικός σύμβουλος με χρήση του RIRA και γνώσεις που 
δεν υπάρχουν πουθενά αλλού στην Ελλάδα, να συνδυ-
άσει το παζλ και να του προσφέρει πιθανές ασφαλιστικές 
λύσεις. Αν σε κάποιον πελάτη περιγραφούν με λεπτομέρεια 
οι κίνδυνοι και οι λύσεις και θέλει να τις υλοποιήσει με κά-
ποιον τρίτο σύμβουλο, κανένα πρόβλημα. Εμείς θα έχουμε 
κερδίσει ανώνυμα και απρόσωπα τα δεδομένα του για να 
κάνουμε το σύστημά μας πιο έξυπνο. Αν όμως εντυπωσια-
στεί, είναι στο χέρι του να αποκαλύψει την ταυτότητα του 
για να έρθει σε επαφή μαζί του ο ασφαλιστής για συνεργα-
σία, ώστε να μην πηγαίνει μόνο από ένα δρόμο προς τη συ-
νταξιοδότηση, αλλά να έχει μπροστά του τρεις και τέσσερις 
διαφορετικούς και ασφαλιστικά σίγουρους δρόμους για 
να επιλέξει.

Είναι το RIRA η μετα-φάση στην Ασφάλεια;

To RIRA είναι η νέα αντίληψη. Εμείς οι ασφαλιστές, δεν 
εντοπίζουμε μόνο ανάγκες και πιθανά σχεδιαστικά λάθη. 
Σεβόμαστε και τιμούμε τον πελάτη και όλα όσα έχει κάνει 
μέχρι τώρα και τον προχωράμε βήματα πιο πέρα με μεγα-
λύτερη σιγουριά.

Ποιο σχεδιαστικό κενό έρχεται να καλύψει το RIRA;
Του μακροπρόθεσμου και πολυπαραγοντικού συντα-

ξιοδοτικού σχεδιασμού με εκτίμηση ρίσκου. Της βέλτι-
στης αξιοποίησης του ανθρώπινου κεφαλαίου (της γνώσης, 
των εργασιακών ικανοτήτων, της σκληρής εργασίας, των 
χρημάτων που κερδίζει ο πελάτης, της περιουσίας του). Θε-
ωρητικά, πηγαίνοντας προς τη σύνταξη μετασχηματίζουμε 
το ανθρώπινο κεφάλαιο σε χρηματικό κεφάλαιο. Όταν εξα-
ντληθεί το ανθρώπινο κεφάλαιο, όταν σταματήσει δηλαδή η 
δουλειά μας και συνταξιοδοτηθούμε, θα έχουμε φτιάξει ένα 
χρηματικό κεφάλαιο για συνταξιοδοτική χρήση. Αν αυτό 
δεν είναι προστατευμένο και επαρκές για τις ανάγκες και 
τις επιθυμίες μας, τότε θα δυστυχήσουμε…

Πόσο έτοιμο είναι το ασφαλιστικό σύστημα να δεχτεί το 
RIRA;

Ο Έλληνας έχει αρχίσει να εξοικειώνεται με το Internet σαν 
εργαλείο. Θέλει οι ασφαλιστικοί σύμβουλοι να προσφέρουν 
εξειδικευμένη γνώση. Θέλουμε ασφαλιστικούς συμβούλους 
αιχμής. Σήμερα υπάρχουν πάνω από 13.000 στην Ελλάδα. 
Πολλοί έχουν την ικανότητα, την επιθυμία και το ενδιαφέ-
ρον να χρησιμοποιήσoυν σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία όχι 
μόνο οργάνωσης και επικοινωνίας αλλά και ουσιαστικής 
αλληλεπίδρασης με τον πελάτη για να προχωρήσουν στη 
νέα εποχή. Είναι η φυσική εξέλιξη του επαγγέλματος μας.

Νικόλαος Η. Παπαστεργίου, RICP®
Συντονιστής Ομάδας Ασφαλιστικών Πρακτόρων
Εταιρικού Δικτύου Εθνικής Ασφαλιστικής
Retirement Income Certified Professional®
Ισόβιο Μέλος LIMRA INTERNATIONAL
Κιν. τηλ. 6972 558575
https://bit.ly/DiiD-NickPapastergiou
www.linkedin.com/in/nickpapastergiouricp
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Πολλές επιτυχημένες γυναίκες επαγγελματίες συχνά 
εγκλωβίζονται στα καλούπια που θέτει ο εκάστοτε επαγ-
γελματικός τους τίτλος, απορρίπτοντας κάθε στοιχείο ευ-
αισθησίας από την προσωπικότητά τους, η οποία καθιστά 
απειλή για την ανέλιξη τους στο εκάστοτε εργασιακό περι-
βάλλον. Η κα Μυρτώ Χαμπάκη όμως δεν ανήκει σε αυτήν 
την κατηγορία. 

Όσοι την γνωρίζουν κάνουν λόγο για μια δυναμική και 
ανεξάρτητη γυναίκα, που με χαμόγελο, αυτοπεποίθηση και 
πειθαρχία κατάφερε να χαράξει μια αξιοσέβαστη επαγγελ-
ματική διαδρομή, χωρίς να επαναπαύεται αλλά και χωρίς 
να αποκρύπτει την ευαίσθητη φύση της. Το βιογραφικό 
της εντυπωσιακό, με αξιοζήλευτες σπουδές και πλούσιο 
συγγραφικό έργο, έχοντας γράψει 5 βιβλία, 3 εξειδικευ-
μένα στο τομέα της ιδιωτικής ασφάλισης, ένα λογοτεχνικό 
και ένα με αντικείμενο την ψυχολογία.

Έχοντας εργαστεί σε κάποιες από τις μεγαλύτερες πολυε-
θνικές εταιρείες παγκοσμίως, το 2019 αποφασίζει να ιδρύ-
σει το «επαγγελματικό της παιδί» την Experto Crede, μια 
δυναμικά αναπτυσσόμενη εταιρία παροχής συμβουλευτι-
κών υπηρεσιών με μεγάλη εξειδίκευση στις κανονιστικές 
ιδιαιτερότητες του ασφαλιστικού κλάδου. Ωστόσο, παρά το 

πλήθος των επιτευγμάτων της, ο ρόλος της μητέρας εξα-
κολουθεί να έχει πρωταγωνιστική θέση στην καρδιά της. 
Άλλωστε, όπως η ίδια δηλώνει «κάθε γυναίκα εργαζόμενη, 
μητέρα, σύζυγος είναι μια ηρωίδα του σύγχρονου κόσμου, 
μια CEO είτε της εταιρίας της, είτε των παιδιών της, είτε 
του σπιτιού της και αξίζει σεβασμό.»

Κυρία Χαμπάκη, για αρχή θα θέλαμε να σας ταξιδέψουμε 
λίγα χρόνια πίσω. Μιλήστε μας λίγο για τη ζωή και την πο-
ρείας σας. Πώς ξεκινήσατε και πώς βρεθήκατε εν τέλει στον 
κλάδο της Ιδιωτικής Ασφάλισης;

Όταν πρέπει να αυτοπροσδιοριστώ, το πρώτο που αισθά-
νομαι ότι πρέπει να αναφέρω – και το κάνω πάντα με αγά-
πη και σεβασμό προς την πατρίδα μου- είναι ότι κατάγο-
μαι από την Κύπρο. Γεννήθηκα στη Λευκωσία, από πατέρα 
Κύπριο και μητέρα Μανιάτισσα. Μεγάλωσα στα χρόνια 
που ακολούθησαν την Τουρκική εισβολή και έχω έντονες 
μνήμες από όλα τα αρνητικά και όλα τα θετικά εκείνης της 
περιόδου, τις οποίες κρατάω και θα κρατάω για πάντα στο 
μυαλό και την καρδιά μου, αφού ως έντονα βιώματα απο-
τελούν μέρος πια του χαρακτήρα μου. Είχα την τύχη οι 
γονείς μου να είναι εξαιρετικά μορφωμένοι και καλλιεργη-
μένοι άνθρωποι, οι οποίοι, μαζί με όλα τα μαθήματα ζωής 
που μου προσέφεραν μου εμφύσησαν την αγάπη για τη 
μόρφωση και τη γνώση. 

Ως Απόφοιτος του Λυκείου Κύκκου Α’ και ένας από τους 
πιο διακεκριμένους μαθητές της χρονιάς μου, το επόμε-
νο βήμα μου ήταν οι σπουδές μου στο Ηνωμένο Βασίλειο 
και το Πανεπιστήμιο του Leicester. Σπούδασα Οικονομικά 
και έκανα το Μεταπτυχιακό μου στις Ευρωπαϊκές Σπου-
δές και τη Διπλωματία και επέστρεψα στην Κύπρο όπου 
μόλις 22 χρονών, ξεκίνησα να εργάζομαι στον Τουριστικό 
Όμιλο Louis, στη διοίκηση, με αντικείμενο το Financial 
Controlling. Την καθοριστική αλλαγή στην πορεία της 
ζωής μου έφερε η ευκαιρία να εργαστώ στην Deloitte 
Ελλάδος στον τομέα του Audit. Εκεί πήρα την απόφαση 
να μετακομίσω στην Αθήνα και να δοκιμάσω τις δυνά-
μεις μου σε μια οικονομία σε πλήρη άνθηση με εξαιρετι-
κές προοπτικές και ευκαιρίες, αφού ήμουν ένα νέο παιδί 
με μεγάλη όρεξη για δουλειά και επαγγελματική ανέλιξη. 
Όσα χρόνια κι αν περάσουν, θα εξακολουθώ να πιστεύω 
ότι η Deloitte υπήρξε για μένα ένα τεράστιο σχολείο και 
μια εξαιρετική επαγγελματική εμπειρία, αφού δουλεύοντας 
εκεί είχα τη δυνατότητα να γνωρίσω από κοντά πως δου-
λεύουν διάφοροι κλάδοι της οικονομίας: η βιομηχανία, το 
χρηματιστήριο, οι Τράπεζες, οι Ασφαλιστικές και οι Επεν-

Μυρτώ Χαμπάκη: 
Μια πολύπλευρη 
επαγγελματίας με τη δική της 
φωνή 

δυτικές Εταιρίες, καθώς και οι ναυτιλιακές. 

Όπως ήταν λογικό, στην Ελλάδα του 2000 το επόμενο 
βήμα για έναν άνθρωπο με τη μέχρι τότε δική μου γνώ-
ση και εμπειρία ήταν ο τραπεζικός χώρος. Εκεί, είχα την 
πρώτη μου σημαντική επαφή με την ιδιωτική ασφάλιση, 
αφού ανέλαβα την θέση του Head of Operations στην νεο-
συσταθείσα τότε Κύπρου Ζωής, της Τράπεζας Κύπρου στον 
τομέα του Bancassurance. Η πορεία μου στην τράπεζα Κύ-
πρου, με οδήγησε μετά από 4 χρόνια στην Κύπρου Factors 
ως Head of Credit Risk. Eκείνα τα χρόνια στην Τράπεζα 
Κύπρου, είχα την ευκαιρία να ζήσω από κοντά τη ραγδαία 
ανάπτυξη των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, σε ένα 

περιβάλλον εξαιρετικά δομημένο και οργανωμένο με μεγά-
λες προοπτικές ανάπτυξης και εξέλιξης αλλά και εξαιρετικά 
μεγάλων ευθυνών. 

Εκείνη την περίοδο, στον προσωπικό μου χρόνο, είχα την 
ευκαιρία να εμπλακώ ως «συν- δημιουργός» σε ένα εντε-
λώς νέο project, στο τομέα της τεχνολογίας και των κοινω-
νικών δικτύων, το οποίο εκ του αποτελέσματος, κρίθηκε 
ως άκρως επιτυχημένο και επιχειρηματικά, αφού σήμερα 
αποτελεί εδραιωμένη επιχείρηση με εκατοντάδες χιλιάδες 
μέλη. Πέραν της μεγάλης αγάπης για την τεχνολογία και 
τις απεριόριστες δυνατότητές της, η τότε εμπλοκή μου με 
το διαδίκτυο μου άφησε ως «κληρονομιά» το πρώτο μου 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
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βιβλίο αλλά και μια πρωτοποριακή – για την τότε εποχή – 
επαγγελματική πιστοποίηση στο Life Coaching. 

Το 2006, δέχτηκα ένα τηλεφώνημα από έναν “Head 
Hunter”, ο οποίος μου πρότεινε να συζητήσουμε για μια 
θέση στην Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος. Η 
Ένωση τότε έψαχνε για ένα άτομο το οποίο θα μπορού-
σε να παρακολουθήσει τη νομοθεσία που ερχόταν για τις 
ασφαλιστικές εταιρίες – την Solvency II – που είχε πολλά 
κοινά με την τότε αντίστοιχη Βασιλεία ΙΙ για τις Τράπεζες. 
Ενθουσιάστηκα με το αντικείμενο της δουλειάς και χωρίς 
δεύτερη σκέψη και αφού πέρασα από αλλεπάλληλες συνε-
ντεύξεις, βρέθηκα τελικά στον καθαρά ασφαλιστικό χώρο, 
όπου για 10 χρόνια πραγματικά αφοσιώθηκα στο να μάθω 
και να προσφέρω στον κλάδο ό,τι καλύτερο μπορούσα. 
Εκεί προέκυψε και η συγγραφή του δεύτερου μου βιβλίου 
– του πρώτου για την Ιδιωτική Ασφάλιση – με αντικείμενο 
την Οδηγία Solvency II. Σε εκείνο το στάδιο της καριέρας 
μου, εντελώς ξαφνικά, η επαγγελματική μου σχέση με την 
Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος διακόπηκε, γεγο-
νός που με έστρεψε στον κλάδο του Consulting. Aνέλαβα 
τη θέση του Senior Manager στα Risk Services της Crow 
ΣΟΛ Συμβουλευτικής, όπου εργάστηκα ως Σύμβουλος σε 
μεγάλες ασφαλιστικές εταιρίες της χώρας ενώ αργότερα 
μεταπήδησα στην ARAG Ελλάδος, με αντικείμενο τα Δι-
εθνή projects του Ομίλου και μετέπειτα το Internal Audit 
και το AML. Στα χρόνια που μεσολάβησαν από το πρώτο 
μου βιβλίο μέχρι σήμερα, είχα την ευκαιρία να εμβαθύνω 
ακόμα περισσότερο στον κλάδο, να αποκτήσω νέες δεξιό-
τητες και να έχω τη χαρά να γράψω ακόμα δύο βιβλία με 
θεματολογία την Οδηγία IDD για τη διανομή ασφαλιστι-
κών προϊόντων στην Ελλάδα και την IDD για την διανομή 
ασφαλιστικών προϊόντων στην Κύπρο. 

Όλα αυτά τα χρόνια πραγματικά δεν θυμάμαι πλέον πόσα 
άρθρα έχω γράψει για το αντικείμενο μου στον κλαδικό 
τύπο, έχω μιλήσει σε δεκάδες εκδηλώσεις, έχω διδάξει εκα-
τοντάδες ώρες σε διάφορους εκπαιδευτικούς φορείς και 
ασφαλιστικές εταιρίες, συμμετείχα στη Νομοπαρασκευα-
στική Επιτροπή για την προσαρμογή του Solvency II και 
έχω εκπροσωπήσει τον κλάδο σε επιτροπές στις Βρυξέλλες. 

Εν συντομία λοιπόν, αυτή είναι η 28ετής καριέρα μου σε 
«τίτλους», που μας φέρνει στο σήμερα…

Σε όλα αυτά που περιγράψατε δεν μας μιλήσατε καθόλου για 
την Experto Crede. Πώς λάβατε την απόφαση να προχωρήσε-
τε σε αυτό το νέο επιχειρηματικό εγχείρημα;

Όπως σας προανέφερα, όλα αυτά τα χρόνια, μετά από με-
γάλη προσωπική προσπάθεια, αγάπη για τη δουλειά μου 
και τεράστια πειθαρχία στους στόχους που έθετα στον 
εαυτό μου, κατάφερα να αναπτύξω σημαντική γνώση για 
το αντικείμενό μου. Επειδή ως άνθρωπος, η γνώση είναι 
κάτι που επιζητώ συνεχώς, προχώρησα την εκπαίδευση 
μου και έλαβα διάφορες επαγγελματικές πιστοποιήσεις 
πανεπιστημιακού επιπέδου σε τομείς όπως στην Κανο-
νιστική Συμμόρφωση, στον Εσωτερικό Έλεγχο, αυτήν του 
DPO για την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων και 
του υπευθύνου για την αποτροπή ξεπλύματος χρήματος 
και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Αυτή η γνώση, σε 
συνδυασμό με την εργασιακή μου εμπειρία, με ώθησε στις 
αρχές του 2019 στην ίδρυση της Experto Crede Σύμβου-

λοι Επιχειρήσεων, η οποία ως μια μπουτίκ – συμβουλευ-
τική, δηλαδή εξειδικευμένη στον ασφαλιστικό κλάδο και 
τις ιδιαιτερότητές του, παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες 
σε ασφαλιστικές εταιρίες αλλά και - για πρώτη φορά - σε 
επιχειρήσεις ασφαλιστικής διαμεσολάβησης. 

Όπως έχω αναφέρει και στο παρελθόν, ο κλάδος αγκάλιασε 
την Experto Crede, την ομάδα και τις υπηρεσίες μας, και 
με μεγάλη χαρά μπορώ να πω ότι τα τελευταία 3 χρόνια, 
έχουμε ολοκληρώσει άνω των 40 συμβουλευτικών έργων 
με αντικείμενο την Κανονιστική Συμμόρφωση, την προ-
στασία των Προσωπικών Δεδομένων και φυσικά τον Εσω-
τερικό Έλεγχο και το Ξέπλυμα Χρήματος σε ασφαλιστικές 
εταιρίες, ασφαλιστικά γραφεία ακόμα και σε Σωματεία του 
κλάδου. 

Η Εxperto Crede για μένα είναι ένα από τα επαγγελματι-
κά «παιδιά» μου - το πιο αγαπημένο ίσως - μαζί με τα βι-
βλία μου αλλά και με ό,τι άλλο σχετίζεται με τον κλάδο και 
αποτελεί πρωτότυπη δουλειά και αποτέλεσμα συνειδητής 
προσπάθειας, μελέτης και έρευνας. Στόχος μου είναι το 
«παιδί» αυτό, να μεγαλώσει και να αναπτυχθεί σωστά, με 
επιμονή και υπομονή, έτσι ώστε να συνεχίσει να προσφέ-
ρει ποιοτικές και αξιόπιστες υπηρεσίες. 

Αναφερθήκατε σε τρία βιβλία που έχετε γράψει για τον κλάδο. 
Φαντάζομαι ότι η συγγραφή κατέχει μια περίοπτη θέση στην 
καρδιά σας. 

Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, γράφω. Αν πω ότι 
η συγγραφή για μένα αποτελεί κάτι επίπονο ή δύσκολο, 
θα ήταν ψέμα. Εξ ου και τα τρία βιβλία που έχω γράψει 
με αντικείμενο την ιδιωτική ασφάλιση δεν είναι τα μόνα. 
Έχω γράψει ακόμα ένα βιβλίο πρακτικής ψυχολογίας και 
ένα βιβλίο με λογοτεχνικά διηγήματα – δηλαδή πέντε το 
σύνολο μέχρι σήμερα – και στην παρούσα φάση, προετοι-
μάζω άλλα δύο: ένα για την ιδιωτική ασφάλιση και ένα 
λογοτεχνικό. 

Η συγγραφή για μένα αποτελεί το μέσο για να μοιραστώ 
γνώσεις, σκέψεις και ιδέες. Από την εφηβεία, απέκτησα 
την «κακή συνήθεια» να διαβάζω για να βρω λύσεις σε 
οτιδήποτε με βασάνιζε αλλά και απαντήσεις σε οτιδήποτε 
δεν ήξερα και ήθελα να μάθω. Μια «κακή συνήθεια» που 
έχω μέχρι σήμερα! Έτσι για εμένα η απάντηση μου σε κάθε 
πρόβλημα, επαγγελματικό ή προσωπικό, βρίσκεται πάντα 
μέσα σε ένα βιβλίο. Για μένα ο κόσμος του βιβλίου είναι 
ένας κόσμος με απαντήσεις και λύσεις. Ο άνθρωπος που 
είμαι σήμερα, αλλά και η επαγγελματίας που είμαι σήμε-
ρα, είναι ένα μείγμα όλων αυτών που διάβασα, σκέφτηκα, 
αποδέχτηκα ή απέρριψα, εμβάθυνα ή αγνόησα συνειδη-
τά. Σέβομαι τη γνώση. Αγαπώ τη γνώση και την επιδιώκω 
και τη μοιράζομαι όπου μπορώ και με κάθε ευκαιρία, γιατί 
κάθε φορά που ένας άνθρωπος μαθαίνει κάτι καινούργιο 
αποκτά μια άλλη οπτική του κόσμου, εμπνέεται, σκέφτεται 
και προχωρά ένα βήμα πιο πέρα και εξελίσσεται.

Αυτό είναι για μένα τα βιβλία: τρόπος έκφρασης και διά-
δρασης, προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη και για τον ίδιο 
τον συγγραφέα αλλά και για τον αναγνώστη. 

Προφανώς όλα αυτά που περιγράψατε, απαιτούν χρόνο και 
προσήλωση. Πώς μια σύγχρονη γυναίκα καριέρας μπορεί 
να συνδυάζει την επαγγελματική και την προσωπική ζωή, ή 
μήπως δεν μπορεί;
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Δεν είμαι η γυναίκα που θα σας έλεγα ότι όλα είναι εύκο-
λα και εφικτά να συνδυαστούν χωρίς κανένα πρόβλημα. 
Σαφώς υπάρχουν δυσκολίες. Όταν αποφασίζεις να γίνεις 
«γυναίκα καριέρας» θα πρέπει να κόψεις κάτι – να περιο-
ρίσεις κάτι – από όλους τους άλλους ρόλους που απαιτεί η 
κοινωνία από εσένα. 

Η σημερινή κοινωνία, όσο και αν ισχυρίζεται ότι έχει ξε-
περάσει τις προκαταλήψεις του παρελθόντος που ήθελαν 
τη γυναίκα σε «δεύτερο ρόλο» στην οικογένεια, ακόμα πε-
ριμένει ενδόμυχα και κατά βάθος, από όλες εμάς να είμα-
στε νοικοκυρές, μαμάδες και σύζυγοι πρώτα από όλα και 
μετά επαγγελματίες. Έτσι, όταν μια γυναίκα που συνειδητά 
λέει «εγώ θέλω να επιδιώξω μια καριέρα γιατί είμαι ικα-
νή και γιατί με κάνει ευτυχισμένη» συνήθως ταράζει τα 
στερεότυπα της κοινωνίας και αντιμετωπίζεται ακόμα ως 
«περίεργη». 

Προσωπικά, όπως πιστεύω και πολλές άλλες γυναίκες εκεί 
έξω, όταν συνειδητοποίησα ότι προτιμώ να αφιερώνω το 
χρόνο, το μυαλό και την ενέργεια μου στην έρευνα, τη συγ-
γραφή και τη δουλειά από το να περνώ την ώρα μου στην 
κουζίνα, σαφώς, σκέφτηκα το τι θα πουν οι γονείς μου, ο 
σύζυγος μου κλπ. Αυτό όμως δεν με απέτρεψε από το να 
κάνω αυτό που αγαπώ, ακόμα και σε στιγμές που αντιμε-
τώπισα τεράστιες επαγγελματικές και προσωπικές αντιξο-
ότητες και εμπόδια ικανά ακόμα και να μου καταστρέψουν 
τη μέχρι τότε επαγγελματική μου πορεία. Σε περιπτώσεις 
που αναγκάστηκα να επιλέξω, γιατί υπήρξαν και αυτές οι 
στιγμές δυστυχώς, επέλεξα αυτό που θα μου επέτρεπε να 
είμαι σε ισορροπία με τον εαυτό μου, χωρίς να σκεφτώ το 
«τι θα πουν οι άλλοι».

Το πείσμα μου ήταν πάντα μεγαλύτερο από τις δυσκολί-
ες. Σε αρκετές περιπτώσεις ένιωσα ότι ξεπέρασα τις δυνά-
μεις και τις αντοχές μου σωματικά και πνευματικά για να 
μπορέσω να αντεπεξέλθω στις πολλαπλές και διαφορετικές 
υποχρεώσεις μου σε καθημερινή βάση, αλλά και στις «τρι-
κλοποδιές» που δέχτηκα κατά καιρούς. Παρόλα αυτά όμως 
αξίζει τον κόπο η προσπάθεια, γιατί ό,τι επιλέγω να πράξω, 
το πράττω συνειδητά.

Ο ρόλος στον οποίο δεν έκανα ποτέ έκπτωση χρόνου όμως 
είναι αυτός της «μαμάς». Όπως πολλές φορές λέω στο περι-
βάλλον μου χαμογελώντας, ο γιός μου είναι το σημαντικό-
τερο «project» της ζωής μου. Κάθε μέρα προσπαθώ με όλες 
μου τις δυνάμεις να διαμορφώσω έναν ολοκληρωμένο, 
δυνατό, ευτυχισμένο και κυρίως ισορροπημένο άνθρωπο 
και να στέκομαι δίπλα στο παιδί μου για όσο με χρειάζεται, 
χωρίς περιορισμό χρόνου.

Οπότε, εν κατακλείδι, στο ερώτημα σας θα απαντούσα με 
πλήρη ειλικρίνεια, ότι συνδυάζονται μόνο οι ρόλοι που η 
κάθε γυναίκα επιλέγει να συνδυάσει για την προσωπική 
της ισορροπία - οι ρόλοι δηλαδή που την κάνουν ευτυχι-
σμένη και οι ρόλοι που της ταιριάζουν - και όχι οι ρόλοι 
που της επιβάλλονται από τα κοινωνικά στερεότυπα. 

Πώς θα περιγράφατε τη σύγχρονη γυναίκα επαγγελματία;

Η σύγχρονη γυναίκα επαγγελματίας, αν και διαχρονικά 
έχει καταφέρει πολλά και αναγνωρίζεται η προσφορά της, 
θεωρώ πως ακόμα πρέπει να παλέψει διπλά και τριπλά για 

να αποδείξει ότι είναι ικανή και ισότιμη. Δυστυχώς, ακό-
μα αμείβεται λιγότερο από τους άντρες συναδέλφους της 
και σε αρκετές περιπτώσεις θεωρείται «πρόβλημα», επειδή 
κάποια στιγμή θα πρέπει να κάνει ένα παιδί. Παρόλα αυτά 
είναι μια «αμαζόνα» της σύγχρονης κοινωνίας αφού μπο-
ρεί να διαπραγματεύεται, να διεκδικεί, να κερδίζει μάχες, 
να κατακτά μέρα με την ημέρα επαγγέλματα παραδοσια-
κά αντρικά και να συνδυάζει τον επαγγελματισμό με τη 
γυναικεία φύση της, αφού αντεπεξέρχεται σε αυτούς τους 
πολλαπλούς ρόλους που αναφέραμε προηγουμένως. Για 
μένα κάθε γυναίκα εργαζόμενη, μητέρα, σύζυγος είναι μια 
ηρωίδα του σύγχρονου κόσμου, μια CEO είτε της εταιρίας 
της, είτε των παιδιών της, είτε του σπιτιού της και αξίζει 
σεβασμό. Διπλό σεβασμό όμως αξίζει η γυναίκα επαγγελ-
ματίας, η οποία αποτελεί το στήριγμα μιας μονογονεϊκής 
οικογένειας, που είναι δυστυχώς σημάδι των καιρών.

Ποια είναι η δική σας συμβουλή προς τις γυναίκες επαγγελ-
ματίες εκεί έξω; 

Μέσα από την εμπειρία μου όλα τα χρόνια που εργάζομαι 
συνειδητοποίησα πως οι γυναίκες είμαστε αρκετά αντα-
γωνιστικές. Προσπαθώντας να επιτύχουμε τους στόχους 
μας πολλές φορές φερόμαστε σκληρά και αδικούμε άλλες 
γυναίκες, ξεχνώντας πως και αυτές παλεύουν εξίσου στο 
εργασιακό περιβάλλον, ενώ αντιμετωπίζουν ακριβώς τα 
ίδια προβλήματα που και εμείς αντιμετωπίσαμε. Είναι 
σημαντικό λοιπόν, οι γυναίκες επαγγελματίες, από όποια 
θέση και αν βρισκόμαστε, να δείχνουμε μεγαλύτερη εν-
συναίσθηση και κατανόηση προς τις άλλες γυναίκες και 
να αλληλοϋποστηριζόμαστε. Οι δυνατές γυναίκες σαφώς 
παλεύουν για τον εαυτό τους αλλά οι ακόμα πιο δυνατές 
γυναίκες παλεύουν και για τις άλλες γυναίκες!

Το πιο ουσιαστικό μήνυμα που θα ήθελα να μεταφέρω 
όμως, και να κλείσω με αυτό είναι:

Βρείτε τη δική σας φωνή, διεκδικείστε τη θέση σας στον ερ-
γασιακό ή τον επιχειρηματικό κόσμο χωρίς φόβο και χωρίς 
αμφιβολίες για τις ικανότητες σας και… ποτέ μην απολογεί-
στε σε κανένα επειδή είστε δυνατές, έξυπνες και φιλόδοξες!



Έπειτα από 2 χρόνια απουσίας λόγω των υγειονομικών συν-
θηκών, το Thessaloniki Insurance Conference (THINC) 
επανέρχεται δυναμικά, αποτελώντας το πρώτο συνέδριο 
για τον ασφαλιστικό κλάδο που πραγματοποιείται δια ζώ-
σης στη meta-Covid εποχή.

Το Thessaloniki Insurance Conference, καθιστά ένα θε-
σμό για την ασφαλιστική αγορά της Βορείου Ελλάδος και 
όχι μόνο. Φέτος, επιστρέφει με μία ανατρεπτική και πλήρως 
ανανεωμένη ατζέντα που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις 
των καιρών, πάντα με υψηλού επιπέδου ομιλητές.

Τιμητικό εισαγωγικό χαιρετισμό θα απευθύνει ο κ. Μάριος 
Θεμιστοκλέους, Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας 
Φροντίδας Υγείας του Υπουργείου Υγείας, ο οποίος θα 
σημάνει την έναρξη του συνεδρίου, αναλύοντας τις προο-
πτικές αλλά και τις νέες προτεραιότητες που θέτει η μετάβα-
σή μας στην meta-Covid εποχή.

Η πανδημία της Covid-19 αποτελεί σημείο καμπής για την 
ανθρωπότητα και το επιχειρείν, αναδιαμορφώνοντας τους 
κανόνες της αγοράς. Η ασφαλιστική βιομηχανία ανταποκρί-
θηκε στο ύψος των περιστάσεων, υποδεικνύοντας ταχύτατα 
αντανακλαστικά, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στον ψηφιακό 
ανασχηματισμό της. Η ψηφιοποίησή της αποτελεί μια πρό-
κληση για το χώρο της διαμεσολάβησης, με τους επαγγελ-
ματίες να ανασυγκροτούν τις δυνάμεις τους, επενδύοντας 
διαρκώς σε νέα ψηφιακά εργαλεία.

Πώς ένας ασφαλιστικός διαμεσολαβητής μπορεί να τα αξι-
οποιήσει και πως μπορούν να συμβάλλουν στην ανάπτυξη 

του πελατολογίου και της επιχείρησής του; Πώς οι επαγγελ-
ματίες του κλάδου θα μυηθούν στον κόσμο του insurtech, 
χρησιμοποιώντας τα ψηφιακά εργαλεία προς όφελός τους;

Αυτά και πολλά άλλα ερωτήματα θα απαντηθούν μέσα από 
τις παρουσιάσεις των ομιλητών του 34th Thessaloniki 
Insurance Conference, το οποίο θα δομηθεί βάσει των 
παρακάτω θεματικών ενοτήτων:

1. Η ψηφιακή μετάβαση του ασφαλιστικού κλάδου έως το 
2030 – Τάσεις και προοπτικές

2. Οι φυσικές καταστροφές και οι νέες προκλήσεις για τους 
ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές

3. Insurtech και ασφαλιστική διαμεσολάβηση: Ευκαιρία ή 
απειλή;

4. Η ψηφιακή μετάβαση των ασφαλιστικών επιχειρήσεων 
στο νέο περιβάλλον

5. Cyber Insurance και οι νέες τάσεις της αγοράς

6. Blockchain και ασφαλιστική αγορά: Metaverse, smart 
contracts, crypto coins

Insurance Innovation Awards

Ένας νέος θεσμός για την ασφαλιστική αγορά γεννιέται 
μέσα από το 34th Thessaloniki Insurance Conference! 
Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου θα πραγματοποιηθεί η τε-
λετή απονομής των Insurance Innovation Awards. Η 
Insurance Innovation επιβραβεύει την καινοτομία και 
την ευρηματικότητα των ασφαλιστικών εταιρειών και επι-

χειρήσεων της ελληνικής αγοράς αλλά και 
τη συμβολή τους στο μετασχηματισμό της 
ελληνικής ασφαλιστικής βιομηχανίας.

34th Thessaloniki Insurance 
Conference 2022

«Η Επόμενη Ημέρα στην Ασφαλιστική 
Διαμεσολάβηση» 

Παρασκευή 11 Μαρτίου 2022 Grand 
Hotel Palace (Μοναστηρίου 305)

Είσοδος ελεύθερη!

Tο συνέδριο θα μεταδοθεί και σε 
livestreaming μέσα από το 
www.thinc.gr!

34th Thessaloniki Insurance 
Conference 2022
«Η Επόμενη Ημέρα στην 
Ασφαλιστική Διαμεσολάβηση» 
Παρασκευή 11 Μαρτίου 2022
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Δυναμική, ανεξάρτητη, αυτεξούσια και φιλόδοξη χαρακτη-
ρίζεται η σύγχρονη γυναίκα και όχι άδικα. Η σημερινή ερ-
γαζόμενη γνωρίζει καλά τις δυνατότητές της, παλεύει για 
την αναγνώρισή της και απολαμβάνει τους καρπούς των 
κόπων της, κάνοντας περήφανες τις προηγούμενες γενιές, 
οι οποίες διεκδίκησαν όλα όσα η συντηρητική και φιλικά 
προσκείμενη σε στερεοτυπικούς κανόνες κοινωνία προσπά-
θησε να επιβάλλει. Και προσπαθεί ακόμη, για να είμαστε ει-
λικρινείς… Ωστόσο, ο επαγγελματισμός, η υψηλού επιπέδου 
κατάρτιση και η σύνθετη γυναικεία σκέψη στέκονται ισχυ-
ρό εμπόδιο, ανατρέποντας τις προσδοκίες της. Άλλωστε το 
επιχειρείν και η δημιουργικότητα βρίσκονται στη φύση της.

Στο ανταγωνιστικό περιβάλλον της ασφαλιστικής αγοράς η 
γυναικεία εκπροσώπηση είναι ιδιαιτέρως δυναμική, αποτε-
λώντας ένα πεδίο που προσφέρει δυνατότητες ανέλιξης και 
επαγγελματικής εξέλιξης. Μάλιστα, σύμφωνα με την έρευνα 
του ΜWM “Women in Insurance” του 2018, οι γυναίκες 
βρίσκονται στο τιμόνι του ασφαλιστικού κλάδου σε παγκό-
σμια κλίμακα, καθώς αποτελούν πάνω από το 60% του ερ-
γατικού δυναμικού.

Το κενό στην προκειμένη περίπτωση εντοπίζεται στη συμ-

μετοχή των γυναικών σε ρόλους ηγεσίας, καθώς, παρά την 
πλειοψηφία τους, μόλις το 19% των διοικητικών συμβου-
λίων αποτελείται από γυναίκες, ενώ σε επίπεδο ηγετικών 
θέσεων το ποσοστό εκπροσώπευσης διαμορφώνεται στο 
11%. Τα παραπάνω ποσοστά αποτυπώνουν με μικρές αυ-
ξομειώσεις και την εικόνα των ελληνικών ασφαλιστικών 
επιχειρήσεων και εταιρειών. 

Παρά το γεγονός ότι στη χώρα μας σπουδαίες γυναικείες 
προσωπικότητες έχουν κατακτήσει υψηλόβαθμες θέσεις 
τόσο σε μεγάλες πολυεθνικές ασφαλιστικές εταιρείες, όσο 
και σε συνδικαλιστικούς φορείς της διαμεσολάβησης, το χά-
σμα στην εκπροσώπευση των δύο φύλων σε θέσεις ισχύος 
καλά κρατεί. 

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας στις 8 
Μαρτίου το “The Insurer” είναι αφιερωμένο στις πρω-
ταγωνίστριες του κλάδου, φιλοξενώντας έξι γυναίκες που 
έχουν αφήσει τη δική τους σφραγίδα στην ελληνική ασφα-
λιστική αγορά. 

Όπως μας αποκαλύπτουν, η ασφαλιστική αγορά δεν αποτε-
λεί έναν κλασσικά ανδροκρατούμενο κλάδο με ό,τι μπορεί 
να συνεπάγεται ο εν λόγω χαρακτηρισμός. Οι περισσότερες 

δεν αντιμετώπισαν 
ιδιαίτερες δυσκολίες 
στο περιβάλλον εργα-
σίας τους εξαιτίας του 
φύλου τους, ούτε αυτό 
αποτέλεσε κριτήριο 
αξιολόγησής τους από 
τους συνεργάτες τους. 
Αντιθέτως, τα στενά 
πρότυπα στα οποία 
επιθυμεί να εγκλω-
βίσει η κοινωνία την 
σύγχρονη επαγγελμα-
τία, θέτοντας της το 
δίλημμα μεταξύ της 
οικογενειακής ευτυ-
χίας και της επαγ-
γελματικής εξέλιξης 
καθιστούν τον κύριο 
επιβραδυντικό παρά-
γοντα για την ανέλιξη 
της σύγχρονης εργα-
ζόμενης στον ασφαλι-
στικό κλάδο.

Το γυναικείο πρόσωπο 
της ελληνικής ασφαλιστικής 
αγοράς
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Η ωραιότερη 
επαγγελματική λύση για 
δυνατές γυναίκες

Κατερίνα Βασιλάκη
Διεύθυνση Γραφείου Πωλήσεων, Vasilaki Consultants

Κυρία Βασιλάκη, ποιες είναι οι προκλήσεις που καλείται 
να αντιμετωπίσει μια γυναίκα που δραστηριοποιείται στον 
ασφαλιστικό κλάδο, ο οποίος είναι ένας κλασσικά ανδροκρα-
τούμενος χώρος;

Δεν μου αρέσουν οι ταμπέλες – ανδροκρατούμενος κλασσι-
κά ασφαλιστικός χώρος. 

Απλά οι άνδρες είναι παραδοσιακά «υποχρεωμένοι» να ερ-
γάζονται. Συνήθως οι γυναίκες ξεκινούν αργότερα, ιδίως 
στην αγορά εργασίας ελεύθερων επαγγελματιών, έτσι εμφα-
νίζονται και στον ασφαλιστικό κλάδο λιγότερες γυναίκες.

Όμως πιστεύω ακράδαντα ότι ο κλάδος μας είναι ιδανικός 
για γυναίκες με ελεύθερο πνεύμα, εθελοντική – παραγωγική 
εργασία με κοινωνική ικανοποίηση και υψηλά κέρδη.

Γιατί η ασφαλιστική αγορά έχει ανάγκη από γυναίκες και 
πώς μπορεί να προσελκύσει ασφαλίστριες με ικανότητες και 
μόρφωση;

Η ασφαλι-
στική αγορά 
χρήζει να 
προσελκύσει 
ασφαλίστριες 
με ικανότητα 
και μόρφωση 
διότι οι γυναί-
κες με τα άνω 
προσόντα εί-
ναι ηλικιακά 
πιο ώριμες 
και πιο ελεύ-
θερες χρονικά 
( α π α λ λ α γ -
μένες από 
παιδιά). Έτσι 
έχουν πολύ 
καλύτερη δι-
είσδυση στον 
υ π ο ψ ή φ ι ο 
πελάτη και 
ακουμπούν 
συναισθημα-
τικά τις εσω-
τερικές του 

ανάγκες. Σήμερα ο Έλληνας πρέπει να εμπιστευτεί άτομα 
με γνώση, επαγγελματικό profile και λογικό – συναίσθημα, 
διότι κανένας πολίτης δεν επιτρέπεται να είναι ΑΝΑΣΦΑ-
ΛΙΣΤΟΣ. Η αγορά μας προσφέρει κάθε επιλογή, κατάλληλη 
για κάθε άνθρωπο.

Ποιες είναι οι επαγγελματικές και προσωπικές δεξιότητες που 
αποκομίσατε από την εμπειρία σας στην ασφαλιστική αγορά;

Οι δεξιότητες οι επαγγελματικές και προσωπικές που απο-
κόμισα από την ασφαλιστική μου καριέρα μετά από 37 χρό-
νια, είναι ζηλευτές!

Πρωτίστως νιώθω, ότι έχω σπάσει το ταμπού ο ασφαλιστής 
πρέπει να είναι άνδρας!! 

Δημιούργησα μία διεύθυνση πωλήσεων με σταθερές και δι-
αχρονικές σχέσεις συνεργατών. 

Η οικονομική μου κατάσταση έχει μόνο σταθερές! 

Η επαγγελματική μου εικόνα, χωρίς να προκαλέσει ειδική 
στρατολόγηση, προσκάλεσε τις 2 κόρες μου να με ακολου-
θήσουν, οι οποίες αποτελούν την εξέλιξη του επαγγέλματος 
με άριστα αποτελέσματα ήθους και εκπαίδευσης νέας επο-
χής. Αφού προηγουμένως είχαν ασκήσει τις εκπαιδευτικές 
τους διαδρομές. Το αποτέλεσμα της ωριμότητας, όπως έχω 
προαναφέρει. 

Τέλος, θέλω να καταθέσω ότι ως σύμβουλος υγείας – οι-
κογένειας – αποταμίευσης και προστασίας περιουσιακών 
αγαθών, νιώθω χρήσιμη ως άνθρωπος, λατρεύω τη δουλειά 
μου και προκαλώ τον κάθε ένα να ζητήσει συμβουλή και να 
επιλέξει τον επαγγελματία που του ταιριάζει.

Η εποχή μας έχει πολλά ζωντανά παραδείγματα επιτυχη-
μένων γυναικών στην Ευρώπη και στη χώρα μας, ιδίως ο 
ασφαλιστικός χώρος το παρουσιάζει όλο και περισσότερο. 

ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΣΕ ΚΑΝΕΝΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΣΦΑΛΙ-
ΣΤΟΣ.
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Η εικόνα της 
«ανδροκρατούμενης» αγοράς 
οφείλεται στο γεγονός ότι οι 
γυναίκες μπήκαν σε αυτό το 
στίβο αργότερα από τους άνδρες

Η σημερινή γυναίκα ξεκινά με 
όραμα καριέρας, αλλά στην πορεία 
αντιμετωπίζει την εσωτερική πάλη 
μεταξύ οικογενειακής ευτυχίας και 
επαγγελματικής ανέλιξης

Πόπη Γιαμπίλη
Διευθύντρια ΔΙΟΝ ΟΕ Σύμβουλοι Ασφαλιστικών Υπηρεσιών

Στέλλα Ζουλινάκη
Owner “FEEL SAFE INSURANCE” “FEEL COACHING”, Insurance Agent & 
Manager, Life & Business Coach and Mentor

Ο ασφαλιστικός κλάδος γενικότερα πιστεύω ότι είναι ένας 
από τους δυναμικούς κλάδους της οικονομίας και είναι αξι-
οσημείωτο ότι κατά την περίοδο της 10ετούς κρίσης είχε 
σχετικά μικρότερες απώλειες από άλλες δραστηριότητες. 
Κατά την πολυετή απασχόληση μου στον κλάδο αυτό και 
ιδιαίτερα μετά την ένταξή μου στη ΔΙΟΝ ΟΕ προ δεκαετί-
ας, έχω δει θετικές μεταβολές, οι οποίες επιβεβαιώνουν την 
απόφασή μου να ασχοληθώ με το αντικείμενο αυτό. 

Κυρία Γιαμπίλη, ποιες είναι οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει 
μια γυναίκα που δραστηριοποιείται σε έναν ανδροκρατούμε-
νο χώρο όπως αυτός του ασφαλιστικού κλάδου; 

Ο κλάδος έχει χαρακτηριστεί ως «ανδροκρατούμενος». Δεν 
μου αρέσει αυτός ο χαρακτηρισμός γιατί στην επαγγελμα-
τική μου πορεία δεν επηρεάστηκα από τέτοια φαινόμενα, 
αλλά γενικά έχω δει σημαντικές μεταβολές στον τομέα αυτό. 
Αν κρίνω από το τι ίσχυε πριν από μία γενιά θα έλεγα ότι 
η αλλαγή είναι χωρίς συζήτηση σημαντική. Με ικανοποίη-
ση διαπιστώνω ότι υπάρχουν πολλές γυναίκες σε ανώτερες 
και ανώτατες θέσεις σε επιχειρήσεις του κλάδου, πράγμα το 
οποίο δεν έβλεπα στην αρχή της καριέρας μου. Δεν θέλω 
να παρερμηνευτούν τα λεγόμενα μου αν κάποιος νομίζει 
ότι φτάσαμε σε ικανοποιητικό επίπεδο. Είναι όμως γεγονός 
ότι η είσοδος στον κλάδο γυναικών με πολύ καλύτερη κα-
τάρτιση συντέλεσε στην σημαντική βελτίωση της εικόνας. 
Όταν πριν 10 χρόνια ανέλαβα την διεύθυνση της ΔΙΟΝ ΟΕ 
δεν αισθάνθηκα ούτε εγώ ατομικά, ούτε η αγορά ότι μειονε-
κτούσα έναντι ανδρών συνάδελφων και αυτό αποδεικνύε-
ται από την αλματώδη αύξηση των εργασιών της εταιρείας.

Ποια είναι τα χαρακτηριστικά μιας γυναίκας ηγέτιδος στην 
ασφαλιστική αγορά;

Ένα σημαντικό στοιχείο αφορά στα προσόντα που πρέπει 
να έχει μια γυναίκα για να ανελιχθεί στον ασφαλιστικό κλά-
δο. Πιστεύω ότι ισχύουν τα ίδια που χρειάζεται και ένας 
άνδρας. Υψηλή επιστημονική και επαγγελματική κατάρτιση, 
η διάθεση για σκληρή εργασία, η δυνατότητα να συνεργά-
ζεται κανείς με άτομα και ομάδες, η ευελιξία στο χειρισμό 
θεμάτων, οι ηγετικές ικανότητες του ατόμου και διάφορες 
άλλες ιδιότητες που μπορεί να διαθέτει μια γυναίκα θα την 
οδηγήσουν στα ανώτατα αξιώματα. Στη ΔΙΟΝ ΟΕ πάντως 
το φύλο του στελέχους δεν αποτέλεσε κριτήριο αξιολόγη-
σης. Θα έλεγα ότι η εικόνα της «ανδροκρατούμενης» αγοράς 
οφείλεται στο γεγονός ότι οι γυναίκες μπήκαν σε αυτό το 

στίβο αργότερα από τους άνδρες αλλά τώρα κάνουν ση-
μαντικά βήματα προόδου, διαθέτοντας τα παραπάνω προ-
σόντα που ανέφερα. Φυσικά δεν πρέπει να κοιτάμε μόνο 
την κορυφή σε μια επιχείρηση αλλά και την στελέχωση σε 
ανώτερα επίπεδα όπου βλέπουμε πόσες γυναίκες πληρούν 
αυτές τις θέσεις.

Ποιες οι δυνατότητες που παρέχει σε μια γυναίκα η καριέρα 
στον ασφαλιστικό κλάδο;

Ορισμένοι αναρωτιούνται αν ο ασφαλιστικός κλάδος είναι 
κατάλληλος για γυναίκες. Θεωρώ το δίλημμα λάθος, γιατί το 
φύλο δεν παίζει ρόλο. Όμως ανάλογα με τους στόχους που 
θέτει μία γυναίκα (π.χ. υπάρχουσες ή μέλλουσες οικογενεια-
κές υποχρεώσεις, επιμορφώσεις κλπ.) θα μπορούσε κάποιος 
να πει ότι ορισμένες δραστηριότητες του κλάδου, όπως π.χ. 
οι πωλήσεις προσφέρονται για επαγγελματική εξέλιξη μιας 
γυναίκας, εφόσον δεν απαιτούν καθημερινή παρουσία στο 
γραφείο. 

Από τα παραπάνω είναι φανερό ότι δεν θεωρώ ότι υπάρ-
χει υπεροχή του ενός φύλου έναντι του άλλου άσχετα με 
το γεγονός ότι μια φωτογραφία του κλάδου αυτή τη στιγμή 
δείχνει διαφορές, οι οποίες θεωρώ ότι προέρχονται από πα-
ρελθούσες συνθήκες. Η επιτυχία εφόσον κάποιος διαθέτει 
ορισμένες από τις παραπάνω ιδιότητες σε κάποιο βαθμό 
είναι συνάρτηση και της προσωπικής του τοποθέτησης για 
το αντικείμενο: 

Αγαπάς αυτό που κάνεις ή το θεωρείς μια αναγκαία διέξοδο 
για βιοπορισμό;

Εάν ισχύει το πρώτο, η ΕΠΙΤΥΧΙΑ σε περιμένει!!! 

Κυρία Ζουλινάκη, ποια τα βασικότερα προβλήματα που αντι-
μετωπίζουν οι γυναίκες εργαζόμενες και επιχειρηματίες;

Πολύ γρήγορα θα απαντούσα η πίεση που επιδέχονται από 
τους πολλαπλούς ρόλους που καλούνται να υπηρετήσουν ως 
επιχειρηματίες, εργαζόμενες, σύντροφοι, μητέρες κ.α.π.

Η σημερινή γυναίκα ξεκινά τη εκπαίδευση της με φιλοδοξία 
και όραμα καριέρας, στην πορεία αντιμετωπίζει την εσωτερι-
κή πάλη μεταξύ οικογενειακής ευτυχίας και επαγγελματικής 
ανέλιξης-επιτυχίας. Επίσης έρχεται αντιμέτωπη με στερεο-
τυπικές αντιλήψεις από το εξωτερικό της περιβάλλον (κοινω-
νία, εργασία) που πολλές φορές την οδηγεί στην εγκατάλειψη 
της προσπάθειας και στον συμβιβασμό, δημιουργώντας της 
ένα αίσθημα ήττας και απογοήτευσης.

Όσες καταφέρνουν λόγω ευνοϊκών συγκυριών, υψηλής αυ-
τοεκτίμησης και ψυχικής ανθεκτικότητας να υπερπηδήσουν 
τα εμπόδια και να ακυρώσουν τον προσωπικό τους εσωτερι-
κό σαμποτέρ, βιώνουν την εμπειρία της ανέλιξης σε υψηλές 
θέσεις ευθύνης και επιχειρηματικής δράσης. Εκεί η παγίδα 
είναι η έλλειψη προσωπικού χρόνου, αυτοφροντίδας και η 
δυσκολία διαχείρισης της συνεργασίας με στελέχη ανδρο-
κρατούμενης νοοτροπίας. 

Παρότι διακρίνονται για τα υψηλά επίπεδα ενσυναίσθησης 
και συναισθηματικής νοημοσύνης πολλές φορές δεν ανα-
λαμβάνουν περαιτέρω επιχειρηματικό ρίσκο, όχι γιατί φο-
βούνται, αλλά γιατί εξουθενώνονται ψυχικά και σωματικά 
από όλα όσα με κόπο και σθένος υπερασπίζονται. Η αυτοε-
πιβράβευση κάθε επιτυχημένης προσπάθειας και η άντληση 
έμπνευσης από περισσότερες «γυναίκες πρότυπα» θα μπο-
ρούσαν να αποτελέσουν εφόδια για μια πιο βελούδινη πο-
ρεία.

Ποια είναι τα χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει μια γυναί-
κα-ηγέτης στον επαγγελματικό στίβο του σήμερα;

Να ηγείται με την ψυχή της, προσομοιώνοντας στον επαγ-
γελματικό στίβο δεξιότητες που πρωτοστατούν και σε άλλους 
ρόλους της ζωής της. 

Για παράδειγμα να εμπνέεται από το μητρικό ρόλο και να 
αντιμετωπίζει ως άλλο ένα μικρό παιδί την επιχείρηση της, 
να ακολουθεί την διαίσθηση της, να παρέχει την αστείρευ-
τη αγάπη της και την παρωθητική στάση της. Να μεγαλώνει 
την όποια προσπάθειά της αντιμετωπίζοντας τις «παιδικές 
ασθένειες» με υπομονή, να επενδύει στην εκπαίδευση και να 
θέτει όρια. Να παραμένει χαμογελαστή, δημιουργική, ευρη-

ματική αλλά και με έτοιμα αντανακλαστικά. Έτσι θα αποτελεί 
σημαντικό πρότυπο και θα έχει την ευκαιρία να γαλουχήσει 
με αξίες το επαγγελματικό της βλαστάρι.

Ποιοι είναι οι βασικοί λόγοι που σας οδήγησαν να επιλέξετε 
τον επαγγελματικό χώρο της ιδιωτικής ασφάλισης;

Επέλεξα αυτό το επάγγελμα γιατί με έκανε να νιώθω ασφα-
λής! Έχοντας βιώσει έως έφηβη τραυματικές εμπειρίες (διαρ-
ρήξεις, ένοπλη κλοπή κ.α) στην οικογενειακή επιχείρηση που 
δραστηριοποιούνταν στον κλάδο της αργυροχρυσοχοΐας, 
αποφάσισα ότι θα επιλέξω ένα επάγγελμα όπου το κεφάλαιο 
της επιχείρησης δεν θα κινδυνεύει από τέτοιου είδους απει-
λές. Παράλληλα, επιθυμούσα ένα ανθρωποκεντρικό επάγγελ-
μα που θα συμβάλλει θετικά στην κοινωνία, βοηθώντας τους 
ανθρώπους. 

Το 1997 αμέσως μετά τις μεταπτυχιακές σπουδές μου ξεκίνη-
σα διστακτικά, αξιοποιώντας το ταλέντο μου στην επικοινω-
νία και στις πωλήσεις.

Το 1999 χρονιά ορόσημο για να αγαπήσω το επάγγελμα 
αυτό, η εμπειρία του σεισμού του Σεπτεμβρίου, μου έδειξε 
ξεκάθαρα πόσο ουσιαστική είναι η έννοια της ασφάλισης. 
Οι πρώτες σημαντικές αποζημιώσεις και τα λόγια ευγνω-
μοσύνης από τους σεισμοπλήκτους πελάτες με έπεισαν ότι 
δεν νιώθω μόνο εγώ ασφαλής αλλά και εκείνοι. Δεν είναι 
τυχαίο εξάλλου που το 2013, μετά από μια μεγάλη πορεία 
στο agency system, όταν πλέον δυνάμωσα και αποφάσισα 
να σταθώ και επιχειρηματικά ως ασφαλιστικός πράκτορας 
αποφάσισα να δώσω το όνομα-brand “Feel Safe Insurance” 
στην εταιρεία μου.

Δεν θα ήθελα να παραλείψω να αναφέρω ότι βιώνοντας δυο 
εγκυμοσύνες αλλά και την εμπειρία του Covid-19, ως επιχει-
ρηματίας δεν ένιωσα ότι δεν μπορώ να εργαστώ και να προ-
σφέρω τις υπηρεσίες μου, δεν απειλήθηκε το εισόδημα μου. 
Είναι ένα επάγγελμα που σου προσφέρει απίστευτα συναι-
σθήματα χαράς, αγάπης, ευγνωμοσύνης και ευκαιρίες κοι-
νωνικής διασύνδεσης. Προσφέρει ιδιαίτερες στιγμές διακρί-
σεων, εξωτικών ταξιδιών και προκλήσεων προσωπικής και 
επαγγελματικής ανάπτυξης. Η όποια δυσκολία και απογοή-
τευση αποτελεί μετά από κατάλληλη διαχείριση, σκαλοπάτι 
για ανέλιξη και επαγγελματική ωρίμανση… Δεν ξέρω πολλά 
επαγγέλματα που να τα προσφέρουν όλα αυτά!
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Τα «θηλυκά χαρακτηριστικά» 
στο επιχειρείν γίνονται 
όλο και πολυτιμότερα στις 
εταιρείες του κλάδου μας

Ευγενία Καφφετζή
Co Founder & Partner Global Net Insurance Brokers, Founder ΟΧΥGEN Risk 
Consulting Partners

Κυρία Καφφετζή, ποιοι είναι οι βασικοί λόγοι που σας οδή-
γησαν να επιλέξετε τον επαγγελματικό χώρο της ιδιωτικής 
ασφάλισης;

Τυχαία «γνώρισα» την ασφαλιστική αγορά όταν αρχή του 
’80, πρωτοετής φοιτήτρια δούλεψα για ένα καλοκαιρινό 
μήνα στον Φοίνικα και δη στον τομέα Hull & Machinery. 
Με κέρδισε ο κλάδος και έμεινα σε αυτή την εταιρεία 11 
χρόνια, κατακτώντας με κόπο και ανεξάντλητη διάθεση τη 
γνώση κλάδων, αγορών, δικτύων και όχι μόνο. Με κέρδισαν 
και με διατήρησαν οι προκλήσεις ενός κλάδου με πολύπλο-
κη καθημερινότητα αλλά και ότι λόγω της πελατοκεντρικής 
προσέγγισης του ήταν και είναι διαρκής η ανάγκη βελτίω-
σης και μάθησης.

Ποιες είναι οι επαγγελματικές και προσωπικές δεξιότητες που 
αποκομίσατε από την εμπειρία σας στην ασφαλιστική αγορά;

Aπαντούσα πάντα στις προκλήσεις για αυτό δεν είναι τυ-
χαίο ότι ήμουν founder η και co founder 3 μεσιτικών επι-
χειρήσεων και συνεχίζω με ίδια δράση. Όχι μόνο οι σπου-
δές αλλά η διαρκής ανάγκη για καινοτομία και εξέλιξη με 
βοήθησαν να δημιουργήσω ανοιχτή και ευέλικτη κουλτού-
ρα, αμφισβητώντας έμπρακτα τα δεδομένα μιας ανδροκρα-
τούμενης εποχής και κλάδου. 

Η ανεξάντλητη επιμονή για την επιδίωξη των στό-
χων, η υπευθυνότητα προς μετόχους και συνεργάτες, η 
teamworking φιλοσοφία όπως και το «lead by example», η 
ευελιξία, οι τολμηρές αποφάσεις και οι επικοινωνιακές δεξι-
ότητες που ανέπτυξα οφείλονται αναμφίβολα στην ανάγκη 
ανταπόκρισης μιας αγοράς με ιδιαίτερες απαιτήσεις.

Πώς η γυναικεία σκέψη μπορεί να συμβάλλει στην εξέλιξη 
του ασφαλιστικού κλάδου;

Η σύγχρονη γυναίκα είναι μία δυνατή αγωνίστρια. Καλείται 
αφενός να ανταποκριθεί σε πολλαπλούς ρόλους, οι οποίοι 
καθιστούν την καθημερινότητά της πολύπλοκη και σύνθετη 
και αφετέρου να αντιμετωπίσει στερεοτυπικές αντιλήψεις, 
που θέτουν σε αμφισβήτηση τις ικανότητές της. Όμως κα-
ταφέρνει, όχι μόνο να υπερκεράσει τα εμπόδια, αλλά και να 
αναδείξει τα χαρακτηριστικά εκείνα της γυναικείας προσω-
πικότητας, που λειτουργούν ενισχυτικά στην ανάπτυξη της 
επιχειρηματικότητας και τα οποία την καθιστούν ηγετική 
παρουσία.

Η πιο πολυ-παραμετρική προσέγγιση των θεμάτων, ο συγκε-

ρασμός αντικρουόμενων απόψεων, η συλλογικότητα στην 
δουλειά, η καινοτόμα προσέγγιση της καθημερινότητας, η 
ταχύτητα και ευελιξία στις αποφάσεις αλλά και η εξασφάλι-
ση της κοινωνικής αρμονίας μέσα από την ενσυναίσθηση 
και την πρόβλεψη κινδύνων, είναι τα κλειδιά της επιτυχί-
ας σε μια επιχείρηση και σε ένα μέλλον συχνά αντίρροπων 
προτεραιοτήτων ανάμεσα στην οικονομία, την κοινωνία και 
το περιβάλλον. 

Όλα τα παραπάνω αλλά και οι νέες τάσεις όπως και οι προ-
κλήσεις στην παγκόσμια ασφαλιστική αγορά, καθώς και ο 
επιταχυνόμενος ψηφιακός μετασχηματισμός των ασφα-
λιστικών επιχειρήσεων θα φέρουν πρωτόγνωρες αλλαγές 
στην λειτουργία τους, στον τρόπο προσέγγισης και εξυπη-
ρέτησης του πελάτη, στις νέες καταναλωτικές ανάγκες και 
προϊόντα. Έχω την βεβαιότητα ότι τα «θηλυκά χαρακτηρι-
στικά» στο επιχειρείν θα γίνονται όλο και πολυτιμότερα στις 
εταιρείες του κλάδου μας και θα βλέπουμε ακόμα περισσό-
τερες κυρίες να κατακτούν καίριες θέσεις, εξέλιξη που θα 
συμβάλει καθοριστικά στην τόνωση και προώθηση της επι-
χειρηματικότητας όλων των συνδεδεμένων αγορών.

Όπως συνηθίζω να λέω ’’Ο κόσμος των γυναικών δεν έχει ωρά-
ριο 9-5. Ο δικός μας κόσμος έχει μια πλήρη εβδομάδα 7 ημερών’’

Για να πετύχεις ως γυναίκα, 
πρέπει να είσαι αυθεντική 
και να ακολουθείς την 
εσωτερική σου φωνή

Σοφία Σικοτάκη
Γενική Διευθύντρια, Απόλλων Α.Ε

Κυρία Σικοτάκη, ποια είναι τα χαρακτηριστικά που πρέπει να 
έχει μια γυναίκα-ηγέτης στον επαγγελματικό στίβο του σήμερα; 

Για μένα ο ηγέτης του σήμερα είναι ο ηγέτης του Αύριο και 
πρέπει να διαθέτει ανεξαρτήτως φύλου τα κάτωθι τρία ση-
μαντικά χαρακτηριστικά, κοινωνική νοημοσύνη, ικανότητα 
να μαθαίνει συνέχεια και γρήγορα και βεβαίως να διαθέτει 
ολιστική αντίληψη. Η Γυναίκα Ηγέτης θα πρέπει επιπλέον να 
διατηρεί μια καλή ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής, οικογε-
νειακής και προσωπικής ζωής, να αξιοποιεί τις ικανότητες 
του multitasking, που διαθέτει από τη φύση της και πάνω 
από όλα να εστιάζει στη Λύση και όχι στο Πρόβλημα.

Ποια τα βασικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι γυ-
ναίκες εργαζόμενες και επιχειρηματίες;

Θα αναφερθώ στα πιο σημαντικά που εγώ πιστεύω πως 
υπάρχουν.

Ο αγώνας με τα στερεότυπα πρώτα από όλα. Οι γυναί-
κες αισθάνονται πολλές φορές ότι πρέπει να υιοθετήσουν μια 
στερεοτυπική «ανδρική» στάση απέναντι στις επιχειρήσεις: 
ανταγωνιστική, επιθετική και μερικές φορές ίσως και σκλη-
ρή. Προσωπικά, πιστεύω πως για να πετύχεις ως γυναίκα σε 
οποιοδήποτε χώρο, πρέπει να είσαι αυθεντική, να διαθέτεις 
ενσυναίσθηση και ενθουσιασμό και να ακολουθείς την εσω-
τερική σου φωνή. 

Η ισορροπία ή η έλλειψη μεταξύ προσωπικής και 
επαγγελματικής ζωής μπορεί πραγματικά να σου απορρο-
φήσει πολύτιμη ενέργεια που την χρειάζεσαι, κοιτώντας τις 
λύσεις και όχι το πρόβλημα. 

Η έλλειψη ενός σωστού υποστηρικτικού συστήματος. 
Δεν μπορώ να φανταστώ τι θα μπορούσαν οι γυναίκες να 
επιτύχουν με ένα σωστό υποστηρικτικό σύστημα γύρω τους!

Η ανισότητα των φύλων. Βλέπουμε ότι ο επιχειρηματικός 
χώρος έχει χτιστεί επάνω σε αντρικά πρότυπα. Υπάρχει ακό-
μα στίγμα και διακρίσεις στον επιχειρηματικό χώρο, όσον 
αφορά την ίση συμμετοχή των γυναικών σε πεδία αποφά-
σεων κ.λ.π.. Φεύγει σιγά σιγά αλλά είναι ένας αγώνας που 
δίνεται και θα δίνεται καθημερινά από όλες τις γυναίκες του 
επιχειρηματικού χώρου. 

Και τέλος πιστεύω πως είναι το κομμάτι της χρηματο-
δότησης.

Οι γυναίκες πιο δύσκολα από τους άντρες μπορούν να βρουν 
πόρους για να στηρίξουν τις επιχειρηματικές τους φιλοδοξί-

ες. Το σύστημα είναι τέτοιο που αμφιβάλλει για την επιτυχία 
μιας γυναίκας. Όχι πάντα αλλά πολύ συχνά. 

Ποιες είναι οι επαγγελματικές και προσωπικές δεξιότητες που 
αποκομίσατε από την εμπειρία σας στην ασφαλιστική αγορά;

Τον πρώτο καιρό προσπαθούσα να μάθω, να κερδίσω γνώση. 
Με τον καιρό όμως νιώθω πως σφυρηλατήθηκαν πολύ ση-
μαντικές δεξιότητες μέσα μου. 

Ανέπτυξα πολύ καλή κριτική και γρήγορη σκέψη, απέκτησα 
αντίληψη του τι σημαίνει κουλτούρα της ασφαλιστικής αγο-
ράς και πως μπορώ και εγώ να την επηρεάσω και να την 
διαμορφώσω. Έμαθα να συμμετέχω περισσότερο συνειδητά 
στις αποφάσεις που λαμβάνω. Ανέπτυξα ενσυναίσθηση και 
αισιοδοξία. Θεωρώ τον εαυτό μου θετικό λύτη προβλημάτων 
και πάντα όταν κοιτώ το πρόβλημα, βλέπω λύσεις να έρχο-
νται. Έμαθα να αφουγκράζομαι του ανθρώπους και τις κατα-
στάσεις γύρω μου και όχι απλά να τις ακούω. 

Κλείνοντας, θα ήθελα να σημειώσω πως εδώ στην Απόλλων 
προσπαθούμε καθημερινά να δημιουργήσουμε το περιβάλ-
λον εκείνο που θα είναι πρόσφορο όχι μόνο στους άντρες 
αλλά και στις γυναίκες. Και γι’ αυτό σήμερα έχουμε γυναίκες 
Ασφαλιστικούς συμβούλους μέλη του MDRT με αξιοζήλευτη 
πορεία στην αγορά, αλλά και εργαζόμενες που έχουν χαράξει 
το δικό τους career path στον οργανισμό μας.

Είναι έργο και συμφέρον όλων μας να δημιουργήσουμε τις 
συνθήκες, όπου οι γυναίκες θα έχουν έναν ακόμα πιο δυνα-
μικό ρόλο στον ασφαλιστικό χώρο.
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Οι γυναίκες πρέπει να διεκδικούν μία 
ισότιμη θέση στον χώρο, όχι μόνο 
για την προσωπική τους εξέλιξη αλλά 
και τον εμπλουτισμό της αγοράς με 
στελέχη που δίνουν μια διαφορετική 
πνοή στο ασφαλιστικό γίγνεσθαι

Άννυ Τρύφων
Αντιπρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος, Designia Insurance Brokers

Κυρία Τρύφων, ποιος είναι ο βαθμός γυναικείας εκπροσώπη-
σης στον ασφαλιστικό κλάδο; 

Πριν αναφερθώ στο τι συμβαίνει στον ασφαλιστικό κλά-
δο, θα ήθελα να σημειώσω ότι η ισότιμη εκπροσώπηση, 
σε όλους τους κοινωνικούς και οικονομικούς τομείς, είναι 
σημαντικό να είναι συνεχόμενη και διαρκής. Συνολικά, λοι-
πόν, σίγουρα εμφανίζουμε μια βελτιωμένη εικόνα, ιδιαίτε-
ρα σε σχέση με ό,τι ίσχυε στο παρελθόν, ωστόσο υπάρχει 
αρκετός δρόμος ακόμα μπροστά μας, κυρίως στο χώρο της 
λήψης αποφάσεων.

Από την πλευρά του, ο ασφαλιστικός κλάδος στην Ελλάδα 
εμφανίζει υψηλό βαθμό γυναικείας εκπροσώπησης σε σχέ-
ση με άλλους τομείς της οικονομίας, είναι αλήθεια όμως 
ότι, στα υψηλότερα κλιμάκια, υπάρχει περιθώριο βελτίω-
σης. Προσωπικά, θα ήθελα να δω περισσότερες managers, 
περισσότερες γυναίκες-μέλη Διοικητικών Συμβουλίων, πε-
ρισσότερες γυναίκες-υψηλόβαθμα στελέχη σε μεγάλες ή μι-
κρότερες εταιρείες. Λόγω της φύσης της δουλειάς μου, έχω 
τη χαρά να επικοινωνώ, σχεδόν καθημερινά, με γυναίκες 
του κλάδου μας, οι οποίες είναι απόλυτα καταρτισμένες σε 
τεχνικό επίπεδο, καθώς επίσης διαθέτουν τις ικανότητες 
και τη φιλοδοξία που απαιτούνται για να τα καταφέρουν 
περίφημα. Έχει μεγάλη σημασία να διεκδικούν ακόμη πιο 
δυναμικά μία ισότιμη θέση στον χώρο, με σκοπό όχι μόνο 
την προσωπική τους εξέλιξη ως επαγγελματίες αλλά και τον 
εμπλουτισμό της ασφαλιστικής αγοράς με στελέχη που δί-
νουν μια διαφορετική πνοή στο ασφαλιστικό γίγνεσθαι. 

Ποια είναι τα χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει μια γυναί-
κα-ηγέτιδα της ασφαλιστικής αγοράς; 

Η ασφαλιστική αγορά αλλάζει γρήγορα, όπως άλλωστε και 
οι ανάγκες των ανθρώπων που εξυπηρετούμε. Μια γυναίκα, 
όπως βεβαίως και ένας άνδρας με ηγετική θέση στον κλάδο 
μας, θα πρέπει σίγουρα να διαθέτει προσαρμοστικότητα για 
να μπορεί να αντεπεξέλθει αποτελεσματικά στις συνεχείς 
μεταβολές του περιβάλλοντος, απεριόριστη δημιουργικότη-
τα, ώστε να μπορεί να συνδυάζει διαφορετικές εμπειρίες και 
να προτείνει λύσεις που ανταποκρίνονται σε ό,τι χρειάζεται 
ο πελάτης σήμερα. 

Είναι σημαντικό, επίσης, να διαθέτει αγάπη για συνεχή μά-
θηση και αυτοβελτίωση αλλά και τη διάθεση να δοκιμάζε-
ται και να δοκιμάζει νέα πράγματα, αμφισβητώντας ακόμη 
και τον παραδοσιακό τρόπο που δουλεύουμε, για να δημι-

ουργήσει καινούργιες και πιο αποδοτικές μεθόδους εξυπη-
ρέτησης και εργασίας! Φυσικά, μία επαγγελματίας πρέπει 
κατά την άποψή μου να χαρακτηρίζεται επίσης από ευελιξία 
απέναντι στον πελάτη, τον εργαζόμενο και το συνεργάτη, 
αλλά και από συνέπεια, καθώς είναι απαραίτητο να εμπνέει 
ασφάλεια και εμπιστοσύνη, ώστε ο πελάτης να αισθάνεται 
ότι μας έχει πάντα στο πλευρό του. 

Πώς η γυναικεία σκέψη μπορεί να συμβάλλει στην εξέλιξη 
του ασφαλιστικού κλάδου; 

Ο κάθε επαγγελματίας, όπως και ο κάθε άνθρωπος, διαθέ-
τει τον δικό του τρόπο σκέψης, με βάση τα χαρακτηριστικά, 
τις εμπειρίες και τα βιώματά του. Η ικανότητα του ηγέτη 
να αξιοποιεί όλες αυτές τις πτυχές και όχι μόνο αυτές του 
φύλου είναι αυτή που θα δώσει στις επιχειρήσεις και στον 
κλάδο μας γενικότερα την ώθηση για μια επιτυχημένη επό-
μενη ημέρα.

Μία από τις ιδιότητες που «παραδοσιακά» αποδίδονται 
στο γυναικείο φύλο, αλλά κατά τη γνώμη μου χρειάζεται να 
αναπτύξουν όλοι οι εργαζόμενοι στον κλάδο της ασφάλισης, 
άνδρες και γυναίκες, είναι το να υπερβαίνουμε την τετράγω-
νη, ψυχρή λογική των αριθμών και να κινητοποιούμε τη συ-
ναισθηματική μας νοημοσύνη, εξετάζοντας την περίπτωση 
του κάθε πελάτη ή παθόντα ξεχωριστά με την απαραίτητη 
ενσυναίσθηση. Όταν ο πελάτης νιώθει ότι κατανοούμε τις 
ανάγκες και τις ανησυχίες του και κύριο μέλημά μας είναι 
η εξυπηρέτηση των αναγκών αυτών, τότε έχουμε επιτύχει 
το έργο μας.



Ποια είναι τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσει ο ειδικός για 
την πραγματογνωμοσύνη ενός τροχαίου;

Για μία πραγματογνωμοσύνη ενός τροχαίου συμβάντος 
απαιτούνται τα παρακάτω:
• Αυτοψία τόπου ατυχήματος και εμπλακέντων οχημάτων
• Φωτογράφιση σημείων επαφής με τοποθέτηση μέτρου 

ώστε να είναι σαφείς οι υψομετρικές διαφορές 
• Αναπαράσταση του ατυχήματος
• Διαπίστωση χρήσης ζώνης ασφαλείας 
• Χρήση εξειδικευμένου λογισμικού (software PC-CRASH) 

για επιστημονική ανάλυση των ευρημάτων και ανακατα-
σκευή του ατυχήματος 

• Μελέτη, Σχολιασμός και Επαλήθευση της αυτοψίας της 
Τροχαίας και ειδικά του Π.Σ.Σ. (Πιθανού Σημείου Σύ-
γκρουσης)

• Αποτίμηση κόστους αποκατάστασης ζημιών με χρήση 
λογισμικού πχ informex

• Χρήση επιστημονικού οργάνου μέτρησης πάχους βαφής 
για διαπίστωση προηγούμενων επισκευών

• Μελέτη και τεχνικός σχολιασμός της Ποινικής Δικογρα-
φίας

• Συνεργασία με τον Δικηγόρο/Νομικό Σύμβουλο των πε-
λατών

Ποιες μεθόδους χρησιμοποιεί ένας πραγματογνώμονας καθ’ 
όλη την διαδικασία του προ-ασφαλιστικού ελέγχου;

Οι προασφαλιστικές επιθεωρήσεις είναι οι επιθεωρήσεις 
που είτε γίνονται πριν συναφθεί ένα συμβόλαιο ασφάλισης, 
είτε περιοδικά μετά την σύναψή του, ώστε να μην υπάρξουν 
δυσχέρειες μετά από μία ζημία όπως π.χ. υπασφάλιση, πα-
λαιότητα, επάρκεια μέσων προστασίας κλπ.
Μία ενδελεχής προασφαλιστική επιθεώρηση είναι η πεμπτου-
σία μιας ολοκληρωμένης ασφάλισης και ικανοποιεί το τρί-
πτυχο: «Επακριβές underwriting, σωστή ασφάλιση, επιτυχής 
αποζημίωση». Οι Ασφαλιστικές Εταιρείες προσφέρουν ανεκτί-

Ο Πραγματογνώμονας είναι ο επαγγελματίας, ο οποίος 
διερευνά τις συνθήκες κάτω από τις οποίες προκαλείται 
μια ζημιά, αποτελώντας ένα αναπόσπαστο κομμάτι στη 
διαδικασία των ασφαλιστικών αποζημιώσεων. Η συμβολή 
του είναι καθοριστικής σημασίας για τον υπολογισμό των 
αποζημιώσεων που καλείται να καταβάλει μια ασφαλιστική 
εταιρεία προς τους ασφαλισμένους της, με τα ποσά να δια-
μορφώνονται βάσει των πορισμάτων του.

Λειτουργώντας ως συνδετικός κρίκος μεταξύ των ζημιωθέ-
ντων αλλά και των ασφαλιστικών εταιρειών, οι καταναλωτές 
βλέπουν στο πρόσωπό του πραγματογνώμονα τον άνθρω-
πο, ο οποίος με εμπεριστωμένα στοιχεία θα τους προσφέρει 
μια δίκαια λύση, αποσκοπώντας στην άμεση αποκατάστα-
ση της εκάστοτε ζημιάς. Πρόκειται επομένως για επαγγελ-
ματίες που καλούνται να διαχειριστούν το βάρος της ευθύ-
νης, καθορίζοντας μέσω των προτάσεών τους το κόστος των 
αποζημιώσεων που λαμβάνουν οι ασφαλισμένοι.

Από πλευράς των ασφαλιστικών εταιρειών, ο πραγματο-
γνώμονας είναι ένας πολύτιμος συνεργάτης. Είναι εκείνος 
ο οποίος πραγματοποιεί την πρώτη επαφή με τον ασφαλι-
σμένο, εκτιμώντας το εύρος των ζημιών, αλλά και τις συν-
θήκες κάτω από τις οποίες πραγματοποιήθηκε το εκάστοτε 
ατύχημα, προστατεύοντάς τες από ενδεχόμενες απάτες. Η 
τελική έκθεση που κατατίθεται στην εταιρεία έχει συμβου-
λευτικό χαρακτήρα, με την ασφαλιστική εταιρεία να έχει τον 
τελευταίο λόγο για το τελικό ποσό της αποζημίωσης ή και 
την άρνησή καταβολής του στον ασφαλισμένο. 

Το “The Insurer” δίνοντας φωνή στους επαγγελματίες, φι-
λοξενεί τρία έμπειρα πρόσωπα του κλάδου, τα οποία μας 
μιλούν για τα βήματα που ακολουθεί ένας πραγματογνώμο-
νας για την έκδοση του τελικού του πορίσματος, τις μεθό-
δους που χρησιμοποιεί, καθώς επίσης και τη συμβολή των 
σύγχρονων τεχνολογικών εργαλείων στην όλη διαδικασία.

Η αξία του πραγματογνώμονα 
στην ασφαλιστική βιομηχανία

ΑΦΙΕΡΩΜΑ
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Οι όροι του ασφαλιστηρίου 
συμβολαίου είναι αυτοί που 
καθορίζουν την άρνηση ή την 
αποδοχή της ευθύνης αποζημίωσης 
από μια ασφαλιστική εταιρεία

Χρήστος Δ. Γκλαβόπουλος
Πραγματογνώμων Εισαγγελίας Πρωτοδικών (Δικαστήρια Θεσ/νίκης) 
Διπλ.Μηχανολόγος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

 
 
 
 

 
 
 

Είμαστε η Γκλαβόπουλος και Σία ΕΕ – μια εταιρεία Τεχνικών Συμβούλων και 
Δικαστικών Πραγματογνωμόνων. 
 
Αναλαμβάνουμε τεχνικής και οικονομικής φύσης υποθέσεις με 35 και πλέον 
χρόνια εμπειρίας και τεχνογνωσίας. 
 
Θέτουμε τις υπηρεσίες μας στην διάθεση των πελατών μας, ώστε να 
μπορούμε να εξυπηρετήσουμε τις εξειδικευμένες ανάγκες τους σε θέματα 
πραγματογνωμοσυνών σε συνδυασμό με τη διασφάλιση ποιότητας ISO 
9001:2015 που διαθέτουμε από τον οίκο LLoyd’s Register. 
 
Για περισσότερα, επισκεφθείτε το site μας www.pragmatognomones.gr 

ΓΚΛΑΒΟΠΟΥΛΟΣ Χ. Δ. & ΣΙΑ ΕΕ 
ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ-ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΝΕΣ 

 

Διαπιστεύσεις μας 

Βασ.Ολγας 223, 54646 Θεσσαλονικη, Τηλ. 2310–424363, Fax.2310–424372, Κιν.6944-781777 

μητη υπηρεσία στην κοινωνία. Το ασφαλιστήριο συμβόλαιο 
είναι ένα συμβόλαιο με όρους στους οποίους θα σταθούν οι 
πάντες μετά από μία ζημία είτε για άρνηση, είτε για αποδοχή 
ευθύνης αποζημίωσης πάντα όμως βάσει των όρων ασφά-
λισης. Για τον λόγο αυτό οι ασφαλισμένοι πρέπει να εξετά-
ζουν διαρκώς τα ασφαλιστήρια συμβόλαια τους σε σχέση με 
την πραγματικότητα που ασφαλίζουν και ειδικά τα κεφάλαια 
ασφάλισης, τα δηλωμένα μέτρα προστασίας αλλά και την νό-
μιμη λειτουργία τους με όλα τα απαιτούμενα πιστοποιητικά.
Ο ασφαλιστικός σύμβουλος ΕΙΝΑΙ Η ΑΣΠΙΔΑ ΤΟΥ ΑΣΦΑ-
ΛΙΣΜΕΝΟΥ που φροντίζει για την επάρκεια και πληρότητα 
των όρων ασφάλισης αλλά και των καλύψεων. Ο ασφαλισμέ-
νος πρέπει από πριν να γνωρίζει για ποιες περιπτώσεις είναι 
ασφαλισμένος και για ποιες δεν είναι. 

Ποιος είναι ρόλος της τεχνολογίας στην έκβαση του πορίσμα-
τος μίας ζημιάς;

Ο πραγματογνώμονας πρέπει να κάνει συγκεκριμένα βήμα-
τα για την αποτύπωση μιας πραγματικότητας, ώστε η ει-
κόνα προς οποιονδήποτε διαβάζει την έκθεσή του να είναι 
ξεκάθαρη και να μην επιδέχεται παρερμηνειών. 
Πρώτο μέλημα είναι η διαπίστωση και τεκμηρίωση εάν η ζη-
μία εμπίπτει σε αποζημίωση και στη συνέχεια ακολουθεί η 
κοστολόγησή της που μπορεί να γίνει με πολλούς τρόπους με 
αρχή την αναλυτική έγγραφη απαίτηση του ασφαλισμένου.

Μία έκθεση πραγματογνωμοσύνης συντάσσεται πάντα με το 
σκεπτικό ότι η υπόθεση μπορεί να φτάσει στο Δικαστήριο. Ο 
ακρογωνιαίος λίθος μιας έκθεσης είναι η ορθή τεκμηρίωση 
και αλληλουχία των πραγματικών περιστατικών που συνετέ-
λεσαν στην επέλευση της ζημίας.
Τα σχεδιαστικά προγράμματα και η φωτογράφιση 3D βοηθούν 
στην απεικόνιση της εξέλιξης μιας ζημίας π.χ. για τον προσδι-
ορισμό της αρχικής εστίας και αιτίας μιας πυρκαγιάς.
Όπου η μέτρηση διαστάσεων και αποστάσεων είναι δύσκολη, 
μας βοηθά η επιστήμη και οι τεχνικές της φωτογραμμετρίας. 
Η χρήση drone είναι ουσιαστικής σημασίας στην απόδοση 
της πορείας και της έκτασης μιας ζημίας.
Η χρήση θερμοκάμερας και ειδικών οργάνων μέτρησης υγρα-
σίας βοηθά στον εντοπισμό προέλευσης μιας πλημμύρας σε 
ένα κτίριο από πχ θραύση σωληνώσεων.

Χρήστος Γκλαβόπουλος
Πραγματογνώμων Εισαγγελίας Πρωτοδικών (Δικαστήρια Θεσ/νίκης)
Διπλ.Μηχανολόγος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
Chartered Engineer, EurIng, απόφοιτος Πολυτεχνείου Sussex και 
Πολυτεχνείου Southampton Αγγλίας, κάτοχος μεταπτυχιακού πτυχί-
ου Master of Science MSc,
Μέλος Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΤΕΕ αρ.Μητρ. 44538),
Μέλος Ελληνικού Συλλόγου Πραγματογνωμόνων (HALA-FUEDI), 
Πραγματογνώμων ΤΕΕ
email: adjuster@glavopoulos.gr, κιν. 6944-781777
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Η εξειδίκευση του εκάστοτε 
επαγγελματία διευκολύνουν τον 
άμεσο διακανονισμό της ζημίας

Μάκκας Παναγιώτης
Πραγματογνώμων, MsC Energy Systems – Mechanical Engineer

Ποια είναι τα βή-
ματα που πρέπει να 
ακολουθήσει ο ειδι-
κός για την πραγμα-

τογνωμοσύνη μιας ζημίας;

Το πρώτο βήμα για την υλοποίηση μιας πραγματογνωμοσύ-
νης είναι ασφαλώς η άμεση διενέργεια αυτοψίας στο χώρο 
της ζημιάς, η οποία περιλαμβάνει τη λεπτομερή καταγραφή 
των ζημιωμένων στοιχείων και την επιτόπου ερεύνα της 
αιτίας της ζημιάς. 
Στη συνέχεια ο πραγματογνώμονας προχωρά στις εκτιμήσεις 
του για τον προϋπολογισμό του κόστους αποκατάστασής της 
ζημιάς βάσει των τιμών της αγοράς και ακολουθεί ο έλεγχος 
των όρων του εκάστοτε ασφαλιστηρίου συμβολαίου. 
Αυτή είναι σε γενικές γραμμές η διαδικασία και τα στάδια για 
τη σύνταξη της έκθεσης πραγματογνωμοσύνης, την οποία ο 
πραγματογνώμονας υποβάλει ως πρόταση στην ασφαλιστική 
εταιρεία.  
Η εξειδίκευση του εκάστοτε επαγγελματία σε συνδυασμό με 

τις επικοινωνιακές ικανότητες διευκολύνουν στον άμεσο δι-
ακανονισμό της ζημίας, απρόσκοπτα και ακριβοδίκαια, έτσι 
ώστε η ασφαλιστική εταιρεία να αποζημιώνει γρήγορα και 
σωστά. 
Το έργο του Πραγματογνώμονα διευκολύνεται ασφαλώς από 
το σύγχρονο εξοπλισμό και τη τεχνολογία, καθώς δύναται να 
χρησιμοποιήσει εξειδικευμένα όργανα μέτρησης, ή επαγγελ-
ματικά ψηφιακά εργαλεία και νέες, σύγχρονες μεθόδους εκτί-
μησης ζημίας.

Γιατί η συμβολή του πραγματογνώμονα είναι καθοριστικής 
σημασίας στην εκτίμηση μίας ζημίας; 

Ο πραγματογνώμονας έχει τη σημαντικότερη ευθύνη στη 
διαχείριση των χρημάτων του εντολέα του (ασφαλιστική 
εταιρεία-οργανισμοί-ιδιώτες κλπ.) και φέρει ευθύνη για την 
απρόσκοπτη και ορθή αξιολόγηση της εκάστοτε ζημιάς.
Πέραν της τεχνογνωσίας και της επιστημονικής κατάρτισης 
που απαιτείται να διαθέτει ο πραγματογνώμονας, η υπευθυ-
νότητα και η επαγγελματική συνείδηση, σε συνάρτηση με 
την ικανότητά του να συντάσσει και να εκφράζει με μεθοδι-

κότητα τις αναλύσεις του, διατηρώντας την επικοινωνιακή 
ικανότητα του με τους πελάτες και τους τρίτους, αποτελούν 
βασικά στοιχεία για την επαγγελματική εξέλιξή του. 

Ποιος είναι ο ρόλος του πραγματογνώμονα ως προς την συ-
νεργασία με μια ασφαλιστική εταιρεία αλλά και με τον ασφα-
λιστικό διαμεσολαβητή; 

Ο πραγματογνώμονας αποτελεί τον ουσιαστικότερο συνερ-
γάτη της ασφαλιστικής εταιρείας, που έρχεται σε επαφή 
με τον ζημιωθέντα ή τον επισκευαστή, με σκοπό την εκτί-
μηση της ζημίας. Ο ζημιωθείς προσβλέπει στο πρόσωπο 
του Πραγματογνώμονα τη σωστή και δίκαιη λύση του προ-
βλήματος του, δηλαδή το σωστό καθορισμό και μετέπειτα 
αποζημίωση της ζημίας του.
Η πραγματογνωμοσύνη που συντάσσει έχει συμβουλευτικό 
χαρακτήρα προς την ασφαλιστική εταιρεία, η οποία είναι κύ-
ρια και υπεύθυνη για την τελική απόφαση αποζημίωσης στο 
ποσό της εκτίμησης ή άλλο ή την άρνησή της.
Σε ότι αφορά τις ασφαλιστικές εταιρείες είναι βασικός και ου-
σιαστικός συνεργάτης τους, ως τεχνικός σύμβουλος, ο οποίος 
θα ερευνήσει σε βάθος τα αίτια της ζημίας, θα καταγράψει, θα 
ελέγξει και θα αποτιμήσει το πραγματικό κόστος της

MECOexperts 
Μάκκας Παναγιώτης 
MsC Energy Systems – Mechanical Engineer 
ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΝΕΣ – ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ι.Κ.Ε.
Δωριέων 11, Αγία Παρασκευή, Αθήνα, 15343
Tηλ: 2106010830 – e-mail: info@meco-experts.com
Web site: www.meco-experts.com.
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Ο ρόλος του πραγματογνώμονα 
είναι καθοριστικός, καθώς η 
αντιμετώπιση των οδικών 
ατυχημάτων είναι μια πολύπλοκη 
και σύνθετη διαδικασία

Ρούσσης Γιάννης
Μέλος και Επιστημονικός Συνεργάτης της ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΩΝ

Μπορείτε να περιγράψετε συνοπτικά ποιος είναι ρόλος του πραγ-
ματογνώμονα;
Στα πρώτα τροχαία ατυχήματα, η διερεύνηση και στοιχειώδης 
προανάκριση για ανεύρεση των αιτιών της πρόκλησης αυτών 
ήταν πρόχειρη. Δεν υπήρχαν ειδικές Υπηρεσίες Τροχαίας με 
εξειδικευμένους υπαλλήλους και εφοδιασμένες με ειδικά όργα-
να. Μετά το 1955, ιδρύθηκαν τα Τμήματα Οδικών Τροχαίων 
Ατυχημάτων και εκδόθηκαν οι πρώτες εγκύκλιοι και τα σχετικά 
βιβλία.
Ο ρόλος του πραγματογνώμονα στην διερεύνηση του ατυχήμα-
τος και στην απόδοση της Δικαιοσύνης ήταν και είναι καθο-
ριστικός, γιατί η αντιμετώπιση των οδικών ατυχημάτων είναι 
ιδιαίτερα πολύπλοκη και σύνθετη διαδικασία. 

Ποια είναι τα στοιχεία που εξετάζει ο ειδικός για την πραγμα-
τογνωμοσύνη ενός τροχαίου;

Με δεδομένο ότι είναι πολλά τα αίτια που επηρεάζουν τις συν-
θήκες ενός τροχαίου ατυχήματος, σε κάθε επιστημονική-τεχνι-
κή ανάλυση πρέπει να αναζητηθούν, αξιολογηθούν και ερμη-
νευτούν πολλοί παράγοντες. 

Ενδεικτικά αναφέρουμε: 
α) Οι νόμοι της Φυσικής: νόμοι που διέπουν το όχημα στη 
κίνηση, στην τροχοπέδηση, στις συγκρούσεις, στην ακινητοποί-
ηση του κ.α. 

β) Οι ψυχοσωματικοί νόμοι: νόμοι και κανόνες που δι-
έπουν τον οδηγό, όπως η κατάσταση του οδηγού κατά την 
οδήγηση, η απόσταση που διένυσε οδηγώντας, η κούραση 
του, οι συνθήκες οδήγησης, ο χρόνος αντίληψης του κινδύ-
νου, η αντίδρασης του κ.α. ή τον πεζό όπως ύψος, βάρος, 
αρτιμέλεια, ταχύτητα, όραση, ένδυση του κ.α., 

γ) Οι νόμοι της Πολιτείας: νόμοι που τέθηκαν χάριν του 
Δημοσίου συμφέροντος (αρθ 12-44 Κ.Ο.Κ.) όπως η θεμελιώ-
δης νομική αρχή της «Συνετούς Οδήγησης» και της «Δυ-
νατότητας αποφυγής ατυχήματος» (The last clear chance), 
γιατί διερεύνηση ενός ατυχήματος δεν σημαίνει απαραιτή-
τως η παραβίαση του Κ.Ο.Κ. αλλά και η εξέταση της αδυνα-
μίας αποφυγής του ατυχήματος την τελευταία στιγμή, 

δ) Η κατάσταση του δρόμου: όπως κατασκευάσματα του 
δρόμου, εμπόδια, κακοτεχνίες κ.α. και τέλος 

ε) Το όχημα π.χ. η κατάσταση του οχήματος πριν το ατύχη-
μα, ο έλεγχος των συστημάτων λειτουργίας του οχήματος κ.α.

Πώς συνδράμει ένας πραγματογνώμονας στην διερεύνηση 
και ανάλυση των συνθηκών ενός τροχαίου ατυχήματος;

Σήμερα υπάρχουν προγράμματα (software) ηλεκτρονικών 
υπολογιστών από τα απλά υπολογιστικά μέχρι πιο εξελιγμέ-
να νέας γενιάς, με εξομοιωτές, που αναλύουν επιστημονικά 
και με ακρίβεια, ένα τροχαίο ατύχημα. Αποδεικνύεται έτσι 
η υπαιτιότητα των εμπλεκόμενων και η ακρίβεια ή ανακρί-
βεια των καταθέσεων των μαρτύρων. 
Η συνεργασία ενός πραγματογνώμονα με έναν δικηγόρο ή μια 
ασφαλιστική εταιρείας είναι βέβαιο ότι θα ωφελήσει, καθώς με 
την δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν τα πορίσματά του σε δι-
καστικές διαμάχες (είτε αυτό έχει σχέση με θάνατο ή τραυμα-

τισμό ατόμου είτε πρόκλησης ζημιών ή περιπτώσεων απάτης), 
θα έχουν μόνο θετικά αποτελέσματα, για τον πελάτη τους. H 
συμβολή λοιπόν του πραγματογνώμονα είναι καθοριστικής ση-
μασίας στην ανάλυση των συνθηκών πρόκλησης ενός τροχαίου 
ατυχήματος και την ορθή κρίση του δικαστή. 

Η ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΩΝ είναι μια δυναμική εταιρεία που ιδρύθη-
κε από τον Γιάννη Ρούσση, απόστρατο αξιωματικό της Ελληνικής 
Αστυνομίας με πολυετή εμπειρία στα τροχαία ατυχήματα, (Ταξιάρ-
χος ε.α.). Από το έτος 2013 είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Εταιρείας 
για την Έρευνα και Ανάλυση Ατυχημάτων (European Association 
for Accented Research and Analysis-EVU Greece), παρέχει υπηρε-
σίες εκπαίδευσης στα λογισμικά προγράμματα προσομοίωσης και 
ανακατασκευής των οδικών ατυχημάτων (Accident Reconstruction 
Software) –“Analyzer Pro” και “PC Crash” και συνεργάζεται με την 
“TUV AUSTRIA ΕΛΛΑΣ” ως πιστοποιημένος «Τεχνικός Εμπειρο-
γνώμονας» σε θέματα «Επιθεώρησης Συστημάτων Διαχείρισης Οδι-
κής Ασφάλειας» σύμφωνα με το πρότυπο ISO 39001:2012. 
Για να επικοινωνήσετε μαζί μας, μπορείτε να καλέσετε στο (+30) 2741 
30 4783, ένας εκπρόσωπος της ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΩΝ θα επικοινω-
νήσει άμεσα μαζί σας



Εάν η Tesla του Elon Musk ήθελε να ασφαλίσει όλη την πρό-
σφατη επένδυση bitcoin ύψους 1,5 δισεκατομμυρίων δολα-
ρίων ενάντια στους χιλιάδες κινδύνους που θα μπορούσε να 
αντιμετωπίσει, όπως hacks, κλοπές και απάτες, θα βρισκόταν 
προ εκπλήξεως. Οι ασφαλιστικές εταιρείες δεν έχουν ακόμη 
επεκταθεί στην κάλυψη της αγοράς των κρυπτονομισμάτων ως 
μέσο χρηματοδότησης επενδύσεων και εμπορικών συναλλα-
γών, παρά το γεγονός ότι ολοένα και περισσότερες επιχειρήσεις 
έχουν αρχίσει να εντάσσουν εντός των δυνατοτήτων τους την 
πληρωμή μέσω κρυπτονομισμάτων.

Γιατί οι ασφαλιστικές αποφεύγουν την ασφάλιση των 
κρυπτονομισμάτων;

Η περιορισμένη προστασία, οι εύθραυστες ρυθμίσεις και οι 
ασταθείς τιμές του bitcoin και άλλων κρυπτονομισμάτων 
αποτελούν τους κύριους παράγοντες που αποθαρρύνουν τις 
ασφαλιστικές εταιρείες από την ιδέα της δημιουργίας πακέτων 
κάλυψης ενδεχόμενων κινδύνων, τη στιγμή που η ζήτηση για 
προστασία των ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων ενισχύεται 
διαρκώς. 

Ακόμη και οι ασφαλιστές που παρέχουν πακέτα ασφάλισης 
συναλλαγών με κρυπτονομίσματα, επισημαίνουν ότι δεν μπο-
ρούν να προσφέρουν κάλυψη άνω των 750 εκατ. δολαρίων σε 
οποιονδήποτε πελάτη, δεδομένου του ρίσκου που χαρακτηρί-
ζει τέτοιου είδους συναλλαγές. Εξαιτίας του ελλιπούς νομοθετι-
κού πλαισίου, ακόμη και στην περίπτωση που οι ασφαλιστικές 
κάλυπταν μέσω συμβολαίων τυχόν απώλειες, προστατεύοντας 
παράλληλα προσωπικά δεδομένα, θα ήταν εξαιρετικά εκτεθει-
μένες σε απρόσμενους κινδύνους που δεν προσδιορίζονται 
νομοθετικά. 

Παράλληλα, η αδυναμία τιμολόγησης των καλύψεων καθιστά 
έναν ακόμη αποθαρρυντικό παράγοντα, δεδομένου ότι δεν 
υπάρχουν ακόμη διαθέσιμα σημεία αναφοράς. Όπως υπο-
γραμμίζει κορυφαίο στέλεχος της ασφαλιστικής κοινότητας του 
Λονδίνου, η δημιουργία μιας ισχυρής δευτερογενούς αγοράς 
θα μπορούσε να συμβάλλει στη δημιουργία ικανότητας ασφά-
λισης αυτών των περιουσιακών στοιχείων.

Οι ασφαλιστικές αρνούνται να καλύψουν 
την αγορά κρυπτονομισμάτων παρά την 
αυξανόμενη ζήτηση

ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
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Ολοκληρώθηκε η εξαγορά της 
MetLife από τον Όμιλο ΝΝ

Οριστικό τέλος στα ανασφάλιστα οχήματα 
-  Σε λειτουργία η πλατφόρμα Open Car

Ολοκληρώθηκε η εξαγορά των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της Metlife σε 
Ελλάδα και Πολωνία από τον Όμιλο NN, έπειτα από τις εγκρίσεις των αρμόδιων 
Εποπτικών Αρχών και της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής. Η εξαγορά αυτή ενισχύει περαιτέρω τη θέση της ΝΝ στην ελληνική 
αγορά και αναμένεται να δημιουργήσει τη μεγαλύτερη εταιρεία στον ασφαλιστι-
κό κλάδο. Επιπρόσθετα, θα προσφέρει περισσότερες ευκαιρίες ανάπτυξης και θα 
εμπλουτίσει τις δυνατότητες διανομής της NN.

Σε λειτουργία τέθηκε η πλατφόρμα Open Car μέσω της οποίας οι πολίτες μπορούν 
να αναζητούν πληροφορίες σχετικά με οχήματα, τα οποία διαθέτουν ελληνικές 
πινακίδες. Οι πληροφορίες στις οποίες έχει πρόσβαση ο χρήστης της υπηρεσί-
ας είναι εάν το όχημα είναι σε κίνηση/ακινησία ή έχει κλαπεί, αν είναι ασφαλι-
σμένο, την ημερομηνία έναρξης και λήξης ασφάλισης, καθώς και το χρώμα, τον 
κατασκευαστή και τον τύπο του οχήματος. Για την είσοδο στην πλατφόρμα δεν 
απαιτείται αυθεντικοποίηση και η αναζήτηση πραγματοποιείται με βάση μόνο 
τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος.

Funds Venture 
Capital

ISO GDPR
 Covid Shield

www.bssplus.grYour Business Partners

€1,5 δισ.

+400

227

+€700 εκατ.

+1.100

+300 

+60

+300%
Διαχείριση 

Χρηµατοδοτήσεων

Πελάτες 
Λογιστικής Τήρησης 

& Φορολογικών 
Συµβουλών 

Αύξηση 
Κύκλου Εργασιών 

2017-2020

Επιδοτήσεις ΕΣΠΑ & 
Αναπτυξιακού Νόµου 

µόνο το 2020

Λειτουργικές 
Αναδιαρθρώσεις 

2010-2020 

Συνεργασίες µε 
Funds 2017-2020

Χρηµατοδοτήσεις 
µέσω Funds

Ελληνικές Επιχειρήσεις 
Εξωτερική Οικονοµική 

Διεύθυνση

Η BSS ξεκίνησε το 1998, µε όραµα να συµβάλλει 
στην ανάπτυξη της Ελληνικής επιχειρηµατικότητας.

Αναλογιστήκαµε την ανάγκη πως, αν για κάθε 
επιχείρηση υπήρχε ένας σύµβουλος, να την 
υποστηρίζει και να την καθοδηγεί, τότε τα σχέδια
του κάθε επιχειρηµατία, θα απείχαν µόνο µερικά  
βήµατα από την επιτυχία.

Λογιστικές & 
Φορολογικές 

Υπηρεσίες

Αναδιάρθρωση
Οφειλών

Συµβουλευτική 
Επιχειρήσεων

Αναπτυξιακός 
Νόµος ΕΣΠΑ
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Ασφαλιστικό Μαγκαζίνο: 
Όλες οι ειδήσεις του κλάδου κάθε Τρίτη 
στις 18:00, με τον Αριστείδη Βασιλειάδη
Το «Ασφαλιστικό Μαγκαζίνο» αποτελεί μια νέα υπηρε-
σία ενημέρωσης, εκπαίδευσης, και επικοινωνίας, που ήρθε 
να καλύψει την ανάγκη για ακόμη πιο άμεση ενημέρωση 
των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών. Η μοναδική διαδικτυ-
ακή εκπομπή για τους επαγγελματίες του ασφαλιστικού 
κλάδου στην Ελλάδα, εμπλουτίζει τα απογεύματα μας με 
ενημέρωση, διαδραστικές υπηρεσίες, πλούσια θεματολογία 
και ξεχωριστούς καλεσμένους.

Πλήθος επαγγελματιών και στελεχών με μακρόχρονη 
πορεία στον ασφαλιστικό κλάδο έχουν φιλοξενηθεί στο 
«Ασφαλιστικό Μαγκαζίνο» τους τελευταίους τρεις μήνες, 
αποτυπώνοντας τον παλμό της αγοράς και αναλύοντας θέ-
ματα που αφορούν τον επαγγελματία ασφαλιστικό διαμεσο-
λαβητή. Στις επόμενες σελίδες ακολουθούν ορισμένα απο-
σπάσματα από τις συνεντεύξεις που μεταδόθηκαν ζωντανά 
από τη συχνότητα του insuranceforum web tv.

Α. Δουνδουλάκης - Επιθεωρητής Πωλήσεων & Ανά-
πτυξης Δικτύου της Brokers Union: Η ασφαλιστική 
αγορά έχει ανάγκη από ανανέωση και φρέσκα πρό-
σωπα.

«Πολλές ασφαλιστικές εταιρείες, στα πλαίσια της δυναμικής 
και της επιθυμίας τους για διείσδυση στον ασφαλιστικό 
χώρο ενέταξαν μέσω του συστήματος του agency πολλούς 
νέους φιλόδοξους επαγγελματίες. Ωστόσο, στην προσπά-
θεια να τους μυήσουν στη φιλοσοφία, τη δυναμική και στο 
επιχειρησιακό τους πλάνο πολλές φορές κατάφεραν όχι 
μόνο να τους απογοητεύσουν αλλά και να τους ψαλιδίσουν 
τα φτερά

Η Brokers Union παρέχει όλα αυτά τα εφόδια και το έμψυχο 
και δυναμικό υλικό, ώστε να βοηθήσει και να δώσει έναν 
αέρα έμπνευσης σε νέους επαγγελματίες που θέλουν να ξε-
χωρίσουν και να μεγαλουργήσουν εφόσον το επιθυμούν».

Ε. Λιακόπουλος - CEO & Founder BSS: Τα προγράμ-
ματα ΕΣΠΑ θα ξεκινήσουν τον Μάιο και θα απευθύ-
νονται και σε ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές – Mε 
την BSS ένας επαγγελματίας μπορεί να διευρύνει το 
εύρος των εργασιών του και να ξεχωρίσει από τον 
ανταγωνισμό.

«Έχουν αρχίσει ελεύθεροι επαγγελματίες όπως οι δικηγόροι 
και οι λογιστές να μπαίνουν στα προγράμματα και πιστεύω 
θα μπούνε και οι ασφαλιστές. Δυστυχώς, υπάρχει μια κα-
θυστέρηση στα προγράμματα. Τα ΕΣΠΑ φημολογείται ότι 
θα ξεκινήσουνε τον Μάιο. Υπάρχει όμως βεβαιότητα ότι θα 
υπάρχουν πάρα πολλά προγράμματα και ότι θα υπάρχουν 
προγράμματα και για start up επιχειρήσεις και για ελεύθε-
ρους επαγγελματίες, όπως είναι ο κλάδος ο ασφαλιστικός.

Το πρόβλημα που θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε τους 
επόμενους μήνες δεν είναι ότι δεν θα υπάρχουν κεφάλαια. 

Αντίθετα θα υπάρχουν πάρα πολλά κεφάλαια. Το πρόβλημα 
είναι ότι θα πρέπει να επιλέξουν οι επιχειρήσεις ή οι ελεύ-
θεροι επαγγελματίες το πιο καλό για εκείνους και να βρούνε 
και τον κατάλληλο σύμβουλο για να το υλοποιήσουν, γιατί 
τα περισσότερα προγράμματα συνήθως δεν πάνε καλά κυρί-
ως από λάθος συμβουλές και από λάθος επιλογές».

Δ. Τσεκούρας - CEO ARAG Hellas: Αυξημένες οι προ-
μήθειες των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών στον 
κλάδο νομικής προστασίας το 2021.

«Για εμάς το αγαθό που λέγεται νομική προστασία είναι να 
εξασφαλίζεις και να δημιουργείς ένα περιβάλλον σταθερό-
τητας στον πελάτη, διευκολύνοντάς του την πρόσβαση στη 
δικαιοσύνη, αναλαμβάνοντας το κόστος αν όχι σε όλες σχε-
δόν σε όλες τις νομικές διαφορές. Οι ασφαλιστικές εταιρείες 
του κλάδου του αυτοκινήτου που παρέχουν και νομική προ-
στασία, αντιμετωπίζουν τη νομική προστασία σαν ένα συ-
μπλήρωμα, σαν έναν συμπληρωματικό κίνδυνο, όπως λέμε 
θραύση, όπως λέμε οδική βοήθεια. Είναι δύο διαφορετικές 
οπτικές και να πούμε ότι και η οπτική που δεν μας αφορά 
ενέχει και τον κίνδυνο της σύγκρουσης συμφερόντων.

Το 2021 ήταν μια εξαιρετικά επιτυχημένη χρονιά για τον 
όμιλο της ARAG, σημειώνοντας υψηλή κερδοφορία, αύξηση 
παραγωγής αλλά και αύξηση προμηθειών για τους συνερ-
γάτες του. Το ίδιο ισχύει ασφαλώς και για το υποκατάστη-
μα της ARAG στην Ελλάδα, η οποία έως και τον Οκτώβριο 
κατέγραψε αύξηση ασφαλίστρων της τάξης του 15%, ενώ 
παράλληλα οι προμήθειες των συνεργατών της αυξήθηκαν 
κατά 25%».

Live στο: insuranceforum.gr/webtv

Ασφαλιστικό Μαγκαζίνο:
Όλες οι ειδήσεις του κλάδου
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Οι περισσότεροι από εμάς καταλαβαίνουμε πώς λειτουργεί 
η παραδοσιακή ασφάλιση αυτοκινήτου. Πληρώνετε ένα ετή-
σιο ασφάλιστρο για να προστατεύσετε τον εαυτό σας και το 
όχημά σας σε περίπτωση απρόβλεπτου ατυχήματος. Σε γε-
νικές γραμμές το κόστος παραμένει στα ίδια επίπεδα από 
έτος σε έτος, ωστόσο μπορεί να διαφοροποιείται ανάλογα με 
τον τόπο διαμονής σας, την ηλικία σας και φυσικά το ιστο-
ρικό σας. Τι γίνεται όμως αν δεν είστε καθημερινός οδηγός 
ή έχετε μέλη της οικογένειας που οδηγούν ελάχιστα έως και 
καθόλου; Αξίζει να επενδύσετε σε ένα ετήσιο ασφαλιστήριο 
συμβόλαιο αυτοκινήτου; Όχι απαραίτητα…

Τι είναι η pay-as-you-go ασφάλιση αυτοκινήτου;

Η pay-as-you-go ασφάλιση αυτοκινήτου θα μπορούσε να 
ενταχθεί στη γενικότερη κατηγορία ασφαλίσεων που βασί-
ζονται στη χρήση (usage-based insurance), η οποία χρησι-
μοποιεί τη τηλεματική για να παρακολουθεί το πώς οδηγεί 
ο εκάστοτε οδηγός. Στη συνέχεια, βάση των στοιχείων που 
λαμβάνει η ασφαλιστική εταιρεία είτε αυτός επιβραβεύε-
ται, είτε τιμωρείται με τη μορφή μειωμένων ή υψηλότερων 
ασφαλίστρων. Ωστόσο, υπάρχουν κάποιες λεπτές διαφορές 
μεταξύ των δύο κατηγοριών. Ενώ η ασφάλιση με βάση τη 
χρήση εστιάζει στον τρόπο που οδηγείτε (γρήγορες στροφές, 
δυνατά φρενάρισμα κ.λπ.), η ασφάλιση pay-as-you-go επι-
κεντρώνεται στο πόσο οδηγείτε.

Σύμφωνα με τη πολιτική pay-as-you-go, οι οδηγοί προ-
πληρώνουν ένα ημερήσιο ασφάλιστρο με επιπλέον χρέωση 
ανάλογα με το πόσο οδηγούν. Ξεκινά με 1.000 χιλιόμετρα 
και καθώς συνεχίζετε να οδηγείτε, προστίθεται χρέωση για 
κάθε επιπλέον 1.000 χιλιόμετρα.

Οι οδηγοί πρέπει να έχουν συν-
δεδεμένη μια συσκευή τηλεμα-
τικής στο αυτοκίνητό τους που 
παρακολουθεί την απόσταση 
οδήγησης, το χρόνο και τη τα-
χύτητα. Εναλλακτικά, οι πελάτες 
θα πρέπει να κατεβάσουν κάποια 
εφαρμογή που παρακολουθεί τα 
δεδομένα του ταξιδιού ενός οχή-
ματος, χρησιμοποιώντας μια εν-
σωματωμένη κεραία GPS. 

Πόσα χρήματα μπορώ να 
εξοικονομήσω με την ασφά-
λιση πληρωμής;

Η απάντηση στο εν λόγω ερώ-
τημα είναι σαφής. Όσο λιγότερο 
οδηγείτε, τόσο περισσότερα μπο-

ρείτε να εξοικονομήσετε. Σύμφωνα με έρευνα της Canadian 
Automobile Association ένας οδηγός επιλέγοντας το πρό-
τυπο ασφάλισης pay-as-you-go μπορεί να πληρώσει έως 
και 70% λιγότερο σε σύγκριση με ένα κανονικό πρόγραμμα 
ασφάλισης αυτοκινήτου. Αξίζει να σημειωθεί, ότι και σε 
αυτή την περίπτωση οι τιμές διαμορφώνονται με βάση τα 
παραδοσιακά κριτήρια αξιολόγησης, όπως το ιστορικό οδή-
γησης και τα χρόνια εμπειρίας του οδηγού.

Είναι κατάλληλη για εσάς η ασφάλιση pay-as-you-go; 

Σύμφωνα με την έρευνα ένας οδηγός, ο οποίος διανύει πε-
ρίπου 12.000 χιλιόμετρα το χρόνο, θα πληρώσει πιθανότατα 
όσο ένα συμβατικό ασφαλιστήριο συμβόλαιο αυτοκινήτου.

Συνεπώς τα προγράμματα pay-as-you-go είναι τα πλέον κα-
τάλληλα για:

• Άτομα που χρησιμοποιούν κυρίως τα μέσα μαζικής με-
ταφοράς για να μετακινηθούν

• Όσους εργάζονται από το σπίτι

• Οικογένειες που χρησιμοποιούν περιστασιακά το αυ-
τοκίνητό τους ή για οικογένειες με παραπάνω από 1 
αυτοκίνητο

• Ηλικιωμένους  ή άτομα που δεν μετακινούνται στην 
εργασία τους, αλλά εξακολουθούν να χρειάζονται οχή-
ματα 

Υπενθυμίζεται ότι σε περίπτωση ζημίας, για τη διαδικασία 
αποζημίωσης ισχύει ότι προβλέπεται και στην παραδοσια-
κή ασφάλιση αυτοκινήτου.

Συμφέρει τελικά 
η ασφάλιση αυτοκινήτου 
pay-as-you-go;

ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
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