
Η ΑΞΙΟΠΙΣΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 
ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ

ΤΙΜΗ: 5€
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 
ARISTON COVER: Ο ρόλος του διαμεσολαβητή εξακολουθεί να είναι 
κομβικός στο ανταγωνιστικό περιβάλλον της ασφαλιστικής αγοράς
ΑΠΟΨΗ 
Παναγιώτης Χαχλάκης: Ο ασφαλιστής του μέλλοντος βρίσκεται πιο 
κοντά μας από όσο νομίζουμε!

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Ε. Μάνος & Α. Δρόσου: 
Δυναμική είσοδο της Ε.Ν. ΜΑΝΟΣ ΕΠΕ & του ΕΚΕΤΑ 
στο κλάδο διαχείρισης Ζημιών και διενέργειας 
Προ-Ασφαλιστικών ελέγχων κατά του Cyber Risk
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EDITORIAL

Για 2η συνεχόμενη χρονιά ο παλμός της ασφαλιστικής 
αγοράς χτυπά στην καρδιά της 86ης ΔΕΘ, με το περιοδικό 
“The Insurer” και το insuranceforum.gr να βρίσκονται 
από τις 10-18 Σεπτεμβρίου στο περίπτερο 8 stand 23.

Φέτος η συμμετοχή της Insurance Innovation στη 
ΔΕΘ είναι αφιερωμένη 100% στους καταναλωτές, τους 
αποδέκτες των ασφαλιστικών προϊόντων που δημιουρ-
γεί και προσφέρει η ασφαλιστική βιομηχανία. Στο πλαί-
σιο αυτό, καθ’ όλη τη διάρκεια της έκθεσης, οι εκπομπές 
του insuranceforum Web Tv θα είναι διαδραστικές και 
αφιερωμένες στους ασφαλισμένους, επιχειρώντας να λύ-
σουν κάθε πιθανή απορία τους, φιλοξενώντας καταξιωμέ-
να πρόσωπα της ασφαλιστικής αγοράς. Για πρώτη φορά θα 
ακούσουμε την άποψη των καταναλωτών για την ιδιωτική 
ασφάλιση, τις ανάγκες τους, καθώς και το κατά πόσο εμπι-
στεύονται τους επαγγελματίες ασφαλιστικούς διαμεσολαβη-
τές αλλά και τις ασφαλιστικές εταιρείες.

Αυτό τον Σεπτέμβριο το “The Insurer” γιορτάζει τα 10 
τεύχη του με μια ειδική έκδοση, η οποία αγκαλιάζει τον 
καταναλωτή! Μέσα από απλά και κατατοπιστικά άρθρα, ενι-
σχύει την ασφαλιστική συνείδηση των καταναλωτών, υπο-
γραμμίζοντας τα οφέλη και την αξία της ιδιωτικής ασφάλι-
σης ιδιαιτέρως σε περιόδους οικονομικής αστάθειας, όπως 
η μετά-Covid εποχή. Μέσα από τις 4 κατηγορίες του, Κλά-
δος Αυτοκινήτου, Κλάδος Ζωής & Υγείας, Κλάδος Περιου-
σίας και Ειδικές Ασφαλιστικές Καλύψεις, το “The Insurer” 
μοιράζεται συμβουλές και επισημαίνει όλα τα σημεία-κλειδιά, 
τα οποία θα πρέπει να προσέχει ο ασφαλιζόμενος κατά την 
επιλογή του ασφαλιστηρίου συμβολαίου του. Μέσα στις 
επόμενες σελίδες, θα βρείτε έξυπνα tips που θα σας βοηθή-
σουν να επιλέξετε το ασφαλιστικό πρόγραμμα που σας ται-
ριάζει, ενώ παράλληλα θα ενημερωθείτε και για καινοτόμα 
ασφαλιστικά προϊόντα που ανταποκρίνονται στις ανάγκες 
κάθε σύγχρονου επαγγελματία.

Ασφαλώς, αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητά για το “The 
Insurer” παραμένει η ενημέρωση των επαγγελματιών του 
κλάδου, αποτελώντας έναν δίαυλο επικοινωνίας για τους 
ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές. Στο τεύχος Σεπτεμβρίου 

υποδεχόμαστε τους κ.κ. Εμμανουήλ Μάνο και Αναστάσιο 
Δρόσου, οι οποίοι μας μιλούν για τις καινοτόμες υπηρεσίες 
τους έναντι των κυβερνοεπιθέσεων, αναλύοντάς τους κινδύ-
νους αλλά και τις τάσεις του Cyber Risk στη νέα ψηφιακή 
εποχή. Η Ε.Ν. ΜΑΝΟΣ ΕΠΕ καινοτομεί με την ενσωμά-
τωση ερευνητικών τεχνολογιών αιχμής στις παρεχόμενες 
υπηρεσίες της, αλλά κυρίως επιχειρεί να βελτιώσει την 
ποιότητα τους, εξελίσσοντας & ενδυναμώνοντας τον καίριο 
ρόλο των πραγματογνωμόνων σε θέματα επιθεωρήσεων ζη-
μιών & αξιολόγησης Cyber Risk κινδύνων.

Παράλληλα, υποδεχόμαστε τους κυρίους Γιάννη Σιμιντζή 
και Γιώργο Μιχαηλίδη, οι οποίοι μας συστήνουν την 
εταιρεία ασφαλιστικής διαμεσολάβησης Ariston Cover και 
μοιράζονται μαζί μας το μυστικό της επιτυχίας της, αποκα-
λύπτοντάς μας πώς κατάφερε μέσα σε σύντομο χρονικό δι-
άστημα να χτίσει ένα ισχυρό brand name και να εδραιωθεί 
στην ασφαλιστική αγορά, αναπτύσσοντας το δίκτυό της σε 
όλη την Ελλάδα.

Η Insurance Innovation βρίσκεται εδώ και 10 χρόνια 
στο πλευρό των επαγγελματιών του κλάδου και αυτό θα συ-
νεχίσει να κάνει! Όπως και πέρσι, έτσι και φέτος σας προ-
σκαλούμε όλους στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης για να 
γιορτάσουμε και να μεταφέρουμε όλοι μαζί το μήνυμα και 
την αξία της ιδιωτικής ασφάλισης! Σας περιμένουμε!

Καλή ανάγνωση!

Αριστείδης Βασιλειάδης 
Γενικός Διευθυντής 

Insurance Innovation

Το The Insurer 
πάει ΔΕΘ!
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Γενικός Διευθυντής
Αριστείδης Βασιλειάδης

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

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ8
Ε. Μάνος & Α. Δρόσου: 
Δυναμική είσοδο της Ε.Ν. 
ΜΑΝΟΣ ΕΠΕ & του ΕΚΕΤΑ 
στο κλάδο διαχείρισης 
Ζημιών και διενέργειας 
Προ-Ασφαλιστικών ελέγχων 
κατά του Cyber Risk

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

Πώς διαμορφώνονται οι 
τιμές των ασφαλίστρων εν 
μέσω πληθωρισμού;

Ο ασφαλιστής του μέλλο-
ντος βρίσκεται πιο κοντά 
μας από όσο νομίζουμε!

6 ΟΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

21
Θέλετε να λανσάρετε ένα νέο 
εξειδικευμένο ασφαλιστικό 
προϊόν; Τα 3 βασικά βήματα 
για να διαμορφώσετε τη 
στρατηγική σας

ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

Επενδύουμε. Καινοτομούμε.
Αναπτυσσόμαστε!
Οικονομική Ευρωστία με πυξίδα το Υπεύθυνο 
Επιχειρείν και την προσφορά στην Κοινωνία

ΑΘΗΝΑ / ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ / ΚΡΗΤΗ / ΡΟΔΟΣ
και σε 2.000+ σημεία διανομής σε όλη την Ελλάδα

Τηλεφωνικό Κέντρο
Αθήνα 210 9334 994, Θεσσαλονίκη 2310 499000

www.interlife.gr

IN
TE

R
LI

FE
 Α

νώ
νυ

μη
 Α

σφ
αλ

ισ
τι

κή
 Ε

τα
ιρ

εί
α 

Γε
νι

κώ
ν 

Α
σφ

αλ
ίσ

εω
ν

Έδ
ρα

: 1
4ο  

χλ
μ.

 E
.O

. Θ
εσ

σα
λο

νί
κη

ς 
- 

Π
ολ

υγ
ύρ

ου
, Τ

.Κ
. 5

70
0

1 
Θ

έρ
μη

, T
. 2

31
0

 4
99

0
0

0
, F

. 2
31

0
 4

99
0

99
, i

nf
o@

in
te

rl
ife

.g
r, 

Α
ρ.

 Γ
.Ε

.Μ
Η

: 0
57

60
60

0
40

0
0

Στοιχεία 2021

•	Μηδενικός τραπεζικός ή άλλος δανεισμός
•	Καμία ληξιπρόθεσμη οφειλή
•	Εισαγωγή στο ΧΑΚ (Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου) το 2012
•	Εισαγωγή στο ΧΑ (Χρηματιστήριο Αθηνών) το 2021

αύξηση 9,19%

Παραγωγή Ασφαλίστρων

74,82 εκατ.
ευρώ

Σύνολο 5ετίας: 94,20 εκατ. €

Κέρδη προ φόρων

18,12 εκατ.
ευρώ

αύξηση 5,58%

Επενδύσεις

242 εκατ.
ευρώ

αύξηση 9,85%

Ενεργητικό

273,81 εκατ.
ευρώ

αύξηση 11,16%

Ίδια Κεφάλαια

122 εκατ.
ευρώ

Μερίδιο Αγοράς 5,59%

Στόλος Ασφ. Οχημάτων

361.043

14

18

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

TA NEA TOY 
INSURANCE FORUM.GR

ARISTON COVER: Ο 
ρόλος του διαμεσολαβητή 
εξακολουθεί να 
είναι κομβικός στο 
ανταγωνιστικό περιβάλλον 
της ασφαλιστικής αγοράς

21
Η νέα τάση της ασφαλιστικής 
αγοράς που ήρθε για να μείνει

AΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΟΥ

3
3+1 μύθοι για την ιδιωτική 
ασφάλιση

Στην υγειά μας!
Είναι για σένα μόνο μια 
ευχή ή τρόπος ζωής και 
καθημερινή φροντίδα;

 Όλα όσα πρέπει να γνω-
ρίζετε πριν αγοράσετε ένα 
νοσοκομειακό συμβόλαιο 
ασφάλισης

Ασφάλεια Ζωής: Πώς να 
επιλέξετε αυτή που σας 
ταιριάζει

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΖΩΗΣ 
& ΥΓΕΙΑΣ

12
Πώς κοστολογούνται τα 
ασφάλιστρα των αυτοκινήτων;

ΑΣΦΑΛΙΣΗ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

Τι προσδοκίες πρέπει να 
έχω από μια μικτή 
ασφάλιση αυτοκινήτου;

Τι είναι η κάλυψη θραύσης 
κρυστάλλων και ποιες οι 
εξαιρέσεις της;

16
Η ασφάλιση περιουσίας - 
Γιατί τη θυμόμαστε μόνο το 
καλοκαίρι;

ΑΣΦΑΛΙΣΗ 
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Οι καλύψεις που προστατεύ-
ουν τους κόπους μιας ζωής

19
Η ασφάλιση περιουσίας - 
Γιατί τη θυμόμαστε μόνο το 
καλοκαίρι;

ΑΣΦΑΛΙΣΗ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ 
ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

20
Τι είναι η ταξιδιωτική ασφάλι-
ση και γιατί είναι χρήσιμη για 
τους ταξιδιώτες;

ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

Α ΠΛΕΥΡΑ Β ΠΛΕΥΡΑ
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Πώς διαμορφώνονται οι 
τιμές των ασφαλίστρων 
εν μέσω πληθωρισμού; 

Της Σωτηρίας Γιαννακοπούλου, 
Editor in Chief & Communications 

Manager, Insurance Innovation

Παράδοξη χαρακτηρίζεται από κύκλους της αγοράς η έλ-
λειψη διακυμάνσεων στις τιμές των ασφαλίστρων, σε μια 
κρίσιμη οικονομικά περίοδο, όπου ο πληθωρισμός κινείται 
σε διψήφια ποσοστά, συμπαρασύροντας το κόστος όχι μόνο 
των ειδών πρώτης ανάγκης, αλλά και πλήθους υπηρεσιών. 

Λόγω της έλλειψης πρώτων υλών, αλλά και των αυξήσεων 
στις τιμές των κατασκευαστικών υλικών και των ανταλλα-
κτικών των αυτοκινήτων, το κόστος της αποκατάστασης των 
ζημιών έχει εκτοξευθεί, γεγονός που θα αναμέναμε να απο-
τυπωθεί και στις τιμές των ασφαλίστρων. Ωστόσο, οι ασφα-
λιστικές εταιρείες, κόντρα στις τάσεις της εποχής, βλέπουμε 
ότι μέχρι στιγμής επιλέγουν να απορροφήσουν τις αυξήσεις 
που υπό άλλες συνθήκες θα επιβάρυναν τους ασφαλισμέ-
νους και να διατηρήσουν τις τιμές των ασφαλίστρων στα-
θερές, ούτως ώστε να παραμείνουν ανταγωνιστικές και να 
κερδίσουν την προτίμηση των καταναλωτών. Μάλιστα, σύμ-
φωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, τον Μάιο του 2022 τα ασφάλιστρα 
των οχημάτων κατέγραψαν μείωση της τάξης του 1,6%, σε 
σχέση με τον Μάιο του 2021, μέγεθος που μεταφράζεται σε 
επίπτωση της τάξης του -0,02 στη διαμόρφωση του δείκτη 
τιμών καταναλωτή.

Όπως αποδεικνύουν τα εν λόγω ποσοστά, για την πλειοψη-
φία των ασφαλιστικών εταιρειών προτεραιότητα εξακολου-
θεί να αποτελεί η αύξηση της παραγωγής, η οποία μοιραία 
συνδέεται στις περισσότερες περιπτώσεις με το χαμηλό 
ασφάλιστρο. Η εν λόγω πωλησιακή στρατηγική καθίσταται 
ομολογουμένως risky business για τις περισσότερες εταιρεί-
ες, κάτι το οποίο αποδεικνύουν και τα πρόσφατα οικονομι-
κά τους αποτελέσματα. Όπως προκύπτει από τις αναφορές 
των ασφαλιστικών ομίλων για το β’ τρίμηνο του 2022, παρά 
το γεγονός ότι δεν καταγράφηκαν αξιόλογες μεταβολές στα 
μεγέθη της παραγωγής τους τελευταίους μήνες που ο πλη-
θωρισμός κορυφώθηκε, τα καθαρά κέρδη των ασφαλιστι-
κών εταιρειών συρρικνώθηκαν σημαντικά. 

Γιατί οι ασφαλιστικές εταιρείες επιμένουν να διατη-
ρούν τις τιμές των ασφαλίστρων τους σταθερές;

Η απάντηση κρύβεται στις αναλογιστικές μελέτες πίσω από 
τα ασφάλιστρα. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο πληθωρισμός 
αποτελεί έναν προβλεπόμενο κίνδυνο για το σύνολο των 
ασφαλιστικών εταιρειών, ο οποίος λαμβάνεται υπόψη από 
τους αναλογιστές πριν από τον καθορισμό της τιμής των 
ασφαλίστρων. Με άλλα λόγια, οι ασφαλιστικές εταιρείες 
συνυπολογίζουν πάντα ως μια πιθανή απειλή τον παρά-
γοντα του πληθωρισμού και διαμορφώνουν τις τιμές των 
ασφαλίστρων ανάλογα, προκειμένου να προστατεύσουν τα 
αποθεματικά τους. Τα υψηλά ποσοστά του πληθωρισμού 

επομένως έχουν τη δύναμη 
να επηρεάσουν το κόστος 
των ασφαλίστρων, χωρίς 
ωστόσο να υπάρχει κίν-
δυνος εκτροχιασμού των 
αγορών ή ανεξέλεγκτων 
διακυμάνσεων των τιμών. 
 
Αναμένονται αυξήσεις 
τους επόμενους μήνες;

Στην πραγματικότητα, η αύ-
ξηση των ασφαλίστρων το 
επόμενο διάστημα θα εξαρτηθεί από την αντασφαλιστική 
κάλυψη, με τους μεγαλύτερους αντασφαλιστικούς ομίλους 
παγκοσμίως να κάνουν λόγο για σκλήρυνση της αγοράς. Πιο 
συγκεκριμένα, η Munich Re ήδη από τις αρχές του έτους 
έχει καταστήσει σαφές ότι οι μεγάλες απώλειες, εξαιτίας του 
πληθωρισμού και της αύξησης του κόστους αποκατάστασης 
των ζημιών - άρα και των αποζημιώσεων που καταβάλλουν 
οι ασφαλιστικές εταιρείες στους ασφαλισμένους - πρόκειται 
να αναδιαμορφώσουν τις ισορροπίες στα κόστη των ασφα-
λιστικών προϊόντων, προκαλώντας μοιραία αύξηση και στις 
τιμές που λαμβάνουν οι καταναλωτές. 

Ιδιαιτέρως σε ό,τι αφορά τα ασφάλιστρα των αυτοκινήτων, 
οι τιμές των οποίων έχουν πάρει την κατιούσα τα τελευταία 
χρόνια, περιορίζοντας το κέρδος των εταιρειών, αναμένο-
νται αυξήσεις το επόμενο διάστημα, οι οποίες ωστόσο δεν 
θα λάβουν μεγάλες διαστάσεις εξαιτίας του έντονου ανταγω-
νισμού και του πλήθους των εταιρειών που δραστηριοποι-
ούνται στο συγκεκριμένο κλάδο.

Αναμένεται λοιπόν να δούμε το επόμενο χρονικό διάστημα, 
εάν οι οικονομικές πιέσεις που δέχονται οι ασφαλιστικές 
εταιρείες από τους αντασφαλιστές θα αποτυπωθούν στις 
τιμές των ασφαλίστρων. Θα συνεχίσουν οι εταιρείες να θυ-
σιάζουν την κερδοφορία τους στο βωμό των μαζικών πωλή-
σεων και της αύξησης της παραγωγής;

OI ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

Ο ασφαλιστής του 
μέλλοντος βρίσκεται 
πιο κοντά μας από 
όσο νομίζουμε!

Παρά το γεγονός ότι τα εναλλακτικά δίκτυα διανομής επιχει-
ρούν να εδραιωθούν στην ασφαλιστική αγορά, είναι σαφές 
ότι δε μπορούν να αντικαταστήσουν την προσωποποιημένη 
εξυπηρέτηση του επαγγελματία ασφαλιστικού διαμεσολαβη-
τή, ο οποίος βρίσκεται πάντα δίπλα στον ασφαλισμένο έτοι-
μος να ακούσει τις ανάγκες, αλλά και τους προβληματισμούς του.

Ασφαλώς, με την πάροδο των χρόνων, οι απαιτήσεις των 
ασφαλισμένων αυξάνονται, όπως αυξάνονται και οι απαι-
τήσεις του ίδιου του επαγγέλματος, με όλο και περισσότερα 
εξειδικευμένα ασφαλιστικά προϊόντα να κάνουν την εμφάνι-
σή τους, προκειμένου να καλύψουν τις διαρκώς αυξανόμε-
νες ανάγκες των καταναλωτών. Ποια είναι επομένως η θέση 
του επαγγελματία της διαμεσολάβησης στη σύγχρονη εποχή 
και ποια τα κριτήρια που θα πρέπει να πληροί ο ασφαλιστής 
του μέλλοντος;

Άριστη χρήση τεχνολογικών εργαλείων και αυτόμα-
των συστημάτων εξυπηρέτησης

Όπως και στην πλειοψηφία των επαγγελμάτων, έτσι και στον 
ασφαλιστικό κλάδο, οι επαγγελματίες θα πρέπει να είναι 
πλήρως καταρτισμένοι κι ενημερωμένοι για νέα τεχνολογικά 
συστήματα, τα οποία θέτουν την αυτόματη και άμεση εξυπη-
ρέτηση των καταναλωτών σε πρώτο πλάνο. Ειδικά τα τελευ-
ταία χρόνια με την έξαρση της πανδημίας, οι ασφαλιστικές 
εταιρείες έχουν επισπεύσει τον ψηφιακό τους μετασχημα-
τισμό, παρακινώντας τους συνεργάτες τους να μυηθούν, 
αλλά και να επενδύσουν στις νέες τεχνολογίες. Smart apps, 
chat boxes κι εξειδικευμένα συστήματα software μπορούν 
να ενισχύσουν την παραγωγικότητα του σύγχρονου επαγ-
γελματία, αλλά και να βελτιώσουν τη συνολική εμπειρία του 
ασφαλισμένου. Άλλωστε, ποιος θέλει εν έτει 2022 να μπλέκει 
με χαρτιά και γραφειοκρατικές διαδικασίες;

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Έμφαση σε εναλλακτικά και εξειδικευμένα ασφαλιστι-
κά προγράμματα

Ασφαλώς, ένας επαγγελματίας του ασφαλιστικού κλάδου, 
που επιθυμεί να ξεχωρίσει στην αγορά και να αυξήσει την 
παραγωγή του, δε μπορεί να στηρίζεται αποκλειστικά στην 
εύκολη λύση του αυτοκινήτου. Τα νέα και εξειδικευμένα 
προγράμματα ασφάλισης στα οποία επενδύουν πλέον οι 
ασφαλιστικές εταιρείες καλύπτουν αντισυμβατικούς κινδύ-
νους, τους οποίους, ωστόσο, πρόκειται να αντιμετωπίσουμε 
το επόμενο διάστημα. Κυβερνοεπιθέσεις, συμβόλαια DNO, 
καθώς κι εξειδικευμένα προγράμματα αστικής ευθύνης μπο-
ρούν να δώσουν την απαραίτητη ώθηση στον επαγγελματία, 
προκειμένου όχι μόνο να ενισχύσει το πελατολόγιό του, αλλά 
και να ανανεώσει τη σχέση εμπιστοσύνης με τους υπάρχο-
ντες πελάτες του.

Συνεχής επιμόρφωση

Η δια βίου μάθηση αποτελεί το κλειδί για την πρόοδο του 
εκάστοτε επαγγελματία. Πόσο μάλλον στον ασφαλιστικό κλά-
δο, στον οποίο οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές θα πρέπει να 
ενημερώνονται διαρκώς για τη νέα νομοθεσία, ούτως ώστε 
να είναι σε θέση να συμβουλέψουν τους ασφαλισμένους 
τους. Μάλιστα, πολλές ασφαλιστικές εταιρείες οργανώνουν 
ανά τακτά χρονικά διαστήματα σεμινάρια για τους συνεργά-
τες τους, με σκοπό να είναι κατάλληλα καταρτισμένοι ώστε 
να εξυπηρετούν πλήρως και να δίνουν έγκυρες συμβουλές 
στους ασφαλισμένους τους.

Τα social media το δεξί χέρι του ασφαλιστή

Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποτελούν μια από τις κύρι-
ες πηγές εύρεσης πελατών στη σημερινή εποχή. Μια οργα-
νωμένη και καλά σχεδιασμένη στρατηγική στα social media 
αποτελεί την καλύτερη επιλογή για έναν επαγγελματία που 
επιθυμεί να μεγαλώσει τη λίστα των πελατών του. Κάθε 
επαγγελματίας που φιλοδοξεί να ξεχωρίσει μέσα στο πλήθος 
θα πρέπει να δημιουργήσει επαγγελματικό λογαριασμό στα 
μέσα κοινωνικής δικτύωσης και να μοιράζεται έμμεσα μη-
νύματα για την αξία της ασφάλισης και τις προοπτικές της. 
Προσοχή! Τα άμεσα πωλησιακά μηνύματα, καθώς και η ωμή 
διαφήμιση δεν θα επιφέρουν τα επιθυμητά αποτελέσματα. 
Επιστρατεύστε την ευρηματικότητά σας και θα δείτε ότι θα 
πολύ σύντομα θα ανταμειφθείτε!

Του Παναγιώτη Χαχλάκη, 
CEO & Founder MakeSure OE
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Ο σύγχρονος τρόπος επικοινωνίας, η ραγδαία ανάπτυξη 
της τεχνολογίας και η αναγκαιότητα της, ιδιαίτερα μετά 
το ξέσπασμα της πανδημίας, καθιστούν όρους όπως η τη-
λεργασία, η τηλεκπαίδευση και το ηλεκτρονικό εμπόριο, 
όχι απλά μια εναλλακτική λύση αλλά την καθημερινή μας 
πραγματικότητα με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται, φέρ-
νοντας πλέον αντιμέτωπες τις επιχειρήσεις με ακόμη έναν 
κίνδυνο, αυτόν της επίθεσης στα ηλεκτρονικά δεδομένα 
τους.

Η ασφάλιση Cyber Risk αποτελεί ισχυρή θωράκιση 
για κάθε επιχείρηση!

Οι κυβερνο-εγκληματίες/hackers εκμεταλλεύονται τα κενά 
ασφαλείας που παρουσιάζονται τόσο λόγω ελλιπούς κατα-
νόησης των νέων τεχνολογιών από πλευράς των επιχει-
ρήσεων, όσο και της ελλιπούς πληροφόρησης/εκπαίδευσης 
των εργαζομένων-χρηστών για τις νέες μορφές ψηφιακής 
παραπλάνησης. 

Οι κυβερνο-επιθέσεις μπορούν: 

1. να πλήξουν την αξιοπιστία της επιχείρησης

2. να προκαλέσουν σημαντική οικονομική ζημιά

3. να διακόψουν την παραγωγική λειτουργία

4. να υποκλέψουν πνευματική ιδιοκτησία

5. να διαρρεύσουν εμπιστευτικές πληροφορίες

6.  να διακόψουν την πρόσβαση σε βάσεις δεδομένων, ή 
ακόμα και να εκβιάσουν για την «απελευθέρωση» των 
δεδομένων

7.  να επιφέρουν νομικούς κινδύνους λόγω ελλιπούς προ-
στασίας προσωπικών δεδομένων (κανόνες GDPR)

Στη μετά Covid-19 εποχή, ο κίνδυνος των κυβερνοεπιθέ-
σεων σε επιχειρήσεις που δεν έχουν οχυρωθεί επαρκώς 
απέναντι στις ψηφιακές απειλές αυξάνεται όσο ποτέ, κα-
θώς οι περισσότερες έχουν επιταχύνει την ψηφιοποίηση 
των υπηρεσιών τους, προκειμένου να παραμείνουν αντα-
γωνιστικές εν μέσω πανδημίας, χωρίς ωστόσο να έχουν 
αξιολογήσει σωστά τους κινδύνους που ελλοχεύουν. Η 
εξέλιξη των τεχνικών των κυβερνοεπιθέσεων συμβαδίζει 
με την εξέλιξη της τεχνολογίας. Οι οργανισμοί πρέπει να 
υιοθετήσουν την αντίληψη ότι σε μεσοπρόθεσμο χρονικό 
ορίζοντα η ασφάλειά τους θα αντιμετωπίσει σημαντικές 
ψηφιακές προκλήσεις. 

Για τους ανωτέρω λόγους, απαιτείται η έγκαιρη προε-
τοιμασία για την άμεση και αποτελεσματική διαχείριση 
κακόβουλών περιστατικών, την ελαχιστοποίηση των οι-
κονομικών επιπτώσεων και τέλος την επαναφορά των 
επιχειρησιακών λειτουργιών το συντομότερο δυνατό. 

Κατά συνέπεια, οι επιχειρήσεις οφείλουν να μεριμνήσουν, 
ώστε να πορευθούν στη νέα ψηφιακή εποχή με ένα συνε-
κτικό και ισχυρό σχέδιο κυβερνοασφάλειας, που να καλύ-
πτει όλα τα επίπεδα και στάδια λειτουργίας τους.

Σύμμαχος των Ασφαλιστικών εταιρειών και των πελατών 
τους, απέναντι στις ζημιές από κυβερνοεπιθέσεις αλλά και 
στην αντιμετώπιση τους (προ-ασφαλιστικός έλεγχος), απο-
τελεί η στρατηγική συνεργασία μεταξύ της Ε.Ν. ΜΑΝΟΣ 
ΕΠΕ και του Εθνικού Κέντρου Έρευνας & Τεχνολογικής 
Ανάπτυξης «ΕΚΕΤΑ». 

Συγκεκριμένα η Ε.Ν. ΜΑΝΟΣ ΕΠΕ καινοτομεί με την 
ενσωμάτωση ερευνητικών τεχνολογιών αιχμής στις παρε-
χόμενες υπηρεσίες της αλλά κυρίως επιχειρεί να βελτιώ-
σει την ποιότητα τους, εξελίσσοντας & ενδυναμώνοντας 
ταυτόχρονα τον καίριο ρόλο των πραγματογνωμόνων σε 
θέματα επιθεωρήσεων ζημιών & αξιολόγησης Cyber Risk 
κινδύνων.

Οι κ.κ. Εμμανουήλ Μάνος και Δρ. Αναστάσιος Δρόσου 
μιλούν στο «The Insurer» για τις καινοτόμες υπηρεσίες 
τους έναντι των κυβερνοεπιθέσεων, αναλύοντάς τους κιν-
δύνους αλλά και τις τάσεις του Cyber Risk στη νέα ψηφι-
ακή εποχή.

Ε. Μάνος & Α. Δρόσου: 
Δυναμική είσοδο της Ε.Ν. ΜΑΝΟΣ ΕΠΕ & του ΕΚΕΤΑ 
στο κλάδο διαχείρισης Ζημιών και διενέργειας 
Προ-Ασφαλιστικών ελέγχων κατά του Cyber Risk 

Κύριε Δρόσου, τι είναι το ΕΚΕΤΑ – Εθνικό Κέντρο 
Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης και σε ποιους 
τομείς δραστηριοποιείται;

Από την ίδρυσή του το 2000 ως Νομικό πρόσωπο Ιδιω-
τικού Δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, το Εθνικό 
Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης – EKETA, 
βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της βασικής & εφαρμο-
σμένης έρευνας για την παροχή λύσεων στις σύγχρονες 
προκλήσεις της κοινωνίας, εστιάζοντας απαρέγκλιτα στην 
προαγωγή και αξιοποίηση της γνώσης προς όφελος του 
ανθρώπου.

Η τεχνητή νοημοσύνη, το διαδίκτυο των πραγμάτων, η 
κυβερνοασφάλεια, τα προηγμένα ρομποτικά συστήματα, 
η κλιματική αλλαγή, η πράσινη ενέργεια, η βιωσιμότητα, 
η ολιστική προσέγγιση υγείας-διατροφής, τα αυτόνομα 
οχήματα, η έξυπνη ανάπτυξη των πόλεων και η κυκλική 
οικονομία συνθέτουν τα κύρια πεδία, στα οποία δραστη-
ριοποιούνται τα πέντε Ινστιτούτα του. Το Ινστιτούτο Τε-
χνολογιών, Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ), το 
Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών & Ενεργειακών Πόρων 
ΙΔΕΠ, το Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας & Δικτύων 
Μεταφορών ΙΜΕΤ, το Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπι-
στημών ΙΝΕΒ και, τέλος, το Ινστιτούτο Βιο-οικονομίας & 
Αγροτεχνολογίας iBO, απασχολούν σήμερα περισσότερους 
από 1100 εργαζομένους -στην πλειονότητά τους μηχανι-
κούς & επιστήμονες σε 6 περιφέρειες & 7 πόλεις της επι-
κράτειας.

Μέσα στα επόμενα χρόνια το ΕΚΕΤΑ και ειδικότερα ο το-
μέας της Πληροφορικής & Επικοινωνιών θα βρίσκονται σε 
ευθυγράμμιση με τις εμβληματικές δράσεις σε εθνικό και 
διεθνές επίπεδο, με στόχευση την προώθηση της Τεχνολο-
γικής Καινοτομίας και θα έχουν ως σημείο αναφοράς τη 
Βιομηχανική Επανάσταση 4.0 (Industry 4.0). 

Κύριε Μάνο, η συνένωση δυνάμεων της τεχνογνω-
σίας της Ε.Ν. ΜΑΝΟΣ ΕΠΕ με την εξειδίκευση του 
ΕΚΕΤΑ στην αντιμετώπιση ασφαλισμένων κινδύνων 
Cyber Risk, τι φάσμα υπηρεσιών μπορεί να προσφέ-
ρει στην Ελληνική Ασφαλιστική Αγορά;

Η Ε.Ν. ΜΑΝΟΣ ΕΠΕ διαθέτει πολυετή εμπειρία στη διαχεί-
ριση κινδύνων και πλέον παρέχει εξιδεικευμένες υπηρεσί-
ες για την άμεση ανταπόκριση και τον μετριασμό ζημιών 
από συμβάντα που σχετίζονται με το κυβερνοχώρο. Ερευ-
νούμε τα αίτια της ζημίας, καταγράφουμε τις συνθήκες, 
αποτιμούμε το κόστος της ζημίας και τέλος συσχετίζουμε 
τα ευρήματά μας με τους όρους του Ασφαλιστηρίου Συμ-
βολαίου. Η ομάδα συνεργασίας αξιολογεί τις ζημιές κάτω 
από έντονες συνθήκες πίεσης, παρέχοντας στους πελάτες 
της, την υποστήριξη, τις δεξιότητες και την τεχνολογία 
που απαιτούνται με σκοπό την άμεση και αποτελεσματική 
αντιμετώπιση των κινδύνων από κυβερνοεπιθέσεις.

Το ΕΚΕΤΑ, κυρίως μέσω του Ινστιτούτου Τεχνολογιών, 
Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ), επιδεικνύει μια 
μακρόχρονη ενασχόληση σε τεχνολογίες κυβερνο-ασφά-
λειας. Συγκεκριμένα, στο βάθος της τελευταίας 15-ετίας, 
το ΕΚΕΤΑ-ΙΠΤΗΛ έχει συγκεντρώσει σημαντική εμπειρία 
& τεχνογνωσία στον τομέα, ενώ έχει αναπτύξει ένα ευρύ 
φάσμα τεχνολογιών αιχμής, οι οποίες καινοτομούν ως επί 
το πλείστον με τη χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης στην 
ψηφιακή διασφάλιση τόσο των υποδομών, όσο και της 
πληροφορίας.

Καθώς η τεχνολογία συνυφαίνεται βαθύτερα με τις επιχει-
ρηματικές διαδικασίες και τα συστήματά μας, ο κίνδυνος 
απωλειών που σχετίζονται με τον κυβερνοχώρο είναι δι-
αρκής. 

Οι απειλές που σχετίζονται με τον κυβερνοχώρο, 
όπως:

1. Βλάβης της Φήμης, 

2. Αλλοίωση και φθορά δεδομένων/αρχείων,

3. Αδυναμία Πρόσβασης συστημάτων,

4. Διακοπή Εργασιών,

5. Απώλεια Πωλήσεων/Εσόδων 

και πολλές άλλες είναι εξαιρετικά συχνές, ωστόσο οι περισ-
σότεροι οργανισμοί δεν είναι εξοπλισμένοι για να διαχει-
ριστούν τις επιπτώσεις τους.

Σε αυτό το πλαίσιο, έχουν μελετηθεί, αναπτυχθεί και βρί-
σκονται σε εξέλιξη εργαλεία & τεχνολογίες που δύνανται 
να παρακολουθούν και να αναλύουν τη διαδικτυακή κί-
νηση σε πραγματικό χρόνο, να εξάγουν συμπεριφορικά 
χαρακτηριστικά και μετα-δεδομένα κίνησης, να υπολογί-
ζουν στιγμιαία και βάσει προφίλ τον κίνδυνο (Risk) στο 
οποίο εκτίθεται μια συνδεδεμένη μονάδα ή και ένας οργα-
νισμός, να υπολογίζονται χαρακτηριστικά ποιότητας των 
παρεχόμενων υποδομών & υπηρεσιών, να διαγιγνώσκο-
νται έγκαιρα πιθανές αδυναμίες ή και επιθέσεις εναντίον 
των υποδομών/πληροφοριών, να διενεργούνται αυτομα-
τοποιημένοι έλεγχοι της ευστάθειας και της δομικής και 
δυναμικής ανθεκτικότητας του δικτύου, να εξετάζονται θε-
ωρητικά σενάρια επιθέσεων, καθώς και να υπολογίζονται 
πιθανές επιπτώσεις.

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
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Από Αριστερά 
Δρ. Αναστάσιος Δρόσου, 
Εμμανουήλ Μάνος
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Κύριε Δρόσου, ποιοι είναι οι κίνδυνοι και ποιες οι 
τάσεις του Cyber Risk στη νέα ψηφιακή εποχή;

Όπως έχει συχνά αποτυπωθεί, ζούμε σε έναν διασυνδε-
δεμένο κόσμο. Οικονομικά, πολιτικά, κοινωνικά, κλπ. και 
εστιάζοντας στην τελευταία 35ετία, σίγουρα και τεχνολογι-
κά. Με την ανάπτυξη του Διαδικτύου και συγκεκριμένα με 
την εξέλιξη του από «διαδίκτυο των ανθρώπων» στο «δι-
αδίκτυο των πράγματων» και προσφάτως στο «διαδίκτυο 
των πάντων», οι κίνδυνοι κυβερνοασφάλειας αλλά και οι 
ανάγκες για αποτροπή τους είναι πιο επιτακτικές από ποτέ.

Εξάλλου, η αναγκαιότητα για κυβερνοασφάλεια έχει διατυ-
πωθεί πλείστος από μεγάλους και έγκυρους οργανισμούς 
όπως π.χ. η ENISA & το ECS: «Κατά τη διάρκεια της επό-
μενης δεκαετίας, οι κίνδυνοι της κυβερνοασφάλειας θα 
είναι δυσκολότερο να ερμηνευτούν, να αξιολογηθούν και 
να αντιμετωπιστούν, κυρίως εξαιτίας της αυξανόμενης πο-
λυπλοκότητας των απειλών, του οικοσυστήματος και της 
δυνητικής έκτασης των επιθέσεων».

Στο ίδιο πλαίσιο σχετικών ερευνών & αναλύσεων, έχουν 
γίνει και οι παρακάτω παρατηρήσεις:

Α) Οι σημαντικότεροι τομείς που γίνονται στόχος 
των κυβερνο-απειλών είναι: 

• Η παγκόσμια αλλά και τοπικές διαδικτυακές υποδομές

• Διαδίκτυο των πραγμάτων (IoT)

• Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις 

• Το ευφυές ηλεκτρικό Δίκτυο (Smart Grids)

• Έξυπνα οχήματα (Smart Vehicles)

• Αμυντικές & Στρατιωτικές υποδομές

•  Υποδομές σχετικές με την 4η Βιομηχανική Επανάσταση 
(Industry 4.0)

• Δίκτυα 5G & 5G+

Β) Οι συχνότεροι στόχοι επιθέσεων είναι οι:

• Βιομηχανική ιδιοκτησία & εμπορικά μυστικά 

• Κρατικές & στρατιωτικές διαβαθμισμένες πληροφορίες

• Υποδομές διακομιστών

• Βιομετρικά δεδομένα & δεδομένα αυθεντικοποίησης

• Οικονομικά δεδομένα

Υπό αυτό το πρίσμα, καθίσταται σαφές ότι η διαχείριση 
των απειλών της κυβερνοασφάλειας (Cyber Risk) αποτελεί 
μια καθολική αναγκαιότητα που εκτείνεται σε όλους τους 
τομείς της σύγχρονης οικονομικής δραστηριότητας.

Κύριε Μάνο, υπάρχει αναγκαιότητα για Κυβερνοα-
σφάλεια στην Ελλάδα;

Κάθε επιχείρηση που συνδέεται στο διαδίκτυο κινδυνεύει 
από κυβερνο-επιθέσεις. 

Η Κυβερνοασφάλεια (Cyber Security) είναι μια διαδικασία 
κατά την οποία ανιχνεύουμε, αναλύουμε, προβλέπουμε και 
προλαμβάνουμε τις ψηφιακές απειλές. Οι κυβερνο-απειλές 
(Cyber Threats) είναι ενέργειες που γίνονται από τρίτους 
(hackers) με σκοπό να πάρουν πρόσβαση σε πόρους που 
δεν έχουν τα κατάλληλα δικαιώματα, να καταστρέψουν 
ευαίσθητες και σημαντικές πληροφορίες, να αποσπάσουν 

χρήματα από χρήστες ή να διακόψουν τη ροή εργασιών 
μιας επιχείρησης. 

Kαθώς μεγαλώνει η ψηφιακή δραστηριότητα, αναπτύσ-
σεται το ψηφιακό αποτύπωμα και περισσότεροι χρήστες 
βγαίνουν εκτός περιμέτρου και δουλεύουν π.χ. από το σπί-
τι, χρησιμοποιώντας τεχνολογίες cloud, τόσο αυξάνεται 
και η ανάγκη προστασίας.

Από τεχνολογική άποψη, οι κακόβουλοι χρήστες αναπτύσ-
σουν τις μεθόδους επίθεσης τους, αλλά δεν είναι οι μόνοι, 
καθώς έχουν σημειωθεί σημαντικές τεχνολογικές εξελίξεις 
που μπορούν να αποδειχθούν κομβικές για την αντιμετώ-
πιση αυτών των επιθέσεων.

Με την ανάπτυξη του εγκλήματος στον κυβερνοχώρο, το 
οποίο βρίσκεται στο υψηλότερο επίπεδο όλων των εποχών, 
η κυβερνοασφάλεια έχει γίνει ο ταχύτερα αναπτυσσόμενος 
τομέας τεχνολογίας. Η ανάγκη για τη θωράκιση των επι-
χειρήσεων από τους κακόβουλους χρήστες είναι συνεχώς 
αυξανόμενη και η ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας κα-
θιστά αναγκαία την ενσωμάτωση άρτιων διαδικασιών και 
ελέγχων.

Η Κυβερνοασφάλεια ήρθε στη ζωή μας για να μείνει και 
η αναγκαιότητα της κρίνεται απαραίτητη για κάθε επιχεί-
ρηση! 

Κύριε Δρόσου, ποια είναι τα κυριότερα είδη Cyber 
Risk που αντιμετωπίζετε; Ποια εργαλεία Προστασίας 
και ποιοι Μηχανισμοί Ασφαλείας μπορούν να υιοθε-
τηθούν από τις επιχειρήσεις;

Ο αυτουργός μιας κυβερνοεπίθεσης «άλλοτε είναι ένας νε-
αρός χάκερ, που είτε από ανία είτε από εσφαλμένη αντί-
ληψη της επαναστατικότητας χακάρει τους άλλους, άλλοτε 
είναι ο ανταγωνιστής του επαγγελματία θύματος». 

Οι σκοποί του δράστη μιας κυβερνοεπίθεσης μπορεί να 
κινούνται μέσα σε ένα ευρύτατο φάσμα, ξεκινώντας από 
πράξεις απλής επίδειξης γνώσεων πάνω στους υπολογι-
στές ή ευφυίας ή επίδειξη «δύναμης» του δράστη, είτε πρά-
ξεις που στοχεύουν στη βλάβη της εικόνας του στόχου, είτε 

από προσωπικά κίνητρα, είτε με αμοιβή του δράστη από 
κάποιον τρίτο, είτε πράξεις που στοχεύουν στη δημιουρ-
γία προβλημάτων στην κανονική λειτουργία του στόχου 
(όπως π.χ. επίθεση εναντίον του ηλεκτρονικού καταστή-
ματος ενός ανταγωνιστή με στόχο τη διακοπή λειτουργίας 
του). Στο φάσμα των κυβερνοεπιθέσεων περιλαμβάνονται 
και επιθέσεις για υποκλοπή προσωπικών στοιχείων των 
χρηστών για πώλησή τους στη συνέχεια σε τρίτους. 

Μια άλλη κατηγορία επιθέσεων είναι η μη εξουσιοδοτη-
μένη πρόσβαση σε απόρρητες πληροφορίες που αφορούν 
την ανταγωνιστικότητα του στόχου, δηλαδή βιομηχανική 
κατασκοπεία μέσω του δικτύου, και η πώληση των πλη-
ροφοριών σε τρίτους. Ένα άλλο είδος επίθεσης αφορά την 
αλλοίωση των δεδομένων του στόχου κάτι που μπορεί να 
προκαλέσει υποβάθμιση ή και διακοπή των λειτουργιών 
της επιχείρησης-στόχου. 

Από τα πιο επικίνδυνα είδη επιθέσεων είναι αυτές που 
στοχεύουν κατά υποδομών μέσω του διαδικτύου των 
πραγμάτων (Internet of Things – IoT) επειδή το σαμποτάζ 
υποδομών μπορεί να έχει σοβαρές επιπτώσεις όχι μόνο 
στον κυβερνοχώρο αλλά και στον φυσικό χώρο, παραδείγ-
ματος χάριν να οδηγήσει στην καταστροφή εμπορευμά-
των, στην πρόκληση βλαβών της σωματικής ακεραιότητας 
ή και στο θάνατο ανθρώπων, όπως π.χ. στην περίπτωση 
επίθεσης εναντίον εγκαταστάσεων ψύξης ευαίσθητων τρο-
φίμων ή φαρμάκων ή σε μια επίθεση εναντίον μιας μονά-
δας εντατικής θεραπείας σε νοσοκομείο.

Τέλος, μπορούμε να αναφέρουμε και τις επαγγελματικά 
σχεδιασμένες και στοχευμένες επιθέσεις κατά επιχειρή-
σεων ή οργανισμών, όπου ο δράστης αποκτά τον έλεγχο 
των δεδομένων του στόχου, αποκόπτει το νόμιμο χρήστη 
από τα δεδομένα του και προχωρά σε εκβιασμό, ζητώ-
ντας την καταβολή λύτρων για να επιτρέψει στον νόμιμο 
χρήστη να ανακτήσει την πρόσβαση στα δεδομένα του  
(ransomware attack). 

Οι τεχνικές που χρησιμοποιούνται από τους χάκερς εί-
ναι ποικίλες και συνήθως στις κυβερνοεπιθέσεις συνδυ-
άζονται δύο ή περισσότερες τεχνικές. Όροι όπως: worm, 
malware, denial of service, brute force attack, sinkhole 
attack, SQL injection, κ.λπ. αναφέρονται στις πιο γνωστές 
από τις τεχνικές αυτές. 

Οι τρόποι προστασίας και οι μηχανισμοί ασφαλείας που 
μπορούν να υιοθετηθούν, διαφέρουν από επιχείρηση σε 
επιχείρηση, επειδή θα πρέπει να λαμβάνεται υπ’ όψιν η 
οργάνωση και οι διαδικασίες της επιχείρησης. Ωστόσο, 
μπορούμε να αναφέρουμε τις εξής γενικές αρχές:

Είναι απαραίτητο να προσδιορισθούν τα σημαντικότερα 
στοιχεία της εταιρείας που πρέπει να προστατευθούν και 
να σχεδιαστούν τα κατάλληλα αντίμετρα, λαμβάνοντάς υπ’ 
όψιν την αξία των στοιχείων αυτών, το διαθέσιμο προϋ-
πολογισμό για κυβερνοασφάλεια και τις επιπτώσεις που 
θα έχουν τα αντίμετρα στη λειτουργία της επιχείρησης και 
την απόδοση των διαδικασιών της.

Πρέπει το προσωπικό που αλληλοεπιδρά με υπηρεσίες στο 
διαδίκτυο να εκπαιδευτεί κατάλληλα, επειδή η συντριπτι-
κή πλειονότητα των κυβερνοεπιθέσεων ξεκινάει από ένα 
λάθος κάποιου μέλους του προσωπικού (π.χ. ένας υπάλ-
ληλος ανοίγει το συνημμένο αρχείο σε ένα email και αυτό 
οδηγεί στην εγκατάσταση ενός malware που με τη σειρά 
του ξεκινάει επιθέσεις διαφόρων τύπων κατά του εταιρι-
κού δικτύου).

Είναι σημαντικό να λαμβάνονται τακτικά και όσο πιο συ-
χνά είναι δυνατόν, αντίγραφα ασφαλείας των κρίσιμων δε-
δομένων και το αντίγραφο ασφαλείας να τηρείται σε μέσο 
μη συνδεδεμένο μόνιμα στο εταιρικό δίκτυο.

Η επιχείρηση θα πρέπει να επενδύει σε καινοτομικά προ-
ϊόντα κυβερνοασφάλειας, τα οποία είναι σε θέση να προ-
βάλλουν αντίσταση στις συνεχώς εξελισσόμενες επιθέσεις 
μέσω αυτόματης προσαρμογής σε αυτές.
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Κύριε Δρόσου, μιλήστε μας για τις τεχνολογίες που 
αναπτύσσει το ΕΚΕΤΑ και αφορούν την προστασία των 
επιχειρήσεων από κυβερνοεπιθέσεις.

Σε συνέχεια παλαιότερων προσεγγίσεων που βασίζονταν 
στην αρχή του λεγόμενου «secure-by-design” σχεδιασμού, 
η σημερινή αναδυόμενη τάση στον τομέα της κυβερνοα-
σφάλειας διαφαίνεται να σχηματίζεται γύρω από τον όρο 
“HardSec” ή ολογράφως “Hardware-based Security”. Η ιδέα 
γύρω από αυτή την προσέγγιση βασίζεται στην παραδοχή 
ότι οι τεχνολογίες που αναπτύσσονται για την αντιμετώπιση 
ηλεκτρονικών απειλών, θα πρέπει πλέον να βασίζονται πε-
ρισσότερο στο φυσικό εξοπλισμό (hardware) παρά σε λύσεις 
λογισμικού (software) και ο λόγος για αυτό έγκειται κυρίως 
στο κενό ασφαλείας που δημιουργείται από τη δυναμική 
φύση των αλγορίθμων. Συγκεκριμένα, ορίζοντας ως ασφαλή 
λειτουργία αυτή που παραμένει αμετάβλητη ακόμα και υπό 
συνθήκες επίθεσης, μια συσκευή που δε διαθέτει λογισμικό 
δεν μπορεί εξ ορισμού να αλλάξει τη λειτουργία της και πα-
ραμένει ουσιαστικά αλώβητη σε επιθέσεις.

Σε αυτό το πλαίσιο οι σύγχρονες συσκευές ασφαλείας βα-
σίζονται σε μια τεχνολογία hardware που ονομάζεται Field 
Programmable Gate Array (FPGA). Σε αντίθεση με τις εξαι-
ρετικά ευέλικτες CPU που εξοπλίζουν τους υπολογιστές των 
γραφείων μας, τα συγκεκριμένα τσιπάκια φέρουν πολύ συ-
γκεκριμένα στοιχεία τα οποία δύνανται να εκτελέσουν μόνο 
μια ακριβή σειρά λειτουργιών με μεγάλη ταχύτητα, πράγμα 
που τα καθιστά ουσιαστικά «πολύ χαζά για να τα χακάρουν».

Η εγκατάσταση τέτοιων συσκευών στα άκρα/πύλες του δικτύ-
ου διασφαλίζει ότι κάθε πακέτο δεδομένων ελέγχεται ταχύτα-
τα από σημείο σε σημείο και αποτρέπει την εξάπλωση μιας 
επίθεσης σε ένα δίκτυο.

Τέτοιου είδους τεχνολογίες αναπτύσσονται ήδη από την 
ομάδα μας στο ΕΚΕΤΑ/ΙΠΤΗΛ. Η ομάδα συμμετέχει τα τελευ-
ταία 15 χρόνια σε πρωτοποριακά ερευνητικά προγράμματα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης με αντικείμενο την ανάπτυξη νέων 
τεχνολογιών κυβερνοασφάλειας. Ένα χαρακτηριστικό παρά-
δειγμα είναι το επιτυχημένο έργο Horizon 2020 “FORTIKA”, 
το οποίο είχε ως στόχο την ανάπτυξη ειδικής τεχνολογίας 
για την προστασία των μικρών επιχειρήσεων. Οι επιχειρή-
σεις αυτές δεν έχουν μεγάλο προϋπολογισμό για κυβερνοα-
σφάλεια και συνήθως δεν διαθέτουν υπαλλήλους με επαρκή 
εξειδίκευση στις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνι-
ών. Επειδή οι σύγχρονοι τρόποι κυβερνοεπιθέσεων εξελίσ-
σονται και μεταβάλλονται συνεχώς, η τεχνολογία FORTIKA 
χρησιμοποιεί αλγορίθμους Τεχνητής Νοημοσύνης (Artificial 
Intelligence) με τους οποίους είναι δυνατή η αναγνώριση 
ανωμαλιών μέσα στην πολύπλοκη κίνηση του δικτύου, οι 
οποίες υποδεικνύουν την ύπαρξη επίθεσης σε εξέλιξη. Οι 
αλγόριθμοι αυτοί είναι σε θέση να εκπαιδεύονται αυτόματα 
στην αναγνώριση και αντιμετώπιση των νέων (άγνωστων) 
τύπων επιθέσεων, ώστε να είναι σε θέση να εξουδετερώνουν 
αποτελεσματικά κάθε απειλή ακόμα και τις πιο καινοφανείς. 

Κύριε Μάνο, ο προ-ασφαλιστικός έλεγχος για τη διά-
γνωση και τη βελτίωση του κινδύνου είναι εφικτός;

Για να διασφαλιστεί ότι μια επιχείρηση προστατεύεται από 
απειλές στον κυβερνοχώρο, αυτό σημαίνει ότι πρέπει να εξε-
τάσει κάθε πιθανό ελάττωμα ή σημείο εισόδου στα συστήμα-
τα της. Παρόμοια με τις κανονιστικές απαιτήσεις, είναι σημα-

ντικό για τις εταιρείες να γνωρίζουν τις απαιτήσεις ελέγχου 
ασφαλείας που έχουν για τους πελάτες και τους επιχειρημα-
τικούς τους εταίρους. 

Ιδιαίτερα αποτελεσματική προς αυτή την κατεύθυνση θα εί-
ναι η διενέργεια των ελέγχων ανθεκτικότητας, προκειμένου 
να διασφαλιστεί ότι οι κρίσιμες επιχειρησιακές διαδικασίες 
θα παρέχονται απρόσκοπτα σε κάθε περιστατικό κυβερνοε-
πίθεσης. 

Η Ε.Ν. ΜΑΝΟΣ ΕΠΕ μπορεί να συνεργαστεί με την επι-
χείρηση για να ελέγξει όλα τα τρωτά σημεία εισόδου, επι-
βεβαιώνοντας ότι υπάρχουν οι πιο αποτελεσματικοί έλεγχοι 
ασφαλείας – όχι μόνο εντός του οικοσυστήματος της εταιρεί-
ας, αλλά και με τους πελάτες και τους συνεργάτες της. Μόλις 
ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία συλλογής πληροφοριών και 
ελέγχων, είναι σημαντικό να παρουσιαστούν τα ευρήματα 
στο διοικητικό συμβούλιο και στην ανώτερη διοίκηση της 
εταιρείας. Αυτά τα ευρήματα, μαζί με τα προτεινόμενα βελ-
τιωμένα πρωτόκολλα ασφαλείας, θα βοηθήσουν την εται-
ρεία να είναι έτοιμη να ανταποκριθεί πιο αποτελεσματικά 
απέναντι σε περιστατικά ransomware. Ανεξάρτητα από τον 
προϋπολογισμό ή το μέγεθος της εταιρείας, υπάρχουν πά-
ντα πρωτόκολλα και διαδικασίες που μπορούν να τεθούν σε 
εφαρμογή.

 
https://www.enmanos.gr/
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Η ARISTON COVER είναι μια εταιρεία που τον τελευταίο 
χρόνο έχει μπει δυναμικά στην ασφαλιστική αγορά, έχοντας 
χτίσει ένα ισχυρό brand name στο χώρο της ασφαλιστικής 
διαμεσολάβησης. Δεν είναι άλλωστε τυχαίο ότι μέσα σε μό-
λις τρία χρόνια λειτουργίας, έχει αναπτύξει ένα πλούσιο 
δίκτυο συνεργατών που ξεπερνούν τους 300 σε όλη την 
Ελλάδα. 

Μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα κατάφερε να αναπτύξει 
το δίκτυο της σε όλη την Ελλάδα, αλλά και να εξασφαλίσει 
συνεργασίες με κάποιες από τις μεγαλύτερες εταιρείες του 
κλάδου, με πιο πρόσφατη αυτή με την GLOBALIS, η οποία 
είναι γνωστή για την εξειδίκευσή της στους τεχνικούς και 
βιομηχανικούς κινδύνους.

Ο κ. Ιωάννης Σιμιντζής, Διευθύνων Σύμβουλος 
της ARISTON COVER ανοίγει τα χαρτιά του στο “The 
Insurer” και μοιράζεται μαζί μας τα μελλοντικά σχέδια και 
τους στόχους της εταιρείας, υπογραμμίζοντας την αξία αλλά 
και τη συμβολή του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή στη δια-
μόρφωση της σύγχρονης ασφαλιστικής αγοράς.

Κύριε Σιμιντζή, η ARISTON COVER έχει μπει δυναμι-
κά στην αγορά τα τελευταία χρόνια. Ποιο το μυστικό 
της επιτυχίας της και τι είναι αυτό που την ξεχωρίζει 
από τον ανταγωνισμό;

Η ARISTON COVER αποτελεί μια ανερχόμενη δύναμη στην 
ελληνική ασφαλιστική αγορά που έχει καταφέρει να εδραιω-
θεί τα τελευταία χρόνια στο χώρο της ασφαλιστικής διαμε-

σολάβησης. Είναι αλήθεια ότι έχουμε εργαστεί σκληρά, 
έχοντας πάντα μεράκι για το αντικείμενο μας αλλά και 
αμέριστη αγάπη για τους συναδέλφους, θέτοντας τις 
ανάγκες τους ως άμεση προτεραιότητά μας. Όλα τα πα-
ραπάνω μεταφράζονται σε 24ωρη εξυπηρέτηση 7 μέρες 
την εβδομάδα 365 μέρες το έτος. 

Εκτός φυσικά από την επαγγελματική σχέση που έχου-
με με τους συναδέλφους, υπάρχει και μια ανθρώπινη 
σχέση που καλύπτει και θέματα όχι μόνο επαγγελματι-
κά αλλά και προσωπικά. Μυστικές συνταγές δεν υπάρ-
χουν. Για να ξεχωρίσεις σε οποιαδήποτε εργασία πρέπει 
να δώσεις όλο σου το ΕΙΝΑΙ. Με ό,τι και αν ασχολεί-
σαι πρέπει να αγαπάς αυτό που κάνεις για μπορέσεις να 
κάνει τη διαφορά.

Έχετε ανακοινώσει το τελευταίο διάστημα κάποιες 
σημαντικές συνεργασίες με ασφαλιστικές εταιρεί-
ες. Με ποια κριτήρια επιλέγετε τις συνεργασίες 
σας;

Η εταιρεία μας έχει κάνει σημαντικά βήματα το τελευ-
ταίο διάστημα. H συνεργασία μας με την GLOBALIS 
δίνει μια υπεραξία στην ARISTON COVER και ταυτό-
χρονα και στους συνεργάτες της, προσφέροντάς τους 
έτσι τη δυνατότητα να επεκτείνουν τις δραστηριότητές 
τους και να προσεγγίσουν πελατολόγια που μέχρι σήμε-
ρα ήταν απαγορευτικό να ακουμπήσουμε λόγω έλλειψης 
τεχνογνωσίας.

Η Globalis παρέχει ασφάλεια στους συνεργάτες μας και 
ήδη αρκετές σοβαρές και εντυπωσιακές δουλειές που 

ARISTON COVER: 
Ο ρόλος του διαμεσολαβητή 
εξακολουθεί να είναι κομβικός 
στο ανταγωνιστικό περιβάλλον 
της ασφαλιστικής αγοράς
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έχουν έρθει μέσω της ARISTON COVER στην Globalis, προ-
σφέροντας παράλληλα τη δυνατότητα στον ασφαλιστή και 
στον πράκτορα να απευθυνθεί σε ένα νέο κοινό.

Η ARISTON COVER παρέχει στους επαγγελματίες μια ευ-
ρεία γκάμα επιλογών και ασφαλιστικών προϊόντων που 
προσαρμόζονται στις επιθυμίες και οικονομικές δυνατότη-
τες των καταναλωτών, αναλαμβάνοντας όλες τις διαδικασίες 
των αποζημιώσεων. Το εύρος των ασφαλιστικών μας προ-
γραμμάτων επεκτείνεται από τον κλάδο του αυτοκινήτου 
μέχρι και την ασφαλιστική κάλυψη μεγάλων έργων όπως 
αεροδρόμια, εθνικές οδούς, αλλά και συμβατικές καλύψεις 
όπως αστικές ευθύνες, όλες τις γενικές ασφαλίσεις, νοσοκο-
μειακά και ομαδικά προγράμματά, θυρίδες ιδιωτικές, αλλά 
και οποιαδήποτε άλλη κάλυψη έχουν ανάγκη οι πελάτες 
μας.

Οι συνεργασίες γίνονται με γνώμονα αυστηρά τις ανά-
γκες των ασφαλισμένων μας. Όλοι οι επαγγελματίες με τους 
οποίους συνεργαζόμαστε έχουν την απαραίτητη παιδεία 
αλλά και τις γνώσεις, προκειμένου να επικοινωνήσουν στον 
καταναλωτή την αξία της ασφάλισης. 

Η ομάδα μας ασπάζεται όραμά μας και εμπνέεται μέσα από 
αυτό. Στόχος μας είναι όλοι μας να γινόμαστε καλύτεροι, 
ποιοτικότεροι και να προσφέρουμε άμεσες λύσεις στους πε-
λάτες μας. Η υψηλή μας τεχνογνωσία είναι το κλειδί για τη 
διαρκή μας πρόοδο και θα συνεχίσουμε να επενδύουμε για 
την εξέλιξή της.

Το δίκτυο των συνεργατών σας απαρτίζεται από 300 
καταξιωμένους συνεργάτες σε όλη την Ελλάδα. Ποιος 

ο ρόλος του επαγγελματία ασφαλιστικού διαμεσολα-
βητή στη σημερινή ασφαλιστική αγορά;

Η ARISTON COVER πράγματι έχει πάνω από 300 συνεργά-
τες, οι οποίοι μας εμπιστεύθηκαν, γιατί είδαν τον τρόπο με 
τον οποίον λειτουργεί η ομάδα μας αλλά και τη στήριξη που 
παρέχουμε στους συνεργάτες μας και για αυτό πλέον δεν 
μας αλλάζουν με τίποτα. 

Έργο των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών είναι να αναπτύσ-
σουν την ασφαλιστική συνείδηση των καταναλωτών, προ-
σφέροντάς τους λύσεις που τους εξασφαλίζουν οικονομική 
σταθερότητα. Η ασφάλιση είναι ένας τομέας στον οποίο οι 
πελάτες έχουν απόλυτη ανάγκη από έναν σύμβουλο που 
θα τους απλοποιεί το, έτσι κι αλλιώς, πολύπλοκο πλαίσιο 
ασφάλισης, ανεξαρτήτως κλάδου και φυσικά έναν αποτελε-
σματικό αρωγό στη διαχείριση ενός ζημιογόνου γεγονότος. 
Επομένως, παρά την αυξανόμενη πώληση ασφαλιστικών 
προϊόντων μέσω διαδικτύου, ο ρόλος του διαμεσολαβητή 
παραμένει θεμελιώδης σε ένα περιβάλλον στο οποίο οι εξει-
δικευμένες γνώσεις και η άριστη εξυπηρέτηση παραμένουν 
πολύτιμα χαρακτηριστικά για κάθε επαγγελματία. Ο ασφα-
λιστικός διαμεσολαβητής ήταν, είναι, και θα παραμείνει στο 
κέντρο της ασφαλιστικής αγοράς. Είναι εκείνος που θα 
εντοπίσει και θα κατανοήσει τις ανάγκες των ασφαλισμέ-
νων και θα βρίσκεται ανά πάσα στιγμή δίπλα τους για να 
τους προσφέρει τις σωστές λύσεις σε κάθε τους πρόβλημα.

Με ποιον τρόπο η Ariston Cover στηρίζει τον επαγ-
γελματία ασφαλιστικό διαμεσολαβητή; Τι σημαίνει 
για εσάς εξυπηρέτηση;

Ιωάννης Σιμιντζής
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Καινοτόμα προϊόντα από διεθνείς ομίλους του εξωτερικού

Επιλεγμένες συνεργασίες με εγχώριες ασφαλιστικές εταιρείες

Αποκλειστικά ασφαλιστικά προγράμματα

  Καλύψεις για ειδικούς κινδύνους και εμπορικές επιχειρήσεις
Η ARISTON COVER περιβάλει τον ασφαλιστικό διαμεσολα-
βητή με επαγγελματισμό εντιμότητα ειλικρινά αισθήματα. Ο 
ασφαλιστικός διαμεσολαβητής λαμβάνει από την ARISTON 
COVER υψηλές παροχές στο κομμάτι της συνεργασίας, ανα-
λαμβάνοντας όλο το βάρος των γραφειοκρατικών ή τεχνι-
κών ζητημάτων, προκειμένου οι επαγγελματίες μας να πα-
ραμένουν παραγωγικοί και να αναπτύξουν το πελατολόγιό 
τους. 

Αυτό που κάνουμε είναι να στεκόμαστε δίπλα στον συνερ-
γάτη την ώρα που μας χρειάζεται. Η εταιρεία μας εργάζεται 
πάρα πολλές ώρες για να εξυπηρετεί τους συνεργάτες της. 
Είμαστε στη διάθεσή του οποιαδήποτε στιγμή κι αν μας 
χρειαστεί ο συνεργάτης μας. Αυτό σημαίνει για εμάς εξυ-
πηρέτηση. Παράλληλα για την ARISTON COVER η επιβρά-
βευση των συνεργατών μας καθιστά για εμάς προτεραιότη-
τα, αναγνωρίζοντας την συμβολή των επαγγελματιών μας 
στην αύξηση της παραγωγής και στην εξέλιξη της εταιρείας 
μας. Για τον λόγο αυτό τους προσφέρουμε υψηλές αμοιβές, 
BONUS αλλά και ταξίδια μέσω των οποίων συσφίγγουμε 
έτι περισσότερο τις σχέσεις μας.

Ποια είναι τα κύρια προβλήματα που αντιμετωπίζουν 
οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές σήμερα; Πού δίνει 
λύσεις μια συνεργασία με την Ariston Cover

Δυστυχώς τα τελευταία χρόνια και ιδιαίτερα με την εξέλιξη 
των διαδικτυακών καναλιών διανομής πολλοί είναι εκείνοι 
που επιχείρησαν να αμφισβητήσουν την αξία του ασφαλι-
στικού διαμεσολαβητή, χωρίς βεβαίως να τα καταφέρουν 
και αυτό γιατί η θέση του στην ασφαλιστική αγορά είναι 
αδιαπραγμάτευτη. Τα διαδικτυακά κανάλια διανομής δεν 
μπορούν επ’ ουδενί να αντικαταστήσουν την διαπροσωπι-
κή επαφή του επαγγελματία, καθώς σε περίπτωση έκτακτης 
ανάγκης οι ασφαλισμένοι γνωρίζουν ότι ο ασφαλιστικός 
τους διαμεσολαβητής βρίσκεται δίπλα τους, έτοιμος να λύ-
σει κάθε τους απορία και να συντρέξει για την άμεση διευ-
θέτηση των αναγκών τους.

Δεν υπάρχει περίπτωση να αντικατασταθεί ποτέ ο ασφαλι-
στικός διαμεσολαβητής από τα διαδικτυακά κανάλια διανο-
μής. Γιατί σε περίπτωση κινδύνου, π.χ. σε ένα αυτοκινητι-
στικό δυστύχημα, την ώρα που σε παίρνει ο ασφαλισμένος 
σου τηλέφωνο, το καρδιοχτύπι που έχει εκείνη τη στιγμή 
κανένας μα κανένας άλλος εκτός από σένα δεν μπορεί να 
το αντιληφθεί. Μόνο με την διαπροσωπική επαφή νιώθει 
σίγουρος ο ασφαλισμένος. Αυτό δηλώνει ότι η διαπροσω-
πική επαφή ό,τι και να γίνει θα κερδίσει στο διηνεκές τις 
διαδικτυακές πλατφόρμες. 

Ασφαλώς κανένας δεν μπορεί να έχει παρωπίδες και να 
αγνοεί τον πολύ σημαντικό ρόλο της τεχνολογία στην ερ-
γασία μας. Για το λόγο αυτό η ARISTON COVER διαθέτει 
και αναβαθμίζει συνεχώς την πλατφόρμα στην οποία οι 
συνεργάτες μας μπορούν να έχουν απομακρυσμένη πρό-
σβαση στην τιμολόγηση κινδύνων, στη λογιστική εικόνα 
του χαρτοφυλακίου τους και άλλες πολύτιμες πληροφορίες. 
Η εναρμόνιση με τις σύγχρονες απαιτήσεις σε ηλεκτρονικά 
μέσα δεν αναιρεί την σταθερή πεποίθησή μας ότι η ασφάλι-
ση είναι πρωτίστως μια επιστήμη και μια διαδικασία στην 
οποία η ανθρώπινη επικοινωνία είναι και θα παραμείνει 
αναντικατάστατη.

Ποιοι είναι οι στόχοι σας για το νέο ακαδημαϊκό έτος;

Κύριος στόχος μας αποτελεί η ενίσχυση του δικτύου των 
συνεργατών μας και η στήριξή τους μέσω καινοτόμων 
ασφαλιστικών προγραμμάτων από την ελληνική και διεθνή 
ασφαλιστική αγορά, τα οποία ανταποκρίνονται στις απαιτή-
σεις των καιρών, καλύπτοντας μια ευρεία γκάμα αναγκών. 
Με την έναρξη της νέας ακαδημαϊκής χρονιάς η ARISTON 
COVER θα προχωρήσει σε νέες ανακοινώσεις περί νέων 
συνεργασιών.

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

16



18

ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ INSURANCEFORUM.GR

Στο στόχαστρο του Ιβάν Σαββίδη φαίνεται ότι βρίσκεται ο ασφαλιστικός κλάδος, 
με το γνωστό επιχειρηματία να επεκτείνει τις δραστηριότητές του στο χώρο των 
ασφαλίσεων μέσω της νέας πλατφόρμας σύγκρισης ασφαλίστρων gowise.gr.  
Η πλατφόρμα είναι διαθέσιμη εδώ και λίγες ημέρες και προσφέρει τη δυνατότητα 
σύγκρισης ασφαλίστρων για αυτοκίνητο, μηχανή, αγροτικό, φορτηγό, και σκάφος. 
Παράλληλα, η πλατφόρμα παρέχει τη δυνατότητα τιμολόγησης και για τον κλάδο 
περιουσίας. Το gowise.gr συνεργάζεται μέχρι στιγμής με 27 ασφαλιστικές εταιρεί-
ες και είναι ιδιοκτησίας της DIMERA ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ, εταιρεία συμφερόντων του Ιβάν Σαββίδη.

Η Εταιρεία NGN AutoProtect Hellas επιλέχθηκε από το Chartered Insurance 
Institute της Μεγ. Βρετανίας (CII), Public Trust Awards 2022, ως μία εκ των τεσ-
σάρων καλύτερων εταιρειών παγκοσμίως στην προώθηση και αναγνώριση Νέων 
Ταλέντων στον ασφαλιστικό χώρο. Τα βραβεία κρίνονται από μια διεθνή επιτροπή 
έγκριτων και καταξιωμένων επαγγελματιών του κλάδου και σκοπός τους είναι να 

αναδείξουν το έργο όσων κάνουν πραγματικά τη διαφορά. Όπως αναφέρει η εταιρεία στη σχετική ανακοίνωσή της: “Είμαστε 
πολύ περήφανοι που για πρώτη φορά η χώρα μας αντιπροσωπεύεται σε μια τέτοια διοργάνωση και ελπίζουμε αυτή η διάκρι-
ση να αποτελέσει έμπνευση και για άλλους συναδέλφους στον κλάδο μας.”

Επιστολή προς τον Υπουργό Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, κ. Κυριάκο Πιερρακάκη απέστειλε η ΠΟΑΔ,  
υποβάλλοντας αίτημα για τη μη ένταξη των ΚΑΔ των Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών στη δράση «Ψηφιακός Μετασχημα-
τισμός Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων». Όπως τονίζει στην ανακοίνωσή της η Ομοσπονδία, λόγω της φύσης της εργασίας 
του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή τα ηλεκτρονικά εργαλεία είναι απαραίτητα, ώστε οι επαγγελματίες να ανταπεξέλθουν στις 
σύγχρονες ανάγκες της εργασίας τους.

Αξιοσημείωτη αύξηση της τάξης του 18% κατέγραψαν οι ζημιές από ανα-
σφάλιστα οχήματα το α’ εξάμηνο του 2022, σε σχέση με το αντίστοιχο δι-
άστημα του 2021. Οι δηλωθείσες ζημιές, σύμφωνα με τη νέα Έκθεση του 
Επικουρικού Κεφαλαίου έφτασαν φέτος τις 748, έναντι 614 που καταγράφη-
καν πέρσι. Το γεγονός ότι οι ζημιές από ανασφάλιστα αυτοκίνητα αυξήθη-
καν τους τελευταίους μήνες, θα μπορούσε να θεωρηθεί ως μια ένδειξη για 
την αύξηση των ανασφάλιστων οχημάτων στην χώρα μας. Υπολογίζεται ότι 
στην Ελλάδα κυκλοφορούν 550.000 ανασφάλιστα οχήματα, μέγεθος αρκετά 
υψηλό σε σχέση με τα υπόλοιπα κράτη μέλη της Ε.Ε.

Στα ύψη οι ζημιές από ανασφάλιστα 
οχήματα - Αύξηση πάνω από 18%   
το Α’ εξάμηνο του 2022 

Αίτημα ΠΟΑΔ προς το Περρακάκη για τη 
συμμετοχή του ΚΑΔ των διαμεσολαβητών 
στη δράση «Ψηφιακός Μετασχηματισμός  
Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων»

Νέα online πλατφόρμα σύγκρισης τιμών
ασφαλιστικών προϊόντων από τον Ιβάν Σαββίδη

Η NGN AutoProtect Hellas βραβεύθηκε ως μια 
εκ των κορυφαίων εταιρειών παγκοσμίως στην 
προώθηση και αναγνώριση νέων ταλέντων στον 
ασφαλιστικό κλάδο

Διαβάστε τη συνέχεια 
των άρθρων εδώ:
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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.

H 3η σεζόν της αγαπημένης εκπομπής των επαγγελματιών 
της ασφαλιστικής αγοράς ολοκληρώθηκε τον Ιούλιο, ενώ 
στις αρχές Σεπτεμβρίου το «Ασφαλιστικό Μαγκαζίνο» επι-
στρέφει ανανεωμένο με νέες στήλες, πλούσιο ρεπορτάζ αλλά 
και συνεντεύξεις που θα συζητηθούν. Παρακάτω, ακολου-
θούν ορισμένα αποσπάσματα από τις συνεντεύξεις που με-
ταδόθηκαν ζωντανά από τη συχνότητα του insuranceforum 
web tv.

Νίκος Ορφανίδης: Οι ασφαλισμένοι δεν επιθυμούν 
μια τυπική εξυπηρέτηση από τον ασφαλιστικό τους 
διαμεσολαβητή

Εκτός από το να μπορούμε να 
τους μεταφέρουμε πληροφο-
ρίες για την ασφάλιση ή για 
τα προγράμματα που μπο-
ρούμε να τους προσφέρουμε, 
πρέπει να είμαστε ενημε-
ρωμένοι για οτιδήποτε έχει 
άμεση σχέση με την ιδιωτική 
ασφάλιση. Να προσφέρου-
με πληροφορίες που μπορεί 
σε μια πρώτη ανάγνωση να 
μην έχουν άμεση σχέση με 
το ασφαλιστήριο συμβόλαιό 

τους. Πρέπει να τους παρέχουμε επιπλέον πληροφορίες, οι 
οποίες να είναι άμεσα διαθέσιμες σε βάσεις δεδομένων, αξι-
οποιώντας την τεχνολογία.

Παναγιώτης Σοφοκλέους: Σε τι διαφέρει η ασφαλιστι-
κή αγορά της Κύπρου σε σχέση με την Ελλάδα;

Σε σύγκριση με την Ελλάδα, το καταναλωτικό κοινό στην 
Κύπρο έχει πιο αναπτυγμένη ασφαλιστική συνείδηση, χω-
ρίς ωστόσο τα ποσοστά των ασφαλισμένων να πλησιάζουν 
ακόμη τον μέσο όρο της Ε.Ε.. Παράλληλα, στην Κύπρο δρα-
στηριοποιούνται πάνω 30 εταιρείες, αριθμός αρκετά μεγά-
λος για τα μεγέθη της τοπικής αγοράς, αν αναλογιστούμε 

το γεγονός ότι η ελληνι-
κή ασφαλιστική αγορά 
αποτελείται από μό-
λις 36 ασφαλιστικές εται-
ρείες, αριθμός ο οποίος 
συρρικνώνεται διαρκώς 
τα τελευταία χρόνια στο 
πλαίσιο του κύματος 
εξαγορών που παρατη-
ρείται στην ελληνική 
ασφαλιστική βιομηχα-
νία. Αντίθετα, στην αγο-
ρά της Κύπρου έχουμε 
αρκετό καιρό να δούμε κάποια νέα συγχώνευση εταιρειών, 
με τις εξαγορές να μην αποτελούν προτεραιότητα των εται-
ρειών της τοπικής αγοράς.

Σωματείο Ασφαλιστικών Πρακτόρων Ημαθίας: Κύριο 
πρόβλημα για τους επαγγελματίες της διαμεσολάβη-
σης παραμένει ο αθέμιτος ανταγωνισμός

Το 50% των προβλημάτων που έρχονται στο σύλλογο έχουν 
σχέση με περιστατικά αθέμιτου ανταγωνισμού. Βέβαια αυτό 
που λέμε πάντα στους συναδέλφους είναι ότι πρέπει πρώτα 
εμείς να φροντίζουμε για την αυτοβελτίωσή μας και μετά να 
βλέπουμε τον αθέμιτο ή τον θεμιτό ανταγωνισμό. Ο αντα-
γωνισμός είναι εκεί και θα υπάρχει. Αυτό που θα πρέπει 
να εξαλειφθεί και είναι στο χέρι μας είναι να εξαλειφθεί ο 
κακός εσωτερικός ανταγωνισμός. Το ίντερνετ και οι τράπε-
ζες πάντα θα υπάρχουν, το ξέρουμε και πρέπει να τους πο-
λεμήσουμε. Αυτό που θα πρέπει να εξαλειφθεί είναι ο κακός 
εσωτερικός ανταγωνισμός. Όταν το μόνο κριτήριο για να 
πουλήσουμε είναι το ασφάλιστρο, τότε ο πελάτης το μόνο 
κριτήριο που θα λαμβάνει υπόψη του για να αγοράσει θα 
είναι πάλι το ασφάλιστρο. Θα πρέπει δηλαδή να βάλουμε 
προστιθέμενη αξία σε αυτό που πουλάμε.

Ασφαλιστικό Μαγκαζίνο: 
Όλες οι ειδήσεις του κλάδου 
κάθε Τρίτη στις 18:00, με τον 
Αριστείδη Βασιλειάδη
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Θέλετε να λανσάρετε ένα νέο 
εξειδικευμένο ασφαλιστικό προϊόν; 
Τα 3 βασικά βήματα για να 
διαμορφώσετε τη στρατηγική σας
Τα δεδομένα στην ασφαλιστική αγορά αλλάζουν διαρκώς. Οι 
ανάγκες των καταναλωτών διευρύνονται και εξειδικεύονται 
με τις ασφαλιστικές εταιρείες να ακολουθούν, προσφέροντας 
καινοτόμα ασφαλιστικά προϊόντα που λίγα χρόνια πριν θα 
ήταν αδύνατον ακόμη και να τα σκεφτούμε. Τα νέα αυτά 
προγράμματα διαφοροποιούν τις ασφαλιστικές εταιρείες 
στην αγορά, βοηθώντας τες να ξεχωρίσουν από τον ανταγω-
νισμό αλλά και να ενισχύσουν τα περιθώρια κέρδους τους. 
Σε περιπτώσεις όπου δεν μιλάμε για ένα ασφαλιστικό προϊόν 
που χαίρει μαζικής εμβέλειας, για την επιτυχημένη διανομή 
του κάθε εταιρεία καλείται να διαμορφώσει ένα συγκεκριμέ-
νο στρατηγικό πλάνο, προκειμένου να κατακτήσει το αγορα-
στικό κοινό.

Ποιοι θα πρέπει να είναι οι κύριοι πυλώνες της στρατηγικής 
μας και τι θα πρέπει να προσέξουμε όταν λανσάρουμε ένα 
νέο εξειδικευμένο ασφαλιστικό προϊόν; 

1. Συνεργασίες με ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές 

Τα διαδικτυακά κανάλια διανομής μπορεί να είναι αποτε-
λεσματικά για κάποια συμβατικά ασφαλιστικά προϊόντα, 
ωστόσο για την προώθηση εξειδικευμένων προγραμμάτων 
είναι απαραίτητη η συμβολή ενός έμπειρου επαγγελματία 
που έχει την ικανότητα να εντοπίζει καταναλωτές, οι οποίοι 
πράγματι θα ενδιαφέρονταν για το συγκεκριμένο πρόγραμ-
μα. Εξαιρετικά σημαντική ωστόσο είναι και η στόχευση τοπι-
κών αγορών, αναπτύσσοντας συνεργασίες με ασφαλιστικούς 
πράκτορες με αξιόλογη επιρροή στους τοπικούς κύκλους. Οι 
συνεργασίες με ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές συμβάλλει 
στην ενίσχυση της αναγνωρισιμότητας των προϊόντων, ενώ 
παράλληλα δημιουργεί σχέσεις εμπιστοσύνης μεταξύ των 
εταιρειών και των καταναλωτών.

Η μεγαλύτερη δύναμη των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών 
έγκειται στην ικανότητά τους να χτίζουν γνήσιες και δια-
προσωπικές σχέσεις με τους καταναλωτές, κερδίζοντας έτσι 
την αφοσίωση των πελατών τους. Με τον τρόπο αυτό ακόμη 
και σε περιπτώσεις που οι τιμές των προϊόντων αυξάνονται, 
οι πελάτες μπορεί να μην παραμείνουν. Με άλλα λόγια, οι 
συνεργασίες με ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές και πράκτο-
ρες θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν ως μακροπρόθεσμες 
επενδύσεις για τις ασφαλιστικές εταιρείες.

2. Χρησιμοποιήστε ψηφιακά εργαλεία για να τροφοδο-
τήσετε τη διανομή σας 

Η διαμεσολάβηση μπορεί να αποτελέσει τη ραχοκοκαλιά της 
στρατηγικής των πωλήσεων του νέου σας προϊόντος, αλλά 
μια παραδοσιακή προσέγγιση ενδεχομένως να περιορίσει 
την αποτελεσματικότητά τους ή να επιβραδύνει τη διείσδυσή 
σας στην αγορά. Για την επίτευξη των επιθυμητών στόχων 
στη ψηφιακή εποχή είναι απαραίτητη η χρήση της τεχνολο-

γίας. Τα σύγχρονα εργαλεία βοηθούν τους αντιπροσώπους 
σας να δημιουργήσουν μια αξέχαστη εμπειρία στους κατα-
ναλωτές, γεγονός που θα αναθερμάνει το ενδιαφέρον τους 
και για μελλοντικά προϊόντα.

Σε ποια εργαλεία θα πρέπει ωστόσο να επενδύσετε;

Ισχυρό λογισμικό CRM. Το λογισμικό CRM βοηθά τους αντι-
προσώπους σας να συγκεντρώνουν τις πληροφορίες επικοι-
νωνίας με τους πελάτες και να αυτοματοποιούν επαναλαμ-
βανόμενες εργασίες.

Διαδικτυακές εφαρμογές. Μια ψηφιακή, απλοποιημένη δια-
δικασία εφαρμογής διευκολύνει τη συλλογή και αποθήκευση 
σημαντικών πληροφοριών των πελατών.

Αυτοματοποιημένα συστήματα εξυπηρέτησης. Τεχνολογικά 
εργαλεία όπως τα chat boxes παρέχουν άμεση εξυπηρέτηση 
στους ασφαλισμένους συμβάλλοντας στην άμεση διευθέτη-
ση προβλημάτων αλλά και στην αποφυγή σφαλμάτων

3. Ενισχύστε το back-end support

Όταν οι συνεργάτες σας ασχολούνται με την πώληση των νέων 
προγραμμάτων, δεν θα πρέπει να ανησυχούν για το χειρισμό 
άλλων βασικών επιχειρηματικών λειτουργιών. Παρέχετε στους 
αντιπροσώπους σας υποστήριξη back-end, ώστε να μπορούν 
να επικεντρωθούν στην καθημερινή τους εργασία, προκει-
μένου να αυξηθούν οι ρυθμοί διανομής του προϊόντος σας.  
Ένα αποδοτικό back-end support περιλαμβάνει:

•  Συστήματα αξιολόγησης και αναδοχής βασισμένα στη 
  τεχνητή νοημοσύνη.

• Εργαλεία συμμόρφωσης και ελέγχου.

•  Παρακολούθηση προμηθειών και αποθήκευση δηλώσεων 
βάσει cloud.

• Υποστήριξη για digital και social media marketing.

• Αυτοματοποίηση διαδικασιών.

Με τα παραπάνω τεχνολογικά μέσα, οι συνεργάτες σας μπο-
ρούν να εξοικονομήσουν χρόνο από απλές αλλά χρονοβόρες 
εργασίες και να αναπτύξουν το πελατολόγιό τους, προσφέ-
ροντας παράλληλα άμεση και εξατομικευμένη εξυπηρέτηση 
στους πελάτες σας.

ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
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