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  Αυτή τη χρονιά συμπληρώνουμε ως Ένωση 
Επαγγελματιών Ασφαλιστών Ελλάδος 80 
χρόνια ύπαρξης και λειτουργίας.
 
    Είναι πολλά και είναι γεμάτα από προσπάθειες, 
αγώνες, διεκδικήσεις, αποτροπές, και επιτυχίες 
που  έγιναν από ανθρώπους που θέλησαν να 
προσφέρουν συναδελφικά, συνεισφέροντας χρόνο,
κόπο και ενέργεια, μιάς και ο συνδικαλισμός στο 
χώρο μας ευτυχώς είναι ερασιτεχνικός και μένει 
μακρυά από επιρροές κάθε είδους.

  Σήμερα που το επάγγελμά μας περνάει σε 
άλλο επίπεδο με πολύ αυξημένες απαιτήσεις, 
ευθύνες και υποχρεώσεις, θα υποχρεωθεί να 
δημιουργήσει τις συνθήκες εκείνες που και η 
συνδικαλιστική εκπροσώπησή του θα έχει τις 
ανάλογες δυνατότητες.

   Πριν 10 περίπου χρόνια, η ευτυχής σύμπτωση
στα προεδρεία της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης 
ανθρώπων με τις ίδιες αξίες και οράματα πέτυχε 
να ενώσει την φωνή όλων, να εκφράσει από 
κοινού και να διεκδικήσει δίκαια αιτήματα που 
αφορούσαν όλους, σε όποια βαθμίδα και αν 
ανήκαν.

   Ο Κωστής Μαυρόπουλος, ο Χάρης Αλεξόπουλος, 
ο Αλέξανδρος Ραφαηλίδης και η υπογράφουσα, 
μέλη του τότε προεδρείου της Ένωσης, μαζί 
με τον Γ. Χατζηθεοδοσίου, τον Γ. Καραβία, την 
Ελένη Γρυπάρη, τον Ν. Αποστολόπουλο και τον 
Δ. Γαβαλάκη, βρήκαν τις κοινές συνιστώσες και 
έβαλαν τις βάσεις για ένα όργανο που θα έβγαινε 
μπροστά με ομόφωνη πάντα απόφαση σε 
θέματα κοινά των Σωματείων και υποστηρικτικά 

σε θέματα επιμέρους ενδιαφέροντος.

   Έτσι δημιουργήθηκε η ΕΑΔΕ που κατάφερε να 
σταθεί ως άξιος θεσμικός συνομιλητής, όπου 
κλήθηκε, και να αποκτήσει κύρος χάρις στην 
συγκροτημένη και σοβαρή στάση της.

 Αυτό επαινέθηκε από τους φορείς και τούς 
ανθρώπους που για εμάς μετράει η γνώμη τους 
και πολεμήθηκε  από μικρή μερίδα αμφισβητιών 
του χώρου μας, γιατί υπάρχουν και αυτοί.

 Μας απασχολεί καιρό τώρα η ανάγκη της 
μετεξέλιξης της ΕΑΔΕ και η δημιουργία ενός 
ενιαίου θεσμικού οργάνου ικανού να στεγάσει 
τις ανησυχίες και τις επιδιώξεις του συνόλου της 
διαμεσολάβησης.

   Το εγχείρημα θα γίνει εύκολο, γιατί γνωρίζουμε 
όλοι ότι τα ουσιαστικά  που μας απασχολούν 
είναι κοινά.

   Τα νομοτεχνικά θα  βρουν λύσεις.

   Ως  Ένωση ήμασταν πρωτοπόροι στη σύλληψη 
και δημιουργία της ΕΑΔΕ.
 
  Καταλάβαμε έγκαιρα οτι κατακερματισμένοι 
δεν ήμασταν αποτελεσματικοί συνομιλητές στα 
κρίσιμα θέματα που είχαμε να αντιμετωπισουμε, 
θέματα  που για όλους ήταν κοινά και ζωτικής 
σημασίας για το επάγγελμα.

   Ως  Ένωση θα καταβάλουμε και πάλι κάθε δυνατή 
προσπάθεια ώστε να αναδείξουμε την ανάγκη 
της ενιαίας φωνής της διαμεσολάβησης.
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ΧΡΟΝΙΑ

Η Ένωση Επαγγελματιών Ασφαλιστών Ελλάδος – ΕΕΑΕ – συμπληρώνει φέτος τα 80 χρόνια 
λειτουργίας της.

Η ΕΕΑΕ επί οκτώ δεκαετίες, «στεγάζει» το μεγαλύτερο κομμάτι της Ασφαλιστικής 
Διαμεσολάβησης και αποτελεί σημαντικό εταίρο στην εκπροσώπησή της, ως το παλαιότερο 
και ένα από τα μεγαλύτερα Σωματεία.

Ο ιστορικός της ρόλος και η πορεία της, την έχει κατατάξει στη συνείδηση των Ασφαλιστικών 
Πρακτόρων ως τον παλαιότερο και πιο αντιπροσωπευτικό φορέα προάσπισης των 
συμφερόντων του κλάδου της Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης. 

Οι πρόσφατες αλλαγές στο κανονιστικό πλαίσιο και τη νομοθεσία, ωθεί με γοργούς ρυθμούς 
στην επέκταση της δύναμης της ΕΕΑΕ, αφού μετά την ενοποίηση των βαθμίδων της 
Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης, οι Πράκτορες θα αποτελούν την πιο μεγάλη βαθμίδα στον 
χώρο, από πλευράς εύρους και δυναμικότητας.  

Ο ρόλος του Ασφαλιστικού Πράκτορα, που είναι ο κύριος εκπρόσωπος της Εταιρείας, 
αναβαθμίζεται έτι περαιτέρω. 

 Η Ένωση Επαγγελματιών Ασφαλιστών Ελλάδος στη νέα αυτή εποχή, συνεχίζει με 
αυξημένη ευθύνη να πρωτοπορεί και να συμβάλλει με την τεχνική και επιστημονική έρευνα 
των θεμάτων της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης στην πρόοδο του θεσμού της Ιδιωτικής 
Ασφάλισης, έχοντας κυρίαρχο στόχο την αναβάθμιση και κατοχύρωση των δικαιωμάτων του 
Ασφαλιστικού Πράκτορα και γενικότερα του Ασφαλιστικού Διαμεσολαβητή, αλλά και την 
ανάδειξη της υπεραξίας του επαγγελματία. 

Ένας τόσο σημαντικός σταθμός στην ογδοντάχρονη πορεία μας, δεν θα μπορούσε παρά να 
τιμηθεί με μία γιορτινή εκδήλωση, προς τιμήν όλων των μελών μας αλλά και όλων των 
συντελεστών της Ασφαλιστικής Αγοράς. 

Σας καλούμε όλους να βρεθείτε κοντά μας και να γιορτάσετε μαζί μας τα 80κοστά γενέθλια 
μας! Η σπουδαιότητα της εκδήλωσης είναι αδιαμφισβήτητη. Η ιστορία μας και η οργάνωση 
της εκδήλωσης είναι μερικά από τα στοιχεία που διασφαλίζουν την επιτυχία της και καθιστούν 
την παρουσία σας μια μεγάλη ευκαιρία συναπαντήματος και χαράς !!

         ΓΙΑ ΌΛΑ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ…
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Το 20ο Συνέδριο της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος πραγματοποιήθηκε φέτος, μετά από 

19 χρόνια παρουσίας στην  Ύδρα, στους εξαιρετικούς χώρους του COSTA NAVARINO στην Μεσσηνία.

 
Από 19 έως 21 Σεπτεμβρίου φιλοξένησε Ασφαλιστές από όλο τον κόσμο, στελέχη Εταιρειών και 

Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές που θέλησαν να παρακολουθήσουν τις εργασίες ενός συνεδρίου που 

θα το έκαναν ξεχωριστό οι παρουσίες και οι ομιλίες ανθρώπων εκτός της ασφαλιστικής αγοράς, όπως 

ο Διανοητής και Συγγραφέας Στέλιος Ράμφος, ο Οικονομολόγος, Διευθυντής ερευνών της ΔιαΝΕΟσις, 

Κυριάκος Πιερρακάκης και ο Διευθύνων Σύμβουλος της MRB, Δημήτρης Μαύρος.

 
Το Συνέδριο που ήταν ανέκαθεν και ένα κοσμικό γεγονός, μετασχηματίστηκε, αναζητώντας την σύνδεση 

του θεσμού με τα μεγάλα προβλήματα που απασχολούν πλέον την κοινωνία.

 
Η απουσία του Διοικητού της Τράπεζας της Ελλάδος, κ. Ι. Στουρνάρα στέρησε από το ακροατήριο 

την χαρά να ακούσει από πρώτο χέρι θέματα και θέσεις που αφορούν την Ιδιωτική Ασφάλιση, όμως 

οι ομιλίες και του απερχόμενου Προέδρου κ. Δημήτρη Μαζαράκη αλλά και του νέου Προέδρου κ. 

Αλέξανδρου Σαρρηγεωργίου έδωσαν το στίγμα και τις επιδιώξεις μίας αγοράς που βρίσκεται σε 

κομβικό σημείο.

 
Όπως τόνισε στην ομιλία του και ο Πρόεδρος της Insurance Europe, δημιουργούνται σήμερα νέοι 

κίνδυνοι που πρέπει να εκτιμηθούν για να ασφαλισθούν, αλλά παραμένουν και οι κλασσικοί κίνδυνοι 

στους οποίους είμαστε απίστευτα υπασφαλισμένοι.

Στην εναρκτήρια ομιλία του ο κ. Αλέξανδρος Σαρρηγεωργίου μίλησε για τις ραγδαίες αλλαγές στην 

κοινωνία, αλλαγές που σχετίζονται με την ανάπτυξη της τεχνολογίας αλλά και τον μετασχηματισμό της 

καθημερινότητας όλων.

 
Αναφέρθηκε για άλλη μια φορά στην ανάγκη του αγαθού της ασφάλισης που προορίζεται για τους 

οικονομικά ασθενέστερους και όχι για τους ισχυρούς, και τόνισε την απόφαση της ΕΑΕΕ να επιχειρήσει 

άνοιγμα προς κάθε κατεύθυνση προκειμένου η Ιδιωτική Ασφάλεια να γίνει ο αναγκαίος συνεργάτης 

δημοσίου και ιδιωτικού τομέα.
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ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΑΕΕ ΣΤΟ

              Γράφει η Δ. Λύχρου 





Η Ελληνική αγορά, όπως είπε, έχει αξιοπιστία, 

έχει εποπτεία και διαθέτει τους κατάλληλους 

ανθρώπους ώστε να μπορεί το κράτος να 

στηριχθεί σε τομείς όπως η υγεία, η σύνταξη 

και οι φυσικές καταστροφές.

 

Εμείς θα θέλαμε αυτοί οι κατάλληλοι άνθρωποι 

να ονοματίζονται, γιατί εδώ συμπεριλαμβάνονται 

και οι Ασφαλιστικοί Διαμεσολαβητές που 

επικοινωνούν στην βάση αυτές τις αξίες και τα  

    οράματα.  

 Θα θέλαμε σε αυτό το ετήσιο μεγάλο 

Συνέδριο να είχαν θέση και οι Ασφαλιστικοί 

Διαμεσολαβητές, να σχεδιάζεται με στόχο μία 

κοινή πορεία μιάς και ο στόχος είναι κοινός και 

να νοιώθουν ότι το Συνέδριο τους αφορά, σε 

τέτοιο βαθμό που θα παρέβλεπαν το πολλές 

φορές απαγορευτικό κόστος, που καλούνται 

να αντιμετωπίσουν μόνοι τους.

 

Ο απερχόμενος Πρόεδρος κ. Δημήτρης Μαζαράκης εκεί στόχευε και το είχε δείξει και αποδείξει στην 

πράξη.

 

Είμαστε βέβαιοι ότι η ΕΑΕΕ  υπό την Προεδρεία και του νέου και για τρίτη φορά Προέδρου της, αυτό 

τον δρόμο θα βαδίσει.

 

Άλλωστε θεωρούμε ότι  έδειξε την αποφασιστικότητά του, όταν δεν δίστασε να θέσει τα επιτακτικά 

βασικά ερωτήματα για το δικαίωμα του πολίτη να επιλέγει ιδιωτική, ή κρατική ασφάλιση για την Υγεία 

και την Σύνταξή του, και να καλεί σε διάλογο την Πολιτεία με ήδη επεξεργασμένες προτάσεις για  θέματα 

ασφάλισης και διαχείρισης  Φυσικών Καταστροφών.
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         Οι δικαιούχοι πληρωμής που διαθέτουν έναν από τους Κ.Α.Δ. που αναφέρονται στην απόφαση 
45231/2017 υποχρεούνται να δηλώσουν ηλεκτρονικά τον ή τους επαγγελματικό/ούς λογαριασμό/ούς στο 
διαδικτυακό τόπο της ΑΑΔΕ (www.aade.gr) με τη χρήση των διαπιστευτηρίων που διαθέτουν οι χρήστες για 
όλες τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της ΑΑΔΕ, εντός μηνός από την έναρξη άσκησης δραστηριότητας.
Για την πρώτη εφαρμογή οι ως άνω υπόχρεοι οφείλουν να συμμορφωθούν εντός τριών (3) μηνών από τη 
δημοσίευση της παρούσας (δηλαδή έως 11/12/2018).  
ΚΑΔ που αφορά τις ασφαλίσεις και αναφέρεται στην πιο πάνω απόφαση είναι ο 65.12 Ασφάλειες εκτός από τις 
ασφάλειες ζωής

ΠΡΟΣΟΧΗ : Οι ΚΑΔ των διαμεσολαβούντων είναι όσοι ξεκινούν από 66.22

          Στον Επαγγελματικό Λογαριασμό οι υπόχρεοι αποδέχονται συναλλαγές που πραγματοποιούνται με 
ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής όπως, ενδεικτικά, μέσα πληρωμής με κάρτα, εντολές άμεσης χρέωσης, 
μεταφορές πίστωσης, πάγιες εντολές, καθώς και συναλλαγές με μετρητά. 
Οι συναλλαγές που διενεργούνται μέσω του Επαγγελματικού Λογαριασμού αφορούν αποκλειστικά την 
εμπορική, επιχειρηματική ή επαγγελματική δραστηριότητα του υπόχρεου.
         Δήλωση ίδιου Επαγγελματικού Λογαριασμού από διαφορετικούς δικαιούχους πληρωμής δεν επιτρέπεται 
και η ΑΑΔΕ προβαίνει σε απενεργοποίηση των Λογαριασμών.

         Οι δικαιούχοι πληρωμής υποχρεούνται να δηλώσουν το σύνολο των Επαγγελματικών Λογαριασμών 
τους, σε περίπτωση που οι ανωτέρω συναλλαγές  διενεργούνται σε πλέον του ενός Επαγγελματικούς 
Λογαριασμούς. 

         Οι πληροφορίες που παράγονται μέσω των επαγγελματικών λογαριασμών είναι απαραίτητες, έτσι 
ώστε να απεικονίζονται όσο πιο ορθά γίνεται οι συναλλαγές, που σχετίζονται με την κάλυψη του ποσού 
για την κατοχύρωση του αφορολόγητου και με τον υπολογισμό των ποσών που θα ληφθούν υπόψη στο 
πρόγραμμα δημοσίων κληρώσεων. Επομένως, επαγγελματίες και επιχειρήσεις πρέπει να  να δηλώσουν τον 
ή τους επαγγελματικούς λογαριασμούς τους,  έτσι ώστε οι συναλλαγές αυτών να συμπεριληφθούν και στις 
επερχόμενες κληρώσεις του προγράμματος δημοσίων κληρώσεων. 

Άρα οι διαμεσολαβούντες, ακόμα και αν δεν έχουν υποχρέωση, καλό θα ήταν όταν εισπράττουν 
ασφάλιστρα εκτός ασφαλίστρων ζωής, να δηλώσουν επαγγελματικό/ούς λογαριασμό/ούς 

προκειμένου να βοηθήσουν τους πελάτες τους να τύχουν θετικής μεταχείρισης από την ΑΑΔΕ για το 
αφορολόγητο και τις κληρώσεις.

Πρόστιμα μη συμμόρφωσης με τις διατάξεις για τους επαγγελματικούς λογαριασμούς

1. Για τη μη δήλωση Επαγγελματικού Λογαριασμού στο διαδικτυακό τόπο της Α.Α.Δ.Ε., επιβάλλεται στους 
Υπόχρεους , διοικητικό πρόστιμο ύψους χίλια (1000) ευρώ. 
2. Η μη υποβολή δήλωσης διόρθωσης, στις περιπτώσεις απενεργοποίησης Επαγγελματικού Λογαριασμού 
νοείται ως μη δήλωση Επαγγελματικού Λογαριασμού και επιφέρει το πρόστιμο του προηγούμενου εδαφίου.
3. Για την υποβολή δήλωσης Επαγγελματικού Λογαριασμού στον διαδικτυακό τόπο της Α.Α.Δ.Ε. πέραν των 
προθεσμιών που ορίζονται επιβάλλεται στους Υπόχρεους διοικητικό πρόστιμο ύψους εκατό (100) ευρώ.

Κατεβάστε τις οδηγίες χρήσης από εδώ

Επαγγελματικοί λογαριασμοί
- Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε - Οδηγίες για την δήλωση τους

ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟ 
ΒΗΜΑ 

Νίκος Λάμπρου
Φοροτεχνικός Λογιστής 
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    Με το παρόν επιχειρείται η συνοπτική παρουσίαση 
σημαντικής νομολογίας των Δικαστηρίων, 
που αναδεικνύει την αναγκαιότητα αγαστής 
συνεργασίας μεταξύ ασφαλιστικών εταιρειών και 
ασφαλιστικών διαμεσολαβητών και τις συνέπειες, 
που δύναται να έχει για τις πρώτες η τυχόν μη νόμιμη 
επαγγελματική συμπεριφορά των προστηθέντων 
από αυτές ασφαλιστικών διαμεσολαβητών. 
Επίσης αναδεικνύει την αναγκαιότητα ορθής 
στελέχωσης του «δικτύου» των ασφαλιστικών 
εταιρειών, και την οριοθέτηση από το νομοθέτη 
κανόνων, σύμφωνα με τους οποίους θα ασκείται η 
ασφαλιστική διαμεσολάβηση. Τέλος, αναδεικνύει 
την επιτακτική ανάγκη όπως ο καταναλωτής, 
υποψήφιος ασφαλιζόμενος, επιλέγει το δίκτυο 
ασφαλιστικής διαμεσολάβησης, με το οποίο 
θα συνεργαστεί για την επιλογή ασφαλιστικών 
προϊόντων, με κριτήρια όχι υποκειμενικά (π.χ. 
προσωπική γνωριμία, συγγένεια κ.α.) αλλά 
αντικειμενικά και τεχνοκρατικά (γνώση, εμπειρία, 
αξιοπιστία, εντιμότητα κ.α.).         
 
    Από τη διάταξη του άρθρου 914 του Αστικού 
Κώδικα, κατά την οποία όποιος ζημιώσει άλλον 
παράνομα και υπαίτια έχει υποχρέωση να τον 
αποζημιώσει, και το συνδυασμό της με τις διατάξεις 
των άρθρων 297, 298 και 330 του ίδιου Κώδικα, 
προκύπτει ότι για τη θεμελίωση της υποχρέωσης 
για αποζημίωση από αδικοπραξία απαιτείται:
 α) παράνομη συμπεριφορά προσώπου, η 
οποία συνίσταται σε παράνομη ενέργειά του ή 
παράλειψη, που ενέχει προσβολή δικαιώματος 
ή προστατευόμενου από το νόμο συμφέροντος 
άλλου προσώπου

  β) η παράνομη αυτή συμπεριφορά να οφείλεται 
σε δόλο ή αμέλεια και
   γ) να προκλήθηκε από αυτήν θετική ή αποθετική 
ζημία άλλου προσώπου, η οποία τελεί σε αιτιώδη 
με αυτή συνάφεια.

   Περαιτέρω, από τη διάταξη του άρθρου 922 
του Αστικού Κώδικα, που ορίζει ότι ο προστήσας 
άλλον σε κάποια υπηρεσία, ευθύνεται για τη 
ζημία, την οποία ο προστηθείς στην υπηρεσία 
αυτού προξένησε παράνομα σε τρίτον, συνάγεται 
ότι η ίδρυση ευθύνης του προστήσαντος από 
αδικοπραξία του προστηθέντος προϋποθέτει:
 1) σχέση πρόστησης, η οποία υπάρχει όταν ο 
προστήσας διατηρεί το δικαίωμα να δίνει οδηγίες 
και εντολές στον προστηθέντα, σε σχέση με τον 
τρόπο εκπλήρωσης της υπηρεσίας του.
 2) ενέργεια του προστηθέντος παράνομη και 
υπαίτια που να καλύπτει τους όρους του άρθρου 
914 του ΑΚ και
  3) η ενέργεια αυτή του προστηθέντος να έγινε κατά 
την εκτέλεση της υπηρεσίας που του είχε ανατεθεί 
ακόμη και κατά κατάχρηση της υπηρεσίας του 
αυτής, η οποία υφίσταται όταν η ζημιογόνος πράξη 
τελέσθηκε εντός των ορίων των καθηκόντων που 
ανατέθηκαν στον προστηθέντα, η επ' ευκαιρία ή 
εξ αφορμής της υπηρεσίας, αλλά κατά παράβαση 
των εντολών και των οδηγιών, που δόθηκαν σ' 
αυτόν ή καθ' υπέρβαση των καθηκόντων του, 
εφόσον μεταξύ της ζημιογόνου ενέργειας του 
προστηθέντος και της υπηρεσίας που ανατέθηκε 
σ' αυτόν υπάρχει εσωτερική συνάφεια, υπό την 
έννοια ότι η αδικοπραξία δεν θα ήταν δυνατό να 
υπάρξει χωρίς την πρόστηση ή ότι η τελευταία 

ΝΟΜΙΚΟ
ΒΗΜΑ 

ΕΥΘΥΝΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
ΛΟΓΩ ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑΣ ΠΡΟΣΤΗΘΕΝΤΟΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ

"
"



13#

υπήρξε το αναγκαίο μέσο για την τέλεση της 
αδικοπραξίας. 

    Το γεγονός ότι ένας ασφαλιστικός διαμεσολαβητής, 
έχει ενταχθεί στο δίκτυο των προσώπων που 
απασχολούσε η ασφαλιστική εταιρεία, παρέχει 
τις υπηρεσίες του κατά αποκλειστικό τρόπο σε 
αυτήν με σύμβαση έργου με αντικείμενο τη 
διαμεσολάβηση του μεταξύ της ίδιας και του 
καταναλωτικού κοινού για τη σύναψη ασφαλίσεων 
των κλάδων δραστηριοποίησης της τελευταίας, 
αμειβόμενος με προμήθεια αλλά και με έκτακτες 
ανταμοιβές (bonus), η καταβολή και το ύψος των 
οποίων τελεί σε συνάρτηση προς την έκταση της 
επαγγελματικής δραστηριότητας που αναπτύσσει 
προς όφελος της εταιρείας, ενεργεί για λογαριασμό 
της ασφαλιστικής εταιρίας, σύμφωνα με τη φύση 
και το σκοπό της δραστηριότητας αυτής, εντός 
του κύκλου της επιχειρηματικής της δράσης, στα 
πλαίσια της οποίας έχει διαπλαστεί ένα πλέγμα 
δεσμευτικών γι αυτόν καθηκόντων, από τα οποία 
δεν μπορεί να αποκλίνει, έχοντας μεν δικαίωμα 
να ενεργεί ελεύθερα, στα πλαίσια της συνεργασίας 
του με την ασφαλιστική εταιρεία ως προς το 
χρόνο, τόπο, τρόπο ανεύρεσης πελατών, αλλά 
πάντα κινούμενος υπό τις οδηγίες και υπό την 
επίβλεψη των οργάνων της, αποτελούν στοιχεία 
που αποδεικνύουν τη σχέση πρόστησης μεταξύ 
ασφαλιστικής εταιρείας και διαμεσολαβητή. Πολλώ 
δε μάλλον, όταν προκύπτει ότι ο ασφαλιζόμενος 
προσεγγίζει τον ασφαλιστικό διαμεσολαβητή 
στηριζόμενος στην προβολή, φερεγγυότητα και 
μεγάλη οικονομική επιφάνεια της ασφαλιστικής 
εταιρείας. 

   Χαρακτηριστικό παράδειγμα, σύμφωνα με τη 
νομολογία, τέτοιας σχέσης πρόστησης υπάρχει 
μεταξύ αφενός εταιρείας διαχείρισης αμοιβαίων 
κεφαλαίων και της αντιπροσώπου αυτής τραπεζικής 
(ή ασφαλιστικής) εταιρείας και αφετέρου 
του συνεργάτη της τελευταίας (ασφαλιστικού 
συμβούλου ή πράκτορα), εφόσον αυτές διατηρούν 
το δικαίωμα να δίνουν οδηγίες στον προστηθέντα, 
σε σχέση με τον τρόπο εκπλήρωσης της υπηρεσίας 
του και να προβαίνουν σε έλεγχο αυτών και 
δεδομένου ότι σε σχέση πάντοτε με την πώληση 
των χρηματοοικονομικών προϊόντων (π.χ. 
αμοιβαίων κεφαλαίων) έχει διαπλαστεί ένα 
πλέγμα δεσμευτικών καθηκόντων από τα οποία 
δεν μπορούσε να αποκλίνει. Δηλαδή ο προστήσας 
ευθύνεται και για κάθε πράξη αυτού, της οποίας η 
εκτέλεση κατέστη δυνατή στον προστηθέντα λόγω 
ακριβώς της ένεκα της πρόστησης θέσης του αυτής, 
των ευκαιριών τις οποίες αυτή (πρόστηση) έδωσε 
σ’ αυτόν προς χρησιμοποίηση για άλλο σκοπό των 
στη διάθεση του τεθέντων μέσων και εν γένει 
όταν η υπηρεσία του προστηθέντος αποτέλεσε το 
αναγκαίο μέσο προς επιχείρηση της ζημιογόνου 
πράξης. Με τις προϋποθέσεις αυτές θεμελιώνεται 
αντικειμενική ευθύνη του προστήσαντος για τις 
ζημίες που παρανόμως και υπαιτίως προεκάλεσε ο 
προστηθείς, με τον οποίο ευθύνεται εις ολόκληρο. 
(ΑΠ 1440/2014, ΑΠ 530/2014, ΜΕφΘεσ.1336/2018).

Περικλής Πολυχρονίδης
Δικηγόρος
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   Η δραματική καταστροφή στην Ανατολική Αττική που ακολούθησε τις πλημμύρες στην Μάνδρα Αττικής και τον 
μεγάλο σεισμό στην Μυτιλήνη, μετά το δέος και την οδύνη για τους ανθρώπους που χάθηκαν και τις περιουσίες και 
το περιβάλλον που καταστράφηκαν, δημιούργησε σε εμάς ως Ένωση, αλλά θέλουμε να ελπίζουμε και σε όλη την 
ασφαλιστική κοινότητα, και για άλλη μία φορά, προβληματισμό μεγάλο για την έλλειψη ασφαλιστικής προστασίας 
σε επιχειρήσεις, κατοικίες και καταστήματα μέσα σε οικιστικούς ιστούς και μάλιστα με ηυξημένο κίνδυνο λόγω 
περιβάλλοντος.
    Άπειρες οι φορές που έχουμε καταγράψει τις διαπιστώσεις για ανύπαρκτη ασφαλιστική συνείδηση και πολλές οι 
ερμηνείες, οι δικαιολογίες  και οι προτάσεις που έχουν δοθεί για τη βελτίωση του φαινόμενου.

   Το αποτέλεσμα παραμένει απογοητευτικά ίδιο .....15% είναι οι ασφαλισμένες κατοικίες στη χώρα μας.
   Οι ευθύνες δικές μας , Διαμεσολαβητών και Εταιρειών.

   Τεράστιο θέμα, άλλου όμως κειμένου.
    Ένας από τους λόγους που οδηγούν τον πολίτη σε αυτή την ενσυνείδητη παράληψη είναι και η πεποίθηση ότι το 
κράτος θα έρθει να τον συνδράμει στην καταστροφή του, είτε γιατί του το έχει υποσχεθεί, είτε γιατί το έχει κάνει και 
στο παρελθόν και άρα του το οφείλει.
   Μετά την καταστροφή στο Μάτι και μετά τις πρόσφατες ανακοινώσεις των συναρμόδιων Υπουργών, το κράτος 
με την έκδοση της Κ.Υ.Α 8706/Α325/2018 αναλαμβάνει πλήρως την αποκατάσταση των υλικών ζημιών όλων των 
κατεστραμμένων περιουσιών, καταργώντας στην πράξη την έννοια της Ιδιωτικής Ασφάλισης και υποκαθιστώντας 
τον ρόλο των Ασφαλιστικών Εταιρειών, παραβλέποντας ενδεχομένως και την νομική έννοια του αδικαιολόγητου 
πλουτισμού, εφόσον χωρίς οικονομικά κριτήρια προσφέρει την ενίσχυσή του. 

     Θα περιμέναμε μία αντίδραση από την Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών, έστω μία προβολή της θέσης 
της απέναντι σε αυτή την πολιτική και θα ήμασταν έτοιμοι να συμπορευθούμε.

    Περιμέναμε ότι το 20ο Ετήσιο Συνέδριο της ΕΑΕΕ θα έδινε χώρο στην έκφραση αυτής της ανάγκης.
Αντιλαμβανόμαστε τον δισταγμό, για την αδυναμία που πιθανόν έχουμε απέναντι στο κοινό αίσθημα και στην 
Πολιτεία, που επιθυμεί να δηλώσει την στήριξή της προς τους πληγέντες  με την ανάδειξη της αυτονόητης κατά τα 
άλλα συνδρομής της,  σε επίπεδο διάσωσης, περίθαλψης και στέγασης.

   Μέχρι εκεί…  Όχι υποκαθιστώντας το ρόλο των Ασφαλιστικών Εταιρειών με την αποζημίωση 
όλων και χωρίς οικονομικά κριτήρια.

    Ταυτόχρονα αντιμετωπίζουμε το ερώτημα και τον προβληματισμό πολλών Συναδέλφων και Συνεργατών 
για τον ρόλο και τον λόγο ύπαρξης  της  Ιδιωτικής Ασφάλισης μετά από αυτή την πλήρη υποκατάσταση.

    Άραγε πόσοι ασφαλισμένοι πελάτες μας και γιατί, θα θελήσουν να διατηρήσουν τα ασφαλιστήρια συμβόλαιά 
τους μετά από το μήνυμα αυτό, που τους στέλνει για ακόμη μία  φορά η Πολιτεία. 

Γιατί θα θελήσουν να πληρώνουν ασφάλιστρα, όταν σε άλλους που δεν προνόησαν, προσφέρεται η 
δωρεάν αρωγή.

   Πιστεύουμε ότι  ιδίως  τώρα που έχει παρέλθει αρκετός χρόνος από την τραγωδία, απαιτείται μία 
απάντηση, μία από κοινού δήλωση, μία προβολή του θεσμού, που θα αποκαθιστά την θέση μας και 
θα δικαιώνει και τους ανθρώπους που μας εμπιστεύτηκαν και προνόησαν για την ασφάλισή τους.

              Γράφει η Δ. Λύχρου 
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  ΓΙΑ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΙΣ

Ενημέρωση - Απάντηση από το
Επιμελητήριο, για ερωτήματα μελών  

     Όπως ενημερωθήκαμε από το BIPAR δεν είμαστε οι μόνοι 
που δεν ολοκλήρωσαν έγκαιρα και εντός των προθεσμιών 
τις διαδικασίες πλήρους ενσωμάτωσης της Οδηγίας IDD 
στην Εθνική μας νομοθεσία (καταληκτική ημερομηνία 1 
Οκτωβρίου 2018!).
 
    Σύμφωνα με την επίσημη πληροφόρηση της Ευρωπαίκής  
Επιτροπής, 9 κράτη μέλη αθέτησαν την προθεσμία 
ψήφισης  της Οδηγίας από την 1η Ιουλίου 2018 αλλά 
και περισσότερα κράτη μέλη  δεν ήσαν συνεπή με την 
ημερομηνία εφαρμογής τής 1ης  Οκτωβρίου 2018. 

Συγκεκριμένα :

  • 14 κράτη μέλη  έχουν προβεί σε πλήρη ενσωμάτωση, 
και αυτά είναι: 

Τσεχία, Δανία, Εσθονία, Φινλανδία, Ουγγαρία, Ιρλανδία, 
Ιταλία, Λιθουανία, Μάλτα, Ολλανδία, Πολωνία, 
Σλοβακία, Σουηδία και Ηνωμένο Βασίλειο.

 • 5 κράτη μέλη έχουν προβεί σε μερική ενσωμάτωση 
και αυτά είναι: Αυστρία, Βέλγιο, Γερμανία, Γαλλία και 
Λουξεμβούργο.

 • και τέλος 9 κράτη μέλη δεν έχουν προχωρήσει 
σε ψήφιση και ενσωμάτωση της Οδηγίας, και αυτά 
είναι: Βουλγαρία, Κροατία, Κύπρος, Ελλάδα, Λετονία, 
Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβενία και Ισπανία.

    Όπως γνωρίζετε η IDD εκδόθηκε στις 23 Φεβρουαρίου 
2016 (πριν 2,5 χρόνια περίπου!!). 

 Τα κράτη μέλη της ΕΕ έπρεπε να την ψηφίσουν έως την 1η 
Ιουλίου 2018 και να ολοκλήρωναν την ενσωμάτωση την 
1η Οκτωβρίου 2018 το αργότερο.

  Η Επιτροπή είναι επομένως πολύ πιθανό να κινήσει 
κάποιες διαδικασίες κατά των παραβάσεων αυτών των 9 
χωρών, ξεκινώντας με την αποστολή μιας προειδοποιητικής 
επιστολής, καλώντας τις να υποβάλουν τις παρατηρήσεις 
τους μέσα σε 2 μήνες. Επομένως το χρονικό όριο μετατίθεται 
αυτόματα για το τέλος του χρόνου. 

       Μέχρι τότε ίσως τα έχουμε καταφέρει…

Δεν είμαστε οι μόνοι ασυνεπείς…

ΤΟ ΝΕΟ Ε-MAIL ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΗΔΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ.
info@enosiasfaliston.gr 
Θα έχει τη δυνατότητα λήψης και αποστολής emails χωρητικότητας έως 20MB. Παρακαλούμε να χρησιμοποιείτε 
πλέον το νέο μας Ε-mail.

Το ΝΕΌ Ε-mail της ΕΝΩΣΗΣ

O Γ.Γ. κ. Γιώργος Bαγιωνής, μετέβη στο Λονδίνο για 

επαγγελματικούς λόγους. Kατόπιν αυτού και για 

την εύρυθμη λειουργία του Διοικητικού Συμβου-

λίου μας,  η Ένωση εξέλεξε ομόφωνα στη θέση του 

Γ.Γ. τον κ. Aλέξανδρο Ραφαηλίδη, ενώ ο κ. Βαγιωνής 

παραμένει απλό μέλος του Δ.Σ.

Με αφορμή ερωτήματα Μελών μας σχετικά με 
διαφορετικές απαντήσεις που λαμβάνουν κατά 
καιρούς από τα κατά τόπον αρμόδια Επιμελητήρια, 
σε θέματα ανανέωσης αδειών, μετατροπών και
εξετάσεων, ζητήσαμε διευκρινιστική, έγγραφη 
απάντηση από το Επαγγελματικό Επιμελητήριο 
Αθηνών επί του θέματος που ετέθη.  

Το ΕΕΑ απαντώντας στο ερώτημά μας διευκρινίζει 
ότι, σε περίπτωση που Μέλος εγγεγραμμένο στα 
τηρούμενα Μητρώα Μελών του Επιμελητηρίου
επιθυμεί να διακόψει ατομική επιχείρηση διότι 
ασκεί την διοίκηση νομικού προσώπου, δεν έχει 
υποχρέωση να διατηρεί ενεργή και την ατομική του
εγγραφή.   

Τυχόν υποχρέωση εξετάσεων για άδεια υπό την νέα 
μορφή λειτουργίας της επιχείρησης δεν απαιτείται, 
υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα υπάρξει κανένα 
χρονικό κενό στην μετάβαση από την μία μορφή 
λειτουργίας στην άλλη.  

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ



 
Σημαντική 

Υπενθύμιση προς
τα μέλη της ΕΕΑΕ 

    Όπως σας είχαμε γνωρίσει σε προηγούμενα τεύχη, 
το ΔΣ της Ένωσής αντιλαμβανόμενο τη δύσκολη οικο-

νομική συγκυρία, προχώρησε στην μείωση της ετήσιας 
συνδρομής των μελών της. 

     Έτσι, σας υπενθυμίζουμε ότι, αποφασίστηκε η μείωση της 
συνδρομής των μελών μας από το έτος 2016 και η οποία δι-
αμορφώθηκε στα 80 € για τους Ασφαλιστικούς Πράκτορες 
και στα 50€ για τους Ασφαλιστικούς Συμβούλους.
   Όπως γνωρίζετε, το βασικό έσοδο της ΕΕΑΕ είναι οι 

συνδρομές των μελών της. Έτσι, σας καλούμε να 
κάνετε την καλύτερη δυνατή προσπάθεια να 

ανταποκριθείτε έγκαιρα στην πληρωμή της. 
Συμβάλλετε ουσιαστικά στην εύρυθμη 

λειτουργία της και τη βιωσιμό-
τητά της!

 Email: info@enosiasfaliston.gr
www.enosiasfaliston.gr


