Αθήνα, 22 Μαρτίου 2019

Δελτίο Τύπου
Νέα διοίκηση στον ΣΕΜΑ
Τα νέα τακτικά, καθώς και αναπληρωματικά μέλη του Δ.Σ. του ΣΕΜΑ ανέδειξε η χθεσινή Ετήσια Τακτική
Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου, που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της Ε.Α.Ε.Ε..
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της σχετικής διαδικασίας και με βάση τον αριθμό των ψήφων που συγκέντρωσαν, ως τακτικά μέλη εξελέγησαν οι Μιχάλης Τζωρτζωρής, Αναστάσιος Χατζηθεοδοσίου, Φίλιππος
Μυτιληναίος, Ιωάννης Ξηρογιαννόπουλος, Κωνσταντίνος Αλφιέρης, Γιώργος Ζαφειρίου και Ηλέκτρα Αποστολοπούλου που ισοψήφησαν, Δράκου Βασιλική και Νικόλαος Κατσιμπέρης, ενώ ως αναπληρωματικά μέλη εξελέγησαν η Αλίκη Βιτάλη και ο Απόστολος Ζηκούλης

Αισιοδοξία για το μέλλον
Αισιόδοξος για την επόμενη μέρα της οικονομίας παρουσιάσθηκε ο πρόεδρος της Ένωσης Ασφαλιστικών
Εταιρειών Ελλάδος, Αλέξανδρος Σαρρηγεωργίου, με σύντομη τοποθέτηση που έκανε υποδεχόμενος στα
γραφεία της ΕΑΕΕ τους μεσίτες ασφαλίσεων για την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του ΣΕΜΑ.
Ειδικότερα, ο κ. Αλ. Σαρρηγεωργίου τόνισε ότι βρισκόμαστε σε σημείο καμπής με την οικονομία να έχει
κλείσει τον κύκλο της κρίσης, υπογράμμισε ότι με αργούς αλλά σταθερούς ρυθμούς το περιβάλλον καθίσταται περισσότερο φιλικό για την επιχειρηματικότητα και ειδικότερα για την ασφαλιστική αγορά και
πρόσθεσε ότι όποιος πέρασε επιτυχώς τη σκληρή δεκαετή οικονομική κρίση, έμαθε δοκιμάζοντας τις
αντοχές του και πλέον έχει μπροστά του ένα νέο πολλά υποσχόμενο περιβάλλον.
Αναφερόμενος στο Solvency II, έδωσε έμφαση στο γεγονός ότι στις αυστηρές απαιτήσεις του, ανταποκρίθηκε σχεδόν το σύνολο της ασφαλιστικής αγοράς και μάλιστα υπό εξαιρετικά αντίξοες συνθήκες.

Οι προκλήσεις του μέλλοντος
Κατά τη διάρκεια των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης, ο πρόεδρος του ΣΕΜΑ, κ. Γιάννης Ξηρογιαννόπουλος, αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στις προκλήσεις του μέλλοντος, επισημαίνοντας ότι «η ενσωμάτωση στο εθνικό Δίκαιο της οδηγίας IDD μπορεί να κατέστησε ξεκάθαρη τη διαφορετικότητα του μεσίτη
ασφαλίσεων από τις άλλες μορφές ασφαλιστικής διαμεσολάβησης, όμως δημιούργησε και ζητήματα, με
χαρακτηριστικότερο παράδειγμα αυτό των ελεύθερων συνεργασιών, ζητήματα τα οποία απαιτούν εκ

νέου την παρέμβαση του Σωματείου, ώστε ο κλάδος να καλυφθεί πλήρως από το νέο κανονιστικό πλαίσιο».
Στάθηκε, επίσης, στο νέο κύκλο διαπραγμάτευσης που έχει μπροστά του ο ΣΕΜΑ με την ΟΑΣΕ για τη
Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, στην ολοκλήρωση της κατάρτισης του Κώδικα Δεοντολογίας, αλλά και στο
πολύ μεγάλο και σοβαρό θέμα των αθέμιτων μέσων που πολύ συχνά συναντούν μπροστά τους οι μεσίτες
ασφαλίσεων και που μέχρι και σήμερα δεν καταφέραν να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά.
Τέλος, τόνισε ότι «η επιτυχής αντιμετώπιση των προαναφερόμενων ζητημάτων απαιτούν από την πλευρά
μας την οργάνωση συμμαχιών με όσους από την αγορά μοιραζόμαστε κοινές απόψεις, ώστε με δομημένες προτάσεις να πείσουμε την πολιτεία για την κρισιμότητα, τη σοβαρότητα και το δίκαιο των θέσεών
μας. Η ενεργή παρουσία και κυρίως η ουσιαστική συνδρομή του συνόλου των μελών του ΣΕΜΑ στα κοινά,
αποτελεί βασική προϋπόθεση για την επίτευξη των στόχων μας. Μόνο με την υποστήριξη και τη σύμπνοια
όλης της οικογένειας του ΣΕΜΑ και χωρίς άσκοπες εντάσεις, οι μεσίτες ασφαλίσεων θα διεκδικήσουν με
επιτυχία τους στόχους τους» επεσήμανε ο κ. Ξηρογιαννόπουλος.

Υγιής οικονομικά ο ΣΕΜΑ
Ο Ταμίας του ΣΕΜΑ, κ. Κωνσταντίνος Αλφιέρης, παρουσίασε τα οικονομικά της χρήσης 2018, τονίζοντας
ότι ο Σύνδεσμος παραμένει υγιής, έχοντας ως κύριο στόχο του για το 2019 τον περιορισμό των εξόδων
και την αύξηση των εσόδων του.

Επαγγελματικά πρότυπα και Κώδικας Δεοντολογίας
Η Υπεύθυνη της Επιτροπής Δεοντολογίας και Ανταγωνισμού, κ. Ευγενία Καφφετζή, κάνοντας έναν σύντομο απολογισμό του τελευταίου 12μηνου, αναφέρθηκε στην καθιέρωση των επαγγελματικών προτύπων, στην προάσπιση του θεσμού των μεσιτών ασφαλίσεων, στη θωράκιση της διαφάνειας των συναλλαγών, στην προσπάθεια που καταβάλλεται ώστε να ολοκληρωθεί η κατάρτιση του νέου Κώδικα Δεοντολογίας των μεσιτών ασφαλίσεων, στις δράσεις για την εκπαίδευση όλων των μερών της διαμεσολάβησης και στα μέτρα που θα πρέπει να ληφθούν με στόχο να περιοριστούν οι αθέμιτες πρακτικές.

Άνοιγμα στους Ευρωπαϊκούς Φορείς
Από την πλευρά τους, ο κ. Γιώργος Ζαφειρίου και η κ. Ηλέκτρα Αποστολοπούλου έχοντας την ευθύνη
της Επιτροπής Διεθνών Σχέσεων, αναφέρθηκαν στην προσπάθεια που έγινε ώστε να ανοίξουν κανάλια

επικοινωνίας και συνεργασίας με ευρωπαϊκούς φορείς της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης για σημαντικά ζητήματα του κλάδου, όπως η προσαρμογή των μεσιτών ασφαλίσεων στο νέο θεσμικό περιβάλλον
μετά την ενσωμάτωση στα εθνικά δίκαια των μελών της Ε.Ε. της κοινοτικής οδηγίας IDD περί διανομής
ασφαλιστικών προϊόντων και την εφαρμογή του Κανονισμού GDPR περί διασφάλισης προσωπικών δεδομένων. Ψηλά στην ατζέντα της Επιτροπής βρέθηκε επίσης το θέμα του Brexit, καθώς και
η Lloyd’s Brussels S.A., ενώ όπως, επισημάνθηκε, η Επιτροπή καθιέρωσε την ανεξάρτητη συμμετοχή του
ΣΕΜΑ στην Πανευρωπαϊκή Ομοσπονδία Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών - BIPAR.

Δράσεις προστιθέμενης αξίας
Τέλος, από την πλευρά του, ο Υπεύθυνος της Επιτροπής Μελών και Προστιθέμενης Αξίας, κ. Μιχάλης
Τζωρτζωρής, κάνοντας τον απολογισμό του έργου της Επιτροπής, αναφέρθηκε στην έκδοση της κάρτας
μέλους ΣΕΜΑ “Members Card”, τονίζοντας ότι πέραν του ότι συνέβαλλε στο να ενισχυθεί η «ταυτότητα»
των μεσιτών ασφαλίσεων στην αγορά, εξασφάλισε για τα μέλη του και τους εργαζόμενους στις επιχειρήσεις τους σημαντικά προνόμια σε ότι αφορά παρεχόμενες υπηρεσίες του ιδιωτικού θεραπευτηρίου
Υγεία, όπως και της Affidea, ενώ τόνισε ο ΣΕΜΑ συζητά την εξασφάλιση ανάλογων προνομίων και με
γνωστή εταιρεία ενοικίασης αυτοκινήτων, όπως και με μια εκ των εταιρειών κινητής τηλεφωνίας. Επίσης
αναφέρθηκε στην εκδήλωση Life Coaching που διοργάνωσε ο ΣΕΜΑ για την παρουσίαση και τη δωρεάν
διάθεση του βιβλίου του Στέφανου Ξενάκη, με τίτλο «Το Δώρο», το οποίο πραγματεύεται την υιοθέτηση
13 συνηθειών με τις οποίες ένας επαγγελματίας μπορεί να πολλαπλασιάσει τις επιδόσεις του, καθώς και
στην πρωτοβουλία του ΣΕΜΑ να διανείμει στα μέλη του και στους χορηγούς του Συνδέσμου, το βιβλίο
“Leading Minds” που εστιάζει στην αποτελεσματική ηγεσία. Τέλος, ο κ. Τζωρτζωρής σημείωσε ότι την
τελευταία περίοδο εγγράφηκαν στο ΣΕΜΑ 13 νέα μέλη και πλέον ο συνολικός αριθμός τους φθάνει τα
95.

