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Μήνυµα Διευθύνοντος Συµβούλου
Για τέταρτη συνεχόµενη χρονιά η Ευρωπαϊκή Πίστη δηµοσιεύει τον 
ετήσιο απολογισµό βιωσιµότητας. Για την Ευρωπαϊκή Πίστη, η 
εταιρική κοινωνική ευθύνη αποτελεί βασικό στρατηγικό άξονα για 
την ανάπτυξη. Με ευαισθησία και αίσθηµα κοινωνικής ευθύνης 
εισαγάγουµε πρωτοβουλίες που προσθέτουν  στη λειτουργία µας 
ενέργειες και πτυχές ενδιαφέροντος προς την κοινωνία 
ενισχύοντας δράσεις, σχετικές µε το περιβάλλον και τον πολιτισµό, 
υλοποιώντας τους στόχους και τις δεσµεύσεις που είχαν τεθεί, για 
την προώθηση µιας οικονοµικής ανάπτυξης που είναι πιο φιλική 
στη κοινωνία και στο περιβάλλον.

Τα τελευταία χρόνια, ο ρόλος των ασφαλιστικών επιχειρήσεων 
ενισχύεται συνεχώς και κατά συνέπεια, η εταιρική υπευθυνότητα 
αποκτά µεγαλύτερο ειδικό βάρος στην ασφαλιστική αγορά. Βασική 
προτεραιότητα σε αυτή την ανάπτυξη των ασφαλιστικών εταιριών 
πρέπει να είναι η ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση της κοινωνίας 
σε θέµατα βιώσιµης ανάπτυξης. Εάν η κοινωνία µας δεν είναι 
πλήρως ενηµερωµένη ή δεν ενδιαφέρεται για τη ανάγκη της 
βιώσιµης ανάπτυξης, πρέπει να αναπτύξουµε την ευρύτερη δυνατή 
στήριξη για αποτελεσµατική δράση.

Η βιώσιµη ανάπτυξη έχει έναν κύριο στόχο, που είναι να 
δηµιουργηθεί ισορροπία µεταξύ των κοινωνικών, 
περιβαλλοντικών και οικονοµικών αναγκών µας, διατηρώντας 
παράλληλα την ισότητα και τη δικαιοσύνη. Προσφέρει ένα µέσο για 
την αντιµετώπιση των κοινωνικών, οικονοµικών και 
περιβαλλοντικών αναγκών µας, παρέχοντας µια µακροπρόθεσµη 
προσέγγιση για τη διατήρηση των πόρων µας.

Προκειµένου συνεπώς η κοινωνία µας να αλλάξει νοοτροπία, 
επείγει να υπάρχει πολιτική βούληση για την προώθηση µιας 
βιώσιµης ανάπτυξης. Από την στιγµή που οι κυβερνήσεις έχουν τη 
θέληση να ενισχύσουν και να συµβάλουν στην βιώσιµη ανάπτυξη, 
χρειάζεται συστράτευση και των επιχειρήσεων. Οι επιχειρήσεις 
µπορούν αφενός µεν να υιοθετήσουν πρακτικές βιώσιµης 
ανάπτυξης και αφετέρου να προωθήσουν δράσεις και να 
ενηµερώσουν την κοινωνία σχετικά µε τα οφέλη και την 
αναγκαιότητα αυτής. Η κοινωνία µας, είναι ο τελικός αποδέκτης. 
Βλέποντας την βούληση τόσο των κυβερνήσεων, όσο και των 
επιχειρήσεων να προωθούν την βιώσιµη ανάπτυξη, ενηµερώνεται 
πλήρως, συµβάλει στο µέτρο που µπορεί, αλλάζει νοοτροπία γιατί 
πολύ απλά, όλα γύρω της αλλάζουν.

Ως Όµιλος, ταυτόχρονα µε την οικονοµική µας ανάπτυξη εστιάσαµε 
και στη βελτίωση της ποιότητας του ανθρώπινου δυναµικού της 
εταιρίας µας, την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών µας  και τη 
συνεισφορά µας στη βιώσιµη ανάπτυξη.

Είναι γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Πίστη µεγαλώνει. Ταυτόχρονα όµως 
µεγαλώνει και το αίσθηµα ευθύνης της λειτουργίας µας απέναντι 
στην κοινωνία. Είµαστε έτοιµοι και δεσµευόµαστε, σε αυτό το 
δρόµο της διαρκούς ανάπτυξης να αποτελέσουµε βασικό και 
πρωτοπόρο αρωγό της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης στην 
Ελλάδα.
Στην Έκθεση που ακολουθεί παρουσιάζονται οι αρχές εταιρικής 
υπευθυνότητας που εφαρµόζει η Ευρωπαϊκή Πίστη, οι 
συγκεκριµένες δράσεις και τα αποτελέσµατα του 2014, καθώς και 
οι στόχοι που έχουν τεθεί για το 2015.

Καλή σας Ανάγνωση!

Με εκτίµηση,
Χρήστος Γεωργακόπουλος
Διευθύνων Σύµβουλος
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Προφίλ Εταιρίας
Η Ευρωπαϊκή Πίστη ΑΕΓΑ, ιδρύθηκε το 1977. Η εταιρία έχει ως 
σκοπό της, σύµφωνα µε το άρθρο 4 του καταστατικού της, την 
παροχή όλων των ειδών των ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών 
καλύψεων. Έχει την έδρα της στην Λεωφ. Κηφισίας 274, Τ.Κ. 15232, 
Χαλάνδρι. Η εταιρία διέπεται από τις διατάξεις του Ν.2190/1920 «Περί 
ανωνύµων εταιριών» και από τις ειδικότερες διατάξεις του Ν.Δ. 
400/1970 «Περί Ιδιωτικής Επιχειρήσεως Ασφαλίσεως» όπως 
ισχύουν σήµερα. Επίσης διέπεται από κάθε διάταξη ή νόµο ή 
απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και του Χρηµατιστηρίου 
Αθηνών. Εποπτεύουσα αρχή είναι η Διεύθυνση Εποπτείας Ιδιωτικής 
Ασφάλισης της Τραπέζης της Ελλάδος.

Η Ευρωπαϊκή Πίστη είναι µια πλήρης ασφαλιστική εταιρία που 
δραστηριοποιείται σε όλους τους σύγχρονους κλάδους ασφάλισης, 
παρέχοντας ολοκληρωµένη ασφαλιστική κάλυψη τόσο σε ιδιώτες 
όσο και σε επιχειρήσεις. Έχει δηµιουργήσει ειδικά σχεδιασµένα 
πρωτοποριακά και ευέλικτα ασφαλιστικά προγράµµατα, ενώ 
παράλληλα επενδύει συνεχώς σε νέες και καινοτόµες τεχνολογίες. 

Η εταιρία από το 1997 έχει εισέλθει στην κύρια αγορά του 
Χρηµατιστηρίου Αθηνών µε δηµόσια εγγραφή, αποτελώντας αυτή 
την στιγµή την µοναδική εισηγµένη Ελληνική ασφαλιστική εταιρία. 

Επιπλέον, είναι η πρώτη εταιρία που πιστοποιήθηκε µε ISO 
9001:2000 το 2002 για το σύνολο των υπηρεσιών της και διατηρεί τη 
συγκεκριµένη πιστοποίηση συνεχώς µέχρι και σήµερα.  Η πολιτική 
ποιότητας της ΑΕΓΑ Ευρωπαϊκή Πίστη συνίσταται κατ’ αρχήν στην 
πλήρη ικανοποίηση των πελατών της σε κάθε συναλλαγή που έχουν 
µε αυτή και στη συνεχή βελτίωση της ποιότητας των παρεχοµένων 
ασφαλιστικών «προϊόντων» ώστε να επιτυγχάνεται πλήρης κάλυψη 
των ασφαλιστικών αναγκών των πελατών. Η πιστοποίηση µε το 
διεθνές πρότυπο ποιότητας ISO 9001:2008 αφορά στο σχεδιασµό και 
στην παροχή ασφαλιστικών υπηρεσιών της εταιρίας και είναι 
εφαρµοσµένο στο σύνολο των δραστηριοτήτων της. Κατά το πρότυπο 
αυτό η εταιρία εφαρµόζει ένα σύστηµα ποιοτικού Management το 
οποίο εκτός των αυστηρά καθορισµένων διαδικασιών και των 
υψηλών προδιαγραφών που απαιτεί να τηρούνται σε κάθε 
δραστηριότητα, διασφαλίζει επίσης τον έγκαιρο και αποτελεσµατικό 
τρόπο εξυπηρέτησης του πελάτη. 

Στο πλαίσιο του θεσµού TRUE LEAD-
ERS για το 2014, η Ευρωπαϊκή Πίστη 
διακρίθηκε για τέταρτη συνεχόµενη 
φορά µια από τις 50 καλύτερες 
επιχειρήσεις - ηγέτες στην Ελληνική 
αγορά, ανάµεσα σε 500 εταιρίες, 

ύστερα από την ανάλυση των Ισολογισµών 20.500 επιχειρήσεων. 
Αντικειµενικά κριτήρια για την απονοµή της διάκρισης TRUE 

                             
 

                                                                                                                         

 
EBEN GR SOCIAL ENVIRONMENTAL & 
ETHICAL GOVERNANCE VALIDATION 

FOR 2014 GOLD AWARD FINAL  
 
 

Company :   ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α. 
 
 
     Period of VALIDATION : September 2014 
 
 
 

 
 
 

      Η ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α. succeeded the Gold EBEN GR SEE.G 
AWARD CERTIFICATE of 500-550 points during site visit that took place in 
September 2014. 
 

 

LEADER, όπως προκύπτουν από τους Ισολογισµούς των εταιριών για 
το οικονοµικό έτος 2013, είναι η Κερδοφορία, η Αύξηση 
Προσωπικού, το υψηλό Rating πιστοληπτικής ικανότητας και η Θέση 
στον Κλάδο. Η Ευρωπαϊκή Πίστη ικανοποίησε για τέταρτη συνεχή 
χρονιά και τις τέσσερις προϋποθέσεις βράβευσης.

Επιπλέον, µέσα στο 2014, η Ευρωπαϊκή Πίστη έλαβε χρυσή διάκριση 
στα βραβεία Επιχειρηµατικής Ηθικής & Εταιρικής Υπευθυνότητας 
ενώ πιστοποιήθηκε µε το µοντέλο SEE G. Το ακρωνύµιο SEE G 
παραπέµπει στο Social, Ethics, Environment, Governance. Στόχος 
των συγκεκριµένων βραβείων ήταν η ανάδειξη των επιχειρήσεων, 
οι οποίες εφαρµόζουν συστήµατα και πολιτικές που συµβάλλουν 
στην εταιρική αειφόρα ανάπτυξη αλλά και στην ευρύτερη κοινωνική 
ευηµερία.
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Ο απολογισµός βιωσιµότητας αποτελεί µια µορφή έκθεσης 
απευθυνόµενη στο σύνολο των εταίρων και των ενδιαφεροµένων 
µερών της ΑΕΓΑ Ευρωπαϊκή Πίστη µε στόχο την ενηµέρωση τους 
για την πολιτική, τα προγράµµατα, τις δράσεις και τους µελλοντικούς 
στόχους της, µε άξονα την προαγωγή της κοινωνικά υπεύθυνης 
λειτουργίας της. Εν αντιθέσει µε τον τακτικό, χρηµατοοικονοµικό 
απολογισµό που απευθύνεται κυρίως στους επενδυτές και 
µετόχους του οργανισµού, ο απολογισµός βιωσιµότητας, ο οποίος 
αναφέρεται στην περίοδο Ιανουαρίου-Δεκεµβρίου 2014, 
αποτυπώνει την εθελοντική πρωτοβουλία της ΑΕΓΑ Ευρωπαϊκή 
Πίστη να ενηµερώσει το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο για τις 
επιδράσεις της εταιρικής της δραστηριότητας, υιοθετώντας τη 
σύγχρονη απαίτηση για τήρηση των αρχών της διαφάνειας και της 
λογοδοσίας. Ο απολογισµός βιωσιµότητας της ΑΕΓΑ Ευρωπαϊκή 
Πίστη αποτελεί τεκµήριο της έµπρακτης κοινωνικής υπευθυνότητάς 
της, ενσωµατωµένης στην εταιρική της στρατηγική. 

Ως Υπεύθυνοι Εταιρικοί Πολίτες υπογράφουµε κοινωνικό 
συµβόλαιο µε τους φορείς και τα ενδιαφερόµενα µέρη, το οποίο δρα 
προληπτικά. Ο απολογισµός βιωσιµότητας υποδεικνύει ότι δεν 
είµαστε µια κλειστή και αυτόνοµη εταιρική οντότητα. 

Δήλωση Σκοπού

Υπάρχουµε ως προς τους άλλους.
Υπάρχουµε δίνοντας λογαριασµό στους «έναντι».
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Ι) Μακροοικονοµικές Προοπτικές
Οι µακροοικονοµικές προοπτικές στον Κόσµο αλλά κυρίως στην 
Ευρωζώνη και στην Ελλάδα είναι παράγοντες που επηρεάζουν 
άµεσα τον χρηµατοπιστωτικό και ασφαλιστικό τοµέα, µε 
αποτέλεσµα η Ευρωπαϊκή Πίστη να παρακολουθεί ενεργά τις 
εξελίξεις και να συµµετέχει όπου είναι αναγκαίο.

Ύστερα από τρία έτη συνεχούς ύφεσης, η Ζώνη του Ευρώ 
ανέκαµψε (έστω και µε µικρή ανάπτυξη) το 2014. Το ΑΕΠ αυξήθηκε 
κατά 0,7 % έναντι µείωσης κατά 0,4 % το 2013 ενώ στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 1,3 % έναντι µηδενικής µεταβολής το 
2013. Παρόλα αυτά πολλές επιφυλάξεις διατηρούνται καθώς είναι 
αρκετά νωρίς για να υποστηριχθεί πως η κρίση έλαβε οριστικά 
τέλος. Η ανάκαµψη της Ζώνης του Ευρώ από τη ύφεση του 2012-
2013 είναι αφενός βραδύτερη των προσδοκιών και αφετέρου 
εύθραυστη και άνιση µεταξύ των επιµέρους οικονοµιών. Οι δύο 
µεγαλύτερες οικονοµίες της Ευρωζώνης ήταν σε αποκλίνουσες 
πορείες τους τελευταίους τρεις µήνες του 2014, µε τη γερµανική 
οικονοµία να ανοίγει ταχύτητα, ενώ η γαλλική επιβράδυνε 
πετυχαίνοντας οριακή ανάπτυξη. Σε ύφεση βρέθηκαν 4 χώρες από 
τις 28 της ΕΕ το 2014 έναντι 11 χωρών το προηγούµενο έτος. Από τις 
χώρες που αντιµετώπισαν σοβαρές µακροοικονοµικές 
ανισορροπίες κατά τη διάρκεια της κρίσης, η Ελλάδα, η Ισπανία και 
η Πορτογαλία εξήλθαν από την ύφεση, ενώ Κύπρος και Ιταλία 
αντιµετώπισαν µείωση του ΑΕΠ για τρίτο συνεχόµενο έτος.

Η ανάπτυξη επισκιάζεται τόσο από τις αδυναµίες που κληροδότησε 
η κρίση στον ιδιωτικό χρηµατοπιστωτικό και µη τοµέα αλλά και 
στον δηµόσιο, κυρίως τον υψηλό δανεισµό και τον κατακερµατισµό 
των αγορών, όσο και από τα έκτακτα µέτρα εµπορικού 
αποκλεισµού που έλαβαν Ευρώπη και Ρωσία για το µεταξύ τους 
διεθνές εµπόριο µε αφορµή την κρίση στην Ουκρανία. Είναι 
γεγονός ότι οι γεωπολιτικοί κίνδυνοι επανήλθαν στο προσκήνιο 
ενώ θρησκευτικές διαµάχες και αίσθηµα φόβου και τροµοκρατίας, 
έκαναν την εµφάνιση τους στην Ευρώπη.

Σε επίπεδο πολιτικοκοινωνικών εξελίξεων οι ευρωεκλογές που 
πραγµατοποιήθηκαν από τις 22 έως τις 25 Μαΐου 2014 σε όλα τα 
κράτη µέλη, έδειξαν ανακατατάξεις πολιτικών δυνάµεων. 
Συγκεκριµένα, πολλές κυβερνητικές δυνάµεις των χωρών της Ε.Ε 
έχασαν τελικά τη µάχη των ευρωεκλογών στη χώρα τους (µεταξύ 
αυτών και η Ελλάδα). Γενικότερα και ίσως για πρώτη φορά 
παρατηρείται µια µεγάλη αύξηση στον Ευρωσκεπτικισµό, πράγµα 
που απορρέει κυρίως από τις οικονοµικές εξελίξεις και τα µέτρα 
λιτότητας, κυρίως στα κράτη µέλη µε µεγάλα κρατικά ελλείµµατα 
(Γαλλία, Ελλάδα, Ιταλία κλπ).

Τα κύρια χαρακτηριστικά της ευρωπαϊκής οικονοµίας, παραµένουν 
η οικονοµική κρίση και η ύφεση, µε συνέπεια να κυριαρχεί η 
αβεβαιότητα και ο σκεπτικισµός για το µέλλον της ΕΕ. Ειδικά στον 
ευρωπαϊκό νότο, η οικονοµική δυσπραγία, η πολιτική της λιτότητας, 

Νέες απαιτήσεις
τα µνηµόνια, ο περιορισµός των εισοδηµάτων, η αύξηση των 
φόρων, η αύξηση της ανεργίας, οι κοινωνικές αναταραχές, είναι τα 
χαρακτηριστικά της εποχής. Η κουλτούρα της οικουµενικότητας και 
της αλληλεγγύης υποχωρούν, καθώς οι πολίτες δείχνουν λιγότερο 
αλληλέγγυοι µεταξύ τους, και περιχαρακώνονται (λόγω οικονοµικής 
δυσπραγίας και αλλαγής των ηθών), και η υποχώρηση αυτή 
δυστυχώς προβλέπεται ότι θα εντείνεται όσο θα αυξάνεται ο 
πληθυσµός. Από δηµογραφικής πλευράς, οι εκτιµήσεις του ΟΗΕ 
αναφέρουν ότι το 2050 ο παγκόσµιος πληθυσµός θα αριθµεί 9,6 δις 
ανθρώπους. Σχετικά µε το παγκόσµιο επίπεδο ζωής, σχεδόν 1,5 δις. 
άνθρωποι ζουν σε συνθήκες φτώχιας σε 91 χώρες του 
αναπτυσσόµενου κόσµου και 800 εκατοµµύρια βρίσκονται στα όρια 
της φτώχειας. Η φτώχια και η ανεργία συχνά συνοδεύονται από την 
αύξηση της εγκληµατικότητας, της βίας, της χρήσης ναρκωτικών και 
των αυτοκτονιών. Είναι φανερό πως οι δηµογραφικές εξελίξεις θα 
έχουν σοβαρότατες οικονοµικές και κοινωνικές συνέπειες και θα 
επηρεάσουν σε µεγάλο βαθµό το σύνολο της οικονοµικής 
δραστηριότητας.

Σχετικά µε τη χώρα µας, όλα τα διαθέσιµα δεδοµένα καταδεικνύουν 
πως το 2014 ήταν ένα έτος καµπής, κατά το οποίο σταδιακά η 
Ελληνική οικονοµία πλησίασε σε σηµείο ανάπτυξης. Η επιβράδυνση 
της υποχώρησης της εγχώριας ζήτησης συνοδεύτηκε από τη θετική 
συµβολή και τη βελτίωση των καθαρών εξαγωγών, κυρίως από τον 
τουρισµό και τις µεταφορές, σε περιβάλλον υποτονικής ακόµη 
διεθνούς ζήτησης. Συγκεκριµένα, το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 1,7 % το 
τέταρτο τρίµηνο του 2014 σε σχέση µε την αντίστοιχη περίοδο του 
2013 (πηγή ΕΛΣΤΑΤ). Μεγάλη συµβολή για ακόµα µια χρονιά είχε ο 
ελληνικός τουριστικός κλάδος, του οποίου η άµεση συµβολή στο 
ΑΕΠ, εκτιµάται στα 17 δις ευρώ. (37- 45 δις ευρώ η έµµεση 
συµβολή). Τα δηµοσιευµένα τριµηνιαία στοιχεία του ΑΕΠ, σύµφωνα 
µε την έκθεση του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος για το 2014, 
δείχνουν σαφή αποκλιµάκωση της ύφεσης, καθώς το 2014 
καταγράφεται θετικός ρυθµός ανάπτυξης (0,8%), για πρώτη φορά 
µετά το 2007. Επιπλέον, µε βάση τα δηµοσιευµένα στοιχεία, η 
αύξηση της ιδιωτικής κατανάλωσης αντιστάθµισε την επιβράδυνση 
των επενδύσεων, ενώ η αύξηση των εξαγωγών συνέβαλε θετικά 
στη σταθεροποίηση της οικονοµίας.

Σύµφωνα µε τα στοιχεία που γνωστοποίησε η ΕΛΣΤΑΤ στην 
Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία τον Οκτώβριο, σε συνδυασµό µε 
αυτά που περιλαµβάνονται στην Εισηγητική Έκθεση του 
Προϋπολογισµού του 2015, το έλλειµµα της Γενικής Κυβέρνησης, σε 
εθνικολογιστική βάση, εκτιµάται ότι το 2014 µειώθηκε σε 1,3% του 
ΑΕΠ (έναντι 1,8% το 2013) και το 2015 θα περιοριστεί περαιτέρω σε 
0,2% του ΑΕΠ. Διευκρινίζεται ότι στο έλλειµµα αυτό δεν 
περιλαµβάνεται η ενίσχυση των τραπεζικών ιδρυµάτων. 
Παράλληλα, το πρωτογενές πλεόνασµα εκτιµάται σε 2,9% του ΑΕΠ το 
2014 (από 2,2% το 2013) και σε 4,0% το 2015, υπό τον όρο ότι ο 
προϋπολογισµός θα εκτελεστεί χωρίς αποκλίσεις. Αντίστοιχη είναι 
και η βελτίωση του πρωτογενούς πλεονάσµατος όπως αυτό µετράται 
από το Πρόγραµµα Οικονοµικής Πολιτικής, το οποίο διαµορφώνεται 

σε 1,8% το 2014 και 3,0% του ΑΕΠ το 2015.
Οι συνολικές επενδύσεις παραµένουν ιδιαίτερα χαµηλές 
αντανακλώντας τη µείωση των ιδιωτικών επενδύσεων, ως 
αποτέλεσµα κυρίως του περιορισµού της τραπεζικής 
χρηµατοδότησης και του υψηλού κόστους δανεισµού. Η πτώση των 
ιδιωτικών επενδύσεων εντοπίζεται κυρίως στις επενδύσεις σε 
κατοικίες, ενώ οι επενδύσεις σε µηχανολογικό και µεταφορικό 
εξοπλισµό έχουν αρχίσει να δείχνουν σηµάδια ανάκαµψης και το 
µερίδιο τους ως ποσοστό του ΑΕΠ έχει αυξηθεί.

Παρά το γεγονός ότι όλα τα στατιστικά στοιχεία στα µισά του 2014, 
έδειχναν την µείωση του ελλείµµατος του εµπορικού ισοζυγίου, το 
εµπορικό έλλειµµα αυξήθηκε, καθώς οι εξαγωγές εµφάνισαν µικρή 
κάµψη σε αντίθεση µε τις εισαγωγές που κατέγραψαν µικρή άνοδο 
σύµφωνα µε τα προσωρινά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ. Οι εξαγωγές 
ανήλθαν σε 27,2 δισ. ευρώ, καταγράφοντας µείωση 1,4% έναντι του 
2013. Χωρίς τα πετρελαιοειδή η συνολική αξία των εξαγωγών 
σηµείωσε οριακή αύξηση 0,1% ή 12,3 εκ. ευρώ. Αντίθετα, η 
συνολική αξία των εισαγωγών ανήλθε σε 47,7 δισ. ευρώ έναντι 46,8 
δισ. ευρώ το 2013, εµφανίζοντας αύξηση 1,8%.

Το έλλειµµα του εµπορικού ισοζυγίου αυξήθηκε στα 20,5 δισ. ευρώ 
έναντι 19,3 δισ. ευρώ το αντίστοιχο διάστηµα του 2013, 
σηµειώνοντας άνοδο 6,4%. Χωρίς τα πετρελαιοειδή, το έλλειµµα 
αυξήθηκε κατά 2,1 δισ. ευρώ ή 15,9%.
Οι τουριστικές υπηρεσίες και η ναυτιλία είναι βασικοί τοµείς που 
παρουσίασαν ισχυρή επεκτατική εξαγωγική δυναµική, ενώ η 
ζήτηση δεν προέρχεται µόνο από χώρες της ΕΕ.

Σχετικά µε την Παγκόσµια και Ευρωπαϊκή Ασφαλιστική αγορά, τα 
παγκόσµια εγγεγραµµένα ασφάλιστρα κατά ζηµιών αυξήθηκαν µε 
ρυθµό 2% το 2014 (1.980 δις €), σύµφωνα µε την ετήσια έκθεση της 
Swiss Re. Από αυτά το 18% προέρχεται από τις αναδυόµενες 
αγορές. Στις προηγµένες αγορές, η ανάπτυξη επιβραδύνθηκε στο 
1,4% από 1,6% το 2013, κυρίως λόγω των µειώσεων στις 
παραγωγές ασφαλίστρων σε ΗΠΑ και τον Καναδά. Στη Δυτική 
Ευρώπη υπήρχε µικρή αύξηση  των εγγεγραµµένων ασφαλίστρων 
προερχόµενη κυρίως από τις µικρές αυξήσεις των επιτοκίων στη 
Γερµανία, τη Γαλλία και το Ηνωµένο Βασίλειο. Στη νότια Ευρώπη, 
ωστόσο, η παραγωγή ασφαλίστρων µειώθηκε σηµαντικά. Η 
συγκεκριµένη µείωση οφείλεται κυρίως στη συρρίκνωση της 
ζήτησης για την ασφάλιση αυτοκινήτων, µε τις πωλήσεις 
αυτοκινήτων να έχουν φθάσει σε ιστορικά χαµηλά επίπεδα σε 
ορισµένες χώρες.

Τα παγκόσµια εγγεγραµµένα ασφάλιστρα ζωής αυξήθηκαν κατά 5% 
σε πραγµατικούς όρους το 2014 (2.450 δις €). Από αυτά το 16% 
προέρχεται από τις αναδυόµενες αγορές. Στις προηγµένες αγορές, 
τα εγγεγραµµένα ασφάλιστρα ζωής αυξήθηκαν κατά 4% , µε 
σηµαντικά κέρδη στη Δυτική Ευρώπη, τον Καναδά, την Αυστραλία 
και την Ιαπωνία. Στις ΗΠΑ, η παραγωγή ασφαλίστρων ανέκαµψε 
µετά από µικρή κάµψη το 2013. Στις αναδυόµενες αγορές, τα έσοδα 
από ασφάλιστρα ζωής έχουν αυξηθεί κατά 9%. 

Για την Ευρωπαϊκή Ασφαλιστική Αγορά, οι προκλήσεις είναι ακόµη 
µεγαλύτερες λόγω της µακροοικονοµικής αβεβαιότητας και της 
σταδιακής διαµόρφωσης αυστηρότερου πλαισίου λειτουργίας, µε 
περισσότερες απαιτήσεις τόσο για τις ασφαλιστικές εταιρίες όσο και 
για τους διαµεσολαβούντες. Τα µεγάλα ζητήµατα της ευρωπαϊκής 
ασφαλιστικής αγοράς είναι το Solvency II, το ζήτηµα των 
Συντάξεων, η διανοµή των ασφαλιστικών προϊόντων και ο 
συστηµικός κίνδυνος. 

Αναφορικά µε την οδηγία Solvency II, η ηµεροµηνία εφαρµογής 
έχει οριστικοποιηθεί για την 01/01/16 ενώ γίνονται συζητήσεις για 

σταδιακή εφαρµογή του 2ου πυλώνα το 2015. Σχετικά µε το  θέµα 
των συντάξεων, συνεχίζεται ο διάλογος µε βάση το σύγχρονο 
εποπτικό µοντέλο για τα Pension Funds (πρόταση Οδηγίας για τα 
IORP) και τη Λευκή Βίβλο που στοχεύει στη διασφάλιση της 
βιωσιµότητας των ευρωπαϊκών συνταξιοδοτικών συστηµάτων.

Η  Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελµατικών Συντάξεων 
(EIOPA), παρακολουθεί στενά την κατάσταση της 
χρηµατοοικονοµικής σταθερότητας και εκδίδει κατευθυντήριες 
γραµµές για την οδηγία Solvency II, ώστε να εξασφαλιστεί ότι οι 
ασφαλιστικές εταιρείες θα συνεχίσουν µε συνέπεια να 
προετοιµάζονται για το Solvency II σε βασικούς τοµείς, όπως το 
σύστηµα διακυβέρνησης, συµπεριλαµβανοµένης της διαχείρισης 
κινδύνων, τον υπολογισµό του ίδιου κινδύνου, την υποβολή 
πληροφοριών στις αρµόδιες εθνικές αρχές και την προ-εφαρµογή 
εσωτερικών µοντέλων. 
Η  πρόκληση που αντιµετωπίζουν οι ασφαλιστικές εταιρίες είναι 
διπλή: θα πρέπει να είναι σε θέση να προσαρµόσουν τα 
επιχειρηµατικά τους µοντέλα στις συνθήκες της αγοράς και τις 
υπάρχουσες απαιτήσεις, ενώ την ίδια στιγµή να ενσωµατώσουν στα 
επιχειρηµατικά τους µοντέλα τις ρυθµιστικές απαιτήσεις που 
προβλέπονται στο νέο πλαίσιο φερεγγυότητας Solvency II.
Οι προκλήσεις που η Ευρωπαϊκή Αγορά θα κληθεί να αντιµετωπίσει 
το τρέχον έτος έχουν να κάνουν µε:

• την αστάθεια στις χρηµαταγορές και τα µακροοικονοµικά 
στοιχεία σε συνδυασµό µε το ολοένα και µεγαλύτερο αίσθηµα 
αβεβαιότητας
• τη συστηµατική ανάγκη για ολοένα και περισσότερη 
ανάπτυξη και χρήση της τεχνολογίας
• τις γρήγορες αλλαγές των αναγκών και των προσδοκιών 
των καταναλωτών
• τη συνεχιζόµενη µείωση ζήτησης στις ασφαλίσεις κατά 
ζηµιών (κυρίως στον κλάδο των αυτοκινήτων)
• το ρυθµιστικό περιβάλλον
• την εφαρµογή του 2ου και 3ου Πυλώνα
• τον περισσότερο έλεγχο του συστηµικού κινδύνου και την 
αυτόαξιολόγηση των ιδίων κινδύνων
• τη διαφανή και επαρκή ανάλυση µεγάλου όγκου δεδοµένων 
(Big Data Analysis).
• τα Μηδενικά επιτόκια.

Οι εταιρίες που θα ξεχωρίσουν από τον ανταγωνισµό, θα είναι αυτές 
που θα καταφέρουν να προσαρµοστούν άµεσα και αποτελεσµατικά 
στις πιέσεις που θα ασκηθούν από την νέα πραγµατικότητα.

Σχετικά µε την Ελληνική ασφαλιστική αγορά, η µείωση της 
παραγωγής των εγγεγραµµένων µεικτών ασφαλίστρων στην 
Ελλάδα, συνεχίστηκε για πέµπτη συνεχόµενη χρονιά. Τα µέτρα 
λιτότητας και οι συνεχιζόµενες µειώσεις στο συνολικό εισόδηµα 
των ελληνικών νοικοκυριών έχουν συµβάλει σε µεγάλο βαθµό στη 
συγκεκριµένη µείωση η οποία όπως φαίνεται και στην τελευταία 
έκθεση της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος (Ε.Α.Ε.Ε) 
επηρεάζει σε µεγάλο βαθµό τις ασφαλίσεις κατά ζηµιών (κυρίως 
τον κλάδο των αυτοκινήτων). Σηµαντικό στοιχείο είναι το γεγονός 
ότι παρόλο που το 2014 σηµειώθηκε άνοδος 21,3% στις πωλήσεις 
νέων αυτοκινήτων σε σχέση µε το 2013 (71.218 νέα οχήµατα), η 
µείωση στα µεικτά εγγεγραµµένα ασφάλιστρα κατά ζηµιών 
συνεχίστηκε για ακόµα µια χρονιά. Το συγκεκριµένο γεγονός 
παρατηρείται κυρίως λόγω της συνεχιζόµενης µείωσης του 
τιµολογίου του κλάδου αυτοκινήτων από τις ασφαλιστικές εταιρίες. 
Από την άλλη πλευρά ο φόβος και ανασφάλεια που επικράτησαν 
µέσα στο έτος, σχετικά µε τις συντάξεις και την υγεία, ώθησαν τις 
ασφαλίσεις ζωής σε αύξηση (πρώτη φορά µετά από 5 συνεχή έτη) 

ενώ στο συγκεκριµένο γεγονός συνέβαλλαν και τα νέα µέτρα 
σχετικά µε τη βασική σύνταξη από 1η Ιανουαρίου 2015 (360 €) και οι 
νέες περικοπές στις ιατροφαρµακευτικές παροχές.

Τα ζητήµατα που απασχόλησαν την Ελληνική ασφαλιστική αγορά 
σχετίζονται µε την αυστηρότερη και απαιτητικότερη Εποπτεία από 
την ΤτΕ, µε πρόσφατο παράδειγµα τις πράξεις του  Διοικητή της 
Τράπεζας σχετικά µε τη συµπεριφορά των ασφαλιστικών 
διαµεσολαβητών και ρύθµιση θεµάτων εµπορικής πολιτικής 
ασφαλιστικών επιχειρήσεων, καθώς και το αυστηρότερο θεσµικό 
πλαίσιο του Solvency II, το οποίο προωθεί ρυθµίσεις για 
περισσότερη διαφάνεια και ενηµέρωση, για τον έλεγχο των 
ανασφάλιστων οχηµάτων και για την αναβάθµιση των 
Διαµεσολαβητών µέσω εκπαίδευσης, πιστοποίησης και διά βίου 
µάθησης. 

Οι απαιτήσεις των καταναλωτών από τους ασφαλιστικούς 
οργανισµούς φαίνεται να εντείνονται λόγω της µείωσης του 
εισοδήµατος των πολιτών, της µείωσης της αξίας των επενδύσεων, 
το περιβάλλον χαµηλών επιτοκίων, της διαρκώς αυξανόµενης 
ανησυχίας για την πορεία των συντάξεων αλλά και της µείωσης του 
επιπέδου της περίθαλψης. Οι ασφαλιστικοί οργανισµοί, 
αντιλαµβανόµενοι τις προκλήσεις της αγοράς, ανταποκρίνονται 
µέσω αυξήσεων κεφαλαίου, µείωσης λειτουργικού κόστους, 
πτώση τιµολογίων (ειδικά στο αυτοκίνητο) και µέσω νέων 
καινοτόµων προγραµµάτων. 

Γενικότερα, η µεγαλύτερη πρόκληση που καλείται να αντιµετωπίσει 
η ασφαλιστική αγορά είναι ο διευρυµένος ρόλος που καλείται να 
παίξει στον τοµέα των συντάξεων, η ανταπόκριση στις νέες 
κανονιστικές υποχρεώσεις και ρυθµίσεις και η λειτουργία σε 
περιβάλλον χαµηλών επιτοκίων.

Παράλληλα, οι περικοπές στις συντάξεις και στις 
ιατροφαρµακευτικές παροχές, αναδεικνύουν το ρόλο της ιδιωτικής 
ασφάλισης σε θέµατα υγείας αλλά και αποταµίευσης. Επιπρόσθετα, 
η µεταφορά ενός µέρους του κινδύνου στους ίδιους τους πολίτες, 
µέσω των παραπάνω περικοπών, είναι κάτι που τείνει να ενισχύσει 
την ασφαλιστική συνείδηση του Έλληνα πολίτη. Ωστόσο, η 
ασφαλιστική συνείδηση θα αυξήσει τις απαιτήσεις των 
καταναλωτών προς τη δηµιουργία καινοτόµων προϊόντων, ικανών 
να παρέχουν τη στήριξη που χρειάζεται.
Τέλος, οι ασφαλιστικές εταιρίες οφείλουν να λειτουργήσουν 
οικονοµικά και αποτελεσµατικά, να τηρήσουν νέους και παλιούς 
κανονισµούς, να αντέξουν την πίεση του ανταγωνισµού και να 
εκµεταλλευτούν τις ευκαιρίες για περαιτέρω ανάπτυξη. Οι εταιρίες 
που τελικά θα αντεπεξέλθουν στο παραπάνω στοίχηµα θα 
αποκτήσουν πλεονέκτηµα έναντι των ανταγωνιστών τους, οι άλλες 
θα δυσκολευτούν.
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Ι) Μακροοικονοµικές Προοπτικές
Οι µακροοικονοµικές προοπτικές στον Κόσµο αλλά κυρίως στην 
Ευρωζώνη και στην Ελλάδα είναι παράγοντες που επηρεάζουν 
άµεσα τον χρηµατοπιστωτικό και ασφαλιστικό τοµέα, µε 
αποτέλεσµα η Ευρωπαϊκή Πίστη να παρακολουθεί ενεργά τις 
εξελίξεις και να συµµετέχει όπου είναι αναγκαίο.

Ύστερα από τρία έτη συνεχούς ύφεσης, η Ζώνη του Ευρώ 
ανέκαµψε (έστω και µε µικρή ανάπτυξη) το 2014. Το ΑΕΠ αυξήθηκε 
κατά 0,7 % έναντι µείωσης κατά 0,4 % το 2013 ενώ στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 1,3 % έναντι µηδενικής µεταβολής το 
2013. Παρόλα αυτά πολλές επιφυλάξεις διατηρούνται καθώς είναι 
αρκετά νωρίς για να υποστηριχθεί πως η κρίση έλαβε οριστικά 
τέλος. Η ανάκαµψη της Ζώνης του Ευρώ από τη ύφεση του 2012-
2013 είναι αφενός βραδύτερη των προσδοκιών και αφετέρου 
εύθραυστη και άνιση µεταξύ των επιµέρους οικονοµιών. Οι δύο 
µεγαλύτερες οικονοµίες της Ευρωζώνης ήταν σε αποκλίνουσες 
πορείες τους τελευταίους τρεις µήνες του 2014, µε τη γερµανική 
οικονοµία να ανοίγει ταχύτητα, ενώ η γαλλική επιβράδυνε 
πετυχαίνοντας οριακή ανάπτυξη. Σε ύφεση βρέθηκαν 4 χώρες από 
τις 28 της ΕΕ το 2014 έναντι 11 χωρών το προηγούµενο έτος. Από τις 
χώρες που αντιµετώπισαν σοβαρές µακροοικονοµικές 
ανισορροπίες κατά τη διάρκεια της κρίσης, η Ελλάδα, η Ισπανία και 
η Πορτογαλία εξήλθαν από την ύφεση, ενώ Κύπρος και Ιταλία 
αντιµετώπισαν µείωση του ΑΕΠ για τρίτο συνεχόµενο έτος.

Η ανάπτυξη επισκιάζεται τόσο από τις αδυναµίες που κληροδότησε 
η κρίση στον ιδιωτικό χρηµατοπιστωτικό και µη τοµέα αλλά και 
στον δηµόσιο, κυρίως τον υψηλό δανεισµό και τον κατακερµατισµό 
των αγορών, όσο και από τα έκτακτα µέτρα εµπορικού 
αποκλεισµού που έλαβαν Ευρώπη και Ρωσία για το µεταξύ τους 
διεθνές εµπόριο µε αφορµή την κρίση στην Ουκρανία. Είναι 
γεγονός ότι οι γεωπολιτικοί κίνδυνοι επανήλθαν στο προσκήνιο 
ενώ θρησκευτικές διαµάχες και αίσθηµα φόβου και τροµοκρατίας, 
έκαναν την εµφάνιση τους στην Ευρώπη.

Σε επίπεδο πολιτικοκοινωνικών εξελίξεων οι ευρωεκλογές που 
πραγµατοποιήθηκαν από τις 22 έως τις 25 Μαΐου 2014 σε όλα τα 
κράτη µέλη, έδειξαν ανακατατάξεις πολιτικών δυνάµεων. 
Συγκεκριµένα, πολλές κυβερνητικές δυνάµεις των χωρών της Ε.Ε 
έχασαν τελικά τη µάχη των ευρωεκλογών στη χώρα τους (µεταξύ 
αυτών και η Ελλάδα). Γενικότερα και ίσως για πρώτη φορά 
παρατηρείται µια µεγάλη αύξηση στον Ευρωσκεπτικισµό, πράγµα 
που απορρέει κυρίως από τις οικονοµικές εξελίξεις και τα µέτρα 
λιτότητας, κυρίως στα κράτη µέλη µε µεγάλα κρατικά ελλείµµατα 
(Γαλλία, Ελλάδα, Ιταλία κλπ).

Τα κύρια χαρακτηριστικά της ευρωπαϊκής οικονοµίας, παραµένουν 
η οικονοµική κρίση και η ύφεση, µε συνέπεια να κυριαρχεί η 
αβεβαιότητα και ο σκεπτικισµός για το µέλλον της ΕΕ. Ειδικά στον 
ευρωπαϊκό νότο, η οικονοµική δυσπραγία, η πολιτική της λιτότητας, 

τα µνηµόνια, ο περιορισµός των εισοδηµάτων, η αύξηση των 
φόρων, η αύξηση της ανεργίας, οι κοινωνικές αναταραχές, είναι τα 
χαρακτηριστικά της εποχής. Η κουλτούρα της οικουµενικότητας και 
της αλληλεγγύης υποχωρούν, καθώς οι πολίτες δείχνουν λιγότερο 
αλληλέγγυοι µεταξύ τους, και περιχαρακώνονται (λόγω οικονοµικής 
δυσπραγίας και αλλαγής των ηθών), και η υποχώρηση αυτή 
δυστυχώς προβλέπεται ότι θα εντείνεται όσο θα αυξάνεται ο 
πληθυσµός. Από δηµογραφικής πλευράς, οι εκτιµήσεις του ΟΗΕ 
αναφέρουν ότι το 2050 ο παγκόσµιος πληθυσµός θα αριθµεί 9,6 δις 
ανθρώπους. Σχετικά µε το παγκόσµιο επίπεδο ζωής, σχεδόν 1,5 δις. 
άνθρωποι ζουν σε συνθήκες φτώχιας σε 91 χώρες του 
αναπτυσσόµενου κόσµου και 800 εκατοµµύρια βρίσκονται στα όρια 
της φτώχειας. Η φτώχια και η ανεργία συχνά συνοδεύονται από την 
αύξηση της εγκληµατικότητας, της βίας, της χρήσης ναρκωτικών και 
των αυτοκτονιών. Είναι φανερό πως οι δηµογραφικές εξελίξεις θα 
έχουν σοβαρότατες οικονοµικές και κοινωνικές συνέπειες και θα 
επηρεάσουν σε µεγάλο βαθµό το σύνολο της οικονοµικής 
δραστηριότητας.

Σχετικά µε τη χώρα µας, όλα τα διαθέσιµα δεδοµένα καταδεικνύουν 
πως το 2014 ήταν ένα έτος καµπής, κατά το οποίο σταδιακά η 
Ελληνική οικονοµία πλησίασε σε σηµείο ανάπτυξης. Η επιβράδυνση 
της υποχώρησης της εγχώριας ζήτησης συνοδεύτηκε από τη θετική 
συµβολή και τη βελτίωση των καθαρών εξαγωγών, κυρίως από τον 
τουρισµό και τις µεταφορές, σε περιβάλλον υποτονικής ακόµη 
διεθνούς ζήτησης. Συγκεκριµένα, το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 1,7 % το 
τέταρτο τρίµηνο του 2014 σε σχέση µε την αντίστοιχη περίοδο του 
2013 (πηγή ΕΛΣΤΑΤ). Μεγάλη συµβολή για ακόµα µια χρονιά είχε ο 
ελληνικός τουριστικός κλάδος, του οποίου η άµεση συµβολή στο 
ΑΕΠ, εκτιµάται στα 17 δις ευρώ. (37- 45 δις ευρώ η έµµεση 
συµβολή). Τα δηµοσιευµένα τριµηνιαία στοιχεία του ΑΕΠ, σύµφωνα 
µε την έκθεση του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος για το 2014, 
δείχνουν σαφή αποκλιµάκωση της ύφεσης, καθώς το 2014 
καταγράφεται θετικός ρυθµός ανάπτυξης (0,8%), για πρώτη φορά 
µετά το 2007. Επιπλέον, µε βάση τα δηµοσιευµένα στοιχεία, η 
αύξηση της ιδιωτικής κατανάλωσης αντιστάθµισε την επιβράδυνση 
των επενδύσεων, ενώ η αύξηση των εξαγωγών συνέβαλε θετικά 
στη σταθεροποίηση της οικονοµίας.

Σύµφωνα µε τα στοιχεία που γνωστοποίησε η ΕΛΣΤΑΤ στην 
Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία τον Οκτώβριο, σε συνδυασµό µε 
αυτά που περιλαµβάνονται στην Εισηγητική Έκθεση του 
Προϋπολογισµού του 2015, το έλλειµµα της Γενικής Κυβέρνησης, σε 
εθνικολογιστική βάση, εκτιµάται ότι το 2014 µειώθηκε σε 1,3% του 
ΑΕΠ (έναντι 1,8% το 2013) και το 2015 θα περιοριστεί περαιτέρω σε 
0,2% του ΑΕΠ. Διευκρινίζεται ότι στο έλλειµµα αυτό δεν 
περιλαµβάνεται η ενίσχυση των τραπεζικών ιδρυµάτων. 
Παράλληλα, το πρωτογενές πλεόνασµα εκτιµάται σε 2,9% του ΑΕΠ το 
2014 (από 2,2% το 2013) και σε 4,0% το 2015, υπό τον όρο ότι ο 
προϋπολογισµός θα εκτελεστεί χωρίς αποκλίσεις. Αντίστοιχη είναι 
και η βελτίωση του πρωτογενούς πλεονάσµατος όπως αυτό µετράται 
από το Πρόγραµµα Οικονοµικής Πολιτικής, το οποίο διαµορφώνεται 

σε 1,8% το 2014 και 3,0% του ΑΕΠ το 2015.
Οι συνολικές επενδύσεις παραµένουν ιδιαίτερα χαµηλές 
αντανακλώντας τη µείωση των ιδιωτικών επενδύσεων, ως 
αποτέλεσµα κυρίως του περιορισµού της τραπεζικής 
χρηµατοδότησης και του υψηλού κόστους δανεισµού. Η πτώση των 
ιδιωτικών επενδύσεων εντοπίζεται κυρίως στις επενδύσεις σε 
κατοικίες, ενώ οι επενδύσεις σε µηχανολογικό και µεταφορικό 
εξοπλισµό έχουν αρχίσει να δείχνουν σηµάδια ανάκαµψης και το 
µερίδιο τους ως ποσοστό του ΑΕΠ έχει αυξηθεί.

Παρά το γεγονός ότι όλα τα στατιστικά στοιχεία στα µισά του 2014, 
έδειχναν την µείωση του ελλείµµατος του εµπορικού ισοζυγίου, το 
εµπορικό έλλειµµα αυξήθηκε, καθώς οι εξαγωγές εµφάνισαν µικρή 
κάµψη σε αντίθεση µε τις εισαγωγές που κατέγραψαν µικρή άνοδο 
σύµφωνα µε τα προσωρινά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ. Οι εξαγωγές 
ανήλθαν σε 27,2 δισ. ευρώ, καταγράφοντας µείωση 1,4% έναντι του 
2013. Χωρίς τα πετρελαιοειδή η συνολική αξία των εξαγωγών 
σηµείωσε οριακή αύξηση 0,1% ή 12,3 εκ. ευρώ. Αντίθετα, η 
συνολική αξία των εισαγωγών ανήλθε σε 47,7 δισ. ευρώ έναντι 46,8 
δισ. ευρώ το 2013, εµφανίζοντας αύξηση 1,8%.

Το έλλειµµα του εµπορικού ισοζυγίου αυξήθηκε στα 20,5 δισ. ευρώ 
έναντι 19,3 δισ. ευρώ το αντίστοιχο διάστηµα του 2013, 
σηµειώνοντας άνοδο 6,4%. Χωρίς τα πετρελαιοειδή, το έλλειµµα 
αυξήθηκε κατά 2,1 δισ. ευρώ ή 15,9%.
Οι τουριστικές υπηρεσίες και η ναυτιλία είναι βασικοί τοµείς που 
παρουσίασαν ισχυρή επεκτατική εξαγωγική δυναµική, ενώ η 
ζήτηση δεν προέρχεται µόνο από χώρες της ΕΕ.

Σχετικά µε την Παγκόσµια και Ευρωπαϊκή Ασφαλιστική αγορά, τα 
παγκόσµια εγγεγραµµένα ασφάλιστρα κατά ζηµιών αυξήθηκαν µε 
ρυθµό 2% το 2014 (1.980 δις €), σύµφωνα µε την ετήσια έκθεση της 
Swiss Re. Από αυτά το 18% προέρχεται από τις αναδυόµενες 
αγορές. Στις προηγµένες αγορές, η ανάπτυξη επιβραδύνθηκε στο 
1,4% από 1,6% το 2013, κυρίως λόγω των µειώσεων στις 
παραγωγές ασφαλίστρων σε ΗΠΑ και τον Καναδά. Στη Δυτική 
Ευρώπη υπήρχε µικρή αύξηση  των εγγεγραµµένων ασφαλίστρων 
προερχόµενη κυρίως από τις µικρές αυξήσεις των επιτοκίων στη 
Γερµανία, τη Γαλλία και το Ηνωµένο Βασίλειο. Στη νότια Ευρώπη, 
ωστόσο, η παραγωγή ασφαλίστρων µειώθηκε σηµαντικά. Η 
συγκεκριµένη µείωση οφείλεται κυρίως στη συρρίκνωση της 
ζήτησης για την ασφάλιση αυτοκινήτων, µε τις πωλήσεις 
αυτοκινήτων να έχουν φθάσει σε ιστορικά χαµηλά επίπεδα σε 
ορισµένες χώρες.

Τα παγκόσµια εγγεγραµµένα ασφάλιστρα ζωής αυξήθηκαν κατά 5% 
σε πραγµατικούς όρους το 2014 (2.450 δις €). Από αυτά το 16% 
προέρχεται από τις αναδυόµενες αγορές. Στις προηγµένες αγορές, 
τα εγγεγραµµένα ασφάλιστρα ζωής αυξήθηκαν κατά 4% , µε 
σηµαντικά κέρδη στη Δυτική Ευρώπη, τον Καναδά, την Αυστραλία 
και την Ιαπωνία. Στις ΗΠΑ, η παραγωγή ασφαλίστρων ανέκαµψε 
µετά από µικρή κάµψη το 2013. Στις αναδυόµενες αγορές, τα έσοδα 
από ασφάλιστρα ζωής έχουν αυξηθεί κατά 9%. 

Για την Ευρωπαϊκή Ασφαλιστική Αγορά, οι προκλήσεις είναι ακόµη 
µεγαλύτερες λόγω της µακροοικονοµικής αβεβαιότητας και της 
σταδιακής διαµόρφωσης αυστηρότερου πλαισίου λειτουργίας, µε 
περισσότερες απαιτήσεις τόσο για τις ασφαλιστικές εταιρίες όσο και 
για τους διαµεσολαβούντες. Τα µεγάλα ζητήµατα της ευρωπαϊκής 
ασφαλιστικής αγοράς είναι το Solvency II, το ζήτηµα των 
Συντάξεων, η διανοµή των ασφαλιστικών προϊόντων και ο 
συστηµικός κίνδυνος. 

Αναφορικά µε την οδηγία Solvency II, η ηµεροµηνία εφαρµογής 
έχει οριστικοποιηθεί για την 01/01/16 ενώ γίνονται συζητήσεις για 

σταδιακή εφαρµογή του 2ου πυλώνα το 2015. Σχετικά µε το  θέµα 
των συντάξεων, συνεχίζεται ο διάλογος µε βάση το σύγχρονο 
εποπτικό µοντέλο για τα Pension Funds (πρόταση Οδηγίας για τα 
IORP) και τη Λευκή Βίβλο που στοχεύει στη διασφάλιση της 
βιωσιµότητας των ευρωπαϊκών συνταξιοδοτικών συστηµάτων.

Η  Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελµατικών Συντάξεων 
(EIOPA), παρακολουθεί στενά την κατάσταση της 
χρηµατοοικονοµικής σταθερότητας και εκδίδει κατευθυντήριες 
γραµµές για την οδηγία Solvency II, ώστε να εξασφαλιστεί ότι οι 
ασφαλιστικές εταιρείες θα συνεχίσουν µε συνέπεια να 
προετοιµάζονται για το Solvency II σε βασικούς τοµείς, όπως το 
σύστηµα διακυβέρνησης, συµπεριλαµβανοµένης της διαχείρισης 
κινδύνων, τον υπολογισµό του ίδιου κινδύνου, την υποβολή 
πληροφοριών στις αρµόδιες εθνικές αρχές και την προ-εφαρµογή 
εσωτερικών µοντέλων. 
Η  πρόκληση που αντιµετωπίζουν οι ασφαλιστικές εταιρίες είναι 
διπλή: θα πρέπει να είναι σε θέση να προσαρµόσουν τα 
επιχειρηµατικά τους µοντέλα στις συνθήκες της αγοράς και τις 
υπάρχουσες απαιτήσεις, ενώ την ίδια στιγµή να ενσωµατώσουν στα 
επιχειρηµατικά τους µοντέλα τις ρυθµιστικές απαιτήσεις που 
προβλέπονται στο νέο πλαίσιο φερεγγυότητας Solvency II.
Οι προκλήσεις που η Ευρωπαϊκή Αγορά θα κληθεί να αντιµετωπίσει 
το τρέχον έτος έχουν να κάνουν µε:

• την αστάθεια στις χρηµαταγορές και τα µακροοικονοµικά 
στοιχεία σε συνδυασµό µε το ολοένα και µεγαλύτερο αίσθηµα 
αβεβαιότητας
• τη συστηµατική ανάγκη για ολοένα και περισσότερη 
ανάπτυξη και χρήση της τεχνολογίας
• τις γρήγορες αλλαγές των αναγκών και των προσδοκιών 
των καταναλωτών
• τη συνεχιζόµενη µείωση ζήτησης στις ασφαλίσεις κατά 
ζηµιών (κυρίως στον κλάδο των αυτοκινήτων)
• το ρυθµιστικό περιβάλλον
• την εφαρµογή του 2ου και 3ου Πυλώνα
• τον περισσότερο έλεγχο του συστηµικού κινδύνου και την 
αυτόαξιολόγηση των ιδίων κινδύνων
• τη διαφανή και επαρκή ανάλυση µεγάλου όγκου δεδοµένων 
(Big Data Analysis).
• τα Μηδενικά επιτόκια.

Οι εταιρίες που θα ξεχωρίσουν από τον ανταγωνισµό, θα είναι αυτές 
που θα καταφέρουν να προσαρµοστούν άµεσα και αποτελεσµατικά 
στις πιέσεις που θα ασκηθούν από την νέα πραγµατικότητα.

Σχετικά µε την Ελληνική ασφαλιστική αγορά, η µείωση της 
παραγωγής των εγγεγραµµένων µεικτών ασφαλίστρων στην 
Ελλάδα, συνεχίστηκε για πέµπτη συνεχόµενη χρονιά. Τα µέτρα 
λιτότητας και οι συνεχιζόµενες µειώσεις στο συνολικό εισόδηµα 
των ελληνικών νοικοκυριών έχουν συµβάλει σε µεγάλο βαθµό στη 
συγκεκριµένη µείωση η οποία όπως φαίνεται και στην τελευταία 
έκθεση της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος (Ε.Α.Ε.Ε) 
επηρεάζει σε µεγάλο βαθµό τις ασφαλίσεις κατά ζηµιών (κυρίως 
τον κλάδο των αυτοκινήτων). Σηµαντικό στοιχείο είναι το γεγονός 
ότι παρόλο που το 2014 σηµειώθηκε άνοδος 21,3% στις πωλήσεις 
νέων αυτοκινήτων σε σχέση µε το 2013 (71.218 νέα οχήµατα), η 
µείωση στα µεικτά εγγεγραµµένα ασφάλιστρα κατά ζηµιών 
συνεχίστηκε για ακόµα µια χρονιά. Το συγκεκριµένο γεγονός 
παρατηρείται κυρίως λόγω της συνεχιζόµενης µείωσης του 
τιµολογίου του κλάδου αυτοκινήτων από τις ασφαλιστικές εταιρίες. 
Από την άλλη πλευρά ο φόβος και ανασφάλεια που επικράτησαν 
µέσα στο έτος, σχετικά µε τις συντάξεις και την υγεία, ώθησαν τις 
ασφαλίσεις ζωής σε αύξηση (πρώτη φορά µετά από 5 συνεχή έτη) 

ενώ στο συγκεκριµένο γεγονός συνέβαλλαν και τα νέα µέτρα 
σχετικά µε τη βασική σύνταξη από 1η Ιανουαρίου 2015 (360 €) και οι 
νέες περικοπές στις ιατροφαρµακευτικές παροχές.

Τα ζητήµατα που απασχόλησαν την Ελληνική ασφαλιστική αγορά 
σχετίζονται µε την αυστηρότερη και απαιτητικότερη Εποπτεία από 
την ΤτΕ, µε πρόσφατο παράδειγµα τις πράξεις του  Διοικητή της 
Τράπεζας σχετικά µε τη συµπεριφορά των ασφαλιστικών 
διαµεσολαβητών και ρύθµιση θεµάτων εµπορικής πολιτικής 
ασφαλιστικών επιχειρήσεων, καθώς και το αυστηρότερο θεσµικό 
πλαίσιο του Solvency II, το οποίο προωθεί ρυθµίσεις για 
περισσότερη διαφάνεια και ενηµέρωση, για τον έλεγχο των 
ανασφάλιστων οχηµάτων και για την αναβάθµιση των 
Διαµεσολαβητών µέσω εκπαίδευσης, πιστοποίησης και διά βίου 
µάθησης. 

Οι απαιτήσεις των καταναλωτών από τους ασφαλιστικούς 
οργανισµούς φαίνεται να εντείνονται λόγω της µείωσης του 
εισοδήµατος των πολιτών, της µείωσης της αξίας των επενδύσεων, 
το περιβάλλον χαµηλών επιτοκίων, της διαρκώς αυξανόµενης 
ανησυχίας για την πορεία των συντάξεων αλλά και της µείωσης του 
επιπέδου της περίθαλψης. Οι ασφαλιστικοί οργανισµοί, 
αντιλαµβανόµενοι τις προκλήσεις της αγοράς, ανταποκρίνονται 
µέσω αυξήσεων κεφαλαίου, µείωσης λειτουργικού κόστους, 
πτώση τιµολογίων (ειδικά στο αυτοκίνητο) και µέσω νέων 
καινοτόµων προγραµµάτων. 

Γενικότερα, η µεγαλύτερη πρόκληση που καλείται να αντιµετωπίσει 
η ασφαλιστική αγορά είναι ο διευρυµένος ρόλος που καλείται να 
παίξει στον τοµέα των συντάξεων, η ανταπόκριση στις νέες 
κανονιστικές υποχρεώσεις και ρυθµίσεις και η λειτουργία σε 
περιβάλλον χαµηλών επιτοκίων.

Παράλληλα, οι περικοπές στις συντάξεις και στις 
ιατροφαρµακευτικές παροχές, αναδεικνύουν το ρόλο της ιδιωτικής 
ασφάλισης σε θέµατα υγείας αλλά και αποταµίευσης. Επιπρόσθετα, 
η µεταφορά ενός µέρους του κινδύνου στους ίδιους τους πολίτες, 
µέσω των παραπάνω περικοπών, είναι κάτι που τείνει να ενισχύσει 
την ασφαλιστική συνείδηση του Έλληνα πολίτη. Ωστόσο, η 
ασφαλιστική συνείδηση θα αυξήσει τις απαιτήσεις των 
καταναλωτών προς τη δηµιουργία καινοτόµων προϊόντων, ικανών 
να παρέχουν τη στήριξη που χρειάζεται.
Τέλος, οι ασφαλιστικές εταιρίες οφείλουν να λειτουργήσουν 
οικονοµικά και αποτελεσµατικά, να τηρήσουν νέους και παλιούς 
κανονισµούς, να αντέξουν την πίεση του ανταγωνισµού και να 
εκµεταλλευτούν τις ευκαιρίες για περαιτέρω ανάπτυξη. Οι εταιρίες 
που τελικά θα αντεπεξέλθουν στο παραπάνω στοίχηµα θα 
αποκτήσουν πλεονέκτηµα έναντι των ανταγωνιστών τους, οι άλλες 
θα δυσκολευτούν.
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Ι) Μακροοικονοµικές Προοπτικές
Οι µακροοικονοµικές προοπτικές στον Κόσµο αλλά κυρίως στην 
Ευρωζώνη και στην Ελλάδα είναι παράγοντες που επηρεάζουν 
άµεσα τον χρηµατοπιστωτικό και ασφαλιστικό τοµέα, µε 
αποτέλεσµα η Ευρωπαϊκή Πίστη να παρακολουθεί ενεργά τις 
εξελίξεις και να συµµετέχει όπου είναι αναγκαίο.

Ύστερα από τρία έτη συνεχούς ύφεσης, η Ζώνη του Ευρώ 
ανέκαµψε (έστω και µε µικρή ανάπτυξη) το 2014. Το ΑΕΠ αυξήθηκε 
κατά 0,7 % έναντι µείωσης κατά 0,4 % το 2013 ενώ στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 1,3 % έναντι µηδενικής µεταβολής το 
2013. Παρόλα αυτά πολλές επιφυλάξεις διατηρούνται καθώς είναι 
αρκετά νωρίς για να υποστηριχθεί πως η κρίση έλαβε οριστικά 
τέλος. Η ανάκαµψη της Ζώνης του Ευρώ από τη ύφεση του 2012-
2013 είναι αφενός βραδύτερη των προσδοκιών και αφετέρου 
εύθραυστη και άνιση µεταξύ των επιµέρους οικονοµιών. Οι δύο 
µεγαλύτερες οικονοµίες της Ευρωζώνης ήταν σε αποκλίνουσες 
πορείες τους τελευταίους τρεις µήνες του 2014, µε τη γερµανική 
οικονοµία να ανοίγει ταχύτητα, ενώ η γαλλική επιβράδυνε 
πετυχαίνοντας οριακή ανάπτυξη. Σε ύφεση βρέθηκαν 4 χώρες από 
τις 28 της ΕΕ το 2014 έναντι 11 χωρών το προηγούµενο έτος. Από τις 
χώρες που αντιµετώπισαν σοβαρές µακροοικονοµικές 
ανισορροπίες κατά τη διάρκεια της κρίσης, η Ελλάδα, η Ισπανία και 
η Πορτογαλία εξήλθαν από την ύφεση, ενώ Κύπρος και Ιταλία 
αντιµετώπισαν µείωση του ΑΕΠ για τρίτο συνεχόµενο έτος.

Η ανάπτυξη επισκιάζεται τόσο από τις αδυναµίες που κληροδότησε 
η κρίση στον ιδιωτικό χρηµατοπιστωτικό και µη τοµέα αλλά και 
στον δηµόσιο, κυρίως τον υψηλό δανεισµό και τον κατακερµατισµό 
των αγορών, όσο και από τα έκτακτα µέτρα εµπορικού 
αποκλεισµού που έλαβαν Ευρώπη και Ρωσία για το µεταξύ τους 
διεθνές εµπόριο µε αφορµή την κρίση στην Ουκρανία. Είναι 
γεγονός ότι οι γεωπολιτικοί κίνδυνοι επανήλθαν στο προσκήνιο 
ενώ θρησκευτικές διαµάχες και αίσθηµα φόβου και τροµοκρατίας, 
έκαναν την εµφάνιση τους στην Ευρώπη.

Σε επίπεδο πολιτικοκοινωνικών εξελίξεων οι ευρωεκλογές που 
πραγµατοποιήθηκαν από τις 22 έως τις 25 Μαΐου 2014 σε όλα τα 
κράτη µέλη, έδειξαν ανακατατάξεις πολιτικών δυνάµεων. 
Συγκεκριµένα, πολλές κυβερνητικές δυνάµεις των χωρών της Ε.Ε 
έχασαν τελικά τη µάχη των ευρωεκλογών στη χώρα τους (µεταξύ 
αυτών και η Ελλάδα). Γενικότερα και ίσως για πρώτη φορά 
παρατηρείται µια µεγάλη αύξηση στον Ευρωσκεπτικισµό, πράγµα 
που απορρέει κυρίως από τις οικονοµικές εξελίξεις και τα µέτρα 
λιτότητας, κυρίως στα κράτη µέλη µε µεγάλα κρατικά ελλείµµατα 
(Γαλλία, Ελλάδα, Ιταλία κλπ).

Τα κύρια χαρακτηριστικά της ευρωπαϊκής οικονοµίας, παραµένουν 
η οικονοµική κρίση και η ύφεση, µε συνέπεια να κυριαρχεί η 
αβεβαιότητα και ο σκεπτικισµός για το µέλλον της ΕΕ. Ειδικά στον 
ευρωπαϊκό νότο, η οικονοµική δυσπραγία, η πολιτική της λιτότητας, 

τα µνηµόνια, ο περιορισµός των εισοδηµάτων, η αύξηση των 
φόρων, η αύξηση της ανεργίας, οι κοινωνικές αναταραχές, είναι τα 
χαρακτηριστικά της εποχής. Η κουλτούρα της οικουµενικότητας και 
της αλληλεγγύης υποχωρούν, καθώς οι πολίτες δείχνουν λιγότερο 
αλληλέγγυοι µεταξύ τους, και περιχαρακώνονται (λόγω οικονοµικής 
δυσπραγίας και αλλαγής των ηθών), και η υποχώρηση αυτή 
δυστυχώς προβλέπεται ότι θα εντείνεται όσο θα αυξάνεται ο 
πληθυσµός. Από δηµογραφικής πλευράς, οι εκτιµήσεις του ΟΗΕ 
αναφέρουν ότι το 2050 ο παγκόσµιος πληθυσµός θα αριθµεί 9,6 δις 
ανθρώπους. Σχετικά µε το παγκόσµιο επίπεδο ζωής, σχεδόν 1,5 δις. 
άνθρωποι ζουν σε συνθήκες φτώχιας σε 91 χώρες του 
αναπτυσσόµενου κόσµου και 800 εκατοµµύρια βρίσκονται στα όρια 
της φτώχειας. Η φτώχια και η ανεργία συχνά συνοδεύονται από την 
αύξηση της εγκληµατικότητας, της βίας, της χρήσης ναρκωτικών και 
των αυτοκτονιών. Είναι φανερό πως οι δηµογραφικές εξελίξεις θα 
έχουν σοβαρότατες οικονοµικές και κοινωνικές συνέπειες και θα 
επηρεάσουν σε µεγάλο βαθµό το σύνολο της οικονοµικής 
δραστηριότητας.

Σχετικά µε τη χώρα µας, όλα τα διαθέσιµα δεδοµένα καταδεικνύουν 
πως το 2014 ήταν ένα έτος καµπής, κατά το οποίο σταδιακά η 
Ελληνική οικονοµία πλησίασε σε σηµείο ανάπτυξης. Η επιβράδυνση 
της υποχώρησης της εγχώριας ζήτησης συνοδεύτηκε από τη θετική 
συµβολή και τη βελτίωση των καθαρών εξαγωγών, κυρίως από τον 
τουρισµό και τις µεταφορές, σε περιβάλλον υποτονικής ακόµη 
διεθνούς ζήτησης. Συγκεκριµένα, το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 1,7 % το 
τέταρτο τρίµηνο του 2014 σε σχέση µε την αντίστοιχη περίοδο του 
2013 (πηγή ΕΛΣΤΑΤ). Μεγάλη συµβολή για ακόµα µια χρονιά είχε ο 
ελληνικός τουριστικός κλάδος, του οποίου η άµεση συµβολή στο 
ΑΕΠ, εκτιµάται στα 17 δις ευρώ. (37- 45 δις ευρώ η έµµεση 
συµβολή). Τα δηµοσιευµένα τριµηνιαία στοιχεία του ΑΕΠ, σύµφωνα 
µε την έκθεση του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος για το 2014, 
δείχνουν σαφή αποκλιµάκωση της ύφεσης, καθώς το 2014 
καταγράφεται θετικός ρυθµός ανάπτυξης (0,8%), για πρώτη φορά 
µετά το 2007. Επιπλέον, µε βάση τα δηµοσιευµένα στοιχεία, η 
αύξηση της ιδιωτικής κατανάλωσης αντιστάθµισε την επιβράδυνση 
των επενδύσεων, ενώ η αύξηση των εξαγωγών συνέβαλε θετικά 
στη σταθεροποίηση της οικονοµίας.

Σύµφωνα µε τα στοιχεία που γνωστοποίησε η ΕΛΣΤΑΤ στην 
Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία τον Οκτώβριο, σε συνδυασµό µε 
αυτά που περιλαµβάνονται στην Εισηγητική Έκθεση του 
Προϋπολογισµού του 2015, το έλλειµµα της Γενικής Κυβέρνησης, σε 
εθνικολογιστική βάση, εκτιµάται ότι το 2014 µειώθηκε σε 1,3% του 
ΑΕΠ (έναντι 1,8% το 2013) και το 2015 θα περιοριστεί περαιτέρω σε 
0,2% του ΑΕΠ. Διευκρινίζεται ότι στο έλλειµµα αυτό δεν 
περιλαµβάνεται η ενίσχυση των τραπεζικών ιδρυµάτων. 
Παράλληλα, το πρωτογενές πλεόνασµα εκτιµάται σε 2,9% του ΑΕΠ το 
2014 (από 2,2% το 2013) και σε 4,0% το 2015, υπό τον όρο ότι ο 
προϋπολογισµός θα εκτελεστεί χωρίς αποκλίσεις. Αντίστοιχη είναι 
και η βελτίωση του πρωτογενούς πλεονάσµατος όπως αυτό µετράται 
από το Πρόγραµµα Οικονοµικής Πολιτικής, το οποίο διαµορφώνεται 

σε 1,8% το 2014 και 3,0% του ΑΕΠ το 2015.
Οι συνολικές επενδύσεις παραµένουν ιδιαίτερα χαµηλές 
αντανακλώντας τη µείωση των ιδιωτικών επενδύσεων, ως 
αποτέλεσµα κυρίως του περιορισµού της τραπεζικής 
χρηµατοδότησης και του υψηλού κόστους δανεισµού. Η πτώση των 
ιδιωτικών επενδύσεων εντοπίζεται κυρίως στις επενδύσεις σε 
κατοικίες, ενώ οι επενδύσεις σε µηχανολογικό και µεταφορικό 
εξοπλισµό έχουν αρχίσει να δείχνουν σηµάδια ανάκαµψης και το 
µερίδιο τους ως ποσοστό του ΑΕΠ έχει αυξηθεί.

Παρά το γεγονός ότι όλα τα στατιστικά στοιχεία στα µισά του 2014, 
έδειχναν την µείωση του ελλείµµατος του εµπορικού ισοζυγίου, το 
εµπορικό έλλειµµα αυξήθηκε, καθώς οι εξαγωγές εµφάνισαν µικρή 
κάµψη σε αντίθεση µε τις εισαγωγές που κατέγραψαν µικρή άνοδο 
σύµφωνα µε τα προσωρινά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ. Οι εξαγωγές 
ανήλθαν σε 27,2 δισ. ευρώ, καταγράφοντας µείωση 1,4% έναντι του 
2013. Χωρίς τα πετρελαιοειδή η συνολική αξία των εξαγωγών 
σηµείωσε οριακή αύξηση 0,1% ή 12,3 εκ. ευρώ. Αντίθετα, η 
συνολική αξία των εισαγωγών ανήλθε σε 47,7 δισ. ευρώ έναντι 46,8 
δισ. ευρώ το 2013, εµφανίζοντας αύξηση 1,8%.

Το έλλειµµα του εµπορικού ισοζυγίου αυξήθηκε στα 20,5 δισ. ευρώ 
έναντι 19,3 δισ. ευρώ το αντίστοιχο διάστηµα του 2013, 
σηµειώνοντας άνοδο 6,4%. Χωρίς τα πετρελαιοειδή, το έλλειµµα 
αυξήθηκε κατά 2,1 δισ. ευρώ ή 15,9%.
Οι τουριστικές υπηρεσίες και η ναυτιλία είναι βασικοί τοµείς που 
παρουσίασαν ισχυρή επεκτατική εξαγωγική δυναµική, ενώ η 
ζήτηση δεν προέρχεται µόνο από χώρες της ΕΕ.

Σχετικά µε την Παγκόσµια και Ευρωπαϊκή Ασφαλιστική αγορά, τα 
παγκόσµια εγγεγραµµένα ασφάλιστρα κατά ζηµιών αυξήθηκαν µε 
ρυθµό 2% το 2014 (1.980 δις €), σύµφωνα µε την ετήσια έκθεση της 
Swiss Re. Από αυτά το 18% προέρχεται από τις αναδυόµενες 
αγορές. Στις προηγµένες αγορές, η ανάπτυξη επιβραδύνθηκε στο 
1,4% από 1,6% το 2013, κυρίως λόγω των µειώσεων στις 
παραγωγές ασφαλίστρων σε ΗΠΑ και τον Καναδά. Στη Δυτική 
Ευρώπη υπήρχε µικρή αύξηση  των εγγεγραµµένων ασφαλίστρων 
προερχόµενη κυρίως από τις µικρές αυξήσεις των επιτοκίων στη 
Γερµανία, τη Γαλλία και το Ηνωµένο Βασίλειο. Στη νότια Ευρώπη, 
ωστόσο, η παραγωγή ασφαλίστρων µειώθηκε σηµαντικά. Η 
συγκεκριµένη µείωση οφείλεται κυρίως στη συρρίκνωση της 
ζήτησης για την ασφάλιση αυτοκινήτων, µε τις πωλήσεις 
αυτοκινήτων να έχουν φθάσει σε ιστορικά χαµηλά επίπεδα σε 
ορισµένες χώρες.

Τα παγκόσµια εγγεγραµµένα ασφάλιστρα ζωής αυξήθηκαν κατά 5% 
σε πραγµατικούς όρους το 2014 (2.450 δις €). Από αυτά το 16% 
προέρχεται από τις αναδυόµενες αγορές. Στις προηγµένες αγορές, 
τα εγγεγραµµένα ασφάλιστρα ζωής αυξήθηκαν κατά 4% , µε 
σηµαντικά κέρδη στη Δυτική Ευρώπη, τον Καναδά, την Αυστραλία 
και την Ιαπωνία. Στις ΗΠΑ, η παραγωγή ασφαλίστρων ανέκαµψε 
µετά από µικρή κάµψη το 2013. Στις αναδυόµενες αγορές, τα έσοδα 
από ασφάλιστρα ζωής έχουν αυξηθεί κατά 9%. 

Για την Ευρωπαϊκή Ασφαλιστική Αγορά, οι προκλήσεις είναι ακόµη 
µεγαλύτερες λόγω της µακροοικονοµικής αβεβαιότητας και της 
σταδιακής διαµόρφωσης αυστηρότερου πλαισίου λειτουργίας, µε 
περισσότερες απαιτήσεις τόσο για τις ασφαλιστικές εταιρίες όσο και 
για τους διαµεσολαβούντες. Τα µεγάλα ζητήµατα της ευρωπαϊκής 
ασφαλιστικής αγοράς είναι το Solvency II, το ζήτηµα των 
Συντάξεων, η διανοµή των ασφαλιστικών προϊόντων και ο 
συστηµικός κίνδυνος. 

Αναφορικά µε την οδηγία Solvency II, η ηµεροµηνία εφαρµογής 
έχει οριστικοποιηθεί για την 01/01/16 ενώ γίνονται συζητήσεις για 

ΙΙ) Περιβαλλοντικές Προοπτικές

Στο πλαίσιο της Βιώσιµης Ανάπτυξης, οι περιβαλλοντικές προκλήσεις 
συµπληρώνουν τους προβληµατισµούς για το µέλλον και οριοθετούν 
νέες δράσεις. Οι συνέπειες των περιβαλλοντικών εξελίξεων φαίνεται 
πως, πλέον, δύσκολα αναστρέφονται και εκτός της αυστηρότερης 
κανονιστικής συµµόρφωσης (ρήτρες για υψηλούς ρύπους), οι 
επιχειρήσεις θα πρέπει να προσαρµοστούν στη νέα πραγµατικότητα 
των περιορισµένων πόρων.

Στη έκθεση της Διακυβερνητικής Επιτροπής για την Κλιµατική 
Αλλαγή (IPCC) το 2014, αναφέρεται ότι οι συνέπειες της κλιµατικής 
αλλαγής είναι ήδη ορατές σε όλο τον κόσµο. Εντείνεται το λιώσιµο 
των πάγων, η στάθµη των θαλασσών ανεβαίνει, παρατηρείται 
µεταφορών των βιοτόπων πολλών φυτικών και ζωικών ειδών, ενώ 
άλλα απειλούνται µε εξαφάνιση. Η κλιµατική αλλαγή φαίνεται πως 
επηρεάζει και τα αποθέµατα πόσιµου νερού και τροφίµων. «Το 
µήνυµα της έκθεσης είναι ξεκάθαρο: οι συνέπειες της κλιµατικής 
αλλαγής στον εφοδιασµό µε τρόφιµα είναι χειρότερες από ότι 
υπολογίζονταν µέχρι σήµερα. Επιπλέον, η αύξηση του πληθυσµού 
υποχρεώνει την αύξηση της παραγωγής του αγροτικού και 
κτηνοτροφικού τοµέα. Στην έκθεση του ΟΗΕ αναφέρεται ότι  η 
ποσότητα νερού που αντλείται από γεωτρήσεις έχει τριπλασιαστεί τα 
τελευταία 50 χρόνια, στοιχείο κάτι που επιδεινώνει το πρόβληµα της 
ξηρασίας. Ταυτόχρονα οι προµήθειες νερού µειώνονται εξ αιτίας των 
αλλαγών στις βροχοπτώσεις και στις ροές των ποταµών, της 
ξηρασίας και του φαινοµένου της κλιµατικής αλλαγής. Συγκεκριµένα 
στην έκθεση σηµειώνεται πως «µέχρι το 2030 η κλιµατική αλλαγή θα 
επηρεάσει δραστικά την παραγωγή τροφίµων στη νότια Ασία και τις 
νοτιότερες περιοχές της Αφρικής. Μέχρι το 2070 οι ανάγκες για το 
νερό θα γίνουν αισθητές και στην κεντρική και στη νότια Ευρώπη».

Σε ότι αφορά τις ενεργειακές παγκόσµιες ανάγκες η IPCC αναφέρει 
την ανάγκη για τριπλασιασµό της παραγωγής ενέργειας από 
ανανεώσιµες πηγές έως τα µέσα του αιώνα που διανύουµε. 
Διαφορετικά, προειδοποιεί ότι οι δυνητικά καταστροφικές συνέπειες 
από την άνοδο της παγκόσµιας θερµοκρασίας θα είναι αναπόφευκτες. 
Σήµερα το 80% των ενεργειακών αναγκών του πλανήτη καλύπτεται 
µε ορυκτά καύσιµα. Σύµφωνα µε την έκθεση, το ποσοστό θα πρέπει 
να µειωθεί περίπου στο εν τρίτο έως το 2050, µέσω των ΑΠΕ και της 
εξοικονόµησης ενέργειας. Από το 2007, «πολλές τεχνολογίες 
ανανεώσιµης ενέργειας έχουν σηµειώσει σηµαντική πρόοδο ως 
προς την απόδοση και το κόστος, ενώ πολλές είναι πλέον τεχνικά και 
οικονοµικά ώριµες, καθιστώντας την ανανεώσιµη ενέργεια µια 
ταχέως αναπτυσσόµενη κατηγορία στην παροχή ενέργειας», 
σηµειώνει η IPCC.

Μερικά από τα βασικά σηµεία της έκθεσης της IPCC είναι:

• Η άνοδος της θερµοκρασίας απειλεί ταυτόχρονα τα 
αποθέµατα πόσιµου νερού αλλά και τη διατροφική ασφάλεια.
• Αν η άνοδος της θερµοκρασίας φτάσει τους 2 βαθµούς 
Κελσίου µέχρι το τέλος του αιώνα, οι απώλειες για το 
παγκόσµιο ΑΕΠ ίσως φτάσουν από 0,2% έως 2% το χρόνο.
• Πολλά είδη ζώων και φυτών, ορισµένα µε οικονοµική 
σηµασία, επίσης θα µετακινηθούν για να αποφύγουν τη ζέστη. 
Πολλά κινδυνεύουν επίσης να εξαφανιστούν.
• Οι παράκτιες περιοχές θα πληγούν από την άνοδο της στάθµης 
της θάλασσας, τα ακραία καιρικά φαινόµενα θα γίνουν 
συχνότερα σε όλο τον πλανήτη, µεγάλοι πληθυσµοί ανθρώπων 
ίσως αναγκαστούν να µετακινηθούν σε άλλες περιοχές.
• Η µόνη θετική συνέπεια της κλιµατικής αλλαγής ίσως είναι η 
µείωση των θανάτων από κρύο σε κάποιες περιοχές.

σταδιακή εφαρµογή του 2ου πυλώνα το 2015. Σχετικά µε το  θέµα 
των συντάξεων, συνεχίζεται ο διάλογος µε βάση το σύγχρονο 
εποπτικό µοντέλο για τα Pension Funds (πρόταση Οδηγίας για τα 
IORP) και τη Λευκή Βίβλο που στοχεύει στη διασφάλιση της 
βιωσιµότητας των ευρωπαϊκών συνταξιοδοτικών συστηµάτων.

Η  Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελµατικών Συντάξεων 
(EIOPA), παρακολουθεί στενά την κατάσταση της 
χρηµατοοικονοµικής σταθερότητας και εκδίδει κατευθυντήριες 
γραµµές για την οδηγία Solvency II, ώστε να εξασφαλιστεί ότι οι 
ασφαλιστικές εταιρείες θα συνεχίσουν µε συνέπεια να 
προετοιµάζονται για το Solvency II σε βασικούς τοµείς, όπως το 
σύστηµα διακυβέρνησης, συµπεριλαµβανοµένης της διαχείρισης 
κινδύνων, τον υπολογισµό του ίδιου κινδύνου, την υποβολή 
πληροφοριών στις αρµόδιες εθνικές αρχές και την προ-εφαρµογή 
εσωτερικών µοντέλων. 
Η  πρόκληση που αντιµετωπίζουν οι ασφαλιστικές εταιρίες είναι 
διπλή: θα πρέπει να είναι σε θέση να προσαρµόσουν τα 
επιχειρηµατικά τους µοντέλα στις συνθήκες της αγοράς και τις 
υπάρχουσες απαιτήσεις, ενώ την ίδια στιγµή να ενσωµατώσουν στα 
επιχειρηµατικά τους µοντέλα τις ρυθµιστικές απαιτήσεις που 
προβλέπονται στο νέο πλαίσιο φερεγγυότητας Solvency II.
Οι προκλήσεις που η Ευρωπαϊκή Αγορά θα κληθεί να αντιµετωπίσει 
το τρέχον έτος έχουν να κάνουν µε:

• την αστάθεια στις χρηµαταγορές και τα µακροοικονοµικά 
στοιχεία σε συνδυασµό µε το ολοένα και µεγαλύτερο αίσθηµα 
αβεβαιότητας
• τη συστηµατική ανάγκη για ολοένα και περισσότερη 
ανάπτυξη και χρήση της τεχνολογίας
• τις γρήγορες αλλαγές των αναγκών και των προσδοκιών 
των καταναλωτών
• τη συνεχιζόµενη µείωση ζήτησης στις ασφαλίσεις κατά 
ζηµιών (κυρίως στον κλάδο των αυτοκινήτων)
• το ρυθµιστικό περιβάλλον
• την εφαρµογή του 2ου και 3ου Πυλώνα
• τον περισσότερο έλεγχο του συστηµικού κινδύνου και την 
αυτόαξιολόγηση των ιδίων κινδύνων
• τη διαφανή και επαρκή ανάλυση µεγάλου όγκου δεδοµένων 
(Big Data Analysis).
• τα Μηδενικά επιτόκια.

Οι εταιρίες που θα ξεχωρίσουν από τον ανταγωνισµό, θα είναι αυτές 
που θα καταφέρουν να προσαρµοστούν άµεσα και αποτελεσµατικά 
στις πιέσεις που θα ασκηθούν από την νέα πραγµατικότητα.

Σχετικά µε την Ελληνική ασφαλιστική αγορά, η µείωση της 
παραγωγής των εγγεγραµµένων µεικτών ασφαλίστρων στην 
Ελλάδα, συνεχίστηκε για πέµπτη συνεχόµενη χρονιά. Τα µέτρα 
λιτότητας και οι συνεχιζόµενες µειώσεις στο συνολικό εισόδηµα 
των ελληνικών νοικοκυριών έχουν συµβάλει σε µεγάλο βαθµό στη 
συγκεκριµένη µείωση η οποία όπως φαίνεται και στην τελευταία 
έκθεση της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος (Ε.Α.Ε.Ε) 
επηρεάζει σε µεγάλο βαθµό τις ασφαλίσεις κατά ζηµιών (κυρίως 
τον κλάδο των αυτοκινήτων). Σηµαντικό στοιχείο είναι το γεγονός 
ότι παρόλο που το 2014 σηµειώθηκε άνοδος 21,3% στις πωλήσεις 
νέων αυτοκινήτων σε σχέση µε το 2013 (71.218 νέα οχήµατα), η 
µείωση στα µεικτά εγγεγραµµένα ασφάλιστρα κατά ζηµιών 
συνεχίστηκε για ακόµα µια χρονιά. Το συγκεκριµένο γεγονός 
παρατηρείται κυρίως λόγω της συνεχιζόµενης µείωσης του 
τιµολογίου του κλάδου αυτοκινήτων από τις ασφαλιστικές εταιρίες. 
Από την άλλη πλευρά ο φόβος και ανασφάλεια που επικράτησαν 
µέσα στο έτος, σχετικά µε τις συντάξεις και την υγεία, ώθησαν τις 
ασφαλίσεις ζωής σε αύξηση (πρώτη φορά µετά από 5 συνεχή έτη) 

ενώ στο συγκεκριµένο γεγονός συνέβαλλαν και τα νέα µέτρα 
σχετικά µε τη βασική σύνταξη από 1η Ιανουαρίου 2015 (360 €) και οι 
νέες περικοπές στις ιατροφαρµακευτικές παροχές.

Τα ζητήµατα που απασχόλησαν την Ελληνική ασφαλιστική αγορά 
σχετίζονται µε την αυστηρότερη και απαιτητικότερη Εποπτεία από 
την ΤτΕ, µε πρόσφατο παράδειγµα τις πράξεις του  Διοικητή της 
Τράπεζας σχετικά µε τη συµπεριφορά των ασφαλιστικών 
διαµεσολαβητών και ρύθµιση θεµάτων εµπορικής πολιτικής 
ασφαλιστικών επιχειρήσεων, καθώς και το αυστηρότερο θεσµικό 
πλαίσιο του Solvency II, το οποίο προωθεί ρυθµίσεις για 
περισσότερη διαφάνεια και ενηµέρωση, για τον έλεγχο των 
ανασφάλιστων οχηµάτων και για την αναβάθµιση των 
Διαµεσολαβητών µέσω εκπαίδευσης, πιστοποίησης και διά βίου 
µάθησης. 

Οι απαιτήσεις των καταναλωτών από τους ασφαλιστικούς 
οργανισµούς φαίνεται να εντείνονται λόγω της µείωσης του 
εισοδήµατος των πολιτών, της µείωσης της αξίας των επενδύσεων, 
το περιβάλλον χαµηλών επιτοκίων, της διαρκώς αυξανόµενης 
ανησυχίας για την πορεία των συντάξεων αλλά και της µείωσης του 
επιπέδου της περίθαλψης. Οι ασφαλιστικοί οργανισµοί, 
αντιλαµβανόµενοι τις προκλήσεις της αγοράς, ανταποκρίνονται 
µέσω αυξήσεων κεφαλαίου, µείωσης λειτουργικού κόστους, 
πτώση τιµολογίων (ειδικά στο αυτοκίνητο) και µέσω νέων 
καινοτόµων προγραµµάτων. 

Γενικότερα, η µεγαλύτερη πρόκληση που καλείται να αντιµετωπίσει 
η ασφαλιστική αγορά είναι ο διευρυµένος ρόλος που καλείται να 
παίξει στον τοµέα των συντάξεων, η ανταπόκριση στις νέες 
κανονιστικές υποχρεώσεις και ρυθµίσεις και η λειτουργία σε 
περιβάλλον χαµηλών επιτοκίων.

Παράλληλα, οι περικοπές στις συντάξεις και στις 
ιατροφαρµακευτικές παροχές, αναδεικνύουν το ρόλο της ιδιωτικής 
ασφάλισης σε θέµατα υγείας αλλά και αποταµίευσης. Επιπρόσθετα, 
η µεταφορά ενός µέρους του κινδύνου στους ίδιους τους πολίτες, 
µέσω των παραπάνω περικοπών, είναι κάτι που τείνει να ενισχύσει 
την ασφαλιστική συνείδηση του Έλληνα πολίτη. Ωστόσο, η 
ασφαλιστική συνείδηση θα αυξήσει τις απαιτήσεις των 
καταναλωτών προς τη δηµιουργία καινοτόµων προϊόντων, ικανών 
να παρέχουν τη στήριξη που χρειάζεται.
Τέλος, οι ασφαλιστικές εταιρίες οφείλουν να λειτουργήσουν 
οικονοµικά και αποτελεσµατικά, να τηρήσουν νέους και παλιούς 
κανονισµούς, να αντέξουν την πίεση του ανταγωνισµού και να 
εκµεταλλευτούν τις ευκαιρίες για περαιτέρω ανάπτυξη. Οι εταιρίες 
που τελικά θα αντεπεξέλθουν στο παραπάνω στοίχηµα θα 
αποκτήσουν πλεονέκτηµα έναντι των ανταγωνιστών τους, οι άλλες 
θα δυσκολευτούν.
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« Αν η κοινωνία µας δεν είναι πλήρως ενηµερωµένη ή δεν 
ενδιαφέρεται για τη ανάγκη της βιώσιµης ανάπτυξης, πρέπει να 
κινητοποιήσουµε την ευρύτερη δυνατή στήριξη για αποτελεσµατική 
δράση. »

Η κλιµατική αλλαγή που επέρχεται ως αποτέλεσµα των ενεργειών 
µας, και φέρνει σοβαρούς κινδύνους, καλεί επειγόντως εµάς, ως 
κοινωνία, να αλλάξουµε τη συµπεριφορά µας. Πολλοί άνθρωποι σε 
αυτή τη χώρα και σε όλο τον κόσµο, επιστήµονες, ακτιβιστές του 
περιβάλλοντος, πολιτικοί ηγέτες, επιχειρηµατίες και πολλοί απλοί 
πολίτες προσπαθούν να επιφέρουν τις σχετικές αλλαγές στην 
πολιτική και στη κοινωνία. Ωστόσο, πάρα πολλοί άνθρωποι φαίνεται 
να έχουν µικρή ή καθόλου ανησυχία για την κλιµατική αλλαγή και να 
φαίνονται ελάχιστα διατεθειµένοι να αναλάβουν προσωπικές 
ενέργειες, ή την υποστήριξη των δράσεων για µια βιώσιµη 
ανάπτυξη. Επιπλέον, η ραγδαία περιβαλλοντική οπισθοδρόµηση της 
παγκόσµιας κοινότητας, σε συνδυασµό µε τις σύνθετες οικονοµικές 
εξελίξεις (η ύφεση στις ανεπτυγµένες οικονοµίες, η πτωτική 
παραγωγικότητα της Ευρώπης, η δοµική ανασύνθεση τραπεζικού 
και ασφαλιστικού τοπίου, η µετατόπιση οικονοµικού ενδιαφέροντος 
στην Ασία, όπου οι περιβαλλοντικές οργανώσεις δεν έχουν πολιτικό 
έρεισµα, και η αυτοτροφοδοτούµενη ύφεση στην Ευρώπη) 
δηµιουργούν σκηνικό που δεν εγγυάται την άµεση µετάβαση σε ένα 
µοντέλο βιώσιµης ανάπτυξης.

Η βιώσιµη ανάπτυξη έχει έναν κύριο στόχο, που είναι να 
δηµιουργηθεί ισορροπία µεταξύ των κοινωνικών, περιβαλλοντικών 
και οικονοµικών αναγκών µας, διατηρώντας παράλληλα την ισότητα 
και τη δικαιοσύνη. Ο τρόπος µε τον οποίο έχουµε επιλέξει να 
ζήσουµε, στο πρόσφατο παρελθόν, έχει αναλάβει την ευθύνη για τη 
ζηµία που έχει προκληθεί στο περιβάλλον. Ρυπαίνουµε τη γη και 
καταναλώνουµε πολύ περισσότερους πόρους από ότι παράγουµε 
και εποµένως βλάπτουµε την ανάπτυξη των µελλοντικών γενεών. Η 
βιώσιµη ανάπτυξη προσφέρει ένα µέσο για την αντιµετώπιση των 
κοινωνικών, οικονοµικών και περιβαλλοντικών αναγκών µας, 
παρέχοντας µια µακροπρόθεσµη προσέγγιση για τη διατήρηση των 
πόρων µας.

Για πάνω από 20 χρόνια οι κυβερνήσεις έχουν αναγνωρίσει την 
ανάγκη να επιτευχθεί ανάπτυξη που να ικανοποιεί τις ανάγκες του 
παρόντος χωρίς να διακυβεύεται η ικανότητα των µελλοντικών 
γενεών να ικανοποιήσουν τις δικές τους. Δυστυχώς και σύµφωνα µε 
την έκθεση της IPCC η βιώσιµη ανάπτυξη προχωρά µε βραδείς 
ρυθµούς. 
Οι επιχειρήσεις και οι οργανισµοί µπορούν να ενθαρρύνουν θετικές 
πρωτοβουλίες και εναλλακτικές λύσεις, δηµιουργώντας ευκαιρίες 
και κίνητρα για τη προστασία του περιβάλλοντος και για µια βιώσιµη 
ανάπτυξη. Αυτό µπορεί να επιτευχθεί µόνο µέσω της αλλαγής της 
νοοτροπίας, ιδίως µε την αύξηση ευαισθητοποίησης και την παροχή 
κινήτρων. Για να είναι ελκυστικές, οι εναλλακτικές λύσεις πρέπει να 
προσφέρουν ευκαιρίες που οδηγούν σε µια ίση ή καλύτερη ποιότητα 
ζωής. Για παράδειγµα, µια αλλαγή µετακίνησης από τα ιδιωτικά 

Ανάγκη αλλαγής νοοτροπίας
αυτοκίνητα στα µέσα µαζικής µεταφοράς, µπορεί να διευκολυνθεί µε 
βολικές και οικονοµικές δηµόσιες µεταφορές. Η ευαισθητοποίηση 
µπορεί επίσης να αυξηθεί µέσω της εκπαίδευσης και της 
κατάρτισης. Δύναται επίσης να αυξηθεί µε την παροχή πιο 
στοχευόµενων πληροφοριών, µέσω της διαφήµισης και των 
εκστρατειών (καινοτοµίες στα µέσα ενηµέρωσης, όπως «edutain-
ment» - εκπαιδευτική ψυχαγωγία). Η πιστοποίηση των προϊόντων 
και των διαδικασιών παραγωγής και η επισήµανση των προϊόντων 
και των υπηρεσιών, µπορούν επίσης να διαδραµατίσουν σηµαντικό 
ρόλο. Μια επισήµανση η οποία µπορεί να δείξει, για παράδειγµα, το 
αποτύπωµα ή την ενεργειακή απόδοση των προϊόντων, του 
περιβάλλοντος, τη βιωσιµότητα των πηγών πρώτων υλών, ή πόσο 
διοξείδιο του άνθρακα εκπέµπεται στην παραγωγή προϊόντων και 
στην µεταφορά τους στο ράφι του σούπερ µάρκετ.

Προκειµένου λοιπόν η κοινωνία µας να αλλάξει νοοτροπία, επείγει 
να υπάρχει βούληση από τις κυβερνήσεις για την προώθηση της 
βιώσιµης ανάπτυξης. Από την στιγµή που οι κυβερνήσεις θα έχουν 
τη θέληση να ενισχύσουν και να συµβάλουν στην βιώσιµη ανάπτυξη, 
τότε χρειάζεται συστράτευση των επιχειρήσεων και των 
οργανισµών. Οι επιχειρήσεις και οι οργανισµοί µπορούν αφενός µεν 
να υιοθετήσουν πρακτικές βιώσιµης ανάπτυξης και αφετέρου να 
προωθήσουν δράσεις και να ενηµερώσουν την κοινωνία σχετικά µε 
τα οφέλη και την αναγκαιότητα της βιώσιµης ανάπτυξης. Η κοινωνία 
µας, είναι ο τελικός αποδέκτης. Βλέποντας την βούληση τόσο των 
κυβερνήσεων, όσο και των επιχειρήσεων να προωθούν την 
βιώσιµη ανάπτυξη, ενηµερώνεται πλήρως, συµβάλει στο µέτρο που 
µπορεί, αλλάζει νοοτροπία γιατί πολύ απλά, όλα γύρω της αλλάζουν 
µε σκοπό την βιώσιµη ανάπτυξη. 

Στις δραστηριότητες ΕΚΕ, η εταιρία θα ενσωµατώσει και εκείνες που 
θα µετουσιώνουν την έµπρακτη βούληση της στο να συνδράµει µε 
εξωστρεφή δράση την προσπάθεια διεύρυνσης της διείσδυσης 
αυτού του µηνύµατος για «Ανάγκη αλλαγής νοοτροπίας».
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Μέσα από την αναγνώριση του σηµαντικού ρόλου του κλάδου µας 
στην ελληνική οικονοµία και κοινωνία, καθώς και της βαρύτητας 
των απόψεων των ενδιαφεροµένων µερών µας για την επίτευξη 
των επιχειρηµατικών µας στόχων, στην Ευρωπαϊκή Πίστη 
βελτιώνουµε την απόδοσή µας και «θεµελιώνουµε µια λειτουργία 
που να διασφαλίζει τη µακροπρόθεσµη ανάπτυξη και προοπτική 
µας, λαµβάνοντας σοβαρά υπόψη τις ανάγκες και τις προσδοκίες 
όλων των ενδιαφεροµένων µερών». Για την Ευρωπαϊκή Πίστη, τα 
ενδιαφερόµενα µέρη ορίζονται ως άτοµα ή κοινωνικές οµάδες οι 
οποίες επηρεάζουν ή επηρεάζονται από τις δραστηριότητες της 
Εταιρίας. Συνεπώς, τα ενδιαφερόµενα µέρη µας, ανήκουν είτε στο 
εσωτερικό περιβάλλον του οργανισµού (Μέτοχοι, Εργαζόµενοι, 
Εµπορικό Δίκτυο), είτε προέρχονται από το εξωτερικό περιβάλλον, 
ελληνικό ή και διεθνές (Ρυθµιστικές Αρχές, ΜΜΕ, Τοπική 
Αυτοδιοίκηση, Προµηθευτές, Συνεργάτες, Πελάτες, Κεντρική 
Κυβέρνηση, Ακαδηµαϊκή Κοινότητα, ΜΚΟ).

Αναφορά µας για την ευθυγράµµιση µε τις επιταγές της κοινωνίας 
του 21ου αιώνα αποτελεί το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Μοντέλο και οι 
παγκόσµιες προσεγγίσεις για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη. 
Ανάµεσα σε αυτές είναι οι 10 αρχές του Οικουµενικού Συµφώνου 
του ΟΗΕ, οι κατευθυντήριες γραµµές του ΟΗΕ για τις επιχειρήσεις 
και τα Ανθρώπινα Δικαιώµατα και η τριµερής διακήρυξη αρχών 
του Διεθνούς Οργανισµού Εργασίας (ILO) για τις πολυεθνικές 
επιχειρήσεις και την κοινωνική πολιτική. 

«Ο ρόλος των ασφαλιστικών επιχειρήσεων ενισχύεται συνεχώς 
και κατά συνέπεια, η εταιρική υπευθυνότητα αποκτά µεγαλύτερο 
ειδικό βάρος στην ασφαλιστική αγορά.»

Η έννοια του Εταιρικού Πολίτη για την Ευρωπαϊκή Πίστη 
ενσωµατώνει τις έννοιες της Ευθύνης, Αυτοργάνωσης και 
Αυτοπεριορισµού, υποδηλώνοντας νέες υποχρεώσεις προς τους 
κοινωνικούς εταίρους και υπαγορεύοντας νέες συµπεριφορές 
προς εµάς. Οι νέες συµπεριφορές της βιώσιµης οικονοµίας 
απαιτούν από εµάς ικανότητες, ώστε να επιτύχουµε µεγαλύτερα 
αποτελέσµατα µε λιγότερους πόρους.

Για την Ευρωπαϊκή Πίστη, ο ρόλος του σύγχρονου επιχειρείν προς 
τη µετάβαση σε ένα βιώσιµο και αειφόρο µοντέλο ανάπτυξης, 
απαιτεί πέραν των άλλων και την προσπάθεια ώστε να εµπεδωθεί 
η συνεργασία µεταξύ όλων των ενδιαφερόµενων φορέων. 
Παράλληλα, απαιτείται συνεργασία µε τον πολιτειακό παράγοντα 
για τη θέσπιση ξεκάθαρων ρυθµιστικών πλαισίων, ώστε οι 
εταιρίες να δηµιουργούν πλούτο και θέσεις εργασίας χωρίς να 
υποχωρούν σε θέµατα που άπτονται των κοινωνικών και 
περιβαλλοντικών αναγκών της κοινωνίας.

Η Ευρωπαϊκή Πίστη αποδέχεται το χρέος της προς την κοινωνία 
και αναπτύσσει κοινωνικό διάλογο µε τους ενδιαφερόµενους 
φορείς (εργαζόµενοι, µέτοχοι, προµηθευτές, τοπικές κοινωνίες, 
πελάτες). 

Μοντέλο Εταιρικής Συµπεριφοράς 
Πέρα, πλέον της όποιας προσέγγισης επιλέξει να υποδείξει η 
Πολιτεία για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, η  εταιρία προχωρά 
εθελοντικά και µε διαφάνεια στην αυτορρύθµιση της εταιρικής της 
συµπεριφοράς ακολουθώντας µια ισορροπηµένη και ολιστική 
προσέγγιση, η οποία συνυπολογίζει οικονοµικά, κοινωνικά, 
περιβαλλοντικά και καταναλωτικά θέµατα και συµφέροντα, µε 
στόχο να θεµελιώνεται µια εταιρική λειτουργία που να διασφαλίζει 
τη µακροπρόθεσµη ανάπτυξη και προοπτική της  εταιρίας, 
λαµβάνοντας σοβαρά υπόψη τις ανάγκες και τις προσδοκίες όλων 
των ενδιαφεροµένων µερών.

Ειδικότερα, η Ευρωπαϊκή Πίστη δηλώνει πως η Εταιρική 
Κοινωνική Ευθύνη αποτελεί επιχειρηµατική συµπεριφορά της 
εταιρίας πέρα και πάνω από νοµικές απαιτήσεις, εκουσίως 
υιοθετηµένη επειδή αντιλαµβανόµαστε την Εταιρική Κοινωνική 
Ευθύνη ως µέρος µίας στρατηγικής ανταποδοτικής επένδυσης 
που συνεισφέρει στην βιώσιµη λειτουργία  εταιρίας και την 
προσανατολίζει στην αειφόρο ανάπτυξή της που διευκολύνει την 
εταιρία για την επίτευξη των µακροπρόθεσµων στόχων τόσο της 
ίδιας όσο και των ενδιαφεροµένων µερών της.

Στην Ευρωπαϊκή Πίστη δεν είµαστε αγκυλωµένοι στο παρόν. 
Ενδιαφερόµαστε όχι µόνο για το αύριο, αλλά και το µετά. Το 
αποδεικνύουµε έµπρακτα µε τους παρακάτω τρόπους:

Όχι µόνο τηρούµε απαρέγκλιτα την Ελληνική νοµοθεσία, αλλά 
και δηµιουργούµε επιπλέον κανονιστικό πλαίσιο εταιρικής 
συµπεριφοράς.

Συνεργαζόµαστε µε όλους τους φορείς αλλαγής, γιατί κανείς δεν 
µπορεί να οικοδοµήσει µόνος του ένα βιώσιµο µέλλον.

Επιλέγουµε συνεργασίες που ενστερνίζονται τις αξίες της 
κοινωνικής υπευθυνότητας.

Δεν ψάχνουµε λύσεις στα τυφλά, γινόµαστε µέρος της λύσης.

Η βιώσιµη ανάπτυξη αποτελεί τον θεµέλιο λίθο του στρατηγικού 
µας σχεδιασµού και η εταιρική κοινωνική ευθύνη αναπόσπαστο 
κοµµάτι της οργανωσιακής µας κουλτούρας.

Μοντέλο συµπεριφοράς για την εταιρία αποτελούν από το 2011 ο 
εξελισσόµενος από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ορισµός της 
Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, οι Κατευθυντήριες Οδηγίες του 
Global Reporting Initiative (GRI) και οι κατευθυντήριες οδηγίες για 
την ΕΚΕ του IS0 26000. Η Ευρωπαϊκή Πίστη ήταν η πρώτη 
ασφαλιστική εταιρία στην Ελλάδα που υιοθέτησε, από το 2011, το 
IS0 26000 σε συνδυασµό µε τις Κατευθυντήριες Οδηγίες του GRI.

Η εταιρία προσεγγίζει τα θέµατα της εταιρικής ευθύνης δίνοντας 
ακόµη µεγαλύτερη έµφαση στο θέµα της ενσωµάτωσης της 

καινοτοµίας στη λειτουργία της και στα προϊόντα της, και στα 
θέµατα τη βιώσιµης λειτουργίας στοχεύοντας την αειφόρο 
ανάπτυξη, και από αυτή την περίοδο αναφοράς, αυτό θα 
αποτυπώνεται µε µεγαλύτερη σαφήνεια στην σχετική έκθεσή της 
η οποία και θα διαµορφώνεται σύµφωνα µε τις κατευθυντήριες 
οδηγίες των κατευθυντήριων οδηγιών GRI G4 το δε περιεχόµενό 
της θα ανταποκρίνεται στην «In Accordance –CORE” 
προβλεπόµενη από αυτές επιλογή.

Το GRI είναι ένα διεθνές «πρότυπο» για την έκθεση βιωσιµότητας, 
ένα από τα πλέον έγκυρα για την αναφορά της εταιρικής 
κοινωνικής ευθύνης. Το GRI αφορά το περιεχόµενο της έκθεσης 
και τη διασφάλιση της ποιότητας των υποβαλλόµενων 
πληροφοριών, µέσω παραποµπών σε πρότυπα και δείκτες 
απόδοσης για κάποιες από τις δηµοσιοποιούµενες παραµέτρους, 
χρησιµοποιείται  δε από περισσότερες από 1.100 εταιρίες 
παγκοσµίως.

Και τα δύο πλαίσια κατευθυντήριων οδηγιών GRI G4 και ISO 26000 
έχουν παράλληλη αντιστοιχισµένη θεµατολογία και κοινές 
συγκλίνουσες στοχεύσεις και αυτό αποτυπώνεται στο σχετικό 
Πίνακα στο τέλος της έκθεσης. Αυτά τα πλαίσια χρησιµοποιούντα 
από την εταιρία ως οδηγοί για την επιδιωκόµενη συνεχιζόµενη 
αλλαγή και όχι ως πιστοποιητικά διαχείρισης. Η εταιρία µε τον όρο 
βιώσιµη συµπεριφορά αντιλαµβάνεται πέρα του τυπικού 
περιεχοµένου, να αφορά µία επιχειρηµατική λειτουργία η να 
προσεγγίζει τα ζητήµατα του περιβάλλοντος, της κοινωνίας και της 
εταιρικής διακυβέρνησης κατά τέτοιο τρόπο ώστε από τη µια µεριά 
να της επιτρέπεται να αντιλαµβάνεται και να εκµεταλλεύεται τις 
σχετικές ευκαιρίες από την άλλη δε να αντιλαµβάνεται τους 
σχετικούς κινδύνους και µέσα από την καινοτόµο και βιώσιµη 
λειτουργία της να µειώνει ή και να εξαλείφει όπου τούτο είναι 
δυνατόν αυτούς τους κινδύνους ή τέλος να διαµορφώνει όρους 
µίας προσαρµογής της στα επερχόµενα ώστε να περιορίζονται οι 
όποιες διαφαινόµενες αρνητικές επιπτώσεις για αυτήν.

Η επιλογή της σύνταξης της σχετικής έκθεσης µε το νέο σύγχρονο 
πλαίσιο των κατευθυντήριων οδηγιών GRI G4, στοχεύει στο να 
µπορούν αυτοί οι κίνδυνοι αλλά και οι αντίστοιχες προοπτικές να 
καθίστανται γνωστά σε όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη (εσωτερικά 
και εξωτερικά) που την αφορούν, έτσι ώστε σε αυτά να διατίθεται 
το πλέον κατάλληλο σύνολο πληροφοριών βάσει των οποίων τα 
ενδιαφερόµενα µέρη να κάνουν τις σχετικές εκτιµήσεις τους και 
µε την βοήθεια αυτών να κάνουν τις σχετικές επιλογές τους.

Με τις πρακτικές αυτές « Δεν στοχεύουµε στην απλή ποσοτική 
ενίσχυση των δεικτών απόδοσης (KPI's), αλλά στην ενδυνάµωση 
της εταιρικής κουλτούρας για την κοινωνική αλληλεγγύη και την 
ευθύνη της εταιρίας για τις επιπτώσεις της λειτουργίας της στο 
κοινωνικό και φυσικό περιβάλλον.» 

Η Ευρωπαϊκή Πίστη, υιοθετώντας το νέο πλαίσιο GRI G4, 
προσεγγίζει ακόµη πιο αποφασιστικά και µε περισσότερη 
διακριτότητα τον προσδιορισµό των ουσιωδών για αυτήν θεµάτων 
βιωσιµότητας διερευνώντας όλο και πιο ενεργά τα ενδιαφερόµενο 
µέρη που την αφορούν. Η υιοθέτηση του νέου πλαισίου GRI G4 
ξεκίνησε από την τρέχουσα περίοδο 2014 και πρωτο 
αποτυπώνεται στην παρούσα έκθεση – αναφορά.

H σύνταξη Απολογισµού Βιωσιµότητας, βάσει του προτύπου GRI 
G4 φέρει επιπλέον προστιθέµενη αξία στα ενδιαφερόµενο µέρη, 
καθώς αυτή συνδυάζεται µε τις κατευθυντήριες οδηγίες του IS0 
26000, περί κοινωνικής ευθύνης, που και αυτό δεν βασίζεται τόσο 
στη συµπλήρωση δεικτών, όσο στη σύγκλιση µε της αρχές 

βιώσιµης εταιρικής ανάπτυξης.
Πέραν αυτών η εταιρία συµµετέχει εθελοντικά στο Οικουµενικό 
Σύµφωνο του ΟΗΕ, στοχεύοντας να περιλάβει στο πλαίσιο 
λειτουργίας της όσο το δυνατόν περισσότερες παραµέτρους και 
συγκλίνουσες µεταξύ τους προσεγγίσεις που υποστηρίζουν 
πρακτικές εµπέδωσης όρων βιώσιµης επιχειρηµατικής 
λειτουργίας και αειφόρου ανάπτυξης.
Η Ευρωπαϊκή Πίστη δεσµεύεται ως προς την εφαρµογή των 
παραπάνω πρωτοβουλιών διασφαλίζοντας µε αυτό τον τρόπο µια 
συνεκτική πλατφόρµα πολιτικών αειφόρου ανάπτυξης µε 
στρατηγικές κατευθύνσεις. 

Tα ουσιώδη θέµατα που προέκυψαν από την εφαρµογή των 
οδηγιών GRI G4 αποτυπώνονται στα παρακάτω κεφάλαια και 
συνιστούν το βασικό Πλαίσιο Βιωσιµότητας της εταιρίας κατά το 
GRI G4. Η σχετική αντιστοίχιση του περιεχοµένου τους σύµφωνα 
µε το IS0 26000 παρουσιάζεται στην παρακάτω λίστα: 

> Εταιρική Διακυβέρνηση
> Ανθρώπινα Δικαιώµατα
> Εργασιακές Σχέσεις- Πρακτικές
> Περιβάλλον
> Υπεύθυνη και Δίκαιη Προσφορά Υπηρεσιών
> Καταναλωτικά Ζητήµατα
> Κοινωνική Προσφορά

H αναλυτική αντιστοίχιση των ουσιωδών θεµάτων κατά GRI G4 µε 
το ISO 26000 αποτυπώνεται σε σχετικό Πίνακα στο τέλος της 
Έκθεσης.
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Μέσα από την αναγνώριση του σηµαντικού ρόλου του κλάδου µας 
στην ελληνική οικονοµία και κοινωνία, καθώς και της βαρύτητας 
των απόψεων των ενδιαφεροµένων µερών µας για την επίτευξη 
των επιχειρηµατικών µας στόχων, στην Ευρωπαϊκή Πίστη 
βελτιώνουµε την απόδοσή µας και «θεµελιώνουµε µια λειτουργία 
που να διασφαλίζει τη µακροπρόθεσµη ανάπτυξη και προοπτική 
µας, λαµβάνοντας σοβαρά υπόψη τις ανάγκες και τις προσδοκίες 
όλων των ενδιαφεροµένων µερών». Για την Ευρωπαϊκή Πίστη, τα 
ενδιαφερόµενα µέρη ορίζονται ως άτοµα ή κοινωνικές οµάδες οι 
οποίες επηρεάζουν ή επηρεάζονται από τις δραστηριότητες της 
Εταιρίας. Συνεπώς, τα ενδιαφερόµενα µέρη µας, ανήκουν είτε στο 
εσωτερικό περιβάλλον του οργανισµού (Μέτοχοι, Εργαζόµενοι, 
Εµπορικό Δίκτυο), είτε προέρχονται από το εξωτερικό περιβάλλον, 
ελληνικό ή και διεθνές (Ρυθµιστικές Αρχές, ΜΜΕ, Τοπική 
Αυτοδιοίκηση, Προµηθευτές, Συνεργάτες, Πελάτες, Κεντρική 
Κυβέρνηση, Ακαδηµαϊκή Κοινότητα, ΜΚΟ).

Αναφορά µας για την ευθυγράµµιση µε τις επιταγές της κοινωνίας 
του 21ου αιώνα αποτελεί το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Μοντέλο και οι 
παγκόσµιες προσεγγίσεις για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη. 
Ανάµεσα σε αυτές είναι οι 10 αρχές του Οικουµενικού Συµφώνου 
του ΟΗΕ, οι κατευθυντήριες γραµµές του ΟΗΕ για τις επιχειρήσεις 
και τα Ανθρώπινα Δικαιώµατα και η τριµερής διακήρυξη αρχών 
του Διεθνούς Οργανισµού Εργασίας (ILO) για τις πολυεθνικές 
επιχειρήσεις και την κοινωνική πολιτική. 

«Ο ρόλος των ασφαλιστικών επιχειρήσεων ενισχύεται συνεχώς 
και κατά συνέπεια, η εταιρική υπευθυνότητα αποκτά µεγαλύτερο 
ειδικό βάρος στην ασφαλιστική αγορά.»

Η έννοια του Εταιρικού Πολίτη για την Ευρωπαϊκή Πίστη 
ενσωµατώνει τις έννοιες της Ευθύνης, Αυτοργάνωσης και 
Αυτοπεριορισµού, υποδηλώνοντας νέες υποχρεώσεις προς τους 
κοινωνικούς εταίρους και υπαγορεύοντας νέες συµπεριφορές 
προς εµάς. Οι νέες συµπεριφορές της βιώσιµης οικονοµίας 
απαιτούν από εµάς ικανότητες, ώστε να επιτύχουµε µεγαλύτερα 
αποτελέσµατα µε λιγότερους πόρους.

Για την Ευρωπαϊκή Πίστη, ο ρόλος του σύγχρονου επιχειρείν προς 
τη µετάβαση σε ένα βιώσιµο και αειφόρο µοντέλο ανάπτυξης, 
απαιτεί πέραν των άλλων και την προσπάθεια ώστε να εµπεδωθεί 
η συνεργασία µεταξύ όλων των ενδιαφερόµενων φορέων. 
Παράλληλα, απαιτείται συνεργασία µε τον πολιτειακό παράγοντα 
για τη θέσπιση ξεκάθαρων ρυθµιστικών πλαισίων, ώστε οι 
εταιρίες να δηµιουργούν πλούτο και θέσεις εργασίας χωρίς να 
υποχωρούν σε θέµατα που άπτονται των κοινωνικών και 
περιβαλλοντικών αναγκών της κοινωνίας.

Η Ευρωπαϊκή Πίστη αποδέχεται το χρέος της προς την κοινωνία 
και αναπτύσσει κοινωνικό διάλογο µε τους ενδιαφερόµενους 
φορείς (εργαζόµενοι, µέτοχοι, προµηθευτές, τοπικές κοινωνίες, 
πελάτες). 

Πέρα, πλέον της όποιας προσέγγισης επιλέξει να υποδείξει η 
Πολιτεία για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, η  εταιρία προχωρά 
εθελοντικά και µε διαφάνεια στην αυτορρύθµιση της εταιρικής της 
συµπεριφοράς ακολουθώντας µια ισορροπηµένη και ολιστική 
προσέγγιση, η οποία συνυπολογίζει οικονοµικά, κοινωνικά, 
περιβαλλοντικά και καταναλωτικά θέµατα και συµφέροντα, µε 
στόχο να θεµελιώνεται µια εταιρική λειτουργία που να διασφαλίζει 
τη µακροπρόθεσµη ανάπτυξη και προοπτική της  εταιρίας, 
λαµβάνοντας σοβαρά υπόψη τις ανάγκες και τις προσδοκίες όλων 
των ενδιαφεροµένων µερών.

Ειδικότερα, η Ευρωπαϊκή Πίστη δηλώνει πως η Εταιρική 
Κοινωνική Ευθύνη αποτελεί επιχειρηµατική συµπεριφορά της 
εταιρίας πέρα και πάνω από νοµικές απαιτήσεις, εκουσίως 
υιοθετηµένη επειδή αντιλαµβανόµαστε την Εταιρική Κοινωνική 
Ευθύνη ως µέρος µίας στρατηγικής ανταποδοτικής επένδυσης 
που συνεισφέρει στην βιώσιµη λειτουργία  εταιρίας και την 
προσανατολίζει στην αειφόρο ανάπτυξή της που διευκολύνει την 
εταιρία για την επίτευξη των µακροπρόθεσµων στόχων τόσο της 
ίδιας όσο και των ενδιαφεροµένων µερών της.

Στην Ευρωπαϊκή Πίστη δεν είµαστε αγκυλωµένοι στο παρόν. 
Ενδιαφερόµαστε όχι µόνο για το αύριο, αλλά και το µετά. Το 
αποδεικνύουµε έµπρακτα µε τους παρακάτω τρόπους:

Όχι µόνο τηρούµε απαρέγκλιτα την Ελληνική νοµοθεσία, αλλά 
και δηµιουργούµε επιπλέον κανονιστικό πλαίσιο εταιρικής 
συµπεριφοράς.

Συνεργαζόµαστε µε όλους τους φορείς αλλαγής, γιατί κανείς δεν 
µπορεί να οικοδοµήσει µόνος του ένα βιώσιµο µέλλον.

Επιλέγουµε συνεργασίες που ενστερνίζονται τις αξίες της 
κοινωνικής υπευθυνότητας.

Δεν ψάχνουµε λύσεις στα τυφλά, γινόµαστε µέρος της λύσης.

Η βιώσιµη ανάπτυξη αποτελεί τον θεµέλιο λίθο του στρατηγικού 
µας σχεδιασµού και η εταιρική κοινωνική ευθύνη αναπόσπαστο 
κοµµάτι της οργανωσιακής µας κουλτούρας.

Μοντέλο συµπεριφοράς για την εταιρία αποτελούν από το 2011 ο 
εξελισσόµενος από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ορισµός της 
Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, οι Κατευθυντήριες Οδηγίες του 
Global Reporting Initiative (GRI) και οι κατευθυντήριες οδηγίες για 
την ΕΚΕ του IS0 26000. Η Ευρωπαϊκή Πίστη ήταν η πρώτη 
ασφαλιστική εταιρία στην Ελλάδα που υιοθέτησε, από το 2011, το 
IS0 26000 σε συνδυασµό µε τις Κατευθυντήριες Οδηγίες του GRI.

Η εταιρία προσεγγίζει τα θέµατα της εταιρικής ευθύνης δίνοντας 
ακόµη µεγαλύτερη έµφαση στο θέµα της ενσωµάτωσης της 

καινοτοµίας στη λειτουργία της και στα προϊόντα της, και στα 
θέµατα τη βιώσιµης λειτουργίας στοχεύοντας την αειφόρο 
ανάπτυξη, και από αυτή την περίοδο αναφοράς, αυτό θα 
αποτυπώνεται µε µεγαλύτερη σαφήνεια στην σχετική έκθεσή της 
η οποία και θα διαµορφώνεται σύµφωνα µε τις κατευθυντήριες 
οδηγίες των κατευθυντήριων οδηγιών GRI G4 το δε περιεχόµενό 
της θα ανταποκρίνεται στην «In Accordance –CORE” 
προβλεπόµενη από αυτές επιλογή.

Το GRI είναι ένα διεθνές «πρότυπο» για την έκθεση βιωσιµότητας, 
ένα από τα πλέον έγκυρα για την αναφορά της εταιρικής 
κοινωνικής ευθύνης. Το GRI αφορά το περιεχόµενο της έκθεσης 
και τη διασφάλιση της ποιότητας των υποβαλλόµενων 
πληροφοριών, µέσω παραποµπών σε πρότυπα και δείκτες 
απόδοσης για κάποιες από τις δηµοσιοποιούµενες παραµέτρους, 
χρησιµοποιείται  δε από περισσότερες από 1.100 εταιρίες 
παγκοσµίως.

Και τα δύο πλαίσια κατευθυντήριων οδηγιών GRI G4 και ISO 26000 
έχουν παράλληλη αντιστοιχισµένη θεµατολογία και κοινές 
συγκλίνουσες στοχεύσεις και αυτό αποτυπώνεται στο σχετικό 
Πίνακα στο τέλος της έκθεσης. Αυτά τα πλαίσια χρησιµοποιούντα 
από την εταιρία ως οδηγοί για την επιδιωκόµενη συνεχιζόµενη 
αλλαγή και όχι ως πιστοποιητικά διαχείρισης. Η εταιρία µε τον όρο 
βιώσιµη συµπεριφορά αντιλαµβάνεται πέρα του τυπικού 
περιεχοµένου, να αφορά µία επιχειρηµατική λειτουργία η να 
προσεγγίζει τα ζητήµατα του περιβάλλοντος, της κοινωνίας και της 
εταιρικής διακυβέρνησης κατά τέτοιο τρόπο ώστε από τη µια µεριά 
να της επιτρέπεται να αντιλαµβάνεται και να εκµεταλλεύεται τις 
σχετικές ευκαιρίες από την άλλη δε να αντιλαµβάνεται τους 
σχετικούς κινδύνους και µέσα από την καινοτόµο και βιώσιµη 
λειτουργία της να µειώνει ή και να εξαλείφει όπου τούτο είναι 
δυνατόν αυτούς τους κινδύνους ή τέλος να διαµορφώνει όρους 
µίας προσαρµογής της στα επερχόµενα ώστε να περιορίζονται οι 
όποιες διαφαινόµενες αρνητικές επιπτώσεις για αυτήν.

Η επιλογή της σύνταξης της σχετικής έκθεσης µε το νέο σύγχρονο 
πλαίσιο των κατευθυντήριων οδηγιών GRI G4, στοχεύει στο να 
µπορούν αυτοί οι κίνδυνοι αλλά και οι αντίστοιχες προοπτικές να 
καθίστανται γνωστά σε όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη (εσωτερικά 
και εξωτερικά) που την αφορούν, έτσι ώστε σε αυτά να διατίθεται 
το πλέον κατάλληλο σύνολο πληροφοριών βάσει των οποίων τα 
ενδιαφερόµενα µέρη να κάνουν τις σχετικές εκτιµήσεις τους και 
µε την βοήθεια αυτών να κάνουν τις σχετικές επιλογές τους.

Με τις πρακτικές αυτές « Δεν στοχεύουµε στην απλή ποσοτική 
ενίσχυση των δεικτών απόδοσης (KPI's), αλλά στην ενδυνάµωση 
της εταιρικής κουλτούρας για την κοινωνική αλληλεγγύη και την 
ευθύνη της εταιρίας για τις επιπτώσεις της λειτουργίας της στο 
κοινωνικό και φυσικό περιβάλλον.» 

Η Ευρωπαϊκή Πίστη, υιοθετώντας το νέο πλαίσιο GRI G4, 
προσεγγίζει ακόµη πιο αποφασιστικά και µε περισσότερη 
διακριτότητα τον προσδιορισµό των ουσιωδών για αυτήν θεµάτων 
βιωσιµότητας διερευνώντας όλο και πιο ενεργά τα ενδιαφερόµενο 
µέρη που την αφορούν. Η υιοθέτηση του νέου πλαισίου GRI G4 
ξεκίνησε από την τρέχουσα περίοδο 2014 και πρωτο 
αποτυπώνεται στην παρούσα έκθεση – αναφορά.

H σύνταξη Απολογισµού Βιωσιµότητας, βάσει του προτύπου GRI 
G4 φέρει επιπλέον προστιθέµενη αξία στα ενδιαφερόµενο µέρη, 
καθώς αυτή συνδυάζεται µε τις κατευθυντήριες οδηγίες του IS0 
26000, περί κοινωνικής ευθύνης, που και αυτό δεν βασίζεται τόσο 
στη συµπλήρωση δεικτών, όσο στη σύγκλιση µε της αρχές 

βιώσιµης εταιρικής ανάπτυξης.
Πέραν αυτών η εταιρία συµµετέχει εθελοντικά στο Οικουµενικό 
Σύµφωνο του ΟΗΕ, στοχεύοντας να περιλάβει στο πλαίσιο 
λειτουργίας της όσο το δυνατόν περισσότερες παραµέτρους και 
συγκλίνουσες µεταξύ τους προσεγγίσεις που υποστηρίζουν 
πρακτικές εµπέδωσης όρων βιώσιµης επιχειρηµατικής 
λειτουργίας και αειφόρου ανάπτυξης.
Η Ευρωπαϊκή Πίστη δεσµεύεται ως προς την εφαρµογή των 
παραπάνω πρωτοβουλιών διασφαλίζοντας µε αυτό τον τρόπο µια 
συνεκτική πλατφόρµα πολιτικών αειφόρου ανάπτυξης µε 
στρατηγικές κατευθύνσεις. 

Tα ουσιώδη θέµατα που προέκυψαν από την εφαρµογή των 
οδηγιών GRI G4 αποτυπώνονται στα παρακάτω κεφάλαια και 
συνιστούν το βασικό Πλαίσιο Βιωσιµότητας της εταιρίας κατά το 
GRI G4. Η σχετική αντιστοίχιση του περιεχοµένου τους σύµφωνα 
µε το IS0 26000 παρουσιάζεται στην παρακάτω λίστα: 

> Εταιρική Διακυβέρνηση
> Ανθρώπινα Δικαιώµατα
> Εργασιακές Σχέσεις- Πρακτικές
> Περιβάλλον
> Υπεύθυνη και Δίκαιη Προσφορά Υπηρεσιών
> Καταναλωτικά Ζητήµατα
> Κοινωνική Προσφορά

H αναλυτική αντιστοίχιση των ουσιωδών θεµάτων κατά GRI G4 µε 
το ISO 26000 αποτυπώνεται σε σχετικό Πίνακα στο τέλος της 
Έκθεσης.
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Όπως ήδη αναφέρθηκε η εταιρία συµµετέχει εθελοντικά στο 
Οικουµενικό Σύµφωνο του ΟΗΕ,  στοχεύοντας µέσω των πολιτικών 
της να προσθέσει όρους βιώσιµης επιχειρηµατικής λειτουργίας και 
αειφόρου επιχειρηµατικής ανάπτυξης, υποστηρίζοντας και 
προωθώντας τις αρχές, οι οποίες αφορούν τα ανθρώπινα 
δικαιώµατα, τα δικαιώµατα εργασίας, την προστασία του 
περιβάλλοντος και την καταπολέµηση της διαφθοράς.

Το Οικουµενικό Σύµφωνο (UN Global Compact) παροτρύνει τις 
επιχειρήσεις να προωθούν και να εφαρµόζουν τις δέκα αρχές που 
αφορούν τα ανθρώπινα δικαιώµατα, την εργασία, το περιβάλλον 
και την καταπολέµηση της διαφθοράς. Οι αρχές αυτές βασίζονται 
στα έγγραφα:

> Οικουµενική Διακήρυξη των Δικαιωµάτων του Ανθρώπου
> Διακήρυξη Θεµελιωδών αρχών και δικαιωµάτων στην 
εργασία
> Διακήρυξη του Ρίο για το Περιβάλλον και την Ανάπτυξη
> Σύµβαση των Ηνωµένων Εθνών κατά της Διαφθοράς

Οι Δέκα (10) αρχές του Οικουµενικού Συµφώνου των Ηνωµένων 
Εθνών (UN Global Compact) και οι δράσεις που αναλαµβάνει η 
Ευρωπαϊκή Πίστη, ώστε να συµµορφώνεται µε αυτές:

Οι επιχειρήσεις οφείλουν να υποστηρίζουν και να σέβονται την 
προστασία των διεθνώς διακηρυγµένων ανθρώπινων 
δικαιωµάτων

Το Οικουµενικό Σύµφωνο του ΟΗΕ 
(UN Global Compact)

Ανθρώπινα Δικαιώµατα

Αρχή 1 

Οι επιχειρήσεις οφείλουν να διασφαλίζουν ότι οι δικές τους 
δραστηριότητες δεν εµπλέκονται σε παραβιάσεις ανθρωπίνων 
δικαιωµάτων

Η εταιρία συµµορφώνεται πλήρως µε τη σχετική ελληνική και διεθνή νοµοθεσία και µε την εφαρµογή της πολιτικής της για τα Ανθρώπινα 
Δικαιώµατα.
Οι αρχές αυτές είναι για την εταιρία αυτονόητες αξίες, τις οποίες τηρεί µε όλους τους κοινωνικούς της εταίρους.
Ο εσωτερικός κανονισµός και η όλη λειτουργία της εταιρίας διέπεται από την εφαρµογή των αρχών της δικαιοσύνης, του σεβασµού της 
προσωπικότητας, της αντικειµενικότητας, της αξιοκρατίας της πλήρους απαλλαγής από όποια διάκριση και παρενόχληση και από την πρόβλεψη της 
παροχής ίσων ευκαιριών µε περεταίρω προβλέψεις για την µέγιστη δυνατή διασφάλιση του προσωπικού στην περίπτωση που επισυµβεί τυχαίο 
γεγονός
Υπάρχει διαρκής και ενεργή µέριµνα για το απόρρητο των πληροφοριών και φυσικά τηρούνται οι Αρχές για την Προστασίας των Προσωπικών 
Δεδοµένων.

Αρχή 2
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Ο απολογισµός βιωσιµότητας αποτελεί µια µορφή έκθεσης 
απευθυνόµενη στο σύνολο των εταίρων και των ενδιαφεροµένων 
µερών της ΑΕΓΑ Ευρωπαϊκή Πίστη µε στόχο την ενηµέρωση τους 
για την πολιτική, τα προγράµµατα, τις δράσεις και τους µελλοντικούς 
στόχους της, µε άξονα την προαγωγή της κοινωνικά υπεύθυνης 
λειτουργίας της. Εν αντιθέσει µε τον τακτικό, χρηµατοοικονοµικό 
απολογισµό που απευθύνεται κυρίως στους επενδυτές και 
µετόχους του οργανισµού, ο απολογισµός βιωσιµότητας, ο οποίος 
αναφέρεται στην περίοδο Ιανουαρίου-Δεκεµβρίου 2014, 
αποτυπώνει την εθελοντική πρωτοβουλία της ΑΕΓΑ Ευρωπαϊκή 
Πίστη να ενηµερώσει το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο για τις 
επιδράσεις της εταιρικής της δραστηριότητας, υιοθετώντας τη 
σύγχρονη απαίτηση για τήρηση των αρχών της διαφάνειας και της 
λογοδοσίας. Ο απολογισµός βιωσιµότητας της ΑΕΓΑ Ευρωπαϊκή 
Πίστη αποτελεί τεκµήριο της έµπρακτης κοινωνικής υπευθυνότητάς 
της, ενσωµατωµένης στην εταιρική της στρατηγική. 

Ως Υπεύθυνοι Εταιρικοί Πολίτες υπογράφουµε κοινωνικό 
συµβόλαιο µε τους φορείς και τα ενδιαφερόµενα µέρη, το οποίο δρα 
προληπτικά. Ο απολογισµός βιωσιµότητας υποδεικνύει ότι δεν 
είµαστε µια κλειστή και αυτόνοµη εταιρική οντότητα. 

Οι επιχειρήσεις οφείλουν να προασπίζουν το δικαίωµα του 
συνεταιρίζεσθαι και την αποτελεσµατική αναγνώριση του 
δικαιώµατος της συλλογικής διαπραγµάτευσης

Συνθήκες εργασίας

Οι επιχειρήσεις οφείλουν να προασπίζουν την εξάλειψη κάθε 
µορφής καταναγκαστικής ή υποχρεωτικής εργασίας

Η εταιρεία σέβεται τηρεί και υποστηρίζει τα διεθνώς διακηρυγµένα ανθρώπινα δικαιώµατα. Εφαρµόζει πλήρως, στο έπακρο την ελληνική και 
ευρωπαϊκή νοµοθεσία 

Διασφαλίζει πλήρως τις συλλογικές εργασιακές συµβάσεις, απασχολεί άτοµα και από τα δύο φύλα και άλλων εθνικοτήτων, και παρέχει πολλαπλές 
ευκαιρίες συνεχούς εκπαίδευσης και επαγγελµατικής εξέλιξης

Απολογισµός 2014: «Ανθρώπινο Κεφάλαιο»

Αρχή 3

Αρχή 4

Οι επιχειρήσεις οφείλουν να προασπίζουν την ουσιαστική 
κατάργηση της παιδικής εργασίας

Αρχή 5

Οι επιχειρήσεις οφείλουν να ακολουθούν προληπτική 
προσέγγιση ως προς τις περιβαλλοντικές προκλήσεις

Περιβάλλον 

Οι επιχειρήσεις οφείλουν να αναλαµβάνουν πρωτοβουλίες για την 
ενίσχυση της περιβαλλοντικής υπευθυνότητας

Η εταιρία τηρεί και προωθεί τις αρχές για το περιβάλλον, και υλοποιεί ειδικές δράσεις σχετικές µε αυτές

Eνδεικτικά:
Η εταιρεία εφαρµόζει πρόγραµµα ανακύκλωσης υλικών, υλοποιεί πρόγραµµα διαχρονικής µείωσης της κατανάλωσης χαρτιού και αριθµού 
εκτυπώσεων, υποστηρίζει και επιβραβεύει την ήπια και µε λιγότερες εκποµπές αερίων του θερµοκηπίου µετακίνηση του προσωπικού της, υλοποιεί 
πρόγραµµα χρήσης εταιρικών αυτοκινήτων χαµηλής εκποµπής καυσαερίων, αντικατέστησε τους λαµπτήρες πυρακτώσεως µε αντίστοιχους 
χαµηλής κατανάλωσης.

Απολογισµός 2014: «Περιβάλλον»

Αρχή 6

Αρχή 7

Οι επιχειρήσεις οφείλουν να ενθαρρύνουν την ανάπτυξη και 
διάδοση τεχνολογιών που είναι φιλικές προς το περιβάλλον

Αρχή 8
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Οι επιχειρήσεις οφείλουν να αντιτίθενται σε κάθε µορφής 
διαφθορά, συµπεριλαµβανοµένου του εκβιασµού και της 
δωροδοκίας

Καταπολέµησης της διαφθοράς

Η εταιρία έχει προβλέψει και έχει ενεργούς µηχανισµούς ελέγχου και τις διαδικασίες, τις οποίες και τηρεί στο σύνολο τους για την αποφυγή και 
την καταπολέµηση του ξεπλύµατος βρώµικου χρήµατος και εν γένει κάθε µορφής καταχρήσεων.

Λειτουργεί πλήρως και καταστατικά προβλεπόµενος εσωτερικός έλεγχος, τηρεί και εφαρµόζει κώδικα δεοντολογίας και τις αρχές της εταιρικής 
διακυβέρνησης 
Τηρεί και εφαρµόζει Πολιτική Κανονιστικής Συµµόρφωσης και έχει πλήρως ενεργό το σχετικό τµήµα Κανονιστικής Συµµόρφωσης.
Διαθέτει και λειτουργεί σύγχρονα και ασφαλή πληροφορικά πληροφοριακά συστήµατα

Απολογισµός 2014 
«Εταιρική Διακυβέρνηση»
«Ανθρώπινο Κεφάλαιο»

Αρχή 9
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Οικονοµικά Στοιχεία
Στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης δεν πρέπει να 
λησµονούµε πως µοχλός για το µοντέλο της Βιώσιµης Ανάπτυξης 
είναι µια υγιής εταιρία που σέβεται τον πελάτη, τους 
εργαζόµενους, τους µετόχους και γενικότερα τα ενδιαφερόµενα 
µέρη. Με άλλα λόγια, για να προσεγγίσουµε το όραµα της 
βιωσιµότητας, βασική προϋπόθεση είναι η κάλυψη των 
υποχρεώσεων της εταιρίας και η απόδοση προστιθέµενης αξίας 
στους ενδιαφερόµενους. Η κερδοφόρος λειτουργία της εταιρίας, 
µας επιτρέπει να παρέχουµε υπηρεσίες ανταγωνιστικές, να 
εγγυόµαστε θέσεις εργασίας και στο µέλλον, να 
αναδιοργανωνόµαστε για να γινόµαστε καλύτεροι και κυρίως, να 
µετέχουµε στην προσπάθεια για ένα βιώσιµο αύριο. Για τον λόγο 
αυτό, πριν την ανάλυση των αξόνων του IS0 26000, κρίνουµε 
σκόπιµο να αναφερθούµε σε εκείνα τα µεγέθη που µας κάνουν 
περήφανους και µας κατατάσσουν στις ελληνικές υγιείς 
εισηγµένες εταιρίες.
Η θέσπιση νέων κανόνων και η αυτορρύθµιση, ακόµα και αν δεν 
επιβάλλεται από την νοµοθεσία, δεν αποτελεί νέο τρόπο σκέψης 
για την Ευρωπαϊκή Πίστη, αλλά συνέχεια της καθιερωµένης 
πρακτικής που ήδη εφαρµόζει στις χρηµατοοικονοµικές της 
λειτουργίες. Συγκεκριµένα, από τις 30 Ιουνίου 2010 η Ευρωπαϊκή 
Πίστη εφαρµόζει την Οδηγία 2009 / 138 / Ε.Κ της 25.11.2009 
(Solvency II) η οποία θα έχει εφαρµογή την 01/01/2016. Με άλλα 
λόγια, η εταιρία µας προσαρµόζεται στο µελλοντικό περιβάλλον 
των αυξηµένων κεφαλαιουχικών απαιτήσεων από τώρα, δίχως 
αυτό να απαιτείται από την Τ.τ.Ε. και αποδεικνύει ότι ακόµα και µε 
περιορισµούς που αυτοβούλως θέτει, παραµένει διαχρονικά 
κερδοφόρα.
Τα βασικά οικονοµικά µεγέθη του Οµίλου τα οποία 
προσδιορίζονται κατά κύριο λόγο από τα µεγέθη της Μητρικής 
Εταιρίας, εµφανίζονται στον παρακάτω πίνακα.

Η προσαρµογή στην οδηγία «Solvency II» σε συνδυασµό µε το αβέβαιο επενδυτικό οικονοµικό κλίµα οδήγησε σε ένα συντηρητικό επενδυτικό 
προσανατολισµό του επενδυτικού χαρτοφυλακίου («τακτική κατανοµή») σύµφωνα µε την στρατηγική κατανοµή που έχει αποφασιστεί από το 
Διοικητικό Συµβούλιο. Η γενικότερη στρατηγική είχε ως στόχο τη διαµόρφωση ενός πιο διαφοροποιηµένου, ισορροπηµένου, όχι µόνο γεωγραφικά, 
αλλά και ποιοτικά, επενδυτικού χαρτοφυλακίου µε σκοπό το περιορισµό του απαιτητού κεφαλαίου φερεγγυότητας και του αναλαµβανόµενου 
επενδυτικού ρίσκου. 
Την 31/12/2014 το χρηµατοοικονοµικό επενδυτικό χαρτοφυλάκιο της ΑΕΓΑ Ευρωπαϊκή Πίστη, βάσει της ποσοστιαίας κατανοµής, διαµορφώθηκε ως 
εξής: 5,25% σε µετοχές, 37,78% σε κρατικά οµόλογα, 29,41% σε εταιρικά οµόλογα, 15,03% σε µετρητά και 12,53% σε καλυµµένα οµόλογα. Ειδικότερα, 
την 31/12/2014 το επενδυτικό χαρτοφυλάκιο έκλεισε στα 258,6 εκ. €, µε αύξηση 46,6 εκ. € σε σχέση µε την 31/12/2013 (212 εκ. €). Το 
χρηµατοοικονοµικό χαρτοφυλάκιο έκλεισε στα 220,2 εκ. € έναντι 173,6 εκ. € παρουσιάζοντας αύξηση 46,5 εκ. €.
Είναι προφανές, πως η Ευρωπαϊκή Πίστη, η οποία δεν είχε ποτέ δανειακές υποχρεώσεις, θέτει υψηλότερους στόχους και τους επιτυγχάνει, σε κλίµα 
που δεν διευκολύνει την επιχειρηµατική δραστηριότητα. Οι αριθµοί δικαιώνουν την προσπάθεια όλων µας για µια υγιή εταιρία που παρέχει 
ασφάλεια στους πελάτες, στους εργαζόµενους, στους µετόχους και στην ελληνική κοινωνία.

Μεγέθη (σε χιλιάδες ευρώ)
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ
ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ
ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ
ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ

2014
329.729
70.140
166.326
70.255
234.305
0
15.056

2014 vs 2013
+9,9%
+ 21,5%
+ 1,5%
-0.9%
+ 8,4%
-
+11,4%

2013
300.093
57.686
163.885
70.878
216.091
0
13.515
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Το Πλαίσιο Βιωσιµότητας 
Ο νέος Ορισµός και το νέο Πλαίσιο ΕΚΕ

H Εταιρία προσχωρεί στον νέο ορισµό και το νέο πλαίσιο για την 
ΕΚΕ όπως οριοθετείται στην ανακοίνωση της ΕΕ «Μια 
ανανεωµένη στρατηγική 2011 – 2014 σχετικά µε την εταιρική 
κοινωνική ευθύνη»1:

Η ΕΚΕ είναι η «ευθύνη των επιχειρήσεων για τον αντίκτυπό τους 
στην κοινωνία». Προϋπόθεση για την εκπλήρωση αυτής της 
ευθύνης είναι ο σεβασµός της ισχύουσας νοµοθεσίας και των 
συλλογικών συµφωνιών µεταξύ των κοινωνικών εταίρων. Για να 
ανταποκρίνονται πλήρως στην εταιρική κοινωνική ευθύνη τους, οι 
επιχειρήσεις πρέπει να καθιερώσουν διαδικασίες για την ένταξη 
των κοινωνικών, περιβαλλοντικών και δεοντολογικών πτυχών 
και των πτυχών των δικαιωµάτων του ανθρώπου και των 
δικαιωµάτων του καταναλωτή, τόσο στην επιχειρηµατική τους 
δραστηριότητα όσο και στη βασική στρατηγική τους σε στενή 
συνεργασία µε τα ενδιαφερόµενα µέρη, µε σκοπό:

> τη δηµιουργία, στο µέγιστο βαθµό, κοινών αξιών για τους 
ιδιοκτήτες/µετόχους και για τα άλλα ενδιαφερόµενα µέρη 
και την κοινωνία στο σύνολό της
> τον εντοπισµό, την πρόληψη και τον περιορισµό των 
πιθανών δυσµενών συνεπειών τους.

Η Εταιρία αντιλαµβάνεται και χειρίζεται την ΕΚΕ µε το δεδοµένο 
ότι συσχετίζεται µε τα θέµατα:

> Βιώσιµη λειτουργία και αειφόρο ανάπτυξη 
> Σύνδεση των κοινωνικά υπεύθυνων πρακτικών και 
πολιτικών µε την πρακτική της δηµοσιοποίησης

Ο νέος ρόλος και στόχευση της έκθεσης 

Η εταιρία έχει προσχωρήσει και εφαρµόζει τους τρείς βασικούς 
στόχους δηµοσιοποιώντας αυτούς και τις µη οικονοµικές 
πληροφοριών στις εκθέσεις ΕΚΕ – Βιωσιµότητας:

(1) Αύξηση της διαφάνειας, της συνάφειας, της 
συνεκτικότητας και της συγκρισιµότητας των µη 
χρηµατοοικονοµικών πληροφοριών που δηµοσιοποιούνται.
(2) Αύξηση πολυµορφίας στο διοικητικά συµβούλιο, 
αυξηµένη διαφάνεια, αποτελεσµατική εποπτεία διαχείρισης 
και άρτια διακυβέρνηση της εταιρίας.
(3) Αύξηση της υπευθυνότητας και των επιδόσεων της 
εταιρίας

Η έκθεση περιλαµβάνει πραγµατική ανασκόπηση της εξέλιξης και 
των επιδόσεων των δραστηριοτήτων της εταιρίας και της θέσης 
της, καθώς και την περιγραφή των κυριότερων κινδύνων και 
αβεβαιοτήτων που αντιµετωπίζει, ο δε τρόπος παρουσίασης 
αυτών αντιστοιχεί στο µέγεθός της και την πολυπλοκότητα των 
δραστηριοτήτων της.

Η Ευρωπαϊκή Πίστη παρά το γεγονός ότι νοµικά δεν υπόκειται 
στην υποχρέωση συµµόρφωσης της προς την οδηγία  2014/95/ΕΕ 
- σχετικά µε την δηµοσιοποίηση µη-οικονοµικών πληροφοριών, 
εντάσσει το περιεχόµενο και τις νέες κατευθύνσεις στοχεύσεων 
για την ΕΚΕ καθώς και το νέο ρόλο για την έκθεση «Απολογισµός 
Βιωσιµότητας» στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος της όπως το 
υποδεικνύει η οδηγία αυτή σε συνδυασµό µε τις κατευθυντήριες 
οδηγίες του GRI G4.
Αυτά αποτυπώνονται και στο περιεχόµενο της παρούσας έκθεσης, 
παράλληλα µε την συνεχιζόµενη εφαρµογή των πρότυπων 
κατευθυντήριων οδηγιών του πλαισίου ISO 26000:2010 
Το περιεχόµενο της έκθεσης αντιστοιχεί στο «in-accordance: 
CORE».

Η τριάδα Περιβάλλον, Κοινωνία, Διακυβέρνηση

Η εταιρία συνέχισε µεν τις βασικές δράσεις της ΕΚΕ όπως είχαν 
διαµορφωθεί έως σήµερα αλλά προσέθεσε και δίνει πλέον 
µεγαλύτερη έµφαση σε ότι ενσωµατώνει στις επιχειρηµατικές της 
δραστηριότητες και στη κεντρική της στρατηγική, τη µέριµνα για τα 
κοινωνικά, περιβαλλοντικά θέµατα καθώς και τα σχετιζόµενα µε 
την διακυβέρνηση - «Environment, Society, Governance  (ESG]» 
«Περιβάλλον, Κοινωνία, Διακυβέρνηση [ΠΚΔ]» - λαµβάνοντας 
πάντα υπόψη τα ενδιαφέροντα και συµφέροντα των 
ενδιαφεροµένων µερών – εταίρων τους.

COM(2011) 681 final of 25 October 20111
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Εταιρική Διακυβέρνηση
Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης:

Η Εταιρική Διακυβέρνηση αφορά στο σύνολο των αρχών και 
πρακτικών που υιοθετεί ένας οργανισµός προκειµένου να 
διασφαλίσει την απόδοση της, τα συµφέροντα των µετόχων της και 
τα συµφέροντα όλων των ενδιαφερόµενων µερών (stakeholders). 
Οι αρχές Εταιρικής Διακυβέρνησης αποτελούν τη βάση του 
συστήµατος διακυβέρνησης της Ευρωπαϊκή Πίστη Α.Ε.Γ.Α. µέσω 
του οποίου επιτυγχάνεται χρηστή και αποτελεσµατική διοίκηση 
της Εταιρίας µε αποδοτική χρησιµοποίηση των διαθέσιµων 
παραγωγικών πόρων καθώς και διαφάνεια στις εταιρικές 
λειτουργίες, προς το µακροπρόθεσµο συµφέρον όλων των 
µετόχων.
Η εταιρική διακυβέρνηση συνδράµει θετικά στην απόδοση της 
Εταιρίας καθώς εστιάζει στις παρακάτω ενότητες:

> Το Διοικητικό Συµβούλιο και την εκτελεστική Διοίκηση 
σχετικά µε: ποσοστό ανεξάρτητων µελών, σύνθεση 
επίτροπων του Διοικητικού Συµβουλίου, διαδικασία 
αξιολόγησης του Διοικητικού Συµβουλίου, αρµοδιότητες 
Προέδρου και Διευθύνοντος Συµβούλου.
> Τα δικαιώµατα των µετόχων (αρχή µιας µετοχής – µιας 
ψήφου)
> Διαφάνεια και Έλεγχος (Διαχείριση κινδύνων, Εξωτερικός 
και Εσωτερικός Έλεγχος,

Μέσα στα πλαίσια της Εταιρικής Διακυβέρνησης η Ευρωπαϊκή 
Πίστη Α.Ε.Γ.Α επιδιώκει την εφαρµογή βέλτιστων πρακτικών 
εταιρικής διακυβέρνησης στις λειτουργίες του οργανισµού, όπου 
περιλαµβάνει και εθελούσιες δεσµεύσεις της Εταιρίας που 
πηγάζουν από την επιχειρηµατική της δεοντολογία.
Η Ευρωπαϊκή Πίστη Α.Ε.Γ.Α ως ανώνυµη εταιρία εισηγµένη στο 
Χρηµατιστήριο Αθηνών ακολουθεί την ελληνική νοµοθεσία σε 
σχέση µε τις αρχές και τις πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης. Οι 
απορρέουσες διατάξεις για την εταιρία αποτυπώνονται στο 
Καταστατικό, στον Εσωτερικό Κανονισµό Λειτουργίας, στον 
Κώδικα Δεοντολογίας και σε άλλους κανονισµούς της εταιρίας 
που ρυθµίζουν της λειτουργίες της.

Σύστηµα Εταιρικής Διακυβέρνησης:

Οι αρχές µας

Εντιµότητα
Συνέπεια
Φιλεργατικότητα

Οι αξίες µας

Ήθος
Σεβασµός
Οµαδικότητα
Αλήθεια
Φιλία

ΜΕΤΟΧΟΙ

ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ

ΕΛΕΓΧΟΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΕΛΕΓΧΟΥ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ
ΕΛΕΓΧΟΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
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Διοικητικό Συµβούλιο:

Το Διοικητικό Συµβούλιο είναι το ανώτατο διοικητικό όργανο της 
Εταιρίας που κατά κύριο λόγο διαµορφώνει τη στρατηγική και 
πολιτική ανάπτυξης αυτής, ενώ εποπτεύει και ελέγχει τη 
διαχείριση της περιουσίας της. Λαµβάνει αποφάσεις, ασκεί έλεγχο 
σε όλες τις δραστηριότητες της εταιρίας και εποπτεύει επί 
συνεχούς βάσεως τα στελέχη της Εταιρίας στα οποία βάσει του 
οργανογράµµατος ή κατόπιν ανάθεσης από το ίδιο το Διοικητικό 
Συµβούλιο έχουν ανατεθεί σχετικές εκτελεστικές αρµοδιότητες. Οι 
εξουσίες και αρµοδιότητες του Διοικητικού Συµβουλίου της 
εταιρίας είναι αυτές που περιγράφονται στο καταστατικό αυτής.
Για το έτος 2014 το Δ.Σ πραγµατοποίησε 17 συνεδριάσεις και η 
σύνθεση του ήταν η ακόλουθη:

1. Λεκκάκος Σταύρος - Πρόεδρος (ανεξάρτητο, µη εκτελεστικό 
µέλος)
2. Χαλκιόπουλος Νικόλαος - Αντιπρόεδρος (εκτελεστικό µέλος)
3. Γεωργακόπουλος Χρήστος - Διευθύνων Σύµβουλος 
(εκτελεστικό µέλος)
4. Χρόνης Θεόδωρος- (εκτελεστικό µέλος)
5. Βερζοβίτης Στέφανος - (εκτελεστικό µέλος)
6. Διαµαντόπουλος Γεώργιος - (ανεξάρτητο, µη εκτελεστικό µέλος)
7. Κωνσταντινίδης Γεώργιος - (εκτελεστικό µέλος)
8. Σαρπ Ερικ Κρίστοφερ - (εκτελεστικό µέλος)
9. Συρµακέζης Σωτήριος - (ανεξάρτητο, µη εκτελεστικό µέλος)

Ικανότητα και Ήθος προσώπων διοίκησης

Προκειµένου να διασφαλίζεται η χρηστή και συνετή διοίκηση της 
Εταιρίας από κατάλληλα πρόσωπα και παράλληλα να ενισχύεται η 
προστασία των ασφαλισµένων και όσων έχουν έννοµο συµφέρον, 
η Εταιρία έχει θεσπίσει και εφαρµόζει Πολιτική και Διαδικασίες 
για την Αξιολόγηση των προσώπων που έχουν την ευθύνη 
σηµαντικών λειτουργιών της. Η Πολιτική θεσπίστηκε µε σκοπό να 
καθορίσει τις αρχές και τα κριτήρια µε βάση τα οποία 
αξιολογούνται τα υπεύθυνα πρόσωπα, ως προς τη δυνατότητά 
τους να ανταπεξέλθουν µε επάρκεια στα καθήκοντά τους.

Ως υπεύθυνα πρόσωπα νοούνται τα µέλη του ΔΣ της Εταιρίας, ο 
Υπεύθυνος Αναλογιστής, ο Υπεύθυνος Διαχείρισης Κινδύνων, ο 
Υπεύθυνος Εσωτερικού Ελέγχου, ο Υπεύθυνος Εσωτερικού 
Μεταβλητού Κεφαλαίου, ο Υπεύθυνος Κανονιστικής 
Συµµόρφωσης, κάθε πρόσωπο µε συγκεκριµένες αρµοδιότητες 
βάσει της κείµενης νοµοθεσίας, καθώς και κάθε πρόσωπο που 
διαδραµατίζει σηµαντικό ελεγκτικό ή διαχειριστικό ρόλο ή τα 
καθήκοντά του µπορούν να επηρεάσουν ουσιωδώς τη διοίκηση 
της Εταιρίας.

Τα υπεύθυνα πρόσωπα, µεταξύ άλλων, αξιολογούνται και ως 
προς:
Α. Την εντιµότητα, την ακεραιότητα και την καλή φήµη τους
Προκειµένου το υπεύθυνο πρόσωπο να θεωρείται ότι διαθέτει τις 
απαιτούµενες προϋποθέσεις, θα πρέπει να έχει λευκό ποινικό 
µητρώο καθώς επίσης και να µην έχει κηρυχθεί σε κατάσταση 
πτώχευσης ή έχει διατελέσει µέλος διοικητικού συµβουλίου 
ανωνύµων ασφαλιστικών επιχειρήσεων που έχουν κηρυχθεί σε 
πτώχευση ή έχει ανακληθεί η άδεια λειτουργίας τους λόγω 
παράβασης νόµου, καθώς και να µην έχει εµπλακεί σε υποθέσεις 
που αφορούν τη νοµιµοποίηση εσόδων από εγκληµατικές 
δραστηριότητες ή τη χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας.
Β. Την επαγγελµατική τους κατάρτιση και εµπειρία από την αγορά
Για την αξιολόγηση του ως προς την επαγγελµατική του κατάρτιση 
και εµπειρία, κάθε Υπεύθυνο Πρόσωπο θα πρέπει να 
προσκοµίσει:
> αναλυτικό βιογραφικό σηµείωµα 
> τίτλους σπουδών ή γραµµατικών γνώσεων
> αποδεικτικά πιστοποίησης επαγγελµατικής επάρκειας, εφόσον 
κατέχει. 

Με την ενδελεχή εξέταση των παραπάνω παραστατικών 
αξιολογείται η επαρκής επαγγελµατική κατάρτιση καθώς και η 
απαιτούµενη εµπειρία και προϋπηρεσία.

Γ. Την επάρκεια των γνώσεων που διαθέτουν σε σχέση µε τα 
καθήκοντα που θα αναλάβουν.
Με την ενδελεχή εξέταση των στοιχείων που αναφέρονται στην 
προηγούµενη παράγραφο αξιολογείται επίσης αν το υπεύθυνο 
πρόσωπο κατέχει επαρκείς γνώσεις σε σχέση µε τα καθήκοντα 
του. Επιπροσθέτως επιβεβαιώνεται η τήρηση των προϋποθέσεων 
για τη νόµιµη άσκηση δραστηριότητας, εφόσον απαιτείται για τη 
θέση.

Δ. Τη µη ύπαρξη ασυµβίβαστου ή σύγκρουσης συµφερόντων µε τα 
καθήκοντα που θα αναλάβουν
Ως προς την εξέταση ύπαρξης ασυµβίβαστου ή σύγκρουσης 
συµφερόντων, διασφαλίζεται ότι το υπεύθυνο πρόσωπο δεν έχει 
άµεση ή έµµεση σχέση µε ανταγωνίστριες επιχειρήσεις ή σχέση 
µε την ίδια την επιχείρηση που τα συµφέροντα τα οποία 
εξυπηρετεί έρχονται σε αντιπαράθεση µε τις ευθύνες και τις 
υποχρεώσεις που προκύπτουν από την άσκηση των καθηκόντων 
της συγκεκριµένης θέσης.

Η καταλληλότητα και η αξιοπιστία των µελών του Διοικητικών 
Συµβουλίου επανεξετάζεται µόνο σε περίπτωση συγκεκριµένης 
καταγγελίας ή εφόσον περιέλθει στη γνώση της εταιρίας κάποια 
αξιόποινη πράξη τους. Η καταλληλότητα και αξιοπιστία των 
υπόλοιπων «Υπευθύνων Προσώπων» επανεξετάζεται κάθε 
χρόνο, στα πλαίσια της Ετήσιας Αξιολόγησης και Στοχοθέτησης 
Προσωπικού.

Επιτροπή Ελέγχου

Έργο της Επιτροπής είναι η εποπτεία των Εσωτερικών Ελεγκτών 
της εταιρίας, η επισκόπηση των οικονοµικών πληροφοριών που 
δηµοσιοποιούνται, ο έλεγχος και την αξιολόγηση των συστηµάτων 
εσωτερικού ελέγχου, η αξιολόγηση και ο συντονισµός της 
ελεγκτικής λειτουργίας και των διαδικασιών ελέγχου, µε βάση την 
κείµενη νοµοθεσία που διέπει την Εταιρία. Η Επιτροπή Ελέγχου 
λειτουργεί µε βάση ειδικό κανονισµό, ο οποίος αποτελεί και µέρος 
του Εσωτερικού Κανονισµού Λειτουργίας της Επιχείρησης. Ο 
κανονισµός της Επιτροπής Ελέγχου εγκρίνεται και αναθεωρείται 
από το Δ.Σ. Η Επιτροπή Ελέγχου συνεδριάζει τουλάχιστον τέσσερις 
φορές ετησίως. 

Τα µέλη της επιτροπής ελέγχου για το 2014 ήταν:
1. Διαµαντόπουλος Γεώργιος ( ανεξάρτητο, µη εκτελεστικό µέλος )
2. Κωνσταντινίδης Γεώργιος ( µη εκτελεστικό µέλος )
3. Συρµακέζης Σωτήριος (ανεξάρτητο, µη εκτελεστικό µέλος )
Σύστηµα Εσωτερικού Ελέγχου
Το Διοικητικό Συµβούλιο της ΑΕΓΑ Ευρωπαϊκή Πίστη έχει την 
ευθύνη για την ανάπτυξη και υλοποίηση ενός αποτελεσµατικού 
Συστήµατος Εσωτερικού Ελέγχου, το οποίο θα παρέχει εύλογη 
διαβεβαίωση στους Μετόχους και στη Διοίκηση της Εταιρίας, όσον 
αφορά την επίτευξη των κάτωθι στόχων:

1. Την αποτελεσµατικότητα και αποδοτικότητα των εταιρικών 
λειτουργιών
2. Την αξιοπιστία των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων
3. Τη συµµόρφωση µε τους ισχύοντες νόµους, κανονισµούς και 
διατάξεις

Η δοµή του Συστήµατος Εσωτερικού Ελέγχου της ΑΕΓΑ 
Ευρωπαϊκή Πίστη βασίζεται στο διεθνές πρότυπο COSO 
(Committee of Sponsoring Organizations) της Treadway 
Commission. H COSO είναι παγκοσµίως αναγνωρισµένη για τη 
συνεισφορά της σχετικά µε την καθοδήγηση σε θέµατα εταιρικής 
διακυβέρνησης, επιχειρηµατικής ηθικής, εσωτερικού ελέγχου, 
διαχείρισης επιχειρηµατικού κινδύνου, πρόληψης απάτης και 

αναφορών. Η COSO ανέπτυξε ένα πρότυπο ελέγχου (Internal 
Control - Integrated Framework), το οποίο έχει υιοθετηθεί ως 
διεθνές αποδεκτό πλαίσιο Συστήµατος Εσωτερικού Ελέγχου και 
είναι αναγνωρισµένο ως ένα αποτελεσµατικό εργαλείο για την 
εκτίµηση της αποτελεσµατικότητας του Συστήµατος Εσωτερικού 
Ελέγχου ενός οργανισµού.

Το πρότυπο COSO δίδει έµφαση στην επισκόπηση και εκτίµηση 
στους εξής τοµείς:
1. Περιβάλλον Ελέγχου (Control Environment)
2. Εκτίµηση Κινδύνων (Risk Assessment)
3. Ελεγκτικές Δραστηριότητες (Control Activities)
4. Πληροφόρηση και Επικοινωνία (Information and Communica-
tion)
5. Παρακολούθηση και Έλεγχος (Follow Up)

Περιβάλλον Ελέγχου

Το Περιβάλλον Ελέγχου αποτελεί θεµέλιο για την ανάπτυξη 
κατάλληλων µηχανισµών ελέγχου στη διαδικασία ετοιµασίας και 
δηµοσίευσης των οικονοµικών καταστάσεων της Εταιρίας. 

Σηµαντικό µέρος του Περιβάλλοντος Ελέγχου αποτελεί η 
ακεραιότητα, οι ηθικές αξίες, η οριοθέτηση - καθορισµός των 
διάφορων οργανικών ρόλων, η ανάθεση αρµοδιοτήτων - 
ευθυνών και η οργανωτική δοµή της Εταιρίας. Η δηµιουργία 
εσωτερικών πολιτικών, διαδικασιών και η διανοµή 
καθοδηγητικών εγχειριδίων στους εργαζόµενους, αποτελεί 
επίσης σηµαντικό στοιχείο στο Περιβάλλον Ελέγχου της Εταιρίας. 
Το Διοικητικό Συµβούλιο της «Ευρωπαϊκή Πίστη Α.Ε.Γ.Α.» έχει 
υιοθετήσει σαφείς δοµές και διαδικασίες εργασιών. Η συµµετοχή 
του Διοικητικού Συµβουλίου στη δηµιουργία και έγκριση 
εταιρικών πολιτικών, κατευθυντηρίων γραµµών και πλαισίων, 
είναι σηµαντική. 

Επιπρόσθετα, η Εταιρία έχει µέσα σε αυτό το πλαίσιο αναπτύξει 
Εταιρικό Κώδικα Δεοντολογίας, Πολιτική Ασφαλείας 
Μηχανογραφικών Συστηµάτων, Πολιτική Επιλήψιµων Πράξεων 
(Whistle blowing policy) και Πολιτική Αιτιάσεων, µε σκοπό τη 
δηµιουργία και προαγωγή ενός περιβάλλοντος / κουλτούρας 
εσωτερικού ελέγχου.

Επίσης, µέρος του Περιβάλλοντος Ελέγχου αποτελεί η αξιολόγηση 
και ο έλεγχος που διενεργεί το Διοικητικό Συµβούλιο αναφορικά 
µε την οικονοµική πορεία και τα αποτελέσµατα της Εταιρίας, 
αξιοποιώντας εργαλεία όπως π.χ. προϋπολογισµοί, εκτιµήσεις, 
ανάλυση κινδύνων και σηµαντικών δεικτών. 

Το έτος 2014 πραγµατοποιήθηκε επικαιροποίηση του 
οργανογράµµατος της Εταιρίας έτσι ώστε αυτή να είναι σε θέση να 
ανταποκριθεί στις νέες νοµοθετικές απαιτήσεις της ασφαλιστικής 
αγοράς αλλά και στις αυξηµένες απαιτήσεις του ανταγωνισµού. 
Ενδεικτικά, η Εταιρία προχώρησε στην σύσταση νέων 
λειτουργιών όπως του Τµήµατος Βελτίωσης Διαδικασιών και 
Διαχείρισης Έργων, της Επιτροπής Αιτιάσεων κτλ. Επίσης, 
ισχυροποιήθηκε η λειτουργία της Κανονιστικής Συµµόρφωσης 
και η λειτουργία της Διαχείρισης Κινδύνων. 

Κατά το έτος 2014 έγινε η µετάβαση του µηχανογραφικού 
συστήµατος της Εταιρίας στο σύγχρονο µηχανογραφικό σύστηµα 
«SOA», όπου µέσω του συστήµατος προσφέρονται αυξηµένες 
δυνατότητες προληπτικών και κατασταλτικών ελέγχων των 
διαδικασιών της Εταιρίας και ταυτόχρονα µείωση των χρόνων 
διεκπεραίωσης των επιµέρους διαδικασιών του οργανισµού. 

Η Εταιρία συνέχισε την προετοιµασία της για την ενσωµάτωση των 
κανονιστικών απαιτήσεων της Φερεγγυότητας ΙΙ (Solvency II) η 
οποία έχει λάβει συγκεκριµένη ηµεροµηνία ισχύος από τις 
αρµόδιες εποπτικές αρχές.
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Διοικητικό Συµβούλιο:

Το Διοικητικό Συµβούλιο είναι το ανώτατο διοικητικό όργανο της 
Εταιρίας που κατά κύριο λόγο διαµορφώνει τη στρατηγική και 
πολιτική ανάπτυξης αυτής, ενώ εποπτεύει και ελέγχει τη 
διαχείριση της περιουσίας της. Λαµβάνει αποφάσεις, ασκεί έλεγχο 
σε όλες τις δραστηριότητες της εταιρίας και εποπτεύει επί 
συνεχούς βάσεως τα στελέχη της Εταιρίας στα οποία βάσει του 
οργανογράµµατος ή κατόπιν ανάθεσης από το ίδιο το Διοικητικό 
Συµβούλιο έχουν ανατεθεί σχετικές εκτελεστικές αρµοδιότητες. Οι 
εξουσίες και αρµοδιότητες του Διοικητικού Συµβουλίου της 
εταιρίας είναι αυτές που περιγράφονται στο καταστατικό αυτής.
Για το έτος 2014 το Δ.Σ πραγµατοποίησε 17 συνεδριάσεις και η 
σύνθεση του ήταν η ακόλουθη:

1. Λεκκάκος Σταύρος - Πρόεδρος (ανεξάρτητο, µη εκτελεστικό 
µέλος)
2. Χαλκιόπουλος Νικόλαος - Αντιπρόεδρος (εκτελεστικό µέλος)
3. Γεωργακόπουλος Χρήστος - Διευθύνων Σύµβουλος 
(εκτελεστικό µέλος)
4. Χρόνης Θεόδωρος- (εκτελεστικό µέλος)
5. Βερζοβίτης Στέφανος - (εκτελεστικό µέλος)
6. Διαµαντόπουλος Γεώργιος - (ανεξάρτητο, µη εκτελεστικό µέλος)
7. Κωνσταντινίδης Γεώργιος - (εκτελεστικό µέλος)
8. Σαρπ Ερικ Κρίστοφερ - (εκτελεστικό µέλος)
9. Συρµακέζης Σωτήριος - (ανεξάρτητο, µη εκτελεστικό µέλος)

Ικανότητα και Ήθος προσώπων διοίκησης

Προκειµένου να διασφαλίζεται η χρηστή και συνετή διοίκηση της 
Εταιρίας από κατάλληλα πρόσωπα και παράλληλα να ενισχύεται η 
προστασία των ασφαλισµένων και όσων έχουν έννοµο συµφέρον, 
η Εταιρία έχει θεσπίσει και εφαρµόζει Πολιτική και Διαδικασίες 
για την Αξιολόγηση των προσώπων που έχουν την ευθύνη 
σηµαντικών λειτουργιών της. Η Πολιτική θεσπίστηκε µε σκοπό να 
καθορίσει τις αρχές και τα κριτήρια µε βάση τα οποία 
αξιολογούνται τα υπεύθυνα πρόσωπα, ως προς τη δυνατότητά 
τους να ανταπεξέλθουν µε επάρκεια στα καθήκοντά τους.

Ως υπεύθυνα πρόσωπα νοούνται τα µέλη του ΔΣ της Εταιρίας, ο 
Υπεύθυνος Αναλογιστής, ο Υπεύθυνος Διαχείρισης Κινδύνων, ο 
Υπεύθυνος Εσωτερικού Ελέγχου, ο Υπεύθυνος Εσωτερικού 
Μεταβλητού Κεφαλαίου, ο Υπεύθυνος Κανονιστικής 
Συµµόρφωσης, κάθε πρόσωπο µε συγκεκριµένες αρµοδιότητες 
βάσει της κείµενης νοµοθεσίας, καθώς και κάθε πρόσωπο που 
διαδραµατίζει σηµαντικό ελεγκτικό ή διαχειριστικό ρόλο ή τα 
καθήκοντά του µπορούν να επηρεάσουν ουσιωδώς τη διοίκηση 
της Εταιρίας.

Τα υπεύθυνα πρόσωπα, µεταξύ άλλων, αξιολογούνται και ως 
προς:
Α. Την εντιµότητα, την ακεραιότητα και την καλή φήµη τους
Προκειµένου το υπεύθυνο πρόσωπο να θεωρείται ότι διαθέτει τις 
απαιτούµενες προϋποθέσεις, θα πρέπει να έχει λευκό ποινικό 
µητρώο καθώς επίσης και να µην έχει κηρυχθεί σε κατάσταση 
πτώχευσης ή έχει διατελέσει µέλος διοικητικού συµβουλίου 
ανωνύµων ασφαλιστικών επιχειρήσεων που έχουν κηρυχθεί σε 
πτώχευση ή έχει ανακληθεί η άδεια λειτουργίας τους λόγω 
παράβασης νόµου, καθώς και να µην έχει εµπλακεί σε υποθέσεις 
που αφορούν τη νοµιµοποίηση εσόδων από εγκληµατικές 
δραστηριότητες ή τη χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας.
Β. Την επαγγελµατική τους κατάρτιση και εµπειρία από την αγορά
Για την αξιολόγηση του ως προς την επαγγελµατική του κατάρτιση 
και εµπειρία, κάθε Υπεύθυνο Πρόσωπο θα πρέπει να 
προσκοµίσει:
> αναλυτικό βιογραφικό σηµείωµα 
> τίτλους σπουδών ή γραµµατικών γνώσεων
> αποδεικτικά πιστοποίησης επαγγελµατικής επάρκειας, εφόσον 
κατέχει. 

Με την ενδελεχή εξέταση των παραπάνω παραστατικών 
αξιολογείται η επαρκής επαγγελµατική κατάρτιση καθώς και η 
απαιτούµενη εµπειρία και προϋπηρεσία.

Γ. Την επάρκεια των γνώσεων που διαθέτουν σε σχέση µε τα 
καθήκοντα που θα αναλάβουν.
Με την ενδελεχή εξέταση των στοιχείων που αναφέρονται στην 
προηγούµενη παράγραφο αξιολογείται επίσης αν το υπεύθυνο 
πρόσωπο κατέχει επαρκείς γνώσεις σε σχέση µε τα καθήκοντα 
του. Επιπροσθέτως επιβεβαιώνεται η τήρηση των προϋποθέσεων 
για τη νόµιµη άσκηση δραστηριότητας, εφόσον απαιτείται για τη 
θέση.

Δ. Τη µη ύπαρξη ασυµβίβαστου ή σύγκρουσης συµφερόντων µε τα 
καθήκοντα που θα αναλάβουν
Ως προς την εξέταση ύπαρξης ασυµβίβαστου ή σύγκρουσης 
συµφερόντων, διασφαλίζεται ότι το υπεύθυνο πρόσωπο δεν έχει 
άµεση ή έµµεση σχέση µε ανταγωνίστριες επιχειρήσεις ή σχέση 
µε την ίδια την επιχείρηση που τα συµφέροντα τα οποία 
εξυπηρετεί έρχονται σε αντιπαράθεση µε τις ευθύνες και τις 
υποχρεώσεις που προκύπτουν από την άσκηση των καθηκόντων 
της συγκεκριµένης θέσης.

Η καταλληλότητα και η αξιοπιστία των µελών του Διοικητικών 
Συµβουλίου επανεξετάζεται µόνο σε περίπτωση συγκεκριµένης 
καταγγελίας ή εφόσον περιέλθει στη γνώση της εταιρίας κάποια 
αξιόποινη πράξη τους. Η καταλληλότητα και αξιοπιστία των 
υπόλοιπων «Υπευθύνων Προσώπων» επανεξετάζεται κάθε 
χρόνο, στα πλαίσια της Ετήσιας Αξιολόγησης και Στοχοθέτησης 
Προσωπικού.

Επιτροπή Ελέγχου

Έργο της Επιτροπής είναι η εποπτεία των Εσωτερικών Ελεγκτών 
της εταιρίας, η επισκόπηση των οικονοµικών πληροφοριών που 
δηµοσιοποιούνται, ο έλεγχος και την αξιολόγηση των συστηµάτων 
εσωτερικού ελέγχου, η αξιολόγηση και ο συντονισµός της 
ελεγκτικής λειτουργίας και των διαδικασιών ελέγχου, µε βάση την 
κείµενη νοµοθεσία που διέπει την Εταιρία. Η Επιτροπή Ελέγχου 
λειτουργεί µε βάση ειδικό κανονισµό, ο οποίος αποτελεί και µέρος 
του Εσωτερικού Κανονισµού Λειτουργίας της Επιχείρησης. Ο 
κανονισµός της Επιτροπής Ελέγχου εγκρίνεται και αναθεωρείται 
από το Δ.Σ. Η Επιτροπή Ελέγχου συνεδριάζει τουλάχιστον τέσσερις 
φορές ετησίως. 

Τα µέλη της επιτροπής ελέγχου για το 2014 ήταν:
1. Διαµαντόπουλος Γεώργιος ( ανεξάρτητο, µη εκτελεστικό µέλος )
2. Κωνσταντινίδης Γεώργιος ( µη εκτελεστικό µέλος )
3. Συρµακέζης Σωτήριος (ανεξάρτητο, µη εκτελεστικό µέλος )
Σύστηµα Εσωτερικού Ελέγχου
Το Διοικητικό Συµβούλιο της ΑΕΓΑ Ευρωπαϊκή Πίστη έχει την 
ευθύνη για την ανάπτυξη και υλοποίηση ενός αποτελεσµατικού 
Συστήµατος Εσωτερικού Ελέγχου, το οποίο θα παρέχει εύλογη 
διαβεβαίωση στους Μετόχους και στη Διοίκηση της Εταιρίας, όσον 
αφορά την επίτευξη των κάτωθι στόχων:

1. Την αποτελεσµατικότητα και αποδοτικότητα των εταιρικών 
λειτουργιών
2. Την αξιοπιστία των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων
3. Τη συµµόρφωση µε τους ισχύοντες νόµους, κανονισµούς και 
διατάξεις

Η δοµή του Συστήµατος Εσωτερικού Ελέγχου της ΑΕΓΑ 
Ευρωπαϊκή Πίστη βασίζεται στο διεθνές πρότυπο COSO 
(Committee of Sponsoring Organizations) της Treadway 
Commission. H COSO είναι παγκοσµίως αναγνωρισµένη για τη 
συνεισφορά της σχετικά µε την καθοδήγηση σε θέµατα εταιρικής 
διακυβέρνησης, επιχειρηµατικής ηθικής, εσωτερικού ελέγχου, 
διαχείρισης επιχειρηµατικού κινδύνου, πρόληψης απάτης και 

αναφορών. Η COSO ανέπτυξε ένα πρότυπο ελέγχου (Internal 
Control - Integrated Framework), το οποίο έχει υιοθετηθεί ως 
διεθνές αποδεκτό πλαίσιο Συστήµατος Εσωτερικού Ελέγχου και 
είναι αναγνωρισµένο ως ένα αποτελεσµατικό εργαλείο για την 
εκτίµηση της αποτελεσµατικότητας του Συστήµατος Εσωτερικού 
Ελέγχου ενός οργανισµού.

Το πρότυπο COSO δίδει έµφαση στην επισκόπηση και εκτίµηση 
στους εξής τοµείς:
1. Περιβάλλον Ελέγχου (Control Environment)
2. Εκτίµηση Κινδύνων (Risk Assessment)
3. Ελεγκτικές Δραστηριότητες (Control Activities)
4. Πληροφόρηση και Επικοινωνία (Information and Communica-
tion)
5. Παρακολούθηση και Έλεγχος (Follow Up)

Περιβάλλον Ελέγχου

Το Περιβάλλον Ελέγχου αποτελεί θεµέλιο για την ανάπτυξη 
κατάλληλων µηχανισµών ελέγχου στη διαδικασία ετοιµασίας και 
δηµοσίευσης των οικονοµικών καταστάσεων της Εταιρίας. 

Σηµαντικό µέρος του Περιβάλλοντος Ελέγχου αποτελεί η 
ακεραιότητα, οι ηθικές αξίες, η οριοθέτηση - καθορισµός των 
διάφορων οργανικών ρόλων, η ανάθεση αρµοδιοτήτων - 
ευθυνών και η οργανωτική δοµή της Εταιρίας. Η δηµιουργία 
εσωτερικών πολιτικών, διαδικασιών και η διανοµή 
καθοδηγητικών εγχειριδίων στους εργαζόµενους, αποτελεί 
επίσης σηµαντικό στοιχείο στο Περιβάλλον Ελέγχου της Εταιρίας. 
Το Διοικητικό Συµβούλιο της «Ευρωπαϊκή Πίστη Α.Ε.Γ.Α.» έχει 
υιοθετήσει σαφείς δοµές και διαδικασίες εργασιών. Η συµµετοχή 
του Διοικητικού Συµβουλίου στη δηµιουργία και έγκριση 
εταιρικών πολιτικών, κατευθυντηρίων γραµµών και πλαισίων, 
είναι σηµαντική. 

Επιπρόσθετα, η Εταιρία έχει µέσα σε αυτό το πλαίσιο αναπτύξει 
Εταιρικό Κώδικα Δεοντολογίας, Πολιτική Ασφαλείας 
Μηχανογραφικών Συστηµάτων, Πολιτική Επιλήψιµων Πράξεων 
(Whistle blowing policy) και Πολιτική Αιτιάσεων, µε σκοπό τη 
δηµιουργία και προαγωγή ενός περιβάλλοντος / κουλτούρας 
εσωτερικού ελέγχου.

Επίσης, µέρος του Περιβάλλοντος Ελέγχου αποτελεί η αξιολόγηση 
και ο έλεγχος που διενεργεί το Διοικητικό Συµβούλιο αναφορικά 
µε την οικονοµική πορεία και τα αποτελέσµατα της Εταιρίας, 
αξιοποιώντας εργαλεία όπως π.χ. προϋπολογισµοί, εκτιµήσεις, 
ανάλυση κινδύνων και σηµαντικών δεικτών. 

Το έτος 2014 πραγµατοποιήθηκε επικαιροποίηση του 
οργανογράµµατος της Εταιρίας έτσι ώστε αυτή να είναι σε θέση να 
ανταποκριθεί στις νέες νοµοθετικές απαιτήσεις της ασφαλιστικής 
αγοράς αλλά και στις αυξηµένες απαιτήσεις του ανταγωνισµού. 
Ενδεικτικά, η Εταιρία προχώρησε στην σύσταση νέων 
λειτουργιών όπως του Τµήµατος Βελτίωσης Διαδικασιών και 
Διαχείρισης Έργων, της Επιτροπής Αιτιάσεων κτλ. Επίσης, 
ισχυροποιήθηκε η λειτουργία της Κανονιστικής Συµµόρφωσης 
και η λειτουργία της Διαχείρισης Κινδύνων. 

Κατά το έτος 2014 έγινε η µετάβαση του µηχανογραφικού 
συστήµατος της Εταιρίας στο σύγχρονο µηχανογραφικό σύστηµα 
«SOA», όπου µέσω του συστήµατος προσφέρονται αυξηµένες 
δυνατότητες προληπτικών και κατασταλτικών ελέγχων των 
διαδικασιών της Εταιρίας και ταυτόχρονα µείωση των χρόνων 
διεκπεραίωσης των επιµέρους διαδικασιών του οργανισµού. 

Η Εταιρία συνέχισε την προετοιµασία της για την ενσωµάτωση των 
κανονιστικών απαιτήσεων της Φερεγγυότητας ΙΙ (Solvency II) η 
οποία έχει λάβει συγκεκριµένη ηµεροµηνία ισχύος από τις 
αρµόδιες εποπτικές αρχές.

Μονάδα κανονιστικής Συµµόρφωσης

Η Μονάδα Κανονιστικής Συµµόρφωσης συστάθηκε προκειµένου 
να παρακολουθεί την υποχρέωση του Διοικητικού Συµβουλίου, 
της Διοίκησης και του προσωπικού της Εταιρίας για την 
προσαρµογή και διαρκή λειτουργία της σύµφωνα µε το ισχύον 
νοµοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, τις αποφάσεις της Εποπτικής 
Αρχής, τις κατευθύνσεις της ΕΙΟΡΑ, το Καταστατικό της Εταιρίας, 
τους Εσωτερικούς Κανονισµούς και Κώδικες Δεοντολογίας κατά 
την εκτέλεση των εργασιών τους, µε σκοπό να ελαχιστοποιήσουν 
τον κίνδυνο οικονοµικής ζηµιάς, να προάγουν την καλή φήµη της 
και να προασπίσουν την αξιοπιστία και το κύρος της.

Η Μονάδα Κανονιστικής Συµµόρφωσης είναι διοικητικά 
ανεξάρτητη και αναφέρεται απευθείας στο Διοικητικό Συµβούλιο 
της εταιρίας, τουλάχιστον ετησίως, για θέµατα της αρµοδιότητάς 
της. Έχει τη δυνατότητα πρόσβασης σε όλα τα στοιχεία και 
πληροφορίες που είναι απαραίτητα για την εκπλήρωση της 
αποστολής της.

Στην Ευρωπαϊκή Πίστη έχουµε ενστερνιστεί και έχουµε 
εφαρµόσει ήδη σε υψηλό βαθµό τα πρότυπα εταιρικής 
διακυβέρνησης που επιβάλλονται από το νέο εποπτικό 
περιβάλλον, όπως διαµορφώνεται από τη σταδιακή εφαρµογή της 
Φερεγγυότητας ΙΙ.

Κατερίνα Παπαδοπούλου 
Προϊστάµενη Τµήµατος Κανονιστικής Συµµόρφωσης

Η Διοίκηση της Ευρωπαϊκή Πίστη ΑΕΓΑ, 
εφαρµόζοντας επί σειρά ετών πρακτικές βέλτιστης 

Εταιρικής Διακυβέρνησης, έχει υιοθετήσει 
πλήρως την Κανονιστική Συµµόρφωση ως 

φιλοσοφία και δέσµευση, διοχετεύοντας την σε 
κάθε της δραστηριότητα, τόσο στο Προσωπικό της 
όσο και στο Δίκτυο Συνεργατών της, ως πρότυπο 

εταιρικής κουλτούρας και µέτρο ενίσχυσης της 
εταιρικής της ταυτότητας

Επιτροπή διαχείρισης Κινδύνων 

Στην Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων (ΕΔΚ) το Δ.Σ. αναθέτει τις 
σχετικές µε τη διαχείριση κινδύνων αρµοδιότητες του ώστε να 
παρακολουθούνται αποτελεσµατικά όλες οι µορφές κινδύνων, 
περιλαµβανοµένων του λειτουργικού και αναλογιστικού, και να 
διασφαλίζονται ο ενοποιηµένος έλεγχός τους, η εξειδικευµένη 
αντιµετώπισή τους και ο απαιτούµενος συντονισµός σε επίπεδο 
ασφαλιστικής εταιρίας και οµίλου. Πιο συγκεκριµένα:

Η Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων είναι υπεύθυνη για την:
> επίβλεψη των δραστηριοτήτων διαχείρισης κινδύνων που 
πραγµατοποιούνται από τις διευθύνσεις και τα τµήµατα
> έγκριση και  αναθεώρηση των πολιτικών διαχείρισης κινδύνων 
> ενηµέρωση του Δ.Σ. σχετικά µε τα επίπεδα ανάληψης κινδύνων 
και τα αντίστοιχα όρια, ώστε να διασφαλίζεται ότι είναι 
εναρµονισµένα µε την παρούσα Στρατηγική και το προφίλ 
ανάληψης κινδύνων της Εταιρίας.19



Υπηρεσία Διαχείρισης Κινδύνων

Η υπηρεσία διαχείρισης κινδύνων της Ευρωπαϊκή Πίστη ΑΕΓΑ:
1. Έχει την ευθύνη για το σχεδιασµό, εξειδίκευση της στρατηγικής 
και υλοποίηση της πολιτικής σε θέµατα διαχείρισης κινδύνων και 
κεφαλαιακής επάρκειας, σύµφωνα µε τις κατευθύνσεις του Δ.Σ.
2. Εξειδικεύει, µε τη συνεργασία των αρµόδιων εκτελεστικών 
µονάδων, τα όρια ανάληψης κινδύνων της εταιρίας, τόσο για το 
ενεργητικό όσο και το παθητικό της εταιρίας, καθορίζοντας τις 
επιµέρους παραµέτρους κατά είδος κινδύνου. Ιδιαίτερα, σε 
συνεργασία µε την Αναλογιστική Υπηρεσία, εξειδικεύει τα κριτήρια 
για την επιµέτρηση των ασφαλιστικών κινδύνων  θεσπίζοντας τις 
κατάλληλες διαδικασίες.
3. Καθορίζει κριτήρια έγκαιρου εντοπισµού κινδύνων (early 
warning system) σε ατοµικά και συνολικά χαρτοφυλάκια και 
εισηγείται τις κατάλληλες διαδικασίες και µέτρα αυξηµένης 
παρακολούθησης, διαρκώς, ή και περιοδικά, αναλόγως της 
φύσεως των κινδύνων.
4. Σε συνεργασία µε την Αναλογιστική Υπηρεσία εισηγείται στην 
Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων τις κατάλληλες τεχνικές 
προσαρµογής των κινδύνων στα αποδεκτά επίπεδα.

Δηµήτριος Βραχωρίτης
Chief Risk Officer

Στην Ευρωπαϊκή Πίστη, πολύ νωρίτερα και 
ανεξάρτητα µε τις επιταγές της Ευρωπαϊκής 

Οδηγίας Solvency II, υπήρξε η εσωτερική ανάγκη 
για θέσπιση κανόνων για την Διαχείριση των 

Κινδύνων. Η λειτουργία αυτή στην ουσία 
ποσοτικοποιεί όλους τους πιθανούς κινδύνους 

που µπορεί να επηρεάσουν τη φερεγγυότητα της 
εταιρίας και τους συνδέει µε τις ανάγκες της σε 

εποπτικά κεφάλαια, ενώ παράλληλα αξιολογεί και 
βελτιώνει τις διαδικασίες ώστε να διασφαλίζουν 
την συνετή και αποτελεσµατική διακυβέρνηση

Αναλογιστική Υπηρεσία

Η αναλογιστική υπηρεσία της Ευρωπαϊκή Πίστη ΑΕΓΑ:
Συντονίζει τον υπολογισµό των ασφαλιστικών υποχρεώσεων- 
τεχνικών προβλέψεων και εκτιµά την επάρκεια των στοιχείων του 
ενεργητικού σε σχέση µε τις υποχρεώσεις αυτές.

Εξασφαλίζει την καταλληλότητα των µεθόδων και των 
υποδειγµάτων (models) που χρησιµοποιούνται, καθώς και των 
υποθέσεων και παραδοχών, επί των οποίων βασίζεται ο 
υπολογισµός των ασφαλιστικών υποχρεώσεων/τεχνικών 
προβλέψεων.

Συγκρίνει τα αποτελέσµατα που προκύπτουν από τις διαδικασίες 
υπολογισµού τεχνικών προβλέψεων (βέλτιστες εκτιµήσεις) µε τις 
εµπειρικές παρατηρήσεις.

Ενηµερώνει τη Διοίκηση και το Δ.Σ., µέσω της Επιτροπής 
Διαχείρισης Κινδύνων σχετικά µε την αξιοπιστία και 
καταλληλότητα του υπολογισµού των τεχνικών προβλέψεων. 

Επιτροπή Πληροφορικής

Η  Επιτροπή Πληροφορικής «IT Steering Committee» αποτελεί µία 
Ειδική Συντονιστική Επιτροπή υπεύθυνη για τη διακυβέρνηση της 
Πληροφορικής, µε εκπροσώπους από την Ανώτατη Διοίκηση και 
από τη Διεύθυνση Μηχανογράφησης της Εταιρίας.

Η Επιτροπή έχει ως σκοπό να διασφαλίσει την επίτευξη των 
εταιρικών στόχων µέσω της αξιολόγησης των αναγκών των 
εσωτερικών υπηρεσιών, του δικτύου πωλήσεων, των 
προµηθευτών κ.α. (stakeholders) λαµβάνοντας υπόψη τις 
εκάστοτε συνθήκες (περιβάλλον, πόροι, περιορισµοί, νοµοθεσία) 
και τις διαθέσιµες επιλογές. Σύµφωνα µε αυτή την αξιολόγηση 
δίνονται οι κατάλληλες κατευθύνσεις και λαµβάνονται αποφάσεις 
για την εκτέλεση και την πορεία των µηχανογραφικών έργων. 
Παράλληλα η Επιτροπή παρακολουθεί την πρόοδο των έργων ως 
προς την έγκαιρη και πλήρη κάλυψη των αναγκών µε γνώµονα τις 
αρχικές κατευθύνσεις.

Επικεφαλής αυτής της Επιτροπής Πληροφορικής έχει οριστεί ο κ. 
Παναγιώτης Γεωργίου, Διευθυντής του γραφείου του 
Διευθύνοντος Συµβούλου και τα µέλη αυτής είναι οι κ.κ. Νίκος 
Χαλκιόπουλος, Αντιπρόεδρος ΔΣ & Γενικός Διευθυντής 
Χαρτοφυλακίου, Στέφανος Βερζοβίτης, Μέλος ΔΣ & Γενικός 
Διευθυντής Οικονοµικών & Διοικητικών Υπηρεσιών, Χρυσούλα 
Αναγνωστοπούλου, Διευθύντρια Πληροφορικής, Φώτης 
Κανελλόπουλος, Υποδιευθυντής Πληροφορικής, Γιάννης 
Παπαδόπουλος, Προϊστάµενος Νέων εφαρµογών Πληροφορικής, 
Ελένη Ταραπατσοπούλου, Διευθύντρια Κλάδου Ζωής και 
Δηµήτρης Βραχωρίτης, Risk Manager. Στις Συνεδριάσεις της 
Επιτροπής παρευρίσκεται και ο κ. Στέλιος Μαλάµος, Διευθυντής 
Εσωτερικού Ελέγχου.

Παναγιώτης Γεωργίου
Διευθυντής Γραφείου Διευθύνοντος Συµβούλου
Επικεφαλής Επιτροπής Πληροφορικής

Στην Ευρωπαϊκή Πίστη θεωρούµε πως η 
διακυβέρνηση της πληροφορικής σε ανώτατο 
επίπεδο µας επιτρέπει να προσαρµοζόµαστε 

άµεσα και αποτελεσµατικά σε ένα περιβάλλον 
που µεταβάλλεται γρηγορότερα από ποτέ

Επιτροπή Διαχείρισης Επενδύσεων και  Ενεργητικού Παθητικού

Η πολιτική διαχείρισης ενεργητικού και παθητικού αποσκοπεί στη 
σύνθεση του ισολογισµού µε τρόπο που να περιορίζεται ο 
κίνδυνος ρευστότητας και η έκθεση σε επιτοκιακό και λοιπούς 
κινδύνους αγοράς. Για το σκοπό αυτό έχει συσταθεί Επιτροπή 
Διαχείρισης Επενδύσεων και  Ενεργητικού – Παθητικού 
(«ALCO»), για τον σχεδιασµό και την εφαρµογή της στρατηγικής 
και της πολιτικής διάρθρωσης και διαχείρισης των στοιχείων 
ενεργητικού και παθητικού (Asset Liability Management), εντός 
του σχετικού πλαισίου που έχει τεθεί από την Τράπεζα της 
Ελλάδος. Η «ALCO» συνέρχεται τουλάχιστον µηνιαία. Η 
παρακολούθηση της Διαχείρισης Ενεργητικού-Παθητικού έχει 
ανατεθεί στη Διεύθυνση Διαχείρισης Επενδύσεων.
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Ανθρώπινα Δικαιώµατα 
Προστασία Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων

Όλοι οι άνθρωποι γεννιούνται ελεύθεροι και ίσοι 
στην αξιοπρέπεια και τα δικαιώµατα. Είναι 
προικισµένοι µε λογική και συνείδηση, και 

οφείλουν να συµπεριφέρονται µεταξύ τους µε 
πνεύµα αδελφοσύνης

Στην έκθεση του παρατηρητηρίου ανθρωπίνων δικαιωµάτων για 
το 2013, αναφέρεται η τεράστια καταπάτηση των ανθρωπίνων 
δικαιωµάτων στον κόσµο. Συγκεκριµένα αναφέρεται η σφαγή 
άµαχου πληθυσµού της Συρίας η οποία συνεχίζεται µε µια πολύ 
µικρή διεθνή ευαισθητοποίηση. Επίσης, σηµαντικές καταπατήσεις 
ανθρωπίνων δικαιωµάτων καθώς και θρησκευτικές σφαγές 
παρατηρήθηκαν και στην Κεντρική Αφρική και Νότιο Σουδάν. 

 Εδώ και  περισσότερο από µια δεκαετία, οι παγκόσµιες 
κυβερνήσεις θέσπισαν τους οκτώ Αναπτυξιακούς Στόχους της 
Χιλιετίας οι οποίες συµπεριλάµβαναν δεσµεύσεις για τη µείωση 
της παιδικής και µητρικής θνησιµότητας και την επίτευξη της 
καθολικής πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης.  Στην έκθεση 
διαπιστώνεται ότι παρά τη πραγµατική πρόοδο σε ορισµένους 
τοµείς των στόχων της χιλιετίας, τα ανθρώπινα δικαιώµατα έχουν 
παραµεληθεί, µε πολλούς ανθρώπους να εξαιρούνται. Ακόµα πιο 
ανησυχητικό είναι το φαινόµενο των ανθρώπων που είδαν την 
καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων τους λόγω της 
οικονοµικής ύφεσης.

Οι 8 Αναπτυξιακοί Στόχοι της Χιλιετίας που ψηφίστηκαν το 2000 
από 189 αρχηγούς κρατών, µεταξύ των οποίων και της Ελλάδας, 
είναι: 

Στόχος 1: Εξάλειψη της ακραίας φτώχειας και πείνας
Στόχος 2: Επίτευξη καθολικής πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης
Στόχος 3: Προώθηση της ισότητας γένους και ενδυνάµωση των 
γυναικών
Στόχος 4: Μείωση της παιδικής θνησιµότητας
Στόχος 5: Βελτίωση της µητρικής υγείας
Στόχος 6: Αγώνας ενάντια σε HIV/AIDS, ελονοσία και άλλες 
ασθένειες
Στόχος 7: Εξασφάλιση διατήρησης του περιβάλλοντος
Στόχος 8: Ανάπτυξη παγκόσµιας συνεργασίας για την ανάπτυξη

Στον αντίποδα των παραπάνω συµπεριφορών, η Διεθνής 
Αµνηστία αναλαµβάνει δράση για να σταµατήσει παραβιάσεις των 
ανθρωπίνων δικαιωµάτων που έχουν διαπραχθεί, µέσω της 
πίεσης της κοινής γνώµης, αλλά και για να προλάβει τις 
παραβιάσεις πριν διαπραχθούν. Επίσης προωθεί το σεβασµό 
όλων των ανθρωπίνων δικαιωµάτων µέσα από την εκπαίδευση 
και την ευαισθητοποίηση του κοινού, ούσα ανεξάρτητη από 
οποιαδήποτε κυβέρνηση, πολιτική ιδεολογία, οικονοµικό 
συµφέρον ή θρησκεία. Συγκεκριµένα, η Διεθνής Αµνηστία είναι 
ένα παγκόσµιο κίνηµα περισσότερων από 3 εκ. υποστηρικτών, 
µελών και ακτιβιστών που αγωνίζονται για την προστασία των 
διεθνώς αναγνωρισµένων ανθρωπίνων δικαιωµάτων.

Μερικές από τις δράσεις της Διεθνούς Αµνηστίας είναι:
• Πρόληψη των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωµάτων
• Δηµιουργία νέων διεθνών θεσµών και προτύπων για την 
προστασία των ανθρωπίνων δικαιωµάτων
• Τερµατισµός των δραστηριοτήτων που οδηγούν σε µαζικές 
παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωµάτων
• Εκκλήσεις και δράση για την πρόληψη των παραβιάσεων σε 
καταστάσεις κρίσης
• Καταπολέµηση των βαθύτερων αιτίων των παραβιάσεων των 
ανθρωπίνων δικαιωµάτων, όπως οι διακρίσεις

Το 2011 η Ευρωπαϊκή Πίστη ξεκίνησε, µε αίσθηµα ευθύνης, τη 
συνεργασία µε τη Διεθνή Αµνηστία, ώστε η οργάνωση να 
συνεχίσει να διατηρεί την πολιτική και οικονοµική της 
ανεξαρτησία που οδηγεί στην αµερόληπτη δράση της. Η 
συνεργασία της εταιρίας µε τη Διεθνή Αµνηστία εδραιώνεται στην 
κοινή προσπάθεια όλων µας για την προάσπιση της ελευθερίας 
της έκφρασης και την υπεράσπιση της αξιοπρέπειας των όσων 
πλήττονται, πέρα από κοµµατικές γραµµές και πολιτικούς 
συσχετισµούς. Η Ευρωπαϊκή Πίστη υποστηρίζει ενεργά πως όλοι 
οι άνθρωποι θα πρέπει να απολαµβάνουν όλα τα δικαιώµατα που 
αναγνωρίζονται από την Οικουµενική Διακήρυξη των 
Δικαιωµάτων του Ανθρώπου και αναγνωρίζει την Σύµβαση της 
Γενεύης «Περί του καθεστώτος των Προσφύγων», προσπαθώντας 
να γίνουµε κοινωνοί στη µετάδοση του µηνύµατος της 
οργάνωσης.

Υποστηρίζουµε τις αρχές του Διεθνούς Οργανισµού Εργασίας για 
το δικαίωµα του ανθρώπου στην εργασία (ILO Declaration on 
Fundamental Principles and Rights at Work) και δεσµευόµαστε 
για την προάσπισή του. Η ιδέα της εταιρικής υπηκοότητας 
ενσωµατώνει τα ανθρώπινα δικαιώµατα και την υποστήριξη 
αυτών στην εργασιακή κουλτούρα. Στο πλαίσιο της δικαιοδοσίας 
και της επιρροής της, η Ευρωπαϊκή Πίστη δρα προληπτικά και 
διαµορφώνει πλαίσια που αποτρέπουν αποκλίνουσες 
συµπεριφορές, συνεργαζόµενη µε διεθνείς φορείς αλλαγής, όπως 
η Διεθνής Αµνηστία. Αναµφίβολα, οι προσπάθειες δεν θα πρέπει 
να σταµατούν στις προθέσεις, αλλά να γίνονται µαγιά για 
κοινωνικό διάλογο και αφύπνιση. Η Ευρωπαϊκή Πίστη δέχεται το 
χρέος της και συµβάλλει µε τον τρόπο της προς αυτή την 
κατεύθυνση.

Ειδικότερα, το πλαίσιο δράσης της συνεργασίας µας, η οποία 
ξεκίνησε το 2011, είναι σειρά σεµιναρίων µε διαφορετικές 
θεµατικές ενότητες (Διακρίσεις, Θανατική Ποινή, Δικαιώµατα 
Γυναικών, Ελευθερία Έκφρασης), συµµετοχή των εργαζοµένων 
στον Παγκόσµιο Μαραθώνιο Γραµµάτων της Διεθνούς Αµνηστίας 
και ακτιβιστικές ενέργειες, µε την υπογραφή εκκλήσεων θεσµικής 
πίεσης προς κυβερνήσεις που καταπατούν τα ανθρώπινα 
δικαιώµατα. Η υποστήριξη της εταιρίας µας, εκτός της δηλωµένης 
αλληλεγγύης στους σκοπούς της οργάνωσης, επικυρώνεται µε τις 
ετήσια ανανεούµενες συνδροµές των εργαζοµένων (2011, 2012, 
2013 και 2014), οι οποίες καλύπτονται εξολοκλήρου από την 
Ευρωπαϊκή Πίστη.

Σηµαντικό ζήτηµα στην εποχή µας αποτελεί η ανάγκη για 
πρόσβαση στην υγεία. Δυστυχώς πολλοί άνθρωποι στον κόσµο 
δεν έχουν πρόσβαση σε ιατρεία και φαρµακεία και οι κυβερνήσεις 

δεν φαίνεται να συνδράµουν οριστικά στην λύση του 
προβλήµατος. 

Οι γιατροί του κόσµου ιδρύθηκαν στη Γαλλία το 1980 από τον Γάλλο 
γιατρό Bernard Couchner, µετέπειτα Υπουργό Υγείας και 
Ανθρωπιστικής Δράσης της Γαλλίας. Ο Couchner υπήρξε ένας από 
τους «French Doctors», µία οµάδα Γάλλων γιατρών που το 1968 
αποφάσισαν να παρέµβουν οργανωµένα στο δράµα του λιµού της 
Μπιάφρα. Οι Γιατροί του Κόσµου αποτελούν σήµερα ένα 
αναπόσπαστο, σηµαντικότατο µέρος του διεθνούς δικτύου των 
Μη-Κυβερνητικών Ανθρωπιστικών Οργανώσεων, που δρα σε όλα 
τα µήκη και πλάτη της γης. Οι Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις 
Αρωγής έχουν εξελιχθεί στην πιο αποτελεσµατική έκφραση 
αλληλεγγύης του Αναπτυγµένου Κόσµου προς τον αναπτυσσόµενο 
Τρίτο Κόσµο και στην πιο ουσιαστική µορφή οργάνωσης και 
συνεργασίας των πολιτών, σε µια κοινωνία προσφοράς και 
συµπαράστασης. Πιστοί στον όρκο του Ιπποκράτη και οπαδοί της 
µεγάλης ιδέας της Ανθρωπιστικής Δράσης, ήταν οι πρώτοι γιατροί 
που προσέφεραν τις υπηρεσίες τους επιτόπου, δηµοσιοποιώντας 
συγχρόνως τη µαρτυρία - καταγγελία τους για την καταπάτηση των 
Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων και την βαρβαρότητα των οποίων 
υπήρξαν µάρτυρες.

Στην Ελλάδα, δηµιουργήθηκαν το 1990 και αποτελούν µία γνήσια 
Ελληνική Οργάνωση που ακολουθεί το δικό της µονοπάτι 
βασιζόµενη στις ιδιαιτερότητες της Ελλάδας, διατηρώντας την 
οικονοµική και διοικητική της ανεξαρτησία. Ταυτόχρονα, ωστόσο, 
παραµένουν µέρος του Διεθνούς Δικτύου των ΓτΚ το οποίο 
αποτελείται από 14 συνολικά τµήµατα (Αργεντινή, Βέλγιο, Γαλλία, 
Γερµανία, Ελβετία, Ελλάδα, Ηνωµένο Βασίλειο, Η.Π.Α., Ιαπωνία, 
Ισπανία, Καναδάς, Ολλανδία, Πορτογαλία και Σουηδία). 
Περισσότεροι από 600 εθελοντές έχουν βρεθεί σε πάνω από 50 
χώρες του πλανήτη προσφέροντας ιατρική, ανθρωπιστική 
βοήθεια. Στη διάρκεια όλων αυτών των χρόνων, έχουν 
πραγµατοποιηθεί προγράµµατα ιατρικής και ανθρωπιστικής 
βοήθειας, στο Ιράκ, το Λίβανο, το Αφγανιστάν, τη Σρι Λάνκα, την 
Ινδονησία, τη Σερβία, το Σουδάν, την Παλαιστίνη, την Αϊτή, τη Γάζα, 
την Ουγκάντα,  την Αλγερία κ.α. Στο πεδίο των αποστολών, οι 
Γιατροί του Κόσµου συνεργάζονται µε άλλες διεθνείς Μη 
Κυβερνητικές Οργανώσεις µε στόχο την αποτελεσµατικότερη 
παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στους πληθυσµούς που την 
έχουν ανάγκη.

Για το έτος 2014 η Ευρωπαϊκή Πίστη, στήριξε τις αξιόλογες 
προσπάθειες των Γιατρών του Κόσµου ενώ δεσµεύεται την 
συνέχεια της στήριξης τους. Το έργο των Γιατρών του Κόσµου 
είναι αναµφισβήτητα µια γενναία πράξη  των απογόνων του 
Ιπποκράτη, δείχνοντας ότι παρά τις δύσκολες οικονοµικές 
συγκυρίες, υπάρχουν άνθρωποι που βάζουν την υγεία και την 
βιωσιµότητα του ανθρώπινου είδους, πάνω από το προσωπικό 
εγώ τους. 

Η εταιρία προσπαθεί να αποµακρυνθεί από τις παραδοσιακές 
πρακτικές φιλανθρωπίας και προσανατολίζεται περισσότερο στην 
ενεργή συµµετοχή του πολίτη, ώστε να γίνει ο ίδιος η αλλαγή που 
θέλει να δει. Η Ευρωπαϊκή Πίστη ενώνει τις δυνάµεις της τόσο µε 
την Διεθνή Αµνηστία όσο και µε τους Γιατρούς του Κόσµου, για τις 
απαραίτητες θεσµικές αλλαγές και την προάσπιση των 
ανθρωπίνων δικαιωµάτων. Η ελπίδα της εταιρίας µας για έναν 
κόσµο όπου τα ανθρώπινα δικαιώµατα θα γίνονται σεβαστά, 
αφορά πάνω από όλα στην κοινωνία πολιτών και ο εργασιακός 
χώρος είναι ένα νευραλγικό κοµµάτι αυτής.
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Προστασία Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων

Όλοι οι άνθρωποι γεννιούνται ελεύθεροι και ίσοι 
στην αξιοπρέπεια και τα δικαιώµατα. Είναι 
προικισµένοι µε λογική και συνείδηση, και 

οφείλουν να συµπεριφέρονται µεταξύ τους µε 
πνεύµα αδελφοσύνης

Στην έκθεση του παρατηρητηρίου ανθρωπίνων δικαιωµάτων για 
το 2013, αναφέρεται η τεράστια καταπάτηση των ανθρωπίνων 
δικαιωµάτων στον κόσµο. Συγκεκριµένα αναφέρεται η σφαγή 
άµαχου πληθυσµού της Συρίας η οποία συνεχίζεται µε µια πολύ 
µικρή διεθνή ευαισθητοποίηση. Επίσης, σηµαντικές καταπατήσεις 
ανθρωπίνων δικαιωµάτων καθώς και θρησκευτικές σφαγές 
παρατηρήθηκαν και στην Κεντρική Αφρική και Νότιο Σουδάν. 

 Εδώ και  περισσότερο από µια δεκαετία, οι παγκόσµιες 
κυβερνήσεις θέσπισαν τους οκτώ Αναπτυξιακούς Στόχους της 
Χιλιετίας οι οποίες συµπεριλάµβαναν δεσµεύσεις για τη µείωση 
της παιδικής και µητρικής θνησιµότητας και την επίτευξη της 
καθολικής πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης.  Στην έκθεση 
διαπιστώνεται ότι παρά τη πραγµατική πρόοδο σε ορισµένους 
τοµείς των στόχων της χιλιετίας, τα ανθρώπινα δικαιώµατα έχουν 
παραµεληθεί, µε πολλούς ανθρώπους να εξαιρούνται. Ακόµα πιο 
ανησυχητικό είναι το φαινόµενο των ανθρώπων που είδαν την 
καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων τους λόγω της 
οικονοµικής ύφεσης.

Οι 8 Αναπτυξιακοί Στόχοι της Χιλιετίας που ψηφίστηκαν το 2000 
από 189 αρχηγούς κρατών, µεταξύ των οποίων και της Ελλάδας, 
είναι: 

Στόχος 1: Εξάλειψη της ακραίας φτώχειας και πείνας
Στόχος 2: Επίτευξη καθολικής πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης
Στόχος 3: Προώθηση της ισότητας γένους και ενδυνάµωση των 
γυναικών
Στόχος 4: Μείωση της παιδικής θνησιµότητας
Στόχος 5: Βελτίωση της µητρικής υγείας
Στόχος 6: Αγώνας ενάντια σε HIV/AIDS, ελονοσία και άλλες 
ασθένειες
Στόχος 7: Εξασφάλιση διατήρησης του περιβάλλοντος
Στόχος 8: Ανάπτυξη παγκόσµιας συνεργασίας για την ανάπτυξη

Στον αντίποδα των παραπάνω συµπεριφορών, η Διεθνής 
Αµνηστία αναλαµβάνει δράση για να σταµατήσει παραβιάσεις των 
ανθρωπίνων δικαιωµάτων που έχουν διαπραχθεί, µέσω της 
πίεσης της κοινής γνώµης, αλλά και για να προλάβει τις 
παραβιάσεις πριν διαπραχθούν. Επίσης προωθεί το σεβασµό 
όλων των ανθρωπίνων δικαιωµάτων µέσα από την εκπαίδευση 
και την ευαισθητοποίηση του κοινού, ούσα ανεξάρτητη από 
οποιαδήποτε κυβέρνηση, πολιτική ιδεολογία, οικονοµικό 
συµφέρον ή θρησκεία. Συγκεκριµένα, η Διεθνής Αµνηστία είναι 
ένα παγκόσµιο κίνηµα περισσότερων από 3 εκ. υποστηρικτών, 
µελών και ακτιβιστών που αγωνίζονται για την προστασία των 
διεθνώς αναγνωρισµένων ανθρωπίνων δικαιωµάτων.

Μερικές από τις δράσεις της Διεθνούς Αµνηστίας είναι:
• Πρόληψη των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωµάτων
• Δηµιουργία νέων διεθνών θεσµών και προτύπων για την 
προστασία των ανθρωπίνων δικαιωµάτων
• Τερµατισµός των δραστηριοτήτων που οδηγούν σε µαζικές 
παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωµάτων
• Εκκλήσεις και δράση για την πρόληψη των παραβιάσεων σε 
καταστάσεις κρίσης
• Καταπολέµηση των βαθύτερων αιτίων των παραβιάσεων των 
ανθρωπίνων δικαιωµάτων, όπως οι διακρίσεις

Το 2011 η Ευρωπαϊκή Πίστη ξεκίνησε, µε αίσθηµα ευθύνης, τη 
συνεργασία µε τη Διεθνή Αµνηστία, ώστε η οργάνωση να 
συνεχίσει να διατηρεί την πολιτική και οικονοµική της 
ανεξαρτησία που οδηγεί στην αµερόληπτη δράση της. Η 
συνεργασία της εταιρίας µε τη Διεθνή Αµνηστία εδραιώνεται στην 
κοινή προσπάθεια όλων µας για την προάσπιση της ελευθερίας 
της έκφρασης και την υπεράσπιση της αξιοπρέπειας των όσων 
πλήττονται, πέρα από κοµµατικές γραµµές και πολιτικούς 
συσχετισµούς. Η Ευρωπαϊκή Πίστη υποστηρίζει ενεργά πως όλοι 
οι άνθρωποι θα πρέπει να απολαµβάνουν όλα τα δικαιώµατα που 
αναγνωρίζονται από την Οικουµενική Διακήρυξη των 
Δικαιωµάτων του Ανθρώπου και αναγνωρίζει την Σύµβαση της 
Γενεύης «Περί του καθεστώτος των Προσφύγων», προσπαθώντας 
να γίνουµε κοινωνοί στη µετάδοση του µηνύµατος της 
οργάνωσης.

Υποστηρίζουµε τις αρχές του Διεθνούς Οργανισµού Εργασίας για 
το δικαίωµα του ανθρώπου στην εργασία (ILO Declaration on 
Fundamental Principles and Rights at Work) και δεσµευόµαστε 
για την προάσπισή του. Η ιδέα της εταιρικής υπηκοότητας 
ενσωµατώνει τα ανθρώπινα δικαιώµατα και την υποστήριξη 
αυτών στην εργασιακή κουλτούρα. Στο πλαίσιο της δικαιοδοσίας 
και της επιρροής της, η Ευρωπαϊκή Πίστη δρα προληπτικά και 
διαµορφώνει πλαίσια που αποτρέπουν αποκλίνουσες 
συµπεριφορές, συνεργαζόµενη µε διεθνείς φορείς αλλαγής, όπως 
η Διεθνής Αµνηστία. Αναµφίβολα, οι προσπάθειες δεν θα πρέπει 
να σταµατούν στις προθέσεις, αλλά να γίνονται µαγιά για 
κοινωνικό διάλογο και αφύπνιση. Η Ευρωπαϊκή Πίστη δέχεται το 
χρέος της και συµβάλλει µε τον τρόπο της προς αυτή την 
κατεύθυνση.

Ειδικότερα, το πλαίσιο δράσης της συνεργασίας µας, η οποία 
ξεκίνησε το 2011, είναι σειρά σεµιναρίων µε διαφορετικές 
θεµατικές ενότητες (Διακρίσεις, Θανατική Ποινή, Δικαιώµατα 
Γυναικών, Ελευθερία Έκφρασης), συµµετοχή των εργαζοµένων 
στον Παγκόσµιο Μαραθώνιο Γραµµάτων της Διεθνούς Αµνηστίας 
και ακτιβιστικές ενέργειες, µε την υπογραφή εκκλήσεων θεσµικής 
πίεσης προς κυβερνήσεις που καταπατούν τα ανθρώπινα 
δικαιώµατα. Η υποστήριξη της εταιρίας µας, εκτός της δηλωµένης 
αλληλεγγύης στους σκοπούς της οργάνωσης, επικυρώνεται µε τις 
ετήσια ανανεούµενες συνδροµές των εργαζοµένων (2011, 2012, 
2013 και 2014), οι οποίες καλύπτονται εξολοκλήρου από την 
Ευρωπαϊκή Πίστη.

Σηµαντικό ζήτηµα στην εποχή µας αποτελεί η ανάγκη για 
πρόσβαση στην υγεία. Δυστυχώς πολλοί άνθρωποι στον κόσµο 
δεν έχουν πρόσβαση σε ιατρεία και φαρµακεία και οι κυβερνήσεις 

δεν φαίνεται να συνδράµουν οριστικά στην λύση του 
προβλήµατος. 

Οι γιατροί του κόσµου ιδρύθηκαν στη Γαλλία το 1980 από τον Γάλλο 
γιατρό Bernard Couchner, µετέπειτα Υπουργό Υγείας και 
Ανθρωπιστικής Δράσης της Γαλλίας. Ο Couchner υπήρξε ένας από 
τους «French Doctors», µία οµάδα Γάλλων γιατρών που το 1968 
αποφάσισαν να παρέµβουν οργανωµένα στο δράµα του λιµού της 
Μπιάφρα. Οι Γιατροί του Κόσµου αποτελούν σήµερα ένα 
αναπόσπαστο, σηµαντικότατο µέρος του διεθνούς δικτύου των 
Μη-Κυβερνητικών Ανθρωπιστικών Οργανώσεων, που δρα σε όλα 
τα µήκη και πλάτη της γης. Οι Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις 
Αρωγής έχουν εξελιχθεί στην πιο αποτελεσµατική έκφραση 
αλληλεγγύης του Αναπτυγµένου Κόσµου προς τον αναπτυσσόµενο 
Τρίτο Κόσµο και στην πιο ουσιαστική µορφή οργάνωσης και 
συνεργασίας των πολιτών, σε µια κοινωνία προσφοράς και 
συµπαράστασης. Πιστοί στον όρκο του Ιπποκράτη και οπαδοί της 
µεγάλης ιδέας της Ανθρωπιστικής Δράσης, ήταν οι πρώτοι γιατροί 
που προσέφεραν τις υπηρεσίες τους επιτόπου, δηµοσιοποιώντας 
συγχρόνως τη µαρτυρία - καταγγελία τους για την καταπάτηση των 
Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων και την βαρβαρότητα των οποίων 
υπήρξαν µάρτυρες.

Στην Ελλάδα, δηµιουργήθηκαν το 1990 και αποτελούν µία γνήσια 
Ελληνική Οργάνωση που ακολουθεί το δικό της µονοπάτι 
βασιζόµενη στις ιδιαιτερότητες της Ελλάδας, διατηρώντας την 
οικονοµική και διοικητική της ανεξαρτησία. Ταυτόχρονα, ωστόσο, 
παραµένουν µέρος του Διεθνούς Δικτύου των ΓτΚ το οποίο 
αποτελείται από 14 συνολικά τµήµατα (Αργεντινή, Βέλγιο, Γαλλία, 
Γερµανία, Ελβετία, Ελλάδα, Ηνωµένο Βασίλειο, Η.Π.Α., Ιαπωνία, 
Ισπανία, Καναδάς, Ολλανδία, Πορτογαλία και Σουηδία). 
Περισσότεροι από 600 εθελοντές έχουν βρεθεί σε πάνω από 50 
χώρες του πλανήτη προσφέροντας ιατρική, ανθρωπιστική 
βοήθεια. Στη διάρκεια όλων αυτών των χρόνων, έχουν 
πραγµατοποιηθεί προγράµµατα ιατρικής και ανθρωπιστικής 
βοήθειας, στο Ιράκ, το Λίβανο, το Αφγανιστάν, τη Σρι Λάνκα, την 
Ινδονησία, τη Σερβία, το Σουδάν, την Παλαιστίνη, την Αϊτή, τη Γάζα, 
την Ουγκάντα,  την Αλγερία κ.α. Στο πεδίο των αποστολών, οι 
Γιατροί του Κόσµου συνεργάζονται µε άλλες διεθνείς Μη 
Κυβερνητικές Οργανώσεις µε στόχο την αποτελεσµατικότερη 
παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στους πληθυσµούς που την 
έχουν ανάγκη.

Για το έτος 2014 η Ευρωπαϊκή Πίστη, στήριξε τις αξιόλογες 
προσπάθειες των Γιατρών του Κόσµου ενώ δεσµεύεται την 
συνέχεια της στήριξης τους. Το έργο των Γιατρών του Κόσµου 
είναι αναµφισβήτητα µια γενναία πράξη  των απογόνων του 
Ιπποκράτη, δείχνοντας ότι παρά τις δύσκολες οικονοµικές 
συγκυρίες, υπάρχουν άνθρωποι που βάζουν την υγεία και την 
βιωσιµότητα του ανθρώπινου είδους, πάνω από το προσωπικό 
εγώ τους. 

Η εταιρία προσπαθεί να αποµακρυνθεί από τις παραδοσιακές 
πρακτικές φιλανθρωπίας και προσανατολίζεται περισσότερο στην 
ενεργή συµµετοχή του πολίτη, ώστε να γίνει ο ίδιος η αλλαγή που 
θέλει να δει. Η Ευρωπαϊκή Πίστη ενώνει τις δυνάµεις της τόσο µε 
την Διεθνή Αµνηστία όσο και µε τους Γιατρούς του Κόσµου, για τις 
απαραίτητες θεσµικές αλλαγές και την προάσπιση των 
ανθρωπίνων δικαιωµάτων. Η ελπίδα της εταιρίας µας για έναν 
κόσµο όπου τα ανθρώπινα δικαιώµατα θα γίνονται σεβαστά, 
αφορά πάνω από όλα στην κοινωνία πολιτών και ο εργασιακός 
χώρος είναι ένα νευραλγικό κοµµάτι αυτής.

Διεθνής Διαφάνεια

Η δηµοκρατία έχει τρία βασικά συστατικά: 
περιοδικές εκλογές, κράτος δικαίου, 

σεβασµός των ανθρωπίνων δικαιωµάτων

Η καθιέρωση της διαφάνειας σε όλους τους µηχανισµούς και τις 
διαδικασίες των κρατών, θα αποτελέσει ένα δυνατό πλήγµα στην 
καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων.  Δυστυχώς, σε 
πολλές χώρες, όπως και στην Ελλάδα, υπάρχουν σοβαρές 
ενδείξεις για αδιαφανείς διαδικασίες και καταστρατήγηση της 
ισότητας των πολιτών απέναντι στο νόµο, των δικαιωµάτων στην 
εργασία, στην εκπαίδευση κ.α.

Συγκεκριµένα στην έκθεση της Διεθνούς Διαφάνειας για την χώρα 
µας αναφέρεται ότι υπάρχουν σηµαντικά κενά στο δηµόσιο τοµέα 
στην Ελλάδα, όσον αφορά το νοµικό αλλά και το πρακτικό πλαίσιο 
καταπολέµησης της διαφθοράς. Ορισµένοι δηµόσιοι υπάλληλοι 
λειτουργούν χωρίς διαφάνεια ή αποτελεσµατική αξιολόγηση για 
δεκαετίες. Η περιπλοκότητα του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος 
στην Ελλάδα, η γραφειοκρατία και οι συχνές αλλαγές πολιτικής 
δηµιουργούν ευνοϊκές συνθήκες για ελλιπή διαφάνεια. 

Σε παγκόσµιο επίπεδο, περισσότεροι από τους µισούς 
συµµετέχοντες που πήραν µέρος στην ίδια έρευνα της Διεθνούς 
Διαφάνειας, πιστεύουν ότι τα επίπεδα διαφάνειας στις χώρες τους 
τα δύο τελευταία χρόνια έχουν χειροτερέψει, ενώ το 27% των 
ερωτηθέντων έχει δωροδοκήσει τους 12 τελευταίους µήνες για 
την τακτοποίηση κάποιας υπόθεσης του. 

Το 2013 όπως και το 2014, η Ευρωπαϊκή Πίστη θέλοντας να 
συµβάλει σηµαντικά στην καταπολέµηση της διαφθοράς ξεκίνησε 
µια συνεργασία µε την οργάνωση Διεθνής Διαφάνεια Ελλάδος. Η 
συνεργασία αφορούσε την γενικότερη στήριξη της προσπάθειας 
της οργάνωσης για δράσεις και ενηµέρωση σχετικά µε την 
διαφθορά και την καταπολέµηση της. Επιπλέον, αποφασίστηκε και 
η υποστήριξη της πρωτοβουλίας της οργάνωσης για την 
προετοιµασία της ατζέντας της ελληνικής προεδρίας της Ε.Ε., για 
θέµατα διαφάνειας. Δέσµευση της ΑΕΓΑ Ευρωπαϊκή Πίστη είναι η 
συγκεκριµένη συνεργασία να συνεχιστεί και το 2015, κυρίως µε 
την ενηµέρωση στα σχολεία και τα πανεπιστήµια, προκειµένου 
όλο και περισσότεροι Έλληνες να ενηµερωθούν και να συµβάλουν 
µε την σειρά τους στην καταπολέµηση της διαφθοράς και την 
καλλιέργεια µιας νέας κουλτούρας διαφάνειας στην ελληνική 
πραγµατικότητα.  

Δικαιώµατα των Ανθρώπων µε Αναπηρία- ΑµΕΑ.

Ο σεβασµός των ατόµων µε αναπηρίες είναι 
δείκτης πολιτισµού

Η Σύµβαση του Οργανισµού Ηνωµένων Εθνών για τα Δικαιώµατα 
των Ατόµων µε Αναπηρίες (United Nations Convention on the 
Rights of Persons with Disabilities) θεωρείται σταθµός και 
ορόσηµο στην παγκόσµια ιστορία της αναπηρίας, αλλά και χάρτης 
πορείας των κρατών για τη διαχείριση της αναπηρίας. Διευκρινίζει 
και αποσαφηνίζει µε ποιο τρόπο όλα τα δικαιώµατα και ελευθερίες 
εφαρµόζονται για τα άτοµα µε αναπηρίες και σκοπό έχει να 
προωθήσει, προστατεύσει και διασφαλίσει την πλήρη και ίση 
απόλαυση όλων των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και θεµελιωδών 
ελευθεριών για τα άτοµα µε αναπηρίες. Καθορίζει επίσης τις 
υποχρεώσεις των κρατών µελών του ΟΗΕ και υποδεικνύει µέτρα 
για την ικανοποίηση των δικαιωµάτων των ατόµων µε αναπηρίες. 
Οι γενικές αρχές στις οποίες στηρίζεται η Σύµβαση είναι:

• Ο σεβασµός για την εγγενή αξιοπρέπεια, ατοµική αυτονοµία, 
περιλαµβανοµένης της ελευθερίας ατοµικών επιλογών και της 
ανεξαρτησίας των ατόµων
• Η µη διάκριση
• Η πλήρης και αποτελεσµατική συµµετοχή και ενσωµάτωση στην 
κοινωνία
• Ο σεβασµός για τη διαφορετικότητα και αποδοχή των ατόµων µε 
αναπηρίες, ως µέρος της ανθρώπινης διαφορετικότητας και της 
ανθρωπότητας
• Η ισότητα ευκαιριών
• Η προσβασιµότητα
• Η ισότητα µεταξύ ανδρών και γυναικών
• Ο σεβασµός για τις εξελισσόµενες δυνατότητες των παιδιών µε 
αναπηρίες και ο σεβασµός για το δικαίωµα των παιδιών µε 
αναπηρίες να διαφυλάξουν την ταυτότητά τους.

Κεντρικό στοιχεία της ευρωπαϊκής πολιτικής για τα άτοµα µε 
ειδικές ανάγκες είναι η πλήρης ένταξή τους στην κανονική 
λειτουργία και τον κανονικό ρυθµό της κοινωνίας, µε κατάργηση 
κάθε εµποδίου που θα µπορούσαν να αντιµετωπίσουν, είτε στον 
επαγγελµατικό στίβο είτε στην εξεύρεση στέγης ή αλλού.

Βασικές συνιστώσες της πολιτικής αυτής είναι η ευρωπαϊκή 
στρατηγική για την αναπηρία του 2004 και τα σχέδια δράσης για 
την αναπηρία, µε την προώθηση, µεταξύ άλλων συγκεκριµένων 
δικαιωµάτων στις µεταφορές, τις τηλεπικοινωνίες ή την 
εκπαίδευση και κατάρτιση ενώ το 2003 είχε θεσπισθεί ως έτος 
ατόµων µε αναπηρία.

Αντιστοίχως δε, προωθείται νέα οδηγία κατά των διακρίσεων σε 
τοµείς όπως η κοινωνική ασφάλιση, η παιδεία ή η παροχή 
προϊόντων και υπηρεσιών. Το ίδιο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
έχει αναπτύξει έντονη δράση στον τοµέα ως νοµοθέτης αλλά 
ακόµα ως εργοδότης ενώ η διακοµµατική οµάδα για τους 
ανάπηρους είναι από τις παλαιότερες του Κοινοβουλίου, 
αφιερωµένη στην προώθηση των θεµάτων που αφορούν τα ΑµεΑ.
Στην Ευρωπαϊκή Πίστη στηρίζουµε τις προσπάθειες µε σκοπό τη 
δηµιουργία ενός περιβάλλοντος ισονοµίας, ισότητας και αποδοχής 
των ατόµων µε αναπηρίες. Το 2014 στηρίξαµε την Εθνική 
Αθλητική Οµοσπονδία Ατόµων µε Αναπηρίες- ΑµΕΑ. Η 
συγκεκριµένη οµοσπονδία µας κάνει να νιώθουµε περήφανοι 
πάνω από όλα ως Έλληνες για το αξιόλογο έργο της και τις 
προσπάθειες της.

Η Εθνική Αθλητική Οµοσπονδία Ατόµων µε Αναπηρίες ιδρύθηκε 
το 2002 και λειτουργεί σύµφωνα µε τον Αθλητικό νόµο όπως και οι 
υπόλοιπες Αθλητικές Οµοσπονδίες στην Ελλάδα. Εκπροσωπεί 
όλες τις κατηγορίες αθλητών µε κινητικές αναπηρίες 
(ακρωτηριασµός, κάκωση νωτιαίου µυελού, εγκεφαλική 
παράλυση κλπ), νοητική αναπηρία και αναπηρίες όρασης. Είναι 
αναγνωρισµένη βάσει νόµου και µέλος όλων των Διεθνών 
Αθλητικών Οµοσπονδιών και Οργανισµών ανά κατηγορία 
αναπηρίας και ανά άθληµα που είναι µέλη της Διεθνούς 
Παραολυµπιακής Επιτροπής (IPC). Στην Ελλάδα µέλος της IPC 
είναι η Ελληνική Παραολυµπιακή Επιτροπή.

Επιπλέον, στηρίξαµε το κέντρο αποθεραπείας και αποκατάστασης 
παίδων Βούλας, στην τεράστια προσπάθεια του να υποστηρίξει 
ψυχολογικά και κοινωνικά καθώς και φροντίσει για τη σταδιακή 
επανένταξη των ατόµων µε αναπηρίες στην 
κοινωνικο-οικονοµική ζωή και στην προώθησή τους στην 
αυτόνοµη διαβίωση. 

Το 1954 το ΠΙΚΠΑ εγκατέστησε στη Βούλα το Κέντρο 
Αποκατάστασης Αναπήρων Παιδιών. Σήµερα στο Κέντρο 
εργάζονται 150 άτοµα, φροντίζοντας 84 συµπολίτες µας (βρέφη, 

παιδιά, εφήβους και νέους διαφόρων ηλικιών) και λειτουργεί σε 
24ωρη βάση:

• Εφαρµόζοντας προγράµµατα αποκατάστασης των παιδιών 
(φυσικοθεραπεία, εργοθεραπεία, λογοθεραπεία)
• Παρέχοντας υπηρεσίες ψυχολογικής και κοινωνικής στήριξης
• Διοργανώνοντας αθλητικές δραστηριότητες, ψυχαγωγικές και 
πολιτιστικές εκδηλώσεις, µε στόχο τη σωµατική άσκηση, την 
κοινωνικοποίηση και τη γνωσιακή ανάπτυξη των παιδιών 
βοηθώντας τα παιδιά να αναπτύξουν τις ικανότητές τους, ειδικά 
εκείνες που σχετίζονται µε την εκµάθηση δεξιοτήτων 
αυτοεξυπηρέτησης και κοινωνικής συνδιαλλαγής.
• Λειτουργώντας εργαστήρια δηµιουργικής απασχόλησης 
(χειροτεχνία)
• Δηµιουργώντας συνεργασίες µε εθελοντές σε µια προσπάθεια 
οργάνωσης της εθελοντικής προσφοράς
• Εφαρµόζοντας -σε περιστασιακή βάση- προγράµµατα αναδόχων 
οικογενειών

Βασική φιλοσοφία, του ΚΑΑΠ είναι η σταδιακή µετάβαση από το 
ασυλικού τύπου κλειστό ίδρυµα, στις κατοικίες οικογενειακού 
τύπου οργάνωσης και λειτουργίας 

Η υποστήριξη της ΑΕΓΑ Ευρωπαϊκή Πίστη αφορούσε την 
οικονοµική βοήθεια για την ανακαίνιση των θαλάµων παιδιών του 
ΚΑΑΠ, καθώς και για την αγορά 2 πάνελ υπέρυθρης ακτινοβολίας. 
Επιπλέον, προκειµένου να στηρίξουµε το δύσκολο έργο της 
σχολής επαγγελµατικής κατάρτισης ατόµων µε ειδικές ανάγκες 
της Αθήνας, δωρίσαµε µηχανογραφικό εξοπλισµό µε σκοπό τον 
εκσυγχρονισµό του.
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Διεθνής Διαφάνεια

Η δηµοκρατία έχει τρία βασικά συστατικά: 
περιοδικές εκλογές, κράτος δικαίου, 

σεβασµός των ανθρωπίνων δικαιωµάτων

Η καθιέρωση της διαφάνειας σε όλους τους µηχανισµούς και τις 
διαδικασίες των κρατών, θα αποτελέσει ένα δυνατό πλήγµα στην 
καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων.  Δυστυχώς, σε 
πολλές χώρες, όπως και στην Ελλάδα, υπάρχουν σοβαρές 
ενδείξεις για αδιαφανείς διαδικασίες και καταστρατήγηση της 
ισότητας των πολιτών απέναντι στο νόµο, των δικαιωµάτων στην 
εργασία, στην εκπαίδευση κ.α.

Συγκεκριµένα στην έκθεση της Διεθνούς Διαφάνειας για την χώρα 
µας αναφέρεται ότι υπάρχουν σηµαντικά κενά στο δηµόσιο τοµέα 
στην Ελλάδα, όσον αφορά το νοµικό αλλά και το πρακτικό πλαίσιο 
καταπολέµησης της διαφθοράς. Ορισµένοι δηµόσιοι υπάλληλοι 
λειτουργούν χωρίς διαφάνεια ή αποτελεσµατική αξιολόγηση για 
δεκαετίες. Η περιπλοκότητα του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος 
στην Ελλάδα, η γραφειοκρατία και οι συχνές αλλαγές πολιτικής 
δηµιουργούν ευνοϊκές συνθήκες για ελλιπή διαφάνεια. 

Σε παγκόσµιο επίπεδο, περισσότεροι από τους µισούς 
συµµετέχοντες που πήραν µέρος στην ίδια έρευνα της Διεθνούς 
Διαφάνειας, πιστεύουν ότι τα επίπεδα διαφάνειας στις χώρες τους 
τα δύο τελευταία χρόνια έχουν χειροτερέψει, ενώ το 27% των 
ερωτηθέντων έχει δωροδοκήσει τους 12 τελευταίους µήνες για 
την τακτοποίηση κάποιας υπόθεσης του. 

Το 2013 όπως και το 2014, η Ευρωπαϊκή Πίστη θέλοντας να 
συµβάλει σηµαντικά στην καταπολέµηση της διαφθοράς ξεκίνησε 
µια συνεργασία µε την οργάνωση Διεθνής Διαφάνεια Ελλάδος. Η 
συνεργασία αφορούσε την γενικότερη στήριξη της προσπάθειας 
της οργάνωσης για δράσεις και ενηµέρωση σχετικά µε την 
διαφθορά και την καταπολέµηση της. Επιπλέον, αποφασίστηκε και 
η υποστήριξη της πρωτοβουλίας της οργάνωσης για την 
προετοιµασία της ατζέντας της ελληνικής προεδρίας της Ε.Ε., για 
θέµατα διαφάνειας. Δέσµευση της ΑΕΓΑ Ευρωπαϊκή Πίστη είναι η 
συγκεκριµένη συνεργασία να συνεχιστεί και το 2015, κυρίως µε 
την ενηµέρωση στα σχολεία και τα πανεπιστήµια, προκειµένου 
όλο και περισσότεροι Έλληνες να ενηµερωθούν και να συµβάλουν 
µε την σειρά τους στην καταπολέµηση της διαφθοράς και την 
καλλιέργεια µιας νέας κουλτούρας διαφάνειας στην ελληνική 
πραγµατικότητα.  

Δικαιώµατα των Ανθρώπων µε Αναπηρία- ΑµΕΑ.

Ο σεβασµός των ατόµων µε αναπηρίες είναι 
δείκτης πολιτισµού

Η Σύµβαση του Οργανισµού Ηνωµένων Εθνών για τα Δικαιώµατα 
των Ατόµων µε Αναπηρίες (United Nations Convention on the 
Rights of Persons with Disabilities) θεωρείται σταθµός και 
ορόσηµο στην παγκόσµια ιστορία της αναπηρίας, αλλά και χάρτης 
πορείας των κρατών για τη διαχείριση της αναπηρίας. Διευκρινίζει 
και αποσαφηνίζει µε ποιο τρόπο όλα τα δικαιώµατα και ελευθερίες 
εφαρµόζονται για τα άτοµα µε αναπηρίες και σκοπό έχει να 
προωθήσει, προστατεύσει και διασφαλίσει την πλήρη και ίση 
απόλαυση όλων των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και θεµελιωδών 
ελευθεριών για τα άτοµα µε αναπηρίες. Καθορίζει επίσης τις 
υποχρεώσεις των κρατών µελών του ΟΗΕ και υποδεικνύει µέτρα 
για την ικανοποίηση των δικαιωµάτων των ατόµων µε αναπηρίες. 
Οι γενικές αρχές στις οποίες στηρίζεται η Σύµβαση είναι:

• Ο σεβασµός για την εγγενή αξιοπρέπεια, ατοµική αυτονοµία, 
περιλαµβανοµένης της ελευθερίας ατοµικών επιλογών και της 
ανεξαρτησίας των ατόµων
• Η µη διάκριση
• Η πλήρης και αποτελεσµατική συµµετοχή και ενσωµάτωση στην 
κοινωνία
• Ο σεβασµός για τη διαφορετικότητα και αποδοχή των ατόµων µε 
αναπηρίες, ως µέρος της ανθρώπινης διαφορετικότητας και της 
ανθρωπότητας
• Η ισότητα ευκαιριών
• Η προσβασιµότητα
• Η ισότητα µεταξύ ανδρών και γυναικών
• Ο σεβασµός για τις εξελισσόµενες δυνατότητες των παιδιών µε 
αναπηρίες και ο σεβασµός για το δικαίωµα των παιδιών µε 
αναπηρίες να διαφυλάξουν την ταυτότητά τους.

Κεντρικό στοιχεία της ευρωπαϊκής πολιτικής για τα άτοµα µε 
ειδικές ανάγκες είναι η πλήρης ένταξή τους στην κανονική 
λειτουργία και τον κανονικό ρυθµό της κοινωνίας, µε κατάργηση 
κάθε εµποδίου που θα µπορούσαν να αντιµετωπίσουν, είτε στον 
επαγγελµατικό στίβο είτε στην εξεύρεση στέγης ή αλλού.

Βασικές συνιστώσες της πολιτικής αυτής είναι η ευρωπαϊκή 
στρατηγική για την αναπηρία του 2004 και τα σχέδια δράσης για 
την αναπηρία, µε την προώθηση, µεταξύ άλλων συγκεκριµένων 
δικαιωµάτων στις µεταφορές, τις τηλεπικοινωνίες ή την 
εκπαίδευση και κατάρτιση ενώ το 2003 είχε θεσπισθεί ως έτος 
ατόµων µε αναπηρία.

Αντιστοίχως δε, προωθείται νέα οδηγία κατά των διακρίσεων σε 
τοµείς όπως η κοινωνική ασφάλιση, η παιδεία ή η παροχή 
προϊόντων και υπηρεσιών. Το ίδιο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
έχει αναπτύξει έντονη δράση στον τοµέα ως νοµοθέτης αλλά 
ακόµα ως εργοδότης ενώ η διακοµµατική οµάδα για τους 
ανάπηρους είναι από τις παλαιότερες του Κοινοβουλίου, 
αφιερωµένη στην προώθηση των θεµάτων που αφορούν τα ΑµεΑ.
Στην Ευρωπαϊκή Πίστη στηρίζουµε τις προσπάθειες µε σκοπό τη 
δηµιουργία ενός περιβάλλοντος ισονοµίας, ισότητας και αποδοχής 
των ατόµων µε αναπηρίες. Το 2014 στηρίξαµε την Εθνική 
Αθλητική Οµοσπονδία Ατόµων µε Αναπηρίες- ΑµΕΑ. Η 
συγκεκριµένη οµοσπονδία µας κάνει να νιώθουµε περήφανοι 
πάνω από όλα ως Έλληνες για το αξιόλογο έργο της και τις 
προσπάθειες της.

Η Εθνική Αθλητική Οµοσπονδία Ατόµων µε Αναπηρίες ιδρύθηκε 
το 2002 και λειτουργεί σύµφωνα µε τον Αθλητικό νόµο όπως και οι 
υπόλοιπες Αθλητικές Οµοσπονδίες στην Ελλάδα. Εκπροσωπεί 
όλες τις κατηγορίες αθλητών µε κινητικές αναπηρίες 
(ακρωτηριασµός, κάκωση νωτιαίου µυελού, εγκεφαλική 
παράλυση κλπ), νοητική αναπηρία και αναπηρίες όρασης. Είναι 
αναγνωρισµένη βάσει νόµου και µέλος όλων των Διεθνών 
Αθλητικών Οµοσπονδιών και Οργανισµών ανά κατηγορία 
αναπηρίας και ανά άθληµα που είναι µέλη της Διεθνούς 
Παραολυµπιακής Επιτροπής (IPC). Στην Ελλάδα µέλος της IPC 
είναι η Ελληνική Παραολυµπιακή Επιτροπή.

Επιπλέον, στηρίξαµε το κέντρο αποθεραπείας και αποκατάστασης 
παίδων Βούλας, στην τεράστια προσπάθεια του να υποστηρίξει 
ψυχολογικά και κοινωνικά καθώς και φροντίσει για τη σταδιακή 
επανένταξη των ατόµων µε αναπηρίες στην 
κοινωνικο-οικονοµική ζωή και στην προώθησή τους στην 
αυτόνοµη διαβίωση. 

Το 1954 το ΠΙΚΠΑ εγκατέστησε στη Βούλα το Κέντρο 
Αποκατάστασης Αναπήρων Παιδιών. Σήµερα στο Κέντρο 
εργάζονται 150 άτοµα, φροντίζοντας 84 συµπολίτες µας (βρέφη, 

παιδιά, εφήβους και νέους διαφόρων ηλικιών) και λειτουργεί σε 
24ωρη βάση:

• Εφαρµόζοντας προγράµµατα αποκατάστασης των παιδιών 
(φυσικοθεραπεία, εργοθεραπεία, λογοθεραπεία)
• Παρέχοντας υπηρεσίες ψυχολογικής και κοινωνικής στήριξης
• Διοργανώνοντας αθλητικές δραστηριότητες, ψυχαγωγικές και 
πολιτιστικές εκδηλώσεις, µε στόχο τη σωµατική άσκηση, την 
κοινωνικοποίηση και τη γνωσιακή ανάπτυξη των παιδιών 
βοηθώντας τα παιδιά να αναπτύξουν τις ικανότητές τους, ειδικά 
εκείνες που σχετίζονται µε την εκµάθηση δεξιοτήτων 
αυτοεξυπηρέτησης και κοινωνικής συνδιαλλαγής.
• Λειτουργώντας εργαστήρια δηµιουργικής απασχόλησης 
(χειροτεχνία)
• Δηµιουργώντας συνεργασίες µε εθελοντές σε µια προσπάθεια 
οργάνωσης της εθελοντικής προσφοράς
• Εφαρµόζοντας -σε περιστασιακή βάση- προγράµµατα αναδόχων 
οικογενειών

Βασική φιλοσοφία, του ΚΑΑΠ είναι η σταδιακή µετάβαση από το 
ασυλικού τύπου κλειστό ίδρυµα, στις κατοικίες οικογενειακού 
τύπου οργάνωσης και λειτουργίας 

Η υποστήριξη της ΑΕΓΑ Ευρωπαϊκή Πίστη αφορούσε την 
οικονοµική βοήθεια για την ανακαίνιση των θαλάµων παιδιών του 
ΚΑΑΠ, καθώς και για την αγορά 2 πάνελ υπέρυθρης ακτινοβολίας. 
Επιπλέον, προκειµένου να στηρίξουµε το δύσκολο έργο της 
σχολής επαγγελµατικής κατάρτισης ατόµων µε ειδικές ανάγκες 
της Αθήνας, δωρίσαµε µηχανογραφικό εξοπλισµό µε σκοπό τον 
εκσυγχρονισµό του.
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Εργασιακές Σχέσεις και Πρακτικές 
Η παγκόσµια χρηµατοπιστωτική και οικονοµική κρίση επέφερε σε 
πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EΕ) ανησυχητικά υψηλά 
ποσοστά ανεργίας. Συγκεκριµένα, η ανεργία στην Ευρώπη (ΕΕ-28) 
έφθασε στο 10,2% το 2014.  

Σε παγκόσµιο επίπεδο, η Έκθεση της Moody's καταγράφει τη 
ραγδαία αύξηση της γήρανσης του παγκόσµιου πληθυσµού, 
τονίζοντας ότι µέχρι το 2020 τουλάχιστον 13 χώρες του πλανήτη, θα 
«γεµίσουν» µε ηλικιωµένους ανθρώπους, αφού τα άτοµα άνω των 
65 ετών θα αποτελούν το 20% του πληθυσµού τους. Εκτιµάται 
µάλιστα ότι το ποσοστό αυτό θα µεγεθυνθεί µέχρι το 2030. Πιο 
απογοητευτική εκτιµάται η κατάσταση για τη χώρα µας, καθώς 
σύµφωνα µε την έρευνα, ο αριθµός των ατόµων άνω των 65 ετών 
είναι το ταχύτερα αυξανόµενο τµήµα του ελληνικού πληθυσµού. 
Το κοµµάτι αυτό αναµένεται να «εκτοξευθεί» αριθµητικά τον 
επόµενο χρόνο. Η έκθεση επισηµαίνει ότι ένας πληθυσµός που 
γερνάει µπορεί να προκαλέσει σηµαντικές - αρνητικές- 
επιπτώσεις στην οικονοµική ανάπτυξη. Το εργατικό δυναµικό 
µειώνεται, οι αποταµιεύσεις των νοικοκυριών συρρικνώνονται 
και οι παγκόσµιες επενδύσεις ελαχιστοποιούνται. 

Η έντονα πτωτική εξέλιξη του εργατικού δυναµικού σε συνδυασµό 
µε τη µεγάλη αύξηση των συνταξιούχων θα δηµιουργήσει 
πρόσθετα µεγάλα προβλήµατα αναφορικά µε την ικανότητα των 
κυβερνήσεων να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις του 
κοινωνικού κράτους, µε αποτέλεσµα οι ασφαλιστικές εταιρίες να 
δεχθούν, σύντοµα, το αίτηµα για αυξηµένες ανάγκες 
συνταξιοδοτικών προγραµµάτων.

Γενικότερα, δεν έχει βρεθεί ακόµα στη χώρα µας η σωστή 
φόρµουλα για τη καταπολέµηση της παράνοµης εργασίας και την 
δηµιουργία ενός περιβάλλοντος µείωσης της ανεργίας. Το 2014 η 
ανεργία έφθασε το       26,1% (51,5% για τους νέους 15-24) ενώ η 
ανασφάλιστη εργασία έφθασε το 39,5%. Παρά τις εξαγγελίες και 
την ψήφιση του νέου νόµου για τα υψηλά πρόστιµα σε περίπτωση 
ανασφάλιστης εργασίας, το φαινόµενο δεν έχει ακόµα περιοριστεί 
αισθητά. 

Σκοπός της ΑΕΓΑ Ευρωπαϊκή Πίστη είναι η υιοθέτηση πολιτικών 
και πρακτικών που ενισχύουν την προσωπική ανάπτυξη και 
ανέλιξη των εργαζοµένων. Για την εταιρία η εργασία δίνει νόηµα 
(αιτία και σκοπό) στον εργαζόµενο και αναπτύσσει το αίσθηµα της 
αυτοπραγµάτωσης, καθώς ο εργαζόµενος συµµετέχει σε έργο 
άξιο. Ο Εταιρικός Κώδικας Δεοντολογίας της ΑΕΓΑ Ευρωπαϊκή 
Πίστη δηµιουργεί το πλαίσιο συµπεριφοράς µε βάση τις αρχές της 
καλής πίστης, των συναλλακτικών ηθών και της επαγγελµατικής 
δεοντολογίας, ώστε όλοι οι εργαζόµενοι να λάβουν γνώση των 
αρχών ορθής πρακτικής και ηθικής που έχουν υιοθετηθεί. 
Παράλληλα, ο Εσωτερικός Κανονισµός Λειτουργίας συµβάλει στη 
δηµιουργία ενός υγιούς, ασφαλούς και ευχάριστου περιβάλλοντος 
εργασίας, προωθώντας τη διαφάνεια σε όλες τις δραστηριότητές 
µας.

Στόχοι Εκπαιδευτικού Προγράµµατος για το 2015

Οι εκπαιδευτικοί στόχοι που θέτουµε για το 2015, 
προσανατολίζονται όπως κάθε χρονιά στην ενδυνάµωση του 
ανθρώπινου δυναµικού µας, στην προετοιµασία του για να 
ανταπεξέλθει στις νέες προκλήσεις της εποχής µας και στην 
βελτιστοποίηση της απόδοσής τους µε τελικά αποτελέσµατα  την 
ανάπτυξη της εταιρίας  µας.

Οι στόχοι µας για το 2015 είναι: 

> Ανάπτυξη της Διευθυντικής οµάδας µε personal coaching
> Ανάπτυξη της οµάδας Προϊσταµένων µε εκπαίδευση στην 
ηγεσία και λήψη αποφάσεων 
> Ανάπτυξη των υπαλλήλων µε εκπαίδευση στην γραπτή 
επικοινωνία, πληροφορική 
> ασφαλιστικά σεµινάρια κ.τ.λ.  

Για να δώσουµε µία συνοπτική περιγραφή των προγραµµάτων 
που σχεδιάζουµε και ξεκινώντας από το Personal Coaching για 
την οµάδα των Διευθυντών, η εκπαίδευση είναι ουσιαστικά µια 
συνεργασία, η οποία διευκολύνει την ανάπτυξη και επιταχύνει τις 
διεργασίες υψηλών επιδόσεων, ενώ παράλληλα υποστηρίζει το 
άτοµο στην πορεία προς την επίτευξη των στόχων του. Πρόκειται 
για µια σχέση που επιδιώκει και διευκολύνει τις διεργασίες 
προσωπικής και επαγγελµατικής ανάπτυξης. 

Στο Executive Coaching, ο coach και το στέλεχος της επιχείρησης 
(coachee) δηµιουργούν ένα περιβάλλον εµπιστοσύνης, µέσα στο 
οποίο ο coachee αισθάνεται ασφάλεια να αναγνωρίσει σηµεία 
προς βελτίωση και να αναλάβει δράση, προκειµένου να 
εξελίσσεται σε προσωπικό επίπεδο και παράλληλα να βελτιώνεται 
η απόδοσή του µέσα στην επιχείρηση. 

Οι ηγέτες δεν αναγκάζουν 
τους εργαζόµενους 
να ακολουθήσουν, 

Απλώς τους προσκαλούν 
να ακολουθήσουν το ταξίδι

Μέσα από δοµηµένες συνοµιλίες, που διέπονται από πλήρη 
σεβασµό και εστιάζουν στο στέλεχος της επιχείρησης, προάγεται η 
ανακάλυψη του εαυτού, ενθαρρύνεται η εξεύρεση εναλλακτικών 
τρόπων σκέψης, ο εντοπισµός επιλογών και το άτοµο οδηγείται 
στην ανάληψη δράσεων προς την επίτευξη των στόχων που έχει 
θέσει και σε εξαιρετικές επιδόσεις.

Για την οµάδα των προϊσταµένων προτείνουµε το  Workshop της 
Franklin Covey « Οι 7 Συνήθειες των Εξαιρετικά Αποτελεσµατικών 
Ανθρώπων - Workshop για Μάνατζερ®» το οποίο επικεντρώνεται 
στις θεµελιώδεις αρχές της ηγεσίας µέσα στο σύγχρονο 
περιβάλλον και τις συνθήκες που βιώνουµε. Τόσο οι νέοι, όσο και 
οι έµπειροι µάνατζερ, αποκτούν ένα σετ εργαλείων, γνώσεις και 
τεχνικές που θα τους βοηθήσουν να ανταποκριθούν στις 
σηµερινές προκλήσεις, συµπεριλαµβανοµένης της διαχείρισης 
αντιπαραθέσεων και κρίσεων, της προτεραιοποίησης, της 
διοίκησης της απόδοσης, της υπευθυνότητας και της 
εµπιστοσύνης, της βέλτιστης υλοποίησης, της συνεργασίας και της 
ανάπτυξης οµάδων και ανθρώπων. 

Πρόκειται για µια µοναδική νέα προσέγγιση στην ανάπτυξη, η 
οποία βοηθάει τους µάνατζερ να βελτιώσουν τα αποτελέσµατα που 
πετυχαίνουν σήµερα, εξασφαλίζοντας για το µέλλον εξαιρετικά και 
διαρκή αποτελέσµατα. 

Επίσης για την οµάδα των προϊσταµένων προτείνουµε µία 
εκπαίδευση στις τεχνικές παρουσίασης όπου το πρόγραµµα 
παρέχει στους συµµετέχοντες την δυνατότητα να ενισχύσουν την 
αυτοπεποίθησή τους και να βελτιώσουν τις ικανότητες που 
απαιτούνται σε περιπτώσεις οµιλιών και παρουσιάσεων σε 
µεγάλο ακροατήριο.

Ενώ για τους υπαλλήλους  σχεδιάζουµε εκτός από τα τεχνικά 
ασφαλιστικά σεµινάρια και τα σεµινάρια πληροφορικής, µία 
εκπαίδευση στις τεχνικές της γραπτής επικοινωνίας όπου θα 
διδαχθούν µεθόδους για να χτίζουν µια αποτελεσµατική δοµή στη 
συγγραφή και τεκµηρίωση της γραπτής επικοινωνίας, να 
δηµιουργούν ευανάγνωστες επαγγελµατικές επιστολές, αναφορές 
και µηνύµατα σε εύλογο χρόνο. 

Επίσης προτείνεται η συνέχιση της επιδότησης πτυχιακών και 
µεταπτυχιακών προγραµµάτων σε υπαλλήλους µε υψηλή 
απόδοση.

Δράσεις Προσωπικού

Πολύ σηµαντικές για το 2014 ήταν και οι δράσεις του προσωπικού 
της ΑΕΓΑ Ευρωπαϊκή Πίστη. Συγκεκριµένα:

• Πραγµατοποίησε εθελοντική αιµοδοσία 2 φορές για το 2014 σε 
συνεργασία µε το Λαϊκό Νοσοκοµείο.
• Διοργάνωσε Πασχαλινό Παζάρι στις 7,8/4/2014  σε συνεργασία 
µε το Κέντρο Διηµέρευσης και ηµερήσιας φροντίδας µε αναπηρία 
"Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ "
• Συµµετείχε µαζικά στον αγώνα δρόµου για την ενηµέρωση για 
τον καρκίνο στήθους «GREECE RACE FOR TH CURE» στις 
28/9/2014
• Συλλέγει καθηµερινά τα πλαστικά καπάκια για τον σύλλογο 
«Πρόληψη Τροχαίων Ατυχηµάτων Ανηλίκων «Αγάπη για την Ζωή»
• Διοργάνωσε το Χριστουγεννιάτικο παζάρι στις 10 Δεκεµβρίου 
2014 σε συνεργασία µε το «ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ»
• Συµµετείχε στο ανοιχτό Φεστιβάλ "Ασφαλής Οδήγηση, Ζήτηµα 
ζωής "του Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας "Πάνος Μυλωνάς" στις 
28/5/2014

Μέτρηση Κατανάλωσης Ρύπων Προσωπικού 

Το 2014 πραγµατοποιήθηκε για δεύτερη συνεχόµενη φορά, η 
καταγραφή των ενεργειακών ρύπων της εταιρίας (βλέπε άξονα 
Περιβάλλον). Στην συγκεκριµένη µέτρηση, καταγράφηκαν και οι 
ρύποι που παράγονται λόγω της µετακίνησης του προσωπικού 
από και προς την εργασία. Τα αποτελέσµατα της µέτρησης έδειξαν 
ότι οι ρύποι αυτοί λόγω της µετακίνησης του προσωπικού 
ανέρχονται συνολικά σε 131,86 t. CO2 eq εµφανώς µειωµένοι κατά 
10,2% σε σχέση µε το  2013 (145,3t.CO2 eq). Ο µέσος όρος των 
χιλιοµέτρων που ο κάθε εργαζόµενος πραγµατοποιεί κατά τη 
µετακίνησή του από και προς την εταιρία υπολογίστηκε σε 21.8 
χιλιόµετρα/ ηµέρα.

Η εταιρία δεσµεύεται να συνεχίσει τις δράσεις για την µείωση των 
ρύπων από την µετακίνηση του προσωπικού, όπως και τα ειδικά 
κίνητρα και την  επιβράβευση σε εργαζόµενους που θα 
συµβάλουν στη µείωση των ρύπων.
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Στόχοι Εκπαιδευτικού Προγράµµατος για το 2015

Οι εκπαιδευτικοί στόχοι που θέτουµε για το 2015, 
προσανατολίζονται όπως κάθε χρονιά στην ενδυνάµωση του 
ανθρώπινου δυναµικού µας, στην προετοιµασία του για να 
ανταπεξέλθει στις νέες προκλήσεις της εποχής µας και στην 
βελτιστοποίηση της απόδοσής τους µε τελικά αποτελέσµατα  την 
ανάπτυξη της εταιρίας  µας.

Οι στόχοι µας για το 2015 είναι: 

> Ανάπτυξη της Διευθυντικής οµάδας µε personal coaching
> Ανάπτυξη της οµάδας Προϊσταµένων µε εκπαίδευση στην 
ηγεσία και λήψη αποφάσεων 
> Ανάπτυξη των υπαλλήλων µε εκπαίδευση στην γραπτή 
επικοινωνία, πληροφορική 
> ασφαλιστικά σεµινάρια κ.τ.λ.  

Για να δώσουµε µία συνοπτική περιγραφή των προγραµµάτων 
που σχεδιάζουµε και ξεκινώντας από το Personal Coaching για 
την οµάδα των Διευθυντών, η εκπαίδευση είναι ουσιαστικά µια 
συνεργασία, η οποία διευκολύνει την ανάπτυξη και επιταχύνει τις 
διεργασίες υψηλών επιδόσεων, ενώ παράλληλα υποστηρίζει το 
άτοµο στην πορεία προς την επίτευξη των στόχων του. Πρόκειται 
για µια σχέση που επιδιώκει και διευκολύνει τις διεργασίες 
προσωπικής και επαγγελµατικής ανάπτυξης. 

Στο Executive Coaching, ο coach και το στέλεχος της επιχείρησης 
(coachee) δηµιουργούν ένα περιβάλλον εµπιστοσύνης, µέσα στο 
οποίο ο coachee αισθάνεται ασφάλεια να αναγνωρίσει σηµεία 
προς βελτίωση και να αναλάβει δράση, προκειµένου να 
εξελίσσεται σε προσωπικό επίπεδο και παράλληλα να βελτιώνεται 
η απόδοσή του µέσα στην επιχείρηση. 

Ιωάννα Ντανάκα
HR Manager

Στην Ευρωπαϊκή Πίστη χτίζουµε δεσµούς 
εµπιστοσύνης και συνεργασίας, παρέχοντας στους 
ανθρώπους µας πρόσφορο έδαφος εκπλήρωσης 
όλων των επαγγελµατικών και προσωπικών τους 

ονείρων καθώς αποτελούν τον κινητήριο µοχλό 
εδραίωσης της εταιρίας µας στην ελίτ των 
ασφαλιστικών επιχειρήσεων παγκοσµίως

Η υλοποίηση των προγραµµάτων εκπαίδευσης και επιβράβευσης 
έχει στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση του πελάτη και την 
προσφορά ολοκληρωµένων υπηρεσιών προστιθέµενης αξίας, 
υπό το πρίσµα της ολοκληρωµένης αντίληψης της ΑΕΓΑ 
Ευρωπαϊκή Πίστη περί εξυπηρέτησης.

Οι εργασιακές σχέσεις και πρακτικές της ΑΕΓΑ Ευρωπαϊκή Πίστη 
ενσωµατώνουν:

• την ανεύρεση, διαρκή εκπαίδευση και ανέλιξη στελεχών
• τη µεσοπρόθεσµη και µακροπρόθεσµη δηµιουργία θέσεων 
εργασίας
• τη µετακίνηση των εργαζοµένων σε διαφορετικές θέσεις 
εργασίας προς ενίσχυση της συνεχιζόµενης κατάρτισης και 
εκπαίδευσης
• τη δηµιουργία άριστων συνθηκών εργασίας
• τη συµµετοχή σε οµάδες εργασίας για την επίτευξη αποτελε-
σµάτων µέσω της συνεργασίας
• το δηµόσιο διάλογο σχετικά µε εργασιακά θέµατα και προβληµα-
τικές κοινωνικού χαρακτήρα
Η Ευρωπαϊκή Πίστη θέτει ψηλά τον πήχη σε θέµατα εργασιακών 
πρακτικών και σχέσεων. Θεωρούµε σκόπιµο, στη βάση της 
Διαφάνειας και της Λογοδοσίας να µοιραστούµε κάποια στοιχεία 
που µας κάνουν υπερήφανους. Ειδικότερα, η εταιρία µας:
• δηµιουργεί συνθήκες εργασίας που επιτρέπουν την ισορροπία 
ιδιωτικής ζωής και εργασιακού καθήκοντος (το 95% των 
εργαζοµένων εργάζεται full - time µε αορίστου χρόνου 
συµβάσεις).
• δηµιουργεί θέσεις εργασίας. Από το 2008, ο οργανισµός αύξησε 
το σύνολο του προσωπικού του κατά 172 άτοµα.
• υποδέχεται όλους τους εργαζόµενους που για οποιοδήποτε 
προσωπικό λόγο διέκοψαν την εργασία τους για ορισµένο χρονικό 
διάστηµα (το 100% των εργαζοµένων που θέλησε να επιστρέψει 
στην εργασία έγινε δεκτό).
• ενδιαφέρεται για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζοµένων, 
τηρώντας όλους τους σχετικούς κανονισµούς (το 2014 δεν 
καταγράφηκε κανένας τραυµατισµός µε άµεση αιτία την εργασία).
• εφαρµόζει δίκαιες πολιτικές µισθοδοσίας, βάσει παραγωγι-
κότητας και εµπειρίας στον χώρο. 
• καλύπτει το 100% των εργαζοµένων, οι οποίοι εργάζονται πάνω 
από 1 χρόνο, µε ειδικά προνόµια, όπως αυτό της οµαδικής 
ασφάλισης.
• υποστηρίζει ενεργά το αναφαίρετο δικαίωµα της γυναίκας στην 
µητρότητα.
• προασπίζει την ισότητα ευκαιριών (το 60% των εργαζοµένων 
είναι γυναίκες και το 40% των διευθυντικών θέσεων καλύπτεται 
επίσης από γυναίκες).

Παροχές Εργαζοµένων

Οµαδικό πρόγραµµα ασφάλισης Νοσοκοµειακής 
/Ιατροφαρµακευτικής Περίθαλψης για όλους τους 
εργαζόµενους

Οµαδικό πρόγραµµα ασφάλισης Νοσοκοµειακής 
/Ιατροφαρµακευτικής Περίθαλψης για τις οικογένειες των 
εργαζοµένων (σύζυγος-παιδιά)

Εταιρική Τράπεζα Αίµατος

Ιατρός Εργασίας

Τεχνικός Ασφαλείας

Έκπτωση 30% στα ασφαλιστήρια συµβόλαια αυτοκινήτων των 
εργαζοµένων

Ειδικό επίδοµα βρεφονηπιακού
 
Εσωτερική Εκπαίδευση και Σεµινάρια

Εταιρικές εκδηλώσεις και γιορτές

Δώρα Γάµου

Χριστουγεννιάτικη γιορτή και δώρα για τα παιδιά των 
εργαζοµένων

Ευκαιρία Εργασιακής Εµπειρίας παιδιών εργαζοµένων στην 
εταιρία

Ετήσιο bonus καλών αποτελεσµάτων 

Εκπτώσεις και προνοµιακές τιµές σε συνεργαζόµενες 
επιχειρήσεις

Άνδρες
40%

Γυναίκες
60%

Κατανοµή Εταιρίας / Φύλλο

• θεωρεί τους µεγαλύτερους ηλικιακά εργαζόµενους σηµαντικό 
γνωσιακό κεφάλαιο και τους προτρέπει να αναλαµβάνουν ρόλους 
mentoring και coaching για νεοπροσλαµβανοµένους.
• προωθεί τον δηµόσιο διάλογο, ο οποίος παίρνει µορφές οµάδων 
εργασίας και ανοιχτής συζήτησης µέσω κοινωνικής δικτύωσης, 
στη βάση του κοινού συµφέροντος.
• υποστηρίζει την δια βίου µάθηση µε σεµινάρια και ταξίδια στο 
εσωτερικό και το εξωτερικό για τους εργαζόµενους, µε σκοπό την 
πληρέστερη γνώση και άρα την καλύτερη εξυπηρέτηση του 
πελάτη. 
• έχει ξεκάθαρη στάση απέναντι στο "ξέπλυµα µαύρου χρήµατος" 
και έχει θεσπίσει διαδικασίες που αποτρέπουν φαινόµενα 
νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες (όλα τα 
οικονοµικά /διοικητικά στελέχη που εµπλέκονται σε θέµατα 
κανονιστικής συµµόρφωσης και εσωτερικού ελέγχου, έχουν 
παρακολουθήσει αντίστοιχα σεµινάρια).

Απολογισµός Εκπαιδευτικού Προγράµµατος   2014

Κατά τον σχεδιασµό του  εκπαιδευτικού προγράµµατος έτους 2014 
τέθηκαν οι παρακάτω στόχοι βάση των οποίων διαµορφώθηκαν οι 
αντίστοιχες εκπαιδεύσεις. Tailor made εκπαίδευση σε τεχνικά – 
ασφαλιστικά -ειδικά θέµατα των επιµέρους τµηµάτων.  

> Εκπαίδευση στην επιτυχηµένη επικοινωνία και στις τεχνικές 
διαπραγµάτευσης 
> Εκπαίδευση της οµάδας των προϊσταµένων σε θέµατα 
αξιολόγησης και ανάπτυξης οµάδας ηγεσίας
> Εκπαίδευση σε ανώτερο επίπεδο πληροφορικής 
> Πιθανή χρηµατοδότηση µεταπτυχιακής εκπαίδευσης σε 
υπαλλήλους µε υψηλή απόδοση
> Κατά το έτος 2014 πραγµατοποιήσαµε 5.519 ώρες εκπαίδευσης 
σε 443 εκπαιδευόµενους 

Η εκπαίδευση εστίασε και το 2014 σε εξειδικευµένα σεµινάρια, 
προς τις ανάγκες των τµηµάτων, όπως ειδικά ασφαλιστικά 
σεµινάρια για τον κλάδο Αυτοκινήτων, τις Ζηµιές Αυτοκινήτων, 
Γενικούς Κλάδους, φορολογικά σεµινάρια για το Λογιστήριο κ.τ.λ. 
Ειδικότερα πραγµατοποιήθηκαν εκπαιδεύσεις στα τµήµατα 
Αποζηµιώσεων Αυτοκινήτων, Γενικών  Κλάδων, Διαχείριση 
Ασφαλίστρων,  µε κύριο στόχο την βελτίωση της ποιότητας 
εξυπηρέτησης, τον χειρισµό δύσκολων περιπτώσεων και την 
αποφυγή παραπόνων από πελάτες – συνεργάτες µε πολύ θετικά 
αποτελέσµατα. Επίσης συνεχίστηκε και φέτος η επιτυχηµένη 
εκπαίδευση σε θέµατα πληροφορικής από την κα Σωτήρχου σε 61 
υπαλλήλους.
Για την ενδυνάµωση της Διοικητικής Οµάδας, υλοποιήθηκαν 
προγράµµατα εκπαίδευσης στην θετική ανατροφοδότηση και στην 
αποδοτική αξιολόγηση της οµάδας τους, καθώς και στην 
διαχείριση της αλλαγής. Στην συνέχεια, παραθέτουµε πίνακα µε 
τις εκπαιδεύσεις που πραγµατοποιήθηκαν το 2014, όπου 
απεικονίζονται οι ώρες εκπαίδευσης και ο αριθµός 
εκπαιδευόµενων. 

Μέσα από δοµηµένες συνοµιλίες, που διέπονται από πλήρη 
σεβασµό και εστιάζουν στο στέλεχος της επιχείρησης, προάγεται η 
ανακάλυψη του εαυτού, ενθαρρύνεται η εξεύρεση εναλλακτικών 
τρόπων σκέψης, ο εντοπισµός επιλογών και το άτοµο οδηγείται 
στην ανάληψη δράσεων προς την επίτευξη των στόχων που έχει 
θέσει και σε εξαιρετικές επιδόσεις.

Για την οµάδα των προϊσταµένων προτείνουµε το  Workshop της 
Franklin Covey « Οι 7 Συνήθειες των Εξαιρετικά Αποτελεσµατικών 
Ανθρώπων - Workshop για Μάνατζερ®» το οποίο επικεντρώνεται 
στις θεµελιώδεις αρχές της ηγεσίας µέσα στο σύγχρονο 
περιβάλλον και τις συνθήκες που βιώνουµε. Τόσο οι νέοι, όσο και 
οι έµπειροι µάνατζερ, αποκτούν ένα σετ εργαλείων, γνώσεις και 
τεχνικές που θα τους βοηθήσουν να ανταποκριθούν στις 
σηµερινές προκλήσεις, συµπεριλαµβανοµένης της διαχείρισης 
αντιπαραθέσεων και κρίσεων, της προτεραιοποίησης, της 
διοίκησης της απόδοσης, της υπευθυνότητας και της 
εµπιστοσύνης, της βέλτιστης υλοποίησης, της συνεργασίας και της 
ανάπτυξης οµάδων και ανθρώπων. 

Πρόκειται για µια µοναδική νέα προσέγγιση στην ανάπτυξη, η 
οποία βοηθάει τους µάνατζερ να βελτιώσουν τα αποτελέσµατα που 
πετυχαίνουν σήµερα, εξασφαλίζοντας για το µέλλον εξαιρετικά και 
διαρκή αποτελέσµατα. 

Επίσης για την οµάδα των προϊσταµένων προτείνουµε µία 
εκπαίδευση στις τεχνικές παρουσίασης όπου το πρόγραµµα 
παρέχει στους συµµετέχοντες την δυνατότητα να ενισχύσουν την 
αυτοπεποίθησή τους και να βελτιώσουν τις ικανότητες που 
απαιτούνται σε περιπτώσεις οµιλιών και παρουσιάσεων σε 
µεγάλο ακροατήριο.

Ενώ για τους υπαλλήλους  σχεδιάζουµε εκτός από τα τεχνικά 
ασφαλιστικά σεµινάρια και τα σεµινάρια πληροφορικής, µία 
εκπαίδευση στις τεχνικές της γραπτής επικοινωνίας όπου θα 
διδαχθούν µεθόδους για να χτίζουν µια αποτελεσµατική δοµή στη 
συγγραφή και τεκµηρίωση της γραπτής επικοινωνίας, να 
δηµιουργούν ευανάγνωστες επαγγελµατικές επιστολές, αναφορές 
και µηνύµατα σε εύλογο χρόνο. 

Επίσης προτείνεται η συνέχιση της επιδότησης πτυχιακών και 
µεταπτυχιακών προγραµµάτων σε υπαλλήλους µε υψηλή 
απόδοση.

Δράσεις Προσωπικού

Πολύ σηµαντικές για το 2014 ήταν και οι δράσεις του προσωπικού 
της ΑΕΓΑ Ευρωπαϊκή Πίστη. Συγκεκριµένα:

• Πραγµατοποίησε εθελοντική αιµοδοσία 2 φορές για το 2014 σε 
συνεργασία µε το Λαϊκό Νοσοκοµείο.
• Διοργάνωσε Πασχαλινό Παζάρι στις 7,8/4/2014  σε συνεργασία 
µε το Κέντρο Διηµέρευσης και ηµερήσιας φροντίδας µε αναπηρία 
"Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ "
• Συµµετείχε µαζικά στον αγώνα δρόµου για την ενηµέρωση για 
τον καρκίνο στήθους «GREECE RACE FOR TH CURE» στις 
28/9/2014
• Συλλέγει καθηµερινά τα πλαστικά καπάκια για τον σύλλογο 
«Πρόληψη Τροχαίων Ατυχηµάτων Ανηλίκων «Αγάπη για την Ζωή»
• Διοργάνωσε το Χριστουγεννιάτικο παζάρι στις 10 Δεκεµβρίου 
2014 σε συνεργασία µε το «ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ»
• Συµµετείχε στο ανοιχτό Φεστιβάλ "Ασφαλής Οδήγηση, Ζήτηµα 
ζωής "του Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας "Πάνος Μυλωνάς" στις 
28/5/2014

Μέτρηση Κατανάλωσης Ρύπων Προσωπικού 

Το 2014 πραγµατοποιήθηκε για δεύτερη συνεχόµενη φορά, η 
καταγραφή των ενεργειακών ρύπων της εταιρίας (βλέπε άξονα 
Περιβάλλον). Στην συγκεκριµένη µέτρηση, καταγράφηκαν και οι 
ρύποι που παράγονται λόγω της µετακίνησης του προσωπικού 
από και προς την εργασία. Τα αποτελέσµατα της µέτρησης έδειξαν 
ότι οι ρύποι αυτοί λόγω της µετακίνησης του προσωπικού 
ανέρχονται συνολικά σε 131,86 t. CO2 eq εµφανώς µειωµένοι κατά 
10,2% σε σχέση µε το  2013 (145,3t.CO2 eq). Ο µέσος όρος των 
χιλιοµέτρων που ο κάθε εργαζόµενος πραγµατοποιεί κατά τη 
µετακίνησή του από και προς την εταιρία υπολογίστηκε σε 21.8 
χιλιόµετρα/ ηµέρα.

Η εταιρία δεσµεύεται να συνεχίσει τις δράσεις για την µείωση των 
ρύπων από την µετακίνηση του προσωπικού, όπως και τα ειδικά 
κίνητρα και την  επιβράβευση σε εργαζόµενους που θα 
συµβάλουν στη µείωση των ρύπων.
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Στόχοι Εκπαιδευτικού Προγράµµατος για το 2015

Οι εκπαιδευτικοί στόχοι που θέτουµε για το 2015, 
προσανατολίζονται όπως κάθε χρονιά στην ενδυνάµωση του 
ανθρώπινου δυναµικού µας, στην προετοιµασία του για να 
ανταπεξέλθει στις νέες προκλήσεις της εποχής µας και στην 
βελτιστοποίηση της απόδοσής τους µε τελικά αποτελέσµατα  την 
ανάπτυξη της εταιρίας  µας.

Οι στόχοι µας για το 2015 είναι: 

> Ανάπτυξη της Διευθυντικής οµάδας µε personal coaching
> Ανάπτυξη της οµάδας Προϊσταµένων µε εκπαίδευση στην 
ηγεσία και λήψη αποφάσεων 
> Ανάπτυξη των υπαλλήλων µε εκπαίδευση στην γραπτή 
επικοινωνία, πληροφορική 
> ασφαλιστικά σεµινάρια κ.τ.λ.  

Για να δώσουµε µία συνοπτική περιγραφή των προγραµµάτων 
που σχεδιάζουµε και ξεκινώντας από το Personal Coaching για 
την οµάδα των Διευθυντών, η εκπαίδευση είναι ουσιαστικά µια 
συνεργασία, η οποία διευκολύνει την ανάπτυξη και επιταχύνει τις 
διεργασίες υψηλών επιδόσεων, ενώ παράλληλα υποστηρίζει το 
άτοµο στην πορεία προς την επίτευξη των στόχων του. Πρόκειται 
για µια σχέση που επιδιώκει και διευκολύνει τις διεργασίες 
προσωπικής και επαγγελµατικής ανάπτυξης. 

Στο Executive Coaching, ο coach και το στέλεχος της επιχείρησης 
(coachee) δηµιουργούν ένα περιβάλλον εµπιστοσύνης, µέσα στο 
οποίο ο coachee αισθάνεται ασφάλεια να αναγνωρίσει σηµεία 
προς βελτίωση και να αναλάβει δράση, προκειµένου να 
εξελίσσεται σε προσωπικό επίπεδο και παράλληλα να βελτιώνεται 
η απόδοσή του µέσα στην επιχείρηση. 

Ιωάννα Ντανάκα
HR Manager

Στην Ευρωπαϊκή Πίστη χτίζουµε δεσµούς 
εµπιστοσύνης και συνεργασίας, παρέχοντας στους 
ανθρώπους µας πρόσφορο έδαφος εκπλήρωσης 
όλων των επαγγελµατικών και προσωπικών τους 

ονείρων καθώς αποτελούν τον κινητήριο µοχλό 
εδραίωσης της εταιρίας µας στην ελίτ των 
ασφαλιστικών επιχειρήσεων παγκοσµίως

Η υλοποίηση των προγραµµάτων εκπαίδευσης και επιβράβευσης 
έχει στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση του πελάτη και την 
προσφορά ολοκληρωµένων υπηρεσιών προστιθέµενης αξίας, 
υπό το πρίσµα της ολοκληρωµένης αντίληψης της ΑΕΓΑ 
Ευρωπαϊκή Πίστη περί εξυπηρέτησης.

Οι εργασιακές σχέσεις και πρακτικές της ΑΕΓΑ Ευρωπαϊκή Πίστη 
ενσωµατώνουν:

• την ανεύρεση, διαρκή εκπαίδευση και ανέλιξη στελεχών
• τη µεσοπρόθεσµη και µακροπρόθεσµη δηµιουργία θέσεων 
εργασίας
• τη µετακίνηση των εργαζοµένων σε διαφορετικές θέσεις 
εργασίας προς ενίσχυση της συνεχιζόµενης κατάρτισης και 
εκπαίδευσης
• τη δηµιουργία άριστων συνθηκών εργασίας
• τη συµµετοχή σε οµάδες εργασίας για την επίτευξη αποτελε-
σµάτων µέσω της συνεργασίας
• το δηµόσιο διάλογο σχετικά µε εργασιακά θέµατα και προβληµα-
τικές κοινωνικού χαρακτήρα
Η Ευρωπαϊκή Πίστη θέτει ψηλά τον πήχη σε θέµατα εργασιακών 
πρακτικών και σχέσεων. Θεωρούµε σκόπιµο, στη βάση της 
Διαφάνειας και της Λογοδοσίας να µοιραστούµε κάποια στοιχεία 
που µας κάνουν υπερήφανους. Ειδικότερα, η εταιρία µας:
• δηµιουργεί συνθήκες εργασίας που επιτρέπουν την ισορροπία 
ιδιωτικής ζωής και εργασιακού καθήκοντος (το 95% των 
εργαζοµένων εργάζεται full - time µε αορίστου χρόνου 
συµβάσεις).
• δηµιουργεί θέσεις εργασίας. Από το 2008, ο οργανισµός αύξησε 
το σύνολο του προσωπικού του κατά 172 άτοµα.
• υποδέχεται όλους τους εργαζόµενους που για οποιοδήποτε 
προσωπικό λόγο διέκοψαν την εργασία τους για ορισµένο χρονικό 
διάστηµα (το 100% των εργαζοµένων που θέλησε να επιστρέψει 
στην εργασία έγινε δεκτό).
• ενδιαφέρεται για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζοµένων, 
τηρώντας όλους τους σχετικούς κανονισµούς (το 2014 δεν 
καταγράφηκε κανένας τραυµατισµός µε άµεση αιτία την εργασία).
• εφαρµόζει δίκαιες πολιτικές µισθοδοσίας, βάσει παραγωγι-
κότητας και εµπειρίας στον χώρο. 
• καλύπτει το 100% των εργαζοµένων, οι οποίοι εργάζονται πάνω 
από 1 χρόνο, µε ειδικά προνόµια, όπως αυτό της οµαδικής 
ασφάλισης.
• υποστηρίζει ενεργά το αναφαίρετο δικαίωµα της γυναίκας στην 
µητρότητα.
• προασπίζει την ισότητα ευκαιριών (το 60% των εργαζοµένων 
είναι γυναίκες και το 40% των διευθυντικών θέσεων καλύπτεται 
επίσης από γυναίκες).

• θεωρεί τους µεγαλύτερους ηλικιακά εργαζόµενους σηµαντικό 
γνωσιακό κεφάλαιο και τους προτρέπει να αναλαµβάνουν ρόλους 
mentoring και coaching για νεοπροσλαµβανοµένους.
• προωθεί τον δηµόσιο διάλογο, ο οποίος παίρνει µορφές οµάδων 
εργασίας και ανοιχτής συζήτησης µέσω κοινωνικής δικτύωσης, 
στη βάση του κοινού συµφέροντος.
• υποστηρίζει την δια βίου µάθηση µε σεµινάρια και ταξίδια στο 
εσωτερικό και το εξωτερικό για τους εργαζόµενους, µε σκοπό την 
πληρέστερη γνώση και άρα την καλύτερη εξυπηρέτηση του 
πελάτη. 
• έχει ξεκάθαρη στάση απέναντι στο "ξέπλυµα µαύρου χρήµατος" 
και έχει θεσπίσει διαδικασίες που αποτρέπουν φαινόµενα 
νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες (όλα τα 
οικονοµικά /διοικητικά στελέχη που εµπλέκονται σε θέµατα 
κανονιστικής συµµόρφωσης και εσωτερικού ελέγχου, έχουν 
παρακολουθήσει αντίστοιχα σεµινάρια).

Απολογισµός Εκπαιδευτικού Προγράµµατος   2014

Κατά τον σχεδιασµό του  εκπαιδευτικού προγράµµατος έτους 2014 
τέθηκαν οι παρακάτω στόχοι βάση των οποίων διαµορφώθηκαν οι 
αντίστοιχες εκπαιδεύσεις. Tailor made εκπαίδευση σε τεχνικά – 
ασφαλιστικά -ειδικά θέµατα των επιµέρους τµηµάτων.  

> Εκπαίδευση στην επιτυχηµένη επικοινωνία και στις τεχνικές 
διαπραγµάτευσης 
> Εκπαίδευση της οµάδας των προϊσταµένων σε θέµατα 
αξιολόγησης και ανάπτυξης οµάδας ηγεσίας
> Εκπαίδευση σε ανώτερο επίπεδο πληροφορικής 
> Πιθανή χρηµατοδότηση µεταπτυχιακής εκπαίδευσης σε 
υπαλλήλους µε υψηλή απόδοση
> Κατά το έτος 2014 πραγµατοποιήσαµε 5.519 ώρες εκπαίδευσης 
σε 443 εκπαιδευόµενους 

Η εκπαίδευση εστίασε και το 2014 σε εξειδικευµένα σεµινάρια, 
προς τις ανάγκες των τµηµάτων, όπως ειδικά ασφαλιστικά 
σεµινάρια για τον κλάδο Αυτοκινήτων, τις Ζηµιές Αυτοκινήτων, 
Γενικούς Κλάδους, φορολογικά σεµινάρια για το Λογιστήριο κ.τ.λ. 
Ειδικότερα πραγµατοποιήθηκαν εκπαιδεύσεις στα τµήµατα 
Αποζηµιώσεων Αυτοκινήτων, Γενικών  Κλάδων, Διαχείριση 
Ασφαλίστρων,  µε κύριο στόχο την βελτίωση της ποιότητας 
εξυπηρέτησης, τον χειρισµό δύσκολων περιπτώσεων και την 
αποφυγή παραπόνων από πελάτες – συνεργάτες µε πολύ θετικά 
αποτελέσµατα. Επίσης συνεχίστηκε και φέτος η επιτυχηµένη 
εκπαίδευση σε θέµατα πληροφορικής από την κα Σωτήρχου σε 61 
υπαλλήλους.
Για την ενδυνάµωση της Διοικητικής Οµάδας, υλοποιήθηκαν 
προγράµµατα εκπαίδευσης στην θετική ανατροφοδότηση και στην 
αποδοτική αξιολόγηση της οµάδας τους, καθώς και στην 
διαχείριση της αλλαγής. Στην συνέχεια, παραθέτουµε πίνακα µε 
τις εκπαιδεύσεις που πραγµατοποιήθηκαν το 2014, όπου 
απεικονίζονται οι ώρες εκπαίδευσης και ο αριθµός 
εκπαιδευόµενων. 

Μέσα από δοµηµένες συνοµιλίες, που διέπονται από πλήρη 
σεβασµό και εστιάζουν στο στέλεχος της επιχείρησης, προάγεται η 
ανακάλυψη του εαυτού, ενθαρρύνεται η εξεύρεση εναλλακτικών 
τρόπων σκέψης, ο εντοπισµός επιλογών και το άτοµο οδηγείται 
στην ανάληψη δράσεων προς την επίτευξη των στόχων που έχει 
θέσει και σε εξαιρετικές επιδόσεις.

Για την οµάδα των προϊσταµένων προτείνουµε το  Workshop της 
Franklin Covey « Οι 7 Συνήθειες των Εξαιρετικά Αποτελεσµατικών 
Ανθρώπων - Workshop για Μάνατζερ®» το οποίο επικεντρώνεται 
στις θεµελιώδεις αρχές της ηγεσίας µέσα στο σύγχρονο 
περιβάλλον και τις συνθήκες που βιώνουµε. Τόσο οι νέοι, όσο και 
οι έµπειροι µάνατζερ, αποκτούν ένα σετ εργαλείων, γνώσεις και 
τεχνικές που θα τους βοηθήσουν να ανταποκριθούν στις 
σηµερινές προκλήσεις, συµπεριλαµβανοµένης της διαχείρισης 
αντιπαραθέσεων και κρίσεων, της προτεραιοποίησης, της 
διοίκησης της απόδοσης, της υπευθυνότητας και της 
εµπιστοσύνης, της βέλτιστης υλοποίησης, της συνεργασίας και της 
ανάπτυξης οµάδων και ανθρώπων. 

Πρόκειται για µια µοναδική νέα προσέγγιση στην ανάπτυξη, η 
οποία βοηθάει τους µάνατζερ να βελτιώσουν τα αποτελέσµατα που 
πετυχαίνουν σήµερα, εξασφαλίζοντας για το µέλλον εξαιρετικά και 
διαρκή αποτελέσµατα. 

Επίσης για την οµάδα των προϊσταµένων προτείνουµε µία 
εκπαίδευση στις τεχνικές παρουσίασης όπου το πρόγραµµα 
παρέχει στους συµµετέχοντες την δυνατότητα να ενισχύσουν την 
αυτοπεποίθησή τους και να βελτιώσουν τις ικανότητες που 
απαιτούνται σε περιπτώσεις οµιλιών και παρουσιάσεων σε 
µεγάλο ακροατήριο.

Ενώ για τους υπαλλήλους  σχεδιάζουµε εκτός από τα τεχνικά 
ασφαλιστικά σεµινάρια και τα σεµινάρια πληροφορικής, µία 
εκπαίδευση στις τεχνικές της γραπτής επικοινωνίας όπου θα 
διδαχθούν µεθόδους για να χτίζουν µια αποτελεσµατική δοµή στη 
συγγραφή και τεκµηρίωση της γραπτής επικοινωνίας, να 
δηµιουργούν ευανάγνωστες επαγγελµατικές επιστολές, αναφορές 
και µηνύµατα σε εύλογο χρόνο. 

Επίσης προτείνεται η συνέχιση της επιδότησης πτυχιακών και 
µεταπτυχιακών προγραµµάτων σε υπαλλήλους µε υψηλή 
απόδοση.

Δράσεις Προσωπικού

Πολύ σηµαντικές για το 2014 ήταν και οι δράσεις του προσωπικού 
της ΑΕΓΑ Ευρωπαϊκή Πίστη. Συγκεκριµένα:

• Πραγµατοποίησε εθελοντική αιµοδοσία 2 φορές για το 2014 σε 
συνεργασία µε το Λαϊκό Νοσοκοµείο.
• Διοργάνωσε Πασχαλινό Παζάρι στις 7,8/4/2014  σε συνεργασία 
µε το Κέντρο Διηµέρευσης και ηµερήσιας φροντίδας µε αναπηρία 
"Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ "
• Συµµετείχε µαζικά στον αγώνα δρόµου για την ενηµέρωση για 
τον καρκίνο στήθους «GREECE RACE FOR TH CURE» στις 
28/9/2014
• Συλλέγει καθηµερινά τα πλαστικά καπάκια για τον σύλλογο 
«Πρόληψη Τροχαίων Ατυχηµάτων Ανηλίκων «Αγάπη για την Ζωή»
• Διοργάνωσε το Χριστουγεννιάτικο παζάρι στις 10 Δεκεµβρίου 
2014 σε συνεργασία µε το «ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ»
• Συµµετείχε στο ανοιχτό Φεστιβάλ "Ασφαλής Οδήγηση, Ζήτηµα 
ζωής "του Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας "Πάνος Μυλωνάς" στις 
28/5/2014

Μέτρηση Κατανάλωσης Ρύπων Προσωπικού 

Το 2014 πραγµατοποιήθηκε για δεύτερη συνεχόµενη φορά, η 
καταγραφή των ενεργειακών ρύπων της εταιρίας (βλέπε άξονα 
Περιβάλλον). Στην συγκεκριµένη µέτρηση, καταγράφηκαν και οι 
ρύποι που παράγονται λόγω της µετακίνησης του προσωπικού 
από και προς την εργασία. Τα αποτελέσµατα της µέτρησης έδειξαν 
ότι οι ρύποι αυτοί λόγω της µετακίνησης του προσωπικού 
ανέρχονται συνολικά σε 131,86 t. CO2 eq εµφανώς µειωµένοι κατά 
10,2% σε σχέση µε το  2013 (145,3t.CO2 eq). Ο µέσος όρος των 
χιλιοµέτρων που ο κάθε εργαζόµενος πραγµατοποιεί κατά τη 
µετακίνησή του από και προς την εταιρία υπολογίστηκε σε 21.8 
χιλιόµετρα/ ηµέρα.

Η εταιρία δεσµεύεται να συνεχίσει τις δράσεις για την µείωση των 
ρύπων από την µετακίνηση του προσωπικού, όπως και τα ειδικά 
κίνητρα και την  επιβράβευση σε εργαζόµενους που θα 
συµβάλουν στη µείωση των ρύπων.
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Στόχοι Εκπαιδευτικού Προγράµµατος για το 2015

Οι εκπαιδευτικοί στόχοι που θέτουµε για το 2015, 
προσανατολίζονται όπως κάθε χρονιά στην ενδυνάµωση του 
ανθρώπινου δυναµικού µας, στην προετοιµασία του για να 
ανταπεξέλθει στις νέες προκλήσεις της εποχής µας και στην 
βελτιστοποίηση της απόδοσής τους µε τελικά αποτελέσµατα  την 
ανάπτυξη της εταιρίας  µας.

Οι στόχοι µας για το 2015 είναι: 

> Ανάπτυξη της Διευθυντικής οµάδας µε personal coaching
> Ανάπτυξη της οµάδας Προϊσταµένων µε εκπαίδευση στην 
ηγεσία και λήψη αποφάσεων 
> Ανάπτυξη των υπαλλήλων µε εκπαίδευση στην γραπτή 
επικοινωνία, πληροφορική 
> ασφαλιστικά σεµινάρια κ.τ.λ.  

Για να δώσουµε µία συνοπτική περιγραφή των προγραµµάτων 
που σχεδιάζουµε και ξεκινώντας από το Personal Coaching για 
την οµάδα των Διευθυντών, η εκπαίδευση είναι ουσιαστικά µια 
συνεργασία, η οποία διευκολύνει την ανάπτυξη και επιταχύνει τις 
διεργασίες υψηλών επιδόσεων, ενώ παράλληλα υποστηρίζει το 
άτοµο στην πορεία προς την επίτευξη των στόχων του. Πρόκειται 
για µια σχέση που επιδιώκει και διευκολύνει τις διεργασίες 
προσωπικής και επαγγελµατικής ανάπτυξης. 

Στο Executive Coaching, ο coach και το στέλεχος της επιχείρησης 
(coachee) δηµιουργούν ένα περιβάλλον εµπιστοσύνης, µέσα στο 
οποίο ο coachee αισθάνεται ασφάλεια να αναγνωρίσει σηµεία 
προς βελτίωση και να αναλάβει δράση, προκειµένου να 
εξελίσσεται σε προσωπικό επίπεδο και παράλληλα να βελτιώνεται 
η απόδοσή του µέσα στην επιχείρηση. 

Μέσα από δοµηµένες συνοµιλίες, που διέπονται από πλήρη 
σεβασµό και εστιάζουν στο στέλεχος της επιχείρησης, προάγεται η 
ανακάλυψη του εαυτού, ενθαρρύνεται η εξεύρεση εναλλακτικών 
τρόπων σκέψης, ο εντοπισµός επιλογών και το άτοµο οδηγείται 
στην ανάληψη δράσεων προς την επίτευξη των στόχων που έχει 
θέσει και σε εξαιρετικές επιδόσεις.

Για την οµάδα των προϊσταµένων προτείνουµε το  Workshop της 
Franklin Covey « Οι 7 Συνήθειες των Εξαιρετικά Αποτελεσµατικών 
Ανθρώπων - Workshop για Μάνατζερ®» το οποίο επικεντρώνεται 
στις θεµελιώδεις αρχές της ηγεσίας µέσα στο σύγχρονο 
περιβάλλον και τις συνθήκες που βιώνουµε. Τόσο οι νέοι, όσο και 
οι έµπειροι µάνατζερ, αποκτούν ένα σετ εργαλείων, γνώσεις και 
τεχνικές που θα τους βοηθήσουν να ανταποκριθούν στις 
σηµερινές προκλήσεις, συµπεριλαµβανοµένης της διαχείρισης 
αντιπαραθέσεων και κρίσεων, της προτεραιοποίησης, της 
διοίκησης της απόδοσης, της υπευθυνότητας και της 
εµπιστοσύνης, της βέλτιστης υλοποίησης, της συνεργασίας και της 
ανάπτυξης οµάδων και ανθρώπων. 

Πρόκειται για µια µοναδική νέα προσέγγιση στην ανάπτυξη, η 
οποία βοηθάει τους µάνατζερ να βελτιώσουν τα αποτελέσµατα που 
πετυχαίνουν σήµερα, εξασφαλίζοντας για το µέλλον εξαιρετικά και 
διαρκή αποτελέσµατα. 

Επίσης για την οµάδα των προϊσταµένων προτείνουµε µία 
εκπαίδευση στις τεχνικές παρουσίασης όπου το πρόγραµµα 
παρέχει στους συµµετέχοντες την δυνατότητα να ενισχύσουν την 
αυτοπεποίθησή τους και να βελτιώσουν τις ικανότητες που 
απαιτούνται σε περιπτώσεις οµιλιών και παρουσιάσεων σε 
µεγάλο ακροατήριο.

Ενώ για τους υπαλλήλους  σχεδιάζουµε εκτός από τα τεχνικά 
ασφαλιστικά σεµινάρια και τα σεµινάρια πληροφορικής, µία 
εκπαίδευση στις τεχνικές της γραπτής επικοινωνίας όπου θα 
διδαχθούν µεθόδους για να χτίζουν µια αποτελεσµατική δοµή στη 
συγγραφή και τεκµηρίωση της γραπτής επικοινωνίας, να 
δηµιουργούν ευανάγνωστες επαγγελµατικές επιστολές, αναφορές 
και µηνύµατα σε εύλογο χρόνο. 

Επίσης προτείνεται η συνέχιση της επιδότησης πτυχιακών και 
µεταπτυχιακών προγραµµάτων σε υπαλλήλους µε υψηλή 
απόδοση.

Δράσεις Προσωπικού

Πολύ σηµαντικές για το 2014 ήταν και οι δράσεις του προσωπικού 
της ΑΕΓΑ Ευρωπαϊκή Πίστη. Συγκεκριµένα:

• Πραγµατοποίησε εθελοντική αιµοδοσία 2 φορές για το 2014 σε 
συνεργασία µε το Λαϊκό Νοσοκοµείο.
• Διοργάνωσε Πασχαλινό Παζάρι στις 7,8/4/2014  σε συνεργασία 
µε το Κέντρο Διηµέρευσης και ηµερήσιας φροντίδας µε αναπηρία 
"Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ "
• Συµµετείχε µαζικά στον αγώνα δρόµου για την ενηµέρωση για 
τον καρκίνο στήθους «GREECE RACE FOR TH CURE» στις 
28/9/2014
• Συλλέγει καθηµερινά τα πλαστικά καπάκια για τον σύλλογο 
«Πρόληψη Τροχαίων Ατυχηµάτων Ανηλίκων «Αγάπη για την Ζωή»
• Διοργάνωσε το Χριστουγεννιάτικο παζάρι στις 10 Δεκεµβρίου 
2014 σε συνεργασία µε το «ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ»
• Συµµετείχε στο ανοιχτό Φεστιβάλ "Ασφαλής Οδήγηση, Ζήτηµα 
ζωής "του Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας "Πάνος Μυλωνάς" στις 
28/5/2014

Μέτρηση Κατανάλωσης Ρύπων Προσωπικού 

Το 2014 πραγµατοποιήθηκε για δεύτερη συνεχόµενη φορά, η 
καταγραφή των ενεργειακών ρύπων της εταιρίας (βλέπε άξονα 
Περιβάλλον). Στην συγκεκριµένη µέτρηση, καταγράφηκαν και οι 
ρύποι που παράγονται λόγω της µετακίνησης του προσωπικού 
από και προς την εργασία. Τα αποτελέσµατα της µέτρησης έδειξαν 
ότι οι ρύποι αυτοί λόγω της µετακίνησης του προσωπικού 
ανέρχονται συνολικά σε 131,86 t. CO2 eq εµφανώς µειωµένοι κατά 
10,2% σε σχέση µε το  2013 (145,3t.CO2 eq). Ο µέσος όρος των 
χιλιοµέτρων που ο κάθε εργαζόµενος πραγµατοποιεί κατά τη 
µετακίνησή του από και προς την εταιρία υπολογίστηκε σε 21.8 
χιλιόµετρα/ ηµέρα.

Η εταιρία δεσµεύεται να συνεχίσει τις δράσεις για την µείωση των 
ρύπων από την µετακίνηση του προσωπικού, όπως και τα ειδικά 
κίνητρα και την  επιβράβευση σε εργαζόµενους που θα 
συµβάλουν στη µείωση των ρύπων.

Αντικείµενο /
Τίτλος Σεµιναρίου

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ

FEEDBACK & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ
FEEDBACK & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΤΩΝ  ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΩΝ 
ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ 
EXECUTIVE COACHING ΚΑΙ ΗΓΕΣΙΑ 
RESILIANCE FORUM
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝ
ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΒΑΣΕΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ
Η ΔΥΝΑΜΗ ΤΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ

ΑΝΑΛΗΨΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ ΠΥΡΟΣ
SOLEM WORKSHOP 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΖΗΜΙΩΝ ΚΛΑΔΟΣ ΠΥΡΟΣ
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ Ι
ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΛΑΔΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ - ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ -
ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 
ΦΙΛΙΚΟΣ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΙΙ
ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ
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ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ - 
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ THLEMARKETING

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
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ISACA ATHENS CHAPTER CONFERENCE
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Στόχοι Εκπαιδευτικού Προγράµµατος για το 2015

Οι εκπαιδευτικοί στόχοι που θέτουµε για το 2015, 
προσανατολίζονται όπως κάθε χρονιά στην ενδυνάµωση του 
ανθρώπινου δυναµικού µας, στην προετοιµασία του για να 
ανταπεξέλθει στις νέες προκλήσεις της εποχής µας και στην 
βελτιστοποίηση της απόδοσής τους µε τελικά αποτελέσµατα  την 
ανάπτυξη της εταιρίας  µας.

Οι στόχοι µας για το 2015 είναι: 

> Ανάπτυξη της Διευθυντικής οµάδας µε personal coaching
> Ανάπτυξη της οµάδας Προϊσταµένων µε εκπαίδευση στην 
ηγεσία και λήψη αποφάσεων 
> Ανάπτυξη των υπαλλήλων µε εκπαίδευση στην γραπτή 
επικοινωνία, πληροφορική 
> ασφαλιστικά σεµινάρια κ.τ.λ.  

Για να δώσουµε µία συνοπτική περιγραφή των προγραµµάτων 
που σχεδιάζουµε και ξεκινώντας από το Personal Coaching για 
την οµάδα των Διευθυντών, η εκπαίδευση είναι ουσιαστικά µια 
συνεργασία, η οποία διευκολύνει την ανάπτυξη και επιταχύνει τις 
διεργασίες υψηλών επιδόσεων, ενώ παράλληλα υποστηρίζει το 
άτοµο στην πορεία προς την επίτευξη των στόχων του. Πρόκειται 
για µια σχέση που επιδιώκει και διευκολύνει τις διεργασίες 
προσωπικής και επαγγελµατικής ανάπτυξης. 

Στο Executive Coaching, ο coach και το στέλεχος της επιχείρησης 
(coachee) δηµιουργούν ένα περιβάλλον εµπιστοσύνης, µέσα στο 
οποίο ο coachee αισθάνεται ασφάλεια να αναγνωρίσει σηµεία 
προς βελτίωση και να αναλάβει δράση, προκειµένου να 
εξελίσσεται σε προσωπικό επίπεδο και παράλληλα να βελτιώνεται 
η απόδοσή του µέσα στην επιχείρηση. 

Μέσα από δοµηµένες συνοµιλίες, που διέπονται από πλήρη 
σεβασµό και εστιάζουν στο στέλεχος της επιχείρησης, προάγεται η 
ανακάλυψη του εαυτού, ενθαρρύνεται η εξεύρεση εναλλακτικών 
τρόπων σκέψης, ο εντοπισµός επιλογών και το άτοµο οδηγείται 
στην ανάληψη δράσεων προς την επίτευξη των στόχων που έχει 
θέσει και σε εξαιρετικές επιδόσεις.

Για την οµάδα των προϊσταµένων προτείνουµε το  Workshop της 
Franklin Covey « Οι 7 Συνήθειες των Εξαιρετικά Αποτελεσµατικών 
Ανθρώπων - Workshop για Μάνατζερ®» το οποίο επικεντρώνεται 
στις θεµελιώδεις αρχές της ηγεσίας µέσα στο σύγχρονο 
περιβάλλον και τις συνθήκες που βιώνουµε. Τόσο οι νέοι, όσο και 
οι έµπειροι µάνατζερ, αποκτούν ένα σετ εργαλείων, γνώσεις και 
τεχνικές που θα τους βοηθήσουν να ανταποκριθούν στις 
σηµερινές προκλήσεις, συµπεριλαµβανοµένης της διαχείρισης 
αντιπαραθέσεων και κρίσεων, της προτεραιοποίησης, της 
διοίκησης της απόδοσης, της υπευθυνότητας και της 
εµπιστοσύνης, της βέλτιστης υλοποίησης, της συνεργασίας και της 
ανάπτυξης οµάδων και ανθρώπων. 

Πρόκειται για µια µοναδική νέα προσέγγιση στην ανάπτυξη, η 
οποία βοηθάει τους µάνατζερ να βελτιώσουν τα αποτελέσµατα που 
πετυχαίνουν σήµερα, εξασφαλίζοντας για το µέλλον εξαιρετικά και 
διαρκή αποτελέσµατα. 

Επίσης για την οµάδα των προϊσταµένων προτείνουµε µία 
εκπαίδευση στις τεχνικές παρουσίασης όπου το πρόγραµµα 
παρέχει στους συµµετέχοντες την δυνατότητα να ενισχύσουν την 
αυτοπεποίθησή τους και να βελτιώσουν τις ικανότητες που 
απαιτούνται σε περιπτώσεις οµιλιών και παρουσιάσεων σε 
µεγάλο ακροατήριο.

Ενώ για τους υπαλλήλους  σχεδιάζουµε εκτός από τα τεχνικά 
ασφαλιστικά σεµινάρια και τα σεµινάρια πληροφορικής, µία 
εκπαίδευση στις τεχνικές της γραπτής επικοινωνίας όπου θα 
διδαχθούν µεθόδους για να χτίζουν µια αποτελεσµατική δοµή στη 
συγγραφή και τεκµηρίωση της γραπτής επικοινωνίας, να 
δηµιουργούν ευανάγνωστες επαγγελµατικές επιστολές, αναφορές 
και µηνύµατα σε εύλογο χρόνο. 

Επίσης προτείνεται η συνέχιση της επιδότησης πτυχιακών και 
µεταπτυχιακών προγραµµάτων σε υπαλλήλους µε υψηλή 
απόδοση.

Δράσεις Προσωπικού

Πολύ σηµαντικές για το 2014 ήταν και οι δράσεις του προσωπικού 
της ΑΕΓΑ Ευρωπαϊκή Πίστη. Συγκεκριµένα:

• Πραγµατοποίησε εθελοντική αιµοδοσία 2 φορές για το 2014 σε 
συνεργασία µε το Λαϊκό Νοσοκοµείο.
• Διοργάνωσε Πασχαλινό Παζάρι στις 7,8/4/2014  σε συνεργασία 
µε το Κέντρο Διηµέρευσης και ηµερήσιας φροντίδας µε αναπηρία 
"Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ "
• Συµµετείχε µαζικά στον αγώνα δρόµου για την ενηµέρωση για 
τον καρκίνο στήθους «GREECE RACE FOR TH CURE» στις 
28/9/2014
• Συλλέγει καθηµερινά τα πλαστικά καπάκια για τον σύλλογο 
«Πρόληψη Τροχαίων Ατυχηµάτων Ανηλίκων «Αγάπη για την Ζωή»
• Διοργάνωσε το Χριστουγεννιάτικο παζάρι στις 10 Δεκεµβρίου 
2014 σε συνεργασία µε το «ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ»
• Συµµετείχε στο ανοιχτό Φεστιβάλ "Ασφαλής Οδήγηση, Ζήτηµα 
ζωής "του Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας "Πάνος Μυλωνάς" στις 
28/5/2014

Μέτρηση Κατανάλωσης Ρύπων Προσωπικού 

Το 2014 πραγµατοποιήθηκε για δεύτερη συνεχόµενη φορά, η 
καταγραφή των ενεργειακών ρύπων της εταιρίας (βλέπε άξονα 
Περιβάλλον). Στην συγκεκριµένη µέτρηση, καταγράφηκαν και οι 
ρύποι που παράγονται λόγω της µετακίνησης του προσωπικού 
από και προς την εργασία. Τα αποτελέσµατα της µέτρησης έδειξαν 
ότι οι ρύποι αυτοί λόγω της µετακίνησης του προσωπικού 
ανέρχονται συνολικά σε 131,86 t. CO2 eq εµφανώς µειωµένοι κατά 
10,2% σε σχέση µε το  2013 (145,3t.CO2 eq). Ο µέσος όρος των 
χιλιοµέτρων που ο κάθε εργαζόµενος πραγµατοποιεί κατά τη 
µετακίνησή του από και προς την εταιρία υπολογίστηκε σε 21.8 
χιλιόµετρα/ ηµέρα.

Η εταιρία δεσµεύεται να συνεχίσει τις δράσεις για την µείωση των 
ρύπων από την µετακίνηση του προσωπικού, όπως και τα ειδικά 
κίνητρα και την  επιβράβευση σε εργαζόµενους που θα 
συµβάλουν στη µείωση των ρύπων.

Αντικείµενο /
Τίτλος Σεµιναρίου

ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΕΚΠΑΔΙΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
FINANCE WITH ACCOUNTING
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ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ 
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ΔΙΑΦΟΡΑ

EXECUTIVE SECRETARY EXCELLENCE
ΘΕΩΡΙΑ ΚΙΝΔΥΝΩΝ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ 
ΕΡΓΑΣΙΑ HSAS 18001-ΕΛΟΤ 1801
Ο ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ 
ΤΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ
ENTERPRISE GOVERNANCE RISK COMPLIANCE
CONFERENCE

Συνολικές ώρες Εκπαίδευσης 
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Στόχοι Εκπαιδευτικού Προγράµµατος για το 2015

Οι εκπαιδευτικοί στόχοι που θέτουµε για το 2015, 
προσανατολίζονται όπως κάθε χρονιά στην ενδυνάµωση του 
ανθρώπινου δυναµικού µας, στην προετοιµασία του για να 
ανταπεξέλθει στις νέες προκλήσεις της εποχής µας και στην 
βελτιστοποίηση της απόδοσής τους µε τελικά αποτελέσµατα  την 
ανάπτυξη της εταιρίας  µας.

Οι στόχοι µας για το 2015 είναι: 

> Ανάπτυξη της Διευθυντικής οµάδας µε personal coaching
> Ανάπτυξη της οµάδας Προϊσταµένων µε εκπαίδευση στην 
ηγεσία και λήψη αποφάσεων 
> Ανάπτυξη των υπαλλήλων µε εκπαίδευση στην γραπτή 
επικοινωνία, πληροφορική 
> ασφαλιστικά σεµινάρια κ.τ.λ.  

Για να δώσουµε µία συνοπτική περιγραφή των προγραµµάτων 
που σχεδιάζουµε και ξεκινώντας από το Personal Coaching για 
την οµάδα των Διευθυντών, η εκπαίδευση είναι ουσιαστικά µια 
συνεργασία, η οποία διευκολύνει την ανάπτυξη και επιταχύνει τις 
διεργασίες υψηλών επιδόσεων, ενώ παράλληλα υποστηρίζει το 
άτοµο στην πορεία προς την επίτευξη των στόχων του. Πρόκειται 
για µια σχέση που επιδιώκει και διευκολύνει τις διεργασίες 
προσωπικής και επαγγελµατικής ανάπτυξης. 

Στο Executive Coaching, ο coach και το στέλεχος της επιχείρησης 
(coachee) δηµιουργούν ένα περιβάλλον εµπιστοσύνης, µέσα στο 
οποίο ο coachee αισθάνεται ασφάλεια να αναγνωρίσει σηµεία 
προς βελτίωση και να αναλάβει δράση, προκειµένου να 
εξελίσσεται σε προσωπικό επίπεδο και παράλληλα να βελτιώνεται 
η απόδοσή του µέσα στην επιχείρηση. 

Τα παρακάτω γραφήµατα παρουσιάζουν τον τρόπο κατανοµής των 
ωρών συνολικών εκπαιδευόµενων ανά γνωστικό αντικείµενο.

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Προγράµµατος

Τα οµαδικά προγράµµατα εκπαίδευσης στο τέλος της εκπαίδευσης 
αξιολογήθηκαν από τους συµµετέχοντες, µε την συµπλήρωση 
γραπτού ερωτηµατολογίου όπου ζητήθηκε η γνώµη τους στα 
παρακάτω ερωτήµατα:

• Γενική Εντύπωση του προγράµµατος  
• Κάλυψη της προαναφερόµενης ύλης
• Πρακτική αξία προγράµµατος 
• Αξιολόγηση σηµειώσεων και εκπαιδευτικού υλικού  
• Γενική εντύπωση εισηγητή
• Γνώση εισηγητή
• Μεταδοτικότητα εισηγητή

Μάριος Σκορδής
Εκπαιδευτής, Προϊστάµενος τµήµατος εκπαίδευσης

Μία από τις βασικότερες πηγές για την 
απόκτηση και διατήρηση συνεχούς  

ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος, είναι το 
επίπεδο κατάρτισης του προσωπικού των 
επιχειρήσεων. Ο βαθµός κατάρτισης και 
δεξιοτήτων του προσωπικού, κάνει την 
διαφορά. Συνεπώς η εκπαίδευση του 

προσωπικού συνιστά, την ουσιαστικότερη 
παράµετρο στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων του

Μέσα από δοµηµένες συνοµιλίες, που διέπονται από πλήρη 
σεβασµό και εστιάζουν στο στέλεχος της επιχείρησης, προάγεται η 
ανακάλυψη του εαυτού, ενθαρρύνεται η εξεύρεση εναλλακτικών 
τρόπων σκέψης, ο εντοπισµός επιλογών και το άτοµο οδηγείται 
στην ανάληψη δράσεων προς την επίτευξη των στόχων που έχει 
θέσει και σε εξαιρετικές επιδόσεις.

Για την οµάδα των προϊσταµένων προτείνουµε το  Workshop της 
Franklin Covey « Οι 7 Συνήθειες των Εξαιρετικά Αποτελεσµατικών 
Ανθρώπων - Workshop για Μάνατζερ®» το οποίο επικεντρώνεται 
στις θεµελιώδεις αρχές της ηγεσίας µέσα στο σύγχρονο 
περιβάλλον και τις συνθήκες που βιώνουµε. Τόσο οι νέοι, όσο και 
οι έµπειροι µάνατζερ, αποκτούν ένα σετ εργαλείων, γνώσεις και 
τεχνικές που θα τους βοηθήσουν να ανταποκριθούν στις 
σηµερινές προκλήσεις, συµπεριλαµβανοµένης της διαχείρισης 
αντιπαραθέσεων και κρίσεων, της προτεραιοποίησης, της 
διοίκησης της απόδοσης, της υπευθυνότητας και της 
εµπιστοσύνης, της βέλτιστης υλοποίησης, της συνεργασίας και της 
ανάπτυξης οµάδων και ανθρώπων. 

Πρόκειται για µια µοναδική νέα προσέγγιση στην ανάπτυξη, η 
οποία βοηθάει τους µάνατζερ να βελτιώσουν τα αποτελέσµατα που 
πετυχαίνουν σήµερα, εξασφαλίζοντας για το µέλλον εξαιρετικά και 
διαρκή αποτελέσµατα. 

Επίσης για την οµάδα των προϊσταµένων προτείνουµε µία 
εκπαίδευση στις τεχνικές παρουσίασης όπου το πρόγραµµα 
παρέχει στους συµµετέχοντες την δυνατότητα να ενισχύσουν την 
αυτοπεποίθησή τους και να βελτιώσουν τις ικανότητες που 
απαιτούνται σε περιπτώσεις οµιλιών και παρουσιάσεων σε 
µεγάλο ακροατήριο.

Ενώ για τους υπαλλήλους  σχεδιάζουµε εκτός από τα τεχνικά 
ασφαλιστικά σεµινάρια και τα σεµινάρια πληροφορικής, µία 
εκπαίδευση στις τεχνικές της γραπτής επικοινωνίας όπου θα 
διδαχθούν µεθόδους για να χτίζουν µια αποτελεσµατική δοµή στη 
συγγραφή και τεκµηρίωση της γραπτής επικοινωνίας, να 
δηµιουργούν ευανάγνωστες επαγγελµατικές επιστολές, αναφορές 
και µηνύµατα σε εύλογο χρόνο. 

Επίσης προτείνεται η συνέχιση της επιδότησης πτυχιακών και 
µεταπτυχιακών προγραµµάτων σε υπαλλήλους µε υψηλή 
απόδοση.

Δράσεις Προσωπικού

Πολύ σηµαντικές για το 2014 ήταν και οι δράσεις του προσωπικού 
της ΑΕΓΑ Ευρωπαϊκή Πίστη. Συγκεκριµένα:

• Πραγµατοποίησε εθελοντική αιµοδοσία 2 φορές για το 2014 σε 
συνεργασία µε το Λαϊκό Νοσοκοµείο.
• Διοργάνωσε Πασχαλινό Παζάρι στις 7,8/4/2014  σε συνεργασία 
µε το Κέντρο Διηµέρευσης και ηµερήσιας φροντίδας µε αναπηρία 
"Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ "
• Συµµετείχε µαζικά στον αγώνα δρόµου για την ενηµέρωση για 
τον καρκίνο στήθους «GREECE RACE FOR TH CURE» στις 
28/9/2014
• Συλλέγει καθηµερινά τα πλαστικά καπάκια για τον σύλλογο 
«Πρόληψη Τροχαίων Ατυχηµάτων Ανηλίκων «Αγάπη για την Ζωή»
• Διοργάνωσε το Χριστουγεννιάτικο παζάρι στις 10 Δεκεµβρίου 
2014 σε συνεργασία µε το «ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ»
• Συµµετείχε στο ανοιχτό Φεστιβάλ "Ασφαλής Οδήγηση, Ζήτηµα 
ζωής "του Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας "Πάνος Μυλωνάς" στις 
28/5/2014

Μέτρηση Κατανάλωσης Ρύπων Προσωπικού 

Το 2014 πραγµατοποιήθηκε για δεύτερη συνεχόµενη φορά, η 
καταγραφή των ενεργειακών ρύπων της εταιρίας (βλέπε άξονα 
Περιβάλλον). Στην συγκεκριµένη µέτρηση, καταγράφηκαν και οι 
ρύποι που παράγονται λόγω της µετακίνησης του προσωπικού 
από και προς την εργασία. Τα αποτελέσµατα της µέτρησης έδειξαν 
ότι οι ρύποι αυτοί λόγω της µετακίνησης του προσωπικού 
ανέρχονται συνολικά σε 131,86 t. CO2 eq εµφανώς µειωµένοι κατά 
10,2% σε σχέση µε το  2013 (145,3t.CO2 eq). Ο µέσος όρος των 
χιλιοµέτρων που ο κάθε εργαζόµενος πραγµατοποιεί κατά τη 
µετακίνησή του από και προς την εταιρία υπολογίστηκε σε 21.8 
χιλιόµετρα/ ηµέρα.

Η εταιρία δεσµεύεται να συνεχίσει τις δράσεις για την µείωση των 
ρύπων από την µετακίνηση του προσωπικού, όπως και τα ειδικά 
κίνητρα και την  επιβράβευση σε εργαζόµενους που θα 
συµβάλουν στη µείωση των ρύπων.
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Στόχοι Εκπαιδευτικού Προγράµµατος για το 2015

Οι εκπαιδευτικοί στόχοι που θέτουµε για το 2015, 
προσανατολίζονται όπως κάθε χρονιά στην ενδυνάµωση του 
ανθρώπινου δυναµικού µας, στην προετοιµασία του για να 
ανταπεξέλθει στις νέες προκλήσεις της εποχής µας και στην 
βελτιστοποίηση της απόδοσής τους µε τελικά αποτελέσµατα  την 
ανάπτυξη της εταιρίας  µας.

Οι στόχοι µας για το 2015 είναι: 

> Ανάπτυξη της Διευθυντικής οµάδας µε personal coaching
> Ανάπτυξη της οµάδας Προϊσταµένων µε εκπαίδευση στην 
ηγεσία και λήψη αποφάσεων 
> Ανάπτυξη των υπαλλήλων µε εκπαίδευση στην γραπτή 
επικοινωνία, πληροφορική 
> ασφαλιστικά σεµινάρια κ.τ.λ.  

Για να δώσουµε µία συνοπτική περιγραφή των προγραµµάτων 
που σχεδιάζουµε και ξεκινώντας από το Personal Coaching για 
την οµάδα των Διευθυντών, η εκπαίδευση είναι ουσιαστικά µια 
συνεργασία, η οποία διευκολύνει την ανάπτυξη και επιταχύνει τις 
διεργασίες υψηλών επιδόσεων, ενώ παράλληλα υποστηρίζει το 
άτοµο στην πορεία προς την επίτευξη των στόχων του. Πρόκειται 
για µια σχέση που επιδιώκει και διευκολύνει τις διεργασίες 
προσωπικής και επαγγελµατικής ανάπτυξης. 

Στο Executive Coaching, ο coach και το στέλεχος της επιχείρησης 
(coachee) δηµιουργούν ένα περιβάλλον εµπιστοσύνης, µέσα στο 
οποίο ο coachee αισθάνεται ασφάλεια να αναγνωρίσει σηµεία 
προς βελτίωση και να αναλάβει δράση, προκειµένου να 
εξελίσσεται σε προσωπικό επίπεδο και παράλληλα να βελτιώνεται 
η απόδοσή του µέσα στην επιχείρηση. 

ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

Μέσα από δοµηµένες συνοµιλίες, που διέπονται από πλήρη 
σεβασµό και εστιάζουν στο στέλεχος της επιχείρησης, προάγεται η 
ανακάλυψη του εαυτού, ενθαρρύνεται η εξεύρεση εναλλακτικών 
τρόπων σκέψης, ο εντοπισµός επιλογών και το άτοµο οδηγείται 
στην ανάληψη δράσεων προς την επίτευξη των στόχων που έχει 
θέσει και σε εξαιρετικές επιδόσεις.

Για την οµάδα των προϊσταµένων προτείνουµε το  Workshop της 
Franklin Covey « Οι 7 Συνήθειες των Εξαιρετικά Αποτελεσµατικών 
Ανθρώπων - Workshop για Μάνατζερ®» το οποίο επικεντρώνεται 
στις θεµελιώδεις αρχές της ηγεσίας µέσα στο σύγχρονο 
περιβάλλον και τις συνθήκες που βιώνουµε. Τόσο οι νέοι, όσο και 
οι έµπειροι µάνατζερ, αποκτούν ένα σετ εργαλείων, γνώσεις και 
τεχνικές που θα τους βοηθήσουν να ανταποκριθούν στις 
σηµερινές προκλήσεις, συµπεριλαµβανοµένης της διαχείρισης 
αντιπαραθέσεων και κρίσεων, της προτεραιοποίησης, της 
διοίκησης της απόδοσης, της υπευθυνότητας και της 
εµπιστοσύνης, της βέλτιστης υλοποίησης, της συνεργασίας και της 
ανάπτυξης οµάδων και ανθρώπων. 

Πρόκειται για µια µοναδική νέα προσέγγιση στην ανάπτυξη, η 
οποία βοηθάει τους µάνατζερ να βελτιώσουν τα αποτελέσµατα που 
πετυχαίνουν σήµερα, εξασφαλίζοντας για το µέλλον εξαιρετικά και 
διαρκή αποτελέσµατα. 

Επίσης για την οµάδα των προϊσταµένων προτείνουµε µία 
εκπαίδευση στις τεχνικές παρουσίασης όπου το πρόγραµµα 
παρέχει στους συµµετέχοντες την δυνατότητα να ενισχύσουν την 
αυτοπεποίθησή τους και να βελτιώσουν τις ικανότητες που 
απαιτούνται σε περιπτώσεις οµιλιών και παρουσιάσεων σε 
µεγάλο ακροατήριο.

Ενώ για τους υπαλλήλους  σχεδιάζουµε εκτός από τα τεχνικά 
ασφαλιστικά σεµινάρια και τα σεµινάρια πληροφορικής, µία 
εκπαίδευση στις τεχνικές της γραπτής επικοινωνίας όπου θα 
διδαχθούν µεθόδους για να χτίζουν µια αποτελεσµατική δοµή στη 
συγγραφή και τεκµηρίωση της γραπτής επικοινωνίας, να 
δηµιουργούν ευανάγνωστες επαγγελµατικές επιστολές, αναφορές 
και µηνύµατα σε εύλογο χρόνο. 

Επίσης προτείνεται η συνέχιση της επιδότησης πτυχιακών και 
µεταπτυχιακών προγραµµάτων σε υπαλλήλους µε υψηλή 
απόδοση.

Δράσεις Προσωπικού

Πολύ σηµαντικές για το 2014 ήταν και οι δράσεις του προσωπικού 
της ΑΕΓΑ Ευρωπαϊκή Πίστη. Συγκεκριµένα:

• Πραγµατοποίησε εθελοντική αιµοδοσία 2 φορές για το 2014 σε 
συνεργασία µε το Λαϊκό Νοσοκοµείο.
• Διοργάνωσε Πασχαλινό Παζάρι στις 7,8/4/2014  σε συνεργασία 
µε το Κέντρο Διηµέρευσης και ηµερήσιας φροντίδας µε αναπηρία 
"Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ "
• Συµµετείχε µαζικά στον αγώνα δρόµου για την ενηµέρωση για 
τον καρκίνο στήθους «GREECE RACE FOR TH CURE» στις 
28/9/2014
• Συλλέγει καθηµερινά τα πλαστικά καπάκια για τον σύλλογο 
«Πρόληψη Τροχαίων Ατυχηµάτων Ανηλίκων «Αγάπη για την Ζωή»
• Διοργάνωσε το Χριστουγεννιάτικο παζάρι στις 10 Δεκεµβρίου 
2014 σε συνεργασία µε το «ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ»
• Συµµετείχε στο ανοιχτό Φεστιβάλ "Ασφαλής Οδήγηση, Ζήτηµα 
ζωής "του Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας "Πάνος Μυλωνάς" στις 
28/5/2014

Μέτρηση Κατανάλωσης Ρύπων Προσωπικού 

Το 2014 πραγµατοποιήθηκε για δεύτερη συνεχόµενη φορά, η 
καταγραφή των ενεργειακών ρύπων της εταιρίας (βλέπε άξονα 
Περιβάλλον). Στην συγκεκριµένη µέτρηση, καταγράφηκαν και οι 
ρύποι που παράγονται λόγω της µετακίνησης του προσωπικού 
από και προς την εργασία. Τα αποτελέσµατα της µέτρησης έδειξαν 
ότι οι ρύποι αυτοί λόγω της µετακίνησης του προσωπικού 
ανέρχονται συνολικά σε 131,86 t. CO2 eq εµφανώς µειωµένοι κατά 
10,2% σε σχέση µε το  2013 (145,3t.CO2 eq). Ο µέσος όρος των 
χιλιοµέτρων που ο κάθε εργαζόµενος πραγµατοποιεί κατά τη 
µετακίνησή του από και προς την εταιρία υπολογίστηκε σε 21.8 
χιλιόµετρα/ ηµέρα.

Η εταιρία δεσµεύεται να συνεχίσει τις δράσεις για την µείωση των 
ρύπων από την µετακίνηση του προσωπικού, όπως και τα ειδικά 
κίνητρα και την  επιβράβευση σε εργαζόµενους που θα 
συµβάλουν στη µείωση των ρύπων.
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Στόχοι Εκπαιδευτικού Προγράµµατος για το 2015

Οι εκπαιδευτικοί στόχοι που θέτουµε για το 2015, 
προσανατολίζονται όπως κάθε χρονιά στην ενδυνάµωση του 
ανθρώπινου δυναµικού µας, στην προετοιµασία του για να 
ανταπεξέλθει στις νέες προκλήσεις της εποχής µας και στην 
βελτιστοποίηση της απόδοσής τους µε τελικά αποτελέσµατα  την 
ανάπτυξη της εταιρίας  µας.

Οι στόχοι µας για το 2015 είναι: 

> Ανάπτυξη της Διευθυντικής οµάδας µε personal coaching
> Ανάπτυξη της οµάδας Προϊσταµένων µε εκπαίδευση στην 
ηγεσία και λήψη αποφάσεων 
> Ανάπτυξη των υπαλλήλων µε εκπαίδευση στην γραπτή 
επικοινωνία, πληροφορική 
> ασφαλιστικά σεµινάρια κ.τ.λ.  

Για να δώσουµε µία συνοπτική περιγραφή των προγραµµάτων 
που σχεδιάζουµε και ξεκινώντας από το Personal Coaching για 
την οµάδα των Διευθυντών, η εκπαίδευση είναι ουσιαστικά µια 
συνεργασία, η οποία διευκολύνει την ανάπτυξη και επιταχύνει τις 
διεργασίες υψηλών επιδόσεων, ενώ παράλληλα υποστηρίζει το 
άτοµο στην πορεία προς την επίτευξη των στόχων του. Πρόκειται 
για µια σχέση που επιδιώκει και διευκολύνει τις διεργασίες 
προσωπικής και επαγγελµατικής ανάπτυξης. 

Στο Executive Coaching, ο coach και το στέλεχος της επιχείρησης 
(coachee) δηµιουργούν ένα περιβάλλον εµπιστοσύνης, µέσα στο 
οποίο ο coachee αισθάνεται ασφάλεια να αναγνωρίσει σηµεία 
προς βελτίωση και να αναλάβει δράση, προκειµένου να 
εξελίσσεται σε προσωπικό επίπεδο και παράλληλα να βελτιώνεται 
η απόδοσή του µέσα στην επιχείρηση. 

Μέσα από δοµηµένες συνοµιλίες, που διέπονται από πλήρη 
σεβασµό και εστιάζουν στο στέλεχος της επιχείρησης, προάγεται η 
ανακάλυψη του εαυτού, ενθαρρύνεται η εξεύρεση εναλλακτικών 
τρόπων σκέψης, ο εντοπισµός επιλογών και το άτοµο οδηγείται 
στην ανάληψη δράσεων προς την επίτευξη των στόχων που έχει 
θέσει και σε εξαιρετικές επιδόσεις.

Για την οµάδα των προϊσταµένων προτείνουµε το  Workshop της 
Franklin Covey « Οι 7 Συνήθειες των Εξαιρετικά Αποτελεσµατικών 
Ανθρώπων - Workshop για Μάνατζερ®» το οποίο επικεντρώνεται 
στις θεµελιώδεις αρχές της ηγεσίας µέσα στο σύγχρονο 
περιβάλλον και τις συνθήκες που βιώνουµε. Τόσο οι νέοι, όσο και 
οι έµπειροι µάνατζερ, αποκτούν ένα σετ εργαλείων, γνώσεις και 
τεχνικές που θα τους βοηθήσουν να ανταποκριθούν στις 
σηµερινές προκλήσεις, συµπεριλαµβανοµένης της διαχείρισης 
αντιπαραθέσεων και κρίσεων, της προτεραιοποίησης, της 
διοίκησης της απόδοσης, της υπευθυνότητας και της 
εµπιστοσύνης, της βέλτιστης υλοποίησης, της συνεργασίας και της 
ανάπτυξης οµάδων και ανθρώπων. 

Πρόκειται για µια µοναδική νέα προσέγγιση στην ανάπτυξη, η 
οποία βοηθάει τους µάνατζερ να βελτιώσουν τα αποτελέσµατα που 
πετυχαίνουν σήµερα, εξασφαλίζοντας για το µέλλον εξαιρετικά και 
διαρκή αποτελέσµατα. 

Επίσης για την οµάδα των προϊσταµένων προτείνουµε µία 
εκπαίδευση στις τεχνικές παρουσίασης όπου το πρόγραµµα 
παρέχει στους συµµετέχοντες την δυνατότητα να ενισχύσουν την 
αυτοπεποίθησή τους και να βελτιώσουν τις ικανότητες που 
απαιτούνται σε περιπτώσεις οµιλιών και παρουσιάσεων σε 
µεγάλο ακροατήριο.

Ενώ για τους υπαλλήλους  σχεδιάζουµε εκτός από τα τεχνικά 
ασφαλιστικά σεµινάρια και τα σεµινάρια πληροφορικής, µία 
εκπαίδευση στις τεχνικές της γραπτής επικοινωνίας όπου θα 
διδαχθούν µεθόδους για να χτίζουν µια αποτελεσµατική δοµή στη 
συγγραφή και τεκµηρίωση της γραπτής επικοινωνίας, να 
δηµιουργούν ευανάγνωστες επαγγελµατικές επιστολές, αναφορές 
και µηνύµατα σε εύλογο χρόνο. 

Επίσης προτείνεται η συνέχιση της επιδότησης πτυχιακών και 
µεταπτυχιακών προγραµµάτων σε υπαλλήλους µε υψηλή 
απόδοση.

Δράσεις Προσωπικού

Πολύ σηµαντικές για το 2014 ήταν και οι δράσεις του προσωπικού 
της ΑΕΓΑ Ευρωπαϊκή Πίστη. Συγκεκριµένα:

• Πραγµατοποίησε εθελοντική αιµοδοσία 2 φορές για το 2014 σε 
συνεργασία µε το Λαϊκό Νοσοκοµείο.
• Διοργάνωσε Πασχαλινό Παζάρι στις 7,8/4/2014  σε συνεργασία 
µε το Κέντρο Διηµέρευσης και ηµερήσιας φροντίδας µε αναπηρία 
"Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ "
• Συµµετείχε µαζικά στον αγώνα δρόµου για την ενηµέρωση για 
τον καρκίνο στήθους «GREECE RACE FOR TH CURE» στις 
28/9/2014
• Συλλέγει καθηµερινά τα πλαστικά καπάκια για τον σύλλογο 
«Πρόληψη Τροχαίων Ατυχηµάτων Ανηλίκων «Αγάπη για την Ζωή»
• Διοργάνωσε το Χριστουγεννιάτικο παζάρι στις 10 Δεκεµβρίου 
2014 σε συνεργασία µε το «ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ»
• Συµµετείχε στο ανοιχτό Φεστιβάλ "Ασφαλής Οδήγηση, Ζήτηµα 
ζωής "του Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας "Πάνος Μυλωνάς" στις 
28/5/2014

Μέτρηση Κατανάλωσης Ρύπων Προσωπικού 

Το 2014 πραγµατοποιήθηκε για δεύτερη συνεχόµενη φορά, η 
καταγραφή των ενεργειακών ρύπων της εταιρίας (βλέπε άξονα 
Περιβάλλον). Στην συγκεκριµένη µέτρηση, καταγράφηκαν και οι 
ρύποι που παράγονται λόγω της µετακίνησης του προσωπικού 
από και προς την εργασία. Τα αποτελέσµατα της µέτρησης έδειξαν 
ότι οι ρύποι αυτοί λόγω της µετακίνησης του προσωπικού 
ανέρχονται συνολικά σε 131,86 t. CO2 eq εµφανώς µειωµένοι κατά 
10,2% σε σχέση µε το  2013 (145,3t.CO2 eq). Ο µέσος όρος των 
χιλιοµέτρων που ο κάθε εργαζόµενος πραγµατοποιεί κατά τη 
µετακίνησή του από και προς την εταιρία υπολογίστηκε σε 21.8 
χιλιόµετρα/ ηµέρα.

Η εταιρία δεσµεύεται να συνεχίσει τις δράσεις για την µείωση των 
ρύπων από την µετακίνηση του προσωπικού, όπως και τα ειδικά 
κίνητρα και την  επιβράβευση σε εργαζόµενους που θα 
συµβάλουν στη µείωση των ρύπων.

Έρευνα Ικανοποίησης Προσωπικού

Με σκοπό την διερεύνηση του βαθµού ικανοποίησης των 
εργαζοµένων µας από την απασχόληση τους στην Ευρωπαϊκή 
Πίστη Α.Ε.Γ.Α, κάθε δύο έτη διεξάγουµε έρευνα µε την µέθοδο του 
γραπτού ανώνυµου ερωτηµατολογίου. Η πιο πρόσφατη έρευνα 
έγινε στα τέλη του 2013 και παρουσιάστηκε στις αρχές του 2014.
Σκοπός της έρευνας ήταν η βελτίωση των εργασιακών συνθηκών 
στην εταιρία διερευνώντας παράγοντες που επηρεάζουν την 
εργασιακή ικανοποίηση όπως:

Αντικείµενο εργασίας 
• Αµοιβή 
• Συνάδελφοι 
• Προϊστάµενος
• Αξιοποίηση ικανοτήτων 
• Δυνατότητες προαγωγής 
• Ηγεσία  
• Εργασιακές συνθήκες 
• Δικαιοσύνη

Η έρευνα αφορούσε όλους τους εργαζόµενους των εσωτερικών 
υπηρεσιών των κεντρικών γραφείων. Στις 3/10/2013 
µοιράσθηκαν από το τµήµα Ανθρώπινου Δυναµικού 236 
ερωτηµατολόγια στο προσωπικό µε προθεσµία  παράδοσης την 
9/10/2013.

Στην έρευνα περιέχονταν 25 ερωτήσεις που κάλυπταν τους 
παραπάνω τοµείς. Επίσης δόθηκε στους ερωτηθέντες η 
δυνατότητα να καταγραφούν τυχόν προτάσεις – ιδέες για την 
βελτίωση του τρόπου λειτουργίας της εταιρίας. Το τελευταίο µέρος 

του ερωτηµατολογίου αφορούσε την αξιολόγηση της Διοίκησης 
και της οµάδας των Διευθυντών. Το ποσοστό συµµετοχής ήταν 
94,1%.

Σύνοψη αποτελεσµάτων έρευνας ικανοποίησης προσωπικού:
1) Αντικείµενο εργασίας: το ποσοστό των ερωτηθέντων που 
απάντησε ως πολύ ικανοποιηµένο από το αντικείµενο  εργασίας 
είναι 42% ενώ επίσης το 42% είναι αρκετά ικανοποιηµένο. 
2) Ωράριο: το 40% δήλωσε πολύ ικανοποιηµένο ενώ το 47% αρκετά 
ικανοποιηµένο από το ωράριο εργασίας. 
3) Αµοιβή: το 4% δήλωσε πολύ ικανοποιηµένο από την αµοιβή του 
ενώ το 48% δήλωσε ότι είναι αρκετά ικανοποιηµένο.
4) Συνάδελφοι: το 36% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι είναι πολύ 
ικανοποιηµένο ενώ το 55% αρκετά ικανοποιηµένο από τις  σχέσεις 
µε τους συναδέλφους.
5) Προϊστάµενος: το 41% δήλωσε πολύ ικανοποιηµένο από το 
προϊστάµενο του ενώ το 46% αρκετά ικανοποιηµένο.
6) Δικαιοσύνη: το 30% θεωρεί ότι η Διοίκηση φέρεται πολύ δίκαια 
στους εργαζόµενους της ενώ το 54% ότι φέρεται αρκετά δίκαια.
7) Ηγεσία: 60% των εργαζοµένων εµπιστεύονται πολύ την 
Διοίκηση ενώ το 39% αρκετά ότι θα επιτύχει τους στόχους της.

Εν κατακλείδι, η φιλοσοφία διαχείρισης του ανθρώπινου 
δυναµικού συνδέεται µε τις έννοιες της συνεχούς κατάρτισης, της 
ενθάρρυνσης, της υποστήριξης των πρωτοβουλιών, και της 
διαµόρφωσης ενός ποιοτικού εργασιακού περιβάλλοντος που 
σέβεται, εκτιµά, στηρίζει και αναπτύσσει τον εργαζόµενο. 
«Στην Ευρωπαϊκή Πίστη, εδώ και 36 χρόνια, έχουµε µάθει να 
στηρίζουµε τον εργαζόµενο, να επενδύουµε σε αυτόν, να τον 
βοηθούµε στις δύσκολες στιγµές, Αντιµετωπίζουµε τον κάθε 
εργαζόµενο ως µέλος της ολοένα και µεγαλύτερής µας 
οικογένειας.
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Στόχοι Εκπαιδευτικού Προγράµµατος για το 2015

Οι εκπαιδευτικοί στόχοι που θέτουµε για το 2015, 
προσανατολίζονται όπως κάθε χρονιά στην ενδυνάµωση του 
ανθρώπινου δυναµικού µας, στην προετοιµασία του για να 
ανταπεξέλθει στις νέες προκλήσεις της εποχής µας και στην 
βελτιστοποίηση της απόδοσής τους µε τελικά αποτελέσµατα  την 
ανάπτυξη της εταιρίας  µας.

Οι στόχοι µας για το 2015 είναι: 

> Ανάπτυξη της Διευθυντικής οµάδας µε personal coaching
> Ανάπτυξη της οµάδας Προϊσταµένων µε εκπαίδευση στην 
ηγεσία και λήψη αποφάσεων 
> Ανάπτυξη των υπαλλήλων µε εκπαίδευση στην γραπτή 
επικοινωνία, πληροφορική 
> ασφαλιστικά σεµινάρια κ.τ.λ.  

Για να δώσουµε µία συνοπτική περιγραφή των προγραµµάτων 
που σχεδιάζουµε και ξεκινώντας από το Personal Coaching για 
την οµάδα των Διευθυντών, η εκπαίδευση είναι ουσιαστικά µια 
συνεργασία, η οποία διευκολύνει την ανάπτυξη και επιταχύνει τις 
διεργασίες υψηλών επιδόσεων, ενώ παράλληλα υποστηρίζει το 
άτοµο στην πορεία προς την επίτευξη των στόχων του. Πρόκειται 
για µια σχέση που επιδιώκει και διευκολύνει τις διεργασίες 
προσωπικής και επαγγελµατικής ανάπτυξης. 

Στο Executive Coaching, ο coach και το στέλεχος της επιχείρησης 
(coachee) δηµιουργούν ένα περιβάλλον εµπιστοσύνης, µέσα στο 
οποίο ο coachee αισθάνεται ασφάλεια να αναγνωρίσει σηµεία 
προς βελτίωση και να αναλάβει δράση, προκειµένου να 
εξελίσσεται σε προσωπικό επίπεδο και παράλληλα να βελτιώνεται 
η απόδοσή του µέσα στην επιχείρηση. 

Μέσα από δοµηµένες συνοµιλίες, που διέπονται από πλήρη 
σεβασµό και εστιάζουν στο στέλεχος της επιχείρησης, προάγεται η 
ανακάλυψη του εαυτού, ενθαρρύνεται η εξεύρεση εναλλακτικών 
τρόπων σκέψης, ο εντοπισµός επιλογών και το άτοµο οδηγείται 
στην ανάληψη δράσεων προς την επίτευξη των στόχων που έχει 
θέσει και σε εξαιρετικές επιδόσεις.

Για την οµάδα των προϊσταµένων προτείνουµε το  Workshop της 
Franklin Covey « Οι 7 Συνήθειες των Εξαιρετικά Αποτελεσµατικών 
Ανθρώπων - Workshop για Μάνατζερ®» το οποίο επικεντρώνεται 
στις θεµελιώδεις αρχές της ηγεσίας µέσα στο σύγχρονο 
περιβάλλον και τις συνθήκες που βιώνουµε. Τόσο οι νέοι, όσο και 
οι έµπειροι µάνατζερ, αποκτούν ένα σετ εργαλείων, γνώσεις και 
τεχνικές που θα τους βοηθήσουν να ανταποκριθούν στις 
σηµερινές προκλήσεις, συµπεριλαµβανοµένης της διαχείρισης 
αντιπαραθέσεων και κρίσεων, της προτεραιοποίησης, της 
διοίκησης της απόδοσης, της υπευθυνότητας και της 
εµπιστοσύνης, της βέλτιστης υλοποίησης, της συνεργασίας και της 
ανάπτυξης οµάδων και ανθρώπων. 

Πρόκειται για µια µοναδική νέα προσέγγιση στην ανάπτυξη, η 
οποία βοηθάει τους µάνατζερ να βελτιώσουν τα αποτελέσµατα που 
πετυχαίνουν σήµερα, εξασφαλίζοντας για το µέλλον εξαιρετικά και 
διαρκή αποτελέσµατα. 

Επίσης για την οµάδα των προϊσταµένων προτείνουµε µία 
εκπαίδευση στις τεχνικές παρουσίασης όπου το πρόγραµµα 
παρέχει στους συµµετέχοντες την δυνατότητα να ενισχύσουν την 
αυτοπεποίθησή τους και να βελτιώσουν τις ικανότητες που 
απαιτούνται σε περιπτώσεις οµιλιών και παρουσιάσεων σε 
µεγάλο ακροατήριο.

Ενώ για τους υπαλλήλους  σχεδιάζουµε εκτός από τα τεχνικά 
ασφαλιστικά σεµινάρια και τα σεµινάρια πληροφορικής, µία 
εκπαίδευση στις τεχνικές της γραπτής επικοινωνίας όπου θα 
διδαχθούν µεθόδους για να χτίζουν µια αποτελεσµατική δοµή στη 
συγγραφή και τεκµηρίωση της γραπτής επικοινωνίας, να 
δηµιουργούν ευανάγνωστες επαγγελµατικές επιστολές, αναφορές 
και µηνύµατα σε εύλογο χρόνο. 

Επίσης προτείνεται η συνέχιση της επιδότησης πτυχιακών και 
µεταπτυχιακών προγραµµάτων σε υπαλλήλους µε υψηλή 
απόδοση.

Δράσεις Προσωπικού

Πολύ σηµαντικές για το 2014 ήταν και οι δράσεις του προσωπικού 
της ΑΕΓΑ Ευρωπαϊκή Πίστη. Συγκεκριµένα:

• Πραγµατοποίησε εθελοντική αιµοδοσία 2 φορές για το 2014 σε 
συνεργασία µε το Λαϊκό Νοσοκοµείο.
• Διοργάνωσε Πασχαλινό Παζάρι στις 7,8/4/2014  σε συνεργασία 
µε το Κέντρο Διηµέρευσης και ηµερήσιας φροντίδας µε αναπηρία 
"Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ "
• Συµµετείχε µαζικά στον αγώνα δρόµου για την ενηµέρωση για 
τον καρκίνο στήθους «GREECE RACE FOR TH CURE» στις 
28/9/2014
• Συλλέγει καθηµερινά τα πλαστικά καπάκια για τον σύλλογο 
«Πρόληψη Τροχαίων Ατυχηµάτων Ανηλίκων «Αγάπη για την Ζωή»
• Διοργάνωσε το Χριστουγεννιάτικο παζάρι στις 10 Δεκεµβρίου 
2014 σε συνεργασία µε το «ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ»
• Συµµετείχε στο ανοιχτό Φεστιβάλ "Ασφαλής Οδήγηση, Ζήτηµα 
ζωής "του Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας "Πάνος Μυλωνάς" στις 
28/5/2014

Μέτρηση Κατανάλωσης Ρύπων Προσωπικού 

Το 2014 πραγµατοποιήθηκε για δεύτερη συνεχόµενη φορά, η 
καταγραφή των ενεργειακών ρύπων της εταιρίας (βλέπε άξονα 
Περιβάλλον). Στην συγκεκριµένη µέτρηση, καταγράφηκαν και οι 
ρύποι που παράγονται λόγω της µετακίνησης του προσωπικού 
από και προς την εργασία. Τα αποτελέσµατα της µέτρησης έδειξαν 
ότι οι ρύποι αυτοί λόγω της µετακίνησης του προσωπικού 
ανέρχονται συνολικά σε 131,86 t. CO2 eq εµφανώς µειωµένοι κατά 
10,2% σε σχέση µε το  2013 (145,3t.CO2 eq). Ο µέσος όρος των 
χιλιοµέτρων που ο κάθε εργαζόµενος πραγµατοποιεί κατά τη 
µετακίνησή του από και προς την εταιρία υπολογίστηκε σε 21.8 
χιλιόµετρα/ ηµέρα.

Η εταιρία δεσµεύεται να συνεχίσει τις δράσεις για την µείωση των 
ρύπων από την µετακίνηση του προσωπικού, όπως και τα ειδικά 
κίνητρα και την  επιβράβευση σε εργαζόµενους που θα 
συµβάλουν στη µείωση των ρύπων.

Έρευνα Ικανοποίησης Προσωπικού

Με σκοπό την διερεύνηση του βαθµού ικανοποίησης των 
εργαζοµένων µας από την απασχόληση τους στην Ευρωπαϊκή 
Πίστη Α.Ε.Γ.Α, κάθε δύο έτη διεξάγουµε έρευνα µε την µέθοδο του 
γραπτού ανώνυµου ερωτηµατολογίου. Η πιο πρόσφατη έρευνα 
έγινε στα τέλη του 2013 και παρουσιάστηκε στις αρχές του 2014.
Σκοπός της έρευνας ήταν η βελτίωση των εργασιακών συνθηκών 
στην εταιρία διερευνώντας παράγοντες που επηρεάζουν την 
εργασιακή ικανοποίηση όπως:

Αντικείµενο εργασίας 
• Αµοιβή 
• Συνάδελφοι 
• Προϊστάµενος
• Αξιοποίηση ικανοτήτων 
• Δυνατότητες προαγωγής 
• Ηγεσία  
• Εργασιακές συνθήκες 
• Δικαιοσύνη

Η έρευνα αφορούσε όλους τους εργαζόµενους των εσωτερικών 
υπηρεσιών των κεντρικών γραφείων. Στις 3/10/2013 
µοιράσθηκαν από το τµήµα Ανθρώπινου Δυναµικού 236 
ερωτηµατολόγια στο προσωπικό µε προθεσµία  παράδοσης την 
9/10/2013.

Στην έρευνα περιέχονταν 25 ερωτήσεις που κάλυπταν τους 
παραπάνω τοµείς. Επίσης δόθηκε στους ερωτηθέντες η 
δυνατότητα να καταγραφούν τυχόν προτάσεις – ιδέες για την 
βελτίωση του τρόπου λειτουργίας της εταιρίας. Το τελευταίο µέρος 

του ερωτηµατολογίου αφορούσε την αξιολόγηση της Διοίκησης 
και της οµάδας των Διευθυντών. Το ποσοστό συµµετοχής ήταν 
94,1%.

Σύνοψη αποτελεσµάτων έρευνας ικανοποίησης προσωπικού:
1) Αντικείµενο εργασίας: το ποσοστό των ερωτηθέντων που 
απάντησε ως πολύ ικανοποιηµένο από το αντικείµενο  εργασίας 
είναι 42% ενώ επίσης το 42% είναι αρκετά ικανοποιηµένο. 
2) Ωράριο: το 40% δήλωσε πολύ ικανοποιηµένο ενώ το 47% αρκετά 
ικανοποιηµένο από το ωράριο εργασίας. 
3) Αµοιβή: το 4% δήλωσε πολύ ικανοποιηµένο από την αµοιβή του 
ενώ το 48% δήλωσε ότι είναι αρκετά ικανοποιηµένο.
4) Συνάδελφοι: το 36% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι είναι πολύ 
ικανοποιηµένο ενώ το 55% αρκετά ικανοποιηµένο από τις  σχέσεις 
µε τους συναδέλφους.
5) Προϊστάµενος: το 41% δήλωσε πολύ ικανοποιηµένο από το 
προϊστάµενο του ενώ το 46% αρκετά ικανοποιηµένο.
6) Δικαιοσύνη: το 30% θεωρεί ότι η Διοίκηση φέρεται πολύ δίκαια 
στους εργαζόµενους της ενώ το 54% ότι φέρεται αρκετά δίκαια.
7) Ηγεσία: 60% των εργαζοµένων εµπιστεύονται πολύ την 
Διοίκηση ενώ το 39% αρκετά ότι θα επιτύχει τους στόχους της.

Εν κατακλείδι, η φιλοσοφία διαχείρισης του ανθρώπινου 
δυναµικού συνδέεται µε τις έννοιες της συνεχούς κατάρτισης, της 
ενθάρρυνσης, της υποστήριξης των πρωτοβουλιών, και της 
διαµόρφωσης ενός ποιοτικού εργασιακού περιβάλλοντος που 
σέβεται, εκτιµά, στηρίζει και αναπτύσσει τον εργαζόµενο. 
«Στην Ευρωπαϊκή Πίστη, εδώ και 36 χρόνια, έχουµε µάθει να 
στηρίζουµε τον εργαζόµενο, να επενδύουµε σε αυτόν, να τον 
βοηθούµε στις δύσκολες στιγµές, Αντιµετωπίζουµε τον κάθε 
εργαζόµενο ως µέλος της ολοένα και µεγαλύτερής µας 
οικογένειας.
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Περιβάλλον
Στην έκθεση της διακυβερνητικής επιτροπής για την κλιµατική 
αλλαγή, για το 2014, παρατηρούµε ότι οι εξελίξεις στο παγκόσµιο 
περιβάλλον εξακολουθούν να είναι κρίσιµες. 

• Σύµφωνα µε την έκθεση, σε πολλές περιοχές, το λιώσιµο του 
χιονιού και του πάγου µεταβάλλουν τα συστήµατα του νερού, που 
επηρεάζουν τους υδάτινους πόρους από την άποψη της ποσότητας 
και της ποιότητας. Οι παγετώνες συνεχίζουν να συρρικνώνονται 
σχεδόν σε όλο τον κόσµο λόγω της κλιµατικής αλλαγής που 
επηρεάζει την απορροή των υδάτινων πόρων.
• Πολλά είδη ζώων γλυκού νερού και θαλάσσια είδη έχουν 
µετακινηθεί - εκτοπιστεί από τις φυσικές τους γεωγραφικές 
περιοχές. Πρόσφατες εξαφανίσεις ειδών αποδίδονται στην 
κλιµατική αλλαγή.
• Πολλές µελέτες που καλύπτουν ευρύ φάσµα καλλιεργειών, 
δείχνουν ότι οι αρνητικές επιπτώσεις της κλιµατικής αλλαγής στην 
απόδοση των καλλιεργειών έχουν ήδη αρχίσει να γίνονται ορατές.
• Η παγκόσµια επιβάρυνση της ανθρώπινης κακής υγείας, από 
την κλιµατική αλλαγή είναι σχετικά µικρή σε σύγκριση µε τις 
επιδράσεις των άλλων στρεσογόνων παραγόντων. Παρόλα αυτά η 
κλιµατική αλλαγή αναµένεται να αρχίζει να επηρεάζει αρνητικά 
την υγεία του µέσου ανθρώπου. Οι κίνδυνοι που αφορούν το κλίµα 
επιδεινώνει άλλους στρεσογόνους παράγοντες, συχνά µε 
αρνητικά αποτελέσµατα για την επιβίωση, ειδικά για τους 
ανθρώπους που ζουν σε συνθήκες φτώχειας.
• Η κλιµατική αλλαγή δηµιουργεί συγκρούσεις και βία ενώ 
προκαλεί διαµάχες και γεωπολιτικές εντάσεις.
• Οι παγκόσµιες οικονοµικές επιπτώσεις από την κλιµατική 
αλλαγή είναι δύσκολο να εκτιµηθούν. Παρόλα αυτά, µια πρώτη 
εκτίµηση για τις παγκόσµιες ετήσιες οικονοµικές απώλειες για την 
επιπλέον αύξηση της θερµοκρασίας κατά 2 °C είναι µεταξύ 0,2 και 
2,0% των παγκόσµιων εσόδων. Οι απώλειες θα επιταχύνονται µε 
τη µεγαλύτερη αύξηση της θερµοκρασίας. 

Η υπηρεσία για το Ευρωπαϊκό περιβάλλον (EEA) στην έκθεση της 
για το περιβάλλον του 2014, προσδιόρισε την µετάβαση σε µια 
πράσινη οικονοµία, ως µια βασική και απαραίτητη προτεραιότητα. 
Η ΕΕΑ καθόρισε την έννοια της πράσινης οικονοµίας ως µια 
οικονοµία που οι περιβαλλοντικές, οικονοµικές και κοινωνικές 
πολιτικές- καινοτοµίες, θα επιτρέψουν στην κοινωνία να 
χρησιµοποιούν αποτελεσµατικά τους πόρους, ενισχύοντας την 
ανθρώπινη ευηµερία, διατηρώντας παράλληλα τα φυσικά 
συστήµατα που µας διατηρούν στην ζωή.

Η αντίληψη αυτή αντικατοπτρίζεται στο πρόγραµµα Δράση για το 
Περιβάλλον (EAP) για το 2020 (7ο EAP) µε τίτλο «Ζώντας καλά, 
εντός των ορίων του πλανήτη µας». Το 7ο EAP προωθεί τους 
νέους τρόπους σκέψης και την καινοτοµία, προκειµένου να 
συνειδητοποιήσουµε ένα φιλόδοξο όραµα για το 2050. Οι βασικές 
διαστάσεις της έννοιας της πράσινης οικονοµίας 
αντικατοπτρίζονται σε τρεις προτεραιότητες του 7ου EAP «να 
προστατεύει, να διατηρεί και να ενισχύει το ευρωπαϊκό φυσικό 
περιβάλλον. 

Στόχοι Εκπαιδευτικού Προγράµµατος για το 2015

Οι εκπαιδευτικοί στόχοι που θέτουµε για το 2015, 
προσανατολίζονται όπως κάθε χρονιά στην ενδυνάµωση του 
ανθρώπινου δυναµικού µας, στην προετοιµασία του για να 
ανταπεξέλθει στις νέες προκλήσεις της εποχής µας και στην 
βελτιστοποίηση της απόδοσής τους µε τελικά αποτελέσµατα  την 
ανάπτυξη της εταιρίας  µας.

Οι στόχοι µας για το 2015 είναι: 

> Ανάπτυξη της Διευθυντικής οµάδας µε personal coaching
> Ανάπτυξη της οµάδας Προϊσταµένων µε εκπαίδευση στην 
ηγεσία και λήψη αποφάσεων 
> Ανάπτυξη των υπαλλήλων µε εκπαίδευση στην γραπτή 
επικοινωνία, πληροφορική 
> ασφαλιστικά σεµινάρια κ.τ.λ.  

Για να δώσουµε µία συνοπτική περιγραφή των προγραµµάτων 
που σχεδιάζουµε και ξεκινώντας από το Personal Coaching για 
την οµάδα των Διευθυντών, η εκπαίδευση είναι ουσιαστικά µια 
συνεργασία, η οποία διευκολύνει την ανάπτυξη και επιταχύνει τις 
διεργασίες υψηλών επιδόσεων, ενώ παράλληλα υποστηρίζει το 
άτοµο στην πορεία προς την επίτευξη των στόχων του. Πρόκειται 
για µια σχέση που επιδιώκει και διευκολύνει τις διεργασίες 
προσωπικής και επαγγελµατικής ανάπτυξης. 

Στο Executive Coaching, ο coach και το στέλεχος της επιχείρησης 
(coachee) δηµιουργούν ένα περιβάλλον εµπιστοσύνης, µέσα στο 
οποίο ο coachee αισθάνεται ασφάλεια να αναγνωρίσει σηµεία 
προς βελτίωση και να αναλάβει δράση, προκειµένου να 
εξελίσσεται σε προσωπικό επίπεδο και παράλληλα να βελτιώνεται 
η απόδοσή του µέσα στην επιχείρηση. 

Μέσα από δοµηµένες συνοµιλίες, που διέπονται από πλήρη 
σεβασµό και εστιάζουν στο στέλεχος της επιχείρησης, προάγεται η 
ανακάλυψη του εαυτού, ενθαρρύνεται η εξεύρεση εναλλακτικών 
τρόπων σκέψης, ο εντοπισµός επιλογών και το άτοµο οδηγείται 
στην ανάληψη δράσεων προς την επίτευξη των στόχων που έχει 
θέσει και σε εξαιρετικές επιδόσεις.

Για την οµάδα των προϊσταµένων προτείνουµε το  Workshop της 
Franklin Covey « Οι 7 Συνήθειες των Εξαιρετικά Αποτελεσµατικών 
Ανθρώπων - Workshop για Μάνατζερ®» το οποίο επικεντρώνεται 
στις θεµελιώδεις αρχές της ηγεσίας µέσα στο σύγχρονο 
περιβάλλον και τις συνθήκες που βιώνουµε. Τόσο οι νέοι, όσο και 
οι έµπειροι µάνατζερ, αποκτούν ένα σετ εργαλείων, γνώσεις και 
τεχνικές που θα τους βοηθήσουν να ανταποκριθούν στις 
σηµερινές προκλήσεις, συµπεριλαµβανοµένης της διαχείρισης 
αντιπαραθέσεων και κρίσεων, της προτεραιοποίησης, της 
διοίκησης της απόδοσης, της υπευθυνότητας και της 
εµπιστοσύνης, της βέλτιστης υλοποίησης, της συνεργασίας και της 
ανάπτυξης οµάδων και ανθρώπων. 

Πρόκειται για µια µοναδική νέα προσέγγιση στην ανάπτυξη, η 
οποία βοηθάει τους µάνατζερ να βελτιώσουν τα αποτελέσµατα που 
πετυχαίνουν σήµερα, εξασφαλίζοντας για το µέλλον εξαιρετικά και 
διαρκή αποτελέσµατα. 

Επίσης για την οµάδα των προϊσταµένων προτείνουµε µία 
εκπαίδευση στις τεχνικές παρουσίασης όπου το πρόγραµµα 
παρέχει στους συµµετέχοντες την δυνατότητα να ενισχύσουν την 
αυτοπεποίθησή τους και να βελτιώσουν τις ικανότητες που 
απαιτούνται σε περιπτώσεις οµιλιών και παρουσιάσεων σε 
µεγάλο ακροατήριο.

Ενώ για τους υπαλλήλους  σχεδιάζουµε εκτός από τα τεχνικά 
ασφαλιστικά σεµινάρια και τα σεµινάρια πληροφορικής, µία 
εκπαίδευση στις τεχνικές της γραπτής επικοινωνίας όπου θα 
διδαχθούν µεθόδους για να χτίζουν µια αποτελεσµατική δοµή στη 
συγγραφή και τεκµηρίωση της γραπτής επικοινωνίας, να 
δηµιουργούν ευανάγνωστες επαγγελµατικές επιστολές, αναφορές 
και µηνύµατα σε εύλογο χρόνο. 

Επίσης προτείνεται η συνέχιση της επιδότησης πτυχιακών και 
µεταπτυχιακών προγραµµάτων σε υπαλλήλους µε υψηλή 
απόδοση.

Δράσεις Προσωπικού

Πολύ σηµαντικές για το 2014 ήταν και οι δράσεις του προσωπικού 
της ΑΕΓΑ Ευρωπαϊκή Πίστη. Συγκεκριµένα:

• Πραγµατοποίησε εθελοντική αιµοδοσία 2 φορές για το 2014 σε 
συνεργασία µε το Λαϊκό Νοσοκοµείο.
• Διοργάνωσε Πασχαλινό Παζάρι στις 7,8/4/2014  σε συνεργασία 
µε το Κέντρο Διηµέρευσης και ηµερήσιας φροντίδας µε αναπηρία 
"Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ "
• Συµµετείχε µαζικά στον αγώνα δρόµου για την ενηµέρωση για 
τον καρκίνο στήθους «GREECE RACE FOR TH CURE» στις 
28/9/2014
• Συλλέγει καθηµερινά τα πλαστικά καπάκια για τον σύλλογο 
«Πρόληψη Τροχαίων Ατυχηµάτων Ανηλίκων «Αγάπη για την Ζωή»
• Διοργάνωσε το Χριστουγεννιάτικο παζάρι στις 10 Δεκεµβρίου 
2014 σε συνεργασία µε το «ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ»
• Συµµετείχε στο ανοιχτό Φεστιβάλ "Ασφαλής Οδήγηση, Ζήτηµα 
ζωής "του Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας "Πάνος Μυλωνάς" στις 
28/5/2014

Μέτρηση Κατανάλωσης Ρύπων Προσωπικού 

Το 2014 πραγµατοποιήθηκε για δεύτερη συνεχόµενη φορά, η 
καταγραφή των ενεργειακών ρύπων της εταιρίας (βλέπε άξονα 
Περιβάλλον). Στην συγκεκριµένη µέτρηση, καταγράφηκαν και οι 
ρύποι που παράγονται λόγω της µετακίνησης του προσωπικού 
από και προς την εργασία. Τα αποτελέσµατα της µέτρησης έδειξαν 
ότι οι ρύποι αυτοί λόγω της µετακίνησης του προσωπικού 
ανέρχονται συνολικά σε 131,86 t. CO2 eq εµφανώς µειωµένοι κατά 
10,2% σε σχέση µε το  2013 (145,3t.CO2 eq). Ο µέσος όρος των 
χιλιοµέτρων που ο κάθε εργαζόµενος πραγµατοποιεί κατά τη 
µετακίνησή του από και προς την εταιρία υπολογίστηκε σε 21.8 
χιλιόµετρα/ ηµέρα.

Η εταιρία δεσµεύεται να συνεχίσει τις δράσεις για την µείωση των 
ρύπων από την µετακίνηση του προσωπικού, όπως και τα ειδικά 
κίνητρα και την  επιβράβευση σε εργαζόµενους που θα 
συµβάλουν στη µείωση των ρύπων.

Στην έκθεση ως σηµαντικά ευρήµατα αναφέρονται:
• Συνολικά, οι περιβαλλοντικές πιέσεις από τη χρήση των πόρων 
στην Ευρώπη  φαίνεται να µειώνονται (κυρίως για το νερό και την 
ενέργεια), αν και µεγάλες περιφερειακές διαφορές εξακολουθούν 
να υφίστανται. 
• Η ζήτηση των τροφίµων στην Ευρώπη και η κατανάλωση 
κρέατος φαίνεται µάλλον να σταθεροποιείται, και η µέση αύξηση 
των σιτηρών επισηµαίνει την αύξηση παραγωγικότητας των 
πόρων. 
• Στην περίπτωση του νερού, το συνολικό ποσοστό άντλησης 
µειώνεται, αλλά υπάρχουν  σηµαντικές περιφερειακές διαφορές. 
Τα στοιχεία σχετικά µε τις παραβάσεις σε παροχή πόσιµου νερού 
λείπουν, αλλά η οξεία έλλειψη νερού παραµένει ένα σηµαντικό 
θέµα σε κάποιες (ιδιαίτερα της νότιας Ευρώπης) περιοχές. Αυτή η  
κατάσταση είναι πιθανό να επιδεινωθεί από την κλιµατική αλλαγή.
• Όσον αφορά τη χρήση της ενέργειας, οι δείκτες συντείνουν στη 
µείωση των περιβαλλοντικών πιέσεων, µε την ενεργειακή 
απόδοση και τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας να αυξάνονται, και 
οι εκποµπές µειώνονται. 

Στηρίζουµε τις Ανανεώσιµες 
πηγές ενέργειας, 

βοηθάµε στη µείωση 
των εκποµπών ρύπων

Η Ευρωπαϊκή Πίστη, ως υπεύθυνος εταιρικός πολίτης, 
αντιλαµβάνεται την αειφόρο ανάπτυξη ως µια προσπάθεια 
οικοδόµησης µιας πιο ανταγωνιστικής οικονοµίας χαµηλών 
ρύπων που κάνει αποτελεσµατική και βιώσιµη χρήση των πόρων 
της, λαµβάνοντας υπόψη την προστασία του περιβάλλοντος. Η 
µείωση των εκποµπών, µέσω της χρήσης νέων πράσινων 
βιώσιµων τεχνολογιών και µεθόδων ελέγχου, σηµαίνει για εµάς 
αποτροπή της απώλειας βιοποικιλότητας και µέριµνα για την 
προστασία των οικοσυστηµάτων.

Συγκεκριµένα, η εταιρία µας ενστερνίζεται την ιδέα της βιώσιµης 
ανάπτυξης, όπως αναπτύχθηκε τον Σεπτέµβριο του 2002 στην 
διακήρυξη των Ηνωµένων Εθνών στην Αφρική: Johannesburg 

Declaration on Sustainable Development και περί Ανάπτυξης και 
Περιβαλλοντικής Ευαισθησίας, όπως αναπτύχθηκε στο Ρίο Ντε 
Τζανέιρο τον Ιούνιο του 1992: Rio Declaration on Environment 
and Development. Η πρωτοβουλία προσαρµογής σε νέα πρότυπα 
εταιρικής συµπεριφοράς είναι βήµα στρατηγικό, όχι 
επικοινωνιακό. Για το λόγο αυτό, θέτουµε νέα όρια στις 
δραστηριότητες µας, περιορίζουµε το ανθρακικό µας αποτύπωµα 
και δηµοσιοποιούµε τα αποτελέσµατα των δράσεων µας, 
αποδεικνύοντας απτά την δέσµευσή µας στην βιώσιµη ανάπτυξη 
µε διαφάνεια και υπευθυνότητα.

Χαµηλότερες καταναλώσεις σηµαίνει 
χαµηλότερες εκποµπές...

Μέτρηση Αερίων Εκποµπών CO2

Για δεύτερη συνεχόµενη φορά είµαστε η µοναδική ασφαλιστική 
εταιρία που  ανέλαβε την υποχρέωση απέναντι στην κοινωνία να 
µετρήσει την κατανάλωση των ρύπων που παράγονται από την 
λειτουργία της. Η συγκεκριµένη µέτρηση θα µας βοηθήσει να 
γίνουµε καλύτεροι, συµβάλλοντας σε στοχευόµενες δράσεις και 
ενέργειες για την µείωση των ρύπων. Οι συνολικές καταναλώσεις 
της εταιρίας για το 2014 αναπτύσσονται λεπτοµερώς παρακάτω:

Οι στόχοι που είχαµε θεσπίσει την προηγούµενη χρονιά 
επετεύχθησαν και µάλιστα µε τεράστια επιτυχία. Ο στόχος για τη 
µείωση των συνολικών ρύπων ήταν 2%, τη στιγµή που τα 
αποτελέσµατα της µέτρησης δείχνουν συνολική µείωση 16,6%. 
Σηµαντικό στοιχείο, οι εκποµπές ρύπων  [Kg CO2 eq]  από 
µετακινήσεις προσωπικού για το 2014, οι οποίες είναι 131.865 Kg 
CO2 eq εµφανώς µειωµένες κατά 10,2% ήτοι κατά 13.458 Kg CO2 
σε σχέση µε το  2013 (145.322) Kg CO2 eq. Σε αυτό βοήθησε η 
παροχή κινήτρων και επιβράβευση των εργαζοµένων που 
αποφασίζουν να κινηθούν «οικολογικά» στις µετακινήσεις από και 
προς την εργασία τους. Πέραν αυτού πρέπει να επισηµανθεί ότι 
αυτή η παρότρυνση του προσωπικού από την Διοίκηση 
συνετέλεσε ώστε να λειτουργήσει αποτελεσµατικά η 
συν-µετακίνηση (carpooling) κάτι τι οποίο συνετέλεσε στο να 
αποφευχθούν εκποµπές 58.743 CO2 eq. Συγκεκριµένα, σε ειδική 
τελετή στα γραφεία της εταιρίας, βραβεύτηκαν τα στελέχη της 
εταιρίας µε την χαµηλότερη κατανάλωση ρύπων. (κίνηση µε 
ποδήλατο, car pooling, ΜΜΜ κτλ). 

Η Διοίκηση της εταιρίας δεσµεύεται για την µείωση των 
συνολικών ρύπων κατά 2% για το 2015.

Η ανάλυση των εκποµπών, ανά είδος κατανάλωσης θα είναι 
διαθέσιµη σε ειδική έκθεση, η οποία θα δηµοσιευτεί προσεχώς 
στην ιστοσελίδα της εταιρίας (www.europaikipisti.gr). 

Ενεργειακή Αναβάθµιση Κεντρικού Κτηρίου

Έχει υπολογισθεί διεθνώς ότι τα κτίρια αποτελούν τον πιο 
ενεργοβόρο καταναλωτή, η χρήση – λειτουργία των κτιρίων είναι 
υπεύθυνη για το 38% των εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου, 
ποσοστό µεγαλύτερο από αυτό των µεταφορών (26%) και της 
βιοµηχανίας (33%). Για την Ελλάδα, έχει υπολογισθεί ότι τα κτίρια 
καταναλώνουν το 40% της τελικής ενέργειας, συµβάλλοντας 
άµεσα ή έµµεσα σε πολύ µεγάλο βαθµό στις εκποµπές του CΟ2. 
Επιπρόσθετα, έρευνα του Οργανισµού Κοινωνικής Ευθύνης 
(Ethical Junction Orgnaization) το 2010 σε 10.000 επιχειρήσεις της 
Ε.Ε. έδειξε ότι το 46% της ηλεκτρικής ενέργειας καταναλώνεται 
εκτός των ωραρίων εργασίας των εταιριών αυτών. Το 
συγκεκριµένο ποσοστό οφείλεται σε µηχανήµατα, υπολογιστές, 
φώτα και οποιαδήποτε άλλη ηλεκτρική συσκευή, η οποία δεν 
τερµατίζει την λειτουργία της µετά το πέρας του ωραρίου των 
εργαζόµενων. 

Η µείωση του ανθρακικού µας αποτυπώµατος, στο πλαίσιο της 
προσπάθειας βελτίωσης του ενεργειακού µας προφίλ, ήταν 
πρόκληση για την Ευρωπαϊκή Πίστη. Ως εκ τούτου, η επένδυση το 
2011 σε Πληροφοριακό Σύστηµα Διαχείρισης και 
Παρακολούθησης Ενέργειας για τη µείωση της ενεργειακής µας 
κατανάλωσης ανά θέση εργασίας ήταν βήµα στρατηγικό. 
Ειδικότερα, για κάθε εργαζόµενο και πολυµηχάνηµα στα κεντρικά 
γραφεία της εταιρίας δηµιουργήθηκε ενεργειακό προφίλ, βάσει 
του οποίου καθορίστηκαν οι ενεργειακές του ανάγκες. Κάθε 
συσκευή που καταναλώνει ενέργεια δέχθηκε 
χρονοπρογραµµατισµό, ώστε να τερµατίζει την λειτουργία της 
αυτόµατα µετά το πέρας του ωραρίου των εργαζοµένων.

Από το 2011, η προσπάθεια ενίσχυσε την περιβαλλοντική µας 
ευαισθησία και µείωσε το ανθρακικό αποτύπωµα κάθε θέσης 
εργασίας των κεντρικών γραφείων της ΑΕΓΑ Ευρωπαϊκή Πίστη. 
Συγκεκριµένα για το 2014 η µείωση που επετεύχθη (χωρίς να 
υπολογίζεται εκείνη που συνδέεται µε την κατανάλωση φωτισµού) 
ήταν 35% (µείωση 375 kw / εβδοµάδα) προοδευτικά µέσω fine 
tuning. Το αποτέλεσµα µας ικανοποίησε ιδιαίτερα, αλλά δεν 
σταµατούµε εκεί, καθώς υπάρχουν περισσότερα περιθώρια 
βελτίωσης και περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης. Το 
συγκεκριµένο σύστηµα τροποποιείται κάθε χρόνο και βασίζεται 
στις ανάγκες της εταιρίας για χαµηλότερη κατανάλωση ενέργειας 
και υψηλότερη απόδοση.
Κάθε χρόνο βάζουµε περισσότερα όρια στην εταιρική µας 
συµπεριφορά, γινόµαστε πιο υπεύθυνοι εταιρικοί πολίτες και 
αλλάζουµε τον τρόπο που εργαζόµαστε. Στόχος µας είναι να 
γινόµαστε πιο ανταγωνιστικοί, δηλαδή µε λιγότερους 
(ενεργειακούς) πόρους να πετυχαίνουµε υψηλότερους στόχους, 
να δηµοσιοποιούµε τα αποτελέσµατα µε χαρακτήρα διαφάνειας, 
ενώ παράλληλα να διατηρούµε υψηλό το επίπεδο 
παραγωγικότητας

35



Στην έκθεση της διακυβερνητικής επιτροπής για την κλιµατική 
αλλαγή, για το 2014, παρατηρούµε ότι οι εξελίξεις στο παγκόσµιο 
περιβάλλον εξακολουθούν να είναι κρίσιµες. 

• Σύµφωνα µε την έκθεση, σε πολλές περιοχές, το λιώσιµο του 
χιονιού και του πάγου µεταβάλλουν τα συστήµατα του νερού, που 
επηρεάζουν τους υδάτινους πόρους από την άποψη της ποσότητας 
και της ποιότητας. Οι παγετώνες συνεχίζουν να συρρικνώνονται 
σχεδόν σε όλο τον κόσµο λόγω της κλιµατικής αλλαγής που 
επηρεάζει την απορροή των υδάτινων πόρων.
• Πολλά είδη ζώων γλυκού νερού και θαλάσσια είδη έχουν 
µετακινηθεί - εκτοπιστεί από τις φυσικές τους γεωγραφικές 
περιοχές. Πρόσφατες εξαφανίσεις ειδών αποδίδονται στην 
κλιµατική αλλαγή.
• Πολλές µελέτες που καλύπτουν ευρύ φάσµα καλλιεργειών, 
δείχνουν ότι οι αρνητικές επιπτώσεις της κλιµατικής αλλαγής στην 
απόδοση των καλλιεργειών έχουν ήδη αρχίσει να γίνονται ορατές.
• Η παγκόσµια επιβάρυνση της ανθρώπινης κακής υγείας, από 
την κλιµατική αλλαγή είναι σχετικά µικρή σε σύγκριση µε τις 
επιδράσεις των άλλων στρεσογόνων παραγόντων. Παρόλα αυτά η 
κλιµατική αλλαγή αναµένεται να αρχίζει να επηρεάζει αρνητικά 
την υγεία του µέσου ανθρώπου. Οι κίνδυνοι που αφορούν το κλίµα 
επιδεινώνει άλλους στρεσογόνους παράγοντες, συχνά µε 
αρνητικά αποτελέσµατα για την επιβίωση, ειδικά για τους 
ανθρώπους που ζουν σε συνθήκες φτώχειας.
• Η κλιµατική αλλαγή δηµιουργεί συγκρούσεις και βία ενώ 
προκαλεί διαµάχες και γεωπολιτικές εντάσεις.
• Οι παγκόσµιες οικονοµικές επιπτώσεις από την κλιµατική 
αλλαγή είναι δύσκολο να εκτιµηθούν. Παρόλα αυτά, µια πρώτη 
εκτίµηση για τις παγκόσµιες ετήσιες οικονοµικές απώλειες για την 
επιπλέον αύξηση της θερµοκρασίας κατά 2 °C είναι µεταξύ 0,2 και 
2,0% των παγκόσµιων εσόδων. Οι απώλειες θα επιταχύνονται µε 
τη µεγαλύτερη αύξηση της θερµοκρασίας. 

Η υπηρεσία για το Ευρωπαϊκό περιβάλλον (EEA) στην έκθεση της 
για το περιβάλλον του 2014, προσδιόρισε την µετάβαση σε µια 
πράσινη οικονοµία, ως µια βασική και απαραίτητη προτεραιότητα. 
Η ΕΕΑ καθόρισε την έννοια της πράσινης οικονοµίας ως µια 
οικονοµία που οι περιβαλλοντικές, οικονοµικές και κοινωνικές 
πολιτικές- καινοτοµίες, θα επιτρέψουν στην κοινωνία να 
χρησιµοποιούν αποτελεσµατικά τους πόρους, ενισχύοντας την 
ανθρώπινη ευηµερία, διατηρώντας παράλληλα τα φυσικά 
συστήµατα που µας διατηρούν στην ζωή.

Η αντίληψη αυτή αντικατοπτρίζεται στο πρόγραµµα Δράση για το 
Περιβάλλον (EAP) για το 2020 (7ο EAP) µε τίτλο «Ζώντας καλά, 
εντός των ορίων του πλανήτη µας». Το 7ο EAP προωθεί τους 
νέους τρόπους σκέψης και την καινοτοµία, προκειµένου να 
συνειδητοποιήσουµε ένα φιλόδοξο όραµα για το 2050. Οι βασικές 
διαστάσεις της έννοιας της πράσινης οικονοµίας 
αντικατοπτρίζονται σε τρεις προτεραιότητες του 7ου EAP «να 
προστατεύει, να διατηρεί και να ενισχύει το ευρωπαϊκό φυσικό 
περιβάλλον. 

Στόχοι Εκπαιδευτικού Προγράµµατος για το 2015

Οι εκπαιδευτικοί στόχοι που θέτουµε για το 2015, 
προσανατολίζονται όπως κάθε χρονιά στην ενδυνάµωση του 
ανθρώπινου δυναµικού µας, στην προετοιµασία του για να 
ανταπεξέλθει στις νέες προκλήσεις της εποχής µας και στην 
βελτιστοποίηση της απόδοσής τους µε τελικά αποτελέσµατα  την 
ανάπτυξη της εταιρίας  µας.

Οι στόχοι µας για το 2015 είναι: 

> Ανάπτυξη της Διευθυντικής οµάδας µε personal coaching
> Ανάπτυξη της οµάδας Προϊσταµένων µε εκπαίδευση στην 
ηγεσία και λήψη αποφάσεων 
> Ανάπτυξη των υπαλλήλων µε εκπαίδευση στην γραπτή 
επικοινωνία, πληροφορική 
> ασφαλιστικά σεµινάρια κ.τ.λ.  

Για να δώσουµε µία συνοπτική περιγραφή των προγραµµάτων 
που σχεδιάζουµε και ξεκινώντας από το Personal Coaching για 
την οµάδα των Διευθυντών, η εκπαίδευση είναι ουσιαστικά µια 
συνεργασία, η οποία διευκολύνει την ανάπτυξη και επιταχύνει τις 
διεργασίες υψηλών επιδόσεων, ενώ παράλληλα υποστηρίζει το 
άτοµο στην πορεία προς την επίτευξη των στόχων του. Πρόκειται 
για µια σχέση που επιδιώκει και διευκολύνει τις διεργασίες 
προσωπικής και επαγγελµατικής ανάπτυξης. 

Στο Executive Coaching, ο coach και το στέλεχος της επιχείρησης 
(coachee) δηµιουργούν ένα περιβάλλον εµπιστοσύνης, µέσα στο 
οποίο ο coachee αισθάνεται ασφάλεια να αναγνωρίσει σηµεία 
προς βελτίωση και να αναλάβει δράση, προκειµένου να 
εξελίσσεται σε προσωπικό επίπεδο και παράλληλα να βελτιώνεται 
η απόδοσή του µέσα στην επιχείρηση. 

Μέσα από δοµηµένες συνοµιλίες, που διέπονται από πλήρη 
σεβασµό και εστιάζουν στο στέλεχος της επιχείρησης, προάγεται η 
ανακάλυψη του εαυτού, ενθαρρύνεται η εξεύρεση εναλλακτικών 
τρόπων σκέψης, ο εντοπισµός επιλογών και το άτοµο οδηγείται 
στην ανάληψη δράσεων προς την επίτευξη των στόχων που έχει 
θέσει και σε εξαιρετικές επιδόσεις.

Για την οµάδα των προϊσταµένων προτείνουµε το  Workshop της 
Franklin Covey « Οι 7 Συνήθειες των Εξαιρετικά Αποτελεσµατικών 
Ανθρώπων - Workshop για Μάνατζερ®» το οποίο επικεντρώνεται 
στις θεµελιώδεις αρχές της ηγεσίας µέσα στο σύγχρονο 
περιβάλλον και τις συνθήκες που βιώνουµε. Τόσο οι νέοι, όσο και 
οι έµπειροι µάνατζερ, αποκτούν ένα σετ εργαλείων, γνώσεις και 
τεχνικές που θα τους βοηθήσουν να ανταποκριθούν στις 
σηµερινές προκλήσεις, συµπεριλαµβανοµένης της διαχείρισης 
αντιπαραθέσεων και κρίσεων, της προτεραιοποίησης, της 
διοίκησης της απόδοσης, της υπευθυνότητας και της 
εµπιστοσύνης, της βέλτιστης υλοποίησης, της συνεργασίας και της 
ανάπτυξης οµάδων και ανθρώπων. 

Πρόκειται για µια µοναδική νέα προσέγγιση στην ανάπτυξη, η 
οποία βοηθάει τους µάνατζερ να βελτιώσουν τα αποτελέσµατα που 
πετυχαίνουν σήµερα, εξασφαλίζοντας για το µέλλον εξαιρετικά και 
διαρκή αποτελέσµατα. 

Επίσης για την οµάδα των προϊσταµένων προτείνουµε µία 
εκπαίδευση στις τεχνικές παρουσίασης όπου το πρόγραµµα 
παρέχει στους συµµετέχοντες την δυνατότητα να ενισχύσουν την 
αυτοπεποίθησή τους και να βελτιώσουν τις ικανότητες που 
απαιτούνται σε περιπτώσεις οµιλιών και παρουσιάσεων σε 
µεγάλο ακροατήριο.

Ενώ για τους υπαλλήλους  σχεδιάζουµε εκτός από τα τεχνικά 
ασφαλιστικά σεµινάρια και τα σεµινάρια πληροφορικής, µία 
εκπαίδευση στις τεχνικές της γραπτής επικοινωνίας όπου θα 
διδαχθούν µεθόδους για να χτίζουν µια αποτελεσµατική δοµή στη 
συγγραφή και τεκµηρίωση της γραπτής επικοινωνίας, να 
δηµιουργούν ευανάγνωστες επαγγελµατικές επιστολές, αναφορές 
και µηνύµατα σε εύλογο χρόνο. 

Επίσης προτείνεται η συνέχιση της επιδότησης πτυχιακών και 
µεταπτυχιακών προγραµµάτων σε υπαλλήλους µε υψηλή 
απόδοση.

Δράσεις Προσωπικού

Πολύ σηµαντικές για το 2014 ήταν και οι δράσεις του προσωπικού 
της ΑΕΓΑ Ευρωπαϊκή Πίστη. Συγκεκριµένα:

• Πραγµατοποίησε εθελοντική αιµοδοσία 2 φορές για το 2014 σε 
συνεργασία µε το Λαϊκό Νοσοκοµείο.
• Διοργάνωσε Πασχαλινό Παζάρι στις 7,8/4/2014  σε συνεργασία 
µε το Κέντρο Διηµέρευσης και ηµερήσιας φροντίδας µε αναπηρία 
"Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ "
• Συµµετείχε µαζικά στον αγώνα δρόµου για την ενηµέρωση για 
τον καρκίνο στήθους «GREECE RACE FOR TH CURE» στις 
28/9/2014
• Συλλέγει καθηµερινά τα πλαστικά καπάκια για τον σύλλογο 
«Πρόληψη Τροχαίων Ατυχηµάτων Ανηλίκων «Αγάπη για την Ζωή»
• Διοργάνωσε το Χριστουγεννιάτικο παζάρι στις 10 Δεκεµβρίου 
2014 σε συνεργασία µε το «ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ»
• Συµµετείχε στο ανοιχτό Φεστιβάλ "Ασφαλής Οδήγηση, Ζήτηµα 
ζωής "του Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας "Πάνος Μυλωνάς" στις 
28/5/2014

Μέτρηση Κατανάλωσης Ρύπων Προσωπικού 

Το 2014 πραγµατοποιήθηκε για δεύτερη συνεχόµενη φορά, η 
καταγραφή των ενεργειακών ρύπων της εταιρίας (βλέπε άξονα 
Περιβάλλον). Στην συγκεκριµένη µέτρηση, καταγράφηκαν και οι 
ρύποι που παράγονται λόγω της µετακίνησης του προσωπικού 
από και προς την εργασία. Τα αποτελέσµατα της µέτρησης έδειξαν 
ότι οι ρύποι αυτοί λόγω της µετακίνησης του προσωπικού 
ανέρχονται συνολικά σε 131,86 t. CO2 eq εµφανώς µειωµένοι κατά 
10,2% σε σχέση µε το  2013 (145,3t.CO2 eq). Ο µέσος όρος των 
χιλιοµέτρων που ο κάθε εργαζόµενος πραγµατοποιεί κατά τη 
µετακίνησή του από και προς την εταιρία υπολογίστηκε σε 21.8 
χιλιόµετρα/ ηµέρα.

Η εταιρία δεσµεύεται να συνεχίσει τις δράσεις για την µείωση των 
ρύπων από την µετακίνηση του προσωπικού, όπως και τα ειδικά 
κίνητρα και την  επιβράβευση σε εργαζόµενους που θα 
συµβάλουν στη µείωση των ρύπων.

Στην έκθεση ως σηµαντικά ευρήµατα αναφέρονται:
• Συνολικά, οι περιβαλλοντικές πιέσεις από τη χρήση των πόρων 
στην Ευρώπη  φαίνεται να µειώνονται (κυρίως για το νερό και την 
ενέργεια), αν και µεγάλες περιφερειακές διαφορές εξακολουθούν 
να υφίστανται. 
• Η ζήτηση των τροφίµων στην Ευρώπη και η κατανάλωση 
κρέατος φαίνεται µάλλον να σταθεροποιείται, και η µέση αύξηση 
των σιτηρών επισηµαίνει την αύξηση παραγωγικότητας των 
πόρων. 
• Στην περίπτωση του νερού, το συνολικό ποσοστό άντλησης 
µειώνεται, αλλά υπάρχουν  σηµαντικές περιφερειακές διαφορές. 
Τα στοιχεία σχετικά µε τις παραβάσεις σε παροχή πόσιµου νερού 
λείπουν, αλλά η οξεία έλλειψη νερού παραµένει ένα σηµαντικό 
θέµα σε κάποιες (ιδιαίτερα της νότιας Ευρώπης) περιοχές. Αυτή η  
κατάσταση είναι πιθανό να επιδεινωθεί από την κλιµατική αλλαγή.
• Όσον αφορά τη χρήση της ενέργειας, οι δείκτες συντείνουν στη 
µείωση των περιβαλλοντικών πιέσεων, µε την ενεργειακή 
απόδοση και τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας να αυξάνονται, και 
οι εκποµπές µειώνονται. 

Στηρίζουµε τις Ανανεώσιµες 
πηγές ενέργειας, 

βοηθάµε στη µείωση 
των εκποµπών ρύπων

Η Ευρωπαϊκή Πίστη, ως υπεύθυνος εταιρικός πολίτης, 
αντιλαµβάνεται την αειφόρο ανάπτυξη ως µια προσπάθεια 
οικοδόµησης µιας πιο ανταγωνιστικής οικονοµίας χαµηλών 
ρύπων που κάνει αποτελεσµατική και βιώσιµη χρήση των πόρων 
της, λαµβάνοντας υπόψη την προστασία του περιβάλλοντος. Η 
µείωση των εκποµπών, µέσω της χρήσης νέων πράσινων 
βιώσιµων τεχνολογιών και µεθόδων ελέγχου, σηµαίνει για εµάς 
αποτροπή της απώλειας βιοποικιλότητας και µέριµνα για την 
προστασία των οικοσυστηµάτων.

Συγκεκριµένα, η εταιρία µας ενστερνίζεται την ιδέα της βιώσιµης 
ανάπτυξης, όπως αναπτύχθηκε τον Σεπτέµβριο του 2002 στην 
διακήρυξη των Ηνωµένων Εθνών στην Αφρική: Johannesburg 

Declaration on Sustainable Development και περί Ανάπτυξης και 
Περιβαλλοντικής Ευαισθησίας, όπως αναπτύχθηκε στο Ρίο Ντε 
Τζανέιρο τον Ιούνιο του 1992: Rio Declaration on Environment 
and Development. Η πρωτοβουλία προσαρµογής σε νέα πρότυπα 
εταιρικής συµπεριφοράς είναι βήµα στρατηγικό, όχι 
επικοινωνιακό. Για το λόγο αυτό, θέτουµε νέα όρια στις 
δραστηριότητες µας, περιορίζουµε το ανθρακικό µας αποτύπωµα 
και δηµοσιοποιούµε τα αποτελέσµατα των δράσεων µας, 
αποδεικνύοντας απτά την δέσµευσή µας στην βιώσιµη ανάπτυξη 
µε διαφάνεια και υπευθυνότητα.

Χαµηλότερες καταναλώσεις σηµαίνει 
χαµηλότερες εκποµπές...

Μέτρηση Αερίων Εκποµπών CO2

Για δεύτερη συνεχόµενη φορά είµαστε η µοναδική ασφαλιστική 
εταιρία που  ανέλαβε την υποχρέωση απέναντι στην κοινωνία να 
µετρήσει την κατανάλωση των ρύπων που παράγονται από την 
λειτουργία της. Η συγκεκριµένη µέτρηση θα µας βοηθήσει να 
γίνουµε καλύτεροι, συµβάλλοντας σε στοχευόµενες δράσεις και 
ενέργειες για την µείωση των ρύπων. Οι συνολικές καταναλώσεις 
της εταιρίας για το 2014 αναπτύσσονται λεπτοµερώς παρακάτω:

Οι στόχοι που είχαµε θεσπίσει την προηγούµενη χρονιά 
επετεύχθησαν και µάλιστα µε τεράστια επιτυχία. Ο στόχος για τη 
µείωση των συνολικών ρύπων ήταν 2%, τη στιγµή που τα 
αποτελέσµατα της µέτρησης δείχνουν συνολική µείωση 16,6%. 
Σηµαντικό στοιχείο, οι εκποµπές ρύπων  [Kg CO2 eq]  από 
µετακινήσεις προσωπικού για το 2014, οι οποίες είναι 131.865 Kg 
CO2 eq εµφανώς µειωµένες κατά 10,2% ήτοι κατά 13.458 Kg CO2 
σε σχέση µε το  2013 (145.322) Kg CO2 eq. Σε αυτό βοήθησε η 
παροχή κινήτρων και επιβράβευση των εργαζοµένων που 
αποφασίζουν να κινηθούν «οικολογικά» στις µετακινήσεις από και 
προς την εργασία τους. Πέραν αυτού πρέπει να επισηµανθεί ότι 
αυτή η παρότρυνση του προσωπικού από την Διοίκηση 
συνετέλεσε ώστε να λειτουργήσει αποτελεσµατικά η 
συν-µετακίνηση (carpooling) κάτι τι οποίο συνετέλεσε στο να 
αποφευχθούν εκποµπές 58.743 CO2 eq. Συγκεκριµένα, σε ειδική 
τελετή στα γραφεία της εταιρίας, βραβεύτηκαν τα στελέχη της 
εταιρίας µε την χαµηλότερη κατανάλωση ρύπων. (κίνηση µε 
ποδήλατο, car pooling, ΜΜΜ κτλ). 

Η Διοίκηση της εταιρίας δεσµεύεται για την µείωση των 
συνολικών ρύπων κατά 2% για το 2015.

Η ανάλυση των εκποµπών, ανά είδος κατανάλωσης θα είναι 
διαθέσιµη σε ειδική έκθεση, η οποία θα δηµοσιευτεί προσεχώς 
στην ιστοσελίδα της εταιρίας (www.europaikipisti.gr). 

Πηγή Εκποµπών (Είδος Κατανάλωσης)

Μετακινήσεις Προσωπικού

Εταιρικά Αυτοκίνητα

Ταξίδια εκτός έδρας 

Φυσικό αέριο

Ηλεκτρικό Ρεύµα 

Χαρτί - Τόνερ 

Σύνολο

Εκποµπές σε Kg CO2 eq

131.864,85

38.857,10

9.915,17

137.922,07

976.933,49

102.865,99

1.398.358,66

Ενεργειακή Αναβάθµιση Κεντρικού Κτηρίου

Έχει υπολογισθεί διεθνώς ότι τα κτίρια αποτελούν τον πιο 
ενεργοβόρο καταναλωτή, η χρήση – λειτουργία των κτιρίων είναι 
υπεύθυνη για το 38% των εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου, 
ποσοστό µεγαλύτερο από αυτό των µεταφορών (26%) και της 
βιοµηχανίας (33%). Για την Ελλάδα, έχει υπολογισθεί ότι τα κτίρια 
καταναλώνουν το 40% της τελικής ενέργειας, συµβάλλοντας 
άµεσα ή έµµεσα σε πολύ µεγάλο βαθµό στις εκποµπές του CΟ2. 
Επιπρόσθετα, έρευνα του Οργανισµού Κοινωνικής Ευθύνης 
(Ethical Junction Orgnaization) το 2010 σε 10.000 επιχειρήσεις της 
Ε.Ε. έδειξε ότι το 46% της ηλεκτρικής ενέργειας καταναλώνεται 
εκτός των ωραρίων εργασίας των εταιριών αυτών. Το 
συγκεκριµένο ποσοστό οφείλεται σε µηχανήµατα, υπολογιστές, 
φώτα και οποιαδήποτε άλλη ηλεκτρική συσκευή, η οποία δεν 
τερµατίζει την λειτουργία της µετά το πέρας του ωραρίου των 
εργαζόµενων. 

Η µείωση του ανθρακικού µας αποτυπώµατος, στο πλαίσιο της 
προσπάθειας βελτίωσης του ενεργειακού µας προφίλ, ήταν 
πρόκληση για την Ευρωπαϊκή Πίστη. Ως εκ τούτου, η επένδυση το 
2011 σε Πληροφοριακό Σύστηµα Διαχείρισης και 
Παρακολούθησης Ενέργειας για τη µείωση της ενεργειακής µας 
κατανάλωσης ανά θέση εργασίας ήταν βήµα στρατηγικό. 
Ειδικότερα, για κάθε εργαζόµενο και πολυµηχάνηµα στα κεντρικά 
γραφεία της εταιρίας δηµιουργήθηκε ενεργειακό προφίλ, βάσει 
του οποίου καθορίστηκαν οι ενεργειακές του ανάγκες. Κάθε 
συσκευή που καταναλώνει ενέργεια δέχθηκε 
χρονοπρογραµµατισµό, ώστε να τερµατίζει την λειτουργία της 
αυτόµατα µετά το πέρας του ωραρίου των εργαζοµένων.

Από το 2011, η προσπάθεια ενίσχυσε την περιβαλλοντική µας 
ευαισθησία και µείωσε το ανθρακικό αποτύπωµα κάθε θέσης 
εργασίας των κεντρικών γραφείων της ΑΕΓΑ Ευρωπαϊκή Πίστη. 
Συγκεκριµένα για το 2014 η µείωση που επετεύχθη (χωρίς να 
υπολογίζεται εκείνη που συνδέεται µε την κατανάλωση φωτισµού) 
ήταν 35% (µείωση 375 kw / εβδοµάδα) προοδευτικά µέσω fine 
tuning. Το αποτέλεσµα µας ικανοποίησε ιδιαίτερα, αλλά δεν 
σταµατούµε εκεί, καθώς υπάρχουν περισσότερα περιθώρια 
βελτίωσης και περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης. Το 
συγκεκριµένο σύστηµα τροποποιείται κάθε χρόνο και βασίζεται 
στις ανάγκες της εταιρίας για χαµηλότερη κατανάλωση ενέργειας 
και υψηλότερη απόδοση.
Κάθε χρόνο βάζουµε περισσότερα όρια στην εταιρική µας 
συµπεριφορά, γινόµαστε πιο υπεύθυνοι εταιρικοί πολίτες και 
αλλάζουµε τον τρόπο που εργαζόµαστε. Στόχος µας είναι να 
γινόµαστε πιο ανταγωνιστικοί, δηλαδή µε λιγότερους 
(ενεργειακούς) πόρους να πετυχαίνουµε υψηλότερους στόχους, 
να δηµοσιοποιούµε τα αποτελέσµατα µε χαρακτήρα διαφάνειας, 
ενώ παράλληλα να διατηρούµε υψηλό το επίπεδο 
παραγωγικότητας
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Στόχοι Εκπαιδευτικού Προγράµµατος για το 2015

Οι εκπαιδευτικοί στόχοι που θέτουµε για το 2015, 
προσανατολίζονται όπως κάθε χρονιά στην ενδυνάµωση του 
ανθρώπινου δυναµικού µας, στην προετοιµασία του για να 
ανταπεξέλθει στις νέες προκλήσεις της εποχής µας και στην 
βελτιστοποίηση της απόδοσής τους µε τελικά αποτελέσµατα  την 
ανάπτυξη της εταιρίας  µας.

Οι στόχοι µας για το 2015 είναι: 

> Ανάπτυξη της Διευθυντικής οµάδας µε personal coaching
> Ανάπτυξη της οµάδας Προϊσταµένων µε εκπαίδευση στην 
ηγεσία και λήψη αποφάσεων 
> Ανάπτυξη των υπαλλήλων µε εκπαίδευση στην γραπτή 
επικοινωνία, πληροφορική 
> ασφαλιστικά σεµινάρια κ.τ.λ.  

Για να δώσουµε µία συνοπτική περιγραφή των προγραµµάτων 
που σχεδιάζουµε και ξεκινώντας από το Personal Coaching για 
την οµάδα των Διευθυντών, η εκπαίδευση είναι ουσιαστικά µια 
συνεργασία, η οποία διευκολύνει την ανάπτυξη και επιταχύνει τις 
διεργασίες υψηλών επιδόσεων, ενώ παράλληλα υποστηρίζει το 
άτοµο στην πορεία προς την επίτευξη των στόχων του. Πρόκειται 
για µια σχέση που επιδιώκει και διευκολύνει τις διεργασίες 
προσωπικής και επαγγελµατικής ανάπτυξης. 

Στο Executive Coaching, ο coach και το στέλεχος της επιχείρησης 
(coachee) δηµιουργούν ένα περιβάλλον εµπιστοσύνης, µέσα στο 
οποίο ο coachee αισθάνεται ασφάλεια να αναγνωρίσει σηµεία 
προς βελτίωση και να αναλάβει δράση, προκειµένου να 
εξελίσσεται σε προσωπικό επίπεδο και παράλληλα να βελτιώνεται 
η απόδοσή του µέσα στην επιχείρηση. 

Μέσα από δοµηµένες συνοµιλίες, που διέπονται από πλήρη 
σεβασµό και εστιάζουν στο στέλεχος της επιχείρησης, προάγεται η 
ανακάλυψη του εαυτού, ενθαρρύνεται η εξεύρεση εναλλακτικών 
τρόπων σκέψης, ο εντοπισµός επιλογών και το άτοµο οδηγείται 
στην ανάληψη δράσεων προς την επίτευξη των στόχων που έχει 
θέσει και σε εξαιρετικές επιδόσεις.

Για την οµάδα των προϊσταµένων προτείνουµε το  Workshop της 
Franklin Covey « Οι 7 Συνήθειες των Εξαιρετικά Αποτελεσµατικών 
Ανθρώπων - Workshop για Μάνατζερ®» το οποίο επικεντρώνεται 
στις θεµελιώδεις αρχές της ηγεσίας µέσα στο σύγχρονο 
περιβάλλον και τις συνθήκες που βιώνουµε. Τόσο οι νέοι, όσο και 
οι έµπειροι µάνατζερ, αποκτούν ένα σετ εργαλείων, γνώσεις και 
τεχνικές που θα τους βοηθήσουν να ανταποκριθούν στις 
σηµερινές προκλήσεις, συµπεριλαµβανοµένης της διαχείρισης 
αντιπαραθέσεων και κρίσεων, της προτεραιοποίησης, της 
διοίκησης της απόδοσης, της υπευθυνότητας και της 
εµπιστοσύνης, της βέλτιστης υλοποίησης, της συνεργασίας και της 
ανάπτυξης οµάδων και ανθρώπων. 

Πρόκειται για µια µοναδική νέα προσέγγιση στην ανάπτυξη, η 
οποία βοηθάει τους µάνατζερ να βελτιώσουν τα αποτελέσµατα που 
πετυχαίνουν σήµερα, εξασφαλίζοντας για το µέλλον εξαιρετικά και 
διαρκή αποτελέσµατα. 

Επίσης για την οµάδα των προϊσταµένων προτείνουµε µία 
εκπαίδευση στις τεχνικές παρουσίασης όπου το πρόγραµµα 
παρέχει στους συµµετέχοντες την δυνατότητα να ενισχύσουν την 
αυτοπεποίθησή τους και να βελτιώσουν τις ικανότητες που 
απαιτούνται σε περιπτώσεις οµιλιών και παρουσιάσεων σε 
µεγάλο ακροατήριο.

Ενώ για τους υπαλλήλους  σχεδιάζουµε εκτός από τα τεχνικά 
ασφαλιστικά σεµινάρια και τα σεµινάρια πληροφορικής, µία 
εκπαίδευση στις τεχνικές της γραπτής επικοινωνίας όπου θα 
διδαχθούν µεθόδους για να χτίζουν µια αποτελεσµατική δοµή στη 
συγγραφή και τεκµηρίωση της γραπτής επικοινωνίας, να 
δηµιουργούν ευανάγνωστες επαγγελµατικές επιστολές, αναφορές 
και µηνύµατα σε εύλογο χρόνο. 

Επίσης προτείνεται η συνέχιση της επιδότησης πτυχιακών και 
µεταπτυχιακών προγραµµάτων σε υπαλλήλους µε υψηλή 
απόδοση.

Δράσεις Προσωπικού

Πολύ σηµαντικές για το 2014 ήταν και οι δράσεις του προσωπικού 
της ΑΕΓΑ Ευρωπαϊκή Πίστη. Συγκεκριµένα:

• Πραγµατοποίησε εθελοντική αιµοδοσία 2 φορές για το 2014 σε 
συνεργασία µε το Λαϊκό Νοσοκοµείο.
• Διοργάνωσε Πασχαλινό Παζάρι στις 7,8/4/2014  σε συνεργασία 
µε το Κέντρο Διηµέρευσης και ηµερήσιας φροντίδας µε αναπηρία 
"Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ "
• Συµµετείχε µαζικά στον αγώνα δρόµου για την ενηµέρωση για 
τον καρκίνο στήθους «GREECE RACE FOR TH CURE» στις 
28/9/2014
• Συλλέγει καθηµερινά τα πλαστικά καπάκια για τον σύλλογο 
«Πρόληψη Τροχαίων Ατυχηµάτων Ανηλίκων «Αγάπη για την Ζωή»
• Διοργάνωσε το Χριστουγεννιάτικο παζάρι στις 10 Δεκεµβρίου 
2014 σε συνεργασία µε το «ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ»
• Συµµετείχε στο ανοιχτό Φεστιβάλ "Ασφαλής Οδήγηση, Ζήτηµα 
ζωής "του Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας "Πάνος Μυλωνάς" στις 
28/5/2014

Μέτρηση Κατανάλωσης Ρύπων Προσωπικού 

Το 2014 πραγµατοποιήθηκε για δεύτερη συνεχόµενη φορά, η 
καταγραφή των ενεργειακών ρύπων της εταιρίας (βλέπε άξονα 
Περιβάλλον). Στην συγκεκριµένη µέτρηση, καταγράφηκαν και οι 
ρύποι που παράγονται λόγω της µετακίνησης του προσωπικού 
από και προς την εργασία. Τα αποτελέσµατα της µέτρησης έδειξαν 
ότι οι ρύποι αυτοί λόγω της µετακίνησης του προσωπικού 
ανέρχονται συνολικά σε 131,86 t. CO2 eq εµφανώς µειωµένοι κατά 
10,2% σε σχέση µε το  2013 (145,3t.CO2 eq). Ο µέσος όρος των 
χιλιοµέτρων που ο κάθε εργαζόµενος πραγµατοποιεί κατά τη 
µετακίνησή του από και προς την εταιρία υπολογίστηκε σε 21.8 
χιλιόµετρα/ ηµέρα.

Η εταιρία δεσµεύεται να συνεχίσει τις δράσεις για την µείωση των 
ρύπων από την µετακίνηση του προσωπικού, όπως και τα ειδικά 
κίνητρα και την  επιβράβευση σε εργαζόµενους που θα 
συµβάλουν στη µείωση των ρύπων.

Σπύρος Ελευθεράκος
Hard Services Manager
Alter Ego Facilities Management

Η τεχνική συντήρηση και διαχείριση των 
κτιριακών εγκαταστάσεων της Ευρωπαϊκή 

Πίστη ΑΕΓΑ, καθώς και τα προγράµµατα 
συνεχών ελέγχων που εφαρµόζονται από την 
οµάδα της τεχνικής συντήρησης, στοχεύουν 

στη προστασία του περιβάλλοντος, τη βέλτιστη 
και οικονοµικότερη λειτουργία των 

εγκαταστάσεων  (υψηλότερα αποτελέσµατα µε 
λιγότερους πόρους),  την αύξηση του κύκλου 

ζωής του ενεργού εξοπλισµού, καθώς και 
στην περαιτέρω αναβάθµιση της αξίας των 

ακινήτων. Η βελτιστοποίηση των ρυθµίσεων, 
η άµεση αποτύπωση ελαττωµατικών σηµείων 

και η έγκαιρη παρέµβαση για τη διόρθωσή 
τους συµβάλλουν στην επίτευξη ενός άρτιου 

εργασιακού περιβάλλοντος

Επένδυση στις Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας

Η εταιρία, πιστή στις αρχές της, για την στήριξη και ανάπτυξη των 
Α.Π.Ε. ως µέσο βιώσιµης ανάπτυξης, τον Οκτώβριο του 2012, 
υπέγραψε σύµβαση πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας µε το Δίκτυο 
της ΔΕΗ (ΔΕΣΜΗΕ), έπειτα από την επένδυσή της σε πάγιο εξοπλισ
µό 130 φωτοβολταϊκών συστηµάτων. H ενέργεια της εταιρίας, για 
τη δηµιουργία φωτοβολταϊκού πάρκου στην ταράτσα του κτιρίου 
που στεγάζει τα κεντρικά γραφεία (Europlaza), εντάσσεται στο 
πλαίσιο των δραστηριοτήτων µείωσης του συνολικού ανθρακικού 
αποτυπώµατος, µέσω της χαµηλότερης εξάρτησης του Δικτύου 

από ρυπογόνες πηγές ηλεκτροδότησης. Η συνολική παραγωγή 
ρεύµατος από τις Α.Π.Ε. της εταιρίας έφθασαν για το 2014 τις 
36.800 kWh.

Επένδυση σε Led Lighting

Στο παραπάνω πλαίσιο εντάσσεται η δέσµευση που είχε δώσει η 
εταιρία, για αντικατάσταση όλων των ενεργοβόρων λαµπτήρων 
που βρίσκονται στα κεντρικά µας γραφεία (Λεωφ. Κηφισίας 274, 
Χαλάνδρι) µε λαµπτήρες led νέας γενιάς. Η δέσµευση της εταιρίας 
απαίτησε κεφάλαια πρωτόγνωρα για πάγιες εγκαταστάσεις, τα 
οποία προϋποθέτουν ρευστότητα και υγιή ανάπτυξη, ικανή να 
εγγυηθεί τις αποσβέσεις µιας µεγάλης επένδυσης.

Ειδικότερα, το έργο του ενεργειακού εκσυγχρονισµού των 
κεντρικών γραφείων της εταιρίας ξεκίνησε το 2012 µε την 
αντικατάσταση των λαµπτήρων σε 2 ορόφους των κεντρικών 
γραφείων, και συνεχίστηκε έως το τέλος του 2013 για την πλήρη 
αντικατάσταση (µέχρι και των εξωτερικών λαµπτήρων προβολής). 
Εκτιµάται πως η µείωση του εκλυόµενου διοξειδίου του άνθρακα 
στην ατµόσφαιρά θα είναι της τάξης των 31 τόνων / έτος 
(υπολογισµός µε τη µεθοδολογία του GreenHouse Gas Protocol, 
βάση της οποίας 1 MWh κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας 
εκλύει 0,812 tn C02), ενώ η εξοικονόµηση των ενεργειακών 
πόρων θα αγγίξει το 54%.

Η σηµαντικότητα του έργου δεν έγκειται µόνο στην εξοικονόµηση 
πολύτιµων πόρων, στη µείωση της τοπικής θερµοκρασίας στα 
γραφεία και στη διαµόρφωση καλύτερου εργασιακού 
περιβάλλοντος λόγω αυξηµένης φωτεινότητας, αλλά και στο 
γεγονός ότι η συγκεκριµένη αλλαγή επηρέασε άµεσα το 
ενεργειακό προφίλ της εταιρίας, χωρίς να δυσχεραίνει τον τρόπο 
εργασίας των εργαζοµένων. Η αλλαγή, δηλαδή, στον εργασιακό 
χώρο έγινε δεκτή από τους εργαζόµενους µε θέρµη, λόγω των 
ωφελειών στο εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον του 
οργανισµού.

Μείωση στην κατανάλωση νερού

Η ανθρωπότητα των περίπου 7 δις ανθρώπων βιώνει τις 
τελευταίες δεκαετίες µια πολύ ιδιαίτερη κρίση: την κρίση του 
πόσιµου ύδατος. Είναι γνωστό ότι το γλυκό νερό στον πλανήτη 
σπανίζει: µόλις το 0,1% των υδάτων ανήκουν σε αυτή την 
κατηγορία. Η συµµετοχή του νερού είναι καθοριστική σε κάθε 
έκφανση της ανθρώπινης δραστηριότητας, καθώς είναι παρόν από 
την καθηµερινότητα που βιώνουµε όλοι µέχρι την παραγωγή 
τροφίµων, τη βιοµηχανική παραγωγή, ακόµα και την παραγωγή 
ενέργειας.

Τελευταία πληθαίνουν οι πιέσεις διεθνών φορέων, ΜΚΟ και 
κυβερνήσεων αναπτυσσόµενων χωρών για την αναγνώριση του 
δικαιώµατος στο νερό, ως ισότιµο των άλλων θεµελιωδών 
ανθρώπινων δικαιωµάτων. Για το συγκεκριµένο λόγο η δεκαετία 
2005 έως 2015 έχει ονοµαστεί από τον ΟΗΕ «Water for Life», µε 
ζητούµενο το αυτονόητο: Νερό για όλους.

Στο πλαίσιο της Βιωσιµότητας, οι υπεύθυνες εταιρίες προσπαθούν 
από σεβασµό στις ευαίσθητες κοινωνικά οµάδες να µειώσουν το 
περιβαλλοντικό αποτύπωµά τους µε ενέργειες που έχουν στόχο 
τόσο τη µείωση της κατανάλωσης του πολυτιµότερου πόρου 
(νερό), όσο και την ευαισθητοποίηση όλων των ενδιαφερόµενων 
µερών. Συγκεκριµένα, η Ευρωπαϊκή Πίστη συµβάλλει ενεργά 
στον 8ο στόχο της Χιλιετίας (Water Scarcity Issue), για τους 
οποίους στόχους η εταιρία έχει εκδηλώσει από την έναρξη της 
δηµοσιοποίησης των Απολογισµών Βιωσιµότητας (2011) την 
υποστήριξή της και εξακολουθεί να στηρίζει µε την υπεύθυνη 
στάση της.

Ειδικότερα, στο τέλος του 2012, η Ευρωπαϊκή Πίστη επένδυσε 
στην εγκατάσταση συστηµάτων διπλού πώµατος στις υδραυλικές 
εγκαταστάσεις των χώρων παροχής ύδρευσης, καθώς και σε 
συστήµατα παροχής νερού µε φωτοκύτταρα για µειωµένη 
κατανάλωση, τις οποίες συντηρεί και χρησιµοποιεί µέχρι και 
σήµερα.

Ανακύκλωση

Περισσότερα από 7 δις άνθρωποι ζουν στον πλανήτη και 
παράγουν εκατοµµύρια τόνους σκουπιδιών κάθε µέρα. Ένα µέρος 
από αυτά θα χρειαστεί χιλιάδες χρόνια για να αποδοµηθεί, άλλο 
µέρος επηρεάζει την υγεία και όλα µαζί καταλαµβάνουν πάρα 
πολύ χώρο. Συχνά προέρχονται από µη ανανεώσιµα υλικά όπως 
το πετρέλαιο και ορισµένα µέταλλα. Η ανακύκλωση προσφέρει 
λύση στα παραπάνω προβλήµατα. Τα οφέλη της ανακύκλωσης 
είναι γνωστά και πλήρως τεκµηριωµένα. Η ανακύκλωση 
συµβάλλει στη βιώσιµη ανάπτυξη από την οικονοµική, 
περιβαλλοντική και κοινωνική πλευρά της. Ειδικότερα, αποτελεί 
την πιο ολοκληρωµένη προσέγγιση για τη διαχείριση των 
αποβλήτων διότι επιτυγχάνει οικονοµικά οφέλη, συµβάλλει στην 
αντιµετώπιση των περιβαλλοντικών προβληµάτων, µειώνοντας 
τιε εκποµπές διοξειδίου του άνθρακα, και διασφαλίζει κοινωνική 
ισότητα και θέσεις εργασίας. 

Στις χώρες της ΕΕ, το 42% των επεξεργασµένων αστικών 
αποβλήτων είτε ανακυκλώθηκε, είτε κοµποστοποιήθηκε (27% και 
15% αντιστοίχως), το 34% ενταφιάστηκε και το 24% αποτεφρώθηκε 
σύµφωνα µε τα στοιχεία της Eurostat. Την ίδια χρονιά, στην 
Ελλάδα ανακυκλώθηκε το 16%, κοµποστοποιήθηκε το 2% και 
ενταφιάστηκε το 82% των αστικών αποβλήτων. Η Ελλάδα 
καταλαµβάνει τις πρώτες θέσεις στην ΕΕ, όσον αφορά την ταφή 
των απορριµµάτων, µετά τη Ρουµανία (99%), τη Μάλτα (87%), την 
Κροατία (85%) και τη Λετονία (84%). Τα υψηλότερα ποσοστά 
επεξεργασίας αστικών αποβλήτων στην ΕΕ (ανακύκλωση ή 
κοµποστοποίηση) καταγράφονται στη Γερµανία (65%), στην 
Αυστρία (62%), στο Βέλγιο (57%) και στην Ολλανδία (50%). Όσο 
αφορά στην αποτέφρωση αποβλήτων, τα µεγαλύτερα ποσοστά, 
σηµειώνονται στη Δανία και τη Σουηδία (52%), στην Ολλανδία 
(49%), στο Βέλγιο (42%) και στο Λουξεµβούργο (36%).

Η Eurostat, υπολογίζει ότι κάθε κάτοικος στην ΕΕ παράγει 
περίπου 492 κιλά σκουπιδιών το χρόνο, ενώ στην Ελλάδα 
αναλογούν περίπου 503 κιλά σκουπιδιών, ανά κάτοικο. Το 
µεγαλύτερο όγκο σκουπιδιών παράγουν ετησίως οι Δανοί (668 
κιλά ανά κάτοικο), οι Κύπριοι (663 κιλά), οι Λουξεµβούργιοι (662 
κιλά) και οι Γερµανοί (611 κιλά).

Βασικός λόγος της µεγάλης αναλογίας σκουπιδιών ανά κάτοικο 
στην Ελλάδα, είναι ότι δεν υπάρχουν για τους πολίτες και τις 
εταιρίες κίνητρα να συµµετέχουν σε προγράµµατα ανακύκλωσης. 
Όµως, τα κίνητρα αν δεν δίνονται από το κράτος θα πρέπει να 
ανακαλύπτονται και να εγγυώνται από τους υπεύθυνους 
εταιρικούς πολίτες. Στην Ευρωπαϊκή Πίστη, στις αρχές του 2012, 
ξεκινήσαµε ένα πρόγραµµα ανακύκλωσης στα κεντρικά µας 
γραφεία µε στόχο τα όποια έσοδα προκύπτουν από τη συλλογή και 
πώληση χαρτιού, πλαστικού, αλουµινίου να δίδονται σε 
ευαίσθητες κοινωνικές οµάδες (από τις αρχές του 2013, ξεκίνησε 
η συνεργασία µε το Ίδρυµα «Ελπίδα»).

Η σηµασία της ανακύκλωσης για τους εργαζόµενους της ΑΕΓΑ 
Ευρωπαϊκή Πίστη, συµπυκνώνεται στα παρακάτω σηµεία:
• Μειώνονται τα απορρίµµατα και τα προβλήµατα διαχείρισής 
τους.
• Εξοικονοµούνται ενέργεια και φυσικοί πόροι, που λαµβάνονται 
συνεχώς από τη φύση και επιτυγχάνεται η µακροπρόθεσµη πτώση 
(ή µη αύξηση) των τιµών των προϊόντων, καθώς δεν απαιτείται εκ 
νέου παραγωγή πρώτης ύλης.

• Μειώνεται η ρύπανση της ατµόσφαιρας, του εδάφους και των 
υπόγειων υδάτων.
• Εξοικονοµείται η ενέργεια που απαιτείται για την κατασκευή 
όλων των  προαναφερθέντων αντικειµένων.
• Δηµιουργούνται νέες θέσεις εργασίας σε τοµείς βιώσιµων 
ενεργειών.
• Ανακυκλώνοντας 1 τόνο χαρτιού εξοικονοµούνται 17 δέντρα και 
40.000 λίτρα νερού, µειώνεται κατά 95% η ατµοσφαιρική ρύπανση 
και εξοικονοµούνται 130-170 κιλά πετρέλαιο.

Η Ευρωπαϊκή Πίστη, από την αρχή της προσπάθειας της 
ολοκληρωµένης διαχείρισης των απορριµµάτων της (2012), έχει 
καταφέρει να ανακυκλώνει κάθε µήνα περίπου 1.321 κιλά υλικών 
(χαρτί, αλουµίνιου, πλαστικό). Συγκεκριµένα, για το 2014 η εταιρία 
ανακύκλωσε 15,86 τόνους.  Είµαστε υπερήφανοι γιατί κάθε τόνος 
απορριµµάτων που ανακυκλώνεται έχει προστιθέµενη αξία, τόσο 
για εµάς και τους γύρω µας (ευαίσθητες κοινωνικές οµάδες), όσο 
και για τα παιδιά µας. Η αλληλεγγύη των γενεών δεν είναι αίτηµα 
που αφορά µόνο τον ασφαλιστικό χώρο, αλλά προϋπόθεση για ένα 
βιώσιµο αύριο. Σε αυτή την προσπάθεια, πρέπει συµβάλλουµε 
όλοι µας.

Ανθρακική ουδετεροποίηση της ιστοσελίδας µας

Η λειτουργία του ιστοχώρου µας (ηλεκτρονικές σελίδες) είναι 
υπεύθυνη για την εκποµπή αερίων του θερµοκηπίου λόγω της 
κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας. Η Ευρωπαϊκή Πίστη στο 
πλαίσιο της υιοθέτησης πρακτικών Αειφόρου Ανάπτυξης και µε 
αίσθηµα ευθύνης έναντι των συµµετοχών της για το κλίµα και το 
περιβάλλον, συνεχίζοντας την πρακτική της από το 2011, 
ολοκλήρωσε µε επιτυχία την διαδικασία ανθρακικής 
ουδετεροποίησης της ιστοσελίδας της και για τη χρήση του 2014. 
Συγκεκριµένα, αποτελούµε την πρώτη ελληνική ασφαλιστική 
εταιρία µε ανθρακικό ουδέτερο site, διαθέτοντας πιστοποιητικό 
συµµετοχής στις κλιµατικές πρωτοβουλίες αντιστάθµισης ρύπων 
µέσω περιβαλλοντικών και κοινωνικών δράσεων

Μέσω της συµµετοχής επένδυσης σε τέτοια έργα και µάλιστα σε 
περιοχές που πλήττονται από φτώχεια, λειψυδρία και πείνα 
µετατρέπουµε την λειτουργία της ηλεκτρονικής µας σελίδα σε ένα 
κλιµατικά ουδέτερο ιστοχώρο (site), φέροντας το διακριτικό σήµα 
του CΟ2 neutralwebsite. Το έργο της εταιρίας αντιστάθµισης 
ρύπων και η βεβαίωση που λαµβάνουµε για την ανθρακική 
ουδετερότητα της ιστοσελίδας µας πιστοποιήθηκε από την εταιρία 
Deloitte Touche Tohmatsu.

Η Ευρωπαϊκή Πίστη δεσµεύεται πως κάθε χρόνο, ανεξάρτητα από 
την µηνιαία επισκεψιµότητα της ιστοσελίδας (δεκάδες χιλιάδες 
πελάτες και συνεργάτες επισκέπτονται κάθε µήνα την ιστοσελίδα 
και το portal πελατών) θα αντισταθµίζει τις εκποµπές - το 
περιβαλλοντικό αποτύπωµα - της λειτουργίας της.

Κεντρική θέρµανση κτιρίου

To φυσικό αέριο δεν µειώνει µόνο την ενεργειακή κατανάλωση, 
αλλά και το ανθρακικό αποτύπωµα της ΑΕΓΑ Ευρωπαϊκή Πίστη. 
Ειδικότερα, από όλα τα συµβατικά καύσιµα, εκπέµπει σηµαντικά 
λιγότερους ρύπους. Για τον λόγο αυτό, η χρήση του συµβάλλει στη 
µείωση του φαινοµένου του θερµοκηπίου αλλά και της όξινης 
βροχής. Επιπλέον η αποδοτικότητα του µειώνει τη συνολική 
κατανάλωση καυσίµου, γεγονός που περιορίζει την ατµοσφαιρική 
ρύπανση. Η Ευρωπαϊκή Πίστη επένδυσε στην αλλαγή των 
καυστήρων της κεντρικής θέρµανσης των κεντρικών της 
γραφείων και σε σχετικές υλικοτεχνικές υποδοµές (ευρείας 
κλίµακας επέµβαση στις µονάδες κλιµατισµού µε σύγχρονη 
µόνωση όλων των εξωτερικών σωληνώσεων για την καλύτερη 
απόδοση στην ψύξη µε λιγότερη κατανάλωση ρεύµατος), µε 
σκοπό να διαµορφώσει ένα πιο φιλικό ενεργειακό προφίλ, µε 
παράλληλα οφέλη στο περιβάλλον. Ταυτόχρονα, η πρόβλεψη για το 
2015 είναι η περαιτέρω θωράκιση των κτιριακών µας 
εγκαταστάσεων, ώστε να καλύπτουµε τις ανάγκες µας µε 
λιγότερους πόρους. Στην προσπάθειά µας για βελτίωση του 
ενεργειακού µας προφίλ, στέκεται αρωγός η θυγατρική µας Alter 
Ego Facilities Management µέσω των εξειδικευµένων 
υπηρεσιών της (Sustainable Management Solutions).

Τεχνική Συντήρηση Κτιρίου

Η τεχνική συντήρηση των κτιριακών εγκαταστάσεων και τα 
προγράµµατα συνεχών ελέγχων που εφαρµόζονται από τους 
τεχνικούς στοχεύουν στην αποτελεσµατικότερη λειτουργία 
(υψηλότερα αποτελέσµατα µε λιγότερους πόρους) των 
εγκαταστάσεων. Η βελτιστοποίηση των ρυθµίσεων, η άµεση 
αποτύπωση ελαττωµατικών σηµείων και η έγκαιρη παρέµβαση 
για τη διόρθωσή τους συµβάλλουν στην εξοικονόµηση ενέργειας 
χωρίς τη διατάραξη του καθηµερινού ρυθµού της εταιρίας

37



Στόχοι Εκπαιδευτικού Προγράµµατος για το 2015

Οι εκπαιδευτικοί στόχοι που θέτουµε για το 2015, 
προσανατολίζονται όπως κάθε χρονιά στην ενδυνάµωση του 
ανθρώπινου δυναµικού µας, στην προετοιµασία του για να 
ανταπεξέλθει στις νέες προκλήσεις της εποχής µας και στην 
βελτιστοποίηση της απόδοσής τους µε τελικά αποτελέσµατα  την 
ανάπτυξη της εταιρίας  µας.

Οι στόχοι µας για το 2015 είναι: 

> Ανάπτυξη της Διευθυντικής οµάδας µε personal coaching
> Ανάπτυξη της οµάδας Προϊσταµένων µε εκπαίδευση στην 
ηγεσία και λήψη αποφάσεων 
> Ανάπτυξη των υπαλλήλων µε εκπαίδευση στην γραπτή 
επικοινωνία, πληροφορική 
> ασφαλιστικά σεµινάρια κ.τ.λ.  

Για να δώσουµε µία συνοπτική περιγραφή των προγραµµάτων 
που σχεδιάζουµε και ξεκινώντας από το Personal Coaching για 
την οµάδα των Διευθυντών, η εκπαίδευση είναι ουσιαστικά µια 
συνεργασία, η οποία διευκολύνει την ανάπτυξη και επιταχύνει τις 
διεργασίες υψηλών επιδόσεων, ενώ παράλληλα υποστηρίζει το 
άτοµο στην πορεία προς την επίτευξη των στόχων του. Πρόκειται 
για µια σχέση που επιδιώκει και διευκολύνει τις διεργασίες 
προσωπικής και επαγγελµατικής ανάπτυξης. 

Στο Executive Coaching, ο coach και το στέλεχος της επιχείρησης 
(coachee) δηµιουργούν ένα περιβάλλον εµπιστοσύνης, µέσα στο 
οποίο ο coachee αισθάνεται ασφάλεια να αναγνωρίσει σηµεία 
προς βελτίωση και να αναλάβει δράση, προκειµένου να 
εξελίσσεται σε προσωπικό επίπεδο και παράλληλα να βελτιώνεται 
η απόδοσή του µέσα στην επιχείρηση. 

Μέσα από δοµηµένες συνοµιλίες, που διέπονται από πλήρη 
σεβασµό και εστιάζουν στο στέλεχος της επιχείρησης, προάγεται η 
ανακάλυψη του εαυτού, ενθαρρύνεται η εξεύρεση εναλλακτικών 
τρόπων σκέψης, ο εντοπισµός επιλογών και το άτοµο οδηγείται 
στην ανάληψη δράσεων προς την επίτευξη των στόχων που έχει 
θέσει και σε εξαιρετικές επιδόσεις.

Για την οµάδα των προϊσταµένων προτείνουµε το  Workshop της 
Franklin Covey « Οι 7 Συνήθειες των Εξαιρετικά Αποτελεσµατικών 
Ανθρώπων - Workshop για Μάνατζερ®» το οποίο επικεντρώνεται 
στις θεµελιώδεις αρχές της ηγεσίας µέσα στο σύγχρονο 
περιβάλλον και τις συνθήκες που βιώνουµε. Τόσο οι νέοι, όσο και 
οι έµπειροι µάνατζερ, αποκτούν ένα σετ εργαλείων, γνώσεις και 
τεχνικές που θα τους βοηθήσουν να ανταποκριθούν στις 
σηµερινές προκλήσεις, συµπεριλαµβανοµένης της διαχείρισης 
αντιπαραθέσεων και κρίσεων, της προτεραιοποίησης, της 
διοίκησης της απόδοσης, της υπευθυνότητας και της 
εµπιστοσύνης, της βέλτιστης υλοποίησης, της συνεργασίας και της 
ανάπτυξης οµάδων και ανθρώπων. 

Πρόκειται για µια µοναδική νέα προσέγγιση στην ανάπτυξη, η 
οποία βοηθάει τους µάνατζερ να βελτιώσουν τα αποτελέσµατα που 
πετυχαίνουν σήµερα, εξασφαλίζοντας για το µέλλον εξαιρετικά και 
διαρκή αποτελέσµατα. 

Επίσης για την οµάδα των προϊσταµένων προτείνουµε µία 
εκπαίδευση στις τεχνικές παρουσίασης όπου το πρόγραµµα 
παρέχει στους συµµετέχοντες την δυνατότητα να ενισχύσουν την 
αυτοπεποίθησή τους και να βελτιώσουν τις ικανότητες που 
απαιτούνται σε περιπτώσεις οµιλιών και παρουσιάσεων σε 
µεγάλο ακροατήριο.

Ενώ για τους υπαλλήλους  σχεδιάζουµε εκτός από τα τεχνικά 
ασφαλιστικά σεµινάρια και τα σεµινάρια πληροφορικής, µία 
εκπαίδευση στις τεχνικές της γραπτής επικοινωνίας όπου θα 
διδαχθούν µεθόδους για να χτίζουν µια αποτελεσµατική δοµή στη 
συγγραφή και τεκµηρίωση της γραπτής επικοινωνίας, να 
δηµιουργούν ευανάγνωστες επαγγελµατικές επιστολές, αναφορές 
και µηνύµατα σε εύλογο χρόνο. 

Επίσης προτείνεται η συνέχιση της επιδότησης πτυχιακών και 
µεταπτυχιακών προγραµµάτων σε υπαλλήλους µε υψηλή 
απόδοση.

Δράσεις Προσωπικού

Πολύ σηµαντικές για το 2014 ήταν και οι δράσεις του προσωπικού 
της ΑΕΓΑ Ευρωπαϊκή Πίστη. Συγκεκριµένα:

• Πραγµατοποίησε εθελοντική αιµοδοσία 2 φορές για το 2014 σε 
συνεργασία µε το Λαϊκό Νοσοκοµείο.
• Διοργάνωσε Πασχαλινό Παζάρι στις 7,8/4/2014  σε συνεργασία 
µε το Κέντρο Διηµέρευσης και ηµερήσιας φροντίδας µε αναπηρία 
"Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ "
• Συµµετείχε µαζικά στον αγώνα δρόµου για την ενηµέρωση για 
τον καρκίνο στήθους «GREECE RACE FOR TH CURE» στις 
28/9/2014
• Συλλέγει καθηµερινά τα πλαστικά καπάκια για τον σύλλογο 
«Πρόληψη Τροχαίων Ατυχηµάτων Ανηλίκων «Αγάπη για την Ζωή»
• Διοργάνωσε το Χριστουγεννιάτικο παζάρι στις 10 Δεκεµβρίου 
2014 σε συνεργασία µε το «ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ»
• Συµµετείχε στο ανοιχτό Φεστιβάλ "Ασφαλής Οδήγηση, Ζήτηµα 
ζωής "του Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας "Πάνος Μυλωνάς" στις 
28/5/2014

Μέτρηση Κατανάλωσης Ρύπων Προσωπικού 

Το 2014 πραγµατοποιήθηκε για δεύτερη συνεχόµενη φορά, η 
καταγραφή των ενεργειακών ρύπων της εταιρίας (βλέπε άξονα 
Περιβάλλον). Στην συγκεκριµένη µέτρηση, καταγράφηκαν και οι 
ρύποι που παράγονται λόγω της µετακίνησης του προσωπικού 
από και προς την εργασία. Τα αποτελέσµατα της µέτρησης έδειξαν 
ότι οι ρύποι αυτοί λόγω της µετακίνησης του προσωπικού 
ανέρχονται συνολικά σε 131,86 t. CO2 eq εµφανώς µειωµένοι κατά 
10,2% σε σχέση µε το  2013 (145,3t.CO2 eq). Ο µέσος όρος των 
χιλιοµέτρων που ο κάθε εργαζόµενος πραγµατοποιεί κατά τη 
µετακίνησή του από και προς την εταιρία υπολογίστηκε σε 21.8 
χιλιόµετρα/ ηµέρα.

Η εταιρία δεσµεύεται να συνεχίσει τις δράσεις για την µείωση των 
ρύπων από την µετακίνηση του προσωπικού, όπως και τα ειδικά 
κίνητρα και την  επιβράβευση σε εργαζόµενους που θα 
συµβάλουν στη µείωση των ρύπων.

Σπύρος Ελευθεράκος
Hard Services Manager
Alter Ego Facilities Management

Η τεχνική συντήρηση και διαχείριση των 
κτιριακών εγκαταστάσεων της Ευρωπαϊκή 

Πίστη ΑΕΓΑ, καθώς και τα προγράµµατα 
συνεχών ελέγχων που εφαρµόζονται από την 
οµάδα της τεχνικής συντήρησης, στοχεύουν 

στη προστασία του περιβάλλοντος, τη βέλτιστη 
και οικονοµικότερη λειτουργία των 

εγκαταστάσεων  (υψηλότερα αποτελέσµατα µε 
λιγότερους πόρους),  την αύξηση του κύκλου 

ζωής του ενεργού εξοπλισµού, καθώς και 
στην περαιτέρω αναβάθµιση της αξίας των 

ακινήτων. Η βελτιστοποίηση των ρυθµίσεων, 
η άµεση αποτύπωση ελαττωµατικών σηµείων 

και η έγκαιρη παρέµβαση για τη διόρθωσή 
τους συµβάλλουν στην επίτευξη ενός άρτιου 

εργασιακού περιβάλλοντος

Επένδυση στις Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας

Η εταιρία, πιστή στις αρχές της, για την στήριξη και ανάπτυξη των 
Α.Π.Ε. ως µέσο βιώσιµης ανάπτυξης, τον Οκτώβριο του 2012, 
υπέγραψε σύµβαση πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας µε το Δίκτυο 
της ΔΕΗ (ΔΕΣΜΗΕ), έπειτα από την επένδυσή της σε πάγιο εξοπλισ
µό 130 φωτοβολταϊκών συστηµάτων. H ενέργεια της εταιρίας, για 
τη δηµιουργία φωτοβολταϊκού πάρκου στην ταράτσα του κτιρίου 
που στεγάζει τα κεντρικά γραφεία (Europlaza), εντάσσεται στο 
πλαίσιο των δραστηριοτήτων µείωσης του συνολικού ανθρακικού 
αποτυπώµατος, µέσω της χαµηλότερης εξάρτησης του Δικτύου 

από ρυπογόνες πηγές ηλεκτροδότησης. Η συνολική παραγωγή 
ρεύµατος από τις Α.Π.Ε. της εταιρίας έφθασαν για το 2014 τις 
36.800 kWh.

Επένδυση σε Led Lighting

Στο παραπάνω πλαίσιο εντάσσεται η δέσµευση που είχε δώσει η 
εταιρία, για αντικατάσταση όλων των ενεργοβόρων λαµπτήρων 
που βρίσκονται στα κεντρικά µας γραφεία (Λεωφ. Κηφισίας 274, 
Χαλάνδρι) µε λαµπτήρες led νέας γενιάς. Η δέσµευση της εταιρίας 
απαίτησε κεφάλαια πρωτόγνωρα για πάγιες εγκαταστάσεις, τα 
οποία προϋποθέτουν ρευστότητα και υγιή ανάπτυξη, ικανή να 
εγγυηθεί τις αποσβέσεις µιας µεγάλης επένδυσης.

Ειδικότερα, το έργο του ενεργειακού εκσυγχρονισµού των 
κεντρικών γραφείων της εταιρίας ξεκίνησε το 2012 µε την 
αντικατάσταση των λαµπτήρων σε 2 ορόφους των κεντρικών 
γραφείων, και συνεχίστηκε έως το τέλος του 2013 για την πλήρη 
αντικατάσταση (µέχρι και των εξωτερικών λαµπτήρων προβολής). 
Εκτιµάται πως η µείωση του εκλυόµενου διοξειδίου του άνθρακα 
στην ατµόσφαιρά θα είναι της τάξης των 31 τόνων / έτος 
(υπολογισµός µε τη µεθοδολογία του GreenHouse Gas Protocol, 
βάση της οποίας 1 MWh κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας 
εκλύει 0,812 tn C02), ενώ η εξοικονόµηση των ενεργειακών 
πόρων θα αγγίξει το 54%.

Η σηµαντικότητα του έργου δεν έγκειται µόνο στην εξοικονόµηση 
πολύτιµων πόρων, στη µείωση της τοπικής θερµοκρασίας στα 
γραφεία και στη διαµόρφωση καλύτερου εργασιακού 
περιβάλλοντος λόγω αυξηµένης φωτεινότητας, αλλά και στο 
γεγονός ότι η συγκεκριµένη αλλαγή επηρέασε άµεσα το 
ενεργειακό προφίλ της εταιρίας, χωρίς να δυσχεραίνει τον τρόπο 
εργασίας των εργαζοµένων. Η αλλαγή, δηλαδή, στον εργασιακό 
χώρο έγινε δεκτή από τους εργαζόµενους µε θέρµη, λόγω των 
ωφελειών στο εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον του 
οργανισµού.

Μείωση στην κατανάλωση νερού

Η ανθρωπότητα των περίπου 7 δις ανθρώπων βιώνει τις 
τελευταίες δεκαετίες µια πολύ ιδιαίτερη κρίση: την κρίση του 
πόσιµου ύδατος. Είναι γνωστό ότι το γλυκό νερό στον πλανήτη 
σπανίζει: µόλις το 0,1% των υδάτων ανήκουν σε αυτή την 
κατηγορία. Η συµµετοχή του νερού είναι καθοριστική σε κάθε 
έκφανση της ανθρώπινης δραστηριότητας, καθώς είναι παρόν από 
την καθηµερινότητα που βιώνουµε όλοι µέχρι την παραγωγή 
τροφίµων, τη βιοµηχανική παραγωγή, ακόµα και την παραγωγή 
ενέργειας.

Τελευταία πληθαίνουν οι πιέσεις διεθνών φορέων, ΜΚΟ και 
κυβερνήσεων αναπτυσσόµενων χωρών για την αναγνώριση του 
δικαιώµατος στο νερό, ως ισότιµο των άλλων θεµελιωδών 
ανθρώπινων δικαιωµάτων. Για το συγκεκριµένο λόγο η δεκαετία 
2005 έως 2015 έχει ονοµαστεί από τον ΟΗΕ «Water for Life», µε 
ζητούµενο το αυτονόητο: Νερό για όλους.

Στο πλαίσιο της Βιωσιµότητας, οι υπεύθυνες εταιρίες προσπαθούν 
από σεβασµό στις ευαίσθητες κοινωνικά οµάδες να µειώσουν το 
περιβαλλοντικό αποτύπωµά τους µε ενέργειες που έχουν στόχο 
τόσο τη µείωση της κατανάλωσης του πολυτιµότερου πόρου 
(νερό), όσο και την ευαισθητοποίηση όλων των ενδιαφερόµενων 
µερών. Συγκεκριµένα, η Ευρωπαϊκή Πίστη συµβάλλει ενεργά 
στον 8ο στόχο της Χιλιετίας (Water Scarcity Issue), για τους 
οποίους στόχους η εταιρία έχει εκδηλώσει από την έναρξη της 
δηµοσιοποίησης των Απολογισµών Βιωσιµότητας (2011) την 
υποστήριξή της και εξακολουθεί να στηρίζει µε την υπεύθυνη 
στάση της.

Ειδικότερα, στο τέλος του 2012, η Ευρωπαϊκή Πίστη επένδυσε 
στην εγκατάσταση συστηµάτων διπλού πώµατος στις υδραυλικές 
εγκαταστάσεις των χώρων παροχής ύδρευσης, καθώς και σε 
συστήµατα παροχής νερού µε φωτοκύτταρα για µειωµένη 
κατανάλωση, τις οποίες συντηρεί και χρησιµοποιεί µέχρι και 
σήµερα.

Ανακύκλωση

Περισσότερα από 7 δις άνθρωποι ζουν στον πλανήτη και 
παράγουν εκατοµµύρια τόνους σκουπιδιών κάθε µέρα. Ένα µέρος 
από αυτά θα χρειαστεί χιλιάδες χρόνια για να αποδοµηθεί, άλλο 
µέρος επηρεάζει την υγεία και όλα µαζί καταλαµβάνουν πάρα 
πολύ χώρο. Συχνά προέρχονται από µη ανανεώσιµα υλικά όπως 
το πετρέλαιο και ορισµένα µέταλλα. Η ανακύκλωση προσφέρει 
λύση στα παραπάνω προβλήµατα. Τα οφέλη της ανακύκλωσης 
είναι γνωστά και πλήρως τεκµηριωµένα. Η ανακύκλωση 
συµβάλλει στη βιώσιµη ανάπτυξη από την οικονοµική, 
περιβαλλοντική και κοινωνική πλευρά της. Ειδικότερα, αποτελεί 
την πιο ολοκληρωµένη προσέγγιση για τη διαχείριση των 
αποβλήτων διότι επιτυγχάνει οικονοµικά οφέλη, συµβάλλει στην 
αντιµετώπιση των περιβαλλοντικών προβληµάτων, µειώνοντας 
τιε εκποµπές διοξειδίου του άνθρακα, και διασφαλίζει κοινωνική 
ισότητα και θέσεις εργασίας. 

Στις χώρες της ΕΕ, το 42% των επεξεργασµένων αστικών 
αποβλήτων είτε ανακυκλώθηκε, είτε κοµποστοποιήθηκε (27% και 
15% αντιστοίχως), το 34% ενταφιάστηκε και το 24% αποτεφρώθηκε 
σύµφωνα µε τα στοιχεία της Eurostat. Την ίδια χρονιά, στην 
Ελλάδα ανακυκλώθηκε το 16%, κοµποστοποιήθηκε το 2% και 
ενταφιάστηκε το 82% των αστικών αποβλήτων. Η Ελλάδα 
καταλαµβάνει τις πρώτες θέσεις στην ΕΕ, όσον αφορά την ταφή 
των απορριµµάτων, µετά τη Ρουµανία (99%), τη Μάλτα (87%), την 
Κροατία (85%) και τη Λετονία (84%). Τα υψηλότερα ποσοστά 
επεξεργασίας αστικών αποβλήτων στην ΕΕ (ανακύκλωση ή 
κοµποστοποίηση) καταγράφονται στη Γερµανία (65%), στην 
Αυστρία (62%), στο Βέλγιο (57%) και στην Ολλανδία (50%). Όσο 
αφορά στην αποτέφρωση αποβλήτων, τα µεγαλύτερα ποσοστά, 
σηµειώνονται στη Δανία και τη Σουηδία (52%), στην Ολλανδία 
(49%), στο Βέλγιο (42%) και στο Λουξεµβούργο (36%).

Η Eurostat, υπολογίζει ότι κάθε κάτοικος στην ΕΕ παράγει 
περίπου 492 κιλά σκουπιδιών το χρόνο, ενώ στην Ελλάδα 
αναλογούν περίπου 503 κιλά σκουπιδιών, ανά κάτοικο. Το 
µεγαλύτερο όγκο σκουπιδιών παράγουν ετησίως οι Δανοί (668 
κιλά ανά κάτοικο), οι Κύπριοι (663 κιλά), οι Λουξεµβούργιοι (662 
κιλά) και οι Γερµανοί (611 κιλά).

Βασικός λόγος της µεγάλης αναλογίας σκουπιδιών ανά κάτοικο 
στην Ελλάδα, είναι ότι δεν υπάρχουν για τους πολίτες και τις 
εταιρίες κίνητρα να συµµετέχουν σε προγράµµατα ανακύκλωσης. 
Όµως, τα κίνητρα αν δεν δίνονται από το κράτος θα πρέπει να 
ανακαλύπτονται και να εγγυώνται από τους υπεύθυνους 
εταιρικούς πολίτες. Στην Ευρωπαϊκή Πίστη, στις αρχές του 2012, 
ξεκινήσαµε ένα πρόγραµµα ανακύκλωσης στα κεντρικά µας 
γραφεία µε στόχο τα όποια έσοδα προκύπτουν από τη συλλογή και 
πώληση χαρτιού, πλαστικού, αλουµινίου να δίδονται σε 
ευαίσθητες κοινωνικές οµάδες (από τις αρχές του 2013, ξεκίνησε 
η συνεργασία µε το Ίδρυµα «Ελπίδα»).

Η σηµασία της ανακύκλωσης για τους εργαζόµενους της ΑΕΓΑ 
Ευρωπαϊκή Πίστη, συµπυκνώνεται στα παρακάτω σηµεία:
• Μειώνονται τα απορρίµµατα και τα προβλήµατα διαχείρισής 
τους.
• Εξοικονοµούνται ενέργεια και φυσικοί πόροι, που λαµβάνονται 
συνεχώς από τη φύση και επιτυγχάνεται η µακροπρόθεσµη πτώση 
(ή µη αύξηση) των τιµών των προϊόντων, καθώς δεν απαιτείται εκ 
νέου παραγωγή πρώτης ύλης.

• Μειώνεται η ρύπανση της ατµόσφαιρας, του εδάφους και των 
υπόγειων υδάτων.
• Εξοικονοµείται η ενέργεια που απαιτείται για την κατασκευή 
όλων των  προαναφερθέντων αντικειµένων.
• Δηµιουργούνται νέες θέσεις εργασίας σε τοµείς βιώσιµων 
ενεργειών.
• Ανακυκλώνοντας 1 τόνο χαρτιού εξοικονοµούνται 17 δέντρα και 
40.000 λίτρα νερού, µειώνεται κατά 95% η ατµοσφαιρική ρύπανση 
και εξοικονοµούνται 130-170 κιλά πετρέλαιο.

Η Ευρωπαϊκή Πίστη, από την αρχή της προσπάθειας της 
ολοκληρωµένης διαχείρισης των απορριµµάτων της (2012), έχει 
καταφέρει να ανακυκλώνει κάθε µήνα περίπου 1.321 κιλά υλικών 
(χαρτί, αλουµίνιου, πλαστικό). Συγκεκριµένα, για το 2014 η εταιρία 
ανακύκλωσε 15,86 τόνους.  Είµαστε υπερήφανοι γιατί κάθε τόνος 
απορριµµάτων που ανακυκλώνεται έχει προστιθέµενη αξία, τόσο 
για εµάς και τους γύρω µας (ευαίσθητες κοινωνικές οµάδες), όσο 
και για τα παιδιά µας. Η αλληλεγγύη των γενεών δεν είναι αίτηµα 
που αφορά µόνο τον ασφαλιστικό χώρο, αλλά προϋπόθεση για ένα 
βιώσιµο αύριο. Σε αυτή την προσπάθεια, πρέπει συµβάλλουµε 
όλοι µας.

Ανθρακική ουδετεροποίηση της ιστοσελίδας µας

Η λειτουργία του ιστοχώρου µας (ηλεκτρονικές σελίδες) είναι 
υπεύθυνη για την εκποµπή αερίων του θερµοκηπίου λόγω της 
κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας. Η Ευρωπαϊκή Πίστη στο 
πλαίσιο της υιοθέτησης πρακτικών Αειφόρου Ανάπτυξης και µε 
αίσθηµα ευθύνης έναντι των συµµετοχών της για το κλίµα και το 
περιβάλλον, συνεχίζοντας την πρακτική της από το 2011, 
ολοκλήρωσε µε επιτυχία την διαδικασία ανθρακικής 
ουδετεροποίησης της ιστοσελίδας της και για τη χρήση του 2014. 
Συγκεκριµένα, αποτελούµε την πρώτη ελληνική ασφαλιστική 
εταιρία µε ανθρακικό ουδέτερο site, διαθέτοντας πιστοποιητικό 
συµµετοχής στις κλιµατικές πρωτοβουλίες αντιστάθµισης ρύπων 
µέσω περιβαλλοντικών και κοινωνικών δράσεων

Μέσω της συµµετοχής επένδυσης σε τέτοια έργα και µάλιστα σε 
περιοχές που πλήττονται από φτώχεια, λειψυδρία και πείνα 
µετατρέπουµε την λειτουργία της ηλεκτρονικής µας σελίδα σε ένα 
κλιµατικά ουδέτερο ιστοχώρο (site), φέροντας το διακριτικό σήµα 
του CΟ2 neutralwebsite. Το έργο της εταιρίας αντιστάθµισης 
ρύπων και η βεβαίωση που λαµβάνουµε για την ανθρακική 
ουδετερότητα της ιστοσελίδας µας πιστοποιήθηκε από την εταιρία 
Deloitte Touche Tohmatsu.

Η Ευρωπαϊκή Πίστη δεσµεύεται πως κάθε χρόνο, ανεξάρτητα από 
την µηνιαία επισκεψιµότητα της ιστοσελίδας (δεκάδες χιλιάδες 
πελάτες και συνεργάτες επισκέπτονται κάθε µήνα την ιστοσελίδα 
και το portal πελατών) θα αντισταθµίζει τις εκποµπές - το 
περιβαλλοντικό αποτύπωµα - της λειτουργίας της.

Κεντρική θέρµανση κτιρίου

To φυσικό αέριο δεν µειώνει µόνο την ενεργειακή κατανάλωση, 
αλλά και το ανθρακικό αποτύπωµα της ΑΕΓΑ Ευρωπαϊκή Πίστη. 
Ειδικότερα, από όλα τα συµβατικά καύσιµα, εκπέµπει σηµαντικά 
λιγότερους ρύπους. Για τον λόγο αυτό, η χρήση του συµβάλλει στη 
µείωση του φαινοµένου του θερµοκηπίου αλλά και της όξινης 
βροχής. Επιπλέον η αποδοτικότητα του µειώνει τη συνολική 
κατανάλωση καυσίµου, γεγονός που περιορίζει την ατµοσφαιρική 
ρύπανση. Η Ευρωπαϊκή Πίστη επένδυσε στην αλλαγή των 
καυστήρων της κεντρικής θέρµανσης των κεντρικών της 
γραφείων και σε σχετικές υλικοτεχνικές υποδοµές (ευρείας 
κλίµακας επέµβαση στις µονάδες κλιµατισµού µε σύγχρονη 
µόνωση όλων των εξωτερικών σωληνώσεων για την καλύτερη 
απόδοση στην ψύξη µε λιγότερη κατανάλωση ρεύµατος), µε 
σκοπό να διαµορφώσει ένα πιο φιλικό ενεργειακό προφίλ, µε 
παράλληλα οφέλη στο περιβάλλον. Ταυτόχρονα, η πρόβλεψη για το 
2015 είναι η περαιτέρω θωράκιση των κτιριακών µας 
εγκαταστάσεων, ώστε να καλύπτουµε τις ανάγκες µας µε 
λιγότερους πόρους. Στην προσπάθειά µας για βελτίωση του 
ενεργειακού µας προφίλ, στέκεται αρωγός η θυγατρική µας Alter 
Ego Facilities Management µέσω των εξειδικευµένων 
υπηρεσιών της (Sustainable Management Solutions).

Τεχνική Συντήρηση Κτιρίου

Η τεχνική συντήρηση των κτιριακών εγκαταστάσεων και τα 
προγράµµατα συνεχών ελέγχων που εφαρµόζονται από τους 
τεχνικούς στοχεύουν στην αποτελεσµατικότερη λειτουργία 
(υψηλότερα αποτελέσµατα µε λιγότερους πόρους) των 
εγκαταστάσεων. Η βελτιστοποίηση των ρυθµίσεων, η άµεση 
αποτύπωση ελαττωµατικών σηµείων και η έγκαιρη παρέµβαση 
για τη διόρθωσή τους συµβάλλουν στην εξοικονόµηση ενέργειας 
χωρίς τη διατάραξη του καθηµερινού ρυθµού της εταιρίας
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Στόχοι Εκπαιδευτικού Προγράµµατος για το 2015

Οι εκπαιδευτικοί στόχοι που θέτουµε για το 2015, 
προσανατολίζονται όπως κάθε χρονιά στην ενδυνάµωση του 
ανθρώπινου δυναµικού µας, στην προετοιµασία του για να 
ανταπεξέλθει στις νέες προκλήσεις της εποχής µας και στην 
βελτιστοποίηση της απόδοσής τους µε τελικά αποτελέσµατα  την 
ανάπτυξη της εταιρίας  µας.

Οι στόχοι µας για το 2015 είναι: 

> Ανάπτυξη της Διευθυντικής οµάδας µε personal coaching
> Ανάπτυξη της οµάδας Προϊσταµένων µε εκπαίδευση στην 
ηγεσία και λήψη αποφάσεων 
> Ανάπτυξη των υπαλλήλων µε εκπαίδευση στην γραπτή 
επικοινωνία, πληροφορική 
> ασφαλιστικά σεµινάρια κ.τ.λ.  

Για να δώσουµε µία συνοπτική περιγραφή των προγραµµάτων 
που σχεδιάζουµε και ξεκινώντας από το Personal Coaching για 
την οµάδα των Διευθυντών, η εκπαίδευση είναι ουσιαστικά µια 
συνεργασία, η οποία διευκολύνει την ανάπτυξη και επιταχύνει τις 
διεργασίες υψηλών επιδόσεων, ενώ παράλληλα υποστηρίζει το 
άτοµο στην πορεία προς την επίτευξη των στόχων του. Πρόκειται 
για µια σχέση που επιδιώκει και διευκολύνει τις διεργασίες 
προσωπικής και επαγγελµατικής ανάπτυξης. 

Στο Executive Coaching, ο coach και το στέλεχος της επιχείρησης 
(coachee) δηµιουργούν ένα περιβάλλον εµπιστοσύνης, µέσα στο 
οποίο ο coachee αισθάνεται ασφάλεια να αναγνωρίσει σηµεία 
προς βελτίωση και να αναλάβει δράση, προκειµένου να 
εξελίσσεται σε προσωπικό επίπεδο και παράλληλα να βελτιώνεται 
η απόδοσή του µέσα στην επιχείρηση. 

Μέσα από δοµηµένες συνοµιλίες, που διέπονται από πλήρη 
σεβασµό και εστιάζουν στο στέλεχος της επιχείρησης, προάγεται η 
ανακάλυψη του εαυτού, ενθαρρύνεται η εξεύρεση εναλλακτικών 
τρόπων σκέψης, ο εντοπισµός επιλογών και το άτοµο οδηγείται 
στην ανάληψη δράσεων προς την επίτευξη των στόχων που έχει 
θέσει και σε εξαιρετικές επιδόσεις.

Για την οµάδα των προϊσταµένων προτείνουµε το  Workshop της 
Franklin Covey « Οι 7 Συνήθειες των Εξαιρετικά Αποτελεσµατικών 
Ανθρώπων - Workshop για Μάνατζερ®» το οποίο επικεντρώνεται 
στις θεµελιώδεις αρχές της ηγεσίας µέσα στο σύγχρονο 
περιβάλλον και τις συνθήκες που βιώνουµε. Τόσο οι νέοι, όσο και 
οι έµπειροι µάνατζερ, αποκτούν ένα σετ εργαλείων, γνώσεις και 
τεχνικές που θα τους βοηθήσουν να ανταποκριθούν στις 
σηµερινές προκλήσεις, συµπεριλαµβανοµένης της διαχείρισης 
αντιπαραθέσεων και κρίσεων, της προτεραιοποίησης, της 
διοίκησης της απόδοσης, της υπευθυνότητας και της 
εµπιστοσύνης, της βέλτιστης υλοποίησης, της συνεργασίας και της 
ανάπτυξης οµάδων και ανθρώπων. 

Πρόκειται για µια µοναδική νέα προσέγγιση στην ανάπτυξη, η 
οποία βοηθάει τους µάνατζερ να βελτιώσουν τα αποτελέσµατα που 
πετυχαίνουν σήµερα, εξασφαλίζοντας για το µέλλον εξαιρετικά και 
διαρκή αποτελέσµατα. 

Επίσης για την οµάδα των προϊσταµένων προτείνουµε µία 
εκπαίδευση στις τεχνικές παρουσίασης όπου το πρόγραµµα 
παρέχει στους συµµετέχοντες την δυνατότητα να ενισχύσουν την 
αυτοπεποίθησή τους και να βελτιώσουν τις ικανότητες που 
απαιτούνται σε περιπτώσεις οµιλιών και παρουσιάσεων σε 
µεγάλο ακροατήριο.

Ενώ για τους υπαλλήλους  σχεδιάζουµε εκτός από τα τεχνικά 
ασφαλιστικά σεµινάρια και τα σεµινάρια πληροφορικής, µία 
εκπαίδευση στις τεχνικές της γραπτής επικοινωνίας όπου θα 
διδαχθούν µεθόδους για να χτίζουν µια αποτελεσµατική δοµή στη 
συγγραφή και τεκµηρίωση της γραπτής επικοινωνίας, να 
δηµιουργούν ευανάγνωστες επαγγελµατικές επιστολές, αναφορές 
και µηνύµατα σε εύλογο χρόνο. 

Επίσης προτείνεται η συνέχιση της επιδότησης πτυχιακών και 
µεταπτυχιακών προγραµµάτων σε υπαλλήλους µε υψηλή 
απόδοση.

Δράσεις Προσωπικού

Πολύ σηµαντικές για το 2014 ήταν και οι δράσεις του προσωπικού 
της ΑΕΓΑ Ευρωπαϊκή Πίστη. Συγκεκριµένα:

• Πραγµατοποίησε εθελοντική αιµοδοσία 2 φορές για το 2014 σε 
συνεργασία µε το Λαϊκό Νοσοκοµείο.
• Διοργάνωσε Πασχαλινό Παζάρι στις 7,8/4/2014  σε συνεργασία 
µε το Κέντρο Διηµέρευσης και ηµερήσιας φροντίδας µε αναπηρία 
"Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ "
• Συµµετείχε µαζικά στον αγώνα δρόµου για την ενηµέρωση για 
τον καρκίνο στήθους «GREECE RACE FOR TH CURE» στις 
28/9/2014
• Συλλέγει καθηµερινά τα πλαστικά καπάκια για τον σύλλογο 
«Πρόληψη Τροχαίων Ατυχηµάτων Ανηλίκων «Αγάπη για την Ζωή»
• Διοργάνωσε το Χριστουγεννιάτικο παζάρι στις 10 Δεκεµβρίου 
2014 σε συνεργασία µε το «ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ»
• Συµµετείχε στο ανοιχτό Φεστιβάλ "Ασφαλής Οδήγηση, Ζήτηµα 
ζωής "του Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας "Πάνος Μυλωνάς" στις 
28/5/2014

Μέτρηση Κατανάλωσης Ρύπων Προσωπικού 

Το 2014 πραγµατοποιήθηκε για δεύτερη συνεχόµενη φορά, η 
καταγραφή των ενεργειακών ρύπων της εταιρίας (βλέπε άξονα 
Περιβάλλον). Στην συγκεκριµένη µέτρηση, καταγράφηκαν και οι 
ρύποι που παράγονται λόγω της µετακίνησης του προσωπικού 
από και προς την εργασία. Τα αποτελέσµατα της µέτρησης έδειξαν 
ότι οι ρύποι αυτοί λόγω της µετακίνησης του προσωπικού 
ανέρχονται συνολικά σε 131,86 t. CO2 eq εµφανώς µειωµένοι κατά 
10,2% σε σχέση µε το  2013 (145,3t.CO2 eq). Ο µέσος όρος των 
χιλιοµέτρων που ο κάθε εργαζόµενος πραγµατοποιεί κατά τη 
µετακίνησή του από και προς την εταιρία υπολογίστηκε σε 21.8 
χιλιόµετρα/ ηµέρα.

Η εταιρία δεσµεύεται να συνεχίσει τις δράσεις για την µείωση των 
ρύπων από την µετακίνηση του προσωπικού, όπως και τα ειδικά 
κίνητρα και την  επιβράβευση σε εργαζόµενους που θα 
συµβάλουν στη µείωση των ρύπων.

Σπύρος Ελευθεράκος
Hard Services Manager
Alter Ego Facilities Management

Η τεχνική συντήρηση και διαχείριση των 
κτιριακών εγκαταστάσεων της Ευρωπαϊκή 

Πίστη ΑΕΓΑ, καθώς και τα προγράµµατα 
συνεχών ελέγχων που εφαρµόζονται από την 
οµάδα της τεχνικής συντήρησης, στοχεύουν 

στη προστασία του περιβάλλοντος, τη βέλτιστη 
και οικονοµικότερη λειτουργία των 

εγκαταστάσεων  (υψηλότερα αποτελέσµατα µε 
λιγότερους πόρους),  την αύξηση του κύκλου 

ζωής του ενεργού εξοπλισµού, καθώς και 
στην περαιτέρω αναβάθµιση της αξίας των 

ακινήτων. Η βελτιστοποίηση των ρυθµίσεων, 
η άµεση αποτύπωση ελαττωµατικών σηµείων 

και η έγκαιρη παρέµβαση για τη διόρθωσή 
τους συµβάλλουν στην επίτευξη ενός άρτιου 

εργασιακού περιβάλλοντος

Επένδυση στις Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας

Η εταιρία, πιστή στις αρχές της, για την στήριξη και ανάπτυξη των 
Α.Π.Ε. ως µέσο βιώσιµης ανάπτυξης, τον Οκτώβριο του 2012, 
υπέγραψε σύµβαση πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας µε το Δίκτυο 
της ΔΕΗ (ΔΕΣΜΗΕ), έπειτα από την επένδυσή της σε πάγιο εξοπλισ
µό 130 φωτοβολταϊκών συστηµάτων. H ενέργεια της εταιρίας, για 
τη δηµιουργία φωτοβολταϊκού πάρκου στην ταράτσα του κτιρίου 
που στεγάζει τα κεντρικά γραφεία (Europlaza), εντάσσεται στο 
πλαίσιο των δραστηριοτήτων µείωσης του συνολικού ανθρακικού 
αποτυπώµατος, µέσω της χαµηλότερης εξάρτησης του Δικτύου 

από ρυπογόνες πηγές ηλεκτροδότησης. Η συνολική παραγωγή 
ρεύµατος από τις Α.Π.Ε. της εταιρίας έφθασαν για το 2014 τις 
36.800 kWh.

Επένδυση σε Led Lighting

Στο παραπάνω πλαίσιο εντάσσεται η δέσµευση που είχε δώσει η 
εταιρία, για αντικατάσταση όλων των ενεργοβόρων λαµπτήρων 
που βρίσκονται στα κεντρικά µας γραφεία (Λεωφ. Κηφισίας 274, 
Χαλάνδρι) µε λαµπτήρες led νέας γενιάς. Η δέσµευση της εταιρίας 
απαίτησε κεφάλαια πρωτόγνωρα για πάγιες εγκαταστάσεις, τα 
οποία προϋποθέτουν ρευστότητα και υγιή ανάπτυξη, ικανή να 
εγγυηθεί τις αποσβέσεις µιας µεγάλης επένδυσης.

Ειδικότερα, το έργο του ενεργειακού εκσυγχρονισµού των 
κεντρικών γραφείων της εταιρίας ξεκίνησε το 2012 µε την 
αντικατάσταση των λαµπτήρων σε 2 ορόφους των κεντρικών 
γραφείων, και συνεχίστηκε έως το τέλος του 2013 για την πλήρη 
αντικατάσταση (µέχρι και των εξωτερικών λαµπτήρων προβολής). 
Εκτιµάται πως η µείωση του εκλυόµενου διοξειδίου του άνθρακα 
στην ατµόσφαιρά θα είναι της τάξης των 31 τόνων / έτος 
(υπολογισµός µε τη µεθοδολογία του GreenHouse Gas Protocol, 
βάση της οποίας 1 MWh κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας 
εκλύει 0,812 tn C02), ενώ η εξοικονόµηση των ενεργειακών 
πόρων θα αγγίξει το 54%.

Η σηµαντικότητα του έργου δεν έγκειται µόνο στην εξοικονόµηση 
πολύτιµων πόρων, στη µείωση της τοπικής θερµοκρασίας στα 
γραφεία και στη διαµόρφωση καλύτερου εργασιακού 
περιβάλλοντος λόγω αυξηµένης φωτεινότητας, αλλά και στο 
γεγονός ότι η συγκεκριµένη αλλαγή επηρέασε άµεσα το 
ενεργειακό προφίλ της εταιρίας, χωρίς να δυσχεραίνει τον τρόπο 
εργασίας των εργαζοµένων. Η αλλαγή, δηλαδή, στον εργασιακό 
χώρο έγινε δεκτή από τους εργαζόµενους µε θέρµη, λόγω των 
ωφελειών στο εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον του 
οργανισµού.

Μείωση στην κατανάλωση νερού

Η ανθρωπότητα των περίπου 7 δις ανθρώπων βιώνει τις 
τελευταίες δεκαετίες µια πολύ ιδιαίτερη κρίση: την κρίση του 
πόσιµου ύδατος. Είναι γνωστό ότι το γλυκό νερό στον πλανήτη 
σπανίζει: µόλις το 0,1% των υδάτων ανήκουν σε αυτή την 
κατηγορία. Η συµµετοχή του νερού είναι καθοριστική σε κάθε 
έκφανση της ανθρώπινης δραστηριότητας, καθώς είναι παρόν από 
την καθηµερινότητα που βιώνουµε όλοι µέχρι την παραγωγή 
τροφίµων, τη βιοµηχανική παραγωγή, ακόµα και την παραγωγή 
ενέργειας.

Τελευταία πληθαίνουν οι πιέσεις διεθνών φορέων, ΜΚΟ και 
κυβερνήσεων αναπτυσσόµενων χωρών για την αναγνώριση του 
δικαιώµατος στο νερό, ως ισότιµο των άλλων θεµελιωδών 
ανθρώπινων δικαιωµάτων. Για το συγκεκριµένο λόγο η δεκαετία 
2005 έως 2015 έχει ονοµαστεί από τον ΟΗΕ «Water for Life», µε 
ζητούµενο το αυτονόητο: Νερό για όλους.

Στο πλαίσιο της Βιωσιµότητας, οι υπεύθυνες εταιρίες προσπαθούν 
από σεβασµό στις ευαίσθητες κοινωνικά οµάδες να µειώσουν το 
περιβαλλοντικό αποτύπωµά τους µε ενέργειες που έχουν στόχο 
τόσο τη µείωση της κατανάλωσης του πολυτιµότερου πόρου 
(νερό), όσο και την ευαισθητοποίηση όλων των ενδιαφερόµενων 
µερών. Συγκεκριµένα, η Ευρωπαϊκή Πίστη συµβάλλει ενεργά 
στον 8ο στόχο της Χιλιετίας (Water Scarcity Issue), για τους 
οποίους στόχους η εταιρία έχει εκδηλώσει από την έναρξη της 
δηµοσιοποίησης των Απολογισµών Βιωσιµότητας (2011) την 
υποστήριξή της και εξακολουθεί να στηρίζει µε την υπεύθυνη 
στάση της.

Ειδικότερα, στο τέλος του 2012, η Ευρωπαϊκή Πίστη επένδυσε 
στην εγκατάσταση συστηµάτων διπλού πώµατος στις υδραυλικές 
εγκαταστάσεις των χώρων παροχής ύδρευσης, καθώς και σε 
συστήµατα παροχής νερού µε φωτοκύτταρα για µειωµένη 
κατανάλωση, τις οποίες συντηρεί και χρησιµοποιεί µέχρι και 
σήµερα.

Ανακύκλωση

Περισσότερα από 7 δις άνθρωποι ζουν στον πλανήτη και 
παράγουν εκατοµµύρια τόνους σκουπιδιών κάθε µέρα. Ένα µέρος 
από αυτά θα χρειαστεί χιλιάδες χρόνια για να αποδοµηθεί, άλλο 
µέρος επηρεάζει την υγεία και όλα µαζί καταλαµβάνουν πάρα 
πολύ χώρο. Συχνά προέρχονται από µη ανανεώσιµα υλικά όπως 
το πετρέλαιο και ορισµένα µέταλλα. Η ανακύκλωση προσφέρει 
λύση στα παραπάνω προβλήµατα. Τα οφέλη της ανακύκλωσης 
είναι γνωστά και πλήρως τεκµηριωµένα. Η ανακύκλωση 
συµβάλλει στη βιώσιµη ανάπτυξη από την οικονοµική, 
περιβαλλοντική και κοινωνική πλευρά της. Ειδικότερα, αποτελεί 
την πιο ολοκληρωµένη προσέγγιση για τη διαχείριση των 
αποβλήτων διότι επιτυγχάνει οικονοµικά οφέλη, συµβάλλει στην 
αντιµετώπιση των περιβαλλοντικών προβληµάτων, µειώνοντας 
τιε εκποµπές διοξειδίου του άνθρακα, και διασφαλίζει κοινωνική 
ισότητα και θέσεις εργασίας. 

Στις χώρες της ΕΕ, το 42% των επεξεργασµένων αστικών 
αποβλήτων είτε ανακυκλώθηκε, είτε κοµποστοποιήθηκε (27% και 
15% αντιστοίχως), το 34% ενταφιάστηκε και το 24% αποτεφρώθηκε 
σύµφωνα µε τα στοιχεία της Eurostat. Την ίδια χρονιά, στην 
Ελλάδα ανακυκλώθηκε το 16%, κοµποστοποιήθηκε το 2% και 
ενταφιάστηκε το 82% των αστικών αποβλήτων. Η Ελλάδα 
καταλαµβάνει τις πρώτες θέσεις στην ΕΕ, όσον αφορά την ταφή 
των απορριµµάτων, µετά τη Ρουµανία (99%), τη Μάλτα (87%), την 
Κροατία (85%) και τη Λετονία (84%). Τα υψηλότερα ποσοστά 
επεξεργασίας αστικών αποβλήτων στην ΕΕ (ανακύκλωση ή 
κοµποστοποίηση) καταγράφονται στη Γερµανία (65%), στην 
Αυστρία (62%), στο Βέλγιο (57%) και στην Ολλανδία (50%). Όσο 
αφορά στην αποτέφρωση αποβλήτων, τα µεγαλύτερα ποσοστά, 
σηµειώνονται στη Δανία και τη Σουηδία (52%), στην Ολλανδία 
(49%), στο Βέλγιο (42%) και στο Λουξεµβούργο (36%).

Η Eurostat, υπολογίζει ότι κάθε κάτοικος στην ΕΕ παράγει 
περίπου 492 κιλά σκουπιδιών το χρόνο, ενώ στην Ελλάδα 
αναλογούν περίπου 503 κιλά σκουπιδιών, ανά κάτοικο. Το 
µεγαλύτερο όγκο σκουπιδιών παράγουν ετησίως οι Δανοί (668 
κιλά ανά κάτοικο), οι Κύπριοι (663 κιλά), οι Λουξεµβούργιοι (662 
κιλά) και οι Γερµανοί (611 κιλά).

Βασικός λόγος της µεγάλης αναλογίας σκουπιδιών ανά κάτοικο 
στην Ελλάδα, είναι ότι δεν υπάρχουν για τους πολίτες και τις 
εταιρίες κίνητρα να συµµετέχουν σε προγράµµατα ανακύκλωσης. 
Όµως, τα κίνητρα αν δεν δίνονται από το κράτος θα πρέπει να 
ανακαλύπτονται και να εγγυώνται από τους υπεύθυνους 
εταιρικούς πολίτες. Στην Ευρωπαϊκή Πίστη, στις αρχές του 2012, 
ξεκινήσαµε ένα πρόγραµµα ανακύκλωσης στα κεντρικά µας 
γραφεία µε στόχο τα όποια έσοδα προκύπτουν από τη συλλογή και 
πώληση χαρτιού, πλαστικού, αλουµινίου να δίδονται σε 
ευαίσθητες κοινωνικές οµάδες (από τις αρχές του 2013, ξεκίνησε 
η συνεργασία µε το Ίδρυµα «Ελπίδα»).

Η σηµασία της ανακύκλωσης για τους εργαζόµενους της ΑΕΓΑ 
Ευρωπαϊκή Πίστη, συµπυκνώνεται στα παρακάτω σηµεία:
• Μειώνονται τα απορρίµµατα και τα προβλήµατα διαχείρισής 
τους.
• Εξοικονοµούνται ενέργεια και φυσικοί πόροι, που λαµβάνονται 
συνεχώς από τη φύση και επιτυγχάνεται η µακροπρόθεσµη πτώση 
(ή µη αύξηση) των τιµών των προϊόντων, καθώς δεν απαιτείται εκ 
νέου παραγωγή πρώτης ύλης.

• Μειώνεται η ρύπανση της ατµόσφαιρας, του εδάφους και των 
υπόγειων υδάτων.
• Εξοικονοµείται η ενέργεια που απαιτείται για την κατασκευή 
όλων των  προαναφερθέντων αντικειµένων.
• Δηµιουργούνται νέες θέσεις εργασίας σε τοµείς βιώσιµων 
ενεργειών.
• Ανακυκλώνοντας 1 τόνο χαρτιού εξοικονοµούνται 17 δέντρα και 
40.000 λίτρα νερού, µειώνεται κατά 95% η ατµοσφαιρική ρύπανση 
και εξοικονοµούνται 130-170 κιλά πετρέλαιο.

Η Ευρωπαϊκή Πίστη, από την αρχή της προσπάθειας της 
ολοκληρωµένης διαχείρισης των απορριµµάτων της (2012), έχει 
καταφέρει να ανακυκλώνει κάθε µήνα περίπου 1.321 κιλά υλικών 
(χαρτί, αλουµίνιου, πλαστικό). Συγκεκριµένα, για το 2014 η εταιρία 
ανακύκλωσε 15,86 τόνους.  Είµαστε υπερήφανοι γιατί κάθε τόνος 
απορριµµάτων που ανακυκλώνεται έχει προστιθέµενη αξία, τόσο 
για εµάς και τους γύρω µας (ευαίσθητες κοινωνικές οµάδες), όσο 
και για τα παιδιά µας. Η αλληλεγγύη των γενεών δεν είναι αίτηµα 
που αφορά µόνο τον ασφαλιστικό χώρο, αλλά προϋπόθεση για ένα 
βιώσιµο αύριο. Σε αυτή την προσπάθεια, πρέπει συµβάλλουµε 
όλοι µας.

Ανθρακική ουδετεροποίηση της ιστοσελίδας µας

Η λειτουργία του ιστοχώρου µας (ηλεκτρονικές σελίδες) είναι 
υπεύθυνη για την εκποµπή αερίων του θερµοκηπίου λόγω της 
κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας. Η Ευρωπαϊκή Πίστη στο 
πλαίσιο της υιοθέτησης πρακτικών Αειφόρου Ανάπτυξης και µε 
αίσθηµα ευθύνης έναντι των συµµετοχών της για το κλίµα και το 
περιβάλλον, συνεχίζοντας την πρακτική της από το 2011, 
ολοκλήρωσε µε επιτυχία την διαδικασία ανθρακικής 
ουδετεροποίησης της ιστοσελίδας της και για τη χρήση του 2014. 
Συγκεκριµένα, αποτελούµε την πρώτη ελληνική ασφαλιστική 
εταιρία µε ανθρακικό ουδέτερο site, διαθέτοντας πιστοποιητικό 
συµµετοχής στις κλιµατικές πρωτοβουλίες αντιστάθµισης ρύπων 
µέσω περιβαλλοντικών και κοινωνικών δράσεων

Μέσω της συµµετοχής επένδυσης σε τέτοια έργα και µάλιστα σε 
περιοχές που πλήττονται από φτώχεια, λειψυδρία και πείνα 
µετατρέπουµε την λειτουργία της ηλεκτρονικής µας σελίδα σε ένα 
κλιµατικά ουδέτερο ιστοχώρο (site), φέροντας το διακριτικό σήµα 
του CΟ2 neutralwebsite. Το έργο της εταιρίας αντιστάθµισης 
ρύπων και η βεβαίωση που λαµβάνουµε για την ανθρακική 
ουδετερότητα της ιστοσελίδας µας πιστοποιήθηκε από την εταιρία 
Deloitte Touche Tohmatsu.

Η Ευρωπαϊκή Πίστη δεσµεύεται πως κάθε χρόνο, ανεξάρτητα από 
την µηνιαία επισκεψιµότητα της ιστοσελίδας (δεκάδες χιλιάδες 
πελάτες και συνεργάτες επισκέπτονται κάθε µήνα την ιστοσελίδα 
και το portal πελατών) θα αντισταθµίζει τις εκποµπές - το 
περιβαλλοντικό αποτύπωµα - της λειτουργίας της.

Κεντρική θέρµανση κτιρίου

To φυσικό αέριο δεν µειώνει µόνο την ενεργειακή κατανάλωση, 
αλλά και το ανθρακικό αποτύπωµα της ΑΕΓΑ Ευρωπαϊκή Πίστη. 
Ειδικότερα, από όλα τα συµβατικά καύσιµα, εκπέµπει σηµαντικά 
λιγότερους ρύπους. Για τον λόγο αυτό, η χρήση του συµβάλλει στη 
µείωση του φαινοµένου του θερµοκηπίου αλλά και της όξινης 
βροχής. Επιπλέον η αποδοτικότητα του µειώνει τη συνολική 
κατανάλωση καυσίµου, γεγονός που περιορίζει την ατµοσφαιρική 
ρύπανση. Η Ευρωπαϊκή Πίστη επένδυσε στην αλλαγή των 
καυστήρων της κεντρικής θέρµανσης των κεντρικών της 
γραφείων και σε σχετικές υλικοτεχνικές υποδοµές (ευρείας 
κλίµακας επέµβαση στις µονάδες κλιµατισµού µε σύγχρονη 
µόνωση όλων των εξωτερικών σωληνώσεων για την καλύτερη 
απόδοση στην ψύξη µε λιγότερη κατανάλωση ρεύµατος), µε 
σκοπό να διαµορφώσει ένα πιο φιλικό ενεργειακό προφίλ, µε 
παράλληλα οφέλη στο περιβάλλον. Ταυτόχρονα, η πρόβλεψη για το 
2015 είναι η περαιτέρω θωράκιση των κτιριακών µας 
εγκαταστάσεων, ώστε να καλύπτουµε τις ανάγκες µας µε 
λιγότερους πόρους. Στην προσπάθειά µας για βελτίωση του 
ενεργειακού µας προφίλ, στέκεται αρωγός η θυγατρική µας Alter 
Ego Facilities Management µέσω των εξειδικευµένων 
υπηρεσιών της (Sustainable Management Solutions).

Τεχνική Συντήρηση Κτιρίου

Η τεχνική συντήρηση των κτιριακών εγκαταστάσεων και τα 
προγράµµατα συνεχών ελέγχων που εφαρµόζονται από τους 
τεχνικούς στοχεύουν στην αποτελεσµατικότερη λειτουργία 
(υψηλότερα αποτελέσµατα µε λιγότερους πόρους) των 
εγκαταστάσεων. Η βελτιστοποίηση των ρυθµίσεων, η άµεση 
αποτύπωση ελαττωµατικών σηµείων και η έγκαιρη παρέµβαση 
για τη διόρθωσή τους συµβάλλουν στην εξοικονόµηση ενέργειας 
χωρίς τη διατάραξη του καθηµερινού ρυθµού της εταιρίας

39



Υπεύθυνη και Δίκαιη 
Προσφορά Υπηρεσιών
Ως υπεύθυνος εταιρικός πολίτης, η Ευρωπαϊκή Πίστη, µέσω των 
θεσµικών οργάνων και των αντιπροσώπων της επιδιώκει να 
βελτιώσει τις πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης και την 
ασφαλιστική κουλτούρα. Συνεργαζόµαστε µε όλους τους 
θεσµικούς φορείς (Ελληνική Εταιρία Διοίκησης Επιχειρήσεων, 
Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος, Σύνδεσµος Άµεσης 
Πληρωµής). Υποδεχόµαστε µε πλήρη συνείδηση των ευθυνών τις 
αλλαγές ενόψει της εφαρµογής της οδηγίας Φερεγγυότητα ΙΙ, 
καθώς και τις απαιτήσεις της Εποπτεύουσας Αρχής (Τράπεζα της 
Ελλάδος), για τις οποίες εδώ και τουλάχιστον τέσσερα έτη 
προετοιµαζόµαστε, έχοντας κάνει ήδη σηµαντικά βήµατα.

Η Διοίκηση της Εταιρίας, θέλοντας να ενισχύσει την υπεύθυνη και 
δίκαιη προσφορά υπηρεσιών, έχει προβεί σε διαδοχικές 
ενέργειες µεταξύ των οποίων και η σύσταση της Μονάδας 
Κανονιστικής Συµµόρφωσης.

Η λειτουργία της Κανονιστικής Συµµόρφωσης µεριµνά για την 
προσαρµογή και διαρκή λειτουργία του ασφαλιστικού µας 
οργανισµού στην ισχύουσα νοµοθεσία και τις ισχύουσες 
ρυθµιστικές αποφάσεις. Η Κανονιστική Συµµόρφωση 
διοχετεύεται σε όλους τους εργαζόµενους στην Ευρωπαϊκή Πίστη 
ως πρότυπο εταιρικής κουλτούρας και µέτρο ενίσχυσης της 
εταιρικής ταυτότητας, καθώς αποτελεί φιλοσοφία και δέσµευση 
της Διοίκησης της Εταιρίας µας.

Οι τέσσερις πυλώνες στους οποίους στηρίζεται η Κανονιστική 
Συµµόρφωση ενισχύουν την Υπεύθυνη και Δίκαιη Προσφορά 
Υπηρεσιών ως εξής:

Ασφάλεια του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος
Ο συγκεκριµένος πυλώνας, στην ασφαλιστική αγορά, 
ενσωµατώνει την πρόληψη και καταστολή της νοµιµοποίησης 
εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες. Ο νόµος 3691/2008 
σχετικά µε την πρόληψη και καταστολή της νοµιµοποίησης 
εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες και της 
χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας βάσει του οποίου εκδόθηκε η 
απόφαση 154/5Α/31.08.2009 του Δ.Σ. της Επιτροπής Εποπτείας 
Ιδιωτικής Ασφάλισης (ΕΠ.Ε.Ι.Α.), ορίζει µια σειρά υποχρεώσεων 
για τα πιστωτικά ιδρύµατα και τους χρηµατοπιστωτικούς 
οργανισµούς, στους οποίους περιλαµβάνονται και οι ασφαλιστικές 
εταιρίες που ασκούν στην Ελλάδα ασφαλίσεις ζωής, 
διαµεσολάβηση επ' αυτής, ή/και παρέχουν υπηρεσίες 
σχετιζόµενες µε επενδύσεις, µε εξαίρεση την άσκηση 
ασφαλίσεων ζωής για τον κλάδο ατυχηµάτων και ασθένειας. Στο 
πλαίσιο της νοµοθεσίας, η Ευρωπαϊκή Πίστη µεριµνά 
προκειµένου να συνδιαµορφώνει ασφαλές περιβάλλον για την 
λειτουργία του χρηµατοασφαλιστικού συστήµατος.

Επιχειρηµατική Ηθική
Η Εταιρία τηρεί Εσωτερικό Κώδικα Δεοντολογίας σε όλα τα στάδια 
δηµιουργίας, προώθησης προϊόντων και εξυπηρέτησης των 
πελατών της µεριµνώντας προκειµένου όλοι οι εργαζόµενοι να 

Στόχοι Εκπαιδευτικού Προγράµµατος για το 2015

Οι εκπαιδευτικοί στόχοι που θέτουµε για το 2015, 
προσανατολίζονται όπως κάθε χρονιά στην ενδυνάµωση του 
ανθρώπινου δυναµικού µας, στην προετοιµασία του για να 
ανταπεξέλθει στις νέες προκλήσεις της εποχής µας και στην 
βελτιστοποίηση της απόδοσής τους µε τελικά αποτελέσµατα  την 
ανάπτυξη της εταιρίας  µας.

Οι στόχοι µας για το 2015 είναι: 

> Ανάπτυξη της Διευθυντικής οµάδας µε personal coaching
> Ανάπτυξη της οµάδας Προϊσταµένων µε εκπαίδευση στην 
ηγεσία και λήψη αποφάσεων 
> Ανάπτυξη των υπαλλήλων µε εκπαίδευση στην γραπτή 
επικοινωνία, πληροφορική 
> ασφαλιστικά σεµινάρια κ.τ.λ.  

Για να δώσουµε µία συνοπτική περιγραφή των προγραµµάτων 
που σχεδιάζουµε και ξεκινώντας από το Personal Coaching για 
την οµάδα των Διευθυντών, η εκπαίδευση είναι ουσιαστικά µια 
συνεργασία, η οποία διευκολύνει την ανάπτυξη και επιταχύνει τις 
διεργασίες υψηλών επιδόσεων, ενώ παράλληλα υποστηρίζει το 
άτοµο στην πορεία προς την επίτευξη των στόχων του. Πρόκειται 
για µια σχέση που επιδιώκει και διευκολύνει τις διεργασίες 
προσωπικής και επαγγελµατικής ανάπτυξης. 

Στο Executive Coaching, ο coach και το στέλεχος της επιχείρησης 
(coachee) δηµιουργούν ένα περιβάλλον εµπιστοσύνης, µέσα στο 
οποίο ο coachee αισθάνεται ασφάλεια να αναγνωρίσει σηµεία 
προς βελτίωση και να αναλάβει δράση, προκειµένου να 
εξελίσσεται σε προσωπικό επίπεδο και παράλληλα να βελτιώνεται 
η απόδοσή του µέσα στην επιχείρηση. 

Μέσα από δοµηµένες συνοµιλίες, που διέπονται από πλήρη 
σεβασµό και εστιάζουν στο στέλεχος της επιχείρησης, προάγεται η 
ανακάλυψη του εαυτού, ενθαρρύνεται η εξεύρεση εναλλακτικών 
τρόπων σκέψης, ο εντοπισµός επιλογών και το άτοµο οδηγείται 
στην ανάληψη δράσεων προς την επίτευξη των στόχων που έχει 
θέσει και σε εξαιρετικές επιδόσεις.

Για την οµάδα των προϊσταµένων προτείνουµε το  Workshop της 
Franklin Covey « Οι 7 Συνήθειες των Εξαιρετικά Αποτελεσµατικών 
Ανθρώπων - Workshop για Μάνατζερ®» το οποίο επικεντρώνεται 
στις θεµελιώδεις αρχές της ηγεσίας µέσα στο σύγχρονο 
περιβάλλον και τις συνθήκες που βιώνουµε. Τόσο οι νέοι, όσο και 
οι έµπειροι µάνατζερ, αποκτούν ένα σετ εργαλείων, γνώσεις και 
τεχνικές που θα τους βοηθήσουν να ανταποκριθούν στις 
σηµερινές προκλήσεις, συµπεριλαµβανοµένης της διαχείρισης 
αντιπαραθέσεων και κρίσεων, της προτεραιοποίησης, της 
διοίκησης της απόδοσης, της υπευθυνότητας και της 
εµπιστοσύνης, της βέλτιστης υλοποίησης, της συνεργασίας και της 
ανάπτυξης οµάδων και ανθρώπων. 

Πρόκειται για µια µοναδική νέα προσέγγιση στην ανάπτυξη, η 
οποία βοηθάει τους µάνατζερ να βελτιώσουν τα αποτελέσµατα που 
πετυχαίνουν σήµερα, εξασφαλίζοντας για το µέλλον εξαιρετικά και 
διαρκή αποτελέσµατα. 

Επίσης για την οµάδα των προϊσταµένων προτείνουµε µία 
εκπαίδευση στις τεχνικές παρουσίασης όπου το πρόγραµµα 
παρέχει στους συµµετέχοντες την δυνατότητα να ενισχύσουν την 
αυτοπεποίθησή τους και να βελτιώσουν τις ικανότητες που 
απαιτούνται σε περιπτώσεις οµιλιών και παρουσιάσεων σε 
µεγάλο ακροατήριο.

Ενώ για τους υπαλλήλους  σχεδιάζουµε εκτός από τα τεχνικά 
ασφαλιστικά σεµινάρια και τα σεµινάρια πληροφορικής, µία 
εκπαίδευση στις τεχνικές της γραπτής επικοινωνίας όπου θα 
διδαχθούν µεθόδους για να χτίζουν µια αποτελεσµατική δοµή στη 
συγγραφή και τεκµηρίωση της γραπτής επικοινωνίας, να 
δηµιουργούν ευανάγνωστες επαγγελµατικές επιστολές, αναφορές 
και µηνύµατα σε εύλογο χρόνο. 

Επίσης προτείνεται η συνέχιση της επιδότησης πτυχιακών και 
µεταπτυχιακών προγραµµάτων σε υπαλλήλους µε υψηλή 
απόδοση.

Δράσεις Προσωπικού

Πολύ σηµαντικές για το 2014 ήταν και οι δράσεις του προσωπικού 
της ΑΕΓΑ Ευρωπαϊκή Πίστη. Συγκεκριµένα:

• Πραγµατοποίησε εθελοντική αιµοδοσία 2 φορές για το 2014 σε 
συνεργασία µε το Λαϊκό Νοσοκοµείο.
• Διοργάνωσε Πασχαλινό Παζάρι στις 7,8/4/2014  σε συνεργασία 
µε το Κέντρο Διηµέρευσης και ηµερήσιας φροντίδας µε αναπηρία 
"Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ "
• Συµµετείχε µαζικά στον αγώνα δρόµου για την ενηµέρωση για 
τον καρκίνο στήθους «GREECE RACE FOR TH CURE» στις 
28/9/2014
• Συλλέγει καθηµερινά τα πλαστικά καπάκια για τον σύλλογο 
«Πρόληψη Τροχαίων Ατυχηµάτων Ανηλίκων «Αγάπη για την Ζωή»
• Διοργάνωσε το Χριστουγεννιάτικο παζάρι στις 10 Δεκεµβρίου 
2014 σε συνεργασία µε το «ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ»
• Συµµετείχε στο ανοιχτό Φεστιβάλ "Ασφαλής Οδήγηση, Ζήτηµα 
ζωής "του Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας "Πάνος Μυλωνάς" στις 
28/5/2014

Μέτρηση Κατανάλωσης Ρύπων Προσωπικού 

Το 2014 πραγµατοποιήθηκε για δεύτερη συνεχόµενη φορά, η 
καταγραφή των ενεργειακών ρύπων της εταιρίας (βλέπε άξονα 
Περιβάλλον). Στην συγκεκριµένη µέτρηση, καταγράφηκαν και οι 
ρύποι που παράγονται λόγω της µετακίνησης του προσωπικού 
από και προς την εργασία. Τα αποτελέσµατα της µέτρησης έδειξαν 
ότι οι ρύποι αυτοί λόγω της µετακίνησης του προσωπικού 
ανέρχονται συνολικά σε 131,86 t. CO2 eq εµφανώς µειωµένοι κατά 
10,2% σε σχέση µε το  2013 (145,3t.CO2 eq). Ο µέσος όρος των 
χιλιοµέτρων που ο κάθε εργαζόµενος πραγµατοποιεί κατά τη 
µετακίνησή του από και προς την εταιρία υπολογίστηκε σε 21.8 
χιλιόµετρα/ ηµέρα.

Η εταιρία δεσµεύεται να συνεχίσει τις δράσεις για την µείωση των 
ρύπων από την µετακίνηση του προσωπικού, όπως και τα ειδικά 
κίνητρα και την  επιβράβευση σε εργαζόµενους που θα 
συµβάλουν στη µείωση των ρύπων.

είναι ενηµερωµένοι και να έχουν αποδεχτεί τα πρότυπα 
επιχειρηµατικής ηθικής που θέτει η Διοίκηση. Συγκεκριµένα, η 
συµπεριφορά και ο επαγγελµατισµός των εργαζοµένων και των 
ασφαλιστικών συµβούλων διαποτίζονται από τις αρχές του 
επιχειρηµατικού ήθους, το οποίο συν-διαµορφώνεται 
αποτελώντας προϊόν εταιρικής κοινωνικής ζύµωσης.

Αναφορικά µε την περαιτέρω δραστηριοποίηση της εταιρίας στον 
πυλώνα της επιχειρηµατικής ηθικής, δεσµευόµαστε για την 
επαγγελµατική εχεµύθεια καθώς και την προστασία των 
ευαίσθητων προσωπικών δεδοµένων που περιέρχονται στη 
γνώση µας λόγω της φύσης των εργασιών µας. 

Επιπροσθέτως, η Διοίκηση της Εταιρίας δίνει ιδιαίτερη έµφαση 
στον εντοπισµό και τη διαχείριση ενδεχόµενων καταστάσεων 
σύγκρουσης συµφερόντων, έχοντας σαν γνώµονα την προστασία 
κάθε ασφαλισµένου της.

Στις 14 Οκτωβρίου του 2014, λάβαµε µια σηµαντική διάκριση στα 
βραβεία του Ευρωπαϊκού Δικτύου Επιχειρηµατικής Ηθικής 
(EBEN). Πιο συγκεκριµένα, η εταιρία µας πιστοποιήθηκε µε το 
µοντέλο SEE G για το 2014 και βραβεύθηκε µε το Χρυσό Βραβείο 
Επιχειρηµατικής Ηθικής και Εταιρικής Υπευθυνότητας.

Το ακρωνύµιο SEE G παραπέµπει στο Social, Ethics, Environment 
και Governance. Στόχος των συγκεκριµένων βραβείων ήταν η 
ανάδειξη των επιχειρήσεων, οι οποίες εφαρµόζουν συστήµατα και 
πολιτικές που συµβάλλουν στην εταιρική αειφόρα ανάπτυξη αλλά 
και στην ευρύτερη κοινωνική ευηµερία.

Θεόδωρος Χρόνης
Διευθυντής Νοµικών Υπηρεσιών, Μέλος Δ.Σ.

Η εντιµότητα είναι µια από τις βασικότερες αρχές πάνω 
στην οποία οικοδοµήθηκε η Ευρωπαϊκή Πίστη. Η αρχή 

αυτή, από την ίδρυση της εταιρίας το 1977 έως και 
σήµερα, παραµένει αδιαπραγµάτευτη και διαρκής. Η 

χρηστή διαχείριση σε συνδυασµό µε την πιστή τήρηση 
των νόµων σε κάθε τοµέα λειτουργίας της εταιρίας, 
προς το κράτος αλλά και προς κάθε πολίτη-πελάτη, 

ασφαλιζόµενο ή και τρίτο, αποτέλεσαν και αποτελούν 
θεµέλια στην επίτευξη της εξαιρετικής ανάπτυξης και 

των αποτελεσµάτων της, έχοντας κατακτήσει ήδη 
εξέχουσα θέση στην ελληνική ασφαλιστική αγορά µε 
στέρεες βάσεις, εχέγγυα για ακόµα µεγαλύτερη και 

ασφαλή πρόοδο και ανάπτυξη40



Ακεραιότητα των Αγορών

Ως η µοναδική ελληνική ασφαλιστική εταιρία εισηγµένη στο 
Χρηµατιστήριο Αθηνών, η εµπιστευτική ή προνοµιακή 
πληροφορία και η ορθή διαχείριση αυτής αποτελούν 
προαπαιτούµενα, αφενός για την ακεραιότητα των αγορών και 
αφετέρου για την εδραίωση των σχέσεων εµπιστοσύνης µε τους 
µετόχους και τα ενδιαφερόµενο µέρη. Η κατάχρηση και 
χειραγώγηση της αγοράς δεν είναι µέρος της υπεύθυνης 
εταιρικής µας δράσης, αλλά κατακρίνονται και τιµωρούνται, χωρίς 
περιθώρια συµβιβασµών και διπλών αναγνώσεων.

Συµφέροντα των Πελατών

Για την Ευρωπαϊκή Πίστη ο πελάτης και η άµεση εξυπηρέτηση 
αυτού µέσω των εξειδικευµένων ασφαλιστικών συµβούλων µας 
και του τµήµατος Εξυπηρέτησης Πελατών, αποτελεί βασική 
προϋπόθεση λειτουργίας και λόγος ύπαρξης. Η διαχείριση των 
παραπόνων, το απόρρητο των προσωπικών δεδοµένων και των 
συναλλαγών του πελάτη και η εκπλήρωση των ασφαλιστικών 
υποχρεώσεων της εταιρίας άµεσα και µε διαφάνεια, 
εκπορεύονται από την πελατοκεντρική φιλοσοφία της εταιρίας, και 
πιστοποιούνται από το διαρκώς αυξανόµενο κύκλο εργασιών µας.

Κυριάκος Δικόγλου
Προϊστάµενος Τµήµατος Εξυπηρέτησης Πελατών

Στην Ευρωπαϊκή Πίστη, η Υπηρεσία 
Εξυπηρέτησης Πελατών καθηµερινά 
εξυπηρετεί διαφορετικούς πελάτες µε 
διαφορετικές ανάγκες. Στόχος µας, να 

ανακαλύπτουµε και να καταλαβαίνουµε αυτές 
τις ανάγκες τους, ώστε να µπορούµε να τις 

εκπληρώσουµε ξεχωριστά για κάθε έναν από 
αυτούς

Διαχείριση Επιχειρησιακής Συνέχειας

Στην Ευρωπαϊκή Πίστη θεωρούµε πως η ακεραιότητα των 
υποδοµών µας και η αδιάλειπτη παροχή υπηρεσιών στους 
πελάτες είναι στοιχεία που µας διαφοροποιούν. Για την 
εξασφάλιση των παραπάνω, έχουµε εντάξει στις παραγωγικές 
δραστηριότητές µας τη λειτουργία του συστήµατος της Διαχείρισης 
Επιχειρησιακής Συνέχειας. Συγκεκριµένα, σε περίπτωση 
καταστρεπτικής βλάβης ή σε περίπτωση ανωτέρας βίας, 
ακολουθούνται τα παρακάτω βήµατα:

- Ανάλυση Επιχειρησιακών Επιπτώσεων και αξιολόγηση 
επικινδυνότητας
- Σχέδια επιχειρησιακής συνέχειας για το δίκτυο και τις 
παρεχόµενες υπηρεσίες µας
- Σχέδια ανάκαµψης από καταστροφή για τις καταστάσεις 
έκτακτων συνθηκών

GREECE RACE FOR THE CURE

Ο Αγώνας Race for the Cure είναι η µεγαλύτερη παγκόσµια 
πρωτοβουλία ευαισθητοποίησης για την πρόληψη του καρκίνου 
του µαστού. Διοργανώνεται εδώ και 31 χρόνια σε περισσότερες 
από 140 πόλεις παγκοσµίως από την αµερικανική οργάνωση 
Susan G. Komen for the Cure.

Η Ευρωπαϊκή Πίστη µε περισσότερους από 90 εργαζόµενούς της, 
έδωσε ηχηρό παρόν στον αγώνα Greece Race for the Cure που 
διοργάνωσε ο Πανελλήνιος Σύλλογος Γυναικών µε καρκίνο 
µαστού «Άλµα Ζωής». Επιπλέον, τόσο οι εργαζόµενοι της εταιρίας 
όσο και η ίδια η εταιρία, στήριξαν οικονοµικά την όλη προσπάθεια 
διοργάνωσης. Ο αγώνας πραγµατοποιήθηκε στις 28 Σεπτεµβρίου 
του 2014 στο Ζάππειο Μέγαρο και περιλάµβανε µια διαδροµή 5 
χλµ ή εναλλακτικά έναν περίπατο 2 χλµ. Συνολικά 13.000 γυναίκες, 
άνδρες και παιδιά ένωσαν τις δυνάµεις τους και έτρεξαν για κάθε 
γυναίκα της Ελλάδας. Το προσωπικό της εταιρίας, δείχνοντας για 
άλλη µια φορά την ευαισθησία του σε θέµατα κοινωνικής 
αλληλεγγύης, συµµετείχε στον αγώνα µε σκοπό την ενίσχυση του 
Συλλόγου στην προσπάθεια που καταβάλει για τη στήριξη των 
γυναικών που πάσχουν από καρκίνο του µαστού.

Η οµάδα της ΑΕΓΑ Ευρωπαϊκή Πίστη, ευαισθητοποιηµένη σε 
θέµατα που αφορούν στη στήριξη των γυναικών που πάσχουν από 
καρκίνο του µαστού, δήλωσε ηχηρά τη συµµετοχή της, και 
υποσχέθηκε ότι θα συνεχίσει να στηρίζει τη δύσκολη αλλά 
αισιόδοξη προσπάθεια του Συλλόγου.

AIESEC

Η AIESEC είναι ένας εθελοντικός, µη κυβερνητικός, µη πολιτικός 
και µη κερδοσκοπικός οργανισµός µε δίκτυο 126 χωρών, 100.000 
µελών και 2400 πανεπιστηµίων σε ολόκληρο τον κόσµο. Αποτελεί 
το µεγαλύτερο φοιτητικό διεθνή οργανισµό µε όραµα την 
µεγιστοποίηση των ανθρωπίνων δυνατοτήτων (προσωπική 
ανάπτυξη του φοιτητή, µέσα από διεθνείς συνέργειες, εµπειρίες 
και δράσεις κοινωνικής δικτύωσης στο εσωτερικό και το 
εξωτερικό) και την παγκόσµια ειρήνη. Στόχος της AIESEC είναι να 
δίνει όσο περισσότερες ευκαιρίες στα µέλη της, να ανακαλύψουν 
και να αναπτύξουν τις ικανότητές τους ώστε να έχουν θετικό 
αντίκτυπο στην κοινωνία. Η AIESEC διοικείται αποκλειστικά από 
φοιτητές και πρόσφατους πτυχιούχους (έως και δύο έτη), δίνοντας 
έτσι την ευκαιρία σε νέους ανθρώπους να αναπτύξουν τις ηγετικές 
τους ικανότητες καθοδηγώντας τον οργανισµό προς το όραµά του.

Στο πλαίσιο της δραστηριότητάς της, το 2014 η AIESEC NKUA 
προώθησε το πρόγραµµα Young Power, το οποίο αφορούσε τη 
διάδοση των 8 Millennium Development Goals του ΟΗΕ. Βάσει 
των προγραµµάτων, εταιρίες καλούνταν να ενισχύσουν 
οικονοµικά τα έξοδα διαβίωσης φοιτητών από πανεπιστήµια του 
εξωτερικού, οι οποίοι καλούνταν να επισκεφθούν και να κάνουν 
γνωστό το νόηµα των Στόχων της Χιλιετίας.

Η Ευρωπαϊκή Πίστη, στο πλαίσιο του προγράµµατος Young 
Power, ανέλαβε τα βασικά έξοδα για 22 φοιτητές από 
Πανεπιστήµια του εξωτερικού. 

Στόχος της εταιρίας είναι να στηρίξει την AIESEC και το 2015 µε 
στόχο τη δηµιουργία συνεργειών (business & social impact) για 
τη διαµόρφωση του δίπτυχου επιχείρηση (Ευρωπαϊκή Πίστη)- 
Παιδεία (AIESEC NKUA) για την προώθηση κοινών βιώσιµων 
στόχων. Η Ευρωπαϊκή Πίστη στέκεται αρωγός στην προσπάθεια 
της AIESEC και των συνεργαζόµενων ΜΚΟ, µέσω ενδυνάµωσης 
και έµπρακτης βοήθειας.

Κοινωνικές Δοµές Δήµου Χαλανδρίου

Δυστυχώς τα τελευταία χρόνια, η οικονοµική κρίση έχει 
επηρεάσει άµεσα την κοινωνία γύρω µας. Πολλοί από τους 
συνανθρώπους µας έχουν φθάσει σε σηµείο να στερούνται 
βασικά είδη επιβίωσης, όπως στέγη, φαγητό, ρούχα κλπ. Σε 
πολλούς Δήµους, οι τοπικές διοικήσεις έχουν αντιληφθεί αυτό το 
σοβαρό πρόβληµα και έχουν προβεί σε άµεση ίδρυση - στήριξη 
των κοινωνικών δοµών µε άµεσο στόχο την αντιµετώπιση της 
ανθρωπιστικής κρίσης στις τοπικές κοινωνίες. Συγκεκριµένα, στο 
Χαλάνδρι, που είναι και η έδρα λειτουργίας της εταιρίας µας, οι 
κοινωνικές δοµές του Δήµου Χαλανδρίου, έχουν επιτύχει ένα 
τεράστιο έργο στην αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης της 
τοπικής κοινωνίας. Στο δύσκολο αυτό έργο των κοινωνικών 
δοµών έχουµε δεσµευτεί να βοηθήσουµε µε όλες µας τις 
δυνάµεις. Συγκεκριµένα για το 2014 αναλάβαµε να στηρίξουµε 
τόσο οικονοµικά όσο και µε προσφορά τροφίµων το σηµαντικό 
έργο των δοµών, ενώ δεσµευτήκαµε για ακόµα µεγαλύτερη 
βοήθεια στο έτος 2015.

Σύλλογος Ελλήνων Μεσιτών Ασφαλίσεων (ΣΕΜΑ)

Συνεχίζοντας την ανθρωποκεντρική πολιτική µας, στηρίζουµε µε 
κάθε τρόπο τις προσπάθειες για την βελτίωση και την καταξίωση 
του επαγγέλµατος των µεσιτών ασφαλίσεων στην ελληνική αγορά. 
Συγκεκριµένα, και το έτος 2014, υποστηρίξαµε το Σύλλογο 
Ελλήνων Μεσιτών Ασφαλίσεων σε διάφορες δράσεις του και 
εκδηλώσεις.  

Σκοπός του Σ.Ε.Μ.Α είναι η µε κάθε πρόσφορο µέσο κατοχύρωση 
και προβολή του ιδιαιτέρου επαγγέλµατος του Μεσίτη 
Ασφαλίσεων, δηλαδή εκείνου του Ασφαλιστικού Διαµεσολαβητή, 
ο οποίος χωρίς να έχει δέσµευση έναντι ασφαλιστικής 
επιχείρησης και µετά από εντολή του ασφαλισµένου, φέρει τα δύο 
µέρη σε επαφή και αναλαµβάνει τις απαραίτητες 
προπαρασκευαστικές εργασίες για την ολοκλήρωση της 
ασφαλιστικής σύµβασης, πάντα ως εκπρόσωπος και προασπιστής 
των καλώς εννοούµενων συµφερόντων του ασφαλισµένου.
Εκστρατεία ECOMOBILITY στα σχολεία µεγάλων πόλεων της 
χώρας

Οι συνθήκες κυκλοφορίας και ο σεβασµός στο δικαίωµα της 
ελεύθερης µετακίνησης στην πόλη είναι επίπεδο επίδειξης 
πολιτισµού και επένδυση ποιότητας στη ζωή µας. Στόχος της 
συγκεκριµένης εκστρατείας ήταν ο ερεθισµός των νέων για την 
προσέγγιση περιβαλλοντικών προβληµάτων της πόλης, η 
ευαισθητοποίηση τους και η ενεργοποίησή τους στην αναζήτηση 
λύσεων, µε προσανατολισµό στην αλλαγή συµπεριφορών και στην 
προώθηση της ποιότητας ζωής στις πόλεις µας. Η εταιρία µας, 
ήταν ο βασικός υποστηρικτής όλων των δράσεων της εκστρατείας 
στην Αττική. 

Στην εκστρατεία συµµετείχαν Οµάδες µαθητών της Γ΄τάξης 
Γυµνασίων από όλη τη χώρα, όπου µε τις εργασίες και τις 
προτάσεις τους καλούνται να αναδείξουν τις Πράσινες 
Μετακινήσεις, όπως το περπάτηµα, το ποδήλατο, τα Μέσα Μαζικής 
Μεταφοράς και να παρουσιάσουν λύσεις για την αλλαγή 

συνθηκών και τη στήριξη του δικαιώµατος  ελεύθερης 
µετακίνησης στις πόλεις. 

Η Εκστρατεία προσέφερε την ευκαιρία στους έφηβους και στον 
περίγυρό τους, να µάθουν να ζουν προστατεύοντας το περιβάλλον 
και αναβαθµίζοντας την λειτουργία των πόλεων. Σε δεύτερο 
επίπεδο, η Εκστρατεία, στόχευσε στην ενηµέρωση και 
ευαισθητοποίηση των πολιτών για την απαξίωση και τα 
προβλήµατα που δηµιουργούνται από:

> Την αδιαφορία στις επισηµάνσεις των επιστηµόνων
> Την αλόγιστη χρήση των αυτοκινήτων στις µεγάλες πόλεις
> Την έλλειψη σεβασµού στις αρχές της κοινωνικής συµβίωσης

Παράλληλα µε την εκστρατεία ecomobility, διοργανώθηκε µε την 
υποστήριξη της εταιρίας µας, και η εκστρατεία Free Mobility. 
Σκοπός της εκστρατείας FREE MOBILITY είναι µέσα από τις 
εργασίες και προτάσεις των οµάδων των µαθητών να τονιστούν τα 
προβλήµατα µετακίνησης, οι ελλείψεις στη συγκοινωνιακή δοµή, 
τα εµπόδια πεζών ή ατόµων µε κινητικές δυσκολίες, καθώς και οι 
παρατυπίες, που προκαλούν προβλήµατα στην καθηµερινή 
µετακίνηση στην πόλη. Παράλληλα, µέσα από την εκστρατεία 
καλλιεργείται η αυτενέργεια των ΑµΕΑ µε προσανατολισµό , τον 
εντοπισµό προβληµάτων, την αξιολόγηση,  τις  προτάσεις επίλυσης 
και την ενεργοποίηση όλων για την εφαρµογή τους.

Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος, Πρόληψη τροχαίων 
ατυχηµάτων- Σύλλογος Ελπίδα

Η Ευρωπαϊκή Πίστη υπήρξε ένας από τους βασικούς 
υποστηρικτές των κοινωνικών δράσεων της Ένωσης 
Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος.

Η Ευρωπαϊκή Πίστη ήταν χορηγός του Φεστιβάλ «ΑΣΦΑΛΗΣ 
ΟΔΗΓΗΣΗ, ΖΗΤΗΜΑ ΖΩΗΣ!» που πραγµατοποιήθηκε στις 28 
Μαΐου από την Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος (ΕΑΕΕ), 
σε συνεργασία µε το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας «Πάνος 
Μυλωνάς» (ΙΟΑΣ), υπό την αιγίδα της Ελληνικής Προεδρίας της 
Ε.Ε. και του Δήµου Αθηναίων.

Στο Φεστιβάλ οι επισκέπτες είχαν τη δυνατότητα να:

> Ενηµερωθούν για τις συνθήκες και τις πιθανές συνέπειες ενός 
δυστυχήµατος, µέσα από τη βιωµατική εµπειρία 

> Συµµετέχουν σε διαδραστικό εκπαιδευτικό πρόγραµµα για την 
Οδική Ασφάλεια µε χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών, video 
καθώς και online ερωτηµατολογίου 

> Εκπαιδευτούν στις Πρώτες Βοήθειες σε περίπτωση τροχαίου 
δυστυχήµατος 

> Προσφέρουν αίµα για την Τράπεζα Αίµατος Τροχαίων 
Δυστυχηµάτων

> Λάβουν χρήσιµο έντυπο οδηγιών για χρήση στο αυτοκίνητό τους 
και αναµνηστικών t-shirts µε µηνύµατα για την Οδική Ασφάλεια.

Σηµαντική για το 2014 ήταν και η δράση της Ηµέρας Ασφάλισης µε 
µία ξεχωριστή εκδήλωση κοινωνικής προσφοράς και 
αλληλεγγύης, που συµµετείχε µε µεγάλη δυναµική και η εταιρία 
µας. Η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος (ΕΑΕΕ) 
ενώνοντας τις δυνάµεις της µε τον Σύλλογο Φίλων Παιδιών µε 
Καρκίνο «ΕΛΠΙΔΑ» διοργάνωσε επίσηµο δείπνο τα έσοδα του 
οποίου πρόσφερε για την ενίσχυση της Τράπεζας Εθελοντών 
Δοτών Μυελού των Οστών «ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ» και του 
σηµαντικού έργου που επιτελείται µέσα από τη λειτουργία της: Τη 
δυνατότητα εύρεσης συµβατού δότη για τους µικρούς και 
µεγάλους ασθενείς τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς, που 
χρειάζονται µεταµόσχευση µυελού των οστών προκειµένου να 
θεραπευτούν. Όλοι οι εκπρόσωποι της ασφαλιστικής αγοράς και οι 
καλεσµένοι τους έδειξαν έµπρακτα την κοινωνική τους 
ευαισθησία δωρίζοντας στο «ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ» ποσό που 
προσεγγίζει τις 75.000 ευρώ.

Super League Ελλάδος

Στην Ευρωπαϊκή Πίστη αντιλαµβανόµαστε το δοµικό µας ρόλο στη 
διαµόρφωση της κοινωνίας του αύριο και για το λόγο αυτό, 
υποστηρίζουµε ενεργά τον Αθλητισµό και το Παιδί 
αναδεικνύοντας την υπεύθυνη δράση µας. Πιστεύουµε ότι ο 
Αθλητισµός αποτελεί κάτι περισσότερο από σωµατική 
δραστηριότητα: αποτελεί κοινωνικό θεσµό που κάθε υπεύθυνος 
εταιρικός πολίτης οφείλει να αναγνωρίζει την αξία του και να 
καλλιεργεί τη διάδοση του κοινωνικού του µηνύµατος. Την 
περίοδο αυτή, η κοινωνία και τα παιδιά έχουν ανάγκη 
περισσότερο από ποτέ συλλογικές δράσεις που φέρουν το µήνυµα 
της συµµετοχής.

Η εταιρία µας στο πλαίσιο των ενεργειών Εταιρικής Κοινωνικής 
Ευθύνης για το 2014, στήριξε έµπρακτα ως χορηγός, την ενέργεια 
της Super League Ελλάδας «Ένα παιχνίδι για τα παιδιά», σε 
συνεργασία µε τις 18 ΠΑΕ-Μέλη της, για τη διανοµή παιχνιδιών σε 
όλα τα γήπεδα των πόλεων της Ελλάδας που διεξάγονται αγώνες 

της κορυφαίας επαγγελµατικής κατηγορίας. Κατά τις αγωνιστικές 
του Πρωταθλήµατος δόθηκαν παιχνίδια σε όλους τους µικρούς 
φιλάθλους που βρέθηκαν στα γήπεδα, έχοντας στόχο την 
ευαισθητοποίηση του κοινού σε θέµατα που αφορούσαν στο παιδί.
Οι συγκεκριµένες ενέργειες αποτελούν µέρος της συνολικής µας 
προσπάθειας προσέγγισης των ενδιαφερόµενων φορέων για τη 
συνδιαµόρφωση του πλαισίου που ορίζει η δράση µας. Στη βάση 
της ανωτέρω πρωτοβουλίας, η Ευρωπαϊκή Πίστη αποτέλεσε τον 
επίσηµο υποστηρικτή της Super League ΟΠΑΠ για την αγωνιστική 
περίοδο 2013 - 2014, ενώ παράλληλα µε το Οµαδικό Ασφαλιστήριο 
Κάλυψης Ατυχηµάτων και Ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης των 
ποδοσφαιριστών των ΠΑΕ-Μελών της Super League οι 
ποδοσφαιριστές έχουν πρόσβαση σε µία σειρά από καλύψεις που 
προσφέρει η εταιρία.

Υποδεχόµενοι τους ποδοσφαιριστές των ΠΑΕ - Μελών της Super 
League στη µεγάλη οικογένεια των ασφαλισµένων της ΑΕΓΑ 
Ευρωπαϊκή Πίστη, είµαστε πεπεισµένοι, ότι η συγκεκριµένη 
συνεργασία έχει αµοιβαία οφέλη και αναδεικνύει συνέργειες. Η 
στήριξη του ελληνικού ποδοσφαίρου, η γνωριµία του παιδιού µε 
τη φίλαθλη κοινότητα, και ο συνδυασµός των παραπάνω µε 
πράξεις εταιρικής κοινωνικής αλληλεγγύης είναι οι καρποί 
προσπαθειών που επιβεβαιώνουν τις επί 37 χρόνια 
αδιαπραγµάτευτες αρχές µας: Σύνεση, Αφοσίωση, 
Επαγγελµατισµός και Σεβασµός σε όλα τα ενδιαφερόµενο µέρη. 
«Στόχος της εταιρίας µας είναι η συµβολή στην ευαισθητοποίηση 
του κοινού και η ανάδειξη του ρόλου της κοινωνικής 
αλληλεγγύης.»

Στήριξη Παγκόσµιας Πρωταθλήτριας Κατερίνας Νικολαϊδου

Τον Απρίλιο 2014, η Ευρωπαϊκή Πίστη υπογράφει χορηγική 
συµφωνία µε την Κατερίνα Νικολαϊδου, Πρωταθλήτρια Ευρώπης 
2013 στην Κωπηλασία. Η Κατερίνα Νικολαϊδου, έχει στο 
ενεργητικό της, τα εξής µετάλλια: 

> Τρία χρυσά για το 2013, ένα στους Μεσογειακούς Αγώνες, ένα 
στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθληµα και ένα στο Παγκόσµιο Πρωτάθληµα 
Νέων Γυναικών

> Ένα αργυρό µετάλλιο για το 2013 στο Παγκόσµιο Γυναικών 

> Ένα αργυρό µετάλλιο για το 2012 στο Παγκόσµιο Πρωτάθληµα 
Νέων Γυναικών

Παράλληλα έχει αναδειχθεί και κορυφαία αθλήτρια στην Ελλάδα 
για το 2013, από τους δηµοσιογράφους – µέλη του Πανελλήνιου 
Συνδέσµου Αθλητικού Τύπου (ΠΣΑΤ). 

Η συγκεκριµένη χορηγία, έχει ως στόχο τη στήριξη και την 
ενίσχυση των προσπαθειών της Πρωταθλήτριας, µε στόχο την 
απρόσκοπτη αφοσίωσή της σε νέες διακρίσεις.

Την 1η Ιουνίου του 2014, η Κατερίνα Νικολαϊδου αναδεικνύεται  
Πρωταθλήτρια Ευρώπης στο µονό σκιφ ελαφρών βαρών 
(κωπηλασία), για δεύτερη συνεχόµενη χρονιά. Η µόλις 21 ετών 
Κατερίνα κατακτά την πρώτη θέση στον τελικό του ευρωπαϊκού 
πρωταθλήµατος που φιλοξενήθηκε στη λίµνη Σάβα στο Βελιγράδι, 
υπερισχύοντας στον τελικό της Ολλανδής Μαρί-Αν Φρένκεν µε 
διαφορά ενάµισι δευτερολέπτου.

Τον Νοέµβριο του ίδιου έτους, η Κατερίνα Νικολαϊδου 
βραβεύθηκε για δεύτερη χρονιά ως κορυφαία αθλήτρια στην 
Ελλάδα για το 2014, από τους δηµοσιογράφους – µέλη του 
Πανελλήνιου Συνδέσµου Αθλητικού Τύπου (ΠΣΑΤ).

Εταιρία Ανωτάτων Στελεχών Επιχειρήσεων Ε.Α.Σ.Ε.

Η Ευρωπαϊκή Πίστη στηρίζει έµπρακτα την ενηµέρωση, την 
ανταλλαγή γνώσεων και τη µεταλαµπάδευση συγχρόνων 
πρακτικών µάνατζµεντ στην Ελλάδα. Η διάχυση της πληροφορίας, 
βοηθά τις επιχειρήσεις να προετοιµάζονται και να προσαρµόζονται 
άµεσα στη νέα πραγµατικότητα. Εκτός από την γενικότερη στήριξη 
µας στην Ε.Α.Σ.Ε., ήµασταν βασικοί υποστηρικτές στην 
καλοκαιρινή εκδήλωση στις 8 Ιουλίου του 2014.

Η Ε.Α.Σ.Ε ιδρύθηκε το 1986 και είναι ένας αξιοκρατικός, 
τεχνοκρατικός, µη κερδοσκοπικός οργανισµός, εκπρόσωπος του 
ανώτατου επαγγελµατικού µάνατζµεντ της χώρας, ο οποίος 
αριθµεί περί τα 500 µέλη Προέδρους Διοικητικών Συµβουλίων, 
Διευθύνοντες Συµβούλους, Γενικούς Διευθυντές και 
αναπληρωτές Γενικούς Διευθυντές. Τα µέλη της ΕΑΣΕ έχουν την 
κύρια ευθύνη των µεγαλύτερων και πλέον γνωστών ελληνικών 
και πολυεθνικών επιχειρήσεων και δηµόσιων Οργανισµών µε 
συνολικό κύκλο εργασιών που ξεπερνά τα 52 δισ. ευρώ και 
σύνολο εργαζοµένων που ξεπερνά τις 150.000 άτοµα. Κύριος 
σκοπός της ΕΑΣΕ είναι η συµβολή της στη βελτίωση του επιπέδου 
του ανώτατου µάνατζµεντ της χώρας και στην ανάπτυξη της 
ελληνικής οικονοµίας.

Στήριξη των Κοινωνικών Συνεταιρικών Επιχειρήσεων- 
Επιχειρηµατικότητας

Οι δράσεις των κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων 
καθώς και η ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας, είναι ζητήµατα 
που για εµάς στην Ευρωπαϊκή Πίστη ΑΕΓΑ, χρήζουν άµεσης 
στήριξης. Για το συγκεκριµένο λόγο, τον Απρίλιο του 2014, 
αποφασίσαµε να στηρίξουµε εξ ολοκλήρου µια Κοινωνική 
Συνεταιριστική Επιχείρηση. Η στήριξη περιλαµβάνει τη δωρεάν 
παραχώρηση του χώρου στέγασης της επιχείρησης για 2 έτη, 
καθώς επίσης και όλων των πάγιων εξόδων λειτουργίας της 
(έπιπλα, ηλεκτρισµός, τηλεφωνικά κλπ). Η Κοινωνική 
Συνεταιριστική Επιχείρηση που αποφασίσαµε να στηρίξουµε είναι 
η ΚΟΙΝΣΕΠ 180 Μοίρες. Βασικές λειτουργίες της συγκεκριµένης 
ΚΟΙΝΣΕΠ είναι:

> Social and Design Research: Διεξαγωγή έρευνας σε θέµατα 
κοινωνικής οικονοµίας (κοινωνικές τάσεις, αναδυόµενες αγορές, 
κλπ)

> Κατάρτιση και ανάπτυξη ικανοτήτων: Κοινωνική ένταξη µέσω 
της εκπαίδευσης και κατάρτισης, Κοινωνική καινοτοµία για την 
ανάπτυξη και Καθοδήγηση για την Κοινωνική Καινοτοµία 

> Ανάπτυξη Κοινωνικών Υπηρεσιών και Προϊόντων: Ανάλυση του 
κοινωνικού αντίκτυπου

Άµεση προτεραιότητα µας αποτελεί η συνέχιση της υποστήριξης 
των κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων καθώς και η 
ανεύρεση νέων. 

Στήριξη στην εκπαίδευση και στα παιδιά

Εδώ και πολλά χρόνια, η Ευρωπαϊκή Πίστη στηρίζει δράσεις και 
ενέργειες για τη εκπαίδευση καθώς και για τον πολιτισµό. Για το 
2014 και µε την βοήθεια του τµήµατος µηχανογράφησης 
βοηθήσαµε στον εκσυγχρονισµό οχτώ σχολείων- συλλόγων µε τη 
δωρεά µηχανογραφικού εξοπλισµού στα παρακάτω σχολεία- 
Συλλόγους:

> 1ο  Λύκειο Χαλανδρίου
> 3ο  Δηµοτικό Σχολείο Σερρών
> 1ο Γυµνάσιο Κηφισιάς
> Γυµναστικός Σύλλογος Πυγµαχίας Περιστερίου 
> 6ο Δηµοτικό Σχολείο Χαλανδρίου
> 2ο Δηµοτικό Σχολείο Ν. Σµύρνης
> Σύλλογος «Χαµόγελο του Παιδιού»
> Σχολή Επαγγελµατικής Κατάρτισης ατόµων µε αναπηρία

Επιπλέον, στηρίξαµε πολιτιστικές εκδηλώσεις για τα παιδιά όπως:
• Θεατρική παράσταση «τα παιδία παίζει»
• Παιδική Γιορτή Παγκρήτιας Ένωσης στο πολεµικό Μουσείο

Χρυσούλα Αναγνωστοπούλου
Διευθύντρια Μηχανογράφησης

Μέσα σε αυτό το δυσµενές και ταυτόχρονα 
απαιτητικό περιβάλλον, υπάρχουν 

συνάνθρωποί µας και κυρίως παιδιά που δεν 
απολαµβάνουν τα αυτονόητα στην 
καθηµερινότητά τους. Καθήκον και 

υποχρέωση όλων µας είναι να 
παρακολουθούµε αυτές τις δύσκολες 

περιπτώσεις και να προσπαθούµε να τις 
προσεγγίσουµε µε τα µέσα που διαθέτουµε. Η 

Διεύθυνση Πληροφορικής  του Οµίλου της 
Ευρωπαϊκή Πίστη µέσα από την ευαισθησία 
και τη διακριτικότητα των συναδέλφων που 

αναλαµβάνουν να εξοικονοµούν 
µηχανογραφικό εξοπλισµό σε καλή 

κατάσταση, για να καλυφθούν οι ελλείψεις σε 
σχολεία, ιδρύµατα, συλλόγους, δηµόσιους 

φορείς κ.λ.π., επιδιώκει για ακόµα µία χρονιά 
να ανταποκριθεί σε αυτά τα αιτήµατα και να 

διαθέτει πόρους που δίνουν χαρά και ελπίδα 
για ένα καλύτερο µέλλον.

Στήριξη Τοπικών Παραδόσεων 
Μια πρωτοτυπία των δράσεων µας για το 2014, αποτέλεσε και η 
στήριξη των τοπικών παραδόσεων και ηθών - εθίµων. 
Συγκεκριµένα, µε την πάροδο των ετών έχει παρατηρηθεί 
σηµαντική εγκατάλειψη των παραδόσεων ιδίως από την νέα γενιά. 
Μέσα σε αυτόν τον προβληµατισµό, το 2014,  η εταιρία µας 
αποφάσισε την στήριξη τοπικών παραδοσιακών εκδηλώσεων.
Συγκεκριµένα, στηρίξαµε ως χορηγοί τα «Υακίνθεια 2014» τα 
οποία διοργανώθηκαν για 17η συνεχή χρονιά. Το 2014 ήταν το έτος 
του El Greco, του µεγάλου κρητικού ζωγράφου της Αναγέννησης 
(Ισπανία - Ελλάδα). Τα Υακίνθεια όµως, τιµούν και τη µνήµη ενός 
άλλου µεγάλου εκπροσώπου της Αναγέννησης, του Βιτσέντζου 
Κορνάρου µε τον Ερωτόκριτο, που πέθανε το 1614 - ίδια χρονιά µε 
τον El Greco.
Για δέκατη έβδοµη χρονιά και για δύο ηµέρες, την Παρασκευή 25 
και το Σάββατο 26 Ιουλίου του 2014, τα Υακίνθεια συνδιαλέχθηκαν 
µε τις τέχνες και τα γράµµατα για να παράξουν πολιτισµό, στα 1260 
υψόµετρο του Άγιου Υάκινθου, στα Ανώγεια. 
Επιπλέον, στηρίξαµε το ετήσιο τετραήµερο Φεστιβάλ Πλαταιών 
του Πολιτιστικού Συλλόγου «ΩΕΡΟΗ» που πραγµατοποιήθηκε από 
τον Αύγουστο του 2014. Το συγκεκριµένο Φεστιβάλ είχε ως στόχο 
την αναβίωση παλαιών ηθών και εθίµων, διάφορες παραστάσεις 
προς το νεανικό κοινό καθώς και αθλητικές δραστηριότητες. 
Η δέσµευση µας για το 2015 είναι να συνεχίσουµε να στηρίζουµε 
δράσεις και δραστηριότητες που έχουν ως άµεσο στόχο την 
αναβίωση των παραδόσεων στις τοπικές κοινωνίες.
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Καταναλωτικά Ζητήµατα
Η φροντίδα στον πελάτη αποτελεί µέρος του DNA της εταιρικής 
µας κουλτούρας. Η ακριβής και διαφανής ενηµέρωση των 
πελατών, υφιστάµενων και δυνητικών, αποτελεί βασική 
προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή Πίστη. Εκτός της τήρησης του 
νοµοθετικού πλαισίου και των συναλλακτικών ηθών, η 
Ευρωπαϊκή Πίστη ακολουθεί τον εδώ και χρόνια θεσπισµένο 
εσωτερικό κώδικα επιχειρηµατικής δεοντολογίας σε όλα τα στάδια 
δηµιουργίας, προώθησης προϊόντων και εξυπηρέτησης των 
πελατών σε σχέση µε τα προϊόντα αυτά.

Ο καταναλωτής για εµάς αποτελεί µέρος της όλης παραγωγικής 
µας διαδικασίας, συνοδοιπόρος και συνεργάτης. Η φιλοσοφία µας 
δεν εξαντλείται στο «Πληρώνει αµέσως», αλλά ενδυναµώνεται 
από τις καθηµερινές µας ενέργειες.

Η ικανοποίηση του πελάτη για την Ευρωπαϊκή Πίστη αποτελεί 
πρώτο µέληµα και µέτρο επιτυχίας. Ως εκ τούτου, η πολιτική 
ποιότητας της εταιρίας µας συνίσταται κατ' αρχήν στην πλήρη 
ικανοποίηση των πελατών της σε κάθε συναλλαγή που έχουν µε 
αυτή και στη συνεχή βελτίωση της ποιότητας των παρεχοµένων 
ασφαλιστικών υπηρεσιών, ώστε να επιτυγχάνεται η πλήρης 
κάλυψη των ασφαλιστικών αναγκών των πελατών.

Η Ευρωπαϊκή Πίστη, στο πλαίσιο της ετήσιας επιθεώρησης από 
τον αναγνωρισµένο φορέα TUV NORD, το 2014 ολοκλήρωσε µε 
απόλυτη επιτυχία τις απαιτούµενες ενέργειες για την 
επαναπιστοποίησή της µε ISO 9001:2008. Η επαναπιστοποίηση µε 
το συγκεκριµένο διεθνές πρότυπο ποιότητας αφορά στο σύνολο 
των παρεχόµενων υπηρεσιών της εταιρίας και είναι απόλυτα 
εναρµονισµένη µε την πολιτική της, η οποία συνίσταται στη συνεχή 
βελτίωση της ποιότητας των παρεχόµενων ασφαλιστικών 
υπηρεσιών και στην πλήρη ικανοποίηση των πελατών της. Το 
πιστοποιητικό ISO 9001:2008 συµβαδίζει απόλυτα µε το στόχο της 
εταιρίας να διατηρεί το όνοµά της ως συνώνυµο της υψηλής 
ποιότητας στην παροχή ασφαλιστικών υπηρεσιών, αποτελώντας 
µία εκ των κορυφαίων επιχειρήσεων στην ασφαλιστική αγορά. 
Υπενθυµίζεται ότι η Ευρωπαϊκή Πίστη, είναι η πρώτη Ελληνική 
Ασφαλιστική Εταιρία που κατέχει από το 2002 πιστοποίηση ISO για 
το σύνολο των υπηρεσιών της.

Παράλληλα, η Ευρωπαϊκή Πίστη ακολουθεί τις κατευθυντήριες 
γραµµές του ΟΗΕ περί Προστασίας του Καταναλωτή (UN Guide-
lines for Consumer Protection), όπως διαµορφώθηκαν και 
συµφωνήθηκαν αρχικό το 1985, και στη συνέχεια όπως 
ενισχύθηκαν το 1999 µε προτάσεις για τη Βιώσιµη Κατανάλωση. 
Με τον τρόπο αυτό, η Ευρωπαϊκή Πίστη ενστερνίζεται την 
προώθηση και την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων του 
καταναλωτή, την δηµιουργία πλαισίου για την πληροφορηµένη 
επιλογή του, την ενίσχυση της ενηµέρωσης του καταναλωτή και 
την προώθηση των αρχών της βιώσιµης κατανάλωσης.

...Fair marketing
Στην Ευρωπαϊκή Πίστη διασφαλίζουµε, µε κάθε τρόπο, ότι η 
προβολή των προϊόντων και των υπηρεσιών µας γίνεται µε 
ακρίβεια και µε σεβασµό προς το καταναλωτικό κοινό. 
Για το σκοπό αυτό, η διαφηµιστική µας προβολή επικοινωνείται 
χωρίς παραπλανητικές δηλώσεις, ανακρίβειες στους όρους και 
απόκρυψης µέρους της αλήθειας (fair marketing). 

GREECE RACE FOR THE CURE

Ο Αγώνας Race for the Cure είναι η µεγαλύτερη παγκόσµια 
πρωτοβουλία ευαισθητοποίησης για την πρόληψη του καρκίνου 
του µαστού. Διοργανώνεται εδώ και 31 χρόνια σε περισσότερες 
από 140 πόλεις παγκοσµίως από την αµερικανική οργάνωση 
Susan G. Komen for the Cure.

Η Ευρωπαϊκή Πίστη µε περισσότερους από 90 εργαζόµενούς της, 
έδωσε ηχηρό παρόν στον αγώνα Greece Race for the Cure που 
διοργάνωσε ο Πανελλήνιος Σύλλογος Γυναικών µε καρκίνο 
µαστού «Άλµα Ζωής». Επιπλέον, τόσο οι εργαζόµενοι της εταιρίας 
όσο και η ίδια η εταιρία, στήριξαν οικονοµικά την όλη προσπάθεια 
διοργάνωσης. Ο αγώνας πραγµατοποιήθηκε στις 28 Σεπτεµβρίου 
του 2014 στο Ζάππειο Μέγαρο και περιλάµβανε µια διαδροµή 5 
χλµ ή εναλλακτικά έναν περίπατο 2 χλµ. Συνολικά 13.000 γυναίκες, 
άνδρες και παιδιά ένωσαν τις δυνάµεις τους και έτρεξαν για κάθε 
γυναίκα της Ελλάδας. Το προσωπικό της εταιρίας, δείχνοντας για 
άλλη µια φορά την ευαισθησία του σε θέµατα κοινωνικής 
αλληλεγγύης, συµµετείχε στον αγώνα µε σκοπό την ενίσχυση του 
Συλλόγου στην προσπάθεια που καταβάλει για τη στήριξη των 
γυναικών που πάσχουν από καρκίνο του µαστού.

Η οµάδα της ΑΕΓΑ Ευρωπαϊκή Πίστη, ευαισθητοποιηµένη σε 
θέµατα που αφορούν στη στήριξη των γυναικών που πάσχουν από 
καρκίνο του µαστού, δήλωσε ηχηρά τη συµµετοχή της, και 
υποσχέθηκε ότι θα συνεχίσει να στηρίζει τη δύσκολη αλλά 
αισιόδοξη προσπάθεια του Συλλόγου.

AIESEC

Η AIESEC είναι ένας εθελοντικός, µη κυβερνητικός, µη πολιτικός 
και µη κερδοσκοπικός οργανισµός µε δίκτυο 126 χωρών, 100.000 
µελών και 2400 πανεπιστηµίων σε ολόκληρο τον κόσµο. Αποτελεί 
το µεγαλύτερο φοιτητικό διεθνή οργανισµό µε όραµα την 
µεγιστοποίηση των ανθρωπίνων δυνατοτήτων (προσωπική 
ανάπτυξη του φοιτητή, µέσα από διεθνείς συνέργειες, εµπειρίες 
και δράσεις κοινωνικής δικτύωσης στο εσωτερικό και το 
εξωτερικό) και την παγκόσµια ειρήνη. Στόχος της AIESEC είναι να 
δίνει όσο περισσότερες ευκαιρίες στα µέλη της, να ανακαλύψουν 
και να αναπτύξουν τις ικανότητές τους ώστε να έχουν θετικό 
αντίκτυπο στην κοινωνία. Η AIESEC διοικείται αποκλειστικά από 
φοιτητές και πρόσφατους πτυχιούχους (έως και δύο έτη), δίνοντας 
έτσι την ευκαιρία σε νέους ανθρώπους να αναπτύξουν τις ηγετικές 
τους ικανότητες καθοδηγώντας τον οργανισµό προς το όραµά του.

Στο πλαίσιο της δραστηριότητάς της, το 2014 η AIESEC NKUA 
προώθησε το πρόγραµµα Young Power, το οποίο αφορούσε τη 
διάδοση των 8 Millennium Development Goals του ΟΗΕ. Βάσει 
των προγραµµάτων, εταιρίες καλούνταν να ενισχύσουν 
οικονοµικά τα έξοδα διαβίωσης φοιτητών από πανεπιστήµια του 
εξωτερικού, οι οποίοι καλούνταν να επισκεφθούν και να κάνουν 
γνωστό το νόηµα των Στόχων της Χιλιετίας.

Η υποχρέωση αυτή αποτελεί αναπόσπαστο κοµµάτι της 
επιχειρηµατικής µας δεοντολογίας και δέσµευση προς κάθε 
συναλλασσόµενο µας.

Το 2014, η Ευρωπαϊκή Πίστη σε κάθε επικοινωνία της µε το 
καταναλωτικό κοινό (διαφήµιση σε τηλεόραση και ψηφιακά µέσα, 
ενέργειες «below the line») επένδυσε στην ειλικρίνεια και στη 
διαφάνεια. 

Παράλληλα, αναγνωρίζουµε την τεράστια δυναµική του 
διαδικτύου. Με την πληθώρα των πληροφοριών που µπορεί να 
αντλήσει κάποιος µέσω της ιστοσελίδας µας, των κοινωνικών 
δικτύων, των διαδικτυακών χώρων επικοινωνίας, δίνουµε τη 
δυνατότητα στον καταναλωτή να συγκρίνει, να συζητήσει µαζί µας 
και να επιλέξει το προϊόν ή την υπηρεσία που επιθυµεί.
Μέσα από τη διαδικασία αυτή, βελτιωνόµαστε και γινόµαστε 
καλύτεροι ακροατές, αφού προσπαθούµε να ανοίξουµε διάλογο 
µε τους πελάτες ή τους δυνητικούς πελάτες µας. 

Κώστας Χαλκιώτης
Head of Marketing and P.R

Σεβόµαστε όλους τους πελάτες µας και κάθε 
έναν ξεχωριστά, σαν να είναι ο µοναδικός 

πελάτης που έχουµε. Εργαζόµαστε σκληρά 
για να ανταποκριθούµε στις σύνθετες ανάγκες 

της ζωής των πελατών µας και τους 
βοηθούµε να οικοδοµήσουν το µέλλον τους 
µε σεβασµό και αξιοπιστία, προσφέροντάς 

τους προγράµµατα και υπηρεσίες που 
απαντούν στις πραγµατικές τους ανάγκες

...education leads to awareness
Όλο το προσωπικό µας συµµετέχει τακτικά σε εκπαιδευτικά 
σεµινάρια για την πληρέστερη ενηµέρωσή του σε θέµατα του 
κλάδου, ώστε οι υπηρεσίες και τα προϊόντα που προσφέρουµε 
τόσο από τα γραφεία µας, όσο και µέσω των ασφαλιστικών µας 
συµβούλων να δηµιουργούν προστιθέµενη αξία στους πελάτες 
µας. Η ακριβής και ειλικρινής ενηµέρωση των πελατών µας 
αναδεικνύει την ποιότητα των µοναδικών υπηρεσιών µας. Για την 
Ευρωπαϊκή Πίστη, ο πελάτης πρέπει να είναι ενηµερωµένος για 
να διεκδικεί τα δίκαια και να απευθύνεται στους ειδικούς. Η 
ενηµέρωση οδηγεί στη γνώση, και η γνώση στις σωστές επιλογές.

...customer orientation and feedback
 
Προκειµένου να διαπιστώσουµε αν το επίπεδο των παροχών µας 
ανταποκρίνεται στις πελατειακές απαιτήσεις, παρακολουθούµε 
συστηµατικά τον βαθµό ικανοποίησης των πελατών µας. Η 
ανατροφοδότηση  γίνεται επίσης, µέσω της άριστης συνεργασίας 
µεταξύ συµβούλου και πελάτη. Ταυτόχρονα, το τηλεφωνικό µας 
κέντρο και το τµήµα Εξυπηρέτησης Πελατών είναι πάντα στη 
διάθεση του κοινού για παράπονα, συστάσεις και απορίες που 
µπορεί να προκύψουν, διασφαλίζοντας την άµεση επίλυση 
οποιουδήποτε ζητήµατος, µε γνώµονα την άµεση και λεπτοµερή 
ενηµέρωση του πελάτη για όποιο θέµα επιθυµεί.

Στόχος µας είναι η οποιαδήποτε συναλλαγή (ηλεκτρονική ή µε 
ενδιάµεσο τον ασφαλιστικό σύµβουλο) να χαρακτηρίζεται από 
απλότητα, ταχύτητα, διαφάνεια, είτε µέσω online & mobile 
technologies, είτε µέσω διαπιστευµένων ασφαλιστικών 
συµβούλων. Η αµεσότητα και η διαφάνεια που αναζητούν οι 
πελάτες εξυπηρετείται κυρίως µέσω των βελτιωµένων 
ηλεκτρονικών δικτύων (portal πελατών), της 
αυτοµατοµατοποιηµένης διαχείρισης εξερχόµενων κλήσεων, που 
οδηγούν στην άµεση εξυπηρέτηση των πελατών. Η δυναµική 
υπηρεσία της Εξυπηρέτησης Πελατών αποτελεί, εκτός από 
επιταγή της αγοράς, και προϋπόθεση για τη σύγκλιση της εταιρίας 
µας µε τις απαιτήσεις του επόπτη (Τ.τ.Ε.).

Το τµήµα CRM analytics δίνει µια πελατοκεντρική προσέγγιση 
στην εταιρία και φροντίζει τις ιδιαιτερότητες του κάθε πελάτη (ή 
οµάδας πελατών µε παρόµοιες ανάγκες) ξεχωριστά.

Το CRM analytics βοηθάει στην γρήγορη και έγκυρη λήψη 
επιχειρηµατικών αποφάσεων. Επίσης βοηθά στην  καλύτερη 
συνεργασία του Μάρκετινγκ µε τις Πωλήσεις και την Εξυπηρέτηση 
Πελατών, ενώ το 2012 ξεκίνησε η χρήση διαδραστικών 
τεχνολογιών (mobile and interactive technologies). Ο στόχος που 
είχε η εταιρία µας µέχρι τώρα (άµεση και αποτελεσµατική 
εξυπηρέτηση του πελάτη) δεν αλλάζει, αλλά εµπλουτίζονται τα 
εργαλεία λόγω αλλαγής του εξωτερικού περιβάλλοντος και των 
απαιτήσεων.

Τα µέσα που χρησιµοποιούµε (Mobile & Interactive technologies / 
social media) τροφοδοτούν τα αντίστοιχα τµήµατα µε 
στοχευόµενες πληροφορίες που ενδυναµώνουν τις βασικές 
λειτουργίες τους. Έχοντας καλύτερη πληροφόρηση και 
ανατροφοδότηση για τους πελάτες και τις ανάγκες τους, τα 
εξατοµικευµένα προϊόντα µας είναι σε θέση να ικανοποιούν τις 
ακριβείς ανάγκες των πελατών µας. Επιπλέον, η διαδραστική 
τεχνολογία ενισχύει την επικοινωνία µεταξύ πελατών και εταιρίας, 
δηµιουργώντας επιπλέον ερεθίσµατα για ολοκληρωµένες 
καλύψεις. Στόχος της εταιρίας για το επόµενο διάστηµα, 
ενσωµατώνοντας τη δυναµική της κοινωνικής δικτύωσης, είναι η 
ισχυροποίησή της µε µηχανισµούς που δεν θα στοχεύουν µόνο 
στην επιβεβαίωση της καθιερωµένης µας θέσης, αλλά και την 
απευθείας δηµιουργία προϋποθέσεων άµεσης πώλησης, µέσω 
της δηµιουργίας ή ενίσχυσης ηλεκτρονικών κοινοτήτων.

Το 2014, πραγµατοποιήσαµε την ετήσια έρευνα ικανοποίησης των 
πελατών µας µε την συνεργασία 7 τµηµάτων (Εξυπηρέτησης 
Πελατών, Call Center, Κανονιστική Συµµόρφωση, Νοµική 
Υπηρεσία, Marketing, Οργάνωσης Διαδικασιών και CRM). Τα 
αποτελέσµατα επιβεβαίωσαν για µια ακόµα φορά την 
φερεγγυότητα και την αξιοπιστία της εταιρίας µας. Μερικά από τα 
σηµαντικά στοιχεία της έρευνας είναι:

> To 82% των πελατών πιστεύει ότι το ασφαλιστικό του πρόγραµµα 
ανταποκρίνεται από πολύ έως και πάρα πολύ στις ανάγκες του

> Το 90% των πελατών πιστεύει ότι ο ασφαλιστικός σύµβουλος της 
εταιρίας µας είναι πολύ έως πάρα πολύ διαθέσιµος και πρόθυµος 
να τους εξυπηρετεί

> Το 95% των πελατών θα σύστηνε την εταιρία µας σε άλλους 
πελάτες ενώ το 93% θα σύστηνε τον ασφαλιστικό µας σύµβουλο.

Χρήστος Τσινίδης
CRM Analyst

Το CRM analytics της Ευρωπαϊκή Πίστη ΑΕΓΑ, 
δηµιουργήθηκε µε στόχο να καλύψει τις 

ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες του κάθε πελάτη 
ξεχωριστά. Είναι η βασική επιχειρηµατική 
στρατηγική που ενσωµατώνει εσωτερικές 
λειτουργίες  και εξωτερικά δίκτυα, για να 

δηµιουργήσει και να παραδώσει µία 
συµφέρουσα προσφορά, σε οµάδες πελατών 
µε παρόµοιες ανάγκες. Βασίζεται σε υψηλής 

ποιότητας δεδοµένα και την αγοραστική 
συµπεριφορά των πελατών

...consumer data protection and privacy

Οι εργαζόµενοί µας διαχειρίζονται ευαίσθητα προσωπικά 
δεδοµένα. Για εµάς, η διακριτικότητα και ο επαγγελµατισµός 
αναγνωρίζονται ως ύψιστες αξίες επαγγελµατικής δεοντολογίας. Ο 
πελάτης σήµερα δεν ζητά απλά ασφαλιστικές λύσεις, αλλά την 
εµπιστοσύνη που του παρέχει µια µεγάλη υγιής ελληνική 
ασφαλιστική εταιρία που αναγνωρίζει την ανάγκη για εχεµύθεια. 
Το θέµα της προστασίας των προσωπικών δεδοµένων, αποτελεί 
για την Ευρωπαϊκή Πίστη πρώτη µέριµνα προς τον πελάτη. Η 
συγκατάθεσή του πελάτη ως προς την περαιτέρω επεξεργασία 
των πληροφοριών προσωπικού χαρακτήρα τεκµαίρεται µε την 
οικειοθελή συµπλήρωση εγγράφων και αιτηµάτων ενηµέρωσής 
του. Η συλλογή και η χρήση των προσωπικών δεδοµένων είναι 
απολύτως αναγκαία για την επίτευξη του σκοπού της ενηµέρωσής 
των πελατών µας για ασφαλιστικά προγράµµατα και 
πραγµατοποιείται µε σύννοµο τρόπο, µε σκοπό µόνο την 
ενηµέρωση των ενδιαφεροµένων για το αιτούµενο ασφαλιστικό 
πρόγραµµα, τα δε προσωπικά δεδοµένα δεν ανακοινώνονται σε 
τρίτους. Επιπρόσθετα, η Ευρωπαϊκή Πίστη παρέχει την 
δυνατότητα στον πελάτη της ενηµέρωσης, τροποποίησης των 
όρων και επιλογής ασφαλιστικού προϊόντος µέσω της ιστοσελίδας 
της εταιρίας, διευκολύνοντας την διαδικασία ασφάλισης, 
απλοποιώντας τα βήµατα και λειτουργώντας µε γνώµονα το 
συµφέρον του πελάτη.

Για την εξυπηρέτηση των διαρκώς αυξανόµενων και 
εξατοµικευµένων αναγκών των πελατών µας, στο νέο περιβάλλον 
εταιρικής διακυβέρνησης, οι ασφαλιστικές εταιρίες πρέπει να 
είναι σε θέση από τη µια πλευρά να συγκεντρώνουν (Data Ware-
housing) και να επεξεργάζονται (Data Mining) µεγάλους όγκους 
προσωπικών δεδοµένων (Big Data) και από την άλλη, να 
εγγυώνται την ασφαλή διαχείρισή τους µε απόλυτη διαφάνεια και 
υπευθυνότητα. Το ζήτηµα αποκτά βαρύνουσα σηµασία, ιδίως µε 
τη χρήση cloud computing platforms και εφαρµογών, τα οποία 
ναι µεν διευκολύνουν τη λειτουργικότητα και µειώνουν τους 
νεκρούς χρόνους, αλλά εγείρουν θέµατα ασφαλείας ευαίσθητων 
προσωπικών δεδοµένων. Στο σηµείο αυτό, η υπηρεσία του 
Εσωτερικού Ελέγχου σε συνεργασία µε το τµήµα 
Μηχανογράφησης διαδραµατίζουν κοµβικό ρόλο για την 
επικύρωση της διαφάνειας και εξάλειψης περιπτώσεων µη 
χρηστής διαχείρισης των προσωπικών δεδοµένων. Ειδικότερα, 
σύµφωνα µε την κοινοτική και εθνική νοµοθεσία προστασίας 
προσωπικών δεδοµένων και απορρήτου των επικοινωνιών, 
εφαρµόζουµε εσωτερικά και επιβάλλουµε σε συµβατικές σχέσεις 
µε τρίτα µέρη πολιτική ασφάλειας δεδοµένων, το αντικείµενο των 
οποίων είναι σχετικό µε πρόσβαση και χειρισµό τέτοιων 
δεδοµένων.

Το αποτέλεσµα είναι οι δικλείδες ασφαλείας και το πρωτόκολλο 
που ακολουθούµε να είναι ανεπτυγµένα σε τέτοιο βαθµό που να 
εγγυώνται την ασφαλή καταχώρηση των ευαίσθητων 
προσωπικών δεδοµένων των πελατών µας. Για την περαιτέρω 
διασφάλιση των προσωπικών δεδοµένων, ο κάθε πελάτης 
διατηρεί το δικαίωµα να ασκήσει τα προβλεπόµενα από τα άρθρα 
12 και 13 του Ν. 2472/1997 δικαιώµατα πρόσβασης και 
αντίρρησης.

Παναγιώτης Παυλόπουλος
Προϊστάµενος Τεχνικού Τµήµατος Μηχανογράφησης 

Η Ευρωπαϊκή Πίστη δραστηριοποιείται σε ένα 
περιβάλλον όπου οι νέες τεχνολογίες 

διαδραµατίζουν σηµαντικό ρόλο. Η υιοθέτηση 
των τεχνολογιών αιχµής συνοδευόµενη από 

τεκµηριωµένη γνώση και ειδίκευση  σε 
συνδυασµό µε οργανωτικές δοµές και 

ασφαλείς διαδικασίες µπορεί να δώσει τη 
δυνατότητα στην επιχείρηση για πολύ 

καλύτερα αποτελέσµατα σε συνδυασµό µε µια 
βιώσιµη ανάπτυξη

Η Ευρωπαϊκή Πίστη, στο πλαίσιο του προγράµµατος Young 
Power, ανέλαβε τα βασικά έξοδα για 22 φοιτητές από 
Πανεπιστήµια του εξωτερικού. 

Στόχος της εταιρίας είναι να στηρίξει την AIESEC και το 2015 µε 
στόχο τη δηµιουργία συνεργειών (business & social impact) για 
τη διαµόρφωση του δίπτυχου επιχείρηση (Ευρωπαϊκή Πίστη)- 
Παιδεία (AIESEC NKUA) για την προώθηση κοινών βιώσιµων 
στόχων. Η Ευρωπαϊκή Πίστη στέκεται αρωγός στην προσπάθεια 
της AIESEC και των συνεργαζόµενων ΜΚΟ, µέσω ενδυνάµωσης 
και έµπρακτης βοήθειας.

Κοινωνικές Δοµές Δήµου Χαλανδρίου

Δυστυχώς τα τελευταία χρόνια, η οικονοµική κρίση έχει 
επηρεάσει άµεσα την κοινωνία γύρω µας. Πολλοί από τους 
συνανθρώπους µας έχουν φθάσει σε σηµείο να στερούνται 
βασικά είδη επιβίωσης, όπως στέγη, φαγητό, ρούχα κλπ. Σε 
πολλούς Δήµους, οι τοπικές διοικήσεις έχουν αντιληφθεί αυτό το 
σοβαρό πρόβληµα και έχουν προβεί σε άµεση ίδρυση - στήριξη 
των κοινωνικών δοµών µε άµεσο στόχο την αντιµετώπιση της 
ανθρωπιστικής κρίσης στις τοπικές κοινωνίες. Συγκεκριµένα, στο 
Χαλάνδρι, που είναι και η έδρα λειτουργίας της εταιρίας µας, οι 
κοινωνικές δοµές του Δήµου Χαλανδρίου, έχουν επιτύχει ένα 
τεράστιο έργο στην αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης της 
τοπικής κοινωνίας. Στο δύσκολο αυτό έργο των κοινωνικών 
δοµών έχουµε δεσµευτεί να βοηθήσουµε µε όλες µας τις 
δυνάµεις. Συγκεκριµένα για το 2014 αναλάβαµε να στηρίξουµε 
τόσο οικονοµικά όσο και µε προσφορά τροφίµων το σηµαντικό 
έργο των δοµών, ενώ δεσµευτήκαµε για ακόµα µεγαλύτερη 
βοήθεια στο έτος 2015.

Σύλλογος Ελλήνων Μεσιτών Ασφαλίσεων (ΣΕΜΑ)

Συνεχίζοντας την ανθρωποκεντρική πολιτική µας, στηρίζουµε µε 
κάθε τρόπο τις προσπάθειες για την βελτίωση και την καταξίωση 
του επαγγέλµατος των µεσιτών ασφαλίσεων στην ελληνική αγορά. 
Συγκεκριµένα, και το έτος 2014, υποστηρίξαµε το Σύλλογο 
Ελλήνων Μεσιτών Ασφαλίσεων σε διάφορες δράσεις του και 
εκδηλώσεις.  

Σκοπός του Σ.Ε.Μ.Α είναι η µε κάθε πρόσφορο µέσο κατοχύρωση 
και προβολή του ιδιαιτέρου επαγγέλµατος του Μεσίτη 
Ασφαλίσεων, δηλαδή εκείνου του Ασφαλιστικού Διαµεσολαβητή, 
ο οποίος χωρίς να έχει δέσµευση έναντι ασφαλιστικής 
επιχείρησης και µετά από εντολή του ασφαλισµένου, φέρει τα δύο 
µέρη σε επαφή και αναλαµβάνει τις απαραίτητες 
προπαρασκευαστικές εργασίες για την ολοκλήρωση της 
ασφαλιστικής σύµβασης, πάντα ως εκπρόσωπος και προασπιστής 
των καλώς εννοούµενων συµφερόντων του ασφαλισµένου.
Εκστρατεία ECOMOBILITY στα σχολεία µεγάλων πόλεων της 
χώρας

Οι συνθήκες κυκλοφορίας και ο σεβασµός στο δικαίωµα της 
ελεύθερης µετακίνησης στην πόλη είναι επίπεδο επίδειξης 
πολιτισµού και επένδυση ποιότητας στη ζωή µας. Στόχος της 
συγκεκριµένης εκστρατείας ήταν ο ερεθισµός των νέων για την 
προσέγγιση περιβαλλοντικών προβληµάτων της πόλης, η 
ευαισθητοποίηση τους και η ενεργοποίησή τους στην αναζήτηση 
λύσεων, µε προσανατολισµό στην αλλαγή συµπεριφορών και στην 
προώθηση της ποιότητας ζωής στις πόλεις µας. Η εταιρία µας, 
ήταν ο βασικός υποστηρικτής όλων των δράσεων της εκστρατείας 
στην Αττική. 

Στην εκστρατεία συµµετείχαν Οµάδες µαθητών της Γ΄τάξης 
Γυµνασίων από όλη τη χώρα, όπου µε τις εργασίες και τις 
προτάσεις τους καλούνται να αναδείξουν τις Πράσινες 
Μετακινήσεις, όπως το περπάτηµα, το ποδήλατο, τα Μέσα Μαζικής 
Μεταφοράς και να παρουσιάσουν λύσεις για την αλλαγή 

συνθηκών και τη στήριξη του δικαιώµατος  ελεύθερης 
µετακίνησης στις πόλεις. 

Η Εκστρατεία προσέφερε την ευκαιρία στους έφηβους και στον 
περίγυρό τους, να µάθουν να ζουν προστατεύοντας το περιβάλλον 
και αναβαθµίζοντας την λειτουργία των πόλεων. Σε δεύτερο 
επίπεδο, η Εκστρατεία, στόχευσε στην ενηµέρωση και 
ευαισθητοποίηση των πολιτών για την απαξίωση και τα 
προβλήµατα που δηµιουργούνται από:

> Την αδιαφορία στις επισηµάνσεις των επιστηµόνων
> Την αλόγιστη χρήση των αυτοκινήτων στις µεγάλες πόλεις
> Την έλλειψη σεβασµού στις αρχές της κοινωνικής συµβίωσης

Παράλληλα µε την εκστρατεία ecomobility, διοργανώθηκε µε την 
υποστήριξη της εταιρίας µας, και η εκστρατεία Free Mobility. 
Σκοπός της εκστρατείας FREE MOBILITY είναι µέσα από τις 
εργασίες και προτάσεις των οµάδων των µαθητών να τονιστούν τα 
προβλήµατα µετακίνησης, οι ελλείψεις στη συγκοινωνιακή δοµή, 
τα εµπόδια πεζών ή ατόµων µε κινητικές δυσκολίες, καθώς και οι 
παρατυπίες, που προκαλούν προβλήµατα στην καθηµερινή 
µετακίνηση στην πόλη. Παράλληλα, µέσα από την εκστρατεία 
καλλιεργείται η αυτενέργεια των ΑµΕΑ µε προσανατολισµό , τον 
εντοπισµό προβληµάτων, την αξιολόγηση,  τις  προτάσεις επίλυσης 
και την ενεργοποίηση όλων για την εφαρµογή τους.

Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος, Πρόληψη τροχαίων 
ατυχηµάτων- Σύλλογος Ελπίδα

Η Ευρωπαϊκή Πίστη υπήρξε ένας από τους βασικούς 
υποστηρικτές των κοινωνικών δράσεων της Ένωσης 
Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος.

Η Ευρωπαϊκή Πίστη ήταν χορηγός του Φεστιβάλ «ΑΣΦΑΛΗΣ 
ΟΔΗΓΗΣΗ, ΖΗΤΗΜΑ ΖΩΗΣ!» που πραγµατοποιήθηκε στις 28 
Μαΐου από την Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος (ΕΑΕΕ), 
σε συνεργασία µε το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας «Πάνος 
Μυλωνάς» (ΙΟΑΣ), υπό την αιγίδα της Ελληνικής Προεδρίας της 
Ε.Ε. και του Δήµου Αθηναίων.

Στο Φεστιβάλ οι επισκέπτες είχαν τη δυνατότητα να:

> Ενηµερωθούν για τις συνθήκες και τις πιθανές συνέπειες ενός 
δυστυχήµατος, µέσα από τη βιωµατική εµπειρία 

> Συµµετέχουν σε διαδραστικό εκπαιδευτικό πρόγραµµα για την 
Οδική Ασφάλεια µε χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών, video 
καθώς και online ερωτηµατολογίου 

> Εκπαιδευτούν στις Πρώτες Βοήθειες σε περίπτωση τροχαίου 
δυστυχήµατος 

> Προσφέρουν αίµα για την Τράπεζα Αίµατος Τροχαίων 
Δυστυχηµάτων

> Λάβουν χρήσιµο έντυπο οδηγιών για χρήση στο αυτοκίνητό τους 
και αναµνηστικών t-shirts µε µηνύµατα για την Οδική Ασφάλεια.

Σηµαντική για το 2014 ήταν και η δράση της Ηµέρας Ασφάλισης µε 
µία ξεχωριστή εκδήλωση κοινωνικής προσφοράς και 
αλληλεγγύης, που συµµετείχε µε µεγάλη δυναµική και η εταιρία 
µας. Η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος (ΕΑΕΕ) 
ενώνοντας τις δυνάµεις της µε τον Σύλλογο Φίλων Παιδιών µε 
Καρκίνο «ΕΛΠΙΔΑ» διοργάνωσε επίσηµο δείπνο τα έσοδα του 
οποίου πρόσφερε για την ενίσχυση της Τράπεζας Εθελοντών 
Δοτών Μυελού των Οστών «ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ» και του 
σηµαντικού έργου που επιτελείται µέσα από τη λειτουργία της: Τη 
δυνατότητα εύρεσης συµβατού δότη για τους µικρούς και 
µεγάλους ασθενείς τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς, που 
χρειάζονται µεταµόσχευση µυελού των οστών προκειµένου να 
θεραπευτούν. Όλοι οι εκπρόσωποι της ασφαλιστικής αγοράς και οι 
καλεσµένοι τους έδειξαν έµπρακτα την κοινωνική τους 
ευαισθησία δωρίζοντας στο «ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ» ποσό που 
προσεγγίζει τις 75.000 ευρώ.

Super League Ελλάδος

Στην Ευρωπαϊκή Πίστη αντιλαµβανόµαστε το δοµικό µας ρόλο στη 
διαµόρφωση της κοινωνίας του αύριο και για το λόγο αυτό, 
υποστηρίζουµε ενεργά τον Αθλητισµό και το Παιδί 
αναδεικνύοντας την υπεύθυνη δράση µας. Πιστεύουµε ότι ο 
Αθλητισµός αποτελεί κάτι περισσότερο από σωµατική 
δραστηριότητα: αποτελεί κοινωνικό θεσµό που κάθε υπεύθυνος 
εταιρικός πολίτης οφείλει να αναγνωρίζει την αξία του και να 
καλλιεργεί τη διάδοση του κοινωνικού του µηνύµατος. Την 
περίοδο αυτή, η κοινωνία και τα παιδιά έχουν ανάγκη 
περισσότερο από ποτέ συλλογικές δράσεις που φέρουν το µήνυµα 
της συµµετοχής.

Η εταιρία µας στο πλαίσιο των ενεργειών Εταιρικής Κοινωνικής 
Ευθύνης για το 2014, στήριξε έµπρακτα ως χορηγός, την ενέργεια 
της Super League Ελλάδας «Ένα παιχνίδι για τα παιδιά», σε 
συνεργασία µε τις 18 ΠΑΕ-Μέλη της, για τη διανοµή παιχνιδιών σε 
όλα τα γήπεδα των πόλεων της Ελλάδας που διεξάγονται αγώνες 

της κορυφαίας επαγγελµατικής κατηγορίας. Κατά τις αγωνιστικές 
του Πρωταθλήµατος δόθηκαν παιχνίδια σε όλους τους µικρούς 
φιλάθλους που βρέθηκαν στα γήπεδα, έχοντας στόχο την 
ευαισθητοποίηση του κοινού σε θέµατα που αφορούσαν στο παιδί.
Οι συγκεκριµένες ενέργειες αποτελούν µέρος της συνολικής µας 
προσπάθειας προσέγγισης των ενδιαφερόµενων φορέων για τη 
συνδιαµόρφωση του πλαισίου που ορίζει η δράση µας. Στη βάση 
της ανωτέρω πρωτοβουλίας, η Ευρωπαϊκή Πίστη αποτέλεσε τον 
επίσηµο υποστηρικτή της Super League ΟΠΑΠ για την αγωνιστική 
περίοδο 2013 - 2014, ενώ παράλληλα µε το Οµαδικό Ασφαλιστήριο 
Κάλυψης Ατυχηµάτων και Ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης των 
ποδοσφαιριστών των ΠΑΕ-Μελών της Super League οι 
ποδοσφαιριστές έχουν πρόσβαση σε µία σειρά από καλύψεις που 
προσφέρει η εταιρία.

Υποδεχόµενοι τους ποδοσφαιριστές των ΠΑΕ - Μελών της Super 
League στη µεγάλη οικογένεια των ασφαλισµένων της ΑΕΓΑ 
Ευρωπαϊκή Πίστη, είµαστε πεπεισµένοι, ότι η συγκεκριµένη 
συνεργασία έχει αµοιβαία οφέλη και αναδεικνύει συνέργειες. Η 
στήριξη του ελληνικού ποδοσφαίρου, η γνωριµία του παιδιού µε 
τη φίλαθλη κοινότητα, και ο συνδυασµός των παραπάνω µε 
πράξεις εταιρικής κοινωνικής αλληλεγγύης είναι οι καρποί 
προσπαθειών που επιβεβαιώνουν τις επί 37 χρόνια 
αδιαπραγµάτευτες αρχές µας: Σύνεση, Αφοσίωση, 
Επαγγελµατισµός και Σεβασµός σε όλα τα ενδιαφερόµενο µέρη. 
«Στόχος της εταιρίας µας είναι η συµβολή στην ευαισθητοποίηση 
του κοινού και η ανάδειξη του ρόλου της κοινωνικής 
αλληλεγγύης.»

Στήριξη Παγκόσµιας Πρωταθλήτριας Κατερίνας Νικολαϊδου

Τον Απρίλιο 2014, η Ευρωπαϊκή Πίστη υπογράφει χορηγική 
συµφωνία µε την Κατερίνα Νικολαϊδου, Πρωταθλήτρια Ευρώπης 
2013 στην Κωπηλασία. Η Κατερίνα Νικολαϊδου, έχει στο 
ενεργητικό της, τα εξής µετάλλια: 

> Τρία χρυσά για το 2013, ένα στους Μεσογειακούς Αγώνες, ένα 
στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθληµα και ένα στο Παγκόσµιο Πρωτάθληµα 
Νέων Γυναικών

> Ένα αργυρό µετάλλιο για το 2013 στο Παγκόσµιο Γυναικών 

> Ένα αργυρό µετάλλιο για το 2012 στο Παγκόσµιο Πρωτάθληµα 
Νέων Γυναικών

Παράλληλα έχει αναδειχθεί και κορυφαία αθλήτρια στην Ελλάδα 
για το 2013, από τους δηµοσιογράφους – µέλη του Πανελλήνιου 
Συνδέσµου Αθλητικού Τύπου (ΠΣΑΤ). 

Η συγκεκριµένη χορηγία, έχει ως στόχο τη στήριξη και την 
ενίσχυση των προσπαθειών της Πρωταθλήτριας, µε στόχο την 
απρόσκοπτη αφοσίωσή της σε νέες διακρίσεις.

Την 1η Ιουνίου του 2014, η Κατερίνα Νικολαϊδου αναδεικνύεται  
Πρωταθλήτρια Ευρώπης στο µονό σκιφ ελαφρών βαρών 
(κωπηλασία), για δεύτερη συνεχόµενη χρονιά. Η µόλις 21 ετών 
Κατερίνα κατακτά την πρώτη θέση στον τελικό του ευρωπαϊκού 
πρωταθλήµατος που φιλοξενήθηκε στη λίµνη Σάβα στο Βελιγράδι, 
υπερισχύοντας στον τελικό της Ολλανδής Μαρί-Αν Φρένκεν µε 
διαφορά ενάµισι δευτερολέπτου.

Τον Νοέµβριο του ίδιου έτους, η Κατερίνα Νικολαϊδου 
βραβεύθηκε για δεύτερη χρονιά ως κορυφαία αθλήτρια στην 
Ελλάδα για το 2014, από τους δηµοσιογράφους – µέλη του 
Πανελλήνιου Συνδέσµου Αθλητικού Τύπου (ΠΣΑΤ).

Εταιρία Ανωτάτων Στελεχών Επιχειρήσεων Ε.Α.Σ.Ε.

Η Ευρωπαϊκή Πίστη στηρίζει έµπρακτα την ενηµέρωση, την 
ανταλλαγή γνώσεων και τη µεταλαµπάδευση συγχρόνων 
πρακτικών µάνατζµεντ στην Ελλάδα. Η διάχυση της πληροφορίας, 
βοηθά τις επιχειρήσεις να προετοιµάζονται και να προσαρµόζονται 
άµεσα στη νέα πραγµατικότητα. Εκτός από την γενικότερη στήριξη 
µας στην Ε.Α.Σ.Ε., ήµασταν βασικοί υποστηρικτές στην 
καλοκαιρινή εκδήλωση στις 8 Ιουλίου του 2014.

Η Ε.Α.Σ.Ε ιδρύθηκε το 1986 και είναι ένας αξιοκρατικός, 
τεχνοκρατικός, µη κερδοσκοπικός οργανισµός, εκπρόσωπος του 
ανώτατου επαγγελµατικού µάνατζµεντ της χώρας, ο οποίος 
αριθµεί περί τα 500 µέλη Προέδρους Διοικητικών Συµβουλίων, 
Διευθύνοντες Συµβούλους, Γενικούς Διευθυντές και 
αναπληρωτές Γενικούς Διευθυντές. Τα µέλη της ΕΑΣΕ έχουν την 
κύρια ευθύνη των µεγαλύτερων και πλέον γνωστών ελληνικών 
και πολυεθνικών επιχειρήσεων και δηµόσιων Οργανισµών µε 
συνολικό κύκλο εργασιών που ξεπερνά τα 52 δισ. ευρώ και 
σύνολο εργαζοµένων που ξεπερνά τις 150.000 άτοµα. Κύριος 
σκοπός της ΕΑΣΕ είναι η συµβολή της στη βελτίωση του επιπέδου 
του ανώτατου µάνατζµεντ της χώρας και στην ανάπτυξη της 
ελληνικής οικονοµίας.

Στήριξη των Κοινωνικών Συνεταιρικών Επιχειρήσεων- 
Επιχειρηµατικότητας

Οι δράσεις των κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων 
καθώς και η ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας, είναι ζητήµατα 
που για εµάς στην Ευρωπαϊκή Πίστη ΑΕΓΑ, χρήζουν άµεσης 
στήριξης. Για το συγκεκριµένο λόγο, τον Απρίλιο του 2014, 
αποφασίσαµε να στηρίξουµε εξ ολοκλήρου µια Κοινωνική 
Συνεταιριστική Επιχείρηση. Η στήριξη περιλαµβάνει τη δωρεάν 
παραχώρηση του χώρου στέγασης της επιχείρησης για 2 έτη, 
καθώς επίσης και όλων των πάγιων εξόδων λειτουργίας της 
(έπιπλα, ηλεκτρισµός, τηλεφωνικά κλπ). Η Κοινωνική 
Συνεταιριστική Επιχείρηση που αποφασίσαµε να στηρίξουµε είναι 
η ΚΟΙΝΣΕΠ 180 Μοίρες. Βασικές λειτουργίες της συγκεκριµένης 
ΚΟΙΝΣΕΠ είναι:

> Social and Design Research: Διεξαγωγή έρευνας σε θέµατα 
κοινωνικής οικονοµίας (κοινωνικές τάσεις, αναδυόµενες αγορές, 
κλπ)

> Κατάρτιση και ανάπτυξη ικανοτήτων: Κοινωνική ένταξη µέσω 
της εκπαίδευσης και κατάρτισης, Κοινωνική καινοτοµία για την 
ανάπτυξη και Καθοδήγηση για την Κοινωνική Καινοτοµία 

> Ανάπτυξη Κοινωνικών Υπηρεσιών και Προϊόντων: Ανάλυση του 
κοινωνικού αντίκτυπου

Άµεση προτεραιότητα µας αποτελεί η συνέχιση της υποστήριξης 
των κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων καθώς και η 
ανεύρεση νέων. 

Στήριξη στην εκπαίδευση και στα παιδιά

Εδώ και πολλά χρόνια, η Ευρωπαϊκή Πίστη στηρίζει δράσεις και 
ενέργειες για τη εκπαίδευση καθώς και για τον πολιτισµό. Για το 
2014 και µε την βοήθεια του τµήµατος µηχανογράφησης 
βοηθήσαµε στον εκσυγχρονισµό οχτώ σχολείων- συλλόγων µε τη 
δωρεά µηχανογραφικού εξοπλισµού στα παρακάτω σχολεία- 
Συλλόγους:

> 1ο  Λύκειο Χαλανδρίου
> 3ο  Δηµοτικό Σχολείο Σερρών
> 1ο Γυµνάσιο Κηφισιάς
> Γυµναστικός Σύλλογος Πυγµαχίας Περιστερίου 
> 6ο Δηµοτικό Σχολείο Χαλανδρίου
> 2ο Δηµοτικό Σχολείο Ν. Σµύρνης
> Σύλλογος «Χαµόγελο του Παιδιού»
> Σχολή Επαγγελµατικής Κατάρτισης ατόµων µε αναπηρία

Επιπλέον, στηρίξαµε πολιτιστικές εκδηλώσεις για τα παιδιά όπως:
• Θεατρική παράσταση «τα παιδία παίζει»
• Παιδική Γιορτή Παγκρήτιας Ένωσης στο πολεµικό Μουσείο

Χρυσούλα Αναγνωστοπούλου
Διευθύντρια Μηχανογράφησης

Μέσα σε αυτό το δυσµενές και ταυτόχρονα 
απαιτητικό περιβάλλον, υπάρχουν 

συνάνθρωποί µας και κυρίως παιδιά που δεν 
απολαµβάνουν τα αυτονόητα στην 
καθηµερινότητά τους. Καθήκον και 

υποχρέωση όλων µας είναι να 
παρακολουθούµε αυτές τις δύσκολες 

περιπτώσεις και να προσπαθούµε να τις 
προσεγγίσουµε µε τα µέσα που διαθέτουµε. Η 

Διεύθυνση Πληροφορικής  του Οµίλου της 
Ευρωπαϊκή Πίστη µέσα από την ευαισθησία 
και τη διακριτικότητα των συναδέλφων που 

αναλαµβάνουν να εξοικονοµούν 
µηχανογραφικό εξοπλισµό σε καλή 

κατάσταση, για να καλυφθούν οι ελλείψεις σε 
σχολεία, ιδρύµατα, συλλόγους, δηµόσιους 

φορείς κ.λ.π., επιδιώκει για ακόµα µία χρονιά 
να ανταποκριθεί σε αυτά τα αιτήµατα και να 

διαθέτει πόρους που δίνουν χαρά και ελπίδα 
για ένα καλύτερο µέλλον.

Στήριξη Τοπικών Παραδόσεων 
Μια πρωτοτυπία των δράσεων µας για το 2014, αποτέλεσε και η 
στήριξη των τοπικών παραδόσεων και ηθών - εθίµων. 
Συγκεκριµένα, µε την πάροδο των ετών έχει παρατηρηθεί 
σηµαντική εγκατάλειψη των παραδόσεων ιδίως από την νέα γενιά. 
Μέσα σε αυτόν τον προβληµατισµό, το 2014,  η εταιρία µας 
αποφάσισε την στήριξη τοπικών παραδοσιακών εκδηλώσεων.
Συγκεκριµένα, στηρίξαµε ως χορηγοί τα «Υακίνθεια 2014» τα 
οποία διοργανώθηκαν για 17η συνεχή χρονιά. Το 2014 ήταν το έτος 
του El Greco, του µεγάλου κρητικού ζωγράφου της Αναγέννησης 
(Ισπανία - Ελλάδα). Τα Υακίνθεια όµως, τιµούν και τη µνήµη ενός 
άλλου µεγάλου εκπροσώπου της Αναγέννησης, του Βιτσέντζου 
Κορνάρου µε τον Ερωτόκριτο, που πέθανε το 1614 - ίδια χρονιά µε 
τον El Greco.
Για δέκατη έβδοµη χρονιά και για δύο ηµέρες, την Παρασκευή 25 
και το Σάββατο 26 Ιουλίου του 2014, τα Υακίνθεια συνδιαλέχθηκαν 
µε τις τέχνες και τα γράµµατα για να παράξουν πολιτισµό, στα 1260 
υψόµετρο του Άγιου Υάκινθου, στα Ανώγεια. 
Επιπλέον, στηρίξαµε το ετήσιο τετραήµερο Φεστιβάλ Πλαταιών 
του Πολιτιστικού Συλλόγου «ΩΕΡΟΗ» που πραγµατοποιήθηκε από 
τον Αύγουστο του 2014. Το συγκεκριµένο Φεστιβάλ είχε ως στόχο 
την αναβίωση παλαιών ηθών και εθίµων, διάφορες παραστάσεις 
προς το νεανικό κοινό καθώς και αθλητικές δραστηριότητες. 
Η δέσµευση µας για το 2015 είναι να συνεχίσουµε να στηρίζουµε 
δράσεις και δραστηριότητες που έχουν ως άµεσο στόχο την 
αναβίωση των παραδόσεων στις τοπικές κοινωνίες.
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Η φροντίδα στον πελάτη αποτελεί µέρος του DNA της εταιρικής 
µας κουλτούρας. Η ακριβής και διαφανής ενηµέρωση των 
πελατών, υφιστάµενων και δυνητικών, αποτελεί βασική 
προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή Πίστη. Εκτός της τήρησης του 
νοµοθετικού πλαισίου και των συναλλακτικών ηθών, η 
Ευρωπαϊκή Πίστη ακολουθεί τον εδώ και χρόνια θεσπισµένο 
εσωτερικό κώδικα επιχειρηµατικής δεοντολογίας σε όλα τα στάδια 
δηµιουργίας, προώθησης προϊόντων και εξυπηρέτησης των 
πελατών σε σχέση µε τα προϊόντα αυτά.

Ο καταναλωτής για εµάς αποτελεί µέρος της όλης παραγωγικής 
µας διαδικασίας, συνοδοιπόρος και συνεργάτης. Η φιλοσοφία µας 
δεν εξαντλείται στο «Πληρώνει αµέσως», αλλά ενδυναµώνεται 
από τις καθηµερινές µας ενέργειες.

Η ικανοποίηση του πελάτη για την Ευρωπαϊκή Πίστη αποτελεί 
πρώτο µέληµα και µέτρο επιτυχίας. Ως εκ τούτου, η πολιτική 
ποιότητας της εταιρίας µας συνίσταται κατ' αρχήν στην πλήρη 
ικανοποίηση των πελατών της σε κάθε συναλλαγή που έχουν µε 
αυτή και στη συνεχή βελτίωση της ποιότητας των παρεχοµένων 
ασφαλιστικών υπηρεσιών, ώστε να επιτυγχάνεται η πλήρης 
κάλυψη των ασφαλιστικών αναγκών των πελατών.

Η Ευρωπαϊκή Πίστη, στο πλαίσιο της ετήσιας επιθεώρησης από 
τον αναγνωρισµένο φορέα TUV NORD, το 2014 ολοκλήρωσε µε 
απόλυτη επιτυχία τις απαιτούµενες ενέργειες για την 
επαναπιστοποίησή της µε ISO 9001:2008. Η επαναπιστοποίηση µε 
το συγκεκριµένο διεθνές πρότυπο ποιότητας αφορά στο σύνολο 
των παρεχόµενων υπηρεσιών της εταιρίας και είναι απόλυτα 
εναρµονισµένη µε την πολιτική της, η οποία συνίσταται στη συνεχή 
βελτίωση της ποιότητας των παρεχόµενων ασφαλιστικών 
υπηρεσιών και στην πλήρη ικανοποίηση των πελατών της. Το 
πιστοποιητικό ISO 9001:2008 συµβαδίζει απόλυτα µε το στόχο της 
εταιρίας να διατηρεί το όνοµά της ως συνώνυµο της υψηλής 
ποιότητας στην παροχή ασφαλιστικών υπηρεσιών, αποτελώντας 
µία εκ των κορυφαίων επιχειρήσεων στην ασφαλιστική αγορά. 
Υπενθυµίζεται ότι η Ευρωπαϊκή Πίστη, είναι η πρώτη Ελληνική 
Ασφαλιστική Εταιρία που κατέχει από το 2002 πιστοποίηση ISO για 
το σύνολο των υπηρεσιών της.

Παράλληλα, η Ευρωπαϊκή Πίστη ακολουθεί τις κατευθυντήριες 
γραµµές του ΟΗΕ περί Προστασίας του Καταναλωτή (UN Guide-
lines for Consumer Protection), όπως διαµορφώθηκαν και 
συµφωνήθηκαν αρχικό το 1985, και στη συνέχεια όπως 
ενισχύθηκαν το 1999 µε προτάσεις για τη Βιώσιµη Κατανάλωση. 
Με τον τρόπο αυτό, η Ευρωπαϊκή Πίστη ενστερνίζεται την 
προώθηση και την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων του 
καταναλωτή, την δηµιουργία πλαισίου για την πληροφορηµένη 
επιλογή του, την ενίσχυση της ενηµέρωσης του καταναλωτή και 
την προώθηση των αρχών της βιώσιµης κατανάλωσης.

...Fair marketing
Στην Ευρωπαϊκή Πίστη διασφαλίζουµε, µε κάθε τρόπο, ότι η 
προβολή των προϊόντων και των υπηρεσιών µας γίνεται µε 
ακρίβεια και µε σεβασµό προς το καταναλωτικό κοινό. 
Για το σκοπό αυτό, η διαφηµιστική µας προβολή επικοινωνείται 
χωρίς παραπλανητικές δηλώσεις, ανακρίβειες στους όρους και 
απόκρυψης µέρους της αλήθειας (fair marketing). 

GREECE RACE FOR THE CURE

Ο Αγώνας Race for the Cure είναι η µεγαλύτερη παγκόσµια 
πρωτοβουλία ευαισθητοποίησης για την πρόληψη του καρκίνου 
του µαστού. Διοργανώνεται εδώ και 31 χρόνια σε περισσότερες 
από 140 πόλεις παγκοσµίως από την αµερικανική οργάνωση 
Susan G. Komen for the Cure.

Η Ευρωπαϊκή Πίστη µε περισσότερους από 90 εργαζόµενούς της, 
έδωσε ηχηρό παρόν στον αγώνα Greece Race for the Cure που 
διοργάνωσε ο Πανελλήνιος Σύλλογος Γυναικών µε καρκίνο 
µαστού «Άλµα Ζωής». Επιπλέον, τόσο οι εργαζόµενοι της εταιρίας 
όσο και η ίδια η εταιρία, στήριξαν οικονοµικά την όλη προσπάθεια 
διοργάνωσης. Ο αγώνας πραγµατοποιήθηκε στις 28 Σεπτεµβρίου 
του 2014 στο Ζάππειο Μέγαρο και περιλάµβανε µια διαδροµή 5 
χλµ ή εναλλακτικά έναν περίπατο 2 χλµ. Συνολικά 13.000 γυναίκες, 
άνδρες και παιδιά ένωσαν τις δυνάµεις τους και έτρεξαν για κάθε 
γυναίκα της Ελλάδας. Το προσωπικό της εταιρίας, δείχνοντας για 
άλλη µια φορά την ευαισθησία του σε θέµατα κοινωνικής 
αλληλεγγύης, συµµετείχε στον αγώνα µε σκοπό την ενίσχυση του 
Συλλόγου στην προσπάθεια που καταβάλει για τη στήριξη των 
γυναικών που πάσχουν από καρκίνο του µαστού.

Η οµάδα της ΑΕΓΑ Ευρωπαϊκή Πίστη, ευαισθητοποιηµένη σε 
θέµατα που αφορούν στη στήριξη των γυναικών που πάσχουν από 
καρκίνο του µαστού, δήλωσε ηχηρά τη συµµετοχή της, και 
υποσχέθηκε ότι θα συνεχίσει να στηρίζει τη δύσκολη αλλά 
αισιόδοξη προσπάθεια του Συλλόγου.

AIESEC

Η AIESEC είναι ένας εθελοντικός, µη κυβερνητικός, µη πολιτικός 
και µη κερδοσκοπικός οργανισµός µε δίκτυο 126 χωρών, 100.000 
µελών και 2400 πανεπιστηµίων σε ολόκληρο τον κόσµο. Αποτελεί 
το µεγαλύτερο φοιτητικό διεθνή οργανισµό µε όραµα την 
µεγιστοποίηση των ανθρωπίνων δυνατοτήτων (προσωπική 
ανάπτυξη του φοιτητή, µέσα από διεθνείς συνέργειες, εµπειρίες 
και δράσεις κοινωνικής δικτύωσης στο εσωτερικό και το 
εξωτερικό) και την παγκόσµια ειρήνη. Στόχος της AIESEC είναι να 
δίνει όσο περισσότερες ευκαιρίες στα µέλη της, να ανακαλύψουν 
και να αναπτύξουν τις ικανότητές τους ώστε να έχουν θετικό 
αντίκτυπο στην κοινωνία. Η AIESEC διοικείται αποκλειστικά από 
φοιτητές και πρόσφατους πτυχιούχους (έως και δύο έτη), δίνοντας 
έτσι την ευκαιρία σε νέους ανθρώπους να αναπτύξουν τις ηγετικές 
τους ικανότητες καθοδηγώντας τον οργανισµό προς το όραµά του.

Στο πλαίσιο της δραστηριότητάς της, το 2014 η AIESEC NKUA 
προώθησε το πρόγραµµα Young Power, το οποίο αφορούσε τη 
διάδοση των 8 Millennium Development Goals του ΟΗΕ. Βάσει 
των προγραµµάτων, εταιρίες καλούνταν να ενισχύσουν 
οικονοµικά τα έξοδα διαβίωσης φοιτητών από πανεπιστήµια του 
εξωτερικού, οι οποίοι καλούνταν να επισκεφθούν και να κάνουν 
γνωστό το νόηµα των Στόχων της Χιλιετίας.

Η υποχρέωση αυτή αποτελεί αναπόσπαστο κοµµάτι της 
επιχειρηµατικής µας δεοντολογίας και δέσµευση προς κάθε 
συναλλασσόµενο µας.

Το 2014, η Ευρωπαϊκή Πίστη σε κάθε επικοινωνία της µε το 
καταναλωτικό κοινό (διαφήµιση σε τηλεόραση και ψηφιακά µέσα, 
ενέργειες «below the line») επένδυσε στην ειλικρίνεια και στη 
διαφάνεια. 

Παράλληλα, αναγνωρίζουµε την τεράστια δυναµική του 
διαδικτύου. Με την πληθώρα των πληροφοριών που µπορεί να 
αντλήσει κάποιος µέσω της ιστοσελίδας µας, των κοινωνικών 
δικτύων, των διαδικτυακών χώρων επικοινωνίας, δίνουµε τη 
δυνατότητα στον καταναλωτή να συγκρίνει, να συζητήσει µαζί µας 
και να επιλέξει το προϊόν ή την υπηρεσία που επιθυµεί.
Μέσα από τη διαδικασία αυτή, βελτιωνόµαστε και γινόµαστε 
καλύτεροι ακροατές, αφού προσπαθούµε να ανοίξουµε διάλογο 
µε τους πελάτες ή τους δυνητικούς πελάτες µας. 

Κώστας Χαλκιώτης
Head of Marketing and P.R

Σεβόµαστε όλους τους πελάτες µας και κάθε 
έναν ξεχωριστά, σαν να είναι ο µοναδικός 

πελάτης που έχουµε. Εργαζόµαστε σκληρά 
για να ανταποκριθούµε στις σύνθετες ανάγκες 

της ζωής των πελατών µας και τους 
βοηθούµε να οικοδοµήσουν το µέλλον τους 
µε σεβασµό και αξιοπιστία, προσφέροντάς 

τους προγράµµατα και υπηρεσίες που 
απαντούν στις πραγµατικές τους ανάγκες

...education leads to awareness
Όλο το προσωπικό µας συµµετέχει τακτικά σε εκπαιδευτικά 
σεµινάρια για την πληρέστερη ενηµέρωσή του σε θέµατα του 
κλάδου, ώστε οι υπηρεσίες και τα προϊόντα που προσφέρουµε 
τόσο από τα γραφεία µας, όσο και µέσω των ασφαλιστικών µας 
συµβούλων να δηµιουργούν προστιθέµενη αξία στους πελάτες 
µας. Η ακριβής και ειλικρινής ενηµέρωση των πελατών µας 
αναδεικνύει την ποιότητα των µοναδικών υπηρεσιών µας. Για την 
Ευρωπαϊκή Πίστη, ο πελάτης πρέπει να είναι ενηµερωµένος για 
να διεκδικεί τα δίκαια και να απευθύνεται στους ειδικούς. Η 
ενηµέρωση οδηγεί στη γνώση, και η γνώση στις σωστές επιλογές.

...customer orientation and feedback
 
Προκειµένου να διαπιστώσουµε αν το επίπεδο των παροχών µας 
ανταποκρίνεται στις πελατειακές απαιτήσεις, παρακολουθούµε 
συστηµατικά τον βαθµό ικανοποίησης των πελατών µας. Η 
ανατροφοδότηση  γίνεται επίσης, µέσω της άριστης συνεργασίας 
µεταξύ συµβούλου και πελάτη. Ταυτόχρονα, το τηλεφωνικό µας 
κέντρο και το τµήµα Εξυπηρέτησης Πελατών είναι πάντα στη 
διάθεση του κοινού για παράπονα, συστάσεις και απορίες που 
µπορεί να προκύψουν, διασφαλίζοντας την άµεση επίλυση 
οποιουδήποτε ζητήµατος, µε γνώµονα την άµεση και λεπτοµερή 
ενηµέρωση του πελάτη για όποιο θέµα επιθυµεί.

Στόχος µας είναι η οποιαδήποτε συναλλαγή (ηλεκτρονική ή µε 
ενδιάµεσο τον ασφαλιστικό σύµβουλο) να χαρακτηρίζεται από 
απλότητα, ταχύτητα, διαφάνεια, είτε µέσω online & mobile 
technologies, είτε µέσω διαπιστευµένων ασφαλιστικών 
συµβούλων. Η αµεσότητα και η διαφάνεια που αναζητούν οι 
πελάτες εξυπηρετείται κυρίως µέσω των βελτιωµένων 
ηλεκτρονικών δικτύων (portal πελατών), της 
αυτοµατοµατοποιηµένης διαχείρισης εξερχόµενων κλήσεων, που 
οδηγούν στην άµεση εξυπηρέτηση των πελατών. Η δυναµική 
υπηρεσία της Εξυπηρέτησης Πελατών αποτελεί, εκτός από 
επιταγή της αγοράς, και προϋπόθεση για τη σύγκλιση της εταιρίας 
µας µε τις απαιτήσεις του επόπτη (Τ.τ.Ε.).

Το τµήµα CRM analytics δίνει µια πελατοκεντρική προσέγγιση 
στην εταιρία και φροντίζει τις ιδιαιτερότητες του κάθε πελάτη (ή 
οµάδας πελατών µε παρόµοιες ανάγκες) ξεχωριστά.

Το CRM analytics βοηθάει στην γρήγορη και έγκυρη λήψη 
επιχειρηµατικών αποφάσεων. Επίσης βοηθά στην  καλύτερη 
συνεργασία του Μάρκετινγκ µε τις Πωλήσεις και την Εξυπηρέτηση 
Πελατών, ενώ το 2012 ξεκίνησε η χρήση διαδραστικών 
τεχνολογιών (mobile and interactive technologies). Ο στόχος που 
είχε η εταιρία µας µέχρι τώρα (άµεση και αποτελεσµατική 
εξυπηρέτηση του πελάτη) δεν αλλάζει, αλλά εµπλουτίζονται τα 
εργαλεία λόγω αλλαγής του εξωτερικού περιβάλλοντος και των 
απαιτήσεων.

Τα µέσα που χρησιµοποιούµε (Mobile & Interactive technologies / 
social media) τροφοδοτούν τα αντίστοιχα τµήµατα µε 
στοχευόµενες πληροφορίες που ενδυναµώνουν τις βασικές 
λειτουργίες τους. Έχοντας καλύτερη πληροφόρηση και 
ανατροφοδότηση για τους πελάτες και τις ανάγκες τους, τα 
εξατοµικευµένα προϊόντα µας είναι σε θέση να ικανοποιούν τις 
ακριβείς ανάγκες των πελατών µας. Επιπλέον, η διαδραστική 
τεχνολογία ενισχύει την επικοινωνία µεταξύ πελατών και εταιρίας, 
δηµιουργώντας επιπλέον ερεθίσµατα για ολοκληρωµένες 
καλύψεις. Στόχος της εταιρίας για το επόµενο διάστηµα, 
ενσωµατώνοντας τη δυναµική της κοινωνικής δικτύωσης, είναι η 
ισχυροποίησή της µε µηχανισµούς που δεν θα στοχεύουν µόνο 
στην επιβεβαίωση της καθιερωµένης µας θέσης, αλλά και την 
απευθείας δηµιουργία προϋποθέσεων άµεσης πώλησης, µέσω 
της δηµιουργίας ή ενίσχυσης ηλεκτρονικών κοινοτήτων.

Το 2014, πραγµατοποιήσαµε την ετήσια έρευνα ικανοποίησης των 
πελατών µας µε την συνεργασία 7 τµηµάτων (Εξυπηρέτησης 
Πελατών, Call Center, Κανονιστική Συµµόρφωση, Νοµική 
Υπηρεσία, Marketing, Οργάνωσης Διαδικασιών και CRM). Τα 
αποτελέσµατα επιβεβαίωσαν για µια ακόµα φορά την 
φερεγγυότητα και την αξιοπιστία της εταιρίας µας. Μερικά από τα 
σηµαντικά στοιχεία της έρευνας είναι:

> To 82% των πελατών πιστεύει ότι το ασφαλιστικό του πρόγραµµα 
ανταποκρίνεται από πολύ έως και πάρα πολύ στις ανάγκες του

> Το 90% των πελατών πιστεύει ότι ο ασφαλιστικός σύµβουλος της 
εταιρίας µας είναι πολύ έως πάρα πολύ διαθέσιµος και πρόθυµος 
να τους εξυπηρετεί

> Το 95% των πελατών θα σύστηνε την εταιρία µας σε άλλους 
πελάτες ενώ το 93% θα σύστηνε τον ασφαλιστικό µας σύµβουλο.

Χρήστος Τσινίδης
CRM Analyst

Το CRM analytics της Ευρωπαϊκή Πίστη ΑΕΓΑ, 
δηµιουργήθηκε µε στόχο να καλύψει τις 

ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες του κάθε πελάτη 
ξεχωριστά. Είναι η βασική επιχειρηµατική 
στρατηγική που ενσωµατώνει εσωτερικές 
λειτουργίες  και εξωτερικά δίκτυα, για να 

δηµιουργήσει και να παραδώσει µία 
συµφέρουσα προσφορά, σε οµάδες πελατών 
µε παρόµοιες ανάγκες. Βασίζεται σε υψηλής 

ποιότητας δεδοµένα και την αγοραστική 
συµπεριφορά των πελατών

...consumer data protection and privacy

Οι εργαζόµενοί µας διαχειρίζονται ευαίσθητα προσωπικά 
δεδοµένα. Για εµάς, η διακριτικότητα και ο επαγγελµατισµός 
αναγνωρίζονται ως ύψιστες αξίες επαγγελµατικής δεοντολογίας. Ο 
πελάτης σήµερα δεν ζητά απλά ασφαλιστικές λύσεις, αλλά την 
εµπιστοσύνη που του παρέχει µια µεγάλη υγιής ελληνική 
ασφαλιστική εταιρία που αναγνωρίζει την ανάγκη για εχεµύθεια. 
Το θέµα της προστασίας των προσωπικών δεδοµένων, αποτελεί 
για την Ευρωπαϊκή Πίστη πρώτη µέριµνα προς τον πελάτη. Η 
συγκατάθεσή του πελάτη ως προς την περαιτέρω επεξεργασία 
των πληροφοριών προσωπικού χαρακτήρα τεκµαίρεται µε την 
οικειοθελή συµπλήρωση εγγράφων και αιτηµάτων ενηµέρωσής 
του. Η συλλογή και η χρήση των προσωπικών δεδοµένων είναι 
απολύτως αναγκαία για την επίτευξη του σκοπού της ενηµέρωσής 
των πελατών µας για ασφαλιστικά προγράµµατα και 
πραγµατοποιείται µε σύννοµο τρόπο, µε σκοπό µόνο την 
ενηµέρωση των ενδιαφεροµένων για το αιτούµενο ασφαλιστικό 
πρόγραµµα, τα δε προσωπικά δεδοµένα δεν ανακοινώνονται σε 
τρίτους. Επιπρόσθετα, η Ευρωπαϊκή Πίστη παρέχει την 
δυνατότητα στον πελάτη της ενηµέρωσης, τροποποίησης των 
όρων και επιλογής ασφαλιστικού προϊόντος µέσω της ιστοσελίδας 
της εταιρίας, διευκολύνοντας την διαδικασία ασφάλισης, 
απλοποιώντας τα βήµατα και λειτουργώντας µε γνώµονα το 
συµφέρον του πελάτη.

Για την εξυπηρέτηση των διαρκώς αυξανόµενων και 
εξατοµικευµένων αναγκών των πελατών µας, στο νέο περιβάλλον 
εταιρικής διακυβέρνησης, οι ασφαλιστικές εταιρίες πρέπει να 
είναι σε θέση από τη µια πλευρά να συγκεντρώνουν (Data Ware-
housing) και να επεξεργάζονται (Data Mining) µεγάλους όγκους 
προσωπικών δεδοµένων (Big Data) και από την άλλη, να 
εγγυώνται την ασφαλή διαχείρισή τους µε απόλυτη διαφάνεια και 
υπευθυνότητα. Το ζήτηµα αποκτά βαρύνουσα σηµασία, ιδίως µε 
τη χρήση cloud computing platforms και εφαρµογών, τα οποία 
ναι µεν διευκολύνουν τη λειτουργικότητα και µειώνουν τους 
νεκρούς χρόνους, αλλά εγείρουν θέµατα ασφαλείας ευαίσθητων 
προσωπικών δεδοµένων. Στο σηµείο αυτό, η υπηρεσία του 
Εσωτερικού Ελέγχου σε συνεργασία µε το τµήµα 
Μηχανογράφησης διαδραµατίζουν κοµβικό ρόλο για την 
επικύρωση της διαφάνειας και εξάλειψης περιπτώσεων µη 
χρηστής διαχείρισης των προσωπικών δεδοµένων. Ειδικότερα, 
σύµφωνα µε την κοινοτική και εθνική νοµοθεσία προστασίας 
προσωπικών δεδοµένων και απορρήτου των επικοινωνιών, 
εφαρµόζουµε εσωτερικά και επιβάλλουµε σε συµβατικές σχέσεις 
µε τρίτα µέρη πολιτική ασφάλειας δεδοµένων, το αντικείµενο των 
οποίων είναι σχετικό µε πρόσβαση και χειρισµό τέτοιων 
δεδοµένων.

Το αποτέλεσµα είναι οι δικλείδες ασφαλείας και το πρωτόκολλο 
που ακολουθούµε να είναι ανεπτυγµένα σε τέτοιο βαθµό που να 
εγγυώνται την ασφαλή καταχώρηση των ευαίσθητων 
προσωπικών δεδοµένων των πελατών µας. Για την περαιτέρω 
διασφάλιση των προσωπικών δεδοµένων, ο κάθε πελάτης 
διατηρεί το δικαίωµα να ασκήσει τα προβλεπόµενα από τα άρθρα 
12 και 13 του Ν. 2472/1997 δικαιώµατα πρόσβασης και 
αντίρρησης.

Παναγιώτης Παυλόπουλος
Προϊστάµενος Τεχνικού Τµήµατος Μηχανογράφησης 

Η Ευρωπαϊκή Πίστη δραστηριοποιείται σε ένα 
περιβάλλον όπου οι νέες τεχνολογίες 

διαδραµατίζουν σηµαντικό ρόλο. Η υιοθέτηση 
των τεχνολογιών αιχµής συνοδευόµενη από 

τεκµηριωµένη γνώση και ειδίκευση  σε 
συνδυασµό µε οργανωτικές δοµές και 

ασφαλείς διαδικασίες µπορεί να δώσει τη 
δυνατότητα στην επιχείρηση για πολύ 

καλύτερα αποτελέσµατα σε συνδυασµό µε µια 
βιώσιµη ανάπτυξη

Η Ευρωπαϊκή Πίστη, στο πλαίσιο του προγράµµατος Young 
Power, ανέλαβε τα βασικά έξοδα για 22 φοιτητές από 
Πανεπιστήµια του εξωτερικού. 

Στόχος της εταιρίας είναι να στηρίξει την AIESEC και το 2015 µε 
στόχο τη δηµιουργία συνεργειών (business & social impact) για 
τη διαµόρφωση του δίπτυχου επιχείρηση (Ευρωπαϊκή Πίστη)- 
Παιδεία (AIESEC NKUA) για την προώθηση κοινών βιώσιµων 
στόχων. Η Ευρωπαϊκή Πίστη στέκεται αρωγός στην προσπάθεια 
της AIESEC και των συνεργαζόµενων ΜΚΟ, µέσω ενδυνάµωσης 
και έµπρακτης βοήθειας.

Κοινωνικές Δοµές Δήµου Χαλανδρίου

Δυστυχώς τα τελευταία χρόνια, η οικονοµική κρίση έχει 
επηρεάσει άµεσα την κοινωνία γύρω µας. Πολλοί από τους 
συνανθρώπους µας έχουν φθάσει σε σηµείο να στερούνται 
βασικά είδη επιβίωσης, όπως στέγη, φαγητό, ρούχα κλπ. Σε 
πολλούς Δήµους, οι τοπικές διοικήσεις έχουν αντιληφθεί αυτό το 
σοβαρό πρόβληµα και έχουν προβεί σε άµεση ίδρυση - στήριξη 
των κοινωνικών δοµών µε άµεσο στόχο την αντιµετώπιση της 
ανθρωπιστικής κρίσης στις τοπικές κοινωνίες. Συγκεκριµένα, στο 
Χαλάνδρι, που είναι και η έδρα λειτουργίας της εταιρίας µας, οι 
κοινωνικές δοµές του Δήµου Χαλανδρίου, έχουν επιτύχει ένα 
τεράστιο έργο στην αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης της 
τοπικής κοινωνίας. Στο δύσκολο αυτό έργο των κοινωνικών 
δοµών έχουµε δεσµευτεί να βοηθήσουµε µε όλες µας τις 
δυνάµεις. Συγκεκριµένα για το 2014 αναλάβαµε να στηρίξουµε 
τόσο οικονοµικά όσο και µε προσφορά τροφίµων το σηµαντικό 
έργο των δοµών, ενώ δεσµευτήκαµε για ακόµα µεγαλύτερη 
βοήθεια στο έτος 2015.

Σύλλογος Ελλήνων Μεσιτών Ασφαλίσεων (ΣΕΜΑ)

Συνεχίζοντας την ανθρωποκεντρική πολιτική µας, στηρίζουµε µε 
κάθε τρόπο τις προσπάθειες για την βελτίωση και την καταξίωση 
του επαγγέλµατος των µεσιτών ασφαλίσεων στην ελληνική αγορά. 
Συγκεκριµένα, και το έτος 2014, υποστηρίξαµε το Σύλλογο 
Ελλήνων Μεσιτών Ασφαλίσεων σε διάφορες δράσεις του και 
εκδηλώσεις.  

Σκοπός του Σ.Ε.Μ.Α είναι η µε κάθε πρόσφορο µέσο κατοχύρωση 
και προβολή του ιδιαιτέρου επαγγέλµατος του Μεσίτη 
Ασφαλίσεων, δηλαδή εκείνου του Ασφαλιστικού Διαµεσολαβητή, 
ο οποίος χωρίς να έχει δέσµευση έναντι ασφαλιστικής 
επιχείρησης και µετά από εντολή του ασφαλισµένου, φέρει τα δύο 
µέρη σε επαφή και αναλαµβάνει τις απαραίτητες 
προπαρασκευαστικές εργασίες για την ολοκλήρωση της 
ασφαλιστικής σύµβασης, πάντα ως εκπρόσωπος και προασπιστής 
των καλώς εννοούµενων συµφερόντων του ασφαλισµένου.
Εκστρατεία ECOMOBILITY στα σχολεία µεγάλων πόλεων της 
χώρας

Οι συνθήκες κυκλοφορίας και ο σεβασµός στο δικαίωµα της 
ελεύθερης µετακίνησης στην πόλη είναι επίπεδο επίδειξης 
πολιτισµού και επένδυση ποιότητας στη ζωή µας. Στόχος της 
συγκεκριµένης εκστρατείας ήταν ο ερεθισµός των νέων για την 
προσέγγιση περιβαλλοντικών προβληµάτων της πόλης, η 
ευαισθητοποίηση τους και η ενεργοποίησή τους στην αναζήτηση 
λύσεων, µε προσανατολισµό στην αλλαγή συµπεριφορών και στην 
προώθηση της ποιότητας ζωής στις πόλεις µας. Η εταιρία µας, 
ήταν ο βασικός υποστηρικτής όλων των δράσεων της εκστρατείας 
στην Αττική. 

Στην εκστρατεία συµµετείχαν Οµάδες µαθητών της Γ΄τάξης 
Γυµνασίων από όλη τη χώρα, όπου µε τις εργασίες και τις 
προτάσεις τους καλούνται να αναδείξουν τις Πράσινες 
Μετακινήσεις, όπως το περπάτηµα, το ποδήλατο, τα Μέσα Μαζικής 
Μεταφοράς και να παρουσιάσουν λύσεις για την αλλαγή 

συνθηκών και τη στήριξη του δικαιώµατος  ελεύθερης 
µετακίνησης στις πόλεις. 

Η Εκστρατεία προσέφερε την ευκαιρία στους έφηβους και στον 
περίγυρό τους, να µάθουν να ζουν προστατεύοντας το περιβάλλον 
και αναβαθµίζοντας την λειτουργία των πόλεων. Σε δεύτερο 
επίπεδο, η Εκστρατεία, στόχευσε στην ενηµέρωση και 
ευαισθητοποίηση των πολιτών για την απαξίωση και τα 
προβλήµατα που δηµιουργούνται από:

> Την αδιαφορία στις επισηµάνσεις των επιστηµόνων
> Την αλόγιστη χρήση των αυτοκινήτων στις µεγάλες πόλεις
> Την έλλειψη σεβασµού στις αρχές της κοινωνικής συµβίωσης

Παράλληλα µε την εκστρατεία ecomobility, διοργανώθηκε µε την 
υποστήριξη της εταιρίας µας, και η εκστρατεία Free Mobility. 
Σκοπός της εκστρατείας FREE MOBILITY είναι µέσα από τις 
εργασίες και προτάσεις των οµάδων των µαθητών να τονιστούν τα 
προβλήµατα µετακίνησης, οι ελλείψεις στη συγκοινωνιακή δοµή, 
τα εµπόδια πεζών ή ατόµων µε κινητικές δυσκολίες, καθώς και οι 
παρατυπίες, που προκαλούν προβλήµατα στην καθηµερινή 
µετακίνηση στην πόλη. Παράλληλα, µέσα από την εκστρατεία 
καλλιεργείται η αυτενέργεια των ΑµΕΑ µε προσανατολισµό , τον 
εντοπισµό προβληµάτων, την αξιολόγηση,  τις  προτάσεις επίλυσης 
και την ενεργοποίηση όλων για την εφαρµογή τους.

Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος, Πρόληψη τροχαίων 
ατυχηµάτων- Σύλλογος Ελπίδα

Η Ευρωπαϊκή Πίστη υπήρξε ένας από τους βασικούς 
υποστηρικτές των κοινωνικών δράσεων της Ένωσης 
Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος.

Η Ευρωπαϊκή Πίστη ήταν χορηγός του Φεστιβάλ «ΑΣΦΑΛΗΣ 
ΟΔΗΓΗΣΗ, ΖΗΤΗΜΑ ΖΩΗΣ!» που πραγµατοποιήθηκε στις 28 
Μαΐου από την Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος (ΕΑΕΕ), 
σε συνεργασία µε το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας «Πάνος 
Μυλωνάς» (ΙΟΑΣ), υπό την αιγίδα της Ελληνικής Προεδρίας της 
Ε.Ε. και του Δήµου Αθηναίων.

Στο Φεστιβάλ οι επισκέπτες είχαν τη δυνατότητα να:

> Ενηµερωθούν για τις συνθήκες και τις πιθανές συνέπειες ενός 
δυστυχήµατος, µέσα από τη βιωµατική εµπειρία 

> Συµµετέχουν σε διαδραστικό εκπαιδευτικό πρόγραµµα για την 
Οδική Ασφάλεια µε χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών, video 
καθώς και online ερωτηµατολογίου 

> Εκπαιδευτούν στις Πρώτες Βοήθειες σε περίπτωση τροχαίου 
δυστυχήµατος 

> Προσφέρουν αίµα για την Τράπεζα Αίµατος Τροχαίων 
Δυστυχηµάτων

> Λάβουν χρήσιµο έντυπο οδηγιών για χρήση στο αυτοκίνητό τους 
και αναµνηστικών t-shirts µε µηνύµατα για την Οδική Ασφάλεια.

Σηµαντική για το 2014 ήταν και η δράση της Ηµέρας Ασφάλισης µε 
µία ξεχωριστή εκδήλωση κοινωνικής προσφοράς και 
αλληλεγγύης, που συµµετείχε µε µεγάλη δυναµική και η εταιρία 
µας. Η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος (ΕΑΕΕ) 
ενώνοντας τις δυνάµεις της µε τον Σύλλογο Φίλων Παιδιών µε 
Καρκίνο «ΕΛΠΙΔΑ» διοργάνωσε επίσηµο δείπνο τα έσοδα του 
οποίου πρόσφερε για την ενίσχυση της Τράπεζας Εθελοντών 
Δοτών Μυελού των Οστών «ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ» και του 
σηµαντικού έργου που επιτελείται µέσα από τη λειτουργία της: Τη 
δυνατότητα εύρεσης συµβατού δότη για τους µικρούς και 
µεγάλους ασθενείς τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς, που 
χρειάζονται µεταµόσχευση µυελού των οστών προκειµένου να 
θεραπευτούν. Όλοι οι εκπρόσωποι της ασφαλιστικής αγοράς και οι 
καλεσµένοι τους έδειξαν έµπρακτα την κοινωνική τους 
ευαισθησία δωρίζοντας στο «ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ» ποσό που 
προσεγγίζει τις 75.000 ευρώ.

Super League Ελλάδος

Στην Ευρωπαϊκή Πίστη αντιλαµβανόµαστε το δοµικό µας ρόλο στη 
διαµόρφωση της κοινωνίας του αύριο και για το λόγο αυτό, 
υποστηρίζουµε ενεργά τον Αθλητισµό και το Παιδί 
αναδεικνύοντας την υπεύθυνη δράση µας. Πιστεύουµε ότι ο 
Αθλητισµός αποτελεί κάτι περισσότερο από σωµατική 
δραστηριότητα: αποτελεί κοινωνικό θεσµό που κάθε υπεύθυνος 
εταιρικός πολίτης οφείλει να αναγνωρίζει την αξία του και να 
καλλιεργεί τη διάδοση του κοινωνικού του µηνύµατος. Την 
περίοδο αυτή, η κοινωνία και τα παιδιά έχουν ανάγκη 
περισσότερο από ποτέ συλλογικές δράσεις που φέρουν το µήνυµα 
της συµµετοχής.

Η εταιρία µας στο πλαίσιο των ενεργειών Εταιρικής Κοινωνικής 
Ευθύνης για το 2014, στήριξε έµπρακτα ως χορηγός, την ενέργεια 
της Super League Ελλάδας «Ένα παιχνίδι για τα παιδιά», σε 
συνεργασία µε τις 18 ΠΑΕ-Μέλη της, για τη διανοµή παιχνιδιών σε 
όλα τα γήπεδα των πόλεων της Ελλάδας που διεξάγονται αγώνες 

της κορυφαίας επαγγελµατικής κατηγορίας. Κατά τις αγωνιστικές 
του Πρωταθλήµατος δόθηκαν παιχνίδια σε όλους τους µικρούς 
φιλάθλους που βρέθηκαν στα γήπεδα, έχοντας στόχο την 
ευαισθητοποίηση του κοινού σε θέµατα που αφορούσαν στο παιδί.
Οι συγκεκριµένες ενέργειες αποτελούν µέρος της συνολικής µας 
προσπάθειας προσέγγισης των ενδιαφερόµενων φορέων για τη 
συνδιαµόρφωση του πλαισίου που ορίζει η δράση µας. Στη βάση 
της ανωτέρω πρωτοβουλίας, η Ευρωπαϊκή Πίστη αποτέλεσε τον 
επίσηµο υποστηρικτή της Super League ΟΠΑΠ για την αγωνιστική 
περίοδο 2013 - 2014, ενώ παράλληλα µε το Οµαδικό Ασφαλιστήριο 
Κάλυψης Ατυχηµάτων και Ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης των 
ποδοσφαιριστών των ΠΑΕ-Μελών της Super League οι 
ποδοσφαιριστές έχουν πρόσβαση σε µία σειρά από καλύψεις που 
προσφέρει η εταιρία.

Υποδεχόµενοι τους ποδοσφαιριστές των ΠΑΕ - Μελών της Super 
League στη µεγάλη οικογένεια των ασφαλισµένων της ΑΕΓΑ 
Ευρωπαϊκή Πίστη, είµαστε πεπεισµένοι, ότι η συγκεκριµένη 
συνεργασία έχει αµοιβαία οφέλη και αναδεικνύει συνέργειες. Η 
στήριξη του ελληνικού ποδοσφαίρου, η γνωριµία του παιδιού µε 
τη φίλαθλη κοινότητα, και ο συνδυασµός των παραπάνω µε 
πράξεις εταιρικής κοινωνικής αλληλεγγύης είναι οι καρποί 
προσπαθειών που επιβεβαιώνουν τις επί 37 χρόνια 
αδιαπραγµάτευτες αρχές µας: Σύνεση, Αφοσίωση, 
Επαγγελµατισµός και Σεβασµός σε όλα τα ενδιαφερόµενο µέρη. 
«Στόχος της εταιρίας µας είναι η συµβολή στην ευαισθητοποίηση 
του κοινού και η ανάδειξη του ρόλου της κοινωνικής 
αλληλεγγύης.»

Στήριξη Παγκόσµιας Πρωταθλήτριας Κατερίνας Νικολαϊδου

Τον Απρίλιο 2014, η Ευρωπαϊκή Πίστη υπογράφει χορηγική 
συµφωνία µε την Κατερίνα Νικολαϊδου, Πρωταθλήτρια Ευρώπης 
2013 στην Κωπηλασία. Η Κατερίνα Νικολαϊδου, έχει στο 
ενεργητικό της, τα εξής µετάλλια: 

> Τρία χρυσά για το 2013, ένα στους Μεσογειακούς Αγώνες, ένα 
στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθληµα και ένα στο Παγκόσµιο Πρωτάθληµα 
Νέων Γυναικών

> Ένα αργυρό µετάλλιο για το 2013 στο Παγκόσµιο Γυναικών 

> Ένα αργυρό µετάλλιο για το 2012 στο Παγκόσµιο Πρωτάθληµα 
Νέων Γυναικών

Παράλληλα έχει αναδειχθεί και κορυφαία αθλήτρια στην Ελλάδα 
για το 2013, από τους δηµοσιογράφους – µέλη του Πανελλήνιου 
Συνδέσµου Αθλητικού Τύπου (ΠΣΑΤ). 

Η συγκεκριµένη χορηγία, έχει ως στόχο τη στήριξη και την 
ενίσχυση των προσπαθειών της Πρωταθλήτριας, µε στόχο την 
απρόσκοπτη αφοσίωσή της σε νέες διακρίσεις.

Την 1η Ιουνίου του 2014, η Κατερίνα Νικολαϊδου αναδεικνύεται  
Πρωταθλήτρια Ευρώπης στο µονό σκιφ ελαφρών βαρών 
(κωπηλασία), για δεύτερη συνεχόµενη χρονιά. Η µόλις 21 ετών 
Κατερίνα κατακτά την πρώτη θέση στον τελικό του ευρωπαϊκού 
πρωταθλήµατος που φιλοξενήθηκε στη λίµνη Σάβα στο Βελιγράδι, 
υπερισχύοντας στον τελικό της Ολλανδής Μαρί-Αν Φρένκεν µε 
διαφορά ενάµισι δευτερολέπτου.

Τον Νοέµβριο του ίδιου έτους, η Κατερίνα Νικολαϊδου 
βραβεύθηκε για δεύτερη χρονιά ως κορυφαία αθλήτρια στην 
Ελλάδα για το 2014, από τους δηµοσιογράφους – µέλη του 
Πανελλήνιου Συνδέσµου Αθλητικού Τύπου (ΠΣΑΤ).

Εταιρία Ανωτάτων Στελεχών Επιχειρήσεων Ε.Α.Σ.Ε.

Η Ευρωπαϊκή Πίστη στηρίζει έµπρακτα την ενηµέρωση, την 
ανταλλαγή γνώσεων και τη µεταλαµπάδευση συγχρόνων 
πρακτικών µάνατζµεντ στην Ελλάδα. Η διάχυση της πληροφορίας, 
βοηθά τις επιχειρήσεις να προετοιµάζονται και να προσαρµόζονται 
άµεσα στη νέα πραγµατικότητα. Εκτός από την γενικότερη στήριξη 
µας στην Ε.Α.Σ.Ε., ήµασταν βασικοί υποστηρικτές στην 
καλοκαιρινή εκδήλωση στις 8 Ιουλίου του 2014.

Η Ε.Α.Σ.Ε ιδρύθηκε το 1986 και είναι ένας αξιοκρατικός, 
τεχνοκρατικός, µη κερδοσκοπικός οργανισµός, εκπρόσωπος του 
ανώτατου επαγγελµατικού µάνατζµεντ της χώρας, ο οποίος 
αριθµεί περί τα 500 µέλη Προέδρους Διοικητικών Συµβουλίων, 
Διευθύνοντες Συµβούλους, Γενικούς Διευθυντές και 
αναπληρωτές Γενικούς Διευθυντές. Τα µέλη της ΕΑΣΕ έχουν την 
κύρια ευθύνη των µεγαλύτερων και πλέον γνωστών ελληνικών 
και πολυεθνικών επιχειρήσεων και δηµόσιων Οργανισµών µε 
συνολικό κύκλο εργασιών που ξεπερνά τα 52 δισ. ευρώ και 
σύνολο εργαζοµένων που ξεπερνά τις 150.000 άτοµα. Κύριος 
σκοπός της ΕΑΣΕ είναι η συµβολή της στη βελτίωση του επιπέδου 
του ανώτατου µάνατζµεντ της χώρας και στην ανάπτυξη της 
ελληνικής οικονοµίας.

Στήριξη των Κοινωνικών Συνεταιρικών Επιχειρήσεων- 
Επιχειρηµατικότητας

Οι δράσεις των κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων 
καθώς και η ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας, είναι ζητήµατα 
που για εµάς στην Ευρωπαϊκή Πίστη ΑΕΓΑ, χρήζουν άµεσης 
στήριξης. Για το συγκεκριµένο λόγο, τον Απρίλιο του 2014, 
αποφασίσαµε να στηρίξουµε εξ ολοκλήρου µια Κοινωνική 
Συνεταιριστική Επιχείρηση. Η στήριξη περιλαµβάνει τη δωρεάν 
παραχώρηση του χώρου στέγασης της επιχείρησης για 2 έτη, 
καθώς επίσης και όλων των πάγιων εξόδων λειτουργίας της 
(έπιπλα, ηλεκτρισµός, τηλεφωνικά κλπ). Η Κοινωνική 
Συνεταιριστική Επιχείρηση που αποφασίσαµε να στηρίξουµε είναι 
η ΚΟΙΝΣΕΠ 180 Μοίρες. Βασικές λειτουργίες της συγκεκριµένης 
ΚΟΙΝΣΕΠ είναι:

> Social and Design Research: Διεξαγωγή έρευνας σε θέµατα 
κοινωνικής οικονοµίας (κοινωνικές τάσεις, αναδυόµενες αγορές, 
κλπ)

> Κατάρτιση και ανάπτυξη ικανοτήτων: Κοινωνική ένταξη µέσω 
της εκπαίδευσης και κατάρτισης, Κοινωνική καινοτοµία για την 
ανάπτυξη και Καθοδήγηση για την Κοινωνική Καινοτοµία 

> Ανάπτυξη Κοινωνικών Υπηρεσιών και Προϊόντων: Ανάλυση του 
κοινωνικού αντίκτυπου

Άµεση προτεραιότητα µας αποτελεί η συνέχιση της υποστήριξης 
των κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων καθώς και η 
ανεύρεση νέων. 

Στήριξη στην εκπαίδευση και στα παιδιά

Εδώ και πολλά χρόνια, η Ευρωπαϊκή Πίστη στηρίζει δράσεις και 
ενέργειες για τη εκπαίδευση καθώς και για τον πολιτισµό. Για το 
2014 και µε την βοήθεια του τµήµατος µηχανογράφησης 
βοηθήσαµε στον εκσυγχρονισµό οχτώ σχολείων- συλλόγων µε τη 
δωρεά µηχανογραφικού εξοπλισµού στα παρακάτω σχολεία- 
Συλλόγους:

> 1ο  Λύκειο Χαλανδρίου
> 3ο  Δηµοτικό Σχολείο Σερρών
> 1ο Γυµνάσιο Κηφισιάς
> Γυµναστικός Σύλλογος Πυγµαχίας Περιστερίου 
> 6ο Δηµοτικό Σχολείο Χαλανδρίου
> 2ο Δηµοτικό Σχολείο Ν. Σµύρνης
> Σύλλογος «Χαµόγελο του Παιδιού»
> Σχολή Επαγγελµατικής Κατάρτισης ατόµων µε αναπηρία

Επιπλέον, στηρίξαµε πολιτιστικές εκδηλώσεις για τα παιδιά όπως:
• Θεατρική παράσταση «τα παιδία παίζει»
• Παιδική Γιορτή Παγκρήτιας Ένωσης στο πολεµικό Μουσείο

Χρυσούλα Αναγνωστοπούλου
Διευθύντρια Μηχανογράφησης

Μέσα σε αυτό το δυσµενές και ταυτόχρονα 
απαιτητικό περιβάλλον, υπάρχουν 

συνάνθρωποί µας και κυρίως παιδιά που δεν 
απολαµβάνουν τα αυτονόητα στην 
καθηµερινότητά τους. Καθήκον και 

υποχρέωση όλων µας είναι να 
παρακολουθούµε αυτές τις δύσκολες 

περιπτώσεις και να προσπαθούµε να τις 
προσεγγίσουµε µε τα µέσα που διαθέτουµε. Η 

Διεύθυνση Πληροφορικής  του Οµίλου της 
Ευρωπαϊκή Πίστη µέσα από την ευαισθησία 
και τη διακριτικότητα των συναδέλφων που 

αναλαµβάνουν να εξοικονοµούν 
µηχανογραφικό εξοπλισµό σε καλή 

κατάσταση, για να καλυφθούν οι ελλείψεις σε 
σχολεία, ιδρύµατα, συλλόγους, δηµόσιους 

φορείς κ.λ.π., επιδιώκει για ακόµα µία χρονιά 
να ανταποκριθεί σε αυτά τα αιτήµατα και να 

διαθέτει πόρους που δίνουν χαρά και ελπίδα 
για ένα καλύτερο µέλλον.

Στήριξη Τοπικών Παραδόσεων 
Μια πρωτοτυπία των δράσεων µας για το 2014, αποτέλεσε και η 
στήριξη των τοπικών παραδόσεων και ηθών - εθίµων. 
Συγκεκριµένα, µε την πάροδο των ετών έχει παρατηρηθεί 
σηµαντική εγκατάλειψη των παραδόσεων ιδίως από την νέα γενιά. 
Μέσα σε αυτόν τον προβληµατισµό, το 2014,  η εταιρία µας 
αποφάσισε την στήριξη τοπικών παραδοσιακών εκδηλώσεων.
Συγκεκριµένα, στηρίξαµε ως χορηγοί τα «Υακίνθεια 2014» τα 
οποία διοργανώθηκαν για 17η συνεχή χρονιά. Το 2014 ήταν το έτος 
του El Greco, του µεγάλου κρητικού ζωγράφου της Αναγέννησης 
(Ισπανία - Ελλάδα). Τα Υακίνθεια όµως, τιµούν και τη µνήµη ενός 
άλλου µεγάλου εκπροσώπου της Αναγέννησης, του Βιτσέντζου 
Κορνάρου µε τον Ερωτόκριτο, που πέθανε το 1614 - ίδια χρονιά µε 
τον El Greco.
Για δέκατη έβδοµη χρονιά και για δύο ηµέρες, την Παρασκευή 25 
και το Σάββατο 26 Ιουλίου του 2014, τα Υακίνθεια συνδιαλέχθηκαν 
µε τις τέχνες και τα γράµµατα για να παράξουν πολιτισµό, στα 1260 
υψόµετρο του Άγιου Υάκινθου, στα Ανώγεια. 
Επιπλέον, στηρίξαµε το ετήσιο τετραήµερο Φεστιβάλ Πλαταιών 
του Πολιτιστικού Συλλόγου «ΩΕΡΟΗ» που πραγµατοποιήθηκε από 
τον Αύγουστο του 2014. Το συγκεκριµένο Φεστιβάλ είχε ως στόχο 
την αναβίωση παλαιών ηθών και εθίµων, διάφορες παραστάσεις 
προς το νεανικό κοινό καθώς και αθλητικές δραστηριότητες. 
Η δέσµευση µας για το 2015 είναι να συνεχίσουµε να στηρίζουµε 
δράσεις και δραστηριότητες που έχουν ως άµεσο στόχο την 
αναβίωση των παραδόσεων στις τοπικές κοινωνίες.
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Η φροντίδα στον πελάτη αποτελεί µέρος του DNA της εταιρικής 
µας κουλτούρας. Η ακριβής και διαφανής ενηµέρωση των 
πελατών, υφιστάµενων και δυνητικών, αποτελεί βασική 
προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή Πίστη. Εκτός της τήρησης του 
νοµοθετικού πλαισίου και των συναλλακτικών ηθών, η 
Ευρωπαϊκή Πίστη ακολουθεί τον εδώ και χρόνια θεσπισµένο 
εσωτερικό κώδικα επιχειρηµατικής δεοντολογίας σε όλα τα στάδια 
δηµιουργίας, προώθησης προϊόντων και εξυπηρέτησης των 
πελατών σε σχέση µε τα προϊόντα αυτά.

Ο καταναλωτής για εµάς αποτελεί µέρος της όλης παραγωγικής 
µας διαδικασίας, συνοδοιπόρος και συνεργάτης. Η φιλοσοφία µας 
δεν εξαντλείται στο «Πληρώνει αµέσως», αλλά ενδυναµώνεται 
από τις καθηµερινές µας ενέργειες.

Η ικανοποίηση του πελάτη για την Ευρωπαϊκή Πίστη αποτελεί 
πρώτο µέληµα και µέτρο επιτυχίας. Ως εκ τούτου, η πολιτική 
ποιότητας της εταιρίας µας συνίσταται κατ' αρχήν στην πλήρη 
ικανοποίηση των πελατών της σε κάθε συναλλαγή που έχουν µε 
αυτή και στη συνεχή βελτίωση της ποιότητας των παρεχοµένων 
ασφαλιστικών υπηρεσιών, ώστε να επιτυγχάνεται η πλήρης 
κάλυψη των ασφαλιστικών αναγκών των πελατών.

Η Ευρωπαϊκή Πίστη, στο πλαίσιο της ετήσιας επιθεώρησης από 
τον αναγνωρισµένο φορέα TUV NORD, το 2014 ολοκλήρωσε µε 
απόλυτη επιτυχία τις απαιτούµενες ενέργειες για την 
επαναπιστοποίησή της µε ISO 9001:2008. Η επαναπιστοποίηση µε 
το συγκεκριµένο διεθνές πρότυπο ποιότητας αφορά στο σύνολο 
των παρεχόµενων υπηρεσιών της εταιρίας και είναι απόλυτα 
εναρµονισµένη µε την πολιτική της, η οποία συνίσταται στη συνεχή 
βελτίωση της ποιότητας των παρεχόµενων ασφαλιστικών 
υπηρεσιών και στην πλήρη ικανοποίηση των πελατών της. Το 
πιστοποιητικό ISO 9001:2008 συµβαδίζει απόλυτα µε το στόχο της 
εταιρίας να διατηρεί το όνοµά της ως συνώνυµο της υψηλής 
ποιότητας στην παροχή ασφαλιστικών υπηρεσιών, αποτελώντας 
µία εκ των κορυφαίων επιχειρήσεων στην ασφαλιστική αγορά. 
Υπενθυµίζεται ότι η Ευρωπαϊκή Πίστη, είναι η πρώτη Ελληνική 
Ασφαλιστική Εταιρία που κατέχει από το 2002 πιστοποίηση ISO για 
το σύνολο των υπηρεσιών της.

Παράλληλα, η Ευρωπαϊκή Πίστη ακολουθεί τις κατευθυντήριες 
γραµµές του ΟΗΕ περί Προστασίας του Καταναλωτή (UN Guide-
lines for Consumer Protection), όπως διαµορφώθηκαν και 
συµφωνήθηκαν αρχικό το 1985, και στη συνέχεια όπως 
ενισχύθηκαν το 1999 µε προτάσεις για τη Βιώσιµη Κατανάλωση. 
Με τον τρόπο αυτό, η Ευρωπαϊκή Πίστη ενστερνίζεται την 
προώθηση και την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων του 
καταναλωτή, την δηµιουργία πλαισίου για την πληροφορηµένη 
επιλογή του, την ενίσχυση της ενηµέρωσης του καταναλωτή και 
την προώθηση των αρχών της βιώσιµης κατανάλωσης.

...Fair marketing
Στην Ευρωπαϊκή Πίστη διασφαλίζουµε, µε κάθε τρόπο, ότι η 
προβολή των προϊόντων και των υπηρεσιών µας γίνεται µε 
ακρίβεια και µε σεβασµό προς το καταναλωτικό κοινό. 
Για το σκοπό αυτό, η διαφηµιστική µας προβολή επικοινωνείται 
χωρίς παραπλανητικές δηλώσεις, ανακρίβειες στους όρους και 
απόκρυψης µέρους της αλήθειας (fair marketing). 

GREECE RACE FOR THE CURE

Ο Αγώνας Race for the Cure είναι η µεγαλύτερη παγκόσµια 
πρωτοβουλία ευαισθητοποίησης για την πρόληψη του καρκίνου 
του µαστού. Διοργανώνεται εδώ και 31 χρόνια σε περισσότερες 
από 140 πόλεις παγκοσµίως από την αµερικανική οργάνωση 
Susan G. Komen for the Cure.

Η Ευρωπαϊκή Πίστη µε περισσότερους από 90 εργαζόµενούς της, 
έδωσε ηχηρό παρόν στον αγώνα Greece Race for the Cure που 
διοργάνωσε ο Πανελλήνιος Σύλλογος Γυναικών µε καρκίνο 
µαστού «Άλµα Ζωής». Επιπλέον, τόσο οι εργαζόµενοι της εταιρίας 
όσο και η ίδια η εταιρία, στήριξαν οικονοµικά την όλη προσπάθεια 
διοργάνωσης. Ο αγώνας πραγµατοποιήθηκε στις 28 Σεπτεµβρίου 
του 2014 στο Ζάππειο Μέγαρο και περιλάµβανε µια διαδροµή 5 
χλµ ή εναλλακτικά έναν περίπατο 2 χλµ. Συνολικά 13.000 γυναίκες, 
άνδρες και παιδιά ένωσαν τις δυνάµεις τους και έτρεξαν για κάθε 
γυναίκα της Ελλάδας. Το προσωπικό της εταιρίας, δείχνοντας για 
άλλη µια φορά την ευαισθησία του σε θέµατα κοινωνικής 
αλληλεγγύης, συµµετείχε στον αγώνα µε σκοπό την ενίσχυση του 
Συλλόγου στην προσπάθεια που καταβάλει για τη στήριξη των 
γυναικών που πάσχουν από καρκίνο του µαστού.

Η οµάδα της ΑΕΓΑ Ευρωπαϊκή Πίστη, ευαισθητοποιηµένη σε 
θέµατα που αφορούν στη στήριξη των γυναικών που πάσχουν από 
καρκίνο του µαστού, δήλωσε ηχηρά τη συµµετοχή της, και 
υποσχέθηκε ότι θα συνεχίσει να στηρίζει τη δύσκολη αλλά 
αισιόδοξη προσπάθεια του Συλλόγου.

AIESEC

Η AIESEC είναι ένας εθελοντικός, µη κυβερνητικός, µη πολιτικός 
και µη κερδοσκοπικός οργανισµός µε δίκτυο 126 χωρών, 100.000 
µελών και 2400 πανεπιστηµίων σε ολόκληρο τον κόσµο. Αποτελεί 
το µεγαλύτερο φοιτητικό διεθνή οργανισµό µε όραµα την 
µεγιστοποίηση των ανθρωπίνων δυνατοτήτων (προσωπική 
ανάπτυξη του φοιτητή, µέσα από διεθνείς συνέργειες, εµπειρίες 
και δράσεις κοινωνικής δικτύωσης στο εσωτερικό και το 
εξωτερικό) και την παγκόσµια ειρήνη. Στόχος της AIESEC είναι να 
δίνει όσο περισσότερες ευκαιρίες στα µέλη της, να ανακαλύψουν 
και να αναπτύξουν τις ικανότητές τους ώστε να έχουν θετικό 
αντίκτυπο στην κοινωνία. Η AIESEC διοικείται αποκλειστικά από 
φοιτητές και πρόσφατους πτυχιούχους (έως και δύο έτη), δίνοντας 
έτσι την ευκαιρία σε νέους ανθρώπους να αναπτύξουν τις ηγετικές 
τους ικανότητες καθοδηγώντας τον οργανισµό προς το όραµά του.

Στο πλαίσιο της δραστηριότητάς της, το 2014 η AIESEC NKUA 
προώθησε το πρόγραµµα Young Power, το οποίο αφορούσε τη 
διάδοση των 8 Millennium Development Goals του ΟΗΕ. Βάσει 
των προγραµµάτων, εταιρίες καλούνταν να ενισχύσουν 
οικονοµικά τα έξοδα διαβίωσης φοιτητών από πανεπιστήµια του 
εξωτερικού, οι οποίοι καλούνταν να επισκεφθούν και να κάνουν 
γνωστό το νόηµα των Στόχων της Χιλιετίας.

Η υποχρέωση αυτή αποτελεί αναπόσπαστο κοµµάτι της 
επιχειρηµατικής µας δεοντολογίας και δέσµευση προς κάθε 
συναλλασσόµενο µας.

Το 2014, η Ευρωπαϊκή Πίστη σε κάθε επικοινωνία της µε το 
καταναλωτικό κοινό (διαφήµιση σε τηλεόραση και ψηφιακά µέσα, 
ενέργειες «below the line») επένδυσε στην ειλικρίνεια και στη 
διαφάνεια. 

Παράλληλα, αναγνωρίζουµε την τεράστια δυναµική του 
διαδικτύου. Με την πληθώρα των πληροφοριών που µπορεί να 
αντλήσει κάποιος µέσω της ιστοσελίδας µας, των κοινωνικών 
δικτύων, των διαδικτυακών χώρων επικοινωνίας, δίνουµε τη 
δυνατότητα στον καταναλωτή να συγκρίνει, να συζητήσει µαζί µας 
και να επιλέξει το προϊόν ή την υπηρεσία που επιθυµεί.
Μέσα από τη διαδικασία αυτή, βελτιωνόµαστε και γινόµαστε 
καλύτεροι ακροατές, αφού προσπαθούµε να ανοίξουµε διάλογο 
µε τους πελάτες ή τους δυνητικούς πελάτες µας. 

Κώστας Χαλκιώτης
Head of Marketing and P.R

Σεβόµαστε όλους τους πελάτες µας και κάθε 
έναν ξεχωριστά, σαν να είναι ο µοναδικός 

πελάτης που έχουµε. Εργαζόµαστε σκληρά 
για να ανταποκριθούµε στις σύνθετες ανάγκες 

της ζωής των πελατών µας και τους 
βοηθούµε να οικοδοµήσουν το µέλλον τους 
µε σεβασµό και αξιοπιστία, προσφέροντάς 

τους προγράµµατα και υπηρεσίες που 
απαντούν στις πραγµατικές τους ανάγκες

...education leads to awareness
Όλο το προσωπικό µας συµµετέχει τακτικά σε εκπαιδευτικά 
σεµινάρια για την πληρέστερη ενηµέρωσή του σε θέµατα του 
κλάδου, ώστε οι υπηρεσίες και τα προϊόντα που προσφέρουµε 
τόσο από τα γραφεία µας, όσο και µέσω των ασφαλιστικών µας 
συµβούλων να δηµιουργούν προστιθέµενη αξία στους πελάτες 
µας. Η ακριβής και ειλικρινής ενηµέρωση των πελατών µας 
αναδεικνύει την ποιότητα των µοναδικών υπηρεσιών µας. Για την 
Ευρωπαϊκή Πίστη, ο πελάτης πρέπει να είναι ενηµερωµένος για 
να διεκδικεί τα δίκαια και να απευθύνεται στους ειδικούς. Η 
ενηµέρωση οδηγεί στη γνώση, και η γνώση στις σωστές επιλογές.

...customer orientation and feedback
 
Προκειµένου να διαπιστώσουµε αν το επίπεδο των παροχών µας 
ανταποκρίνεται στις πελατειακές απαιτήσεις, παρακολουθούµε 
συστηµατικά τον βαθµό ικανοποίησης των πελατών µας. Η 
ανατροφοδότηση  γίνεται επίσης, µέσω της άριστης συνεργασίας 
µεταξύ συµβούλου και πελάτη. Ταυτόχρονα, το τηλεφωνικό µας 
κέντρο και το τµήµα Εξυπηρέτησης Πελατών είναι πάντα στη 
διάθεση του κοινού για παράπονα, συστάσεις και απορίες που 
µπορεί να προκύψουν, διασφαλίζοντας την άµεση επίλυση 
οποιουδήποτε ζητήµατος, µε γνώµονα την άµεση και λεπτοµερή 
ενηµέρωση του πελάτη για όποιο θέµα επιθυµεί.

Στόχος µας είναι η οποιαδήποτε συναλλαγή (ηλεκτρονική ή µε 
ενδιάµεσο τον ασφαλιστικό σύµβουλο) να χαρακτηρίζεται από 
απλότητα, ταχύτητα, διαφάνεια, είτε µέσω online & mobile 
technologies, είτε µέσω διαπιστευµένων ασφαλιστικών 
συµβούλων. Η αµεσότητα και η διαφάνεια που αναζητούν οι 
πελάτες εξυπηρετείται κυρίως µέσω των βελτιωµένων 
ηλεκτρονικών δικτύων (portal πελατών), της 
αυτοµατοµατοποιηµένης διαχείρισης εξερχόµενων κλήσεων, που 
οδηγούν στην άµεση εξυπηρέτηση των πελατών. Η δυναµική 
υπηρεσία της Εξυπηρέτησης Πελατών αποτελεί, εκτός από 
επιταγή της αγοράς, και προϋπόθεση για τη σύγκλιση της εταιρίας 
µας µε τις απαιτήσεις του επόπτη (Τ.τ.Ε.).

Το τµήµα CRM analytics δίνει µια πελατοκεντρική προσέγγιση 
στην εταιρία και φροντίζει τις ιδιαιτερότητες του κάθε πελάτη (ή 
οµάδας πελατών µε παρόµοιες ανάγκες) ξεχωριστά.

Το CRM analytics βοηθάει στην γρήγορη και έγκυρη λήψη 
επιχειρηµατικών αποφάσεων. Επίσης βοηθά στην  καλύτερη 
συνεργασία του Μάρκετινγκ µε τις Πωλήσεις και την Εξυπηρέτηση 
Πελατών, ενώ το 2012 ξεκίνησε η χρήση διαδραστικών 
τεχνολογιών (mobile and interactive technologies). Ο στόχος που 
είχε η εταιρία µας µέχρι τώρα (άµεση και αποτελεσµατική 
εξυπηρέτηση του πελάτη) δεν αλλάζει, αλλά εµπλουτίζονται τα 
εργαλεία λόγω αλλαγής του εξωτερικού περιβάλλοντος και των 
απαιτήσεων.

Τα µέσα που χρησιµοποιούµε (Mobile & Interactive technologies / 
social media) τροφοδοτούν τα αντίστοιχα τµήµατα µε 
στοχευόµενες πληροφορίες που ενδυναµώνουν τις βασικές 
λειτουργίες τους. Έχοντας καλύτερη πληροφόρηση και 
ανατροφοδότηση για τους πελάτες και τις ανάγκες τους, τα 
εξατοµικευµένα προϊόντα µας είναι σε θέση να ικανοποιούν τις 
ακριβείς ανάγκες των πελατών µας. Επιπλέον, η διαδραστική 
τεχνολογία ενισχύει την επικοινωνία µεταξύ πελατών και εταιρίας, 
δηµιουργώντας επιπλέον ερεθίσµατα για ολοκληρωµένες 
καλύψεις. Στόχος της εταιρίας για το επόµενο διάστηµα, 
ενσωµατώνοντας τη δυναµική της κοινωνικής δικτύωσης, είναι η 
ισχυροποίησή της µε µηχανισµούς που δεν θα στοχεύουν µόνο 
στην επιβεβαίωση της καθιερωµένης µας θέσης, αλλά και την 
απευθείας δηµιουργία προϋποθέσεων άµεσης πώλησης, µέσω 
της δηµιουργίας ή ενίσχυσης ηλεκτρονικών κοινοτήτων.

Το 2014, πραγµατοποιήσαµε την ετήσια έρευνα ικανοποίησης των 
πελατών µας µε την συνεργασία 7 τµηµάτων (Εξυπηρέτησης 
Πελατών, Call Center, Κανονιστική Συµµόρφωση, Νοµική 
Υπηρεσία, Marketing, Οργάνωσης Διαδικασιών και CRM). Τα 
αποτελέσµατα επιβεβαίωσαν για µια ακόµα φορά την 
φερεγγυότητα και την αξιοπιστία της εταιρίας µας. Μερικά από τα 
σηµαντικά στοιχεία της έρευνας είναι:

> To 82% των πελατών πιστεύει ότι το ασφαλιστικό του πρόγραµµα 
ανταποκρίνεται από πολύ έως και πάρα πολύ στις ανάγκες του

> Το 90% των πελατών πιστεύει ότι ο ασφαλιστικός σύµβουλος της 
εταιρίας µας είναι πολύ έως πάρα πολύ διαθέσιµος και πρόθυµος 
να τους εξυπηρετεί

> Το 95% των πελατών θα σύστηνε την εταιρία µας σε άλλους 
πελάτες ενώ το 93% θα σύστηνε τον ασφαλιστικό µας σύµβουλο.

Χρήστος Τσινίδης
CRM Analyst

Το CRM analytics της Ευρωπαϊκή Πίστη ΑΕΓΑ, 
δηµιουργήθηκε µε στόχο να καλύψει τις 

ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες του κάθε πελάτη 
ξεχωριστά. Είναι η βασική επιχειρηµατική 
στρατηγική που ενσωµατώνει εσωτερικές 
λειτουργίες  και εξωτερικά δίκτυα, για να 

δηµιουργήσει και να παραδώσει µία 
συµφέρουσα προσφορά, σε οµάδες πελατών 
µε παρόµοιες ανάγκες. Βασίζεται σε υψηλής 

ποιότητας δεδοµένα και την αγοραστική 
συµπεριφορά των πελατών

...consumer data protection and privacy

Οι εργαζόµενοί µας διαχειρίζονται ευαίσθητα προσωπικά 
δεδοµένα. Για εµάς, η διακριτικότητα και ο επαγγελµατισµός 
αναγνωρίζονται ως ύψιστες αξίες επαγγελµατικής δεοντολογίας. Ο 
πελάτης σήµερα δεν ζητά απλά ασφαλιστικές λύσεις, αλλά την 
εµπιστοσύνη που του παρέχει µια µεγάλη υγιής ελληνική 
ασφαλιστική εταιρία που αναγνωρίζει την ανάγκη για εχεµύθεια. 
Το θέµα της προστασίας των προσωπικών δεδοµένων, αποτελεί 
για την Ευρωπαϊκή Πίστη πρώτη µέριµνα προς τον πελάτη. Η 
συγκατάθεσή του πελάτη ως προς την περαιτέρω επεξεργασία 
των πληροφοριών προσωπικού χαρακτήρα τεκµαίρεται µε την 
οικειοθελή συµπλήρωση εγγράφων και αιτηµάτων ενηµέρωσής 
του. Η συλλογή και η χρήση των προσωπικών δεδοµένων είναι 
απολύτως αναγκαία για την επίτευξη του σκοπού της ενηµέρωσής 
των πελατών µας για ασφαλιστικά προγράµµατα και 
πραγµατοποιείται µε σύννοµο τρόπο, µε σκοπό µόνο την 
ενηµέρωση των ενδιαφεροµένων για το αιτούµενο ασφαλιστικό 
πρόγραµµα, τα δε προσωπικά δεδοµένα δεν ανακοινώνονται σε 
τρίτους. Επιπρόσθετα, η Ευρωπαϊκή Πίστη παρέχει την 
δυνατότητα στον πελάτη της ενηµέρωσης, τροποποίησης των 
όρων και επιλογής ασφαλιστικού προϊόντος µέσω της ιστοσελίδας 
της εταιρίας, διευκολύνοντας την διαδικασία ασφάλισης, 
απλοποιώντας τα βήµατα και λειτουργώντας µε γνώµονα το 
συµφέρον του πελάτη.

Για την εξυπηρέτηση των διαρκώς αυξανόµενων και 
εξατοµικευµένων αναγκών των πελατών µας, στο νέο περιβάλλον 
εταιρικής διακυβέρνησης, οι ασφαλιστικές εταιρίες πρέπει να 
είναι σε θέση από τη µια πλευρά να συγκεντρώνουν (Data Ware-
housing) και να επεξεργάζονται (Data Mining) µεγάλους όγκους 
προσωπικών δεδοµένων (Big Data) και από την άλλη, να 
εγγυώνται την ασφαλή διαχείρισή τους µε απόλυτη διαφάνεια και 
υπευθυνότητα. Το ζήτηµα αποκτά βαρύνουσα σηµασία, ιδίως µε 
τη χρήση cloud computing platforms και εφαρµογών, τα οποία 
ναι µεν διευκολύνουν τη λειτουργικότητα και µειώνουν τους 
νεκρούς χρόνους, αλλά εγείρουν θέµατα ασφαλείας ευαίσθητων 
προσωπικών δεδοµένων. Στο σηµείο αυτό, η υπηρεσία του 
Εσωτερικού Ελέγχου σε συνεργασία µε το τµήµα 
Μηχανογράφησης διαδραµατίζουν κοµβικό ρόλο για την 
επικύρωση της διαφάνειας και εξάλειψης περιπτώσεων µη 
χρηστής διαχείρισης των προσωπικών δεδοµένων. Ειδικότερα, 
σύµφωνα µε την κοινοτική και εθνική νοµοθεσία προστασίας 
προσωπικών δεδοµένων και απορρήτου των επικοινωνιών, 
εφαρµόζουµε εσωτερικά και επιβάλλουµε σε συµβατικές σχέσεις 
µε τρίτα µέρη πολιτική ασφάλειας δεδοµένων, το αντικείµενο των 
οποίων είναι σχετικό µε πρόσβαση και χειρισµό τέτοιων 
δεδοµένων.

Το αποτέλεσµα είναι οι δικλείδες ασφαλείας και το πρωτόκολλο 
που ακολουθούµε να είναι ανεπτυγµένα σε τέτοιο βαθµό που να 
εγγυώνται την ασφαλή καταχώρηση των ευαίσθητων 
προσωπικών δεδοµένων των πελατών µας. Για την περαιτέρω 
διασφάλιση των προσωπικών δεδοµένων, ο κάθε πελάτης 
διατηρεί το δικαίωµα να ασκήσει τα προβλεπόµενα από τα άρθρα 
12 και 13 του Ν. 2472/1997 δικαιώµατα πρόσβασης και 
αντίρρησης.

Παναγιώτης Παυλόπουλος
Προϊστάµενος Τεχνικού Τµήµατος Μηχανογράφησης 

Η Ευρωπαϊκή Πίστη δραστηριοποιείται σε ένα 
περιβάλλον όπου οι νέες τεχνολογίες 

διαδραµατίζουν σηµαντικό ρόλο. Η υιοθέτηση 
των τεχνολογιών αιχµής συνοδευόµενη από 

τεκµηριωµένη γνώση και ειδίκευση  σε 
συνδυασµό µε οργανωτικές δοµές και 

ασφαλείς διαδικασίες µπορεί να δώσει τη 
δυνατότητα στην επιχείρηση για πολύ 

καλύτερα αποτελέσµατα σε συνδυασµό µε µια 
βιώσιµη ανάπτυξη

Η Ευρωπαϊκή Πίστη, στο πλαίσιο του προγράµµατος Young 
Power, ανέλαβε τα βασικά έξοδα για 22 φοιτητές από 
Πανεπιστήµια του εξωτερικού. 

Στόχος της εταιρίας είναι να στηρίξει την AIESEC και το 2015 µε 
στόχο τη δηµιουργία συνεργειών (business & social impact) για 
τη διαµόρφωση του δίπτυχου επιχείρηση (Ευρωπαϊκή Πίστη)- 
Παιδεία (AIESEC NKUA) για την προώθηση κοινών βιώσιµων 
στόχων. Η Ευρωπαϊκή Πίστη στέκεται αρωγός στην προσπάθεια 
της AIESEC και των συνεργαζόµενων ΜΚΟ, µέσω ενδυνάµωσης 
και έµπρακτης βοήθειας.

Κοινωνικές Δοµές Δήµου Χαλανδρίου

Δυστυχώς τα τελευταία χρόνια, η οικονοµική κρίση έχει 
επηρεάσει άµεσα την κοινωνία γύρω µας. Πολλοί από τους 
συνανθρώπους µας έχουν φθάσει σε σηµείο να στερούνται 
βασικά είδη επιβίωσης, όπως στέγη, φαγητό, ρούχα κλπ. Σε 
πολλούς Δήµους, οι τοπικές διοικήσεις έχουν αντιληφθεί αυτό το 
σοβαρό πρόβληµα και έχουν προβεί σε άµεση ίδρυση - στήριξη 
των κοινωνικών δοµών µε άµεσο στόχο την αντιµετώπιση της 
ανθρωπιστικής κρίσης στις τοπικές κοινωνίες. Συγκεκριµένα, στο 
Χαλάνδρι, που είναι και η έδρα λειτουργίας της εταιρίας µας, οι 
κοινωνικές δοµές του Δήµου Χαλανδρίου, έχουν επιτύχει ένα 
τεράστιο έργο στην αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης της 
τοπικής κοινωνίας. Στο δύσκολο αυτό έργο των κοινωνικών 
δοµών έχουµε δεσµευτεί να βοηθήσουµε µε όλες µας τις 
δυνάµεις. Συγκεκριµένα για το 2014 αναλάβαµε να στηρίξουµε 
τόσο οικονοµικά όσο και µε προσφορά τροφίµων το σηµαντικό 
έργο των δοµών, ενώ δεσµευτήκαµε για ακόµα µεγαλύτερη 
βοήθεια στο έτος 2015.

Σύλλογος Ελλήνων Μεσιτών Ασφαλίσεων (ΣΕΜΑ)

Συνεχίζοντας την ανθρωποκεντρική πολιτική µας, στηρίζουµε µε 
κάθε τρόπο τις προσπάθειες για την βελτίωση και την καταξίωση 
του επαγγέλµατος των µεσιτών ασφαλίσεων στην ελληνική αγορά. 
Συγκεκριµένα, και το έτος 2014, υποστηρίξαµε το Σύλλογο 
Ελλήνων Μεσιτών Ασφαλίσεων σε διάφορες δράσεις του και 
εκδηλώσεις.  

Σκοπός του Σ.Ε.Μ.Α είναι η µε κάθε πρόσφορο µέσο κατοχύρωση 
και προβολή του ιδιαιτέρου επαγγέλµατος του Μεσίτη 
Ασφαλίσεων, δηλαδή εκείνου του Ασφαλιστικού Διαµεσολαβητή, 
ο οποίος χωρίς να έχει δέσµευση έναντι ασφαλιστικής 
επιχείρησης και µετά από εντολή του ασφαλισµένου, φέρει τα δύο 
µέρη σε επαφή και αναλαµβάνει τις απαραίτητες 
προπαρασκευαστικές εργασίες για την ολοκλήρωση της 
ασφαλιστικής σύµβασης, πάντα ως εκπρόσωπος και προασπιστής 
των καλώς εννοούµενων συµφερόντων του ασφαλισµένου.
Εκστρατεία ECOMOBILITY στα σχολεία µεγάλων πόλεων της 
χώρας

Οι συνθήκες κυκλοφορίας και ο σεβασµός στο δικαίωµα της 
ελεύθερης µετακίνησης στην πόλη είναι επίπεδο επίδειξης 
πολιτισµού και επένδυση ποιότητας στη ζωή µας. Στόχος της 
συγκεκριµένης εκστρατείας ήταν ο ερεθισµός των νέων για την 
προσέγγιση περιβαλλοντικών προβληµάτων της πόλης, η 
ευαισθητοποίηση τους και η ενεργοποίησή τους στην αναζήτηση 
λύσεων, µε προσανατολισµό στην αλλαγή συµπεριφορών και στην 
προώθηση της ποιότητας ζωής στις πόλεις µας. Η εταιρία µας, 
ήταν ο βασικός υποστηρικτής όλων των δράσεων της εκστρατείας 
στην Αττική. 

Στην εκστρατεία συµµετείχαν Οµάδες µαθητών της Γ΄τάξης 
Γυµνασίων από όλη τη χώρα, όπου µε τις εργασίες και τις 
προτάσεις τους καλούνται να αναδείξουν τις Πράσινες 
Μετακινήσεις, όπως το περπάτηµα, το ποδήλατο, τα Μέσα Μαζικής 
Μεταφοράς και να παρουσιάσουν λύσεις για την αλλαγή 

συνθηκών και τη στήριξη του δικαιώµατος  ελεύθερης 
µετακίνησης στις πόλεις. 

Η Εκστρατεία προσέφερε την ευκαιρία στους έφηβους και στον 
περίγυρό τους, να µάθουν να ζουν προστατεύοντας το περιβάλλον 
και αναβαθµίζοντας την λειτουργία των πόλεων. Σε δεύτερο 
επίπεδο, η Εκστρατεία, στόχευσε στην ενηµέρωση και 
ευαισθητοποίηση των πολιτών για την απαξίωση και τα 
προβλήµατα που δηµιουργούνται από:

> Την αδιαφορία στις επισηµάνσεις των επιστηµόνων
> Την αλόγιστη χρήση των αυτοκινήτων στις µεγάλες πόλεις
> Την έλλειψη σεβασµού στις αρχές της κοινωνικής συµβίωσης

Παράλληλα µε την εκστρατεία ecomobility, διοργανώθηκε µε την 
υποστήριξη της εταιρίας µας, και η εκστρατεία Free Mobility. 
Σκοπός της εκστρατείας FREE MOBILITY είναι µέσα από τις 
εργασίες και προτάσεις των οµάδων των µαθητών να τονιστούν τα 
προβλήµατα µετακίνησης, οι ελλείψεις στη συγκοινωνιακή δοµή, 
τα εµπόδια πεζών ή ατόµων µε κινητικές δυσκολίες, καθώς και οι 
παρατυπίες, που προκαλούν προβλήµατα στην καθηµερινή 
µετακίνηση στην πόλη. Παράλληλα, µέσα από την εκστρατεία 
καλλιεργείται η αυτενέργεια των ΑµΕΑ µε προσανατολισµό , τον 
εντοπισµό προβληµάτων, την αξιολόγηση,  τις  προτάσεις επίλυσης 
και την ενεργοποίηση όλων για την εφαρµογή τους.

Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος, Πρόληψη τροχαίων 
ατυχηµάτων- Σύλλογος Ελπίδα

Η Ευρωπαϊκή Πίστη υπήρξε ένας από τους βασικούς 
υποστηρικτές των κοινωνικών δράσεων της Ένωσης 
Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος.

Η Ευρωπαϊκή Πίστη ήταν χορηγός του Φεστιβάλ «ΑΣΦΑΛΗΣ 
ΟΔΗΓΗΣΗ, ΖΗΤΗΜΑ ΖΩΗΣ!» που πραγµατοποιήθηκε στις 28 
Μαΐου από την Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος (ΕΑΕΕ), 
σε συνεργασία µε το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας «Πάνος 
Μυλωνάς» (ΙΟΑΣ), υπό την αιγίδα της Ελληνικής Προεδρίας της 
Ε.Ε. και του Δήµου Αθηναίων.

Στο Φεστιβάλ οι επισκέπτες είχαν τη δυνατότητα να:

> Ενηµερωθούν για τις συνθήκες και τις πιθανές συνέπειες ενός 
δυστυχήµατος, µέσα από τη βιωµατική εµπειρία 

> Συµµετέχουν σε διαδραστικό εκπαιδευτικό πρόγραµµα για την 
Οδική Ασφάλεια µε χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών, video 
καθώς και online ερωτηµατολογίου 

> Εκπαιδευτούν στις Πρώτες Βοήθειες σε περίπτωση τροχαίου 
δυστυχήµατος 

> Προσφέρουν αίµα για την Τράπεζα Αίµατος Τροχαίων 
Δυστυχηµάτων

> Λάβουν χρήσιµο έντυπο οδηγιών για χρήση στο αυτοκίνητό τους 
και αναµνηστικών t-shirts µε µηνύµατα για την Οδική Ασφάλεια.

Σηµαντική για το 2014 ήταν και η δράση της Ηµέρας Ασφάλισης µε 
µία ξεχωριστή εκδήλωση κοινωνικής προσφοράς και 
αλληλεγγύης, που συµµετείχε µε µεγάλη δυναµική και η εταιρία 
µας. Η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος (ΕΑΕΕ) 
ενώνοντας τις δυνάµεις της µε τον Σύλλογο Φίλων Παιδιών µε 
Καρκίνο «ΕΛΠΙΔΑ» διοργάνωσε επίσηµο δείπνο τα έσοδα του 
οποίου πρόσφερε για την ενίσχυση της Τράπεζας Εθελοντών 
Δοτών Μυελού των Οστών «ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ» και του 
σηµαντικού έργου που επιτελείται µέσα από τη λειτουργία της: Τη 
δυνατότητα εύρεσης συµβατού δότη για τους µικρούς και 
µεγάλους ασθενείς τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς, που 
χρειάζονται µεταµόσχευση µυελού των οστών προκειµένου να 
θεραπευτούν. Όλοι οι εκπρόσωποι της ασφαλιστικής αγοράς και οι 
καλεσµένοι τους έδειξαν έµπρακτα την κοινωνική τους 
ευαισθησία δωρίζοντας στο «ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ» ποσό που 
προσεγγίζει τις 75.000 ευρώ.

Super League Ελλάδος

Στην Ευρωπαϊκή Πίστη αντιλαµβανόµαστε το δοµικό µας ρόλο στη 
διαµόρφωση της κοινωνίας του αύριο και για το λόγο αυτό, 
υποστηρίζουµε ενεργά τον Αθλητισµό και το Παιδί 
αναδεικνύοντας την υπεύθυνη δράση µας. Πιστεύουµε ότι ο 
Αθλητισµός αποτελεί κάτι περισσότερο από σωµατική 
δραστηριότητα: αποτελεί κοινωνικό θεσµό που κάθε υπεύθυνος 
εταιρικός πολίτης οφείλει να αναγνωρίζει την αξία του και να 
καλλιεργεί τη διάδοση του κοινωνικού του µηνύµατος. Την 
περίοδο αυτή, η κοινωνία και τα παιδιά έχουν ανάγκη 
περισσότερο από ποτέ συλλογικές δράσεις που φέρουν το µήνυµα 
της συµµετοχής.

Η εταιρία µας στο πλαίσιο των ενεργειών Εταιρικής Κοινωνικής 
Ευθύνης για το 2014, στήριξε έµπρακτα ως χορηγός, την ενέργεια 
της Super League Ελλάδας «Ένα παιχνίδι για τα παιδιά», σε 
συνεργασία µε τις 18 ΠΑΕ-Μέλη της, για τη διανοµή παιχνιδιών σε 
όλα τα γήπεδα των πόλεων της Ελλάδας που διεξάγονται αγώνες 

της κορυφαίας επαγγελµατικής κατηγορίας. Κατά τις αγωνιστικές 
του Πρωταθλήµατος δόθηκαν παιχνίδια σε όλους τους µικρούς 
φιλάθλους που βρέθηκαν στα γήπεδα, έχοντας στόχο την 
ευαισθητοποίηση του κοινού σε θέµατα που αφορούσαν στο παιδί.
Οι συγκεκριµένες ενέργειες αποτελούν µέρος της συνολικής µας 
προσπάθειας προσέγγισης των ενδιαφερόµενων φορέων για τη 
συνδιαµόρφωση του πλαισίου που ορίζει η δράση µας. Στη βάση 
της ανωτέρω πρωτοβουλίας, η Ευρωπαϊκή Πίστη αποτέλεσε τον 
επίσηµο υποστηρικτή της Super League ΟΠΑΠ για την αγωνιστική 
περίοδο 2013 - 2014, ενώ παράλληλα µε το Οµαδικό Ασφαλιστήριο 
Κάλυψης Ατυχηµάτων και Ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης των 
ποδοσφαιριστών των ΠΑΕ-Μελών της Super League οι 
ποδοσφαιριστές έχουν πρόσβαση σε µία σειρά από καλύψεις που 
προσφέρει η εταιρία.

Υποδεχόµενοι τους ποδοσφαιριστές των ΠΑΕ - Μελών της Super 
League στη µεγάλη οικογένεια των ασφαλισµένων της ΑΕΓΑ 
Ευρωπαϊκή Πίστη, είµαστε πεπεισµένοι, ότι η συγκεκριµένη 
συνεργασία έχει αµοιβαία οφέλη και αναδεικνύει συνέργειες. Η 
στήριξη του ελληνικού ποδοσφαίρου, η γνωριµία του παιδιού µε 
τη φίλαθλη κοινότητα, και ο συνδυασµός των παραπάνω µε 
πράξεις εταιρικής κοινωνικής αλληλεγγύης είναι οι καρποί 
προσπαθειών που επιβεβαιώνουν τις επί 37 χρόνια 
αδιαπραγµάτευτες αρχές µας: Σύνεση, Αφοσίωση, 
Επαγγελµατισµός και Σεβασµός σε όλα τα ενδιαφερόµενο µέρη. 
«Στόχος της εταιρίας µας είναι η συµβολή στην ευαισθητοποίηση 
του κοινού και η ανάδειξη του ρόλου της κοινωνικής 
αλληλεγγύης.»

Στήριξη Παγκόσµιας Πρωταθλήτριας Κατερίνας Νικολαϊδου

Τον Απρίλιο 2014, η Ευρωπαϊκή Πίστη υπογράφει χορηγική 
συµφωνία µε την Κατερίνα Νικολαϊδου, Πρωταθλήτρια Ευρώπης 
2013 στην Κωπηλασία. Η Κατερίνα Νικολαϊδου, έχει στο 
ενεργητικό της, τα εξής µετάλλια: 

> Τρία χρυσά για το 2013, ένα στους Μεσογειακούς Αγώνες, ένα 
στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθληµα και ένα στο Παγκόσµιο Πρωτάθληµα 
Νέων Γυναικών

> Ένα αργυρό µετάλλιο για το 2013 στο Παγκόσµιο Γυναικών 

> Ένα αργυρό µετάλλιο για το 2012 στο Παγκόσµιο Πρωτάθληµα 
Νέων Γυναικών

Παράλληλα έχει αναδειχθεί και κορυφαία αθλήτρια στην Ελλάδα 
για το 2013, από τους δηµοσιογράφους – µέλη του Πανελλήνιου 
Συνδέσµου Αθλητικού Τύπου (ΠΣΑΤ). 

Η συγκεκριµένη χορηγία, έχει ως στόχο τη στήριξη και την 
ενίσχυση των προσπαθειών της Πρωταθλήτριας, µε στόχο την 
απρόσκοπτη αφοσίωσή της σε νέες διακρίσεις.

Την 1η Ιουνίου του 2014, η Κατερίνα Νικολαϊδου αναδεικνύεται  
Πρωταθλήτρια Ευρώπης στο µονό σκιφ ελαφρών βαρών 
(κωπηλασία), για δεύτερη συνεχόµενη χρονιά. Η µόλις 21 ετών 
Κατερίνα κατακτά την πρώτη θέση στον τελικό του ευρωπαϊκού 
πρωταθλήµατος που φιλοξενήθηκε στη λίµνη Σάβα στο Βελιγράδι, 
υπερισχύοντας στον τελικό της Ολλανδής Μαρί-Αν Φρένκεν µε 
διαφορά ενάµισι δευτερολέπτου.

Τον Νοέµβριο του ίδιου έτους, η Κατερίνα Νικολαϊδου 
βραβεύθηκε για δεύτερη χρονιά ως κορυφαία αθλήτρια στην 
Ελλάδα για το 2014, από τους δηµοσιογράφους – µέλη του 
Πανελλήνιου Συνδέσµου Αθλητικού Τύπου (ΠΣΑΤ).

Εταιρία Ανωτάτων Στελεχών Επιχειρήσεων Ε.Α.Σ.Ε.

Η Ευρωπαϊκή Πίστη στηρίζει έµπρακτα την ενηµέρωση, την 
ανταλλαγή γνώσεων και τη µεταλαµπάδευση συγχρόνων 
πρακτικών µάνατζµεντ στην Ελλάδα. Η διάχυση της πληροφορίας, 
βοηθά τις επιχειρήσεις να προετοιµάζονται και να προσαρµόζονται 
άµεσα στη νέα πραγµατικότητα. Εκτός από την γενικότερη στήριξη 
µας στην Ε.Α.Σ.Ε., ήµασταν βασικοί υποστηρικτές στην 
καλοκαιρινή εκδήλωση στις 8 Ιουλίου του 2014.

Η Ε.Α.Σ.Ε ιδρύθηκε το 1986 και είναι ένας αξιοκρατικός, 
τεχνοκρατικός, µη κερδοσκοπικός οργανισµός, εκπρόσωπος του 
ανώτατου επαγγελµατικού µάνατζµεντ της χώρας, ο οποίος 
αριθµεί περί τα 500 µέλη Προέδρους Διοικητικών Συµβουλίων, 
Διευθύνοντες Συµβούλους, Γενικούς Διευθυντές και 
αναπληρωτές Γενικούς Διευθυντές. Τα µέλη της ΕΑΣΕ έχουν την 
κύρια ευθύνη των µεγαλύτερων και πλέον γνωστών ελληνικών 
και πολυεθνικών επιχειρήσεων και δηµόσιων Οργανισµών µε 
συνολικό κύκλο εργασιών που ξεπερνά τα 52 δισ. ευρώ και 
σύνολο εργαζοµένων που ξεπερνά τις 150.000 άτοµα. Κύριος 
σκοπός της ΕΑΣΕ είναι η συµβολή της στη βελτίωση του επιπέδου 
του ανώτατου µάνατζµεντ της χώρας και στην ανάπτυξη της 
ελληνικής οικονοµίας.

Στήριξη των Κοινωνικών Συνεταιρικών Επιχειρήσεων- 
Επιχειρηµατικότητας

Οι δράσεις των κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων 
καθώς και η ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας, είναι ζητήµατα 
που για εµάς στην Ευρωπαϊκή Πίστη ΑΕΓΑ, χρήζουν άµεσης 
στήριξης. Για το συγκεκριµένο λόγο, τον Απρίλιο του 2014, 
αποφασίσαµε να στηρίξουµε εξ ολοκλήρου µια Κοινωνική 
Συνεταιριστική Επιχείρηση. Η στήριξη περιλαµβάνει τη δωρεάν 
παραχώρηση του χώρου στέγασης της επιχείρησης για 2 έτη, 
καθώς επίσης και όλων των πάγιων εξόδων λειτουργίας της 
(έπιπλα, ηλεκτρισµός, τηλεφωνικά κλπ). Η Κοινωνική 
Συνεταιριστική Επιχείρηση που αποφασίσαµε να στηρίξουµε είναι 
η ΚΟΙΝΣΕΠ 180 Μοίρες. Βασικές λειτουργίες της συγκεκριµένης 
ΚΟΙΝΣΕΠ είναι:

> Social and Design Research: Διεξαγωγή έρευνας σε θέµατα 
κοινωνικής οικονοµίας (κοινωνικές τάσεις, αναδυόµενες αγορές, 
κλπ)

> Κατάρτιση και ανάπτυξη ικανοτήτων: Κοινωνική ένταξη µέσω 
της εκπαίδευσης και κατάρτισης, Κοινωνική καινοτοµία για την 
ανάπτυξη και Καθοδήγηση για την Κοινωνική Καινοτοµία 

> Ανάπτυξη Κοινωνικών Υπηρεσιών και Προϊόντων: Ανάλυση του 
κοινωνικού αντίκτυπου

Άµεση προτεραιότητα µας αποτελεί η συνέχιση της υποστήριξης 
των κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων καθώς και η 
ανεύρεση νέων. 

Στήριξη στην εκπαίδευση και στα παιδιά

Εδώ και πολλά χρόνια, η Ευρωπαϊκή Πίστη στηρίζει δράσεις και 
ενέργειες για τη εκπαίδευση καθώς και για τον πολιτισµό. Για το 
2014 και µε την βοήθεια του τµήµατος µηχανογράφησης 
βοηθήσαµε στον εκσυγχρονισµό οχτώ σχολείων- συλλόγων µε τη 
δωρεά µηχανογραφικού εξοπλισµού στα παρακάτω σχολεία- 
Συλλόγους:

> 1ο  Λύκειο Χαλανδρίου
> 3ο  Δηµοτικό Σχολείο Σερρών
> 1ο Γυµνάσιο Κηφισιάς
> Γυµναστικός Σύλλογος Πυγµαχίας Περιστερίου 
> 6ο Δηµοτικό Σχολείο Χαλανδρίου
> 2ο Δηµοτικό Σχολείο Ν. Σµύρνης
> Σύλλογος «Χαµόγελο του Παιδιού»
> Σχολή Επαγγελµατικής Κατάρτισης ατόµων µε αναπηρία

Επιπλέον, στηρίξαµε πολιτιστικές εκδηλώσεις για τα παιδιά όπως:
• Θεατρική παράσταση «τα παιδία παίζει»
• Παιδική Γιορτή Παγκρήτιας Ένωσης στο πολεµικό Μουσείο

Χρυσούλα Αναγνωστοπούλου
Διευθύντρια Μηχανογράφησης

Μέσα σε αυτό το δυσµενές και ταυτόχρονα 
απαιτητικό περιβάλλον, υπάρχουν 

συνάνθρωποί µας και κυρίως παιδιά που δεν 
απολαµβάνουν τα αυτονόητα στην 
καθηµερινότητά τους. Καθήκον και 

υποχρέωση όλων µας είναι να 
παρακολουθούµε αυτές τις δύσκολες 

περιπτώσεις και να προσπαθούµε να τις 
προσεγγίσουµε µε τα µέσα που διαθέτουµε. Η 

Διεύθυνση Πληροφορικής  του Οµίλου της 
Ευρωπαϊκή Πίστη µέσα από την ευαισθησία 
και τη διακριτικότητα των συναδέλφων που 

αναλαµβάνουν να εξοικονοµούν 
µηχανογραφικό εξοπλισµό σε καλή 

κατάσταση, για να καλυφθούν οι ελλείψεις σε 
σχολεία, ιδρύµατα, συλλόγους, δηµόσιους 

φορείς κ.λ.π., επιδιώκει για ακόµα µία χρονιά 
να ανταποκριθεί σε αυτά τα αιτήµατα και να 

διαθέτει πόρους που δίνουν χαρά και ελπίδα 
για ένα καλύτερο µέλλον.

Στήριξη Τοπικών Παραδόσεων 
Μια πρωτοτυπία των δράσεων µας για το 2014, αποτέλεσε και η 
στήριξη των τοπικών παραδόσεων και ηθών - εθίµων. 
Συγκεκριµένα, µε την πάροδο των ετών έχει παρατηρηθεί 
σηµαντική εγκατάλειψη των παραδόσεων ιδίως από την νέα γενιά. 
Μέσα σε αυτόν τον προβληµατισµό, το 2014,  η εταιρία µας 
αποφάσισε την στήριξη τοπικών παραδοσιακών εκδηλώσεων.
Συγκεκριµένα, στηρίξαµε ως χορηγοί τα «Υακίνθεια 2014» τα 
οποία διοργανώθηκαν για 17η συνεχή χρονιά. Το 2014 ήταν το έτος 
του El Greco, του µεγάλου κρητικού ζωγράφου της Αναγέννησης 
(Ισπανία - Ελλάδα). Τα Υακίνθεια όµως, τιµούν και τη µνήµη ενός 
άλλου µεγάλου εκπροσώπου της Αναγέννησης, του Βιτσέντζου 
Κορνάρου µε τον Ερωτόκριτο, που πέθανε το 1614 - ίδια χρονιά µε 
τον El Greco.
Για δέκατη έβδοµη χρονιά και για δύο ηµέρες, την Παρασκευή 25 
και το Σάββατο 26 Ιουλίου του 2014, τα Υακίνθεια συνδιαλέχθηκαν 
µε τις τέχνες και τα γράµµατα για να παράξουν πολιτισµό, στα 1260 
υψόµετρο του Άγιου Υάκινθου, στα Ανώγεια. 
Επιπλέον, στηρίξαµε το ετήσιο τετραήµερο Φεστιβάλ Πλαταιών 
του Πολιτιστικού Συλλόγου «ΩΕΡΟΗ» που πραγµατοποιήθηκε από 
τον Αύγουστο του 2014. Το συγκεκριµένο Φεστιβάλ είχε ως στόχο 
την αναβίωση παλαιών ηθών και εθίµων, διάφορες παραστάσεις 
προς το νεανικό κοινό καθώς και αθλητικές δραστηριότητες. 
Η δέσµευση µας για το 2015 είναι να συνεχίσουµε να στηρίζουµε 
δράσεις και δραστηριότητες που έχουν ως άµεσο στόχο την 
αναβίωση των παραδόσεων στις τοπικές κοινωνίες.
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Κοινωνική Προσφορά
Στόχος της Εταιρίας, ως υπεύθυνος εταιρικός πολίτης, είναι η 
επέκταση και η ενίσχυση του κοινωνικού της ρόλου, µέσω 
δράσεων που συµβάλλουν στην ενίσχυση του κοινωνικού ιστού. 
Η αναγκαιότητα ενίσχυσης των θεσµών και των συλλογικών 
ενεργειών, ιδιαίτερα σήµερα που οι πολίτες δοκιµάζονται, 
αποτελεί µέληµα όλων µας.

Κάθε εταιρία που αντιλαµβάνεται τον δοµικό της ρόλο στην 
κοινωνία του αύριο οφείλει να αναζητήσει συνέργειες µε ΜΚΟ και 
Φορείς Κοινωνικής Επιχειρηµατικότητας, µεγιστοποιώντας την 
συµµετοχή της στην λύση των προβληµάτων κοινωνικά ευπαθών 
οµάδων. Σκοπός µας είναι η επέκταση και ενίσχυση του 
κοινωνικού ρόλου της εταιρίας, µέσω δράσεων που συµβάλλουν 
στην ενίσχυση του κοινωνικού ιστού.

Στοχεύουµε στην κοινωνική ανάπτυξη, ως παράλληλη δράση µε 
την βασική µας εταιρική δραστηριότητα. Συγκεκριµένα, θέτουµε 
τις βάσεις της εταιρικής κοινωνικής δράσης, συνεργαζόµενοι µε 
τοπικούς φορείς βελτιώνοντας το βιοτικό τους επίπεδο, 
µειώνοντας τον κοινωνικό αποκλεισµό.

Συγκεκριµένα, έχουµε αναπτύξει µηχανισµούς και διαδικασίες, 
βάσει των οποίων καταγράφουµε και βάζουµε σε προτεραιότητα 
τα ζητήµατα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης αναφορικά µε τη 
σηµασία τους για τα Ενδιαφερόµενα Μέρη, το εξωτερικό 
Περιβάλλον και την Εταιρία. Μέσα από διαρκή αξιολόγηση και 
αναθεώρηση, ορίζουµε την υπεύθυνη δράση µας, η οποία 
προκύπτει από το διάλογο και την προσπάθεια δηµιουργίας κοινής 
βάσης συνεννόησης.

Οδηγός µας για την εταιρική δράση της κοινωνικής προσφοράς 
αποτελεί η δήλωση των Ηνωµένων Εθνών (Millenium Declara-
tion) για τους 8 στόχους της Χιλιετίας (Millenium Development 
Goals) (όπως αναφέρθηκαν και στην ενότητα 6.3 για τα ανθρώπινα 
δικαιώµατα). 

Ο τρόπος επίτευξης των παραπάνω στόχων απαιτεί 
συγκεκριµένες τακτικές και η απόφαση για συνεργασία µε τον 
εκάστοτε κοινωνικό φορέα εξαρτάται από το αξιακό φορτίο που 
φέρει, σε συνδυασµό µε τις µοναδικές γνώσεις, ειδικές ικανότητες 
και πόρους της εταιρίας. Ο ανθρώπινος πόνος και η διασφάλιση 
για την αποφυγή των συνεπειών του είναι σηµαντικό στοιχείο της 
µέχρι τώρα δράσης µας και των στόχων µας για το µέλλον.

Ασφαλιστικός Γονέας - η πρώτη ασφάλεια ... 
αγάπης

Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη είναι το εργαλείο για την επίτευξη 
της βιώσιµης ανάπτυξης της ΑΕΓΑ Ευρωπαϊκή Πίστη. Η 
βιωσιµότητα προϋποθέτει ισχυρά οικονοµικά αποτελέσµατα και 
κοινωνική αλληλεγγύη προς όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη, ιδίως 
σήµερα που ο πολίτης δοκιµάζεται. Ο Ασφαλιστικός Γονέας 
πηγάζει από το χρέος της εταιρίας να διασφαλίσει πως η 
κοινωνική προσφορά δεν περιορίζεται µόνο σε χορηγίες, αλλά 
αποτελεί µέρος του επιχειρησιακού µας σχεδιασµού.

GREECE RACE FOR THE CURE

Ο Αγώνας Race for the Cure είναι η µεγαλύτερη παγκόσµια 
πρωτοβουλία ευαισθητοποίησης για την πρόληψη του καρκίνου 
του µαστού. Διοργανώνεται εδώ και 31 χρόνια σε περισσότερες 
από 140 πόλεις παγκοσµίως από την αµερικανική οργάνωση 
Susan G. Komen for the Cure.

Η Ευρωπαϊκή Πίστη µε περισσότερους από 90 εργαζόµενούς της, 
έδωσε ηχηρό παρόν στον αγώνα Greece Race for the Cure που 
διοργάνωσε ο Πανελλήνιος Σύλλογος Γυναικών µε καρκίνο 
µαστού «Άλµα Ζωής». Επιπλέον, τόσο οι εργαζόµενοι της εταιρίας 
όσο και η ίδια η εταιρία, στήριξαν οικονοµικά την όλη προσπάθεια 
διοργάνωσης. Ο αγώνας πραγµατοποιήθηκε στις 28 Σεπτεµβρίου 
του 2014 στο Ζάππειο Μέγαρο και περιλάµβανε µια διαδροµή 5 
χλµ ή εναλλακτικά έναν περίπατο 2 χλµ. Συνολικά 13.000 γυναίκες, 
άνδρες και παιδιά ένωσαν τις δυνάµεις τους και έτρεξαν για κάθε 
γυναίκα της Ελλάδας. Το προσωπικό της εταιρίας, δείχνοντας για 
άλλη µια φορά την ευαισθησία του σε θέµατα κοινωνικής 
αλληλεγγύης, συµµετείχε στον αγώνα µε σκοπό την ενίσχυση του 
Συλλόγου στην προσπάθεια που καταβάλει για τη στήριξη των 
γυναικών που πάσχουν από καρκίνο του µαστού.

Η οµάδα της ΑΕΓΑ Ευρωπαϊκή Πίστη, ευαισθητοποιηµένη σε 
θέµατα που αφορούν στη στήριξη των γυναικών που πάσχουν από 
καρκίνο του µαστού, δήλωσε ηχηρά τη συµµετοχή της, και 
υποσχέθηκε ότι θα συνεχίσει να στηρίζει τη δύσκολη αλλά 
αισιόδοξη προσπάθεια του Συλλόγου.

AIESEC

Η AIESEC είναι ένας εθελοντικός, µη κυβερνητικός, µη πολιτικός 
και µη κερδοσκοπικός οργανισµός µε δίκτυο 126 χωρών, 100.000 
µελών και 2400 πανεπιστηµίων σε ολόκληρο τον κόσµο. Αποτελεί 
το µεγαλύτερο φοιτητικό διεθνή οργανισµό µε όραµα την 
µεγιστοποίηση των ανθρωπίνων δυνατοτήτων (προσωπική 
ανάπτυξη του φοιτητή, µέσα από διεθνείς συνέργειες, εµπειρίες 
και δράσεις κοινωνικής δικτύωσης στο εσωτερικό και το 
εξωτερικό) και την παγκόσµια ειρήνη. Στόχος της AIESEC είναι να 
δίνει όσο περισσότερες ευκαιρίες στα µέλη της, να ανακαλύψουν 
και να αναπτύξουν τις ικανότητές τους ώστε να έχουν θετικό 
αντίκτυπο στην κοινωνία. Η AIESEC διοικείται αποκλειστικά από 
φοιτητές και πρόσφατους πτυχιούχους (έως και δύο έτη), δίνοντας 
έτσι την ευκαιρία σε νέους ανθρώπους να αναπτύξουν τις ηγετικές 
τους ικανότητες καθοδηγώντας τον οργανισµό προς το όραµά του.

Στο πλαίσιο της δραστηριότητάς της, το 2014 η AIESEC NKUA 
προώθησε το πρόγραµµα Young Power, το οποίο αφορούσε τη 
διάδοση των 8 Millennium Development Goals του ΟΗΕ. Βάσει 
των προγραµµάτων, εταιρίες καλούνταν να ενισχύσουν 
οικονοµικά τα έξοδα διαβίωσης φοιτητών από πανεπιστήµια του 
εξωτερικού, οι οποίοι καλούνταν να επισκεφθούν και να κάνουν 
γνωστό το νόηµα των Στόχων της Χιλιετίας.

Ειδικότερα, η Ευρωπαϊκή Πίστη εντάσσει έµπρακτα την Εταιρική 
Κοινωνική Ευθύνη στο κέντρο της επιχειρησιακής της 
λειτουργίας, δηµιουργώντας µια νέα πρωτοποριακή ασφάλιση 
που προσφέρεται δωρεάν σε ολόκληρη την ελληνική κοινωνία. Η 
εταιρία, πέραν των χορηγιών και των πράξεων αλληλεγγύης 
οικονοµικής ενίσχυσης, αντιλαµβανόµενη τις ανάγκες της 
κοινωνίας, εκµεταλλεύεται τις δεξιότητες και το γνωσιακό της 
κεφάλαιο, ώστε η επιχειρησιακή της δράση να είναι πολυδιάστατη, 
αποδεκτή τόσο από το σύνολο του πληθυσµού όσο και από τους 
πελάτες της. Δηµιουργώντας ασφαλιστικά προϊόντα που 
ικανοποιούν πάγιες και διαρκείς ανάγκες της κοινωνίας, χωρίς 
την προϋπόθεση σχέσης εταιρίας – ασφαλισµένου, συµβάλλοντας 
έτσι στο κοινωνικό σύνολο. Αυτή την εποχή, δεν αρκεί µόνο η 
οικονοµική ενίσχυση, οι υπεύθυνοι εταιρικοί πολίτες θα πρέπει να 
κινητοποιήσουν τόσο τους πόρους όσο και την τεχνογνωσία τους 
ώστε να παράγουν και στον κοινωνικό τοµέα, προστιθέµενης 
αξίας έργο. 

Σε αυτήν την κατεύθυνση η Ευρωπαϊκή Πίστη στο πλαίσιο της 
προσφοράς της στο κοινωνικό σύνολο, σχεδίασε το 
πρωτοποριακό πρόγραµµα Ασφαλιστικός Γονέας το οποίο 
προσφέρεται, από το 2012, χωρίς κόστος και είναι άµεσα 
συνδεδεµένο µε την πιο συνηθισµένη πράξη κάθε οικογένειας, τις 
καθηµερινές της αγορές. Το πρόγραµµα Ασφαλιστικός Γονέας 
εξασφαλίζει δωρεάν αγορές, από συµβεβληµένες µε την 
Ευρωπαϊκή Πίστη επιχειρήσεις, τόσο στον ασφαλισµένο όσο και 
στην οικογένειά του στην περίπτωση που δεν θα µπορεί να 
εκπληρώσει το ρόλο του ως φυσικός γονέας, από κάποιο 
ατύχηµα. Επιπλέον, εξασφαλίζει µείωση των ασφαλίστρων σε 
κάθε υπάρχον ή µελλοντικό συµβόλαιο στην Ευρωπαϊκή Πίστη, 
ανάλογα µε το ύψος των αγορών τους από τις επιχειρήσεις που 
συµµετέχουν στο πρόγραµµα. Το πρόγραµµα αριθµεί µέχρι 
σήµερα 211.949 µέλη (31/12/2014) και µπορεί να αποκτηθεί είτε 
online µέσω του site www.asfalistikosgoneas.gr είτε µέσω των 
5.000 συνεργατών της ΑΕΓΑ Ευρωπαϊκή Πίστη. 

Πέννυ Κουτσανέλου
Assistant Product Manager Ασφαλιστικού Γονέα

Ο Ασφαλιστικός Γονέας είναι µια πράξη 
αλληλεγγύης προς την πληττόµενη από την 

οικονοµική κρίση ελληνική κοινωνία. Στόχος µας 
για το 2015 είναι ο Ασφαλιστικός Γονέας να µπει σε 

κάθε Ελληνικό σπίτι!

Η Ευρωπαϊκή Πίστη, στο πλαίσιο του προγράµµατος Young 
Power, ανέλαβε τα βασικά έξοδα για 22 φοιτητές από 
Πανεπιστήµια του εξωτερικού. 

Στόχος της εταιρίας είναι να στηρίξει την AIESEC και το 2015 µε 
στόχο τη δηµιουργία συνεργειών (business & social impact) για 
τη διαµόρφωση του δίπτυχου επιχείρηση (Ευρωπαϊκή Πίστη)- 
Παιδεία (AIESEC NKUA) για την προώθηση κοινών βιώσιµων 
στόχων. Η Ευρωπαϊκή Πίστη στέκεται αρωγός στην προσπάθεια 
της AIESEC και των συνεργαζόµενων ΜΚΟ, µέσω ενδυνάµωσης 
και έµπρακτης βοήθειας.

Κοινωνικές Δοµές Δήµου Χαλανδρίου

Δυστυχώς τα τελευταία χρόνια, η οικονοµική κρίση έχει 
επηρεάσει άµεσα την κοινωνία γύρω µας. Πολλοί από τους 
συνανθρώπους µας έχουν φθάσει σε σηµείο να στερούνται 
βασικά είδη επιβίωσης, όπως στέγη, φαγητό, ρούχα κλπ. Σε 
πολλούς Δήµους, οι τοπικές διοικήσεις έχουν αντιληφθεί αυτό το 
σοβαρό πρόβληµα και έχουν προβεί σε άµεση ίδρυση - στήριξη 
των κοινωνικών δοµών µε άµεσο στόχο την αντιµετώπιση της 
ανθρωπιστικής κρίσης στις τοπικές κοινωνίες. Συγκεκριµένα, στο 
Χαλάνδρι, που είναι και η έδρα λειτουργίας της εταιρίας µας, οι 
κοινωνικές δοµές του Δήµου Χαλανδρίου, έχουν επιτύχει ένα 
τεράστιο έργο στην αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης της 
τοπικής κοινωνίας. Στο δύσκολο αυτό έργο των κοινωνικών 
δοµών έχουµε δεσµευτεί να βοηθήσουµε µε όλες µας τις 
δυνάµεις. Συγκεκριµένα για το 2014 αναλάβαµε να στηρίξουµε 
τόσο οικονοµικά όσο και µε προσφορά τροφίµων το σηµαντικό 
έργο των δοµών, ενώ δεσµευτήκαµε για ακόµα µεγαλύτερη 
βοήθεια στο έτος 2015.

Σύλλογος Ελλήνων Μεσιτών Ασφαλίσεων (ΣΕΜΑ)

Συνεχίζοντας την ανθρωποκεντρική πολιτική µας, στηρίζουµε µε 
κάθε τρόπο τις προσπάθειες για την βελτίωση και την καταξίωση 
του επαγγέλµατος των µεσιτών ασφαλίσεων στην ελληνική αγορά. 
Συγκεκριµένα, και το έτος 2014, υποστηρίξαµε το Σύλλογο 
Ελλήνων Μεσιτών Ασφαλίσεων σε διάφορες δράσεις του και 
εκδηλώσεις.  

Σκοπός του Σ.Ε.Μ.Α είναι η µε κάθε πρόσφορο µέσο κατοχύρωση 
και προβολή του ιδιαιτέρου επαγγέλµατος του Μεσίτη 
Ασφαλίσεων, δηλαδή εκείνου του Ασφαλιστικού Διαµεσολαβητή, 
ο οποίος χωρίς να έχει δέσµευση έναντι ασφαλιστικής 
επιχείρησης και µετά από εντολή του ασφαλισµένου, φέρει τα δύο 
µέρη σε επαφή και αναλαµβάνει τις απαραίτητες 
προπαρασκευαστικές εργασίες για την ολοκλήρωση της 
ασφαλιστικής σύµβασης, πάντα ως εκπρόσωπος και προασπιστής 
των καλώς εννοούµενων συµφερόντων του ασφαλισµένου.
Εκστρατεία ECOMOBILITY στα σχολεία µεγάλων πόλεων της 
χώρας

Οι συνθήκες κυκλοφορίας και ο σεβασµός στο δικαίωµα της 
ελεύθερης µετακίνησης στην πόλη είναι επίπεδο επίδειξης 
πολιτισµού και επένδυση ποιότητας στη ζωή µας. Στόχος της 
συγκεκριµένης εκστρατείας ήταν ο ερεθισµός των νέων για την 
προσέγγιση περιβαλλοντικών προβληµάτων της πόλης, η 
ευαισθητοποίηση τους και η ενεργοποίησή τους στην αναζήτηση 
λύσεων, µε προσανατολισµό στην αλλαγή συµπεριφορών και στην 
προώθηση της ποιότητας ζωής στις πόλεις µας. Η εταιρία µας, 
ήταν ο βασικός υποστηρικτής όλων των δράσεων της εκστρατείας 
στην Αττική. 

Στην εκστρατεία συµµετείχαν Οµάδες µαθητών της Γ΄τάξης 
Γυµνασίων από όλη τη χώρα, όπου µε τις εργασίες και τις 
προτάσεις τους καλούνται να αναδείξουν τις Πράσινες 
Μετακινήσεις, όπως το περπάτηµα, το ποδήλατο, τα Μέσα Μαζικής 
Μεταφοράς και να παρουσιάσουν λύσεις για την αλλαγή 

συνθηκών και τη στήριξη του δικαιώµατος  ελεύθερης 
µετακίνησης στις πόλεις. 

Η Εκστρατεία προσέφερε την ευκαιρία στους έφηβους και στον 
περίγυρό τους, να µάθουν να ζουν προστατεύοντας το περιβάλλον 
και αναβαθµίζοντας την λειτουργία των πόλεων. Σε δεύτερο 
επίπεδο, η Εκστρατεία, στόχευσε στην ενηµέρωση και 
ευαισθητοποίηση των πολιτών για την απαξίωση και τα 
προβλήµατα που δηµιουργούνται από:

> Την αδιαφορία στις επισηµάνσεις των επιστηµόνων
> Την αλόγιστη χρήση των αυτοκινήτων στις µεγάλες πόλεις
> Την έλλειψη σεβασµού στις αρχές της κοινωνικής συµβίωσης

Παράλληλα µε την εκστρατεία ecomobility, διοργανώθηκε µε την 
υποστήριξη της εταιρίας µας, και η εκστρατεία Free Mobility. 
Σκοπός της εκστρατείας FREE MOBILITY είναι µέσα από τις 
εργασίες και προτάσεις των οµάδων των µαθητών να τονιστούν τα 
προβλήµατα µετακίνησης, οι ελλείψεις στη συγκοινωνιακή δοµή, 
τα εµπόδια πεζών ή ατόµων µε κινητικές δυσκολίες, καθώς και οι 
παρατυπίες, που προκαλούν προβλήµατα στην καθηµερινή 
µετακίνηση στην πόλη. Παράλληλα, µέσα από την εκστρατεία 
καλλιεργείται η αυτενέργεια των ΑµΕΑ µε προσανατολισµό , τον 
εντοπισµό προβληµάτων, την αξιολόγηση,  τις  προτάσεις επίλυσης 
και την ενεργοποίηση όλων για την εφαρµογή τους.

Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος, Πρόληψη τροχαίων 
ατυχηµάτων- Σύλλογος Ελπίδα

Η Ευρωπαϊκή Πίστη υπήρξε ένας από τους βασικούς 
υποστηρικτές των κοινωνικών δράσεων της Ένωσης 
Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος.

Η Ευρωπαϊκή Πίστη ήταν χορηγός του Φεστιβάλ «ΑΣΦΑΛΗΣ 
ΟΔΗΓΗΣΗ, ΖΗΤΗΜΑ ΖΩΗΣ!» που πραγµατοποιήθηκε στις 28 
Μαΐου από την Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος (ΕΑΕΕ), 
σε συνεργασία µε το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας «Πάνος 
Μυλωνάς» (ΙΟΑΣ), υπό την αιγίδα της Ελληνικής Προεδρίας της 
Ε.Ε. και του Δήµου Αθηναίων.

Στο Φεστιβάλ οι επισκέπτες είχαν τη δυνατότητα να:

> Ενηµερωθούν για τις συνθήκες και τις πιθανές συνέπειες ενός 
δυστυχήµατος, µέσα από τη βιωµατική εµπειρία 

> Συµµετέχουν σε διαδραστικό εκπαιδευτικό πρόγραµµα για την 
Οδική Ασφάλεια µε χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών, video 
καθώς και online ερωτηµατολογίου 

> Εκπαιδευτούν στις Πρώτες Βοήθειες σε περίπτωση τροχαίου 
δυστυχήµατος 

> Προσφέρουν αίµα για την Τράπεζα Αίµατος Τροχαίων 
Δυστυχηµάτων

> Λάβουν χρήσιµο έντυπο οδηγιών για χρήση στο αυτοκίνητό τους 
και αναµνηστικών t-shirts µε µηνύµατα για την Οδική Ασφάλεια.

Σηµαντική για το 2014 ήταν και η δράση της Ηµέρας Ασφάλισης µε 
µία ξεχωριστή εκδήλωση κοινωνικής προσφοράς και 
αλληλεγγύης, που συµµετείχε µε µεγάλη δυναµική και η εταιρία 
µας. Η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος (ΕΑΕΕ) 
ενώνοντας τις δυνάµεις της µε τον Σύλλογο Φίλων Παιδιών µε 
Καρκίνο «ΕΛΠΙΔΑ» διοργάνωσε επίσηµο δείπνο τα έσοδα του 
οποίου πρόσφερε για την ενίσχυση της Τράπεζας Εθελοντών 
Δοτών Μυελού των Οστών «ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ» και του 
σηµαντικού έργου που επιτελείται µέσα από τη λειτουργία της: Τη 
δυνατότητα εύρεσης συµβατού δότη για τους µικρούς και 
µεγάλους ασθενείς τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς, που 
χρειάζονται µεταµόσχευση µυελού των οστών προκειµένου να 
θεραπευτούν. Όλοι οι εκπρόσωποι της ασφαλιστικής αγοράς και οι 
καλεσµένοι τους έδειξαν έµπρακτα την κοινωνική τους 
ευαισθησία δωρίζοντας στο «ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ» ποσό που 
προσεγγίζει τις 75.000 ευρώ.

Super League Ελλάδος

Στην Ευρωπαϊκή Πίστη αντιλαµβανόµαστε το δοµικό µας ρόλο στη 
διαµόρφωση της κοινωνίας του αύριο και για το λόγο αυτό, 
υποστηρίζουµε ενεργά τον Αθλητισµό και το Παιδί 
αναδεικνύοντας την υπεύθυνη δράση µας. Πιστεύουµε ότι ο 
Αθλητισµός αποτελεί κάτι περισσότερο από σωµατική 
δραστηριότητα: αποτελεί κοινωνικό θεσµό που κάθε υπεύθυνος 
εταιρικός πολίτης οφείλει να αναγνωρίζει την αξία του και να 
καλλιεργεί τη διάδοση του κοινωνικού του µηνύµατος. Την 
περίοδο αυτή, η κοινωνία και τα παιδιά έχουν ανάγκη 
περισσότερο από ποτέ συλλογικές δράσεις που φέρουν το µήνυµα 
της συµµετοχής.

Η εταιρία µας στο πλαίσιο των ενεργειών Εταιρικής Κοινωνικής 
Ευθύνης για το 2014, στήριξε έµπρακτα ως χορηγός, την ενέργεια 
της Super League Ελλάδας «Ένα παιχνίδι για τα παιδιά», σε 
συνεργασία µε τις 18 ΠΑΕ-Μέλη της, για τη διανοµή παιχνιδιών σε 
όλα τα γήπεδα των πόλεων της Ελλάδας που διεξάγονται αγώνες 

της κορυφαίας επαγγελµατικής κατηγορίας. Κατά τις αγωνιστικές 
του Πρωταθλήµατος δόθηκαν παιχνίδια σε όλους τους µικρούς 
φιλάθλους που βρέθηκαν στα γήπεδα, έχοντας στόχο την 
ευαισθητοποίηση του κοινού σε θέµατα που αφορούσαν στο παιδί.
Οι συγκεκριµένες ενέργειες αποτελούν µέρος της συνολικής µας 
προσπάθειας προσέγγισης των ενδιαφερόµενων φορέων για τη 
συνδιαµόρφωση του πλαισίου που ορίζει η δράση µας. Στη βάση 
της ανωτέρω πρωτοβουλίας, η Ευρωπαϊκή Πίστη αποτέλεσε τον 
επίσηµο υποστηρικτή της Super League ΟΠΑΠ για την αγωνιστική 
περίοδο 2013 - 2014, ενώ παράλληλα µε το Οµαδικό Ασφαλιστήριο 
Κάλυψης Ατυχηµάτων και Ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης των 
ποδοσφαιριστών των ΠΑΕ-Μελών της Super League οι 
ποδοσφαιριστές έχουν πρόσβαση σε µία σειρά από καλύψεις που 
προσφέρει η εταιρία.

Υποδεχόµενοι τους ποδοσφαιριστές των ΠΑΕ - Μελών της Super 
League στη µεγάλη οικογένεια των ασφαλισµένων της ΑΕΓΑ 
Ευρωπαϊκή Πίστη, είµαστε πεπεισµένοι, ότι η συγκεκριµένη 
συνεργασία έχει αµοιβαία οφέλη και αναδεικνύει συνέργειες. Η 
στήριξη του ελληνικού ποδοσφαίρου, η γνωριµία του παιδιού µε 
τη φίλαθλη κοινότητα, και ο συνδυασµός των παραπάνω µε 
πράξεις εταιρικής κοινωνικής αλληλεγγύης είναι οι καρποί 
προσπαθειών που επιβεβαιώνουν τις επί 37 χρόνια 
αδιαπραγµάτευτες αρχές µας: Σύνεση, Αφοσίωση, 
Επαγγελµατισµός και Σεβασµός σε όλα τα ενδιαφερόµενο µέρη. 
«Στόχος της εταιρίας µας είναι η συµβολή στην ευαισθητοποίηση 
του κοινού και η ανάδειξη του ρόλου της κοινωνικής 
αλληλεγγύης.»

Στήριξη Παγκόσµιας Πρωταθλήτριας Κατερίνας Νικολαϊδου

Τον Απρίλιο 2014, η Ευρωπαϊκή Πίστη υπογράφει χορηγική 
συµφωνία µε την Κατερίνα Νικολαϊδου, Πρωταθλήτρια Ευρώπης 
2013 στην Κωπηλασία. Η Κατερίνα Νικολαϊδου, έχει στο 
ενεργητικό της, τα εξής µετάλλια: 

> Τρία χρυσά για το 2013, ένα στους Μεσογειακούς Αγώνες, ένα 
στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθληµα και ένα στο Παγκόσµιο Πρωτάθληµα 
Νέων Γυναικών

> Ένα αργυρό µετάλλιο για το 2013 στο Παγκόσµιο Γυναικών 

> Ένα αργυρό µετάλλιο για το 2012 στο Παγκόσµιο Πρωτάθληµα 
Νέων Γυναικών

Παράλληλα έχει αναδειχθεί και κορυφαία αθλήτρια στην Ελλάδα 
για το 2013, από τους δηµοσιογράφους – µέλη του Πανελλήνιου 
Συνδέσµου Αθλητικού Τύπου (ΠΣΑΤ). 

Η συγκεκριµένη χορηγία, έχει ως στόχο τη στήριξη και την 
ενίσχυση των προσπαθειών της Πρωταθλήτριας, µε στόχο την 
απρόσκοπτη αφοσίωσή της σε νέες διακρίσεις.

Την 1η Ιουνίου του 2014, η Κατερίνα Νικολαϊδου αναδεικνύεται  
Πρωταθλήτρια Ευρώπης στο µονό σκιφ ελαφρών βαρών 
(κωπηλασία), για δεύτερη συνεχόµενη χρονιά. Η µόλις 21 ετών 
Κατερίνα κατακτά την πρώτη θέση στον τελικό του ευρωπαϊκού 
πρωταθλήµατος που φιλοξενήθηκε στη λίµνη Σάβα στο Βελιγράδι, 
υπερισχύοντας στον τελικό της Ολλανδής Μαρί-Αν Φρένκεν µε 
διαφορά ενάµισι δευτερολέπτου.

Τον Νοέµβριο του ίδιου έτους, η Κατερίνα Νικολαϊδου 
βραβεύθηκε για δεύτερη χρονιά ως κορυφαία αθλήτρια στην 
Ελλάδα για το 2014, από τους δηµοσιογράφους – µέλη του 
Πανελλήνιου Συνδέσµου Αθλητικού Τύπου (ΠΣΑΤ).

Εταιρία Ανωτάτων Στελεχών Επιχειρήσεων Ε.Α.Σ.Ε.

Η Ευρωπαϊκή Πίστη στηρίζει έµπρακτα την ενηµέρωση, την 
ανταλλαγή γνώσεων και τη µεταλαµπάδευση συγχρόνων 
πρακτικών µάνατζµεντ στην Ελλάδα. Η διάχυση της πληροφορίας, 
βοηθά τις επιχειρήσεις να προετοιµάζονται και να προσαρµόζονται 
άµεσα στη νέα πραγµατικότητα. Εκτός από την γενικότερη στήριξη 
µας στην Ε.Α.Σ.Ε., ήµασταν βασικοί υποστηρικτές στην 
καλοκαιρινή εκδήλωση στις 8 Ιουλίου του 2014.

Η Ε.Α.Σ.Ε ιδρύθηκε το 1986 και είναι ένας αξιοκρατικός, 
τεχνοκρατικός, µη κερδοσκοπικός οργανισµός, εκπρόσωπος του 
ανώτατου επαγγελµατικού µάνατζµεντ της χώρας, ο οποίος 
αριθµεί περί τα 500 µέλη Προέδρους Διοικητικών Συµβουλίων, 
Διευθύνοντες Συµβούλους, Γενικούς Διευθυντές και 
αναπληρωτές Γενικούς Διευθυντές. Τα µέλη της ΕΑΣΕ έχουν την 
κύρια ευθύνη των µεγαλύτερων και πλέον γνωστών ελληνικών 
και πολυεθνικών επιχειρήσεων και δηµόσιων Οργανισµών µε 
συνολικό κύκλο εργασιών που ξεπερνά τα 52 δισ. ευρώ και 
σύνολο εργαζοµένων που ξεπερνά τις 150.000 άτοµα. Κύριος 
σκοπός της ΕΑΣΕ είναι η συµβολή της στη βελτίωση του επιπέδου 
του ανώτατου µάνατζµεντ της χώρας και στην ανάπτυξη της 
ελληνικής οικονοµίας.

Στήριξη των Κοινωνικών Συνεταιρικών Επιχειρήσεων- 
Επιχειρηµατικότητας

Οι δράσεις των κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων 
καθώς και η ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας, είναι ζητήµατα 
που για εµάς στην Ευρωπαϊκή Πίστη ΑΕΓΑ, χρήζουν άµεσης 
στήριξης. Για το συγκεκριµένο λόγο, τον Απρίλιο του 2014, 
αποφασίσαµε να στηρίξουµε εξ ολοκλήρου µια Κοινωνική 
Συνεταιριστική Επιχείρηση. Η στήριξη περιλαµβάνει τη δωρεάν 
παραχώρηση του χώρου στέγασης της επιχείρησης για 2 έτη, 
καθώς επίσης και όλων των πάγιων εξόδων λειτουργίας της 
(έπιπλα, ηλεκτρισµός, τηλεφωνικά κλπ). Η Κοινωνική 
Συνεταιριστική Επιχείρηση που αποφασίσαµε να στηρίξουµε είναι 
η ΚΟΙΝΣΕΠ 180 Μοίρες. Βασικές λειτουργίες της συγκεκριµένης 
ΚΟΙΝΣΕΠ είναι:

> Social and Design Research: Διεξαγωγή έρευνας σε θέµατα 
κοινωνικής οικονοµίας (κοινωνικές τάσεις, αναδυόµενες αγορές, 
κλπ)

> Κατάρτιση και ανάπτυξη ικανοτήτων: Κοινωνική ένταξη µέσω 
της εκπαίδευσης και κατάρτισης, Κοινωνική καινοτοµία για την 
ανάπτυξη και Καθοδήγηση για την Κοινωνική Καινοτοµία 

> Ανάπτυξη Κοινωνικών Υπηρεσιών και Προϊόντων: Ανάλυση του 
κοινωνικού αντίκτυπου

Άµεση προτεραιότητα µας αποτελεί η συνέχιση της υποστήριξης 
των κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων καθώς και η 
ανεύρεση νέων. 

Στήριξη στην εκπαίδευση και στα παιδιά

Εδώ και πολλά χρόνια, η Ευρωπαϊκή Πίστη στηρίζει δράσεις και 
ενέργειες για τη εκπαίδευση καθώς και για τον πολιτισµό. Για το 
2014 και µε την βοήθεια του τµήµατος µηχανογράφησης 
βοηθήσαµε στον εκσυγχρονισµό οχτώ σχολείων- συλλόγων µε τη 
δωρεά µηχανογραφικού εξοπλισµού στα παρακάτω σχολεία- 
Συλλόγους:

> 1ο  Λύκειο Χαλανδρίου
> 3ο  Δηµοτικό Σχολείο Σερρών
> 1ο Γυµνάσιο Κηφισιάς
> Γυµναστικός Σύλλογος Πυγµαχίας Περιστερίου 
> 6ο Δηµοτικό Σχολείο Χαλανδρίου
> 2ο Δηµοτικό Σχολείο Ν. Σµύρνης
> Σύλλογος «Χαµόγελο του Παιδιού»
> Σχολή Επαγγελµατικής Κατάρτισης ατόµων µε αναπηρία

Επιπλέον, στηρίξαµε πολιτιστικές εκδηλώσεις για τα παιδιά όπως:
• Θεατρική παράσταση «τα παιδία παίζει»
• Παιδική Γιορτή Παγκρήτιας Ένωσης στο πολεµικό Μουσείο

Χρυσούλα Αναγνωστοπούλου
Διευθύντρια Μηχανογράφησης

Μέσα σε αυτό το δυσµενές και ταυτόχρονα 
απαιτητικό περιβάλλον, υπάρχουν 

συνάνθρωποί µας και κυρίως παιδιά που δεν 
απολαµβάνουν τα αυτονόητα στην 
καθηµερινότητά τους. Καθήκον και 

υποχρέωση όλων µας είναι να 
παρακολουθούµε αυτές τις δύσκολες 

περιπτώσεις και να προσπαθούµε να τις 
προσεγγίσουµε µε τα µέσα που διαθέτουµε. Η 

Διεύθυνση Πληροφορικής  του Οµίλου της 
Ευρωπαϊκή Πίστη µέσα από την ευαισθησία 
και τη διακριτικότητα των συναδέλφων που 

αναλαµβάνουν να εξοικονοµούν 
µηχανογραφικό εξοπλισµό σε καλή 

κατάσταση, για να καλυφθούν οι ελλείψεις σε 
σχολεία, ιδρύµατα, συλλόγους, δηµόσιους 

φορείς κ.λ.π., επιδιώκει για ακόµα µία χρονιά 
να ανταποκριθεί σε αυτά τα αιτήµατα και να 

διαθέτει πόρους που δίνουν χαρά και ελπίδα 
για ένα καλύτερο µέλλον.

Στήριξη Τοπικών Παραδόσεων 
Μια πρωτοτυπία των δράσεων µας για το 2014, αποτέλεσε και η 
στήριξη των τοπικών παραδόσεων και ηθών - εθίµων. 
Συγκεκριµένα, µε την πάροδο των ετών έχει παρατηρηθεί 
σηµαντική εγκατάλειψη των παραδόσεων ιδίως από την νέα γενιά. 
Μέσα σε αυτόν τον προβληµατισµό, το 2014,  η εταιρία µας 
αποφάσισε την στήριξη τοπικών παραδοσιακών εκδηλώσεων.
Συγκεκριµένα, στηρίξαµε ως χορηγοί τα «Υακίνθεια 2014» τα 
οποία διοργανώθηκαν για 17η συνεχή χρονιά. Το 2014 ήταν το έτος 
του El Greco, του µεγάλου κρητικού ζωγράφου της Αναγέννησης 
(Ισπανία - Ελλάδα). Τα Υακίνθεια όµως, τιµούν και τη µνήµη ενός 
άλλου µεγάλου εκπροσώπου της Αναγέννησης, του Βιτσέντζου 
Κορνάρου µε τον Ερωτόκριτο, που πέθανε το 1614 - ίδια χρονιά µε 
τον El Greco.
Για δέκατη έβδοµη χρονιά και για δύο ηµέρες, την Παρασκευή 25 
και το Σάββατο 26 Ιουλίου του 2014, τα Υακίνθεια συνδιαλέχθηκαν 
µε τις τέχνες και τα γράµµατα για να παράξουν πολιτισµό, στα 1260 
υψόµετρο του Άγιου Υάκινθου, στα Ανώγεια. 
Επιπλέον, στηρίξαµε το ετήσιο τετραήµερο Φεστιβάλ Πλαταιών 
του Πολιτιστικού Συλλόγου «ΩΕΡΟΗ» που πραγµατοποιήθηκε από 
τον Αύγουστο του 2014. Το συγκεκριµένο Φεστιβάλ είχε ως στόχο 
την αναβίωση παλαιών ηθών και εθίµων, διάφορες παραστάσεις 
προς το νεανικό κοινό καθώς και αθλητικές δραστηριότητες. 
Η δέσµευση µας για το 2015 είναι να συνεχίσουµε να στηρίζουµε 
δράσεις και δραστηριότητες που έχουν ως άµεσο στόχο την 
αναβίωση των παραδόσεων στις τοπικές κοινωνίες.
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GREECE RACE FOR THE CURE

Ο Αγώνας Race for the Cure είναι η µεγαλύτερη παγκόσµια 
πρωτοβουλία ευαισθητοποίησης για την πρόληψη του καρκίνου 
του µαστού. Διοργανώνεται εδώ και 31 χρόνια σε περισσότερες 
από 140 πόλεις παγκοσµίως από την αµερικανική οργάνωση 
Susan G. Komen for the Cure.

Η Ευρωπαϊκή Πίστη µε περισσότερους από 90 εργαζόµενούς της, 
έδωσε ηχηρό παρόν στον αγώνα Greece Race for the Cure που 
διοργάνωσε ο Πανελλήνιος Σύλλογος Γυναικών µε καρκίνο 
µαστού «Άλµα Ζωής». Επιπλέον, τόσο οι εργαζόµενοι της εταιρίας 
όσο και η ίδια η εταιρία, στήριξαν οικονοµικά την όλη προσπάθεια 
διοργάνωσης. Ο αγώνας πραγµατοποιήθηκε στις 28 Σεπτεµβρίου 
του 2014 στο Ζάππειο Μέγαρο και περιλάµβανε µια διαδροµή 5 
χλµ ή εναλλακτικά έναν περίπατο 2 χλµ. Συνολικά 13.000 γυναίκες, 
άνδρες και παιδιά ένωσαν τις δυνάµεις τους και έτρεξαν για κάθε 
γυναίκα της Ελλάδας. Το προσωπικό της εταιρίας, δείχνοντας για 
άλλη µια φορά την ευαισθησία του σε θέµατα κοινωνικής 
αλληλεγγύης, συµµετείχε στον αγώνα µε σκοπό την ενίσχυση του 
Συλλόγου στην προσπάθεια που καταβάλει για τη στήριξη των 
γυναικών που πάσχουν από καρκίνο του µαστού.

Η οµάδα της ΑΕΓΑ Ευρωπαϊκή Πίστη, ευαισθητοποιηµένη σε 
θέµατα που αφορούν στη στήριξη των γυναικών που πάσχουν από 
καρκίνο του µαστού, δήλωσε ηχηρά τη συµµετοχή της, και 
υποσχέθηκε ότι θα συνεχίσει να στηρίζει τη δύσκολη αλλά 
αισιόδοξη προσπάθεια του Συλλόγου.

AIESEC

Η AIESEC είναι ένας εθελοντικός, µη κυβερνητικός, µη πολιτικός 
και µη κερδοσκοπικός οργανισµός µε δίκτυο 126 χωρών, 100.000 
µελών και 2400 πανεπιστηµίων σε ολόκληρο τον κόσµο. Αποτελεί 
το µεγαλύτερο φοιτητικό διεθνή οργανισµό µε όραµα την 
µεγιστοποίηση των ανθρωπίνων δυνατοτήτων (προσωπική 
ανάπτυξη του φοιτητή, µέσα από διεθνείς συνέργειες, εµπειρίες 
και δράσεις κοινωνικής δικτύωσης στο εσωτερικό και το 
εξωτερικό) και την παγκόσµια ειρήνη. Στόχος της AIESEC είναι να 
δίνει όσο περισσότερες ευκαιρίες στα µέλη της, να ανακαλύψουν 
και να αναπτύξουν τις ικανότητές τους ώστε να έχουν θετικό 
αντίκτυπο στην κοινωνία. Η AIESEC διοικείται αποκλειστικά από 
φοιτητές και πρόσφατους πτυχιούχους (έως και δύο έτη), δίνοντας 
έτσι την ευκαιρία σε νέους ανθρώπους να αναπτύξουν τις ηγετικές 
τους ικανότητες καθοδηγώντας τον οργανισµό προς το όραµά του.

Στο πλαίσιο της δραστηριότητάς της, το 2014 η AIESEC NKUA 
προώθησε το πρόγραµµα Young Power, το οποίο αφορούσε τη 
διάδοση των 8 Millennium Development Goals του ΟΗΕ. Βάσει 
των προγραµµάτων, εταιρίες καλούνταν να ενισχύσουν 
οικονοµικά τα έξοδα διαβίωσης φοιτητών από πανεπιστήµια του 
εξωτερικού, οι οποίοι καλούνταν να επισκεφθούν και να κάνουν 
γνωστό το νόηµα των Στόχων της Χιλιετίας.

Η Ευρωπαϊκή Πίστη, στο πλαίσιο του προγράµµατος Young 
Power, ανέλαβε τα βασικά έξοδα για 22 φοιτητές από 
Πανεπιστήµια του εξωτερικού. 

Στόχος της εταιρίας είναι να στηρίξει την AIESEC και το 2015 µε 
στόχο τη δηµιουργία συνεργειών (business & social impact) για 
τη διαµόρφωση του δίπτυχου επιχείρηση (Ευρωπαϊκή Πίστη)- 
Παιδεία (AIESEC NKUA) για την προώθηση κοινών βιώσιµων 
στόχων. Η Ευρωπαϊκή Πίστη στέκεται αρωγός στην προσπάθεια 
της AIESEC και των συνεργαζόµενων ΜΚΟ, µέσω ενδυνάµωσης 
και έµπρακτης βοήθειας.

Κοινωνικές Δοµές Δήµου Χαλανδρίου

Δυστυχώς τα τελευταία χρόνια, η οικονοµική κρίση έχει 
επηρεάσει άµεσα την κοινωνία γύρω µας. Πολλοί από τους 
συνανθρώπους µας έχουν φθάσει σε σηµείο να στερούνται 
βασικά είδη επιβίωσης, όπως στέγη, φαγητό, ρούχα κλπ. Σε 
πολλούς Δήµους, οι τοπικές διοικήσεις έχουν αντιληφθεί αυτό το 
σοβαρό πρόβληµα και έχουν προβεί σε άµεση ίδρυση - στήριξη 
των κοινωνικών δοµών µε άµεσο στόχο την αντιµετώπιση της 
ανθρωπιστικής κρίσης στις τοπικές κοινωνίες. Συγκεκριµένα, στο 
Χαλάνδρι, που είναι και η έδρα λειτουργίας της εταιρίας µας, οι 
κοινωνικές δοµές του Δήµου Χαλανδρίου, έχουν επιτύχει ένα 
τεράστιο έργο στην αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης της 
τοπικής κοινωνίας. Στο δύσκολο αυτό έργο των κοινωνικών 
δοµών έχουµε δεσµευτεί να βοηθήσουµε µε όλες µας τις 
δυνάµεις. Συγκεκριµένα για το 2014 αναλάβαµε να στηρίξουµε 
τόσο οικονοµικά όσο και µε προσφορά τροφίµων το σηµαντικό 
έργο των δοµών, ενώ δεσµευτήκαµε για ακόµα µεγαλύτερη 
βοήθεια στο έτος 2015.

Σύλλογος Ελλήνων Μεσιτών Ασφαλίσεων (ΣΕΜΑ)

Συνεχίζοντας την ανθρωποκεντρική πολιτική µας, στηρίζουµε µε 
κάθε τρόπο τις προσπάθειες για την βελτίωση και την καταξίωση 
του επαγγέλµατος των µεσιτών ασφαλίσεων στην ελληνική αγορά. 
Συγκεκριµένα, και το έτος 2014, υποστηρίξαµε το Σύλλογο 
Ελλήνων Μεσιτών Ασφαλίσεων σε διάφορες δράσεις του και 
εκδηλώσεις.  

Σκοπός του Σ.Ε.Μ.Α είναι η µε κάθε πρόσφορο µέσο κατοχύρωση 
και προβολή του ιδιαιτέρου επαγγέλµατος του Μεσίτη 
Ασφαλίσεων, δηλαδή εκείνου του Ασφαλιστικού Διαµεσολαβητή, 
ο οποίος χωρίς να έχει δέσµευση έναντι ασφαλιστικής 
επιχείρησης και µετά από εντολή του ασφαλισµένου, φέρει τα δύο 
µέρη σε επαφή και αναλαµβάνει τις απαραίτητες 
προπαρασκευαστικές εργασίες για την ολοκλήρωση της 
ασφαλιστικής σύµβασης, πάντα ως εκπρόσωπος και προασπιστής 
των καλώς εννοούµενων συµφερόντων του ασφαλισµένου.
Εκστρατεία ECOMOBILITY στα σχολεία µεγάλων πόλεων της 
χώρας

Οι συνθήκες κυκλοφορίας και ο σεβασµός στο δικαίωµα της 
ελεύθερης µετακίνησης στην πόλη είναι επίπεδο επίδειξης 
πολιτισµού και επένδυση ποιότητας στη ζωή µας. Στόχος της 
συγκεκριµένης εκστρατείας ήταν ο ερεθισµός των νέων για την 
προσέγγιση περιβαλλοντικών προβληµάτων της πόλης, η 
ευαισθητοποίηση τους και η ενεργοποίησή τους στην αναζήτηση 
λύσεων, µε προσανατολισµό στην αλλαγή συµπεριφορών και στην 
προώθηση της ποιότητας ζωής στις πόλεις µας. Η εταιρία µας, 
ήταν ο βασικός υποστηρικτής όλων των δράσεων της εκστρατείας 
στην Αττική. 

Στην εκστρατεία συµµετείχαν Οµάδες µαθητών της Γ΄τάξης 
Γυµνασίων από όλη τη χώρα, όπου µε τις εργασίες και τις 
προτάσεις τους καλούνται να αναδείξουν τις Πράσινες 
Μετακινήσεις, όπως το περπάτηµα, το ποδήλατο, τα Μέσα Μαζικής 
Μεταφοράς και να παρουσιάσουν λύσεις για την αλλαγή 

συνθηκών και τη στήριξη του δικαιώµατος  ελεύθερης 
µετακίνησης στις πόλεις. 

Η Εκστρατεία προσέφερε την ευκαιρία στους έφηβους και στον 
περίγυρό τους, να µάθουν να ζουν προστατεύοντας το περιβάλλον 
και αναβαθµίζοντας την λειτουργία των πόλεων. Σε δεύτερο 
επίπεδο, η Εκστρατεία, στόχευσε στην ενηµέρωση και 
ευαισθητοποίηση των πολιτών για την απαξίωση και τα 
προβλήµατα που δηµιουργούνται από:

> Την αδιαφορία στις επισηµάνσεις των επιστηµόνων
> Την αλόγιστη χρήση των αυτοκινήτων στις µεγάλες πόλεις
> Την έλλειψη σεβασµού στις αρχές της κοινωνικής συµβίωσης

Παράλληλα µε την εκστρατεία ecomobility, διοργανώθηκε µε την 
υποστήριξη της εταιρίας µας, και η εκστρατεία Free Mobility. 
Σκοπός της εκστρατείας FREE MOBILITY είναι µέσα από τις 
εργασίες και προτάσεις των οµάδων των µαθητών να τονιστούν τα 
προβλήµατα µετακίνησης, οι ελλείψεις στη συγκοινωνιακή δοµή, 
τα εµπόδια πεζών ή ατόµων µε κινητικές δυσκολίες, καθώς και οι 
παρατυπίες, που προκαλούν προβλήµατα στην καθηµερινή 
µετακίνηση στην πόλη. Παράλληλα, µέσα από την εκστρατεία 
καλλιεργείται η αυτενέργεια των ΑµΕΑ µε προσανατολισµό , τον 
εντοπισµό προβληµάτων, την αξιολόγηση,  τις  προτάσεις επίλυσης 
και την ενεργοποίηση όλων για την εφαρµογή τους.

Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος, Πρόληψη τροχαίων 
ατυχηµάτων- Σύλλογος Ελπίδα

Η Ευρωπαϊκή Πίστη υπήρξε ένας από τους βασικούς 
υποστηρικτές των κοινωνικών δράσεων της Ένωσης 
Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος.

Η Ευρωπαϊκή Πίστη ήταν χορηγός του Φεστιβάλ «ΑΣΦΑΛΗΣ 
ΟΔΗΓΗΣΗ, ΖΗΤΗΜΑ ΖΩΗΣ!» που πραγµατοποιήθηκε στις 28 
Μαΐου από την Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος (ΕΑΕΕ), 
σε συνεργασία µε το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας «Πάνος 
Μυλωνάς» (ΙΟΑΣ), υπό την αιγίδα της Ελληνικής Προεδρίας της 
Ε.Ε. και του Δήµου Αθηναίων.

Στο Φεστιβάλ οι επισκέπτες είχαν τη δυνατότητα να:

> Ενηµερωθούν για τις συνθήκες και τις πιθανές συνέπειες ενός 
δυστυχήµατος, µέσα από τη βιωµατική εµπειρία 

> Συµµετέχουν σε διαδραστικό εκπαιδευτικό πρόγραµµα για την 
Οδική Ασφάλεια µε χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών, video 
καθώς και online ερωτηµατολογίου 

> Εκπαιδευτούν στις Πρώτες Βοήθειες σε περίπτωση τροχαίου 
δυστυχήµατος 

> Προσφέρουν αίµα για την Τράπεζα Αίµατος Τροχαίων 
Δυστυχηµάτων

> Λάβουν χρήσιµο έντυπο οδηγιών για χρήση στο αυτοκίνητό τους 
και αναµνηστικών t-shirts µε µηνύµατα για την Οδική Ασφάλεια.

Σηµαντική για το 2014 ήταν και η δράση της Ηµέρας Ασφάλισης µε 
µία ξεχωριστή εκδήλωση κοινωνικής προσφοράς και 
αλληλεγγύης, που συµµετείχε µε µεγάλη δυναµική και η εταιρία 
µας. Η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος (ΕΑΕΕ) 
ενώνοντας τις δυνάµεις της µε τον Σύλλογο Φίλων Παιδιών µε 
Καρκίνο «ΕΛΠΙΔΑ» διοργάνωσε επίσηµο δείπνο τα έσοδα του 
οποίου πρόσφερε για την ενίσχυση της Τράπεζας Εθελοντών 
Δοτών Μυελού των Οστών «ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ» και του 
σηµαντικού έργου που επιτελείται µέσα από τη λειτουργία της: Τη 
δυνατότητα εύρεσης συµβατού δότη για τους µικρούς και 
µεγάλους ασθενείς τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς, που 
χρειάζονται µεταµόσχευση µυελού των οστών προκειµένου να 
θεραπευτούν. Όλοι οι εκπρόσωποι της ασφαλιστικής αγοράς και οι 
καλεσµένοι τους έδειξαν έµπρακτα την κοινωνική τους 
ευαισθησία δωρίζοντας στο «ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ» ποσό που 
προσεγγίζει τις 75.000 ευρώ.

Super League Ελλάδος

Στην Ευρωπαϊκή Πίστη αντιλαµβανόµαστε το δοµικό µας ρόλο στη 
διαµόρφωση της κοινωνίας του αύριο και για το λόγο αυτό, 
υποστηρίζουµε ενεργά τον Αθλητισµό και το Παιδί 
αναδεικνύοντας την υπεύθυνη δράση µας. Πιστεύουµε ότι ο 
Αθλητισµός αποτελεί κάτι περισσότερο από σωµατική 
δραστηριότητα: αποτελεί κοινωνικό θεσµό που κάθε υπεύθυνος 
εταιρικός πολίτης οφείλει να αναγνωρίζει την αξία του και να 
καλλιεργεί τη διάδοση του κοινωνικού του µηνύµατος. Την 
περίοδο αυτή, η κοινωνία και τα παιδιά έχουν ανάγκη 
περισσότερο από ποτέ συλλογικές δράσεις που φέρουν το µήνυµα 
της συµµετοχής.

Η εταιρία µας στο πλαίσιο των ενεργειών Εταιρικής Κοινωνικής 
Ευθύνης για το 2014, στήριξε έµπρακτα ως χορηγός, την ενέργεια 
της Super League Ελλάδας «Ένα παιχνίδι για τα παιδιά», σε 
συνεργασία µε τις 18 ΠΑΕ-Μέλη της, για τη διανοµή παιχνιδιών σε 
όλα τα γήπεδα των πόλεων της Ελλάδας που διεξάγονται αγώνες 

της κορυφαίας επαγγελµατικής κατηγορίας. Κατά τις αγωνιστικές 
του Πρωταθλήµατος δόθηκαν παιχνίδια σε όλους τους µικρούς 
φιλάθλους που βρέθηκαν στα γήπεδα, έχοντας στόχο την 
ευαισθητοποίηση του κοινού σε θέµατα που αφορούσαν στο παιδί.
Οι συγκεκριµένες ενέργειες αποτελούν µέρος της συνολικής µας 
προσπάθειας προσέγγισης των ενδιαφερόµενων φορέων για τη 
συνδιαµόρφωση του πλαισίου που ορίζει η δράση µας. Στη βάση 
της ανωτέρω πρωτοβουλίας, η Ευρωπαϊκή Πίστη αποτέλεσε τον 
επίσηµο υποστηρικτή της Super League ΟΠΑΠ για την αγωνιστική 
περίοδο 2013 - 2014, ενώ παράλληλα µε το Οµαδικό Ασφαλιστήριο 
Κάλυψης Ατυχηµάτων και Ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης των 
ποδοσφαιριστών των ΠΑΕ-Μελών της Super League οι 
ποδοσφαιριστές έχουν πρόσβαση σε µία σειρά από καλύψεις που 
προσφέρει η εταιρία.

Υποδεχόµενοι τους ποδοσφαιριστές των ΠΑΕ - Μελών της Super 
League στη µεγάλη οικογένεια των ασφαλισµένων της ΑΕΓΑ 
Ευρωπαϊκή Πίστη, είµαστε πεπεισµένοι, ότι η συγκεκριµένη 
συνεργασία έχει αµοιβαία οφέλη και αναδεικνύει συνέργειες. Η 
στήριξη του ελληνικού ποδοσφαίρου, η γνωριµία του παιδιού µε 
τη φίλαθλη κοινότητα, και ο συνδυασµός των παραπάνω µε 
πράξεις εταιρικής κοινωνικής αλληλεγγύης είναι οι καρποί 
προσπαθειών που επιβεβαιώνουν τις επί 37 χρόνια 
αδιαπραγµάτευτες αρχές µας: Σύνεση, Αφοσίωση, 
Επαγγελµατισµός και Σεβασµός σε όλα τα ενδιαφερόµενο µέρη. 
«Στόχος της εταιρίας µας είναι η συµβολή στην ευαισθητοποίηση 
του κοινού και η ανάδειξη του ρόλου της κοινωνικής 
αλληλεγγύης.»

Στήριξη Παγκόσµιας Πρωταθλήτριας Κατερίνας Νικολαϊδου

Τον Απρίλιο 2014, η Ευρωπαϊκή Πίστη υπογράφει χορηγική 
συµφωνία µε την Κατερίνα Νικολαϊδου, Πρωταθλήτρια Ευρώπης 
2013 στην Κωπηλασία. Η Κατερίνα Νικολαϊδου, έχει στο 
ενεργητικό της, τα εξής µετάλλια: 

> Τρία χρυσά για το 2013, ένα στους Μεσογειακούς Αγώνες, ένα 
στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθληµα και ένα στο Παγκόσµιο Πρωτάθληµα 
Νέων Γυναικών

> Ένα αργυρό µετάλλιο για το 2013 στο Παγκόσµιο Γυναικών 

> Ένα αργυρό µετάλλιο για το 2012 στο Παγκόσµιο Πρωτάθληµα 
Νέων Γυναικών

Παράλληλα έχει αναδειχθεί και κορυφαία αθλήτρια στην Ελλάδα 
για το 2013, από τους δηµοσιογράφους – µέλη του Πανελλήνιου 
Συνδέσµου Αθλητικού Τύπου (ΠΣΑΤ). 

Η συγκεκριµένη χορηγία, έχει ως στόχο τη στήριξη και την 
ενίσχυση των προσπαθειών της Πρωταθλήτριας, µε στόχο την 
απρόσκοπτη αφοσίωσή της σε νέες διακρίσεις.

Την 1η Ιουνίου του 2014, η Κατερίνα Νικολαϊδου αναδεικνύεται  
Πρωταθλήτρια Ευρώπης στο µονό σκιφ ελαφρών βαρών 
(κωπηλασία), για δεύτερη συνεχόµενη χρονιά. Η µόλις 21 ετών 
Κατερίνα κατακτά την πρώτη θέση στον τελικό του ευρωπαϊκού 
πρωταθλήµατος που φιλοξενήθηκε στη λίµνη Σάβα στο Βελιγράδι, 
υπερισχύοντας στον τελικό της Ολλανδής Μαρί-Αν Φρένκεν µε 
διαφορά ενάµισι δευτερολέπτου.

Τον Νοέµβριο του ίδιου έτους, η Κατερίνα Νικολαϊδου 
βραβεύθηκε για δεύτερη χρονιά ως κορυφαία αθλήτρια στην 
Ελλάδα για το 2014, από τους δηµοσιογράφους – µέλη του 
Πανελλήνιου Συνδέσµου Αθλητικού Τύπου (ΠΣΑΤ).

Εταιρία Ανωτάτων Στελεχών Επιχειρήσεων Ε.Α.Σ.Ε.

Η Ευρωπαϊκή Πίστη στηρίζει έµπρακτα την ενηµέρωση, την 
ανταλλαγή γνώσεων και τη µεταλαµπάδευση συγχρόνων 
πρακτικών µάνατζµεντ στην Ελλάδα. Η διάχυση της πληροφορίας, 
βοηθά τις επιχειρήσεις να προετοιµάζονται και να προσαρµόζονται 
άµεσα στη νέα πραγµατικότητα. Εκτός από την γενικότερη στήριξη 
µας στην Ε.Α.Σ.Ε., ήµασταν βασικοί υποστηρικτές στην 
καλοκαιρινή εκδήλωση στις 8 Ιουλίου του 2014.

Η Ε.Α.Σ.Ε ιδρύθηκε το 1986 και είναι ένας αξιοκρατικός, 
τεχνοκρατικός, µη κερδοσκοπικός οργανισµός, εκπρόσωπος του 
ανώτατου επαγγελµατικού µάνατζµεντ της χώρας, ο οποίος 
αριθµεί περί τα 500 µέλη Προέδρους Διοικητικών Συµβουλίων, 
Διευθύνοντες Συµβούλους, Γενικούς Διευθυντές και 
αναπληρωτές Γενικούς Διευθυντές. Τα µέλη της ΕΑΣΕ έχουν την 
κύρια ευθύνη των µεγαλύτερων και πλέον γνωστών ελληνικών 
και πολυεθνικών επιχειρήσεων και δηµόσιων Οργανισµών µε 
συνολικό κύκλο εργασιών που ξεπερνά τα 52 δισ. ευρώ και 
σύνολο εργαζοµένων που ξεπερνά τις 150.000 άτοµα. Κύριος 
σκοπός της ΕΑΣΕ είναι η συµβολή της στη βελτίωση του επιπέδου 
του ανώτατου µάνατζµεντ της χώρας και στην ανάπτυξη της 
ελληνικής οικονοµίας.

Στήριξη των Κοινωνικών Συνεταιρικών Επιχειρήσεων- 
Επιχειρηµατικότητας

Οι δράσεις των κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων 
καθώς και η ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας, είναι ζητήµατα 
που για εµάς στην Ευρωπαϊκή Πίστη ΑΕΓΑ, χρήζουν άµεσης 
στήριξης. Για το συγκεκριµένο λόγο, τον Απρίλιο του 2014, 
αποφασίσαµε να στηρίξουµε εξ ολοκλήρου µια Κοινωνική 
Συνεταιριστική Επιχείρηση. Η στήριξη περιλαµβάνει τη δωρεάν 
παραχώρηση του χώρου στέγασης της επιχείρησης για 2 έτη, 
καθώς επίσης και όλων των πάγιων εξόδων λειτουργίας της 
(έπιπλα, ηλεκτρισµός, τηλεφωνικά κλπ). Η Κοινωνική 
Συνεταιριστική Επιχείρηση που αποφασίσαµε να στηρίξουµε είναι 
η ΚΟΙΝΣΕΠ 180 Μοίρες. Βασικές λειτουργίες της συγκεκριµένης 
ΚΟΙΝΣΕΠ είναι:

> Social and Design Research: Διεξαγωγή έρευνας σε θέµατα 
κοινωνικής οικονοµίας (κοινωνικές τάσεις, αναδυόµενες αγορές, 
κλπ)

> Κατάρτιση και ανάπτυξη ικανοτήτων: Κοινωνική ένταξη µέσω 
της εκπαίδευσης και κατάρτισης, Κοινωνική καινοτοµία για την 
ανάπτυξη και Καθοδήγηση για την Κοινωνική Καινοτοµία 

> Ανάπτυξη Κοινωνικών Υπηρεσιών και Προϊόντων: Ανάλυση του 
κοινωνικού αντίκτυπου

Άµεση προτεραιότητα µας αποτελεί η συνέχιση της υποστήριξης 
των κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων καθώς και η 
ανεύρεση νέων. 

Στήριξη στην εκπαίδευση και στα παιδιά

Εδώ και πολλά χρόνια, η Ευρωπαϊκή Πίστη στηρίζει δράσεις και 
ενέργειες για τη εκπαίδευση καθώς και για τον πολιτισµό. Για το 
2014 και µε την βοήθεια του τµήµατος µηχανογράφησης 
βοηθήσαµε στον εκσυγχρονισµό οχτώ σχολείων- συλλόγων µε τη 
δωρεά µηχανογραφικού εξοπλισµού στα παρακάτω σχολεία- 
Συλλόγους:

> 1ο  Λύκειο Χαλανδρίου
> 3ο  Δηµοτικό Σχολείο Σερρών
> 1ο Γυµνάσιο Κηφισιάς
> Γυµναστικός Σύλλογος Πυγµαχίας Περιστερίου 
> 6ο Δηµοτικό Σχολείο Χαλανδρίου
> 2ο Δηµοτικό Σχολείο Ν. Σµύρνης
> Σύλλογος «Χαµόγελο του Παιδιού»
> Σχολή Επαγγελµατικής Κατάρτισης ατόµων µε αναπηρία

Επιπλέον, στηρίξαµε πολιτιστικές εκδηλώσεις για τα παιδιά όπως:
• Θεατρική παράσταση «τα παιδία παίζει»
• Παιδική Γιορτή Παγκρήτιας Ένωσης στο πολεµικό Μουσείο

Χρυσούλα Αναγνωστοπούλου
Διευθύντρια Μηχανογράφησης

Μέσα σε αυτό το δυσµενές και ταυτόχρονα 
απαιτητικό περιβάλλον, υπάρχουν 

συνάνθρωποί µας και κυρίως παιδιά που δεν 
απολαµβάνουν τα αυτονόητα στην 
καθηµερινότητά τους. Καθήκον και 

υποχρέωση όλων µας είναι να 
παρακολουθούµε αυτές τις δύσκολες 

περιπτώσεις και να προσπαθούµε να τις 
προσεγγίσουµε µε τα µέσα που διαθέτουµε. Η 

Διεύθυνση Πληροφορικής  του Οµίλου της 
Ευρωπαϊκή Πίστη µέσα από την ευαισθησία 
και τη διακριτικότητα των συναδέλφων που 

αναλαµβάνουν να εξοικονοµούν 
µηχανογραφικό εξοπλισµό σε καλή 

κατάσταση, για να καλυφθούν οι ελλείψεις σε 
σχολεία, ιδρύµατα, συλλόγους, δηµόσιους 

φορείς κ.λ.π., επιδιώκει για ακόµα µία χρονιά 
να ανταποκριθεί σε αυτά τα αιτήµατα και να 

διαθέτει πόρους που δίνουν χαρά και ελπίδα 
για ένα καλύτερο µέλλον.

Στήριξη Τοπικών Παραδόσεων 
Μια πρωτοτυπία των δράσεων µας για το 2014, αποτέλεσε και η 
στήριξη των τοπικών παραδόσεων και ηθών - εθίµων. 
Συγκεκριµένα, µε την πάροδο των ετών έχει παρατηρηθεί 
σηµαντική εγκατάλειψη των παραδόσεων ιδίως από την νέα γενιά. 
Μέσα σε αυτόν τον προβληµατισµό, το 2014,  η εταιρία µας 
αποφάσισε την στήριξη τοπικών παραδοσιακών εκδηλώσεων.
Συγκεκριµένα, στηρίξαµε ως χορηγοί τα «Υακίνθεια 2014» τα 
οποία διοργανώθηκαν για 17η συνεχή χρονιά. Το 2014 ήταν το έτος 
του El Greco, του µεγάλου κρητικού ζωγράφου της Αναγέννησης 
(Ισπανία - Ελλάδα). Τα Υακίνθεια όµως, τιµούν και τη µνήµη ενός 
άλλου µεγάλου εκπροσώπου της Αναγέννησης, του Βιτσέντζου 
Κορνάρου µε τον Ερωτόκριτο, που πέθανε το 1614 - ίδια χρονιά µε 
τον El Greco.
Για δέκατη έβδοµη χρονιά και για δύο ηµέρες, την Παρασκευή 25 
και το Σάββατο 26 Ιουλίου του 2014, τα Υακίνθεια συνδιαλέχθηκαν 
µε τις τέχνες και τα γράµµατα για να παράξουν πολιτισµό, στα 1260 
υψόµετρο του Άγιου Υάκινθου, στα Ανώγεια. 
Επιπλέον, στηρίξαµε το ετήσιο τετραήµερο Φεστιβάλ Πλαταιών 
του Πολιτιστικού Συλλόγου «ΩΕΡΟΗ» που πραγµατοποιήθηκε από 
τον Αύγουστο του 2014. Το συγκεκριµένο Φεστιβάλ είχε ως στόχο 
την αναβίωση παλαιών ηθών και εθίµων, διάφορες παραστάσεις 
προς το νεανικό κοινό καθώς και αθλητικές δραστηριότητες. 
Η δέσµευση µας για το 2015 είναι να συνεχίσουµε να στηρίζουµε 
δράσεις και δραστηριότητες που έχουν ως άµεσο στόχο την 
αναβίωση των παραδόσεων στις τοπικές κοινωνίες.
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GREECE RACE FOR THE CURE

Ο Αγώνας Race for the Cure είναι η µεγαλύτερη παγκόσµια 
πρωτοβουλία ευαισθητοποίησης για την πρόληψη του καρκίνου 
του µαστού. Διοργανώνεται εδώ και 31 χρόνια σε περισσότερες 
από 140 πόλεις παγκοσµίως από την αµερικανική οργάνωση 
Susan G. Komen for the Cure.

Η Ευρωπαϊκή Πίστη µε περισσότερους από 90 εργαζόµενούς της, 
έδωσε ηχηρό παρόν στον αγώνα Greece Race for the Cure που 
διοργάνωσε ο Πανελλήνιος Σύλλογος Γυναικών µε καρκίνο 
µαστού «Άλµα Ζωής». Επιπλέον, τόσο οι εργαζόµενοι της εταιρίας 
όσο και η ίδια η εταιρία, στήριξαν οικονοµικά την όλη προσπάθεια 
διοργάνωσης. Ο αγώνας πραγµατοποιήθηκε στις 28 Σεπτεµβρίου 
του 2014 στο Ζάππειο Μέγαρο και περιλάµβανε µια διαδροµή 5 
χλµ ή εναλλακτικά έναν περίπατο 2 χλµ. Συνολικά 13.000 γυναίκες, 
άνδρες και παιδιά ένωσαν τις δυνάµεις τους και έτρεξαν για κάθε 
γυναίκα της Ελλάδας. Το προσωπικό της εταιρίας, δείχνοντας για 
άλλη µια φορά την ευαισθησία του σε θέµατα κοινωνικής 
αλληλεγγύης, συµµετείχε στον αγώνα µε σκοπό την ενίσχυση του 
Συλλόγου στην προσπάθεια που καταβάλει για τη στήριξη των 
γυναικών που πάσχουν από καρκίνο του µαστού.

Η οµάδα της ΑΕΓΑ Ευρωπαϊκή Πίστη, ευαισθητοποιηµένη σε 
θέµατα που αφορούν στη στήριξη των γυναικών που πάσχουν από 
καρκίνο του µαστού, δήλωσε ηχηρά τη συµµετοχή της, και 
υποσχέθηκε ότι θα συνεχίσει να στηρίζει τη δύσκολη αλλά 
αισιόδοξη προσπάθεια του Συλλόγου.

AIESEC

Η AIESEC είναι ένας εθελοντικός, µη κυβερνητικός, µη πολιτικός 
και µη κερδοσκοπικός οργανισµός µε δίκτυο 126 χωρών, 100.000 
µελών και 2400 πανεπιστηµίων σε ολόκληρο τον κόσµο. Αποτελεί 
το µεγαλύτερο φοιτητικό διεθνή οργανισµό µε όραµα την 
µεγιστοποίηση των ανθρωπίνων δυνατοτήτων (προσωπική 
ανάπτυξη του φοιτητή, µέσα από διεθνείς συνέργειες, εµπειρίες 
και δράσεις κοινωνικής δικτύωσης στο εσωτερικό και το 
εξωτερικό) και την παγκόσµια ειρήνη. Στόχος της AIESEC είναι να 
δίνει όσο περισσότερες ευκαιρίες στα µέλη της, να ανακαλύψουν 
και να αναπτύξουν τις ικανότητές τους ώστε να έχουν θετικό 
αντίκτυπο στην κοινωνία. Η AIESEC διοικείται αποκλειστικά από 
φοιτητές και πρόσφατους πτυχιούχους (έως και δύο έτη), δίνοντας 
έτσι την ευκαιρία σε νέους ανθρώπους να αναπτύξουν τις ηγετικές 
τους ικανότητες καθοδηγώντας τον οργανισµό προς το όραµά του.

Στο πλαίσιο της δραστηριότητάς της, το 2014 η AIESEC NKUA 
προώθησε το πρόγραµµα Young Power, το οποίο αφορούσε τη 
διάδοση των 8 Millennium Development Goals του ΟΗΕ. Βάσει 
των προγραµµάτων, εταιρίες καλούνταν να ενισχύσουν 
οικονοµικά τα έξοδα διαβίωσης φοιτητών από πανεπιστήµια του 
εξωτερικού, οι οποίοι καλούνταν να επισκεφθούν και να κάνουν 
γνωστό το νόηµα των Στόχων της Χιλιετίας.

Η Ευρωπαϊκή Πίστη, στο πλαίσιο του προγράµµατος Young 
Power, ανέλαβε τα βασικά έξοδα για 22 φοιτητές από 
Πανεπιστήµια του εξωτερικού. 

Στόχος της εταιρίας είναι να στηρίξει την AIESEC και το 2015 µε 
στόχο τη δηµιουργία συνεργειών (business & social impact) για 
τη διαµόρφωση του δίπτυχου επιχείρηση (Ευρωπαϊκή Πίστη)- 
Παιδεία (AIESEC NKUA) για την προώθηση κοινών βιώσιµων 
στόχων. Η Ευρωπαϊκή Πίστη στέκεται αρωγός στην προσπάθεια 
της AIESEC και των συνεργαζόµενων ΜΚΟ, µέσω ενδυνάµωσης 
και έµπρακτης βοήθειας.

Κοινωνικές Δοµές Δήµου Χαλανδρίου

Δυστυχώς τα τελευταία χρόνια, η οικονοµική κρίση έχει 
επηρεάσει άµεσα την κοινωνία γύρω µας. Πολλοί από τους 
συνανθρώπους µας έχουν φθάσει σε σηµείο να στερούνται 
βασικά είδη επιβίωσης, όπως στέγη, φαγητό, ρούχα κλπ. Σε 
πολλούς Δήµους, οι τοπικές διοικήσεις έχουν αντιληφθεί αυτό το 
σοβαρό πρόβληµα και έχουν προβεί σε άµεση ίδρυση - στήριξη 
των κοινωνικών δοµών µε άµεσο στόχο την αντιµετώπιση της 
ανθρωπιστικής κρίσης στις τοπικές κοινωνίες. Συγκεκριµένα, στο 
Χαλάνδρι, που είναι και η έδρα λειτουργίας της εταιρίας µας, οι 
κοινωνικές δοµές του Δήµου Χαλανδρίου, έχουν επιτύχει ένα 
τεράστιο έργο στην αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης της 
τοπικής κοινωνίας. Στο δύσκολο αυτό έργο των κοινωνικών 
δοµών έχουµε δεσµευτεί να βοηθήσουµε µε όλες µας τις 
δυνάµεις. Συγκεκριµένα για το 2014 αναλάβαµε να στηρίξουµε 
τόσο οικονοµικά όσο και µε προσφορά τροφίµων το σηµαντικό 
έργο των δοµών, ενώ δεσµευτήκαµε για ακόµα µεγαλύτερη 
βοήθεια στο έτος 2015.

Σύλλογος Ελλήνων Μεσιτών Ασφαλίσεων (ΣΕΜΑ)

Συνεχίζοντας την ανθρωποκεντρική πολιτική µας, στηρίζουµε µε 
κάθε τρόπο τις προσπάθειες για την βελτίωση και την καταξίωση 
του επαγγέλµατος των µεσιτών ασφαλίσεων στην ελληνική αγορά. 
Συγκεκριµένα, και το έτος 2014, υποστηρίξαµε το Σύλλογο 
Ελλήνων Μεσιτών Ασφαλίσεων σε διάφορες δράσεις του και 
εκδηλώσεις.  

Σκοπός του Σ.Ε.Μ.Α είναι η µε κάθε πρόσφορο µέσο κατοχύρωση 
και προβολή του ιδιαιτέρου επαγγέλµατος του Μεσίτη 
Ασφαλίσεων, δηλαδή εκείνου του Ασφαλιστικού Διαµεσολαβητή, 
ο οποίος χωρίς να έχει δέσµευση έναντι ασφαλιστικής 
επιχείρησης και µετά από εντολή του ασφαλισµένου, φέρει τα δύο 
µέρη σε επαφή και αναλαµβάνει τις απαραίτητες 
προπαρασκευαστικές εργασίες για την ολοκλήρωση της 
ασφαλιστικής σύµβασης, πάντα ως εκπρόσωπος και προασπιστής 
των καλώς εννοούµενων συµφερόντων του ασφαλισµένου.
Εκστρατεία ECOMOBILITY στα σχολεία µεγάλων πόλεων της 
χώρας

Οι συνθήκες κυκλοφορίας και ο σεβασµός στο δικαίωµα της 
ελεύθερης µετακίνησης στην πόλη είναι επίπεδο επίδειξης 
πολιτισµού και επένδυση ποιότητας στη ζωή µας. Στόχος της 
συγκεκριµένης εκστρατείας ήταν ο ερεθισµός των νέων για την 
προσέγγιση περιβαλλοντικών προβληµάτων της πόλης, η 
ευαισθητοποίηση τους και η ενεργοποίησή τους στην αναζήτηση 
λύσεων, µε προσανατολισµό στην αλλαγή συµπεριφορών και στην 
προώθηση της ποιότητας ζωής στις πόλεις µας. Η εταιρία µας, 
ήταν ο βασικός υποστηρικτής όλων των δράσεων της εκστρατείας 
στην Αττική. 

Στην εκστρατεία συµµετείχαν Οµάδες µαθητών της Γ΄τάξης 
Γυµνασίων από όλη τη χώρα, όπου µε τις εργασίες και τις 
προτάσεις τους καλούνται να αναδείξουν τις Πράσινες 
Μετακινήσεις, όπως το περπάτηµα, το ποδήλατο, τα Μέσα Μαζικής 
Μεταφοράς και να παρουσιάσουν λύσεις για την αλλαγή 

συνθηκών και τη στήριξη του δικαιώµατος  ελεύθερης 
µετακίνησης στις πόλεις. 

Η Εκστρατεία προσέφερε την ευκαιρία στους έφηβους και στον 
περίγυρό τους, να µάθουν να ζουν προστατεύοντας το περιβάλλον 
και αναβαθµίζοντας την λειτουργία των πόλεων. Σε δεύτερο 
επίπεδο, η Εκστρατεία, στόχευσε στην ενηµέρωση και 
ευαισθητοποίηση των πολιτών για την απαξίωση και τα 
προβλήµατα που δηµιουργούνται από:

> Την αδιαφορία στις επισηµάνσεις των επιστηµόνων
> Την αλόγιστη χρήση των αυτοκινήτων στις µεγάλες πόλεις
> Την έλλειψη σεβασµού στις αρχές της κοινωνικής συµβίωσης

Παράλληλα µε την εκστρατεία ecomobility, διοργανώθηκε µε την 
υποστήριξη της εταιρίας µας, και η εκστρατεία Free Mobility. 
Σκοπός της εκστρατείας FREE MOBILITY είναι µέσα από τις 
εργασίες και προτάσεις των οµάδων των µαθητών να τονιστούν τα 
προβλήµατα µετακίνησης, οι ελλείψεις στη συγκοινωνιακή δοµή, 
τα εµπόδια πεζών ή ατόµων µε κινητικές δυσκολίες, καθώς και οι 
παρατυπίες, που προκαλούν προβλήµατα στην καθηµερινή 
µετακίνηση στην πόλη. Παράλληλα, µέσα από την εκστρατεία 
καλλιεργείται η αυτενέργεια των ΑµΕΑ µε προσανατολισµό , τον 
εντοπισµό προβληµάτων, την αξιολόγηση,  τις  προτάσεις επίλυσης 
και την ενεργοποίηση όλων για την εφαρµογή τους.

Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος, Πρόληψη τροχαίων 
ατυχηµάτων- Σύλλογος Ελπίδα

Η Ευρωπαϊκή Πίστη υπήρξε ένας από τους βασικούς 
υποστηρικτές των κοινωνικών δράσεων της Ένωσης 
Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος.

Η Ευρωπαϊκή Πίστη ήταν χορηγός του Φεστιβάλ «ΑΣΦΑΛΗΣ 
ΟΔΗΓΗΣΗ, ΖΗΤΗΜΑ ΖΩΗΣ!» που πραγµατοποιήθηκε στις 28 
Μαΐου από την Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος (ΕΑΕΕ), 
σε συνεργασία µε το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας «Πάνος 
Μυλωνάς» (ΙΟΑΣ), υπό την αιγίδα της Ελληνικής Προεδρίας της 
Ε.Ε. και του Δήµου Αθηναίων.

Στο Φεστιβάλ οι επισκέπτες είχαν τη δυνατότητα να:

> Ενηµερωθούν για τις συνθήκες και τις πιθανές συνέπειες ενός 
δυστυχήµατος, µέσα από τη βιωµατική εµπειρία 

> Συµµετέχουν σε διαδραστικό εκπαιδευτικό πρόγραµµα για την 
Οδική Ασφάλεια µε χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών, video 
καθώς και online ερωτηµατολογίου 

> Εκπαιδευτούν στις Πρώτες Βοήθειες σε περίπτωση τροχαίου 
δυστυχήµατος 

> Προσφέρουν αίµα για την Τράπεζα Αίµατος Τροχαίων 
Δυστυχηµάτων

> Λάβουν χρήσιµο έντυπο οδηγιών για χρήση στο αυτοκίνητό τους 
και αναµνηστικών t-shirts µε µηνύµατα για την Οδική Ασφάλεια.

Σηµαντική για το 2014 ήταν και η δράση της Ηµέρας Ασφάλισης µε 
µία ξεχωριστή εκδήλωση κοινωνικής προσφοράς και 
αλληλεγγύης, που συµµετείχε µε µεγάλη δυναµική και η εταιρία 
µας. Η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος (ΕΑΕΕ) 
ενώνοντας τις δυνάµεις της µε τον Σύλλογο Φίλων Παιδιών µε 
Καρκίνο «ΕΛΠΙΔΑ» διοργάνωσε επίσηµο δείπνο τα έσοδα του 
οποίου πρόσφερε για την ενίσχυση της Τράπεζας Εθελοντών 
Δοτών Μυελού των Οστών «ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ» και του 
σηµαντικού έργου που επιτελείται µέσα από τη λειτουργία της: Τη 
δυνατότητα εύρεσης συµβατού δότη για τους µικρούς και 
µεγάλους ασθενείς τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς, που 
χρειάζονται µεταµόσχευση µυελού των οστών προκειµένου να 
θεραπευτούν. Όλοι οι εκπρόσωποι της ασφαλιστικής αγοράς και οι 
καλεσµένοι τους έδειξαν έµπρακτα την κοινωνική τους 
ευαισθησία δωρίζοντας στο «ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ» ποσό που 
προσεγγίζει τις 75.000 ευρώ.

Super League Ελλάδος

Στην Ευρωπαϊκή Πίστη αντιλαµβανόµαστε το δοµικό µας ρόλο στη 
διαµόρφωση της κοινωνίας του αύριο και για το λόγο αυτό, 
υποστηρίζουµε ενεργά τον Αθλητισµό και το Παιδί 
αναδεικνύοντας την υπεύθυνη δράση µας. Πιστεύουµε ότι ο 
Αθλητισµός αποτελεί κάτι περισσότερο από σωµατική 
δραστηριότητα: αποτελεί κοινωνικό θεσµό που κάθε υπεύθυνος 
εταιρικός πολίτης οφείλει να αναγνωρίζει την αξία του και να 
καλλιεργεί τη διάδοση του κοινωνικού του µηνύµατος. Την 
περίοδο αυτή, η κοινωνία και τα παιδιά έχουν ανάγκη 
περισσότερο από ποτέ συλλογικές δράσεις που φέρουν το µήνυµα 
της συµµετοχής.

Η εταιρία µας στο πλαίσιο των ενεργειών Εταιρικής Κοινωνικής 
Ευθύνης για το 2014, στήριξε έµπρακτα ως χορηγός, την ενέργεια 
της Super League Ελλάδας «Ένα παιχνίδι για τα παιδιά», σε 
συνεργασία µε τις 18 ΠΑΕ-Μέλη της, για τη διανοµή παιχνιδιών σε 
όλα τα γήπεδα των πόλεων της Ελλάδας που διεξάγονται αγώνες 

της κορυφαίας επαγγελµατικής κατηγορίας. Κατά τις αγωνιστικές 
του Πρωταθλήµατος δόθηκαν παιχνίδια σε όλους τους µικρούς 
φιλάθλους που βρέθηκαν στα γήπεδα, έχοντας στόχο την 
ευαισθητοποίηση του κοινού σε θέµατα που αφορούσαν στο παιδί.
Οι συγκεκριµένες ενέργειες αποτελούν µέρος της συνολικής µας 
προσπάθειας προσέγγισης των ενδιαφερόµενων φορέων για τη 
συνδιαµόρφωση του πλαισίου που ορίζει η δράση µας. Στη βάση 
της ανωτέρω πρωτοβουλίας, η Ευρωπαϊκή Πίστη αποτέλεσε τον 
επίσηµο υποστηρικτή της Super League ΟΠΑΠ για την αγωνιστική 
περίοδο 2013 - 2014, ενώ παράλληλα µε το Οµαδικό Ασφαλιστήριο 
Κάλυψης Ατυχηµάτων και Ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης των 
ποδοσφαιριστών των ΠΑΕ-Μελών της Super League οι 
ποδοσφαιριστές έχουν πρόσβαση σε µία σειρά από καλύψεις που 
προσφέρει η εταιρία.

Υποδεχόµενοι τους ποδοσφαιριστές των ΠΑΕ - Μελών της Super 
League στη µεγάλη οικογένεια των ασφαλισµένων της ΑΕΓΑ 
Ευρωπαϊκή Πίστη, είµαστε πεπεισµένοι, ότι η συγκεκριµένη 
συνεργασία έχει αµοιβαία οφέλη και αναδεικνύει συνέργειες. Η 
στήριξη του ελληνικού ποδοσφαίρου, η γνωριµία του παιδιού µε 
τη φίλαθλη κοινότητα, και ο συνδυασµός των παραπάνω µε 
πράξεις εταιρικής κοινωνικής αλληλεγγύης είναι οι καρποί 
προσπαθειών που επιβεβαιώνουν τις επί 37 χρόνια 
αδιαπραγµάτευτες αρχές µας: Σύνεση, Αφοσίωση, 
Επαγγελµατισµός και Σεβασµός σε όλα τα ενδιαφερόµενο µέρη. 
«Στόχος της εταιρίας µας είναι η συµβολή στην ευαισθητοποίηση 
του κοινού και η ανάδειξη του ρόλου της κοινωνικής 
αλληλεγγύης.»

Στήριξη Παγκόσµιας Πρωταθλήτριας Κατερίνας Νικολαϊδου

Τον Απρίλιο 2014, η Ευρωπαϊκή Πίστη υπογράφει χορηγική 
συµφωνία µε την Κατερίνα Νικολαϊδου, Πρωταθλήτρια Ευρώπης 
2013 στην Κωπηλασία. Η Κατερίνα Νικολαϊδου, έχει στο 
ενεργητικό της, τα εξής µετάλλια: 

> Τρία χρυσά για το 2013, ένα στους Μεσογειακούς Αγώνες, ένα 
στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθληµα και ένα στο Παγκόσµιο Πρωτάθληµα 
Νέων Γυναικών

> Ένα αργυρό µετάλλιο για το 2013 στο Παγκόσµιο Γυναικών 

> Ένα αργυρό µετάλλιο για το 2012 στο Παγκόσµιο Πρωτάθληµα 
Νέων Γυναικών

Παράλληλα έχει αναδειχθεί και κορυφαία αθλήτρια στην Ελλάδα 
για το 2013, από τους δηµοσιογράφους – µέλη του Πανελλήνιου 
Συνδέσµου Αθλητικού Τύπου (ΠΣΑΤ). 

Η συγκεκριµένη χορηγία, έχει ως στόχο τη στήριξη και την 
ενίσχυση των προσπαθειών της Πρωταθλήτριας, µε στόχο την 
απρόσκοπτη αφοσίωσή της σε νέες διακρίσεις.

Την 1η Ιουνίου του 2014, η Κατερίνα Νικολαϊδου αναδεικνύεται  
Πρωταθλήτρια Ευρώπης στο µονό σκιφ ελαφρών βαρών 
(κωπηλασία), για δεύτερη συνεχόµενη χρονιά. Η µόλις 21 ετών 
Κατερίνα κατακτά την πρώτη θέση στον τελικό του ευρωπαϊκού 
πρωταθλήµατος που φιλοξενήθηκε στη λίµνη Σάβα στο Βελιγράδι, 
υπερισχύοντας στον τελικό της Ολλανδής Μαρί-Αν Φρένκεν µε 
διαφορά ενάµισι δευτερολέπτου.

Τον Νοέµβριο του ίδιου έτους, η Κατερίνα Νικολαϊδου 
βραβεύθηκε για δεύτερη χρονιά ως κορυφαία αθλήτρια στην 
Ελλάδα για το 2014, από τους δηµοσιογράφους – µέλη του 
Πανελλήνιου Συνδέσµου Αθλητικού Τύπου (ΠΣΑΤ).

Εταιρία Ανωτάτων Στελεχών Επιχειρήσεων Ε.Α.Σ.Ε.

Η Ευρωπαϊκή Πίστη στηρίζει έµπρακτα την ενηµέρωση, την 
ανταλλαγή γνώσεων και τη µεταλαµπάδευση συγχρόνων 
πρακτικών µάνατζµεντ στην Ελλάδα. Η διάχυση της πληροφορίας, 
βοηθά τις επιχειρήσεις να προετοιµάζονται και να προσαρµόζονται 
άµεσα στη νέα πραγµατικότητα. Εκτός από την γενικότερη στήριξη 
µας στην Ε.Α.Σ.Ε., ήµασταν βασικοί υποστηρικτές στην 
καλοκαιρινή εκδήλωση στις 8 Ιουλίου του 2014.

Η Ε.Α.Σ.Ε ιδρύθηκε το 1986 και είναι ένας αξιοκρατικός, 
τεχνοκρατικός, µη κερδοσκοπικός οργανισµός, εκπρόσωπος του 
ανώτατου επαγγελµατικού µάνατζµεντ της χώρας, ο οποίος 
αριθµεί περί τα 500 µέλη Προέδρους Διοικητικών Συµβουλίων, 
Διευθύνοντες Συµβούλους, Γενικούς Διευθυντές και 
αναπληρωτές Γενικούς Διευθυντές. Τα µέλη της ΕΑΣΕ έχουν την 
κύρια ευθύνη των µεγαλύτερων και πλέον γνωστών ελληνικών 
και πολυεθνικών επιχειρήσεων και δηµόσιων Οργανισµών µε 
συνολικό κύκλο εργασιών που ξεπερνά τα 52 δισ. ευρώ και 
σύνολο εργαζοµένων που ξεπερνά τις 150.000 άτοµα. Κύριος 
σκοπός της ΕΑΣΕ είναι η συµβολή της στη βελτίωση του επιπέδου 
του ανώτατου µάνατζµεντ της χώρας και στην ανάπτυξη της 
ελληνικής οικονοµίας.

Στήριξη των Κοινωνικών Συνεταιρικών Επιχειρήσεων- 
Επιχειρηµατικότητας

Οι δράσεις των κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων 
καθώς και η ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας, είναι ζητήµατα 
που για εµάς στην Ευρωπαϊκή Πίστη ΑΕΓΑ, χρήζουν άµεσης 
στήριξης. Για το συγκεκριµένο λόγο, τον Απρίλιο του 2014, 
αποφασίσαµε να στηρίξουµε εξ ολοκλήρου µια Κοινωνική 
Συνεταιριστική Επιχείρηση. Η στήριξη περιλαµβάνει τη δωρεάν 
παραχώρηση του χώρου στέγασης της επιχείρησης για 2 έτη, 
καθώς επίσης και όλων των πάγιων εξόδων λειτουργίας της 
(έπιπλα, ηλεκτρισµός, τηλεφωνικά κλπ). Η Κοινωνική 
Συνεταιριστική Επιχείρηση που αποφασίσαµε να στηρίξουµε είναι 
η ΚΟΙΝΣΕΠ 180 Μοίρες. Βασικές λειτουργίες της συγκεκριµένης 
ΚΟΙΝΣΕΠ είναι:

> Social and Design Research: Διεξαγωγή έρευνας σε θέµατα 
κοινωνικής οικονοµίας (κοινωνικές τάσεις, αναδυόµενες αγορές, 
κλπ)

> Κατάρτιση και ανάπτυξη ικανοτήτων: Κοινωνική ένταξη µέσω 
της εκπαίδευσης και κατάρτισης, Κοινωνική καινοτοµία για την 
ανάπτυξη και Καθοδήγηση για την Κοινωνική Καινοτοµία 

> Ανάπτυξη Κοινωνικών Υπηρεσιών και Προϊόντων: Ανάλυση του 
κοινωνικού αντίκτυπου

Άµεση προτεραιότητα µας αποτελεί η συνέχιση της υποστήριξης 
των κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων καθώς και η 
ανεύρεση νέων. 

Στήριξη στην εκπαίδευση και στα παιδιά

Εδώ και πολλά χρόνια, η Ευρωπαϊκή Πίστη στηρίζει δράσεις και 
ενέργειες για τη εκπαίδευση καθώς και για τον πολιτισµό. Για το 
2014 και µε την βοήθεια του τµήµατος µηχανογράφησης 
βοηθήσαµε στον εκσυγχρονισµό οχτώ σχολείων- συλλόγων µε τη 
δωρεά µηχανογραφικού εξοπλισµού στα παρακάτω σχολεία- 
Συλλόγους:

> 1ο  Λύκειο Χαλανδρίου
> 3ο  Δηµοτικό Σχολείο Σερρών
> 1ο Γυµνάσιο Κηφισιάς
> Γυµναστικός Σύλλογος Πυγµαχίας Περιστερίου 
> 6ο Δηµοτικό Σχολείο Χαλανδρίου
> 2ο Δηµοτικό Σχολείο Ν. Σµύρνης
> Σύλλογος «Χαµόγελο του Παιδιού»
> Σχολή Επαγγελµατικής Κατάρτισης ατόµων µε αναπηρία

Επιπλέον, στηρίξαµε πολιτιστικές εκδηλώσεις για τα παιδιά όπως:
• Θεατρική παράσταση «τα παιδία παίζει»
• Παιδική Γιορτή Παγκρήτιας Ένωσης στο πολεµικό Μουσείο

Χρυσούλα Αναγνωστοπούλου
Διευθύντρια Μηχανογράφησης

Μέσα σε αυτό το δυσµενές και ταυτόχρονα 
απαιτητικό περιβάλλον, υπάρχουν 

συνάνθρωποί µας και κυρίως παιδιά που δεν 
απολαµβάνουν τα αυτονόητα στην 
καθηµερινότητά τους. Καθήκον και 

υποχρέωση όλων µας είναι να 
παρακολουθούµε αυτές τις δύσκολες 

περιπτώσεις και να προσπαθούµε να τις 
προσεγγίσουµε µε τα µέσα που διαθέτουµε. Η 

Διεύθυνση Πληροφορικής  του Οµίλου της 
Ευρωπαϊκή Πίστη µέσα από την ευαισθησία 
και τη διακριτικότητα των συναδέλφων που 

αναλαµβάνουν να εξοικονοµούν 
µηχανογραφικό εξοπλισµό σε καλή 

κατάσταση, για να καλυφθούν οι ελλείψεις σε 
σχολεία, ιδρύµατα, συλλόγους, δηµόσιους 

φορείς κ.λ.π., επιδιώκει για ακόµα µία χρονιά 
να ανταποκριθεί σε αυτά τα αιτήµατα και να 

διαθέτει πόρους που δίνουν χαρά και ελπίδα 
για ένα καλύτερο µέλλον.

Στήριξη Τοπικών Παραδόσεων 
Μια πρωτοτυπία των δράσεων µας για το 2014, αποτέλεσε και η 
στήριξη των τοπικών παραδόσεων και ηθών - εθίµων. 
Συγκεκριµένα, µε την πάροδο των ετών έχει παρατηρηθεί 
σηµαντική εγκατάλειψη των παραδόσεων ιδίως από την νέα γενιά. 
Μέσα σε αυτόν τον προβληµατισµό, το 2014,  η εταιρία µας 
αποφάσισε την στήριξη τοπικών παραδοσιακών εκδηλώσεων.
Συγκεκριµένα, στηρίξαµε ως χορηγοί τα «Υακίνθεια 2014» τα 
οποία διοργανώθηκαν για 17η συνεχή χρονιά. Το 2014 ήταν το έτος 
του El Greco, του µεγάλου κρητικού ζωγράφου της Αναγέννησης 
(Ισπανία - Ελλάδα). Τα Υακίνθεια όµως, τιµούν και τη µνήµη ενός 
άλλου µεγάλου εκπροσώπου της Αναγέννησης, του Βιτσέντζου 
Κορνάρου µε τον Ερωτόκριτο, που πέθανε το 1614 - ίδια χρονιά µε 
τον El Greco.
Για δέκατη έβδοµη χρονιά και για δύο ηµέρες, την Παρασκευή 25 
και το Σάββατο 26 Ιουλίου του 2014, τα Υακίνθεια συνδιαλέχθηκαν 
µε τις τέχνες και τα γράµµατα για να παράξουν πολιτισµό, στα 1260 
υψόµετρο του Άγιου Υάκινθου, στα Ανώγεια. 
Επιπλέον, στηρίξαµε το ετήσιο τετραήµερο Φεστιβάλ Πλαταιών 
του Πολιτιστικού Συλλόγου «ΩΕΡΟΗ» που πραγµατοποιήθηκε από 
τον Αύγουστο του 2014. Το συγκεκριµένο Φεστιβάλ είχε ως στόχο 
την αναβίωση παλαιών ηθών και εθίµων, διάφορες παραστάσεις 
προς το νεανικό κοινό καθώς και αθλητικές δραστηριότητες. 
Η δέσµευση µας για το 2015 είναι να συνεχίσουµε να στηρίζουµε 
δράσεις και δραστηριότητες που έχουν ως άµεσο στόχο την 
αναβίωση των παραδόσεων στις τοπικές κοινωνίες.
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GREECE RACE FOR THE CURE

Ο Αγώνας Race for the Cure είναι η µεγαλύτερη παγκόσµια 
πρωτοβουλία ευαισθητοποίησης για την πρόληψη του καρκίνου 
του µαστού. Διοργανώνεται εδώ και 31 χρόνια σε περισσότερες 
από 140 πόλεις παγκοσµίως από την αµερικανική οργάνωση 
Susan G. Komen for the Cure.

Η Ευρωπαϊκή Πίστη µε περισσότερους από 90 εργαζόµενούς της, 
έδωσε ηχηρό παρόν στον αγώνα Greece Race for the Cure που 
διοργάνωσε ο Πανελλήνιος Σύλλογος Γυναικών µε καρκίνο 
µαστού «Άλµα Ζωής». Επιπλέον, τόσο οι εργαζόµενοι της εταιρίας 
όσο και η ίδια η εταιρία, στήριξαν οικονοµικά την όλη προσπάθεια 
διοργάνωσης. Ο αγώνας πραγµατοποιήθηκε στις 28 Σεπτεµβρίου 
του 2014 στο Ζάππειο Μέγαρο και περιλάµβανε µια διαδροµή 5 
χλµ ή εναλλακτικά έναν περίπατο 2 χλµ. Συνολικά 13.000 γυναίκες, 
άνδρες και παιδιά ένωσαν τις δυνάµεις τους και έτρεξαν για κάθε 
γυναίκα της Ελλάδας. Το προσωπικό της εταιρίας, δείχνοντας για 
άλλη µια φορά την ευαισθησία του σε θέµατα κοινωνικής 
αλληλεγγύης, συµµετείχε στον αγώνα µε σκοπό την ενίσχυση του 
Συλλόγου στην προσπάθεια που καταβάλει για τη στήριξη των 
γυναικών που πάσχουν από καρκίνο του µαστού.

Η οµάδα της ΑΕΓΑ Ευρωπαϊκή Πίστη, ευαισθητοποιηµένη σε 
θέµατα που αφορούν στη στήριξη των γυναικών που πάσχουν από 
καρκίνο του µαστού, δήλωσε ηχηρά τη συµµετοχή της, και 
υποσχέθηκε ότι θα συνεχίσει να στηρίζει τη δύσκολη αλλά 
αισιόδοξη προσπάθεια του Συλλόγου.

AIESEC

Η AIESEC είναι ένας εθελοντικός, µη κυβερνητικός, µη πολιτικός 
και µη κερδοσκοπικός οργανισµός µε δίκτυο 126 χωρών, 100.000 
µελών και 2400 πανεπιστηµίων σε ολόκληρο τον κόσµο. Αποτελεί 
το µεγαλύτερο φοιτητικό διεθνή οργανισµό µε όραµα την 
µεγιστοποίηση των ανθρωπίνων δυνατοτήτων (προσωπική 
ανάπτυξη του φοιτητή, µέσα από διεθνείς συνέργειες, εµπειρίες 
και δράσεις κοινωνικής δικτύωσης στο εσωτερικό και το 
εξωτερικό) και την παγκόσµια ειρήνη. Στόχος της AIESEC είναι να 
δίνει όσο περισσότερες ευκαιρίες στα µέλη της, να ανακαλύψουν 
και να αναπτύξουν τις ικανότητές τους ώστε να έχουν θετικό 
αντίκτυπο στην κοινωνία. Η AIESEC διοικείται αποκλειστικά από 
φοιτητές και πρόσφατους πτυχιούχους (έως και δύο έτη), δίνοντας 
έτσι την ευκαιρία σε νέους ανθρώπους να αναπτύξουν τις ηγετικές 
τους ικανότητες καθοδηγώντας τον οργανισµό προς το όραµά του.

Στο πλαίσιο της δραστηριότητάς της, το 2014 η AIESEC NKUA 
προώθησε το πρόγραµµα Young Power, το οποίο αφορούσε τη 
διάδοση των 8 Millennium Development Goals του ΟΗΕ. Βάσει 
των προγραµµάτων, εταιρίες καλούνταν να ενισχύσουν 
οικονοµικά τα έξοδα διαβίωσης φοιτητών από πανεπιστήµια του 
εξωτερικού, οι οποίοι καλούνταν να επισκεφθούν και να κάνουν 
γνωστό το νόηµα των Στόχων της Χιλιετίας.

Η Ευρωπαϊκή Πίστη, στο πλαίσιο του προγράµµατος Young 
Power, ανέλαβε τα βασικά έξοδα για 22 φοιτητές από 
Πανεπιστήµια του εξωτερικού. 

Στόχος της εταιρίας είναι να στηρίξει την AIESEC και το 2015 µε 
στόχο τη δηµιουργία συνεργειών (business & social impact) για 
τη διαµόρφωση του δίπτυχου επιχείρηση (Ευρωπαϊκή Πίστη)- 
Παιδεία (AIESEC NKUA) για την προώθηση κοινών βιώσιµων 
στόχων. Η Ευρωπαϊκή Πίστη στέκεται αρωγός στην προσπάθεια 
της AIESEC και των συνεργαζόµενων ΜΚΟ, µέσω ενδυνάµωσης 
και έµπρακτης βοήθειας.

Κοινωνικές Δοµές Δήµου Χαλανδρίου

Δυστυχώς τα τελευταία χρόνια, η οικονοµική κρίση έχει 
επηρεάσει άµεσα την κοινωνία γύρω µας. Πολλοί από τους 
συνανθρώπους µας έχουν φθάσει σε σηµείο να στερούνται 
βασικά είδη επιβίωσης, όπως στέγη, φαγητό, ρούχα κλπ. Σε 
πολλούς Δήµους, οι τοπικές διοικήσεις έχουν αντιληφθεί αυτό το 
σοβαρό πρόβληµα και έχουν προβεί σε άµεση ίδρυση - στήριξη 
των κοινωνικών δοµών µε άµεσο στόχο την αντιµετώπιση της 
ανθρωπιστικής κρίσης στις τοπικές κοινωνίες. Συγκεκριµένα, στο 
Χαλάνδρι, που είναι και η έδρα λειτουργίας της εταιρίας µας, οι 
κοινωνικές δοµές του Δήµου Χαλανδρίου, έχουν επιτύχει ένα 
τεράστιο έργο στην αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης της 
τοπικής κοινωνίας. Στο δύσκολο αυτό έργο των κοινωνικών 
δοµών έχουµε δεσµευτεί να βοηθήσουµε µε όλες µας τις 
δυνάµεις. Συγκεκριµένα για το 2014 αναλάβαµε να στηρίξουµε 
τόσο οικονοµικά όσο και µε προσφορά τροφίµων το σηµαντικό 
έργο των δοµών, ενώ δεσµευτήκαµε για ακόµα µεγαλύτερη 
βοήθεια στο έτος 2015.

Σύλλογος Ελλήνων Μεσιτών Ασφαλίσεων (ΣΕΜΑ)

Συνεχίζοντας την ανθρωποκεντρική πολιτική µας, στηρίζουµε µε 
κάθε τρόπο τις προσπάθειες για την βελτίωση και την καταξίωση 
του επαγγέλµατος των µεσιτών ασφαλίσεων στην ελληνική αγορά. 
Συγκεκριµένα, και το έτος 2014, υποστηρίξαµε το Σύλλογο 
Ελλήνων Μεσιτών Ασφαλίσεων σε διάφορες δράσεις του και 
εκδηλώσεις.  

Σκοπός του Σ.Ε.Μ.Α είναι η µε κάθε πρόσφορο µέσο κατοχύρωση 
και προβολή του ιδιαιτέρου επαγγέλµατος του Μεσίτη 
Ασφαλίσεων, δηλαδή εκείνου του Ασφαλιστικού Διαµεσολαβητή, 
ο οποίος χωρίς να έχει δέσµευση έναντι ασφαλιστικής 
επιχείρησης και µετά από εντολή του ασφαλισµένου, φέρει τα δύο 
µέρη σε επαφή και αναλαµβάνει τις απαραίτητες 
προπαρασκευαστικές εργασίες για την ολοκλήρωση της 
ασφαλιστικής σύµβασης, πάντα ως εκπρόσωπος και προασπιστής 
των καλώς εννοούµενων συµφερόντων του ασφαλισµένου.
Εκστρατεία ECOMOBILITY στα σχολεία µεγάλων πόλεων της 
χώρας

Οι συνθήκες κυκλοφορίας και ο σεβασµός στο δικαίωµα της 
ελεύθερης µετακίνησης στην πόλη είναι επίπεδο επίδειξης 
πολιτισµού και επένδυση ποιότητας στη ζωή µας. Στόχος της 
συγκεκριµένης εκστρατείας ήταν ο ερεθισµός των νέων για την 
προσέγγιση περιβαλλοντικών προβληµάτων της πόλης, η 
ευαισθητοποίηση τους και η ενεργοποίησή τους στην αναζήτηση 
λύσεων, µε προσανατολισµό στην αλλαγή συµπεριφορών και στην 
προώθηση της ποιότητας ζωής στις πόλεις µας. Η εταιρία µας, 
ήταν ο βασικός υποστηρικτής όλων των δράσεων της εκστρατείας 
στην Αττική. 

Στην εκστρατεία συµµετείχαν Οµάδες µαθητών της Γ΄τάξης 
Γυµνασίων από όλη τη χώρα, όπου µε τις εργασίες και τις 
προτάσεις τους καλούνται να αναδείξουν τις Πράσινες 
Μετακινήσεις, όπως το περπάτηµα, το ποδήλατο, τα Μέσα Μαζικής 
Μεταφοράς και να παρουσιάσουν λύσεις για την αλλαγή 

συνθηκών και τη στήριξη του δικαιώµατος  ελεύθερης 
µετακίνησης στις πόλεις. 

Η Εκστρατεία προσέφερε την ευκαιρία στους έφηβους και στον 
περίγυρό τους, να µάθουν να ζουν προστατεύοντας το περιβάλλον 
και αναβαθµίζοντας την λειτουργία των πόλεων. Σε δεύτερο 
επίπεδο, η Εκστρατεία, στόχευσε στην ενηµέρωση και 
ευαισθητοποίηση των πολιτών για την απαξίωση και τα 
προβλήµατα που δηµιουργούνται από:

> Την αδιαφορία στις επισηµάνσεις των επιστηµόνων
> Την αλόγιστη χρήση των αυτοκινήτων στις µεγάλες πόλεις
> Την έλλειψη σεβασµού στις αρχές της κοινωνικής συµβίωσης

Παράλληλα µε την εκστρατεία ecomobility, διοργανώθηκε µε την 
υποστήριξη της εταιρίας µας, και η εκστρατεία Free Mobility. 
Σκοπός της εκστρατείας FREE MOBILITY είναι µέσα από τις 
εργασίες και προτάσεις των οµάδων των µαθητών να τονιστούν τα 
προβλήµατα µετακίνησης, οι ελλείψεις στη συγκοινωνιακή δοµή, 
τα εµπόδια πεζών ή ατόµων µε κινητικές δυσκολίες, καθώς και οι 
παρατυπίες, που προκαλούν προβλήµατα στην καθηµερινή 
µετακίνηση στην πόλη. Παράλληλα, µέσα από την εκστρατεία 
καλλιεργείται η αυτενέργεια των ΑµΕΑ µε προσανατολισµό , τον 
εντοπισµό προβληµάτων, την αξιολόγηση,  τις  προτάσεις επίλυσης 
και την ενεργοποίηση όλων για την εφαρµογή τους.

Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος, Πρόληψη τροχαίων 
ατυχηµάτων- Σύλλογος Ελπίδα

Η Ευρωπαϊκή Πίστη υπήρξε ένας από τους βασικούς 
υποστηρικτές των κοινωνικών δράσεων της Ένωσης 
Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος.

Η Ευρωπαϊκή Πίστη ήταν χορηγός του Φεστιβάλ «ΑΣΦΑΛΗΣ 
ΟΔΗΓΗΣΗ, ΖΗΤΗΜΑ ΖΩΗΣ!» που πραγµατοποιήθηκε στις 28 
Μαΐου από την Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος (ΕΑΕΕ), 
σε συνεργασία µε το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας «Πάνος 
Μυλωνάς» (ΙΟΑΣ), υπό την αιγίδα της Ελληνικής Προεδρίας της 
Ε.Ε. και του Δήµου Αθηναίων.

Στο Φεστιβάλ οι επισκέπτες είχαν τη δυνατότητα να:

> Ενηµερωθούν για τις συνθήκες και τις πιθανές συνέπειες ενός 
δυστυχήµατος, µέσα από τη βιωµατική εµπειρία 

> Συµµετέχουν σε διαδραστικό εκπαιδευτικό πρόγραµµα για την 
Οδική Ασφάλεια µε χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών, video 
καθώς και online ερωτηµατολογίου 

> Εκπαιδευτούν στις Πρώτες Βοήθειες σε περίπτωση τροχαίου 
δυστυχήµατος 

> Προσφέρουν αίµα για την Τράπεζα Αίµατος Τροχαίων 
Δυστυχηµάτων

> Λάβουν χρήσιµο έντυπο οδηγιών για χρήση στο αυτοκίνητό τους 
και αναµνηστικών t-shirts µε µηνύµατα για την Οδική Ασφάλεια.

Σηµαντική για το 2014 ήταν και η δράση της Ηµέρας Ασφάλισης µε 
µία ξεχωριστή εκδήλωση κοινωνικής προσφοράς και 
αλληλεγγύης, που συµµετείχε µε µεγάλη δυναµική και η εταιρία 
µας. Η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος (ΕΑΕΕ) 
ενώνοντας τις δυνάµεις της µε τον Σύλλογο Φίλων Παιδιών µε 
Καρκίνο «ΕΛΠΙΔΑ» διοργάνωσε επίσηµο δείπνο τα έσοδα του 
οποίου πρόσφερε για την ενίσχυση της Τράπεζας Εθελοντών 
Δοτών Μυελού των Οστών «ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ» και του 
σηµαντικού έργου που επιτελείται µέσα από τη λειτουργία της: Τη 
δυνατότητα εύρεσης συµβατού δότη για τους µικρούς και 
µεγάλους ασθενείς τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς, που 
χρειάζονται µεταµόσχευση µυελού των οστών προκειµένου να 
θεραπευτούν. Όλοι οι εκπρόσωποι της ασφαλιστικής αγοράς και οι 
καλεσµένοι τους έδειξαν έµπρακτα την κοινωνική τους 
ευαισθησία δωρίζοντας στο «ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ» ποσό που 
προσεγγίζει τις 75.000 ευρώ.

Super League Ελλάδος

Στην Ευρωπαϊκή Πίστη αντιλαµβανόµαστε το δοµικό µας ρόλο στη 
διαµόρφωση της κοινωνίας του αύριο και για το λόγο αυτό, 
υποστηρίζουµε ενεργά τον Αθλητισµό και το Παιδί 
αναδεικνύοντας την υπεύθυνη δράση µας. Πιστεύουµε ότι ο 
Αθλητισµός αποτελεί κάτι περισσότερο από σωµατική 
δραστηριότητα: αποτελεί κοινωνικό θεσµό που κάθε υπεύθυνος 
εταιρικός πολίτης οφείλει να αναγνωρίζει την αξία του και να 
καλλιεργεί τη διάδοση του κοινωνικού του µηνύµατος. Την 
περίοδο αυτή, η κοινωνία και τα παιδιά έχουν ανάγκη 
περισσότερο από ποτέ συλλογικές δράσεις που φέρουν το µήνυµα 
της συµµετοχής.

Η εταιρία µας στο πλαίσιο των ενεργειών Εταιρικής Κοινωνικής 
Ευθύνης για το 2014, στήριξε έµπρακτα ως χορηγός, την ενέργεια 
της Super League Ελλάδας «Ένα παιχνίδι για τα παιδιά», σε 
συνεργασία µε τις 18 ΠΑΕ-Μέλη της, για τη διανοµή παιχνιδιών σε 
όλα τα γήπεδα των πόλεων της Ελλάδας που διεξάγονται αγώνες 

της κορυφαίας επαγγελµατικής κατηγορίας. Κατά τις αγωνιστικές 
του Πρωταθλήµατος δόθηκαν παιχνίδια σε όλους τους µικρούς 
φιλάθλους που βρέθηκαν στα γήπεδα, έχοντας στόχο την 
ευαισθητοποίηση του κοινού σε θέµατα που αφορούσαν στο παιδί.
Οι συγκεκριµένες ενέργειες αποτελούν µέρος της συνολικής µας 
προσπάθειας προσέγγισης των ενδιαφερόµενων φορέων για τη 
συνδιαµόρφωση του πλαισίου που ορίζει η δράση µας. Στη βάση 
της ανωτέρω πρωτοβουλίας, η Ευρωπαϊκή Πίστη αποτέλεσε τον 
επίσηµο υποστηρικτή της Super League ΟΠΑΠ για την αγωνιστική 
περίοδο 2013 - 2014, ενώ παράλληλα µε το Οµαδικό Ασφαλιστήριο 
Κάλυψης Ατυχηµάτων και Ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης των 
ποδοσφαιριστών των ΠΑΕ-Μελών της Super League οι 
ποδοσφαιριστές έχουν πρόσβαση σε µία σειρά από καλύψεις που 
προσφέρει η εταιρία.

Υποδεχόµενοι τους ποδοσφαιριστές των ΠΑΕ - Μελών της Super 
League στη µεγάλη οικογένεια των ασφαλισµένων της ΑΕΓΑ 
Ευρωπαϊκή Πίστη, είµαστε πεπεισµένοι, ότι η συγκεκριµένη 
συνεργασία έχει αµοιβαία οφέλη και αναδεικνύει συνέργειες. Η 
στήριξη του ελληνικού ποδοσφαίρου, η γνωριµία του παιδιού µε 
τη φίλαθλη κοινότητα, και ο συνδυασµός των παραπάνω µε 
πράξεις εταιρικής κοινωνικής αλληλεγγύης είναι οι καρποί 
προσπαθειών που επιβεβαιώνουν τις επί 37 χρόνια 
αδιαπραγµάτευτες αρχές µας: Σύνεση, Αφοσίωση, 
Επαγγελµατισµός και Σεβασµός σε όλα τα ενδιαφερόµενο µέρη. 
«Στόχος της εταιρίας µας είναι η συµβολή στην ευαισθητοποίηση 
του κοινού και η ανάδειξη του ρόλου της κοινωνικής 
αλληλεγγύης.»

Στήριξη Παγκόσµιας Πρωταθλήτριας Κατερίνας Νικολαϊδου

Τον Απρίλιο 2014, η Ευρωπαϊκή Πίστη υπογράφει χορηγική 
συµφωνία µε την Κατερίνα Νικολαϊδου, Πρωταθλήτρια Ευρώπης 
2013 στην Κωπηλασία. Η Κατερίνα Νικολαϊδου, έχει στο 
ενεργητικό της, τα εξής µετάλλια: 

> Τρία χρυσά για το 2013, ένα στους Μεσογειακούς Αγώνες, ένα 
στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθληµα και ένα στο Παγκόσµιο Πρωτάθληµα 
Νέων Γυναικών

> Ένα αργυρό µετάλλιο για το 2013 στο Παγκόσµιο Γυναικών 

> Ένα αργυρό µετάλλιο για το 2012 στο Παγκόσµιο Πρωτάθληµα 
Νέων Γυναικών

Παράλληλα έχει αναδειχθεί και κορυφαία αθλήτρια στην Ελλάδα 
για το 2013, από τους δηµοσιογράφους – µέλη του Πανελλήνιου 
Συνδέσµου Αθλητικού Τύπου (ΠΣΑΤ). 

Η συγκεκριµένη χορηγία, έχει ως στόχο τη στήριξη και την 
ενίσχυση των προσπαθειών της Πρωταθλήτριας, µε στόχο την 
απρόσκοπτη αφοσίωσή της σε νέες διακρίσεις.

Την 1η Ιουνίου του 2014, η Κατερίνα Νικολαϊδου αναδεικνύεται  
Πρωταθλήτρια Ευρώπης στο µονό σκιφ ελαφρών βαρών 
(κωπηλασία), για δεύτερη συνεχόµενη χρονιά. Η µόλις 21 ετών 
Κατερίνα κατακτά την πρώτη θέση στον τελικό του ευρωπαϊκού 
πρωταθλήµατος που φιλοξενήθηκε στη λίµνη Σάβα στο Βελιγράδι, 
υπερισχύοντας στον τελικό της Ολλανδής Μαρί-Αν Φρένκεν µε 
διαφορά ενάµισι δευτερολέπτου.

Τον Νοέµβριο του ίδιου έτους, η Κατερίνα Νικολαϊδου 
βραβεύθηκε για δεύτερη χρονιά ως κορυφαία αθλήτρια στην 
Ελλάδα για το 2014, από τους δηµοσιογράφους – µέλη του 
Πανελλήνιου Συνδέσµου Αθλητικού Τύπου (ΠΣΑΤ).

Εταιρία Ανωτάτων Στελεχών Επιχειρήσεων Ε.Α.Σ.Ε.

Η Ευρωπαϊκή Πίστη στηρίζει έµπρακτα την ενηµέρωση, την 
ανταλλαγή γνώσεων και τη µεταλαµπάδευση συγχρόνων 
πρακτικών µάνατζµεντ στην Ελλάδα. Η διάχυση της πληροφορίας, 
βοηθά τις επιχειρήσεις να προετοιµάζονται και να προσαρµόζονται 
άµεσα στη νέα πραγµατικότητα. Εκτός από την γενικότερη στήριξη 
µας στην Ε.Α.Σ.Ε., ήµασταν βασικοί υποστηρικτές στην 
καλοκαιρινή εκδήλωση στις 8 Ιουλίου του 2014.

Η Ε.Α.Σ.Ε ιδρύθηκε το 1986 και είναι ένας αξιοκρατικός, 
τεχνοκρατικός, µη κερδοσκοπικός οργανισµός, εκπρόσωπος του 
ανώτατου επαγγελµατικού µάνατζµεντ της χώρας, ο οποίος 
αριθµεί περί τα 500 µέλη Προέδρους Διοικητικών Συµβουλίων, 
Διευθύνοντες Συµβούλους, Γενικούς Διευθυντές και 
αναπληρωτές Γενικούς Διευθυντές. Τα µέλη της ΕΑΣΕ έχουν την 
κύρια ευθύνη των µεγαλύτερων και πλέον γνωστών ελληνικών 
και πολυεθνικών επιχειρήσεων και δηµόσιων Οργανισµών µε 
συνολικό κύκλο εργασιών που ξεπερνά τα 52 δισ. ευρώ και 
σύνολο εργαζοµένων που ξεπερνά τις 150.000 άτοµα. Κύριος 
σκοπός της ΕΑΣΕ είναι η συµβολή της στη βελτίωση του επιπέδου 
του ανώτατου µάνατζµεντ της χώρας και στην ανάπτυξη της 
ελληνικής οικονοµίας.

Στήριξη των Κοινωνικών Συνεταιρικών Επιχειρήσεων- 
Επιχειρηµατικότητας

Οι δράσεις των κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων 
καθώς και η ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας, είναι ζητήµατα 
που για εµάς στην Ευρωπαϊκή Πίστη ΑΕΓΑ, χρήζουν άµεσης 
στήριξης. Για το συγκεκριµένο λόγο, τον Απρίλιο του 2014, 
αποφασίσαµε να στηρίξουµε εξ ολοκλήρου µια Κοινωνική 
Συνεταιριστική Επιχείρηση. Η στήριξη περιλαµβάνει τη δωρεάν 
παραχώρηση του χώρου στέγασης της επιχείρησης για 2 έτη, 
καθώς επίσης και όλων των πάγιων εξόδων λειτουργίας της 
(έπιπλα, ηλεκτρισµός, τηλεφωνικά κλπ). Η Κοινωνική 
Συνεταιριστική Επιχείρηση που αποφασίσαµε να στηρίξουµε είναι 
η ΚΟΙΝΣΕΠ 180 Μοίρες. Βασικές λειτουργίες της συγκεκριµένης 
ΚΟΙΝΣΕΠ είναι:

> Social and Design Research: Διεξαγωγή έρευνας σε θέµατα 
κοινωνικής οικονοµίας (κοινωνικές τάσεις, αναδυόµενες αγορές, 
κλπ)

> Κατάρτιση και ανάπτυξη ικανοτήτων: Κοινωνική ένταξη µέσω 
της εκπαίδευσης και κατάρτισης, Κοινωνική καινοτοµία για την 
ανάπτυξη και Καθοδήγηση για την Κοινωνική Καινοτοµία 

> Ανάπτυξη Κοινωνικών Υπηρεσιών και Προϊόντων: Ανάλυση του 
κοινωνικού αντίκτυπου

Άµεση προτεραιότητα µας αποτελεί η συνέχιση της υποστήριξης 
των κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων καθώς και η 
ανεύρεση νέων. 

Στήριξη στην εκπαίδευση και στα παιδιά

Εδώ και πολλά χρόνια, η Ευρωπαϊκή Πίστη στηρίζει δράσεις και 
ενέργειες για τη εκπαίδευση καθώς και για τον πολιτισµό. Για το 
2014 και µε την βοήθεια του τµήµατος µηχανογράφησης 
βοηθήσαµε στον εκσυγχρονισµό οχτώ σχολείων- συλλόγων µε τη 
δωρεά µηχανογραφικού εξοπλισµού στα παρακάτω σχολεία- 
Συλλόγους:

> 1ο  Λύκειο Χαλανδρίου
> 3ο  Δηµοτικό Σχολείο Σερρών
> 1ο Γυµνάσιο Κηφισιάς
> Γυµναστικός Σύλλογος Πυγµαχίας Περιστερίου 
> 6ο Δηµοτικό Σχολείο Χαλανδρίου
> 2ο Δηµοτικό Σχολείο Ν. Σµύρνης
> Σύλλογος «Χαµόγελο του Παιδιού»
> Σχολή Επαγγελµατικής Κατάρτισης ατόµων µε αναπηρία

Επιπλέον, στηρίξαµε πολιτιστικές εκδηλώσεις για τα παιδιά όπως:
• Θεατρική παράσταση «τα παιδία παίζει»
• Παιδική Γιορτή Παγκρήτιας Ένωσης στο πολεµικό Μουσείο

Χρυσούλα Αναγνωστοπούλου
Διευθύντρια Μηχανογράφησης

Μέσα σε αυτό το δυσµενές και ταυτόχρονα 
απαιτητικό περιβάλλον, υπάρχουν 

συνάνθρωποί µας και κυρίως παιδιά που δεν 
απολαµβάνουν τα αυτονόητα στην 
καθηµερινότητά τους. Καθήκον και 

υποχρέωση όλων µας είναι να 
παρακολουθούµε αυτές τις δύσκολες 

περιπτώσεις και να προσπαθούµε να τις 
προσεγγίσουµε µε τα µέσα που διαθέτουµε. Η 

Διεύθυνση Πληροφορικής  του Οµίλου της 
Ευρωπαϊκή Πίστη µέσα από την ευαισθησία 
και τη διακριτικότητα των συναδέλφων που 

αναλαµβάνουν να εξοικονοµούν 
µηχανογραφικό εξοπλισµό σε καλή 

κατάσταση, για να καλυφθούν οι ελλείψεις σε 
σχολεία, ιδρύµατα, συλλόγους, δηµόσιους 

φορείς κ.λ.π., επιδιώκει για ακόµα µία χρονιά 
να ανταποκριθεί σε αυτά τα αιτήµατα και να 

διαθέτει πόρους που δίνουν χαρά και ελπίδα 
για ένα καλύτερο µέλλον.

Στήριξη Τοπικών Παραδόσεων 
Μια πρωτοτυπία των δράσεων µας για το 2014, αποτέλεσε και η 
στήριξη των τοπικών παραδόσεων και ηθών - εθίµων. 
Συγκεκριµένα, µε την πάροδο των ετών έχει παρατηρηθεί 
σηµαντική εγκατάλειψη των παραδόσεων ιδίως από την νέα γενιά. 
Μέσα σε αυτόν τον προβληµατισµό, το 2014,  η εταιρία µας 
αποφάσισε την στήριξη τοπικών παραδοσιακών εκδηλώσεων.
Συγκεκριµένα, στηρίξαµε ως χορηγοί τα «Υακίνθεια 2014» τα 
οποία διοργανώθηκαν για 17η συνεχή χρονιά. Το 2014 ήταν το έτος 
του El Greco, του µεγάλου κρητικού ζωγράφου της Αναγέννησης 
(Ισπανία - Ελλάδα). Τα Υακίνθεια όµως, τιµούν και τη µνήµη ενός 
άλλου µεγάλου εκπροσώπου της Αναγέννησης, του Βιτσέντζου 
Κορνάρου µε τον Ερωτόκριτο, που πέθανε το 1614 - ίδια χρονιά µε 
τον El Greco.
Για δέκατη έβδοµη χρονιά και για δύο ηµέρες, την Παρασκευή 25 
και το Σάββατο 26 Ιουλίου του 2014, τα Υακίνθεια συνδιαλέχθηκαν 
µε τις τέχνες και τα γράµµατα για να παράξουν πολιτισµό, στα 1260 
υψόµετρο του Άγιου Υάκινθου, στα Ανώγεια. 
Επιπλέον, στηρίξαµε το ετήσιο τετραήµερο Φεστιβάλ Πλαταιών 
του Πολιτιστικού Συλλόγου «ΩΕΡΟΗ» που πραγµατοποιήθηκε από 
τον Αύγουστο του 2014. Το συγκεκριµένο Φεστιβάλ είχε ως στόχο 
την αναβίωση παλαιών ηθών και εθίµων, διάφορες παραστάσεις 
προς το νεανικό κοινό καθώς και αθλητικές δραστηριότητες. 
Η δέσµευση µας για το 2015 είναι να συνεχίσουµε να στηρίζουµε 
δράσεις και δραστηριότητες που έχουν ως άµεσο στόχο την 
αναβίωση των παραδόσεων στις τοπικές κοινωνίες.
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GREECE RACE FOR THE CURE

Ο Αγώνας Race for the Cure είναι η µεγαλύτερη παγκόσµια 
πρωτοβουλία ευαισθητοποίησης για την πρόληψη του καρκίνου 
του µαστού. Διοργανώνεται εδώ και 31 χρόνια σε περισσότερες 
από 140 πόλεις παγκοσµίως από την αµερικανική οργάνωση 
Susan G. Komen for the Cure.

Η Ευρωπαϊκή Πίστη µε περισσότερους από 90 εργαζόµενούς της, 
έδωσε ηχηρό παρόν στον αγώνα Greece Race for the Cure που 
διοργάνωσε ο Πανελλήνιος Σύλλογος Γυναικών µε καρκίνο 
µαστού «Άλµα Ζωής». Επιπλέον, τόσο οι εργαζόµενοι της εταιρίας 
όσο και η ίδια η εταιρία, στήριξαν οικονοµικά την όλη προσπάθεια 
διοργάνωσης. Ο αγώνας πραγµατοποιήθηκε στις 28 Σεπτεµβρίου 
του 2014 στο Ζάππειο Μέγαρο και περιλάµβανε µια διαδροµή 5 
χλµ ή εναλλακτικά έναν περίπατο 2 χλµ. Συνολικά 13.000 γυναίκες, 
άνδρες και παιδιά ένωσαν τις δυνάµεις τους και έτρεξαν για κάθε 
γυναίκα της Ελλάδας. Το προσωπικό της εταιρίας, δείχνοντας για 
άλλη µια φορά την ευαισθησία του σε θέµατα κοινωνικής 
αλληλεγγύης, συµµετείχε στον αγώνα µε σκοπό την ενίσχυση του 
Συλλόγου στην προσπάθεια που καταβάλει για τη στήριξη των 
γυναικών που πάσχουν από καρκίνο του µαστού.

Η οµάδα της ΑΕΓΑ Ευρωπαϊκή Πίστη, ευαισθητοποιηµένη σε 
θέµατα που αφορούν στη στήριξη των γυναικών που πάσχουν από 
καρκίνο του µαστού, δήλωσε ηχηρά τη συµµετοχή της, και 
υποσχέθηκε ότι θα συνεχίσει να στηρίζει τη δύσκολη αλλά 
αισιόδοξη προσπάθεια του Συλλόγου.

AIESEC

Η AIESEC είναι ένας εθελοντικός, µη κυβερνητικός, µη πολιτικός 
και µη κερδοσκοπικός οργανισµός µε δίκτυο 126 χωρών, 100.000 
µελών και 2400 πανεπιστηµίων σε ολόκληρο τον κόσµο. Αποτελεί 
το µεγαλύτερο φοιτητικό διεθνή οργανισµό µε όραµα την 
µεγιστοποίηση των ανθρωπίνων δυνατοτήτων (προσωπική 
ανάπτυξη του φοιτητή, µέσα από διεθνείς συνέργειες, εµπειρίες 
και δράσεις κοινωνικής δικτύωσης στο εσωτερικό και το 
εξωτερικό) και την παγκόσµια ειρήνη. Στόχος της AIESEC είναι να 
δίνει όσο περισσότερες ευκαιρίες στα µέλη της, να ανακαλύψουν 
και να αναπτύξουν τις ικανότητές τους ώστε να έχουν θετικό 
αντίκτυπο στην κοινωνία. Η AIESEC διοικείται αποκλειστικά από 
φοιτητές και πρόσφατους πτυχιούχους (έως και δύο έτη), δίνοντας 
έτσι την ευκαιρία σε νέους ανθρώπους να αναπτύξουν τις ηγετικές 
τους ικανότητες καθοδηγώντας τον οργανισµό προς το όραµά του.

Στο πλαίσιο της δραστηριότητάς της, το 2014 η AIESEC NKUA 
προώθησε το πρόγραµµα Young Power, το οποίο αφορούσε τη 
διάδοση των 8 Millennium Development Goals του ΟΗΕ. Βάσει 
των προγραµµάτων, εταιρίες καλούνταν να ενισχύσουν 
οικονοµικά τα έξοδα διαβίωσης φοιτητών από πανεπιστήµια του 
εξωτερικού, οι οποίοι καλούνταν να επισκεφθούν και να κάνουν 
γνωστό το νόηµα των Στόχων της Χιλιετίας.

Η Ευρωπαϊκή Πίστη, στο πλαίσιο του προγράµµατος Young 
Power, ανέλαβε τα βασικά έξοδα για 22 φοιτητές από 
Πανεπιστήµια του εξωτερικού. 

Στόχος της εταιρίας είναι να στηρίξει την AIESEC και το 2015 µε 
στόχο τη δηµιουργία συνεργειών (business & social impact) για 
τη διαµόρφωση του δίπτυχου επιχείρηση (Ευρωπαϊκή Πίστη)- 
Παιδεία (AIESEC NKUA) για την προώθηση κοινών βιώσιµων 
στόχων. Η Ευρωπαϊκή Πίστη στέκεται αρωγός στην προσπάθεια 
της AIESEC και των συνεργαζόµενων ΜΚΟ, µέσω ενδυνάµωσης 
και έµπρακτης βοήθειας.

Κοινωνικές Δοµές Δήµου Χαλανδρίου

Δυστυχώς τα τελευταία χρόνια, η οικονοµική κρίση έχει 
επηρεάσει άµεσα την κοινωνία γύρω µας. Πολλοί από τους 
συνανθρώπους µας έχουν φθάσει σε σηµείο να στερούνται 
βασικά είδη επιβίωσης, όπως στέγη, φαγητό, ρούχα κλπ. Σε 
πολλούς Δήµους, οι τοπικές διοικήσεις έχουν αντιληφθεί αυτό το 
σοβαρό πρόβληµα και έχουν προβεί σε άµεση ίδρυση - στήριξη 
των κοινωνικών δοµών µε άµεσο στόχο την αντιµετώπιση της 
ανθρωπιστικής κρίσης στις τοπικές κοινωνίες. Συγκεκριµένα, στο 
Χαλάνδρι, που είναι και η έδρα λειτουργίας της εταιρίας µας, οι 
κοινωνικές δοµές του Δήµου Χαλανδρίου, έχουν επιτύχει ένα 
τεράστιο έργο στην αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης της 
τοπικής κοινωνίας. Στο δύσκολο αυτό έργο των κοινωνικών 
δοµών έχουµε δεσµευτεί να βοηθήσουµε µε όλες µας τις 
δυνάµεις. Συγκεκριµένα για το 2014 αναλάβαµε να στηρίξουµε 
τόσο οικονοµικά όσο και µε προσφορά τροφίµων το σηµαντικό 
έργο των δοµών, ενώ δεσµευτήκαµε για ακόµα µεγαλύτερη 
βοήθεια στο έτος 2015.

Σύλλογος Ελλήνων Μεσιτών Ασφαλίσεων (ΣΕΜΑ)

Συνεχίζοντας την ανθρωποκεντρική πολιτική µας, στηρίζουµε µε 
κάθε τρόπο τις προσπάθειες για την βελτίωση και την καταξίωση 
του επαγγέλµατος των µεσιτών ασφαλίσεων στην ελληνική αγορά. 
Συγκεκριµένα, και το έτος 2014, υποστηρίξαµε το Σύλλογο 
Ελλήνων Μεσιτών Ασφαλίσεων σε διάφορες δράσεις του και 
εκδηλώσεις.  

Σκοπός του Σ.Ε.Μ.Α είναι η µε κάθε πρόσφορο µέσο κατοχύρωση 
και προβολή του ιδιαιτέρου επαγγέλµατος του Μεσίτη 
Ασφαλίσεων, δηλαδή εκείνου του Ασφαλιστικού Διαµεσολαβητή, 
ο οποίος χωρίς να έχει δέσµευση έναντι ασφαλιστικής 
επιχείρησης και µετά από εντολή του ασφαλισµένου, φέρει τα δύο 
µέρη σε επαφή και αναλαµβάνει τις απαραίτητες 
προπαρασκευαστικές εργασίες για την ολοκλήρωση της 
ασφαλιστικής σύµβασης, πάντα ως εκπρόσωπος και προασπιστής 
των καλώς εννοούµενων συµφερόντων του ασφαλισµένου.
Εκστρατεία ECOMOBILITY στα σχολεία µεγάλων πόλεων της 
χώρας

Οι συνθήκες κυκλοφορίας και ο σεβασµός στο δικαίωµα της 
ελεύθερης µετακίνησης στην πόλη είναι επίπεδο επίδειξης 
πολιτισµού και επένδυση ποιότητας στη ζωή µας. Στόχος της 
συγκεκριµένης εκστρατείας ήταν ο ερεθισµός των νέων για την 
προσέγγιση περιβαλλοντικών προβληµάτων της πόλης, η 
ευαισθητοποίηση τους και η ενεργοποίησή τους στην αναζήτηση 
λύσεων, µε προσανατολισµό στην αλλαγή συµπεριφορών και στην 
προώθηση της ποιότητας ζωής στις πόλεις µας. Η εταιρία µας, 
ήταν ο βασικός υποστηρικτής όλων των δράσεων της εκστρατείας 
στην Αττική. 

Στην εκστρατεία συµµετείχαν Οµάδες µαθητών της Γ΄τάξης 
Γυµνασίων από όλη τη χώρα, όπου µε τις εργασίες και τις 
προτάσεις τους καλούνται να αναδείξουν τις Πράσινες 
Μετακινήσεις, όπως το περπάτηµα, το ποδήλατο, τα Μέσα Μαζικής 
Μεταφοράς και να παρουσιάσουν λύσεις για την αλλαγή 

συνθηκών και τη στήριξη του δικαιώµατος  ελεύθερης 
µετακίνησης στις πόλεις. 

Η Εκστρατεία προσέφερε την ευκαιρία στους έφηβους και στον 
περίγυρό τους, να µάθουν να ζουν προστατεύοντας το περιβάλλον 
και αναβαθµίζοντας την λειτουργία των πόλεων. Σε δεύτερο 
επίπεδο, η Εκστρατεία, στόχευσε στην ενηµέρωση και 
ευαισθητοποίηση των πολιτών για την απαξίωση και τα 
προβλήµατα που δηµιουργούνται από:

> Την αδιαφορία στις επισηµάνσεις των επιστηµόνων
> Την αλόγιστη χρήση των αυτοκινήτων στις µεγάλες πόλεις
> Την έλλειψη σεβασµού στις αρχές της κοινωνικής συµβίωσης

Παράλληλα µε την εκστρατεία ecomobility, διοργανώθηκε µε την 
υποστήριξη της εταιρίας µας, και η εκστρατεία Free Mobility. 
Σκοπός της εκστρατείας FREE MOBILITY είναι µέσα από τις 
εργασίες και προτάσεις των οµάδων των µαθητών να τονιστούν τα 
προβλήµατα µετακίνησης, οι ελλείψεις στη συγκοινωνιακή δοµή, 
τα εµπόδια πεζών ή ατόµων µε κινητικές δυσκολίες, καθώς και οι 
παρατυπίες, που προκαλούν προβλήµατα στην καθηµερινή 
µετακίνηση στην πόλη. Παράλληλα, µέσα από την εκστρατεία 
καλλιεργείται η αυτενέργεια των ΑµΕΑ µε προσανατολισµό , τον 
εντοπισµό προβληµάτων, την αξιολόγηση,  τις  προτάσεις επίλυσης 
και την ενεργοποίηση όλων για την εφαρµογή τους.

Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος, Πρόληψη τροχαίων 
ατυχηµάτων- Σύλλογος Ελπίδα

Η Ευρωπαϊκή Πίστη υπήρξε ένας από τους βασικούς 
υποστηρικτές των κοινωνικών δράσεων της Ένωσης 
Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος.

Η Ευρωπαϊκή Πίστη ήταν χορηγός του Φεστιβάλ «ΑΣΦΑΛΗΣ 
ΟΔΗΓΗΣΗ, ΖΗΤΗΜΑ ΖΩΗΣ!» που πραγµατοποιήθηκε στις 28 
Μαΐου από την Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος (ΕΑΕΕ), 
σε συνεργασία µε το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας «Πάνος 
Μυλωνάς» (ΙΟΑΣ), υπό την αιγίδα της Ελληνικής Προεδρίας της 
Ε.Ε. και του Δήµου Αθηναίων.

Στο Φεστιβάλ οι επισκέπτες είχαν τη δυνατότητα να:

> Ενηµερωθούν για τις συνθήκες και τις πιθανές συνέπειες ενός 
δυστυχήµατος, µέσα από τη βιωµατική εµπειρία 

> Συµµετέχουν σε διαδραστικό εκπαιδευτικό πρόγραµµα για την 
Οδική Ασφάλεια µε χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών, video 
καθώς και online ερωτηµατολογίου 

> Εκπαιδευτούν στις Πρώτες Βοήθειες σε περίπτωση τροχαίου 
δυστυχήµατος 

> Προσφέρουν αίµα για την Τράπεζα Αίµατος Τροχαίων 
Δυστυχηµάτων

> Λάβουν χρήσιµο έντυπο οδηγιών για χρήση στο αυτοκίνητό τους 
και αναµνηστικών t-shirts µε µηνύµατα για την Οδική Ασφάλεια.

Σηµαντική για το 2014 ήταν και η δράση της Ηµέρας Ασφάλισης µε 
µία ξεχωριστή εκδήλωση κοινωνικής προσφοράς και 
αλληλεγγύης, που συµµετείχε µε µεγάλη δυναµική και η εταιρία 
µας. Η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος (ΕΑΕΕ) 
ενώνοντας τις δυνάµεις της µε τον Σύλλογο Φίλων Παιδιών µε 
Καρκίνο «ΕΛΠΙΔΑ» διοργάνωσε επίσηµο δείπνο τα έσοδα του 
οποίου πρόσφερε για την ενίσχυση της Τράπεζας Εθελοντών 
Δοτών Μυελού των Οστών «ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ» και του 
σηµαντικού έργου που επιτελείται µέσα από τη λειτουργία της: Τη 
δυνατότητα εύρεσης συµβατού δότη για τους µικρούς και 
µεγάλους ασθενείς τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς, που 
χρειάζονται µεταµόσχευση µυελού των οστών προκειµένου να 
θεραπευτούν. Όλοι οι εκπρόσωποι της ασφαλιστικής αγοράς και οι 
καλεσµένοι τους έδειξαν έµπρακτα την κοινωνική τους 
ευαισθησία δωρίζοντας στο «ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ» ποσό που 
προσεγγίζει τις 75.000 ευρώ.

Super League Ελλάδος

Στην Ευρωπαϊκή Πίστη αντιλαµβανόµαστε το δοµικό µας ρόλο στη 
διαµόρφωση της κοινωνίας του αύριο και για το λόγο αυτό, 
υποστηρίζουµε ενεργά τον Αθλητισµό και το Παιδί 
αναδεικνύοντας την υπεύθυνη δράση µας. Πιστεύουµε ότι ο 
Αθλητισµός αποτελεί κάτι περισσότερο από σωµατική 
δραστηριότητα: αποτελεί κοινωνικό θεσµό που κάθε υπεύθυνος 
εταιρικός πολίτης οφείλει να αναγνωρίζει την αξία του και να 
καλλιεργεί τη διάδοση του κοινωνικού του µηνύµατος. Την 
περίοδο αυτή, η κοινωνία και τα παιδιά έχουν ανάγκη 
περισσότερο από ποτέ συλλογικές δράσεις που φέρουν το µήνυµα 
της συµµετοχής.

Η εταιρία µας στο πλαίσιο των ενεργειών Εταιρικής Κοινωνικής 
Ευθύνης για το 2014, στήριξε έµπρακτα ως χορηγός, την ενέργεια 
της Super League Ελλάδας «Ένα παιχνίδι για τα παιδιά», σε 
συνεργασία µε τις 18 ΠΑΕ-Μέλη της, για τη διανοµή παιχνιδιών σε 
όλα τα γήπεδα των πόλεων της Ελλάδας που διεξάγονται αγώνες 

της κορυφαίας επαγγελµατικής κατηγορίας. Κατά τις αγωνιστικές 
του Πρωταθλήµατος δόθηκαν παιχνίδια σε όλους τους µικρούς 
φιλάθλους που βρέθηκαν στα γήπεδα, έχοντας στόχο την 
ευαισθητοποίηση του κοινού σε θέµατα που αφορούσαν στο παιδί.
Οι συγκεκριµένες ενέργειες αποτελούν µέρος της συνολικής µας 
προσπάθειας προσέγγισης των ενδιαφερόµενων φορέων για τη 
συνδιαµόρφωση του πλαισίου που ορίζει η δράση µας. Στη βάση 
της ανωτέρω πρωτοβουλίας, η Ευρωπαϊκή Πίστη αποτέλεσε τον 
επίσηµο υποστηρικτή της Super League ΟΠΑΠ για την αγωνιστική 
περίοδο 2013 - 2014, ενώ παράλληλα µε το Οµαδικό Ασφαλιστήριο 
Κάλυψης Ατυχηµάτων και Ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης των 
ποδοσφαιριστών των ΠΑΕ-Μελών της Super League οι 
ποδοσφαιριστές έχουν πρόσβαση σε µία σειρά από καλύψεις που 
προσφέρει η εταιρία.

Υποδεχόµενοι τους ποδοσφαιριστές των ΠΑΕ - Μελών της Super 
League στη µεγάλη οικογένεια των ασφαλισµένων της ΑΕΓΑ 
Ευρωπαϊκή Πίστη, είµαστε πεπεισµένοι, ότι η συγκεκριµένη 
συνεργασία έχει αµοιβαία οφέλη και αναδεικνύει συνέργειες. Η 
στήριξη του ελληνικού ποδοσφαίρου, η γνωριµία του παιδιού µε 
τη φίλαθλη κοινότητα, και ο συνδυασµός των παραπάνω µε 
πράξεις εταιρικής κοινωνικής αλληλεγγύης είναι οι καρποί 
προσπαθειών που επιβεβαιώνουν τις επί 37 χρόνια 
αδιαπραγµάτευτες αρχές µας: Σύνεση, Αφοσίωση, 
Επαγγελµατισµός και Σεβασµός σε όλα τα ενδιαφερόµενο µέρη. 
«Στόχος της εταιρίας µας είναι η συµβολή στην ευαισθητοποίηση 
του κοινού και η ανάδειξη του ρόλου της κοινωνικής 
αλληλεγγύης.»

Στήριξη Παγκόσµιας Πρωταθλήτριας Κατερίνας Νικολαϊδου

Τον Απρίλιο 2014, η Ευρωπαϊκή Πίστη υπογράφει χορηγική 
συµφωνία µε την Κατερίνα Νικολαϊδου, Πρωταθλήτρια Ευρώπης 
2013 στην Κωπηλασία. Η Κατερίνα Νικολαϊδου, έχει στο 
ενεργητικό της, τα εξής µετάλλια: 

> Τρία χρυσά για το 2013, ένα στους Μεσογειακούς Αγώνες, ένα 
στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθληµα και ένα στο Παγκόσµιο Πρωτάθληµα 
Νέων Γυναικών

> Ένα αργυρό µετάλλιο για το 2013 στο Παγκόσµιο Γυναικών 

> Ένα αργυρό µετάλλιο για το 2012 στο Παγκόσµιο Πρωτάθληµα 
Νέων Γυναικών

Παράλληλα έχει αναδειχθεί και κορυφαία αθλήτρια στην Ελλάδα 
για το 2013, από τους δηµοσιογράφους – µέλη του Πανελλήνιου 
Συνδέσµου Αθλητικού Τύπου (ΠΣΑΤ). 

Η συγκεκριµένη χορηγία, έχει ως στόχο τη στήριξη και την 
ενίσχυση των προσπαθειών της Πρωταθλήτριας, µε στόχο την 
απρόσκοπτη αφοσίωσή της σε νέες διακρίσεις.

Την 1η Ιουνίου του 2014, η Κατερίνα Νικολαϊδου αναδεικνύεται  
Πρωταθλήτρια Ευρώπης στο µονό σκιφ ελαφρών βαρών 
(κωπηλασία), για δεύτερη συνεχόµενη χρονιά. Η µόλις 21 ετών 
Κατερίνα κατακτά την πρώτη θέση στον τελικό του ευρωπαϊκού 
πρωταθλήµατος που φιλοξενήθηκε στη λίµνη Σάβα στο Βελιγράδι, 
υπερισχύοντας στον τελικό της Ολλανδής Μαρί-Αν Φρένκεν µε 
διαφορά ενάµισι δευτερολέπτου.

Τον Νοέµβριο του ίδιου έτους, η Κατερίνα Νικολαϊδου 
βραβεύθηκε για δεύτερη χρονιά ως κορυφαία αθλήτρια στην 
Ελλάδα για το 2014, από τους δηµοσιογράφους – µέλη του 
Πανελλήνιου Συνδέσµου Αθλητικού Τύπου (ΠΣΑΤ).

Εταιρία Ανωτάτων Στελεχών Επιχειρήσεων Ε.Α.Σ.Ε.

Η Ευρωπαϊκή Πίστη στηρίζει έµπρακτα την ενηµέρωση, την 
ανταλλαγή γνώσεων και τη µεταλαµπάδευση συγχρόνων 
πρακτικών µάνατζµεντ στην Ελλάδα. Η διάχυση της πληροφορίας, 
βοηθά τις επιχειρήσεις να προετοιµάζονται και να προσαρµόζονται 
άµεσα στη νέα πραγµατικότητα. Εκτός από την γενικότερη στήριξη 
µας στην Ε.Α.Σ.Ε., ήµασταν βασικοί υποστηρικτές στην 
καλοκαιρινή εκδήλωση στις 8 Ιουλίου του 2014.

Η Ε.Α.Σ.Ε ιδρύθηκε το 1986 και είναι ένας αξιοκρατικός, 
τεχνοκρατικός, µη κερδοσκοπικός οργανισµός, εκπρόσωπος του 
ανώτατου επαγγελµατικού µάνατζµεντ της χώρας, ο οποίος 
αριθµεί περί τα 500 µέλη Προέδρους Διοικητικών Συµβουλίων, 
Διευθύνοντες Συµβούλους, Γενικούς Διευθυντές και 
αναπληρωτές Γενικούς Διευθυντές. Τα µέλη της ΕΑΣΕ έχουν την 
κύρια ευθύνη των µεγαλύτερων και πλέον γνωστών ελληνικών 
και πολυεθνικών επιχειρήσεων και δηµόσιων Οργανισµών µε 
συνολικό κύκλο εργασιών που ξεπερνά τα 52 δισ. ευρώ και 
σύνολο εργαζοµένων που ξεπερνά τις 150.000 άτοµα. Κύριος 
σκοπός της ΕΑΣΕ είναι η συµβολή της στη βελτίωση του επιπέδου 
του ανώτατου µάνατζµεντ της χώρας και στην ανάπτυξη της 
ελληνικής οικονοµίας.

Στήριξη των Κοινωνικών Συνεταιρικών Επιχειρήσεων- 
Επιχειρηµατικότητας

Οι δράσεις των κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων 
καθώς και η ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας, είναι ζητήµατα 
που για εµάς στην Ευρωπαϊκή Πίστη ΑΕΓΑ, χρήζουν άµεσης 
στήριξης. Για το συγκεκριµένο λόγο, τον Απρίλιο του 2014, 
αποφασίσαµε να στηρίξουµε εξ ολοκλήρου µια Κοινωνική 
Συνεταιριστική Επιχείρηση. Η στήριξη περιλαµβάνει τη δωρεάν 
παραχώρηση του χώρου στέγασης της επιχείρησης για 2 έτη, 
καθώς επίσης και όλων των πάγιων εξόδων λειτουργίας της 
(έπιπλα, ηλεκτρισµός, τηλεφωνικά κλπ). Η Κοινωνική 
Συνεταιριστική Επιχείρηση που αποφασίσαµε να στηρίξουµε είναι 
η ΚΟΙΝΣΕΠ 180 Μοίρες. Βασικές λειτουργίες της συγκεκριµένης 
ΚΟΙΝΣΕΠ είναι:

> Social and Design Research: Διεξαγωγή έρευνας σε θέµατα 
κοινωνικής οικονοµίας (κοινωνικές τάσεις, αναδυόµενες αγορές, 
κλπ)

> Κατάρτιση και ανάπτυξη ικανοτήτων: Κοινωνική ένταξη µέσω 
της εκπαίδευσης και κατάρτισης, Κοινωνική καινοτοµία για την 
ανάπτυξη και Καθοδήγηση για την Κοινωνική Καινοτοµία 

> Ανάπτυξη Κοινωνικών Υπηρεσιών και Προϊόντων: Ανάλυση του 
κοινωνικού αντίκτυπου

Άµεση προτεραιότητα µας αποτελεί η συνέχιση της υποστήριξης 
των κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων καθώς και η 
ανεύρεση νέων. 

Στήριξη στην εκπαίδευση και στα παιδιά

Εδώ και πολλά χρόνια, η Ευρωπαϊκή Πίστη στηρίζει δράσεις και 
ενέργειες για τη εκπαίδευση καθώς και για τον πολιτισµό. Για το 
2014 και µε την βοήθεια του τµήµατος µηχανογράφησης 
βοηθήσαµε στον εκσυγχρονισµό οχτώ σχολείων- συλλόγων µε τη 
δωρεά µηχανογραφικού εξοπλισµού στα παρακάτω σχολεία- 
Συλλόγους:

> 1ο  Λύκειο Χαλανδρίου
> 3ο  Δηµοτικό Σχολείο Σερρών
> 1ο Γυµνάσιο Κηφισιάς
> Γυµναστικός Σύλλογος Πυγµαχίας Περιστερίου 
> 6ο Δηµοτικό Σχολείο Χαλανδρίου
> 2ο Δηµοτικό Σχολείο Ν. Σµύρνης
> Σύλλογος «Χαµόγελο του Παιδιού»
> Σχολή Επαγγελµατικής Κατάρτισης ατόµων µε αναπηρία

Επιπλέον, στηρίξαµε πολιτιστικές εκδηλώσεις για τα παιδιά όπως:
• Θεατρική παράσταση «τα παιδία παίζει»
• Παιδική Γιορτή Παγκρήτιας Ένωσης στο πολεµικό Μουσείο

Χρυσούλα Αναγνωστοπούλου
Διευθύντρια Μηχανογράφησης

Μέσα σε αυτό το δυσµενές και ταυτόχρονα 
απαιτητικό περιβάλλον, υπάρχουν 

συνάνθρωποί µας και κυρίως παιδιά που δεν 
απολαµβάνουν τα αυτονόητα στην 
καθηµερινότητά τους. Καθήκον και 

υποχρέωση όλων µας είναι να 
παρακολουθούµε αυτές τις δύσκολες 

περιπτώσεις και να προσπαθούµε να τις 
προσεγγίσουµε µε τα µέσα που διαθέτουµε. Η 

Διεύθυνση Πληροφορικής  του Οµίλου της 
Ευρωπαϊκή Πίστη µέσα από την ευαισθησία 
και τη διακριτικότητα των συναδέλφων που 

αναλαµβάνουν να εξοικονοµούν 
µηχανογραφικό εξοπλισµό σε καλή 

κατάσταση, για να καλυφθούν οι ελλείψεις σε 
σχολεία, ιδρύµατα, συλλόγους, δηµόσιους 

φορείς κ.λ.π., επιδιώκει για ακόµα µία χρονιά 
να ανταποκριθεί σε αυτά τα αιτήµατα και να 

διαθέτει πόρους που δίνουν χαρά και ελπίδα 
για ένα καλύτερο µέλλον.

Στήριξη Τοπικών Παραδόσεων 
Μια πρωτοτυπία των δράσεων µας για το 2014, αποτέλεσε και η 
στήριξη των τοπικών παραδόσεων και ηθών - εθίµων. 
Συγκεκριµένα, µε την πάροδο των ετών έχει παρατηρηθεί 
σηµαντική εγκατάλειψη των παραδόσεων ιδίως από την νέα γενιά. 
Μέσα σε αυτόν τον προβληµατισµό, το 2014,  η εταιρία µας 
αποφάσισε την στήριξη τοπικών παραδοσιακών εκδηλώσεων.
Συγκεκριµένα, στηρίξαµε ως χορηγοί τα «Υακίνθεια 2014» τα 
οποία διοργανώθηκαν για 17η συνεχή χρονιά. Το 2014 ήταν το έτος 
του El Greco, του µεγάλου κρητικού ζωγράφου της Αναγέννησης 
(Ισπανία - Ελλάδα). Τα Υακίνθεια όµως, τιµούν και τη µνήµη ενός 
άλλου µεγάλου εκπροσώπου της Αναγέννησης, του Βιτσέντζου 
Κορνάρου µε τον Ερωτόκριτο, που πέθανε το 1614 - ίδια χρονιά µε 
τον El Greco.
Για δέκατη έβδοµη χρονιά και για δύο ηµέρες, την Παρασκευή 25 
και το Σάββατο 26 Ιουλίου του 2014, τα Υακίνθεια συνδιαλέχθηκαν 
µε τις τέχνες και τα γράµµατα για να παράξουν πολιτισµό, στα 1260 
υψόµετρο του Άγιου Υάκινθου, στα Ανώγεια. 
Επιπλέον, στηρίξαµε το ετήσιο τετραήµερο Φεστιβάλ Πλαταιών 
του Πολιτιστικού Συλλόγου «ΩΕΡΟΗ» που πραγµατοποιήθηκε από 
τον Αύγουστο του 2014. Το συγκεκριµένο Φεστιβάλ είχε ως στόχο 
την αναβίωση παλαιών ηθών και εθίµων, διάφορες παραστάσεις 
προς το νεανικό κοινό καθώς και αθλητικές δραστηριότητες. 
Η δέσµευση µας για το 2015 είναι να συνεχίσουµε να στηρίζουµε 
δράσεις και δραστηριότητες που έχουν ως άµεσο στόχο την 
αναβίωση των παραδόσεων στις τοπικές κοινωνίες.
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Στόχοι για το 2015
Η ΕΚΕ ως στρατηγικό εργαλείο βιωσιµότητας

Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη θα εξελιχθεί έτσι ώστε σταδιακά να 
αναδειχθεί ως βασικό εργαλείο της εταιρίας συνοδό για την 
διαµόρφωση και υποστηρικτικό για την υλοποίηση της βιώσιµης 
στρατηγικής για την µεγέθυνση και την ανάπτυξη της εταιρίας.

Η λειτουργική και οργανωτική οριοθέτηση της ΕΚΕ

Οι µέριµνες αυτές θα επιτρέπουν να βελτιώνεται το εταιρικό 
περιβάλλον που θα διευκολύνει ολοένα και περισσότερο στο να 
µπορούν ληφθούν οι σχετικές αποφάσεις για την εταιρικά - 
θεσµική και οργανωτική οριοθέτηση της ΕΚΕ της Ευρωπαϊκής 
Πίστης στο νέο διεθνές, κοινοτικό και εθνικό πλαίσιο που θα της 
επιτρέψει να ανταποκρίνεται στις αντίστοιχες διαµορφούµενες 
απαιτήσεις για τις εκθέσεις δηµοσιοποίησης µη-οικονοµικών 
πληροφοριών

Τοµέας: Περιβάλλον

Δράσεις διαχείρισης κλιµατικών & περιβαλλοντικών επιβαρύνσεων
Οι ήδη υλοποιούµενες σχετικές δράσεις θα οργανωθούν σε ένα 
απλό, σαφές και διαχρονικά παρακολουθήσιµο σχέδιο 
διαχείρισης (υπολογισµού και µείωσης) των εκποµπών και των 
περιβαλλοντικών επιβαρύνσεων.
Αυτό αναµένεται ότι 
Θα ενισχύσει τη βιώσιµη λειτουργία, τη φιλική προς το κλίµα και το 
περιβάλλον
θα επιτρέψει τον προσδιορισµό τα ορίων των µειώσεων που είναι 
δυνατόν να επιτευχθούν µε τις τρέχουσες συνθήκες,
θα ενδυναµώσει την αξιοπιστία της εταιρίας για τους κλιµατικούς 
και περιβαλλοντικούς ισχυρισµούς που διατυπώνει
θα επιτρέψει στην εταιρία να αποδεικνύει την σύµπλευσή της και 
µε το αντίστοιχο σχέδιο εθνικής στρατηγικής για την ΕΚΕ.

Οι δραστηριότητες θα συνεχίσουν να υλοποιούνται, σε 
συµµόρφωση µε τα σχετικά διεθνή πρότυπα και πρωτόκολλα, και 
θα περιλαµβάνουν συστηµατική καταγραφή πηγών και των 
εκποµπών - επιβαρύνσεων, και τα προβλεπόµενα για τις 
επιβαρύνσεις των δεικτών των περιβαλλοντικών πτυχών κατά το 
πρότυπο GRI G4

Τοµέας: Κοινωνία

Η Εταιρία  θα συνεχίσει τις δράσεις της για αυτή τη πτυχή όπως και 
τα προηγούµενα έτη.

Για τις επόµενες περιόδους µε αρχή το 2015 η εταιρία θα να 
σχεδιάσει ένα πλαίσιο για ενέργειες και ενδεχόµενες παρεµβάσεις 
της που θα αφορούν (και αυτές) το εξωτερικό ως προς αυτή 
περιβάλλον, σε µία προσπάθεια να συµβάλλει στην αναστροφή του 
φαινοµένου της φθίνουσας επιχειρηµατικότητας στην Ελλάδα και 
την συνδροµή της στην προσπάθεια ενσωµάτωσης καινοτοµιών 
στην επιχειρηµατική ανάπτυξη µε έµφαση στην «πράσινη» 
ανάπτυξη, την βιώσιµη ανάπτυξη.

GREECE RACE FOR THE CURE

Ο Αγώνας Race for the Cure είναι η µεγαλύτερη παγκόσµια 
πρωτοβουλία ευαισθητοποίησης για την πρόληψη του καρκίνου 
του µαστού. Διοργανώνεται εδώ και 31 χρόνια σε περισσότερες 
από 140 πόλεις παγκοσµίως από την αµερικανική οργάνωση 
Susan G. Komen for the Cure.

Η Ευρωπαϊκή Πίστη µε περισσότερους από 90 εργαζόµενούς της, 
έδωσε ηχηρό παρόν στον αγώνα Greece Race for the Cure που 
διοργάνωσε ο Πανελλήνιος Σύλλογος Γυναικών µε καρκίνο 
µαστού «Άλµα Ζωής». Επιπλέον, τόσο οι εργαζόµενοι της εταιρίας 
όσο και η ίδια η εταιρία, στήριξαν οικονοµικά την όλη προσπάθεια 
διοργάνωσης. Ο αγώνας πραγµατοποιήθηκε στις 28 Σεπτεµβρίου 
του 2014 στο Ζάππειο Μέγαρο και περιλάµβανε µια διαδροµή 5 
χλµ ή εναλλακτικά έναν περίπατο 2 χλµ. Συνολικά 13.000 γυναίκες, 
άνδρες και παιδιά ένωσαν τις δυνάµεις τους και έτρεξαν για κάθε 
γυναίκα της Ελλάδας. Το προσωπικό της εταιρίας, δείχνοντας για 
άλλη µια φορά την ευαισθησία του σε θέµατα κοινωνικής 
αλληλεγγύης, συµµετείχε στον αγώνα µε σκοπό την ενίσχυση του 
Συλλόγου στην προσπάθεια που καταβάλει για τη στήριξη των 
γυναικών που πάσχουν από καρκίνο του µαστού.

Η οµάδα της ΑΕΓΑ Ευρωπαϊκή Πίστη, ευαισθητοποιηµένη σε 
θέµατα που αφορούν στη στήριξη των γυναικών που πάσχουν από 
καρκίνο του µαστού, δήλωσε ηχηρά τη συµµετοχή της, και 
υποσχέθηκε ότι θα συνεχίσει να στηρίζει τη δύσκολη αλλά 
αισιόδοξη προσπάθεια του Συλλόγου.

AIESEC

Η AIESEC είναι ένας εθελοντικός, µη κυβερνητικός, µη πολιτικός 
και µη κερδοσκοπικός οργανισµός µε δίκτυο 126 χωρών, 100.000 
µελών και 2400 πανεπιστηµίων σε ολόκληρο τον κόσµο. Αποτελεί 
το µεγαλύτερο φοιτητικό διεθνή οργανισµό µε όραµα την 
µεγιστοποίηση των ανθρωπίνων δυνατοτήτων (προσωπική 
ανάπτυξη του φοιτητή, µέσα από διεθνείς συνέργειες, εµπειρίες 
και δράσεις κοινωνικής δικτύωσης στο εσωτερικό και το 
εξωτερικό) και την παγκόσµια ειρήνη. Στόχος της AIESEC είναι να 
δίνει όσο περισσότερες ευκαιρίες στα µέλη της, να ανακαλύψουν 
και να αναπτύξουν τις ικανότητές τους ώστε να έχουν θετικό 
αντίκτυπο στην κοινωνία. Η AIESEC διοικείται αποκλειστικά από 
φοιτητές και πρόσφατους πτυχιούχους (έως και δύο έτη), δίνοντας 
έτσι την ευκαιρία σε νέους ανθρώπους να αναπτύξουν τις ηγετικές 
τους ικανότητες καθοδηγώντας τον οργανισµό προς το όραµά του.

Στο πλαίσιο της δραστηριότητάς της, το 2014 η AIESEC NKUA 
προώθησε το πρόγραµµα Young Power, το οποίο αφορούσε τη 
διάδοση των 8 Millennium Development Goals του ΟΗΕ. Βάσει 
των προγραµµάτων, εταιρίες καλούνταν να ενισχύσουν 
οικονοµικά τα έξοδα διαβίωσης φοιτητών από πανεπιστήµια του 
εξωτερικού, οι οποίοι καλούνταν να επισκεφθούν και να κάνουν 
γνωστό το νόηµα των Στόχων της Χιλιετίας.

Η Ευρωπαϊκή Πίστη, στο πλαίσιο του προγράµµατος Young 
Power, ανέλαβε τα βασικά έξοδα για 22 φοιτητές από 
Πανεπιστήµια του εξωτερικού. 

Στόχος της εταιρίας είναι να στηρίξει την AIESEC και το 2015 µε 
στόχο τη δηµιουργία συνεργειών (business & social impact) για 
τη διαµόρφωση του δίπτυχου επιχείρηση (Ευρωπαϊκή Πίστη)- 
Παιδεία (AIESEC NKUA) για την προώθηση κοινών βιώσιµων 
στόχων. Η Ευρωπαϊκή Πίστη στέκεται αρωγός στην προσπάθεια 
της AIESEC και των συνεργαζόµενων ΜΚΟ, µέσω ενδυνάµωσης 
και έµπρακτης βοήθειας.

Κοινωνικές Δοµές Δήµου Χαλανδρίου

Δυστυχώς τα τελευταία χρόνια, η οικονοµική κρίση έχει 
επηρεάσει άµεσα την κοινωνία γύρω µας. Πολλοί από τους 
συνανθρώπους µας έχουν φθάσει σε σηµείο να στερούνται 
βασικά είδη επιβίωσης, όπως στέγη, φαγητό, ρούχα κλπ. Σε 
πολλούς Δήµους, οι τοπικές διοικήσεις έχουν αντιληφθεί αυτό το 
σοβαρό πρόβληµα και έχουν προβεί σε άµεση ίδρυση - στήριξη 
των κοινωνικών δοµών µε άµεσο στόχο την αντιµετώπιση της 
ανθρωπιστικής κρίσης στις τοπικές κοινωνίες. Συγκεκριµένα, στο 
Χαλάνδρι, που είναι και η έδρα λειτουργίας της εταιρίας µας, οι 
κοινωνικές δοµές του Δήµου Χαλανδρίου, έχουν επιτύχει ένα 
τεράστιο έργο στην αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης της 
τοπικής κοινωνίας. Στο δύσκολο αυτό έργο των κοινωνικών 
δοµών έχουµε δεσµευτεί να βοηθήσουµε µε όλες µας τις 
δυνάµεις. Συγκεκριµένα για το 2014 αναλάβαµε να στηρίξουµε 
τόσο οικονοµικά όσο και µε προσφορά τροφίµων το σηµαντικό 
έργο των δοµών, ενώ δεσµευτήκαµε για ακόµα µεγαλύτερη 
βοήθεια στο έτος 2015.

Σύλλογος Ελλήνων Μεσιτών Ασφαλίσεων (ΣΕΜΑ)

Συνεχίζοντας την ανθρωποκεντρική πολιτική µας, στηρίζουµε µε 
κάθε τρόπο τις προσπάθειες για την βελτίωση και την καταξίωση 
του επαγγέλµατος των µεσιτών ασφαλίσεων στην ελληνική αγορά. 
Συγκεκριµένα, και το έτος 2014, υποστηρίξαµε το Σύλλογο 
Ελλήνων Μεσιτών Ασφαλίσεων σε διάφορες δράσεις του και 
εκδηλώσεις.  

Σκοπός του Σ.Ε.Μ.Α είναι η µε κάθε πρόσφορο µέσο κατοχύρωση 
και προβολή του ιδιαιτέρου επαγγέλµατος του Μεσίτη 
Ασφαλίσεων, δηλαδή εκείνου του Ασφαλιστικού Διαµεσολαβητή, 
ο οποίος χωρίς να έχει δέσµευση έναντι ασφαλιστικής 
επιχείρησης και µετά από εντολή του ασφαλισµένου, φέρει τα δύο 
µέρη σε επαφή και αναλαµβάνει τις απαραίτητες 
προπαρασκευαστικές εργασίες για την ολοκλήρωση της 
ασφαλιστικής σύµβασης, πάντα ως εκπρόσωπος και προασπιστής 
των καλώς εννοούµενων συµφερόντων του ασφαλισµένου.
Εκστρατεία ECOMOBILITY στα σχολεία µεγάλων πόλεων της 
χώρας

Οι συνθήκες κυκλοφορίας και ο σεβασµός στο δικαίωµα της 
ελεύθερης µετακίνησης στην πόλη είναι επίπεδο επίδειξης 
πολιτισµού και επένδυση ποιότητας στη ζωή µας. Στόχος της 
συγκεκριµένης εκστρατείας ήταν ο ερεθισµός των νέων για την 
προσέγγιση περιβαλλοντικών προβληµάτων της πόλης, η 
ευαισθητοποίηση τους και η ενεργοποίησή τους στην αναζήτηση 
λύσεων, µε προσανατολισµό στην αλλαγή συµπεριφορών και στην 
προώθηση της ποιότητας ζωής στις πόλεις µας. Η εταιρία µας, 
ήταν ο βασικός υποστηρικτής όλων των δράσεων της εκστρατείας 
στην Αττική. 

Στην εκστρατεία συµµετείχαν Οµάδες µαθητών της Γ΄τάξης 
Γυµνασίων από όλη τη χώρα, όπου µε τις εργασίες και τις 
προτάσεις τους καλούνται να αναδείξουν τις Πράσινες 
Μετακινήσεις, όπως το περπάτηµα, το ποδήλατο, τα Μέσα Μαζικής 
Μεταφοράς και να παρουσιάσουν λύσεις για την αλλαγή 

συνθηκών και τη στήριξη του δικαιώµατος  ελεύθερης 
µετακίνησης στις πόλεις. 

Η Εκστρατεία προσέφερε την ευκαιρία στους έφηβους και στον 
περίγυρό τους, να µάθουν να ζουν προστατεύοντας το περιβάλλον 
και αναβαθµίζοντας την λειτουργία των πόλεων. Σε δεύτερο 
επίπεδο, η Εκστρατεία, στόχευσε στην ενηµέρωση και 
ευαισθητοποίηση των πολιτών για την απαξίωση και τα 
προβλήµατα που δηµιουργούνται από:

> Την αδιαφορία στις επισηµάνσεις των επιστηµόνων
> Την αλόγιστη χρήση των αυτοκινήτων στις µεγάλες πόλεις
> Την έλλειψη σεβασµού στις αρχές της κοινωνικής συµβίωσης

Παράλληλα µε την εκστρατεία ecomobility, διοργανώθηκε µε την 
υποστήριξη της εταιρίας µας, και η εκστρατεία Free Mobility. 
Σκοπός της εκστρατείας FREE MOBILITY είναι µέσα από τις 
εργασίες και προτάσεις των οµάδων των µαθητών να τονιστούν τα 
προβλήµατα µετακίνησης, οι ελλείψεις στη συγκοινωνιακή δοµή, 
τα εµπόδια πεζών ή ατόµων µε κινητικές δυσκολίες, καθώς και οι 
παρατυπίες, που προκαλούν προβλήµατα στην καθηµερινή 
µετακίνηση στην πόλη. Παράλληλα, µέσα από την εκστρατεία 
καλλιεργείται η αυτενέργεια των ΑµΕΑ µε προσανατολισµό , τον 
εντοπισµό προβληµάτων, την αξιολόγηση,  τις  προτάσεις επίλυσης 
και την ενεργοποίηση όλων για την εφαρµογή τους.

Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος, Πρόληψη τροχαίων 
ατυχηµάτων- Σύλλογος Ελπίδα

Η Ευρωπαϊκή Πίστη υπήρξε ένας από τους βασικούς 
υποστηρικτές των κοινωνικών δράσεων της Ένωσης 
Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος.

Η Ευρωπαϊκή Πίστη ήταν χορηγός του Φεστιβάλ «ΑΣΦΑΛΗΣ 
ΟΔΗΓΗΣΗ, ΖΗΤΗΜΑ ΖΩΗΣ!» που πραγµατοποιήθηκε στις 28 
Μαΐου από την Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος (ΕΑΕΕ), 
σε συνεργασία µε το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας «Πάνος 
Μυλωνάς» (ΙΟΑΣ), υπό την αιγίδα της Ελληνικής Προεδρίας της 
Ε.Ε. και του Δήµου Αθηναίων.

Στο Φεστιβάλ οι επισκέπτες είχαν τη δυνατότητα να:

> Ενηµερωθούν για τις συνθήκες και τις πιθανές συνέπειες ενός 
δυστυχήµατος, µέσα από τη βιωµατική εµπειρία 

> Συµµετέχουν σε διαδραστικό εκπαιδευτικό πρόγραµµα για την 
Οδική Ασφάλεια µε χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών, video 
καθώς και online ερωτηµατολογίου 

> Εκπαιδευτούν στις Πρώτες Βοήθειες σε περίπτωση τροχαίου 
δυστυχήµατος 

> Προσφέρουν αίµα για την Τράπεζα Αίµατος Τροχαίων 
Δυστυχηµάτων

> Λάβουν χρήσιµο έντυπο οδηγιών για χρήση στο αυτοκίνητό τους 
και αναµνηστικών t-shirts µε µηνύµατα για την Οδική Ασφάλεια.

Σηµαντική για το 2014 ήταν και η δράση της Ηµέρας Ασφάλισης µε 
µία ξεχωριστή εκδήλωση κοινωνικής προσφοράς και 
αλληλεγγύης, που συµµετείχε µε µεγάλη δυναµική και η εταιρία 
µας. Η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος (ΕΑΕΕ) 
ενώνοντας τις δυνάµεις της µε τον Σύλλογο Φίλων Παιδιών µε 
Καρκίνο «ΕΛΠΙΔΑ» διοργάνωσε επίσηµο δείπνο τα έσοδα του 
οποίου πρόσφερε για την ενίσχυση της Τράπεζας Εθελοντών 
Δοτών Μυελού των Οστών «ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ» και του 
σηµαντικού έργου που επιτελείται µέσα από τη λειτουργία της: Τη 
δυνατότητα εύρεσης συµβατού δότη για τους µικρούς και 
µεγάλους ασθενείς τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς, που 
χρειάζονται µεταµόσχευση µυελού των οστών προκειµένου να 
θεραπευτούν. Όλοι οι εκπρόσωποι της ασφαλιστικής αγοράς και οι 
καλεσµένοι τους έδειξαν έµπρακτα την κοινωνική τους 
ευαισθησία δωρίζοντας στο «ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ» ποσό που 
προσεγγίζει τις 75.000 ευρώ.

Super League Ελλάδος

Στην Ευρωπαϊκή Πίστη αντιλαµβανόµαστε το δοµικό µας ρόλο στη 
διαµόρφωση της κοινωνίας του αύριο και για το λόγο αυτό, 
υποστηρίζουµε ενεργά τον Αθλητισµό και το Παιδί 
αναδεικνύοντας την υπεύθυνη δράση µας. Πιστεύουµε ότι ο 
Αθλητισµός αποτελεί κάτι περισσότερο από σωµατική 
δραστηριότητα: αποτελεί κοινωνικό θεσµό που κάθε υπεύθυνος 
εταιρικός πολίτης οφείλει να αναγνωρίζει την αξία του και να 
καλλιεργεί τη διάδοση του κοινωνικού του µηνύµατος. Την 
περίοδο αυτή, η κοινωνία και τα παιδιά έχουν ανάγκη 
περισσότερο από ποτέ συλλογικές δράσεις που φέρουν το µήνυµα 
της συµµετοχής.

Η εταιρία µας στο πλαίσιο των ενεργειών Εταιρικής Κοινωνικής 
Ευθύνης για το 2014, στήριξε έµπρακτα ως χορηγός, την ενέργεια 
της Super League Ελλάδας «Ένα παιχνίδι για τα παιδιά», σε 
συνεργασία µε τις 18 ΠΑΕ-Μέλη της, για τη διανοµή παιχνιδιών σε 
όλα τα γήπεδα των πόλεων της Ελλάδας που διεξάγονται αγώνες 

της κορυφαίας επαγγελµατικής κατηγορίας. Κατά τις αγωνιστικές 
του Πρωταθλήµατος δόθηκαν παιχνίδια σε όλους τους µικρούς 
φιλάθλους που βρέθηκαν στα γήπεδα, έχοντας στόχο την 
ευαισθητοποίηση του κοινού σε θέµατα που αφορούσαν στο παιδί.
Οι συγκεκριµένες ενέργειες αποτελούν µέρος της συνολικής µας 
προσπάθειας προσέγγισης των ενδιαφερόµενων φορέων για τη 
συνδιαµόρφωση του πλαισίου που ορίζει η δράση µας. Στη βάση 
της ανωτέρω πρωτοβουλίας, η Ευρωπαϊκή Πίστη αποτέλεσε τον 
επίσηµο υποστηρικτή της Super League ΟΠΑΠ για την αγωνιστική 
περίοδο 2013 - 2014, ενώ παράλληλα µε το Οµαδικό Ασφαλιστήριο 
Κάλυψης Ατυχηµάτων και Ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης των 
ποδοσφαιριστών των ΠΑΕ-Μελών της Super League οι 
ποδοσφαιριστές έχουν πρόσβαση σε µία σειρά από καλύψεις που 
προσφέρει η εταιρία.

Υποδεχόµενοι τους ποδοσφαιριστές των ΠΑΕ - Μελών της Super 
League στη µεγάλη οικογένεια των ασφαλισµένων της ΑΕΓΑ 
Ευρωπαϊκή Πίστη, είµαστε πεπεισµένοι, ότι η συγκεκριµένη 
συνεργασία έχει αµοιβαία οφέλη και αναδεικνύει συνέργειες. Η 
στήριξη του ελληνικού ποδοσφαίρου, η γνωριµία του παιδιού µε 
τη φίλαθλη κοινότητα, και ο συνδυασµός των παραπάνω µε 
πράξεις εταιρικής κοινωνικής αλληλεγγύης είναι οι καρποί 
προσπαθειών που επιβεβαιώνουν τις επί 37 χρόνια 
αδιαπραγµάτευτες αρχές µας: Σύνεση, Αφοσίωση, 
Επαγγελµατισµός και Σεβασµός σε όλα τα ενδιαφερόµενο µέρη. 
«Στόχος της εταιρίας µας είναι η συµβολή στην ευαισθητοποίηση 
του κοινού και η ανάδειξη του ρόλου της κοινωνικής 
αλληλεγγύης.»

Στήριξη Παγκόσµιας Πρωταθλήτριας Κατερίνας Νικολαϊδου

Τον Απρίλιο 2014, η Ευρωπαϊκή Πίστη υπογράφει χορηγική 
συµφωνία µε την Κατερίνα Νικολαϊδου, Πρωταθλήτρια Ευρώπης 
2013 στην Κωπηλασία. Η Κατερίνα Νικολαϊδου, έχει στο 
ενεργητικό της, τα εξής µετάλλια: 

> Τρία χρυσά για το 2013, ένα στους Μεσογειακούς Αγώνες, ένα 
στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθληµα και ένα στο Παγκόσµιο Πρωτάθληµα 
Νέων Γυναικών

> Ένα αργυρό µετάλλιο για το 2013 στο Παγκόσµιο Γυναικών 

> Ένα αργυρό µετάλλιο για το 2012 στο Παγκόσµιο Πρωτάθληµα 
Νέων Γυναικών

Παράλληλα έχει αναδειχθεί και κορυφαία αθλήτρια στην Ελλάδα 
για το 2013, από τους δηµοσιογράφους – µέλη του Πανελλήνιου 
Συνδέσµου Αθλητικού Τύπου (ΠΣΑΤ). 

Η συγκεκριµένη χορηγία, έχει ως στόχο τη στήριξη και την 
ενίσχυση των προσπαθειών της Πρωταθλήτριας, µε στόχο την 
απρόσκοπτη αφοσίωσή της σε νέες διακρίσεις.

Την 1η Ιουνίου του 2014, η Κατερίνα Νικολαϊδου αναδεικνύεται  
Πρωταθλήτρια Ευρώπης στο µονό σκιφ ελαφρών βαρών 
(κωπηλασία), για δεύτερη συνεχόµενη χρονιά. Η µόλις 21 ετών 
Κατερίνα κατακτά την πρώτη θέση στον τελικό του ευρωπαϊκού 
πρωταθλήµατος που φιλοξενήθηκε στη λίµνη Σάβα στο Βελιγράδι, 
υπερισχύοντας στον τελικό της Ολλανδής Μαρί-Αν Φρένκεν µε 
διαφορά ενάµισι δευτερολέπτου.

Τον Νοέµβριο του ίδιου έτους, η Κατερίνα Νικολαϊδου 
βραβεύθηκε για δεύτερη χρονιά ως κορυφαία αθλήτρια στην 
Ελλάδα για το 2014, από τους δηµοσιογράφους – µέλη του 
Πανελλήνιου Συνδέσµου Αθλητικού Τύπου (ΠΣΑΤ).

Εταιρία Ανωτάτων Στελεχών Επιχειρήσεων Ε.Α.Σ.Ε.

Η Ευρωπαϊκή Πίστη στηρίζει έµπρακτα την ενηµέρωση, την 
ανταλλαγή γνώσεων και τη µεταλαµπάδευση συγχρόνων 
πρακτικών µάνατζµεντ στην Ελλάδα. Η διάχυση της πληροφορίας, 
βοηθά τις επιχειρήσεις να προετοιµάζονται και να προσαρµόζονται 
άµεσα στη νέα πραγµατικότητα. Εκτός από την γενικότερη στήριξη 
µας στην Ε.Α.Σ.Ε., ήµασταν βασικοί υποστηρικτές στην 
καλοκαιρινή εκδήλωση στις 8 Ιουλίου του 2014.

Η Ε.Α.Σ.Ε ιδρύθηκε το 1986 και είναι ένας αξιοκρατικός, 
τεχνοκρατικός, µη κερδοσκοπικός οργανισµός, εκπρόσωπος του 
ανώτατου επαγγελµατικού µάνατζµεντ της χώρας, ο οποίος 
αριθµεί περί τα 500 µέλη Προέδρους Διοικητικών Συµβουλίων, 
Διευθύνοντες Συµβούλους, Γενικούς Διευθυντές και 
αναπληρωτές Γενικούς Διευθυντές. Τα µέλη της ΕΑΣΕ έχουν την 
κύρια ευθύνη των µεγαλύτερων και πλέον γνωστών ελληνικών 
και πολυεθνικών επιχειρήσεων και δηµόσιων Οργανισµών µε 
συνολικό κύκλο εργασιών που ξεπερνά τα 52 δισ. ευρώ και 
σύνολο εργαζοµένων που ξεπερνά τις 150.000 άτοµα. Κύριος 
σκοπός της ΕΑΣΕ είναι η συµβολή της στη βελτίωση του επιπέδου 
του ανώτατου µάνατζµεντ της χώρας και στην ανάπτυξη της 
ελληνικής οικονοµίας.

Στήριξη των Κοινωνικών Συνεταιρικών Επιχειρήσεων- 
Επιχειρηµατικότητας

Οι δράσεις των κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων 
καθώς και η ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας, είναι ζητήµατα 
που για εµάς στην Ευρωπαϊκή Πίστη ΑΕΓΑ, χρήζουν άµεσης 
στήριξης. Για το συγκεκριµένο λόγο, τον Απρίλιο του 2014, 
αποφασίσαµε να στηρίξουµε εξ ολοκλήρου µια Κοινωνική 
Συνεταιριστική Επιχείρηση. Η στήριξη περιλαµβάνει τη δωρεάν 
παραχώρηση του χώρου στέγασης της επιχείρησης για 2 έτη, 
καθώς επίσης και όλων των πάγιων εξόδων λειτουργίας της 
(έπιπλα, ηλεκτρισµός, τηλεφωνικά κλπ). Η Κοινωνική 
Συνεταιριστική Επιχείρηση που αποφασίσαµε να στηρίξουµε είναι 
η ΚΟΙΝΣΕΠ 180 Μοίρες. Βασικές λειτουργίες της συγκεκριµένης 
ΚΟΙΝΣΕΠ είναι:

> Social and Design Research: Διεξαγωγή έρευνας σε θέµατα 
κοινωνικής οικονοµίας (κοινωνικές τάσεις, αναδυόµενες αγορές, 
κλπ)

> Κατάρτιση και ανάπτυξη ικανοτήτων: Κοινωνική ένταξη µέσω 
της εκπαίδευσης και κατάρτισης, Κοινωνική καινοτοµία για την 
ανάπτυξη και Καθοδήγηση για την Κοινωνική Καινοτοµία 

> Ανάπτυξη Κοινωνικών Υπηρεσιών και Προϊόντων: Ανάλυση του 
κοινωνικού αντίκτυπου

Άµεση προτεραιότητα µας αποτελεί η συνέχιση της υποστήριξης 
των κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων καθώς και η 
ανεύρεση νέων. 

Στήριξη στην εκπαίδευση και στα παιδιά

Εδώ και πολλά χρόνια, η Ευρωπαϊκή Πίστη στηρίζει δράσεις και 
ενέργειες για τη εκπαίδευση καθώς και για τον πολιτισµό. Για το 
2014 και µε την βοήθεια του τµήµατος µηχανογράφησης 
βοηθήσαµε στον εκσυγχρονισµό οχτώ σχολείων- συλλόγων µε τη 
δωρεά µηχανογραφικού εξοπλισµού στα παρακάτω σχολεία- 
Συλλόγους:

> 1ο  Λύκειο Χαλανδρίου
> 3ο  Δηµοτικό Σχολείο Σερρών
> 1ο Γυµνάσιο Κηφισιάς
> Γυµναστικός Σύλλογος Πυγµαχίας Περιστερίου 
> 6ο Δηµοτικό Σχολείο Χαλανδρίου
> 2ο Δηµοτικό Σχολείο Ν. Σµύρνης
> Σύλλογος «Χαµόγελο του Παιδιού»
> Σχολή Επαγγελµατικής Κατάρτισης ατόµων µε αναπηρία

Επιπλέον, στηρίξαµε πολιτιστικές εκδηλώσεις για τα παιδιά όπως:
• Θεατρική παράσταση «τα παιδία παίζει»
• Παιδική Γιορτή Παγκρήτιας Ένωσης στο πολεµικό Μουσείο

Χρυσούλα Αναγνωστοπούλου
Διευθύντρια Μηχανογράφησης

Μέσα σε αυτό το δυσµενές και ταυτόχρονα 
απαιτητικό περιβάλλον, υπάρχουν 

συνάνθρωποί µας και κυρίως παιδιά που δεν 
απολαµβάνουν τα αυτονόητα στην 
καθηµερινότητά τους. Καθήκον και 

υποχρέωση όλων µας είναι να 
παρακολουθούµε αυτές τις δύσκολες 

περιπτώσεις και να προσπαθούµε να τις 
προσεγγίσουµε µε τα µέσα που διαθέτουµε. Η 

Διεύθυνση Πληροφορικής  του Οµίλου της 
Ευρωπαϊκή Πίστη µέσα από την ευαισθησία 
και τη διακριτικότητα των συναδέλφων που 

αναλαµβάνουν να εξοικονοµούν 
µηχανογραφικό εξοπλισµό σε καλή 

κατάσταση, για να καλυφθούν οι ελλείψεις σε 
σχολεία, ιδρύµατα, συλλόγους, δηµόσιους 

φορείς κ.λ.π., επιδιώκει για ακόµα µία χρονιά 
να ανταποκριθεί σε αυτά τα αιτήµατα και να 

διαθέτει πόρους που δίνουν χαρά και ελπίδα 
για ένα καλύτερο µέλλον.

Στήριξη Τοπικών Παραδόσεων 
Μια πρωτοτυπία των δράσεων µας για το 2014, αποτέλεσε και η 
στήριξη των τοπικών παραδόσεων και ηθών - εθίµων. 
Συγκεκριµένα, µε την πάροδο των ετών έχει παρατηρηθεί 
σηµαντική εγκατάλειψη των παραδόσεων ιδίως από την νέα γενιά. 
Μέσα σε αυτόν τον προβληµατισµό, το 2014,  η εταιρία µας 
αποφάσισε την στήριξη τοπικών παραδοσιακών εκδηλώσεων.
Συγκεκριµένα, στηρίξαµε ως χορηγοί τα «Υακίνθεια 2014» τα 
οποία διοργανώθηκαν για 17η συνεχή χρονιά. Το 2014 ήταν το έτος 
του El Greco, του µεγάλου κρητικού ζωγράφου της Αναγέννησης 
(Ισπανία - Ελλάδα). Τα Υακίνθεια όµως, τιµούν και τη µνήµη ενός 
άλλου µεγάλου εκπροσώπου της Αναγέννησης, του Βιτσέντζου 
Κορνάρου µε τον Ερωτόκριτο, που πέθανε το 1614 - ίδια χρονιά µε 
τον El Greco.
Για δέκατη έβδοµη χρονιά και για δύο ηµέρες, την Παρασκευή 25 
και το Σάββατο 26 Ιουλίου του 2014, τα Υακίνθεια συνδιαλέχθηκαν 
µε τις τέχνες και τα γράµµατα για να παράξουν πολιτισµό, στα 1260 
υψόµετρο του Άγιου Υάκινθου, στα Ανώγεια. 
Επιπλέον, στηρίξαµε το ετήσιο τετραήµερο Φεστιβάλ Πλαταιών 
του Πολιτιστικού Συλλόγου «ΩΕΡΟΗ» που πραγµατοποιήθηκε από 
τον Αύγουστο του 2014. Το συγκεκριµένο Φεστιβάλ είχε ως στόχο 
την αναβίωση παλαιών ηθών και εθίµων, διάφορες παραστάσεις 
προς το νεανικό κοινό καθώς και αθλητικές δραστηριότητες. 
Η δέσµευση µας για το 2015 είναι να συνεχίσουµε να στηρίζουµε 
δράσεις και δραστηριότητες που έχουν ως άµεσο στόχο την 
αναβίωση των παραδόσεων στις τοπικές κοινωνίες.

Θα διερευνηθεί για το πώς θα µπορούσε η εταιρία να υποστηρίξει 
ζητήµατα όπως:
Βιώσιµη, Πράσινη επιχειρηµατικότητα
Κοινωνική Επιχειρηµατικότητα
Εκµετάλλευση καινοτοµιών & αποτελεσµάτων έρευνας

Ο εταιρικός στόχος παραµένει το να τοποθετεί η εταιρία σε ένα 
ρόλο δηµιουργού και λειτουργού µίας συνεργατικής δικτύωσης 
στο διευρυµένο χώρο των ενδιαφεροµένων µερών της 
Ευρωπαϊκής Πίστης για την ενθάρρυνση και την διευκόλυνση της 
πορείας για την Βιώσιµη Ανάπτυξη πράσινη βιοµηχανία, την 
πράσινη επιχειρηµατικότητα, την καινοτοµία στην Ελλάδα, σαν 
αναπόσπαστο στοιχείο, προαπαιτούµενο για την επίτευξη της 
βιώσιµης ανάπτυξης και της αειφορίας

Τοµέας: Διακυβέρνηση

Η Εταιρική Διακυβέρνηση αποτελεί το κλειδί για τις ασφαλιστικές 
εταιρίες, που καλούνται να αντιµετωπίσουν σηµαντικές 
προκλήσεις ιδιαίτερα µε τη διαχείριση κινδύνων.
Η εταιρία έχει ήδη δραστηριοποιηθεί αποτελεσµατικά στα 
παρακάτω ζητήµατα, και στοχεύει να συνεχίσει να 
δραστηριοποιείται έντονα µε αυτά και το 2015 µέχρις 
ολοκλήρωσης τους
Αντιστοίχιση των προβλεπόµενων στην οδηγία πτυχών της 
Εταιρικής Διακυβέρνησης µε τις ιδιαιτερότητες της εταιρίας.
Ενέργειες για την ενσωµάτωση των αρχών και πρακτικών του 
Ελληνικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης
Συµµόρφωσή της στα απαιτούµενα για την εφαρµογή του 
Solvency II, καθώς και του αντίστοιχου του Omnibus II.

Σε αυτά περιλαµβάνονται και η ολοκλήρωση των απαιτούµενων 
για την «απόκτηση του ικανού capacity building» σχετικά µε τις 
απαιτήσεις που σχετίζονται µε τις οδηγίες αυτές.

I. η αξιολόγηση των υποχρεώσεων
II. η αξιολόγηση των περιουσιακών στοιχείων
III. το επίπεδο των ασφαλίστρων των µακροπρόθεσµων 
πολιτικών και
IV.  αντασφάλισης.

Διακυβέρνηση και Απολογισµός Βιωσιµότητας

Η εταιρία θα αρχίσει να προσεγγίζει – µε αρχή την περίοδο του 
2015
> Την σταδιακή µείωση του αριθµού ζητηµάτων που δεν 
συµµορφώνονται πλήρως µε ορισµένες απαιτήσεις του GRI – G4. 
Και καλύπτονται από την άδεια εξαίρεσης "Αναφορά 
(Απολογισµού Βιωσιµότητας) ή Εξηγήσεις"- γιατί δεν 
υλοποιούνται σχετικές δράσεις στην δηµοσιοποίηση απολογισµών 
των µη οικονοµικών - Χρηµατοπιστωτικών Πληροφοριών κατά 
GRI – G4, µέχρις εξαφάνισης αυτών των επιτρεπόµενων 
(προσωρινά) παραλείψεων.
> Τα προαπαιτούµενα για την επίσηµη προσχώρησή της εταιρίας 
στο Οικουµενικό Σύµφωνο του ΟΗΕ (UN Global Compact) και τις 
ενδεχόµενες από αυτό απορρέουσες υποχρεώσεις 
> Τα προαπαιτούµενα για την προετοιµασία της σε ενδεχόµενη 

εθελοντική προσχώρησή της στο να δηµοσιοποιεί Ενοποιηµένο 
Απολογισµό - Integrated Report // Financial and Non-Financial 
Reporting και να συνδράµει στην διαµόρφωση ενός "προτύπου" 
για αυτό.

Για την τελευταία περίπτωση του Ενοποιηµένου Απολογισµού - 
Integrated Reporting παραµένει ως επόµενος στόχος η µελέτη 
του πώς το διευρυνόµενης αποδοχής µεθοδολογικό πλαίσιο 
ανάλυσης των έξη κεφαλαίων (the six capital model) για την 
παρουσίαση της αναφοράς του Απολογισµού) συνδυάζεται 
βέλτιστα µε το µοντέλο λειτουργίας της εταιρίας και το σχέδιο της 
βιώσιµης λειτουργίας της.
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Η ΕΚΕ ως στρατηγικό εργαλείο βιωσιµότητας

Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη θα εξελιχθεί έτσι ώστε σταδιακά να 
αναδειχθεί ως βασικό εργαλείο της εταιρίας συνοδό για την 
διαµόρφωση και υποστηρικτικό για την υλοποίηση της βιώσιµης 
στρατηγικής για την µεγέθυνση και την ανάπτυξη της εταιρίας.

Η λειτουργική και οργανωτική οριοθέτηση της ΕΚΕ

Οι µέριµνες αυτές θα επιτρέπουν να βελτιώνεται το εταιρικό 
περιβάλλον που θα διευκολύνει ολοένα και περισσότερο στο να 
µπορούν ληφθούν οι σχετικές αποφάσεις για την εταιρικά - 
θεσµική και οργανωτική οριοθέτηση της ΕΚΕ της Ευρωπαϊκής 
Πίστης στο νέο διεθνές, κοινοτικό και εθνικό πλαίσιο που θα της 
επιτρέψει να ανταποκρίνεται στις αντίστοιχες διαµορφούµενες 
απαιτήσεις για τις εκθέσεις δηµοσιοποίησης µη-οικονοµικών 
πληροφοριών

Τοµέας: Περιβάλλον

Δράσεις διαχείρισης κλιµατικών & περιβαλλοντικών επιβαρύνσεων
Οι ήδη υλοποιούµενες σχετικές δράσεις θα οργανωθούν σε ένα 
απλό, σαφές και διαχρονικά παρακολουθήσιµο σχέδιο 
διαχείρισης (υπολογισµού και µείωσης) των εκποµπών και των 
περιβαλλοντικών επιβαρύνσεων.
Αυτό αναµένεται ότι 
Θα ενισχύσει τη βιώσιµη λειτουργία, τη φιλική προς το κλίµα και το 
περιβάλλον
θα επιτρέψει τον προσδιορισµό τα ορίων των µειώσεων που είναι 
δυνατόν να επιτευχθούν µε τις τρέχουσες συνθήκες,
θα ενδυναµώσει την αξιοπιστία της εταιρίας για τους κλιµατικούς 
και περιβαλλοντικούς ισχυρισµούς που διατυπώνει
θα επιτρέψει στην εταιρία να αποδεικνύει την σύµπλευσή της και 
µε το αντίστοιχο σχέδιο εθνικής στρατηγικής για την ΕΚΕ.

Οι δραστηριότητες θα συνεχίσουν να υλοποιούνται, σε 
συµµόρφωση µε τα σχετικά διεθνή πρότυπα και πρωτόκολλα, και 
θα περιλαµβάνουν συστηµατική καταγραφή πηγών και των 
εκποµπών - επιβαρύνσεων, και τα προβλεπόµενα για τις 
επιβαρύνσεις των δεικτών των περιβαλλοντικών πτυχών κατά το 
πρότυπο GRI G4

Τοµέας: Κοινωνία

Η Εταιρία  θα συνεχίσει τις δράσεις της για αυτή τη πτυχή όπως και 
τα προηγούµενα έτη.

Για τις επόµενες περιόδους µε αρχή το 2015 η εταιρία θα να 
σχεδιάσει ένα πλαίσιο για ενέργειες και ενδεχόµενες παρεµβάσεις 
της που θα αφορούν (και αυτές) το εξωτερικό ως προς αυτή 
περιβάλλον, σε µία προσπάθεια να συµβάλλει στην αναστροφή του 
φαινοµένου της φθίνουσας επιχειρηµατικότητας στην Ελλάδα και 
την συνδροµή της στην προσπάθεια ενσωµάτωσης καινοτοµιών 
στην επιχειρηµατική ανάπτυξη µε έµφαση στην «πράσινη» 
ανάπτυξη, την βιώσιµη ανάπτυξη.

GREECE RACE FOR THE CURE

Ο Αγώνας Race for the Cure είναι η µεγαλύτερη παγκόσµια 
πρωτοβουλία ευαισθητοποίησης για την πρόληψη του καρκίνου 
του µαστού. Διοργανώνεται εδώ και 31 χρόνια σε περισσότερες 
από 140 πόλεις παγκοσµίως από την αµερικανική οργάνωση 
Susan G. Komen for the Cure.

Η Ευρωπαϊκή Πίστη µε περισσότερους από 90 εργαζόµενούς της, 
έδωσε ηχηρό παρόν στον αγώνα Greece Race for the Cure που 
διοργάνωσε ο Πανελλήνιος Σύλλογος Γυναικών µε καρκίνο 
µαστού «Άλµα Ζωής». Επιπλέον, τόσο οι εργαζόµενοι της εταιρίας 
όσο και η ίδια η εταιρία, στήριξαν οικονοµικά την όλη προσπάθεια 
διοργάνωσης. Ο αγώνας πραγµατοποιήθηκε στις 28 Σεπτεµβρίου 
του 2014 στο Ζάππειο Μέγαρο και περιλάµβανε µια διαδροµή 5 
χλµ ή εναλλακτικά έναν περίπατο 2 χλµ. Συνολικά 13.000 γυναίκες, 
άνδρες και παιδιά ένωσαν τις δυνάµεις τους και έτρεξαν για κάθε 
γυναίκα της Ελλάδας. Το προσωπικό της εταιρίας, δείχνοντας για 
άλλη µια φορά την ευαισθησία του σε θέµατα κοινωνικής 
αλληλεγγύης, συµµετείχε στον αγώνα µε σκοπό την ενίσχυση του 
Συλλόγου στην προσπάθεια που καταβάλει για τη στήριξη των 
γυναικών που πάσχουν από καρκίνο του µαστού.

Η οµάδα της ΑΕΓΑ Ευρωπαϊκή Πίστη, ευαισθητοποιηµένη σε 
θέµατα που αφορούν στη στήριξη των γυναικών που πάσχουν από 
καρκίνο του µαστού, δήλωσε ηχηρά τη συµµετοχή της, και 
υποσχέθηκε ότι θα συνεχίσει να στηρίζει τη δύσκολη αλλά 
αισιόδοξη προσπάθεια του Συλλόγου.

AIESEC

Η AIESEC είναι ένας εθελοντικός, µη κυβερνητικός, µη πολιτικός 
και µη κερδοσκοπικός οργανισµός µε δίκτυο 126 χωρών, 100.000 
µελών και 2400 πανεπιστηµίων σε ολόκληρο τον κόσµο. Αποτελεί 
το µεγαλύτερο φοιτητικό διεθνή οργανισµό µε όραµα την 
µεγιστοποίηση των ανθρωπίνων δυνατοτήτων (προσωπική 
ανάπτυξη του φοιτητή, µέσα από διεθνείς συνέργειες, εµπειρίες 
και δράσεις κοινωνικής δικτύωσης στο εσωτερικό και το 
εξωτερικό) και την παγκόσµια ειρήνη. Στόχος της AIESEC είναι να 
δίνει όσο περισσότερες ευκαιρίες στα µέλη της, να ανακαλύψουν 
και να αναπτύξουν τις ικανότητές τους ώστε να έχουν θετικό 
αντίκτυπο στην κοινωνία. Η AIESEC διοικείται αποκλειστικά από 
φοιτητές και πρόσφατους πτυχιούχους (έως και δύο έτη), δίνοντας 
έτσι την ευκαιρία σε νέους ανθρώπους να αναπτύξουν τις ηγετικές 
τους ικανότητες καθοδηγώντας τον οργανισµό προς το όραµά του.

Στο πλαίσιο της δραστηριότητάς της, το 2014 η AIESEC NKUA 
προώθησε το πρόγραµµα Young Power, το οποίο αφορούσε τη 
διάδοση των 8 Millennium Development Goals του ΟΗΕ. Βάσει 
των προγραµµάτων, εταιρίες καλούνταν να ενισχύσουν 
οικονοµικά τα έξοδα διαβίωσης φοιτητών από πανεπιστήµια του 
εξωτερικού, οι οποίοι καλούνταν να επισκεφθούν και να κάνουν 
γνωστό το νόηµα των Στόχων της Χιλιετίας.

Η Ευρωπαϊκή Πίστη, στο πλαίσιο του προγράµµατος Young 
Power, ανέλαβε τα βασικά έξοδα για 22 φοιτητές από 
Πανεπιστήµια του εξωτερικού. 

Στόχος της εταιρίας είναι να στηρίξει την AIESEC και το 2015 µε 
στόχο τη δηµιουργία συνεργειών (business & social impact) για 
τη διαµόρφωση του δίπτυχου επιχείρηση (Ευρωπαϊκή Πίστη)- 
Παιδεία (AIESEC NKUA) για την προώθηση κοινών βιώσιµων 
στόχων. Η Ευρωπαϊκή Πίστη στέκεται αρωγός στην προσπάθεια 
της AIESEC και των συνεργαζόµενων ΜΚΟ, µέσω ενδυνάµωσης 
και έµπρακτης βοήθειας.

Κοινωνικές Δοµές Δήµου Χαλανδρίου

Δυστυχώς τα τελευταία χρόνια, η οικονοµική κρίση έχει 
επηρεάσει άµεσα την κοινωνία γύρω µας. Πολλοί από τους 
συνανθρώπους µας έχουν φθάσει σε σηµείο να στερούνται 
βασικά είδη επιβίωσης, όπως στέγη, φαγητό, ρούχα κλπ. Σε 
πολλούς Δήµους, οι τοπικές διοικήσεις έχουν αντιληφθεί αυτό το 
σοβαρό πρόβληµα και έχουν προβεί σε άµεση ίδρυση - στήριξη 
των κοινωνικών δοµών µε άµεσο στόχο την αντιµετώπιση της 
ανθρωπιστικής κρίσης στις τοπικές κοινωνίες. Συγκεκριµένα, στο 
Χαλάνδρι, που είναι και η έδρα λειτουργίας της εταιρίας µας, οι 
κοινωνικές δοµές του Δήµου Χαλανδρίου, έχουν επιτύχει ένα 
τεράστιο έργο στην αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης της 
τοπικής κοινωνίας. Στο δύσκολο αυτό έργο των κοινωνικών 
δοµών έχουµε δεσµευτεί να βοηθήσουµε µε όλες µας τις 
δυνάµεις. Συγκεκριµένα για το 2014 αναλάβαµε να στηρίξουµε 
τόσο οικονοµικά όσο και µε προσφορά τροφίµων το σηµαντικό 
έργο των δοµών, ενώ δεσµευτήκαµε για ακόµα µεγαλύτερη 
βοήθεια στο έτος 2015.

Σύλλογος Ελλήνων Μεσιτών Ασφαλίσεων (ΣΕΜΑ)

Συνεχίζοντας την ανθρωποκεντρική πολιτική µας, στηρίζουµε µε 
κάθε τρόπο τις προσπάθειες για την βελτίωση και την καταξίωση 
του επαγγέλµατος των µεσιτών ασφαλίσεων στην ελληνική αγορά. 
Συγκεκριµένα, και το έτος 2014, υποστηρίξαµε το Σύλλογο 
Ελλήνων Μεσιτών Ασφαλίσεων σε διάφορες δράσεις του και 
εκδηλώσεις.  

Σκοπός του Σ.Ε.Μ.Α είναι η µε κάθε πρόσφορο µέσο κατοχύρωση 
και προβολή του ιδιαιτέρου επαγγέλµατος του Μεσίτη 
Ασφαλίσεων, δηλαδή εκείνου του Ασφαλιστικού Διαµεσολαβητή, 
ο οποίος χωρίς να έχει δέσµευση έναντι ασφαλιστικής 
επιχείρησης και µετά από εντολή του ασφαλισµένου, φέρει τα δύο 
µέρη σε επαφή και αναλαµβάνει τις απαραίτητες 
προπαρασκευαστικές εργασίες για την ολοκλήρωση της 
ασφαλιστικής σύµβασης, πάντα ως εκπρόσωπος και προασπιστής 
των καλώς εννοούµενων συµφερόντων του ασφαλισµένου.
Εκστρατεία ECOMOBILITY στα σχολεία µεγάλων πόλεων της 
χώρας

Οι συνθήκες κυκλοφορίας και ο σεβασµός στο δικαίωµα της 
ελεύθερης µετακίνησης στην πόλη είναι επίπεδο επίδειξης 
πολιτισµού και επένδυση ποιότητας στη ζωή µας. Στόχος της 
συγκεκριµένης εκστρατείας ήταν ο ερεθισµός των νέων για την 
προσέγγιση περιβαλλοντικών προβληµάτων της πόλης, η 
ευαισθητοποίηση τους και η ενεργοποίησή τους στην αναζήτηση 
λύσεων, µε προσανατολισµό στην αλλαγή συµπεριφορών και στην 
προώθηση της ποιότητας ζωής στις πόλεις µας. Η εταιρία µας, 
ήταν ο βασικός υποστηρικτής όλων των δράσεων της εκστρατείας 
στην Αττική. 

Στην εκστρατεία συµµετείχαν Οµάδες µαθητών της Γ΄τάξης 
Γυµνασίων από όλη τη χώρα, όπου µε τις εργασίες και τις 
προτάσεις τους καλούνται να αναδείξουν τις Πράσινες 
Μετακινήσεις, όπως το περπάτηµα, το ποδήλατο, τα Μέσα Μαζικής 
Μεταφοράς και να παρουσιάσουν λύσεις για την αλλαγή 

συνθηκών και τη στήριξη του δικαιώµατος  ελεύθερης 
µετακίνησης στις πόλεις. 

Η Εκστρατεία προσέφερε την ευκαιρία στους έφηβους και στον 
περίγυρό τους, να µάθουν να ζουν προστατεύοντας το περιβάλλον 
και αναβαθµίζοντας την λειτουργία των πόλεων. Σε δεύτερο 
επίπεδο, η Εκστρατεία, στόχευσε στην ενηµέρωση και 
ευαισθητοποίηση των πολιτών για την απαξίωση και τα 
προβλήµατα που δηµιουργούνται από:

> Την αδιαφορία στις επισηµάνσεις των επιστηµόνων
> Την αλόγιστη χρήση των αυτοκινήτων στις µεγάλες πόλεις
> Την έλλειψη σεβασµού στις αρχές της κοινωνικής συµβίωσης

Παράλληλα µε την εκστρατεία ecomobility, διοργανώθηκε µε την 
υποστήριξη της εταιρίας µας, και η εκστρατεία Free Mobility. 
Σκοπός της εκστρατείας FREE MOBILITY είναι µέσα από τις 
εργασίες και προτάσεις των οµάδων των µαθητών να τονιστούν τα 
προβλήµατα µετακίνησης, οι ελλείψεις στη συγκοινωνιακή δοµή, 
τα εµπόδια πεζών ή ατόµων µε κινητικές δυσκολίες, καθώς και οι 
παρατυπίες, που προκαλούν προβλήµατα στην καθηµερινή 
µετακίνηση στην πόλη. Παράλληλα, µέσα από την εκστρατεία 
καλλιεργείται η αυτενέργεια των ΑµΕΑ µε προσανατολισµό , τον 
εντοπισµό προβληµάτων, την αξιολόγηση,  τις  προτάσεις επίλυσης 
και την ενεργοποίηση όλων για την εφαρµογή τους.

Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος, Πρόληψη τροχαίων 
ατυχηµάτων- Σύλλογος Ελπίδα

Η Ευρωπαϊκή Πίστη υπήρξε ένας από τους βασικούς 
υποστηρικτές των κοινωνικών δράσεων της Ένωσης 
Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος.

Η Ευρωπαϊκή Πίστη ήταν χορηγός του Φεστιβάλ «ΑΣΦΑΛΗΣ 
ΟΔΗΓΗΣΗ, ΖΗΤΗΜΑ ΖΩΗΣ!» που πραγµατοποιήθηκε στις 28 
Μαΐου από την Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος (ΕΑΕΕ), 
σε συνεργασία µε το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας «Πάνος 
Μυλωνάς» (ΙΟΑΣ), υπό την αιγίδα της Ελληνικής Προεδρίας της 
Ε.Ε. και του Δήµου Αθηναίων.

Στο Φεστιβάλ οι επισκέπτες είχαν τη δυνατότητα να:

> Ενηµερωθούν για τις συνθήκες και τις πιθανές συνέπειες ενός 
δυστυχήµατος, µέσα από τη βιωµατική εµπειρία 

> Συµµετέχουν σε διαδραστικό εκπαιδευτικό πρόγραµµα για την 
Οδική Ασφάλεια µε χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών, video 
καθώς και online ερωτηµατολογίου 

> Εκπαιδευτούν στις Πρώτες Βοήθειες σε περίπτωση τροχαίου 
δυστυχήµατος 

> Προσφέρουν αίµα για την Τράπεζα Αίµατος Τροχαίων 
Δυστυχηµάτων

> Λάβουν χρήσιµο έντυπο οδηγιών για χρήση στο αυτοκίνητό τους 
και αναµνηστικών t-shirts µε µηνύµατα για την Οδική Ασφάλεια.

Σηµαντική για το 2014 ήταν και η δράση της Ηµέρας Ασφάλισης µε 
µία ξεχωριστή εκδήλωση κοινωνικής προσφοράς και 
αλληλεγγύης, που συµµετείχε µε µεγάλη δυναµική και η εταιρία 
µας. Η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος (ΕΑΕΕ) 
ενώνοντας τις δυνάµεις της µε τον Σύλλογο Φίλων Παιδιών µε 
Καρκίνο «ΕΛΠΙΔΑ» διοργάνωσε επίσηµο δείπνο τα έσοδα του 
οποίου πρόσφερε για την ενίσχυση της Τράπεζας Εθελοντών 
Δοτών Μυελού των Οστών «ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ» και του 
σηµαντικού έργου που επιτελείται µέσα από τη λειτουργία της: Τη 
δυνατότητα εύρεσης συµβατού δότη για τους µικρούς και 
µεγάλους ασθενείς τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς, που 
χρειάζονται µεταµόσχευση µυελού των οστών προκειµένου να 
θεραπευτούν. Όλοι οι εκπρόσωποι της ασφαλιστικής αγοράς και οι 
καλεσµένοι τους έδειξαν έµπρακτα την κοινωνική τους 
ευαισθησία δωρίζοντας στο «ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ» ποσό που 
προσεγγίζει τις 75.000 ευρώ.

Super League Ελλάδος

Στην Ευρωπαϊκή Πίστη αντιλαµβανόµαστε το δοµικό µας ρόλο στη 
διαµόρφωση της κοινωνίας του αύριο και για το λόγο αυτό, 
υποστηρίζουµε ενεργά τον Αθλητισµό και το Παιδί 
αναδεικνύοντας την υπεύθυνη δράση µας. Πιστεύουµε ότι ο 
Αθλητισµός αποτελεί κάτι περισσότερο από σωµατική 
δραστηριότητα: αποτελεί κοινωνικό θεσµό που κάθε υπεύθυνος 
εταιρικός πολίτης οφείλει να αναγνωρίζει την αξία του και να 
καλλιεργεί τη διάδοση του κοινωνικού του µηνύµατος. Την 
περίοδο αυτή, η κοινωνία και τα παιδιά έχουν ανάγκη 
περισσότερο από ποτέ συλλογικές δράσεις που φέρουν το µήνυµα 
της συµµετοχής.

Η εταιρία µας στο πλαίσιο των ενεργειών Εταιρικής Κοινωνικής 
Ευθύνης για το 2014, στήριξε έµπρακτα ως χορηγός, την ενέργεια 
της Super League Ελλάδας «Ένα παιχνίδι για τα παιδιά», σε 
συνεργασία µε τις 18 ΠΑΕ-Μέλη της, για τη διανοµή παιχνιδιών σε 
όλα τα γήπεδα των πόλεων της Ελλάδας που διεξάγονται αγώνες 

της κορυφαίας επαγγελµατικής κατηγορίας. Κατά τις αγωνιστικές 
του Πρωταθλήµατος δόθηκαν παιχνίδια σε όλους τους µικρούς 
φιλάθλους που βρέθηκαν στα γήπεδα, έχοντας στόχο την 
ευαισθητοποίηση του κοινού σε θέµατα που αφορούσαν στο παιδί.
Οι συγκεκριµένες ενέργειες αποτελούν µέρος της συνολικής µας 
προσπάθειας προσέγγισης των ενδιαφερόµενων φορέων για τη 
συνδιαµόρφωση του πλαισίου που ορίζει η δράση µας. Στη βάση 
της ανωτέρω πρωτοβουλίας, η Ευρωπαϊκή Πίστη αποτέλεσε τον 
επίσηµο υποστηρικτή της Super League ΟΠΑΠ για την αγωνιστική 
περίοδο 2013 - 2014, ενώ παράλληλα µε το Οµαδικό Ασφαλιστήριο 
Κάλυψης Ατυχηµάτων και Ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης των 
ποδοσφαιριστών των ΠΑΕ-Μελών της Super League οι 
ποδοσφαιριστές έχουν πρόσβαση σε µία σειρά από καλύψεις που 
προσφέρει η εταιρία.

Υποδεχόµενοι τους ποδοσφαιριστές των ΠΑΕ - Μελών της Super 
League στη µεγάλη οικογένεια των ασφαλισµένων της ΑΕΓΑ 
Ευρωπαϊκή Πίστη, είµαστε πεπεισµένοι, ότι η συγκεκριµένη 
συνεργασία έχει αµοιβαία οφέλη και αναδεικνύει συνέργειες. Η 
στήριξη του ελληνικού ποδοσφαίρου, η γνωριµία του παιδιού µε 
τη φίλαθλη κοινότητα, και ο συνδυασµός των παραπάνω µε 
πράξεις εταιρικής κοινωνικής αλληλεγγύης είναι οι καρποί 
προσπαθειών που επιβεβαιώνουν τις επί 37 χρόνια 
αδιαπραγµάτευτες αρχές µας: Σύνεση, Αφοσίωση, 
Επαγγελµατισµός και Σεβασµός σε όλα τα ενδιαφερόµενο µέρη. 
«Στόχος της εταιρίας µας είναι η συµβολή στην ευαισθητοποίηση 
του κοινού και η ανάδειξη του ρόλου της κοινωνικής 
αλληλεγγύης.»

Στήριξη Παγκόσµιας Πρωταθλήτριας Κατερίνας Νικολαϊδου

Τον Απρίλιο 2014, η Ευρωπαϊκή Πίστη υπογράφει χορηγική 
συµφωνία µε την Κατερίνα Νικολαϊδου, Πρωταθλήτρια Ευρώπης 
2013 στην Κωπηλασία. Η Κατερίνα Νικολαϊδου, έχει στο 
ενεργητικό της, τα εξής µετάλλια: 

> Τρία χρυσά για το 2013, ένα στους Μεσογειακούς Αγώνες, ένα 
στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθληµα και ένα στο Παγκόσµιο Πρωτάθληµα 
Νέων Γυναικών

> Ένα αργυρό µετάλλιο για το 2013 στο Παγκόσµιο Γυναικών 

> Ένα αργυρό µετάλλιο για το 2012 στο Παγκόσµιο Πρωτάθληµα 
Νέων Γυναικών

Παράλληλα έχει αναδειχθεί και κορυφαία αθλήτρια στην Ελλάδα 
για το 2013, από τους δηµοσιογράφους – µέλη του Πανελλήνιου 
Συνδέσµου Αθλητικού Τύπου (ΠΣΑΤ). 

Η συγκεκριµένη χορηγία, έχει ως στόχο τη στήριξη και την 
ενίσχυση των προσπαθειών της Πρωταθλήτριας, µε στόχο την 
απρόσκοπτη αφοσίωσή της σε νέες διακρίσεις.

Την 1η Ιουνίου του 2014, η Κατερίνα Νικολαϊδου αναδεικνύεται  
Πρωταθλήτρια Ευρώπης στο µονό σκιφ ελαφρών βαρών 
(κωπηλασία), για δεύτερη συνεχόµενη χρονιά. Η µόλις 21 ετών 
Κατερίνα κατακτά την πρώτη θέση στον τελικό του ευρωπαϊκού 
πρωταθλήµατος που φιλοξενήθηκε στη λίµνη Σάβα στο Βελιγράδι, 
υπερισχύοντας στον τελικό της Ολλανδής Μαρί-Αν Φρένκεν µε 
διαφορά ενάµισι δευτερολέπτου.

Τον Νοέµβριο του ίδιου έτους, η Κατερίνα Νικολαϊδου 
βραβεύθηκε για δεύτερη χρονιά ως κορυφαία αθλήτρια στην 
Ελλάδα για το 2014, από τους δηµοσιογράφους – µέλη του 
Πανελλήνιου Συνδέσµου Αθλητικού Τύπου (ΠΣΑΤ).

Εταιρία Ανωτάτων Στελεχών Επιχειρήσεων Ε.Α.Σ.Ε.

Η Ευρωπαϊκή Πίστη στηρίζει έµπρακτα την ενηµέρωση, την 
ανταλλαγή γνώσεων και τη µεταλαµπάδευση συγχρόνων 
πρακτικών µάνατζµεντ στην Ελλάδα. Η διάχυση της πληροφορίας, 
βοηθά τις επιχειρήσεις να προετοιµάζονται και να προσαρµόζονται 
άµεσα στη νέα πραγµατικότητα. Εκτός από την γενικότερη στήριξη 
µας στην Ε.Α.Σ.Ε., ήµασταν βασικοί υποστηρικτές στην 
καλοκαιρινή εκδήλωση στις 8 Ιουλίου του 2014.

Η Ε.Α.Σ.Ε ιδρύθηκε το 1986 και είναι ένας αξιοκρατικός, 
τεχνοκρατικός, µη κερδοσκοπικός οργανισµός, εκπρόσωπος του 
ανώτατου επαγγελµατικού µάνατζµεντ της χώρας, ο οποίος 
αριθµεί περί τα 500 µέλη Προέδρους Διοικητικών Συµβουλίων, 
Διευθύνοντες Συµβούλους, Γενικούς Διευθυντές και 
αναπληρωτές Γενικούς Διευθυντές. Τα µέλη της ΕΑΣΕ έχουν την 
κύρια ευθύνη των µεγαλύτερων και πλέον γνωστών ελληνικών 
και πολυεθνικών επιχειρήσεων και δηµόσιων Οργανισµών µε 
συνολικό κύκλο εργασιών που ξεπερνά τα 52 δισ. ευρώ και 
σύνολο εργαζοµένων που ξεπερνά τις 150.000 άτοµα. Κύριος 
σκοπός της ΕΑΣΕ είναι η συµβολή της στη βελτίωση του επιπέδου 
του ανώτατου µάνατζµεντ της χώρας και στην ανάπτυξη της 
ελληνικής οικονοµίας.

Στήριξη των Κοινωνικών Συνεταιρικών Επιχειρήσεων- 
Επιχειρηµατικότητας

Οι δράσεις των κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων 
καθώς και η ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας, είναι ζητήµατα 
που για εµάς στην Ευρωπαϊκή Πίστη ΑΕΓΑ, χρήζουν άµεσης 
στήριξης. Για το συγκεκριµένο λόγο, τον Απρίλιο του 2014, 
αποφασίσαµε να στηρίξουµε εξ ολοκλήρου µια Κοινωνική 
Συνεταιριστική Επιχείρηση. Η στήριξη περιλαµβάνει τη δωρεάν 
παραχώρηση του χώρου στέγασης της επιχείρησης για 2 έτη, 
καθώς επίσης και όλων των πάγιων εξόδων λειτουργίας της 
(έπιπλα, ηλεκτρισµός, τηλεφωνικά κλπ). Η Κοινωνική 
Συνεταιριστική Επιχείρηση που αποφασίσαµε να στηρίξουµε είναι 
η ΚΟΙΝΣΕΠ 180 Μοίρες. Βασικές λειτουργίες της συγκεκριµένης 
ΚΟΙΝΣΕΠ είναι:

> Social and Design Research: Διεξαγωγή έρευνας σε θέµατα 
κοινωνικής οικονοµίας (κοινωνικές τάσεις, αναδυόµενες αγορές, 
κλπ)

> Κατάρτιση και ανάπτυξη ικανοτήτων: Κοινωνική ένταξη µέσω 
της εκπαίδευσης και κατάρτισης, Κοινωνική καινοτοµία για την 
ανάπτυξη και Καθοδήγηση για την Κοινωνική Καινοτοµία 

> Ανάπτυξη Κοινωνικών Υπηρεσιών και Προϊόντων: Ανάλυση του 
κοινωνικού αντίκτυπου

Άµεση προτεραιότητα µας αποτελεί η συνέχιση της υποστήριξης 
των κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων καθώς και η 
ανεύρεση νέων. 

Στήριξη στην εκπαίδευση και στα παιδιά

Εδώ και πολλά χρόνια, η Ευρωπαϊκή Πίστη στηρίζει δράσεις και 
ενέργειες για τη εκπαίδευση καθώς και για τον πολιτισµό. Για το 
2014 και µε την βοήθεια του τµήµατος µηχανογράφησης 
βοηθήσαµε στον εκσυγχρονισµό οχτώ σχολείων- συλλόγων µε τη 
δωρεά µηχανογραφικού εξοπλισµού στα παρακάτω σχολεία- 
Συλλόγους:

> 1ο  Λύκειο Χαλανδρίου
> 3ο  Δηµοτικό Σχολείο Σερρών
> 1ο Γυµνάσιο Κηφισιάς
> Γυµναστικός Σύλλογος Πυγµαχίας Περιστερίου 
> 6ο Δηµοτικό Σχολείο Χαλανδρίου
> 2ο Δηµοτικό Σχολείο Ν. Σµύρνης
> Σύλλογος «Χαµόγελο του Παιδιού»
> Σχολή Επαγγελµατικής Κατάρτισης ατόµων µε αναπηρία

Επιπλέον, στηρίξαµε πολιτιστικές εκδηλώσεις για τα παιδιά όπως:
• Θεατρική παράσταση «τα παιδία παίζει»
• Παιδική Γιορτή Παγκρήτιας Ένωσης στο πολεµικό Μουσείο

Χρυσούλα Αναγνωστοπούλου
Διευθύντρια Μηχανογράφησης

Μέσα σε αυτό το δυσµενές και ταυτόχρονα 
απαιτητικό περιβάλλον, υπάρχουν 

συνάνθρωποί µας και κυρίως παιδιά που δεν 
απολαµβάνουν τα αυτονόητα στην 
καθηµερινότητά τους. Καθήκον και 

υποχρέωση όλων µας είναι να 
παρακολουθούµε αυτές τις δύσκολες 

περιπτώσεις και να προσπαθούµε να τις 
προσεγγίσουµε µε τα µέσα που διαθέτουµε. Η 

Διεύθυνση Πληροφορικής  του Οµίλου της 
Ευρωπαϊκή Πίστη µέσα από την ευαισθησία 
και τη διακριτικότητα των συναδέλφων που 

αναλαµβάνουν να εξοικονοµούν 
µηχανογραφικό εξοπλισµό σε καλή 

κατάσταση, για να καλυφθούν οι ελλείψεις σε 
σχολεία, ιδρύµατα, συλλόγους, δηµόσιους 

φορείς κ.λ.π., επιδιώκει για ακόµα µία χρονιά 
να ανταποκριθεί σε αυτά τα αιτήµατα και να 

διαθέτει πόρους που δίνουν χαρά και ελπίδα 
για ένα καλύτερο µέλλον.

Στήριξη Τοπικών Παραδόσεων 
Μια πρωτοτυπία των δράσεων µας για το 2014, αποτέλεσε και η 
στήριξη των τοπικών παραδόσεων και ηθών - εθίµων. 
Συγκεκριµένα, µε την πάροδο των ετών έχει παρατηρηθεί 
σηµαντική εγκατάλειψη των παραδόσεων ιδίως από την νέα γενιά. 
Μέσα σε αυτόν τον προβληµατισµό, το 2014,  η εταιρία µας 
αποφάσισε την στήριξη τοπικών παραδοσιακών εκδηλώσεων.
Συγκεκριµένα, στηρίξαµε ως χορηγοί τα «Υακίνθεια 2014» τα 
οποία διοργανώθηκαν για 17η συνεχή χρονιά. Το 2014 ήταν το έτος 
του El Greco, του µεγάλου κρητικού ζωγράφου της Αναγέννησης 
(Ισπανία - Ελλάδα). Τα Υακίνθεια όµως, τιµούν και τη µνήµη ενός 
άλλου µεγάλου εκπροσώπου της Αναγέννησης, του Βιτσέντζου 
Κορνάρου µε τον Ερωτόκριτο, που πέθανε το 1614 - ίδια χρονιά µε 
τον El Greco.
Για δέκατη έβδοµη χρονιά και για δύο ηµέρες, την Παρασκευή 25 
και το Σάββατο 26 Ιουλίου του 2014, τα Υακίνθεια συνδιαλέχθηκαν 
µε τις τέχνες και τα γράµµατα για να παράξουν πολιτισµό, στα 1260 
υψόµετρο του Άγιου Υάκινθου, στα Ανώγεια. 
Επιπλέον, στηρίξαµε το ετήσιο τετραήµερο Φεστιβάλ Πλαταιών 
του Πολιτιστικού Συλλόγου «ΩΕΡΟΗ» που πραγµατοποιήθηκε από 
τον Αύγουστο του 2014. Το συγκεκριµένο Φεστιβάλ είχε ως στόχο 
την αναβίωση παλαιών ηθών και εθίµων, διάφορες παραστάσεις 
προς το νεανικό κοινό καθώς και αθλητικές δραστηριότητες. 
Η δέσµευση µας για το 2015 είναι να συνεχίσουµε να στηρίζουµε 
δράσεις και δραστηριότητες που έχουν ως άµεσο στόχο την 
αναβίωση των παραδόσεων στις τοπικές κοινωνίες.

Θα διερευνηθεί για το πώς θα µπορούσε η εταιρία να υποστηρίξει 
ζητήµατα όπως:
Βιώσιµη, Πράσινη επιχειρηµατικότητα
Κοινωνική Επιχειρηµατικότητα
Εκµετάλλευση καινοτοµιών & αποτελεσµάτων έρευνας

Ο εταιρικός στόχος παραµένει το να τοποθετεί η εταιρία σε ένα 
ρόλο δηµιουργού και λειτουργού µίας συνεργατικής δικτύωσης 
στο διευρυµένο χώρο των ενδιαφεροµένων µερών της 
Ευρωπαϊκής Πίστης για την ενθάρρυνση και την διευκόλυνση της 
πορείας για την Βιώσιµη Ανάπτυξη πράσινη βιοµηχανία, την 
πράσινη επιχειρηµατικότητα, την καινοτοµία στην Ελλάδα, σαν 
αναπόσπαστο στοιχείο, προαπαιτούµενο για την επίτευξη της 
βιώσιµης ανάπτυξης και της αειφορίας

Τοµέας: Διακυβέρνηση

Η Εταιρική Διακυβέρνηση αποτελεί το κλειδί για τις ασφαλιστικές 
εταιρίες, που καλούνται να αντιµετωπίσουν σηµαντικές 
προκλήσεις ιδιαίτερα µε τη διαχείριση κινδύνων.
Η εταιρία έχει ήδη δραστηριοποιηθεί αποτελεσµατικά στα 
παρακάτω ζητήµατα, και στοχεύει να συνεχίσει να 
δραστηριοποιείται έντονα µε αυτά και το 2015 µέχρις 
ολοκλήρωσης τους
Αντιστοίχιση των προβλεπόµενων στην οδηγία πτυχών της 
Εταιρικής Διακυβέρνησης µε τις ιδιαιτερότητες της εταιρίας.
Ενέργειες για την ενσωµάτωση των αρχών και πρακτικών του 
Ελληνικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης
Συµµόρφωσή της στα απαιτούµενα για την εφαρµογή του 
Solvency II, καθώς και του αντίστοιχου του Omnibus II.

Σε αυτά περιλαµβάνονται και η ολοκλήρωση των απαιτούµενων 
για την «απόκτηση του ικανού capacity building» σχετικά µε τις 
απαιτήσεις που σχετίζονται µε τις οδηγίες αυτές.

I. η αξιολόγηση των υποχρεώσεων
II. η αξιολόγηση των περιουσιακών στοιχείων
III. το επίπεδο των ασφαλίστρων των µακροπρόθεσµων 
πολιτικών και
IV.  αντασφάλισης.

Διακυβέρνηση και Απολογισµός Βιωσιµότητας

Η εταιρία θα αρχίσει να προσεγγίζει – µε αρχή την περίοδο του 
2015
> Την σταδιακή µείωση του αριθµού ζητηµάτων που δεν 
συµµορφώνονται πλήρως µε ορισµένες απαιτήσεις του GRI – G4. 
Και καλύπτονται από την άδεια εξαίρεσης "Αναφορά 
(Απολογισµού Βιωσιµότητας) ή Εξηγήσεις"- γιατί δεν 
υλοποιούνται σχετικές δράσεις στην δηµοσιοποίηση απολογισµών 
των µη οικονοµικών - Χρηµατοπιστωτικών Πληροφοριών κατά 
GRI – G4, µέχρις εξαφάνισης αυτών των επιτρεπόµενων 
(προσωρινά) παραλείψεων.
> Τα προαπαιτούµενα για την επίσηµη προσχώρησή της εταιρίας 
στο Οικουµενικό Σύµφωνο του ΟΗΕ (UN Global Compact) και τις 
ενδεχόµενες από αυτό απορρέουσες υποχρεώσεις 
> Τα προαπαιτούµενα για την προετοιµασία της σε ενδεχόµενη 

εθελοντική προσχώρησή της στο να δηµοσιοποιεί Ενοποιηµένο 
Απολογισµό - Integrated Report // Financial and Non-Financial 
Reporting και να συνδράµει στην διαµόρφωση ενός "προτύπου" 
για αυτό.

Για την τελευταία περίπτωση του Ενοποιηµένου Απολογισµού - 
Integrated Reporting παραµένει ως επόµενος στόχος η µελέτη 
του πώς το διευρυνόµενης αποδοχής µεθοδολογικό πλαίσιο 
ανάλυσης των έξη κεφαλαίων (the six capital model) για την 
παρουσίαση της αναφοράς του Απολογισµού) συνδυάζεται 
βέλτιστα µε το µοντέλο λειτουργίας της εταιρίας και το σχέδιο της 
βιώσιµης λειτουργίας της.

Natural
Capital

Financial
Capital

Manufactured
Capital

Intellectual
Capital

Human
Capital

Social and
relationship

Capital
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 Περιγραφή ISO 26000 Σχόλιο / Ενότητα αναφοράς 

 ΠΤΥΧΗ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ  & ΑΝΑΛΥΣΗ   

G4-1 
Δήλωση από τον Διευθύνοντα Σύµβουλο του 
Δ.Σ. 

6.2 Σελ. 2 

G4-2 
Περιγραφή των κύριων επιδράσεων, 
κινδύνων και ευκαιριών 

6.2 
Σελ. 6, 15-21 

 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ (PROFILE)   

G4-3 Επωνυµία  Ευρωπαϊκή Πίστη ΑΕΓΑ 

G4-4 Κύριες µάρκες, προϊόντα ή/και υπηρεσίες  Σελ. 4 

G4-7 

Λειτουργική δοµή, συµπεριλαµβανοµένων 
των κύριων τοµέων, των εταιριών 
εκµετάλλευσης των θυγατρικών και των 
κοινοπραξιών 

6.2 

Σελ. 15-21 

G4-5 Τοποθεσία έδρας  Σελ. 4 

G4-6 Χώρες δραστηριοποίησης της Εταιρίας   Σελ. 4 

G4-7 Καθεστώς ιδιοκτησίας και νοµική µορφή  Σελ. 4 

G4-8 Αγορές που εξυπηρετούνται  Σελ. 4 

G4-9 Μεγέθη της Εταιρίας   Σελ 15, 25-26 

G4-10 
Ανάλυση ανθρώπινου δυναµικού βάσει 
τύπου απασχόλησης, σύµβασης εργασίας, 
περιοχής και φύλου  

6.4, 6.4.3 
Σελ. 25-26 

G4-11 Ποσοστό εργαζοµένων που καλύπτονται από 
συλλογικές συµβάσεις εργασίας 

6.4, 6.4.3, 
6.4.4, 6.4.5, 

6.3.10 

Το σύνολο των εργαζοµένων της Εταιρίας 
καλύπτεται από τις εκάστοτε Συλλογικές 

Συµβάσεις Εργασίας. 

G4-12 Περιγραφή της εφοδιαστικής αλυσίδας  

 Δεν υπάρχει. Χρησιµοποιούνται διακριτοί  
προµηθευτές επιλεγµένοι στη βάση τήρησης 

της νοµιµότητας και βασικών 
περιβαλλοντικών κριτηρίων 

G4-13 
Σηµαντικές µεταβολές κατά τη διάρκεια της 
περιόδου απολογισµού 

 Δεν υπήρξαν  

 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ (PROFILE): 
ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΣΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ 
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ 

 
 

G4-14 Εφαρµογή της αρχής της πρόληψης  6.2 Σελ.24,37-38, 45-49 

G4-15 

Καταστατικοί χάρτες, αρχές ή άλλες 
οικονοµικές, περιβαλλοντικές ή κοινωνικές 
πρωτοβουλίες που έχουν αναπτυχθεί 
εξωτερικά και προσυπογράφονται από τον 
οργανισµό 

6.2 

Σελ.10-14 

G4-16 Συµµετοχές σε σωµατεία και οργανώσεις 
(ως µέλος) 

6.2 Σελ. 4,10-14 

 
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ 
ΠΤΥΧΕΣ ΚΑΙ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΕΙΣ 

 
 

G4-17 Παράθεση παραποµπών για πτυχές 
δηµοσιοποιούµενες σε άλλο έγγραφο 

 Δεν υπάρχουν 

G4-18 
Διαδικασία καθορισµού του περιεχοµένου 
του απολογισµού 
Τρόπος Εφαρµογής Αρχών αναφοράς  

 
Σελ. 10-11 

G4-19 
Παράθεση των προσδιορισθέντων 
ουσιωδών πτυχών 

 
Σελ.57 

G4-20  Παράθεση του ορίου των προσδιορισθέντων 
πτυχών εντός του οργανισµού 

 Ο Απολογισµός αφορά σε όλες οι 
δραστηριότητες της Εταιρίας στην Ελλάδα. 

Δεν συµπεριλαµβάνονται στοιχεία 
θυγατρικών εταιριών. 

G4-21 Παράθεση του ορίου των προσδιορισθέντων 
πτυχών εκτός του οργανισµού 

 Σελ. 58 

 

Επιλογή «In accordance – Core” 
Γενικές Τυπικές Δηµοσιοποιήσεις
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G4-22 Αναθεωρήσεις πληροφοριών  Δεν υπήρξαν αναθεωρήσεις πληροφοριών  

G4-23 

Σηµαντικές αλλαγές, σε σχέση µε 
προηγούµενους απολογισµούς, στο πεδίο, 
στο όριο ή στις µεθόδους εκτίµησης που 
εφαρµόζονται στον απολογισµό 

 

Καµία Αλλαγή  

 
ΣΥΜΕΤΟΧΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ 
ΜΕΡΩΝ 

 
 

G4-24 Κατάλογος των οµάδων συµµετόχων της 
Εταιρίας 

6.2 Σελ. 10-11 

G4-25 Προσδιορισµός και επιλογή των 
συµµετόχων 

6.2 Σελ. 10-11. Η διαδικασία καθορισµού των 
οµάδων συµµετόχων (κατηγοριοποίηση και 
προτεραιοποίηση), ανασκοπείται σε ετήσια 

βάση από την Εταιρία. 

G4-26 Συµµετοχή των οµάδων συµµετόχων 6.2 Σελ. 10 

G4-27 Βασικά θέµατα και προβληµατισµοί των 
συµµετόχων 

6.2 Σελ. 10-11, 58 

 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΚΘΕΣΗΣ(PROFILE)   

G4-28 Περίοδος απολογισµού  1/1/2014 - 31/12/2014 

G4-29 
Ηµεροµηνία του πιο πρόσφατου 
απολογισµού 

 Απολογισµός Βιωσιµότητας 2013 

G4-30 Κύκλος απολογισµού   Ετήσιος 

G4-31 Σηµείο επικοινωνίας  67 

 
REPORT PROFILE: GRI CONTENT 
INDEX 

 
 

G4-32 
Πίνακας τυπικών δηµοσιοποιήσεων που 
περιέχονται στον απολογισµό 

 Πίνακας Δεικτών GRI, Σελ. 52 

 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ   

G4-23 
Πολιτική εξωτερικής διασφάλισης του 
απολογισµού 

7.5.3 Προς το παρόν ο Απολογισµός δεν έχει 
υποβληθεί σε διαδικασία εξωτερικής 

επαλήθευσης.  

 ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ   

G4-34 
Δοµή Εταιρικής Διακυβέρνησης 
Σύνθεση ανώτατου διοικητικού οργάνου και 
επιτροπών του 

6.2 
Σελ. 15-21 

G4-39 Εκτελεστική ιδιότητα Προέδρου 6.2 Σελ. 17-19 

G4-38 

Σύνθεση ανώτατου διοικητικού οργάνου και 
επιτροπών του 
Ανεξάρτητα ή/και µη εκτελεστικά µέλη των 
ελεγκτικών οργάνων ανά φύλο 

6.2 

Σελ. 17-21 

G4-41 
Διαδικασίες που εφαρµόζονται για την 
αποφυγή σύγκρουσης συµφερόντων 

6.2 Εταιρικός Κώδικας Δεοντολογίας  

G4-40 

Διαδικασία για τον καθορισµό της σύνθεσης, 
των προσόντων και των εξειδικευµένων 
γνώσεων των µελών του Δ.Σ., 
συµπεριλαµβανοµένων και άλλων 
κριτηρίων όπως το φύλο 

6.2 Τα κριτήρια επιλογής των µελών του ΔΣ και 
των επιτροπών του είναι ανεξάρτητα του 

φύλου, της εθνικότητας, και άλλων δεικτών 
διαφορετικότητας, µε αποτέλεσµα να µην 

υφίσταται καµία µορφή διάκρισης.  

G4-56 
Εταιρικές πολιτικές - αξίες, αποστολή, 
κώδικες συµπεριφοράς -  που σχετίζονται µε 
την στρατηγική Αειφόρου Ανάπτυξης 

6.2 
Σελ.5, 9, 10, 15,17-21  

G4-45, 
G4-47 

Διαδικασίες παρακολούθησης - διαχείρισης 
θεµάτων Αειφόρου Ανάπτυξης από το Δ.Σ. 

6.2 
Σελ. 16 

G4-44 

Διαδικασίες για την αξιολόγηση της επίδοσης 
του ανώτατου φορέα διακυβέρνησης και 
συγκεκριµένα ως προς την οικονοµική, την 
περιβαλλοντική και την κοινωνική επίδοση. 

6.2 

Σελ. 16 
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Ειδικές Τυπικές Δηµοσιοποιήσεις 

 
Κατηγορία: Οικονοµική 

G4 Περιγραφή ISO 26000 Σχόλιο / Ενότητα αναφοράς 

DMA Διοικητική Πρακτική (DMAs) 6.2, 6.8 Σελ. 10-11, 12-15 

 ΠΤΥΧΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ   

G4-EC1 
Παραγόµενη και διανεµόµενη άµεση οικονοµική 
αξία  

6.8, 6.8.3, 
6.8.7, 6.8.9 

Σελ. 15 

G4-EC2 
Χρηµατοοικονοµικές επιπτώσεις και άλλοι 
κίνδυνοι και ευκαιρίες για τις επιχειρησιακές 
δραστηριότητες λόγω της αλλαγής του κλίµατος 

 
6.5.5 

Σελ.36. Δεν έχει πραγµατοποιηθεί 
εξειδικευµένη σχετική µελέτη από την 

Εταιρία.  

G4-EC3 
Κάλυψη των υποχρεώσεων σχετικά µε το 
καθορισµένο πρόγραµµα παροχών 

 

Η Εταιρία καλύπτει τις κατάλληλες 
ασφαλιστικές εισφορές για κάθε 

εργαζόµενο όπως ακριβώς 
προβλέπεται από το νόµο. Οι 

εργαζόµενοι που συνταξιοδοτούνται 
λαµβάνουν σύνταξη από τον αρµόδιο 

κρατικό φορέα.  

G4-EC4 
Σηµαντική χρηµατοοικονοµική βοήθεια που 
λαµβάνεται από κυβερνητικούς φορείς 

 
Κατά τη χρήση 2014 η Εταιρία δεν 

έλαβε κάποια επιχορήγηση. 

 ΠΤΥΧΗ: ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ   

G4-EC5 
Κλίµακα ποσοστού βασικού µισθού ανά φύλο σε 
σύγκριση µε τον κατώτατο σε τοπικό επίπεδο 

6.4.4, 6.8 

Το σύνολο των εργαζοµένων της 
Εταιρίας καλύπτεται από τις εκάστοτε 
Συλλογικές Συµβάσεις Εργασίας. Δεν 
προβλέπεται καµία διαφοροποίηση 

στην αµοιβή των εργαζοµένων µε βάση 
το φύλο. Η Εταιρία σέβεται και προωθεί 

την ισότητα των φύλων 

G4-EC6 

Ποσοστό προσλήψεων προσωπικού από την 
περιοχή και αναλογία προσλήψεων ανώτερων 
στελεχών από την τοπική κοινότητα στις περιοχές 
στις οποίες δραστηριοποιείται σηµαντικά η Εταιρία 

6.8, 6.8.5, 
6.8.7 

Δεν εφαρµόζεται συγκριµένη πολιτική 
καθώς δεν υπάρχουν παραγωγικές 
διαδικασίες σε τοπικές κοινότητες. 

 

Κατηγορία: Περιβαλλοντική 
G4 Περιγραφή ISO 26000 Σχόλιο / Ενότητα αναφοράς 

 ΠΤΥΧΗ: ΥΛΙΚΑ   

(DMA Διοικητική Πρακτική (DMAs) 6.2, 6.5 Σελ. 33, 36-39 

G4-ΕN1 
Χρησιµοποιούµενα υλικά, µε βάση το βάρος ή τον 
όγκο 

6.5, 6.5.4 Σελ. 36 

G4-ΕN2 
Ποσοστό χρησιµοποιούµενων υλικών που 
προέρχονται από εισροή ανακυκλωµένων 
υλικών. 

6.5, 6.5.4 Σελ. 38 

 ΠΤΥΧΗ: ΕΝΕΡΓΕΙΑ   

G4-ΕN3 
Άµεση κατανάλωση ενέργειας, εντός του 
οργανισµού  

6.5, 6.5.4 

Σελ.36, Το σύνολο άµεσης 
κατανάλωσης ενέργειας προέρχεται 
αποκλειστικά από µη ανανεώσιµες 

πηγές, όπως περιγράφεται στην 
ενότητα 

G4-ΕN3 

Άµεση κατανάλωση ενέργειας, εντός του 
οργανισµού  
Έµµεση κατανάλωση ενέργειας, µε βάση την 
πρωτογενή πηγή ενέργειας 

6.5, 6.5.4 

Σελ.36, Το σύνολο έµµεσης 
κατανάλωσης ενέργειας προέρχεται 

αποκλειστικά από ηλεκτρική ενέργεια 
όπως περιγράφεται στην ενότητα 

§6.3.2 

G4-ΕN6 Μείωση καταναλισκόµενης  ενέργειας 6.5, 6.5.4 Σελ. 36 
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G4-ΕN6 Μείωση της έµµεσης κατανάλωσης ενέργειας 6.5, 6.5.4 Σελ. 36 

 ΠΤΥΧΗ: ΝΕΡΟ   

G4-ΕN8 Συνολική κατανάλωση νερού µε βάση την πηγή 6.5, 6.5.4 Σελ. 36 

 ΠΤΥΧΗ: ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ   

G4-ΕN11 
Θέση και έκταση γαιών εντός ή παρακείµενων σε 
προστατευόµενες περιοχές και περιοχές υψηλής 
αξίας βιοποικιλότητας 

6.5, 6.5.6 
Καµία δραστηριότητα της Εταιρίας δε 

βρίσκεται εντός προστατευόµενων 
περιοχών ούτε γειτνιάζει µε αυτές. 

G4-ΕN12 

Περιγραφή των σηµαντικών επιδράσεων των 
δραστηριοτήτων, των προϊόντων και των 
υπηρεσιών στη βιοποικιλότητα των 
προστατευόµενων περιοχών 

6.5, 6.5.6 

Δεν υφίστανται επιδράσεις καθώς 
καµία δραστηριότητα της Εταιρίας δε 
βρίσκεται εντός προστατευόµενων 
περιοχών ούτε  γειτνιάζει µε αυτές 

 ΠΤΥΧΗ: ΕΚΠΟΜΠΕΣ   

G4-ΕN15 
Άµεσες Εκποµπές αερίων θερµοκηπίου µε βάση 
το βάρος (scope1) 

6.5, 6.5.5 
Δεν παράγεται κανενός είδους 

ενέργεια υπό την ευθύνη της εταιρίας 

G4-ΕN16 
Εκποµπές αερίων θερµοκηπίου µε βάση το βάρος 
(scope2) 

6.5, 6.5.5 Σελ. 36 

G4-ΕN17 
Άλλες σχετικές έµµεσες εκποµπές αερίων 
θερµοκηπίου µε βάση το βάρος (scope 3) 

6.5, 6.5.5 Σελ. 36 

G4-ΕN18 
Ένταση εκποµπών αερίων θερµοκηπίου -ανά 
µονάδα οικονοµικής δραστηριότητας (κύκλος 
εργασιών) 

  

G4-ΕN19 
Μείωση των εκποµπών αερίων θερµοκηπίου και 
περιορισµοί που επιτεύχθηκαν 

6.5, 6.5.5 
Σελ. 36Error! Reference source not 

found. 

 ΠΤΥΧΗ: ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ   

G4-EN31 
Δαπάνες και επενδύσεις για την προστασία του 
περιβάλλοντος 

6.5 Σελ. 37-39 

 

Κατηγορία: Κοινωνική 

Υπό- Κατηγορία: Εργασιακές Πρακτικές & Αξιοπρεπής Εργασία 
G4 Περιγραφή ISO 26000 Σχόλιο / Ενότητα αναφοράς 

DMA Διοικητική Πρακτική (DMAs) 
6.2, 6.4, 
6.3.10 

Σελ. 25-34 

 ΠΤΥΧΗ: ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ   

G4-LA1 
Συνολικός αριθµός και ποσοστό προσλήψεων και 
κίνησης προσωπικού ανά ηλικιακή οµάδα, φύλο 
και περιοχή 

6.4, 6.4.3 Σελ. 26 

G4-LA2 

Παροχές προς τους εργαζόµενους πλήρους 
απασχόλησης που δεν παρέχονται στους 
εποχικούς εργαζόµενους ή τους εργαζόµενους 
µερικής απασχόλησης ανά παραγωγική µονάδα 

6.4, 6.4.3, 
6.4.4 

Σελ. 27 

G4-LA3 
Ποσοστό εργαζοµένων που επιστρέφουν στην 
εργασία και ποσοστό διατήρησης προσωπικού, 
µετά από λήψη γονικής άδειας, µε βάση το φύλο 

 
 

 

Η Εταιρία παρέχει σε κάθε περίπτωση 
την από το νόµο προβλεπόµενη άδεια, 

στους εργαζόµενους που έχουν 
αποκτήσει ή πρόκειται να αποκτήσουν 

νέο τέκνο. Το σύνολο των 
εργαζοµένων που λαµβάνουν τέτοια 
άδεια συνεχίζουν να απασχολούνται 
στην Εταιρία και µετά την πάροδο 12 

µηνών από την λήψη της. 

G4-11 
Ποσοστό εργαζοµένων που καλύπτονται από 
συλλογικές συµβάσεις εργασίας 

6.4, 6.4.3, 
6.4.4, 6.4.5, 

6.3.10 

Το σύνολο των εργαζοµένων της 
Εταιρίας καλύπτεται από τις εκάστοτε 

Συλλογικές Συµβάσεις Εργασίας. 

 
ΠΤΥΧΗ: ΣΧΕΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ/ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ 
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 

  

G4-LA4 
Ελάχιστη περίοδος ειδοποίησης όσον αφορά στις 
λειτουργικές αλλαγές, συµπεριλαµβανοµένου του 
εάν προσδιορίζεται στις συλλογικές συµβάσεις 

6.4, 6.4.3, 
6.4.4, 6.4.5 

Δεν έχει θεσµοθετηθεί συγκεκριµένη 
ελάχιστη περίοδος ειδοποίησης από 

πλευράς της Εταιρίας. Ωστόσο σε κάθε 
περίπτωση εφαρµόζονται πλήρως οι 

ενδεχοµένως σχετικές νοµικές 
διατάξεις. Οι εργαζόµενοι 

ενηµερώνονται  άµεσα για κάθε 
σηµαντικό θέµα που αφορά την 
Εταιρία άµεσα από τη Διοίκηση 
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 ΠΤΥΧΗ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ   

G4-LA9 
Μέσος όρος ωρών εκπαίδευσης ανά έτος / 
εργαζόµενο, µε βάση το φύλο και την κατηγορία 
εργαζοµένων 

6.4, 6.4.7 Σελ. 28-30 

G4-LA10 
Προγράµµατα για τη διαχείριση των δεξιοτήτων 
και τη δια βίου µάθηση 

6.4, 6.4.7, 
6.8.5 

Σελ. 28-30 

 
ΠΤΥΧΗ: ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΙΣΕΣ 
ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ 

  

G4-LA11 
Ποσοστό εργαζοµένων που λαµβάνουν τακτικές 
εκθέσεις σχετικά µε την επίδοση και την εξέλιξη 
της σταδιοδροµίας ανά φύλο  

6.4, 6.4.7 
Κατά το 2014 πραγµατοποιήθηκε 

αξιολόγηση σε όλους τους 
εργαζόµενους 

G4-LA12 

Ανάλυση των εργαζοµένων ανά κατηγορία και 
των σωµάτων διακυβέρνησης µε βάση το φύλο, 
την ηλικιακή οµάδα και άλλους δείκτες 
διαφορετικότητας 

6.3.7, 6.3.10, 
6.4, 6.4.3 

Σελ. 27 

 
ΠΤΥΧΗ: ΊΣΗ ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΤΑΞΥ ΓΥΝΑΙΚΩΝ & 
ΑΝΔΡΩΝ 

  

G4-LA13 
Αναλογία βασικού µισθού και αµοιβής γυναικών / 
ανδρών µε βάση την κατηγορία εργαζοµένων, ανά 
παραγωγική µονάδα 

6.3.7, 6.3.10, 
6.4, 6.4.3, 

6.4.4 

Στην Εταιρία  δεν είναι αποδεκτή 
κανενός είδους µισθολογική ή άλλη 

διάκριση. Για τις ίδιες θέσεις εργασίας 
οι αµοιβές των εργαζοµένων δεν 

διαφέρουν. Έτσι η αµοιβή των 
γυναικών δεν διαφέρει καθόλου από 

την αντίστοιχη των ανδρών για τις 
ίδιες θέσεις εργασίας. 

 
ΠΤΥΧΗ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΓΙΑ 
ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ 

  

G4-LA14 
Ποσοστό προµηθευτών αξιολογηµένων για 
εργασιακές πρακτικές 

 

Χρησιµοποιούνται ελάχιστοι διακριτοί  
προµηθευτές όλοι επιλεγµένοι στη 
βάση τήρησης της νοµιµότητας και 

βασικών περιβαλλοντικών κριτηρίων 

G4-LA15 
Αρνητικές επιπτώσεις εργασιακών πρακτικών 
στην εφοδιαστική αλυσίδα 

 Καµία 

 ΠΤΥΧΗ: ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ   

G4-LA16 
Προσφυγές για εργασιακές πρακτικές & 
αντιµετώπισή τους 

 Καµία 

 

Υπό- Κατηγορία: Ανθρώπινα Δικαιώµατα 
G4 Περιγραφή ISO 26000 Σχόλιο / Ενότητα αναφοράς 

DMA Διοικητική Πρακτική (DMAs) 6.2, 6.3 Σελ. 22-24 

    

 

 
Υπό- Κατηγορία: Κοινωνία 

G4 Περιγραφή ISO 26000 Σχόλιο / Ενότητα αναφοράς 

DMA Διοικητική Πρακτική (DMAs) 6.2, 6.6, 6.8 Σελ. 45-51 

 ΠΤΥΧΗ:ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ   

G4-SO3 
Ποσοστό και συνολικός αριθµός επιχειρηµατικών 
µονάδων που εξετάζονται για κινδύνους που 
σχετίζονται µε τη διαφθορά 

6.6, 6.6.3 
Ελέγχεται σε συνεχή βάση το σύνολο 

της Εταιρίας. Κανένα περιστατικό 
διαφθοράς δεν έχει παρουσιαστεί. 

G4-SO4 
Ποσοστό των εργαζοµένων που εκπαιδεύονται 
στις πολιτικές και τις διαδικασίες που εφαρµόζει ο 
οργανισµός κατά της διαφθοράς 

6.6, 6.6.3 

Όλοι οι νέο-εισερχόµενοι εργαζόµενοι 
ενηµερώνονται αναλυτικά αναφορικά 

µε τον Εσωτερικό Κανονισµό του 
Οµίλου ο οποίος συµπεριλαµβάνει 

αναφορά σε σχετικά θέµατα. 

G4-SO5 
Ενέργειες που πραγµατοποιούνται για την 
αντιµετώπιση περιστατικών διαφθοράς 

6.6, 6.6.3 Δεν υπήρξαν περιστατικά διαφθοράς 
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Υπό- Κατηγορία: Ευθύνη Προϊόντων 
 Περιγραφή ISO 26000 Σχόλιο / Ενότητα αναφοράς 

DMA Διοικητική Πρακτική (DMAs) 6.2, 6.6, 6.7 Σελ. 40-44 

 
ΠΤΥΧΗ:ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ & 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

  

G4-PR3 Πληροφορίες για τα προϊόντα 
6.7, 6.7.3, 

6.7.4, 6.7.5, 
6.7.6, 6.7.9 

Όλα τα προϊόντα και οι υπηρεσίες 
συνοδεύονται από τα απαραίτητα 
έγγραφα, ενδείξεις, πληροφορίες, 
σηµάνσεις, σήµατα ποιότητας που 

προβλέπεται βάσει κανονισµών, ή/και 
νοµοθεσίας. 

G4-PR4 

Συνολικός αριθµός περιστατικών µη 
συµµόρφωσης µε τους κανονισµούς και τους 
προαιρετικούς κώδικες σχετικά µε τις 
πληροφορίες και τη σήµανση των προϊόντων και 
των υπηρεσιών 

6.7, 6.7.3, 
6.7.4, 6.7.5, 
6.7.6, 6.7.9 

Δεν υπήρξαν σχετικά περιστατικά µη 
συµµόρφωσης 

G4-PR Ικανοποίηση πελατών 
6.7, 6.7.4, 

6.7.5, 6.7.6, 
6.7.8, 6.7.9 

Κατά το 2014 πραγµατοποιήθηκε 
σχετική έρευνα 

 ΠΤΥΧΗ: ΕΠΙΚΟΝΩΝΙΕΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ   

G4-PR6 

Προγράµµατα για τη συµµόρφωση µε τη 
νοµοθεσία, τα πρότυπα και τους προαιρετικούς 
κώδικες συµπεριφοράς, που σχετίζονται µε τις 
πρακτικές µάρκετινγκ, όπως η διαφήµιση, η 
προώθηση προϊόντων και οι χορηγίες 

6.7, 6.7.3, 
6.7.6, 6.7.9 

Σελ. 40-44 

G4-PR7 
Συνολικός αριθµός περιστατικών µη 
συµµόρφωσης µε τους κανονισµούς σχετικά µε 
τις πρακτικές µάρκετινγκ 

6.7, 6.7.3, 
6.7.6, 6.7.9 

Δεν υπήρξαν σχετικά περιστατικά µη 
συµµόρφωσης 

 ΠΤΥΧΗ:ΙΔΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΕΛΑΤΗ   

G4-PR8 
Παράπονα σχετικά µε το απόρρητο και τα 
προσωπικά δεδοµένα 

6.7, 6.7.7 Δεν υπήρξαν σχετικά παράπονα 

Μ/Δ: Μη διαθέσιµο1 

 

 

 

 
Πτυχές των γενικών και ειδικών τυπικών δηµοσιοποιήσεων που παραθέτει ο οργανισµός όπως 
προβλέπεται από τις GRI κατευθυντήριες οδηγίες βάσει της επιλογής «In accordance – Core” 

 

 
Πτυχές των γενικών τυπικών δηµοσιοποιήσεων που παραθέτει ο οργανισµός αυτόβουλα πέραν των 
προβλεπόµενων από τις GRI κατευθυντήριες οδηγίες για την επιλογή «In accordance – Core” 

 

 
Πτυχές των ειδικών τυπικών δηµοσιοποιήσεων που παραθέτει ο οργανισµός αυτόβουλα πέραν των 
προβλεπόµενων από τις GRI κατευθυντήριες οδηγίες για την επιλογή «In accordance – Core” 

 

 

 

 

 

 

 

Η διερεύνηση των ουσιωδών πτυχών βιωσιµότητας, η συµµόρφωση προς το πλαίσιο των 
οδηγιών GRI – G4 και η αντίστοιχη προσαρµογή του απολογισµού  στην επιλογή ‘In accordance’ 
– Core,  financial sector έγιναν µε την υποστήριξη του στελέχους της Green Evolution A.E.,  Δρ. 
Γ. Καραµπάση 
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Ουσιώδη Ζητήµατα Βιωσιµότητας 
 

AA ΘΕΜΑΤΑ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

1 
Εταιρική κουλτούρα 
ανάπτυξη & εµπέδωση 

Η Εταιρία  στόχευε από αρχής στην µετάδοση στους εργαζόµενους των 
βασικών της αξιών ως βασικό µοχλό για την επίτευξη των στόχων της 
εταιρίας. Θεωρεί ότι είναι ένας ουσιώδης παράγοντας για την επιτυχία είναι το 
να µοιράζονται οι εργαζόµενοι το κοινό όραµα, συµµετέχοντας στο διάλογο για 
την ενσωµάτωση αυτών των αξιών στις εκάστοτε νέες συνθήκες ιδιαίτερα δε 
σε περιόδους απαίτησης έντονης αναδιοργάνωσης για την βιώσιµη ανανέωση 
της εταιρίας. Η συχνή επικοινωνία και η διαρκής ενηµέρωση του προσωπικού 
ενισχύει τα κίνητρα των εργαζοµένων, τους συσφίγγει στην δέσµευσή τους 
στους στόχους, και στην τήρηση της επιχειρηµατική δεοντολογίας . 

2 
Νέες Τεχνολογίες 
Αφοµοίωση & 
Καινοτοµικότητα 

Η διείσδυση και η αφοµοίωση των εκάστοτε σύγχρονων τεχνολογικών 
εργαλείων, και των σχετικών µεθόδων εργασίας, ενισχύει τη δυνατότητα της 
εταιρίας στην δηµιουργία νέων καινοτόµων προϊόντων, τρόπων παροχής των 
υπηρεσιών και γενικά της επιχειρηµατικής λειτουργίας της. Έτσι µπορεί να 
ανταποκρίνεται πλήρως προς τις εξελισσόµενες συµπεριφορές του 
εξωτερικού περιβάλλοντος και παράλληλα να προσφέρει εξατοµικευµένες 
υπηρεσίες ικανοποιώντας και τις άλλες εξαρτώµενες από την τεχνολογία 
επιχειρηµατικές και επιχειρησιακές ανάγκες & απαιτήσεις. 

Η Εταιρία στοχεύει στο να είναι πρωτοπόρος στην εφαρµογή των ψηφιακών 
υπηρεσιών. να αναπτύσσει και να υλοποιεί λύσεις ώστε να ικανοποιεί τις νέες 
ψηφιακές ανάγκες των πελατών και των συνεργατών της . 

3 
Δίκαιη Αµοιβή, Εξασφάλιση 
Υποστήριξη, προσωπικού 

Η εταιρία θεωρεί ότι η σαφής, «γενναιόδωρη», γνωστή εκ των προτέρων, 
απαρέγκλιτα τηρούµενη και ευέλικτα προσαρµοζόµενη µε κριτήρια ανταµοιβής 
επιτευγµάτων πολιτική αµοιβών παίζει καθοριστικό ρόλο στην ικανότητα της 
να προσλαµβάνει ταλέντα να τα διατηρεί, και έτσι να προσθέτει στην 
συνεχιζόµενη εργασιακή ικανοποίηση του προσωπικού. 

Το σύστηµα αµοιβών και των αποζηµιώσεων που προσφέρει η Εταιρία στους 
υπαλλήλους είναι ενταγµένα σε ένα πλαίσιο που στοχεύει να προωθεί την 
εσωτερική ισορροπία, άµιλλα και συνοχή, την αξιοκρατία, τη κατάδειξη της 
σύνδεσης µεταξύ της απόδοσης και των αποδοχών και την εταιρική προσδοκία 
της δηµιουργίας µακροπρόθεσµης αξίας σε όλα τα επίπεδα της εταιρίας είτε µε 
ατοµική είτε και µε συλλογική προσπάθεια και τέλος διασφαλίζει τους 
εργαζόµενους ότι η εταιρία είναι και θα είναι παρούσα και στις 
παρουσιαζόµενες άτυχες στιγµές. 

4 
Εργασιακά Δικαιώµατα & 
Υπεύθυνη αναδιάρθρωση 

Η Εταιρία ακόµη και κατά τη περίοδο της οικονοµικής κρίσης της χώρας 
διατηρεί το µοντέλο ανάπτυξής της, µέσω της αύξησης της απασχόλησης 
αξιοποιώντας τις νέες τεχνολογίες και τις διαδικασίες της υπεύθυνης 
αναδιάρθρωσης επιτυγχάνοντας πραγµατική ανάπτυξη µε αύξηση της 
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5 
Διαφορετικότητα, ένταξη και 
ίσες ευκαιρίες  

Η Εταιρία, λόγω της φύσης και του γεωγραφικού χώρου άσκησης της 
δραστηριότητάς της δεν είναι ιδιαίτερα εκτεθειµένη σε οξυµένα προβλήµατα 
διαφορετικότητας. 

Εν τούτοις η πολιτική της διασφαλίζει σαφώς τις ίσες ευκαιρίες στο προσωπικό 
της ανεξάρτητα από την διαφορετικότητα φύλου, αναπηρίας, θρησκείας, 
εθνικότητας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισµού τόσο για την ένταξη σε 
αυτή όσο και για την εξέλιξή τους. 

Αυτό το πλαίσιο κατάλληλα διαφοροποιηµένο επεκτείνεται και εφαρµόζεται και 
σε όλο το δίκτυο των συνεργατών της. 

6 
Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη 
και ενδυνάµωση της 
κοινότητας  

Η Εταιρία έχει µια παράδοση στην στρατηγική φιλανθρωπία και υποστηρίζει 
κοινότητες και οµάδες ειδικού ενδιαφέροντος µε δωρεές και παροχές σε αυτές 
και σε σχετικά Ιδρύµατα και Συλλόγους, µε χορηγίες και εταιρικό εθελοντισµό 
κυρίως για την αντιµετώπιση σηµαντικών κοινωνικών ζητηµάτων αλλά και 
προς την κατεύθυνση της αντιµετώπισης περιβαλλοντικών ζητηµάτων.  

7 
Ποιότητα, Ασφάλεια, 
Απόρρητο Πληροφοριών 

Η εταιρία ενστερνίζεται πλήρως τη θεώρηση ότι η ασφαλιστική δραστηριότητα 
στηρίζεται και προϋποθέτει την εµπιστοσύνη. Προς την κατεύθυνση αυτή 
πέραν από την πλήρη συµµόρφωσής προς ότι σχετικά προβλέπεται νοµικά και 
κανονιστικά, επιστρατεύει  και αξιοποιεί τις νέες τεχνολογίες για την διαχείριση 
των δεδοµένων και των προσωπικών στοιχείων. 

Η εταιρία επιτυγχάνει έτσι τόσο την διασφάλιση της προστασίας της 
ιδιωτικότητας και του απορρήτου των προσωπικών στοιχείων των πελατών 
και την αποτροπή της παραβίασης αυτών όσο και την έγκαιρη και επίκαιρη 
διαθεσιµότητα των «ακέραιων» πληροφοριών «όπου δε» για την λήψη των 
αποφάσεων και την αποτίµηση της πορείας των έργων και της δραστηριότητας 
της εταιρίας.  

8 
Κρίση χρέους, οικονοµική 
αστάθεια, επενδύσεις 

Η Εταιρία έχει µηχανισµό και διαδικασίες για την παρακολούθηση και 
αξιολόγηση των κινδύνων και εποπτεύεται για αυτό καθώς και για την 
παρακολούθηση των σχετικών επενδύσεων. 

Η επενδυτική στρατηγική της εταιρίας αναµένεται να συνεχίσει να συµβάλλει 
στην εξισορρόπηση τον οικονοµικό κίνδυνο που συναρτάται µε την κρίση 
χρέους.  

Επισηµαίνεται ότι η ελληνική νοµοθεσία επιβάλλει επενδύσεις οι οποίες δεν 
είναι εκτεθειµένες σε ιδιαίτερους κινδύνους περιβαλλοντικών, κοινωνικών και 
θεµάτων διακυβέρνησης. 
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9 
Προσέλκυση ταλέντων, 
κατάρτιση και ανάπτυξη  

Η Εταιρία στηρίζεται στο έµψυχο «υλικό» της και κατά συνέπεια  από την αρχή 
της λειτουργίας της διασφαλίζει  την επίτευξη των στόχων της από την ύπαρξη 
και την αποδοτική εξέλιξη του υψηλής απόδοσης προσωπικού της. 

Ως εκ τούτων έχει ιδιαίτερες µέριµνες για την προσέλκυση ταλαντούχων 
προσώπων µε δεξιότητες και προσόντα, για την αξιολόγησή τους προκειµένου 
να ενταχθούν και να τοποθετηθούν στη σωστή θέση για την επίτευξη του 
αντίστοιχου επιχειρηµατικού στόχου και στη συνέχεια έχει το σαφές διαρκές 
ενδιαφέρον αλλά και απαίτηση για την συνεχιζόµενη κατάρτιση και ανάπτυξη 
αυτών. 

10 Διαφθορά Δωροδοκία 

Η ασφαλιστική δραστηριότητα προϋποθέτει εµπιστοσύνη. Συνεπώς πέρα από 
τις εκ του νόµου προβλεπόµενες µέριµνες και τους ελέγχους από τα 
θεσµοθετηµένα εποπτικά όργανα εποπτικού  η Εταιρία προωθεί µία κουλτούρα 
υψηλής επιχειρηµατικής ηθικής και λειτουργεί εσωτερικά όργανα για την 
διασφάλιση της τήρησης του σχετικού πλαισίου, απαιτώντας από όλο το 
προσωπικό, τα εσωτερικά ενδιαφερόµενα µέρη και τους συνεργάτες της να 
λειτουργεί έτσι, διότι πέρα από τις νοµικές και τις εταιρικές συνέπειες, το 
ζήτηµα αφορά καίρια, την διασφάλιση των πελατών και των µετόχων της, και 
συνεπώς συναρτάται µε την τη φήµη και την αξιοπιστία της εταιρίας. 

Η εταιρία κινείται στο πλαίσιο των αρχών και πρακτικών του Ελληνικού 
Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης. 

 

11 
Πίστη (loyalty) 
προσωπικού & 
συνεργατών 

Η Εταιρία έχοντας ασφαλιστική δραστηριότητα σε όλη την ελληνική επικράτεια, 
χρειάζεται ένα σταθερό δίκτυο συνεπών και αφοσιωµένων συνεργατών – 
πρακτόρων. 

Για τη διασφάλισή τη δική της της αλλά και των πελατών της, η εταιρία 
εφαρµόζει και για τους συνεργάτες– πράκτορές της το ίδιο πλαίσιο πολιτικών 
και µεθοδολογιών ως προς την επιλογή και την ένταξή τους, ένα αντίστοιχο 
πλαίσιο ανταµοιβών και εξασφάλισής των. Με τον τρόπο αυτό, η Εταιρία 
αξιοποιεί συνεργάτες οι οποίοι επιδεικνύουν µία σαφή αφοσίωση προς την 
εταιρία που συνοδεύεται από την εκ µέρους τους λειτουργία µέσα στο 
επιθυµητό από την εταιρία πλαίσιο συµπεριφοράς και εποπτείας τους. 

12 

Υπεύθυνη χρήση ενέργειας 
και φυσικών πόρων, 
Υπολογισµός 
Αποτυπώµατος,  

Οι δραστηριότητες της εταιρίας δεν έχουν ιδιαίτερα σηµαντικές επιπτώσεις  στο 
κλίµα και στο περιβάλλον. Παρά ταύτα η Εταιρία έχει αυτόβουλη εθελοντική 
στόχευση, για µία συνεχιζόµενη προσπάθεια υπεύθυνης «πράσινης» 
λειτουργίας, αποφυγής και µείωσης των εκποµπών της και των όποιων 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων προκαλεί η λειτουργία της. Ενσωµατώνει αυτές 
τις αξίες στην επιχειρηµατική της κουλτούρα προσφέρει κίνητρα στο 
προσωπικό της για αυτά. Έτσι πέρα από την καλλιέργεια τέτοιου κλίµατος στο 
σχετικό κοινωνικό περίγυρο της εταιρίας, η δηµοσιοποίηση της προσπάθειάς 
της, λόγω του µεγέθους και της φήµης της λειτουργεί ως θετικό παράδειγµα. Η 
Εταιρία θέτει τέτοιους στόχους τους οποίους και δηµοσιοποιεί σχετικά µε τη 
µείωση των αερίων του θερµοκηπίου, της ενέργειας, του νερού, του χαρτιού, 
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13 
Προσιτότητα ασφαλιστικών 
λύσεων στην οικονοµική 
κρίση 

Με δεδοµένες τις συνέπειες της οικονοµικής κρίσης στην ελληνική κοινωνία, 
η Εταιρία διαµορφώνει προϊόντα και υπηρεσίες τέτοια ώστε να µπορεί να 
προσφέρει ασφαλιστικές λύσεις που να καλύπτουν τις ανάγκες και εκείνων 
των τµηµάτων του πληθυσµού που έχουν υποστεί µεγαλύτερες επιπτώσεις, 
ακόµη και σε πρόσωπα µε χαµηλό εισόδηµα ανεξάρτητα από τη άλλη 
κατάστασή τους (νέοι και νέοι ιδιοκτήτες επιχειρήσεων ή  ηλικιωµένοι, άτοµα 
µε αναπηρία, ενταγµένοι µετανάστες, άνεργοι, κτλ.).  

Η εταιρία προσπαθεί να διαµορφώσει λύσεις που στοχεύουν στο να 
ανταποκριθεί κατά το δυνατόν στις νέες συνθήκες και προβλήµατα που 
προέκυψαν, όπως η πτώση της µεσαίας τάξης, οι αλλαγές των 
συνταξιοδοτικών πλαισίων, τα ανασφάλιστα αυτοκίνητα κλπ. 

14 
Γήρανση κοινωνίας & 
«οικογενειακές» δοµές 

Παράλληλα µε τη οικονοµική κρίση συντρέχει η γήρανση του πληθυσµού και 
οι δυσκολίες στην τυπική οικογενειακή λειτουργία, µε αντίστοιχη επίπτωση στο 
κόστος συντάξεων, υγειονοµικής περίθαλψης  και στην ιδιωτική αποταµιευτική 
συµπεριφορά.  

Η Εταιρία στοχεύει στο δηµιουργήσει και να προσφέρει νέες λύσεις για την 
αντιµετώπιση τέτοιων θεµάτων όπως η προστασία της υγείας, η έλλειψη 
αυτάρκειας, η υποστήριξη οικογενειαρχών µε αντίστοιχα βάρη. 

Κλασσικό τυπικό παράδειγµα τέτοιου προϊόντος είναι ο Ασφαλιστικός Γονέας. 

15 
Κανονιστική Συµµόρφωση 

Φερεγγυότητα 

Οι συνέπειες της κρίσης έχει βάλει και την Ευρωπαϊκή Πίστη σε αυξηµένους 
κανονιστικούς περιορισµούς. 

Η Εταιρία καλείται να αναπτύξει και να βελτιώσει συνεχώς την 
αποτελεσµατικότητα του συστήµατος διακυβέρνησης για τη διαχείριση των 
απαιτήσεων φερεγγυότητας και για την αντιµετώπιση του ξεπλύµατος 
χρήµατος και τις συγκρούσεις συµφερόντων. 

Προς αυτή τη κατεύθυνση η εταιρία έχει ολοκληρώσει τη προετοιµασία της και 
εφαρµόζει τους κανόνες της οδηγίας 2009/138/ΕΚ για τη Φερεγγυότητα ΙΙ 
(Solvency ΙΙ), και τα απαιτούµενα για την αντίστοιχη εποπτεία της από την 
Τράπεζα της Ελλάδος. 

16 
Αριστεία στη διαχείριση 
απαιτήσεων & ικανοποίηση 
πελατών 

Για την περίπτωση µίας απαίτησης ο πελάτης πρέπει να έχει αποδείξεις για την 
έκταση της ασφαλιστικής κάλυψής του, η δε Εταιρία πρέπει να µπορεί να 
αξιολογήσει την αξιοπιστία του ισχυρισµού και να σταθµίσει το ενδεχόµενο 
µίας ασφαλιστικής απάτης. 

Η Εταιρία έχει µεριµνήσει ώστε και στο επίπεδο της πληρότητας της συλλογής 
των σχετικών πληροφοριών, και στην αποτελεσµατικότητα των εργαλείων και 
των µεθόδων αξιολόγησής τους όσο και στην λειτουργία του προσωπικού και 
των συνεργατών της µέσα στα πλαίσια της επαγγελµατικής δεοντολογία και της 
φερεγγυότητας, να µπορεί να διαχειρισθεί άριστα τις εµφανιζόµενες απαιτήσεις 
και να ικανοποιεί τάχιστα τις αυθεντικές απαιτήσεις των πελατών της, 
κινούµενη στο πλαίσιο της εµπιστοσύνης και της αµοιβαιότητας. 
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17 
Εµπλοκή ΔΣ και 
επιχειρηµατική αξιολόγηση 
θεµάτων ΕΚΕ 

Η Εταιρία µεθοδεύει την οµαλή και γρήγορη επίτευξη της αναδιάρθρωσής της 
στοχεύοντας την βιώσιµη λειτουργία της και την αειφόρο ανάπτυξή της. 

Ο στόχος αυτός καθώς άπτεται της κατανόησης και της εφαρµογής όλων των 
ουσιωδών ζητηµάτων βιωσιµότητας που απασχολούν και εξελίσσουν τη 
θεµατολογία της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης οδήγησαν την εταιρία στο να 
εντάσσει αυτά τα ζητήµατα στο προβληµατισµό και στις διαδικασίες λήψης 
απόφασης του ανώτερου διοικητικού της οργάνου, και να τα αξιολογεί µε τη 
τυπική επιχειρηµατική διαδικασία. 

 

ΟΥΣΙΩΔΗ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

Τα Ουσιώδη Ζητήµατα ανεδείχθησαν από διαβουλεύσεις µε εκπροσώπους των εσωτερικών ενδιαφεροµένων 
µερών της εταιρίας. Προσδιορίζουν τον επιχειρηµατικό προσανατολισµό και τους παράγοντες βιωσιµότητας 
της εταιρίας, παράλληλα δε επηρεάζουν τις προσδοκίες, τις αποφάσεις και τις ενέργειές της διότι εκτιµάται 
–από τα ενδιαφερόµενα µέρη - ότι αυτά µπορεί να έχουν σηµαντικές οικονοµικές, κοινωνικές και 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις στις δραστηριότητες της Εταιρίας.
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Γράφηµα για τα Ουσιώδη Ζητήµατα Βιωσιµότητας 
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Στοιχεία Επικοινωνίας:

Η Ευρωπαϊκή Πίστη, στο πλαίσιο της προσπάθειάς της για συνεχή βελτίωση, καλωσορίζει οποιαδήποτε ερώτηση, 
διευκρίνιση και πρόταση σχετικά µε την πολιτική εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, εταιρικής διακυβέρνησης, 
οικονοµικής πληροφόρησης και βιώσιµης ανάπτυξης, καθώς η άποψη των ενδιαφεροµένων µερών φέρει µ
οναδική αξία στην εταιρία.

Είµαστε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε πληροφορία.

Με εκτίµηση,

 
Γεώργιος Γκούσκος
Senior Financial & Business Analyst
Λ. Κηφισίας 274, Χαλάνδρι, 15232
Tηλ.: 2108119655
Email: ggkouskos@europisti.gr
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