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Υπό την αιγίδα του Πρόεδρου 

της Βουλής των Αντιπροσώπων κ. Γιαννάκη Ομήρου

Θεσμός καθιερώθηκε πλέον η διοργάνωση των Ασφαλιστικών Συνε-

δρίων από το Ασφαλιστικό Ινστιτούτο Κύπρου.

Το 8ο Ασφαλιστικό Συνέδριο με τίτλο «Ασφαλιστές ξανά!» εξασφάλι-

σε για ακόμη μια χρονιά τα θετικά σχόλια των Συνέδρων.

Στο Συνέδριο που οργανώθηκε στις 13 Νοεμβρίου 2012 παρευ-

ρέθηκαν ο Πρόεδρος της Βουλής κ. Γιαννάκης Ομήρου, η Έφορος 

Ασφαλίσεων κ. Βικτώρια Νάταρ, εκπρόσωποι της Αντασφαλιστικής 

Εταιρείας «Munich – Re» και των εταιρειών «Εμμανουήλ Ν. Μάνος», 

«Guy Carpenter», MATRIX, Γενικοί Διευθυντές και στελέχη όλων των 

Ασφαλιστικών Εταιρειών καθώς και 400 μέλη του ΑΙΚ. 

Η επιτυχία του Συνεδρίου στηρίχθηκε στην πλούσια και επίκαιρη θε-

ματολογία των εισηγήσεων και των ανοικτών συζητήσεων όπως:

• Οι αιτίες της κρίσης της Κυπριακής οικονομίας και η επιβεβλημένη 

διορθωτική πορεία.

• Διαχείριση κινδύνου σήμερα και αντιμετώπιση των προκλήσεων 

στην νέα αποχή του Φυσικού Αερίου.

• Ασφαλιστική Διαμεσολάβηση ΙΙ.

• Ιδιωτική Ασφάλιση Υγείας – Αρχές και Προκλήσεις

• Έρευνα Αγοράς

• Το Solvency II και οι μελλοντικές εξελίξεις στην Ασφαλιστική Αγο-

ρά.

• Η τρέχουσα κατάσταση και οι προοπτικές της Διεθνούς Αντασφα-

λιστικής Αγοράς.

• Ο ενδεκάλογος του αποτελεσματικού προπονητή – ασφαλιστή.

• Η επιτυχία του αύριο σχεδιάζεται σήμερα.

Στο χαιρετισμό του ο Πρόεδρος του Ασφαλιστικού Ινστιτούτου Κύ-

πρου κ. Χαράλαμπος Χαμπουρής τόνισε ότι η συνεχής επαγγελματική 

βελτίωση είναι μια επιβεβλημένη αναγκαιότητα, ώστε ο ασφαλιστι-

κός θεσμός να παραμείνει καταξιωμένος ψηλά στη συνείδηση του 

κοινωνικού συνόλου.

Χαρακτηριστικά ο κ. Χαμπουρής ανέφερε:

Φέτος με την κοινωνία μας να δοκιμάζεται, αντιμετωπίζοντας τόσα 

πολλά και σοβαρά οικονομικά προβλήματα, θα έλεγα ότι ο ασφαλι-

στικός θεσμός έχει να επιτελέσει μια αποστολή βοηθώντας τον κό-

σμο να αντιληφθεί ότι η ασφάλιση είναι μια ανάγκη, τόσο μεγάλη και 

σημαντική, όσο και η εξασφάλιση του επιούσιου.

Για την αντιμετώπιση των πολλαπλών οικονομικών προβλημάτων 

που μας ταλαιπωρούν καθημερινά εκφράζονται πολλές και διάφορες 

απόψεις, πολλάκις ατεκμηρίωτες, με αποτέλεσμα να δημιουργείται 

μέσα στην κοινωνία μια πολυγνωμία και μια σύγχυση. Σε ότι αφορά 

τον ασφαλιστικό κλάδο, τα στελέχη μας θα πρέπει να είναι επαρκώς 

προετοιμασμένα, να δείχνουν  κατανόηση  στα προβλήματα του 

κόσμου και να διατυπώνουν τις εισηγήσεις τους με απλά και πειστι-

κά επιχειρήματα. Στόχος θα πρέπει να είναι η αποδοχή από μέρους 

του κοινούς της άποψης, όχι στους δύσκολους καιρούς που ζούμε, 

η ασφάλιση είναι ότι καλύτερο για το μέλλον των ιδίων των ασφαλι-

ζομένων  και των οικογενειών τους. Κι αν οι αρχαίοι ημών πρόγονοί 

επιζητούσαν κάποτε «άρτον και θεάματα» οι σημερινοί άνθρωποι θα 

πρέπει να επιζητούν «άρτον και ασφάλιση».

Το Ασφαλιστικό Ινστιτούτο Κύπρου προσφέρει την αναγκαία προς το 

σκοπό αυτό επιμόρφωση στα στελέχη μας, που είναι επαναλαμβάνω, 

μια επιβεβλημένη αναγκαιότητα!

Ο Πρόεδρος του Ασφαλιστικού Ινστιτούτου  Κύπρου κ. Χαράλαμπος 

Χαμπουρής κλείνοντας, ευχαρίστησε τους μεγάλους χορηγούς του 

Συνεδρίου, τις Εταιρείες « Munich – Re», «Εμμανουήλ Ν. Μάνος» 

και «Guy Carpenter», τη Χορηγό Εταιρεία Matrix, καθώς και όλες τις 

Ασφαλιστικές Εταιρείες της Κυπριακής Αγοράς, που με την οικονομι-

κή τους στήριξη συνέλαβαν ουσιαστικά στη διοργάνωση του Ασφα-

λιστικού Συνεδρίου 2012.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 2012:
Ασφαλιστές ξανά!

Στιγμιότυπα με τους Συνέδρους
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Έκθεση, χαιρετισμοί, απόψεις, συζητήσεις 
και ενδιαφέροντα θέματα στο 8ο Ασφαλιστικό Συνέδριο 2012

Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου λειτούργησε έκθεση με θέμα: «Ασφαλιστές ξανά!»

Στιγμιότυπα από την έκθεση «Ασφαλιστές ξανά!»γμ
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Χαιρετισμοί
Την Τρίτη 13 Νοεμβρίου 2011, ο  Προεδρεύων των εργασιών του Συ-

νεδρίου και Αντιπρόεδρος του Ασφαλιστικού Ινστιτούτου Κύπρου κ. 

Χριστόδουλος Ελληνόπουλος κήρυξε την έναρξη των εργασιών του 

Συνεδρίου.  Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου, χαιρετισμούς απηύθυναν 

ο Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων κ. Γιαννάκης Ομήρου, ο 

Πρόεδρος του Ασφαλιστικού Ινστιτούτου Κύπρου κ. Χαράλαμπος Χα-

μπουρής, η Έφορος Ασφαλίσεων κ. Βικτώρια Νάταρ, ο Πρόεδρος του 

Συνδέσμου Ασφαλιστικών Εταιρειών Κύπρου κ. Φίλιος Ζαχαριάδης, και 

ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Επαγγελματιών Ασφαλιστικών Διαμεσο-

λαβητών κ. Γιώργος Λιόλης.

Έναρξη  των εργασιών του Ασφαλιστικού Συνεδρίου από τον 

Προεδρεύοντα κ. Χριστόδουλο Ελληνόπουλο

Η Έφορος Ασφαλίσεων κ. Βικτώρια Νάταρ απευθύνει τον χαιρετισμό της 

προς τους Συνέδρους

Χαιρετισμός από τον κ. Γιώργο Λιόλη, Πρόεδρο του Συνδέσμου 

Επαγγελματικών Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών

Χαιρετισμός από τον Πρόεδρο του Ασφαλιστικού Ινστιτούτου Κύπρου 

κ. Χαράλαμπο Χαμπουρή

Χαιρετισμός από τον Πρόεδρο του Συνδέσμου Ασφαλιστικών Εταιρειών 

Κύπρου κ. Φίλιο Ζαχαριάδη

Ο Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων Κύπρου. Κ. Γιαννάκης 

Ομήρου απευθύνει χαιρετισμό στο Συνέδριο
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Τα θέματα του Συνεδρίου
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκάλεσαν 

τα θέματα που παρουσιάστηκαν 

στο Συνέδριο. Διακεκριμένοι ομι-

λητές τόσο από την Κύπρο όσο και 

από το εξωτερικό παρουσίασαν τις 

δικές τους απόψεις εμπλουτίζο-

ντας τις γνώσεις των Συνέδρων.

Τα θέματα του Συνεδρίου:

«Οι αιτίες της κρίσης της 

Κυπριακής οικονομίας και η 

επιβεβλημένη διορθωτική πορεία»

Ο Δρ. Ανδρέας Θεοφάνους, καθη-

γητής Πολιτικής Οικονομίας και 

Πρόεδρος του Κέντρου Ευρωπαϊ-

κών και Διεθνών Υποθέσεων στο 

Πανεπιστήμιο Λευκωσίας μέσα 

από την παρουσίαση του θέματος 

του ανέφερε ότι είναι πολύ σημα-

ντικό να κατανοηθεί ότι εν πολλοίς 

τα αίτια της κρίσης της κυπριακής 

οικονομίας είναι ενδογενή και 

είναι προφανές ότι απαιτείται αλ-

λαγή οικονομικού υποδείγματος. 

Μεταξύ άλλων, υπογραμμίζεται ο 

παραμερισμός του λαϊκισμού, των 

πελατειακών σχέσεων και η σημα-

σία της σωστής ηγεσίας και αποτε-

λεσματικής διοίκησης.

«Διαχείριση κινδύνου 

σήμερα και αντιμέτωπη των 

προκλήσεων στην νέα εποχή 

του Φυσικού Αερίου»

Ο κ. Ιωάννης Θεοδοσίου, Διευ-

θυντής της Ε.Ν Μάνος Κύπρου, 

επεσήμανε την ιδιομορφία της 

περιόδου που ζούμε ως προς τη 

διαχείριση κινδύνου και τη νέα 

εποχή που αναμένουμε να έχουμε 

με την εκμετάλλευση του φυσικού 

αερίου. Ανέφερε τις  προοπτικές 

που διαφαίνονται και πως πρέπει 

να προετοιμαστούμε για τις νέες 

προκλήσεις.

«Ασφαλιστική 

Διαμεσολάβηση ΙΙ»

Ο κ.  Μιλτιάδης Μιλτιάδους, Γενικός 

Διευθυντής της AIG στην Κύπρο 

είπε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει 

προτείνει τον περασμένο Ιούλιο  

αναθεώρηση της Οδηγίας για την 

Ασφαλιστική Διαμεσολάβηση. Στό-

χος της πρότασης είναι η αναβάθμι-

ση της προστασίας των καταναλω-

τών στον ασφαλιστικό τομέα με την 

δημιουργία κοινών προτύπων για 

τις πωλήσεις ασφαλιστικών προϊό-

ντων, τη διασφάλιση της παροχής  

κατάλληλων συμβούλων και τη 

θέσπιση κανόνων για την αποτελε-

σματικότερη αντιμετώπιση των κιν-

δύνων σύγκρουσης συμφερόντων 

και αυξημένης διαφάνειας. 

«Ιδιωτική Ασφάλιση Υγείας – 

Αρχές και Προκλήσεις

Ο κ. Ζάκος Δροσσόπουλος, Client 

Account Manager, Munich RE, έκανε 

σύντομη αναφορά  στις βασικές πα-

ραμέτρους που λαμβάνουν υπόψη 

τους οι Ασφαλιστικές Εταιρείες για 

τον σχεδιασμό των ασφαλιστικών 

τους Προγραμμάτων Υγείας. 

«Το Solvency II και 

οι μελλοντικές εξελίξεις 

στην Ασφαλιστική Αγορά»

Ο κ. Χρυσόστομος Παρασκευό-

πουλος, Εκπρόσωπος της Ελλα-

δοκυπριακής Επιτροπής LIMRA, 

επεσήμανε ότι το Solvency II θεω-

ρείται μια προοπτική εναρμόνισης 

της Ευρωπαϊκής ασφαλιστικής 

αγοράς, ενισχύοντας ταυτόχρονα 

την προστασία του καταναλωτή 

και καθιστώντας Ασφαλιστικές 

Εταιρείες και διαμεσολαβητές πιο 

υπεύθυνους.

«Η τρέχουσα κατάσταση και 

οι προοπτικές της Διεθνούς

 Αντασφαλιστικής Αγοράς»

Ο κ. Γιώργος Τέρνερ, Αντιπρόεδρος  

GUY CARPENTER, επεσήμανε ότι η 

ανάλυση των δυνατοτήτων αλλά και 

τυχόν αδυναμιών της αντασφαλιστι-

κής αγοράς, αποσκοπεί στην κατα-

νόηση του περιβάλλοντος μέσα στο 

οποίο θα διεξαχθούν οι επικείμενες 

ανανεώσεις τω αντασφαλιστικών 

συμφωνιών. 

«Ο ενδεκάλογος του 

αποτελεσματικού προπονητή- 

ασφαλιστή»

Ο Δρ. Σάκης Λάιος, Τακτικός Κα-

θηγητής στο ΤΕΦΑΑ του Δημοκρί-

τειου Πανεπιστημίου Θράκης και 

Επαγγελματίας προπονητής κα-

λαθόσφαιρας, τόνισε ότι παρόλο 

που οι αρμοδιότητες και οι υπο-

χρεώσεις ενός προπονητή αθλη-

τικής ομάδας και ενός ασφαλιστή 

διαφέρουν, εν τούτοις υπάρχουν 

πολλά κοινά σημεία, στόχοι και 

προσόντα που αφορούν σε μεγά-

λο βαθμό και τους δυο. Παρουσία-

σε τον ενδεκάλογο προσόντων και 

ικανοτήτων που θα πρέπει να κα-

τέχουν προπονητές και σφαλιστές 

για να είναι αποτελεσματικοί στις 

υπηρεσίες που παρέχουν.

«Η επιτυχία του αύριο 

σχεδιάζεται σήμερα»

Ο κ. Μιχάλης Ρ. Βιράρτη τόνισε ότι 

η επιτυχία του αύριο σχεδιάζεται 

σήμερα μέσω των χαρακτηριστι-

κών και των προσόντων που ο σω-

στός επαγγελματικός σύμβουλος 

πρέπει να διαθέτει για καλύτερες 

πω-ΛΥΣΕΙΣ!

Ο Δρ. Ανδρέας Θεοφάνους

Ο κ. Ιωάννης Θεοδοσίου

Ο κ. Μιλτιάδης Μιλτιάδου
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Ο κ. Χρίστος Μιχαηλίδης

Ο κ. Γιώργος Τέρνερ

Ο κ. Μιχάλης Ρ. Βιράρτη

Ο κ. Χρυσόστομος Παρασκευόπουλος

Ο Δρ. Σάκης Λάιος

Ο κ.  Ζάκος Δροσσόπουλος

Τα θέματα του Συνεδρίου
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Ανοικτή Συζήτηση
«Ασφαλιστές ξανά!»

Στη Συζήτηση με θέμα «Ασφαλιστές ξανά!» έλαβαν μέρος οι 

παρακάτω:

Συντονιστής: κ. Δημήτρης Καλλέργης, Πρώην Πρόεδρος του 

Ασφαλιστικού Ινστιτούτου Κύπρου.

Εισηγητές: κ. Ανδρέας Κ,. Μισιαλή Ανώτερος Περιφερειακός 

Διευθυντής Υποκαταστήματος, κ. Νίκος Σταυρινίδης Πρόεδρος 

MDRT Κύπρου, κ. Χρίστος Παναγή Ανώτερος Διευθυντής 

Υποκαταστήματος, κ. Μάρω Χρυσάνθου Ασφαλιστικός Σύμβουλος 

Κλάδου Ζωής, κ. Δημήτρης Χ’ Χαραλάμπους Διευθυντής Εταιρείας 

Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης Γενικού Κλάδου.

Οι Συμμετέχοντες στην Ανοικτή Συζήτηση

Ο κ. Ανδρέας Κ. ΜισιαλήΟ κ. Δημήτρης Καλλέργης Ο κ. Νίκος Σταυρινίδης

Η κ. Μάρω ΧρυσάνθουΟ κ. Χρίστος Παναγή Ο κ. Δημήτρης Χ’ Χαραλάμπους
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Έρευνα Αγοράς

Διερεύνηση της 
αντίληψης που 
επικρατεί στο 
καταναλωτικό 
κοινό σε 
σχέση με τον 
Ασφαλιστικό 
Τομέα
Η Έρευνα Αγοράς 
του Ασφαλιστικού 
Ινστιτούτου 
Κύπρου
Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσίασε η 

Έρευνα Αγοράς του Ασφαλιστικού 

Ινστιτούτου Κύπρου σε συνεργασία με 

την Εταιρεία CYPTONETWORK CON-

SULTANCY GROUP.  Τα αποτελέσματα 

παρουσίασε ο κ. Χρίστος Μιχαηλίδης, 

Εκτελεστικός Πρόεδρος CYPTONET-

WORK CONSULTANCY GROUP.

Η έρευνα έγινε με σκοπό την 

διερεύνηση της αντίληψης που 

επικρατεί στο καταναλωτικό κοινό 

και στις επιχειρήσεις σε σχέση με τον 

Ασφαλιστικό Τομέα.
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Δίπλωμα Ασφαλιστικών Σπουδών (ΔΑΣ)
Ο Πρόεδρος της Βουλής των 

Αντιπροσώπων Κύπρου κ. Γιαννάκης 

Ομήρου και ο Πρόεδρος του 

Ασφαλιστικού Ινστιτούτου Κύπρου κ. 

Χαράλαμπος Χαμπουρής απένειμαν το 

Δίπλωμα Ασφαλιστικών Σπουδών στους 

απόφοιτους του προγράμματος.

Ο κ. Νικόλας Αδαμίδης

Η κ. Βάσω Ηλία Η κ. Κωνσταντίνα Θεοφάνους

Ο κ. Παναγιώτης ΣύκαΟ κ. Γιάννης Κοντός
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Βραβείο
 Άλκη 

Ιακωβίδη
Για την καλύτερη επίδοση στις 

εξετάσεις του ΠΒΑΚ το βραβείο 

απονεμήθηκε στη Νεκταρία 

Χατζηγιάννη

Βραβείο 
Χάρη
Παπαδάτου
Για την καλύτερη επίδοση στις 

εξετάσεις των Νομικών Πτυχών της 

Ασφάλισης το βραβείο απονεμήθηκε 

στον Γιάννη Κοντό

Βραβείο 
καλύτερης 
επίδοσης
Για την καλύτερη επίδοση στις 

εξετάσεις ΔΑΣ το βραβείο 

απονεμήθηκε στη Βάσω Ηλία
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Τιμητική Διάκριση
Το Ασφαλιστικό Ινστιτούτο 

Κύπρου απένειμε στον κ. 

Ανδρέα Γεωργίου τιμητική 

διάκριση για την πολύτιμη και 

μεγάλη προσφορά του στην 

ασφαλιστική βιομηχανία 

για 42 και πλέον χρόνια στα 

οποία αφιέρωσε τη ζωή του, 

υπηρετώντας πιστά το θεσμό 

της ασφάλισης.

Εκ μέρους της Αντασφαλιστικής Εταιρείας Munich – Re  την 

τιμητική διάκριση παρέλαβε ο κ. Ζάκος Δροσσόπουλος

Οι κ.κ. Νίκος Μάνος και Ιωάννης Θεοδοσίου παραλαμβάνουν την 

τιμητική διάκριση για την Εταιρεία Ε.Ν.ΜΑΝΟΣ (ΚΥΠΡΟΣ) ΛΤΔ

Απονομές Τιμητικών 
Διακρίσεων  και Διπλωμάτων
Απονομές τιμητικών διακρίσεων

Το Ασφαλιστικό Ινστιτούτο Κύπρου απένειμε τιμητικές διακρίσεις, 

για την συμβολή τους στην επιτυχία του Ασφαλιστικού 

Συνεδρίου 2012 στην Αντασφαλιστική Εταιρεία Munich – Re και 

στις εταιρείες ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Ν. ΜΑΝΟΣ και GUY CARPENTER.

Ο κ.  Γιώργος Τέρνερ παραλαμβάνει την τιμητική διάκριση  για 

την Εταιρεία GUY CARPENTER
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Φωτορεπορτάζ Ασφαλιστικού Συνεδρίου 2012
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Φωτορεπορτάζ Ασφαλιστικού Συνεδρίου 2012
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