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ςτΡαΒα 
και αΝαΠΟΔα...

Γράφει ο:
θόδωρος ςτούρας

Τ
ώρα που τέλειωσε το Καλοκαί-

ρι και μπήκαμε στο Φθινόπωρο, 

σκέφτομαι την αντιμετώπιση 

του πελάτη, από κάποιους επαγγελμα-

τίες… Όταν λέω επαγγελματίες, ανα-

φέρομαι από τον ιδιοκτήτη ενός κατα-

στήματος πώλησης-επισκευής 

ελαστικών έως τον ή τους μετόχους 

μιας αεροπορικής εταιρείας! Ναι, δυ-

στυχώς, δεν έχει καμιά σημασία πλέ-

ον, αν πληρώνεις 10€ σε έναν επαγ-

γελματία για να σου επισκευάσει το 

σκασμένο λάστιχο του αυτοκινήτου σου ή 220 ευρώ για ένα αε-

ροπορικό εισιτήριο μετ΄επιστροφής, στη Φρανκφούρτη. Το θέμα 

είναι, τι πληρώνεις και τελικά τι παίρνεις. Στις προκείμενες περι-

πτώσεις, δεν πήρα τίποτε άλλο από αέρα, αφού αγόρασα -με από-

δειξη- κάποιες υπηρεσίες από κάποιους νόμιμους επαγγελματίες. 

Η περίπτωση ή μάλλον οι περιπτώσεις (ήταν δύο με διαφορά 10 

ημερών) με το σκασμένο λάστιχο, συνέβησαν η μία σε ένα νησί 

και η άλλη στην Αθήνα. Στο νησί λοιπόν, ο ιδιοκτήτης του «βουλκα-

νιζατέρ», πήρε το τρύπιο λάστιχο από το πορτ-μπακάζ που το είχα 

βάλει «χύμα» και αφού το φούσκωσε, το έβαλε στο νερό για να 

εντοπίσει την τρύπα και στη συνέχει το κόλλησε χωρίς να το ξεμο-

ντάρει , βάζοντας ένα… ελαστκό «μακαρόνι» με κόλλα στην τρύπα.

Στη συνέχεια το ξανάβαλε στο νερό και όπως αυτό «έπλεε», του 

έριξε και δυο σφυριές, λέγοντάς μου ότι «η ζάντα θέλει άλλαγ-

μα» και το έβαλε στη θέση της ρεζέρβας.

Σε ερώτησή μου γιατί δεν το έβαλε στον τροχό, αντικαθιστώντας 

το με τη ρεζέρβα, μου απάντησε ότι αυτό είναι καλύτερο και ότι 

γενικά τα λάστιχα έχουν φθάσει σχεδόν στο όριό τους (πράγμα 

που γνώριζα), χρεώνοντάς με 10€ και με απόδειξη.

Μετά από 10 ημέρες στην Αθήνα, καθώς οδηγούσα, άκουσα ένα 

τακ-τακ προερχόμενο από το εξωτερικό του αυτοκινήτου. Σταμά-

τησα, είδα ένα λάστιχο να «πατάει» και ψάχνοντας εντόπισα το 

«κεφάλι» ενός τεράστιου καρφιού!  Έτσι, μετά από ένα «φούσκω-

μα» στο δρόμο, το πήγα σε ένα βουλκανιζατέρ, όπου ο υπάλληλος 

έβγαλε το λάστιχο και στη συνέχεια το καρφί, το κόλλησε με το 

γνωστό μακαρόνι και το επανατοποθέτησε ξανά στο αυτοκίνητο 

χωρίς να το… βρέξει. Τον ρώτησα πόσο κάνει και μου είπε: άλ-

λοι παίρνουν 5€, αλλά εμείς παίρνουμε 8€! Τον πλήρωσα, μου 

έδωσε απόδειξη και έφυγα, αναρωτώμενος, πόσο χρεώνουν την 

εργατοώρα τους, τα δύο βουλκανιζατέρ που προαναφέρθηκα. Στο 

γραφείο που επέστρεψα, κάθισα και υπολόγισα τον χρόνο που 

έκαναν για να με εξυπηρετήσουν –οποίος, τουλάχιστον στη περί-

πτωση των 8€, δεν ήταν πάνω από 5 λεπτά - και βρήκα ότι μου 

χρέωσε 96€ την εργατοώρα του!

Η δεύτερη «κουφή» περίπτωση, ήταν αυτή με ταξίδι μου στη 

Φραγκφούρτη, με την ευκαιρία της Automechanika, όπου για 

ένα αεροπορικό εισιτήριο μετ’ επιστροφής (κανονικό και όχι… 

χαμηλού κόστους), με μια Ελληνική εταιρία, πλήρωσα 220€ και 

για μια βαλίτσα εκτός της χειραποσκευής, πλήρωσα άλλα 20€. 

Όμως στη επιστροφή, υποχρεώθηκα να πληρώσω ξανά την βα-

λίτσα (δεν ήταν μέσα στο πακέτο!) και μάλιστα με Γερμανικό… 

καπέλο 8€. Σε παρατήρησή μου, γιατί πληρώνουμε έξτρα την 

βαλίτσα και μάλιστα 8€ παραπάνω, μου απάντησαν μόνο στο 

δεύτερο, λέγοντάς μου, ότι εδώ είναι Γερμανία… 

Βέβαια, δεν ήταν μόνο αυτό που έγινε με την αεροπορική εται-

ρεία. Όταν «βολεύτηκα» στο αεροπορικό κάθισμά μου, διαπί-

στωσα ότι τα γόνατά μου ακουμπούσαν στο μπροστινό κάθισμα 

(έχω ύψος 1,83). Στην αρχή δεν έδωσα σημασία και βολεύτηκα 

όπως-όπως, αλλά μόλις ο μπροστινός συνεπιβάτης μου, έκα-

νε ένα «κλικ» προς τα πίσω το κάθισμά του, τότε ζορίστηκα και 

απευθύνθηκα στην αεροσυνοδό, για να μου απαντήσει ότι θα το 

γράψει στην αναφορά της προς την εταιρεία… (τώρα που γρά-

φω αυτές τις γραμμές, καθισμένος στο γραφείο μου, μέτρησα το 

μήκος από το βάθος του καθίσματος, μέχρι την άκρη των γονά-

των μου και το βρήκα ακριβώς 60 εκ. Τόσο ήταν και η απόσταση 

μεταξύ των δύο καθισμάτων, πράγμα που επιδιώκουν οι αερο-

πορικές εταιρείες, γιατί έτσι κερδίσουν χώρο για περισσότερες 

σειρές καθισμάτων -άρα περισσότερους επιβάτες- ανά ταξίδι. 

Παράλληλα φροντίζουν να έχεις μόνον μια χειραποσκευή, για να 

γλυτώνουν τόσο βαλίτσες και το βάρος τους, που σημαίνει λιγό-

τερα καύσιμα, όσο και το επιπλέον κόστος του αεροδρομίου, που 

είναι οι αχθοφόροι για το φόρτωμα-ξεφόρτωμα, τα μεταφορικά 

προς και από το αεροπλάνο, η χρήση ιμάντων μεταφοράς κ.λπ).

 Όμως δεν ήταν μόνον αυτό. Στην επιστροφή μας, που έγινε με μια 

ώρα καθυστέρηση, γιατί άργησε να έλθει το αεροπλάνο από την 

Αθήνα, η αεροσυνοδός έβγαλε από το ντουλάπι το σακίδιο-χειρα-

ποσκευή της διπλανής συνεπιβάτιδάς μου και την υποχρέωσε να το 

βάλει στα πόδια της, δηλαδή στο… βρωμοπάτωμα, γιατί δεν χώραγε 

στο ντουλάπι η βαλίτσα ενός άλλου καθυστερημένου επιβάτη!

Αυτά όλα τα γράφω, για να μη ξεχνάμε την έννοια της λέξης 

«εξυπηρέτηση» ή αλλιώς «service» και ότι αν θέλουμε να είμα-

στε καλοί επαγγελματίες, πρέπει στη δουλειά μας να σκεφτόμα-

στε ότι «ο πελάτης, είναι ο Βασιλιάς». Το άλλο, που έλεγε- πριν 

100 χρόνια- ο Χένρυ Φόρντ «δώσε στον πελάτη ότι χρώμα αυ-

τοκίνητο θέλει, αρκεί να είναι μαύρο»… πέθανε και σήμερα στο 

marketing, αποτελεί παράδειγμα προς αποφυγή.
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ςεπτέμβριος 1995

1995...
τον περασμένο… αιώνα και για την ακρίβεια 

τον ςεπτέμβρη του 1995, το περιοδικό 

«ΦΑΝΟΒΑΦες», είχε όπως πάντα, 

ενδιαφέροντα για την εποχή του πληροφορίες 

και θέματα, όπως τα:

Κ
άτω από το χρώμα: Μια αναφορά στις βασικές αρχές της 

φανοποιϊας και συγκεκριμένα στο καθορισμό του τρόπου 

επισκευής του παραμορφωμένου αμαξώματος, το γνω-

στό καλιμπράρισμα. Στις 5 σελίδες αυτού του άρθρου, γίνεται 

ιδιαίτερη αναφορά στον έλεγχο μέτρησης του αμαξώματος και 

στα τότε υπάρχοντα είδη καλιμπρών (με μήτρες, φλάντζες ή τα-

κάκια, πολυμήτρες, μετρικό σύστημα).

Υδατοδυάλυτα προϊόντα επαναβαφής και φασματογράφος από 

την RΜ. Η δεκαετία του 1990, ήταν η εποχή του «νερού» για την 

βιομηχανία επαναβαφής του αυτοκινήτου, αφού, όπως έχουμε 

αναφέρει σε προηγούμενα τεύχη μας,  έφερε μια επανάσταση 

στον χώρο, άσχετα αν στις μέρες μας οι οπαδοί της έχουν μει-

ωθεί… Τότε λοιπόν, τα χρώματα επαναβαφής νερού UNO και 

ΟΝΥΧ της  εταιρείας χρωμάτων  R-M, καθώς και ο φασματο-

γράφος Colortronic, αποτέλεσαν μια σημαντική είδηση, που πή-

ρε και τη δέουσα προβολή.

Η Ιστορία των Ιταλών σχεδιαστών αυτοκινήτων – GHIA:  Επρό-

κειτο για μια ακόμα παρουσίαση ενός σχεδιαστή αυτοκινήτων, 

ο οποίος ξεκινώντας από ένα παλιό φανοποιείο, εξελίχθηκε σ́ έ-

να από τα πλέον φημισμένα κέντρα σχεδιασμού αυτοκινήτων 

στον κόσμο.

Η Αμερικάνικη έκθεση NASE ’95.  Μια προαναγγελία  για τη με-

γαλύτερη έκθεση φανοποείας που πραγματοποιείται κάθε χρό-

νο στις ΗΠΑ -εκείνη την χρονιά  επιλέχθηκε η Νέα Ορλεάνη- και  

η οποία αποτελεί ένα εκρηκτικό γεγονός για την παγκόσμια αυ-

τοκινητοβιομηχανία του αυτοκινήτου.

EQUIP AUTO ’95. Η Γαλλική έκθεση με ανταλλακτικά και εξο-

πλισμούς συνεργείων: Μια ακόμα προαναγγελία, για την επερ-

χόμενη τον επόμενο μήνα διεθνή έκθεση του Παρισιού (από της 

3 μεγαλύτερες που πραγματοποιούνται στην Ευρώπη), πολύ 

γνωστή στους αναγνώστες μας, από τα αλλεπάλληλα, εδώ και 

30 χρόνια, ρεπορτάζ μας .

Αυτά και άλλα, δημοσιεύθηκαν στο «Φανοβαφές», τον Σεπτέμ-

βριο του 1995, 22 χρόνια πρίν!
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Η 
εκτίμηση του κόστους μιας ζημιάς 

μετά από ατύχημα, είναι το Α και 

το Ω στη διαδικασία επισκευής. 

Σύμφωνα με τους επαγγελματίες του κλά-

δου, ο τρόπος που γίνεται η εκτίμηση δεν 

έχει αλλάξει εδώ και 30 χρόνια περίπου. 

Αντίθετα, τα αυτοκίνητα που κυκλοφο-

ρούν στους δρόμους σήμερα, έχουν εξε-

λιχθεί και συνεχώς εξελίσσονται με ιλιγ-

γιώδεις ρυθμούς, ιδίως με την σύγχρονη 

χρήση των υπολογιστών.

Δυστυχώς, αυτό σημαίνει ότι οι μέθοδοι 

εκτίμησης των επισκευών σε πολλά συνερ-

γεία είναι πλέον ανεπαρκείς. Όμως, υπάρ-

χουν τρόποι για να τις βελτιώσετε, ακολου-

θώντας τις παρακάτω συμβουλές, που θα 

σας βοηθήσουν να σχεδιάσετε σωστά τη 

δική σας διαδικασία εκτίμησης μιας ζημιάς.

ςυγκεντρώστε όλες 
τις σωστές πληροφορίες

Είναι σημαντικό να γνωρίζετε όσο το δυ-

νατόν περισσότερα μπορείτε, για το αυτο-

κίνητο που πρόκειται να επισκευάσετε. Χω-

ρίς να το γνωρίζετε καλά, είναι εύκολο να 

παραγγείλετε λάθος ανταλλακτικά, να ξε-

μοντάρεται και να μοντάρεται με λάθος 

τρόπο ή χωρίς αποτέλεσμα ή να μην κατα-

νοήσετε τον τρόπο που μεταδόθηκε η ζη-

μιά. Εάν γνωρίζετε με τι ακριβώς έχετε να 

κάνετε, τότε έχετε κάνει το κρίσιμο πρώτο 

βήμα για κάθε διαδικασία εκτίμησης.

Είναι αναμφισβήτητο γεγονός, ότι τα αυ-

τοκίνητα σήμερα είναι πιο περίπλοκα απ’ 

ότι ήταν στο παρελθόν. Γι΄ αυτό, πριν ξε-

κινήσετε μια εκτίμηση, πρέπει να έχετε 

ολοκληρομένη πληροφόρηση (εικόνα) του 

αυτοκινήτου, μαζί με το σωστό πακέτο 

επιλογών, όχι μόνον για την επισκευή, αλ-

λά και για να παραγγείλετε τα σωστά 

ανταλλακτικά.

κάνετε χρήση της τεχνολογίας

Η τεχνολογία συνεχώς αναπτύσσεται για 

να κάνει τη ζωή μας πιο εύκολη, και μπο-

ρεί να βοηθήσει στο να απλοποιήσουμε 

τη διαδικασία εκτίμησης με διάφορους 

τρόπους. Ο ευκολότερος τρόπος για να 

Πως θα εκτιμήςετε 
ςωςτα μια ζήμια
Δείξτε προσοχή σε αυτές τις συμβουλές από ειδικούς για το πώς θα οργανώσετε 
τη διαδικασία εκτίμησης ζημιών και  πώς θα τις εφαρμόσετε στο συνεργείο σας



11

επιτρέψετε στην τεχνολογία να σας βοη-

θήσει είναι απλά να αρχίσετε να την χρη-

σιμοποιείτε.

Μια άλλη θεωρία της εποχής, υποστηρί-

ζει ότι την ίδια στιγμή που ο εκτιμητής 

ελέγχει το όχημα και κρατά σημειώσεις, 

βγάζει φωτογραφίες και αξιολογεί διάφο-

ρα στοιχεία, θα πρέπει απευθείας να περ-

νά όλα αυτά σε ένα τάμπλετ, αντί να κρα-

τά σημειώσεις σε ένα χαρτί και ύστερα να 

τα περνά στον βασικό υπολογιστή του. Τα 

περισσότερα τάμπλετ είναι συμβατά με 

στυλό-γραφίδα, έτσι ώστε να μπορείτε να 

γράφετε αντί να πληκτρολογείτε τις παρα-

τηρήσεις σας.

Επίσης, στα παραπάνω έρχεται να προ-

στεθεί, μια ακόμα θεωρεία, η οποία προ-

τείνει τη χρήση δύο οθονών κατά τη δι-

άρκεια της διαδικασίας επανεξέτασης. 

Αυτό επιτρέπει στον εκτιμητή να επανε-

ξετάζει την εκτίμηση της ζημιάς στη μία 

οθόνη και να την συγκρίνει με τις φωτο-

γραφίες, τα σχέδια των γνήσιων ανταλ-

λακτικών ή τις διαδικασίες επισκευής, 

στην άλλη οθόνη.

Δώστε «βάρος» στην ποιότητα 
και όχι στην ποσότητα

Μια ακριβής εκτίμηση, προσδιορίζει το 

όχημα και τα ανταλλακτικά που πρέπει να 

επιδιορθωθούν και να αντικατασταθούν. 

Επίσης, θα πρέπει να περιλαμβάνει τις 

απαιτούμενες εργατοώρες επισκευής, 

πράγμα που επιτρέπει και στα δυο μέρη 

(εκτιμητή και πελάτη) να αντιληφτούν τις 

αναγκαίες δαπάνες και διαδικασίες. Επί-

σης, με αυτό τον τρόπο, γίνεται η παραγ-

γελία-αγορά των σωστών ανταλλακτικών 

και διασφαλίζεται ότι οι επισκευές θα 

προχωρήσουν γρήγορα και αποτελεσμα-

τικά, με τρόπο επωφελή τόσο για το φα-

νοβαφείο, όσο και για τον πελάτη.

Το ίδιο στέλεχος λέει, ότι τις περισσότε-

ρες φορές οι εκτιμητές... δεν έχουν αρ-

κετό χρόνο για να συντάξουν μια πλήρη 

ή σωστή εκτίμηση. Συνεπώς, ο προγραμ-

ματισμός είναι το παν.

Μια ανακριβής εκτίμηση μπορεί να προ-

κύψει λόγω βιασύνης, ειδικά όταν οι εκτι-

μητές προσπαθούν να καλύψουν τα όρια. 

Και αυτό μπορεί να έχει ως συνέπεια μια 

λάθος παραγγελία ανταλλακτικών, δυσα-

ρεστημένους πελάτες και σπατάλη χρό-

νου, λόγω πολλαπλής ενασχόλησης με 

ασφαλιστικούς πραγματογνώμονες ή την 

αναμονή παραλαβής πρόσθετων ή αντι-

κατάστασης κάποιων ανταλλακτικών που 

παραγγέλθηκαν… λάθος.

Τελικά, τα λάθη στην εκτίμηση επιβραδύ-

νουν ολόκληρο το φανοβαφείο, για αυτό «η 

ποιότητα αποδίδει μεγαλύτερη ποσότητα».

Η εστίαση στην ποιότητα επισκευής, θα 

πρέπει να προέρχεται από το σύνολο του 

προσωπικού, όχι μόνο από τον εκτιμητή. Η 

ηγεσία, η οποία ενθαρρύνει τη παραγωγή 

«ποσότητας», αντί της «ποιότητας» (δηλα-

δή, όχι το  «πολύ καλό» αλλά απλά το «κα-

λό», μπορεί να είναι πρωταρχική αιτία για 

βιαστικές και ελλιπείς εκτιμήσεις που θα κα-

θυστερήσουν τη διαδικασία επισκευής.

ακολουθήστε τη ροή της ζημιάς

Όπως είναι γνωστό, τα αυτοκίνητα έχουν 

σχεδιαστεί να απορροφούν την ισχύ της 

σύγκρουσης με τέτοιο τρόπο, ώστε να 

προστατεύονται οι επιβάτες και, σε ορισμέ-

νες περιπτώσεις, οι πεζοί. Αντί λοιπόν να 

λύνετε όλο το αυτοκίνητο και να ψάχνετε 

για «κτυπημένα ή σπασμένα» σημεία, οι 

ειδικοί συμβουλεύουν να ακολουθείτε τη 

«διαδρομή» της ζημιάς, σύμφωνα με τα 

στοιχεία που παραθέτει ο κατασκευαστής 

του αυτοκινήτου, και τα οποία μπορούμε 

συνήθως να βρούμε στο διαδίκτυο.

Με δυο λόγια, πρέπει σαν εκτιμητής, να 

κάνετε την οπτική επιθεώρηση του οχή-

ματος με σύστημα, πράγμα που σας βοη-

θάει κατά τη σύνταξη της εκτίμησης να 

βρείτε ακόμα και μια κρυφή ζημιά.

Γι΄ αυτό, μετά τη συνολικό έλεγχο του και 

το  τάμπλετ, είναι μια καλή λύση, τόσο για 

την λήψη φωτογραφιών, όσο και εγγρα-

φή παρατηρήσεων -με τη βοήθεια της γρα-

φίδας-  κατά τη διάρκεια της εκτίμησης

τα σύγχρονα αμαξώματα, είναι κατασκευασμένα από διαφορετικά υλικά, για να προστατεύσουν τους επιβαίνοντες και 

να μειώσουν το βάρος του αυτοκινήτου και τις εκπομπές καυσαερίων. 

ςε περίπτωση ζημιάς, ο εκτιμητής θα πρέπει να γνωρίζει αυτές τις ιδιότητες, ώστε να μπορεί να κάνει σωστή εκτίμηση.

ή αρθρωτή πλατφόρμα VOLVO SPA και τα υλικά της
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καθώς προχωράτε στο ξενοντάρισμα, 

ακολουθήστε τη ροή της ζημιάς. Αντίθε-

τα, αν ξεκινήσετε πρώτα από το σημείο 

που σας «βολεύει», δεν θα μπορείτε να 

διακρίνετε το πώς έχει μεταδοθεί η ζημιά. 

Θυμιθείτε, ότι τα σημερινά αυτοκίνητα 

έχουν αλλάξει τελείως και τείνουν να 

εκτρέψουν τη ζημιά και να την μεταφέ-

ρουν μακριά από τον επιβάτη. Οι ιστοσε-

λίδες των κατασκευαστών δείχνουν τη δι-

αδρομή εκτροπής της ζημιάς, έτσι ώστε 

να ξέρετε πού να ψάξετε…

Αφού αποσυναρμολογήσετε το αυτοκί-

νητο, σύμφωνα με τη μετάδοση της ζη-

μιάς, μπορείτε να παραγγείλετε τα 

ανταλλακτικά και στη συνέχεια να ελέγ-

ξετε για επιπλέον ζημιές, τα μέρη που 

δεν αλλάζονται,

Φτιάξτε ένα σχέδιο επισκευής

Μια εκτίμηση ζημιάς, δεν αποτελεί το 

πραγματικό σχέδιο επισκευής. Όμως, το 

στήσιμο ενός τέτοιου σχεδίου, συχνά παί-

ζει το ρόλο του, για μια πιο ολοκληρωμέ-

νη και ακριβείας εκτίμηση. Για να φτιάξε-

τε, είναι σημαντικό να γνωρίζετε την όλη 

διαδικασία επισκευής. Σε αντίθετη περί-

πτωση, συνεργαστείτε με τους τεχνικούς, 

αφού πρώτα το σημείο της ζημιάς θα έχει 

ξεμονταριστεί.

Μετά την αρχική εκτίμηση, εάν δεν επι-

σκευάσετε ο ίδιος ο ίδιος τη ζημιά, απαι-

τείται μια συζήτηση με τους τεχνικούς, 

οι οποίοι θα επισκευάσουν τελικά το αυ-

τοκίνητο. Και αυτό, γιατί πολλές φορές, 

οι εκτιμήσεις προέρχονται από ανθρώ-

πους που δεν έχουν απόλυτη εξειδίκευ-

ση και όχι από ανθρώπους που είναι 

«μέσα στα πράγματα». Η συνεργασία με 

τους τεχνικούς, μπορεί να χρησιμεύσει 

ως καθοδήγηση για το αν κάποια μέρη, 

μπορούν να επισκευαστούν ή όχι. Αυ-

τό θα προσφέρει μια πιο ανταγωνιστι-

κή εκτίμηση, η οποία τελικά θα και πιο 

επικερδής, επειδή η όλη διαδικασία, θα 

είναι πιο… επικερδής.

Χρησιμοποιήστε τις βάσεις 
δεδομένων επισκευής

Στο διαδίκτυο υπάρχουν βάσεις δεδομέ-

νων που περιγράφουν τις διαδικασίες 

εκτίμησης.

Ακόμα κι αν οι περισσότερα φανοβαφείς 

χρησιμοποιούν μόνο μία γνωστή και δο-

κιμασμένη διαδικασία, η κατανόηση των 

μεταξύ τους διαφορών, μπορεί να βελτι-

ώσει τις δεξιότητες εκτίμησης. 

Μάλιστα, ένας αμερικάνος ειδικός λέει, 

ότι μία από τις βασικές αρχές της εκτίμη-

σης είναι “να γνωρίζεις τις βάσεις δεδο-

μένων, τις σελίδες της διαδικασίας που 

συνοδεύουν τη βάση δεδομένων και τον 

τρόπο εφαρμογής τους.”

ενημερώστε τον πελάτη, τη 
στιγμή που πρέπει

Η εξυπηρέτηση του πελάτη είναι σημαντι-

κή. Όταν ένας πελάτης είναι ευχαριστη-

μένος, ο επισκευαστικός κλάδος ωφελεί-

ται. Αν ο πελάτης είναι παρών κατά την 

εκτίμηση της ζημιάς, θα πρέπει να φρο-

ντίσετε αυτόν πρώτα και ύστερα να ασχο-

ληθείτε με το αυτοκίνητο. Καλό θα είναι 

λοιπόν, να «βάζετε» τον πελάτη στη συζή-

τηση, και αυτό θα «χτίσει» μια πολύ ομα-

λότερη διαδικασία.

Ωστόσο, όταν κάνετε μια εκτίμηση «πα-

ρουσία του πελάτη», αυτό μπορεί να επι-

βραδύνει την όλη διαδικασία. Είναι σημα-

ντικό να συγκεντρωθείτε -κατά τη διαδι-

κασία της εκτίμησης- στη δουλειά σας, σε 

έναν ήσυχο χώρο, αν αυτό είναι δυνατόν. 

Γι΄ αυτό, καλό είναι να βάλλετε κάποιον 

συνεργάτη σας, να εστιάσει την προσοχή 

του στον πελάτη, πράγμα που θα σας βο-

ηθήσει να δουλέψετε καλύτερα. Επίσης, 

καλό είναι να κρατάμε μια λίστα με κάποια 

θέματα ρουτίνας, που καμιά φορά ξε-

χνιούνται, ενώ είναι χρήσιμα. 

Σε γενικές γραμμές, βάλτε τον πελάτη μέ-

σα στη συζήτηση και βοηθήστε τον να κα-

τανοήσει τη φύση του οχήματος και της 

ζημιάς. Αφήστε τον να πει τη γνώμη του, 

βεβαιωθείτε ότι νιώθει άνετα, «χτίστε» 

εκείνο τον παράγοντα της εμπιστοσύνης 

και μοιραστείτε όποιες πληροφορίες μπο-

ρείτε μαζί του. Έτσι, άν αργότερα προκύ-

ψουν οποιαδήποτε προβλήματα, όπως 

πρόσθετες δαπάνες ή μεγαλύτερος χρό-

νος επισκευής από ό,τι είχατε υπολογί-

σει, είναι καλύτερο να έχετε έναν πελάτη 

προϊδεασμένο, ήρεμο και ευδιάθετο. Όσο 

πιο καλή δουλειά κάνετε στην αρχή, τόσο 

πιο εύκολο θα είναι στο τέλος.

Πρώτα κάντε την εκτίμηση και 
ύστερα τραβήξτε φωτογραφίες 

Ενώ οι ακριβείς φωτογραφίες είναι απα-

ραίτητες για μια ποιοτική εκτίμηση, ο σκο-

πός της φωτογράφησης ενός οχήματος 

δεν είναι να εκτιμηθεί η ζημιά από τις φω-

τογραφίες. Οι ασφαλιστικές εταιρείες θέ-

λουν να εξασφαλίσουν ότι οι πληρωμές 

θα συμφωνούν με τα τιμολόγια, γι΄ αυτό 

πρέπει να βγάζετε φωτογραφίες, οι οποί-

ες επιβεβαιώνουν τη κοστολόγηση.

Εάν κάνουτε υπολογισμούς μόνον από τις 

φωτογραφίες, μπορείτε να οδηγηθείτε σε 

Τα αυτοκίνητα σήμερα, έχουν σχεδιαστεί 

να απορροφούν την ισχύ της σύγκρουσης 

με τέτοιο τρόπο, ώστε να προστατεύονται 

οι επιβάτες και, σε ορισμένες περιπτώσεις, 

οι πεζοί. 

Βάλτε τον πελάτη μέσα στη συζήτηση και 

βοηθήστε τον να κατανοήσει τη φύση του 

οχήματος και της ζημιάς. Αφήστε τον να 

πει τη γνώμη του, βεβαιωθείτε ότι νιώθει 

άνετα, «χτίστε» εκείνο τον παράγοντα της 

εμπιστοσύνης και μοιραστείτε όποιες 

πληροφορίες μπορείτε μαζί του. 
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τεράστια λάθη στην εκτίμησή σας, ιδιαί-

τερα όταν ένας προσπαθείσετε να εκτι-

μήσετε ένα τρισδιάστατο όχημα με βάση 

μια… δισδιάστατη φωτογραφία η οποία 

μπορεί να περιέχει, ίσως όμως και όχι, τα 

αναγκαία στοιχεία. Για παράδειγμα, ένας 

πλαστικός προφυλακτήρας μπορεί να μη 

δείχνει ζημιά εξωτερικά, αλλά μπορεί να 

κρύβει μια εσωτερική ζημιά.

Εάν σαν εκτιμητής, γράψετε την εκτίμησή 

σας όσο καλύτερα μπορείτε και στη συ-

νέχεια τραβήξετε τις φωτογραφίες, θα 

βάλετε τα δυνατά σας για να φαίνονται 

καλύτερα οι ζημιές. Εάν στη συνέχεια, βά-

λετε ένα συνεργάτη σας, που δεν έχει δει 

το όχημα, να συγκρίνει την εκτίμηση της 

ζημιάς και τις φωτογραφίες, μπορεί αυτό 

να σας βοηθήσει στο να έχουτε πιο σω-

στές φωτογραφίες.

Αντίθετα, τραβήξετε πρώτα φωτογραφί-

ες και στη συνέχεια κάνετε την εκτίμηση, 

είναι πιθανό να σας ξεφύγουν οι κρυφές 

ζημιές, με αποτέλεσμα η εκτίμηση να εί-

ναι ελλιπής.

επανεξετάστε τη διαδικασία σας

Τέλος, είναι πάντα σημαντικό να επανε-

ξετάζετε τις διαδικασίες που ακολουθεί-

τε και να αποφασίζετε σε ποιες εργασίες 

και σε ποια σημεία, υπάρχουν περιθώρια 

βελτίωσης.

Υπάρχουν πράγματα τα οποία συνήθως 

σε μια εκτίμηση δεν δίνετε «βάρος»; Το 

επισκευαζόμενο αυτοκίνητο μετακινείται 

με ομαλό τρόπο από τον ένα χώρο εργα-

σίας στον επόμενο; Για να βρείτε μια απά-

ντηση σε αυτά, εξετάστε τα επόμενα βα-

σικά στοιχεία-ενδείξεις απόδοσης, ώστε 

να σαν επαγγελματίας κάνετε σωστή εκτί-

μηση μια ζημιάς. Υπολογίστε:

• Χρόνος κύκλου εργασιών

• Μέσος όρος ωρών επισκευής ανά ημέρα

• Μέσος αριθμός πρόσθετων σημειώσεων

• Μέσο κόστος πρόσθετων δαπανών 

• Φωτογραφίες επισκευής

• Μέσο κέρδος ανά επισκευή

• Μέσος αριθμός ενοικίασης αυτοκινή-

των αντικατάστασης 

Επίσης, αν έχετε εκτιμήσεις ζημιών από 

συναδέλφου σας, αυτές θα είναι χρήσι-

μο σημείο αναφοράς, για να κάνετε συ-

γκρίσεις. Με δυο λόγια: αν το φανοβαφείο 

σας έχει περιθώρια βελτίωσης, ήρθε η 

ώρα να κάνετε κάποιες αλλαγές.

ή καλύτερη μορφή εκτίμησης 

Καθώς αλλάζουν τα αυτοκίνητα, ο κλά-

δος πρέπει να προσαρμόσει τον τρόπο 

με τον οποίο τα αντιμετωπίζει. Γενικά οι 

εκτιμητές ίσως να μην φέρνουν κέρδη 

άμεσα, αλλά ασκούν έλεγχο πάνω στα 

κέρδη. Εάν βελτιώσετε τις διαδικασίες, 

βοηθάτε την οικοδόμηση σχέσεων με 

τους πελάτες, αυξάνετε την παραγωγι-

κότητα της επιχείρησή σας και φυσικά 

τα κέρδη σας.

Στην καλύτερη μορφή της, η εκτίμηση 

αποτελεί το πλήρες σχέδιο για το πώς θα 

προχωρήσει η διαδικασία επισκευής. Και 

αν ενισχύσετε τον τρόπο που γίνεται αυ-

τή, μπορείτε να ενισχύσετε ολόκληρο τον 

κλάδο επισκευών αυτοκινήτων.  



με πάνω από 1,5 εκατομμύρια 

πωλήσεις σε όλο τον κόσμο, εί-

ναι η πιο προσιτή λύση για να 

βρει κάποιος το αυτοκίνητό του, τα κλει-

διά του ή τον… σκύλο του!

Οι περισσότεροι οδηγοί, «χάνουν» προ-

σωρινά το αυτοκίνητό τους στο παρκινγκ, 

γιατί δεν θυμούνται που ακριβώς έχουν 

παρκάρει, με αποτέλεσμα να κάνουν βόλ-

τες, πατώντας στο κλειδί το πλήκτρο πα-

νικού, έτσι ώστε ο συναγερμός να τους 

υποδείξει την θέση του. 

Για να μη συμβεί αυτό, μπορεί κάποιος να 

τοποθετήσει ένα ακριβό σύστημα παρα-

κολούθησης και εντοπισμού του αυτοκι-

νήτου του, το οποίο -με συνδρομή- συν-

δέεται με το αυτοκίνητό του, μέσω του 

κινητού τηλεφώνου του. 

Όμως, μια εταιρεία με έδρα την Καλι-

φόρνια δημιούργησε το TrackR, μια μι-

κροσκοπική ηλεκτρονική συσκευή σαν 

ένα μεγάλο κουμπί, που λειτουργεί με 

μπαταρία και τοποθετείται απλά «κάπου» 

στο αυτοκίνητό (κάτω από πατάκι, στο 

πορτ-μπαγκάζ ή στο ντουλαπάκι του συ-

νοδηγού), που δεν θα βρεθεί, ακόμα και 

αν αυτό κλαπεί. 

Για τη λειτουργία της απαιτείτε το «κατέ-

βασμα» της δωρεάν εφαρμογής TrackR 

σε ένα smartphone, η συνδεσή του με 

αυτό (η όλη διαδικασία διαρκεί μόνο 5 λε-

πτά ή λιγότερο) και όταν θέλει κάποιος να 

εντοπίσετε το αυτοκίνητό στου, πατάει το 

«βρές τη συσκευή». Τότε στην οθόνη του, 

θα εμφανιστούν οι ακριβείς συντεταγμέ-

νες της τελευταίας γνωστής θέσης του 

TrackR, δηλαδή του αυτοκινήτου.

Άλλες εφαρμογές

Το TrackR, πρακτικά μπορεί να βρει εφαρ-

μογή, πάνω σε ότι… κινείται. Από το αυ-

τοκίνητο, το ποδήλατο και το φορητό Η/Υ, 

έως το…  σκύλο που του αρέσει να το 

σκάει. Όσο για το κόστος του; Αυτό είναι 

περίπου 39 $!  

Tr a c k R 
τΟ ήλεκτΡΟΝικΟ «καΡΦι»
μικροσκοπική συσκευή σας επιτρέπει να παρακολουθείτε το όχημά σας με τη χρήση του 

Smartphone σας. με το TrackR θα κερδίσετε την... ειρήνη του μυαλού σας γνωρίζοντας 

ότι μπορείτε να βρείτε το αυτοκίνητό σας -και όχι μόνον- γρήγορα.

ΕΠΕΤΕΙΑΚΌ COLORBUILD 
PLUS LIGHT GREY, 3L 

Το ιδανικό υπόστρωμα για όλες τις επισκευές  

Περιορισμένη 
διαθεσιμότητα  
σε προνομιακή  

τιμή*  

* διαθέσιμο μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.  

Δοκιμάστε 
το τώρα! 

·  Πλήρες και ρυθμιζόμενο σύστημα για υψηλές  
αποδόσεις και εύκολη εφαρμογή.

·  Μέγιστη ευελιξία καθιστώντας δυνατή κάθε  
είδους επισκευή, με ή χωρίς τρίψιμο

·  Ψεκάζεται ομοιόμορφα, έχει σταθερή σύνθεση, είναι 
ταχυστέγνωτο και τρίβεται γρήγορα και εύκολα.

·  Εφαρμόζεται απευθείας σε εργοστασιακά κομμάτια 
ηλεκτροφόρησης, σε μεταλλικές και πλαστικές επιφάνειες 
προσφέροντας τρομερή εξοικονόμηση χρόνου.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

14 www.fanovafes.com.gr 9-2016



ΕΠΕΤΕΙΑΚΌ COLORBUILD 
PLUS LIGHT GREY, 3L 

Το ιδανικό υπόστρωμα για όλες τις επισκευές  

Περιορισμένη 
διαθεσιμότητα  
σε προνομιακή  

τιμή*  

* διαθέσιμο μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.  

Δοκιμάστε 
το τώρα! 

·  Πλήρες και ρυθμιζόμενο σύστημα για υψηλές  
αποδόσεις και εύκολη εφαρμογή.

·  Μέγιστη ευελιξία καθιστώντας δυνατή κάθε  
είδους επισκευή, με ή χωρίς τρίψιμο

·  Ψεκάζεται ομοιόμορφα, έχει σταθερή σύνθεση, είναι 
ταχυστέγνωτο και τρίβεται γρήγορα και εύκολα.

·  Εφαρμόζεται απευθείας σε εργοστασιακά κομμάτια 
ηλεκτροφόρησης, σε μεταλλικές και πλαστικές επιφάνειες 
προσφέροντας τρομερή εξοικονόμηση χρόνου.

ΕΠΕΤΕΙΑΚΌ COLORBUILD 
PLUS LIGHT GREY, 3L 

Το ιδανικό υπόστρωμα για όλες τις επισκευές  

Περιορισμένη 
διαθεσιμότητα  
σε προνομιακή  

τιμή*  

* διαθέσιμο μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.  

Δοκιμάστε 
το τώρα! 

·  Πλήρες και ρυθμιζόμενο σύστημα για υψηλές  
αποδόσεις και εύκολη εφαρμογή.

·  Μέγιστη ευελιξία καθιστώντας δυνατή κάθε  
είδους επισκευή, με ή χωρίς τρίψιμο

·  Ψεκάζεται ομοιόμορφα, έχει σταθερή σύνθεση, είναι 
ταχυστέγνωτο και τρίβεται γρήγορα και εύκολα.

·  Εφαρμόζεται απευθείας σε εργοστασιακά κομμάτια 
ηλεκτροφόρησης, σε μεταλλικές και πλαστικές επιφάνειες 
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«αΝτι ΠΡΟμήθευτωΝ
ΧΡειαζΟμαςτε εταιΡΟυς»

Ο David Smith, στέλεχος της Caliber Collision -μιας από  
τις μεγαλύτερες εταιρείας στον κόσμο- διεκπεραίωσης 
επισκευών μετά από σύγκρουση, περιέγραψε στους 
συνέδρους της Παγκόσμιας ςύνοδου IBIS, τι ακριβώς 
χρειάζεται για να είσαι ένας επιτυχημένος πωλητής.

Η 
Caliber έχει ακολουθήσει μια επι-

ταχυνόμενη στρατηγική ανάπτυ-

ξης τα τελευταία πέντε χρόνια. Tα 

καταστήματά της (φανοβαφεία), από 68 

που ήταν το 2010, εκτοξεύτηκαν στα 

400 το 2016 (αύξηση 535%), ενώ ο 

αριθμός των εργαζομένων, αυξήθηκε την 

ίδια περίοδο, από1.400 το 2010, σε 

8.000 (571%).  Όσο για τα έσοδα, αυτά 

από £ 196 εκ. το 2010, έφθασαν τα £ 1 

δις σχεδόν (516%), το 2016! 

Στην παρουσίασή του, «Στρατηγικές προμη-

θειών MSO: αλλαγή της σχέσης του προμη-

θευτή», ο David Smith, αντιπρόεδρος τρο-

φοδοτικής αλυσίδας/προμηθειών, στην 

Caliber Collision, είπε, «Δεν είναι μόνο το ότι 

αυξανόμαστε, αλλά επεκτεινόμαστε και πα-

ράλληλα αυξανόμαστε».

Η Caliber διαχειρίζεται τώρα 750.000 επι-

σκευές κάθε χρόνο, από 140.000 που δι-

αχειριζόταν πριν από πέντε χρόνια. Αλλά  

για να το καταφέρει αυτή την αύξηση του 

535% (!), αναγκάστηκε να αναπτύξει μια 

πολύ ειδική σχέση με τους προμηθευτές. 

Ο David είπε χαρακτηριστικά, ότι «εμείς όχι 

μόνο λειτουργούμε σε υψηλό επίπεδο, αλ-

λά το κάνουμε και σε μεγάλη κλίμακα. Αυτό 

απαιτεί μεγάλη δέσμευση από τους συνερ-

γάτες μας, αλλά, το πιο σημαντικό, απαιτεί 

και δέσμευση από τους εταίρους μας. Χρει-

αζόμαστε τη βοήθειά τους. Αν οι συνεργά-

τες μας αριθμούν 8.000, 10.000, 15.000, 

πώς μπορούμε να εκπαιδεύσουμε κάθε 

έναν από αυτούς ώστε να βεβαιωθούμε ότι 

θα υπάρχει ένα επίπεδο συνοχής σε όλη την 

Caliber; Χρειαζόμαστε λοιπόν τη βοήθεια 

των εταίρων μας».

Και αυτή είναι η λέξη κλειδί. Αντί των προ-

μηθευτών, μίλησε για εταίρους και εξήγησε 

ότι υπάρχει μια πολύ πραγματική  και μεγά-

λη διαφορά, μεταξύ των δύο. 

DAVID SMITH
management, Caliber Collision

ALL ABOARD THE CALIBER BULLET 
TRAIN 
The largest consolidator in the world, Caliber Collision, told delegates at 
the IBIS Global Summit exactly what it takes to be a successful vendor. 

from just 1,400 in 2010, while revenues have escalated from £196m to nearly a 
£1bn since 2010. 

we’re growing, but we’re expanding how quickly we’re growing.’ 

David said, ‘We not only operate at a high level, but we do it on a large scale. That 
takes a lot of commitment from our teammates but, more importantly, it takes 
a commitment from our partners. We need their help. If our teammates number 

there is a level of consistency across all of Caliber? We need the help our partners.’ 

And that’s the key word. Instead of suppliers, he spoke of partners, and explained 

He explained, ‘A supplier is someone who simply furnishes goods, they’re a store 

and your purpose; someone who wakes up every day and says, ‘how can I make 
Caliber better?’’   

David revealed that economics, productivity and service are the cornerstones 
of successful collaboration, but that scalability is a fundamental principle of the 
partnership with Caliber. 

He said, ‘We have to make sure we have a model that is able to scale across the 

it is. And there is one element that drives this – leadership. It’s one thing to have 
a conversation at the top and for them to agree with your purpose, but everybody 
at that partner needs to buy into it. Everybody in that company needs to share our 
purpose.’ 

changed 3M from a supplier to a partner. How did we do that? Open, honest 

Caliber better?’ Because they know that if we’re better, they’ll be better. They have 
our trust and we have theirs.’ 

But while its ambitious expansion policy brings challenges, Caliber is far from 

locations, 20,000 suppliers and revenue in excess of £4.2bn. 

He said, ‘There’s never been a customer like Caliber. There’s never been somebody 
growing so fast they can be big enough to serve you as one entity. This is an 
opportunity. Simplify your work. Instead of having to sell to 30,000 bodyshops, 
you go to one place and you get 30,000 bodyshops. But it only works if you have 
the best products and best services, because the strength of our company is in the 
strength of our teammates and our partners.’ 

He concluded, ‘Our story is not over. We get to keep going and keep growing. This is 
a bullet train and our partners are along for the ride. Get onboard.’  

 

68  
revenueslocations

2010

£1bn
locations

1,500 £4.2bn

revenues
400

£196m

locations revenues

2015

2020    

ΜΕΡΟΣ Β΄
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Ποιά είναι η Caliber Collision
ςύμφωνα με την ιστοσελίδα της  η Caliber Collision αναφέρει μεταξύ άλλων: «δεν γίναμε 

τυχαία  η μεγαλύτερη εταιρεία επισκευής αυτοκινήτων μετά από σύγκρουση της Αμερικής. 

Γίναμε μετά από τη δέσμευση να αποτελούμε το επιλεγμένο κέντρο επισκευής μετά από 

σύγκρουση, σε κάθε περιοχή - ένα όραμα που ξεκίνησε όταν η εταιρεία ιδρύθηκε το 1997 

και συνεχίζει μέχρη σήμερα. Για να επιτευχθεί αυτό, δεν αρκεστήκαμε να είμαστε απλά μέ-

ρος του κλάδου επισκευής μετά από σύγκρουση. εμείς είμαστε οι μπροστάρηδες, θέτοντας 

όχι μόνο νέα πρότυπα για την εξυπηρέτηση των πελατών μας, αλλά και εφαρμογόζοντας 

τεχνολογία αιχμής σε κάθε στροφή... Αυτό αποτελεί το  βασικό στοιχείο, το οποίο δείχνει 

πώς έχουμε χτίσει μια εταιρεία με πάνω από 430 πρωτοπορειακά κέντρα επισκευής , 

ο αριθμός των οποίων συνεχώς αυξά-

νεται, αφού κάθε χρόνο, εκατοντάδες 

χιλιάδες πελάτες, εμπιστεύονται τα 

οχήματα τους σε εμας. Παραδίδοντάς 

μας τα κλειδιά σας, κάνετε το πρώτο 

βήμα προς την αποκατάσταση του ρυθ-

μού της ζωής σας. Αυτό είναι που μας 

καθοδηγεί»!



MIXIT
Το μέλλον της 
ανάκτησης 
αποχρώσεων

Γνωρίστε το πιο πρόσφατο εργαλείο 
ανάκτησης αποχρώσεων της AkzoNobel – 
το MIXIT.

Το MIXIT είναι εξαιρετικά γρήγορο, φιλικό 
προς τον χρήστη και μπορεί να χρησιμοποι-
ηθεί απρόσκοπτα σε πολλαπλές συσκευές. 
Όλα αυτά χάρη στο νέο επαναστατικό 
σύστημά του που βασίζεται στο Cloud.

Γρήγορη, ακριβής αναζήτηση
Το MIXIT χρησιμοποιεί σύνθετη αναζήτηση 
και φιλτράρισμα για την εμφάνιση αποχρώ-
σεων με τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια 
στον συντομότερο δυνατό χρόνο.

Ενημερώσεις πραγματικού χρόνου
Η βάση δεδομένων του MIXIT ενημερώ-
νεται διαρκώς σε πραγματικό χρόνο, 24/7. 
Αυτό σημαίνει ότι όταν είναι διαθέσιμη μια 
νέα συνταγή, μπορείτε να την προσπελά-
σετε άμεσα.

Οποιαδήποτε συσκευή, οπουδήποτε
Χρησιμοποιήστε το MIXIT όπου σας αρέσει – 
από το smartphone στο PC σας, που 
μπορεί να λειτουργεί σε περιβάλλον 
Apple, Android, Windows.

www.mixitcloud.com
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Τ
ι είναι όμως οι ΕΠΥ, πως λειτουρ-

γούν και σε τι διαφέρουν από τις 

«κλασσικές» ασφαλιστικές. Εν 

συντομία, οι εταιρείες ελεύθερης παρο-

χής υπηρεσιών είναι ασφαλιστικές εται-

ρείες οι οποίες δραστηριοποιούνται 

στην Ελλάδα, αλλά η έδρα τους είναι σε 

άλλη χώρα της Ευρώπης. 

Ουσιαστικά, κάθε εταιρεία με έδρα σε 

χώρα μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομι-

κού Χώρου (Ε.Ε.-Ελβετία, Ισλανδία, Νορ-

βηγία, Λιχτενστάιν), μπορεί με μια απλή 

επιστολή της στην Ελληνική Εποπτική Αρ-

χή (Τράπεζα της Ελλάδος) να εκδηλώσει 

την πρόθεσή της να δραστηριοποιηθεί και 

στην Ελλάδα υπό καθεστώς Ε.Π.Υ. 

Η Ελληνική Εποπτική Αρχή, αφού επι-

κοινωνήσει με την Εποπτική Αρχή της 

χώρας εγκατάστασης και διασταυρώσει 

τη νόμιμη εγκατάσταση και λειτουργία 

της στη χώρα αυτή, είναι υποχρεωμένη 

να την συμπεριλάβει στον κατάλογο και 

να αναρτήσει το όνομά της και τα στοι-

χεία της στην ειδική κατηγορία των 

εταιρειών υπό καθεστώς Ε.Π.Υ. 

Πόσες είναι όμως οι ΕΠΥ που λειτουργούν 

στην χώρα μας; Στο σχετικό μητρώο της 

Τράπεζα της Ελλάδος οι εγγεγραμμένες 

εταιρείες ξεπερνούν τις 650, ωστόσο 

σύμφωνα με εκτιμήσεις στελεχών της 

ασφαλιστικής αγοράς, αυτές που πραγμα-

τικά λειτουργούν δεν ξεπερνούν τις 20. 

Βασικό πλεονέκτημα των Εταιρειών 

Ελεύθερης Παροχής Υπηρεσιών είναι τα 

χαμηλότερα ασφάλιστρα που προφέ-

ρουν σε σχέση με τις “παραδοσιακές” 

ασφαλιστικές εταιρείες που λειτουργούν 

στη χώρα μας, ειδικά στον τομέα της 

ασφάλισης οχημάτων. Ωστόσο, μετά από 

τις συνεχόμενες μειώσεις που έχουν κά-

νει στα τιμολόγια τους οι ασφαλιστικές, 

η σχετική ψαλίδα φαίνεται ότι κλείνει. 

 
Πιθανοί κίνδυνοι

Σύμφωνα με άτομα που γνωρίζουν την 

ασφαλιστική αγορά, η αγορά ασφάλισης 

από μια ΕΠΥ αν και μπορεί να φαίνεται 

φθηνή ενέχει κάποιους κινδύνους: 

 Πρώτον, δεν είναι γνωστά όλα τα οικο-

νομικά στοιχεία της εταιρείας, τα οποία 

«κυκλοφορούν» στη χώρα εγκατάστασης 

της και όχι στη χώρα μας. 

 Δεύτερον, η επίλυση νομικής διαφοράς 

σε πολλές περιπτώσεις γίνεται στη χώρα 

εγκατάστασης, για αυτό καλό θα ήταν να 

ελέγχεται σε κάθε συμβόλαιο αν τα αρμό-

δια δικαστήρια είναι τα ελληνικά.  

 Τρίτον, ειδικά για τις ασφαλίσεις αυτο-

κινήτου αξίζει να σημειωθεί ότι οι ΕΠΥ δεν 

συμμετέχουν στο σύστημα του φιλικού δι-

ακανονισμού. 

Ίσως, όμως, ο σημαντικότερος κίνδυνος να 

αφορά τις περιπτώσεις οπού η εταιρεία που 

λειτουργεί υπό το καθεστώς ΕΠΥ, πτωχεύ-

σει ή σταματήσει να λειτουργεί. Ειδικότερα, 

ήδη από το 2012, τα Επικουρικά Κεφάλαια 

των 27 κρατών μελών της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης (Ε.Ε.) και των 3 κρατών του Ευρω-

παϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), τα 

Πληθαίνουν οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται στη χώρα μας με καθεστώς 
ελεύθερης παροχής υπηρεσιών (εΠΥ), συνήθως σε συνεργασία με μεγάλα εγχώρια 
πρακτορεία ασφαλίσεων.

τι ειΝαι Οι αςΦαλιςτικες 
εΠιΧειΡήςεις εΠυ
ςε τι ΔιαΦεΡΟυΝ αΠΟ τις αςΦαλιςτικες 
εΠιΧειΡήςεις και τι Να ΠΡΟςεξετε

Γράφει ο κώστας κετσιεζής

ΑΣφΑΛΙΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
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οποία είναι υπεύθυνα για την αποζημίωση 

θυμάτων τροχαίων ατυχημάτων που προξέ-

νησαν άγνωστα ή ανασφάλιστα οχήματα, 

έβαλαν αυστηρά όρια στις περιπτώσεις που 

αποζημιώνουν θύματα τροχαίων ατυχημά-

των που προξένησαν οδηγοί ασφαλισμένοι 

σε εταιρίες πτωχευμένες ή αφερέγγυες να 

θέσουν όρια σ’ αυτήν την ευθύνη τους, εφό-

σον πρόκειται για εταιρίες που δραστηριο-

ποιούνται με Ελεύθερη Παροχή Υπηρεσιών 

(Ε.Π.Υ.) ή μέσω υποκαταστημάτων. 

«Με την συμφωνία αυτή τα Επικουρικά Κε-

φάλαια των κρατών μελών Ε.Ε. και Ε.Ο.Χ. 

δέχθηκαν ότι κάθε κράτος μέλος στο έδα-

φος του οποίου δραστηριοποιούνται εται-

ρίες με Ε.Π.Υ. ή με υποκατάστημα θα είναι 

εν μέρει οικονομικά εκτεθειμένο στην πε-

ρίπτωση που οι εν λόγω εταιρίες αποδει-

χθούν αφερέγγυες», σχολιάζει η Ένωση 

Ασφαλιστικής Εταιρειών Ελλάδος (ΕΑΕΕ). 

Ο κανόνας ότι το βάρος της εποπτείας και 

άρα των συνεπειών λόγω πλημμελούς 

άσκησης αυτής φέρει το κράτος καταγω-

γής κάθε ασφαλιστικής επιχείρησης κά-

μπτεται στη συγκεκριμένη περίπτωση. Και 

τούτο, γιατί τα Επικουρικά Κεφάλαια δηλα-

δή οι ασφαλιστικές αγορές των κρατών 

μελών στο έδαφος των οποίων δραστηρι-

οποιείται ασφαλιστική επιχείρηση με 

Ε.Π.Υ. ή με υποκατάστημα θα μπορούν στο 

εξής να επανεισπράττουν από το Επικου-

ρικό Κεφάλαιο του κράτους καταγωγής για 

τις ζημιές που έχουν πληρώσει για λογα-

ριασμό των αφερέγγυων εταιριών ποσό 

που δεν θα ξεπερνά το 0,5% της συνολι-

κής παραγωγής ασφαλίστρων αστικής ευ-

θύνης αυτοκινήτου στο κράτος αυτό. 

Όλα τα παραπάνω, πάντως, είναι απλά 

σημεία προσοχής. Το ότι μια εταιρεία λει-

τουργεί στη χώρα μας με το καθεστώς 

ΕΠΥ δεν σημαίνει αναγκαστικά ότι είναι 

και αφερέγγυα. Σε κάθε περίπτωση, πριν 

την αγορά οποιουδήποτε ασφαλιστικού 

προϊόντος, καλό θα ήταν να ελέγχετε το 

μητρώο της Τράπεζας της Ελλάδος για να 

διαπιστώσετε ότι η εταιρεία με την οποία 

ετοιμάζεστε να υπογράψετε λειτουργεί 

νόμιμα στη χώρα μας.  

Π
ρόκειται για το νέο ευρωπαϊκό θε-

σμικό πλαίσιο, γνωστό με την αγ-

γλική ονομασία Solvency II που 

ρυθμίζει από 1.1.2016 τη χρηματοοικονο-

μική λειτουργία των ασφαλιστικών και 

αντασφαλιστικών επιχειρήσεων που δρα-

στηριοποιούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση 

και τον Ενιαίο Οικονομικό Χώρο. Οι κανό-

νες της Φερεγγυότητας ΙΙ (Solvency II) βα-

σίζονται στην οδηγία 2009/138/ΕΕ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβου-

λίου, όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 

2014/51/ΕΕ (Omnibus II).

Στόχος της Φερεγγυότητας ΙΙ είναι η ενδυ-

νάμωση της προστασίας των ασφαλισμέ-

νων, θέτοντας ένα ευρύτατο πλέγμα ποιο-

τικών και ποσοτικών απαιτήσεων οι οποίες 

αποβλέπουν στην ενίσχυση της κεφαλαια-

κής βάσης των ασφαλιστικών επιχειρήσε-

ων και της θωράκισής τους έναντι κάθε εί-

δους κινδύνων στους οποίους αυτές 

εκτίθενται και όχι μόνο του ασφαλιστικού, 

όπως ίσχυε στο προηγούμενο καθεστώς.

Προς επίτευξη αυτού του στόχου, η Φερεγ-

γυότητα ΙΙ επιβάλλει νέους κανόνες και δι-

αδικασίες εταιρικής διακυβέρνησης και δι-

αχείρισης κινδύνων. Παράλληλα, εισάγει 

πλαίσιο διαφάνειας και δημοσιοποίησης 

στοιχείων της φερεγγυότητας και της χρη-

ματοπιστωτικής κατάστασης των ασφαλι-

στικών επιχειρήσεων με αποδέκτες επόπτη 

αλλά και ευρύτερο κοινό.

Η οδηγία 2009/138/ΕΚ ενσωματώθηκε 

στην ελληνική νομοθεσία με το ν. 

4364/2016 (ΦΕΚ τ.Α’-13/5.2.2016). Το 

πλήρες κείμενο του νόμου, όπως επίσης και 

των οδηγιών 2009/138/ΕΚ και 

2014/51/ΕΕ μπορείτε να αναζητήσετε 

στην Ενότητα «Νομοθεσία» που περιλαμβά-

νεται στην ιστοσελίδα της Ε.Α.Ε.Ε. 

Περισσότερες πληροφορίες  

για το νέο καθεστώς μπορείτε  

να αντλήσετε από την ιστοσελίδα 

της τράπεζας της ελλάδος,  

της εποπτικής αρχής των δραστη-

ριοποιούμενων στην ελλάδα  

ασφαλιστικών επιχειρήσεων.

ΦεΡεγγυΟτήτα ιι 
(SOLVenCy II)

το νέο πλαίσιο λειτουργίας και εποπτείας  
των ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών επιχειρήσεων

!
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Η 
ασφαλιστική απάτη αποτελεί ως 

γνωστόν ένα από τα πλέον σημα-

ντικά και πολύπλοκα προβλήμα-

τα, τα οποία καλείται να αντιμετωπίσει η 

ασφαλιστική αγορά σε εθνικό αλλά και σε 

διεθνές επίπεδο. Η συλλογή στοιχείων, η 

ανταλλαγή εμπειρίας, απόψεων και καλών 

πρακτικών μεταξύ των ασφαλιστικών επι-

χειρήσεων έχει αναδειχθεί ως ιδανικός 

τρόπος για τη διαμόρφωση και υιοθέτη-

ση των κατάλληλων διαδικασιών που θα 

επιτρέψουν τη βέλτιστη αντιμετώπιση του 

φαινομένου. Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτρο-

πή Διαφάνειας και Πρόληψης της Ε.Α.Ε.Ε. 

αποφάσισε να συνεχίσει την προσπάθεια 

που ξεκίνησε το 2013 για τη διερεύνηση 

του φαινομένου της ασφαλιστικής απά-

της, με την αποστολή ειδικά διαμορφω-

μένου ερωτηματολογίου το οποίο αναφέ-

ρεται στον κλάδο Αυτοκινήτων, με σκοπό:

α) τον προσδιορισμό – ποσοτικοποίηση της 

έκτασης του φαινομένου της ασφαλιστικής 

απάτης στο συγκεκριμένο κλάδο, και

β) τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με 

τις συχνότερες μορφές απάτης που εντο-

πίζονται στον κλάδο αυτό. Στόχος της Επι-

τροπής ήταν, τα συμπεράσματα που θα 

προκύψουν από την επεξεργασία των απα-

ντήσεων, να βοηθήσουν τις Ασφαλιστικές 

Επιχειρήσεις - Μέλη της Ε.Α.Ε.Ε. να δια-

μορφώσουν και να υιοθετήσουν τις κα-

τάλληλες διαδικασίες που θα επιτρέψουν 

την βέλτιστη αντιμετώπιση στο μέλλον, του 

φαινομένου της ασφαλιστικής απάτης.

Το ερωτηματολόγιο αναφερόταν στα 

έτη 2013 – 2014 και αναζητούσε τό-

σο ποσοτικά όσο και ποιοτικά στοι-

χεία αναφορικά με το υπό έρευνα 

φαινόμενο, τις συνέπειές του, τις συ-

νήθεις μορφές του και την οργάνωση 

των Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων για 

την αντιμετώπισή του. Στην έρευνα της 

Ε.Α.Ε.Ε., συμμετείχαν με τις απαντήσεις 

τους 24 Ασφαλιστικές Επιχειρήσεις – 

Μέλη, οι οποίες εκτιμάται ότι αθροίζουν 

περίπου το 83% επί της ετήσιας πα-

ραγωγής ασφαλίστρων του κλάδου της 

Αστικής Ευθύνης Οχημάτων

ευρήματα της έρευνας

Από την επεξεργασία των απαντήσεων 

στο ερωτηματολόγιο προκύπτουν τα εξής 

ευρήματα:

1. Οργάνωση της διερεύνησης ύπο-

πτων περιπτώσεων

Για τη διερεύνηση περιπτώσεων ύποπτων 

για ασφαλιστική απάτη οι Ασφαλιστικές 

Επιχειρήσεις:

Είτε διαθέτουν οργανωτικά ειδι-

κό τμήμα διερεύνησης, είτε το τμήμα 

αποζημιώσεων είναι επιφορτισμένο με το 

καθήκον αυτό.

Ανεξαρτήτως της ανωτέρω οργανω-

τικής επιλογής αναφέρθηκε η ύπαρξη 

ομάδας ή ατόμου, εξειδικευμένων τό-

σο για την διερεύνηση όσο και για την 

παρακολούθηση της ασφαλιστικής 

απάτης.

Σε κάθε περίπτωση, όλες οι Ασφαλιστι-

κές Επιχειρήσεις αναθέτουν τη διερεύνη-

ση ύποπτων περιπτώσεων ασφαλιστικής 

απάτης σε εξωτερικούς συνεργάτες.

Επίσης διευρύνθηκε το πλήθος των Ασφα-

Η ασφαλιστική απάτη αποτελεί ως γνωστόν ένα από τα πλέον σημαντικά και 
πολύπλοκα προβλήματα, τα οποία καλείται να αντιμετωπίσει η ασφαλιστική αγορά σε 
εθνικό αλλά και σε διεθνές επίπεδο.

εαεε - εΡευΝα: 

ή αΝτιμετωΠιςή 
τής αςΦαλιςτικής αΠατής 
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λιστικών Επιχειρήσεων που κάνουν 

χρήση ειδικού λογισμικού για την ανί-

χνευση ή τη διερεύνηση περιπτώσεων 

απάτης.

2. αύξηση των ερευνών αλλά και των 

εξακριβωμένων περιπτώσεων απάτης

Με βάση τις δηλώσεις των Ασφαλιστι-

κών Επιχειρήσεων – Μελών, αυξήθη-

καν κατά 34,5% οι έρευνες κατά τη δι-

άρκεια της εξεταζόμενης περιόδου (από 

6.589 έρευνες το 2013 σε 8.861 το 

2014). Αποτέλεσμα αυτών ήταν η αύ-

ξηση κατά 17,9% των εξακριβωμέ-

νων περιπτώσεων απάτης (από 1.710 

περιπτώσεις το 2013 σε 2.016 το 

2014). Επισημαίνεται ότι το 70% των 

εξακριβωμένων περιπτώσεων απάτης 

καταγράφηκε από τις Ασφαλιστικές Επι-

χειρήσεις που διέθεταν οργανωτικά ειδι-

κό τμήμα διερεύνησης της ασφαλιστικής 

απάτης στον κλάδο Αυτοκινήτων. Παρέ-

μεινε επομένως υψηλός ο δείκτης της 

αναλογίας των εξακριβωμένων περιπτώ-

σεων απάτης επί των αντίστοιχων ερευ-

νών (26% και 23% τις δύο εξεταζόμε-

νες χρονιές).

3. αύξηση της οικονομικής διάστασης 

της απάτης

Με βάση την αποτίμηση των Ασφαλι-

στικών Επιχειρήσεων-Μελών που έλα-

βαν μέρος στην έρευνα, το οικονομικό 

όφελος από την εξακρίβωση των απατη-

λών απαιτήσεων αποζημίωσης αυξήθη-

κε κατά 20,7% κατά τη διάρκεια της εξε-

ταζόμενης περιόδου (από 3,8 εκατ. € το 

2013 σε 4, 6 εκατ. € το 2014). Αυτό εί-

χε σαν αποτέλεσμα να αυξηθεί κατά 2,4% 

το οικονομικό όφελος ανά εξακριβωμέ-

νη περίπτωση απάτης (μέσος όρος): από  

2.237 € το 2013 σε 2.290 € το 2014.

4. ςχετικά μικρή η οικονομική αναλο-

γία της απάτης προς τις αποζημιώσεις

Η σύγκριση της οικονομικής διάστα-

σης της αποκαλυφθείσας απάτης 

(όπως προσδιορίσθηκε) σε σχέση με 

τις καταγεγραμμένες καταβολές αποζη-

μιώσεων του κλάδου Αυτοκινήτων, μας 

δίνει σχετικά μικρή αναλογία (παρότι αυ-

ξημένη το 2014):

Για το σύνολο των επιχειρήσεων που συμ-

μετείχαν (μέση αναλογία):

2013: 0,9% 2014: 1,2%

Όμως είναι μεγάλη η μεταβλητότητα της 

αναλογίας μεταξύ των επιχειρήσεων:

2013: από 0,1% έως 3,5% και 2014: 

από 0,1% έως 2,9%.

5. ιεράρχηση εντοπισμένων περιπτώ-

σεων ασφαλιστικής απάτης

Με βάση την συχνότητα εμφάνισης (πρώ-

τη η πιο συχνή περίπτωση) των εντοπισμέ-

νων περιπτώσεων ασφαλιστικής απάτης 

(τόσο ως προς το πλήθος εμφάνισης όσο 

και ως προς τον οικονομικό τους αντίκτυ-

πο) ανά τύπο απάτης, δηλώθηκαν οι εξής 

περιπτώσεις:

 Αλλοίωση συνθηκών ασφαλιστικού γε-

γονότος (πχ. δήλωση εξυπηρέτησης)

 Υπερκοστολόγηση

 Κατασκευή ανύπαρκτου ασφαλιστικού 

γεγονότος (π.χ. σκηνοθεσία ολικής κλο-

πής, προγενέστερες ζημιές, κτλ.)

 Δήλωση ψευδών στοιχείων ασφάλισης 

(πχ. απόκρυψη νέου οδηγού)

 Πλαστά ασφαλιστήρια συμβόλαια

6. ςυνηθέστερες ενδείξεις πιθανής 

ασφαλιστικής απάτης

Με βάση την συχνότητα εμφάνισης 

(πρώτη η πιο συνηθέστερη περίπτω-

ση) των ενδείξεων που εντοπίζονται κα-

τά την διαδικασία ανίχνευσης μιας πιθα-

νής ασφαλιστικής απάτης, δηλώθηκαν οι 

εξής περιπτώσεις:

 Ασύμβατες ζημιές ως προς τις συνθή-

κες του ατυχήματος

 Ζημιές χωρίς επαφή μεταξύ των εμπλε-

κομένων οχημάτων

 Ζημιά σε σύντομο χρονικό διάστημα εί-

τε από την έναρξη ασφάλισης είτε μετά την 

επέκταση κάλυψης (προσθήκη κάλυψης 

κατά τη διάρκεια της ασφαλιστικής περι-

όδου)

 Συνεργεία επισκευής ή ανταλλακτικών

 Υπερτιμολόγηση ή υπερβολική απαίτηση

 Φιλική ή συγγενική ή άλλη σχέση (πχ. 

συνάδελφοι, γείτονες) μεταξύ των εμπλε-

κομένων

 Επαναλαμβανόμενες ζημιές

Ασυνεπείς δηλώσεις

 Ζημιές μεταξύ οχημάτων που ασφαλί-

ζονται από τον ίδιο ασφαλιστικό διαμεσο-

λαβητή

 Προσθήκη νέων καλύψεων ή αύξηση 

ορίων υφιστάμενης κάλυψης κατά τη δι-

άρκεια ασφάλισης (αφορά σε προαιρετι-

κές καλύψεις)

 Παραποιημένα έγγραφα

 Αδυναμία προσκόμισης παραστατικών 

/ αποδεικτικών στοιχείων

 Άλλες περιπτώσεις (Βραδινές 

ώρες, απομακρυσμένες περιοχές, 

εμπλεκόμενος σε προηγούμενες ζη-

μιές απάτης, αγορασμένες ζημιές από 

συνεργεία, αγωγές χωρίς  πραγμα-

τογνωμοσύνη, δυσμενής εξέλιξη της 

Σωματικής Βλάβης με ιδιωτική ιατρι-

κή γνωμάτευση). 

ςυμΠεΡαςματα 
εΡευΝας:
Από την επεξεργασία των 

απαντήσεων προκύπτουν τα 

εξής συμπεράσματα:

 Παρατηρείται αυξανόμενο 

ενδιαφέρον από τις 

ασφαλιστικές επιχειρήσεις 

για την καταπολέμηση της 

απάτης

 καταγράφεται αύξηση από 

χρόνο σε χρόνο των 

εντοπισμένων 

περιστατικών απάτης

 εκτιμάται ότι αυξάνεται 

από χρόνο σε χρόνο το 

οικονομικό όφελος από 

την αντιμετώπιση της απάτης 

στον κλάδο αυτοκινήτων

 είναι μεγάλα τα περιθώρια 

εντοπισμού περιστατικών 

απάτης στο μέλλον 

σε σύγκριση με την εμπειρία 

άλλων ευρωπαϊκών χωρών
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Σ
το αποκορύφωμα της θερινής ρα-

στώνης η ασφαλιστική αγορά πα-

ρουσίασε μερικές από τις σημαντι-

κότερες εξελίξεις της φετινής χρονιάς.

Σημαντικές γιατί θα φέρουν σοβαρές ανα-

κατατάξεις στα μερίδια αγοράς στον κλά-

δο αυτοκινήτου αλλά σημαντικές επίσης, 

-σύμφωνα με το underwriter.gr- γιατί του-

λάχιστον στις περιπτώσεις των Enterprise 

& International Life επέδειξαν και απέδει-

ξαν και καλά αντανακλαστικά, αλλά και 

συνοχή και συνάφεια σε επίπεδο αγο-

ράς, που συνοψίζονται στην ικανότητα υγι-

ούς αντίδρασης και αντιμετώπισης σε 

στιγμές κρίσεως. 

Η μεγαλύτερη σε μέγεθος από τις τρεις 

συμφωνίες που ανακοινώθηκαν το τελευ-

ταίο δεκαπενθήμερο είναι φυσικά η ορι-

στική εξαγορά της ΑΤΕ από την Ergο - η 

Ergo παίζει κυρίαρχο ρόλο με σημαντικό 

μερίδιο αγοράς αυτοκίνητο ενώ και η ΑΤΕ 

κατείχε σημαντική θέση και στον συγκε-

κριμένο κλάδο.

Δεύτερη συμφωνία με ιδιαίτερη αξία είναι 

η συμφωνία μεταξύ Enterprise Hellas και 

Eurolife ERB, με την οποία ένα σημαντικό 

κομμάτι του αυτοκινήτου της πρώτης, θα 

περάσει στην δεύτερη. Ωραία κίνηση αυτή 

από την Eurolife που δεν βρισκόταν σε πο-

λύ υψηλές θέσεις στην συγκεκριμένη κα-

τάταξη - η συμφωνία αυτή την βοηθά να 

ανέβει θέσεις και στον συγκεκριμένο κλά-

δο ενώ περισώζει όσο γίνεται και την φή-

μη της αγοράς.

Το ίδιο πετυχαίνει, μεταξύ άλλων, και η 

συμφωνία μεταξύ International life και 

Interamerican για τις Γενικές Ασφαλίσεις, 

η οποία ήδη είναι σε ισχύ και δίνει την δυ-

νατότητα  στους ασφαλισμένους της 

International, με τους ίδιους όρους, να 

ανανεώσουν τα συμβόλαιά τους στην 

Interamerican. H International Life είχε 

ένα ενδιαφέρον μερίδιο στο αυτοκίνητο - 

αξίζει δε να σημειωθεί ότι επειδή σημαντι-

κό μέρος του δικτύου της ξεκινά συνεργα-

σία αποκλειστικά με την Εθνική, είναι 

φυσικό να προτείνεται στους πελάτες 

της και η επιλογή της Εθνικής.

Είναι δεδομένο ότι οι παραπάνω εξελίξεις 

θα επιφέρουν ανακατάταξη στα μερίδια 

αγοράς στο τέλος της χρονιάς, σε έναν 

κλάδο όπου η μάχη φαίνεται ότι θα παρα-

μείνει σκληρή - και ως προς το ύψος των 

ασφαλίστρων και ως προς την προσέλκυ-

ση των συνεργατών.

Ο κλάδος αυτοκινήτου είναι αγαπημένη 

επιλογή των περισσότερων εταιρειών δι-

ότιπαραμένει κερδοφόρος σε ποσοστά 

αξιοζήλευτα για τα ευρωπαϊκά δεδομένα.

Και παρότι όλοι στην αγορά συνομολο-

γούν ότι η ανάπτυξη τα επόμενα χρόνια 

δεν θα έρθει από τον συγκεκριμένο κλά-

δο αλλά από κλάδους όπως η υγεία και η 

σύνταξη.

Εν τούτοις δαπανάται μεγάλος μέρος της 

ενέργειας των εμπορικών πολιτικών των 

εταιρειών στον συγκεκριμένο κλάδο.

Αξίζει πάντως να σημειωθεί ότι η αποτε-

λεσματικότητα όλων των συμφωνιών αυ-

τών θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό και 

από την στάση των Διαμεσολαβούντων, οι 

οποίοι έχουν το προνόμιο να βρίσκονται 

απέναντι στον καταναλωτή και να του υπο-

βάλλουν τις προτάσεις τους.

Για αυτό άλλωστε, όπως προαναφέραμε, 

το τελευταίο διάστημα γίνεται «μάχη» για 

προσέλκυση Διαμεσολαβητών και της πα-

ραγωγής τους.  

Υγιή αντανακλαστικά αλλά και ανατροπές δείχνουν οι συμφωνίες του Αυγούστου

αΝατΡΟΠες 
ςτΟΝ κλαΔΟ αυτΟκιΝήτΟυ
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το 74% των οδηγών πιστεύουν ότι 

οι ασφαλιστές θα πρέπει να παρέ-

χουν κάλυψη για ζημιές που προ-

καλούνται από τους hackers οι οποίοι 

αποκτούν πρόσβαση σε συστήματα ελέγ-

χου αυτοκινήτων χωρίς οδηγό, σύμφωνα 

με μια έρευνα από την Βρετανική φιλαν-

θρωπική οργάνωση οδικής ασφάλειας 

IAM RoadSmart.

Σχεδόν 1.200 άτομα ανταποκρίθηκαν 

στην έρευνα που ζήτησε γνώμες γύρω 

από το τι θα σημαίνουν γι’ αυτούς τα 

αυτοκίνητα χωρίς οδηγό, καθώς η Βρε-

τανία στρέφεται προς την παγιοποίηση 

της χρήσης των αυτόνομων οχημάτων. 

Τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας 

χρησιμοποιήθηκαν ως καθοδήγηση για 

την απάντηση της ΙΑΜ RoadSmart στη 

σύσκεψη του Κέντρου Σ Αυτόνομων 

Οχημάτων, Pathway to συνδεδεμένων 

& Driverless Cars (η μετάβαση σε αυ-

τοκίνητα χωρίς οδηγό). 

Όταν ρωτήθηκαν αν συμφωνούν με την 

πρόταση ότι στο μέλλον οι ασφαλιστές θα 

πρέπει να περιλαμβάνουν και την κάλυψη 

για τα αυτοκίνητα χωρίς οδηγό στα καινού-

ρια τους συμβόλαια, σχεδόν οι μισοί - 46% 

- είπαν ότι αυτό ήταν καλή ή πολύ καλή 

ιδέα. Όμως, η άποψη αυτή μεταλλάχθηκε 

,όταν ρωτήθηκαν αν θα συμφωνούσαν 

ακόμη κι αν αυτό προστίθεται στο κόστος 

ασφάλισης για όλους τους οδηγούς, με το 

68% να διαφωνεί με την πρόταση, έναντι 

του 23% που συμφωνούσε.

Αυτοί που ρωτήθηκαν, σε μεγάλο ποσο-

στό δεν ήταν υπέρ της θεωρίας τα συ-

στήματα υποστήριξης του οδηγού να 

μπορούν να πάρουν τον έλεγχο από τον 

οδηγό. Όταν ρωτήθηκαν αν συμφωνού-

σαν με την τροποποίηση του κανόνα 

150 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, 

«να μην βασίζονται στα συστήματα υπο-

στήριξης οδηγού», το 55% είπε όχι σε 

σύγκριση με το 35% που είπε ναι.

Και στο θέμα των ελιγμών από αυτοκί-

νητα χωρίς καν να υπάρχει άτομο μέσα, 

αυτοί που ρωτήθηκαν ήταν κατηγορημα-

τικά κατά της αλλαγής των κανόνων που 

θα το επέτρεπαν.

Όταν ρωτήθηκαν αν οι κανόνες του Κώ-

δικα Οδικής Κυκλοφορίας (που σήμερα 

λένε ότι θα πρέπει να έχεις τον πλήρη 

έλεγχο του οχήματος και να σβήνεις τον 

κινητήρα όταν δεν είσαι μέσα σε αυτό) 

θα πρέπει να αλλάξουν για να επιτρέπε-

ται σε ένα αυτοκίνητο να παρκάρει μόνο 

του, μόλις το 6% υποστήριξε με σθένος 

αυτή την άποψη. Περίπου ένα 13% την 

υποστήριξε, αλλά το 69% δεν την υπο-

στήριξε καθόλου.

Ο Neil Greig, διευθυντής πολιτικής και 

έρευνας στην IAM RoadSmart, δήλωσε: 

«Κατά την άποψή μας, είναι λογικό η πει-

ρατεία στα ηλεκτρονικά συστήματα των 

αυτόνομων οχημάτων να αντιμετωπίζεται 

με τον ίδιο τρόπο όπως ένα όχημα που 

έχει κλαπεί με την παραδοσιακή μέθοδο, 

και ο ασφαλιστής να επιβαρύνεται το κό-

στος. Αυτό θα είναι ένας σημαντικός τρό-

πος για να βελτιώσουμε την εμπιστοσύνη 

των καταναλωτών γύρω από ένα ζήτημα 

μέσα στην πληθώρα των ερωτημάτων που 

θέτουν τα αυτοκίνητα χωρίς οδηγούς.

«Τα αυτοκίνητα χωρίς οδηγό αποτελούν 

μια πολύ καινούρια πρόταση για πολλούς 

και οι απόψεις περί αυτών διίστανται. Προ-

ηγούμενη έρευνα που έχουμε πραγματο-

ποιήσει δείχνει ότι οι χρήστες του οδικού 

δικτύου είναι σε μεγάλο βαθμό ενθουσια-

σμένοι ως προς την εξέλιξή τους. Αλλά 

εξακολουθούν να ανησυχούν για θέματα 

όπως η ευθύνη, ειδικά όταν τίθεται το ζή-

τημα της νομικής ευθύνης.»  

αςΦαλιςή εΝαΝτια ςτΟυς 

hACkeRS
ζήτΟυΝ τΟ 74% τωΝ ΟΔήγωΝ

ΑΣφΑΛΙΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
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ή ΧαμεΝή τιμή τής 
εΡγατΟωΡας
Για ακόμα μια φορά, ο επισκευαστικός 

κλάδος -και συγκεκριμένα οι φανοβα-

φείς- “φιλοξενούνται” στην επιτροπή 

ανταγωνισμού, για να αποδείξουν τα ήδη 

αποδεδειγμένα. Ότι δηλαδή, οι ασφαλιστικές 

εταιρείς τους πλήρωναν την αποκατάστηση 

μια ζημιάς σε ένα αυτοκίνητο, όσο ήθελαν, 

χρεώνοντας στα ανεξάρτητα συνεργεία εν-

νιαία χαμηλή τιμή “εργατοώρας” ενώ παράλ-

ληλα κατηύθυναν τις επισκευές σε ορισμέ-

να ανεξάρτητα φανοβαφεία της επιλογής 

τους ή στις «αντιπροσωπείες».  

Η πρώτη καταγγελία στην Επιτροπή Ανταγω-

νισμού, έγινε το 2005  -11 χρόνια βαστά 

αυτή η κολώνια- από την «Ένωση Φανοποι-

ών και Βαφέων Αυτοκίνητων Νομού Χανί-

ων» και η απόφαση υπ’ αριθ. 460/V 2009 

που εκδόθηκε, ήταν εξαιρετικά  ρεαλιστική. 

Συγκεκριμένα,  επιβλήθηκαν πρόστιμα συ-

νολικού ύψους άνω των 30 εκατ. ευρώ στις 

τέσσερις ασφαλιστικές, καθώς κρίθηκε ότι 

«την περίοδο 2002-2008 παραβίασαν τα 

άρθρα 1 του ν.703/77 και 81 της ΣυνθΕΚ, 

όπως ισχύουν, με το να καθορίζουν από κοι-

νού ενιαία τιμή αμοιβής εργατοώρας μέσω 

του μηχανισμού της συναπόφασης τους και 

ταυτοχρόνως εργαλείου και οργάνου το 

οποίο συνέστησαν, ως κοινή επιχείρηση συ-

ντονισμού, της εμπορικής τους πολιτικής με 

την επωνυμία AUDATEX HELLAS ΑΕ».

Όμως, οι καταδικασθείσες εταιρείες προ-

σέφυγαν στο ΣτΕ (Συμβούλιο της Επικρα-

τείας) το οποίο, για τυπικούς λόγους, ακύ-

ρωσε την απόφαση της επιτροπής.

Ο επισκευαστικός κλάδος επιμένει

Ο κλάδος, εξαντλώντας τα ένδικα μέσα, 

επανήλθε με νέα εισήγηση στην Επιτροπή 

Ανταγωνισμού, η ολομέλεια της οποίας  

αποφάσισε (μετά από αναβολές λόγω της 

πολύμηνης αποχής των δικηγόρων) να 

επανεξετάσει την υπόθεση στις 

11/4/2016, πράγμα που και πάλι ανεβλή-

θη και τελικά παραγματοποιήθηκε στις 

19/9/16.

Σύμφωνα με την εισήγηση, από την έρευ-

να της Υπηρεσίας προέκυψαν στοιχεία, ότι 

οι προαναφερόμενες ασφαλιστικές εταιρί-

ες, μέτοχοι της AUDATEX ΕΛΛΑΣ Α.Ε, και 

η AUDATEX ΕΛΛΑΣ Α.Ε, ως ένωση επιχει-

ρήσεων, παραβίασαν άρθρα μέσω του κα-

θορισμού εφαλτήριας τιμής εργατοώρας 

συνεργείων παροχής υπηρεσιών επισκευ-

ής αυτοκινήτων οχημάτων στο πλαίσιο του 

συστήματος Audatex, ενός συστήματος 

ηλεκτρονικής πραγματογνωμοσύνης ζημι-

ών αυτοκινήτων οχημάτων.

Επιπροσθέτως, κατά την Εισήγηση, η 

AUDATEX ΕΛΛΑΣ Α.Ε. επέβαλε δεσμευτι-

κούς κανόνες εφαρμογής της ανωτέρω 

τιμής στους χρήστες του συστήματος 

Audatex (ασφαλιστικές εταιρίες, πραγματο-

γνώμονες, συνεργεία), υιοθέτησε κανόνες 

αποδοχής αιτημάτων αύξησης της εν λόγω 

τιμής από τα συνεργεία, καθόρισε το ύψος 

της αύξησης και εγκατέστησε μηχανισμούς 

παρακολούθησης των ανωτέρω κανόνων 

(όπως ο έλεγχος των εμπορικών και οικο-

νομικών στοιχείων των συμβεβλημένων 

συνεργείων, η επιβολή ρήτρας πλέον ευνο-

ούμενου πελάτη στις συμβάσεις με τα συ-

νεργεία, ο ορισμός κατά αποκλειστικότητα 

επαναλαμβάνεται στην επιτροπή ανταγωνισμού η προσφυγή του κλάδου κατά 4 ασφαλιστικών 

μετά τη καταγγελία της Ένωσης επισκευαστών Χανίων και παρέμβαση της εΟΒεΑμμ

11 ΧΡΟΝΙΑ βΑΣΤΑ ΑΥΤΗ Η ΚΟΛωΝΙΑ...

ΚΛΑΔΙΚΑ
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πραγματογνωμόνων Audatex, η επιβολή 

όρου αποκλειστικής χρήσης του συστήμα-

τος Audatex από τους πραγματογνώμονες 

και η προώθηση ζημιών αυτοκινήτων σε 

συγκεκριμένα συνεργεία). 

Σύμφωνα με την Εισήγηση, δεν προέκυψαν 

επαρκή επιβαρυντικά στοιχεία για την ΕΝΩ-

ΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ.

Υπενθυμίζεται σχετικά, ότι η εισήγηση δεν 

είναι δεσμευτική για την Επιτροπή Αντα-

γωνισμού, η οποία θα αποφασίσει συνε-

κτιμώντας τα δεδομένα της αποδεικτικής 

διαδικασίας και τις απόψεις των εμπλε-

κομένων μερών. 

Κατά την ορισθείσα συνεδρίαση παρέστη-

σαν από την καταγγέλουσα (Ένωση Χανί-

ων) ο πρόεδρός της Σταμάτης Σκαμάγκας 

και η νομική σύμβουλος του Σωματείου 

κυρία Μαρία Παπαδάκη, από την πλευρά 

των καταγγελλωμένων εταιρειών 12 πε-

ρίπου δικηγόροι και από την πλευρά των 

παρεμβαινόντων (ΕΟΒΕΑΑΜ και σωματεία 

μέλη), ο νομικός σύμβουλος  Γιάννης Σκο-

ρίνης και ο Πρόεδρος των Φανοβαφέων 

Αθήνας Μιχάλης Χατζηκωνσταντινίδης. 

Η παρέμβαση της ΕΟΒΕΑΜΜ και των 

λοιπών Σωματείων έγινε δεκτή και δό-

θηκε η δυνατότητα παρουσίας, τοποθέ-

τησης και εξέτασης μαρτύρων κατά τις 

συνεδριάσεις. Κατά την 1η συνεδρίαση 

(που διήρκεσε μέχρι τις 18:00) τοπο-

θετήθηκε η πλευρά των παρεμβαινό-

ντων (εκπροσωπούμενη από από το νο-

μικό σύμβουλο Γιάννη Σκορίνη) και 

μέρος των συνηγόρων των καταγγελ-

λομένων. Στην επόμενη συνεδρίαση θα 

ολοκληρωθούν οι τοποθετήσεις και θα 

γίνει εξέταση μαρτύρων. Η διαδικασία 

αναμένεται (σύμφωνα με τον Πρόεδρο 

της Επιτροπής) να ολοκληρωθεί σε 2-3 

συνεδριάσεις.

 Την παρέμβαση στην Επιτροπή Αντα-

γωνισμού έχουν ασκήσει:

1. Το πανελλήνιο δευτεροβάθμιο επαγγελ-

ματικό σωματείο με την επωνυμία «ΕΝΙΑΙΑ 

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣ-

ΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 

ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ» (Ε.Ο.Β.Ε.Α.Μ.Μ.), που 

εδρεύει στην Αθήνα, οδός Καποδιστρίου 

αρ. 24 (ΤΚ 10682), όπως κατά το νόμο 

εκπροσωπείται.

2. Το πρωτοβάθμιο επαγγελματικό σωμα-

τείο με την επωνυμία «Σύλλογος Eπισκευ-

αστών Αμαξωμάτων και Βαφέων Αυτοκι-

νήτων Αθηνών και περιχώρων» 

(Σ.Ε.Α.Β.Α.Α.Π.), που εδρεύει στην Αθήνα, 

οδός Ζήνωνος αρ. 29-31 (Τ.Κ. 10437), 

όπως κατά το νόμο εκπροσωπείται.

3. Το πρωτοβάθμιο επαγγελματικό σωμα-

τείο με την επωνυμία «Σωματείο Αδειού-

χων Βιοτεχνών Φανοποιών Βαφέων Αυ-

τοκινήτων Νομού Θεσσαλονίκης», που 

εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, οδός Καζαντζά-

κη αρ. 4 (Τ.Κ. 54627), όπως κατά το νό-

μο εκπροσωπείται.

4. Το πρωτοβάθμιο επαγγελματικό σω-

ματείο με την επωνυμία «Σύλλογος Ιδιο-

κτητών Συνεργείων Αυτοκινήτων και 

Μοτοσικλετών Νομού Μαγνησίας», που 

εδρεύει στο Βόλο, οδός Λαρίσης αρ. 

231 (Τ.Κ. 38334), όπως κατά το νόμο 

εκπροσωπείται.

5. Το πρωτοβάθμιο επαγγελματικό σωμα-

τείο με την επωνυμία “Σύνδεσμος Ιδιοκτη-

τών Επισκευαστών Αμαξωμάτων Νομού 

Ηρακλείου”, που εδρεύει στο Ηράκλειο 

Κρήτης, οδός Κρήτης αρ. 6 (Τ.Κ.71202), 

όπως κατά το νόμο εκπροσωπείται.

6. Το πρωτοβάθμιο επαγγελματικο σωματείο 

με την επωνυμία “Σωματείο Επισκευαστών 

Αυτοκινήτων και Μηχανημάτων Ναυπλίου”, 

οδός Εθνοσυνελεύσεως αρ. 9 (Τ.Κ. 21100), 

όπως κατά το νόμο εκπροσωπείται. 

7. Το πρωτοβάθμιο επαγγελματικό σωμα-

τείο με την επωνυμία “Σύνδεσμος Φανοποι-

ών Βαφέων Καροσσερί Αυτοκινήτων Νο-

μού Αχαΐας”, που εδρεύει στην Πάτρα, οδός 

Δρυάδων αρ. 11 και Πηλέως (Τ.Κ. 26333), 

όπως κατά το νόμο εκπροσωπείται.

Η παραπάνω παρέμβαση γίνεται υπέρ:

Της πρωτοβάθμιας επαγγελματικής ορ-

γάνωσης με την επωνυμία «ΕΝΩΣΗ 

ΦΑΝΟΠΟΙΩΝ ΚΑΙ ΒΑΦΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙ-

ΝΗΤΩΝ ΝΟΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ», που εδρεύ-

ει στα Χανιά (οδός Ι. Μαρκάκη, Κου-

μπές) και εκπροσωπείται νόμιμα, 

μέλους της Ε.Ο.Β.Ε.Α.Μ.Μ., αναφορικά 

με την υπ’ αριθμ. 6756/26-10-2005 

καταγγελία.

 Η παρέμβαση γίνεται κατά:

1) Της υπό εκκαθάριση ανώνυμης εταιρεί-

ας με την επωνυμία «AUDATEX ΕΛΛΑΣ 

Ανώνυμος Εταιρεία Ηλεκτρονικής Πραγ-

ματογνωμοσύνης Ζημιών Αυτοκινήτων 

υπό εκκαθάριση», που εδρεύει στην Αθή-

να, οδός Μητροπόλεως αρ. 5 (ΤΚ 10557), 

νόμιμα εκπροσωπούμενης. 

2) Της ανώνυμης εταιρείας με την επω-

νυμία «ΕΘΝΙΚΗ Ανώνυμη Ελληνική Εται-

ρεία Γενικών Ασφαλίσεων (Α.Ε.Ε.Γ.Α.)», 

που εδρεύει στην Αθήνα, λ. Συγγρού, 

αριθ. 103-105 (ΤΚ 11745), νόμιμα εκ-

προσωπούμενης. 

3) Της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυ-

μία «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.» που 

εδρεύει στη Νέα Σμύρνη Αττικής, λεωφό-

ρος Συγγρού αριθ. 173 (ΤΚ 171 21), νό-

μιμα εκπροσωπούμενης.

4) Της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυ-

μία «ΙΝΤΕRΑΜΕRΙCΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙ-

ΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ», που εδρεύει στην Αθήνα, λε-

ωφόρος Συγγρού αρ. 124-126 (ΤΚ 

11745), νόμιμα εκπροσωπούμενης.

5) Της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυ-

μία «GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛ-

ΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» που 

εδρεύει στη Νέα Σμύρνη Αττικής, Λ. Συγ-

γρού αριθ. 213-215 (TK 17121), νόμιμα 

εκπροσωπούμενης.

6) Της «Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών 

Ελλάδος», που εδρεύει στην Αθήνα (οδός 

Ξενοφώντος, αριθ. 10, 10557), νόμιμα 

εκπροσωπούμενης.  
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“για την πιο αποτελεσματι-

κή στρατηγική διαχείρισης 

των αλλαγών, η επικοινω-

νία είναι ύψιστης σημασί-

ας. τα στελέχη της 

εφοδιαστικής αλυσίδας 

οφείλουν να δημιουργή-

σουν ένα σχέδιο επικοινω-

νίας, που θα υπογραμμίζει 

τη σημασία της προσήλω-

σης σε ένα ξεκάθαρο 

όραμα και θα προσαρμόζει 

τα μηνύματα και τις 

μεθόδους εμπλοκής σε 

διαφορετικά κοινά, 

προκειμένου να αγκαλιά-

σει με επιτυχία νέους 

τρόπους εργασίας”, 

αναφέρει η σχετική μελέτη.

Διαφορετική αντίληψη για την ικανότητα της 

επιχείρησης να προσαρμοστεί στην ψηφιακή 

αλλαγή έχει αφενός η διοίκηση και αφετέρου οι 

εργαζόμενοι στην εφοδιαστική αλυσίδα. Αν και 

αμφότεροι αντιλαμβάνονται ότι η εταιρεία τους 

είναι ανάγκη να ενσωματώσει μια σειρά από 

αλλαγές, για να επιτύχει τον ψηφιακό της 

μετασχηματισμό, τα στελέχη του κλάδου και οι 

εργαζόμενοι έχουν διαφορετική εικόνα για το 

επίπεδο ωριμότητας έναντι αυτής της διαδικασίας.

το 36% των στελεχών πιστεύει ότι η εταιρεία 

είναι έτοιμη για την ψηφιακή αλλαγή - μόνο το 

13% εργαζομένων συμμερίζεται την ίδια άποψη. 

Πρόσφατη έρευνα της Gartner  διαπίστωσε ότι 

περισσότερο από το ένα τρίτο των στελεχών της 

εφοδιαστικής αλυσίδας εκτιμά ότι η εταιρεία τους 

είναι έτοιμη να ηγηθεί των αλλαγών, ενώ 

εντελώς διαφορετική είναι η αντίληψη των 

εργαζομένων σχετικά με την ικανότητα της 

επιχείρησης να έχει ηγετικό ρόλο σε αυτήν τη 

διαδικασία. ςυγκεκριμένα, σύμφωνα με την 

έρευνα της εταιρείας, ενώ το 36% των στελεχών 

της εφοδιαστικής αλυσίδας πιστεύει ότι είναι 

έτοιμο για τις ψηφιακές προκλήσεις, μόνο το 13% 

εργαζομένων συμμερίζεται την ίδια άποψη.

Οι αναλυτές της Gartner υπογραμμίζουν αυτήν τη 

διάσταση απόψεων μεταξύ στελεχών και 

εργαζομένων στον εν λόγω κλάδο, 

υπογραμμίζοντας ότι η διαχείριση του 

προσωπικού, ειδικά στο πλαίσιο του ψηφιακού 

μετασχηματισμού, είναι από τις μεγαλύτερες 

προκλήσεις για την εφοδιαστική αλυσίδα σήμερα.

“Οι αλλαγές, που επιτάσσει η ψηφιακή εποχή, 

αναμορφώνουν και τις επιχειρήσεις της 

εφοδιαστικής αλυσίδας. Αυτή η διαδικασία απαιτεί 

από τους ηγέτες του κλάδου να κινητοποιήσουν το 

εργατικό τους δυναμικό, ώστε να ανταποκριθεί και 

να συμβάλει στην αλλαγή του επιχειρηματικού 

μοντέλου. το να είσαι ευέλικτος στις αλλαγές και να 

μπορείς να σχεδιάσεις και να υιοθετήσεις νέες ιδέες 

γρήγορα και πλήρως, πρέπει να είναι ο στόχος των 

ηγετών της εφοδιαστικής αλυσίδας στην ψηφιακή 

εποχή”, αναφέρουν οι αναλυτές της εταιρείας.

Ο ρόλος των εργαζομένων

Η μελέτη της Gartner διαπιστώνει, στο μεταξύ, ότι 

και οι ίδιοι οι εργαζόμενοι επιθυμούν και μάλιστα 

επιδιώκουν να συμβάλουν στις αλλαγές που 

φέρνουν στην επιχείρησή τους τα νέα ψηφιακά 

δεδομένα. Οι αναλυτές της εταιρείας σημειώνουν 

ότι, υπό αυτά τα δεδομένα, τα στελέχη της 

εφοδιαστικής αλυσίδας είναι απαραίτητο να 

εμπνεύσουν και να εκπαιδεύσουν το εργατικό 

δυναμικό, ώστε να ανταποκριθεί στο κύμα των 

επερχόμενων αλλαγών.

μάλιστα, οι αναλυτές εφιστούν την προσοχή των 

ηγετών του κλάδου, τονίζοντας ότι, ακόμη και 

αφού οι αλλαγές ολοκληρωθούν, απαιτείται 

διαρκής κατάρτιση και ενημέρωση των 

εργαζομένων, ώστε να παραμείνουν συνεπής με 

τη νέα πορεία της εταιρείας στην ψηφιακή εποχή.

Η ΓςεΒεε θεωρεί ότι κινείται προς θετική 

κατεύθυνση η πρωτοβουλία και το πρόγραμμα του 

Υπουργείου εργασίας που αφορά στη μετατροπή 

του επιδόματος ανεργίας σε επιταγή 

απασχόλησης στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. 

Βεβαίως, η ΓςεΒεε θεωρεί ότι το μέτρο αυτό δεν 

είναι εκείνο που από μόνο του θα μειώσει το 

υψηλό ποσοστό ανεργίας και θα αναβαθμίσει τη 

δραστηριότητα των μικρών και πολύ μικρών 

επιχειρήσεων στην ελλάδα,αλλά, σε κάθε 

περίπτωση η ΓςεΒεε θα είναι και στο άμεσο 

μέλλον σε επαφή τόσο με την ηγεσία του 

Υπουργείου εργασίας όσο και με την Πρόεδρο του 

ΟΑεΔ για την υλοποίηση και άλλων παρόμοιων 

πιλοτικών ενεργειών, οι οποίες θα ενθαρρύνουν 

την απασχόληση στις μικρές και πολύ μικρές 

επιχειρήσεις. το πρόγραμμα προώθησης που 

εξήγγειλε ο Υπουργός εργασίας για τις 

μικρομεσαίες επιχειρήσεις  είναι προσαρμοσμένο 

στις ανάγκες των μικρών και πολύ μικρών 

επιχειρήσεων. Πιο συγκεκριμένα, οι μικρές 

επιχειρήσεις εάν προσλάβουν έναν άνεργο ο 

οποίος λαμβάνει επίδομα ανεργίας μπορούν να 

επιδοτηθούν για τη θέση απασχόλησης με ποσό 

ίσο με το ύψος του επιδόματος ανεργίας για 

διάρκεια 12 μηνών. Οι προϋποθέσεις για να είναι 

σε θέση μια επιχείρηση να ενταχθεί στο 

πρόγραμμα είναι:

1) Να μην έχει προχωρήσει σε απόλυση 

προσωπικού 3 μήνες πριν την έναρξη του 

προγράμματος

2) Να διατηρήσει το άνεργο άτομο που προσέλαβε 

για διάστημα 3 μηνών μετά τη λήξη της 

επιδότησης.

το πρόγραμμα σε πρώτη φάση θα υλοποιηθεί 

πιλοτικά και για ένα αριθμό 10.0000 ανέργων.

Η τεχνολογία 
διχάζει 
στελέχη και 

εργαζόμενους στην 
εφοδιαστική αλυσίδα

 ΓΣΕβΕΕ 
Θετική βρίσκει
 τη μετατροπή 

του επιδόματος 
ανεργίας 

σε επιταγή 
απασχόλησης 

στις ΜμΕ.

!

ΚΛΑΔΙΚΑ
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τέλος ςεπτεμβρίου 

ο ΟαεΔ θα προκηρύξει 

το αναμορφωμένο 

πρόγραμμα για 10.000 

ανέργους ηλικίας 

30 – 49 ετών όπου και θα 

προσφέρει επιχορήγηση.

!

ςτο επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Ανταγωνιστικότητα 

επιχειρηματικότητα καινοτομία (εΠΑνεκ)”, ένα από 

τα πέντε τομεακά επιχειρησιακά προγράμματα του 

νέου εςΠΑ για την περίοδο 2014-2020, αναφέρο-

νται  τα εξής σχετικά με την μέχρι σήμερα ενεργο-

ποίηση του προγράμματος και τις σημαντικές 

δράσεις που αναμένονται να δημοσιευθούν στο 

προσεχές διάστημα:

Γεωγραφικά καλύπτεται το σύνολο της χώρας με 

προϋπολογισμό 4,67 δισ. € για την περίοδο 

2016-2017. κεντρικός στρατηγικός στόχος του 

εΠΑνεκ 2014-2020 είναι η δημιουργία ενός νέου 

παραγωγικού μοντέλου με εστίαση σε παραγωγι-

κούς, ανταγωνιστικούς και εξωστρεφείς τομείς της 

οικονομίας με υψηλή προστιθέμενη αξία και 

δυνατότητα δημιουργίας βιώσιμων και ποιοτικών 

θέσεων απασχόλησης. 

Οι δράσεις που θα ενεργοποιηθούν τους τελευταί-

ους μήνες του 2016 και το 2017 αφορούν στα εξής:

ενεργοποίηση του Β’ κύκλου 3 δράσεων επιχειρη-

ματικότητας δηλαδή:

ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων 

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης προϋπολογισμού 50 

εκατ. €

Νεοφυής επιχειρηματικότητα (start up) προϋπολο-

γισμού 48 εκατ. € 

και Αναβάθμιση Πολύ μικρών & μικρών Υφιστάμε-

νων επιχειρήσεων με την ανάπτυξη των ικανοτήτων 

τους στις νέες αγορές προϋπολογισμού 70 εκατ. €

ενίσχυση της ίδρυσης νέων τουριστικών μονάδων 

ή επέκτασης υφιστάμενων με την ανέγερση νέων 

μονάδων

Αναβάθμιση εταιριών franchising

Αναβάθμιση επιχειρήσεων λιανεμπορίου στους 

τομείς: εξοικονόμησης ενέργειας των logistics και 

των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών

εξοικονόμηση κατ’ Οίκον για την αναβάθμιση της 

ενεργειακής κλάσης των κτιρίων

Δικτύωση των επιχειρήσεων (δημιουργία clusters, 

meta-clusters)

Αναβάθμιση υφιστάμενων επιχειρήσεων μεσαίου 

μεγέθους με περισσότερους από 50 εργαζόμενους

ςυμπράξεις επιχειρήσεων με ερευνητικούς φορείς 

για την προαγωγή επενδύσεων στην έρευνα και την 

καινοτομία

ενίσχυση περιβαλλοντικής βιομηχανίας

Δημιουργία επιχειρηματικών πάρκων τοπικής 

εμβέλειας σε σχέση με τη μεταποίηση και την 

εφοδιαστική αλυσίδα

επίσης δημιουργήθηκε το μητρώο Δομών ενεργού 

ςτήριξης της Νεοφυούς επιχειρηματικότητας 

(Start-ups).

Οι επιχειρήσεις θα αναζητήσουν ηλεκτρονικά στο 

μητρώο του ΟΑεΔ και θα δώσουν μέχρι 10 

επιλογές ανέργων.

εντός του Οκτωβρίου θα επαναπροκυρηχθεί ένα 

από τα προγράμματα του ΟΑεΔ που παρ’ ότι έχει 

ανοίξει από τον μάρτιο του 2016, έχει πολύ μικρή 

συμμετοχή. Πρόκειται για το πρόγραμμα επιχορή-

γησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 15.000 

ατόμων που βρίσκονται σε ιδιαίτερα μειονεκτική 

θέση, ηλικίας άνω των 50 ετών, στο οποίο 

τουλάχιστον οι 12.000 θέσεις παραμένουν κενές. 

ςύμφωνα με τη διοικήτρια του Οργανισμού:

για ένα μέρος του προγράμματος θα επιδιωχθεί η 

συμμετοχή μεγάλων επιχειρήσεων στο πλαίσιο της 

εταιρικής κοινωνικής ευθύνης 

ενώ για το υπόλοιπο, θα αλλάξουν οι προϋποθέ-

σεις συμμετοχής των επιχειρήσεων, προκειμένου 

να αρθούν τα όποια αντικίνητρα υπό τις σημερινές 

δύσκολες συνθήκες. Οι επιχειρήσεις που θα 

συμμετέχουν θα πρέπει 3 μήνες πριν από την 

υποβολή της αίτησης συμμετοχής (αντί για 6 στο 

αρχικό πρόγραμμα) να μην έχουν μειώσει το 

προσωπικό τους μέσα από καταγγελία σύμβασης, 

ενώ μετά τους 12 μήνες (όχι 24) της επιδότησης 

θα έχουν υποχρέωση διατήρησης του ωφελούμε-

νου, για μόνο 3 μήνες.

Αντίστοιχες αλλαγές έγιναν και στο πρόγραμμα 

επιδότησης της εργασίας που έχει καταστεί 

ανενεργό αφού από το 2011 έως σήμερα έχει 

πολύ λίγες συμμετοχές. τροποποιημένο, κατά την 

λογική και του προηγούμενου και σε συνεργασία 

με τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες αναμένεται 

να υλοποιηθεί για 10.000 άνεργους, που θα 

«ανταλλάξουν», εφόσον το επιθυμούν, το επίδομα 

ανεργία τους με επιδότηση της εργασίας τους για 

12 μήνες. μέχρι το τέλος του έτους, σε συνεργασία 

με τους κοινωνικούς εταίρους αναμένεται η 

προκήρυξη ενός ακόμη καινοτόμου προγράμματος, 

προώθησης της επιχειρηματικότητας των νέων, για 

περίπου 10.000 ωφελούμενους ηλικίας 18 – 29 

ετών, στους οποίους κατά τις διάφορες φάσεις έως 

την έγκριση και τη χρηματοδότηση του επιχειρημα-

τικού σχεδίου, θα παρέχεται υποστήριξη των νέων 

και συμβουλευτική τόσο από τους ειδικούς 

επιστήμονες του ΟΑεΔ, όσο και από τους φορείς 

των κοινωνικών εταίρων.

ΕΣΠΑ: 
Δράσεις 4,67 δισ. ευρώ 

για την περίοδο 2016-
2017 

ΟΑΕΔ: 
Τα προγράμματα του 

για 45.000 ανέργους



3ΜTM Accuspray & PPS

Βάφουμε με Απόδοση, 

Παραγωγικότητα & Οικονομία.

Μειώστε άμεσα το κόστος χρησιμοποιώντας το επαναστατικό 

σύστημα ψεκασμού 3Μ Accuspray & PPS για πράιμερ & 

χρώματα. Ζητήστε μια δωρεάν επίδειξη και αποκτήστε τα όλα 

ΜΟΝΟ με 197,00€

H προσφορά είναι διαθέσιμη μέσω  ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΩΝ ΔΙΑΝΟΜΕΩΝ της 3Μ. Η παραπάνω προσφορά δεν συνδυάζεται με υπάρχουσες ή με 

μελλοντικές προσφορές της 3Μ. H τιμή είναι η προτεινόμενη λιανική και δεν περιλαμβάνει ΦΠΑ. Η τιμή της προσφοράς αφορά παραγγελίες σετ 

που αποτελείται από 1 Πιστόλι ψεκασμού 3Μ Accuspray PN16577, 4 ακροφύσια PN 16611, και 1 Κουτί PPS Midi Promo με κάδο δώρο (PN 16112 ή 

16312) Η προσφορά ισχύει μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2016 ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων για τα μέλη του δικτύου επαγγελματικών 

επισκευαστών 3Μ Privilege AutoClub.

Στυλ
Επαγγελματικό.

Με την αγορά 2 ΦΟΥΜΟ 09560 σε ειδική τιμή 16,50€/σετ  

ΔΩΡΟ ένα (1) T-Shirt 3M

H προσφορά είναι διαθέσιμη μέσω  ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΩΝ ΔΙΑΝΟΜΕΩΝ της 3Μ. Η παραπάνω προσφορά δεν συνδυάζεται με υπάρχουσες ή με 

μελλοντικές προσφορές της 3Μ. H τιμή είναι η προτεινόμενη λιανική και δεν περιλαμβάνει ΦΠΑ. Η προσφορά ισχύει μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2016 ή 

μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων για τα μέλη του δικτύου επαγγελματικών επισκευαστών 3Μ Privilege AutoClub.

Βάφουμε με απόδοση,
Παραγωγικότητα & Οικονομία

μειώστε άμεσα το κόστος 
χρησιμοποιώντας το επαναστατικό
σύστημα ψεκασμού 
3μ Accuspray & PPS 
για πράιμερ & χρώματα. 

ζητήστε μια δωρεάν επίδειξη 
και αποκτήστε τα όλα
μΟΝΟ με 

197,00€

ςτυλ
επαγγελματικό.

με την αγορά 
2 ΦΟυμΟ 09560 
σε ειδική τιμή 

16,50€ / σετ

ΔωΡΟ ένα (1) 

T-Shirt 3M

αΠΟκλειςτικες 

ΠΡΟςΦΟΡες 

για τα μέλη του Δικτύου 

επαγγελματιών 

επισκευαστών 3μ 

Privilege AutoClub
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Κάντε το 

«Καθρέπτη».

Η Επαγγελματική Επιδιόρθωση Βαφής και το Γυάλισμα 

γίνονται πιο προσιτά, γρήγορα και αποτελεσματικά με το 

Ολοκληρωμένο Σύστημα Φινιρίσματος Αλοιφών και 

Σφουγγαριών της 3Μ. 

Αποκτήστε σήμερα 1 Αλοιφή & 1 Σφουγγάρι σε Ειδική Τιμή, 

ΜΟΝΟ με 38,00€ το σετ.

H προσφορά είναι διαθέσιμη μέσω  ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΩΝ ΔΙΑΝΟΜΕΩΝ της 3Μ. Η παραπάνω προσφορά δεν συνδυάζεται με υπάρχουσες ή με 

μελλοντικές προσφορές της 3Μ. H τιμή είναι η προτεινόμενη λιανική και δεν περιλαμβάνει ΦΠΑ. Η προσφορά ισχύει μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2016 ή 

μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και ισχύει στις αλοιφές (50417, 51052, 80349, 50383) και στα σφουγγάρια (50487, 50488, 50388) για τα μέλη 

του δικτύου επαγγελματικών επισκευαστών 3Μ Privilege AutoClub.

εΠωΦελήθειτε 
αΠΟ τις Νεες υΠεΡΠΡΟςΦΟΡες

Oι προσφορές είναι 

διαθέσιμες μέσω  

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΩΝ 

ΔΙΑΝΟΜΕΩΝ της 3Μ. 

Οι παραπάνω προσφορές 

δεν συνδυάζονται με 

υπάρχουσες ή με μελλοντικές προσφορές της 3Μ. 

H τιμή είναι η προτεινόμενη λιανική και δεν 

περιλαμβάνει ΦΠΑ. Η προσφορά ισχύει μέχρι 

31 Δεκεμβρίου 2016 ή μέχρι εξαντλήσεως 

των αποθεμάτων για τα μέλη του δικτύου 

επαγγελματικών επισκευαστών  

3Μ Privilege AutoClub.

ΠακετΟ ΠΡΟςταςιας:
• Γυαλιά κλειστού τύπου Ακετέλης 

2890Α
• μάσκα Προστασίας αναπνοής 

από αέρια 4255FF A2P3D
• μάσκα Προστασίας από  

σωματίδια με βαλβίδα εκπνοής 
9322+ΑURA FFP2+CPC
• Φόρμα Προστασίας πολλαπλών 

χρήσεων 50425 L
• Βιομηχανικά γάντια εργασίας 

63512 L

kαι κερδίστε         20,81€

κάντε το «καθρέπτη».
Η επαγγελματική επιδιόρθωση 
Βαφής και το Γυάλισμα γίνονται 
πιο προσιτά, γρήγορα και 
αποτελεσματικά με το 
Ολοκληρωμένο ςύστημα 
Φινιρίσματος Αλοιφών και 
ςφουγγαριών της 3μ. 

αποκτήστε σήμερα 1 αλοιφή & 
1 ςφουγγάρι σε ειδική τιμή, 
μΟΝΟ με 

38,00€ το σετ.
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Τέλος 
η κούραση
στο «σιδέρωμα».

Για μεγαλύτερη απόδοση, ταχύτητα, χωρίς πολύ κόπο και 
σκόνη… «σιδερώστε» τον σιδηρόστοκο και το πράιμερ με τη
ΝΕΑ Μισή Ράσπα Αέρος και τα Υψηλής Απόδοσης Μωβ Φύλλα της 3Μ. 
Αποκτήστε σήμερα 1 Τριβείο (Μισή Ράσπα 70 Χ198mm) & 50 Διπλά Φύλλα 
Υψηλής Απόδοσης Μωβ (70 Χ 396mm), ΜΟΝΟ με 248,50€

H προσφορά είναι διαθέσιμη μέσω ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΩΝ ΔΙΑΝΟΜΕΩΝ της 3Μ. Η παραπάνω προσφορά δεν συνδυάζεται με υπάρχουσες ή με μελλοντικές 
προσφορές της 3Μ. H τιμή είναι η προτεινόμενη λιανική και δεν περιλαμβάνει ΦΠΑ. Η τιμή της προσφοράς αφορά παραγγελίες για σετ που αποτελείται από 1
Τριβείο Αέρος Μισή Ράσπα (PN28528 ή PN28529) και 50 φύλλα ΜΩΒ 70 Χ 396mm 334U ή 734U. Η προσφορά ισχύει μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2016 ή μέχρι 
εξαντλήσεως των αποθεμάτων για τα μέλη του δικτύου επαγγελματικών επισκευαστών 3Μ Privilege AutoClub.

1 Τριβείο Μισή Ράσπα
+

50 Διπλά Φύλλα Μωβ
(70 Χ 396mm)




